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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ν Ε Α
1 5 8 ή μ ε ρ ο  Ε μ π ι σ τ ε ο η κ ό  Δ ε λ τ ί ο

Παρασκευή, 19 Ιανουάριου 1996

Προσωπική

(Εκταση μηνύματος: σελ. 3) 
ίόρα αποστολής: 11.00

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η  * Αρ.24

&  Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον νέο Πρωθυπουργό. “Εισερχόμεθα σε ζώνη 
αναταράξεων. Προσδεθείτε”! Διάσπαση στην Ν.Δ.;

Παρά το ότι η εκλογή του κ. Κ. Σημίτη στο αξίωμα του πρωθυπουργού ήταν η μεγαλύτερη 
έκπληξη των ημερών, η οποία Βραχυχρόνια 8α έχει δετικές επιπτώσεις πάνω στο ΠΑΣΟΚ ως 
προς την συνοχή του, έγκυρες εκτιμήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό καταλήγουν στο ότι 
“η χώρα εισέρχεται σε περίοδο αναταράξεων”.

Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία, αιτιογόνα των αναταράξεων αυτών:

• Είναι σαφές, ότι η εκλογή του κ. Κ. Σημίτη αποτελεί εκ των πραγμάτων “κόλαφο στον κ. 
Α. Παπανδρέου και το περιβάλλον του”, το οποίον προωθούσε μιά “σίγουρη” εκλογή 
του κ. Α. Τσοχατζόπουλου. Αναμένεται ως εκ τούτου, ότι ο κ. Α. Παπανδρέου “θα 
αντιδράσει”, εφόσον η πορεία της υγείας του το επιτρέπει.

• Θεωρείται Βέβαιον, ότι η νέα Κυβέρνηση έχει πιθανότητες να εξαντλήσει την τετραετία, 
εκτός εάν έκτακτα γεγονότα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές. Προς το παρόν, 
τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής εκλογών.

• Ασχετα με την σύνθεση της νέας κυβέρνησης και τον “ενωτικό” χαρακτήρα που αυτή θα 
έχει, όπως αναμένεται, ο νέος πρωθυπουργός θα εξαρτάται από τις αποφάσεις του 
Ε.Γ. και της Κ.Ε. Εκτιμάται, ότι η προσπάθεια παρεμπόδισης της πορείας του κ. 
Κ. Σημίτη θα προέλθει κυρίως από τα δύο αυτά όργανα. Οπωσδήποτε, οι αντίπαλοι 
του κ. Κ. Σημίτη, κυρίως ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος και το προεδρικό “περιβάλλον”, θα 
προετοιμάσουν την μάχη για το συνέδριο. Η αντιπαράθεση πλέον των 
“δελφίνων” στο ΠΑΣΟΚ μεταφέρεται στο επίπεδο του Προέδρου του κόμματος. 
Εφόσον η υγεία του κ. Α. Παπανδρέου το επιτρέμει, ο τελευταίος θα θελήσει να 
“αναστρέμει” την πορεία του κ. Κ. Σημίτη “προσδιορίζοντας” ο ίδιος τον 
αντικαταστάτη του στην προεδρία. Μόνο μια τέτοια παρέμβαση του κ. Α. 
Παπανδρέου έχει πιθανότητες να ανακόμει την ανοδική πορεία του κ. Κ.



From: To: A. Papageorgiou Data: 19/1/96 Time: 19:25:26 Page 2 of 3

Σημίτη. Εκπμάται, ότι στην προσπάθεια αυτή των “κομματικών” και των “προεδρικών”, το 
κύριο βάρος 8α φέρει ο Γραμματέας της Κ.Ε. κ. Κ. Σκανδαλίδης.

• Είναι προφανές, ότι 8α υπάρξουν “ομαλές εξελίξεις”, εάν η νέα Κυβέρνηση αποκτήσει 
κύρος και εάν ο κ. Κ. Σημίτης μπορέσει να ασκήσει με επιτυχία έργο συντονισμού και 
επιτυχούς λειτουργίας της κυβέρνησης.

• Εκπμάται, ότι η χθεσινή μηφοφορία στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε το “Βατερλό” του κ. 
Γ. Αρσένη. Με δεδομένο, ότι ο ίδιος δεν διαθέτει δύναμη στον κομματικό μηχανισμό, ούτε 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει θετικό προφίλ στους εκλογείς, οι προοπτικές του για την 
ηγεσία έχουν πλέον εξουδετερωθεί. Ο ίδιος δεν έχει περιθώρια να επιχειρήσει μιάν 
“ηρωική έξοδο” αναζωογονώντας το παληό του κόμμα ΕΣΚ ή ιδρύοντας νέο.

