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Με την καταργησ ι  του «σ ταυροΰ»  σέ εφαρμογή τά σχέδ ια  των εσωτερικών «εκκαθαρ ίσεων»·

Η ΕΝΑΡΞΙ, σήμερα τής νέας βου
λευτικής Συνόδου βρίσκει τό ΠΑΣΟΚ 
σέ μιά βαριά ατμόσφαιρα, καθώς 
ττάνώ άττό τά κεφάλια των μισών άπό 
τούς βουλευτές του αίωρεϊται σάν 
αγχόνη ή προσωπική γνώμη τού Άν- 
δρέα Παπανδρέου γιά τό πολιτικό 
μέλλον τους, μετά τήν άπόφαση τής 
•καταργήσεως τού σταυροΰ προτιμή- 
σεως.

ΔΕΝ είναι υπερβολή νά λεχθεί ότι 
πολλοί από τούς βουλευτές τού’ΠΑ
ΣΟΚ ζοΰν σέ κατάσταση πανικού, 
ύποψιαζόμενοι ότι είναι πιθανόν ή 
κρίση γι’ αύτούς τού «Θεού» τού 

κινήματος νά είναι καταστρεπτική γιά 
τό μέλλον τους, είτε διότι θά βρε
θούν εκτός συνδυασμού, είτε διότι

τό όνομά τους θά τεθεί σέ σειρά μή 
εκλέξιμη, πράγμα πού θά ίσοδυναμεϊ 
με καρατόμησι. Μέ πολιτικό θάνατο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ γιά τήν κατάργηση 
τού σταυροΰ προτιμήσεως προκάλε- 
σε έκπληξη, γιά τή σπουδή τής Κυ- 
βερνήσεως νά προχωρήσει στήν 
πραγματοποίηση τής προεκλογικής 
αύτής ύποσχέσεώς της.

ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ όμως είναι πολλές. 
Πρώτον, ή Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ άπό 
αρκετών ήδη μηνών ύφίσταται συ
νεχή φθορά έξ αιτίας τής άδυναμίας 
της νά αντιμετωπίσει τά οικονομικά 
κυρίως άλλά καί τά άλλα προβλήματα 

τής χώρας καί τής μή έκπληρώσεως 
τών προεκλογικών της υποσχέσεων

καί βασικά αυτών πού άναφέρονταϊ 
στό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.' · 

’Από τό μύλο τής προπαγανδιστι

κής μηχανής.τού ΠΑΣΟΚ, ώστόσο, 
βγήκαν προεκλογικά καί ύποσχέσεις 
πού θά μπορούσαν νά πραγματο
ποιηθούν, ώστε νά Ικανοποιηθούν τά 
ριζοσπαστικά στοιχεία τού- Κινήμα
τος.

Ό κ. Καψήςπροορίζεται έπίκεφαλής του ψηφοδελτίου γιά τήν Α ' Θεσσαλονίκης, ό κ. Λαλιώτης γιά 
τήν ’Αρκαδία καί ό κ. Παναγόπουλος γιά τήν Α '  Πειραιώς...

ΠΟΙΟΥΣ
«ΚΟΒΕΙ» —
Ο ΑΝΑΡΕΑΣ Στάθης Παναγούλης. Ένάμιση 

μήνα μετά τή διαγραφή του,
. όλες οΐ κατηγορίες πού έκτόξευ-' 

σε έναντίον του, ό κ. Παπαν
δρέου, κατέρρευσαν.



υ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΙ ’ των δήθεν
* έορτών μίσους. ‘Η άναγνώ- 

ρισι του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ ώς έθνι- 
,κής άντιστάσεως.'Ή καθιέρωσι 
_.·οϋ πολιτικού γάμου.· Ή κατάρ-

■ /ησι τού σταυρού προτιμήσέως 
ήταν μερικές άπό τίς ύποσχέσεις 
τού Κινήματος πού άν έπαιρναν 
Τ η  μορφή μέτρων θ ά  άποδεί- 
κνυαν ατούς ψηφοφόρους τού 
Γ1ΑΣΟΚ ότι τό κίνημα δέν έχασε 
τό ριζοσπαστικό χαρακτήρα του 
έστω κι αν συνέχισε νά κρατά 
τήν Ελλάδα στό ΝΑΤΟ καί τήν 
ΕΟΚ ή νά διατηρεί τίς βάσεις 
(στά πλαίσια τής ερμηνείας αύ- 
Τ ή ς  μπορεί νά ένταχθή μερικώς 
καί ή ύποστήριξι πρός τούς Πα
λαιστίνιους).

