




Σ ήμερα στο Μέγαρο δεν υπάρχουν πια εκείνοι οι έντονοι παλμοί, τα πρόσωπα της 
δημοσιότητας, οι φήμες, οι τριβές και οι «υδραυλικοί» των υπογείων του Μεγάρου, 
που τροφοδοτούσαν τόσα χρόνια φήμες για παραεξουσίες και παρακυβερνήσεις, 
για τις ιδιωτικές διαστάσεις της δημόσιας εξουσίας. Η  Δήμητρα Λιάνη και η «αυλή» 

της, η Ντάρα Μπακογιάννη, η Μαρίκα Μητσοτάκη, η Τέτη Τσυρλουμούση και τόσοι άλλοι...
Το απόγευμα, κάθε απόγευμα σχεδόν, οι δυο σιδερένιες πόρτες της Ηρώδσυ του Αττικού είναι 

μανίμως κλειστές και ανοίγουν για κάποια προγραμματισμένη σύσκεψη. Οι περισσότερες από τις 
δεκαπέντε συναντήσεις-ραντεβσύ του Πρωθυπουργού την ημέρα γίνονται έως το μεσημέρι -  μέ
χρι τις τρεισήμισι, τέσσερις παρά. Στις έξι το απόγευμα, οπότε ξαναρχίξειτη δουλειά, ο κ. Σημίτης 
έχει δύο επιλογές: Είτε να πάει λίγο πιο πάνω στο σπίτι του, στην οδό Αναγνωστοπούλσυ, είτε να 
ξαπλώσει, συνήθως για μισή ώρα, σε κάποιον απ' τους καναπέδες του γραφείου του πετώντας 
γραβάτα και παπούτσια. Δεν βλέπει ειδήσεις στις οχτώμισι παρά μόνο στις δώδεκα, αφού έχει 
φύγει κατά τις εννέα για το σπίτι ταυ ή κάποια κοινωνική εκδήλωση, όπου μένει δυο-τρεις ώρες.

Κατά τ’ άλλα, στο εσωτερικά του κτιρίου, που είναι σήμα κατατεθέν του ΙΙρωθυπουργοΰ και 
της κυβέρνησης, οι πόρτες των γραφείων σπάνια ανοίγουν, κανένας δεν σταματά κανέναν στο 
διάδρομο, που είναι διακοσμημένος με πίνακες του Μόραλη, και οι θυρωροί-αιττυφύλακες στην 
εσωτερική είσοδο διαβάζουν με τις ώρες αθλητικές εφημερίδες. Τα πάντα είναι τακτοποιημένα 
στους τρεις ορόφους του κτιρίου του μεγαλοτραπεζίτη Δημήτρη Μαξίμου, και τα πάντα θυμί
ζουν εδώ και δεκαοκτώ μήνες βιβλιοθήκη, ερευνητικό ίδρυμα, με τους πάντες σκυμμένους πά
νω στα χαρτιά ή τα κομπιούτερ.



1. Το γραφείο του κ. Σημίτη. Ο Πρωθυ
πουργός έχει περισσότερες από δεκα
πέντε συναντήσεις την ημέρα, και συ
νήθως φεύγει στις εννιά το βράδυ.
2. Λεπτομέρεια του γραφείου του Πρω
θυπουργού: Σ’ αυτό τον καναπέ ο κ. Κ. 
Σημίτης ξαπλώνει συχνά τα μεσημέρια 
για να χαλαρώσει, πετώντας γραβάτα 
και παπούτσια.
3. Η γραμματέας του Κ. Σημίτη κ. Μαρία 
Πλευράκη στο γραφείο της, που βρίσκε
ται δίπλα σ’ αυτό του Πρωθυπουργού. 
Πρόκειται για πρόσωπο της απολύτου 
εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, και 
είναι δίπλα του από το 1975.
4. Η υπηρεσία ασφαλείας του Κ. Σημίτη. 
Οι τρεις σωματοφύλακες είναι, από αρι
στερά, ο Γιώργος Μαγκαφάς, ο Λάμπης 
Κόκοτας και ο Θανάσης Φιλιππόπου- 
λος, που είναι επιπλέον ο οδηγός του 
Πρωθυπουργού.

