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Π ΙΘΑΝΟΝ να είναι ο τε
λευταίος σπασμός ψυχτ- - 

κης ενότητας τομ. ΠαΣοΚ, ο 
σεβαρμός, η προσοχή και η 

-αλληλεγγύη την οποία προκά-, 
λεσε στα μέλη και τα στελέχη 
του κυβεργώντος κόμματός η 
τελευταία τροΤίη ο ^ ο γ ε ία ς  
χρυ Πρωθυπουργού. Ολα τα 
ρεύματα, όλες ος τάσεις κατ 
όλα τα πρόσωπα ποιΓδτεκδι-

-■

r

κούν ρόλο και λόγο στο Πα- ·.··„ 
ν ΐ ο Κ  σιωπούν προ τ&υ Ωνα- '  

σείου και του κλινήρους ηγέ- 
-<■ τη τούς. Αλλοι από πραγματι

κή συγκίνηση και αγάπη, άλ
λοι από αίσθημα αξιοπρέπει
ας, άλλοι από ψυχρό μπολ»->  
γισμό και άλλοι υπό το κρά- 

I ,τός εαόί; αισθήματος οδτεξό-" 
-δου, όλοι στο ΠαΣαΚ/'βιιό-' 
φρύγουν γα κάνουν δηλώσεις 
ή να αναλάβουν πρωτοβου
λίες που θσ διασπούσαν αυτό. 
το-αί^μμα-ενότητας και αλ
ληλεγγύης απένανπ στη δοκι
μασία ταμ ιδρυτή του"κόμμα- 

·*■ τος και Πρωθυπουργού. _ ^
Από την επέμβαση στο' 

Χέρφιλντ τ(ξ  1988 έχουν .υ
πάρξει άλλες τέσσερις -  του- 

- λαχιστογ-φορές που η υγεία 
'*5 του κ.'Ά. Παπανδρέου είχε 

και- πάλι επιδεινωθεί σοβα
ρά. Σε όλες τις προηγούμενες 
κρίσεις, παρά τη δραματική 
ένταση ορισμένων, ουδείς εί
χε διάνοηθεί να θέσει θέμα α- 

% ναπλήρωσής του Πρωθυ- 
Τϊούργού και προέδρου του 
ΠαΣοΚ στα καθήκοντά του. 
Αυτή τη φορά, ωστόσο, το 
κλίμα στο ΠαΣοΚ είναι ριζι
κά διαφορετικό. Αν και όλοι 
εύχονται την πλήρη και τα
χεία αποκατάσταση της υγεί
ας του προέδρου, η συντρι
πτικά μεγάλη πλειονότητα 
των στελεχών θεωρεί ότι σε 
καμιά περίπτωση τα πράγμα
τα δεν μπορούν να επανέλ- 
θουν στην 19η Νοεμβρίου, 
μία ημέρα δηλαδή προτού ο 
Πρωθυπουργός εισαχθεί 
στην Εντατική του Ωνασείου.

Στην ημερήσια διάταξη 
των συζητήσεων στο ΠαΣοΚ 
το ζήτημα της διαδοχής έχει 
πλέον τεθεί με τον πιο σαφή 
και κατηγορηματικό τρόπο.

Φυσικά, η κοινή διαπίστω
ση ότι «τίποτε δεν μπορεί να 
είναι όπως πριν» δεν σημαί
νει ότι υπάρχει και κάποια 

. .  συμφωνία για το π  θα γίνει 
#}ιετά». Κανείς άλλωστε, αυ- 
-τή τη σπγμή, δεν έχει -  ίσως 

;κα ι δεν μπορεί να έχει -  ξε
κάθαρη άποψη επί του προ

ακτέου. Αφενός διότι καμιά 
δημόσια συζήτηση δεν θεω
ρείται επιτρεπτή, όσο συνεχί- 

,  ζετακάο νοσοκομείο η δοκι
μασία της υγείας του Πρωθυ
πουργού- αφετέρου, γιατί,

/  παρά τα επανειλημμένα μη
νύματα της φύσης, τα ηγετι- 

,/κά στελέχη κατελήφθησαν α
προετοίμαστα, ως αι μωράί 
παρθένρι, στην , έλευση: του 
νυμφίου της διαδοχής; * .

