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Χλωμός ανασχηματισμός «λόγω ΟΝΕ»

ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΕ Ή ΦΕΥΓΕΤΕ!
ΣΤΗΛΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ

unicef

Διπλή αιφνιδιαστική κίνηση έκανε χθες 
ο Σημίτης: την ώρα που σχεδόν όλοι 
πίστευαν ότι ο ανασχηματισμός 
απομακρύνεται, έκανε μικρές αλλαγές 
στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα 
ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τη 
Βουλή, σε μια προσπάθεια να 

«αφοπλίσει» την εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν άλλαξε τα πρόσωπα 
στα βασικά υπουργεία, επειδή φοβήθηκε καθυστερήσεις στην πορεία 
προς τον κεντρικό στόχο της ΟΝΕ.

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ 
ΝΔ: Κίνηση πανικού η ψήφος 
εμπιστοσύνης
Κ.Κ.Ε: Εκβιασμός στον λαό 
ΣΥΝ: Παλαιοκοματικό τρυκ 
ΔΗΚΚΙ: Αλυτα τα αδιέξοδα

Επέτειος με κόντρες κεμαλιστών-ισλαμιστών
• Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν στην Τουρκία τα 75 χρόνια από την 
επικράτηση του Κεμάλ και την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας.

Επιστροφή σε γνώριμα μονοπάτια

• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας η 
εκτόξευση του διαστημικού λεωφορείου, στο πλήρωμα του οποίου 
συμπεριλαμβάνεται ο Τζον Γκλεν.

Ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν και ποιοι μετακινήθηκαν

• Εφτά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνουν για πρώτη φορά υπουργείο 
στην κυβέρνηση Σημίτη, ενώ 4 υπουργοί μετατίθενται. Η ακτινογραφία 
του ανασχηματισμού.

ΙΈ,.όχι να ρίξουμε και την κυβέρνηση"

• Ατολμο χαρακτηρίζουν τον ανασχηματισμό μέλη της εσωκομματικής 
αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλευρά Τσοχατζόπουλου απέφυγε 
οποιοδήποτε σχόλιο.
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Ο μεγάλος χίπι, ο μικρός Βούδας

• Οι ταινίες της εβδομάδας: "Ο μεγάλος Λεμπόφσκι", "Κουντούν", "Εξι 
μέρες, εφτά νύχτες".

Στα χέρια του Σημίτη οι μειώσεις του ΦΠΑ

• Τη μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο 
προϋπολογισμός.

"Προίκα" 400 δισ. για το νέο Ταμείο ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ

• Νέο ταμείο για την ασφάλιση των εργαζομένων στον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ 
και τον ΟΣΕ σχειδάζει να δημιουργήσει η κυβέρνηση.

Χάσαμε τον κώδικα

• Στην κυριότητα αγνώστου Αμερικανού συλλέκτη, που σύμφωνα με 
φήμες είναι ο Μπιλ Γκέιτς, περιέρχεται ο κώδικας του Αρχιμήδη. Πάντως 
ο υπουργός Πολιτισμού Ευάγ. Βενιζέλος τονίζει ότι η ελληνική πλευρά 
θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να δοθεί ο κώδικας στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων.

Πότε οργιάζει στο Αιγαίο η Τουρκία

• Λόγους εθνικού συμφέροντος επικαλείται η κυβέρνηση για να 
δικαιολογήσει την αποσιώπηση μέρους της στρατιωτικής 
δραστηριότητας των Τούρκων στην περιοχή του Αιγαίου.

Στέπι... άμεσης δράσης

• Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην ΑΕΚ με τον Ντράγκοσλαβ 
Στεπάνοβιτς, που πήγε στην τελευταία προπόνηση με περιπολικό της 
αστυνομίας. Σχεδόν βέβαιη η απομάκρυνσή του από την ομάδα.

