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Δύο χρόνια μαά την αλλαγή στην κορυφή τον ΠαΣοΚ 
«Το Βήμα» αποκαλύπτει τα άγνωστα παρασκήνια των εκσυγχρονιστών

ΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ είναι γνυχπό εδώ 
και δύο χρόνια: «Ποιος έκανε 

πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη;». Εξί- 
οου γνοκπές είναι και οι επικρατέ
στερες απαντήσεις.

«Τα  διατιλεκόμενα συμφέροντα!» 
απανιούν οι αντίπαλοί ίου μέσα και 
έξω από το ΠαΣοΚ.

« Η  κοινωνία!» λένε οι υποσιηρι- 
κτές του.

«Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η  α
νάγκη αυτοουχ’τήρηοης ενός κόμ
ματος που συνήθισε στην εξουσία!» 
ηχεί κάπως πιο λογικά η τρίιη εκδο
χή·

Οπως και αν έχουν τα πράγματα, 
όλοι δείχνουν ακόμη να απορούν:

-  Πώ ς κατάφερε να διαδεχθεί 
τον Α. /7απανδρέου ο υπ' αριθμόν 1 
αντίπαλός του;

Η απάνιηοη περιέχεται «πην ερώ- 
τηοη: Τον διαδέχθηκε ακριβούς επει
δή ήταν ο υπ’ αριθμόν 1 ανιίπαλός 
του! Ο Α. Παιιανδρέου είχε προβλέ- 
ψει μάλλον ποιος Οα πάρει το κόμμα 
μετά την αποχώρησή του. Ιοως γι’ 
αυτό και ο ίδιος προοωπικώς ελάχι- 
(πα αποπειράθηκε να αλλάξει τη φο
ρά τοιν πραγμάτων. Η δεν πρ<’>λαβε 
να το κάνει.

Ανέκαθεν ο Κ. Σημίτης είχε απέ
ναντι του μια περίεργη σιάοη. Οοο 
ήταν όρθιος ποτέ δεν τον αμφισβή
τησε ευθέως Και ποτέ δεν τον απε- 
δέχΟη ευθέως. Περίπου παν τον Ζαν- 
Ζακ Ρουσό που έγραφε προς τον 
Βολταίρο: «Σας μισώ πράγματι α
φού το θελήσατε· αλλά οας μισώ  
σαν έναν άνθρωπο που θα άξιζε πε
ρισσότερο να τον αγαπώ, αν το θέ
λατε». Ο  Α. Παπανδρέου προφανώς 
δεν το ήθελε. Είτε είχε, τους λόγους 
του είτε όχι. δεν υπήρξε ποτέ περίο
δος «αποδοχής» του Κ. Σημίτη, ό
πως ουνέβαινε με όλα σχεδόν τα υ
πόλοιπα (πελέχη του ΠαΣοΚ, <ττο  α
τομικό του «χρηματιστήριο». Γύρω 
(πο 1990 ο Π. Λάμπρου είχε κανονί
σει να επισκεφΟεί την Εκάλη ο Κ. 
Σημίτης και να υπάρξει μια καθαρή 
συζήτηση. Η επίσκεψη αυτή δεν έγι
νε ποτέ.

-  Σου το είπα, δεν με πάει, θα 
πει σιον Π. Λάμιιρου αργόιερα.

Πράγματι δεν «τον πήγαινε». Ε ί
ναι όμως άγνι.κπο πότε ακριβώς ο Κ. 
Σημίτης συνειδητοποίησε ότι, αν εί
ναι να πάρει <πα χέρια του αυτό το 
κόμμα. 0α το πάρει όχι μόνον ερήμην 
αλλά ενδεχομένως και ενανιίον του 
Α. Παπανδρέου. Ε,ίναι σατμές ότι, έ
στω και αν «πο τέλος δεν χρειάιπηκε 
μια τέτοια αναμέτρηση, γιατί έτσι α

ίου
ποφάσισε η μοίρα, είχε αποφασίσει 
να την επιχειρήσει. Ετσι το αρχικό ε- 
ριότημα επανέρχεται με άλλη διατύ- 
ποκτη: Πώς τα κατάφερε;

Αυτό το οποίο παραδόξως έχουν 
αποκλείσει οι περισσότεροι από ό
σους επεχείρησαν ο>ς τώρα να βρουν 
απαντήσεις είναι το αυτονόητο: να ο-
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φείλεται δηλαδή η επικράτηση του 
Κ. Σημίτη σε ένα απλό πολιτικό σχέ
διο. Και όμως, αν αυτό το σχέδιο δεν 
υπήρχε, ούτε η «κοινωνία» ούτε τα 
«διατιλεκόμενα»  ούτε η «αυτουυνιή- 
ρησ η» του ΠαΣοΚ μπορούσαν να κά
νουν τίποτε. Ο  Κ. Σημίτης έγινε πρω
θυπουργός γιατί -  όπως θα δούμε

στη συνέχεια -  φρόντισε γι’ αυτό ε
γκαίρως.

Ο ι 168 βουλευτές που επέλεξαν 
πρωθυπουργό τον Ιανουάριο του 
1996 και οι 5.300 <πελέχη του Πα
ΣοΚ που αποφάσισαν για τον διάδο
χο του Α. Παπανδρέου τον Ιούνιο 
του ίδιου έτους δεν έκαναν τυχαία

τις επιλογές τους. Ψήφισαν τον Κ. 
Σημίτη διότι είχαν προετοιμαοθεί να 
το κάνουν. Και αυτοί που τους προε
τοίμασαν δεν ήταν κάποιες σκοτει
νές δυνάμεις. Ηταν μια ομάδα στελε
χών περί τον Κ. Σημίτη που σκέφθη- 
καν εγκαίρως κάτι απλό: στην πολιτι
κή χρειάζεται πολιτικέ) σχέδιο.

Οι ανιίπαλοί του υστέρησαν δρα
ματικά σ’ αυτόν τον τομέα. Δεν μπο
ρούσαν ίσως ποτέ να φανπασΟούν ό
τι ειδικά ο Κ. Σημίτης θα διεκδικού- 
σε με αξιώσεις το κόμμα του Α. Πα
πανδρέου. Ετσι γαλουχήΟηκαν επί 
22 έτη. Και πίστευαν ειλικρινά ότι, 
αν τα μέλη του ΠαΣοΚ επρόκειτο πο
τέ να εκλέξουν τον διάδοχο του Α. 
Παπανδρέου, δεν θα προτιμούσαν 
κάποιον που δεν τα πήγ'ε ποτέ καλά 
με τον ίδιο. Λογικό ηιαίνεται. Γιατί 
να εκλέξουν τον Κ. Σημίτη και όχι 
κάποιον με περισσότερες εγγυήσεις 
συνέχειας της «παπανδρείκής» πα
ράδοσης; Γιατί να θέλουν ειδικά αυ
τόν και όχι οποιονδήποτε άλλον; Την 
απάντηση είχε δώσει ήδη σε μια προ 
εκλογική ομιλία του ο Τζ. Φ . Κένε- 
ντι: «Γιατί να μην ψηφίσετε, π.χ., έ
ναν γεωργό; Λοιπόν σας πληροφο
ρώ ότι κανένας γεωργός δεν έβαλε 
υποψηφιότητα για πρόεδρος εφέ- 
τος».

