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Επιχείρηση νίκη από τον Γιώργο Παπανδρέου για να 

εξισορροπήσει τυχόν διαρροές σε «δύσκολες» περιφέρειες

Σχέδιο για να αντισταθμίσει τις απώλειες
Με τρεις μονάδες διαφορά στο Λεκανοπέδιο το Π Α Σ Ο Κ  κερδίζει τις εκλογές

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προεκλογική κο
μπανία του ΠΑΣΟΚ, και όλες οι προσπάθειες τώρα 
στρέφονται προς την Αττική. Το εκλογικό επιτελείο 
του κόμματος θεωρεί ότι αν το Π ΑΣΟΚ καταφέρει να 
προηγηθεί του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί
τευσης και στις πέντε εκλογικές περιφέρειες του 
Λεκανοπεδίου (Α* και Β’ Αθηνών, Α ’ και Β’ Πειραιώς 
και υπόλοιπο Αττικής) κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες 
συνολικά, κερδίζει τις εκλογές'.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΟ στόχος δεν είναι εύκολος, και στο ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουν καλά, αλλά το γεγονός ότι εδώ και πολλές εβδομάδες τα δύο μεγάλα κόμματα είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο στο Λεκανοπέδιο, δημιουργεί αισθήματα αισιοδοξίας. Οι μετρήσεις, πάντως, φέρουν το μεγαλύτερο πσοσοτό των αναποφάσιστων να βρίσκεται στην περιοχή της Ατηκής, όπου ψηφίζει περισσότερο από το 28% του εκλογικού σώματος.
Μίνι περιοδείες. Στους ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας θα απευθυνθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τους προσελκύ- σει. Στους σχεδιασμούς του επιτελείου του κ. Παπανδρέου υπάρχει, πλην των άλλων, μια μίνι περιοδεία σε δήμους της περιοχής του Λεκανοπεδίου, όπου σε μικρές συγκεντρώσεις θα αναφέρεται σε τοπικά προβλήματα, αλλά και σε προβλήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι επιτελείς του κ. Παπανδρέου γνωρίζουν ότι τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλήσει απευθείας σε πολίτες της τρίτης ηλικίας, εκεί όπου το κόμμα δυσκολεύεται να περάσει τις προτάσεις του, και έχει αφήσει έδαφος στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, του τονίζουν ότι πρέπει να αναφερθεί στα προβλήματα των μακροχρόνιων ανέργων, των άνεργων νέων γυναικών κ.λπ.Οι 3 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο Λεκανοπέδιο θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη της νίκης του ΠΑΣ0Κ, και αυτό γιατί, όπως πιστεύεται, το προβάδισμα των τριών ποσοστιαίων μονάδων θα εξισορροπήσει τυχόν απώλειες σε «δύσκολες» εκλογικές περιφέρειες, όπως για παράδειγμα στη Μακεδονία. Πάντως, το επιτελείο του κόμματος είναι πεπεισμένο ότι η νίκη είναι εφικτή, εφ’ όσον γίνουν σύντονες και προγραμματισμένες κινήσεις.
Στη Λάρισα. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται στο πλαίσιο αυτό η ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου την προσεχή Δευτέρα στη Λάρισα. Στη μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση της θεσ- σαλικής πρωτεύουσας, ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει τη μεγάλη προσπάθεια για τη μεταστροφή του κλίματος στους αγρότες. Θα τονίσει τους παραδοσιακούς δεσμούς του αγροτικού κόσμου με το ΠΑΣΟΚ, θα αναφέρει τις μεγάλες τομές που επιχείρησε ο πατέρας του για τη βελτίωση της ζωής των αγροτών, και αφού υπενθυμίσει τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση Σημίτη το τελευταίο διάστημα υπέρ του αγροτικού κόσμου, θα προχωρήσει στην εξαγγελία του οράματος του για τη γεωργία στην Ελλάδα. Κάτι ανάλογο θα επιχειρήσει στη συγκέντρωση της προσεχούς Τετάρτης, 3 Μαρτίου, στα Ιωάννινα, μια άλλη «δύσκολη» για το

