
θέλει να πει κι άλλα...

Του Δ η μ ή τρ η  Χα νχζόπουλου

Ανεβασμένος ο Μισέλ
ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ χθες και στο υπουργείο Μεταφορών. Ο πάντα προσεγμένος Μισέλ έδειχνε το πρωί πανευτυχής στο καλοραμμένο ολοκαίνουργιο κοστούμι του. Ο υπουργός βρέθηκε αργότερα σε εκδήλωση της Τραμ Α.Ε. για τη συμφωνία που υπέγραψε η επιχείρηση με 31 θέατρα της Αθήνας, τα οποία θα κάνουν έκπτωση σε όσους θεατές χρησιμοποιούν το τραμ για την εκεί μετάβασή τους. Ο ΜιχάληςΛιάπης έστησε πηγαδάκι με τη Βάνα Μπάρμπα ενώ είχε την ευκαιρία να δεχθεί ευχές από δεκάδες εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου. Πάντως για να μη γελιόμαστε... Αλλος ήταν ο λόγος που προκάλεσε την ευφορία Λιάπη. Η τελευταία δημοσκόπηση τον φέρνει 5ο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του έργου του, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του υπουργούς, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Α- 
λογοσκούφης, που όπως με σαρδόνιο χαμόγελο έλεγε ο Μισέλ έπιασαν βαθμολογία Νευροκοπίου. Να εικάσω πως αναφερόταν στον μέσο όρο -27 που «άγγιξε» ο υπουργός Οικονομίας... Όμως όλα τα καλά διαρκούν λίγο... Διότι σήμερα ο Μισέλ ταξιδεύει στις Βρυξέλλες όπου θα συναντήσει τον επίτροπο Μπαρό για το θέμα της Ολυμπιακής...

fcAI HA ΦΑΗΤΑΙΤεΐί ΟΤΙ...
Αυτοί ο τΐΑχυλεΡΜοί τομοι sewHHte ετίιί. 

1ΑΗ ΜΠΛΟ^ΑΜ Του ΙΗΜίΤΗί.

Οι Μιχάληδες γλύκαναν το κλίμα
ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ στη Βουλή, οι του ΠΑΣΟΚ, απέφυγαν να στενοχωρήσουν τον Γ. Παπανδρέου και σε αντίθεση με τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου σφύριζαν κλέφτικα για το βιβλίο Σημίτη. Αρκέστηκαν να ακούσουν τις προτάσεις Γιώργου για το μεταναστευτικό και να δοκιμάσουν αργότερα τα γλυκίσματα που προσέφεραν οι εορτάζοντες 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (καριόκες) και Μιχάλης Καρχιμά- 
κης, ο οποίος σημειωτέον εμφανίστηκε στο Συντονιστικό κουβαλώντας αμέτρητα κουτιά με γλυκά κάθε τύπου. Μου λένε πως ούτε οι κυρίες του Συντονιστικού που φροντίζουν για τη σιλουέτα τους δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό. Αργότερα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε ένα μίνι πάρτι για τους στενούς συνεργάτες και φίλους του στο πολιτικό γραφείο του επί της Βασιλίσσης Σοφίας.

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, στην 8ετία της διακυβέρνησης Σημίτη οι πολί
τες είχαν σπανίως την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά 
τον Πρωθυπουργό. Οι πόρτες του Μαξίμου άνοιγαν για το 
κοινό μόνο μία φορά τον χρόνο, την ημέρα της ονομαστικής 
του εορτής και αποκλειστικά για ευχές...

Ανοίγει το γραφείο
ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη στο πολιτικό γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού στην οδό Ακαδημίας 35, καθώς ο 
Κώστας Σημίτης με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του θα δεχτεί (11 με 1 το μεσημέρι) το κοινό για τις συνήθεις... υπογραφές, αλλά και για να συζητήσει μαζί τους το περιεχόμενό του. Αν υπάρξει μάλιστα μεγάλη προσέλευση, αυτό θα επαναλη- φθεί και την Παρασκευή.
ΠΑΝΤΩΣ, παρά τις επικρίσεις που δέχεται για ορισμένα κεφάλαιά του, οι πωλήσεις του πολυσυζητημένου βιβλίου έφτασαν τις 5.000. Χθες ο Κ. Σημίτης έστειλε αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση στον Κάρολο Παπουλια καθώς και σε πρώην υπουργούς και προέδρους κρατικών οργανισμών επί περιόδου ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος που παρέλαβε το βιβλίο Σημίτη -  με κούριερ στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, όπου ζει -  ήταν ο αδελφός του, καθηγητής Σπόρος Σημίτης.

