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θρίλερ σιην ψήφιση ίου πολυνομοσχεδίου. Δεν πέρασε διάταξη 
για την απελευθέρωση ίου ωραρίου ίων φαρμακείων. Ανησυχητικό 
το «μήνυμα» προς την κυβέρνηση ενόψει των μεγάλων αποφάσεων

Ανταρσία-φαρμάκι 
στη Βουλή ms
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Αττορρίφθηκε με διαδικασία- 
θρίλερ στη Βουλή αργά χθες 
το βράδυ η διάταξη της τε

λευταίας στιγμής, την οποία κατέθε
σε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λο- 
βέρδος και αφορά την απελευθέρω
ση του ωραρίου των φαρμακείων.

Με ψήφους 101 υπέρ, 65 κατά και 
87 «παρών» η εθνική αντιπροσωπεία 
την καταψήφισε καθώς 30 βουλευ
τές του ΠΑΣΟΚ δήλωσαν «παρών» 
και άλλοι 9 την καταψήφισαν σε σύ
νολο 253 ψηφισάντων, ενώ αρχι
κά είχαν καταγραφεί ότι θα ψηφί
σουν 264 βουλευτές. Απούσιαζαν 
τέσσερις από το ΠΑΣΟΚ (οι Γ. Πα- 
πανδρέου, Ηλ. Μόσιαλος, Γ. Αρβα- 
νιτίδης και Αργ. Λαφαζάνης) και 26

Η σιάση ίων βουλειπών θα 
αποιελέσει το κύριο θέμα
cnjzftmcms σε συνάντηση 
Παπαδήμου με apxnyoùs
από τη Νέα Δημοκρατία, από τους 
οποίους -  όπως λένε οι πληροφορί
ες -  οι 16 αποχώρησαν στη διαδικα
σία της ψηφοφορίας προκειμένου να 
μην υπερψηφίσουν τη διάταξη για 
τη σύσταση δικηγορικών εταιρειών.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληρο
φορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, 
η κυβέρνηση προτίθεται να φέρει 
προς ψήφιση την τροπολογία Λο
βέρδου για  τους φαρμακοποιούς 
σε άλλο νομοσχέδιο, ενώ η ανταρ
σία των βουλευτών θα αποτελέσει 
το κύριο θέμα συζήτησης της νέας 
συνάντησης του κ. Παπαδήμου με 
τους πολιτικούς αρχηγούς των κομ
μάτων που στηρίζουν την κυβέρνη
ση, η οποία θα γίνει σύντομα.

Πρόκειται για ψήφο-φαρμάκι προς 
την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδή
μου, κυρίως ενόψει των μεγάλων 
αποφάσεων που καλείται να λάβει, 
οι οποίες σχετίζονται με τη σκλη
ρή διαπραγμάτευση για το PSI, την 
υπογραφή της δανειακής σύμβασης 
καθώς και το ενδεχόμενο της μείω
σης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. 
Από ό,τι φάνηκε από την εξέλιξη της 
χθεσινής ψηφοφορίας σημαντικός 
αριθμός βουλευτών του ΠΑΣΟΚ όχι 
μόνο αντιτάχθηκε στη συγκεκριμένη 
διάταξη, αλλά με τη στάση τους στη 
φανερή ονομαστική ψηφοφορία δι
ατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις και 
σε άλλες επίμαχες διατάξεις του πο
λυνομοσχεδίου. Τα άρθρα αφορούν 
πολυπληθείς ομάδες πολιτών, δηλα
δή τη σύσταση δικηγορικών εταιρει
ών σε όλη την επικράτεια, την πε
ρικοπή των δώρων Χριστουγέννων

και Πάσχα για τους συνταξιούχους 
κάτω των 60 ετών και, κατά δεύτε
ρο λόγο, την ίδρυση Ταμείου αξιο
ποίησης της Δημόσιας περιουσίας, 
τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις 
δημόσιων φορέων (ΕΟΜΜΕΧ, ΕΒΕ- 
ΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ κλ.π.).

ΤΡΕΙΙ ΩΡΕΣ. Η τελική φάση της ψη
φοφορίας κράτησε σε αγωνία για 
τουλάχιστον τρεις ώρες τα μέλη της 
εθνικής αντιπροσωπείας -  στις π ε 
ρισσότερες ψηφοφορίες οι απουσί
ες ήταν μαζικές -  ιδιαίτερα από τα 
δύο μεγάλα κόμματα.

