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Κυριακή 19 Ιανουάριου 1997

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Των ΣΤ. ΚΑΣΙΜΑ1Ή-Σ. ΛΙΑΡΕΛΛΗ

Προετοιμασμένη (αυτή τη φορά) και με πίστη στην αποτελεσματικότητα ορισμένων νέων «όπλων 
της» εμφανίζεται η κυβέρνηση ενώπιων των δύο κεντρικών πολιτικών μετώπων: Οικονομία και 
κινητοποιήσεις αγροτών και εργαζομένων είναι το πρώτο, Κυπριακό είναι το δεύτερο.

Παράλληλα -και εις πείσμα των βασικών κανόνων της στρατηγικής- ο Κ. Σημίτης ετοιμάζεται να 
ανοίξει, με δική του πρωτοβουλία, και ένα τρίτο, στον τομέα της υγείας. Με αυτό το θέμα θα 
συνεδριάσουν η κυ Αρνητική επιτροπή και το υπουργικό συμβούλιο αμέσως μετά την επιστροφή 
του πρωθυπου,ιγ. ύ από τη Ρώμη.

Η εκπλήρωση των στόχων του προϋπολογισμού, κατά το πρώτο τρίμηνο, αποτελεί το ουσιώδες 
στοίχημα της κυβέρνησης. Ομως εδώ, οι προοπτικές δεν την ευνοούν, αφού εκτός από την υστέρηση 
των εσόδων του '96, η κατάσταση επιβαρύνεται από το απρόβλεπτο κόστος των πλημμυρών και τις 
επερχόμενες εργατικές κινητοποιήσεις. Για το λόγο αυτό, στην αντιμετώπιση των τελευταίων, η 
κυβέρνηση τις κατατάσσει ανάλογα με τη σοβαρότητα του κινδύνου:

Η Ανεξέλεγκτο ( ρω η κυβέρνηση το πρόβλημα στα λιμάνια της χώρας από την απεργία ναυτικών 
και ναυτεργατ :η κ : οι δυνατότητες ελιγμών και υποχωρήσεων από την πλευρά της είναι 
ελάχιστες. Επιπλέον δε, τα συνδικαλιστικά όργανα των συγκεκριμένων κλάδων (στα οποία έντονη 
είναι η παρουσία του ΚΚΕ) διαθέτουν την οικονομική δύναμη που τους επιτρέπει να κλιμακώσουν 
τον αγώνα τους.

Η Σοβαρή, αλλά όχι και ανεξέλεγκτη, χαρακτηρίζεται η κατάσταση που δημιουργεί η επερχόμενη 
απεργία των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, κυρίως λόγω του κοινωνικού αντίκτυπού της.

Η Με σχετική αν < —ποίθηση αντιμετωπίζεται στο Μαξίμου η κινητοποίηση των αγροτών, 
προσδοκώντα λιχθεί σε «σκιαμαχία του ΚΚΕ», αφού -σε αντίθεση με την προηγούμενη
φορά- δεν μετέχουν αγρότες που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ ούτε και σημαντικό τμήμα των αγροτών 
της Ν.Δ.

Εν προκειμένω, η < υγκρατημένη αισιοδοξία της κυβέρνησης οφείλεται ίσως στο νέο «όπλο» που θα 
χρησιμοποιήσει c :ο αγροτικό μέτωπο: Αυτή τη φορά υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις οτι οι θίγόμενες 
επαγγελματικές τάζεις και κοινωνικές ομάδες θα δώσουν στην αντίδρασή τους δικαστική διάσταση. 
Κάτι τέτοιο ίσως θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, αφού η δικαστική οδός και τα ασφαλιστικά μέτρα 
επιφυλάσσουν ακ > αι άμεσες, πρακτικές συνέπειες για τους αγρότες (όπως, π.χ., κατασχέσεις 
περιουσιών).

