
Ποιοι ύπουργτοί έφυγταυ, ποιοι 
ήρθαν, άπό ποιες περιφέρειες

Ή  ανάλυση τής συνθέσεως τής 
νέας κυβερνήσεως δίνει τήν ακό
λουθη εικόνα:

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Σ Τ ΙΣ  Θ Ε Σ Ε ΙΣ  
πού κατείχαν καί στην προηγούμε
νη κυβέρνηση Καραμανλή επτά υ
πουργοί :

Οι κ.κ. Στεφανόπουλος (Προε
δρίας), Άβέρωφ ('Εθνικής Ά μύ- 
νης), Σταμάτης (Δικαιοσύνης), 
Στράτος ( ’Εσωτερικών), Κοντο- 
γιώργης (Κοινής Αγοράς), Δοξι- 
άδης (Κοινωνικών Υπηρεσιών) καί 
Μάρτης (Βόρειας ’Ελλάδας).

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ έξι υπουργοί 
τής οηγούμενης κυβερνήσεως 
Κάρο, .νλή:

Οί κ.κ. Μποϋτος (άπό Γεωργί
ας στό Συντονισμού), Μητσοτά-

κης (άπό Συντονισμού στό ’Εξω
τερικών), Έβερτ (άπό Βιομηχα
νίας στό Οικονομικών), Ά θ . Κα- 
νελλόπουλος (όπτό Οικονομικών 
στό Γεωργίας), Μάνος (άπό Χω
ροταξίας οπό Βιομηχανίας) καί 
Παναγιωτόπουλος (άπό 'Εμπορίου 
στό Συγκοινωνιών).

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ τρεις υφυπουρ
γοί τής κυβερνήσεως Καραμανλή:

Ο! κ.κ. Παλιοκρασάς (άπό υ
φυπουργός Συντονισμού υπουργός 
άνευ χαρτοφυλακίου), Άνδριανό- 
πουλος (άπό υφυπουργός 'Εξωτε
ρικών υπουργός Πολιτισμού) καί 
Δήμος (άπό ύφυπουργός Συντονι
σμού υπουργός Εμπορίου).

ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ υπουργός συμμε

τέχει γ ιά  πρώτη φορά σέ κυβέρ
νηση:

'Ο  πρώην γενικός γραμματέας 
τού EOT κ. Τζαννής Τζαννετάκης 
πού άναλαμβότνει ύπουογός Δημο
σίων Έργων.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ υπουργεία 
ένας πρώην υπουργός καί τρεις 
πρώην ύφυπουργοί προηγουμένων 
κυβερνήσεων (άλλά όχι -τής τελευ
ταίας κυβερνήσεως Καραμανλή):

Οι κ.κ. Πλυτάς (πρώην υπουρ
γός Πολιτισμού γίνεται ύπουργός 
Χωροταξίας), Ταλιαδούρος (πρώ
ην ύφυπουργός Παιδείας γίνεται ύ- 
πουργός^ Παιδείας), Δαβάκης 
(πρώην ύφυπουργός Άμύνης γίνε
ται ύπουργός Δημοσίας Τάξεως) 
καί Φικιώρης (πρώην ύφυπουργός

Οικονομικών γίνεται ύπουργός 
’Εμπορικής Ναυτιλίας).

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ 
στήν κυβέρνηση έξι υπουργοί τού 
κ. Καραμανλή:

Οί κ.κ. Βαρβιτσιώτης (Παιδεί
ας), Νιάνιας (Πολιτισμού), Ζαρ- 
ντινίδης (Δημοσίων Έ ργων), Πα- 
παδόγγονας (Συγκοινωνιών), Μπάλ 
κος (Δημοσίας Τάξεως) καί Έ μ. 
Κεφαλογιάννης (Εμπορικής Ναυ
τιλίας).

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στις θέσεις 
τους όκτώ ύφυπουργοί:

Οί κ.κ. 'Αχ. Καραμανλής καί 
Ά θ. Τσαλδάρης (Προεδρίας), Ά -  
βραμίδης (Εθνικής Άμύνης), Κον- 
τογιαννόπουλος (Παιδείας), Μπο
κοβός καί Παπαρρηγόπουλος (Ο ι
κονομικών), Άποστολάτος (Κ ο ι
νωνικών Υπηρεσιών) καί Μούτσι- 
ος (Συγκοινωνιών).