Η κατάσταση αυτή μάλιστα υπο
χρέωσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρ
νησης και υπουργό Οικονομικών 
Ευάγγελο Βενιζέλο να ζητήσει το 
αποτέλεσμα προκειμένου να δ ια 
πιστώσει «εάν τελικά υπερψηφίζο
νται οι βασικές διατάξεις του πολυ
νομοσχεδίου». Αξίζει να σημειωθεί 
ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο 
ίδιος είχε «κάνει έκκληση στα κόμ
ματα που στηρίζουν τη σημερινή 
κυβέρνηση να το υπερψηφίσουν».

Στην επίμαχη διάταξη για  την 
απελευθέρω ση του ωραρίου των 
φαρμακείων, η Νέα Δημοκρατία δή
λωσε «παρών» με το επιχείρημα, κα
τά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσω
πο του κόμματος Κώστα Τοσούλα, 
ότι πρόκειται για προχειρότητα της 
τελευταίας στιγμής.

Παράλληλα οι βουλευτές των άλ
λων κομμάτων (ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ) 
τάχθηκαν κατά της διάταξης, ενώ 
εντύπωση προκάλεσε η συνταύτι- 
ση των μελών της κυβέρνησης και 
βουλευτών του ΛΑΟΣ Μ. Βορίδη, 
Α. Γεωργιάδη και Α. Ροντούλη οι 
οποίοι αντιτάχθηκαν στην πρότα
ση του Α. Λοβέρδου. Από την πλευ
ρά τους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές 
που πρόσκεινται στη Δημοκρατική 
Αριστερά την καταψήφισαν, ενώ οι 
συνάδελφοί τους από τη Δημοκρα
τική Συμμαχία δήλωσαν «παρών».

ΕΠΕΜΕΙΝΕ. Πάντως ο υπουργός 
Υγείας επέμεινε μέχρι λίγα λεπτά 
πριν από την έναρξη της ψηφοφο
ρίας στην άποψή του, λέγοντας ότι 
«δεν είναι δυνατόν να υποκύπτου
με σε κάποιους ελάχιστους συλλό
γους που βάζουν δύστροπες πρα
κτικές», παρά το γεγονός ότι τόσο 
ο τέως πρόεδρος της Βουλής Από
στολος Κακλαμάνης όσο και ο νυν 
πρόεδρος Φίλιππος Πετσάλινικος, 
καθώς και ο τέως υπουργός Δικαι
οσύνης Χάρης Καστανίδης, τον κά- 
λεσαν να επαναφέρει τη διάταξη 
σε άλλο σχέδιο νόμου, που θα κα
τατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη 
εβδομάδα.

Αντίδραση 
πολλών βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ
Μετά την επιμονή του 
Ανδρέα Λοβέρδου να 
κατατεθεί την ύστατη 
στιγμή χθεε προε 
ψήφιση η συγκεκριμένη 
τροπολογία στην οποία, 
κατά την άποψή του, 
αντιτίθενται μόνο δυο 
τρειε φαρμακευτικοί 
σύλλογοι τηε περιφέρειαε 
ενώ συντάσσονται τηε 
Αθήναε, του Πειραιά 
και ο Πανελλήνιοε 
Φαρμακευτικόε 
Σύλλογοε, η αντίδραση 
πολλών βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση 
καθώε, όπωε έλεγαν, 
έστειλαν, αυστηρή 
προειδοποίηση προε 
την κυβέρνηση ότι 
«στο εξήε δεν θα 
υπερψηφίζουν έκτακτα 
μέτρα, νομοσχέδια και 
τροπολογίεε τηε νύχταε».

