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Π Ι Σ Ω ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΗΛΙΟ... 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ Π ΑΣΟ Κ; 4 ^ 

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ στΛ ΒοαλΛ, feòv ττΥν 
Λρέρα τΛς ψηφοφορίας για την ΕΟΚ ό αρ
χηγός τοο ΠΑΣΟΚ κ. "Ανδρέας Παπανδρέου 
αποδέαμευε τους βουλευτές του wot τους 
επέτρεπε να φηφΙαουν MOTU συνείδησι, ό
πως έκανε 6 κ, Ιωάννης Ζίγδης για τους 
δικούς του δουλευτές ; 

ΝΑ ΕΝΑ Ερώτημα που απασχολεί τους 
ερευνητές των πολιτικών μας πραγμάτων 
καΙ που δεν είναι δυνα
τόν να άπαντηθη μέ μια 
έρευνα μεταζυ των δου
λευτών τοο ΠΑΣΟΚ, λό
γω της προκαταληψεως 
που υπάρχει κα) πού Où 
όδηγοΟσε όλους ατό νά 
πουν ότι θα ψήφιζαν όχι 
οτην E.0.1C 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Μ.α ομά
δα βουλεντον τού ΠΑ* 
ΣΟΚ στίς βέαίις του 
κόμματος στη Βουλή. 
Ano άριστιρα ό συν

τηρητικός « Mon». 
Â0CTTOMK. δ β ' HO»· 
νοβουλαττ ι κός étnrpó-
σ«ττος κ. ' Ι«*. Χάρο· 
λαμττόττουλος, ό Προ«· 
ορός τού ΠΑΣΟΚ 

κοινοβονλβυτικός έ*-
ττρόσωττος κ. Mu. 'Α
λευράς, n HCVT0U4AV τά
σεων κ. 'Αμαλία Φλέ
μιγκ. Στη ocuTtpa σε»-
pa. cvac omo τους αν
τί cnaa ι ακούς, ό κ. Ά ρ 
Μττονλούβος (με τα 
γυαλιά). Αριστερά ορ 
β<ος ό Πρατδρος της Ε. 
Δ Α κ. Ήλ. Ήλιου. 
ΑΕΞΙΑ Το Έ«τ€λ*-
στικο Γραφείο τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ. Εζ αριστερών 
oi κ.κ Χριστοοουλί-
δης. Αλευράς, n u — 
δρέον. Χαραλαμνοπτου-
λος, Λαλιώτης, Τβοχα-
τζοτταυλος m i Γκνν*· 
μστάς Άττονοτάζίι & 
ΐπτοδιβασδχίς κ. Σημί-

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ 
Π Α ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΙ έττομένως 
TÛM ν a Ì καί των» ό χ ι ή ένόοσκό-
ττησι έττρεττε νά τφοχωρήση μέσω 
άλλων δρόμων. Μέσω της παρα
τηρήσεως τήε ττολιτικης συιμπτερι 
Φοράς; των βουλευτών τοΰ ΠΑ. 
Σ O.K., erri ττολύ χρόνο. Μέσω ε
πίσης της έκτψησεως κοΛ αξιο
λογήσεως ώρισρένων δεδομένων 
βάσει των οποίων μπορεί νά βγη 
μιά σίΑΊΟ-ταμένη, 

ΠΡΟ αρκετού καιρού, δταν ή θέ-
σ. τού ΠΑΣΟΚ έναντι τής ΕΟΚ 

* γνωστή, ταυτόχρονα σχεδόν 
διαδόθηκε, δτι δλοι ol βουλευτές 
του δέν συμμερίζονταν μέν την 
θέσι τού αρχηγού τους, θα τον 
ακολουθούσαν δμως άναγκσοτι-
κά, ακόμη »tal όταν θα ερχόταν 
ή &ρα τής ψηφοφορίας — όπως 
κο-ί έγινε, 

ΟΣΟΙ άπα τους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ eîxav άλλες σκέψεις καί 
άλλα αισθήματα κα! βέν συμφω
νούσαν μέ την έττίσημη θέσι τού 
ΠΑΣΟΚ διότι ήταν ύττέρ τής εν
τάξεως ονομάσθηκαν «εύρωτταϊ-

•Ότές». 

\ \ >•'\ΚΖ\ ΙΤΗΣΙ αύιών αττετελε-
I >α avrò τους στόχους τττς έ

ρευνας πού δημοσιεύεται «al τής̂  
οποίας το Αποτέλεσμα συμφωνεί 
με τή φήμη πού κυκλοφορεί στό 
πολιτικό παρασκήνιο δτι οι ευρω
παϊστές είναι μέχρι 45, πράγμα 
που σημαίνει δτι τό μισό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. θά ψήφιζε ν α ) στη συμ
φωνία εντάξεως της 'Ελλάδος 
στην ΕΟΚ ! 

Πόοοι, ποιοι 
ΟΤΑΝ λέμε δμως ομάδα εεύρω-
παΤστών>, δέν σημαίνει δτι δλοι 
δσοι είναι υπέρ της εντάξεως μας 
στην ΕΟΚ είναι έτοψοι νά συνω
μοτήσουν εναντίον τού Κόμματος 
τους ί| τού αρχηγού τους. 

