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Ο Ανδρέας στο Λευκό Οίκο

22 Απριλίου 1994, Ουάσινγκτον... Στις 2.14 το απόγευμα ο  Ανδρέας 
Παπανδρέου εισέρχεται με αργό βήμα στο East Room του Λευ
κού Οίκου. Δίπλα του ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
Μπιλ Κλίντον τον προσέχει όπως ο γιος τον πατέρα. Η κλονισμέ
νη υγεία του δεν τον βοηθά σ’ αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή της 
πολιτικής του καριέρας. Όμως είναι φανερό σε όλους όσοι βρί
σκονται στην αίθουσα για τη συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών 
ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας απολαμβάνει τις στιγμές. Πα
ρατηρώντας τον εκ του σύνεγγυς, ο ανεξάρτητος παρατηρητής 
ήταν πεπεισμένος ότι ο Παπανδρέου ένιωθε δικαιωμένος.

Το προηγούμενο βράδυ, στο Blair House ο πρόεδρος Κλίντον 
και ο αντιπρόεδρος Αλ Γκορ, συνοδευόμενοι από υπουργούς και 
συνεργάτες τους, μεταξύ των οποίων και ο Τζορτζ Στεφανόπου
λος, που ήταν ο εισηγητής της πρόσκλησης του Έλληνα πρωθυ
πουργού, είχαν δώσει εορταστικό τόνο στην άφιξη του Παπαν
δρέου, ο οποίος μέχρι την έλευση των Δημοκρατικών στην εξου
σία αποτελούσε το «μαύρο πρόβατο» για τη Δύση. Στα πηγαδά
κια που σχηματίστηκαν γύρω του ο Κλίντον αποκάλυψε τη βα
θιά εκτίμησή του για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό και κα
θηγητή. Αποκάλυψε επίσης ότι «είχε διαβάσει όλα τα κείμενα του 
μεγάλου οικονομολόγου», όπως χαρακτήρισε τον επισκέπτη 
του. 
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Στο φάκελο που ετοίμασαν από κοινού το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
και η αμερικανική πρεσβεία με πληροφορίες για τον Παπανδρέου 
συμπεριλαμβανόταν και ένα βιογραφικό σημείωμα άκρως αρνη
τικό για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας.1 Τον κορμό του βιογρα
φικού είχε γράψει δεκατέσσερις μήνες πριν ο διπλωμάτης Τζιμ 
Γουίλιαμς σε συνεργασία με τον πρώην πρέσβη Μάικλ Σωτήρχο, 
ο οποίος έτρεφε αρνητικά αισθήματα για τον Παπανδρέου λόγω 
της πολύχρονης αμοιβαίας αντιπάθειας του πρωθυπουργού με τον 
Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο, με αφορμή 
τη φιλοχουντική στάση του τελευταίου.

Την παραμονή της επίσημης επίσκεψης του Ανδρέα Παπαν
δρέου ο κ. Κλίντον διάβασε στο σημείωμα ότι ο επισκέπτης του 
«είναι ο απόλυτος καιροσκόπος, ικανός να αλλάξει γρήγορα συμ
μαχίες και θέσεις αν αυτό εξυπηρετεί τα πολιτικά του συμφέρο
ντα». Οι διπλωμάτες της πρεσβείας προειδοποιούσαν τον Αμερι
κανό πρόεδρο ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «μπορεί να είναι γοη
τευτικός και λογικός σε ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά μπορεί στη 
συνέχεια να αγνοήσει υποσχέσεις ή δεσμεύσεις».

Στο σημείωματηλεγράφημα που αποτελούσε το επίσημο βιο
γραφικό του Έλληνα πρωθυπουργού –η τελευταία ενημέρωση του 
βιογραφικού έγινε την 20ή Απριλίου 1994– επισημαίνονταν και 
τα εξής:2 

– Οι σημαντικές ρητορικές και οργανωτικές ικανότητες του Παπανδρέου, 

καθώς και η πολιτική του οξύνοια, του επιτρέπουν να αντιπροσωπεύει 

τα πάντα για όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να μετατραπεί από σοσια