Δεύτερον μέ τέτοιου είδους 
μέτρα όπως ό πολιτικός γάμος, ή 
κατάργησι τού σταυρού προ- 
τιμήσεως, ή άναγνώριση των 
ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ -  ΕΠΟΝ κλπ 
ώποσπάται κατά μεγάλο μέρος ή 
προσοχή τής κοινής γνώμης άπό 
τή γάγγραιγα τού ΠΑΣΟΚ. Τήν 
άδυναμία άντιμετωπίσεως τόΰ 
οικονομικού προβλήματος τής 
χώρας.

*Η αγωνία 
τοΰ Άνδρέα

Τρίτον, ή άγωνία τοΰ Άνδρέα 
γιά τήν άρπαγή συνοχή τοΰ κόμ
ματος του καί συνεπώς γιά τήν 
πολιτική τύχη του.

Ή  άγωνία αύτή τού άρχηγοΰ 
τού ΠΑΣΟΚ έχει τίς βαθύτερες 
ρίζες της στό σύμπλεγμα καί 
τούς φόβους πού του δημιούρ
γησε ή άποστασία του 1965.

"Οσο ό χρόνος θά περνά καί 
ή πολιπκή του θά βαδίζει άπό 
Αποτυχία σέ άποτυχία, τόσο ό 
ίφιάλτης τής διασπάσεως καί 
τής άποστασίας θά μεγαλώνη.

Δείγμα αύτοϋ τού φόβου εί
χαμε τήν ήμέρα τής παραιτή- 
σεως τού κ. Στάθη Παναγούλη 
άπό τήν θεσι του ώς ύφυπουρ- 
γοϋ Εσωτερικών — παραίτησι 
πού συνοδευόταν άπό προσω
πική του έπιστολή πρός τόν 
Πρωθυπουργό.

Ό. κ. Παπανδρέου κατάγγειλε 
άμέσως τήν πράξι ώς συνωμο
τική καί διασπαστική. Καί άκόμη 
ώς απαρχή σχεδίου μιάς νέας 
άποστασίας.

Βεβαίως τίποτε άπό δλα αύτά 
δέν συνέβαινε. Ό  Στάθης Πα- 
ναγούλης διαφώνησε μέ τήν πο
λιτική τού ΠΑΣΟΚ, άφού διαπί
στωσε τήν έκτροπή της άπό τήν 
κοίτη τής Διακήρυξης τής 3ης 
Σεπτέμβρη, καί πιστός στίς ιδέες 
καί στίς αρχές του, άλλα καί 
στήν βαριά οικογενειακή του 
παράδοσι καί πολιτική κληρονο
μιά παραιτήθηκε.

Τό ίδιο μπορούσε νά κάνη 
όποιοσδήποτε συνεπής πολιτι
κός σέ μιά δημοκρατική χώρα 
χωρίς νά κατηγορηθή γιά άπο
στασία καί συνωμοσία.

Στήν ‘Ελλάδα τού ΠΑΣΟΚ ό
μως κανείς επίσημος δέν έχει τό 
δικαίωμα τής διαφωνίας έστω κι 

τΰν λέγεται Παναγούλης.
Ή  παρέλευση βέβαια ένός 

καί πλέον μηνός άπό τήν παραί
τηση Παναγούλη χωρίς τήν ε
κδήλωση κάποιας συνωμοτικής 
κινήσεως ή τήν άποκάλυψι σκο
τεινών σχεδίων είναι στοιχείο 
έπαρκές γιά τήν διάψευσι τής 
Πρωθυπουργικής καταγγελίας, 
ττού εξαπολύθηκε σέ βάρος τού 
Παναγούλη καί τής ίιπογραμμί- 
σεως τοΰ φόβου τοΰ Πρωθυ
πουργού νά δή τό κόμμα Του 
διαλυόμενο.

Τό πολιτικοψυχολογικό αύτό 
σύμπλεγμα τοΰ κ. Παπανδρέου 
πού δημιουργεϊται άπό τόν φό
βο τής διασπάσεως τοΰ κόμμα
τος του — έχει κάνη τόν αρχηγό 
τού ΠΑΣΟΚ νά έπιζητή τήν πο
λιτική επιβίωση τοΰ ίδιου καί

τοΰ Κινήματος του μέσω· τής 
απολύτου επιβολής τής εξουσίας 
του. 7

Καί είναι αυτός.ό λόγος πού δ 
κ. Παπανδρέου ,θέλει νά έχει 
στό κόμμα του ύποτακτικούς 
βουλευτές έξαρτόμενους άπ 
•άύτόν. Καί τέτοιοι· μπορεί' νά 
είναι μόνο νέοι στήν πολίτική 
ζωή. Οί νέοι πού θά άντικατα- 
στήσουν τούς παλιούς. "Ολους 
τούς παλιούς πού έχουν δείξει 
τάσεις μή ύποταγής στήν ήγεσία 
ή έχουν δώσει δείγματα άνεξαρ:· 
τησίας γνώμης.

