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Οι 3 0 0 ηης Βουλής 

M U ΔΗΜΟΚΡΑΎϋΑ. 

ΖΕΛ. 4 - 4 5 

ΠΑΣΟΚ 
ΣΕΛ. 4 5 - 7 4 

" - ] 

ΣΕΛ.' 7 4 - 7 7 

ΖΕΑ. 7 7 - 7 8 
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2 j v ; - . h i : H i ì Ο μ α Β α : 
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ΚΟΓΓΛΙ ΚΛΡΤΛΛΗΙ. ΗΙΚ-ΠΕ 

ΓϋΤΜΠΟΙ. ANUA ΙΤΓΡΠΟΥ 

ώπμιουρί ΐκ ΐ : 
ΟΟΛΏΡΗΣ ΜΠΙΤΣΛΞΛΚ-Ϊ 

Π·τρίΐ ν ΐι>νπ : 
ÎOTOEtfAOTIKH Α.Ε. 

Εκτμπ wgn-B iö l ioSt i j l i i : 
χ.κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΧ 

ΕΚΔΟΖΕΙΕΑ,Ε, 

Ανανεωμένη κάτι ήΊγσ περισσότερο οπό 30\ είναι n Bourln 
που προέκυψα από us ΕκπαγΕΐ τπ5 7π5 Μαρτίου σε σχέση 
μί EKtivnu ΐίών Εκπογών ins 9ms AnpirtTou του 2DÛO. 
Εκατόν οεκασκτώ νέο πρόσωπα εισέρχονται στο 
ΚοίΥορΌύπΊο και αν α' <JUTÖ προοθΐαουμε TOUS una Π IO US* 

που άρπαξαν σιρατόπίΰσ π ανανέωση φτάνει tous 
122 pOurteutÉs. 
Η Ν.Δ., με 165 βαυπευτέϊ, έχει axis ÏPÇEJS ins, ónins είναι 
tp-uaiKoj ta περισσότερα, onnuorì 69, νέα πρόσωπα. 
Ποσοστιαία ομω&, Είναι μάήΆον τα Î1AIQK nau 
παρουσιάζει τπ μεγαλύτερη ανανέωσα αφού. Ενώ έχασε 
41 έορεί -117 ρΌυπΐυτέΐ ÉJÎËI ώρα otn δύναμη tour 

ένανιι 158 to 2 DOG- οι VÉOI ßoufleurs του tlvoi 45, Λυο 
καινούργια πρόσωπα και για τπν κοινοβουλευτική ομάΰσ 
του Κ Κ Ε, που σ' αυτήν τπ Elourìn έχει μία παραπάνω έ6ρπ 
οπά 6,τι ατπ Βουλή, του 2000, 5ώ6ΐκα έορεί ιώρα, ΐνιεκο 
ιόΐΕ. Δύο καινούργια πράσωπα και στην κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΕΥΝ, που ανανεώνεται έτσι κπϊά ία 1/3, αφού 
εκίΊίγξΐ έξι βουλευτεί συναπικά. Το νέο ΚοινοβούπΊο θα 
ÉXEi ns περισσότερε^ KUpfes οπό noti, 39 τον αριθμώ, 
Εναντι 51 που είχαν αρχικά εκπΊεγεί το 2000. αν και κάποιες 
ano αυτέί είχαν χάοει τσιε τιΐ έδρε! tous στο εκίίογ,οοΊκεΙσ. 
T£rÌQsr as ο,τι a (papa τον Επαινεί! μ πτικό χάρτη του 
Κοινοβουλίου, τι είχε5 Γιάννη, α είχα πάντα; Οι δικηγόροι 
πρωταϋίοτούν και πάιϊιΓ αν και rliyôiep-oi του 2Q00. Σήμερα 
ΐίναι 68, ΐ6ΐΐ fi en ν β4. Το Καινάßouriio διαθέτει ακόμη 44 
μηχανικούς 36 γιατρούί. εκ των αποίων κάποιοι είναι και 
πανεπιστημιακοί δάσκαΠοι. Οι ΐΐΑευΐοΓοι φτάνουν aro 
σύναίίο Tous 16. Είκοοι οκτώ βαυπευτέϊ όηπωνουν 
οικονομολόγοι. Κι ακόμη υπάρχουν 14 Εκπαιδευτικοί, 
14 δημοσιογράφοι, 11 ηοΑπικοί Επιστήμονα, 
10 επιχείρημα ύε5, Encä φυσικοί, JIÉVCE i:p[jnEzoüiiartrinflcnr 

τέσσερα ηθοποιοί κ< ύπΆοι ιόοοι γεωπδνοι, aipaiHHixol, 
âianoyoi- Φαρμακοποιοί και κοινωνία fi oyo ι έχουν από 
τρείϊ εκπρασώπαυϊ, ενώ από δύο οι κπαδαι των δημοσίων 
υηοπΆυΓίων, ιων e π lïtoi νωνιοΠ ονωνΓ των £ΐροριαχ.ών, 
των ερνατών και των κτηνιάτρων. Tintas, υπάρχει σειρά 
επαγγελμάτων που ixouv από έναν « κοινοβα u ήευιι κΰ » 
εκπρόσωπο. 
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