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Ιχπ σύνοδο τη.8 Κεντρική3 Επιτροπήε του 
ΠΑΣΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί σχιε 28 
και 29 του μηνόε, θα λάβει «σάρκα και ο
στά» η πολυσυζητημένη το τελευταίο διά
στημα πρόταση του κυβερνώντοε κόμμα- 
τοε για τη  συγκρότηση ενόε κεντροαριστε
ρού πόλου.

Κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του 
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, που ολοκληρώθηκε μετά 
τα μεσάνυχτα, ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημί- 
τηε δεσμέύθηκέ πωε πριν από τη σύνοδο 
τηε Κ.Ε. θα συνελθεί εκ νέου το κορυφαίο 
καθοδηγητικό όργανο του 
κυβέρνώντοε κόμματοε, με 
μόνο προε συζήτηση Θέμα, 
αυτό τηε Κεντροαριστεράε.
Τη σχετική εισήγηση έχει α- 
ναλάβει να προετοιμάσει ο 
γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ κ. Κ.
Λαλιώτηε και οι όίιοιέε αιιο- 
φάσειέ ληφθοΰν θα παρου
σιαστούν ωε πρόταση του 
Ε.Γ. προε την Κεντρική Επι-

Κριτική για τον 
τρόπο με τον ο

ποίο επιχειρήθηκε 
η προσέγγιση με 

την Αριστερά.

κτή πρόταση του μέλουε του Ε.Γ. κ. Νεονά
κη και ορισμένεε νομαρχιακέε επιτροπέε 
που επί τηε ουσίαε έχουν πάψει να λει
τουργούν, λόγω των έντονων τριβών μετα
ξύ των στελεχών τουε, να αντικατασταθούν 
μέχρι τότε από Οργανωτικέε Επιτροπέε, ευ- 
ρείαε αποδοχήε.

Κατά την προχθεσινή συνεδρίαση, υπήρ
ξε η κοινή διαπίστωση πωε το ΠΑΣΟΚ εξήλ
θε αλώβητο από την αναμέτρηση για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ομωε τούτο δεν απέ
τρεψε τα μέλη του οργάνου από την άσκηση 
κριτικήε για πτυχέε τηε κυβερνητικής πολι
τικής, ενώ αρκετά έμμεσα πυρά δέχθηκε ο κ.

Λαλιώτης για τον τρόπο με 
τον οποίο το ΠΑΣΟΚ «άνοι
ξε» τον διάλογο περί Κέντρο 
αριστεράε. Μ άλιστα. παρ’ ο 
ίγον η συνεδρίαση να δια’ 

θιστεί από μια σύγκρουση 
,Τ9πΰ.κ· Λαλκ^τρ^τρν^α  
πορθητών»! το^ πρωθυπουρ- 

'^ υ γ ία τα >?ητήματα του κόη- 
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λόγου με τις άλλες δυνάμεις της Αριστερός.

Οι εσωκομματικές εκλογές ,

Στην προχθεσινή συνεδρίαση συμφωνή- 
Θηκε επίσης η αναβολή για την προσεχή ά
νοιξη των εσωκομματικών εκλογών για τήν 
ανάδειξη νέων νομαρχιακών εκλογών του 
ΠΑΣΟΚ. Τα μέλη του Ε.Γ, εκτίμησαν πως οι 
αντιπαραθέσεις που δημιουργήθηκαν σε 
τοπικό επίπεδο κατά τις πρόσφατες δημοτι
κές και νομαρχιακές εκλογές ήταν πολύ πι
θανόν να αναζοπυρωθούν υπό το βάρος 
μιας εσωκομματικής αναμέτρησης. Πά
ντως, το πιθανότερο είναι να γίνει αποδε-

Πυρά δέχθηκε χθες στο Ε  Γ. του ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος κ. Κ. 
Λαλιώτης για τον τρόπο με  τον οποίο «άνοιξε» το διάλογο για την Κεντροαριστερά.