Ο υπουργόε Υγείαε Ανδρέαε ΛοΒέρδοε ενώ επιχειρηματολογεί για τη διάταξη που 
αφορά την απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακοποιών
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Φρέσκο ψάρι Ειρηνικού, μαύρα φασόλια, αλλά και ιδιαίτερεε λιχουδιέε ms Κόστα Πάντωε πολλοί, μετά tous φρέσκουε χυμούε ηράσινηε καρύδαε, δεν αντιστάθηκαν
Ρίκα απόλαυσαν οι σύνεδροι στο υπερπολυτελέε Intercontinental Real Hotel & και επισκέφθηκαν τη διάσημη παραλία Playa Hermosa στο Jaco, παρά το γεγονόε
Tower Club, το οποίο φιλοξένησε το συνέδριο με τουε ηγέτεε των Σοσιαλιστών. ότι Βρισκόταν δύο ώρεε μακριά με το αυτοκίνητο από το ξενοδοχείο

0 Παπανδρέου υποψήφιος
στη Σοσιαλιστική Διεθνή
Υιοθειήθηκε η πρόιασή ίου για ανοιχτή διαδικασία στην εκλογή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Την εκ νέου υποψηφιότητά του 
για την προεδρία της Σοσια
λιστικής Διεθνούς υπονόησε 

ο Γιώργος Παπανδρέου στο Σαν Χο- 
σέ της Κόστα Ρίκα λίγους μήνες πριν 
από το προγραμματισμένο Συνέδριό 
της στη Νότια Αφρική.

Επί της ουσίας ο απερχόμενος 
πρόεδρος του ΠΑ 
ΣΟΚ κατά τη διάρ
κεια της τακτικής 
συνόδου της δ ιε 
θνούς οργάνωσης 
στη χώρα της Κε
ντρικής Αμερικής 

έβαλε το πρώτο λιθαράκι στη διαδι
κασία της επανεκλογής του προλει- 
αίνοντας συγχρόνως το έδαφος για 
την παραμονή του στο τιμόνι της. Πα
ράλληλα ανέβασε και τον υδράργυρο 
στο θερμόμετρο της συνόδου αιφνι- 
διάζοντας με την πρότασή του που 
προβλέπει ανάδειξη νέας ηγεσίας 
της οργάνωσης (προέδρου και γραμ
ματέα) με ανοιχτές διαδικασίες. Οχι

Οι σύνεδροι 
τον ενθάρρυναν 
να διεκδικήσει 
εκ νέου mv ηγεσία

δηλαδή μέσω προτάσεων μιας κλει
στής επιτροπής όπως γινόταν ώς τώ
ρα, αλλά·μέσω των ψήφων των κομ
μάτων που θα πάρουν μέρος στο Συ
νέδριο (Congress), το μεγαλύτερο όρ
γανο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Λίγο πριν ολοκληρώσει την επ ί
σημη ομιλία του ο Γ. Παπανδρέου 
αναφέρθηκε στην πρόταση - έκπλη
ξη για τις διαδικασίες εκλογής. «Θα 
ήθελα να επισημάνω ένα κρίσιμο θέ
μα για μένα που αφορά τις εκλογές 
για την ηγεσία της οργάνωσης. Επει
δή χρειάζεται να είμαστε μία οργάνω
ση έμπνευσης και ελπίδας αλλά και 
παράλληλα παράδειγμα δημοκρατι
κής λειτουργίας, πιστεύω ότι πρέπει 
να εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο και 
γραμματέα με ανοιχτές διαδικασίες 
στο Συνέδριο».

Η πρόταση Παπανδρέου δεν συνά
ντησε αντιδράσεις, αντιθέτως χειρο
κροτήθηκε και υιβθετήθηκε. Μάλι
στα αργότερα, όπως αναφέρουν συ
νεργάτες του, οι περισσότεροι σύνε
δροι που τον πλησίασαν για να συνο
μιλήσουν μαζί του τον ενθάρρυναν να

Τι λέει
ιο καταστατικό
Το καταστατικό 
τηε Σοσιαλιστικήβ 
Διεθνούβ αναφέρει ότι 
δεν υφίσταται κώλυμα 
εκλογήε ενόε ηγέτη 
ωε προέδρου τηε 
οργάνωσηε εάν 
τη συγκεκριμένη 
περίοδο που θα γίνει 
η διαδικασία 
ανάδειξηε νέαε 
ηγεσίαε δεν είναι 
πρόεδροε ενόε 
κόμματοε - μέλουε τηε

προχωρήσει εκ νέου στη διεκδίκηση 
της ηγεσίας της οργάνωσης. Εχει τη 
σημασία του το γεγονός ότι ο ίδιος 
δεν εμφανίστηκε απρόθυμος στο να 
επιδιώξει την επανεκλογή του, αντι
θέτως, έλεγαν συνεργάτες του, συμ
μετείχε ενεργά στη σχετική συζήτηση 
που έκανε με τους συνέδρους, εκπρο
σώπους πολλών σοσιαλιστικών κομ
μάτων από όλες τις ηπείρους.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Σο
σιαλιστικής Διεθνούς, δεν υφίσταται 
κώλυμα εκλογής ενός ηγέτη ως προ
έδρου της οργάνωσης εάν τη συγκε
κριμένη περίοδο που θα γίνει η δια
δικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας δεν 
είναι πρόεδρος ενός κόμματος - μέ
λους της. Υπό την προϋπόθεση βεβαί
ως ότι ο υποψήφιος επικεφαλής της 
είναι μία διακεκριμένη παγκοσμίως 
προσωπικότητα.

