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Αθήνα, 5/5/97

Σχετικά με ομιλία Π/Θ στη Κ.Ο 7/5/97

1. Αντιμετώπιση en passant επιστολής «32».

Αποφυγή κινδύνου σχηματοποίησης και αναγνώρισης τους ως 
κίνησης.

Να μην αναφερθεί ο αριθμός 32.

Έτσι κι αλλιώς υπάρχει διαβάθμιση στο ενδιαφέρον υποστήριξης του 

περιεχομένου επιστολής μεταξύ των «32».

2. Απάντηση επί της ουσίας των αιτιάσεων στο κλίμα της Κυβερνητικής 

Επιτροπής και της εν γένει συμφωνίας επί των χειρισμών.

Να επαναληφθεί η σημαντική παρατήρηση σας σχετικά με τη 

διασύνδεση των Ελληνοτουρκικών με τις Ευρωελληνικές και 

Ευρωτουρκικές υποθέσεις.

Σταθερότητα πολιτικής και κινητικότητα διπλωματικών χειρισμών είναι 

έννοιες απόλυτα συμβατές.

3. Σ’ ότι αφορά την επίμαχη φράση «περί κατανόησης» προτείνω το 

σχόλιο «Η Κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη των Βουλευτών του 

ΠΑΣΟΚ, άρα και την κατανόηση τους» ή το πιο προωθημένο «Η 

Κυβέρνηση στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και όχι απλά στη 

συγκατάβαση ή στη κατανόηση»

4. Σ’ ότι αφορά τα όρια της νέας συλλογικότητας σε σχέση με τις κριτικές 

επισημάνσεις ή διαφοροποιήσεις θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα όρια 

της νέας συλλογικότητας είναι τόσο η γνώμη που σέβεται την ενότητα 

όσο η αποτελεσματική διεύθυνση (καθοδήγηση), που στηρίζεται στην 

εμπιστοσύνη και συνυπευθυνότητα.

5. Να υπάρξει αναφορά ότι εντός μηνός ο Π/Θ θα συναντηθεί με τους 

βουλευτές ΠΑΣΟΚ, μέλη της διαρκούς επιτροπής Εξωτερικών - 

Άμυνας.



6. Σημειώνω πως η κρίσιμη λέξη «εμπιστοσύνη» είναι συνώνυμη της 

«αυτοσυντήρησης» που κυριαρχεί στη συνείδηση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των βουλευτών άρα καλό είναι να ακουστεί σε κοντράστ 

με την λέξη «κατανόηση» που ήταν ο απόηχος της επιστολής των 

«32».

7. Σ’ ότι αφορά τον Κοινωνικό Διάλογο, ετοιμάζω ενημερωτικό δελτίο 

προς βουλευτές με τα δύο παρακάτω κείμενα:

α. της Μικτής Επιτροπής για τους λόγους, τη θεματολογία και τις 

διαδικασίες του Κοινωνικού Διαλόγου.

β. την κοινή υπουργική επιστολή πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου 

για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση (19 σημεία)

Αξίζει να τονιστούν οι επικείμενες εκδηλώσεις 14-15/5/97 (Ολομέλεια 

Κοινωνικών Εταίρων - Μικτή Επιτροπή).