Η έρευνα που ακολουθεί επιδιώ
κει να απ<»καλύψει το πραγματικό 
πολιτικό σχέδιο που έφερε τον Κ. 
Σημίτη και όχι κάποιον «γεωργό» 
στην εξουσία. Καταγράφει πώς εξε
λίχθηκε amó το σχέδιο μέσα από μια 
αλληλουχία συσκέψεων, συναντήσε
ων και επαφτόν, που διήρκεσαν σχε
δόν τρία χρόνια. Πρόκειται για την 
άγνωστη ως τώρα, αλλά συναρικκπι- 
κή, ιστορία μιας μικρής ομάδας αν
θρώπων που ξεκίνησαν για το αδύ
νατον: να κατακτήσουν ένα κόμμα 
που ανήκε σε κάποιους οι οποίοι θε
ωρούσαν αδιανόηιο έ>τι θα το χέι- 
οουν. Και κυρίως /πι 0α το χέιοουν 
από αυτήν ειδικά την ομάδα, που ξε
κίνησε με πένιε - έξι προσωπικούς 
φίλους του Κ. Σημίτη και λίγο προ
τού αρχίσουν να τρέχουν τα γεγονό- 
τα εξελίχθηκε σε ένα πανελλαδικό 
όΤκτυο, αρκούνιως συνωμοτικό, για 
την εποχή, δίκην «κόμματος ιιέοα 
ο ιο  κόμμα». Με δική του δικτύωση, 
με δικά του στελέχη, με ηγεσία και ο
παδούς. Είναι μια έρευνα που βλέπει 
τα πράγματα μόνο αιιέ> τη σκοπιά 
των νικητών Λιιό αυτή ιην άιιοψη 
μεροληπτεί. Αλλά εκείνο που επεχεί- 
ρησε να καταγράψει είναι ακριβώς η 
διαδρομή το>ν νικητοιν.

Τα υπουργικά ραντεβού, οι συνωμοτικέ8 συναντήσει 
--------- και η δράση ms «oovipocpiás»----------

ΙΗ πρώτη 
συνάντηση

Το  βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου 1993 <πο υπουρ
γείο Βιομηχανίας στην οδό Μιχαλακοπούλου δέ
κα άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι. Ο 
υπουργός Κ. Σημίτης φώναξε εννέα παλαιούς 
συνεργάτες του προκειμένου να ζητήσει τη γνώ
μη τους γτα ιις πολιτικές εξελίξεις. Δεν ήταν α
κριβώς «πολιτικό επιτελείο», αλλά μια παρέα 
φίλων που είχαν κληθεί σε μια πολιτική σύσκε
ψη. Στην αίθουσα συσκέψεων του τετάρτου ορό- 
*ρου. δίπλα «πο γιχιφείο του υπουργού, ουγκε- 
ντρώθηκαν εκείνο το βροχερό βράδυ του Δεκεμ
βρίου οι π ρύποι «συχ’ωμότες»: Ν. Γκαργκάνας, 
Δ. Παπούλιας, Χρ. Βερελής, Γ. Δρυς, Ν. Θέμε- 
λης, Αντ. Αγγελίδης, Ρ. Σπυρόπουλος, Α. Μα- 
ντέλης και ο Θ. Τσουκάτος. Οι πρωτόκλητοι!

Αυτοί οι δέκα άνθρωποι θα ξεκινούσαν να α- 
νατρέι|Όυν την «επετηρίδα» ενός κόμματος. Πό

σες πιθανότητες είχαν να πετύχουν; Εκείνη τη 
στιγμή απολύτως καμία. Αλλά σιην περίπτωσή 
τους ίσχυσε αιπό που έλεγε η βασίλισσα Βικτω- 
ρία: «Δεν μας ενδιαφέρουν οι πιθανότητες της 
ήττας». Ο  Κ. Σημίτης τούς μίλησε χωρίς να δίνει 
καθόλου την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό ξεκινού
σε εκείνη τη στιγμή. Αντίθετα, αν δεν ήταν ο Θ. 
Τσουκάτος, μπορεί να μη συνεδρίαζαν ποτέ ξα
νά. Αυτός θα πιέσει τις επόμενες ημέρες να μονι
μοποιηθεί αυτό το επιτελείο και αναλαμβάνει να 
κάνει οποιαδήποτε «αγ)<αρεία» για να το πετύχει.

ΙΤα κεντροδείιά 
σενάρια

Η δεύτερη συνάντηση έγινε ιις παραμονές των 
Χριστουγέννων του 1993, πάλι «πο υπουργείο 
Βιομηχανίας. Εκεί θα εγκατασταθεί για μια μεγά
λη περίοδο το στρατηγείο του Κ. Σημίτη, χωρίς 
ποτέ να υποψιασθεί κανείς τι κάνουν τόσοι άν-

Ορωποι που πηγαινοέρχονται κάθε απόγευμα στο 
κτίριο της οδού Μιχαλακοπούλου. Ο  Κ. Σημίτης 
μίλησε στους συνεργάτες του πιο ανοιχτά. Τους 
είπε ότι σκοπεύει σιο εξής να παρεμβαίνει συ
στηματικά (ττις εξελίξεις και ότι πισιεύει ότι εκ
προσωπεί ένα ρεύμα -  περισσότερο σιην κοινω
νία και λιγότερο σιο ΠαΣοΚ -  το οποίο «πρέπει» 
να γίνει κυρίαρχο. Και κατέληξε: «Μη νομίζετε 
ότι έχω κανένα άγχος να γίνω πρωθυπουργός».

Στο ΠαΣοΚ εκείνη ειδικά την περίοδο δεν είναι 
λίγοι όσοι amó ακριβώς νομίζουν. Και σ’ amó 
στηρίζονται τα περίφημα «κεντροδεξιά σενάρια». 
Αυτά τα «σενάρια» ισοδυναμούσαν με «καταγγε
λία» εναντίον ενός υπουργού και μέλους του ΕΓ! 
Μια καταγγελία τόσο απλή όσο και ασαφή:
. -  Βρίσκεται σε επαφιή με παράγοντες της 
Δεξιάς ώστε, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να 
ανατρέψουν τον Α. Παπανδρέου και να σχημα
τίσουν κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε βου
λευτές του ΠαΣοΚ, της ΝΔ και... ένα τουλάχι
στον στέλεχος του Συνασπισμού!