'Απλούστατα τα στελέχη αυτά 
Ιχουν ένα «*υνό γνώρισμα Τά ε
νώνει μια Ιδέα : Ή tôéa τής Ευ
ρώπης. 

Kal amo την δπτοψι αυτή. Τής 
υπάρξεως ενός κοινού στοιχείου, 
που ενώνει περισσότερα άπό δυο 

SpafrTPì 
TiïOI ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

πρόσωπο], υπάρχουν αρκετές όμά 
δες ή τάσεις μέσο στό ΠΑΣΟΚ. 

Η ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΗ ομάδα είναι 
των αντιστασιακών. "Οσων αντι
στάθηκαν δηλαδή εναντίον της δι 
κττχιτορίας. Σ' αύτην ανήκουν βου 
λευτές πού προέρχονται άπό 
τρεις κατεύθυνσης. 'Από τή Δη
μοκρατική "Αμυνα. 'Αττό τό ΠΑΚ. 
ΚαΙ άπό δίκες τους οργανώσεις 
(στην ττερίτΓτωσι αυτή υπάγονται 
και δσοι Ιδρασαν μόνοι τους έκ
τος οργανώσεων). 

Η ΟλΛΑΛΑ των αντιστασιακών α
ποτελείται άπό 17 άτομα. 

Δύο άλλες ομάδες έχουν σον 
κριτήριο δ π τά «μέλη» τους έ
χουν σχέσεις μέ δύο διαφορετικά 
συγκροτήματα Τύπου. 

ΡΚΤΟΣ δμος * τ ό τις ομάδες 
υπάρχουν και ο'ι πολιτικές τάσεις 
πού διαμορφώνονται, μεταξύ άλ
λων κα) άπό τον Ιδεολογικό προ
σανατολισμό των βουλευτών. 

Η ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ τάσι μέσα στό 
ΠΑΣΟΚ εΐναι ή κεντρώα μέ 37 
βουλαιτές, κατά ττροσέγγισι. 'Α
κολουθεί ή κεντροαριστερά, μέ 
23 βουλευτές περίπου. Ή συντη
ρητική μέ Ιό 6ουλβυτές(!). Ή 
αριστερά μέ 10 βουλευτές. Κα) 
ή δεξιά — ή δεξιώτερα τής συν
τηρητικής ευρισκόμενη, πού απο
τελείται άπό 3 Ιως 4 βουλευτές 
(μερικό) πολιτικοί παρατηρητές 
υποστηρίζουν δτι τά δεξιά στοι
χεία είναι περισσότερα). 

ΤΑ κοινοβουλευτικά αυτά στελέ
χη της δεξιάς πτέρυγας τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. αποκαλούνται, άπό όσους 
είναι γνώστες της Ιστορίας τους, 
ώς̂  κρυπτοδεξιοι. Πρόκειται για 
τους KUK. Δήμο ΛΑπότσαρη (βου
λευτή Ύπολοπτων Αττικής), Ά-
θαν. Φιλιπτίόπουλο (βουλευτή 
λΑεσσηνίας) κα) Δημήτριο Χον-
δροκουκιη (βουλευτή Α' Πειραι
ώς). 

σέ àôuoumntm 
Τ VFKΙΜΪ V T Ι 
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Ά π ό πού npoépxovtai καί ti ιιιοίεύουν ßouArutai 

καί otcAéxn. - Ένέονες διαφορές, ποό κλονίζουν tn 

ουνοχή toil κόμμαίος και προκαλούν tic κρίσεις. 

ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗΣ 'Ηλίας, ετών 
44 Δικηγόρος. Βουλευτής Καρ-
δίτσης. Εξελέγη πρώτη φορά τό 
1977. 'Ανηκα στό κέντρο. Ίσως 
ψήφιζε δχτ στην ΕΟΚ. 

ήτριος. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ 
ετών 6 4 . Στρατηγός έν 
τεία Βουλευττκ Α ' Πειραιώς, Έ-
Εελέγη πρώτη «ορά τό 1977. Προ 
έρχεται από τη δεξιά. Ή τ α ν κο> 

οί 
δέν 

raropiKO ο 
Προσχώρησε στην ΕΔΗΚ, άλλα 
τΙς ττασαίιονέε τών έκλονών τού 

ΣΟΚ. 
σως 

âr αγώνα. 

τηγοροϋμενοτ στή δίκη ΑΣΠΙΔΑ 

τόν άνηοΜβ 
σχωρηοχ β τ 

τιςπαραμονές τών 
1977 μεταπτί 
θεωρείται 6ε< 
ψήφιζε val στην ΕΟΚ 

jvie τών εκλογών 
πήδησε στό ΠΑΣ 
δεξιό στοιχείο. " 

λ4ελί*α Μερκούρη- β β φηφιζε 
vai στην ΕΟΚ; 

Πόθεν προέρχονιαι 
σέ t i niotciiouv 

ΤΑ στοιχεία περ) τών ομάδων 
τών ευρωπαϊστών, τών συγκρο
τημάτων τού Τύπου καί περί τών 
πολιτικών κα) ιδεολογικών τάσε
ων στους κόλπους τού ΠΑΣΟΚ 
ο\*μτΐίβραίνονται άτϊό τήν ένδοσκό 
ττησι πού αρχίσαμε χθες (άπό Α 
—Λ) κχχΐ συνεχίζουμε σήμερα 
(Μ—Ω). Προσθέτοντας κα) την 
ένδοσκοπησι τών έξωκοινοβουλευ 
τικών στελεχών τού 'Εκτελεστι
κού Γραφείου τού ΠΑΣΟΚ. 

