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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ταραχώδη πορεία Σημίτη στη Θεσσαλία

κορυφαία ποιότητα TOYOTA σε

ανοιξιάτικη ιιμη!
Η Άνοιξη φέρνει κέφι και χαρά. Η Άνοιξη ΤΟΥΟΤΑ όμως, φέρ
νει και τιμές έκπληξη! Υποδεχτείτε την καλύτερη στιγμή της

Άνοιξης με Ανοιξιάτικες τιμές ΤΟΥΟΤΑ! Αποκτήστε την Carina Ε
με την κορυφαία ποιότητα ΤΟΥΟΤΑ, τη μοναδική αίσθηση
πολυτέλειας, την έντονη προσωπικότητα και τις επιβλητικές
γραμμές που συγκινούν, σε ανοιξιάτικες τιμές που ξεκινούν
από 5.898.000 δρχ. Βιαστείτε όμως, γιατί οι Ανοιξιάτικες τιμές
της Carina Ε ισχύουν για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
Η Δάφνη Σημίτη ανάβει ένα κερί στα Μετέωρα, πλάι στο σύζυγό της και τον Κ. Λαλιώτη

Η διακριτική Δάφνη
δεν επεδίωξε δάφνες
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

ε μεγάλη χαρά και α
γάπη σας υποδεχό
Μ
μαστε, διότι καμία άλλη σύζυ
γος πρωθυπουργού δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να έρ
θει, έστω και για λίγο, κοντά
στους ηλικιωμένους των
ΚΑΠΗ, όπως εσείς κυρία Ση
μίτη, σήμερα».
Μ’ αυτά τα λόγια χαιρέτισε
τη σύζυγο του πρωθυπουργού
ο αντιπρόεδρος του Α' ΚΑΠΗ
Τρικάλων Αποστολής Ζολώτας, χθες το πρωί. Λίγο μετά,
οι ηλικιωμένοι της τραγούδη
σαν «το γέρο πεύκο» και της έ
δειξαν τα έργα που φτιάχνουν
από χαλκό.
Πολλές τέτοιες στιγμές έζησε η Δάφνη Σημίτη στη Θεσ
σαλία, όπου βρέθηκε το τελευ
ταίο τριήμερο, συνοδεύοντας
τον πρωθυπουργό στην περιο
δεία του. Ηταν η πρώτη φορά
που ακολουθούσε δικό της
πρόγραμμα στους 13 μήνες
που είναι η πρώτη κυρία της
χώρας κι έδειξε ένα πρόσωπο
που είναι άγνωστο στον πολύ
κόσμο. Είχε αμεσότητα, έδει
χνε ενδιαφέρον, δεν τα έχανε
ούτε κι όταν κάποιοι ηλικιω
μένοι της έκαναν παράπονα
για τη σύνταξη που παίρνουν
και η οποία δεν τους φτάνει
«ούτε για έναν καφέ». «Είναι
δύσκολος αυτός ο χρόνος, κά
ντε υπομονή», απαντούσε.
Και, βεβαίως, εξέπληξε
τους πάντες με τη διακριτική
παρουσία της. Στη Λάρισα, για
παράδειγμα, μόλις κατέβηκε
από το αεροπλάνο πίσω από
τον πρωθυπουργό, δεν τον α
κολούθησε, όταν περιτριγυρι
σμένος από τους 15 υπουργούς
και υφυπουργούς και πολλούς
τοπικούς παράγοντες περνού
σε μπροστά από το στρατιωτι
κό άγημα. Αντιθέτως, πήρε

άλλη κατεύθυνση -πίσω από
τους στρατιώτες- και τον περίμενε στην άκρη της πίστας.