Οταν οι συνεργάτες του κ. Σημίτη του λένε  «πετάει η ομάδα, Πρόεδρε, πετά- 
ει!» ο ίδιος μετρ ιάζει τους ενθουσιαστικούς τόνους και συνιστά «να είμαστε 
προσγειωμένοι». Οταν θέλε ι να κάνει ατάκα ποδοσφαιρικού χαρακτήρα ως 
απάντηση, ο πρωθυπουργός παρατηρεί «καλύτερα να παίξουμε μπάλα στα χα
μηλά». Συνήθως, όλ ’ αυτά γίνονται στην αρχική σύσκεψη κ ι όχι στο τέλος, 
γιατί στον κ. Σημίτη δεν αρέσει η χαλάρωση όταν αρχίζει η κούραση.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολύ σπάνια κινείται και πηγαίνει σε άλλα γρα
φεία συνεργατών του. Η  μικρή σουίτα στον τρίτο όροφο «έχει πιάσει αρά
χνες». Προτιμά τη χαλάρωση του καναπέ κι όταν χρειάζεται να καταπολεμή
σει την καθιστική ζωή, σηκώνεται όρθιος και κάνει επιτόπια βήματα. Ό ρθιος 
τηλεφωνεί και επικοινωνεί με υπουργούς, όρθιος σκέφτεται και κρατά σημει
ώσεις, όρθιος υπαγορεύει ένα έγγραφο ή μελετά κάποιο φάκελο.

Ο Κώστας Σημίτης, θέλοντας να  δώσει το δικό του στίγμα στο Μ έγαρο 
Μαξίμσυ, δεν έχει καταργήσει μόνο τις «αυλές» αλλά έχει απαγορεύσει τις 
διάφορες «ομαδοποιήσεις» μέσα στον ίδιο χώρο εργασίας· ο καθένας κι
νείται μέσα στο ζωτικό χώρο ευθύνης, αρμοδιότητας και κίνησής του.

Ο μόνος που κυκλοφορεί ελεύθερα στους τρεις ορόφους του Μεγάρου εί
ναι ο καφετζής, αλλά κι αυτός με οριοθετημένες ελευθερίες. Δεν επιτρέπε
ται να σερβίρονται φαγητά ή σάντουιτς, και είναι διατιμημένες οι παραγγε
λίες για όλους, με εντολή του Πρωθυπουργού: 70 δρχ. ο καφές κάθε είδους, 
και 100 δρχ. οι διάφοροι χυμοί και τα κονσερβαρισμένα αναψυκτικά. Πλη
ρώνουν οι πάντες.

Οι αλλαγές, σε σχέση με το παρελθόν, είναι πολλές. Τις σηματοδοτούν τα 
ίδια τα πρόσωπα. Στον επάνω όροφο, όπου υπήρξε παλαιάτερα το γραφείο 
της υφυπουργού Ντόρας Μπακογιάννη, στεγάζονται σήμερα η κ. Λίλιαν 
Μήτρου, υπεύθυνη του τομέα Ενημέρωσης και Διοίκησης -η  οποία ήταν

σύμβουλος του Κώστα Σημίτη από το υπουργείο Εμπορίου- και η κ. Μάνια 
Κωστοπούλου, επικεφαλής του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων. Η δουλειά 
της, όταν δεν αφορά επισκέψεις ξένων ηγετών και περιοδείες του Πρωθυ
πουργού, είναι χαλαρή. Για παράδειγμα, επισκέψεις κοινών πολιτών δέχεται 
ελεύθερα ο Πρωθυπουργός μόνο την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, ενώ 
η κ. Δάφνη Σημίτη δεν φαίνεται να βιάζεται να δώσει τη δεύτερη δεξίωση στο 
Μαξίμσυ (για τις άλλες μισές γυναίκες, συζύγους υπουργιών και βουλευτών), 
που εκκρεμεί από τον περασμένο Απρίλιο.

Πάντως, ένα πλήθος επιστολών -όχι όπως την εποχή Παπανδρέσυ και Μη- 
τσοτάκη- απευθύνονται στον κ. Σημίτη με διάφορα αιτήματα, συστάσεις και 
παράπονα, τα οποία διαβιβάζονται όλα στους αρμόδιους υπουργούς, γενι
κούς και διοικητές. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή οι διάφορες απα
ντήσεις να κοινοποιούνται στο ιδιαίτερο γραφείο του.