Η εΕΜΔΟΣΚΟΠΗΣΙ» τήε Κοι
ν . 6<*,λα/Τ(κικ QJMSBC« TOÙ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., από τό ΛΑ—Π έχε» ώς έ-

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ Σταύρος, ετών 4 ) . 
'Οργανωτής επιχειρήσεων. Βου
λευτής Κιλκίς. Εξελέγη γιά πρώ 
τη φορά τό 197/. Κεντρώας α
ποκλίσεως, θ ά ψήφιζε ίσως όχι 
στην ΕΟΚ. 

λΛΕΡΚΟΥΡΗ 'Αμαλία - Μαρία, 
ετών 54. 'Ηθοποιός. Βουλευτής 
Β ' Πειραιώς, 'Εξελέγη για πρώ
τη φορά τό 1977. ΑΛε αντιστασι
ακή δράσι στό έςωτερ«οό. Είχε 
διαγραφή amò τό ΠΑΣΟΚ τό 
19/5, διότι είχε &αμορτυρηθή 
γιά την παραβίασι τών δημοκρα-
τκοών διοβδικασιών, άλλα έγινε άρ 

Ϊ
ότερα πάλι δεκτή. λΑελος τής 
εντρικής Επιτροπής τού ΠΑ. 

ΣΟ.Κ. θεωρείται β π ανήκει στη 
βεντροαριστίρά. 'Εάν ότττοδεσμαχ 
το θά ψήφιζε ίσως val στην ΕΟΚ. 

ΜΙΧΕΛΟΠΑΝΝΗΣ 'Ιωσήφ, ε
τών 43. Βουλευττκ; Χανίων. Προ
έρχεται άπό την ΕΔΗΝ. 'Εξελέγη 
πρώτη φορά τό 1977. Κεντρώος 
τάσεως, θ α ψήφιζε Ισως vai στην 
ΕΟΚ. 

στρατό αξιωματικό καί ξεκινούσε 
άπό ένα δικηγορικό γραφείο, εν
νοούσε τόν Αρ4θ^όδημο Μπου
λούκο κα) τό γραφείο τού αδελ
φού του Διονύση. Δικηγόρου τών 
'Αθηνών. Στή δίκη ΑΣΠΙΔΑ εΐ-
χε καταδικασβή σέ 18 χρόνια Φυ
λακή 'Εξελέγη yxà πρώτη φορά 
τό 1977. 'Ανήκει στό χώρο τού 
κέντρου. "Ισως ψήφιζε όχι στην 
ΕΟΚ. 

ΜΠΟΤςΑΡΗς Δήμος, ετών 44. 
Βουλευτής ύπολονπσυ 'Αττικής. 

\έγη πρώτη φορά τό 1977, 
Etvat δεξιάς μάλλον αποκλίσεως. 
"Ισως ψήφιζε εναντίον της ΕΟΚ. 

ΜΠΟΥΛ0ΥΚ0Σ 'Αριστόδημο*, 
ετών 40. Πρώην αξιωματικός. 
Βουλευτής Μεσσηνίας. "Ενας άπό 
τους μετ^αλντερους άνησταστ α
κούς. Μέλος τού ΠΑΚ. Μέ στε
νούς ββσίμούς φιλίας μέ τόν 'Αν
δρέα άπό την εποχή τού ΑΣΠΙ
ΔΑ κα) φανατικά προσηλωμένος 
σ ' αυτόν, "Οταν ό δικτάτορας 
Ποητοδόττουλος {λέγε σ' èva λό
γ ο του δτι ή φοιτητική αναταρα
χή κατευθύνονταν άπό Ινα άπό» 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ Γεώργιος ετών 37. 
Δικηγόρος. Βουλευτής 'Ιωαννί
νων. 'Αντιστασιακός και μέ φυλα
κή. Εξελέγη γιά πρώτη φορά τό 
) 977. Κεντρώου τηιοσανατολι-
σμού. "Ισωτ ψήφιζε vai οτήν Ε. 
O.K. 