• Εφόσον η νέα κυβέρνηση επιτύχει να επιβληθεί και να παράσχει “έργο”, οι πιθανότητες 
του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις επόμενες εκλογές υπό την ηγεσία του κ. Κ. Σημίτη 
είναι πολύ υynλές. Είναι βέβαιο, ότι η αντιπαράθεση Σημίτη-Εβερτ κλίνει υπέρ του 
πρώτου. Εκπμάται, ότι “αναταράξεις” θα πρέπει να αναμένονται τώρα στην Ν.Δ. Εάν ο κ. Κ. 
Μητσοτάκης θελήσει να αναλάβει κάποιον ρόλο, θα πρέπει να το πράξει πολύ 
σύντομα. Οπως εκπμάται, η Ν.Δ. έχει δύο δυνατότητες: ή να διατηρήσει στην ηγεσία τον 
κ. Εβερτ με μεγάλες πιθανότητες να χάσει πς εκλογές ή να τον αντικαταστήσει. Εάν 
επιλεγεί η δεύτερη λύση, οι εξελίξεις θα πρέπει να είναι άμεσες, για να υπάρξει 
επαρκής χρόνος προετοιμασίας για τις εκλογές. “Εξάλλου, η Ν.Δ. θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει το δικό της τοπείο προτού εμφανισθούν κλυδωνισμοί μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ”.

• Εκπμάται, ότι η διεξαγωγή εκλογών αναβάλλεται για το τέλος της τετραετίας. 
Μόνον, οι εσωτερικές αντιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον εκδηλωθούν, μπορούν 
πλέον να οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές! Μιά αιτία “αλλαγής των συνθηκών” και 
παραπέρα επίσπευσης των γεγονότων είναι η μη αποκατάσταση της υγείας του κ. Α. 
Παπανδρέου και ο θάνατός του, “στον οποίον ουδείς αναφέρεται, παρά το ότι είναι 
καθημερινά πιθανός” (κατά γνωμάτευση ιατρού).

• Βραχυχρόνια αναμένεται κλίμα σταθερότητας και ομαλής πορείας της 
οικονομίας. Η “ζώνη αναταράξεων” αφορά το χρονικό διάστημα μετά το θέρος και 
οπωσδήποτε θα εκδηλωθεί σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις.

• Ενώ οι Βρυξέλλες εκφράζουν την ικανοποίησή τους (νυκτερινές πληροφορίες από 
Βρυξέλλες, Παρίσι και Βόννη), οι Η.Π.Α. είναι “ιδιαίτερα ανήσυχες”, επειδή η εκλογή 
Σημίτη ευνοεί την “προέλαση των γερμανικών συμφερόντων στα Βαλκάνια και 
την Ελλάδα” (νυκτερινή πληροφόρηση από Ουάσιγκτον), γεγονός που βρίσκεται σε 
κατακόρυφη αντίθεση προς την ακολουθούμενη πολιτική των Η..Π.Α. στην περιοχή, όπως 
αυτή παρουσιάστηκε στα “Εκτακτα Εμπιστευτικά Δελτία” αρ. 45 και 46 της 24/11/95 και 
15/12/95, που έχουν αποσταλεί στους κ.κ. αναγνώστες.

• Η απρόσμενη στροφή των βουλευτών υπέρ του κ. Κ. Σημίτη στον β’ γύρο της μηφοφορίας 
στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ χθές ανάγεται, κατά εκτιμήσεις ανωτάτων στελεχών του, στον φόβο 
των βουλευτών για πρόωρες εκλογές και απώλεια της έδρας τους και στην ελπίδα τους, ότι ο 
κ. Κ. Σημίτης “εξασφαλίζει την ενότητα” περισσότερο από τον κ. Α. 
Τσοχατζόπουλο. Η διαφοροποίηση των δύο εκφράζεται στους χαρακτηρισμούς 
“κοινοβουλευτικός” (στήριξη από τους εκλογείς) για τον κ. Κ. Σημίτη και “κομματικός” (μόνο



εσωτερική κομματική στήριξη) για τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο. “Οπωσδήποτε ο κ. Κ. 
Σημίτης προχωρεί πλέον με ανεβασμένα τα χαρτιά του για την προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ”!

Γενικώτερα, εκπμάται, ότι η εκλογή Σημίτη ανέστειλε το “ξεκαθάρισμα της 
πολιτικής σκηνής και το ανέβαλε για μερικούς μήνες, διατηρώντας την 
υπάρχουσα ρευστή κατάσταση”! Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, εκλογή Τσοχατζόπουλου θα 
ωθούσε τον κ. Κ. Σημίτη σε αποχώρηση και θα οδηγούσε σε όξυνση των αντιθέσεων 
μεταξύ των διαφόρων ομάδων μέσα στο ΠΑΣΟΚ, συνθήκες που θα επιτάχυναν τις 
πολιτικές διαδικασίες αναπροσαρμογής στο ΠΑΣΟΚ και κατ’επέκταση στην Ν.Δ.

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ


