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Προηγούνται ο Κ. Σημίτης 
και η Νέα Δημοκρατία

>  Ενισχυμένος, εμφανί
ζεται και ο υπουργός 
Εξωτερικών για τους 
χειρισμούς του, ενώ 
θετικά επέδρασε, όσον 
αφορά τον περιορισμό 
των απωλειών προς τα 
Αριστερά, η κίνηση του 
κ. Λαλιώτη να βγάλει το 
ΠΑΣΟΚ στους δρόμους.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ενισχυμένο τον πρωθυπουργό, αλ
λά και από τους χειρισμούς στο θέ
μα του Ιράκ, εμφανίζουν -σύμφω
να με πληροφορίες- οι νέες δημο
σκοπήσεις, που θα δουν το φως της 
δημοσιότητας από την επόμενη ε
βδομάδα, παρότι η «ψαλίδα» πα
ραμένει το ίδιο μεγάλη, όπως δεί
χνει και το γκάλοπ της ΜΪΤΒ, το ο
ποίο δίνει αύριο στα μέσα ενημέ
ρωσης η Νέα Δημοκρατία και που 
φέρνει το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης να προηγείται με 
7,8%. Παράτα... παράπλευρα κέρ
δη, όμως, που υπάρχουν για την 
κυβέρνηση από τον πόλεμο, έντο
νη είναι η ανησυχία για τις επι
πτώσεις που θα υπάρξουν την «ε 
πόμενη ημέρα» της κυβέρνησης, 
κυρίως όσον αφορά την οικονομία 
και τα κατώτερα στρώματα του πλη
θυσμού.

Οι νέες δημοσκοπήσεις, σύμ
φωνα με τις πληροφορίες, εμφα
νίζουν αρκετά ενισχυμένο τον κ. 
Κώστα Σημίτη, τόσο στο ερώτημα 
ποιος είναι καταλληλότερος για 
πρωθυπουργός, όσο και στο ερώ
τημα σχετικά με το ποιο κόμμα εί
ναι καταλληλότερο να χειριστεί θέ
ματα όπως η εξωτερική πολιτική, 
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι σχέ
σεις με την Ευρώπη. Γεγονός, ως 
ένα σημείο φυσικό, αφού σε πε
ριόδους κρίσης, όπως αυτή που 
διανύουμε τώρα με τον πόλεμο στο 
Ιράκ, οι πολίτες συσπειρώνονται 
γύρω από την κυβέρνησή τους, ε
νώ παράλληλα και ο πόλεμος μο
νοπωλεί τη δημοσιότητα, με απο
τέλεσμα να μην φαίνονται κυβερ
νητικά κενά ή να μην έχουν την 
πολυτέλεια τα τηλεοπτικά κανάλια 
να εμφανίζουν μόνο την αρνητική 
πλευρά της πολιτικής.

Ταυτόχρονα, όμως, και η κυ
βέρνηση και προσωπικά ο πρωθυ
πουργός δεν χρεώνονται με κάτι 
το αρνητικό όσον αφορά τη στάση 
της χώρας στον πόλεμο, παρά την 
κριτική της Αριστερός ότι η Ελλά
δα συμμετέχει στην επέμβαση με 
τη φρεγάτα και τη Βάση της Σού- 

'δας.
Οι πολίτες, παρά τα αντιπολε

μικά και αντιαμερικανικά αισθή- 
ματά τους, δείχνουν να πείθονται 
από τον πρωθυπουργό ότι δεν ω-

Ενισχυμένος βγαίνει από τις 
δημοσκοπήσεις ο κ. Σημίτης, 
μαζί του και ο υπουργός Εξω
τερικών Γ. Παπανδρέου