Μ ΕΤΑΤΙΘ ΕΝΤΑΙ δύο ύφυπουρ- 
γοί τής προηγούμενης κυβερνή
σεως:

Οί κ.κ. Σουφλιάς (άπό ’Εσωτε
ρικών στό Συντονισμού) καί Τα- 
ταρίδης (άπό Γεωργίας στό Ε μ 
πορίου).

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ καί πάλι ύ- 
φυπουργεία τρεις πρώην υφυπουρ
γοί προηγουμένων κυβερνήσεων:

Οί κ.κ. Ρέντης (Εξωτερικών), 
I. Κεφαλογιάννης (Εσωτερικών) 
καί Καραπιπέρης (Κοινωνικών Υ 
πηρεσιών).

Γ ΙΑ  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ άναλαμβά- 
νουν καθήκοντα ύφυπουργών έξι 
βουλευτές:

Οί κ.κ. Βουδούρης (Θεσσαλονί
κης), Ροδίου (αάνθης), Καλτετζι- 
ώτης (Α ρκαδίας), Γραμματίδης 
(Λαρίσης), Μιχαήλ (Αττικής) καί 
Τ σουκαντάς ( Β ’ Αθηνών).

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ 
στήν κυβέρνηση έπτά ύφυπουργοί:

Οί κ.κ. Άνδρέας Ζαΐμης ( Εξω
τερικών), Ντάβος (Εθνικής Ά μύ
νης), Καρατζάς (Παιδείας), Τρι- 
ανταφύλλου (I εωργίας), Πρωτο
παπαδάκης (Βιομηχανίας), Δημό- 
πουλος ( ’Εμπορίου) καί ή κ. Συ- 
νοδινού (Κοινωνικών Υπηρεσιών).

Ώ ς πρός τή γεωγραφική κατα
νομή τής νέας κυβερνήσεως:

Δ ΕΚΑ Τ Ρ ΙΑ  μέλη της προέρ
χονται άπό τήν περιοχή τής πρω
τεύουσας :

Ά π ό  τήν Α ’ Αθηνών οί κ.κ. 
Ράλλης, Έβερτ, Μάνος, Τζαννε
τάκης, Πλυτάς, Φικιώρης καί Ά 
ποστολάτος.

Ά π ό  τή Β ’ Αθηνών οί κ.κ. Λά- 
σκαρης, Τσαλδάρης, Παπαρρηγό- 
πουλος καί Τσουκαντάς.

Ά π ό  τόν Πειραιά ό κ. Άνδρια- 
νόπουλος καί άπό την Αττική ό 
κ. Μιχαήλ.

ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΗ της προέρχον
ται οπτό τή Βόρεια Ελλάδα:

Ά π ό  τή Θεσσαλονίκη οί κ.κ. 
Βουδούρης, Μποκοβός καί Μοΰτσι- 
ος, άπό τήν Καβάλα οί κ.κ. Πα- 
ναγιωτόπουλος καί Μάρτης, άπό 
τις Σέρρες ό κ. Ά χ . Καραμανλής, 
άπό το Κιλκίς ό κ. Άβραμίδης, 
άπό τήν Ξάνθη ό Κ. Ροδίου καί 
άπό τόν Έ βρο ό κ. Ταταρίδης.

ΟΚΤΩ ΜΕΛΗ της προέρχονται
άπό τήν Πελοπόννησο:

Ά π ό  τήν Κορινθία οί κ.κ. Πα
πακωνσταντίνου καί Ρέντης, άπό 
τήν 'Ηλεία οί κ.κ. Κανελλόπουλος 
καί Κοντογ ιαννόπουλος, άπό τή 
Μεσσηνία ό κ. Μπούτος, άπό τήν 
ΆχαΤα ό κ. Στεφανόπουλος, άπό 
τήν Αρκαδία ό κ. Καλτετζιώτηι- 
καί άπό τή Λακωνία ό κ. Δαβά
κης.