τροπή για τελική έγκριση, προκειμένου εν με πληροφορίες, από τα μέλη του Ε.Γ. που 
συνεχεία να αξίοποιηθούν ωεκείμενο δια- έλαβαν τον λόγο: Ο κ. Τσόχατζόπουλος ση

μείωσε πως η μείωση των δυνάμεων του 
ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια και τις αγροτικές
ήέρ'ιδχέε συνδέεται με τίεσυνέπέιεε Που 
βιώνει ο πολίτης σε σχέση με την άνισή α
νάπτυξη κέντρου-περιφέρειας.

Η κ. Βάσω Παπανδρέου παρατήρησε πως 
το άνοιγμα προς την Αριστερά έπρεπε να 
γίνει με διαφορετικό τρόπο διότι έτσι το μό
νο που πέτυχε το ΠΑΣΟΚ ήταν να είσπρά- 
ξει την απόρριψη του ΣΥΝ. Ο κ. Ρέππας ση
μείωσε πως προκειμένου ή πρόταση για συ
νεργασία να έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει, να 
βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της σταθερής 
διακυβέρνησης και της- μεγαλύτερης ανα-

λογικότηταε του εκλογικού συστήματος. Ό 
κ. Βενιζέλος υποστήριξε πως από τα πρό
σφατα αποτελέσματα προκύπτει ενίσχυση 
του δικομματίσμού και όχι βούληση για'κυ
βερνήσεις συνεργασίας. Ο κ. Κακλαμάνης 
σημείωσεήωε θέματάόίτωε ο εκλογικός νό
μος και. οι. συνεργασίες δεν μπορεί να ε
ντάσσονται ο ίην πολιτική ατζέντα με τον 
τρόπο που έγινε πρόσφατα. Ο κ. Σκανδαλί- 
δη.ς ζίπηοε την εκπόνηση ενός ολοκληρω
μένου πολιτικού σχεδιασμού μέχρι τις προ
σεχείς εθνικές εκλογές. Η κ. Τόνια Αντωνί
ου πρότείνε την ανάδειξη του πραγματικού 
προσώπου της Ν.Δ., αλλά όχι με όρους του 
απώτερου παρελθόντος, όπως για παρά
δειγμα η δικτατορία και ζήτησε πολιτικές 
για τους μικρομεσαίους και τους αγρότες. Ο 
κ. Νεονάκηε, αν και χαρακτήρισε θετική

την προοπτική συνεργασίας με τον ΣΥΝ, υ
ποστήριξε πως ήταν πρόχειρος ο τρόπος 
χειρισμού του Θέματος. Η κ. Μιλένα Απο- 
στολάκη παρατήρησε πως όσο μεγαλώνει ο 
αριθμός τω ν στελεχών που τοποθετούνται 

! επί των συνεργασιών τόσο μεγαλώνει και η 
Καχυποψία τηε κοινήε- γνώμηε, ενώ ο κ. Πα
πουτσής εστίασε την παρέμβασή του στη 
μάχη για τον δήμο της Αθήνας.

Και εύσημα

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο πρωθυπουργός 
κλείνοντας τη οιιζήτηση απένειμε τα  εύση
μα στους κ.κ. Λαλιώτη, Νεονάκη, Μιλένα 
Αποστολάκη, Αθανασάκη, Κατσικαρέλη και 
Σαλαγιάννιι, που σήκωσαν για λογαριασμό 
τής Χαριλάου Τρικούπη το κύριο βάρος της 

..πρόσφατης αναμέτρησης.

Προβληματισμός βουλευτών 
για τη «δανεική μητέρα»

Καθυστερεί το Ελληνικό, 
σε αναμονή ο Καλατράβα

Γω νΦ . Κ α λ λ ια γ κ ο π ο υ λ ο υ  -  
Ν . Τ ς ιο υ τ ς ια

Η αποδοχή ορισμένων εκ των θέσεων της 
Εκκλησίας από πλευράς κυβέρνησης, διά 
του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φ. Πετσάλ- 
νικοιι, είχε αποτέλεσμα την ομόφωνη υ
περψήφιση -επί της αρχής- του νομο
σχεδίου για την υποβοήθηση στην αν
θρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμο
ποίησή), κατά τη  χθεσινή, πρώτη συνε
δρίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής. Σε μια εξαιρετικά υψηλού επι
πέδου συζήτηση (εξαιτίας και του θέμα
τος που αντιμετωπίζεται με το νομοσχέ
διο) υπήρξαν δύο κυρίως διατάξεις οι ο
ποίες προβληματίζουν τους βουλευτές και 
για τις οποίες εκφράζονται ενστάσεις.