Δεν ικανοποιεί, όμως, όσα αιτήματα με επιστολές και τηλεφωνήματα 
ζητούν προσωπική συνάντηση μαζί του. «Ο Πρόεδρος δεν δέχεται», είναι 
η στερεότυπη απάντηση που υπαγορεύεται από μια βασική επιλογή: Ό τι 
οι πολίτες δεν πρέπει να αναζητούν διαμεσολαβήσεις και συστάσεις κά
θε είδους όταν έχουν κάποιο πρόβλημα ή αίτημα σε Υπουργείο, Νομαρ
χία και Οργανισμό. Οι επιστολές στον Πρωθυπουργό είναι γύρω στις δε
καπέντε την ημέρα.



Στο γραφείο ταυ ισογείου, που διατηρούσε η κ. Δήμητρα Λιάνη, ε'χει εγκα
τασταθεί η διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Μα
ρία ΙΙλευράκη, κόρη ιερέα και σύζυγος υπαλλήλου της ΔΕΗ, που βρίσκεται 
κοντά στον κ. Σημίτη από το 1975. Είναι πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύ
νης του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι βέβαιος ότι δεν πρόκειται ποτέ η κ. 
Πλευράκη να γράψει απομνημονεύματα

Στο γραφείο τής πίσω πλευράς του ισογείου, όπου ήταν η κ. Τέτη Γεωργα- 
ντοπούλσυ, το «άλτερ ίγκο» της Δήμητρας Λιάνη, στεγάζεται ο δικηγόρος κ. 
Νίκος Θέμελης, επικεφαλής του Γραφε ίου Σχεδιασμσύ και Στρατηγικής, δη
λαδή ένα είδος εποπτείας για το πώς πάνε τα πράγματα σε όλους τους τομείς 
της κυβέρνησης. Στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου υπουρ
γών της ΕΟΚ στις Βριξέλες, ο κ. Θέμελης γνωρίστηκε με τον κ. Σημίτη το 
1977 και έγινε στενός του συνεργάτης το 1981, στο υπουργείο Γεωργίας. Ό σο 
κι αν είναι πολύτιμη και απολύτου εμπιστοσύνης η δουλειά του κ. Θέμελη, ο 
Πρωθυπουργός δεν παύει να έχει, και συχνά εκδηλώνει, τις δικές ταυ από
ψεις για την πορεία της κυβέρνησης.

«Πώς πάει, Πρόεδρε, με τον τάδε τομέα ή θέμα;» τον ρωτούν οι συνεργά
τες του. «Δεν πάει, δεν πάει», απαντά ο κ. Σημίτης με ευθύτητα. 'Αλλοτε 
περιορίζεται να πει «να, πάει και δεν πάει». Όταν του λένε «πετάει η ομά
δα, Πρόεδρε, πετάει!», ίδιος φροντίζει να μετριάζει τους ενθουσιαστικούς 
τόνους και συνιστά «να είμαστε προσγειωμένοι». Ό ταν θέλει να κάνει ατά
κα ποδοσφαιρικού χαρακτήρα ως απάντηση, ο κ. Σημίτης, που διακρίνεται

για  το δικό του λεπτό χιούμορ, παρατηρεί «καλύτερα να παίξουμε μπάλα 
στα χαμηλά». Συνήθως, όλ’ αυτά γίνονται στην αρχική σύσκεψη κι όχι στο 
τέλος, γιατί στον κ. Σημίτη δεν αρέσει η χαλάρωση όταν αρχίζει η κούραση.

Στο υπόγειο ταυ Μαξίμου -που άλλοτε είχε συνδεθεί με «υδραυλικές δου
λειές» από καταγγελίες για ανθρώπους και μεθόδους υποκλοπών και μαγνη
τοταινιών -  είναι το στρατηγείο του Γραφείου Τύπου, με επικεφαλής το δη
μοσιογράφο κ. Γιώργο I Ιανταγιά. Η συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό 
ξεκινάει από το 1985 και ήταν πολύτιμη η συμβολή του στο χώρο ταυ Πειραιά, 
όπου πολιτευόταν ο κ. Σημίτης από τότε μέχρι πέρσι.

Με ύφος και τρόπους που θυμίζουν Παύλο Τσίμα, ο κ. Πανταγιάς είναι 
πρόθυμος να σου αναλύσει τις στρατηγικές κινήσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλ
δημοκρατίας, το τελευταίο βιβλίο που διάβασε μέχρι την αδυναμία που έχει 
στο μικρό γιο του. Η  περίπτωσή ταυ είναι υπόδειγμα αφοσίωσης στον κ. Ση
μίτη. Καθημερινά βρίσκεται στο Μ έγαρο Μαξίμσυ από τις εννέα το πρωί 
έως τις δέκα το βράδυ, με ελάχιστες διακοπές και καμία απουσία το Σάββατο 
(έως το μεσημέρι) και την Κυριακή το απόγευμα.