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το «κατηγορη

τήριο». Με αυτή την «υποψία» να τον βαρύνει, ο 
Κ. Σημίτης πέρασε αρκετά χρόνια «πο κόμμα 
του. Το ερώτημα είναι αν εκείνη ειδικά την επ«>χή 
μπορούσε να συμπρύξει με κανέναν εκτός I Ια- 
ΣοΚ και κυρίως να ιπηρίξει κυβέρνηση. Γιατί δεν 
είχε με ποιον να την στηρίξει! Αν υποθέσουμε ότι 
0α εκδηλτονόταν «ανταρσία» κατά του Α. Παπαν
δρέου -  και χρειάζονιαν 151 ψήφοι σι η Βουλή 
για να σιηριχθεί μια κυβέρνηση - ,  ο Κ. Σημίτης 
δεν μπορούσε να βάλει ιιάνω από τέσσερις και 
τον εαυτό του! Τους 146 έπρεπε να τους βάλουν 
οι άλλοι. Και η ΝΔ όταν ήταν σιην αντιπολίτευση 
δεν είχε ποτέ πάνω από 110! Ωστόσο αυτή η 
«μομφή» τον ακολουθούσε επίμονα τα τελευταία 
χρόνια και amó τον έκανε σχεδόν «δακτνλοδη- 
κτούμενο» σιο ΠαΣοΚ. Και ίσως σε κάποιον άλ
λον θα δημιουργούσε αισθήματα μειονεξίας, σε 
ένα κόμμα που είχε μια ολόκληρη θεωρία για την 
«αποστασία» και τους «αποστάτες». Ο  Κ. Σημί
της όμ<·>ς έδειχνε από τότε ότι είχε «κρύο αίμα».

Συνέχεια στη αελ. Α30
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Συνέχεια από τη σελ. Λ28

I Μοναχική 
πορεία

Με αιτίες τις συνθήκες λίγο προτού εκπνεύσει το 
1993 και ενώ ο Α. ΓΙαιιανδρέου έχει μόλις επα
νελθεί θριαμβευτικά <πην πριοθυπουργία, ο Κ. 
Σημίτης με λίγους φίλους του απ<χραοίζουν να 
πάρει μέρος <πο επικείμενο συνέδριο του 11α- 
ΣοΚ με όσο πιο οργανωμένο τρόπο μπορεί. Αυτό 
μια κουβέντα είναι. Για να έχει κανείς τύχη σε έ
να κομματικό συνέδριο το λιγότερο που χρειάζε
ται είναι μια τποιχειώδης επικοινωνία με τα με
σαία κομματικά σιελέχη. Ητοι «μηχανισμό». Ο  
Κ. Σημίτης  δεν διέθετε οι'πε είχε επιχειρήσει πο
τέ ως τότε να τον δημιουργήσει. Αλλά και αν το 
επιχειρούσε, θα απετύγχανε. Από τη μια υπήρχαν 
οι δυνάμεις του επίσημου κόμματος υπό τον Α. 
Τσοχατζόπουλο και από την άλλη ο υπαρκτός 
μηχανισμός του Γ. Γεννηματά που δεν άφηναν 
περιθώρια για τρίτο παίκτη.

Επιπλέον, με ποιους να «στήσει» μηχανισμέ) 
στο ΠαΣοΚ; Οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν 
ιη δεκαετία του 1980 μετριούνται m a δάχτυλα. 
Ο  Ανι. Αγγελίδης, ο Ν. Θέμελης (που τότε δεν 
ανήκει καν <πο I ΙαΣοΚ), ο Λ. Μαντέλης και ο Γ. 
Δρυς, που τον είχε Γ ραμματέα στο υπουργείο Γε
ωργίας, είναι όλοι κι όλοι το προσωπικό επιτε
λείο του. Και κατά περίπτωση ορισμένοι πανεπι- 
ιπημιακοί με το μισό πόδι στην πολιτική. Στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, πλην του X. Καστανί- 
δη. τα ερείσματα του εξανιλοι’ινιαν mov Θ. Κο- 
τσώνη και m ov Λλ. Μιιαλτά. Δεν κάνει συγκε
ντρώσεις σιελεχών, έ)ΐιως έκανε ήδη ο Γ. Γεννη- 
ματάς, και κατά κανέινα επισκέπτεται την επαρ
χία μόνος. Αυιοί που ποντάρουν τπην επικράτη
σή του δεν είναι πολλοί...

Πολύ αργότερα, το 1991, όταν ο Θ. Τσουκά- 
τος θα αρχίσει να «ηινεργάζεται μαζί του θα τον 
πιέσει να μαζέψει γύρω του κάποιους ανθρι.ν 
πους και αναλαμβάνει να του... βρει τους πρώ
τους! Απέ) ’κεί και πέρα η κομματική διαδρομή 
του Κ. Σημίτη στο ΓΙαΣοΚ είναι συνδεδεμένη με 
τη δρατπηριέπητα του Θ. Γσουκάτου, ο οποίος 
(ι>ς Γραμματέας της Α ’ Αθήνας έχει ήδη κακές 
σχέσεις με τον κομματικό μηχανισμό και κατα
ψηφίζει συχνά αποτράσεις της ΚΕ.

I  Οι επαφέδ 
Γ με tous «λοχαγούβ»

Με τα υπόλοιπα τπελέχη ιου ΠαΣοΚ ο Κ. Σημί
της είχε μια περίεργη σχέση: οι μισοί τον απέ- 
φευγαν και τους άλλους μίσους τούς απέφευγε. 
Στο ΠαΣοΚ όλοι μιλούν για την «αγοραφοβία» 
του, παρ’ ότι στο παρελθόν είχε δείξει πυγμή <πις 
εσωκομματικές υποθέσεις. Π.χ., ένα βράδυ του 
1977 εισέβαλε m ov «Αγωνιστή» και «ξήλωσε» 
τους πέιντες.