1. Εμπιστευτικό σημείωματηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας προς τον 
υπουργό Εξωτερικών Γουόρεν Κρίστοφερ. Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 1993, 
ώρα: 15.25. Αποχαρακτηρίστηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010. 
2. Εμπιστευτικό σημείωματηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας προς τον 
υπουργό Εξωτερικών Γουόρεν Κρίστοφερ, ό.π. 
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λιστή αναμορφωτή σε ριζοσπαστικό αριστεριστή ή σε σκεπτόμενο μετριο

παθή, όλα στο όνομα της πολιτικής σκοπιμότητας. Η οκτάχρονη περίο

δος κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν υπό την ηγεσία του Παπανδρέου 

αμαυρώθηκε από πολυσυζητημένα σκάνδαλα. Ο ίδιος αθωώθηκε για κα

τηγορίες σύμφωνα με τις οποίες είχε λάβει μίζες (kickbacks) από ένα με

γιστάνα των εκδόσεων και των τραπεζών ο οποίος έχει παραπεμφθεί για 

υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ’ όλα αυτά τα σκάνδαλα, το ΠΑΣΟΚ 

προηγείται της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις και πιθανόν να κέρδιζε αν γίνο

νταν αύριο εκλογές.

– Η αντιμετώπιση της Δύσης από τον Παπανδρέου είναι περίπλοκη, 

εξαρτώμενη από την πολιτική του ατζέντα τη δεδομένη στιγμή. Έχει με

τριάσει τη ρητορική του, στην οποία παλιότερα αποστασιοποιούνταν από 

τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Έχει πει ότι η προγενέστερη εχθρική προς τις ΗΠΑ 

στάση του ήταν απαραίτητη γι’ αυτόν ώστε να εδραιώσει την εικόνα μιας 

ισχυρής, αποφασιστικής, ακόμη και απρόβλεπτης πολιτικής προσωπικό

τητας. Σε ιδιωτικές συναντήσεις, ο Παπανδρέου έχει εξομολογηθεί ότι 

αγαπάει τις ΗΠΑ και ότι έχει περάσει τα πιο όμορφα χρόνια του εκεί. Παρ’ 

όλα τα αισθήματά του προς την Αμερική, αυτά παραμένουν πιθανόν δι

φορούμενα, και ανησυχεί ακόμη μήπως αποξενώσει τους αριστεριστές 

υποστηρικτές του.

– Η πολιτική είναι το κύριο ενδιαφέρον του Παπανδρέου. Δεν έχει 

χρίσει κάποιον διάδοχο και έχει τη φήμη του πολύ σκληρού στις σχέσεις 

του με τους υφισταμένους του στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αποφασισμένος να επα

νεκλεγεί πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές και ενδέχεται επίσης 

να αναπτύξει τη φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος. Ο Παπανδρέου περιφρο

νεί τους περισσότερους Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Στους 

κόλπους του ΠΑΣΟΚ, ο πιο κοντινός του σύμμαχος είναι ο πρώην υπουρ

γός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας. Προσωπικός φίλος του Παπαν

δρέου, ο Παπούλιας δεν δείχνει ότι φιλοδοξεί να γίνει αρχηγός κόμμα

τος και γι’ αυτό το λόγο δεν αποτελεί απειλή για τον Παπανδρέου.

– Η ικανότητα του Παπανδρέου να «παίζει» με όλους και με όλα στο 

cia017s112.indd   21 12/1/10   10:03:15 AM



22 ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

χώρο της πολιτικής μπορεί να συγκριθεί μόνο με την ικανότητά του να 

κάνει το ίδιο στην προσωπική του ζωή. Το 1989 πήρε διαζύγιο από τη 

δεύτερη σύζυγό του, Αμερικανίδα πολίτη, και παντρεύτηκε την πρώην 

αεροσυνοδό Δήμητρα Λιάνη, παρά τη διαφωνία μεγάλης μερίδας του ελ

ληνικού κοινού. Το 1988 έκανε εγχείρηση για την απόφραξη της δεξιάς 

στεφανιαίας και την τοποθέτηση βηματοδότη – η υγεία του θα πρέπει να 

θεωρείται ακόμη επισφαλής. Κουράζεται εμφανώς στις δημόσιες εμφα

νίσεις του. Αν και είναι αποδεκτό για τους συνομιλητές του να ρωτάνε 

για την κατάσταση της υγείας του, ο Παπανδρέου αντιδρά έντονα σε υπο

δείξεις ότι η κακή του υγεία μπορεί να βλάψει την ικανότητά του να αντε

πεξέλθει σε μία ακόμη θητεία.