Μέ τήν κατάργησι τού σταυ
ρού προτιμήσέως,· ό κ. Παπαν
δρέου ελπίζει· προφανώς δτι θά- 
ύποβάλη σιδηρά πειθαρχία στό 
κόμμα, του καί θά εξουδετερώ
σει όλες τίς φυγόκεντρες τάσεις, 
σέ πρώτο στάδιο., Έ.νώ σέ δεύ
τερη στάδιο όταν θά έπέλθη τό 
πλήρωμα τοΰ χρόνου γιά τήν 
πορεία τής χώρας πρός τίς ε
κλογές; ό κ. Παπανδρέου θά 
έχει τήν δυνατότητα νά άποκε- 
φαλίση νά άποβάλη άπό τούς 
συνδυασμούς κάθε έπίδρξο άν- 
τάρτη κάθε στοιχείο πού εκφρά
ζει τή γνώμη του χωρίς φόβο.

Λόγοι λοιπόν εσωκομματικής 
συνοχής περισσότερο παρά τής 
-δήθεν έξυγιάνσης τοΰ δημοσίου 
βίου τής χώρας ύπήρξαν οϊ αι
τίες τής άπροσδόκητης καί 
πρόωρης ώποφάσεως γιά τήν 
κατάργησι τοΰ σταυρού προ- 
τιμήσεως.

Ή  σπουδή ώστόσο τοΰ Άν
δρέα οφείλεται καί ά ένα άκόμη 
λόγο. Στό ότι τώρα μπορεί νά 
έπιβάλη εύκολότερα τήν ψήφιση 
νομοσχεδίου γιά τήν κατάργησι 
τοΰ σταυρού. Τοΰ χρόνου ή έπι- 
βολή τής άποφάσεως του θά 
ήταν δυσκολότερη. “Οσο δέ θά 
πλησίαζε δ χρόνος τών έκλογών 
τόσο πιό δύσκολη θά ήταν ή 
επιβολή τοΰ Νομοσχέδιου αύ- 
τοΰ

‘Η σπουδή ώστόσο τοΰ κ. 
Παπανδρέου νά καταργήσι τόν 
σταυρό προτιμήσέως όδηγεϊ τό 
ΠΑΣΟΚ σέ κατάστασι κρίσεως.

Υπάρχουν μάλιστα πληρο
φορίες ότι γίνονται συναντήσεις 
σέ σπίτια ώρισμένων βουλευ
τών κατά τίς όποιες καταστρώ- 
νονται «σχέδια δράσεως». "Ενα 
άπό τά σχέδια δράσεως αύτά 
αφορά «όμαδική δράσι» μέ τήν 
έννοια τής παρουσιάσεως μιάς 
όμάδος βουλευτών, ώς έκπρο- 
σωπούσης καί άλλους «συνα
δέλφους», στον ίδιο τόν Πρόε
δρο τοΰ Κινήματος άπό τόν ό
ποιο θά ζητηθή νά δηλώση δτι 
όλοι οί έκλεγέντες βουλευτές 
θά συμπεριληφθούν πάλι στούς 
συνδυασμούς τής περιφέρειας 
των καί στήν σειρά επιλογής 
των.

"Ενα άλλο «σχέδιο» είναι ή 
άσκηση πιέσεως πρός κορυφαία 
στελέχη τοΰ Κινήματος όπως οί 
κ.κ. Αλευράς, Χαραλαμπόπου- 
λος, Γεννηματάς, Τσοχαντζό- 
πουλος, Λιβάνης κλπ μέ σκοπό 
νά πεισθοΰν ότι επιμονή στήν 
κατάργησι τοΰ σταυρού θά μπο
ρούσε νά όδηγήση σέ απειθαρ
χία βουλευτών κατά τήν ψηφο
φορία ώστε νά καταψηφισθή τό 
νομοσχέδιο.

‘Η πίεση αύτή — σύμφωνα μέ 
έγκυρες πληροφορίες — έχει 
αρχίσει νά ασκείται πρός τά 
στελέχη κυρίως τοΰ ’Εκτελεστι
κού Γραφείου καί τόν ΔΥ.Κ.Ο

Κατά τίς συναντήσεις ορισμέ
νων μελών τοΰ Ε.Γ καί κυρίως 
τοΰ ΔΥ.Κ.Ο κ. Λιβάνη μέ· τούς 
βουλευτές τοΰ ΠΑΣΟΚ άκού- 
γονται άπό τούς δεύτερους 
-«σκληρές κουβέντες» καί βαρείς

χαρακτηρισμοί κατά τοΰ Νο
μοσχεδίου.