,~· Κωδικοποιώντας κανείς 
τΙς απόψεις, τις θέσέις, τις α
ντιδράσεις, · τις διαβουλεύ- 
τιείς,* τις συζητήσεις, τις α
νταλλαγές πληροφοριών και 
τον σχεδίασμά πολιτικών σε
ναρίων Που διακινούπαι αυ- 

,- τή..τη.σπγμή στοΠαΣοΚ, ά- 
ποτυπώνει μια εικόγα ρευστή 
μεν, αλλά απολύτως εύγλωτ
τη για τα συλλογικά και προ
σωπικά ζητούμενα αυτής της 
φάσης στους κόλπους του 
κυβερνώντος κόμματος.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ
Κορυφαίο στέλεχος του» ΠαΣοΚ, υπόψη του ο
ποίου θέσαμε τα σενάρια των εξελίξεων συμφώ- 
νη omití πράγματι έτσι έχει αυτή*ίη σπγμή η εικό- 
νά,^πρόβαλΙ '-  σε καθεστώς συγκινησιακής φόρτι
σης -  μια άλλη εκδοχή; vAvfí να κάνουμε αυτή τη 
σεγαριογραφίά θα έπρεπε να δώσουμε στον Αν- 

r: > δρέα Παπανδρέου την τελευταία ιστορική ευκαιρία 
■” ■ του ηγέτη μεγάλου διαμετρήματος που είναι. Εγώ 

πιστεύω ότέαν τρν αφήσςυμε νρ γυρίσει στην Εκάλη 
\Ζχωρ'κ καταναγκασμούς από τις δικές μας στρα

τηγικές, μόλις λίγο ηρεμήσει, η πρώτη 
τόυ απόφαση θα είναι να, παραιτηθεί 

-  και να. ανοίξει,ο>·ίθιοςρη διαδι
κασία εκλογής'νέομ πρω- 
ebapvpfóó. Είμαι βέβαιος' J  
μάλιστα ότι ¿¡εν θα ετΤίχετ- "Ί 
ρήσει κάν να ελέγξει και 
να Κηδεμονεύσει την*ε
κλογή. ,Εγώ, λοιπόν θα 
awicnoi/pá^ στους συ- 

■έΜρόφους- μου αυτοσυ
γκράτηση Και ι&' έχουν 

tV- εμπιστοσύνη στον πρόε- 
; δρο», κατέληξρ συγκι- ’ 

νηςιαΚ&Υ φόρτισμένο?
-τσ^-κορυφαίο κομμάτι-  ̂
κό στέλεχος.- ·*-■ '

J /  «Γίότεύετε ότι θα το 
Γ δεχθεί αυτό η κ. Λιά- 
■ ·· νη;Τ, ρωτήσαμε τον συ

νομιλητή μας. «Εσείς 
πιστεύετε , ότι έχει, 
νόημα ίιία αυτό το 

ςζ όνομα;>ι, ήταν η α
πάντηση. . ^

■  ΤΟ «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ» ΣΕΝΑΡΙΟ
Το «προεδρικό» λεγόμενο σενάριο εκκινεί από την παραδοχή ότι πράγμα
τι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επιστροφή στην 19η Νοεμβρίου, όσο θε
τική και αν είναι η εξέλιξη της υγείας του Πρωθυπουργού. Οι υποστηρι- 
κτές του όμως δεν θέτουν ούτε προς σπγμήν υπό συζήτηση το dominium 
του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίο θεωρούν ότι πρέπει να διατη
ρήσει αλώβητη τη διπλή ιδιότητά του του πρωθυπουργού αλλά και του 
προέδρου του ΠαΣοΚ. Ωστόσο, επειδή υπάρχει η παραδοχή της «μειωμέ
νης δυνατότητάς του» για πλήρη έλεγχο όλης της κυβερνητικής λειτουρ
γίας πέρα από τη «χάραξη των κατευθύνσεων στα ουσιώδη ζητήματα», 

το προεδρικό σενάριο παρουσιάζεται με δύο παραλλαγές για την «επι
κουρία» στο πρωθυπουργικό έργο.

Η πρώτη παραλλαγή προκρίνει να υπάρξει μια διαρ
κής ad hoc αντικατάσταση του Πρωθυπουργού α

πό τον κ. Ακη Τσοχατζόπουλο, και μια παράλ
ληλη αναβάθμιση του ρόλου του κ. Αντώνη 
Λιβάνη. Η άποψη αυτή θεωρεί ότι με την 
«πραγματική» λειτουργία της Κυβερνητικής 
Επιτροπής και την απόδοση «ουσιαστικού 
ρόλου» στους περίφημους «κύκλους», η 
κυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει κανο
νικά και να εξασφαλίσει την πολιπκή 
σταθερότητα και την απρόσκοπτη συνέχι
ση του κυβερνητικού έργου.

