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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ την πολιτική που είχε εφαρμόσει ως «τσάρος» της Οικονομίας και 
αποκαλύπτει ότι Θα είναι υποψήφιος για την πρωθυπουργία

Αροένης: Αλλος αρχηγός 
και άλλος πραβυπουργός
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Τ ο χωρισμό 
κυβέρνησης και 
κόμματος, με άλλον 

πρωθυπουργό και άλλο 
πρόσωπο επικεφαλής του 
ΠΑΖΟΚ, θα προωθήσει, εάν 
εκλεγεί πρωθυπουργός, ο 
Γερ. Αρσένης, ο οποίος 
πιστεύει ότι το πολιτικό και 
κυβερνητικό σκηνικό 
πρέπει να έχει 
ξεκαθαριστεί το πολύ μέχρι 
5-10 Ιανουάριου.

Οσον αφορά την 
οικονομική πολιτική, που 
θα είναι κρίσιμης σημασίας 
θέμα για το στίγμα της νέας 
κυβέρνησης στα πρώτα της 
βήματα, το επιτελείο του κ. 
Αρσένη υποστηρίζει ότι ο 
πρώην «τσάρος» της 
Οικονομίας θα επιδιώξει 
να δημιουργηθεί η 
προσδοκία μέσα στο 1996 
ότι τίθεται τέρμα στους 
αλλεπάλληλους κΰκλους της 
λιτότητας και αρχίζει 
αναπτυξιακή πορεία. 
Βεβαίως, από τις δύο - 
τρεις πρώτες μέρες θα 
δηλωθεί στον ελληνικό λαό 
ότι θα τηρηθεί ο 
προϋπολογισμός και θα 
εφαρμοσθεί το πρόγραμμα 
σύγκλισης.

ΑΑΑη ποΑιτική
Οπως προκύπτει από 
συζητήσεις με συνεργάτες 
τσυ, ο κ. Αρσένης 
«φιλοτεχνεί» ένα 
διαφορετικό πρόσωπο από 
τον Αρσένη της ΙΟετίας του 
’80. Π.χ. δέχεται 
ιδιωτικοποιήσεις στον 
χώρο του τραπεζικού 
συστήματος και των 
δημοσίων επιχειρήσεων

μηδέ του OTE και της 
ΔΕΗ εξαιρουμένων, υπό 
τον όρο ότι η κυβέρνηση 
θα ελέγχει το αναπτυξιακό 
και επενδυτικό τους 
πρόγραμμα.
Ακόμη, αποδέχεται ότι δεν 
μπορεί να ασκηθεί 
κοινωνική πολιτική για 
τους μικρομεσαίους, οι 
οποίοι πρέπει να 
ενισχυθσύν και να 
εκσυγχρονισθούν με βάση 
ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια (συγχωνεύσεις, 
τεχνική βοήθεια, κ.λπ.).

θα συναντήσει 
τον Σημίτη
Σύμφωνα μ$ έγκυρες 
πληροφορίες, ο κ. Αρσένης 
- που δεν κρύβει την 
απόφασή του να είναι να 
υποψήφιος για την 
πρωθυπουργία - εκτιμά ότι 
στην τελική κούρσα της 
διαδοχής θα είναι 
αντίπαλος με τον κ. Κ. 
Σημίτη και ότι ίσως ακόμη 
και από την αρχή των 
εκλογικών διαδικασιών να 
μην υπάρξουν πάνω από 2 
υποψήφιοι. Οσον αφορά τις 
τρέχουσες διαδικασίες και 
εξελίξεις στο κυβερνών 
κόμμα, ο κ. Αρσένης θα 
επιδιώξει να συναντηθεί με 
τον τέως υπουργό 
Βιομηχανίας και θα 
συζητήσουν τα «μετά την 
εκλογή». Υποστηρίζει ότι 
και οι «αντίπαλοι» πρέπει 
να συμμετάσχουν στην 
κυβέρνηση, όχι για να 
«συγκυβερνήσουν», όπως 
λέει, αλλά για να 
αναλάβουν τις 
κυβερνητικές ευθύνες τσυς 
ο καθένας. Την «εσωτερική 
αντιπολίτευση», προσθέτει, 
«δεν τη ρίχνεις στο

καναβάτσο». Οταν, 
μάλιστα, φίλοι τού θέτουν 
το ερώτημα αν στην 
κυβέρνηση με 
πρωθυπουργό τον ίδιο θα 
δεχθεί να μετάσχει και ο κ. 
Σημίτης, ο κ. Αρσένης 
απαντά: «Στην πολιτική 
βάζεις και στοιχήματα. Θα 
συζητήσουμε με τον κ. 
Σημίτη. Πιστεύω ότι ο 
Κώστας είναι πολύ πιο 
λογικός από τα εξαπτέρυγά 
του». Η κυβέρνηση πρέπει 
να κινηθεί και ο 
ανασχηματισμός να της 
δώσει άλλους πιο 
γρήγορους ρυθμούς. Το νέο 
κυβερητικό σχήμα δεν 
μπορεί παρά να έχει το 
πολύ 30-40 υπουργούς και 
υφυπουργούς.

