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ιν αίθουσα 
ιυσίας

. συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της Ν.Δ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ σήμερα η Κοινο
βουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. με κύ
ριο θέμα το νέο κανονισμό του σώ
ματος.

Γ ια πρώτη φ ο ρά ηΚ .Ο .τηςΝ .Δ . 
θα συνεδριάσει στην αίθουσα Γε
ρουσίας στη Βουλή, κίνηση συμβο
λική με την οποία ο πρόεδρος του 
κόμματος, όπως επισημαίνουν 
στενοί συνεργάτες του, επιθυμεί 
να δώσει το μήνυμα ότι το κοινο
βούλιο αποτελεί έναν χώρο παρα
γωγής ουσιαστικού πολιτικού λό
γου.

Η συνεδρίαση θα ανοίξει με ει
σήγηση του Κ. Καραμανλή, η 
οποία θα αναφέρεται στα τρέχο
ντα πολιτικά θέματα αλλά και στο 
ρόλο του βουλευτή. Θα ζητήσει 
ενεργοποίηση στις επιτροπές της 
Βουλής και συμμετοχή όλων ανε
ξαιρέτως των βουλευτών στο Κοι
νοβουλευτικό έργο. Ο Κ. Καρα
μανλής αναμένεται ότι εκτός των 
άλλων θα επισημάνει ότι «οι βου
λευτές δεν κάνουν διακοπές», κα- 
λώντας τους να «εργαστούν» στις 
περιφέρειές τους, ενισχύοντας τις 
θέσεις και τις προτάσεις της Ν.Δ.

Σήμερα ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο 
της Ρουμανίας κ. Κονσταντινέ- 
σκου, ο οποίος πραγματοποιεί επί
σημη επίσκεψη στη χώρα μας.

«Η Δήμητρα επέβαλλε 
στον Ανδρέα 
τα πρόσωπα 
που θα έβλεπε»

«ΕΝΑΣ μόνο Λιάνης χωράει στο 
ΠΑΣΟΚ», είχε πει στον καθηγητή Γ. 
Λιάνη ο Α. Π απανδρέου. Ο καθη
γητής Γ. Λιάνης, ο «άλλος» εξά- 
δελφος της Δήμητρας Λιάνη, απε- 
κλείσθη, όπως ο ίδιος δηλώνει, 
από τη στιγμή που η Δ. Λιάνη άρχι
σε να αναπτύσσει, ιδίως μετά το 
Χέρφιλντ, στενές σχέσεις με το δη
μοσιογράφο Γ. Λ ιάνη. «Η παρου
σία του άρχισε να μειώνει τις δικές 
μου πιθανότητες, σε σημείο που 
είχα αποκλειστεί πλήρως. Εγώ πά
ντως δεν ήμουν yes men», δηλώνει 
ο Γ. Λιάνης, ο οποίος αναφέρεται 
στις σχέσεις του με την οικογένεια 
Παπανδρέου, από την εποχή που 
ήταν στον Καναδά, και μιλά για τη 
Μαργαρίτα και τη Δήμητρα.

«Φοβόταν»
«Ο ΑΝΔΡΕΑΣ, λέει, φοβόταν  

τη Δήμητρα. Οταν αυτή ήταν 
μπροστά, ο Ανδρέας ήταν πάντο
τε επιφυλακτικός. Η Δήμητρα του 
επέβαλλε τα π ρ όσ ω πα  που θα 
έβλεπε».

Καυτηριάζοντας τις σχέσεις 
τώρα της Δ. Λ ιάνη-Π απανδρέου  
με τον Κ. Σπυρόπουλο, αναφέρει: 
«Δεν είναι καλόγουστο τώρα, τόσο 
νωρίς μετά το θάνατο του Ανδρέα. 
Δεν βγάζει κάτι καλό αυτή η σχέση 
ούτε για την ίδια, αλλά πολύ περισ
σότερο για την υστεροφημία του 
Α. Παπανδρέου».

Το κράτος αδιαφορεί για τις ζωές των μαθητών
Φ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ’92 

ΤΙ ΣΤΟΛΗ ΘΑ ΦΟΡΑΕΙ 0  ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ αποκαλύψεις 

για τη μακάρια αδιαφορία και την... 
κωμικοτραγική στάση του κράτους 
όσον αφορά τις ζωές των μικρών μα
θητών χθες στη Βουλή. Οπως αποκά
λυψε ο βουλευτής του ΔΗΚΚΙ, I. Δημα- 
ράς, κατά τη συζήτηση σχετικής ερώ
τησής του, ο πολυσυζητημένος θε
σμός του σχολικού τροχονόμου θα 
έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί από το 
1992, όταν ψηφίσθηκε ο σχετικός νό
μος. Ωστόσο, δεν έχει εφαρμοσθεί

ακόμα επειδή μεταξύ άλλων δεν έχει 
αποφασισθεί από το υπουργείο Παι
δείας π  στολή θα φοράει ο τροχονό- 
μος(!Μ). Αποτέλεσμα είναι ότι το 30% 
των θανατηφόρων για τα παιδιά τρο
χαίων ατυχημάτων συμβαίνουν σε χώ
ρους γύρω από σχολεία. Ο υφυπουρ
γός Παιδείας I. Ανθόπουλος έριξε λά

δι στη φωτιά που άναψε ο βουλευτής, 
αφού όπως είπε ο θεσμός δεν εφαρ
μόσθηκε ακόμα, γιατί υπάρχει κίνδυ
νος για τη ζωή των... τροχονόμων.
Και έσπευσε να προσθέσει ότι το μέ
τρο δεν είναι σίγουρα εφαρμόσιμο, 
ενώ πρέπει να συμπληρωθεί το νομο
θετικό πλαίσιο που είναι ατελές. «Επει

δή δεν έχει διασφαλισθεί η επιβίωση 
των σχολικών τροχονόμων, πρέπει να 
σκοτώνονται τα παιδιά;», είπε ο κ. Δη- 
μαράς, που κατέθεσε σειρά εγγράφων 
που έχουν σταλεί στο υπουργείο Παι
δείας από το 1993, με τα οποία υπο
στράτηγοι της ΕΛ.ΑΣ. τονίζουν ότι για 
την ενεργοποίηση του θεσμού απαιτεί
ται κοινή απόφαση των υπουργείων 
Δημ. Τάξης και Παιδείας και ζητούν να 
καθορισθεί η στολή που θα φορούν οι 
σχολικοί τροχονόμοι.

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΚΕΨΑΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ευχές και
λουλούδια

Με δ ια φ ορ ετικό  τρόπο  
εόρτασαν χθες οι 
κορυφ α ίο ι του πολιτεύματος  

την ονομαστική  τους εορτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας, 
Κωστής Στεφανόπουλος, προτίμησε 
για τρίτη συνεχή χρονιά να βρεθεί κο
ντά στους Επτανήσιους, δίνοντας το 
«παρών» στον εορτασμό της Ενωσης 
των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημί
της δέχθηκε ευχές από τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, και το κοινό στο Μέγαρο Μα- 
ξίμου, ενώ ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κώ
στας Καραμανλής δεν άλλαξε το πρό
γραμμά του. Δέχθηκε ευχές στο γρα
φείο του και πέρασε το βράδυ με τους 
οικείους του και φιλικά πρόσωπα.

Ο Κ. Στεφανόπουλος
ΚΟΝΤΑ στο λαό της Ζακύνθου και 

μακριά από την οικογένειά του εόρτα
σε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που 
πέρσι την ίδια ημέρα ήταν στην Κέρκυ
ρα και πρόπερσι στην Κεφαλονιά.

Οπως δήλωσε ο Κ. Στεφανόπου
λος χθες στους Ζακύνθιους που του 
απηύθυναν πολλές ευχές «Είναι τέ
τοια η σημασία της εορτής που μου 
επιτρέπει -και το κάνω ευχαρίστως- 
να βρίσκομαι αυτή την ημέρα κοντά 
σας». Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ευχήθηκε ολόκληρη η πολιτική ηγεσία 
ενώ ο πρωθυπουργός τον βρήκε στο 
γραφείο του νομάρχη Ζακύνθου λίγο 
μετά τις 11 χθες το πρωί και του ευχή
θηκε. Οι κ. Στεφανόπουλος και Σημί
της μίλησαν για λίγα λεπτά. Ο πρωθυ
πουργός είπε τα «χρόνια πολλά» στον 
Πρόεδρο και εκείνος αντευχήθηκε 
-συνονόματοι γαρ...- για να συμπλη
ρώσει πλην κλείσει το ακουστικό: «Εύ
χομαι να επιτευχθούν οι κοινοί στό
χοι όλων μας για τον τόπο...».

Ο Κ. Σημίτης
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ που ευχήθηκαν στον 

πρωθυπουργό ήταν οι άνδρες της 
Ασφαλείας του που του έκαναν δώρο 
κι ένα ρολόι βυθού. Ο Κ. Σημίτης εόρ
τασε όπως και πέρσι δεχόμενος ευχές 
στο Μέγαρο Μαξίμου, το μεσημέρι 
από υπουργούς και βουλευτές και το 
βράδυ από οπαδούς του ΠΑΣΟΚ.