Μία φορά τον μήνα από τις αρχές του 1992 
συναντά τους «λοχαγούς», που ήταν τότε η δεύ
τερη κατά σειράν γνωστή «φράξια» του ΠαΣοΚ. 
Επρόκειτο για ειπαμελή ομάδα «μεσαίων» <πε- 
λεχών με θορυβώδη παρουσία. O  X. Καστανί- 
δης, που είναι αιιέ) τότε δεδηλωμένος «σημιτι
κός», και ο Δ. Ρέππας είναι οι συνηθέστεροι συ
νομιλητές του, ενώ συχνά τον επισκέπτονται και 
οι Μ. Σταυρακάκης, I. Νικολάου, Μ. Νεονά- 
κης, Ευ. Μαλέσιος και Στ. Μανίκας. Με τους 
«λοχαγούς» συνεργάζεται στενά εκείνη την πε
ρίοδο ο Θ . Τσουκάτος, που συνυπογράφει τις 
ανακοινώσεις τους, και άλλα στελέχη όπως ο 
Χρ. Σμυρλής. Την άνοιξη του 1992 τούς συνα
ντά όλους μαζί στο σπίτι του Ν. Θέμελη moi» 
Παπάγου. Πήγε συνοδευύμενος από τον Α. Μα- 
ντέλη και τους έκανε εντέιικικιη που τον έβλεπαν 
με... κόκκινο πουλέ)βερ και διάθεση για χιού- 
μορ!

H «ομάδα Γεννηματά», οι «λοχαγοί» και ο Κ. 
Σημίτης είναι ως το 1993 οι πιο «ορατοί» πόλοι 
τής -  τότε -  εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ο  
Θ. Τσουκάτος είναι αιπέ>ς που θα αρχίσει από 
τις αρχές του 1994 να αναζητεί τη συγκολλητική 
ουσία ανάμεσα σ' αυτές τις τρεις πλευρές. Ο  ί 
διος μπήκε m o ΠαΣοΚ αργά, το 1979, με προ
τροπή του Θ. Καπετανάκη και το 1990 εξελέγη 
μέλος της ΚΕ. Ως Γραμματέας της NE Α ’ Αθήνας 
ιην περίοδο 1989-91 διαδραματίζει έναν ευρύτε
ρο ρέ)λο, αλλά ο επίσημος κομματικτις μηχανι
σμός έδειχνε να τον υποτιμά και τον είχε «κατα
δικάσει» m ov άχαρο ρόλο του β’ αναπληρωτή 
Γραμματέα Οικονομικού, με α’ αναπληρωτή τον 
I. Χρυσικόπουλο. Τον είχε δηλαδή υπό την επο- 
Γπεία τού -  πανίσχυρου τότε -  Π. Λάμπρου, που 
ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες τού Α. 
Παιιανδρέου. Πολύ συχνά σιη Χαριλάου Τρι- 
κούπη δεν δίσταζαν να αναφέρονται υποτιμητι
κά m ov Θ. Τσουκάτο

-  Α ν περιμένει ο  Σημίτης να του φτιάξει μη
χανισμέ) ο 7οουκάιιος...

Ο  Π. Λάμπρου είναι ο πρτότος που διαισθάνε
ται τις δραστηριότητές του και προσπαθεί να του 
κλείσει μια συνάντηση με τον Α. Παπανδρέου 
για ευνόητους λόγους. Αιπός έιμως αρνείταί:

-  Δεν πάω αν δεν είσαι και εσύ με τον Χρυ- 
σικόπονλο μπροστά.

Και δεν πήγε.

Η  παρέα των εννέα 
που πήραν μέρος 

στη σύσκεψη 
της 1ης Δεκεμβρίου 1993: 

από αριστερά επάνω
Ν. Θέμελης,

Ρ. Σπιφόπονλος,
Α. Μαντέλης,

Γ. Δρυς,
Θ. Τσουκάτος.

Αριστερά
Δ. Παπούλιας,

δεξιά
Αντ. Αγγελίδης,
Ν. Γκαργκάνας, 

Χρ. Βερελής

Τα τρία χρόνια ποι
ΙΗ πρώτη 

μάχη
Την άνοιξη του 1994 οι «λοχαγοί» πήραν πρωτο
βουλία για συνεννόηση μεταξύ των στελεχών 
που αποτελούσαν την «ομάδα Γεννηματά» και 
των λίγων φίλων του Κ. Σημίτη, που έδωσε τη 
συγκατάθεσή του για «διαβουλεύσεις». Ο  Α. Μα- 
νιέλης και ο Γ. Δρυς από την πλευρά του Κ. Σ η 
μίτη, ο Μ. Παιιαϊωάννου, ο Λ. 
Κανελλόπουλος και ο Α. ΓΙαπα- 
θανασόπουλος από την πλευρά 
των «γεννηματικών» και οι Μ.
Νεονάκης και I. Νικολάου από 
τους «λοχαγούς» αρχίζουν έναν 
κύκλο διαπραγματεύσεων.

Οι περισσότερες συναντή
σεις γίνονται στο γραφείο του 
Μ. Παπαίωάννου, που είναι τό
τε Γραμματέας <πο υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας, και στα 
γραφεία του ΕΛΚΕΠ Α στην Κη- 
τρισιάς, που διοικούν εκείνη 
την εποχή οι Μ. Σταυρακάκης 
και I. Νικολάου. Συζητούν κυ
ρίως πώς θα οργανώσουν τη 
σταυροδοοία κατά την εκλογή 
της νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Ούτε λέ>γος για ευθεία αμφι
σβήτηση του Α. Παπανδρέου.
Μια συνάντηση έγινε και τπο 
σπίτι του Ρ. Σπυρέιπουλου και 
πήραν μέρος οι Χρ. Ροκέχρυλ- 
λος, Ελ. Παπαζώη, Αννα Δια- 
μανιοπούλου, Ν. Θέμελης, Θ.
Τσουκάτος, Κ. Γείτονας, Θ.
Κολιοπάνος κ.ά. Συζητούν για 
την οργάνωση του κέηιματος 
και τους «σκεπτόμενους πολίτες», αλλά έ>ταν έρ
χεται η ώρα για τις λύπες υπάρχουν διαφωνίες.

ΙΤο συνέδριο 
του 1994

Το συνέδριο του 1994 δεν έμοιαζε με το συνέ
δριο κανενός άλλου κόμματος. Ο  Α. Παπανδρέ
ου ήταν ήδη καταβεβλημένος, αλλέι ο πιθανότε
ρος διάδοχός του είχε ανακοινώσει ήδη ότι έιια- 
σχε από ανίατη ασθένεια. Ολοι γνωρίζουν ότι ο

Γ. Γεννηματάς δεν θα μπορέσει καν να πάρει μέ
ρος m o συνέδριο. Και να μπορούσε, δεν θα το ε
πέτρεπε ο ίδιος m ov εαιπό του, έτσι όπως τον εί
χε καταβάλει η αρρώσιια. Ηταν υπερήφανος και 
ήθελε να τον Ουμούνιαι όρθιο. ΓΓ amó αποφά
σισε να τπείλει μόνο ένα μήνυμα.