Άμεσος συνεργάτης του ένας άλλος «μάνιακ» της ενημέρωσης ταυ Τύπου, ο 
κ. Στέλιος Μπίθας, αποσπασμένος από τη Γ ενική Γ ραμματεία Τύπου. Επί
σης στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στη θέση του ειδικού σύμβου
λου, είναι ο Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος με μεταπτυχιακά στην Οξφόρδη 
και το Κέμπριτζ, με θέμα διατριβής σχετικό με το προβλημάτων κατοικιών 
στην Ελλάδα. Ή δη  από το 1986 είναι δίπλα στον Κ. Σημίτη, σαν σύμβουλός



1. Ένα τμήμα από το χώρο υποδοχής που βρίσκεται στο ισόγειο. Η πρώτη πόρτα (από αριστερά) είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού, η δεύτερη είναι της 
γραμματέως του, κ. Μαρίας Πλευράκη, και η τελευταία στο βάθος του κ. Νίκου Θέμελη, σύμβουλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής. 2. Η υπεύθυνη του Το
μέα Ενημέρωσης και Διοίκησης, κ. Λίλιαν Μήτρου, είναι από παλαιότερα σύμβουλος του κ. Σημίτη, όταν εκείνος ήταν ακόμα στο υπουργείο Εμπορίου. 3. 
Μπαίνοντας στην κεντρική είσοδο, ο πρώτος χώρος που συναντά κανείς είναι του υπεύθυνου ασφαλείας για την επίβλεψη του Μαξίμου. 4. Στο υπόγειο του 
Μαξίμου ο κ. Στέλιος Μπίθας που εργάζεται στο Γραφείο Τύπου, αποσπασμένος από τη Γενική Γραμματεία Τύπου. Μαγνητοφωνεί όλες τις δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού και συντονίζει την αποστολή των δελτίων Τύπου. Ένας «μάνιακ» του Τύπου. 5. Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κ. 
Γιώργος Πανταγιάς. Το «στρατηγείο» του βρίσκεται στο υπόγειο του Μαξίμου. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Πανταγιάς συνεργάζεται με τον Πρωθυπουργό από 
το 1985, και βρίσκεται στο Μαξίμου από τις εννιά το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

του, όταν αυτός υπηρετούσε στο υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε σύμ
βουλος του Πρωθυπουργού, όταν ο κ. Σημίτης βρισκόταν στο υπουργείο Βιο
μηχανίας. Είναι εκείνος ο οποίος προσπάθησε να μυήσειτον κ. Σημίτη στην 
Πληροφορική, αλλά η απόπειρα ήταν ανεπιτυχής, καθώς μέχρι σήμερα ο 
Πρωθυπουργός δεν έχει μεταπειστεί να αφήσει το γνωστό του μπλοκάκι, 
όπου σημειώνει τα πάντα.

Σ το Μαξίμου στεγάζεται επίσης η στενή συνεργάτης του Κ.
Σημίτη, δικηγόρος Μιράντα Παπαδοπουλου, σύμβουλός του 
σε νομικά θέματα. Τρεις άλλοι στενοί συνεργάτες του Πρω
θυπουργού, που παλαιότερα στεγάζονταν στο Μέγαρο Μα- 

ξίμσυ, «αποκεντρώθηκαν». Ο ένας -Θεόδωρος Τσουκάτος- στη Χαριλάου 
Τρικσύπη, ο άλλος -Τάσος Μαντέλης- στο νευραλγικό υπερυπσυργείο Προ
εδρίας και Εσωτερικών ως υφυπουργός, και ο τρίτος -Ν . Χριστοδουλάκης- 
στο Οικονομικών.

Πλήθος άλλων έχουν τα γραφεία τους στη Βουλή και το Μέγαρο Σταθά- 
του. Ανάμεσά τους, οι Τάσος Γιαννίτσης, Σωκράτης Κοσμίδης, Γιώργος 
Παπαδημητρίου, Αθαν. Αγγελίδης, Βασ. Κουτσάκης, με βαρύνοντα ρόλο 
κι επιρροή στις πρωθυπσυργικές εισηγήσεις και αποφάσεις. Ό πω ς ο υφυ
πουργός Προεδρίας, κ. Γ ιώργος Πασχαλίδης, που θεωρείται ο «θεωρητι
κός Λαλιώτης» του Κώστα Σημίτη.

