
Μ ΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ

Γέφυρες με στελέχη του «ρεύματος»! και με Σημίτη
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ίου ΠΑ- ΣΟΚ είναι... αντισταθμιστικά. Μέσα στις επόμενες μέρες -και ενώ στη Βουλή θα συζητείται το νομοσχέδιο της ΝΔ για τα 28 δισ.- θα ασχοληθεί με άλλα κοινωνικά θέματα, δίνοντας μάλιστα μεγάλη προτεραιότητα στον αγροτικό κόσμο. Ο τελευταίος αλλά και οι ημιαστικές περιοχές φαίνεται να πιστεύουν ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει τα προ- βλήματά της.Ακόμη και στη Μακεδονία, όπου το ΠΑΣΟΚ εμφάνιζε «μαύρες τρύπες», είναι τόση η δυσαρέσκεια από την κυβερνητική πολιτική που δίνει τη δυνατότητα να «ζυμώσουν» τη νέα του πρόταση. Μία ομάδα στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη εξειδικεύει σε καθημερινή βάση την

π ρ ογρ α μ μ α τικ ή  πρόταση του ΠΑΣΟΚ: η Μαριλίζα Ξενογιαννα- κοπούλου ως υπεύθυνη για το πρόγραμμα, η Λούκα Κατσέλη, ο Γ. Παπακωνσταντίνου, η Ντίνα Αάζαρη και άνθρωποι που μιλούν απευθείας με τον Γ. Παπανδρέου συντάσσουν την οικονομική «μανιέρα», οι του πρωινού καφέ «φιλτράρουν» τις προτάσεις και αποφασίζουν για τον χρόνο παρουσίασης, ενώ ο Π. Γε- ρουλάνος και ο Γ. Ελενόπουλος φροντίζουν για το επικοινωνιακό περιτύλιγμα και την ενημέρωση των MME αντίστοιχα.
Αξιοποίηση στελεχών. Η ηγεσία του κόμματος δεν επιχειρεί να κλείσει μέτωπα μόνο με διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το καλό κλίμα (κυρίως στις δημοσκοπήσεις) ευνοεί τη δημιουργία γέφυρας με

στελέχη που πέρυσι εναντιώθηκαν στην επανεκλογή του Γ. Παπανδρέου. Βουλευτές και στελέχη του «ρεύματος» αξιοποιούνται όλο και περισσότερο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν και τον ρόλο των ιδίων, ενώ είναι πια έκ- δηλη η διάθεση για υποβάθμιση κάθε γεγονότος που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να προκαλέ- σει εστία τριβής.Για παράδειγμα, η προχθεσινή ομιλία του Κ. Σημίτη (αν και περιείχε αιχμές προς την ηγεσία) αντιμετωπίστηκε με χαμηλούς τόνους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλωστε, με την «αποστολή» τριών συνεργατών της στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ προκάλεσε συζητήσεις για «το άνοιγμα Γιώργου στον πρώην πρωθυπουργό».
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