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ΩΣ Ο ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»Της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

ΕΣΠΑΣΕ ένα ταμπού ο 
Πρόεδρος της Δημο
κρατίας Χρηστός Σαρ- 
τζετάκης χτες! Για πρώτη 

φορά στη διάρκεια της 
προεδρικής του θητείας 
εμφανίστηκε σε νυκτερινό 
κέντρο - που «κατά σύμ
πτωση» λέγεται «Ταμπού» 
- όπου και διασκέδασε μέ
χρι πρωίας.

Μαζί του η σύζυγός του Εφη 
καθώς και ο τέως υπουργός Ε
θνικής Οικονομίας Κώστας Ση
μίτης και η κ. Σημίτη.

Το επίσημο ζεύγος και η 
συντροφιά τους έφθασαν στο 
κέντρο «Ταμπού» γύρω στις 11 
τη νύχτα, πλαισιωμένοι από άν-

«ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ
τρες της ασφαλείας του προέ
δρου, ορισμένοι από τους ο
ποίους είχαν πάει στο κέντρο 
αρκετή ώρα πριν.

Αμέσως πολιορκήθηκαν από 
πλήθος δημοσιογράφων και 
φωτορεπόρτερς που είχαν 
«στήσει καρτέρι» έξω από την 
είσοδο του «Ταμπού».

«Πώς αποφασίσατε να έρθετε 
εδώ εσείς ο πρώτος πολίτης της 
χώρας;» ρωτήθηκε ο πρόεδρος 
από δημοσιογράφο.

« Υπάρχουν απλοί και απλού- 
στεροι πολίτες. Εγώ είμαι α
πλούστερος πολίτης και διασκε
δάζω κάθε βράδυ ανάλογα με τη 
διάθεσή μου» απάντησε χαμο
γελώντας ο κ. Σαρτζετάκης.

Γνωστή - σημειώνουμε - εί

ναι η συνήθεια του Προέδρου 
της Δημοκρατίας να ξενυχτά 
διαβάζοντας.

Ασταμάτητα
Σε τραπέζι απέναντι αλλά 

όχι πολύ κοντά στην πίστα κά- 
θησε η τετραμελής επίσημη πα
ρέα, ενώ - όχι χωρίς κάποια αρ
χικά εμπόδια - τα φλας των φω
τογράφων άρχισαν ν’ αστρά
φτουν.

Αρκετά σοβαροί αλλά και 
ευγενικά φιλικοί μεταξύ τους α
πόλαυσαν το δείπνο τους (γαρί
δες και κολοκυθάκια για ορε
κτικό και φιλέτο) συνοδεύοντάς 
το με αγειορείτικο κρασί.

Ενώ η Τάνια Τσανακλίδου έ

δινε τον καλύτερο εαυτό της 
παρουσιάζοντας μουσικοχο- 
ρευτικό σόου, ο κ. Σαρτζετάκης 
μιλούσε ασταμάτητα στο αυτί 
του κ. Σημίτη που καθόταν δε
ξιά του. Σύντομες κουβέντες 
και χαμόγελα αντάλλασσαν οι 
κυρίες Σαρτζετάκη και Σημίτη 
οι οποίες δεν δίσταζαν να χει
ροκροτήσουν το πρόγραμμα.

Εκτός προγράμματος, ο 
Γιάννης Πάριος πήγε στις 2.10 
το πρωί το μικρόφωνο και με 
το συνθέτη Γιάννη Σπανό στο 
πιάνο τραγούδησε τρυφερά το 
«Θα με θυμηθείς».

Προσέξαμε τις δυο κυρίες να 
χαμογελούν μεταξύ τους ακού- 
γοντάς τον.

Την ατμόσφαιρα του κέν

τρου ζέστανε αμέσως μετά ο 
Αντώνης Καλογιάννης που α
φιέρωσε στον κ. Σαρτζετάκη το 
«Δρόμοι παλιοί». Και οι τέσσε
ρις επίσημοι τον χειροκρότη
σαν ζωηρά.