Θα πάει και ο Στεφανόπουλος
ΠΑΡΩΝ στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Σημίτη μαθαίνω πως θα είναι απόψε και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κωστής Στεφανόπουλος. Η Χαριλάου Τρικούπη φρόντισε να διαψεύσει και επισήμως τις φήμες που επέμεναν πως ο Γιώργος 
Παπανδρέου προβληματιζόταν για το αν θα έπρεπε να παραστεί ή όχι στην παρουσίαση του βιβλίου. Το γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε χθες το πρωί τηλεφωνικώς πως ο κ. Παπανδρέου θα παραστεί στην εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη μετά της συζύγου του Άντας.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη ένα τηλεφώνημα που έγινε χθες στο γραφείο της οδού Ακαδημίας. Η Ντόρα Μπακο- 
γιάννη ενώ είχε ανακοινώσει δημοσίως πως θα είναι παρούσα στην εκδήλωση, αργά το μεσημέρι ειδοποίησε το σημιταίικο πως δεν θα μπορέσει να είναι εκεί... Πάντως τη Ρηγίλλης θα την εκπροσωπήσει το δίδυμο Μεϊμαράκη - Καραχάλιου που διατυμπανίζει από εδώ κι από εκεί ότι έχει διαβάσει το βιβλίο. Σε αντίθεση με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο που επανέλαβε και χθες πως δεν έχει βρει ακόμη χρόνο για να ε- ντρυφήσει...

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ δίνουν πάντως σασπένς στο σημερινό πολιτικό γεγονός. Λένε πως όσοι πιστεύουν πως ο θόρυβος που έχει προκαλέσει η κυκλοφορία του βιβλίου Σημίτη είναι θέμα ημερών να κοπάσει, μάλλον θα διαψευστούν. Διότι η αποψινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού θα είναι, υποστηρίζουν, άκρως πολιτική και θα ταράξει το πολιτικό σύστημα...
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Διχάζει (ακόμα) 
το... φιλέτο
■Ρ'Ι Ι ·  ΝΕΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ έχει 

πυροδοτήσει στη Νέα 
'  Δημοκρατία η υπόθεση

με την εκχώρηση
■  »  «φιλέτου» του ΟΑΚΑ σε
ιδιώτες. 0 υφυπουργός Πολιτισμού 
Γιώργος Ορφανός υποστηρίζει ότι 
το θέμα «καθάρισε» με δική του 
πρωτοβουλία. 'Αλλη γνώμη έχουν 
όμως οι επίσης γαλάζιοι 
παράγοντες της Θεσσαλονίκης 
Τέλης Θωμόπουλος και θέμης 
Καρτσιώτης (πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της ΗθΙβχρο 
αντιστοίχως) που όπως 
διατείνονται ενημέρωσαν με 
σχετική επιστολή το γραφείο του 
Πρωθυπουργού. Ακολούθως, λένε, 
ο Καραμανλής έδωσε εντολή στο 
γραφείο Ορφανού να διευθετήσει 
το όλο θέμα.

[ Εκλογικά ]
Λεν πρόλαβαν 
να φάνε...
ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ δίδυμο της Ρηγίλ
λης των Μεϊμαράκη - Καραχά
λιου άρχισε να οργώνει την πε
ριφέρεια προκειμένου να πιά- 
σει κλίμα για τις δημοτικές και 
νομαρχιακές εκλογές. Η χαρ
τογράφηση των πιθανών υπο
ψηφιοτήτων άρχισε από την 
Εύβοια, όπου η Ν.Δ. έχασε 
στην τελευταία αναμέτρηση τη 
Νομαρχία και θέλει να πάρει 
τη ρεβάνς. Επόμενος σταθμός 
ήταν η Λέσβος, όπου θυμίζω 
πως με τη βοήθεια του Άρη 
Σπηλιωτόπουλου -  ως υπευθύ
νου του νομού -  η γαλάζια πα
ράταξη κέρδισε πρώτη φορά 
το 2002 τον άλλοτε κόκκινο 
νομό. Τους δύο γραμματείς 
συνοδέυσαν στο νησί οι βου
λευτές Καλογήρου και Γιαννέ- 
λης, καθώς και ο περιφερειάρ
χης Τσίφτης. Ακούω όμως 
πως απογοήτευσαν τους υψη
λούς προσκεκλημένους τους 
καθώς το πρόγραμμα που σχε
διάστηκε ήταν τέτοιο που δεν 
επέτρεψε έστω ένα διάλειμμα 
για φαγητό.