ΝΑΤΣΙΝΑΣ Μάρκος, Βουλευτής 

το irr ι. ΥττεοαΑ*. ενστασι εναν
τίον άλλου υποψηφίου τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. (ΔαβιδστΓουλου) εκλεγέν
τος στην Τδια περιφέρεια. Είναι 
ο\νττ|ρητ«κός. Βάλλεται άπό τόν 
κομματικό μηχανισμό. "Ισως ψή
φιζε να) στην ΕΟΚ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚωνσταντίνοΓ ετών 
46, Δημοσιογράφος. Βουλ 
Α' Αθηνών. Εξελέγη γιά πρώτη 
φορά τό 1977. ΓΙροέρχεται άπό 
τή «Δημοκρατική "Αμυνα», κέντρο 
αριστερών τάσεων. Είχε σχέσεις 
με τον κ. Σημίτη. Συνεργάζεται 
μέ αθηναϊκή απογευματινή εφη
μερίδα. 'Αντιστασιακός, μέ δρα 
σι στό εξωτερικό. 'Από τά πολύ 
καλά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ 
λαμπρές οττηουδές. "Ισως ψήφιζε 
val στην ΕΟΚ. 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 'Αθανάσιος, ε
τών 34. Πολιτικός Μηχανικός. 
Βουλευτής Χαλκιδικής. 'Εξελέγη 
πρώτη φορά τό 1977. Τής δ> 
Ητέρυγος. θ ά ψήφ'ζε ίσως όχι 
στην ΕΟΚ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστος, 
44. 'Ιατρός. Βουλευτής Τ. 
λων. 'Εξελέγη πρώτη φορά fó 
1977. Μάρντικό μέλος τού ΠΑ 
ΣΟ.Κ. Συντηρητικός. Ισως ψη> 
ζε ναι στην ΕΟΚ. 

ΠΑΜΑΓΟΥΛΗΣ Ευστάθιος, , 
33. Πολιτειολόγος. Βουλευτής Β' 
Αθηνών. 'Εξελέγη πρώτη φορά 

ι?77, "Ενα άπό τά Ιερώτερσ 
ονόματα τής όΛπ-ιστάσεως. "Εχει 
φυλακισθή κα) έςορισθή. Ά π ό τα 
σπουόοιοτερα στελέχη τού ΠΑ. 

ΣΟ.Κ. Προέρχεται άπό τήν Ε. 
ΔΗ.Ν. Το 1974 προσχώρησε 
στην ΕΔΗΚ. Τό 1975 άταχώρησε 
άπό την ΕΔΗΚ καί λίγο αργότε
ρα ένετάχθη στό ΠΑΣΟΚ τού ο
ποίου εΤνα» μέλος της Κεντρικής 
Έτπτροπής. 'Ανήκει στην πτέρυ
γ α τού Κέντρου. ΕΤναι όμως σο* 
σισλιστής, μέ Ιδιαίτερους δε-
σμούο με τό σοσιαλιστικό κόμμα 
της'Ιταλίας. Τελευταία βάλλεται 
άπό τις κομματικές οργανώσεις. 
Σύμφωνα μέ καλές πληροφορίες 
είναι αυτός πού σηκώθηκε στην 
τελευταία σύσκεψι τής Κοινοβου
λευτικής Όμάδος του ΠΑΣΟΚ 
γιά νά HTJ στον κ. ΓΊο^τονδρέου, 
βπ δν τό κίνημα θέλη δημοκρα
τία πρέπει νά τήν έφαρμόση πρώ 
τα οτουςκόλπους του, κοτταγγέλ 
λοντας ετσ< τόν κ. Σημίτη γιά 
άρθρο του μέ σκέψεις αντίθετες 
προς τΐς απόψεις τού κόμματος. 
11 δηλωσι Πανσγούλη έχει σχέσι 
μέ τήν ύπόθεσ» Σημιτη. Ουσια
στικά άττ' αυτήν αρχίζει τό άνοι
γμα τού φακέλλου Σημίτη. Παρ' 
όλα αυτά έάν άττοδεαμευετο ό κ. 
Παναγούλης ίσως ψήφιζε ναι στην 
ΕΟΚ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Πανα
γιώτης, ετών 45. Βουλευτής 'Α
χαΐας. 'Εξελέγη πρώτη φορά τό 
1977. J Ανήκε, στην κεντρώα πτέ
ρυγα. Ά π ό τά μεγάλα ονόματα 
της αντιστάσεως. Μέ φυλακή καί 
εξορία. Πρ)ν άπό τή δ«αατορία 
είχε κχχτοΐδικασθή μέ τόν 'Αριστ. 
Μπουλούκο σέ ΙÒ χρόνια φυλακή 
σαν οτΑ^ρχηγο) τού ΑΣΠΙΔΑ. 
Τελευταία βάλλεται ά π ό τΙς καμ 
ματικές οργανώσεις. Έάν ψήφιζε, 
ίσως έλεγε όχι στην ΕΟΚ. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γβώργιος ε
τών 63. Δημόσιος Υπάλληλος. 
Βουλευτής Αΐτωλ)νίας. Προέρχε-
το« άπό τήν "Ενωσι Κέντρου. Έ -

,-η πρώτη φορά τό 1963. 'Α
πό τους μεγάλους αντιστασια
κούς, 'Αρχηγός τού ΠΑΚ εσωτε
ρικού. Μέ φυλακή κα) πολλές έξο 
ριες. 'Ανήκει στην κεντρώα πτέ-
ρ»/γα. "Ισως ψήφιζε 6χι στην Ε. 
O.K. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δήμος, ετών 
36. 'Εκπαιδευτικός. Βουλευτής 
Πέλλης. Εξελέγη πρώτη ψαρά τό 
1977. Προέρχεται απτό τό ΠΑΚ 
εξωτερικού. 'Ανήκει στην κεντρώα 
πτέρυγα. "Ισως ψήφιζε να) οτήν 
ΕΟΚ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος ε
τών 39. Δικηγόρος. Βουλευτής 
Ηλείας. 'Εξελέγη ιτρώτη ψορά τό 
1977. Προέρχεται άπό τήν "Ενω

σι Κέντρου. 'Ανήκα οτήν πτέρυ
γ α τού κέντρου. "Ισως ψήφιζε ναι 
στην ΕΟΚ. 