Περιττό να αναφερθεί ότι αυτό το σε
νάριο έχει την υποστήριξη μόνον εκεί
νων που «φωτογραφικά» μπορούν να ω
φεληθούν από μια παρόμοια λειτουρ
γία. Φαίνεται μάλιστα ότι απηχεί τις ε
πιθυμίες του λεγομένου «στενού περι
βάλλοντος» της Εκάλης περισσότερο, 
παρά τον πολιτικό σχεδίασμά του κ. 
Τσοχατζόπουλου και του κ. Λιβάνη, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις κομμα
τικές και κυβερνητικές εξελίξεις με 
πολύ περισσότερες «μεταβλητές», 
ως τμήμα των προσωπικών τους 
στρατηγικών.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ
μιουργεί στα ηγετικά στελέχη του Πα
ΣοΚ η εικόνα ενός αναρρωνύοντος 
και απέχοντος -  σχετικά έστω -  από τα 
καθήκοντα του πρωθυπουργού, ο ο
ποίος θα επικοινωνεί με τους υπθυρ-:

Τα περισσότερα των κορυφαίων στε
λεχών του ΠαΣοΚ, από εντελώς δια
φορετικές αφετηρίες -  ενδεχομένως -  
εκκινώντας το καθένα, υποστηρίζουν 
ότι, «εφόσον τεθεί το θέμα», τότε πρέ
πει να αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα ε
κλογής πρωθυπουργού με πλήρες do-: νες μόνο να διαρκέσει αυτή η εικόνα 
minium και χωρίς κανέναν όρο ή δε-, τηλεφωνικής δκψυβέρνησης μέσω 
σμευση στην άσκηση των καθηκόντων της Δήμητρας και το ΓΙίιΣοΚ θα κα- 
του. *λ"’ ?"} , ? τάρρεύσει μέσα στη χλεύη», σήμειώ-

Το σενάριο της «τελικής λύσης»” υ- νεί ένα εκ τώγ ηγέϊ’ικώΥ'στέΧέχων τρυ 
πόκειται, φυσικά, στους περιορισμούς ΠαΣοΚ. «Δεν επιτρέπεται να είμαστι
της τροπής των πραγμάτψν σε σχέση —β'4~*----- —Λ ------
με την υγεία του Πρωθυπουργού. Εκΐι-

ούτε επιτρέπεται να τελούμε υπό την 
διερμηνευτική ικανότητα της κ. Λιά- 
νη», συμπληρώνει το σενάριο, σε άλλη 
συζήτηση, άλλο στέλεχος.

Η διαδικασία του σεναρίου της «τε-

μάται, πάντως, ότι και στην καλύτερη 
δυνατή εκδοχή της υγείας του Πρωθυ
πουργού, θα πρέπει, με τη' σύμφωνη ·Γ 
γνώμη του -  όπως ελπίζεται -  αλλά 
και εναντίον ακόμα των έπιθΰμιών. του «
-  αν χρειαστεί - ,  να γίνει ένας διαχω
ρισμός της ιδιότητας* ταυ ΠροέδρΌύ 
του ΠαΣοΚ και εκείνης του πρωθυ
πουργού. «Ο Ανδρέας Παπάνδρέοα θα 
παραμείνει πρόεδρος του ΠαΣοΚ κβα -τ  
ελπίζουμε να μας οδηγήσει και στο ; 
Συνέδριο. Ο πρωθυπουργός που θα 
εκλεγεί θα έχει την αυτονόητη ' υπο
χρέωση -  και κέρδος^ταυ θα είναι -  >«- \ 
να συμβουλεύεται τον Ανδρέα Παπαν- ;·■ 
δρέου. Αλλά θα εκλέξουμε πρωθν- * 
πούργό όχι ως εντολοδόχο του Αν
δρέα Παπανδρέου, αλλά για να δώσει

γούς τόυ’ μέσω της κ. Λιάνη. «Δύαμή-% λικής λύσης» δείχνει επίσης αποσαφη-
------ .ί— ο------χ—  νισμένη. Θεωρείται οτι η εκλρνή τοη

πρωθυπουργΡύ πρέπει νά γίνέι όπως 
προβλέπει γο Σύνταγμα,/δηλαδή -απι^ 
την Κοινοβουλευτική. Ομάδα. Πρέπει 
όμως να προηγηθεί η συνεδρίαση της 
Κεντρικής Επιτροπής, η όπο,ία θα λά
βει την πολιτική απρφαση παραπο