Είναι σαφές ότι δεν έχει τόση αξία να  στεγάζεσαι στου Μαξίμου όσο το 
ν ’ ανήκεις στον «κόσμο του Μαξίμου» ή στο επιτελείο του Πρωθυπουρ-

Στο εσωτερικό του Μαξίμου, οι πόρτες των 
γραφ είω ν σπάνια ανοίγουν, κανένας δεν  
σταματά κανέναν στο διάδρομο και τα πάντα 
θυμίζουν εδώ και δεκαοχτώ μήνες β ιβ λ ιο 
θήκη ή ερευνητικό  ίδρυμα, μ ε  τους πάντες 
σκυμμένους πάνω στα χαρτιά ή τα κομπιούτερ.

γού, όπως προτιμά ο κ. Σημίτης. Ό σ ο  κι αν αυτό σημαίνει δουλειά και τα 
σαββατοκύριακα, ακόμα κι όταν λείπει ο Π ρωθυπουργός, που πάντως 
κάνει πολλά τηλεφωνήματα απ’ όπου βρεθεί.

Ο « κ ό σ μ ο ς  του Μ α ξί μ ο υ »
Εάν έχει ένα χαρακτηριστικό ο «κόσμος του Μαξίμου», δηλαδή οι σημερι

νοί στενοί υπηρεσιακοί συνεργάτες του κ. Σημίτη, είναι ότι κανείς σχεδόν δεν 
αναδείχτηκε σε μεγάλες κομματικές θέσεις στο ΠΑΣΟΚ, κι επιπλέον ότι 
σχεδόν οι πάντες προέρχονται από χώρους τής «πέραν του ΠΑΣΟΚ αριστε- 
ράς». Κυρίως από το χώρο της «ανανεωτικής» αριστερός.

Πρόκειται για πρόσωπα απ’ τα οποία άλλοι έκαναν πολύ καλή επιστημονι
κή και επαγγελματική καριέρα, όπως οι καθηγητές Γιώργος Παπαδημητρίου



και Νίκος Χριστοδαυλάκης, ο Νίκος Θέμελης, ο Δημ. Δαμιανός κλπ., και άλ
λοι που αναδείχτηκαν με'σα απ’ το ρεύμα του ΠΑΣΟΚ, κυρίως μετά το 1981, 
αλλά πάντοτε ως συνοδοιπόροι του Κώστα Σημίτη.

Τ ο αληθινά περίεργο είναι ότι, ενώ από το 1985 ο κ. Σημίτης 
ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας αποκτά ένα «κεντρώο 
προφίλ», ούτε ένας από τους στενούς συνεργάτες του 
-που  προστίθενται συνεχώς- δεν προε'ρχεται από το μετα- 

δικτατορικό Κε'ντρο ή από το χώρο της ΝΔ. Οι περισσότεροι δεν είναι 
καν «δεξιοί» του ΙΙΑΣΟΚ στην ιστορική τους διαδρομή. Σχεδόν όλοι 
προέρχονται από την «γκωσίστικη» επαναστατική αριστερά και τις με- 
ταδικτατορικές μεταμορφώσεις του κομμουνιστικού κινήματος. Κα
νείς, όμως, δεν προε'ρχεται απευθείας από το ΚΚΕ αλλά από τους α ιρε
τικούς του χώρους.

