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Από την ίδρυση του, το 1974, ως σήμερα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα πέρασε δύσκολες 
περιόδους, με σκληρές εσωκομματικές αναμετρήσεις, ίντριγκες, αποχωρήσεις, επιστροφές, 

διαγραφές και άλλαξε δύο φορές ηγεσία 

Το χρονικό ms ταραγμένα 
ôiaôpouiis του ΠΑΣΟΚ 

Τ
Ο ΠΑΣΟΚ 
υ π ά ρ χ ε ι 
μέσα από 
τκ; κρίσεις 
του. ίσως 
υπάρχει και 

χάρη στις κρίσεις του 
και η ιστορία του είναι 
η ιστορία των κρίσεων 
του. Επί τριάντα χρόνια 
μια αλυσίδα εσωκομμα
τικών αναμετρήσεων, διαγραφών, 
αποχωρήσεων και επιστροφών δί
νει τροφή στην πολιτική επικαιρό
τητα, αλλά ανανεώνει και την πα-

Γράφει ο 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ρουσία του στην πολιτική 
σκηνή με διαφορετικές 
ηγεσίες. Μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου που το ίδρυ
σε, άλλαξε δύο αρχηγούς 
και πάει για τρίτο 

Η πολυσυλλεκτικότη-
τα, που επελέγη από την 
αρχή ως μέθοδος μαζι-
κοποίησης του ΠΑΣΟΚ, 
οδήγησε σε ποίκιλες ιδε

ολογικές αποχρώσεις και άρχισαν 
να αναδεικνύονται και να δρουν νο
μίμως μαρξιστές λενινιστές, γκαυε-
βαρικοί, παμπλιστές, τροτσκιστές. 

«κεντρώοι», «σοσιαλδημοκράτες» 
κ λπ. Μετά το 1981. οι ομάδες άρχι
σαν να συγκροτούνται με ορίζοντα 
τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέ
ου. Και μετά το 1996, στους διαχω
ρισμούς άρχισαν να υπεισέρχονται 
και οι επιρροές οικονομικών συμ
φερόντων. 

Ως το 1995 το ΠΑΣΟΚ ήταν ό,τι 
αποφάσιζε κάβε φορά ο Ανδρέας 
Παπανδρέου Δεν ήταν απλώς αρ
χηγός ενός κόμματος. Ηταν θεσμι
κός παράγοντας ενός ευρύτατου 
πολιτικού χώρου στον οποίο ο ίδιος 
προσέδιδε το χαρακτηρισμό *6ημσ-

κρατική παράταξη» και ήταν ο μό
νος που κατάφερε να την κρατήσει 
oc έναν πολιτικό φορέα Ο Σημ 
υποχρεώθηκε να αποδεχθεί έναν 
ομοσπονδιακό τρόπο λειτουργίας 
καχ ο Γ. Παπανδρέου προσπάθησε 
να επαναφέρει τον αρχηγοκεντρικό 
χαρακτήρα, αλλά απέτυχε 

Σε κάθε περίοδο οι ομάδες και οι 
παρέες ήταν συστατικά στοιχεία 
του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στ 
της ζωής του Και ot έννοιες της 
«διάσπασης» και της «διαγραφής* 

αν νωρίς στο κομματικό λεξι
λόγιο 
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Πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο ύπαρξης του το Π ΑΣΟΚ και μετά την επικράτηση του Ανδρέα Παπανδρέου 
στο προσυνέδριο του 1975, απομακρύνθηκαν σημαντικά στελέχη όπως οι Ν. Κωνσταντόπουλος, 

Σ. Καράγιωργας, Μελίνα Μερκούρη. Αγγέλα Κοκκόλα και στελέχη της Νεολαίας όπως ο Π. Ευθυμίου 

Καλημέρα ήλιε, 
με pñ&is και διαγραφέβ 

ο 1974 η προσωρινή 
ΚΕ ανακοίνωσε άτι 
δεν δέχεται ως υπο
ψήφιο βουλευτή τον i. 
Σταμούλη. γιατί υπήρξε 
μέλος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θηβών στη διάρκεια της 
δικτατορίας και η Τοπική Οργάνωση 
αντέδρασε. Ηταν η πρώτη διάσπαση 
του ΠΑΣΟΚ Λίγο πριν είχε σημειω
θεί η πρώτη διαγραφή Η προσωρι
νή Κ. Ε. κόβει από τους συνδυασμούς 
του Κινήματος στη Ζάκυνθο τον 
Τάλμποτ Κεφαλλήνιο γιατί αρνήθη
κε να υπογράψει εν λευκώ την πα
ραίτηση ίου αν εκλεγεί, όπως είχε 

αποφασιστεί για τους υποψήφιους 
βουλευτές Η πρώτη ρήξη εκδηλώ
θηκε στον «Αγωνιστή», το περιοδι
κό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Στις αρχές 
του 1975 δημοσιεύεται ένα άρθρο 
υπό τον τίτλο «Σοσιαλισμός και δη
μοκρατικές διαδικασίες» και βάλ
λει κατά του Α Παπανδρέου Το ίδιο 
βράδυ εισβάλλει στον «Αγωνιστή» 
η Βάσω Παπανδρέου εκ μέρους του 
Ε Γ και καταργεί τη διεύθυνση του 
περιοδικού. 

Αλλά η πρώτη σοβαρή εσωκομ
ματική αναμέτρηση έγινε με τη 
Δημοκρατική Αμυνα Η πιο σημα
ντική ίσως αντιστασιακή οργάνωση 

προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ στις αρχές 
Οκτωβρίου 1974 Το «πρωτόκολλο 
ενοποίησης» με το ΠΑΚ εξασφάλι
ζε «αναλογική εκπροσώπηση σε όλα 
τα όργανα» Στην προσωρινή Κεντρι
κή Επιτροπή μετέχουν 20 στελέχη 
της Αμυνας, τα οποία εξακολουθούν 
να δρουν ως αυτόνομη συνιστώσα. 
Συνεδριάζουν χωριστά και στους δι
αδρόμους του κτιρίου της οδού Πα
νεπιστημίου, όπου στεγαζόταν τότε 
το ΠΑΣΟΚ. οι φανατικοί «ανδρεικαι» 
τους υποβλέπουν 

Η ρήξη ήταν αναπόφευκτη και 
κορυφώθηκε στο προσυνέδριο που 
συνήλθε -κεκλεισμένων των θυρών-

στις 16 Μαρτίου 1975 στο κέντρο 
«Μονσενιέρ» της πλατείας Αμερικής 
για να εκλέξει νέα Κ Ε. και να απα
ντήσει σε όλα τα ερωτήματα για τη 
φυσιογνωμία του Κινήματος. Οταν 
έφτασε η ώρα για τις ψηφοφορίες, 
οι άνθρωποι του Α. Παπανδρέου 
κυκλοφορούν ανάμεσα στους 450 
συνέδρους και μοιράζουν ένα χαρ
τάκι με τα ονόματα «των συντρόφων 
που θέλει ο Ανδρέας να βγουν». Ενα 
ανάλογο χαρτάκι μοιράζουν και τα 
στελέχη της Δημοκρατικής Αμυνας 
Ηταν μια συνήθεια που δεν εγκατέ
λειψε ποτέ το ΠΑΣΟΚ. 