Φρένο στα νυχτοπερπατήματα

• Αιχμές Δανιήλ προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού ότι δεν 
προσέχουν την εξωγηπεδική τους ζωή και προειδοποίηση για αυστηρές 
κυρώσεις σε όσους πιαστούν να σπάνε το ωράριο.
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Η τρίτη κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη αποτελείται από 42 μέλη, ένα 
περισσότερο δηλαδή από την προηγούμενη, την οποία είχε σχηματίσει 
μετά τις εκλογές του 1996 και δύο περισσότερα από την πρώτη 
κυβέρνησή του, που είχε σχηματίσει τον Ιανουάριο του 1996. Ο 
βασικός κορμός των προσώπων είναι ο ίδιος και στις τρεις 
κυβερνήσεις, καθώς οι αλλαγές προσώπων δεν είναι ριζικές. Επίσης 
πρόσθεσε ένα ακόμα χαρτοφυλάκιο, αυτό του υπουργού παρά τω 
πρωθυπουργώ, που δεν υπήρχε σε άλλη κυβέρνησή του. Πάντως 
ακόμα και η νέα κυβέρνηση είναι μικρότερη από εκείνες του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απερχόμενη κυβέρνηση είναι 
η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 1981 καθώς κράτησε 26 
ολόκληρους μήνες. Για πρώτη φορά Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν 
για πρώτη φορά υπουργικά καθήκοντα είναι τέσσερα:

Θ

* Ο Γιάννης Μαγκριώτης, υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, είναι 
βουλευτής Θεσσαλονίκης από το 1996 και πριν από το 1996 ήταν 
γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης.

μ π ξ ξ μ β
ΚΞ32ΞΞΕΧΣΞ2) * Ο Γιώργος Φλωρίδης, υφυπουργός Εσωτερικών, ο οποίος το 1994 

είχε εκλεγεί νομάρχης Κιλκίς, απ' όπου παραιτήθηκε το 1996 και 
εξελέγη βουλευτής. Είχε κάνει προ ημερών ιδιαίτερη εντύπωση η 
ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για την ήττα 
του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές.

* Ο Νίκος Σαλαγιάννης, υφυπουργός Μεταφορών, είναι βουλευτής 
Καρδίτσας και εξελέγη για πρώτη φορά το 1996. Από το 1993 μέχρι 
το 1996 διετέλεσε γενικός γραμματέας κατά σειρά των υπουργείων 
Αιγαίου, Εσωτερικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

* Ο Παρασκευάς Φούντάς, υφυπουργός Γεωργίας. Είναι βουλευτής 
Λακωνίας και μέχρι χθες γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΠΑΣΟΚ. Επανέρχονται Τα πρόσωπα που επανέρχονται είναι τρία:

* Ο Γιώργος Ανωμερίτης, υπουργός Γεωργίας. Είναι βουλευτής Β' 
Αθηνών. Ηταν αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην 
τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου (Σεπτέμβριος 1995) 
και υφυπουργός Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα 
Σημίτη (Ιανουάριος 1996). Εχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων της περιόδου 1967-1974.

* Ο Κωνσταντίνος Βρεττός, υφυπουργός Γεωργίας. Είναι βουλευτής 
υπολοίπου Αττικής. Ηταν υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας στην τελευταία κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου.

* Ο Φοίβος Ιωαννίδης, υφυπουργός Εργασίας, είναι βουλευτής 
Λασιθίου. Ηταν υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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Μετακινήθηκαν Αυτοί που μετακινήθηκαν είναι τέσσερις:

* Ο Λάμπρος Παπαδήμας, υπουργός Υγείας. Είναι βουλευτής 
Φθιώτιδος από το 1993. Μετακινήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών 
στο οποίο ήταν υφυπουργός από τον Ιανουάριο του 1996, όταν για 
πρώτη φορά ανέλαβε υπουργικά καθήκοντα. Διετέλεσε 11 χρόνια 
δήμαρχος Λαμίας, απ' όπου παραιτήθηκε το 1993.

* Ο Φίλιππος Πετσάλνικος, υπουργός Δημόσιας Τάξεως, είναι 
βουλευτής Καστοριάς. Μετακινήθηκε από το υπουργείο Μακεδονίας- 
Θράκης. Πριν από αυτό ήταν υφυπουργός Παιδείας.

* Ο Κώστας Γείτονας, υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Είναι 
βουλευτής Β' Αθηνών. Μετακινήθηκε από το υπουργείο Υγείας στο 
οποίο ήταν υπουργός.

*0 Νίκος Φαρμάκης, υφυπουργός Υγείας. Μετακινήθηκε από το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου ήταν 
υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Απομακρύνθηκαν Αυτοί που 
απομακρύνθηκαν είναι έξι: Ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Νίκος 
Γερανίδης και ο Δημήτρης Σωτηρλής από το υπουργείο Γεωργίας. Ο 
Γιώργος Ρωμαίος από το υπουργείο Δημόσιας Τάξεως. Ο Μανώλης 
Σκουλάκης από υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας.
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