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Πιο κοντά το ραντεβού
Θέμα χρόνου η συνάντηση ύστερα από τα ανοίγματα τα οποία έγιναν και από τις δύο πλευρές. 

Πληθαίνουν οι οπαδοί της προσέγγισης μετά τα αποτελέσματα των γκάλοπ

ΣΤΕΛΕΧΗ: «ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Προβληματισμός για τους χαμηλούς τόνους
Το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διατηρήσει το 
προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις πλανάται πάνω α
πό τη Χαριλάου Τρικούπη.
Στη Βουλή είναι αρκετοί όσοι εκφράζουν ανοιχτά 

I τη διαφωνία τους στους ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους 
που επέλεξε η ηγεσία για να διαχειριστεί το πρώτο 
γκάλοπ που έδινε την πρωτιά στο κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης. «Τώρα που ο Καραμανλής 
είναι πεσμένος, δεν πρέπει να του επιτρέψουμε να 
σηκωθεί», λένε χαρακτηριστικά όσοι κινούνται σε 
αυτό το μήκος κύματος.
«Αλίμονο αν η αντιπολίτευση δεν έχει τη δυνατό
τητα να δημιουργήσει τους όρους εκείνους που 
χρειάζονται αυτήν τη στιγμή, δηλαδή το πρόγραμμά 
της, προκειμένου -όπως συμβαίνει στις δημοκρα
τίες- να μπορεί να υπάρξει διέξοδος από το αδιέξο
δο», δήλωσε με νόημα στον Αθήνα 9,84 ο Τ. Χυτή- 
ρης.
«ξέρουμε ότι έχουμε να διανύσουμε δρόμο και 

I γνωρίζουμε ότι δική μας υποχρέωση είναι να δεί
ξουμε με πολύ μεγάλη καθαρότητα τ ι κάνουμε για 
κάθε κοινωνική κατηγορία και για τη μεγάλη κοινω-

νική πλειοψηφία», είπε από την πλευρά τομ στη 
NET 105,8 o X. Καστανίδης.
Οι επιτελείς του Γ. Παπανδρέου «έπιασαν» αυτό το 
κλίμα και επιχείρησαν να κάνουν κάποιες διορθωτι
κές κινήσεις. Ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλί
ου, Γ. Ραγκούσης, προεξόφλησε τον ανασχηματι
σμό, θέλοντας να προκαταλάβει τις επόμενες κινή
σεις του πρωθυπουργού ώστε να περιορίσει -κατά 
την επιθυμία του ΠΑΣΟΚ- την εμβέλεια και την α
πήχησή τους στην κοινή γνώμη. «Στους πολίτες 
προκαλεί θλίψη και μεγαλώνει την οργή τους η ει
κόνα ενός πρωθυπουργού που άγεται και φέρεται 
από τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ο γραμματέας 
του ΠΑΣΟΚ. «Είναι προφανή τα αδιέξοδα του κ. Κα
ραμανλή, είμαι σίγουρος, όμως, ότι ένας ανασχημα
τισμός δεν πρόκειται να αλλάξει την εικόνα αυτής 
της κυβέρνησης», ανέφερε σε συνέντευξή του 
στον ΑΝΤ1 97,2 ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμμα
τος Γ. Παπακωνσταντίνου.
■Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πα
ραθέσει δείπνο στους βουλευτές του Κινήματος 
του Γ' θερινού Τμήματος της Βουλής.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣΤ α ανοίγματα έγιναν, οι δύο πλευρές έδειξαν τις διαθέσεις τους, το μόνο που απομένει είναι το... «τυπικό» της συνάντησης του Γ. Παπανδρέου με τον Κ. Σημίτη.«Αν θέλετε να γίνει σύντομα, κρατήστε χαμηλούς τόνους», απαντούν οι συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα στελέχη που ρωτούν για το πότε αναμένεται η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας.Αποκαλύπτουν έτσι τις «ψυχολογικές εκκρεμότητες» που υπάρχουν. Γιατί η κρίση του Ιουνίου έχει αφήσει «ίχνη» που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί.Η Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται ως «αναίτια επίθεση» την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού, ενώ η Ακαδημίας επιμένει να χαρακτηρίζει «εκτός λογικής» την αντίδραση του Γ. Παπανδρέου.Οι συνθήκες, όμως, έχουν αλλάξει και οι οπαδοί της προσέγγισης πληθαίνουν.Ειδικά στο περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που «βλέπουν» ότι χρειάζονται την επιρροή του Κ. Σημίτη στο εκλογικό σώμα για να ξεκολλήσουν από τη ψυχοφθόρα ζώνη του «2 και κάτι» στις δημοσκοπήσεις.
ΕκτιμήσειςΥπό το φως των τελευταίων δημοσκοπήσεων εκτιμούν ότι ο Γ. Παπανδρέου μπορεί, πλέον, να προχωρήσει στην κίνηση χωρίς να τσαλακώσει το προφίλ του και να φανεί πως αλλάζει μια απόφαση που ενίσχυσε το ηγετικό του προφίλ.«Η δουλειά έγινε», λένε χαρακτηριστικά, «τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά».«Δεν νομίζω πως κάποιος από μας είχε οποιαδήποτε αμφιβολία ότι ο Κ. Σημίτης αυτό θα έλεγε και αυτή ακριβώς θα ήταν η γραμμή του, να δουλέψει κι αυτός, όπως και όλοι μας, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει πορεία η χώρα», δήλωσε χθες ο Γ. Παπακωνσταντίνου, δείχνοντας το κλίμα που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη.«Στη Θεσσαλονίκη ο κ. Παπανδρέου έκανε μισό βήμα και ο κ. Σημίτης έκανε άλλο μισό από τη Λάρισα», επισήμανε στον Αθήνα 9,84 ο Α. Λοβέρδος και τόνισε ότι «το θέμα του Ιουνίου πρέπει να