Το προσυνέδριο ανέδειξε νέα 

75μελή Κεντρική Επιτροπή και πα
ρότι μετέχουν όλες οι τάσεις, ο έλεγ
χος γέρνει προς την πλευρά του Α. 
Παπανδρέου. Προτελευταίος στη 
νέα ΚΕ. εξελέγη ένας άγνωστος 
πολιτικός μηχανικός. Από τότε ο Γ. 
Γεννηματάς γίνεται από τους πιο 
ενθουσιώδεις υποστηρικτές του 
Ανδρέα και μέλος της «τρόικας», σε 
μερικά χρόνια θα καταστεί ο αδιαφι
λονίκητος διάδοχος, αλλά η μεγάλη 
σύγκρουση που όλοι ανέμεναν με
ταξύ τους δεν θα γίνει ποτέ. καθώς 
τον χτύπησε η επάρατος 

Η επικράτηση του Παπανδρέου 
στο προσυνέδρω δεν εκτόνωσε την 
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εσωκομματική κρίση. Αντίθετα τη 
μετέφερε στη βάση του Κινήματος 
Σε αυτό το σκηνικό, ρόλους 6α παί
ξουν κυρίως τα στελέχη της Νεολαί
ας και οι φοιτητές της ΠΑΣΠ, στους 
κόλπους της οποίας θα εκδηλωθούν 
σύντομα τα πρώτα σχίσματα με δια
γραφές στελεχών της Στις 9 Ιουνίου 
1975 διαγράφονται από την Κ.Ε οι 
προερχόμενοι από τη Δημοκρατι
κή Αμυνα Β. Φίλιας, Α. Στάγγος, Ν. 
Κωνσταντόπουλος. Στ. Νέστωρ. Χρ. 
Παποθανασίου, Λ. Βάσης. Γ. Ζυγο-
γιάννης, Ση. Καβουνίδης, Χαρ. Ντόλ-
κας. 1 Τούντας και ο Π. Ευθυμίου ο 
οποίος έχει ήδη απομακρυνθεί από 
την ΠΑΣΠ. Η κρίση όμως ήταν βαθύ
τερη και η μια διαγραφή έφερνε την 
άλλη, μέχρι που τα μέλη της Κ Ε. τα 
οποία καθαιρέθηκαν ήταν περισσό
τερα από όσα έμειναν. Μέχρι το τέ
λος του Ιουνίου του 1975, τα 48 από 
τα 75 μέλη της κ Ε είχαν διαγραφεί ή 
είχαν υποβάλει την παραίτηση τους. 
Πρόσωπα που προορίζονταν να παί
ξουν σημαντικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, 
όπως η Μελίνα Μερκούρη, η Αμαλία 
Φλέμινγκ, ο Σάκης Καράγιωργας, ο 
Νικολάου και ο Χρήστος Ροκόφυλ-
λος, βρέθηκαν έξω από τις γραμμές 
του κόμματος. Ακόμη και η γραμ
ματέας του Α Παπανδρέου. Αγγέλα 
Κοκκάλα. έχασε την κομματική της 
ιδιότητα. Ο Α. Παπανδρέου διέγραφε 
τους ανθρώπους του! Τα στελέχη της 
Δημοκρατικής Αμυνας που απομα
κρύνθηκαν έκαναν μια προσπάθεια 
να δημιουργήσουν το πρώτο ανα-
ΠΑΣΟΚ. Ιδρύουν τη Σοσιαλιστική 
Πορεία και εκδίδουν την ομώνυμη 
εφημερίδα, αλλά δεν έχουν απήχη
ση στη βάση και σταδιακά η κίνηση 
φυλλορροεί. 

Η απομάκρυνση της Δημοκρατι
κής Αμυνας αναδιέταξε τους συσχε
τισμούς στο ΠΑΣΟΚ και οι αντιθέσεις 
πήραν άλλη μορφή. Οι προερχόμενοι 
από το ΠΑΚ και οι τροτσκιστές αισθά
νονταν δικαιωμένοι και έπαιρναν θέ
σεις για τις επόμενες αναμετρήσεις 
Αλλά και σε όσους προέρχονταν από 
το ΠΑΚ άρχισαν να ξεχωρίζουν δύο 
τάσεις. Από τη μια ήταν τα στελέχη 
που συσπειρώνονταν υπό τον Α. 
Παπανδρέου, με επικεφαλής τον Α. 
Τσοχατζόπαυλο Από την άλλη ήταν 
τα στελέχη που επηρεάζονταν από 

Ολα καταλήγουν 
σε ολονύχτιες 

συνελεύσεις. Ακόμη 
και η ύπαρξη ή όχι 

του θεού τέθηκε σε 
ψηφοφορία, στην 

οποία αποφασίστηκε, 
με πλειοψηφία 17-12 
και δύο αποχές, ότι 

τον L Τσεκούρα και τις δύο «ιταλικές» 
φοιτητικές ομάδες του Γ Παπαγιαν-
νόπουλου και του Μιχ Χαρσλαμπίδη. 
κάτω από αυτόν το νέο συσχετισμό 
δυνάμεων διαμορφώθηκαν οι συν
θήκες των νέων συγκρούσεων, που 
είχαν ως ζητούμενο τη μελλοντική 
φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ 

Το ΠΑΣΟΚ Β' 
Οι νεολαίοι διχάζονται σε δύο ρεύ
ματα. Το ένα, με τη συναίνεση του 
Α. Παπανδρέου, επιδιώκει ειρηνι
κή πορεία προς το «δημοκρατικό 
σοσιαλισμό» όπως ο ίδιος ανέφερε 
επηρεασμένος από αναλυτές του 
Τρίτου Δρόμου, όπως ήταν ο Πολ 
Σουίζι και ο Σαμίρ Αμίν. Το άλλο ρεύ
μα είναι το ΠΑΣΟΚ Β', όπως το έλε
γαν τότε. Φλερτάρει με την ιδέα του 
ημιπαράνομου μηχανισμού και την 
προοπτική της «επανάστασης» και 
συσπειρώνεται γύρω από τον Ι. Τσε
κούρα Το ΠΑΣΟΚ Β'σαγηνεύει πολ
λά στελέχη της Νεολαίας, αφού τους 
επιτρέπει να αντιπαρατίθενται στην 
ΚΝΕ που διαθέτει εκείνη την εποχή 
το κριτήριο της μαρξιστικής καθα
ρότητας. Οι του πρώτου ρεύματος 
παραμένουν στο πλαίσιο που έθετε 
ο Α. Παπανδρέου, αλλά επιδιώκουν 
να κυριαρχήσουν έναντι των άλλων 
τάσεων και κυρίως των «παλαιοκομ
ματικών» 

Ολα στην παράταξη κρίνονται από 
τη σκοπιά του μαρξισμού όπως τον 
αντιλαμβάνεται ο καθένας και κατα
λήγουν σε ολονύχτιες συνελεύσεις 
με ψηφοφορίες. Ακόμη και η ύπαρξη 
ή όχι του., θεού τίθεται στην ημε
ρήσια διάταξη μιας συνέλευσης και 
αποφασίζεται με πλειοψηφία μόλις 
17-12 και δύο αποχές ότι -πράγματι-
θεός υπάρχει! Εκτός από τις «ιδεο
λογικές» ομάδες, εμφανίστηκε στο 
Κίνημα και μία... θρησκευτική! Πλη
ροφορίες αναφέρουν ότι στο ΠΑΣΟΚ 
έχουν εισχωρήσει μασόνοι! 

Γίνεται -με κάθε μυστικότητα-
μια έρευνα και διαπιστώνεται ότι 
στις οργανώσεις του Βόλου και της 
Ζακύνθου οι μασόνοι είναι σχεδόν 
πλειοψηφία Οι δύο οργανώσεις 
μπαίνουν στο «ψυγείο» μέχρι να απο
σαφηνιστεί ότι η παρουσία μασόνων 
στην οργάνωση ήταν απλώς τοπική 
ιδιαιτερότητα. 

Α. Τσοχατζοπουλος και Γ Γεννηματάς ανέβηκαν το 1979 στη 
Θεσσαλονίκη και κατεπνιξαν την 'ανταρσία-' της Νεολαίας. 