ΠΑΠΑΙ ΩΑΜΝΟΥ Δημήτριος, έ-
/0. Γεωττάνος. Βουλευτής 'Ap 

γολίδος. Εξελέγη ττρώτη φορά 
τό 1964. Προέρχεται άπό τήν Ε 
νωσι Κέντρου. 'Ακολουθεί τόν 'Αν 
δρέα Παττανόρέου άπό τό 1963. 
Ανήκει στην κνεροαριστερά. "Ι

σως ψήφιζε Οχι. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 'Ιωάννης ετών 
57. Οικονομολόγος. Βουλευτής 
Α' Πειραιώς. 'Εξελέγη πρώτη φο 
ρά τό 1964. Προέρχεται άπό 

Ενωσι Κέντρου. 'Ανήκει οτήν 
κεντροαριστερή πτέρυγα. Υπήρ
ξε αντιστασιακός, μέ έξορίο 
λος τού ΠΑΚ. Ιδρυτικό μέλος 

ΠΑΣΟΚ κα) μέλος τής Κεν
τρικής Έττιτροπής. 'Από τους ά-
διολλακτους τού κινήματος. "Ι
σως ψήφ'ζ* 6χι οτήν ΕΟΚ. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Καλλίμαχος έ-
51. Ιατρός. Βουλευτής Πρε

βέζης. 'Εξελέγη πρώτη φορά 
197/. 'Ανήκε* στην αριστερά τού 
ΠΑΣΟΚ. 'Αδιάλλακτος, θ ά φήφι 
ζε όχι στην ΕΟΚ. 

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κόχχ 60 

Δικηγόρος. Βουλευτής 'Ιωαννί
νων. 'Εξελέγη πρώτη φορά τό 
1977. 'Ανήκει στην αριστερή πτέ 
ρυγα, 'Αδιάλλακτος. Πριν άπό 
τή δικτατορία άνηκε στή Σοσια
λιστική Δημοκρατι κ ή "Ενωσι. 
Στην επταετία υπήρξε μέλος τού 
ΠΑΚ. 'Ιδρυτικό μέλος τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. Μέλος τής Κ.Ε. καί Γραμ 
ματέας της Επιτροπής Διεθνών 
Σχέσεων, θ α ψήφιζε δχι οτήν Ε. 
O.K. 

ΠΕΛ0ΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Ξενοφών ε
τών 64. Βουλευτής Έτπκρατείας. 
'Εξελέγη πρώτη φορά τό 1977. 
Προέρχεται άπό τήν "Ενωσι Κέν
τρου. Μέ αντιστασιακούς τίτλους 
(φυλάκισι). 'Ανήκα οτήν πτέρυ
γα τού κέντρου. "Ισως ψήφιζε δχι 
στην ΕΟΚ. 

ΠΕΠΟΝΗΣ 'Αναστάσιος, ετών 
56. Δικηγόρος. Βουλευτής Α' Ά 
θηνών. 'Εξελέγη ττρώτη φορά τό 
1977. Προέρχεται άπό τό χώρο 
τού παραδοσιακού κέντρου. Ύ-
ττηρξε εκλεγμένος πρόεδρος της 
Νεολαίας της ΕΠΕΚ. Συνιδρυτής 
τών Νέων Δυνάμεων κα) στέλεχος 
τής ΕΚ-ΝΔ, προσχώρησε στό ΠΑ 
ΣΟΚ τό 1976. 'Αντιστασιακός. 
Φυλακίσθηκε καί έξορίσθηκε. Μέ
λος τής Κεντρικής 'Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ. Ά π ό τά σημοντι-
κώτερα στελέχη του στον τομέα 
«επικοινωνία». Ανήκει στό κέν
τρα "Ισως ψήφιζε vai στην ΕΟΚ. 

ΠΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ετών 4 3 . 
Δικηγόρος - Βουλευτής Ρεθύμνης, 
'εξελέγη γιά πρώτη φορά τό 
1977. 'Ανήκει στό κέντρο. Βάλ
λεται άπό τόν τοπικό κομματικό 
unxaviapó. "Ισως ψήφιζε να) οτην 

ΠΕΤΣΟΣ Γεώργιος, ετών 32. Δ, 
«ηγόρος. Βουλευτής Πέλλης. 'Ε
ξελέγη γιά τηαωτη φορά τό 1977. 
Ο πατέρας του διετέλεσε βουλευ 

της Πέλλης, εκλεγείς πέντε Φο
ρές. Μέλος της ΕΔΗΝ. Άνηκε, 
στο χώρο τού κέντρου. Βάλλεται 
άπό τόν τοτπκό κομματικό μηχα
νισμό. "Ισως ψήφιζε να) στην Ε. 
O.K. 

ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ Δημήτοίος, ετών 
37. Μηχανικός. Βουλευτής Μαγνη 
σ·<^· .Εξελέγη γτά τηρώτη φορά 
τό 1977. Ανήκει στό χώρο τού 

τυ Προέρχεται άπό την Ε. 
ΔΗ.Ν. Ίσως ψήφιζε να) οτήν Ε. 
O.K. 