Κατά τίς ίδιες πηγές ένας άπό 
τούς βουλευτές πού δίακρίνεται 
γιά τό θάρρος τής- γνώμης του 
άπεκάλεσε τό νομοσχέδιο «ολο
κληρωτικού φασιστικού τύπου»

‘Υπάρχουν άκόμη πληρο
φορίες ότι θά εκδηλωθούν σύν
τομα καί δημοσίως διαφωνίες 
βουλευτών πάνω στό σταυρό 
προτιμήσέως καί σέ άλλα θέμα
τα.

Σύμφωνα μέ τίς ίδιες πληρο
φορίες ένας βουλευτής τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ είναι άποφασισμένος νά 
προβή σέ άποκήλυψεις φέρνον

σή τήν εκλογική μάχη καταλαμ
βάνοντας άνέτοιμους τούς αν
τιπάλους του

Πηγές πού έχουν άποδειχθή 
έπανειλημμένως αξιόπιστοι γιά 
τίς πληροφορίες τους όσον α
φορά Τά συμβαίνοντα στό ΠΑ
ΣΟΚ ισχυρίζονται ότι περισσό
τεροι άπό πενήντα βουλευτές 
είναι ήδη προγραμμένοι.

Στή θέση τους θά προωθη
θούν άλλοι. Πολλοί άά αύτούς 
θά προέρχονται άπό τούς 16 
εξωκοινοβουλευτικούς ύπουρ- 
νούς καί υφυπουργούς.

Θά συμπεριληφθούν πάντως 
καί στελέχη τοΰ κομματικού μη-

γεωργόπουλος, Δ. Μπουλούκου 
καί Δ, φλέμιγκ(!)

Στήν Β ΆΘηνών προωθούν
ται σέ εκλέξιμη σειρά οί κύριοι 
Χαραλαμπόπουλος, Αύγερινός 
Μόραλης, Κακλαμάνης, ό γαμ
πρός τοΰ Πρωθυπουργού κ. Κα- 
τσανέβας, ή πρόεδρος τοΰ 
ΕΟΜΜΕΧ κ Βάσω Παπαν
δρέου ό νομάρχης Αττικής κ. 
Κατριβάνος καί ό ύφυπουργός 
Εσωτερικών κ Παπαϊωάννου

Σέ μή έκλέξιμη σειρά φάίνεται 
νά τοποθετούνται τά ονόματα 
τής κ Ακρίτα καί τών κυρίων 
Ηλ Κατριβάνου Ιω Χαραλαμ- 

πόπουλου Παν Κουντογεώργη

καί Δ. Διάμαντίδης.
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

θά τεθή έπί κεφαλής ό πρέσβυς 
στό Παρίσι κ. Ροκόφυλος μέ 
δεύτερο τόν κ. Άθαν. Δημη- 
τρακόπουλο. Σέ έκλέξιμη σειρά 
θά είναι έπίσης ό κ. 'Άρης Μπα- 
σαγιάννης. Σέ μή έκλέξιμη σειρά 
φαίνεται νά τοποθετούνται οί 
κύριοι Ν Παπαϊωάννου, μετά 
τήν άρνησί του νά καταλάβη τή 
θέσι τοΰ κ. Παναγούλη ώς ύφυ- 
πουρνού ’Εσωτερικών. Γ Παπα- 
δημητρίου λόγω τών τεταμέ
νων ήδη σχέσεων του μέ τήν 
ήγεσία τοΰ κόμματος καί Γ 
Σερπάνος, λόγω ήλικίας.

τας στή δημοσιότητα ολόκληρο 
τό «άλλο πρόσωπο» τοΰ ΠΑΣΟΚ 
γεγονός πού θά προκαλέση 
«πολιτικό σεισμό» τής κλίμακος 
Παναγούλη.

Άπό προχθές πάντως μερικοί 
βουλευτές τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι θο
ρυβημένοι διότι σύμφωνα μέ 
πληροφορίες πού διοχετεύονται 
αύτούς συντάσσεται άπό τώρα 
κατάλογος προγραφών πού. θά 
έπικυρωθή σέ πρώτη φάση άπό- 
τήν Τρόϊκα Γεννηματά — Τσοχα- 
τσόπουλου — Λαλιώτη καί σέ 
δεύτερη φάσι άπό τόν ίδιο τόν 
κ. Παπανδρέου.