Στο ΠαΣοΚ προτού ακόμη γίνει γνωστή η αρ
ρώστια του είχαν κυκλοφορήσει φήμες που ανέ
φεραν ότι ο Γ. Γεννηματάς και ο Κ. Σημίτης εί
χαν καταλήξει σε μια άτυπη συμφωνία: όταν έλ
θει η ώρα της διαδοχής, τον πρώτο λόγο θα έχει 

ο Γ. Γεννηματάς. Ο  Κ. Σημίτης 
είχε αποδεχθεί αυτή την «επετη
ρίδα». Ιστός εξ ανάγκης, αφού 
παρ’ ότι ήταν ένα στέλεχος με 
αυξημένο κύρος οι επιρροές του 
στην οργάνωση του ΠαΣοΚ ήταν 
ελάχιστες. Ο ι φήμες ξεκίνησαν 
από μια συνάντηση που είχαν έ
να βράδυ στις αρχές του 1992 οι 
Γ. Γεννηματάς, Κ. Σημίτης και 
Κ. Λαλιόπης. Στην πραγματικό
τητα ήταν μια κοινωνική έξοδος 
μετά συζύγων. Αλλυκπε ο ίδιος ο 
Κ. Σημίτης σε μια συζήτηση με 
φίλους του την επομένη είναι 
σαφής όταν τον ρωτούν τι είπαν: 

—  Περισσότερο μιλούσαν οι 
γυναίκες μας.

Είναι γνωστό ότι τις παραμο
νές του συνεδρίου ο Γ. Γεννημα
τάς φώναξε m o σπίτι του mi] 
Βούλα τον Κ. Λαλιώτη και του 
ζήτησε «να στηρίξει τον 
Κώστα». Είχε ζητήσει όμως να 
πάρει και ο Α. Τσοχατζόιιουλος 
μέρος στις συνεννοήσεις για το 
μέλλον, αλλά αυτός αρνήθηκε 
κρίνοντας ότι ελέγχει την κατά- 
ιπαση. Αλλακπε δεν ήταν δύσκο

λο να προβλέψει ότι το συνέδριο δεν θα ήταν 
παρά μια διαμάχη για την κατάληψη θέσεων. Τις 
προθέσεις του εν όψει εξελίξεων ουδείς θα ομο
λογούσε εκεί μέσα. «Δεν θα γίνουμε παιροκτό- 
νοι» έλεγπντα ιπελέχη του ΠαΣοΚ, επαναλαμβά- 
νονιας μια διαιύιιωοη ιου Κ. Λαλιώιη. Γιοι ιιολ 
λοί επικρίνουν τον «κεντρικό μηχανισμό» και 
την «ηγεσία», αλλά κανένας δεν αγγίζει τον Α. 
Παπανδρέου. Πριν απέ) μερικοέις μήνες έτλλω- 
<πε είχε θριαμβεικτει στις εκλογές κτύ άνοιξε τις 
εργασίες του συνεδρίου γνωρίζονιος ότι ουδείς 
θα τον αμφισβητήσει εκεί μέσα. Και στις 17 Α 
πριλίου, αμέσως με την διά βοής επανεκλογή

του, προτίμησε έναν γρίφο: «Τ ο  ΠαΣοΚ οι'πε χα
ρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε χωρίζεται σε 
τιμάρια». Δηλαδή;

I Ιαρ’ όλα αυτά όλοι διαισθάνονται ότι η «με
τά Παπανδρέου εποχή» ιιληοιέιζει και σπεύδουν 
να πάρουν θέση. Ακέιμη και ο «κενπρώος» I. Α
λευράς καταγγέλλει από το βήμα του συνεδρίου 
παρεκκλίσεις από τον σοσιαλκπικό δρόμο. Μέ
σα σ’ amó το κλίμα η ψηφοφορία για την ΚΕ ή
ταν σκληρή. Λημοφιλέιπατος, αλλά και ετοιμο
θάνατος ο /'. Γεννηματάς ιιήρε μόλις 3.235 ψή
φους. Δηλαδή σχεδόν δύο <πους πέντε συνέ
δρους, παρ' άτι είχαν σιη διάθεσή τους 70 τπαυ- 
ροιις, δεν έδοχκιν έναν mov άνθρωπο που, αν 
δεν τον είχε χτυπήσει η μοίρα, θα ήταν ο αδιαμ
φισβήτητος διάδοχος του Α. Παπανδρέου.

ΙΗ πρώτη 
νίκη

Ο  Κ. Σημίτης ειιεχείρησε να κερδίσει σε εκείνο 
το συνέδριο έκκι μπορούσε να κερδίσει. Πρώ
τον, μια ακήρυκτη αναμέτρηση που είχε με τον Γ. 
Αροένη, απέναντι mov οποίο εμφανίσιηκε ως 
εκπρόσωπος του « ιστορικού ΠαΣοΚ. Ο  Γ. Αρσέ- 
νης ήλθε αργά m o ΓΙαΣοΚ και «κατέβηκε από 
το τρένο» νωρίς, για να ανεβεί πέιλι μέ>νον έηαν 
απέτυχε να γίνει αρχηγέ>ς υπαρκτού κόμματος. 
Ωτπόσο αρχίζει να κερδίζει έδαφος όταν έγινε 
γνωτπή η ασθένεια του Γ. Γεννηματά. Το δεύτε
ρο που κέρδισε ήταν μια αναμέτρηση με τον Α. 
Τσοχατζέ)ΐιουλο, πιιό τον οποίο σιέρηοε τη μία 
από ιις δύο θέσεις που επιδίωκε: και Γραμματέ
ας σιο κόμμα και μέλος της κυβέρνησης. Αυτά 
τα δύο αθροιζόμενα ισοδυναμούσαν με ανοιχτή 
σέιγκρουση με τον κεντρικό μηχανισμό. Ορισμέ
νοι τον είχαν συμβουλεύσει προηγουμένως να το 
αποφύγει. Τους απάνιησε με ένα «ανέκδοτο» για 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Λογικά, οι επιχειρή
σεις έδειχναν ότι θα νικούσαν οι Γερμανοί. Και 
οι Γάλλοι -  πάντοτε λογικοί -  υπέκυψαν». Στις 
προσυνεδριακές συναντήσεις είχαν γίνει ιισλλές 
συζητήσεις για ιο «ασυμβίβαστο» μεταξύ της ι- 
διόιηιας ιου υιιουργού και ιου Γράμμου'α ιής 
ΚΕ. Οι περισσότεροι έκριναν ότι δεν έπρεπε να 
διακινδυνεύουν μια τέτοια σύγκρουση.

-  Τι πάμε να κάνουμε; θα καταστραφούμε, 
έλεγαν ο Λ . Κανελλόπουλος και ο Ευ. Μαλέ
σιος ιπις συσκέψεις.