Πρόκειται για την, υποβοήθηση μέσω

έμβρυο λόγω της εγκυμοσύνης, γεγονός 
φυσιολογικό.

Ποιος θα είναι τότε ο γονέας, άναρωτή- 
θηκαν οι βουλευτές, τονίζοντας πως υ
πάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν ση
μαντικότατα προβλήματα στο παιδί. Κι α
κόμα, προσέθεσαν, από την ώρα που θε- 
ωρείται επιστημονικά αποδεκτό το γεγο
νός ότι κατά την περίοδο της κυοφορίας 
το  έμβρυο είναι θετικό σε επιδράσεις και 
επιρροές της εγκύου, τότε τα ερωτήματα 
για το ποιος θα θεωρείται ο γονέας πολ- 
λαπλασιάζονται. Οσον αφορά τη μεταθα
νάτιο γονιμοποίηση οι βουλευτές τόνισαν 
μια σειρά από φιλοσοφικά και υπαρξιακά 
ζητήματα. Ο κ. Παυλόποήλος λ.χ. σημείω
σε πως όταν δίνεται η δυνατότητα διακο
πής τής κύησης επειδή μετάνιωσε ο πα
τέρας εν ζωή, δεν μπορεί να μη ληφθεί

Η ολυμπιακή προετοιμασία, εν όψει του τα
κτικού ελέγχου της ΔΟΕ που αρχίζει σήμε
ρα, απασχόλησαν τη χθεσινή συνάντηση 
της προέδρου της «Αθήνα 2004» κ. Γιάνναε 
Αγγελοπούλου και της υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
κ. Βάσωε Παπανδρέου; οι οποίες γευμάτι
σαν σε κεντρικό ξενοδοχείο. Η 
κ. Παπανδρέου, μετά την ολο
κλήρωση της συνάντησης πα
ραδέχθηκε τις καθυστερήσεις 
στα έργα του Ελληνικού, τις ο
ποίες απέδωσε στις δικαστικές 
διενέξεις μεταξύ των εργολά
βων. Ο πρόεδρος της Συντονι
στικής Επιτροπής της ΔΟΕ κ.
Ντένις Οσβαλντ εμφανίστηκε α
νήσυχος για το  συγκεκριμένο 
έργο, αλλά η κ. Παπανδρέου υ
ποστήριξε ότι θα Κερδίσουμε το

στη Βουλή. Ο κ. Κεφαλογιάννης εξαιρεί 
τους κ.κ. Βούλα Πατουλίδου, Λ. Παπαδό- 
πουλο και Ειρ. Παππά, οι Οποίοι συμμετέ
χουν σε εντεκαμελή επιτροπή «διαφύλαξης 
και προώθησης του Ολυμπισμού», ενώ ζη
τεί στοιχεία για τους υπολοίπους, υποστη-

