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τικού φάσμ

ομάδα θα 
ς τις τελευτα
εσσαλονίκ
 στο κλεισ
ην προεκλο

κλογές να 
Προεδρία τ
νται ως πιθ
δονται. 

ν προετοιμ
για την Πρ
 πρέπει να
«μεσοπρό
με βάση α

ρεαλιστών» 
αναλάβει τ

πορεία προ
κόμη την επ
οριστικής σ
 το 10%-15
ματος. 

 είναι ιδιαίτε
αίες ημέρε
η την προ
τό γυμνασ
ογική εκστρ

βρεθεί η χ
της Δημοκρ
θανές υποψ

μάζεται για
ροεδρία της
α αποκλεισ
όθεσμου π
αυτό η διασ
 κ. Δραγα
το υπουργ

ος τις εκλο
πιλογή του
σημασίας 

5% του εκλο

ερα φορτω
ες. Οι δύο 
οσεχή Τετά
στήριο μπά
ρατεία της Ν

χώρα ενώπ
ρατίας. Τα 
ψηφιότητες

α τη διαχεί
ς Δημοκρα
στεί. Οι πρω
προγράμμα
σφάλιση κα
ασάκης φα
είο Οικονο

ογές, οι μετα
υς και η στ
παράγοντ
ογικού σώμ

Σελ. 5 

ωμένη για 
κεντρικές 

άρτη, στο 
άσκετ του 
ΝΔ. 

πιον ενός 
 ονόματα 
ς από τον 

ίριση της 
ατίας ένα 
ωταρχικοί 
ατος» το 
ατ’αρχάς 
αίνεται ότι 
ομικών σε 

ακινήσεις 
τάση των 
τες για το 
ματος και 