Πήρε φόρα 
οΑ λεξης

ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΑΡΕΙ φόρα ο υ
ποψήφιος του 
ΣΥΝ για την Αθή
να ΑλέξηςΤσί- 

πρας. Μέσα σε δύο 24ωρα έ
χει δώσει αμέτρητες συνεντεύ
ξεις στα μέσα τονίζοντας μετα
ξύ άλλων πως δεν υπηρετεί τη 
λογική τού life style. Πάντως 
στην Κουμουνδούρου η κατά
σταση παραμένει εκρηκτική. Ο 
Σπάρος Λυκούδης διαφώνησε 
χθες με την αποχώρηση του οι- 
κολόγου Γιάννη Σακιώτη λέγο
ντας ότι χρειάζεται συσπείρω
ση ενώ στη συνεδρίαση της 
Πολιτικής Γραμματείας όταν 
κάποιοι από το Ρεύμα επιχεί
ρησαν να... μαλώσουν τους Α- 
νανεωτές διότι κάνουν συγκέ
ντρωση την ίδια μέρα και ώρα 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Πα- 
παγιαννάκης τούς έκοψε με τη 
φράση «αφήστε μας ήσυ
χους»...

mikropolitikos @ dolnet.gr



Μας θέλουν απέναντι...
«Παρεμβολές» με στόχο να πλήξουν τις σχέσεις με Γιώργο βλέπει ο Σημίτης
Προβληματισμός κυριαρχεί στο ΠΑΣΟΚ για τον νέο κύκλο εσωστρέφειας 
που άνοιξε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το βιβλίο του 
πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ:
Γ ιώ ρ γ ο ς  Χ ρ . Π α τ ια χρ ή σ χο ςΤο βιβλίο, που παρουσιάζεται απόψε στις 7.30 στο νέο κτίριο του Μουσείου Μπε- νάκη επί της οδού Πειραιώς, θα συνοδευτεί από βαρυσήμαντη πολιτική ομιλία του κ. Σημίτη, την οποία αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατοντάδες πολίτες. Στο ακροατήριο, παρών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου. Όπως εκττμάται, θα επιχειρήσει με την παρουσία του αφενός να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την ενόχληση που του προκάλεσε το περιεχόμενο του βιβλίου στο κεφάλαιο που τον αφορά και α-

0  ΤΕ Ω Σ  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ
θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο απόψε 
στις 7.30 στο νέο κτίριο του Μουσείου 
Μπενάκη παρουσία του Γ. Παπανδρέουφετέρου να κηρύξει το τέλος του φθοροποιού κύκλου εσωστρέφειας που ταλανίζει το ΠΑΣΟΚ από το περασμένο Σαββατοκύριακο.«Με φυγή προς τα εμπρός» θα επιχειρήσει και ο κ. Σημίτης να κηρύξει το τέλος της εσωκομματικής αντιπαράθεσης που έχει προ- καλέσει το βιβλίο του. Όπως έγινε γνωστό, ο πρώην Πρωθυπουργός, που δεν κρύβει την «απογοήτευσή του» για τις διαστάσεις που έλαβε το όλο θέμα ειδικά σε σχέση με τον Γ. Παπανδρέου, θα κινηθεί στη σημερινή του ομιλία σε δύο άξονες:• Πρώτον, θα εξαπολύσει δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας «τα έργα και τις ημέρες» της διακυβέρνησης της Δεξιάς που έχει οδηγήσει τη χώρα στο περιθώριο της Ευρώπης και έχει ακυρώσει ό,τι επιτεύχθηκε στην Ελλάδα την 8ετία της δικής του διακυβέρνησης. Θα καταγγείλει ότι συνειδητά η κυβέρνηση λειτουργεί με γνώμονα το ταξικό συμφέρον των ολίγων και υπονομεύει σταθερά το κοινωνικό κράτος.• Δεύτερον, θα αναφερθεί στο δικό του ό-

Κώστας
Σημίτης

Συνεργάτες του υποστηρίζουν 
ότι υπάρχει σαφής παρερμηνεία 

των όσων αναψέρονται στο 
βιβλίο και εκφράζουν απορία για 

το γεγονός ότι αηοσιωηώνται 
«δεκάδες θετικές 

αναφορές στον Γιώργο 
Παπανδρέου»

