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ντιπολεμικού φρομήματοε και κατανοεί πλήρωε το πνεύμα 
των διαδηλώσεων, πιστεύει όμωε ταυτόχρονα ότι αυτέε θα 
καταδείξουν την ωριμότητά tous με την αποφυγή ακροτή
των».

Παράλληλα, ο κ. Χυτήρηε σημείωσε ότι η κυβέρνηση 
βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και θα λάβει όλα τα α
παραίτητα μέτρα, ώστε η οικονομία να αντιμετωπίσει χωρίε 
σημαντικέε επιπτώσειε τιε παρενέργειεε του πολέμου και να 
μην πληγεί ο τουρισμόε. Επίσηε, προτεραιότητα για την κυ
βέρνηση, όπωε ανέφερε ο υφυπουργόε Τύπου, είναι η προ
στασία οργανισμών, προσώπων και πρεσβειών, από ενδεχό- 
μενεε τρομοκρατικέε ενέργειεε.

Η ελληνική προεδρία

Τέλοε, ο κ. Χυτήρηε περιέγραψε τιε θέσειε με τιε οποίεε η 
ελληνική προεδρία προσεγγίζει τον εν εξελίξει πόλεμο στο 
Ιράκ. Συγκεκριμένα η Αθήνα, πρώτον, συμφωνεί με τη θέση 
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν ότι η επίθεση 
τηε Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων τηε κατά τηε 
Βαγδάτηε δεν είναι νομιμοποιημένη. Και δεύτερον, εκτιμά 
πωε ο οργανισμόε που πρέπει να επιληφθεί τηε κρίσηε είναι 
ο ΟΗΕ. Παράλληλα, πάντωε, ο υφυπουγάε Τύπου κατέστησε 
σαφέε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να προσβάλει τη διμερή 
συμφωνία που έχει υπογράφει με τιε ΗΠΑ για τη χρήση τηε 
βάσηε τηε Σούδαε.

μισαν οι «15» τηε Ευρωπαϊκήε Ενω- 
σηε, στην εαρινή σύνοδο κορυφήε 
που ολοκλήρωσε χθεε τιε εργασίεε τηε 
στιε Βρυξέλλεε.

Η οικονομία

Συγκεκριμένα, στη διαπίστωση ότι 
«η επιβράδυνση τηε οικονομίαε έχει 
διαρκέσει περισσότερο από το αναμε
νόμενο» και ότι «οι προοπτικέε σκιάζο- 
νται από τιε οικονομικέε αβεβαιότη- 
τεε», οι υπουργοί Οικονομικών τηε 
Ενωσηε, οι οποίοι συνεδρίασαν την 
Πέμπτη και συμμετείχαν στιε εργασίεε 
τηε Συνόδου κορυφήε χθεε, προσέθε
σαν την παρατήρηση ότι «οι αγορέε 
διατηρούν την ηρεμία τουε και δεν υ- 
φίστανται σημαντικοί κίνδυνοι στο οι
κονομικό μέτωπο». Φυσικά, η κατάστα
ση απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, 
συμφώνησαν, κυρίωε δε, στενή συνερ
γασία και συντονισμό για την αντιμε
τώπιση όποιαε απειλήε εμφανισθεί.

Ωστόσο, οι «15» τόνισαν την ανάγκη 
επιτάχυνσηε των πολυεπίπεδων οικο-

επιδιώκουν οι «15» εί
ναι να πειθαναγκά
σουν όσουε σήμερα 
αρκούνται στην κοινω
νική πολιτική (στιε χώ- 
ρεε που αυτή πραγμα
τικά υπάρχει) να παραιτηθούν των πά- 
σηε φύσεωε επιδομάτων υπέρ τηε μι- 
σθωτήε εργασίαε και όσουε μπαίνουν 
στον πειρασμό τηε πρόωρηε συνταξιο- 
δότησηε να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίαε.