Η κρίση στη Νεολαία 
και η ηγεμονία Ανδρέα 

Οι «εκκαθαρίσεις» τροτσκιστών και μελών 
της ΠΑΣΠ με συνοπτικές διαδικασίες και 

η συνδιάσκεψη-ετιανίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 1977 

Στην πρώτη περίοδο ανάπτυξης του 
ΠΑΣΟΚ tua της Νεολαίας του, ει
σχωρούν στις γραμμές του στελέχη 
τροτσκκττικών οργανώσεων Γνω
στοί στην εποχή τους τροτσκιστές, 
όπως οι Λαγάκος. Κωστόπουλος, 
Δαλαβάγκας κά., είχαν ενταχθεί 
από νωρίς στο ΠΑΣΟΚ όπου είχε μά
λιστα εξέχουσα θέση ο παράγων του 
λεγόμενου «παμπλικού κινήματος» 
Δημ. Λιβιεράτος, με τον οποίο ο Α. 
Παπανδρέου διατηρεί καλές σχέσεις, 
όπως και με τον ίδιο τον Μιχ Ράπτη-
Πάμπλο. Οταν άρχισε η καταδίωξη 
τους, «ανπτροτσκιστικη υστερία» 
καταλαμβάνει ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ 

Τα στελέχη της Νεολαίας που είναι 
πιστά στον Α Παπανδρέου περιπο
λούν στις Τοτπκές Οργανώσεις της 
Αθήνας και διαγράφουν με συνοπτι
κές διαδικασίες τους «εισοδκττές». 
Οταν ο Δημ. Λιβιεράτος στέλνει 
στην «Εξόρμηση» ένα άρθρο του για 
το «λαϊκό μέτωπο», στελέχη της Νε
ολαίας εισέβαλαν στο τυπογραφείο 
και το σταμάτησαν. Λίγο αργότερα 
απομακρύνεται από το Ε.Γ ο Δημ. 
Λιβιεράτος και τη θέση του θα πάρβ 
ο Κ. Λαλιώτης. Στις 19 Δεκεμβρίου 
1976 ο Α. Παπανδρέου συγκαλεί 
εκτάκτως τις Προσωρινές Νομαρχι
ακές Επιτροπές και καταγγέλλει τκ; 
διασπαστικές δραστηριότητες στη 
Νεολαία Πολλοί κατηγορούνται ότι 
έχουν έλθει σε επαφή και με τους 
τροτσκιστές που είχαν ήδη απομα
κρυνθεί και oí^Tm στη δημοσιότητα 
μια λίστα διαγραφών. Διαγράφονται 
τα στελέχη της ΠΑΣΠ και rot 

που συμμετείχαν στις παρασκηνι
ακές διεργασίες, αλλά παραδόξως 
δεν διαγράφεται ο... Ι Τσεκούρας 
που τους καθοδηγούσεί Τότε θα γίνει 
γνωστό ότι είχε ήδη διαγράφει πολύ 
νωρίτερα με «εσωτερική διαδικα
σία», γιατί η δράση του απειλούσε 
•την ασφάλεια του Κινήματος» ΟΑ. 
Παπανδρέου του προσήψε ότι επεδί
ωκε τον «ένοπλο αγώνα» και λέγεται 
μάλιστα ότι υπήρξε και κάποια επτ-
κοινωνία με τον τότε πρωθυπουργό 
Κ Καραμανλή γι' αυτό το θέμα. 

Το 1979 θα ξεσπάσβ μια άλλη κρί
ση στο χώρο της Νεολαίας με επί
κεντρο τη θεσσαλονίκη θα ανέβει 
κλιμακωτού Ε.Γ με τον Α Τσοχατζο
πουλο και τον Γ Γεννηματά, συνο
δευόμενο από «γεροδεμένα» στε
λέχη, και ύστερα από μια δραματική 
συνεδρίαση στον κινηματογράφο 
«Αρμονία» με ξυλοδαρμούς και εκα
τέρωθεν καταγγελίες, η «ανταρσία» 
θα καταπνιγεί θ α διαγραφεί ο Ελ. 
Τζιόλας και τη θέση του γραμματέα 
της Νεολαίας θα καταλάβει ο Στεφ 
Μάνικας και παρ ολίγον οι Μαγκρι-
ώτης, που συμπορευόταν μαζί τους. 
Τότε θα διαγραφεί επίσης και ο πρόε
δρος της ΕΣΕΕ Αθ, Αθανασούλης. 

Το Μάιο του 1980 διαγράφεται και 
ο Δ. Τζουβάνος, ο οποως θα ιδρύσει 
ραα πολιτική κίνηση που εκδίδει το 
περιοδικό «Φυλλάδιο» και θα επ»-
στρέψει στο Π ΑΣΟΚ το 1994 ως υπο
στηρικτής του Α Τσοχστζόπσυλου 

Στις 8-10 ίουλ ίου του 1977 οργα
νώνεται στην Αθήνα η Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη, η οποία είναι κατά «ό

ποιον τρόπο η πρώτη επανίδρυση 
του ΠΑΣΟΚ. Πήραν μέρος 936 σύνε
δροι και η συνδιάσκεψη εξελίχθηκε 
σε προσωπικό θρίαμβο του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Η νέα κεντρική Ero-
τροπή είναι η πρώτη που ελέγχεται 
αποκλειστικά από τον ίδιο 

Λάθος κωδικοί 
Ο Κ. Σημίτης είχε την έμπνευση να 
εκδοθούν τα αποτελέσματα με μηχα
νογραφικό. ΟΑ. ΓκΗβΝδρέουπερΗίέ-
νετ. σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου 
όπου λάμβανε χώρα η συνδιάσκεψη, 
να δει τη σειρά εκλογής Και γίνεται 
κατακόκκινος «Δεν είναι δυνατόν», 
φωνάζει. Πρώτος κατά σειράν εκλο
γής ήταν ο Μπ Αγάθος. δεύτερος ο 
Ν. Λα γκαδινός, τρίτος κάποιος άγνω
στος. Πουθενά τα στελέχη του κόμ-
ματος. Τι είχε συμβεί; Το πρόγραμμα 
καταμέτρησης προσέθετε, από λά
θος, και τον κωδικό των υποψήφι
ων στις ψήφουςτσυς. με αποτέλεσμα 
να προηγούνται όσοι είχαν... μεγάλο 
κωδικοί Ο Κ. Σημίτης απέσυρε τους 
προγραμματιστές του και τα αποτε
λέσματα βγήκαν με το χέρι Με την 
επικράτηση τουΑ Παπανδρέου ολο-
κληρώθηκε η προσπάθεια να απο
βληθούν από το ΠΑΣΟΚ στελέχη το 
οποία το εκλάμβαναν ως «μετωπικό 
σχήμα» μος «επαναστατικής πρωτο
πόρος» που θα ήλεγχε την πορεία του 
και ήθελαν τον ίο» «γιο να φερνόταν 
κόσμο *.α\ ούτοι να rev προσανατολί
ζουν» Το 1977 ολοκληρώθηκε και η 
ι%ροσ»αρηση της ΕΔΗΝ στο ΠΑΣΟΚ 
με την είσοδο της ομάδας · 
Παναγσύλη Ο: 
Σηφου»κης.Κ Ξύδτ^επκίκεφθηκαν 
τον Α Παπανδρέου στο Καστρί και το 
ανακοίνωσαν Εκείνη την περίοδο 
μέλη της ΕΙΔΗΝ είναι ο Eu. Βενιζέλος 
και ο Γ. Ανωμερίτης 
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Οι διαγραφές «δεύτερης γενιάς» επί κυβερνήσεων Ανδρέα, 
η απομάκρυνση των διαφωνούντων, οι καταγγελίες 
για σκάνδαλα και η μετωπική με τους συνδικαλιστές 

«Εκτελέσει» 
υπουργών 

Ο
Α Παπανδρέου συ
νήθως δεν ζητούσε 
την παραίτηση ενός 
υπουργού. Τήν ανα
κοίνωνε! Οι «διαγρα
φές της δεύτερης γε

νιάς», επειδή το ΠΑΣΟΚ ήταν στην 
κυβέρνηση, ελάχιστα απείλησαν τη 
συνοχήτου 

Οσοι από τους απομακρυνθέντες 
συνέστησαν «αντίπαλες» πολιτικές 
κινήσεις, δεν κατάφεραν να επιβιώ
σουν «Οποιος διαφωνεί, να κατεβεί 
από το τρένο τώρα», θα πει τον Αύ
γουστο του 1986 σε μια συγκέντρω
ση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης ο Α Παπανδρέου. 