Πρώτος τον επισκέφθηκε ο βου
λευτής Γ. Καψής, ο οποίος εξερχόμε-

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Στους

Επτανήσιους 
ο Κωστής 
Στεφανό
πουλος. 

ΔΕΞΙΑ: Ο Κ. 
Σημίτης και η 
σύζυγός του 

Δάφνη 
υποδέχονται 
το κοινό στο 

Μαξίμου.
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ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
νος συναντήθηκε με τον υπουργό 
Εξωτερικών Θ. Πάγκαλο αλλά απέφυ- 
γον ο ένας τον άλλο.

Ο Κ. Σκανδαλίδης όπως και οι πε
ρισσότεροι βουλευτές πήγαν λουλού
δια, ενώ έγινε γνωστό ότι τα χρήματα 
που συγκέντρωσαν βουλευτές και στε
λέχη για να του αγοράσουν δώρο με 
εντολή του πρωθυπουργού θα δοθούν 
σε ίδρυμα. Το βράδυ ο πρωθυπουργός 
«άνοιξε» το Μέγαρο Μαξίμου για το 
κοινό στις 8 και από τους πρώτους του 
ευχήθηκε η Ελ. Αρβελέρ. Μαζί με τη 
σύζυγό του ο Κ. Σημίτης υποδεχόταν

το κοινό στην είσοδο του Μέγαρου 
μέχρι τις 10 μ.μ.

Ο Κ. Καραμανλής
ΔΕΚΑΔΕΣ ανθοδέσμες και ευχετή

ρια τηλεγραφήματα κατέκλυσαν χθες 
το γραφείο του προέδρου της Ν.Δ. Κ. 
Καραμανλή. Παρά το ότι ο Κ. Καρα
μανλής δεν είχε «οργανώσει» (κάτι 
που είχε γίνει λίγο πιο πέρα στο Μαξί
μου) φιέστα ευχετήρια, πολλοί βου
λευτές και αρκετοί φίλοι έσπευσαν να 
ευχηθούν. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. αν και

εορτάζων ακολούθησε κανονικά και 
χθες το πρόγραμμά του. Πήγε στο 
γραφείο του στη Ρηγίλλης στις 9.30 
όπως κάθε πρωί. Πρώτος του ευχήθη
κε ο θυρωρός του κτιρίου προσφέρο- 
ντάς του ένα τριαντάφυλλο.

Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ άρχισε λίγο 
αργότερα να δέχεται βουλευτές, στε
λέχη και φίλους για λίγα λεπτά ανάμε
σα στις προγραμματισμένες συναντή
σεις και συσκέψεις... Τα χρόνια πολλά 
συνόδευε και η ευχή «γρήγορα πρω
θυπουργός». Δεν έλειψαν, βέβαια, και 
οι πιο προσωπικές ευχές, όπως αυτή 
του κ. Καραμάριου «Γρήγορα παντρε
μένος». Οι τηλεοπτικές κάμερες είχαν 
στηθεί από πολύ νωρίς στη Ρηγίλλης 
και ο κ. Αθ. Τσαλδάρης όταν του ζητή
θηκε δήλωση για το τι είπε στον Κ. 
Καραμανλή, απάντησε ότι του ευχή
θηκε «χρόνια πολλά» και στην επιμονή 
των δημοσιογράφων τι άλλο είπαν, ο κ. 
Τσαλδάρης απάντησε: «Καλό προπο
νητή στον Παναθηναϊκό»!

Ευχές στον Κ. Καραμανλή έδωσαν 
τηλεφωνικά ο Μ. Εβερτ και ο Κ. Μη- 
τσοτάκης, ενώ ο ίδιος ο Κ. Καραμαν
λής πολύ νωρίς ευχήθηκε τηλεφωνικά 
στον ιδρυτή της Ν.Δ. Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Το βράδυ, ο Κ. Καραμαν
λής γιόρτασε στο σπίτι του με τους 
γονείς του και «λίγους φίλους».

Ο Κ. Μητσοτάκης
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, τηλεγραφήματα, αλ

λά και πολλοί βουλευτές και συνεργά
τες κατέκλυσαν χθες, και το γραφείο 
του Κ. Μητσοτάκη στην οδό Αραβα- 
ντινού, παρά το ότι για πρώτη φορά 
φέτος, ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. 
δεν «άνοιξε» το γραφείο του για ευχές.

Ευχές και λουλούδια στον πρόεδρο της Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή από τη βαφτισι
μιό του Ολγα Καραπάνου (στη φωτογραφία η μικρή με τον πατέρα της, πρώην 
κοινοτάρχη Καλάμου).