ΠΑΣΟΚ περιφέρεια, στην οποία μίλησε χθες βράδυ ο Κώστας Καραμανλής.Χθες, στη συνεδρίαση του στενού επιτελείου τού κ. Παπανδρέου εκτιμήθηκε ως θετική η εμφάνισή του στην αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών. Και επιπρόσθετα τονίσθηκε πως παρά το γεγονός ότι τα ασφυκτικά όρια της διαδικασίας δεν επέτρεψαν να γίνει ουσιαστικός διάλογος, εν τούτοις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να αναδείξει την υπεροχή του προγραμματικού λόγου του κόμματος. Επισημάν- θηκε επίσης ότι αν και υπήρξαν ορισμένες παραλείψεις (όπως για παράδειγμα στην απάντηση για τον συνταξιούχο, όπου ο κ. Παπανδρέου δεν ανέφερε όπ είναι δέσμευση το να αυξηθούν οι συντάξεις στα 700 ευρώ), το γενικό αποτέλεσμα ήταν καλό και συνεισέφερε αποτελεσματικά στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ.Σ' άλλη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Γ. Παπανδρέου και με τη συμμετοχή τών Mix. Xpu- σοχόίδη, Κ. Λαλιώτη, Α. Παπαδόπουλου, Θ. Πάγκαλου, Κ. Σκανδαλίδη, Α. Διαμαντοπούλου, X. Παμπούκη, Α. Ρόντου αποφασίστηκε την τελευταία εβδομάδα να υπάρξει συντονισμένη ανάδειξη του κυβερνητικού έργου σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνον από τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και από τα κορυφαία στελέχη, που θα πραγματοποιήσουν περιοδείες σε ολόκληρη την περιφέρεια μέχρι την προσεχή Παρασκευή. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου θα γίνεται λεπτομερής αποδόμη- ση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με συγκεκριμένα παραδείγματα που φανενώρουν ότι είναι πρόχειρο, αναποτελεσματικό και κυρίως επικίνδυνο για τους πολίτες και τις κατακτήσεις τους.Επίσης κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει ανάδειξη της προσωπικότητας του Γ. Παπανδρέου και της ηγετικής του φυσιογνωμίας σε αντιδιαστολή με αυτό που παρουσιάζει ο Κ. Καραμανλής, ως πρότυπο υποψήφιου πρωθυπουργού. Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι παρι- στάμενοι συμφώνησαν πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί, διότι έχει τις δυνατότητες, να κερδίσει τις εκλογές έστω και τις ελάχιστες ημέρες που απομένουν έως τις κάλπες.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΙΤΗ«Εκτιμώ απείρωδ όσα έχετε κάνει» ι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. 
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣσα έχετ?κά\©.Γγίά τον τόπο» ήταν τα δημόσια εύσημα του Προέδρου της Δ ημοκρατίας στον Πρωθυπουργό στη χθεσινή συνάντησή τους, η οποία έγινε για πρώτη φορά σε τόσο φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα. Ο κ. Κ. Σημίτης, ο οποίος έδινε χθες την ε ντύπωση «ενός λυτρωμένου ανθρώπου», ήταν όχι απλά πολύ ζεστός με τον κ. Κ. Στεφανόπουλο, με τον οποίο συζήτησε για μία ώρα τις τελευταίες -  όχι καλές -  εξελίξεις στο Κυπριακό. «Είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία κύριε Πρόεδρε», είπε ο Πρωθυπουργός, «όλα αυτά τα χρόνια, που διέκριναν την μεγάλη ευαισθησία σας, αλλά και τη βαθιά γνώση των μεγάλων και μικρών προβλημάτων του τόπου». «Τηρήσατε», συνέχισε, «με άψογο τρόπο τους τύπους και το γράμμα του νόμου,

Την τελευταία εηίσιμη συνάντησή του με την 
ιδιότητα του Πρωθυπουργού, είχε χθες ο Κώστας 
Σημίτης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή 
Στεφανόπουλοπρος όφελος της χώρας, του λαού της και της δημοκρατίας. Αποτελέσατε και αποτελείτε ένα παράδειγμα για τους προέδρους της Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια. Και θα ή 

θελα να σας ευχαριστήσω γιατί συνεισφέρατε π ο λ λ ά ,γ ια τ ί συνεργα- σθήκαμε άψογα για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου».
Προσλήψειβ στα νοσοκομεία και 
μέτρα για t o d s  μικρομεσαίοοβ

Κ άλυψη όλων των κενών θέσεων προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία εξήγγειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την Υγεία. Όπως δήλωσε, μέχρι το τέλος του 2006 θα έχουν καλυφθεί όλες οι κενές θέσεις προσωπικού στα νοσοκομεία (που είναι περίπου 25.000 για νοσηλευτικό και άλλο μη ιατρικό προσωπικό).Οι θέσεις για την Υγεία προβλέπουν 24ω- ρη λειτουργία για όλα τα νοσοκομεία αλλά και αύξηση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, καθώς και δημιουργία Μονάδων Ημερήσιας - Βραχείας Νοσηλείας και Νοσηλείας στο Σπίτι, εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των ειδικών τμημάτων.Εξασφαλίζεται ακόμη ελάχιστη δέσμη δωρεάν ιατρικοασφαλιστικών παροχών για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων. Προωθείται, εξάλλου, η διαμόρφωση νέου

ειδικού μισθολογίου για τα μη ιατρικά επαγγέλματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Αλλά και οι μισθοί των γιατρών θα αναπροσαρμοστούν ενώ θα αυξηθούν οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία.
ΤΟ ωράρίΟ. Θετική ανταπόκριση στο αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μη διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, έδειξε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιο- τεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπανδρέου μίλησε για μια σειρά από μέτρα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαί- ων επιχειρήσεων, που αφορούν το συντα- ξιοδοτικό και φορολογικό τους καθεστώς, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τους πόρους χρηματοδότησης.