Πρώτος «απεβλήθη» τον Ιανουά
ριο του 1982 ο Ασ Φωτήλας, υφυ
πουργός Εξωτερικών. Εκπροσωπού
σε την κυβέρνηση σε μια έκτακτη 
σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών 
της ΕΟΚ και προσυπέγραψε το τε
λικό ανακοινωθέν του Συμβουλίου 
κατά του Γιαρουζέλσκι. «Ασημάκη, 
έχεις δική σου εξωτερική πολιτική;» 
άκουσε να του λέει ο Α. Παπανδρέ
ου που νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει 
στον Ι Χαραλαμπόπουλο: «Γιάννη, 
έστειλα μια ανακοίνωση στην τηλε
όραση, θα την ακούσεις». 

Στις 23 Ιουνίου 1982 θα οδηγηθεί 
σε παραίτηση ο πρώτος υπουργός 
Οικονομικών της Αλλαγής, Εμ. 
Δρεττάκης Ακουσε στο ραδιόφω
νο ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσί
ας που είχε θεσπίσει αναστέλλεται 
με απόφαση του πρωθυπουργού και 
με το αιτιολογικό ότι η εφαρμογή του 
θα επέφερε «αναστάτωση στις πα
ραγωγικές τάξεις». Λίγο πριν από το 
συνέδριο του 1984 ο Εμ. Δρεττάκης 
θα αποχωρήσει απο το ΠΑΣΟΚ πα
ραιτούμενος ταυτοχρόνως και αηό 
την ιδιότητα του βουλευτή. 

Τον Αύγουστο του 1982 θα φύγει 
από την κυβέρνηση και θα διαγραφεί 
από το ΠΑΣΟΚ και ο Στ Παναγούλης 
που είχε τοποθετηθεί υφυπουργός 
Εσωτερικών, υπό τον Γ. Γεννηματά, 
μόλις ενα μήνα νωρίτερα. Το Πειθαρ
χικό θα τον διαγράψει κάνοντας λόγο 
για «σχέδιο αποσταθεροποίησης της 
Αλλαγής» Ο Στ. Παναγούλης δημι

ούργησε την ΕΣΠΕ, χωρίς τύχη. 
Τον Οκτώβριο του 1982 ο βουλευ

τής Αρ. Μπουλούκος εκδηλώνει την 
πρόθεση του να μην ψηφίσει υπέρ 
της κατάργησης του σταυρού προ
τίμησης και λίγο πριν αρχίσει η συ
ζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου 
στη Βουλή συγκαλείται το Πειθαρ
χικό και τον διαγράφει. Ο στρατηγός 
Δημ. Χονδροκούκης διεγράφη επει
δή δεν προσήλθε στην ψηφοφορία 
για το ίδιο νομοσχέδιο. Δύο χρόνια 
αργότερα, απομακρύνθηκε από το 
ΠΑΣΟΚ και ο Δίον. Μπουλούκος. 

Τον Ιούλιο του 1983 ο Ν. Καργό-
πουλος κατέθεσε στην Κ Ε. αντιει-
σήγηση. με την οποία κατηγορούσε 
τον Α. Παπανδρέου για «ενσωμάτω
ση στο σύστημα» καιτα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ για «αλαζονεία της εξουσί
ας» Ο Α Παπανδρέου κράτησε, 
αλλά ο Ν. Καργόπουλος διεγράφη 
στο τέλος του καλοκαιριού μαζί με 
τους Χρ Ινιωτάκη, Σ. Στενό, Ν. Λεο-
ντόπουλο Εκτοτε μετείχε στις εκλο
γές με την ΑΣΚΕ που ίδρυσε μετά την 
απομάκρυνση του. 

Τον Απρίλιο του 1985 αποχωρεί 
απο το ΠΑΣΟΚ ο Τ. Ιντζές και όταν θα 
τον ακολουθήσει ο βουλευτής Δημ. 
Ευαγγελινός, ο Α. Παπανδρέου θα 
εκμυστηρευθεί σε συνεργάτες του 
ότι «υποκινήθηκαν από το ΚΚΕ». Τον 
Ιούλιο του 1987 ο Δημ. Ρόκκος απο
χωρεί από το Ε.Γ και από το ΠΑΣΟΚ 
καταγγέλλοντας παρεκκλίσεις 

Το Δεκέμβριο του 1988 θα αποχω
ρήσει από το ΠΑΣΟΚ και από τη Βου
λή ο Απ. Αάζαρης, παλαιός φίλος του 
Α. Παπανδρέου Ο Στ. Γιώτας -φίλος 
και κουμπάρος του Γ. Γεννηματά 
και μέλος του Ε.Γ παλαιότερα- θα 
εγκαταλείψει το υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας το Νοέμβριο του 1988, κα
ταγγέλλοντας σκάνδαλα Το Μάρτιο 
του 1989 θα απομακρυνθούν από το 
ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές Ρούλα Κακλα-
μανάκη, Γ. Α. ΜαγκάκηςκαιΑντ. Τρί-
ταης, επειδή απείχαν από την ψηφο
φορία σε μια πρόταση μομφής που 
κατέθεσε η ΝΔ. για τα σκάνδαλα 
Βγαίνοντας από την αίθουσα της 
Βουλής ο Α Παπανδρέου ανήγγειλε 
με λίγες λέξεις ότι δεν ανήκουν στην 

Κ.Ο. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει 
την παραίτηση του ο υφυπουργός 
Εθνικής Οικονομίας θ. Καρατζάς, 
που μετείχε στην κυβέρνηση ως... 
οπαδός του Γεωργίου Μαύρου Ο 
Αντ. Τρίτσης δημιούργησε μια μι
κρή πολιτική κίνηση που δεν επιβί
ωσε και στις εκλογές του 1990 ήταν 
υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, με 
την υποστήριξη της Ν Α . με αντίπα
λο τη Μελίνα Μερκούρη την οποία 
κέρδισε από τον πρώτο γύρο. 

Συνδικαλιστές «κατεβαίνουν 
από το τρένο» 
Η συνδικαλιστική παράταξη του 
ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΚΕ. υπήρξε φυτώριο 
για εντάσεις και εσωκομματικές 
συγκρούσεις. Η πρώτη συνδικαλι
στική κρίση ξέσπασε αμέσως μετά 
την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία 
και είχε επίκεντρο την απεργία της 
ΟΤΟΕ. Τον Οκτώβριο επτά στελέχη 
της ΓΣΕΕ «απομακρύνονται»: Δημ 
Πιπεργιάς. Ρ. Σπυρόπουλος. Χρ 
Κοκκινοβασίλης, Ι. Παπαμιχαήλ, Π. 
Κελαίδής, Ηλ. Παναγιωταρόπουλος 
και Ι Γιωργόπουλος, και μαζί τους η 
Μαρία Τζώρτζου του ΕΚΑ, η Αννα 
Καραμάνου και ο Αλ. Μητρόπου-
λος. Οι διαγραφέντες θα ιδρύσουν 
για ένα διάστημα τη ΣΣΕΚ, που ήταν 
κάτι σαν... συνδικαλιστικό κόμμα, με 
τη συμμετοχή και του Κ. Μπακιρτζή, 
αλλά αργότερα θα επιστρέψουν στο 
ΠΑΣΟΚ 