Ευγενικά
Στις 2.40 το πρωί τα ζεύγη 

Σαρτζετάκη και Σημίτη, σηκώ
θηκαν για να φύγουν. Το προ
εδρικό κοσμικό ξενύχτι είχε τε
λειώσει. Ούτε ο κ. Σαρτζετάκης 
ούτε ο κ. Σημίτης δέχτηκαν να 
μιλήσουν στους δημοσιογρά
φους.

Περιορίστηκαν να δείξουν με 
ευγενικά χαμόγελα ότι πέρασαν 
όμορφα. Στην πόρτα του κέν
τρου η κ. Σημίτη ευχαρίστησε 
το προεδρικό ζεύγος.

«Σας ευχαριστούμε για την 
πρόσκληση. Περάσαμε πολύ ω

ραία» τους είπε. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κι ο τέως υ
πουργός χαιρετήθηκαν
κουνώντας φιλικά το χέρι μπή
καν στα αυτοκίνητά τους κι έ
φυγαν.

«Φέρθηκαν πολύ απλά κι ευ
γενικά. Πλήρωσαν και το λογα
ριασμό τους» μας είπε ο ιδιο
κτήτης του «Ταμπού» Φώτης 
Μπουλάς, πληροφορώντας μας 
επίσης ότι το τραπέζι του προ
εδρικού ζεύγους το είχε «κλεί
σει» κάποιος από την προσωπι
κή του φρουρά

Αυτή ήταν η δεύτερη μέσα 
σε λίγες μέρες κοσμική έξοδος 
του κ. Σαρτζετάκη. Η πρώτη ή
ταν στον κινηματογράφο «Ατ
τικόν» όπου παρακολούθησε 
την ταινία «Ο τελευταίος Αυτο- 
κράτορας».

Ενθουσιασμένες παρατηρήσεις για την πίστα του «Ταμπού» από τον κ. Σαρτζετάκη. 
Αριστερά ο κ. Σημίτης και δίπλα στον Πρόεδρο οι κυρίες Σημίτη και Σαρτζετάκη

τη νύχτα

ΞΕΝΥΧΤΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΣΗΜΙΤΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ

Εοηασε 
τα... ταμπού 
ο Πρόεδρος

■

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα  
όπω ς τροποποιήθηκε με το Ν. 
1250/1982 ότι:

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ του 
Θεοδώρου και της Βασιλικής το γέ
νος Κομπορόζου που γεννήθηκε στην 
Κονοπίνα =ηρομέρου Αιτ/νιας και κα
τοικεί στην Αγία Βαρβάρα Αττικής και 
η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΪΔΙΝΛΗ του Ανδρέα 
και της Χρυσαυγής το γένος Μπουρα- 
τζή που γεννήθηκε στο Περιστέρι Ατ
τικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττι
κής πρόκειται να παντρευτούν και ο 
γάμος θα γίνει στο Περιστέρι.

Ο ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του 
Χρήστου και της Ελένης το γένος 
Παππά που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Αθήνα και η ΔΗΜΗ
ΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Χαρά
λαμπου και της Μαρίας το γένος Πα- 
ναγοπούλου που γεννήθηκε στην Α
θήνα και κατοικεί στην Αθήνα πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα γί
νει στην Αθήνα.

ΚΗΔΕΙΕΣ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, 
πατέρα, γιο, αδελφό και θειο 

ΚΛΕΙΤΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ 
Πολιτικό μηχανικό

Θανόντα, κηδεύουμε αύριο Παρα
σκευή και ώρα 4 μ.μ. εκ του ιερού 
ναού Αγίων Θεοδώρων Α' Κοιμητη
ρίου Αθηνών.
Η σύζυγος: Μάρθα - Ισμήνη. Τα παι
διά του. Μιχάλης, Μάνος. Η μητέρα: 
Μαίρη Ματθαιάκη. Τα αδέλφια του: 
Δανάη και Λέανδρος Λογοθέτης, Τά
νια και Λάκης Παναγόπουλος. Ο ανι
ψιός. Οι λοιποί συγγενείς.

