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An. Κακλαμάνηβ: Εκλογές ans 26 Μαρτίου
«Φανιασιώσειε ότι θα κινήσω διαδικασίες εκλογήε Προέδρου αμέσωε μετά ns εορτέε»

Τ ην εκτίμηση ότι οι βου- 
λευηκέε εκλογέε θα διε- 
δαχθούν στιε 26 Μαρ

τίου διατύπωσε χθεε ο Πρόε- 
δροε τηε Βουλήε κ. Απ. Κα- 
κλαμάνηε. Σε συνομιλία με 
τουε κοινοβουλευτικούε συ- 
ντάκτεε, αναφορικά με την η
μερήσια διάταδη τηε Βουλήε, 
ο κ. Κακλαμάνηε ρωτήθηκε

Ρεπορτάζ 
Γρ. Τζιοβλρλς

για τα δημοσιεύματα περί διε- 
δαγωγήε των εκλογών εντόε 
του Φεβρουάριου, με κίνηση 
από τον ίδιο των διαδικασιών 
εκλογήε Προέδρου τηε Δημο
κρατίας αμέσωε μετά τιε γιορ- 
τέε.

«Αυτά είναι φαντασιώσεις. 
Δεν έχω καμία ένδειΞη για 
επίσπευση των εκλογών πριν 
από τιε 26  Μ αρτίου» τόνισε 
και λίγο αργότερα συμπλή
ρωσε: «Συζητώ με τον Πρω
θυπουργό σχεδόν καθημερι
νά για πλείστα άλλα ζητήμα
τα, αλλά σαε διαβεβαιώ ότι 
δεν έχουμε κάνει καμία συ
ζήτηση επ’ αυτού». Οταν, μά
λιστα, δημοσιογράφοε παρα
τήρησε ότι θα μπορούσε να 
είχε μια τέτοια συζήτηση, αλ
λά να ήταν δεσμευμένοε να 
μην τη ν α να κ ο ινώ σει, συ 
μπλήρωσε: «Σε αυτή την πε
ρίπτωση θα σιωπούσα».

Ο κ. Κακλαμάνηε κλήθηκε 
να ερμηνεύσει τη διάταδη του 
άρθρου 32 του Συντάγματος, 
σύμφωνα με την οποία οι δια
δικασίες τηε προεδρικής ε- 
κλογήε δεκινούν «έναν του
λάχιστον μήνα προτού λήΞει 
η θητεία τού εν ενεργεία Προ
έδρου».

Εδήγησε ότι με βάση αυτό 
ο ίδιοε μπορεί θεωρητικά να 
ορίσει «και αύριο» την πρώ
τη ψηφοφορία. Πρόσθεσε, ό- 
μωε, ότι αν και ο ορισμόε των 
ημερομηνιών για τιε ψηφοφο
ρίες είναι στην αποκλειστική 
αρμοδιότητά του θα συνεν- 
νοηθεί προηγουμένου τόσο με 
την κυβέρνηση όσο και με τα 
κόμματα τηε αντιπολίτευσή.

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ Η ελληνική Βουλή θα στηρίδει ηθικά και
υλικά την πρωτοβουλία του δικτύου «Αμφικτιονία αδελφο- 
ποιημένων πόλεων και περιοχών τηε Μεσογείου» να δημι
ουργήσει έναν νέο θεσμό, το Βήμα νέων τηε Μεσογείου κα
τά το πρότυπο τηε Βουλήε των Εφήβων.

Την απόφασή του αυτή ανακοίνωσε ο Πρόεδροε τηε Βου
λήε Απόστολοε Κακλαμάνηε (στη φωτογραφία στο βήμα) 
κηρύσσοντας χθεε την έναρδη των εργασιών του τριήμερου 
συνεδρίου τηε Αμφικτιονίας με θέμα «Μ εσόγειοί - Γέφυρα 
στην ευρω-μεσογειακή προοπτική τηε Ευρωπαϊκής Ενωσηε 
για τη συνεργασία των λαών τηε» που πραγματοποιείται σε 
δενοδοχείο τηε Αθήναε, με τη χορηγική υποστήριδη τηε ΙΟηε 
διεύθυνσης τηε Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Οι λαοί τηε Μεσογείου» τόνισε ο κ. Κακλαμάνηε «πρέ
πει να μετατρέφουν τη θάλασσα που τουε ενώνει σε ζώνη 
ειρηνικής συνύπαρΞηε, αλληλεγγύης, δημοκρατίας, περι

φερειακής ανάπτυΞηε και πολιτισμικής δημιουργίας».
«Οι μεσογειακοί λαοί» συνέχισε ο Πρόεδροε τηε Βουλήε, 

«χρησιμοποιώντας ωε αφετηρία την κοινή ιστορική τουε 
πορεία, μπορούν να σφυρηλατήσουν σχέσειε ανοχήε, σε
βασμού και αλληλοκατανόησηε, απορρίπτονταε κάθε ιδέα 
επίκλησηε στον επιθετικό εθνικισμό, τον ρατσισμό και την 
Ξενοφοβία».