■
κυβέρνηση καί ‘κόμμα ςν αναστολή,
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Ενα άλλο σενάριο, τσ οποίο α
πό πολλούς θεωρείται παραλ- ¡, 
λαγή του «προεδρικού», αλλά 
οπτοσδηποτε έχει αφετηρία τη 
Χαριλάου ,Τρικόύπη 1<άι ό)ρτην

m

νέους ρυθμούς στο κυβερνητικό έρ- 
έγο και να κερδίσει1— πράγμα πιθανό, 
όσο και δύσκολο -  τις\επόμενες, ε
κλογές. Στο Συνέδριο θα εκλεγεί Και 
ο πρρεδρος, που θά'μπορεί να είναι 
και άλλος από τον πρωθυπουργό», ε
ξηγεί ένα των κορυφαίων στελεχών 
ταυ. ΠαΣοΚ το σενάριο της «τελικής 
«ύσης».

> ^ό'σενάριο φυσικά-έ^ι τόσες πα
ραλλαγές, όσες και οι ανθρωηοι που 

" τ ο  υποστηρίζουν, μέσα σε μια-«εν θερ- 
ρώ» Ουζήτηση και με απολύτως απρό
βλεπτες' παραμέτρους, όπως αυτή τήζ 
πρωθυπουργικής υγείας. Εντυπωσιά
ζει όμως η σύμπτωση απόψεων στελε
χών -  μέ πολύ διαφορετικές προελεύ
σεις -  για ορισμένα στοιχεία της «κα
κοδαιμονίας» τα οποία μόνο η «τελική 
λύση» μπορεί να αντιμετωπίσει. Για 
παράδειγμα, κοινή πεποίθηση είναι ό
τι «το ΠαΣοΚ πρέπει να τελειώνει με 
την κ. Δήμητρα Λιάνη και την κατα
στροφική εικόνα που δημιουργεί η 
δράση της». Εφιαλτικούς φόβους δη-

Εκάλη, συμπίπτει μέ ψ  «προε
δρικό» ως προς^το “σκέλος της 
διατήρησής του.'κ. Ανδρέα Πα
πανδρέου στον ρόλο’ του πρω
θυπουργού κ<ά προρδρου του 
ΠαΣοΚ. " ,'ν *,

Διαφοροποι/ίται όμως κα
τά/τούτο: προτείνει τον ορι- 
σμό από τον(. Πρωθυπουργό 

( τριών αντιπροέδρων -  των κκ., · 
Τσοχατζόπουλου, Αρσένη και - ~ 
Σημίτη -  οι οποίοι Θ& ανςιλά- 
βουν ανά ένα τομέα (Εξωτερι
κών και Αμυνας - Οικονομία 

ΐ και Διοίκηση) Και θά συντονί
ζουν το κυβερνητικός έργο, ε 
ξασφαλίζοντας ταύυρχρόνως ^ ·, 

, και την κομματική ενότητα, 
«έως ότον ενδεχομένως απο- 

* δειχθεί ότι τα ττράγματα πρέ- 
«· πει να αλλάξρυν προς άλλη 

~ κατεύθυνση». έ1
1 Αξίζει να σημειωθεί ότι του
λάχιστον δύο εκ των 'φερομέ- 
νων ως πρωταγωνιστών αυτού 
του σεναρίου, οι κκ. Σημίτης 
και Αρσένης, έχουν εντελώς 
διαφορετική αντίληψη για το 
πώς πρέπει να δρομολογηθούν 
οι εξελίξεις στην κυβέρνηση 
και στο ΠαΣοΚ...

4  Λ

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ . 
ΗΓΕΣΙΑ

Από ένα τμήμα των κεντρώων βουλευ
τών, αλλά φαίνεται και από ένα τρή
μα των «τεσσάρων» -  αποδίδονται 
μάλιστα οι σχετικές προσεγγίσεις 
στην κ. ΒάσανΗαπανδρέού -  συζητεί- 
ται, εν ονόματι Κυρίως της διαφύλα
ξη?; της ενότητας, η επιλογή μιας με- 
τάβατικής λύσής <πην πρωθυπουργία, 
απί) ένα στέλςχος «της ρυρύτερης 
κοινής αποδοχής». Η πρόταση των 
κεντρώων είναι πιο συγκεκριμένη, τό
σο στη διαδικασία όρο και στο πρό
σωπο. (μσιμάτάτ ότι) αν τήν πρωθυ- 
ίίουργίά ανελάμβανε ο κ. Γιάννης Χα- 
ραλαμποπουλος, ο οποίος θα δεσμευ
όταν ρητά ότι δεν θα είναι υποψή
φιος γιά τη θέση του προέδρου τού 
κόμματος, θα διασφαλιζόταν τόσο η 
κυβερνητική συνέχειφ όσο και η κομ
ματική συνοχή. Απαλλαγμένοι δηλα
δή οι «δελφίνοι» από το άγχος ότι η 
πρωθυπουργία δημιουργεί ζωτικό 
πρόκριμα για την η£εσία, θα είχαν έ
να ήρεμο πλαίσιο για τη διαμόρφωσή 
των συνθηκών μιας «πολιτισμένης» 
τελικής αναμέτρησης στο Συνέδριό. '  