Η αποσκιρτηση των στελεχών 
της ΠΑΣΚΕ θα οδηγήσει σε μια τα-
ραχώοτ\ περίοδο με διορισμό διοί
κησης από τα δικαστήρια Μετά τις 
διαγραφές, οι επτά συνδικαλιστές 
ανατρέπουν τον Γ. Ραυτόπουλο στη 
ΓΣΕΕ και εκλέγουν στη θέση του τον 
Ι. Παπαμιχαήλ 

Το Εργατικό Κέντρο Αχαίας προ
σφεύγει στο δικαστήριο, ανατρέπει 
τη διοίκηση Παπαμιχαήλ και διορίζει 
νέα υπό τον Γ Ραυτόπουλο. Τον Αύ
γουστο του 1988 ο Στ. Τζουμάκας 
μένει εκτός κυβέρνησης και Ε.Γ., 
όταν καλεί τους δημοσιογράφους 
στο υπουργείο του και καταγγέλλει 
νοθεία στο συνέδριο της ΓΣΕΕ και 
στη συνδιάσκεψη της ΠΑΣΚΕ 

Το Υπουργικό Συμβούλιο όρθιο χειροκροτεί τον Ανδρέα Παπαν
δρέου κατά TIC προγραμματικές δηλώσεις του 1981 " 
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0 Ααλιώτηβ αποχωρεί 
και επιστρέφει 

Ο Κ. Λαλιώτης, to Νοέμβριο του 
1985, με μια επιστολή 16 σελίδων 
ανακοίνωσε αιφνιδίως ότι αποχω
ρεί από τηνπολιτική Οιλόγοιπου 
οδήγησαν στην αποχώρηση ανά
γονται στις επιθέσεις που δέχεται 
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ! Θα 
επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και στην 
πολιτική το Μάρτιο του 1987 Ο Α. 

Παπανδρέου μπήκε σε μ» συνοδό 
τηςΚ.Ε στον«Αστέρα» και τον είδε 
να κάθεται στις πρώτες θέσεις 
«Κώστα, εδώ είσαι;», τον ρώτησε 
Θα αποχωρήσει ξανά το καλοκαίρι 
του 2003 και θα επιστρέψει το κα
λοκαίρι του έτους που διανύουμε, 
για να ζήσει τον εφιάλτη των εκλο
γών της 16ης Σεπτεμβρίου 

Τσοβόλαβ: Από το Ειδικό 
Δικαστήριο lôpuois του ΔΗΚΚΙ 
Ενα άλλο πρόσωπο που θα το βρο 
μπροστά του ο ίδιος ο Α Παπαν
δρέου, αλλά κυρίως ο Κ Σημιτης. 
είναι ο Δ. Τσοβόλας Με το ΔΗΚΚΙ 
που ίδρυσε μετά την αποχώρηση 
του από το ΠΑΣΟΚ. ένα χρόνο νω
ρίτερα, απειλεί την αυτοδυναμία 
του ΠΑΣΟΚ. Με την παρουσία 
του στη δίκη Κοσχωτά απέκτησε 
ακτινοβολία. Μετά ης εκλογές 
του 1993 θα περάσει στην εσω
κομματική αντιπολίτευση και θα 

επικρίνει σκληρά τον Α. Παπαν
δρέου, με αποτέλεσμα να κληθεί 
στο Πειθαρχικό το καλοκαίρι του 
1995 Ηδη η αντίστροφη μέτρη
ση της σχέσης του με το ΠΑΣΟΚ 
έχει αρχίσει- Τον Οκτώβριο, όταν 
ο Α. Παπανδρέου βάλλαστην ΚΕ. 
εναντίον όσων τον αμφισβητούν, 
αποχωρεί από τη σύνοδο της κ Ε 
Θα ιδρύσει δικό του κόμμα, θα 
μπει στη Βουλή το 1996. αλλά η 
συνεχεία δε ν θα είναι ανάλογη 

Η διαγραφή Αρσένη 
και το νέο κόμμα 

Το 1986 ο Γεράσιμος Αρσένης -
εκτός κυβέρνησης πλέον-εκλαμ-
βάνει τη συνδικαλιστική κρίση 
που ακολουθεί την αναγγελία 
της «πολιτικής Σημίτη» ως ρεύμα 
υπέρ των ιδεών του και αρχίζει πε
ριοδείες ανά την επικράτεια για να 
τις διαδώσει. Αγνοεί ας προειδο-
ποιήαεις και την 1η Μαρτίου του 

1986 οι εφημερίδες παίρνουντην 
ανακοίνωση της διαγραφής του. 
«Με τις πράξεις του αυτές έθεσε 
εαυτόν εκτός Κινήματος» Ο Γ. 
Αρσένης θα ιδρύσει το Ελληνικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα πάρει μέ
ρος στις εκλογές του Ιουνίου του 
1989, άλλα το ποσοστό του δεν { 
υπερβεί το 0.66%. 

Η Μαργαρίτα, n ΕΓΈ 
και n αεροσυνοδόβ 

Η ίδρυση της ΕΓΕ το 1976 δεν 
ήταν παρά η αυτονόητη δημιουρ
γία ενός «μετωπικού» βήματος 
του ΠΑΣΟΚ στο γυναικείο χώρο 
Η ισχυρή παρουσία της Μαργαρί
τας Παπανδρέου στην οργάνωση 
την κατέστησε ισοδύναμη με την 
ίδρυση ενός «δικού της κόμματος» 
Υπήρχε μια περίοδος εντάσεων 
ανάμεσα στην ΕΓΕ και to ΠΑΣΟΚ 
ευθέως ανάλογη με την εμφάνιση 
της αεροσυνοδού που σερβίριζε 
συνήθως το ζεύγος Παπανδρέου 
στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος 
Το φθινόπωρο του 1987 ο Α. Πα

πανδρέου θα αναθέσει στον τότε 
κυβερνητικό εκπρόσωπο L Ρου-
μπστη να δηλώσει: «Η Μαργαρίτα 
Παπανδρέου είναι nçH 
Τα μήνυμα είναι καθαρό: κανείς δεν 
θα την υποδέχεται πλέο 
συζύγου πρωθυπουργού! ι-
γκρουσηείναιπια δημόσια, ορατή 
και θα κρατήσει πολύ ακόμη Στη 
Χαρ. Τρικούπη αυτές αιί 
τητεςπροκαλο 
ΠΑΣΟΚ δεν είδαν ποτέ με * 
πς «ΕΓΕς»Στις 21 Μαρτίου 1989 η 
Μαργαρίτα Παπανδρέου υποβάλ
λει την παραίτηση της. 
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Το «συνέδριο της νοθείας», η πρώτη νίκη Σημίτη, η σύγκρουση 
Τσοχατζόπουλου - Αυγερινού και η ασθένεια Γεννηματά 

Η εκλογή διά ßons 
και η «σύγκρουση 
του "Μεντελικού"» 

Τ
ο ΠΑΣΟΚ οργάνωσε 
to πρώτο «κανονικό» 
συνέδριο του το Μάκ> 
του 1984, δέκα χρόνια 
μετά την ίδρυση του. Το 
συνέδριο ουσιαστικά 

αποτελεί τυπική διαδικασία με πα
νηγυρικό χαρακτήρα, αφού τίποτε 
επί της ουσίας δεν έχει να κρίνει. Ο 
Α. Παπανδρέου προτείνει μια λίστα 
95 προσώπων και εκλέγονται οι ενε
νήντα} 

Η μόνη σοβαρή αντιπαράθεση 
στο πρώτο συνέδριο αφορούσε 
την ΕΓΕ. Η Μαργαρίτα Παπανδρέ
ου είχε ζητήσει να εκλεγεί ένας 
αριθμός γυναικών στην Κ. Ε. Στην 
πραγματικότητα η εκλογή πολλών 
μελών της νέας Κ.Ε. έγινε από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι 
από το σώμα των συνέδρων. Αυτού 
του είδους οι εκλογικές διαδικασί
ες θα συνεχιστούν στο ΠΑΣΟΚ και 
τα επόμενα χρόνια, με τις συνεχείς 
ανασυνθέσεις του Ε.Γ. 