αρθεί για το καλό του κόμματος και της συσπείρωσης της παράταξης».«Στην πολιτική ο χρόνος λει
τουργεί ως βάλσαμο, στην πολιτική ο χρόνος γιατρεύει, όλοι γινόμαστε σοφότεροι από τις πράξεις μας και από τις αντιδράσεις

μας σε συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες», δήλωσε με νόημα στον ίδιο σταθμό και ο Π. Μπε- γλίτης.

Το «τυπικό» απομένει πλέον για τη συνάντηση Γ. Παπανδρέου - Κ. Σημίτη. «Αν θέλετε να γίνει σύντο
μα η συνάντηση, κρατήστε χαμηλούς τόνους» απαντούν συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα στε
λέχη που ρωτούν για το πότε αναμένεται η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας

ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Διάβημα 
στη Χιλή για 
τη διπλή 
ονομασία

■  Κλίμα καθιέρωσης της πρότασης διπλής ονομασίας για τα Σκόπια επιχειρείται να δημιουργηθεί διεθνώς, καθώς η Χιλή έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιεί το FYROM στους διεθνείς οργανισμούς και το «Δημοκραιίατης Μακεδονίας» στις διμερείς σχέσεις.Για την εξέλιξη αυτή ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΞ προέβη σε διάβημα προς την πρεσβεία της Χιλής, ενώ τις ελληνικές θέσεις μετέφερε στην κυβέρνηση της χώρας ο πρεσβευτής στην Αργεντινή Μ. Χρηατίδης που έφθασε στο Σαντιάγο, ως ειδικός απεσταλμένος της κυρίας Μπακο- γιάννη.Ο κ. Χρηστίδης επισκέφθηκε και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής προκειμένου να «εξηγήσει» τις ελληνικές θέσεις, αν και εικάζεται ότι επιχείρησε να αποτρέψει και τις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Χιλής.
Ο ΑχμέτιΣτα Σκόπια ο πρωθυπουργός Ν. Γκρούεφσκι εξασφάλισε έναν απρόσμενο σύμμαχο στο θέμα του ονόματος. Ο Αλβανός ηγέτης του DUI και κυβερνητικός εταίρος Αλί Αχμέτι δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως την κυβέρνηση σιο θέμα της «συνταγματικής ονομασίας της Μακεδονίας» και απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε έσπευσε να δικαιολογήσει τη στάση του λέγοντας ότι η «σπίριξή του στο όνομα της Μακεδονίας δεν συνδέεται με την αναμενόμενη σύντομα αναγνώριση του Κοσόβου από τη Μακεδονία».Οι δηλώσεις όμως του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Σκόπια, πρέσβη Ε. Φουέρε, ότι «δεν πρέπει να αναζητείται εκτός της χώρας το άλλοθι για τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει», και η πρόβλεψή του ότι θα ληφθούν υπόψη τα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας στη διαδικασία σύνταξης της Εκθεσης της Κομισιόν για τα Σκόπια προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση κύκλων της σκοπιανής κυβέρνησης.Για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος το υπουργείου Εξωτερικών Γ. Κουμουτσάκος, από το Παρίσι όπου βρίσκεται συνοδεύοντας την κυρία Μπακογιάννη, τόνισε ότι οι δηλώσεις του κ. Φουέρε καταρρίπτουν τη λογική του κ. Γκρού- εφσκι, που προσπαθούσε παρ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει να δείχνει με το δάκτυλο την Ελλάδα.