Τον λατρευτό μας συζυγο, αδελφό, 
και θείο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ιατρόν Μικροβιολόγον - ετών 72 

θανόντα χτες κηδεύομε σήμερον 
Πέμπτη 21-1-1&88 και ώρα 3 μ.μ. εκ 
του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου 
Μπραχαμίου.
Η σύζυγος: Ολυμπία. Οι αδελφοί: Μα
ρίνα και Κωνσταντίνος Φράγκος. Οι α
νεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.

Τον προσφιλέστατον υιόν, αδελφόν 
και θειον

ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ ΦΕΦΕΝ 
Αρχιμανδρίτην

εκδημήσαντα εις Κύριον κηδεύομεν

σήμερον ημέρα Πέμπτη 21 Ιανουά
ριου 1 988 και ώραν 10 π.μ. εκ του ιε
ρού ναού της Υψώσεως του Τίμιου 
Σταυρού Χολαργός. Η σορός θα εντα- 
φιασθεί εις Καλάβρυτα την 3ην μ.μ. 
Η μήτηρ: Θεώνη. Οι αδελφοί: Ευτυχία 
Φεφέ, Βασίλειος και Μαρίκα Φεφέ. Οι 
ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφά
νων να διατεθούν δωρεαί υπέρ του 
συλλόγου «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ» ή του 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΥ Ορφανοτροφείου 
Θηλέων ή σε συλλόγους Καλαβρυ
τινών.

Την πολυαγαπημένη μας μάνα, για
γιά, προγιαγιά, αδελφή και θεία 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΤΟΥ 
θανούσα, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 
και ώρα 4 μ.μ. από τον ιερό ναό του 
κοιμητηρίου Χαλανδρίου.
Τα παιδιά της: Αγγελος και Μάρω, Γε
ράσιμος και Ακριβή, Νικόλαος και 
Θεόνη Στεφάτου, Σταυρούλα και Αν- 
δρέας Καστρίσιος, Μαρία και Ζήσι- 
μος Λιάτσος, Ειρήνη και Γιώργος Πα- 
παδάκης, Βαρβάρα και Αλέξης Κεβεν- 
τζίδης. Τα εγγόνια. Οι αδελφοί Μ δι
σέγγονη. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί ουγγε*, 
νείς.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, 
πατέρα, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΝ 
κηδεύομε σήμερα Πέμπτη και ώρα 
3.30 μ.μ. εκ του ιερού ναού του Γ  Κοι
μητηρίου Αθηνών. Η σύζυγος: Ανδρια- 
νή. Τα τέκνα: Κώστας και Νανά. Οι εγ- 
γονοί: Χρήστος, Νικόλαος. Οι αδελ
φοί. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24 
Ιανουάριου 1988 και ώρα 12.30 ετή
σιο μνημόσυνο στην εκκλησία των Αγ. 
Θεοδώρων Α' Νεκροταφείου Αθηνών 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πο- 
λυαγαπημένου μας και αξέχαστου 
υιού και αδελφού

ΜΑΝΟΥ Γ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
Πάρεδρου Δ Δ  Πειραιώς

Σας προσκαλούμε για να τιμήσουμε 
τη μνήμη του.
Η μητέρα: Ελπίδα. Ο αδελφός. Γρηγό- 
ρης. Οι θείοι. Οι λοιποί συγγενείς.

Το Σάββατο 23 Ιανουάριου και ώρα 
10 π.μ. τελούμε 40ήμερο αρχιερατικό 
μνημόσυνο στον ιερό ναό Αγίων 
Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Α
θηνών, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μου συζύγου, α
δελφού και θείου

ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Ζωγράφου

Η σύζυγος: Ολγα I. Γεωργιοπούλου. 
Τα αδέλφια του. Οι λοιποί συγγενείς.