Το δεύτερο συνέδριο συνήλθε το 
Σεπτέμβριο του 1990. Στο συνέδριο 
η κριτική από τη βάση θα πάρει υψη
λούς τόνους, αλλά κανείς δεν αγγίζει 
άμεσα τον Α. Παπανδρέου. Οι δελ
φίνοι θα περιοριστούν σε έναν ιδι
ότυπο εμφύλιο. Εκείνο το συνέδριο 
όμως έμελλε να μείνει στην Ιστορία 
ως «το συνέδριο της νοθείας». Οταν 
ανακοινώνεται η νέα Κ.Ε. ο Στ, Τζου-
μάκας καλεί τους δημοσιογράφους 
και καταγγέλλει ότι έγιναν λαθροχει
ρίες στην καταμέτρηση των ψηφο
δελτίων 

Το τρίτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ évt-
νε τον Απρίλιο του 1994 και αφού ο 
Α. Παπανδρέου είναι πάλι πρωθυ
πουργός. Το μεγάλο γεγονός του συ
νεδρίου είναι αυτό που δεν θα συμ
βεί ποτέ: η ομιλία του Γ. Γεννηματά 
Ο καρκίνος είχε προχωρήσει σε ση-
μείο που δεν του επέτρεψε να πάρει 
μέρος σε μια κομματική διαδικασία 
η οποία αναμενόταν να τον καθιερώ
σει ως αδιαμφισβήτητο διάδοχα του 
Α. Παπανδρέου. Σε αυτό το συνέδριο 

η κριτική θα γίνει σε υψηλότερους 
τόνους, αλλά κανείς δεν θα θίξει 
πάλι ευθέως τον Α. Παπανδρέου, ο 
οποίος θα συγκρατήσει τους επίδο
ξους διαδόχους του. «Το ΠΑΣΟΚ δεν 
κληρονομείται, δεν χαρίζεται και δεν 
τεμαχίζεται σε τιμάρια», θα πει. 

Ο Α. Παπανδρέου ήταν και στο συ
νέδριο του 1994 ο μόνος υποψήφιος 
πρόεδρος και θα εκλεγεί πάλι διά 
βοής. Ο Α. Τσοχατζόπουλος προώ
θησε μια πρόταση για την άρση του 
ασυμβίβαστου ανάμεσα στην ιδιό
τητα του γραμματέα της Κ.Ε. και του 
υπουργού, ώστε να επανέλθει στην 
κυβέρνηση χωρίς να εγκαταλείψει 
τη Χαρ. Τρικούπη. Ο Κ. Σημίτης θα 
ζητήσει ειδική ψηφοφορία. Ακολου
θεί ένταση. Απέξω κάποιοι φωνά
ζουν: «θα μπούμε μέσα να τον δεί
ρουμε» Η ψηφοφορία θα γίνει δύο 
φορές και νικητής ήταν ο Σημίτης. 

Ο Α. Παπανδρέου συνήθιζε στις 
περιόδους των αμφισβητήσεων 
να επιστρατεύει το «σύνδρομο της 
αποστασίας» και της «διάσπασης 
της δημοκρατικής παράταξης». Ο 
Κ. Σημίτης κατηγορήθηκε για τα 
«κεντροδεξιά σενάρια». Ο t. Αλευράς 

και ο Απ. Λάζαρης απειλήθηκαν ως 
«αποστάτες». Ο Γ. Γεννηματάς ετέθη 
υπό παρακολούθηση ως «ύποπτος 
για τη δημιουργία κόμματος». 

Στη σύνοδο της Κ.Ε. τον Αύγου
στο του 1989 στην Ανάβυσσο, δεν 
είναι πλέον πρωθυπουργός ο Α. 
Παπανδρέου και άνοιξε ο ασκός του 
Αιόλου, αλλά ο ίδιος έδειξε τις ικα
νότητες του στους εσωκομματικούς 
χειρισμούς. 

Κατάφερε να παρακάμψει τις επι
θέσεις που δέχθηκε αξιοποιώντας 
τις αντιθέσεις και τις μεταβαλλό
μενες συμμαχίες ανάμεσα σε έναν 
κύκλο στελεχών, τον οποίο αποτε
λούσαν κυρίως ο Γ. Γεννηματάς, ο Κ. 
Σημίτης και ο Κ. Λαλιώτης. «Μη με 
παραζορίζετε γιατί θα τα τινάξω όλα 
στον αέρα», είχε πει. 

Τις δύσκολες μέρες, όταν ένιωθε 
απειλούμενος, αντέστρεψε τους 
όρους. Π.χ. το 1988 χαρακτηρίζει 
την ψήφιση του Προϋπολογισμού 
«ψήφο εμπιστοσύνης στον ίδιο» και 
προειδοποιεί: «Εάν δεν υπερψηφι
σθεί ο Προϋπολογισμός, η κυβέρνη
ση θα παραιτηθεί με τις συνέπειες 
που μια τέτοια πράξη συνεπάγεται». 
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Οταν πήγε να κάνει την ίδια κίνηση 
πολλά χρόνια αργότερα ο Κ. Σημίτης. 
λίγο έλειψε να πέσει η κυβέρνηση! 

Η περίφημη «σύγκρουση του 
"Πεντελικού"», το Νοέμβριο του 
1990. δεν έχει διευκρινιστεί πλή
ρως ακόμη. Ο Ανδρέας Παπανδρέ
ου πίστευε ότι αυτός που ξεκίνησε 
την υπόθεση στο «Πεντελικόν» δεν 
ήταν άλλος από τον Κ. Σημίτη. που 
χρησιμοποίησε γι' αυτόν το σκοπό τη 
Μελίνα Μερκούρη και τον Κ. Λαλιώ
τη ο οποίος έλαβε μέρος με διαφο
ρετικά κίνητρα Οι εφημερίδες τον 
αποκαλούν «Ζοσπέν του ΠΑΣΟΚ», 
αλλά ποτέ δεν ζήτησε ευθέως αηό 
τον Α. Παπανδρέου τη θέση 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου σκοπεύει 
να προτείνει τον Α. Τσσχατζόπουλο 
και ετοιμάζεται για σύγκρουση. «Αν 
θέλουν πόλεμο θα τον έχουν», είπε 
χαρακτηριστικά. Ζήτησε από τον Α. 
Λιβάνη μια γνωμοδότηση από την 
οποία να προκύπτει σε ποιον ανή
κουν η σφραγίδα του κόμματος και 
τα περιουσιακά στοιχεία του. Την 
παραμονή της συνόδου ειδοποίησε 
τον Ι. Αλευρά και τον Δ. Τσοβόλα να 
είναι έτοιμοι για έκτακτη σύγκληση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 
κάλεσε τον Π Λάμπρου, τον Γ. Πανα-
γιωτακόπουλο και τον Α. Λιβάνη στο 
ξενοδοχείο στις 6.30 το πρωί. «Αν 
δεν βγει ο Ακης. διαλύω το ΠΑΣΟΚ 
και πάω για νέο κόμμα», τόνισε. 