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΦΛΩΡΙΔΗ-ΒΑΡΒΙΤΙΙΩΤΗ

Ενα «παρελθόν» άναψε φωτιά
Σφοδρό επεισόδιο διημείφθη χθες το βράδυ στη Βου
λή μεταξύ του υφυπουργού Οικονομικών κ·. f . Φλωρίδη 
και του βουλευτού της Ν.Δ. κ. Ε Βαρβιτσιώτη, όταν ο τε
λευταίος μίλησε για «βεβαρημένο παρελθόν» του κ. 
Φλωρίδη από τα υπουργεία από τα οποία πέρασε. Στην 
επιμονή του υφυπουργού να διευκρινίσει τι εννοούσε ο 
κ. Βαρβιτσιώτης απάντησε ότι «όλοι γνωρίζουν γιατί α- 
πεπέμφθή από το υφυπουργείο Αθλητισμού ο κ. Φλωρί- 
δης». Σε εξαιρετικά οργισμένο ύφος ο κ. Φλωρίδης α
πάντησε: «Ολοι γνωρίζουν όή εγώ συγκρούσθηκα με τα 
άνομα συμφέροντα, αλλά ο κ. Βαρβιτσιώτης ήταν που 
ήθελε με κάθε τρόπο, έκανε αγώνα να αποσυρθεί η 
τροπολογία (για την απομάκρυνση του Β. Μητρόπου- 
λου) που έβαζε φρένο στα διαπλεκόμενα από το αθλητι
κό νομοσχέδιο. Το πέτυχε μεν, αλλά εγώ το έφερα με 
νόμο. Αυτό είναι το βεβαρημένο παρελθόν». Ο  κοινο
βουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. κ. Παυλόπουλος 
που παρενέβη τόνισε ότι «αυτά ήταν ημίμετρα, δεν προ
χώρησε η κυβέρνηση σε εξυγίανση και άτι οπωσδήπο
τε δεν μπορεί η κυβέρνηση να επαίρεται για τη διαφά
νεια που δεν επετεύχθη στο χώρο του ποδοσφαίρου.

ΜΕ ΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
1 · ·.. . - ‘ 1 ; · * "  ’ ί '

Το βιβλίο του Γ. Αναστασόπουλου
Δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι κ. Γ. Ράλλης και Τζ 
Τζαννετάκης, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Απ. Κακλαμά
νης, τριάντα βουλευτές της Ν.Δ., στελέχη κομμάτων και 

. δημοσιογράφοι, παρέστησαν χθες στην παρουσίαση 
του βιβλίου του τ. αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου κ. Γ. Αναστασόπουλου «Η σύγκρουση για το 
σύστημα-εκλογήςτων Ευρωβουλευτών». Για'το βιβλίο 

’ - μίλησαν ο:γεν: γραμματέαςiriq K t  τη ς 'Μ ·Λ··.;ί·
;ϊμαράκης, nöW εξιίρε,την frpiJöcpöpa rou συγγραφέα 
öxrivπολιτική ζωπ, ο τ. αντιπρόεδρος του Ευρωκοινο
βουλίου κ, Παρ. Αυγερινός Και ο ευρωβουλευτής του 
Συνασπισμού κ. Αλ. Λλαβάνος. Οι ομιλητές αναφέρθη
καν στη χρησιμότητα της μελέτης του συγγραφέα για 
τα ευρωπαϊκά δρώμενα και χαρακτήρισαν τις παρεμβά
σεις του καίριες, ιδιαίτερα θερμή ήταν η αναφορά στο 
βιβλίου του Κ: Αλαβάνου, που συμφώνησε εν πολλοίς 
με τις απόψεις του συγγραφέα και έγνεψε καταφατικά 
στην εκλογή των ευρωβουλευτών με «σταυρό».

ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΣΤΟΝ Δ. ΤΣΟΒΟΛΑ

Ποινική δίωξη κατά υπαλλήλων
Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της αντιποίησης 
Αρχής, παράνομης κατακράτησης και απρόκλητης έρ- 
γω εξύβρισής άσκησε χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών 
σε βάρος ιων υπαλλήλων ιδιωτικής ασφαλείας του 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», Στ. Γιαννέτσου, Ζωής Νικο- 
λαϊδου και Δημήτρη Κέκκη, ενώ με την κατηγορία της 
ηθικής αυτουργίας βαρύνονται οι προϊστάμενοι της ε
ταιρείας ιδιωτικής ασφαλείας του αεροδρομίου Π. Τα- 
σιόπουλος και Ματίας Μίτσερλιχ. Σύμφωνα με τις κα
ταγγελίες, τον περασμένο Ιούλιο ο Κ. Τσοβόλας επρό- 
κείτο να ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του στην Κρήτη. 
Φτάνοντας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πέρασε από 
τον έλεγχο των επιβατών και κατευθύνθηκε προς την 
αίθουσα αναμονής όπου περίμενε το λεωφορείο του α
εροδρομίου που θα τους μετέφερε στο αεροπλάνο 
τους. Εν αναμονή του λεωφορείου οι τρεις υπάλληλοι 
ασφαλείας του αεροδρομίου ζήτησαν από τον κ. Τσο- 
βόλα να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο. Ο  κ. Τσοβό
λας αρνήθηκε, επικαλούμενος την ιδιότητά του, και δη- 
μιουργήθηκε ένταση από το επεισόδιο εξαιτίας του ο
ποίου ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ κα| η σύζυγός του έχα
σαν την πτήση.

