
Συναντήσεις Παπανδρέου με επιχειρη
Τι δείχνουν οι ποιοτικές έρευνες τηςΧαρ. Τρικούπη για τους αναποφάσιστους

Του Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

Κυρίαρχος στόχος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου είναι να παρουσιάσει αξιόπιστη εναλλα
κτική πρόταση διακυβέρνησης, προκειμένου να απευθυνθεί αποτελεσματικότερα στο κρίσιμο σώμα 
των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Την αποκατάσταση τηε εικόναε του ΠΑΣΟΚ ωε κόμματοε εξου- σίαε, που πέραν τηε φιλολα'ίκήε του ρητορικήε αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή των δυνάμεων τηε αγοράε, επιχειρεί ο κ. Γ. Παπανδρέου, αξιοποιώνταε και το θετικό για τη Χαριλάου Τρικούπη κύμα των νέων δημοσκοπήσεων.Σύμφωνα με πληροφορίεε, πέραν των «δημόσιων» συναντήσεων που είχε τιε τελευταίεε ημέρεε ο κ. Γ. Παπανδρέου με τουε κε- ντρικούε τραπεζίτεε στη Χαριλάου Τρικούπη, μακριά από τα φώτα τηε δημοσιότηταε συνομιλεί, είτε ο ίδιοε είτε στενοί συνεργάτεε του, με επιχειρηματίεε. Μάλιστα οι σχετικέε συναντήσειε πραγματοποιούνται στιε περισσότερεε των περιπτώσεων όχι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, αλλά κατόπιν σχετικού αιτήματοε τηε «άλληε πλευράε». Οπωε αναφέρουν επι- τελείε του κ. Γ. Παπανδρέου, «ο 5 πρόεδροε επιθυμεί να έχει πλήρη £ εικόνα τηε κατάστασηε και των £ προβλημάτων που αντιμετωπίζει 1 ο επιχειρηματικόε κόσμοε, αλλά είναι σαφήε στη θέση πωε όταν α- ναλάβει την ευθύνη διακυβέρνη- σηε τηε χώραε θα κινηθεί βάσει κανόνων και όχι των όποιων προσωπικών σχέσεων».
ΑγρότεςΣε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να προτάσσει στην αντιπολιτευτική του ατζέντα τα θέματα τηε οικονομίαε, με αιχμή τιε επιπτώσειε τηε διεθνούε χρη- ματοπιστωτικήε κρίσηε, παρότι η πορεία τηε Εξεταστικήε Επιτρο- πήε για την υπόθεση του Βατοπεδίου εξελίσσεται μάλλον αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ηδη η Χαριλάου Τρικούπη επεξεργάζεται συγκεκριμένεε προτάσειε για την ενίσχυση των αγροτών που αποτελούν ειδικό εκλογικό ακροατήριο. Αντιθέτωε, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παρουσιάσει «αντιπρόταση» στο κυβερνητικό σχέδιο των 28 δισ. ευρώ για τιε τρά- πεζεε. Παρότι σχετικέε σκέψειε «έπεσαν στο τραπέζι», εκτιμήθη- κε πωε το πολιτικό κόστοε μιαε τέ-

τοιαε κίνησηε θα ήταν μεγαλύτερο από τα όποια οφέλη. Ετσι, κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ θα εστιάσει στα κενά που κατά τη Χαριλάου Τρικούπη έχει το νομοσχέδιο Αλογοσκούφη.
ΚινήσειςΠαράλληλα, ο κ. Γ. Παπανδρέου το επόμενο διάστημα θα προσθέσει συγκεκριμένεε πινελιέε στον αντιπολιτευτικό του λόγο, προκειμένου να απευθυνθεί αποτελεσματικότερα στο κρίσιμο σώμα των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Οι ό- ποιεε κινήσειε θα γίνουν με βάση τα ευρήματα ποιοτικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη. Από τιε έρευνεε, σύμφωνα με πληροφορίεε, προκύπτει ότι μεταξύ των αναποφάσιστων η εικόνα τηε κυβέρνησηε και προσωπικά του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή είναι αρνητική. Ομωε,

είναι κυρίαρχο το αίτημα το ΠΑΣΟΚ να μην εξαντλείται σε ένα καταγγελτικό-αντιπολιτευτικό λόγο, αλλά να παρουσιάσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυ- βέρνησηε. Επίσηε, παρότι ο κ. Γ. Παπανδρέου «πείθει ωε ειλικρινήε πολιτι- κόε που νοιάζεται για τα προβλήματα τηε χώραε», εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα «ηγετικό- τηταε», ενώ δυσμενήε είναι η κρίση των αναποφάσιστων για την περίοδο διακυβέρνησηε Σημίτη.
«Ανοιγμα»Σε κάθε περίπτωση, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πωε ο ά- νεμοε είναι πλέον ούριοε για το ΠΑΣΟΚ. Ωε απόδειξη επικαλούνται μάλιστα τη μικρή έκταση που έλαβαν εσωκομματικά οι αιχ-

μέε του πρώην πρωθυπουργού κ.Κ. Σημίτη για την ακολουθούμενη αντιπολιτευτική τακτική. Συνερ- γάτεε του κ. Γ. Παπανδρέου αναφέρουν πωε ο κ. Σημίτηε έχει επι- λέξει οριστικά να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, υπε- ρασπιζόμενοε την υστεροφημία του και ε π ι φ υ λ ά σ σ ο ν τ α ε  στον εαυτό του υπερκομματικό ρόλο. Διευκρινίζουν παράλληλα, πωε κακώε δόθηκε η αίσθηση ότι η παρουσία στην ομιλία του, στενών συνεργατών του κ. Γ. Παπανδρέου, όπωε οι κ. Γ. Ραγκού- σηε, Δ. Ρέππαε και Γ. Παπακωνσταντίνου, συνιστούσε «άνοιγ- ! μα» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προε τον κ. Σημίτη. Στην πραγματικότητα ήταν απλά κίνηση «πο- ; λιτικού τακτ», προσθέτουν οι ί- * διεε πηγέε. Γ

Το παρασκήνιο 
των σχέσεων 

με τον Κ. Σημίτη.