Κατέβηκε στη συνεδρίαση και 
επετέθη ευθέως σε όσους του αμφι
σβητούσαν το δικαίωμα να ορίζει το 
κόμμα του. «Βρέθηκα ενώπιον ενός 
ωμού εκβιασμού και αν χρειαστεί θα 
δώσω τα στοιχεία. Δεν πρόκειται να 
υποκύψω. Δέχομαι την πρόκληση. Η 
πρόταση μου για τη θέση του γραμ
ματέα είναι ο Ακης Τσοχατζόπου
λος». Η παρέμβαση του Γ Γεννηματά 
έκρινε το αποτέλεσμα. Γραμματέας 
εξελέγη ο Ακης Τοοχατζόπουλος με 
71 ψήφους. Υπέρ του Παρασκευά 
Αυγερινού -που πήρε 40- ψήφισαν 
ο Κ. Λαλιώτης, ο θ . Πάγκαλος και ο 
Κ. Σημίτης. 
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Η «κίνηση 
των τεσσάρων» 

και το TËAOS enoxñs 
Η απειλή διαγραφής 
Σημίτη, ο Τσουκάτος, 

τοΩνάσειοκαι 
το κλίμα ανατροπής 

Το 1979 σημειώθηκε η πρώΐη ρήξη 
του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κ. 
Σημίτη. Μια αφίσα που πρόβαλλε 
το σύνθημα «Ναι στην Ευρώπη των 
λαών, όχι στην Ευρώπη των μονο
πωλίων», η οποία κυκλοφόρησε 
με ευθύνη του Κ. Σημίτη, τον υπο
χρέωσε να παραιτηθεί από το Ε.Γ 
Φεύγει για τη Γερμανία και θα επι
στρέφει στην Ελλάδα το 1981, όταν 
ο Α. Παπανδρέου διαμορφώνει τους 
συνδυασμούς Ο Α Παπανδρέου τον 
άφησε έξω από τη Βουλή αλλά είχε 
αποφασίσει να τον συμπεριλάβει 
στην κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 
1991 ο Παπανδρέου ήταν έτοιμος να 
διαγράψει τον Κ Σημίτη. ωστόσο η 
απόφαση ανεστάλη κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή. Πληροφορεί
ται ότι. εκτός από τον 1. Σουλαδάκη 
που είχε στείλει ως εκπρόσωπο του 
Π ΑΣΟΚ στο συνέδριο του Συνασπι
σμού, υπήρχε και ένα τηλεγράφημα 
του Σημίτη προς τη Μαρία Δαμανά
κη, η οποία ήταν τότε πρόεδρος του 
κόμματος που τον είχε στείλει στο 
Ειδικό Δικαστήριο. Εξοργίζεται και 
αποφάσιζε! να τον διαγράψει! Παίρ
νει τον Ν. Αθανασάκη και του υπαγο
ρεύει μια δήλωση. Αυτός αναζητεί 
τον Τηλ. Χυτήρη και τον βρίσκει σε 
διακοπές στην Κεφαλλονιά. Ο Τηλ. 
Χυτηρης τηλεφωνεί αμέσως στην 
Εκάλη. «Πρόεδρε, άκουσα πριν από 
λίγο μια απαράδεκτη δήλωση του 
Σημίτη Πρόεδρε, η απόφαση είναι 
δική σας. αλλά μια διαγραφή θα 
μας κοστίσει» Ετσι ο Κ. Σημίτης τη 
γλίτωσε. 

Η κρίση στις σχέσεις ιου Α. Πα
πανδρέου με τον Κ Σημίτη επιδει
νώθηκε ro 1991. όταν βουλευτές 
ταυ «κλίματος Σημίτη» toó ζητούν 
την αποχώρηση του «Πού το πάει ο 
κύριος Σημίτης;·. λέει ο Παπανδρέ
ου θα μιλήσει στη Βουλή για «σχυ-
ράνθρωπους» και θα επαναφέρει 
τις καταγγελίες για τα «κεντροδεξιά 
σενάρια» OK Σημάης απέφυγε την 
αποπομπή και μιαν άλλη φορά, όταν 
ο Παπανδρέου παραθέριζε στην 
Ελούντα και πληροφορήθηκε ότι 
τον αμφισβήτησε πάλι δημοσίως. 
Ειδοποιείται ο Κ. Λαλιώτης που πα
ραθέριζε στο Ρέθυμνο και σπεύδει 

για να ιον μεταπείσει Ως τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. ο μόνος 
που δεν είχε ελπίδες διαδοχής ήταν 
ο Κ. Σημίτης. Για να οργανώσει την 
παρουσία του στο 3ο συνέδριο, 
χρειάστηκε να διοργανώσει μια συ
νάντηση, εννέα άνθρωποι όλοι κι 
όλοι: Ν Γκαργάνας. Δημ Παπούλιας, 
Χρ. Βερελής. Γ Δρυς, Ν θεμελης, 
Αντ. Αγγελίδης. Ρ: Σπυρσπουλος, 
Αν. Μαντέλης και ο θ. Τσουκάτος. 
Δεν αποτελούν πολιτικό επιτελείο 
Αν δεν ήταν ο θ Τσουκάτος αυτοί 
οι εννέα άνθρωποι μπορεί να μη 
συνεδρίαζαν ποτέ ξανά Πιστεύει 
ότι «ο Σημίτης έχει δυναμική» και 
αναλαμβάνει σχεδόν μόνος να το 
επιβεβαιώσει, αναζητώντας υπο
στηρικτές του στην περιφέρεια και 
κυρίως στα μεσαία στελέχη 

Με αλλεπάλληλες επαφές στο 
παρασκήνίο καταφέρνει να στή
σει πανελλαδικό δίκτυο Οταν ο 
Σημίτης πήγε στο σπίτι της Βάσως 
Παπανδρέου, όπου τον περίμεναν 
ήδη ο Θ Πάγκαλος και ο Παρ Αυ
γερινός, yta να σχηματίσουν την 
«κίνηση των τεοοόρων», είχε πναω 
του έναν «οχυρό μηχανισμό Ο Α. 
Παπανδρέου στις 11 Οκτωβρίου 
1995 συγκαλεί την Κ.Ε. και βάλλει 
εναντίον των «τεσσάρων» Τους απο
καλεί αυστηρά «μικρό κύκλο κεντρι
κών στελεχών που γίνεται κύκλος 
αυτοκαταστροφής και διάλυσης» 
και απευθύνεται σε έναν προς έναν: 
«Δεν υπάρχουν ηγέτες σε αναμονή», 
λέει για τον Κ Σημίτη «Δεν υπάρχει 
χώρος για περισσότερη αχαριστία, 
για περισσότερη α να νδρια από ορι
σμένους κύκλους», λέει για τον θ. 
Πάγκαλο. «Ποιος κρίνει ποιος είναι 
και ποιος δεν είναι ιστορικό στέλε
χος», λέει για τη Βάσω Παπανδρέου 
που διασχίζει την αίθουσα για να του 
ζητήσει με σημείωμα το λόγο Δεν 
είναι εύκολος αντίπαλος Αλλά το 
Νοέμβριο μπήκε στο Ονάσεκ) και 
τα πράγματα άλλαξαν Στις αρχές 
Δεκεμβρίου του 1995 οι «τέσσερις» 
συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του 
Κ Σημίτη στηνοδόΑκαδημίας Εχει 
φτάσει πλέον η ώρα της αλήθειας. 
Και ο Παρ. Αυγερινός έθεσε το θέμα 
«θεωρώ ότι ο Κώστας πρέπει να τε
θεί πλέον επβιεφαλής» Χωρίς περι
στροφές ο θ Πάγκαλος συμφώνη
σε: «Σε αυτήν τη φάση προηγείται 
ο Κώστας» Με κάποια δυσκολία η 
Βάσω Παπανδρέου απεδέχθη τη 
ουμφωνκι: «Ο Σημίτης έχει το r»po-
βαόισμα» 
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Η κόντρα Τσοχατζόπουλου - Σημίτη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 
το δραματικό συνέδριο μία ημέρα μετά την κηδεία του Ανδρέα και 

το δίλημμα για την επικράτηση στο κόμμα 

ζεκαθάρισμα λογαριασμών 
στη μετα-Ανδρέα εποχή 

Η
συνεδρίαση της 
Κ.Ο. αρχίζει πρωί 
της 18ης Ιανουαρίου 
1996 *αι οι υποψή
φιοι πρωθυπουργοί 
είναι τέσσερις: L Χα-