φελεί σε τίποτα τη χώρα μία ευ
θεία σύγκρουση με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες για τη Βάση της Σούδας, 
καθώς η Ουάσιγκτον θα κερδίσει 
τον πόλεμο και η Ελλάδα θα πρέ
πει να διεκδικήσει ρόλο στο νέο 
τοπίο που θα δημιουργηθεί. Και ό
λα αυτά, με την κυβέρνηση -και ως 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενω
σης- να μη νομιμοποιεί τον πόλε
μο, ενώ να θέτει με επιτακτικό τρό
πο τον ρόλο που πρέπει να παίξει 
ο ΟΗΕ την επομένη ημέρα της ε
πέμβασης στο Ιράκ. «Το Ιράκ δεν 
είναι προτεκτοράτο», είπε με νόη
μα ο υπουργός Τύπου, Χρήστος

Συγκράτηση δαπανών 
σήμερα, παροχές αύριο

Ο κ. Χριστοδουλάκης επιδιώκει να συγκρατήσει τις δαπάνες, 
ώστε το καλοκαίρι να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός πακέ
του μέτρων, με το οποίο η κυβέρνηση θα πάει στις προσεχείς ε
κλογές, που εξακολουθούν να είναι προγραμματισμένες για τον 
Μάιο του 2004, ει δυνατόν μαζί με τις ευρωεκλογές. Ενα πακέτο 
μέτρων που θα αφορά κυρίως τους μικροσυνταξιούχους του 
ΕΚΑΣ και του ΟΓΑ, τα άτομα με ειδ ικές ανάγκες και άλλες ευαί
σθητες κατηγορίες πληθυσμού, αλλά και ομάδες που θεωρούνται 
αδικημένες στη μισθολογική τους εξέλιξη, όπως οι εκπαιδευτικοί 
και οι γιατροί του ΕΣΥ. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, υπάρχουν 
και εισηγήσεις στο οικονομικό επιτελείο, ώστε οι αυξήσεις για 
τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ να δοθούν από τον 
Αύγουστο, μετά τις τελευταίες εξελ ίξεις στον πόλεμο, όμως, δύ
σκολα θα προχωρήσει κάτι τέτοιο.

Πρωτόπαπας, για ένα θέμα που θε
ωρείται απολύτως βέβαιο ότι θα δι
χάσει και πάλι Ευρωπαϊκή Ενωση 
και Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον 
πόλεμο. Και, μάλιστα, αυτή τη φο
ρά, οι κ. Μπλερ, Αθνάρ και Μπερ- 
λουσκόνι θα είναι απέναντι στον 
κ. Μπους σε μία προσπάθεια να 
μην διχαστεί περαιτέρω η Ευρω
παϊκή Ενωση, αλλά και να μην α- 
ποθρασυνθεί εντελώς η Ουάσι- 
γκτον.

Ενισχυμένος, όμως, εμφανίζε
ται και ο υπουργός Εξωτερικών για 
τους χειρισμούς του, ενώ θετικά ε
πέδρασε, όσον αφορά τον περιο
ρισμό των απωλειών προς τα Αρι
στερά, η κίνηση του κ. Λαλιώτη να 
βγάλει το ΠΑΣΟΚ στους δρόμους.

Ωστόσο, τα δύσκολα μόλις τώ
ρα αρχίζουν για το κυβερνών κόμ
μα. Και αυτό όχι μόνο γιατί η δια
φορά στην πρόθεση ψήφου υπέρ 
της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις 
αυξομειώσεις της, παραμένει γύ
ρω στις 7 ποσοστιαίες μονάδες, ό
σο και γιατί τα δυσάρεστα του πο
λέμου θα φθάσουν σε... λίγο διά
στημα.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο πό
λεμος θα διαρκέσει περισσότερο 
του αναμενόμενου, αρχίζει να δη
μιουργεί έντονη ανησυχία στην κυ
βέρνηση για τις επιπτώσεις στην 
οικονομία. Επικοινωνιακά, στην 
κυβέρνηση, δεν πρόκειται να πα
ραδεχθούν το πρόβλημα δημοσίως, 
θα το αφήσουν να συμβεί, όμως, 
διά της... διολισθήσεως. Ηδη, ο αρ
μόδιος υπουργός Ν. Χριστοδου- 
λάκης δηλώνει μεν πως δεν πρό
κειται να αλλάξει η οικονομική 
πολιτική, ταυτόχρονα, όμως, επι
σημαίνει, προετοιμάζοντας το έ
δαφος, πως θα ληφθούν έκτακτα 
μέτρα, όπου αυτά θα απαιτηθούν. 
Ταυτόχρονα, προειδοποιεί πως δεν 
πρόκειται να υποκύψει σε αιτή
ματα για παροχές, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι θα παραχωρηθεί έ
κτακτο επίδομα (εφάπαξ) στους μι-
κροσυνταξιούχους