Ε μ ε ιν ε μ α κ ρ ιά
Στους Σοφάδες, όπου επι
φυλάχθηκε θερμή υποδοχή
στον Κώστα Σημίτη, και πάλι
έμεινε μακριά η σύζυγός του.
Στεκόταν μέσα στον κόσμο ό
ση ώρα εκείνος μιλούσε στην
εξέδρα, έστω και αν την ανα
γνώρισαν κάποια παιδιά κι έτρεξαν κοντά της να τη χαιρε
τήσουν και να της ζητήσουν
αυτόγραφα.
Επίσης, δεν ήταν λίγες και
οι φορές που ιθύνοντες της έ
θεταν οικονομικά αιτήματα στη
Θεσσαλία. Αλλά, όχι, η Δάφνη
Σημίτη δεν απαντούσε τα συ
νήθη, «θα το θέσω στον πρωθυ
πουργό ή στον αρμόδιο υπουρ
γό» κ.λπ. Με πολλή ευγένεια
ξεκαθάριζε, ως γνήσια σύζυ
γος Σημίτη, «εγώ δεν ασχολού
μαι με οικονομικά θέματα, δεν
είναι αυτός ο ρόλος μου».
Αντιθέτως, σε άλλα αιτήμα
τα, όπως οι ηλικιωμένοι να μην
πληρώνουν εισιτήριο όταν επι
σκέπτονται τους αρχαιολογι
κούς χώρους -«για μας και το
χιλιάρικο μετράει», της έλε
γαν- η σύζυγος του πρωθυ

πουργού υποσχόταν ότι θα το
δει και η ίδια. «Ισως θα μπο
ρούσε να βγει μια κάρτα ηλι
κιωμένων για τους άνω των 65
χρόνων, όπως συμβαίνει και
σε άλλες χώρες, και να μην
πληρώνουν το εισιτήριο», α
παντούσε.
Χθες στα Τρίκαλα η κ. Σημί
τη επισκέφθηκε και το Β
ΚΑΠΗ. Οι ηλικιωμένοι, φο
ρώντας τα καλά τους, την περίμεναν στο προαύλιο, είχε ήλιο,
ήταν χαρούμενοι. Ομως, η πιο
όμορφη έκπληξη και για τα
παιδιά και για την ίδια ήλθε
στον παιδικό σταθμό του Εθνι
κού Οργανισμού Πρόνοιας, ο
οποίος συστεγάζεται με το Β'
ΚΑΠΗ. Το πρόγραμμα δεν
συμπεριελάμβανε εκεί επί
σκεψη, αλλά, μόλις της το ζή
τησαν, δέχθηκε να πάει. «Ξέ
ρετε τραγουδάκια;», ρώτησε
τα παιδιά. Κι εκείνα της αφιέ
ρωσαν το τραγούδι «Τα παι
διά του κόσμου».
Οι μόνες που συνόδευαν τη
σύζυγο του πρωθυπουργού
στο επίσημο πρόγραμμά της ή
ταν η υπεύθυνη δημοσίων σχέ
σεων του πρωθυπουργικού
ζεύγους Μάνια Κωστοπούλου
και η γραμματέας του Κώστα
Σημίτη Μαίρη Πλευράκη.

ΗΚεκίβοιιαγγπιικές κΠειδαοιές

Αεοόβακος οδηνού - ουνοδηνού

ΚΚΕ: Καθεστώς Μεσαίωνα
για τους εργαζόμενους
ο μεσαιωνικό καθεστώς που ετοιμάζει η κυβέρνηση
για τους εργαζόμενους φανερώνουν οι δηλώσεις του
Τ
υφυπουργού Εργασίας, υποστηρίζει το ΚΚΕ. «Με
πρόφαση την αντιμετώπιση της ανεργίας -τονίζει μεταξύ
άλλων- ο κύριος Πρωτόπαπας εξήγγειλε λίγους μήνες
δουλειά το χρόνο και τους υπόλοιπους ανεργία.
Εξήγγειλε χτύπημα στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις
και στο ασφαλιστικό σύστημα. Μείωση των ωρών
εργασίας, με αντίστοιχη μείωση των ήδη πενιχρών
εισοδημάτων των εργαζομένων».

® ΤΟΥΟΤΑ
EUROFlNANCi

ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Από 20% προκαταβολή, μ’ ένα
από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς και μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις!
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Internet Address: http://www.techlink.gr/toyota
E-Mail Address: toyota@techlink.gr

φ TOYOTA
Όπως σε θέλω. Πάντα κοντά μου.
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