Η επιτυχία, σημειώνουν, θα πρέπει 
να έλθει από ένα μίγμα μέτρων. Αυτό 
περιλαμβάνει τη μείωση τηε φορολο- 
γίαε τηε εργασίαε άρα, ελπίζεται, αύξη
ση των πραγματικών απολαβών των 
χαμηλόμισθων ώστε να γίνουν τέτοιεε 
θέσειε εργασίαε πιο ελκυστικέε από τα 
επιδόματα ανεργίαε, αλλά και να αυξη
θεί η ίδια η ζήτηση τέτοιων θέσεων, ε
νώ στο άλλο άκρο, ζητείται ένα «κο
κτέιλ» αντικινήτρων στην πρόωρη συ- 
νταξιοδότηση. Φυσικά, επαναδιατυπώ- 
νεται και η έκκληση για επιτάχυνση

Προβληματίζει τους 
«15» η οικονομική 

αβεβαιότητα.

«επ ιχειρηματικοτη- 
τοε», ιδίωε των νέων. 
Για όλα τα ανωτέρω, α- 
πεφασίσθη η σύσταση 
ομάδοε εργασίαε με 
στόχο την επεξεργασία 

συγκεκριμένων, πλέον, μέτρων. Σε ό,τι 
αφορά τα δημοσιονομικά, οι «15» υιο
θέτησαν ωε είχαν τιε εισηγήσειε τηε 
Επιτροπήε να μην υπάρξει ουσιαστικά 
χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότη- 
τοε, παρά τιε πιέσειε που, ούτωε ή άλ- 
λωε, οι ίδιοι ασκούν προε την ακριβώε 
αντίθετη κατεύθυνση. Τέλοε, θα πρέ
πει να σημειωθεί ότι στο επίσημο κεί
μενο συμπερασμάτων τηε συνόδου ε
ντάχθηκε και ειδική μνεία στην προ
στασία του θαλασσίου περιβάλλοντοε, 
με την υιοθέτηση τηε εισηγήσεωε τηε 
Επιτροπήε για απαγόρευση τηε μετα- 
φοράε σειράε βαρέων πετρελαιοειδών 
από δεξαμενόπλοια μονού κύτουε, κα- 
θώε και την επίσπευση τηε οριστικήε 
απόσυρσηε των πλοίων αυτών από τιε 
ευρωπάΐκέε 9άλασσεε/ _ζφ ρ η β
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θεί στην Κεντρική Επιτροπή και 
στο Ε.Γ. και οι εσωκομματικέε ε- 

Νέες σκ ιέε στιε σχέσειε μετά- κλογέε για την ανάδειξη νέων 
ξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαρι- νομαρχιακών εκλογών να διεξα- 
λάου Τρικούπη εκτιμάται πωε χθούν στα μέσα Ιουνίου, 
μπορεί να δημιουργήσουν οι Το βασικό επιχείρημα που ε- 
προγραμματισμένεε για τον  πικαλούνται οι υπέρμαχοι τηε α- 
Ιοΰνιο εσωκομματικέε εκλογέε ναβολήε -και το οποίο προτί§&_ 
στο ΠΑΣΟΚ, από τιε οποίεε θα νται να μεταφέ- 
καθοριστεί η σύνθεση του επό
μενου συνεδρίου του κυβερνώ- 
ντοε κόμματοε που σε περίπτω
ση ήτταε στιε προσεχείε εκλο- 
γέε θα κληθεί να αναδείξει τον 
διάδοχο του πρωθυπουργού κ.
Κ. Σημίτη.
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Οι εκλογές

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επιμένει στη 
διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλο
γών τον Ιούνιο.