ΠΕΝΘΗ

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό 
και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ Β ΖΩΓΡΑΦΟ 
ετών 56

εκηδεύσαμε σήμερα Πέμπτη και ώρα 
10.30 π.μ. εκ του ιερού ναού Αγίου 
Γερασίμου ^υλοκάστρου.
Τα αδέλφια του. Τα ανήψια του. Οι 
λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, 
πατέρα, αδελφό, παππού και θείο 

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΠΟΘΗΤΑΚΗ 
θανόντα, εκηδεύσαμε χτες Τετάρτη 
20/1/88 εκ του ιερού ναού Αγίου Δη
μητρίου Χαλκίδας.
Η σύζυγος: Κική. Τα παιδιά: Νίκος και 
Σούλα, Μιχάλης και Ζήνα Ποθητάκη. 
Οι αδελφοί. Οι εγγονοί. Οι ανεψιοί. Οι 
λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυ- 
πητηρίους επισκέψεις κατ' οίκον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 

μας συμπαραστάθηκαν με οποιονδή- 
ποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος για 
το θάνατο του αγαπημένου μας συζύ
γου, πατέρα και παππού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ I. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
που τον κηδέψαμε στις 12-1-88 στην 
Ελάτεια.
Η σύζυγος: Λουκία. Τα παιδιά: Χρί
στος και Ελένη Αντωνοπούλου, Γιώ- 
γος και Βάλια Καστρισιανάκη, Μαίρη 
Αντωνοπούλου. Τα εγγόνια: Μαίρη, 
Δημήτρης, Κατερίνα.

ΔΩΡΕΕΣ

Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων α
πό το θάνατο του ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΪΟΥ, οι 
γονείς του κατέθεσαν 30.000 δρχ. 
στο σύλλογο γονέων νοητικά υστε
ρούντων ατόμων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ».

Η κυρία Ευαγγελία Καμπριά δώρη- 
σε στο Παιδικό Χωριό SOS Ελλάδος 
37 φόρμες για τα παιδιά του Παιδι
κού Χωριού.

Εις μνημην Βαίου Μαπαγιάννη. 
Κατέθεσαν στο παιδικό χωριό SOS 
Βάρης το ποσό των είκοσι χιλιάδων 
δρχ. οι κόρες του: Μαρία και Βιργινία 
Παπαγιάννη.

Ζιαυρόλεξο
1 2 3 4  5 6  7 8 9  10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Αριθμ. 3722
1. Μεγάλος Γάλλος συγγραφέας - Γυναικείο πρόσωπο 

της ρωμαϊκής μυθολογίας
2. Χαρακτηρίζεται έτσι συγκρινόμενη (γεν.)
3. Ανδρικά όνομα - Από τα είκοσι τα... δύο
4. Υπολογίζεται από τους παίκτες του Προ-Πο
5. Πόλη του Βελγίου - Γ άλλος στρατηγός του 18ου αιώνα
6. Σ' αυτόν αναφέρεται η εισαγωγή «1812» του Τσαΐκό- 

φκσι (με άρθρο)
7. Το λένε συχνά ου., βαρήκοοι - Κριτής του Ισραήλ - 

Μουσικό έργο του Σαμάρα
8. Νησί της Ιαπωνίας
9. Συχνά έχουν... παράθυρα (αντίο)

10. Γυναικειο υποκοριστικό - Γνωστή εταίρα της αρχαιό
τητας

ΚΑΘΕΤΑ

1. Τα θύματα της «Νύκτας του Αγίου Βαρθολομαίου»
2. «Ενας... σύζυγος», θεατρικό έργο του Οσκαρ Ουάϊλντ
3. Καλοκαιρινό φρούτο (γεν.) - Χρονική ή υποθετική η ση

μασία του
4. Εχει κάνει ειδικές σπουδές
5. Ζωικό προϊόν (καθ.) - Τυχερό παιχνίδι, σύμφωνα με μια 

ονομασία του
6. Γενάρχης μιας φυλής (αντίο) - Από τα χίλια τα... πιο 

πολλά
7. Ελληνικό νησί - Βαθμίδα κλίμακας - Οι «Εραστές» μια 

από τις ταινίες του
8. Του «Κ» δορυφόροι - Δεν περνά απαρατήρητη
9. Συνδέει λεκτικά (αντίο) - 0  συγγραφέας του «Αρχισι- 

δηρουργού» - Νότα
10. Φύλλο της τράπουλας - Δίνει ουσία (καθ.)