Εάν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας ότι κανείς σχεδόν από τους είκοσι στε
νούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού -με εξαίρεση ίσως δυο τρεις που επι
βεβαιώνουν τον κανόνα- δεν προέρχεται από το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ, 
όπως κι από το Κέντρο και τη ΝΔ, τότε ο «κόσμος του Μαξίμσυ» οδηγεί σε 
τέσσερις εκδοχές, που θα τις επιβεβαιώσει ή θα τις διαψεύσει το μέλλον:
1. Ο Κ ώ στας Σημίτης έχ ε ι κ ά ν ε ι ένα  βα σ ικό  δ ια χω ρισ μ ό  α νά μ εσ α  
στην προσωπική του στρατηγική κα ι εικόνα, κα ι στο στενό επ ιτελείο 
των συνεργατών του.
2. Ο κ. Σημίτης θέλει να  έχει πάντα ανοιχτό τον πολιτικό του ορίζοντα 
προς τ ’ αριστερά σε πρόσω πα και ιδέες των συνεργατών του, αλλά όχι 
ακόμα σε συγκεκριμένες αριστερές πρακτικές που θα έλθουν στο μέλλον.
3. Μ ια  δεξιόστροφ η  πολιτική , αυτό που ορ ισ μ ένο ι ονομ άζουν «νέο 
ΠΑΣΟΚ», υπηρετείται καλύτερα με πρόσωπα, ιδέες και μεθόδους της αι
ρετικής αριστερός στις δύο όχθες του ΚΚΕ.
4. Ό π ο ια  πολιτική εξουσίας, είτε για την κατάκτηση του κόμματος και της 
διακυβέρνησης -όπω ς ίσχυε μέχρι π έρσ ι- είτε για  την άσκησή της -όπω ς



ισχύει σήμερα-, προϋποθέτει έναν «όμιλο ανθρώπων» πέρα  κι έξω απ’ 
τους μηχανισμούς και τις ιεραρχίες του ΠΑΣΟΚ. Ο ι συνεργάτες του Κώ
στα Σημίτη, ο «κόσμος του Μαξίμου», έχουν ο καθένας το δικό του ιδεολο
γικό παρελθόν και πολιτικό στίγμα, αλλά έχουν ενοποιηθεί γύρω α π ’ το 
πρόσωπο, τις επιλογές και τις επιδιώξεις του Κώστα Σημίτη, και μόνο. Κα- 
νενός άλλου προσώπου, κόμματος ή μηχανισμού.

Πέρσι, με τη γνωστή του ευθύτητα, ο Γιάννης Σουλαδάκης είχε παρατη
ρήσει στον κ. Σημίτη σε μια από τις πρώτες συνεδριάσεις του Εκτελεστι
κού Γραφείου: «Πρόεδρε, ορισμένες φορές νομίζω ότι μας κυβερνά το 
ΚΚΕ εσωτερικού». Ο ι Νικ. Χριστοδουλάκης, Γιώργος Παπαδημητρίου 
και Δημ. Παπούλιας είναι από τις κορυφαίες ανάλογες περιπτώσεις, με 
την προσθήκη του Τάσου Γιαννίτση και του άλλου στελέχους της ΕΔΑ, 
Τάσου Μαντέλη. Α ϊτή η πολλαπλότητα της προέλευσης από διάφορα πο
λιτικά σχήματα στο περιβάλλον του κ. Σημίτη ενισχύεται με τις περιπτώ
σεις από το ΕΚΚΕ, όχι μόνο του κ. Θεόδωρου Τσσυκάτου και του κ. Γιώρ- 
γου Πανταγιά. Δύο ακόμα στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη -κ α ι είναι 
άγνωστο μέχρι σήμερα- είχαν παλαιότερα σχέσεις, καταβολές από τον 
αριστερίστικο χώρο: Ο υφυπουργός κ. Αλέξανδρος Μπαλτάς και ο υφυ
πουργός κ. Γ ιώργος Δρυς. Ο

1. Ο δικηγόρος κ. Νίκος θέμελης είναι ο επικεφαλής του Γ ραφείου Σχεδια- 
σμού και Στρατηγικής. Γνωρίστηκε με τον κ. Σημίτη το 1977 κι έγινε στενός 
του συνεργάτης το 1981, στο υπουργείο Γεωργίας. 2. Ο μετρ κ. Ναπολέων 
Κατέβης που φροντίζει για όλα τα επίσημα και ανεπίσημα γεύματα εντός 
του Μαξίμου. 3. Ο κ. Θανάσης Γεωργιάδης είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται 
τον τομέα των αμυντικών θεμάτων. 4. Η επικεφαλής του Γ ραφείου Δημο
σίων Σχέσεων κ. Μάνια Κωστοπούλου. Η ένταση της εργασίας της είναι με
γάλη όταν υπάρχουν επισκέψεις ξένων ηγετών ή περιοδείες του Πρωθυ
πουργού. 5. Οι υπεύθυνες του Γραφείου Τύπου, κ. Ευτυχία Ματθαιάκη, κ. 
Καλλιόπη Κομνηνάκη και κ. Λόρι Σπυροπούλου (όρθια). 6. Ο υφυπουργός 
Προεδρίας κ. Γιώργος Πασχαλίδης.