Στενοί συνεργάτεε του πρω
θυπουργού διακινούν εσχάτωε 
την άποψη ότι οι εκλογέε θα 
πρέπει να αναβληθούν και να 
διεξαχθούν μετά την εκλογική 
αναμέτρηση του 2004. Αντιθέ- 
τωε, ο γραμματέαε του κυβερνώ- 
ντοε κόμματοε κ. Κ. Λαλιώτηε ε
πιμένει ΰτι θα πρέπει να υλοποι
ηθεί στο ακέραιο ο πολιτικόε 
σχεδιασμόε που έχει συμφωνη-

ρουν στον κ. Σημί
τη- είναι ότι τούτο 
επιθυμούν πάρα 
πολλοί βουλευτέε 
του ΠΑΣΟΚ, οι ο
ποίοι επισημαίνουν 
πωε υπάρχει κίνδυ- 
νοε στην περίπτω
ση διεξαγωγήε των 
εκλογών το κυβερνών κόμμα να 
βρεθεί αντιμέτωπο με μια νέα 
περίοδο εσωστρέφειαε ενώ η 
χώρα θα έχει επί τηε ουσίαε ει- 
σέλθει σε μια παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδο. Επίσηε, 
οι ίδιεε πηγέε σημειώνουν πωε η 
ανανέωση τηε εντολήε των νο
μαρχιακών εκλογών δεν έχει 
«πρακτική» σημασία, καθώε οι 
διαχωριστικέε γραμμέε μεταξύ

Με αφορμή τι 
σωκομματικές 
εκλογές του 

ΠΑΣΟΚ.

«εκσυγχρονιστών» και μη έχουν 
πάψει να υφίστανται, ενώ το πι
θανότερο είναι να εκλεγούν και 
πάλι τα πρόσωπα που βρίσκο
νται και σήμερα στο προσκήνιο.

Από την πλευρά του, ο γραμ
ματέαε του ΠΑΣΟΚ αντιτείνει ό- 

οι εκλογέε πρέπει να διεξα
χθούν κανονικά. 
Οπωε επισημαίνουν 
στενοί του συνερ- 
γάτεε, η ανασυ
γκρότηση του κομ
ματικού μηχανι
σμού του κυβερνώ- 
ντοε κόμματοε και 
το «άνοιγμα» προε 
την κοινωνία, που 

κρίνονται απαραίτητα προκει- 
μένου το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει 
με αξιώσειε την ανανέωση τηε 
λαϊκήε εντολήε, δεν είναι εφικτά 
με όργανα που δεν είναι «νομι
μοποιημένα» από τη βάση.

Επίσηε, επισημαίνεται ότι εί
ναι υποκριτικό το ΠΑΣΟΚ να 
συζητεί περί ανανέωσηε και 
ταυτόχρονα να παρατείνει για 
ένα και πλέον χρόνο τη θητεία
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των υφιστάμενων νομαρχιακών 
επιτροπών. Πάντωε, είναι προ- 
φανέε ότι η υπόγεια αντιπαρά
θεση για τη διεξαγωγή ή μη των 
εκλογών έχει ωε ορίζοντα τουε 
όρουε υπό τουε οποίουε θα δια
μορφωθεί η «μετά Σημίτη» επο
χή στο ΠΑΣΟΚ. Η αναβολή των 
εσωκομματικών εκλογών του 
Ιουνίου επιτρέπει στον σκληρό 
«εκσυγχρονιστικό» πυρήνα να 
διατηρήσει τιε επιρροέε του και 
να «διαπραγματευθεί» με καλύ- 
τερουε όρουε με τουε «δελφί- 
νουε» εν όψει τηε μάχηε για τη ν . 
προεδρία του κυβερνώντοε 
κόμματοε.

Ενδεχόμενη ήπα
Επίσηε, σε μια τέτοια περί

πτωση ο κ. Σημίτηε θα είναι πιο 
εύκολο να παραμείνει, εάν βε- 
βαίωε το επιθυμεί, στην ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ έπειτα από ενδεχό
μενη ήττα στιε προσεχείε εκλο
γέε. Αντιθέτωε, η ανανέωση των 
νομαρχιακών επιτροπών εκτι- 
μάται ότι θα ενισχύσει τη θέση 
του κ. Λαλιώτη.