Το νεοσύστατο δίκτυο Αμφικτιονία με έδρα την Αθήνα, 
συγκροτούν 47 πόλειε από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιτα
λία, τη Γαλλία, την Παλαιστίνη και την Τουρκία, η οποία εκ
προσωπήθηκε στο συνέδριο από δημάρχουε και νέουε τηε 
Ιμβρου και τηε πόλεωε Ερεγλί. Εκτόε από τιε πόλειε που εί
ναι μέλη τηε Αμφικτιονίαε, στο συνέδριο συμμετέχουν επί- 
σηε αντιπροσωπείες από τη Βουλγαρία, τη Βοσνία - Ερζε
γοβίνη, την Αλβανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Μάλ
τα.

Στην περίπτωση που απο- 
φασισθεί η εδάντληση των συ
νταγματικών περιθωρίων, τό 
τε για tis τρειε -  φανερέε, ο
νομαστικές -  ψηφοφορίες που 
προβλέπεται να γίνουν στην 
παρούσα Βουλή και οι οποίεε 
πρέπει να απέχουν μεταδύ τουε 
πέντε ημέρεε, ωε επικρατέ
στερες προβάλλουν οι ακό
λουθες ημερομηνίες:
>  Στιε 8/2 η πρώτη ψηφο
φορία, κατά την οποία Πρόε
δροε εκλέγεται με 200 ψή- 
φουε.
>  Στιε 14/2 η δεύτερη, στην 
οποία επίσηε απαιτείται συμ
φωνία σε ένα πρόσωπο 200 
βουλευτών.

>- Στιε 20/2 η τρίτη ψηφο
φορία, κατά την οποία η α- 
νάδειδη του ανώτατου άρχο
ντα μπορεί να γίνει και με 180 
ψήφουε.

Εφόσον και η τρίτη ψηφο
φορία αποβεί 
άκαρπη τότε το 
Σ ύ ν τ α γ μ α  
προβλέπει τη 
διάλυση τηε 
Βουλήε και την 
προκήρυδη ε 
κλογών εντόε δέκα ημερών. 
Μέ δεδομένο ότι απαιτείται να 
μεσολαβήσει προεκλογική πε
ρίοδος που δεν μπορεί να εί
ναι μεγαλύτερη από έναν μή
να, αλλά ούτε και μικρότερη

από 25 ημέρεε (καθώε υπάρ
χουν προθεσμίες για την υ
ποβολή υποψηφιοτήτων και 
την ανακήρυδή τουε), η 26η 
Μαρτίου προβάλλει ωε η πλέ
ον πιθανή ημερομηνία.

Η μετάθεση 
τω ν  εκλογώ ν 
σ ε  π ρ ο γ εν έ 
σ τερ ο  χρόνο 
μπορεί, ωστό
σο, να γίνει με 
ορισμό νω ρ ί

τερα από τιε 8 Φεβρουάριου 
τηε πρώτηε ψηφοφορίας για 
την εκλογή Προέδρου.

Το «σενάριο» αυτό προτού 
διαψευσθεί από τον  κ. Κα- 
κλαμάνη είχε τροφοδοτηθεί

από τιε αποφάσεις που έλαβε 
χθεε η διάσκεψη τω ν Προέ
δρων τηε Βουλήε για τιε συ
νεδρ ιάσει που θα γίνουν την 
ερχόμενη εβδομάδα στην Ολο
μέλεια τηε Βουλήε. Ειδικότε
ρα:
>· Με πρωτοβουλία τηε κυ
βέρνησή  (η οποία είχε τη δυ
νατότητα να τη μεταθέσει για 
μετά τιε γιορτέε) ορίστηκε να 
γίνει την προσεχή Τρίτη η συ
ζήτηση που ζήτησε η Νέα Δη
μοκρατία επί τηε σύμ βασή  
για «δυστό» λαχείο.
>■ Δύο ημέρεε αργότερα, την 
Πέμπτη 16/12, θα γίνει συ
ζήτηση και ψηφοφορία επί άλ- 
ληε πρότασηε τηε αδιωματι-

