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για το περιεχόμενό της τον κ 
του Υπουργικού Συμβουλίου;

TODS
που θα δοθούν αυτά τα.διαμερί-Μ ε κερδισμένους τους σει

σμοπαθείς έληΕε χθες μια 
‘ έντονη διελκυστίνδα ανά-, 

μέσα σε δύο στενούς συνεργάτες . 
του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη: 
τον υπουργό Μεταφορών κ. Αν. Μα- 
ντέλη  και τον γραμματέα του Υ-' 
ηουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κο- 
σμ ίδη , οι οποίοι διαφωνούσαν 
μειαΕύ tous για τροπολογία που εί-, 
χε προστεθεί στο συζητούμενο στη 
Βουλή νομοσχέδιο του, υπουργείου 
Μεταφορών.

Χρειάστηκε, σύμφωνα με δημο
σιογραφικές πληροφορίες, να γίνει 
επικοινωνία με τον ίδιο τον κ. Ση
μίτη προκειμένου να ψηφισθεί τε
λικά η διάταΕη για την αγορά από

Ρεπορτάζ 
Γΐ\ ΤΖΙΟΒΛΡΛΣ

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 70 δια
μερισμάτων αΕίας 2,5 δισ. δραχμών, 
προκειμένου να παραχωρηθούν ύ
στερα από κλήρωση σε πληγέντες 
από τον σεισμό του περασμένου Σε
πτεμβρίου στην Αττική.

Ο υπουργός Μεταφορών είχε εν
σωματώσει την τροπολογία στο νο
μοσχέδιο κατά την επεΕεργααία του 
από την αρμόδια επιτροιιή χωρίς να 
ενημερώσει για το περιεχόμενό της 
τον κ. Κοομίδη, Ο τελευταίος έχει 
ορισθεί από τον Πρωθυπουργό υ
πεύθυνος για το νομοθετικό έργο 
και του έχει ανατεθεί το καθήκον 
της μελέτης των κυβερνητικών τρο-' 
πολογιών, οι οποίες δεν μπορούν 
να κατατίθενται στη Βουλή χωρίς τη 
ρητή έγκρισή του.

0  γραμματέας του Υπουργικού 
Συμβουλίου κάλεσε τον υπουργό 
να αιιοσύρει τη διάταΕη μέ το επι
χείρημα ότι θα έδινε λαβές για κρι
τική περί «προεκλογικών χαριστι
κών εδαγγελιών». Ο κ. Μαντέλης 
επέμεινε ωστόσο επικαλούμενος 
ότι η εΕαγγελία του μέτρου αυτού 
είχε γίνει από την επομένη τού σει
σμού.

Ο κ. Κοσμίδη5 αντιπρότεινε τα 
χρήματα αυτά να κατατεθούν στον 
λογαριασμό που άνοιΕε η πολιτεία 
για το συνολικό πρόγραμμα απο
κατάστασης των σεισμοπλήκτων, 
αλλά ο υπουργός Μεταφορών ή
ταν ανένδοτος και ζήτησε επικοι
νωνία με τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Σημίτης θέλοντας να μην 
εκθέσει τον κ. Μαντέλη -  ο οποίος 
ετοιμάζεται να πολιτευθεί στη Β’ 
Αθήνας -  έδωσε το «πράσινο φως»

Ο υπουργός Μεταφορών κ. Α. Μανιέλης,(αρισίΈρά) είχε”ενσωμάτώσειΤ τ 
την,τροπολογία. στο,,νομοσχέδιο κατά την επεξεργασία τ ο υ 1 '

• από την αρμόδιοί εππροπή χωρίς να ενημερώσει \ ν, ■ ··.· j¿

■ ■ ~1ι ; Ϊ  ·Ί·''ν<Γ· 
για να παραμείνει η ρύθμιση στο 
νομοσχέδιο.' " ' '  .

Ετσι χθες ψηφίστηκε'με τη δια
τύπωση ορισμένων -  ασθενών πά
ντως -  επιφυλάΕεων από την αντι
πολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός

; εκπρόσωπος του Συνασπισμού κ. I. 
Δραγασάκης μίλησε για «διάιαδη,

- ηου σωστά έχει κριΟει ως προε-.
1 κλογικού, χαρακτήρα» ενώ ο βου- 
ί λευτής του ΔΗΚΚί κ. I. Δημαράς, 
ζήτησε, διευκρινίσεις για τον τρόπο,
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Για αντίπαλο ôéos ομιλει το ΚΚΕ
ΚΚΕ θα ειιισκεφθεί αύριο τη Μα-11·Τ ην ανάγκη δημιουργίας αντί