Στον κατάλογο αύτό ύπάρ- 
χουν διαγραφές καί εγγραφές 
όνομάτων βουλευτών. -Πρόκει
ται γιά τούς βουλευτές πού θά 
άποκλεισθοΰν άπό τό ψηφοδέλ
τιο η θά μποΰν σέ μή έκλέψιμη 
θέση στούς συνδυασμούς του 
ΠΑΣΟΚ κατά τίς προσεχείς βου
λευτικές έκλογές όπως καί γιά 
τά πρόσωπα εκείνα πού θά 
προωθηθούν σέ συνδυασμούς 
καί θέσεις ώστε νά εκλεγούν.

‘Η σπουδή στήν προετοιμα
σία ένός τέτοιου πογκρόμ, έχει 
δημιουργήσει σέ, ώρισμένους 
τήν ύποψία δτι ό κ. Παπανδρέου 
είναι άποφασισμένος ζυγίζοντας 
τό αποτέλεσμα τών δημοτικών 
έκλογών καί τής ψηφοφορίας 
στήν Βουλή γιά τά.σταυρό προ- 
τιμήσεως νά λύση τό Κοινοβού
λιο καί νά προκηρύξη έκλογές 
γιά τήν ελπίδα δτι μέ τόν αιφνι
διασμό αύτό θά έξουδετερώση 
τούς αντάρτες του καί Θά κερδί-

χανισμοϋ τής νςολαίαε
Έπίσης θά Π ροω θηθού ν  

στόν πολιτικό στίβο οί περισσό
τεροι άπό τούς σημερινούς Γενι
κούς γραμματείς Υπουργείων 
καί Διευθυντές ‘Οργανισμών καί 
Τραπεζών. Άκόμη θά κληθούν 
καί άπό τήν Αμερική δυό τρεις 
Έλληνοαμερικανοί καθηγητές 
μεταξύ τών όποιων άναφέρεται 
καί τό όνομα τοΰ κ. Στέφ. 
Ρουσσέα, πού είναι γνωστοί ά
πό παλιά μέ τόν κ. Παπανδρέου. 

Παλιά καί νέα 
πρόσωπα

Οί έκ τοΰ εξωτερικού ύποψή- 
φιοι γίνεται σκέψι νά περιλη- 
φθοΰν στό ψηφοδέλτιο ’Επικρά
τειας μαζί μέ τούς κ.κ. Τσοχα- 
τσόπουλο, Μαρούδα, Κουλου- 
ριάνο Λούκα, Κατσέλη 
(Πρόεδρος τοΰ ΚΕΠΕ), Βαίτσο, 
Μπάλα (Γεν Γραμ. τής Βουλής), 
Μανίκα (Γραμματέα τής Νεο
λαίας τοΰ ΠΑΣΟΚ). Ραφτόπουλο 
(Γενικό Γραμ. τής ΓΣΕΕ) καί 
Τσούρα (Γεν. Γραμ. τοΰ ύπουρ- 
γείου ’ Εσωτερικών). Άκόμη 
άπό τούς κομμένους είναι ό κα
θηγητής κ. Λάζαρης έκτος άν 
παραιτηθή προηγουμένως. η

Στήν Α' ΆΘηνών θά σύμμε-' 
τάσχουν (στό ψηφοδέλτιο) κατά 
τίς ίδιες πηγές κατά σειρά κ.κ. Α. 
Παπανδρέου Ιων. Αλευράς, 
Γεωρ. Άρσένής, Γ. Γεννηματάς, 
Κ. Μπέης (Πρόεδρος τής ΕΡΤ),, 
Γ. Καχσιφάρας Κ. Σημίτης κα.

Τά .ονόματα πού διαγράφον
ται είναι τών κ.κ. Άν. Πεπονή, 
Ίων. Κουτσοχέρα, Τ. Παπα-

βουλευτών όλων σήμερα του 
ΠΑΣΟΚ

Στό ύπόλοιπο Αττικής άναφέ- 
ρεται δτι τοΰ συνδυασμού θά 
ήγηθοΰν ό κ. Δ. Παπανίκας 
Πρόεδρος τής Ο.Α. ένώ θεωρεί
ται βέβαιο δτι θά κοπούν οί 
βουλευτές σήμερα κύριοι Ήλ. 
Παπανίκας καί Μιχ. Βάθης. Έδώ 
συνδέονται καί τό άνομα τοΰ κ. 
Άντώνη Κωβαίου γαμβροΰ τοΰ 
κ. Στυλ. Χούτα.