Π Λ Α Σ Κ Ο Β Ί Τ Η ς Σπύρος, ετών 
62. Πρώην σύμβουλος 'Επικρατεί 
ας Βουλευτής 'Επικρατείας. Α
νήκει στό χώρο τού κέντρου. Αν
τιστασιακός. Φυλακίσθηκε. "Ισως 
ψήφιζε όχι οτήν ΕΟΚ. 

ΠΟΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ετών 40. 
κόρος. Βουλευτής Κορινθίας. 
cm γιά πρώτη φορά τό 

1977. Ανήκει στό χώρο τού κέν
τρου. "Ισως ψήφιζε όχι οτήν Ε. 
OK. 

ΡΑΛΛΗΣ Σπυρίδων, ετών 49. Ί 
ατρός. Βουλευτής Κερκύρας. 'Ε
ξελέγη γιά πρώτη φορά τό 1974. 
Βάλλεται άπό τόν κομματικό μη 
χανισμό. θεωρείται ότι ανήκει 
στό χώρο τού κέντρου. "Ισως ψή
φιζε δχι στην ΕΟΚ. 

ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Χρήστος, ετών 
48. Δικηγόρος. Βουλευτής Α-
λσακσρνανίσς. 'Εξελέγη πρώτ* 
φορά τό 1977. 'Αντιστασιακός, 
Φυλακίσθηκε καί αφέθηκε ελεύθε
ρος γ»ά ανήκεστο βλάβη τής υ
γείας του. ΆνηΊοει στό ΠΑΣΟΚ 
άπό τό 1974. Διεγράφη τό 1975 
διότι διαμαρτυρήθηκε γιά ir, 
τήρησι τών δημοκρατικών διαδι
κασιών. Έττανηλθε άργότε ρ α. 
Βάλλεται άπό τόν τοιτικό κο, 

μηχανισμό, θεωρείται άπο 
• .ό άξ»όλογσ στελίχη ταυ ΠΑ 

ΣΟ* • αλίς σχέσεις μέ με 

ρίδα τού Τύπου όπου κα! αρθρο
γραφεί. Ανήκει στό χώρο τού κέν
τρου. "Ισως ψήφιζε vai στην Ε. 
O.K. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Δημήτριος, ετών 
44. 'Ιατρός. Βουλευτής Ευβοίας. 
'Εξελέγη πρώτη φορά τό 1977. 
Eîvos συντηρητικός. Βάλλεται ά
πό τόν TOTfiieò κομματικό μηχανι
σμό. "Ισως ψήφιζε, να) στην Ε. 
O.K. 

ΣΕΡΠΛΝΟΣ Γεώργιος, ετών 67. 
Δημόσιος Υπάλληλος. Βουλευτής 
ΑΙτωλ)νίας. 'Εξελέγη πρώτη φο
ρά τό 11964 μέ τήν "Ενωσι Κέν
τρου. Ανήκει οτήν πτέρυγα τών 
κεντρώων. Βάλλεται άπό τόν το
πικό κομματικό μηχανισμό. "Ι
σως ψήφιζε ναι στην ΕΟΚ. 

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ Ιωάννης, ετών 
51. Δικηγόρος. Βουλευτής Αιτω
λοακαρνανίας. 'Εξελέγη πρώτη 
Φορά τό 1974. Προέρχεται άπό 
τήν κεντροαριστερά παράταξι. 
Αντιστασιακός Φυλακίσθτ^ε καί 
έξορίσθηκε. Ιδρυτικό μέλος τού 
ΠΑΣΟΚ. Μετέχει οτήν Κεντρική 
'Επιτροπή. Βάλλεται άπό τόν 
κομματικό μηχανισμό, θ ά ψήφιζε 
ίσως όχι οτήν ΕΟΚ. 

ΣΚΟΥΛΑΣ 'Αθανάσιος ετών 48. 
Δικηγόρος. Βουλευτής 'Ηρακλεί
ου. Προέαιχεται άπό τό χώρο τού 
κέντρου. Εξελέγη πρώτη ψορά τό 
1977, 'Αντιστασιακός. λΑελος τού 
ΠΑΚ. Χαρακτηρίζεται ώς «καν-
τοψικός». ΕΤναι αδιάλλακτος. Α
νήκει στην κεντροαριστερά. Βάλ-
λετο» άπό τόν τοτπκό κομματικό 
μηχανισμό, θ ά ψήφιζε δχι JPTTVV 
ΕΟΚ. 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντί
νος, ετών 55. Δικηγόρος. Βουλευ 
της Αρκαδίας. 'Εξελέγη πρώτη 
ψορά τό 1977. θεωρείται συντη. 
ρητικός. θ ά ψήφιζε ίσως vai στην 
ΕΟΚ. 

ΣΤΑ Ι ΚΟΣ Ευάγγελος ετών 44. 
Δικηγότος. Βουλευτής Φθιώτι
δος. 'Εξελέγη πρώτη φορά τό 
1977. ΓΙροέρχεται άπό ττ>ν "Εν» 
σι Κέντρου. Ανήκει στό κέντρο. 
"Ισως ψήφιζε vai στην ΕΟΚ. 