Σε οριακό σημείο οι σχέσεις Λαλιώτη - Νεονάκη
>  Για τον έλεγχο του κόμματος και το εύρος 
των αλλαγών που πρέπει να γίνουν

Σε μηδενικό επίπεδο βρίσκο
νται οι σχέσεις του γραμματέα 
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Κώστα Λα
λιώτη με το μέλος του Ε.Γ. Mix. 
Νεονάκη, γεγονός που επιδρά 
και στις επόμενες εσωκομματι
κές εκλογές, οι οποίες αργά 
πλην όμως σταθερά αρχίζουν 
και δημιουργούν εντάσεις στο 
εσωτερικό του κυβερνώντος 
κόμματος.

Χαρακτηριστικό της έντα
σης που έχει δημιουργηθεί στις 
σχέσεις Λαλιώτη - Νεονάκη εί
ναι ότι το μέλος του Ε.Γ. δεν συμ- 
μετείχε στη συνεδρίαση της

Εκτελεστικής Γραμματείας, υ
ποστηρίζοντας ότι δεν είχε ει
δοποιηθεί, με τον γραμματέα 
της Κ.Ε. να υποστηρίζει το α
ντίθετο.

Η αντιπαράθεση δε, σύμ
φωνα με τις εκτιμήσεις των κυ
βερνητικών στελεχών, έχει ως 
αιτία τόσο τον έλεγχο του κόμ
ματος όσο και το εύρος των αλ
λαγών που πρέπει να γίνουν σε 
αυτό. Σημείο τριβής, επίσης, εί
ναι και η αναβολή των εσω
κομματικών εκλογών ή όχι.

Οι εκλογές για την ανάδει
ξη των νέων νομαρχιακών επί

τροπων και των γραμματέων 
τους αποφασίστηκε ομόφωνα 
στο Εκτελεστικό Γραφείο, ω 
στόσο, με συνέντευξή του, στο 
«Εθνος», ο υπουργός Τύπου, 
Χρήστος Πρωτόπαπας, ζήτησε 
την αναβολή τους.

ΕΣΟΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
«Δ εν  πρέπει να αντιμετω

πίσουμε τις εσωκομματικές ε
κλογές ως τυπική διεκπεραίω
ση εκκρεμοτήτων, εκτιμά ο κ. 
Πρωτόπαπας.

Γιατί, όταν τόσα πολλά στην 
κοινωνία άλλαξαν, τι νόημα έ
χουν, τι άραγε θα εκφράσουν ε

σωκομματικές εκλογές, που θα 
περιοριστούν σε μια άγονη και 
άνευ ουσίας αναμέτρηση προ
σωπικών συσχετισμών;».

Ο κ. Λαλιώτης φέρεται να 
θεωρεί ότι την αναβολή των ε
σωκομματικών εκλογών προ
ωθεί ομάδα του εκσυγχρονιστι
κού μπλοκ, μεταξύ των οποίων 
και ο κ. Νεονάκης και για τον 
σκοπό αυτό στην Ε.Γ. δήλωσε 
σε όλους τους τόνους πως δεν 
τίθενται τέτοιο θέμα και οι ε
σωκομματικές εκλογές θα διε- 
ξαχθοόν κανονικά, αφήνοντας 
αιχμές για όσους δεν επιθυμούν 
μία τέτοια εξέλιξη...