Γιά τό συνδυασμό τής Α’ Πει
ραιώς πρώτο όνομα προορίζεται 
τοΰ κ. Στ. Παναγόπουλου (Διοι
κητής τής Εθνικής Τραπέζης) μέ 
δεύτερο τόν κ. Γρηγ. Κασιμάτη 
•(Γεν. Γρ. τοΰ Υπουργείου Ε 
θνικής Οικονομίας). ’Επίσης συ- 
ζητεΐται τό όνομα τού κ. Έμμ. 
Μπετενιώτη (Υποδιοικητής τού 
ΙΚΑ).

Έδώ θεωρούνται ήδη «κομ
μένοι» βουλευτές πού άποτε- 
λοΰν σήμερα τό βαρύ πυροβο- 
λιλό τοΰ ΠΑΣΟΚ στόν Πειραιά. 
Πρόκειται γιά τούς Παπασπύ- 
ρου, Χονδροκούκη Ντενειδάκη 
καί Καναβάκη.

ΣΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή κ. Μελί
να Μερκούρη θά είναι ή πρώτη 
μέ δεύτερο τόν Γεν. Γραμμ. τοΰ 
Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυ
τιλίας καί φίλο τοΰ κ. Κατσιφάρα 
δικηγόρο κ. Β. Σσραντίδη καί 
τρίτο τόν κ. Π. Κρητικό (Γ' Αντι
πρόεδρο τής Βουλής).

Έδώ κόβονται σίγουρα οί 
βουλευτές κύριοι Ε. Πεντάρης

Λαλιώτης καί Τόμπρας

ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ τό νέο όνο
μα πού θά τεθή καί μάλιστα 
στήν πρώτη θέσι τού ψηφοδελ
τίου είναι τοΰ κ. Φάνη Τόμπρα 
(Υποδιοικητής Τού OTE σήμε
ρα). Περισσότερες πιθανότητες 
έχει έπίσης νά περιληφθή ό 
βουλευτής κ. Ίω. Κουτσογιάν- 
νης άπό τόν βουλευτή κ. Σπ. 
Βασιλείου.

ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ πρώτο όνο
μα είναι τοΰ ύψυπουργοϋ Νέας 
Γενιάς κ. Κώστα Λαλιώτη καί 
δεύτερο τοΰ Γενικού Γραμμα- 
τέως τοΰ Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών κ. Π. ’Ιωα
κείμ.

Σέ μή έκλέξιμη σειρά φαίνεται 
δτι τοποθετονται οί βουλευτές 
κύριοι Σεχιώτης καί Γιαννακό- 
πουλας.

ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ εκτός άπό τόν κ. 
Τσοβόλα θά ύποχρεωθή νά κα- 
τέβη καί ό κ. Τζουμάκας.

ΣΤΗΝ ΑΧΑΤΑ θά ήγηθή ό κ. 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ μέ δεύτερο 
τό κ. Γ. Παπανδρέου γιό τοΰ , 
Πρωθυπουργού νέα ονόματα , 
θά είναι τοΰ κ. Παπαναγιώτου 
Γενικού Γραμματέα σήμερα τοΰ ι 
ύπουργείου Έ,ργασίας Γ. Άση- | 
μακόπουλου (Γ^. Γρ. τοΰ Ύ- 
πουγείου Δικαιοσύνης) καί Π. | 
Άναγνωστόπουλου Γεν. Γραμ- ■ 
ματέα τοΰ ‘Υπουργείου Δήμο- ( 
σίας Τάξεως. Στήν Άχαΐα κόβον- 5 
ται οί Κύριοι Καπουράλος, Σο- ι 
λωμός καί Γκολφίνόπουλος. (



Γράφει ό
ΤΙΤΟΣ Λ ΘΑΝ ΑΣϊΑΔ Η Σ

ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ τό νέο'πρόσω
πο θά είναι ό Γεν. Γραμματέας 
του Υπουργείου Γεωργίας κ. 
Χρ. Παπαθανασίου, ενώ έκτος 
συνδυασμού θά είναι οΐ βου
λευτές κύριοι Γ. Καλογήρου καί 
Άλ. Άκριβάκης.

ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ φέρεται εκτός 
σειράς εκλογής ό Δ. Κεφαλίδης.

ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ την πρώ
τη θεσι θά καταλάβη 6 υ φ υ 
πουργός Έθ,ν. Οικονομίας κ. 
Άντ. Γεωργιάδης καί τή δεύτε
ρη ό ύποδίοικητής τής ΔΕΗ κ. 
Άναστ. Άμαλος. ’Εδώ κόβον
ται οΐ βουλευτές Γ, Χιωτάκης καί 
Κλ. Ζερβός.