Ο  Κ. Σημίτης ιούς άκουγε όλους σιωπηλός. 
Στις 16 Απριλίου 1994 αγνόησε τους «Γάλλους»

Δ. P innas:
¿vas εκ των 

«λοχαγών» πον 
συνομιλούσαν συχνά 
με τον Κ. Σημίτη...

Θ. Πάγκαλος: <ος χαρισματικός, 
ήταν ένας από τους πιθανούς 
διαδόχους του Α. Παπανδρέου

Γ. Γεννηματάς:
θα ήιαν ο αδιαμφισβήτητος
διάδοχος

Α. Τσοχατζόπουλος: 
το 1994 έχασε την προ'ιτη 
αναμέτρηση με τον Κ. Σημίτη

Κ. Λαλιώτης:
«Δεν θα γίνουμε πατροκτόνοι» 
δήλωνε συχνά

συγκλόνισαν το ΠαΣοΚ
και σχεδόν απροσδόκητα σήκωσε το χέρι και 
διαχώρισε τη θέση του από τα λοιπά μέλη του ΕΓ 
οδηγώντας το επίμαχο θέμα του «ασυμβιβάστου» 
σε ψηφοφορία. Εκείνη τη σιιγμή κέρδισε τις ε- 
ντυικίχιεις. Γην επομένη κέρδισε και την ψηφο
φορία: ο Γραμματέας τής ΚΕ του κόμματος δεν 
μπορούσε να είναι ταυτοχρόνως μέλος του υ
πουργικού συμβουλίου.

Ηταν η πρώτη ένδειξη στο ΠαΣοΚ ότι η πλειο- 
ψηφία των μεσαίων στελεχών δεν συντασσόταν 
απαραπήτως με τον κεντρικό κομματικό μηχανι
σμό. Ο  Κ. Σημίτης μάλλον το αντελήφθη και 
κέρδισε μια μάχη εκεί που κανένας δεν το περί- 
μενε. Κατά τα λοιπά τα πράγματα δεν του πήγαν 
και πολύ καλά. Εξελέγη μόλις 11ος τπην ΚΕ με 
1.637 ψήφους, πίσω από τους Γ. Γεννηματά, Θ. 
Πάγκαλο, Δ. Τοοβόλα, Π. Αυγερινό, Κ. Λαλιώ- 
τη, Β. Παπανδρέου, Απ. Κακλαμάνη, Μ. Χαρα- 
λαμπιδη, Α. Τσοχατζόπουλο, Ευ. Βενιζέλο. Και 
μόλις λίγες ψήφους μπροστά από τους Κ. Σκαν- 
δαλίδη, Α. Πεπονή, Γ. Αρσένη και Χρ. Παπου
τσή. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καν πρόβλε
ψη για τη μετασυνεδριακή τακτική. Οταν λίγσ 
πριν από τη συνεδρίαση της νέας ΚΕ η Αννα Δια- 
μαντοπούλου εκδηλώνει την επιθυμία να είναι υ
ποψήφια για το νέο ΕΓ, ο Κ. Σημίτης ιην απο
γοητεύει:

-  Εχω ουνεννοηθεί με ιούς γνννημαιικούς 
να υποστηρίξουμε τη Μαρία Αρσένη.

1  «Χρειαζόμαστε 
σχέδιο»

Μετά το συνέδριο του 1994 τα σχέδια του Α. Τσοχα- 
τζτ'τπουλου έπρεπε να αλλάξουν. Αλλά αυτό που άλ
λαξε ήταν τα σχέδια του Κ. Σημίτη. Στις 20 Απριλί
ου 1994, την ημέρα που ο Α. Παπανδρέου βρίσκε
ται σιην Αμερική και ετοιμάζεται να συναντήσει τον 
πρόεδρο Κλίνιον, οι συνεργάτες του Κ. Σημίτη συ
νεδριάζουν για πρυ'πη φορά μετά το συνέδριο και 
καταλήγουν στο συμπέρασμα:

-  Πρέπει να κινηθούμε βάσει σχεδίου.
Αναλαμβάνονται ότι δεν αρκοιϊν πλέον οι πολιτι

κές παρεμβάσεις του Κ. Σημίτη, αλλά χρειάζεται 
και οργανωτική προετοιμασία αν θέλουν να έχουν 
καλύτερη τύχη σιο μέλλον. Χωρίζονται σε τομείς. Οι 
Θ. Τσουκάτος, Ρ. Σπυρόπουλος, Λ. Μαντέλης α
ναλαμβάνουν το «οργανωτικό», οι X Καστανίδης· 
και Γ. Δρυς αναλαμβάνουν την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα. Τα υπόλοιπα δεν τα ανέλαβε κανείς, γιατί 
δεν υπήρχε κανείς.

Τον Μάιο του 1994 μπαίνει το «Σκόπιαν«)» σιην 
πρυ’πη γραμμή της επικαιρόιητας. Το δεύτερο θέμα 
είναι η πρόταση βουλευιοιντου ΓΙαΣοΚ για σύσταση 
ιΐ(χχινοκριτικής επιτροπής της Βουλής ενανιίον του 
Κ. Μητοοτάκη για την υιιυ'ΟεαητηςΑΙ'ΕΤ. Ταυιοχρό- 
νοχ; τα κ<>μμσια ετοιμάζονται για τις ευ(Χι>εκλογές.

Το βράδυ της Τρίτης 10 Μαΐου η «ομάδα Σημίτη» 
συνέρχεται και προσπαθεί να εκτιμήσει πώς θα εξε
λιχθούν τα πράγματα. Γίνεται εκτεταμένη συζιμηση 
για τις επαφές που διατηρεί, από το 1990 ήδη, ο Κ. 
Σημίτης με τη Βάσω Παπανδρέου και ορισμένους 
άλλους. Αποφασίζουν να αναθερ- 
μάνει τις πρ<χκ.)πικές σχέσεις του 
και να πληιπάσουν όσους είχαν κα
κές σχέσεις με τη Χαριλάου Τρι- 
κούιιη. Ελπίζουν όιι κατ’ αυιόντον 
Τ|Χ>πο θα ιιροκαλέσουν «ανι¡ηγετι
κή κινητικότητα» και θα προσελ- 
κύ<χ>υν έναν κύκλο σιελεχών γύρω 
από ένα θέμα - ταμπού <«>ς εκείνη, 
τΐ] στιγμή: την μετά Παπανδρέου ε
ποχή στο ΠαΣοΚ

Καταλήγουν ότι πρέπει να εκμε- 
ταλλευθούν το καλοκαίρι, όπου θα 
ατονήσει η δράση του κομματικού 
μηχανισμού -  που ήδη έχει αφεθεί 
σιις δάφνες του νικητή του συνε
δρίου-, και να ιιά|χ>υν Π|χ·πο|Ιου
λίες, κυρίυις μέσω του ΟΠΕΚ, μιας 
οργάνωσης «κοινωνικού προβλη
ματισμού» που είχε ιδρύσει τα 
προηγούμενα χρόνια ο Κ. Σημίτης 
με ορισμένους φίλους του.