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Στέφανος, ετών 
33. 'Ασκούμενος Δικηγόρος. Βου 
λευτης 'Επικρατείας. 'Εξελέγη 
πρώτη φορά τό 1977. Προέρχε
ται άπό το φοιτητικό κίνημα. Δι
ετέλεσε τιρόεδρο* της ΕΦΕΕ. Ά
νηκε» στην αριστερά. Παλαιός συ 
νεργάτης τού κ. Σημίτη. Μέχρι 
προ μηνός ήταν ύττευθανος τών θε 
μάτων για τή Νεολαία. Τώοα έ
χει τις αρμοδιότητες τού κ. Ση
μίτη, τον όποιο οντικστεστησε μέ 
άττόφασι τού 'Εκτελεστικού Γρα
φείου, θ α ψήφιζε δχι στην ΕΟΚ. 

ΤΣΑΠΑΡΑΣ Στέφανος, ετών 64. 
Δικηγόρος^ Βουλευτής Β' θεσσα 
λονίκης. Εξελέγη πρώτη φορά τό 
1952 μέ την ΕΠΕΚ «σί επσνεξε-

Ì τέσσερις φορές. Ανήκει στή 
ο αριστ epa. θ ά ψήφιζε ίσως 

όχι στην ΕΟΚ. 

ΤΣΟΒΟΛΑΣ Δημήτριος, ετών 
37. Δικηγόρος. Βουλευτής Ά ρ -
της. 'Εξελέγη ποώτη φορά τό 
ΐ977. Ανήκει στην κεντοοαριστε 

ί£Τχε δεσμούς με τόν κ. Ση» 
: θεωρείται αδιάλλακτος. 'Α

νήκει στην κεντροαριστερά, θ ά 
ψηΧ« δχι στην ΕΟΚ 

ΦΙΛΙΠΗΟΠΟΥΛΟΣ ·Αθανάσ.ος, 
45. Βουλευτής Μεσοπνίας. 

ι πρώτη φορά τό 1977. 
•ει στή δεξιά πτέρυγα, θ ά 

ψήφιζε ϊσως όχι στην ΕΟΚ. 

ΦΛΕΜΙΓΚ Αμαλία, ετών 66 
ατρός. Βουλευτής Επικρατείας. 
Έξβλέγη πρώτη φορά το 1977. 

τνπ·ιστασιακή δροστηριότητα-
Ανή»«μ στό χώρο τού κέντρου. 

Είχε διαγραφή τό 1975, άπό τό 
ΠΑΣΟΚ, διότι διεψώνησε στό θέ 
μα τών δημοκρατικών διαδικοσι
ών. 'Αργότερα όμως έττανήλβε. 
Ί σ ω ς ψήφιζε vai οτήν ΕΟΚ. 

ΦΛΩΡΟΣ 'Ιωάννης ετών 54. Ι 
ατρός. Βουλευτής Λαρίσης. 'Εξε
λέγη ττρώτη φορά τό 1974. Στην 
κατοχή ήταν μέλος τού ΕΛΜ. Α
νήκει οτήν κεντροαριστερά. ΕΤναι 
ιδρυτικό μέλος τού ΠΑΣΟΚ καί 
μέλος τής Κεντρικής του Έτητρο 
πης. θ ά ψήφιζε δχι στην ΕΟΚ. 

ΦΩΤΗΛΑΣ 'Ασημάκης, ετών 57. 
Δικηγόρος. Βουλευτής Αχαΐας. 
'Εξελέγη πρώτη φορά τό 1961 μέ 
τό "Εθνικό 'Αγροτικό Κόμμα, 
πού συνεργάσθηκε τότε μέ τήν Ε. 
Δ Α . Ανήκει στην κεντροαριστε
ρά. Βάλλεται άπό τόν τοπικό κομ 
C I K Ò μηχανισμό. "Ισως φήφιζε 

, στην ΕΟΚ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 'Ιωάν
νης, ετών 60. Άξ'.ωμστικός έν α

ποστρατεία. Βουλευτής Β' Αθη
νών. 'Εξελέγη πρώτη φορά τό 
1963 μέ τήν 'Ενωσι Κέντρου. Ά ν 

τιστασιακός. Φυλακίσθηκε κα) έ
ξορίσθηκε. ΕΤναι ό δεύτερος. Ιε
ραρχικά, κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος τού ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε 
μέλος τής Μικτής Κοινοβουλευτι-

ΕπιττΛπης 'Ελλάδος - ΕΟΚ 
από τήν όποΐτ; απεχώρησε δτσν 

ιχθη άπό τόν 'Ανδρέα. Ό 
γιος του εργάζεται οπην ΕΟΚ, 
στίς Βρυξέλλες. "Ισως ψήφιζε vai 
στην ενταξι. Ανήκει στο χώρο 
τού κέντρου. 

ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ Μανώλης, ετών 
38, Φιλόλογος - καθηγητής. Βου
λευτής Λασιθίου. 'Εξελέγη πρώτη 
φορά τό 1977. Άνηκα στην αρι
στερά. Είναι σοσιαλιστής. Δέχε
ται τή μαρξιστική άνάλυσι σαν 
μέθοδο μελέτης τών γεγονότων. 
λ»νττριοιταθής. Ίκανώτστος ρή-
τωρ Ά π ό τά ττιό αξιόλογα νέα 
στελέχη τού ΠΑΣΟΚ. θ ά ψήφιζε 
δχ* οτήν ΕΟΚ. 