Β ικέντιος Ά ρ σ έν η ς
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ή πρώτη θέσι 

θά όοθή στόν αδελφό τοΰ κ. 
Άρσενη, Βικέντιο Άρσένη καί ή 
δεύτερη στόν κ. Θεόδ. Θεοδώ
ρου (τέως Δήμαρχος Κύμης). 
Έδώ είναι βέβαιο σχεδόν ότι θά 
κοπή ό κ. Σαπουντζής.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ θά είναι η 
κ. Καλλιόπη Μπουρδάρα με 
δεύτερο τόν βουλευτή κ. Κων. 
Τσιγαρίδας.

ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ προορίζε
ται ή κυρία Μαριάνα Κώτση 
(άδελφή τού κ. Μαρούδα) μέ 
δεύτερο τόν βουλευτή κ. Κλαυ- 
διανό.

Στήν ΗΛΕΙΑ, μετά τόν κ. 
Σκουλαρίκη θά είναι σέ εκλέξιμη 
σειρά οϊ κύριοι Καφίρης (Διο- 
κητής τής ΑΤΕ) καί Τζούβαλης 
(Δ/ντής τής Υπηρεσίας Πολιτι
κής Αεροπορίας), ενώ σέ μή 
έκλέξιμη σειρά θά βρεθούν οΐ 
βουλευτές κ.κ. Ματράγκας, Ρ. 
Πετραλιάς καί Δ. Γεωργακόπου- 
λος.

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ή 
πρώτη θέσι θά δοθή στόν κ. Ν. 
Σκουλδ (Γεν. Γραμ. τοΰ EOT), ή 
δεύτερη στόν μή άναδομηθέντα 
κ. Μ. Δρεττάκη καί τρίτη στήν 
κυρία Κυπριωτάκη — Πέρράκη.

Σέ μή έκλέξιμη σειρά θά βρε
θούν οί βουλευτές Κύριοι Δαρι- 
βιανάκης, Παπαστεφάνάκης, 
Παπαδινικολάκης.

ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ θά κοπή 6 
βουλευτήας κ. Κολιούσης κάί θά 
προωθηθούν οί κύριοι Β. Γιαν- 
νούλης (Νομάρχης Πρεβέζης) 
καί- Άλέξ. Παπαδόπουλος 
(Πρόεδρος τοΰ άρματος Θεσπι- 
δος).

Ίω . Καψής

Γιά τήν Α Θεσσαλονίκης λέ
γεται δτι θά ήγεθή ό κ. Ίω. 
Καψής. Στόν ίδιο συνδυασμό θά 
προωθηθούν ώς νέα πρόσωπα 
ό Γεν. Γραμ. Τύπου κ. Στ. Κω- 
στόπουλος καί ή κ. Μ. Άρσένη 
(Νομάρχης Πιερίας). ’Εδώ «κό
βονται» μάλλον λόγω σειράς οί 
βουλευτές κ.κ. Άθανασόπου- 
λος, Ίντζές καί Χατζηπέτρο'υ.

ΣΤΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θά 
προωθηθή ό κ. Μαναβής (έάν 
δένέκλεγεΐ Δήμαρχος — αυτή 
είναι ή συμφωνία του μέ τό 
ΠΑΣΟΚ). Κόβονται λόγω σειράς 
οί βουλευτές κ.κ. Άμανατίδης, 
Καρράς καί Γκλαβίνας.

ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ώς νέο όνο
μα φέρεται τοΰ Γεν. Γραμ. τοΰ 
Υπουργείου Παιδείας κ. Δ. Ρό- 
κου καί τοΰ καθηγητή τοΰ Πανε
πιστημίου κ. Έμμ. Παπαθωμό- 
πουλου. Σε μή έκλέξιμη σειρά 
θά βρεθούν ό ύφυπουργός κ.

Πάπουλιας καί ό'βουλευτής κ." 
Λούλης.

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ νέος θά είναι' 
ό διευθυντής τής ΕΡΤ κ. Βασ. 
Βασιλικός, ένώ μή έκλέξιμος θά 
βρεθεί ό βουλευτής κ. Παπαδό
πουλος.

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ θά «κοπή» 
δ κ. Χατζοπλάκης. .

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ θά προτα- 
χθή ό Γενικός Διευθυντής τής 
ΕΡΤ κ. Γ. Ρωμαίος καί στή δεύ
τερη θέσι "θά είναι ό κ. Κίμων 
Κουλούρης. Σέ μή έκλέξιμη 
σειρά θά βρεθούν οί βουλευτές 
κύριοι Σπ. Ράλλης καί Σπ. Κα- 
λούδης.