παλου δέους «σ το ν  μονό
πλευρο ιμπεριαλισμό με τη νεν ί-  
σχυση του ΚΚΕ κα ι τη  μείωση 
κατά το μέγτστο δυνατόν των πο
σοστών του ΠαΣοΚ και της ΝΔ 
στις επόμενεε εκλογέε» ζήτησε 
από τη Θεσσαλονίκη το μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ κ. Δ. 
Γόντικας μιλώντας σε εκδήλωση- 
συζήτηση της κομματικής οργά
νωσης της πόλης, οι προεκλογι
κές δραστηριότητες της οποίας θα 
συνεχιστούν με την επίσκεψη ε
ντός του μηνός της κυρίας Παπα- 
ρήγα. Η γενική γραμματέας του

,',οματα.
ΒξνΤγΟ κ. Μαντέλης απάντησε ότι όλα 
%'■ θα γίνουν υπό καθεστώς διαφάνει- 
■ ̂ ας.Και την όλη διαδικασία της επι

λ ο γή ς  των διαμερισμάτων και της 
^.δημόσιας κλήρωσής τους στους δι- 
>,ί ’ καιούχους θα την .εποπτεύει ανε- ' 

Εάρτητη επιτροπή με τη συμμετοχή 
ανώτατου δικαστικού και εκπρο-

Ιοώπων του Τεχνικού Επιμελητηρί- 
ÿ o u , του Οικονομικού Επιμελητηρί-, 
ου και του Πολυτεχνείου.

. ÿÆPi ' ' .' ■
>: Επανήλθε ; η ΝΔ

■'..Η συζήτηση του .νομοσχεδίου ολο- 
' '  κληρώθηκε χθες μεπαρόντες στη 

συνεδρίαση και τους βουλευτές της 
αΕιωματικής αντιπολίτευσης, οι ο
ποίοι την προηγούμενη ημέρα είχαν 
αποχωρήσει διαμαρτυράμενοι για 
τα ασφυκτικά περιθώρια συζήτη

σης.' ’ 4 ·<'
Η ηγεσία της ΝΔ ζήτησε να επα- 

νέλθουν οι βουλευτές στη συζήτη- 
«  ση, κάτι που έγινε αφού πρώτα α- 
ώ  ντικαταστάθηκε από τον 'κ . Επ.' 

Ζαφειρόπουλο ο κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος κ. Ν. Γκελεστά- 
/  θης, που είχε λάβει την απόφαση 
I ■ της αποχώρησης."1̂ ·
'V Στη χθεσινή τελευταία συνεδρία- 

·' ση ψηφίστηκαν αρκετές τροπολο
γίες που αφορούσαν διάφορα ζη- 

γ -V*« τήματα’ αρκετά από τα οποία -  όπως 
επί παραδείγματί'ή λειτουργία των' 
λαϊκών αγορών -  ήτάν. άσχετα με το 
κύριο αντικείμενο τόυ νομοσχεδί
ου.· Τ ' :· "  ■··'·* ' ·■' ··;·· ■'
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>  Τα προέσοδα
Ιδιαίτερη σϋζήτήση· έγινε για την 

‘.'• τροπολογία του υπουργείου Οικο
νομικών που αφορά τα προέσοδα, 
μια νέα μορφή κρατικών τίτλων που 
θα κυκλοφορήσουν μέσα στον μή
να για το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
αντέδρασαν ζητώντας να αναβλη-

γνήσια. / i:" ·ω^ιυ'·:ι· τ<ι 
Στο μεταΕύ το ΚΚΕ επιτέθηκε ΐ" θεί η ρυζήτηση, ενώ έκαναν'και λό- 

χθες στον υπΟυργό’ΤΰπΟύ1 κΓΔΤ'Α γο για προσπάθεια Ιπλασμάτικής 
Ρέππα (συναντήθηκε'με το ΕΣΡ), ϊ* μείωσης του δημόσιου χρέους. Ο υ- 
τον οποίον καταγγέλλει ότι «μπρο- φυπουργός k.* Ν. Χριστοδουλάκης
ατά m is εκλογέε κα ι μέ αντάλ-!·1. επέμεινε στην ψήφιση της τροπο- 
λαγμα την  ολόπλευρη m np iE n"' λόγιας, τονίζοντας ότι πρόκειται για 
ms κυβερνητικήε πολιτικήε από/' · έναν θεσμό πού εφαρμόζεται ήδη
τα μεγάλα ιδ ιω τικά κανάλια έ-'·» 
δώσε νέες διαβεβαιώσειε ‘mous Τ 

, ιδιοκτήτες tous να συνεχίσου\> ε- :Ι 
ντελώε ανεδέλεγκτα την ασυδο- · 
αία tous μέσω των ΜΜΕ/απαλ-

στην Ευρώπη και σΐην Αμερική και 
ότι οι εκδόσεις των τίτλων, θα έχουν 
αντίκρισμα μελλοντικά ασφαλή έ
σοδα οργανισμών, όπως ο ΟΠΑΓΙ, 
τα Κρατικά Λαχεία,'τα Ταμεία Γε-

λάααονrds τα από κυρώσειε που: ωργίας και Δασών, Αρχαιολογικών 
tous είχε επιβάλει το ΕΣΡ». Πόρων κτλ.