Τά εξωκοινοβουλευτι
κά στελέχη τοο Εκτε

λεστικού Γραψείου 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ μέ την ταυτότητβ 

τών κοινοβουλευτικών στελεχών 
τού ΠΑΣΟΚ εινα* κα4 ή πολττι-
κή ταυτότητα τών έξωκοινοβουλευ 
τικών στελεχών του πού μετέχουν 
στό 'Εκτελεστικό Γραφείο, όπως 
φαίνεται άπό τήν παρουσιασι τών 
στοιχείων πού ακολουθούν : 

ιΟΖ Παρασκευάς. ετών 
'Ιατρός. ΑΑέλος τού Ε A.M. 

οτήν κατοχή. ' Ιδρυτικό μέλος τού 
ΠΑΣΟΚ. Άνηκα στην αριστερή 
πτέρυγα τού «νήματος. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γιώργος, ίτών 
40. Πολιτικός Μηχανμβός. Προέρ
χεται άπό τό χώρο τού κέντρου. 

Ηταν παλαιό ηγετικό στέλεχος 
τής Νεολαίας τών Φιλελευθέρων 
καί τής Ε.Κ. (ΟΝΕΚ). Άντιστα 
σιακός. Ανήκει οτήν κεντροαρι
στερή τττέρυγσ. Συνεργάτης τού 
κ. Σημίτη. 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, ετών 
27. Τελειόφοιτος τής Όδοντιατρι 
κής. Αντιστασιακός. Ιδρυτικό 
μέλος τού ΠΑΣΟΚ. Ανήκει οτήν 
αριστερή πτέρυγα. Ή τ α ν συνερ
γάτης τού καθηγητή Τσεκούρα. 
άλλα δέν τόν ακολούθησε, δταν 
διαγράφηκε σαν αριστεριστής. 

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Άκης, ε
τών 40. Πολιτικός λΑηχσνικός. Μέ 
λος τού ΠΑΚ εξωτερικού. Αντι
στασιακός (τού αφαιρέθηκε ή Ιθα 
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Τί μπορούμε νά κάνουμε γιά 
ν' αντιμετωπίσουμε τήν επάρ
κεια ενός προϊόντος πού ούτε 
ή παραγωγή του εξαρτάται άπό 

μας ούτε ή κατανάλωση του" 

1 

si 

Άπό τή μια μερύ είναι of μέλισσες. 
"Ολα εξαρτώνται άπ' αυτές. 
Άπό τήν άλλη μεριά είναι ή ζήτηση. 
Μέσα κι έξω άπό τήν 'Ελλάδα. 
Κάθε χρόνο μεγαλύτερη. 
Κάθε χρόνο περισσότεροι ανακαλύπτουν 
τίς εκπληκτικές Ιδιότητες το0 μελιού. 
Κι έτσι, κάθε χρόνο αυτή τήν εποχή, 
φθάνουμε ατό σημείο νά εξαντλείται τό 
μέλι ποιότητας ΑΤΤΙΚΗ. 
Ζητάμε συγγνώμη άπό τους πιστούς 
μας φίλους καί πιστεύουμε 6η δέν 
θά είμαστε γιά πολύ μακριά σας. 
Ήδη οί μέλισσες ÔOUACUOW γά βγάλουν 
τό φετεινό αας μελί. 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΛΕΞ. ΠΙΤΤΑΣ ΕΠΕ. 
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έναα). Ιδρυτικό μέλος τού ΠΑ, 
io 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ·Α*όρέ«;, 
(Ετών 37. Δημοσιογράφος. Προέρ
χεται άπό τήν ΕΔΗΝ. Στή CWTOÌ 
τ όρια ήταν μέλος Ttjc «Δημοκρο-
«*βης "Αμυνας» έξωτίρι*οΰ. Ίο<*> 

μέλος TOO ΠΑΣΟΚ. Άνήκβ 
' *«ντροοριστ«ρά. 

Πρόβλημα συνοχής 
Η ΠΑΝΣΠΕΡΜΙΑ των lotûv ««ri 
τάσεων «χί θ) όμαόοποιήοίΐς πού 
υπάρχουν erro ΠΑ.ΣΟ.Κ. άποπ>· 
λουν τήν μΐΎαλύτ*ρη απειλή για 
το μέλλον του κινήματος. 

ΠΡΟΣ το πορον, πάντως, έτπ-
MpOTTCÎ μια νηνομια f.Tn$crvtia*rj, 
ytà την οποία od πολιτικοί πάρα 
τηρητές λένβ, Ατι cîvai môavov va 
μττοπιραπτή σέ T&wuto, cri ircpi 
πτωσι που ή Ισορροπία δυνάμβων 
μέσο: στο ΠΑΣΟΚ σνατραττη, t i
re λόγω των φυγοκέντρων τασι
ών, CTT» λόγω της οννίίρούσΐως 
των Ιδιων την οποία βκωρούν α
ναπόφευκτη. 

ΑΥΡΙΟ : Ol dmoocCtoi του 
ΠΑΣOK. 

Τρείς εκπληκτικές περιπτώ
σεις «ά&«Αλάκτων», πού et-
uan «ρυπτοδεξισί. 