Οι επικρατέστερες 
ημερομηνίεε 

για ns ονομασηκέε 
ψηφοφορίες

κή5 αντιπ ολ ίτευσή  για σύ
σταση Εδεταστική5 ΕπιτροπήΒ, 
προκειμένου να ερευνηθεί η 
σύμβαση για το προκαθορι
σμένο στοίχημα του ΟΠΑΠ. 
(Η κυβερνητική πλειοψηφία 
θα απορρίψει την πρόταση, 
και το ζήτημα, κοινοβουλευ
τικά τουλάχιστον, κλείνει).
>  Στο ενδιάμεσο, δηλαδή την 
ερχόμενη Τετάρτη, θα διεδα- 
χθεί η προ ημερησία5 διατά- 
δεω5 συζήτηση σε επίπεδο πο
λιτικών αρχηγών που ζήτησε 
το ΔΗΚΚΙ με αντικείμενο τη 
Σύνοδο του Ελσίνκι.

Με τιβ τρεΐ5 αυτέ5 συζητή- 
σεΐ5 και με κάποιεΒ «εμβόλι- 
μεΞ» συνεδριάσει για την προ
ώθηση του νομοθετικού έρ 
γου τη5 κυβέρνησή στην ου
σία ολοκληρώνεται το κοινο
βουλευτικό έργο για το 1999.

Απομένει μόνο η πενθήμε
ρη συζήτηση επί του προϋπο
λογισμού που θα δεκινήσει την 
προσεχή Παρασκευή 17/12 
και θα τερματιστεί με την ψη
φοφορία για την έγκρισή του, 
τα μεσάνυχτα τηε Τρίτηε, 21 
Δεκεμβρίου.

Η σπουδή τη5 κυβέρνησηε 
να «κλείσει» τα δύο ζητήματα 
σκανδαλοθηρικού χαρακτήρα 
που τέθηκαν το τελευταίο διά
στημα από τη Νέα Δημοκρα
τία έδωσε την εντύπωση ότι 
στΐ5 στοχεύσει τη5 πλειοψη- 
φία5 είναι να αφαιρέσει αυτά 
τα «βέλη» από την προεκλο
γική φαρέτρα τη5 αδιωματι- 
κή5 αντιπολίτευσή, έτσι ώστε 
να μπορεί με την επανέναρδη 
των εργασιών τη5 Βουλήβ να 
δεκινήσουν οι διαδικασίε5 ε- 
κλογή$ Προέδρου και επί
σπευσή  των βουλευτικών ε
κλογών.

Απαντώντα5, εδάλλου, σε 
σχετικέ$ ερωτήσεΐ5 ο γενικόε 
γραμματέαε Τύπου κ. Ν. Α- 
θανασάκηβ τόνισε ότι την ευ
θύνη για τη διεδαγωγή πρόω
ρων εκλογών έχει η αδιωμα- 
τική αντιπολίτευση και συνε- 
πώ5 εκείνη θα πρέπει να ε- 
ρωτηθεί και για την πιθανή η
μερομηνία τη5 εκλογική5 α
ναμέτρησή.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΗΜΙΤΗ

Xtoxos τώρα του ΠαΣοΚ  
να κερδίσει tous αγρότεβ

Στον αγροτικό κόσμο στρέφει πά
λι την προσοχή του το ΠαΣοΚ, 
στο πλαίσιο Tns εκλογικήε προετοι- 

μασίαβ του και μετά tis επαναλαμ- 
βανόμενεβ διαπ ιστώσει των δημο
σκοπήσεων κατά tis οποίεΞ οι αγρό- 
τε5 εκφράζουν δυσπιστία απέναντι 
στην κυβέρνηση, κυρίαν oris περιο- 
x is  με χαμηλό αγροτικό εισόδημα, ή 
με προβληματικέ5 καλλιέργειεε. Χθεε 
επαναδραστηριοποιήθηκε υπό την 
προεδρία του γραμματέα Tns ΚΕ κ. 
Κ. Σκανδαλίδη η επιτροπή σύνδε- 
ons κόμματοε-κυβέρνησηε και κά- 
λεσε τον υπουργό Γεωργίαε κ. Γ. Α- 
νω μ ερίτη  σε σύσκεψη στην οποία 
έλαβαν μέροβ οι κκ. Θ. T oouk0tos, 
Π. Λάμπρου, Mix. Neovdkns, Στ. 
MaviKas και Τ. Βασιλείου. Η επι
τροπή αποφάσισε να θέσει σε ε 
φαρμογή εκτεταμένο πρόγραμμα ε
παφών με τον αγροτικό κόσμο στο 
οποίο εντάχθηκε και η περιοδεία του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στην Α- 
χαΐα otis 15 Ιανουάριου. Θα προη-