Η Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση θεωρεί οτι θα «πιάσει τόπο» η ταχεία υλοποίηση των δεσμεύσεών 
της: στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Γεωργίας ευελπιστεί ότι θα εξασφαλίσει την έγκριση για την 
καταβολή αποζημι σεων στους βαμβακοπαραγωγούς. Κλιμάκια υψηλόβαθμων στελεχών της ATE 
βρίσκονται ήδη στ υς Οεσσαλικούς νομούς ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθμισης των χρεών.
Ο Οργανισμός Βόμβ" ος αποτίμησε στο ύψος του ενός δισεκατομμυρίου τις ζημιές για τους
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αγρότες από το κλείσιμο δύο εκκοκκιστηρίων και σύντομα θα αρχίσει η καταβολή αποζημιώσεων. 
Τέλος, την Τετάρτη ο Στ. Τζουμάκας θα φέρει από τις Βρυξέλλες και τις τελικές αποφάσεις για το 
πλαφόν της παραγι ; βάμβακος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα είναι χωρίς σοβαρά προβλήματα η 
επίσκεψη του πρωύυπ υργού στη Θεσσαλία, στα μέσα Φεβρουάριου.

Στο μέτωπο των «εθνικών»: Τρία ζητήματα απασχόλησαν την ελληνοκυπριακή σύσκεψη κορυφής 
της Παρασκευής. Τα δύο από αυτά επανέφερε, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο αμερικανός 
απεσταλμένος Κέρ Κάβανο και είναι η εφαρμογή μορατόριουμ στις πτήσεις στρατιωτικών 
αεροσκαφών σ ην > ρο και η συνέχιση του στρατιωτικού διαλόγου - δηλαδή μιας διαδικασίας που 
αποσκοπεί στην «α.. 'στρώση» των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών δυνάμεων από την 
πράσινη γραμμή. (Σ.σ.: Ο στρατιωτικός όρος «απαγκίστρωση» σημαίνει ότι η κάθε πλευρά θα 
απομακρύνει τ π >' ■ η γραμμή των δυνάμεοδν της σε βάθος που πρόκειται να καθοριστεί, ώστε να 
μειωθούν οι κίνόν πω) προκύπτουν από την άμεση γειτνίαση). Το τρίτο θέμα στην ατζέντα της 
σύσκεψης ήταν ο προσδιορισμός των όρων που η ελληνική πλευρά θεωρεί απαραίτητους για να 
αρχίσει ο διακοινοτικό; διάλογος.

Σύμφωνα με αρμό, ους κυβερνητικούς παράγοντες, Αθήνα και Λευκωσία «βλέπουν με ανοιχτό 
πνεύμα» τα τρία αυ ι θέματα, καθώς η εκτόνωση της έντασης στην Κύπρο κρίνουν ότι είναι προς το 
συμφέρον των .).) ι . κ ν θέσεων. Αλλωστε, είναι πρόδηλο ότι η Τουρκία είναι αυτή που πυροδοτεί 
την ένταση στην Κ πρ . αποβλέποντας στην εμπέδωση της αντίληψης ότι οι δύο κοινότητες του 
νησιού χωρίζον απι > σος αβυσσαλέο και, άρα, ότι η διχοτόμηση αποτελεί τη μόνη εφικτή 
διευθέτηση.

Η Ωστόσο, η «εςίσ >ση» του Κυπριακού συμπληρώνεται και με το θέμα των ρωσικών πυραύλων, το 
οποίο παραμένει α ηχτό, παρά την προσπάθεια του Κάρι Κάβανο να το παρουσιάσει ως λήξαν: «Οι 
πύραυλοι παραγΆ' ·ηκαν και θα παραληφθούν σε δεκαέξι μήνες», είπε στην «Κ.Ε.» κυβερνητικό 
στέλεχος και πρόσ :σε: «Εάν μεν μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει πρόοδος, οι πύραυλοι θα 
εγκατασταθούν Ε ό"ως έχει υπάρξει, για ποιο λόγο να εγκατασταθούν;»

*Κι αν τελικά τ \ ια 'ποιηθεί το ευκταίο, τι Οα απογίνουν οι πύραυλοι;

Από την απάντηση της ίδιας πηγής προκύπτει ότι με την επίσκεψη Κάβανο έληξε ο πρώτος γύρος 
του γεωπολιτικ ' α; ιδιού για τους πυραύλους, αλλά όχι και ολόκληρο το παιχνίδι: «Η Κύπρος 
μπορεί να του. πο> ήσει σε όποιον ενδιαφέρεται. Γιατί όχι και στην Ελλάδα;»
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