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ 2. ΝΕΡΑ - ΑΚΡ 3. ΘΑΥΜΑΣΙΟΥΣ 4. ΑΜΠΑ
ΡΙ 5. KAMI - ANA 6. ΣΑΜ 7. ΜΑΪΝ - ΝΙΤΣΕ 8. ΙΩΔΙΟΝ - 
ΑΤΙ 9. ΑΡΕΣΤΑ - ΣΟΣ 10. ΣΑΣ - ΕΣΤΙΑ.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 2. ΝΕΑ - ΑΩΡΑ 3. ΘΡΥΑΛΛΙΔΕΣ 4. ΡΑΜ
ΜΑ - ΝΙΣ 5. ΑΠΙΣ - OTE 6. ΚΑΣΑ - ΑΝΝΑΣ 7. ΡΙΚΙ - ΜΙ 
8 ΤΡΟΙΑ - ΤΑΣΙ 9. ΣΤΟΑ 10. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΡΙΟΣ: Εχετε φτάσει στο τέρμα ενός σκληρού 
αλλά εποικοδομητικού στην πορεία δρόμου. Ο
ρίστε τους νέους στόχους σας με σαφήνεια και 
συνέπεια και βγήτε επιτέλους από μια εγωιστι
κή αδιαφορία.
ΤΑΥΡΟΣ: Μια σειρά από γεγονότα δίνουν και
νούργιες προτεραιότητες στον επαγγελματικό 
χώρο. Περιορίστε τα λάθη και τις συνέπειες και 
κερδίστε χρόνο σφυρηλατώντας τη θέληση και 
τη φιλοδοξία σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η κοινωνική σας ζωή, την οποία δεν 
περιφρονείτε καθόλου, θα καταλάβει την πρώτη 
θέση σήμερα. Οι προτάσεις που θα σας γίνουν 
θα είναι σημαντικές και ο λόγος σας θα περάσει 
ευκολότερα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η μέρα που ακολουθεί είναι αρκε
τά καλή, ωστόσο δεν θα ικανοποιήσει την αδη
μονία που έχετε, να οδηγείτε περίπλοκες επιχει
ρήσεις, έρευνες και διαπραγματεύσεις.
ΛΕΩΝ: Η εργασία θα είναι κουραστική, αλλά τα 
οικονομικό σας θα ενισχυθούν αισθητά, έστω 
και περιστασιακά. Η επιμελημένη σας εμφάνιση 
θα παίξει σημαντικό ρόλο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα πρέπει να προγραμματίσετε 
τους στόχους και τις επιθυμίες σας, αποφύγετε 
κάθε τι που δεν έχει σταθερότητα και διαλέξτε 
τους συνεργάτες σας.
ΖΥΓΟΪ: Κυριαρχεί σήμερα φίλοι μου η κοινωνι
κότητα, αλλά, παράλληλα, θα επιταχυνθούν και 
κάποιες πρακτικές δουλειέξ στον επαγγλεματι- 
κό σας χώρο.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μη δώσετε και πολύ μεγάλη σημα
σία σε μια καινούργια γνωριμία. Τίποτε δεν είναι 
δυνατόν να ευδοκιμήσει αν δεν είστε σε καλές 
σχέσεις με τον εαυτό σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάντε λίγη υπομονή γιατί τελειώ
νουν τα μεγαλύτερα βάσανά σας και όλα μπαί
νουν σ’ έναν καλό δρόμο τόσο στην προσωπική 
όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. 
ΑΙΓΟΚΕΡΩ?: Βέβαια, ακόμη υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε σχε
τικά μ' ένα οικογενειακό θέμα, αλλά αν φερθείτε 
σωστά είναι σίγουρο ότι θα δείτε τη ζωή με και
νούργια μάτια.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κάτι σημαντικό που πρέπει να πε- 
ριφρουρήσετε είναι η κοινωνική σας φήμη, γι’ 
αυτό προσέξτε τις παρέες σας και μη δίνετε α
φορμή σε ενοχλητικά σχόλια.
ΙΧΘΥΕΣ: Η οικονομική σας κατάσταση δεν εί
ναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και η πιθανότητα, να 
δημιουργήσετε χρέη αρκετά μεγάλη. Θα προτι
μούσα ν' αποφύγετε κάτι τέτοιο τώρα.