Η κλήρωση

λύση η οποία δεν εγγυάται Ντενκι 
τα όσα αποτελούν προϋπο- δούμε 
θέσειε για τη λύση του Κυ- Τέλοε, 
πριακού, όπωε για παρά- πανέλι 
δείγμα την τήρηση των ά- ράτην 
ποφάσεων του Συμβουλίου ότι η 
Ασφαλείαε, τη σωστή λει- να απ 
τουργία τηε Πολιτείαε». Πα- ση τη; 
ράλληλα, ο κ. Σημίτηε κατέ- στην I 
στήσε σαφέε πωε την πρω- την ε 
τοβουλία των κινήσεων για κού. 
την αποδοχή ή την απόρρι- Με ■

: ψη του σχεδίου Ανάν για μή πλ 
την επίλυση του Κύπρια- εξ άλ; 
κού, που θα επιδοθεί στιε -που 
δύο πλευρέε μέχρι τα τέλη δυ βρ 
τηε προσεχούε εβδομάδοε, και σ 
θα έχει η Λευκωσία. «Το ντήσε 
σχέδιο αυτό θα το εκτιμή- σωε

Μητσοτάκτ
Των Φ. Κ α λ λ ια γ κ ο π ο υ λ ο υ  - 

Ν. Τ ς ιο υ τ ς ια

Με σχετική αισιοδοξία αλλά απόλυτη 
επιφύλαξη για τιε εξελίξειε αντιμετω
πίζουν, στην πλέιοψηφία τουε, το α
ποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρ- 

I κία οι Ελληνεε βουλευτέε που παρα
κολουθούν συστηματικά τα γεγονό
τα στη γείτονα χώρα, μιλώνταε στην 
«Κ». Κοινό στοιχείο των αναλύσεων 
όλων είνμι ότι δεν εκλαμβάνεται ωε

κ. Ιίρντογάν, είναι ισλαμικό, -αλλά κι 
ότι όλοι εκφράζουν την απορία τουε 

| για το τι τελικά θα πράξει το Δικα
στήριο τηε Τουρκίαε σε ό,τι αφορά 
τον ίδιο.

«Χρυσή ευκαιρία»
Ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κων. 

Μητσοτάκηε κάνει λόγο για «χρυσή 
ευκαιρία τηε Ελλάδοε» να κλείσει τα 
θέματα τηε Κύπρου αλλά και των ό
ποιων ελληνοτουρκικών διαφορών 
και δεν θεωρεί πρόβλημα κατ’ ανά
γκην το ισλαμικό στοιχείο του ΑΚΕ 
(όπωε ονομάζεται το κόμμα του κ 
Ερντογάν). Ο β’ αντιπρόεδροε τη; 
Βουλήε κ. Παν. Σγουρίδηε ξεκινά την 
ανάλυσή του από το στοιχείο ότι 
χρόνο με το χρόνο η βεβαιότητα όχι 
στην Τουρκία τα πάντα ελέγχοντα 
από το πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνν

Αβραμόπουλοι 
Ερντογάν στο 1

Ο νικητής ι
κ. Ρετσέπ ' 
την Κύπρο 
και... θυμά 
ων κ. Δημή 
το προκύπ 
πηγέε από 
κου πολιτιι 
σείε και τιε 
την εήίλυα 
βλήματοε, ι 

ση του ΑΠΕ από την Κωνσταντίνου 
ναφέρθηκε στην ιδέα τηε «βελγικό