Η πρόταση αυτή πάντως εκλαμβά-, 
νεται από τους υπόλοιπους ως ένας 
τρόπος «τεχνητής αναβολής του ανα
πόφευκτου» και θεωρείται ότι προ
βάλλεται από εκείνους οι οποίοι, ε
πειδή δεν αισθάνονται ευνοϊκούς -  
αυτή τη σπγμή -  τους υπέρ αυτών συ
σχετισμούς, προτιμούν να παραπέμ- 
ψουν τις ορισπκές λύσεις σε ένα ευ
νοϊκότερο μέλλον.

μπής του θέματος εκλογής πρωθυ
πουργού στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα, χωρίς όμως η ίδια η Κεντρική Επι
τροπή να συζητήσει ή, κατά μείζονα, 
λόγο να αποφασίσει για πρόσωπα. Η 
Κεντρική Επιτροπή θα θέσει ένα «πο
λιτικό πλαίσιο ενότητας» και θα δε- 
■'σμεύσει όλους ηθικά και πολιτικά σε 
«(¿βιασμό της ψηφοφορίας στην Κ.Ο. 
Φυσικά, η Κεντρική Επιτροπή θα δρο
μολογήσει τις διαδικασίες του Συνε
δρίου, έτσι ώστε να εκλεγεί εκεί -  βά
σει του Καταστατικού -  ο πρόεδρος 

1 ·.-_ σου ΠαΣοΚ.
” Εκτίμηση στελεχών που είναι εις θέ- 

. σιν να έχουν ακριβή εικόνα των εξελί- 
·'* ' ξέων στο ΠαΣοΚ είναι ότι στο σενάριο 

της «τελικής λύσης» θα βρεθούν εν τέ- 
•λει σύμφωγοι, από πολύ διαφορετι
κούς δρόμους, οι κκ. Σημίτης, Αρσέ
νης, Λαλτώτης, Σκάνδαλίδης, αλλά 
και η κ. Βάσω Παπανδρέου και ο κ. 
Πάγκαλος, ̂ χωρίς να αποκλείεται να 
προσχωρήσει ο κ. Τσοχατζόπουλος 
καθώς και οι κεντβώοι, εφόσον η δυ
ναμική των'πραγμάτων καταστήσει α
δύναμες και αδύνατες όλες τις ενδιά- 
μέσες προτάσεις περί πρ,οσωρινής α- 
νίικατάστασης, αντιπροέδρων κτλ.

Πρέπει |α  προσμετρηθούν επίσης 
και άλλοι παράγοντες. Ο Πρόεδρος 
τής Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμά- 
νης, στις αλλεπάλληλες συναντήσεις 
του με στελέχη ή βουλευτές, τονίζει με 
κατηγορηματικότητα και σαφήνεια ότι 

ί-αρνείται τούτη την/ώρα να συζητήσει 
' Οποιόδήποτε σενάριο καί καλεί όλους 

να προσταχεύσουν'την πολιτική και η- 
,θική ενότητα του ΠαΣοΚ, αποφεύγο- 
ντας οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή κί
νηση αλλά|Και (Λψηαδήποτε δημόσια 
εκδήλωση εκτιμήσεων Και προθέσεων. 
Ο ίδιος δε, με αίσθημα απώθησης, αρ- 
νείται κάβε απάντηση σε ερωτήματα 

. γίατον ενδέχόμετφ.προσωπικό του ρό
λο στις εξέκ ίξεις^Σ | «,Α  

'  Στελέχη ρμως φΰ$/νωρίζουν καλώς 
«τον τρόπο σκέψής και' δράσης του 
Προέδρου της Βουλής εκτιμούν ότι, αν 
οι περιστάσεις απαιτήσουν αποφά
σεις, στη νοοτροπία του κ. Κακλαμά- 
νη δεν ταιριάζουν μεταβατικές λογι
κές ούτε «μεσοβέζικες» καταστάσεις, 
αλλά αποφάσεις στα αρμόδια όργανα 
στο πλαίσιο του Συντάγματος: πρωθυ
πουργό δηλαδή θα εκλέξει η Κοιν 
βουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ.


