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«Ούτε άκαιρη ούτε λανθασμένη» 
θεωρεί τη συζήτηση για τον εκλογι
κό νόμο ο πρωθυπουργός κ. Κ. Ση
μίτης. Μιλώντας σε συνεργάτες του, 
ο Πρωθυπουργός εξέφρασε μάλι
στα την άποψη ότι η συζήτηση αυ
τή πρέπει να οργανωθεί καλά και 
να πάρει ουσιασπκό χαρακτήρα διό
τι, με αφορμή τον εκλογικό νόμο,

τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου 
όλα τα μεγάλα θέματα της πολιτι
κής. Στο Μέγαρο Μαξίμου σημείω
ναν επίσης ότι θα ήταν αδύνατο να 
ανοίξει αυτό το θέμα από τον Γραμ- 
ματέα του κόμματος κ. Κ. Λαλιώτη 
και από τον αρμόδιο υπουργό κ. Κ. 
Σκανδαλίδη χωρίς να έχει προη
γουμένως την έγκριση του Πρωθυ
πουργού. Το ζήτημα θα συζητηθεί 
στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού

Γ ραφείου του ΠαΣοΚ, την προσεχή 
Τρίτη. Εκεί ο κ. Σημίτης επιδιώκει 
μια ουσιαστική συζήτηση κυρίως 
για τη στρατηγική που πρέπει να 
ακολουθήσει το ΠαΣοΚ έναντι της 
ΝΔ. Ορισμένα στελέχη του ΠαΣοΚ 
είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για την 
όξυνση της αντιπαράθεσης, όπως 
προέκυψε από τις ομιλίες του κ. Ση
μίτη στην Εδεσσα και στη Βέροια, 
και για τη μομφή της «απόπειρας

εκτροπής» που είχε απευθύνει στην 
αντιπολίτευση. Ο κ. Σημίτης θεω
ρεί ότι η συζήτηση στη Βουλή προ
τού αναχωρήσει για την Ιαπωνία 
(όταν χρειάστηκε να απαντήσει στις 
ερωτήσεις των κκ. Μ. Εβερτ και Ν. 
Κωνσταντόπονλον) του έδωσε την 
ευκαιρία να δώσει επαρκείς εξηγή
σεις και απαντήσεις στα ερωτήμα
τα που ενδεχομένως είχαν δημι- 
ουργηθεί.

■ Εντονη αντιπαράθεση με τη ΝΔ και ανοιχτή συζήτηση για τον εκλογικό νόμο και τον πόλο τηβ Κεντροαριστεράε

Την εκλογική στρατηγική του ΠαΣοΚ 
αποσαφηνίζετ στο ΕΓ ο κ. Κ. Σημίτη«

Η συζήτηση στο Εκτελεστι
κό Γ ραφείο την Τρίτη έρ

χεται μάλλον καθυστερημένα, 
αφού η στάση της κυβερνητι
κής παρατάξεως έναντι της 
αντιπολιτεύσεως προκαλεί 
ήδη μια συνεχή γκρίνια μέσα 
στο ΠαΣοΚ. Πολλά κορυφαία 
στελέχη έχουν κατά καιρούς 
δημιουργήσει την αίσθηση ότι 
διαφοροποιούνται από τον τό
νο του Πρωθυπουργού όχι τό
σο επειδή έχουν κάτι διαφο
ρετικό να προτείνουν αλλά 
επειδή έχουν την εντύπωση ότι 
πίσω από τον τόνο αυτόν βρί
σκεται ο Γραμματέας της ΚΕ 
κ. Κ. Λαλιώτης.

Ακόμη και στην πρόσφατη 
σύγκρουση του κ. Σημίτη με 
τον κ. Κ. Καραμανλή ή στο 
άνοιγμα της συζήτησης για τον 
εκλογικό νόμο, πολλές επι
φυλάξεις προήλθαν από την 
εντύπωση ορισμένων ότι «πα
ραγκωνίζονται» στον πολιτι
κό σχεδίασμά της κυβερνητι
κής παράταξης ή ότι δεν με
τέχουν στις κεντρικές αποφά
σεις.

«Καλώς ή κακώς, ο Κα- 
κλαμάνης ή η Βάοω ή ο Ακης 
ή ο Βενιζέλος θεωρούν ότι 
έχουν λόγο για όλα αυτά και 
η αίσθηση πως δεν μετέχουν 
στο παιχνίδι τους προκαλεί 
γκρίνιες, μουρμούρες και δυ
σαρέσκειες» παρατηρούσε 
υπουργός που βρίσκεται πο
λύ κοντά στον Πρωθυπουργό. 
ΓΓ αυτό, κατά τον ίδιο υπουρ
γό, ο κ. Σημίτης θέλει να δώ
σει σε όλους την ευκαιρία «να 
μπουν στο παιχνίδι» ξεκινώ
ντας από τη συζήτηση στο 
Εκτελεστικό Γραφείο.