«Είναι χαρακτηριστικά που συγκε
ντρώνει ο κ. Παπανδρέου» λένε συ
νεργάτες του υπενθυμίζοντας τόσο 
τη μεγάλη αναγνωρισιμότητά του όσο 
και τον ρόλο του ως πρώην πρωθυ
πουργού.

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
Χοροί, σπα 
και εξωτικά 
φαγητά στο 
συνέδριο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΑΔΕΛΗΣ

Το μεγαλύτερο  σπα 
της Κεντρικής Αμερι
κής είχαν μεταξύ άλ

λων την ευκαιρία να απολαύ
σουν οι συμμετέχοντες στο 
Εκτελεστικό Συμβούλιο της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, οι 
οποίοι ένωσαν για ένα τριή
μερο τις δυνάμεις τους για να 
λύσουν το θέμα της παγκό
σμιας οικονομικής κρίσης.

Χθες στις 11 το πρωί ώρα Κό
στα Ρίκας, 7 το απόγευμα στην 
Ελλάδα, οι σύνεδροι αποχαι
ρέτησαν το Intercontinental 
Real Hotel & Tower Club το 
οποίο φιλοξένησε το συνέ
δριο με τους ηγέτες των Σοσι
αλιστών από τα όμορα κόμμα
τα της Ισπανίας, του Μεξικού, 
του Ελ Σαλβαδόρ, τους Εργα
τικούς της Βρετανίας, και το 
οποίο άνοιξε με τον χαιρετι
σμό της Σοσιαλίστριας Προέ
δρου της Κόστα Ρίκας Λάου- 
ρα Τσιντσίγια και του προέ
δρου της Σοσιαλιστικής Διε
θνούς Γιώργου Παπανδρέου.

Εκτός πάντως από τη διευ- 
ρυμένη συζήτηση για τον ρό
λο του σοσιαλισμού και την 
κρίση στη ζώνη του ευρώ, οι 
σύνεδροι είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν την κοσταρι- 
κανική φιλοξενία, χορειπτκές 
παραστάσεις που διοργανώ- 
θηκαν ειδικά για τον σκοπό 
αυτό το βράδυ της Κυριακής 
αλλά και βόλτες στην Εσκα- 
ζού, την πιο τρέντι συνοικία 
της πρωτεύουσας της Κόστα 
Ρίκα Σαν Χοσέ.

Στα δείπνα, όπως αναφέ
ρουν στα «ΝΕΑ» μέλη του προ
σωπικού του ξενοδοχείου, κυ
ριάρχησε το φρέσκο ψάρι Ει
ρηνικού, τα μαύρα φασόλια, το 
ρύζι, αν και αρκετοί σύνεδροι 
μπήκαν στον πειρασμό να δο
κιμάσουν και το ιγκουάνα με 
πράσινη σάλτσα, μια από τις 
ιδιαίτερες λιχουδιές της χώ
ρας. Τα pipas, ο φρέσκος χυ
μός πράσινης καρύδας κέρδι
σαν επίσης πολλούς από τους 
συνέδρους.

Οι υπάλληλοι του ξενο
δοχείου επίσης θυμούνται 
πως δέχτηκαν αρκετές ερω
τήσεις για το πόσο μακριά 
βρίσκεται η Playa Hermosa 
στο Jaco, η οποία είναι μια 
από τις πλέον διάσημες πα
ραλίες στους σέρφερ όλου 
του κόσμου. «Αρκετοί σύ
νεδροι δεν αποθαρρύνθη
καν από το γεγονός πως βρι
σκόταν 2 ώρες μακριά με το 
αυτοκίνητο», αναφέρει ένας 
από τους υπαλλήλους του 
«Intercontinental».