Την ίδια περίοδο προσπάθειες 
να δημιουργήσει μηχανισμό κατα
βάλλει και η Βάσω Παπανδρέου, 
με την άντληση στελεχών από ιη 
δεξαμενή των «γεννηματικών».
Οταν επιστρέφει από τη Βρετανία 
ο συνεργάιης της 1. Δατσέρης, αυ
τές οι προσπάθειες κλιμακώνονται -  κυρίως σιη Βό
ρειο Ελλάδα -  και για ένα διάστημα εξελί<χχ)νται 
παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται για λο
γαριασμό του Κ. Σημίτη. Με τη Βάσω Παπανδρέου 
έχουν επαφή ο Λ. Σακελλάρης και ο Λρ. Παπαδό- 
πουλος <πη Θε<χχιλονίκη, ο δήμαρχος Λιτόχωρου 
Γ. Παπαβασιλείου στην Πιερία, ο Π. Λούσκος και 
ο Γ. Κυριόπουλος στη Β’ Αθήνας, ο δήμαρχος Χα
λανδρίου Κ. Παττακός κ.ά. Κέπι ανάλογο προσπα- 
θούν να δημιουργέ]«χ>υν επίσης και οι «λοχαγοί», ε
νώ οι «γεννημτπικοί'», που έχουν ήδη πανελλαδική 
δικτύωση, χωρίς τον Γ. Γεννηματά αποτελούν στόχο 
διανομής. Το  τοπίο ωστόσο είναι θολό και είναι σύ-

νηθες το φαινόμενο πολλοί να συμμετέχουν ταυτο
χρόνως <πις συγκεντρώσεις τής Β. Παπανδρέου και 
του Κ. Σημίτη αλλά να έχουν και καλές σχέσεις με 
τον κυμμππκά μηχανισμό.

Στις 14 Μαΐου 1994 συνεδριάζει η ΚΕ ιου I Ια- 
ΣοΚ για να εκλέξει το νέο ΕΓ και τον Γραμματέα 
της. Ο  Α. Παπανδρέου προτείνει τον Α, Τοοχατζό- 
πουλο, που παίρνει 103 ψήφους από 148 ψηφίσα- 
νιες. Για πρώτη φορά σε εκλογή αιπού του επιπέδου 
στο ΠαΣοΚ υπάρχει και δεύτερος υποψήφιος: ο Δ. 
Τσοβόλας προτείνει τον εαιπό του και παίρνει 13 

ψήφους. Η έκπληξη έρχεται τπην 
ψηφοφορία για την εκλογή του νέ
ου ΕΓ: δεν εκλέγονται ο Θ. Πάγκα
λος, η Β. Παπανδρέου, ο Ευ. Βενι- 
ζέλος, ο Κ. ΙΙαιιούλιας και ο Γ. 
Παπανδρέου. Η Χαριλάου Γρικοιν 
πη, που ελέγχει την ΚΕ, κάνει επί
δειξη ισχύος.

Στις 18 Μαΐου ο Α. Παπανδρέ
ου ανακοινώνει το ευρωψηφοδέλ- 
τιο του ΠαΣοΚ και ενώ όλοι σιρέ- 
φονται ιπις ευρωεκλογές, το επιτε
λείο του Κ. Σημίτη σχεδιάζει τις κι- 
νήσεις του μετά από αυτές. Ο  ίδιος 
έχει μπει για τα καλά πλέον σιο 
παιχνίδι της αναζήτησης ερεισμά
των σιο κόμμα. Ίο  «ο/ηανοπικό» 
της επιτελικής ομάδας, που αικπε- 
λείται πλέον από τους Θ. Τσουκά
το, Α. Μαντέλη, Δ. Παπούλια, Χρ. 
Βερελή, Ν. Θέμελη, Αλ. Μιιαλτά, 
Α. Αγγελίδη και Γ. Δρυ, αρχίζει να 
καταγράφει τις οργανώσεις του 
ΠαΣοΚ αναζητώντας ρήγματα και 
συμμαχίες. Σε μια συνεδρίαση ma 
τέλη του μήνα εκτιμούν ότι μετά το 
συνέδριο αρχίζει να διιμιουργείιαι 
«ρεύμα κόντρα στον μηχανισμό» 
και αποφασίζουν να ιο εκμεταλ- 

λευθούν. Ο  Κ. Σημίτης· τούς ανακοινώνει ότι θα αρ
χίσει επαφές με στελέχη και τις επόμενες ημέρες συ
ναντά τον Θ. Πάγκαλο, τη Βάσω Παπανδρέου, τον 
Παρασκευά Αυγερινό και τον Κ. Λαλιώτη.

ΙΗ άνοδος του 
Ηάγκαλου

Εν ιω μεταξύ οι φήμες για μεταιιήδηση του Λ. Πα
πανδρέου σιην Προεδρία της Δημοκρατίας είναι 
πυκνές. Amó εκ των πραγμάτων επιταχύνει τις εξε

Λ. Κανελλόπουλος:
εκπρόσωπος 

των «γεννημαπκών» 
ans προσυνεδριακές 
διεργασίες τον 1994

λίξεις και φέρνει τη διαδοχή προ το)ν πυλών. Αν ο 
Α. Παπανδρέου ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την 
πρωθυπουργία και το κόμμα, κάποιον θα έχει υπό
ψη του για τη διαδοχή του. Ποιον όμως; Ολες οι 
ενδείξεις οδηγούν σε ένα όνομα:

-  Θεόδωρος Πάγκαλος.
Ο  ελευσίνιος πολιτικός ήταν ιιάνια δημοφιλής: 

είχε αρκπερή διαδρομή, προουητική κουλτούρα, 
ευρωπαϊκή στόφα και ήταν εξαίρετος ρήτορας. 
Οσοι αναζιμούσαν έναν «χαρισματικό» ηγέτη μειά 
τον Λ. Παιιανδρέου δεν θα έβρισκαν καλέπε(Μ). Ο  
ίδιος όμως δεν έκανε ποτέ το ιιαραμικ(>ό γκι να 
«δέσει» αυτή τη διάχυιη ιιειιοίθηση. Δεν είχε ποτέ 
ομάδα ή «μηχανισμέ)» παρ’ ότι είχε προσωπικούς ο
παδούς. Ισως ο μόνος βουλευτής ιιου ανήκε ιιοιέ 
τπην -  ανύπαρκτη -  «ομάδα Πάγκαλου» ήταν ο Δ. 
Αλαμπάνος, που τον πήρε μαζί του σιο υπουργείο 
Μεταφορών, αλλά αργάτΐ]κι οι δρόμοι τους χώρι
σαν.