Πόσο μάλλον που δεν 
υπάρχουν σοβαρές πολιτικές 
αποκλίσεις. Αν εξαιρέσουμε 
ορισμένους που (κατά τον κ. 
Λαλιώτη) «κάνουν δημόσιες 
σχέσεις με την αντιπολίτευ
ση», τα περισσότερα στελέχη 
του ΠαΣοΚ συμφωνούν απο
λύτως με την ανάγκη της έντο
νης και ουσιαστικής αντιπα
ράθεσης με τη ΝΔ. Το ίδιο 
συμφωνούν με το «διπολικό 
σκηνικό» και το «κεντροαρι
στερό άνοιγμα» -  θέσεις που

ψηφίστηκαν σχεδόν ομόφω
να στο πρόσφατο συνέδριο 
του ΠαΣοΚ.

[Στελέχη του ΠαΣοΚ υπεν
θύμιζαν χαρακτηριστικά ότι ο 
κ. Α. Τσοχατζόπουλος μι
λούσε εδώ και καιρό ακόμη 
και για την προοπτική κυβερ
νητικής συνεργασίας με την 
Αριστερά, άρα αποκλείεται να 
άλλαξε γνώμη τώρα επειδή το 
συζητούν και άλλοι...]

■ Το σενάριο 
του 2005

Με άλλα λόγια, εκτιμούν στο 
ΠαΣοΚ, δεν θα είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί μια συμφωνία για 
την πολιτική στρατηγική του 
ΠαΣοΚ ως τις εκλογές διότι (ου
σιαστικά) ουδείς έχει να ανα
τάξει κάτι σοβαρότερο ή πει
στικότερο από «το σενάριο τον 
2005». Οπως έχει σημειώσει 
«Το Βήμα», το σενάριο αυτό 
όχι μόνο δεν υιοθετεί αλλά απο- 
κλείει τη δεξτά παρένθεση, 
αφού στηρίζεται στο αξίωμα 
«αν διασφαλιστούν οι εκλογές 
του 2005, τότε εξασφαλίζο
νται και αυτές του 2004».

Τα στελέχη που τάσσονται 
αναφανδόν υπέρ αυτής της 
προοπτικής υπογραμμίζουν ότι 
τα αποτελέσματάτης είναι ήδη 
ορατά: με μια απλή νύξη προ- 
κλήθηκε ανησυχία και εκνευ
ρισμός στη ΝΔ, καθώς και 
αμηχανία στην Αριστερά. Επι- 
βεβατώθηκε, ισχυρίζονται, ότι 
η πρωτοβουλία των πολιτικών 
κινήσεων εξακολουθεί να 
ανήκει στην κυβερνητική πα
ράταξη.

Ούτως ή άλλως πάντως, σε 
συνεργασία με τον κ. Σκαν
δαλίδη, ο κ. Σημίτης έχει δρο
μολογήσει την πλήρη αλλαγή 
του πολιτικού σκηνικού μέσα 
από την αλλαγή του συνόλου 
της πολιτικής και εκλογικής 
νομοθεσίας.

Αυτή την εβδομάδα θα κα
τατεθεί το νομοσχέδιο για το 
πολιτικό χρήμα και τη χρημα
τοδότηση των κομμάτων. Θα 
ακολουθήσει το νομοσχέδιο 
για το «πόθεν έσχες» των πο
λιτικών -  με έμφαση στο «πό
θεν» και όχι στο «έσχες», όπως 
ισχύει ως σήμερα. Επεται η

αναδιάρθρωση των διοικητι
κών και εκλογικών περιφε
ρειών, μια πολύ σοβαρή πα
ράμετρος των εκλογικών δια
δικασιών.

Και ακολουθεί ο εκλογικός 
νόμος. Η συζήτηση για τον 
εκλογικό νόμο έχει τοποθετη
θεί για μετά τις δημοτικές 
εκλογές αλλά στην κυβέρνη
ση διαβεβαιώνουν ότι τίποτε 
δεν τους εμποδίζει να την 
ανοίξουν νωρίτερα, αν το επι
βάλουν οι πολιτικές περιστά
σεις. «Στο τέλος του 2002 θα 
έχουμε αναδιατάξει πλήρως 
το πολιτικό σκηνικό» εκτι
μούν στην κυβερνητική παρά
ταξη.