Με Ακη
Χωρίς να διευκρινίζουν αν 
πρόκειται για «προάγγελο» 
συνεργασίας ή για ήδη 
επελθούσα συμμαχία 
ενόψει της εκλογής νέου 
πρωθυπουργού, οι 
συνεργάτες του έλεγαν ότι 
ο κ. Αρσένης θα «έβλεπε» 
επικεφαλής του κόμματος 
τον κ. Τσοχατζόπουλο.
Οι ίδιοι συνεργάτες

υποστήριζαν σχετικά με την 
επιρροή και τον ρόλο που 
θα παίξουν στην ανάδειξη 
του διαδόχου η σύζυγος και 
το περιβάλλον του 
πρωθυπουργού κ. Αν. 
Παπανδρέου, ότι δεν 
πιστεύουν πως τα 
πράγματα είναι όπως 
εμφανίζονται και ότι εν 
πάση περιπτώσει, αν και 
όταν «φύγει» ο κ. 
Παπανδρέου, θα φύγει και 
το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα
Ακόμη, βασικά στοιχεία της 
πολιτικής που θα 
ακολουθήσει ο κ. Αρσένης 
εφόσον εκλεγεί 
πρωθυπουργός είναι, 
σύμφωνα με τους 
συνεργάτες του και τα 
ακόλουθα:
•Απαιτείται ένας 
πρωθυπουργός δυναμικός 
και όχι «ισορροπιστής». Η 
νέα κυβέρνηση, που κατ’ 
αρχήν θα κριθεί από την 
οικονομική πολιτική, θα 
πρέπει ήδη τις πρώτες δύο - 
τρεις μέρες να δώσει το 
«στίγμα» της και να στείλει 
το μήνυμα ότι θα 
εφαρμοσθεί το πρόγραμμα 
σύγκλισης και ο 
προϋπολογισμός και 
ταυτόχρονα θα 
επιταχυνθούν οι 
αναπτυξιακοί ρυθμοί. 
Παράλληλα, ο νέος 
πρωθυπουργός να 
διαμορφώσει ένα κλίμα 
σαν να έχουν κερδηθεί οι 
εθνικές εκλογές, γιατί ο 
κόσμος θέλει ανάσα.
•  Και στην εξωτερική 
πολιτική, η οικονομική 
διάσταση θα παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Μετά τη συμφωνία ειρήνης

στη Βοσνία και την 
αναμενόμενη συμφωνία 
Ισραήλ - Συρίας, θα δοθεί 
ιδιαίτερο βάρος στην 
οικονομική συνεργασία. 
Ηδη για τον σκοπό αυτό 
προετοιμάζονται 
αμερικανικά και γερμανικά 
κοσνόρτισυμ, ενώ και τα 
γαλλικά δεν θα μείνουν 
«εκτός παιχνιδιού».
Η Ελλάδα μπορεί και 
πρέπει να κινητοποιηθεί 
στο πλαίσιο αυτό και με μια 
επιθετική εξωτερική 
πολιτική με οικονομικό 
περιεχόμενο, να δοθεί 
διέξοδος σε επιχειρήσεις οι 
οποίες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα σήμερα στη 
τοποθέτηση των προϊόντων 
της σε άλλες αγορές.
•  Στην ακολουθούμενη 
μέχρι σήμερα πολιτική 
στον τομέα των 
αποκρατικοποιήσεων 
«λείπει η επαγγελματική 
αντιμετώπιση και η 
πολιτική
αποφασιστικότητα». Ενας 
μεγάλος χώρος του 
δημόσιου τομέα θα 
μπορούσε να δοθεί σε 
μάνατζερς. Ο κ. Αρσένης 
δεν θα επέμνε να μείνουν 
υπό δημόσιο έλεγχο ούτε 
επιχειρήσεις σαν το OTE 
και τη ΔΕΗ, υπό τον όρο 
ότι θα είναι υπό 
κυβερνητικό έλεγχο τα 
επενδυτικά και 
αναπτυξιακά τους 
προγράμματα. Οσον αφορά 
το τραπεζικό σύστημα, ο κ. 
Αρσένης φέρεται να 
υποστηρίζει ότι μια μεγάλη 
Τράπεζα μπορεί να 
διατηρηθεί υπό εθνικό 
έλεγχο, αλλά δεν θα 
λειτουργεί με τους 
σημερινούς ρυθμούς.