ΣΤΗΝ ΚΕφΑΛΛΟΝΙΑ θά κα- 
τέλθη ό υπουργός κ. Τρίτσης. 
Στό ΚΙΛΚΙΣ ό κ. Τριαρίδης (τέως 
μέλος τής Κ.Ε.). Σ την  ΚΟζ α ΝΗ 
σέ μή έκλέξιμη σειρά, θέ βρε
θούν οί βουλευτές κ.κ. Δαβιδό- 
πουλος καί Παπαγεωργίου καί 
θά προωθηθή ό κ. Κυρατσάς 
(ΓΕν. Γραμ. τοΰ Ύπ. Βορείου 
Ελλάδος).

Γ. Α . Μ αγκάκης

ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ τά νέα δνσ- 
ματα θά είναι οί κύριοι Γ. Α. 
Μαγκάκης καί Ξ. Πελοποννή- 
σιος. Στή ΛΑΚΩΝΙΑ, ό ευρω
βουλευτής κ. Λαγάκος («κόβε
ται» ό βουλευτής κ. φούντάς). 
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ έκτος συνδυασμού 
θέ είναι ό- βουλευτής κ. Άγιρά- 
στης, μετά τήν γνωστή δήλωσί 
του ότι δέν θά κατέλθη πλέον 
σέ έκλογές καί. ό κ. Καραμπά- 
τσας. Στό ΛΑΣΙΘΙ θά ήγηθή ό κ. 
Ίω. Μαρκόπουλος (μουσικο
συνθέτης). Στή ΛΕΣΒΟ θά 
βρεθή έκτος σειράς ό κ. Μαλιά- 
κας, χάριν τοΰ κ. Κιοσκλή. Στη 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ τό κομματικό κατε
στημένο θά προωθήση τόν κ. 
Κούτσικα καί τόν άδελφόν τοΰ 
κ. Χαραλαμπόπουλου εις βάρος 
τοΰ αντιστασιακού κ. Ά ρη  
Μπουλούκου καί τοΰ κ. φιλιπ- 
πόπουλου. Στήν ΞΑΝΘΗ έκτός 
σειράς θέ βρεθεί ό κ. Άτματζί- 
δης. Στήν ΠΙΕΡΙΑ θά κοπή ό κ. 
Τερζόπουλος διάτι ό έδελφός 
του κατεβαίνει ανεξάρτητος ύ- 
ποψήφιος στίς Δημοτικές έκλο- 
γές·

Στό ΡΕΘΥΜΝΟ θά είναι έ
κτός σειράς ό κ. Βραδέλης, Στή 
Σάμο ό κ. Χούλης (ένώ θά 
προωθηθή ό κ. Μόρζος — 
Διευθ. τής ΥΕΝΕΔ), στίς ΣΕΡ
ΡΕΣ οί κ.κ. Δαμιανίδης καί Ά ν- 
θόπουλος, στά ΤΡΙΚΑΛΑ οΐ κ.κ. 
ΟΙκονόμου καί Μάνταρης .(έδώ 
θά προωθηθή ό εύρωβουλευ- 
τής κ. Ζιάγκας), στήν ΦΘΙΩΤΙΔΑ 
οί κ.κ. Τσιριμώκος καί Στάϊκος, 
στή ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ό κ. Ξανθόπου- 
λος, στή ΦΩΚΙΔΑ 6 Κ. Μπακο- 
γιάννης (έδώ θά προωθηθή ό κ. 
Σισούρας — Διοικητής τοΰ ΙΚΑ) 
καί στή ΧΙΟ ό κ. Βαρκάρης (έδώ 
θά πάρη τό βάφτισμα τοΰ πολι
τικού 6 δεύτερος γιόςτοΰ Πρω
θυπουργού Νίκος Παπανδρέου).

Ευρωβουλευτές
’Από τό ψηφοδέλτιο τών Εύ- 

ρωβουλευτών, όλοι σχεδόν θά  
χρησιμοποιηθούν γιά νά ήγε- 
θοΰν ή νά πλαισιώσουν συν
δυασμούς.

Γιά τόν κ. Πλασκοβίτη καί τόν 
κ. Νικολάου μόνο ίσως γίνη μιά 
έξαίρεσι. Λόγω τής έμπειρίας καί 
τών έπιρροών πού έχουν στίς 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί στό 
Ευρωκοινοβούλιο δέν άποκλείε- 
ται νή παραμείνουν στή θέσι 
τους, έκτός έάν χρησιμοποιη
θούν σέ συνδυασμούς' μέ τήν* 
προοπτική τής ύπουργοποιή- 
σεώς των — σέ περίπτωσι βέ
βαια πού τό ΠΑΣΟΚ θά κέρδιζε 
έκ νέου τις έκλογές,' πράγμα 
μάλλον απίθανο.