Τ Ρ ΙΑ  ΜΕΛΗ της προέρχονται
άπό τή Θεσσαλία:

Ά π ό  τή Λάρισα οί κ.κ. Σουφλι- 
άς καί Γραμματίδης καί άπό τήν 
Καρδίτσα ό κ. Ταλιαδούρος.

Τ Ρ ΙΑ  ΜΕΛΗ της προέρχονται 
άπό τή Στερεά 'Ελλάδα:

Ά π ό  τήν Αιτωλοακαρνανία οί 
κ.κ. Σταμάτης καί Στράτος και 
άπό τήν Εύρυτανία ό κ. Καοαπν 
πέρης.

ΔΥΟ ΜΕΛΗ της προέρχονται 
άπό τήν Κρήτη:

Ά π ό  τά Χανιά ό κ. Μητσοτά- 
κης καί άπό τό Ρέθυμνο ό κ. I 
Κεφαλογιάννης.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ της προέρχεται
άπό τήν Ή πειρο:

Ά π ό  τά Ιωάννινα ό κ. Άβέ- 
ρωφ.

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  ΜΕΛΗ της είναι 
βουλευτές Επικράτειας.

Είναι οί τέσσερις υπουργοί κκ. 
Παλαιοκρασάς, Κοντογεώργης, Δή- 
μας καί Δοξιάδης.

Τά μέλη τής νέας κυβερνήσεως 
χωρίζονται καί σέ δύο άλλες κα
τηγορίες:

Σ ΤΑ  Ε ΙΚ Ο Σ Ι ΤΡ ΙΑ  πού έξε- 
λέγησαν γ ιά  πρώτη φορά βουλευ
τές μετά τή δικτατορία:

Είχαν πρωτοεκλεγεί στις εκλο
γές τού 1974 οί κκ. Στράτος, Ε- 
βερτ, Άνδριανόπουλος, Λάο-καρης, 
Παναγιωτόπουλος, Φικιώρης, .Σου- 
φλιάς, Βουδούρης, Άβραμίδης, Ρο
δίου, Κοντογ ιαννόπουλος, Καλτετ- 
ζιώτης, Μιχαήλ, Ταταρίδης, Ά π ο -  
στολόπος, Τσουκαντάς καί Μου- 
τσιας.

Είχαν πρωτοεκλεγεί στις τελευ
ταίες έκλογές τού 1977 οί κκ. Κον
τογεώργης, Παλαιοκρασάς, Μάνος, 
Δήμας, Δοξιάδης, Τζαννετάκης καί 
Μποκοβός.

ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ πού είχαν 
εκλεγεί βουλευτές ήδη πριν τή. δ ι 
κτατορία.

Ά π ό  τό 1946 οί κκ. Παπακων
σταντίνου, Μητσοτάκης ΆβέρωΦ 
καί Ταλιαδούρος.

Ά π ό  τό 1950 #1 κκ. Ράλλπ:.
Μπούτος καί Καραπιπέρης.

Ά π ό  τό 1951 οί κκ. Δαβάν
<αί Μάρτης

Ά π ό  τό 1958 οί κκ. ΚεραΛ. 
πάχνης καί Γραμματίδης.

Ά π ό  τό 1961 ό κ. Πλυτάς.
Ά π ό  τό 1963 οί κκ. Κανελλό

πουλος, Αχιλ. Καραμανλής, Τσαλ
δάρης, Ρέντης καί Παπαρρηγόπου
λος.

Ά π ό  τό 1964 ό κ. Κ. Στεφανά-
θόποι/ν

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΑΝ Α.Ε.

Κηφισίας καί Διστόμου 5—7 
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό «Παιδιατρικό Κέντρο ’Αθηνών» 
γνω ρίζει εις τό κοινό ότι δέν επη
ρεάζεται εκ τής α περγίας των 
Νοσοκομείων καί ΕΦ ΗΜ Ε Ρ E Y E  I, 
ώς συνήθως, επί 24ώρου βάσεως, 
γ ιά  όλα τά Π α ι δ ι α τ ρ ι κ ά  
περιστατικά (χειρουργικά, π α 
θολογικά, πρόωρα, εργαστήρια, 
check-up) , τηλ. κέντρο 6820140-154.
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