■ Οι μεγάλε« 
πρωτοβουλίες

«Αλλά αυτό δεν αρκεί» ομο
λογούν ταυτοχρόνως οι πε
ρισσότεροι. Αναγνωρίζουν, 
δηλαδή, ότι αλλαγή του πολι
τικού σκηνικού χωρίς αλλαγή 
του πολιτικού κλίματος και 
των πολιτικών συσχετισμών 
δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. 
«Εχουμε περιθώριο ως τον

Ιούλιο να σηματοδοτήσουμε 
μεγάλες πρωτοβουλίες που 
θα κινητοποιούν τον κόσμο. 
Μετά θα είναι αργά...» παρα
δέχεται ο κ. Λαλιώτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γραμ- 
ματέας της ΚΕ επιδιώκει να 
ενεργοποιήσει επί μέρους κοι
νωνικά κινήματα, με πρώτο 
από αυτά τις γυναίκες. Κατά 
τους υπολογισμούς του, το Πα
ΣοΚ θα μπορέσει ως τις δη
μοτικές εκλογές να διοργα- 
νώσει 600-700 γυναικείες εκ
δηλώσεις από τις οποίες θα 
περάσουν (πάντοτε κατά τους 
υπολογισμούς του κ. Λαλιώ
τη) περίπου 400.000 γυναίκες. 
Η εξόρμηση θα κορυφωθεί με 
μια μεγάλη, κεντρική γυναι
κεία εκδήλωση στις 3 Σε
πτεμβρίου, κατά την επέτειο 
της ίδρυσης του ΠαΣοΚ.

Με την ίδια λογική, επιλέ
γεται μια πολιτική προσεται- 
ρισμού συγκεκριμένων κοι
νωνικών κατηγοριών μέσα 
από συγκεκριμένες κυβερνη
τικές πρωτοβουλίες. Σε αυτό 
το πλαίσιο εντάσσεται η φο
ρολογική ρύθμιση για τους μι-

κρομεσαίους που αποφάσισε 
ο υπουργός Οικονομίας κ. Ν. 
Χριστοδουλάκης και η οποία 
αφορά μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες επιχειρήσεις.

Η απόφαση αυτή σχετίζε
ται με την παρατήρηση ότι τα 
προβλήματα που συναντάει το 
ΠαΣοΚ στα μικρά και μεσαία 
αστικά κέντρα προέρχονται 
και από τη δυσαρέσκεια που 
επικρατεί στα επαγγελματικά 
και βιοτεχνικά στρώματα.

Την ίδια στιγμή ασκούνται 
πιέσεις στον Πρωθυπουργό να 
αναλάβει πρωτοβουλίες στον 
χώρο της υγείας, όπου χρονί- 
ζοντα προβλήματα (όπως π.χ. 
το νοσοκομείο Χαϊδαρίου) δη
μιουργούν σοβαρές ρωγμές 
στην κυβερνητική εικόνα.

■ Ο πολιτικός 
σχεδιασμός

Το ζητούμενο είναι αυτό που 
λείπει από την κυβερνητική 
παράταξη τα τελευταία χρό
νια: η κυβερνητική πολιτική 
να μπορέσει να συμβαδίσει 
με έναν στοιχειώδη πολιτι
κό σχεδίασμά και να μην κά
νει ο καθένας ό,τι του κατέ- 
βει στο κεφάλι. Οι χειρισμοί 
στο αγροτικό και στο ασφα
λιστικό αποδεικνύουν, σύμ
φωνα με την τρέχουσα κυ
βερνητική εκτίμηση, ότι κάτι 
τέτοιο μπορεί να πραγματο
ποιηθεί.

Αυτό προϋποθέτει όμως ότι 
μια σειρά κορυφαία στελέχη 
θα αποδεχθούν ότι δεν απο
τελούν το κέντρο της οικου
μένης και ότι υπάρχει ζωή 
ακόμη και πέρα από τις απο
λύτως προσωπικές φιλοδο
ξίες και στρατηγικές τους.

Κάτι το οποίο θα αποδει- 
χθεί μάλλον δύσκολο να συμ
βεί. Οι περισσότεροι από αυ
τούς εκδηλώνονται ήδη στις 
διαπραγματεύσεις των δημο
τικών εκλογών ως τοπικοί 
κομματάρχες με μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον να προωθήσουν 
«τους δικούς τους» παρά να 
εξασφαλίσουν προϋποθέσεις 
νίκης στους συνδυασμούς 
που θα υποστηρίζει η κυβερ
νητική παράταξη.