Το  ρεύμα υπέρ του Θ. Πάγκαλου ανησυχεί τους 
πιο στενούς συνεργάτες του Κ. Σημίτη, αλλά δεν έ
γινε π«πέ γνι.κπό πιός το αντιμετώπισε ο ίδιος. Οι 
δικοί του πάνκυς άρχισαν να «αγχώνονται»  γιατί ο 
Θ. Πάγκαλος είχε ένα ιιροσόν που ως τότε σπάνιζε 
m o ΠαΣοΚ: γνώριζε καλά την Ευρώπη και συνε
πώς εξουδετέρωνε ένα πλεονέκτημα του Κ. Σημί
τη. Το «άγχος» ενισχύεται ακόμη και από τυχαία 
περιστατικά. Ο  Θ. Τσουκάτος πήγαινε κάθε πρωί 
<πη Χαριλάου Τρικούπη και ουζητοέκιε με τον II. 
Λάμπρου. Ενα πρωί εκείνη την περίοδο καθώς 
διάβαζαν τις εφημερίδες ο Π. Αάμιιρου σχολίασε:

-  Ο  Πάγκαλος έχει στόφα ηγέτη.
Το απόγευμα ο Θ. Τσουκάτος «πινάνιησε σιο υ

πουργεί«) Ναυτιλίας τον Γ. Κατσκράρα και α«|χ>ύ 
είπαν διάφορα ο Κατσιφάρας τού λέει:

-  Ξεκαθάρισε το θέμα της ηγεσίας: Πάγκα
λος.

Από τη Βουλή έρχονται παρ<'>μοιες πληροφο- 
ρίες.

-  Ο  Λιβάνης πιάνει ιούς βουλευτές κιιι ιούς 
μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Πάγκαλο.

11 «ομέιδα Σημίτη» αρχίζει να υποψιάζεται ιιλέ- 
ον ότι όλη αιπή η φιλολογία δεν μπορεί παρά να 
είχε την έγκριτη] του ίδιου του Α. Παιιανδρέου. Ε
τσι εξηγούν και το γεγονός ότι ο Θ. Πάγκαλος επι
δεινώνει τις σχέσεις του με τον Α. Τσοχατζόπουλο 
ή παίρνει πρωτοβουλίες. Π.χ., στις 20 Μαΐου τού 
ζητεί να συγκληθεί η ΚΕ εν όψει των ευρωεκλο
γών.

Ο  Α. Παπανδρέου συγκαλεί το νέο ΕΓ τπις 26 
Μαΐου, αλλά δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του για το 
ενδεχόμενο μεταιιήδησι'ις του σιην I Ιροεδρία της 
Δημοκρατίας: «Υπάρχει πρόεδρος, είναι κακόγου
στο να μιλάμε γ ι ' αυτό» λέει. Λίγες ημέρες αργότε
ρα θα δηλώσει σκι «Νέα» άτι «δεν είναι στις προο- 
τπικές του» να αλλάξει ρόλο και «ο ίδιος θα κρίνει 
πόσο θα μείνει στην ενεργό πολιτική και πότε θα 
αποσυρθεί». Και σχεδόν χωρίς να ερωτηθεί, προει
δοποιεί: «Οποιος επιχειρήσει να διασπάσει το Πα
Σ ο Κ  θα το πληρώσει». Ποιον εννοεί;

ΙΗ μεγάλη 
έκπληξη

Στις 12 Ιουνίου, ύστερα από μια υποτονική προε
κλογική περίοδο γίνονται οι ευρωεκλογές. Πρώτο 
το ΠαΣοΚ  με 37,6Θ% και δέκα έδρες, ακολουθεί η 
ΝΔ με 32,63% και 9 έδρες. Η Πολιτική Ανοιξη κά
νει την έκπληξη με 8,67% και δύο έδρες. Ωφελημέ
νος βγαίνει και ο Συνασπισμός με 6,26% και δύο έ
δρες, αλλά και το ΚΚΕ. Είναι προφανές άτι τα με
γάλα κόμματα χάνουν, αλλά το αποτέλεσμα ενισχύ
ει σιο ΓΙαΣοΚ ιη θέση ιου Λ. Παιιανδρέου. 11 ελεγ
χόμενη από τον Θ. Τσουκάτο όμως ΝΕ της Α ’ Αθή
νας θα χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα «καθαρή εκλο
γική ήττα». Είναι σαφές ότι όλοι πιστεύουν ικ.κ; ο 
Α. Παπανδρέου θα αποσυρθεί mo Προεδρικό Μέ
γαρο και ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη.

ΓΙρος το τέλος του μήνα ο Α. Παπανδρέου προα
ναγγέλλει από την Κέρκυρα ανασχηματισμό γτα να 
«δίύσει φτερά στην κυβέρνηση» του. Αρχίζουν 
διεργασίες και τπις 7 Ιουλίου 1994 ανακοινώνεται 
η νέα κυβέρνηση: έχει επτά μέλη περισσότερα από 
τα 47 της προηγούμενης! Λεν μπέχει όμως ο Δ. 
Ίσοβτιλας ούιι η Βάσω I Ιτιιιανδρέου. Ο  Λ. Τοο- 
χατζόπουλος μένει σιη Χαριλάου Τρικούπη, «ι>ς 
Γραμματέας τής ΚΕ. Είναι προφανές ότι αιπός θα 
οργανώσει το επόμενο συνέδριο.

Στον απόηχο του ανασχηματισμού ο Ευ. Γιαν- 
νόπουλος, που μένει εκτός κυβερνήαεως, βάλλει 
ευθέως ενανιίον της Εκάλης. Ο  Α. Παπανδρέου 
αδιαφορεί για τις αντιδράσεις, αλλά για πόσο; Το 
κλίμα είναι βαρύ και σιη συνεδρίατπ] τής ΚΕ <πις 
22 Ιουλίου ο Α. Παπανδρέου αποφεύγει πάλι να 
ανοίξει τα χτιριιά ιου: « I I  προεδρική εκλογή ούτε 
ανοίγει ούτε κλείνει κανέναν ιστορικό κύκλο. H  
Βουλή θα εκλέξει ιι/χόεδ/χ)». Σύμιπ<·>οη: ιην 
προηγουμένη ανακοινώνεται τπο Λονδίνο όιι το 
συνέδριο τοτν Εργατικιόν εξέλεξε σιην ηγεσία του 
κόμματος έναν νεαρό 41 ετών: τον Τόνι Μπλερ. 
Εκπληξη!Σ Τ Ο  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο
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