Χρόνια αργότερα, συνεργάτης του κ. Κλίντον είπε σε έναν εκ 
των συγγραφέων ότι ο φάκελος Παπανδρέου «ξεχείλιζε από αρ
νητισμό», αλλά –όπως επισήμανε– «ο πρόεδρος δεν έδωσε καμία 
σημασία», καθότι ήταν αποφασισμένος να κλείσει το κεφάλαιο 
του λεγόμενου «ελληνικού αντιαμερικανισμού» και να ανοίξει νέα 
σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η διάθεση αυτή του Αμερικανού προέδρου ήταν περισσότερο 
από εμφανής στην εισαγωγική ομιλία του πριν από τη συνέντευ
ξη Τύπου, που άρχισε ως εξής:3 

«Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι αποτελεί χαρά και τιμή για μέ-
να να καλωσορίζω τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Χθες το βράδυ γιορτάσαμε την άφιξη του πρωθυπουργού, σε μια δε-
ξίωση στο Blair House, και σήμερα είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντη-
ση εδώ στο Λευκό Οίκο. Έχουν περάσει περίπου είκοσι χρόνια από τότε που 
ο πρωθυπουργός βρέθηκε για τελευταία φορά στην Αμερική, και σήμερα μου 

3. Η ομιλία του Μπιλ Κλίντον περιλαμβάνεται στα αρχεία του American 
Presidency, που δημιούργησαν το 1999 οι Τζον Γούλεϊ και Γκέρχαρντ Πίτερς 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. 
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είπε ότι πριν από πενήντα χρόνια, ως νεαρός, είδε τον πρόεδρο Ρούζβελτ σ’ 
ένα αυτοκίνητο ακριβώς έξω από το Λευκό Οίκο.

»Κατά μία έννοια, ο καθένας από εμάς σ’ αυτή τη χώρα έχει τις ρίζες του 
στην Ελλάδα. Σε τελευταία ανάλυση, η πίστη του Περικλή στην Ελευθερία 
βοήθησε και ενέπνευσε τη δική μας επανάσταση. Το αθηναϊκό μοντέλο Δη-
μοκρατίας βοήθησε στη διαμόρφωση της δικής μας Δημοκρατίας. Οι κοινές 
αξίες που μοιραζόμαστε έχουν καταστήσει την Ελλάδα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες συμμάχους. Πριν από μισό αιώνα, τα δύο έθνη μας συμπαρατά-
χθηκαν για να ξεκινήσει μια πολιτική ανάσχεσης. Τώρα, με το τέλος του 
Ψυχρού πολέμου, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την αντιμετώπιση των νέ-
ων προκλήσεων και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών».

Αφού αναφέρθηκε στα θέματα που συζήτησαν στο Οβάλ Γρα
φείο, ο κ. Κλίντον κατέληξε ως εξής:

«Ως πρώην καθηγητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρωθυπουργός Πα-
πανδρέου προσωποποιεί τους διαρκείς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Αμερική. Είναι με ευχαρίστηση που τον καλωσορίζω εδώ ως ηγέτη του 
έθνους του, και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μαζί του με βάση 
τις καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει. Στη δύσκολη περίοδο που έχου-
με μπροστά μας, αντιμετωπίζουμε ορισμένα ακανθώδη προβλήματα. Μαζί 
είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόοδο όσο αφορά την 
αντιμετώπισή τους».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν εμφανώς συγκινημένος από 
την επιστροφή του στην Αμερική, η οποία είχε λάβει θριαμβευτι
κό χαρακτήρα. Έπειτα από δεκατρία χρόνια –όταν η Ουάσιν
γκτον αντιμετώπισε την εκλογή του στην πρωθυπουργία με οργή–, 
όχι μόνο επισκεπτόταν επίσημα τη χώρα που τον ανέδειξε ως έναν 
εκ των κορυφαίων οικονομολόγων της εποχής του, αλλά στο μυα
λό του τα πράγματα ήταν ξεκαθαρισμένα: δεν είχε υποκύψει στις 
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πιέ σεις του Ρόναλντ Ρίγκαν και του Τζορτζ Μπους, που απαιτού
σαν υπακοή για να τον ξαναδεχτούν στο «δυτικό μαντρί».

Απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ανδρέας Παπαν
δρέου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι είχε περά
σει την πύλη του Λευκού Οίκου ως πρωθυπουργός πλέον:4 

«Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση για την 
πρόσκλησή σας να επισκεφθώ την Ουάσινγκτον, προκειμένου να συνεχίσου-
με μια συζήτηση που ξεκινήσαμε στις Βρυξέλλες πριν από λίγους μήνες.

»Πρέπει να πω ότι οι συζητήσεις μας ήταν εξαιρετικά χρήσιμες. Έχου-
με κατανοήσει με σαφήνεια τα θέματα που τίθενται ενώπιόν μας και θέλω 
να τονίσω ότι σας θεωρούμε φίλο της Ελλάδας και σε οτιδήποτε πρεσβεύει 
η Ελλάδα στον κόσμο, όπως είπατε.

»Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ. Για μένα, είναι 
μια επιστροφή μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Έχουν περάσει ήδη είκο-
σι χρόνια από τότε που επισκέφθηκα για τελευταία φορά τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος από το γεγονός ότι 
βρίσκομαι εδώ, σ’ αυτό το δωμάτιο, και στέκομαι δίπλα στον πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη στιγμή».

Ο Παπανδρέου επέλεξε να ανακοινώσει και δημόσια την από
φασή του για τη Σερβία, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αρνη
τική. Ήταν το «δώρο» του για την πρόσκληση που έλαβε από τον 
κ. Κλίντον, ο οποίος στην αρχή της συνέντευξης Τύπου ενημέρω
σε τους δημοσιογράφους για την απόφαση του ΝΑΤΟ να χτυπή
σει τους Σέρβους της Βοσνίας εάν δεν σταματούσαν άμεσα τις επι
θέσεις εναντίον της πόλης Γκόραντζε. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός είπε τα εξής:

4. Η ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου περιλαμβάνεται στα αρχεία του American 
Presidency. 
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«Ο πρόεδρος ανακοίνωσε πριν από λίγο τη σημαντική απόφαση του 
 ΝΑΤΟ να προχωρήσει, να δώσει τελεσίγραφο προς τους Σέρβους: ή θα απο-
συρθούν ή θα αντιμετωπίσουν βομβαρδισμούς. Η θέση της ελληνικής κυβέρ-
νησης σχετικά με αυτό είναι ότι δεν θα εμποδίσουμε την απόφαση αυτή. Δεν 
θα θέσουμε βέτο στην απόφαση. Εμείς θα την αποδεχτούμε, αλλά θα εκ-
φράσουμε και τις επιφυλάξεις μας. Και υπάρχει μόνο μία επιφύλαξη: ο φό-
βος μας ότι, βήμα βήμα, μπορεί να συρθούμε σε έναν πόλεμο που θα ήταν 
πραγματικά, με τα σύγχρονα πρότυπα, μια τραγωδία πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή που είδαμε στη Βοσνία».

Μετά το τέλος της συνέντευξης, ο Παπανδρέου κάλεσε τη σύ
ζυγό του Δήμητρα Λιάνη και μαζί με τον Κλίντον προχώρησαν 
στα ενδότερα του Λευκού Οίκου. Η ιστορική του επίσκεψη στην 
Ουάσινγκτον ολοκληρωνόταν, και ο πρωθυπουργός, επιστρέφο
ντας τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αθήνα μέσω Νέας Υόρκης, έκλει
νε, τουλάχιστον τυπικά –κατ’ άλλους οριστικά–, το κεφάλαιο της 
τιμωρίας του από την υπερδύναμη.
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Αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα και φόβος

