
Α. Το ερώτημα πρέπει να είναι «γιατί ο Σημίτης και το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και όχι ο Καραμανλής» κι όχι «γιατί το ΠΑΣΟΚ 

και όχι η Νέα Δημοκρατία».

Το δίλημμα έχει σημασία από ποιους και πότε θα τεθεί, όχι 

από στελέχη που δημιουργούν αντιπαλότητα κι όχι πρόωρα 

ώστε να ξεχαστεί. Επίσης αν λεχθεί ως κατηγορία θα 

ανασκευαστεί. Γι’ αυτό πρέπει να διαφαίνεται, όλο και πιο 

έντονα.

Β. Πρέπει να τονισθεί επαρκώς κι από χείλη ικανά και 
αξιόπιστα ότι, Μοναδικός-Ικανός να συνδέσει την Ελλάδα 

με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέρος της οποίας είναι η 

ΟΝΕ) είναι ο Σημίτης.

Η Ένωση της Ελλάδος με την ΟΝΕ πρέπει να περιγράφει σε 

ειδική ομιλία εν όψει της εντάξεως, από τον πρωθυπουργό. 

Μετά όλοι οι άλλοι (με τρόπο καθορισμένο κάθε φορά). Να 

εκλαϊκεύσουν το θέμα με στοιχεία μετρήσιμα, ρεαλιστικά και 

ωφέλιμα για τον λαό.

Για να γίνει αυτό χρειάζονται: 1) κάποιοι ικανοί και

προβεβλημένοι δημοσιογράφοι και «μέσα» και 2) 

επιστημονική ομάδα εκλαΐκευσης απαντήσεων κατανοητών 

από όλους.
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Γ. Τον Σημίτη τον θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Επειδή ότι φαίνεται δεν χρειάζεται απόδειξη, αυτό πρέπει να 

φανεί και προσοχή να μη το διατυμπανίζουμε εμείς.

Τρόποι για να φανεί υπάρχουν πολλοί:

α) Να φιλοξενούν οι ελληνικές εφημερίδες υποστηρικτικές

συνεντεύξεις - δηλώσεις.

β) Να φιλοξενήσουμε με διάφορες αφορμές Ευρωπαίους 

ηγέτες στην Ελλάδα.

γ) Να αποτελέσουν είδηση (δηλαδή να μεταδοθούν στα 

δελτία ειδήσεων). Κάποιες επι μέρους δηλώσεις ευρωπαϊκών 

παραγόντων.

Δ. Αδύνατον να βάλουμε στο τέλος μιας επιτυχούς πορείας 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωθυπουργό τον 

Καραμανλή. Κίνδυνος ανατροπής των πάντων. Καθ’ ότι 

άπειρος παντελώς και μη γνώστης των ευρωπαϊκών φακέλων 

αλλά και των λεπτών ισορροπιών (το αυτό ισχύει για τους 

συνεργάτες του).

Αυτό είναι το μόνο που δέχονται και φοβούνται οι 
Νεοδημοκράτες και φοβούνται οι Νεοδημοκράτες. Αν

όμως δοθεί στη δημοσιότητα ωμό ή από επίσημα χείλη θα 

βρωμίσει.

Πρέπει να ψηθεί πολύ καλά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο 

καλύτερος είναι εννοείται χωρίς να λέγεται. Να λέγεται 

διπλωματικά αλλά ευκρινώς.
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Ε. Να συγκεντρωθούν σ’ ένα φύλλο χαρτί τα μέχρι σήμερα 

αποτελέσματα της κυβέρνησης (κατά τομέα).
Να δοθούν με την ίδια δημοσιότητα στόχοι και κατακτήσεις να 

φανεί το ενιαίο της πορείας, άρα πόσο απαραίτητο είναι το 

ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά να βρεθεί τι θα ήθελαν οι πολίτες ν’ ακούν και 

να γίνουν βάση αυτών, οι προγραμματικές δηλώσεις (το 

ενδιαφέρον ή υπάρχει και φαίνεται ή δεν υπάρχει και 

δηλώνεται).

Αυτό που κάναμε είναι η αρχή αυτού που θα κάνουμε.

Στον απολογισμό να υπάρχουν ζητήματα που έπρεπε να 

γίνουν αλλά αντικειμενικά δεν μπορούσαμε τώρα για κάποιο 

κατανοητό λόγο. Και άλλα που δεν προσπαθήσαμε που 

έπρεπε (αξιοπιστία).

ΣΤ. Ας μην ξεχασθεί η ανάγκη να υπάρχει ένα ωφέλιμο 

αποτέλεσμα σε κάθε έλληνα, που να τον κάνει να νιώθει 
ασφαλής για την προοπτική.

Πρέπει να υπάρχει από τώρα κέντρο συντονισμού της 

πολεμικής απέναντι στον Καραμανλή και προβολής της 

Κυβέρνησης Σημίτη. Αυτό πρέπει να είναι μικτό 

(στελέχη+επαγγελματίες) και ευέλικτο (μικρό).
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