I Γιώργος
Παπανδρέου

I
Απόψε θα επιχειρήσει με | 
την παρουσία του αφενός 
να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις για την 
ενόχληση που του προκάλεσε 
το περιεχόμενο του βιβλίου 
και αφετέρου να κηρύξει το 
τέλος του φθοροποιού κύκλου 
εσωστρέφειας που 
ταλανίζει το ΠΑΣΟΚ 
από το 
περασμένο 
Σαββατο
κύριακο

ραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος, για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να δοθούν για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απάντηση στην κυβέρνησηΣυνεργάτες του κ. Σημίτη υποστήριζαν χθες ότι ο τέως Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να δώσει με την ομιλία του απάντηση στην κυβέρνηση που υπονομεύει σταθερά το έργο του, όπως άλλωστε πράττει και με το βιβλίο του. Οι ίδιοι αποδίδουν σε λάθος πληροφόρηση τον όλο θόρυβο που έχει δημι- ουργηθεί σχετικά με το κεφάλαιο εκείνο που αφορά το «πώς χάθηκαν οι εκλογές» του 2004. Υποστηρίζουν ότι υπάρχει σαφής «παρερμηνεία» των όσων αναφέρονται στο βιβλίο, και εκφράζουν απορία για το γεγονός ότι α- ποσιωπώνται «δεκάδες θετικές αναφορές στον Γιώργο Παπανδρέου».

Αρνούνται πάντως να «συντηρήσουν τη συζήτηση» σχολιάζοντας το κύμα των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί για το βιβλίο, αντιδράσεις που σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματικά στο περιβάλλον του κ. Σημίτη. Οπως αναφερόταν, τείνουν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι «κάποιες πλευρές μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπερβάλλουν με στόχο να παρεμβάλουν εμπόδια και προσκόμματα στη σχέση του κ. Σημίτη με τον κ. Παπανδρέου, η οποία παραμένει πάντοτε ισχυρή».
«Δηλώνει παρών»Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού για τα αίτια και τα αιτιατά των σφοδρών αντιδράσεων που έχει προκαλέσει το περιεχόμενο του βιβλίου, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία θεωρούν ότι με το βιβλίο «ο κ. Σημίτης δηλώνει παρών στις ε

ξελίξεις». Κορυφαίο στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου ανέφερε χθες χαρακτηριστικά ότι «εγώ γνωρίζω ότι όποιος γράφει αυτοβιογραφία σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να αποσυρθεί οριστικά από το προσκήνιο. Για τον λόγο αυτό, οι αυτοβιογραφίες περιλαμβάνουν αλήθειες και κρίσεις για πρόσωπα και καταστάσεις. Το βιβλίο του κ. Σημίτη περιλαμβάνει ελάχιστες κρίσεις, και πλήθος "προσεκτικών" διατυπώσεων. Όπως και "στρογγυ- λεμένων" απόψεων. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια αυτοβιογραφία, κατά τη γνώμη μου, αλλά για μια υπέρ το δέον προσπάθεια να μη θιγούν πρόσωπα και καταστάσεις, πλην των απολύτως απαραίτητων».Με την εκτίμηση αυτή συμφωνούν λίγο πολύ και αρκετά άλλα στελέχη, και μάλιστα όχι από τον κύκλο των υποστηρικτών του κ. Παπανδρέου. Κι όπως λεγόταν χθες στη Βουλή «το ερώτημα τώρα είναι, μετά το βιβλίο τι;».
ΝΑΥ ΑΡΧΟ Σ ΛΥΜ ΠΕΡΗΣ«... ατυχές γεγονός η κατάληφη των Ιμιών»
ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ριπάς δέχτηκε χθες ο κ. Κ. Σημίτης για όσα αναφέρει στο βιβλίο για τη νύχτα των Ιμίων και τις ευθύνες που καταλογίζει στον τότε αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Η επίθεση προήλθε από τον άμεσα θίγόμενο ναύαρχο ε.α. κ. Χρ. Λυμπέρη, τον τότε υφυπουργό και επίτιμο αρχηγό ΓΕΕΘΑ πτέραρχο ε.α. κ. Νίκο Κουρή και τον τότε διοικητή της ΕΥΠ και επίτιμο αρχηγό Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχο κ. Λ. Βασιλι- κόπουλο, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις κατά του τ. πρωθυπουργού.Σε δύο επίπεδα κινείται η δήλωση του κ. Χρ. Λυμπέρη. Πολιτικά επικρίνει τον κ. Κ. Σημίτη ότι αποποιείται των ευθυνών του και εμφανίζεται «αμέτοχος, αναμάρτητος και αλάθητος», επιτιθέμενος «αδίκως στον θεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων». Ταυτόχρονα, τον επικρίνει για έλλειψη συντονισμού κατά την κρίσιμη περίοδο, ενώ για την «πολιτική ομάδα» που ενεπλάκη στη διαχείριση της κρίσεως λέει ότι δια-