ραλαμπόπουλος ¡e Σημίτήζ. Α. Τσο
χατζόπουλος. Γερ Αρσένης- Πολλοί 
πκπεύουν ότι το παιχνίδι θα κριθεί 
ανάμεσα στον Κ Σημίτη και τον Γερ 
Αρσένη. Το αποτέλεσμα της πρώτης 
ψηφοφορίας πάγωσε τον πρώτο 
Υπέρ του ψήφισαν μόνο 53 βουλευ
τές. Ο Α. Τσοχατζάπουλος κάνει την 
έκπληξη με 53 ψήφους επίσης και ο 
Γερ. Αρσένης με 50 έμεινε έξω από 
την κούρσα, όπως και ο Γ. Χαραλα-
μπόησυλος που δεν ξεπέρασε ης 12 
ψήφους Ηταν φανερό ποιος θα είχε 
το πλεονέκτημα στο δεύτερο γύρο. 
Αλλά στη δεύτερη ψηφοφορία ο Κ. 
Σημίτης πήρε 86 ψήφους έναντι 75 

του Τσοχατζόπουλου « Η πέντε ψη
φοδέλτια ήταν λευκά. Εξι άνθρωποι 
όλοι κι όλο* έκριναν ποιος θα είναι 
πρωθυπουργός. Ο Κ Σημπηςατην 
πραγματικότητα οφείλει την εκλο
γή του σε μια ομάδα 4-5 βουλευτών 
που επηρέαζε ο Γ Παπανδρέου. Συ
ναντήθηκαν την προηγουμένη στο 
υπουργείο Παιδείας χωρίς να γίνει 
γνωστό 

Η ανάδειξη του KL Σημίτη στην 
πρωθυπουργία δεν έλυσε το εσω
κομματικό πρόβλημα ταυ ΠΑΣΟΚ 
Στην πραγματικότητα τίποτε δεν 
έχει κριθεί και η οριστική εκκαθά
ριση των λογαριασμών παραπέ
μπεται στο συνέδριο που ορίζεται 
για τ κ 27 Ιουνίου. Στις 21 Μαρτίου 
1996, ύστερα από 123 ημέρες νο
σηλείας, ο Α. Παπανδρέου βγαίνει 
από το Ωνάσεκ» um η πορεία προς το 
συνέδριο αρχίζει με νέα δεδομένα 

και με βασανιστικό ερωτήματα. Θα 
πάρει μέρος στο συνέδριο; Και αν 
πάρει, θα εταδ*ώξε! την επανεκλο
γή του ή θα υποστηρίζει κάποιον 
άλλο: θ α δεχθεί να τοποθετηθεί 
αντιπρόεδρος και ποιος θα είναι Με 
το θάνατο του Α. Παπανδρέου στις 
2 3 Ιουνίου το ζήτημα αν το συνέδριο 
θα εκλέξει διάδοχο ή όχι ελΰθη αυ
τομάτως με δραματικό τρόπο. 

Την επομένη της κηδείας αρχί
ζουν στην Καλογρέζα οι εργασίες 
του συνεδρίου Οι σύνεδροι που 
είχαν έλθει από την προηγουμένη 
για την κηδεία βρέθηκαν μπροστά 
σε ένα ειδικό σχέδιο υποδοχής 
τους Στα ξενοδοχεία τους υπήρχε 
ειδική περιφρούρηση ώστε να μην 
τους προσεγγίσει ο «αντίπαλος». 
Μόλις άρχισε το συνέδριο, ο Α. Τσσ-
χατζάπουλος δοκίμασε την πρώτη 

Την ώρα που μπήκε στην 

αίθουσα ο κ Στρίττ^ καταχειροκρο
τούμενος, κατάλαβε ότι η αισιόδοξη 
εικόνα, που του είχαν μεταφέρει ως 
τότε. δεν ήταν πραγματική. Μετά 
την έναρξη σηκώθηκε από το πάνελ 
και φώναξε τους δικούς του σε ένα 
γραφείο: «Τι μου λέγατε τόσον και
ρό: Αυτός το χει πάρει το συνέδριο» 
Ο Κ. Σημίτης από την πρώτη στιγμή 
που ανέβηκε στο βήμα προέβαλε τη 
βασική θέση του: «Αν δεν εκλεγώ 
πρόεδρος, θα παραιτηθώ και από 
πρωθυπουργός*. 

Την Κυριακή 30 ¡ουνίσυ 1996 
όλα είχαν κριθεί. Ψήφισαν S 214 
σύνεδροι. Ο Κ. Σημίτης πήρε 2 732 
(53.77%) και ο Α. Τσοχατζόπουλος 
2 324 ψήφους. «Διοικούσα ένα 

ta επί είκοσι χρόνια, δωργανω-
σα ένα συνέδριο και μου το πήρε ο 
Τσουκάτος μέσα από τα χέρια», είπε 
ο Α. Τσσχατζόπουλος. 

0 Inpiins 
δίνει το 

«δαχτυλίδι» 
στον Γιώργο 

Αποκαθήλωση 
Λαλιώτη και ανάδειξη 
του Μιχ. Χρυσοχοΐδη 

Το χρονικό των εσωκο^ 
κών κρίσεων του ΠΑΣΟΚ στην 
πραγματικότητα δεν σταμάτη
σε ποτέ Απλώς μετά το 1996 οι 
κρίσεις ήταν ελεγχόμενες, 

Στο συνέδριο του 1999 το 
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε 
στο ότι πήρε την πρώτη θέση ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος και άρχι-
σε η κρίση στις σχέσεις Σι 
- Τσουκάτου. Το έκτακτο συνέ
δριο του 2001 απλώς εκτόνωσε 
μια κρίση που είχε προκληθεί 

ά λίγους μήνες νωι 
9 από 

τον κ Κ.ΣΓΗ 

Μετά τη θύελλα που προ
κάλεσε η απόπειρα αλλαγών 
στο ασφαλιστικό από τον Τ 
Γίαννιτση, ένα μεοτπ 
πρωθυπουργός συγκάλεσε το 
ανώτατο κομματικό όργανο και 
ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί 
«ήδη δεν τον αφήνουν να κυ
βερνήσει» Ακόμη δεν έχει διευ
κρινιστεί τι ακριβώς διημείφθη 
εκείνο το μεσημέρι της 21ης 
Ιουνίου 2001 

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πά-
ντως δεν σήκωσαν το γό. 
αποφασίστηκε να λύσουν τις 
διαφορές τους σε συνέδριο το 
Νοέμβριο του ιδίου έτους. 

Ο κ. Σημίτης πήρε τη «λευκή 
επιταγή» που ήθελε, η ισχύς του 
Α. Τσοχατζόπουλου μειώθηκε 
και ο Κ. Λαλιώτης θριάμβευε 
παίρνοντας την πρώτη θέση στη 
-«α Κ t u a i τη θέση του γραμμα
τέα της. 

Ομως ο θρίαμβος έμελλε να 
εξελιχθεί στην τελευταία εσω
κομματική κρίση 

Το 2003 ο Κ. Σημίτ 
τον Λαλιώτη για να βάλει στη 
θέση του τον κ Μιχ χρυσοχο
ΐδη Λίγο αργότερα, γ η να μη 
χρεωθεί ο ¡δως την εκλογική 
ήττα του 2004, παρέδωσε χωρίς 
εσωκομματικές oiaôwtae 
ηγεσίαστον Γ. Παπανδρέου Στο 
συνέδριο του 2005 ο τελευταίος 
πρότεινε ένα είδος κόμματος 
που κάποια στιγμή φάνηκε ελ
κυστικό, αλλά εντέλει KG 
«αδειανό πουκάμισο» 