αιφνίδια ανάκληση στην Ελλάδα από την εαρινή σύνο
δο κορυφής στις Βρυξέλλες επτά συνεργατών του υ
πουργού Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου, ύστερα από ε
ντολή του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, με ερώτηση 
που κατέθεσε χθες ο βουλευτής κ. Ευ. Στυλιανίδης κα- 
λεί την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει του λόγους για 
τους οποίους ανακλήθηκαν οι 7 διπλωμάτες από τις 
Βρυξέλλες και αν με την απόφαση αυτή ήταν σύμφω
νος ο κ. Παπανδρέου. Σημειώνεται ότι η ανάκληση φέ
ρεται να αποφασίστηκε απ' ευθείας από τον κ. Σημίτη, 
όταν ο τελευταίος έκρινε υπερβολικά πολυπληθή την 
ομάδα των συνεργατών του ΥΠΕΞ που συνόδευαν τον 
κ. Παπανδρέου στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, πληροφορίες 
θέλουν το όλο ζήτημα να υποκρύπτει και μια ουσιαστι
κότερη διαφωνία του πρωθυπουργού και του υπουρ
γού Εξωτερικών για τον τρόπο αντιμετώπισης των τε
λευταίων εξελίξεων και με την έννοια αυτή διπλωμάτες 
εξηγούν την κίνηση Σημίτη ως «προειδοποιητικό μήνυ
μα» στον κ. Παπανδρέου.
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Επίδομα πληροφορικής μετά το ’97

Δεν δικαιούνται το επίδομα πληροφορικής οι δημόσι
οι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ, μετά την 1η 
Ιανουάριου 1997, καθώς ο νόμος 2470 του 1997 για 
το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων θέτει επιπλέ
ον ως προϋποθέσεις για τη χορήγησή του την κατοχή 
πτυχίου ή διπλώματος σπουδών και την κατοχή οργα 
νικής θέσης του κλάδου πληροφορικής. Αυτό έκρινε 
το Συμβούλιο της Επικράτειας, με την υπ' αριθμ. 
146/2003 απόφασή του. Αντίθετα, οι δημόσιοι υπάλ
ληλοι πριν από το 1997, μπορούν να διεκδικήσουν το 
επίδομα δικαστικά, αν δεν το είχαν λάβει. Και αυτό 
γιατί, σύμφωνα με το ΣτΕ, το προηγούμενο νομοθετι
κό καθεστώς (προ του νόμου 2470) ήταν επιεικέστε
ρο, καθώς αρκούσε για τη χορήγηση του επιδόματος 
η απλή ανάθεση σχετικών καθηκόντων. Ετσι, μπορού
σαν να το λαμβάνουν οι αναλυτές και προγραμματι
στές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί, κωδικο- 
γράφοι κ.ά.
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Αμφίπλευρη διεύρυνση ΠΑΣΟΚ

Υπέρ της αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ στην 
πορεία προς τις προσεχείς εκλογές τάχθηκε ο πρώην 
σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα Τύπου κ. Γ. 
Πανταγιάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Διά- | 
φανα Τείχη», προχθές στην Κοζάνη. «Στο ταξίδι που 
καλούμαστε να πάμε χρειαζόμαστε νέους συνταξιδιώ
τες» σημείωσε συγκεκριμένα ο κ. Γ. Πανταγιάς. Πα- | 
ράλληλα, ο κ. Πανταγιάς, που θα είναι υποψήφιος στις 
προσεχείς εκλογές στη Β' Αθήνας, υπογράμμισε ότι 
«μόνο με την πολιτική διεύθυνση του Κώστα Σημίτη 
μπορούμε να ανακαλύψουμε το περιεχόμενο της,νέας 
πολιτικής που έχει ανάγκη η χώρα, την πολιτική της 
καινοτομίας και της ανατροπής».
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