γηθούν διάφορεε πρωτοβουλίε5 του 
υπουργού Γεωργία5 και των αρμό
διων κομματικών στελεχών, με σκο
πό να αναθερμάνουν τιε σχέσειε του 
ΠαΣοΚ με ένα στρώμα στο οποίο στη
ρίζεται παραδοσιακά. Στιε 16 Δ ε 
κεμβρίου ο κ. Ανωμερίτηε θα συ- 
γκαλέσει σύσκεψη όλων τω ν βου
λευτών του ΠαΣοΚ από τιε αγροτικέε 
περιοχέε προκειμένου να τουε ενη
μερώσει για τιε δραστηριότητε5 του 
υπουργείου, ενώ  ο ίδιοε θα περιο
δεύσει στην Κεντρική Μακεδονία, 
στην Ηπειρο και στην Πελοπόννησο, 
συνεπικουρούμενοε από κλιμάκια 
κομματικών στελεχών. Σε αυτά τα 
πλαίσια ο υπουργόε Γεωργίαε να α

νακοινώσει τιε λεπτομέρειεε του νο
μοσχεδίου για τουε συνεταιρισμούε, 
καθώε και την πορεία για την ολο
κλήρωση του Μητρώου Αγροτών. Κα

Ρεηορτάζ 
Γ. Λλκοπουλος

τά τη διάρκεια τηε διακοπήε των ερ
γασιών τηε Βουλήε λόγω  τω ν εορ
τών, οι βουλευτέε του ΠαΣοΚ, υπό 
τιβ οδηγίε5 του αρμόδιου για τη σύν
δεση τηε ΚΟ με την κυβέρνηση υ
πουργού Επικρατείαε κ. Κ. Γείτονα, 
θα περιοδεύσουν στιε εκλογικέε πε- 
ρκρέρειέε τουβ, ενώ στιε αρχέε του 
επόμενου έτουε το ΠαΣοΚ θα οργα

νώσει πανελλαδική σύσκεψη αγρο
τικών στελεχών με ομιλητή τον πρω
θυπουργό κ. Σημίτη.

>  Ο κ. Τσουκάιο5
Κλιμάκια του ΠαΣοΚ με συντονιστή 
τον κ. Θ. Τσουκάτο εδορμούν από σή
μερα ωε την Κυριακή στη Θράκη προ
κειμένου να πραγματοποιήσουν επα- 
φέε με τοπικούβ φορεί5 και να ενι- 
σχύσουν την πολιτική και οργανωτική 
ανασύνταδη του κυβερνώντοε κόμ- 
ματοε. Τα στελέχη του ΠαΣοΚ θα συ
ναντηθούν με νομάρχεε και δημάρ- 
χουε τηε περιοχήε και θα οργανώσουν 
ολομέλειεε τω ν κομματικών μελών 
στην Ξάνθη, στη Ροδόπη και στον Ε

βρο στο πλαίσιο τηε προεκλογικήε προ- 
ετοιμασίαε.

> Π ρ ό β λη μα  σ τη  Ν εολαία
Στα πρόθυρα νέαε κρίσηε βρίσκεται η 
Νεολαία ΠαΣοΚ, που βρίσκεται καθ’ 
οδόν προε το 4ο συνέδριό τηε, για το 
οποίο η οριστικοποίηση του καταλό
γου των μελών πρόκειται να ολοκλη
ρωθεί το προσεχέε Σαββατοκύριακο. 
Ομάδα μελών τηε Οργανωτικήε Επι- 
τροπήε του Συνεδρίου καταγγέλλει αλ- 
χημείεε από την πλευρά τηε ηγεσίαε 
τηε Νεολαίαε και ζητεί κοινή συνε
δρίαση με το ΕΓ προκειμένου να α
ποτραπεί η επιδείνωση τηε έντασηε 
που ήδη διαφαίνεται. Στην επιστολή 
τουε αναφέρουν ότι δεν τηρούνται οι 
όροι πραγματοποίησηε του συνεδρί
ου που είχαν συμφωνηθεί, ενώ κάνουν 
λόγο για «διαδικασίεε-παρωδία», για 
«πλαστά πρακτικά», ακόμη και για 
«τραμπουκισμούε και βιαιοπραγίεε» 
σε ορισμένεε προσυνεδριακέε συνε- 
λεύσειε.