Δεκατρία χρόνια πριν, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. 
Στις αρχές του 1981, οι Αμερικανοί συμπέραναν ότι ήταν υπαρ
κτός ο κίνδυνος να κερδίσει τις ελληνικές εκλογές ο Ανδρέας Πα
πανδρέου, παρά το γεγονός ότι ήταν αλληλοσυγκρουόμενα τα μη
νύματα που κατέφθαναν από τον πρέσβη στην Αθήνα Ρόμπερτ 
Μακλόσκι και τον δεύτερο στην ιεραρχία Μίλτον Κόβνερ (Milton 
Kovner), ο οποίος, μετά την αναχώρησή του από την ελληνική 
πρωτεύουσα, έλαβε τον τίτλο του National Intelligence Officer για 
τη Δυτική Ευρώπη με έδρα τα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάν
γκλεϊ της Βιρτζίνια.5 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ηγέτη 
του ΠΑΣΟΚ, συγκαλούνταν συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαν 
αξιωματούχοι με εμπειρίες από την ενασχόλησή τους με την Ελ
λάδα και το πολιτικό της σύστημα. Σε μία εκ των συσκέψεων έλα
βαν μέρος όλοι οι διευθυντές των αμερικανικών μυστικών υπηρε
σιών, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών και των υπαρχηγών 
της NSA, της CIA και της DIA. Ανάμεσα σ’ αυτούς που συμμετεί
χαν ήταν ο Γουίλιαμ Κέισι και ο Μπόμπι Ρέι Ίνμαν της CIA, ο 

5. Απόρρητο έγγραφο του National Intelligence Council  Γραφείο του Director 
of Central Intelligence, 14 Μαρτίου 1984. Το έγγραφο αποχαρακτηρίστηκε στις 
22 Ιουλίου 2008. To 1981 o Κόβνερ είχε τον τίτλο του Deputy Chief of Mission 
στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας και συνήθιζε να παραθέτει δείπνα για 
όσους χαρακτήριζε «πηγές του στην Ελλάδα». Ο Κόβνερ παρέμεινε νούμερο δύο 
στην πρεσβεία και επί θητείας του πρέσβη Μοντίγκλ Στερνς. 
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στρατηγός  Τάιγκε (Tighe) της DIA και η Ανν Ζ. Καρακρίστι, που 
τότε ήταν το νούμερο δύο της NSA.

Τα βασικά συμπεράσματα, που δεν άλλαξαν μέχρι τις εκλογές 
της 18ης Οκτωβρίου 1981, ήταν τα εξής:

Πρώτον: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούσαν την ομαλότητα 
και τη σταθερότητα που πρόσφερε η υποψηφιότητα του πρωθυ
πουργού Γεωργίου Ράλλη. 

Δεύτερον: Απέρριπταν κάθετα την αβεβαιότητα και το ριζοσπα
στισμό που εκπροσωπούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήλπιζαν 
–όπως σημείωναν στα κείμενά τους– πως, εάν το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε 
τις εκλογές, ο συντηρητικός πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμαν
λής και ο στρατός θα απέτρεπαν τον Παπανδρέου από το να επι
διώξει την εφαρμογή του ριζοσπαστικού του προγράμματος.

Τρίτον: «Σαν ακαδημαϊκή άσκηση», οι Αμερικανοί πίστευαν ότι 
«ένα πραξικόπημα σχεδόν σίγουρα θα ήταν υπέρ των ΗΠΑ. Τα 
συμφέροντά μας για τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις μας θα ήταν, 
πιθανόν, εξασφαλισμένα με μια στρατιωτική ή πολιτική δεξιά κυ
βέρνηση», τόνιζαν σε τηλεγράφημα με ημερομηνία 11  Μαΐου 
1981.6 

Σε όλες τις συσκέψεις κυριάρχησε η άποψη ότι η εκλογή του 
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ ισοδυναμούσε σχεδόν με καταστροφή για τα 
αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα. Όλοι όσοι συμμετείχαν 
δεν απέκλειαν –αντίθετα, εύχονταν– να «επέμβει ο στρατός». Μια 
τέτοια «ευχή» όμως εύκολα θα μπορούσε να παρεξηγηθεί και να 
εκληφθεί ως ανοχή ή παραίνεση σε στρατιωτική επέμβαση και 
εκτροπή. Είναι γεγονός ότι τα μέλη του κλιμακίου της CIA δεν θα 

6. Τηλεγράφημα από την αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας προς τον υπουργό 
Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον με θέμα «Προοπτικές αστάθειας στην Ελλάδα». 
Ημερομηνία: 11 Μαΐου 1981, ώρα: 14.45. 
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έκλαιγαν για την «απώλεια» – άλλωστε, ο Γκας Λάσκαρης Αβρα
κότος εξέφρασε και δημόσια αυτή του την επιθυμία.