κρινόταν από «έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης», ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν, όπως λέει, «και αντιστρατιωτικό σύμπλεγμα».Για τα περιστατικά αυτά καθαυτά ο κ. Λυμπέρης αφήνει αρκετά κενά. Μιλά απλώς για... «άτυχο γεγονός της ανεντόπι- στης διείσδυσης ολίγων Τούρκων καταδρομέων σε βραχονησίδα» και επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία του λέγοντας ότι αυτό δεν κρίνει τη συνολική ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατηγορεί επίσης ευθέως τον κ. Κ. Σημίτη ότι «η λύση του status quo ante (δηλ. επιστροφή στην προτέρα κατάσταση) για έξοδο απ’ την κρίση είχε υποδειχθεί από την Ουά- σιγκτον και το Λονδίνο στις 30 Ιανουάριου», δηλαδή πριν από την άνοδο των Τούρκων στη νησίδα. Και αναφέρει ότι ο κ. Κ. Σημίτης αντί να χρησιμοποιήσει τους «μοχλούς» που είχε (προφανώς εννοεί γενική επίθεση με βομβαρδισμό, όπως του είχε προτείνει), δηλαδή πόλεμο με την Τουρ

κία, επέλεξε την υπόδειξη των ξένων «ανεξαρτήτως κόστους». Επίσης, με επίκληση απόρρητων διαταγών αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρχε άμεση ετοιμότητα για αντίδραση -  αποφεύγοντας πάντως να διατυπώσει εκτίμηση τι θα σήμαινε μια περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.<ς· Από την πλευρά του ο κ. Ν. Κουρής τονίζει ότι η δημοσίευση του βιβλίου του κ. Κ. Σημίτη «βλάπτει τη χώρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαξιωτικές αναφορές του για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων». Και επικρίνει για σαρκασμό και λαϊκισμό τον πρώην πρωθυπουργό όταν α- ναφέρεται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΝ και τότε διοικητής της ΕΥΠ κ. Λ. Βασιλικόπουλος περιορίζεται (για να μη διαρρεύσουν, όπως λέει, πολύτιμες πληροφορίες, όπως κάνει ο κ. Σημίτης) στην παράλειψη του τ. πρωθυπουργού να μην αναφερθεί στα θύματα του ελικοπτέρου που έπεσε τη νύχτα των Ιμίων.

Α Π .Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ

Ζήτησε εκλογές στις περιφέρειες 
που επηρεάστηκαν από την 
εκλογή του Αχ. Καραμανλή
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ πρόωρη προσφυγή στις κάλπες σε περιφέρειες 
που επηρεάστηκαν από την ανάδειξη σε βουλευτή του θείου του 
Πρωθυπουργού, Αχ. Καραμανλή, διατύπωσε ο Απ. Κακλαμάνης 
στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου. Όπως έγι
νε γνωστό, ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε να υποδειχθεί στους βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται στους Νομούς Σερρών, Πέλ
λας και Β’ Θεσσαλονίκης -  εκλογικές περιφέρειες που επηρεά
στηκαν από το δικαστικό «πραξικόπημα» για την είσοδο στη Βου
λή του Αχ. Καραμανλή -  να παραιτηθούν από το αξίωμά τους. Το 
ίδιο να υποδειχθεί και στους αναπληρωτές τους, ώστε να προκη
ρυχθούν εκλογές στις περιφέρειες αυτές, και να καταδειχθεί α
πό το αποτέλεσμά τους η ήπα της κυβερνητικής πολιτική. Ό,τι 
δηλαδή είχε συμβεί το 1991 με την αναπληρωματική εκλογή 
στη Β’ Αθήνας για τη θέση του εκπεσόντος από το αξίωμα του 
βουλευτή Δημ. Τσοβόλα. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου.