Η θέση για την πιθανότητα επέμβασης του στρατού συμπερι
λαμβάνεται σε απόρρητες εκθέσεις που παραδόθηκαν στον τότε 
πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος έτρεφε παθολογικό μίσος για 
τον Παπανδρέου. Ούτε η μεσολάβηση σημαντικών χρηματοδο
τών των προε δρικών του εκστρατειών, όπως του ομογενούς δισε
κατομμυριούχου Άλεξ Σπανός, του άλλαξαν γνώμη, και επέμενε 
μέχρι το τέλος της θητείας του ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
δεν θα περνούσε ποτέ το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Την ίδια θέ
ση υποστήριξε και ο τότε αντιπρόεδρος Τζορτζ Μπους, την οποία 
τήρησε και στη διάρκεια της δικής του προεδρίας.

Ο Σπανός, που είχε τη δυνατότητα να συνομιλεί συχνά με τον 
πρόεδρο Ρίγκαν και τον υπουργό Άμυνας Κάσπαρ Γουαϊνμπέρ
γκερ, υποστήριξε ότι ο Παπανδρέου «ερέθισε την κυβέρνηση Ρί
γκαν και γενικότερα τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν 
πλέον να τον ανεχτούν».7 Προφανώς, επειδή δεν μπορούσαν να 
τον τιμωρήσουν με άλλο τρόπο, ο Λευκός Οίκος και οι άλλες υπη
ρεσίες χτύπησαν αλύπητα την οικονομία της Ελλάδας. Ο Σπανός 
σημειώνει ότι η διαμάχη του Ρίγκαν με τον Παπανδρέου «έφερε 
αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στις επενδύσεις, καθώς και 
στις ήδη επισφαλείς ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφορικά με το 
Κυπριακό».8 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, πριν ακόμη οριστεί η 
ημερομηνία πραγματοποίησης των εκλογών του 1981, ο Λευκός 
Οίκος έδωσε εντολή για τη συγγραφή νέου ψυχολογικού πορτρέ
του του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και για την εκπόνηση μελέ
της με τις επιλογές των ΗΠΑ σε περίπτωση που εκλεγόταν. Το 

7. Alex Spanos, Sharing the Wealth: My Story, σε συνεργασία με τον Μαρκ Σιλ και 
τη Ναταλία Κασπαριάν, Washington, D.C.: Regnery Publishing Inc., 2002. 
8. Sharing the Wealth: My Story, ό.π. 
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πρώτο προσχέδιο (draft), που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1981, 
βρίθει ανακριβειών και έντονα αρνητικών αναφορών. Σε μία εξ 
αυτών, που δεν στηρίζεται σε στοιχεία, αναφέρεται η εξής άπο
ψη διπλωμάτη που υπηρέτησε στην Ελλάδα: «Παρόλο που για 
πολλά χρόνια υπήρχε η υποψία ότι ενδέχεται να υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στην πολιτική συμπεριφορά του Ανδρέα Παπανδρέου 
και στην παρανοϊκή νεύρωση, δίσταζα να επιχειρήσω να εδραι
ώσω αυτό το συσχετισμό, εξαιτίας της ιδέας που ως νομικός είχα 
για την παράνοια. Μου φαινόταν δύσκολο να συμβιβάσω την ει
κόνα της παράνοιας με το διακεκριμένο οικονομολόγο που έφτα
σε στην κορυφή του επιστημονικού του πεδίου».9 

9. Το πρώτο NFAC Intelligence Assessment PA 81 – 10285X, με τίτλο Andreas 
Papandreou of Greece: His Personality and Political Behavior, ολοκληρώθηκε τον Ιού
λιο του 1981. Παρά τις προσπάθειες ερευνητών και δημοσιογράφων να το απο
χαρακτηρίσουν, το πορτρέτο παραμένει και σήμερα «άκρως απόρρητο», οπότε 
απαγορεύεται η δημοσίευσή του. Οι συγγραφείς σέβονται τους αμερικανικούς 
νόμους που απαγορεύουν τη δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων. 
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