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χουμε πόλεμο, άοκεϊ ή κακή θέληση ένός 
καί μόνον.

*

ματος. δτι αύτοί πού έπρεπε νά απαντήσουν 
δέν απάντησαν άπό υπερβολική ύηακοή στό 
κόμυα καί ένώ τούς τό έπέτρεπε ό πρόεδρος, 
αλλά άπάντησαν άλλοι πού δέν έπρεπε.

ΠΑΛΑΙΟ Σ πολιτευόμενος έλ εγ ε : « Ό  κ.
Άβέρω® υποστηρίζει δτι τό Π Α Σ Ο Κ  ε ί

ναι κόμμα ταξικό υέ άρχές Μ αρξιστικές. 
Προφανώς έχει μελετήσει τό θέμα. Έ νώ  όχι. 
’Αλλά πιστεύω ότι έχει δίκιο Καί αύτό νιά 
τόν έΕής λόγο: Δ ιότι είναι ίδ ιον των μαρξι
στικών κομμάτων νά εκδίδουν μακροσκελή ό- 
ίακοινωθέντα, είσηνήσειο καί άποφάσεις. 
ίέ ν  έχει κανείς παρά νά προσέξει όχι μόνο 
ά σχετικά κείμενο τών δικών μας αλλά καί 
ών ξένων μαρξιστικών κομμάτων. Καί τό 
υπικά άκόμη άνακοινωθέντα τό  όποια έκδί- 
ονται έπειτα άπό μιά συνάντηση ή υιό έπί- 
ιηυη επίσκεψη. Θά έλεγε κανείς ότι είναι 
'όσο μακροσκελή ώστε άποβλέπουν ε ίτε  στό 
'ά μήν καταλάβει κανείς τίποτε, ε ίτε  στό νά 
ιποοεί ό καθένας νά βνάΖει τά συμπεράσμα
τα πού του άοέσουν».■ *
ν Τ Η Ν  άρχική ετήσια έκδοση 1978 τής Εύ-
“  ρωπαϊκήο ΤοαπέΖης Επενδύσεων ύπάο- 
χουν, στή σελίδα 57. το ε ίς  ένχοωυοι χάρτες 
τής Ελλάδος, τής Τουρκίας καί τής Πορτο- 
ναλίας. Σ τόν  χάρτη τής  Τουρκίας περιλαμ
βάνονται, χωρίς καμιά ένδειξη  ότι δέν απο
τελούν νεωνοαψική ενότητα, τό  Δωδεκάνη
σα καί τά  νησιά τού ’Ανατολικού Αίναϊου 
Λέσβος. Χ ίος καί Σάυος. Σ τόν  χάρτη τής 
Ελλάδος, ύπάρχουν υέν τά  νησιά τού ’ Ανα
τολικού Αιγαίου, όχι όμως καί τό  Δωδεκά
νησα.

Ή  έκδοση αύτή είχε βνε ί σέ χ ιλ ιάδες-αν
τίτυπα έπειδή συνέπιπτε υέ τήν 20ετία  άπό 
τής  ίδούσεως τής ΤραπέΖης ώς τυήυα τής 
ΕΟΚ. Τήν ποολάνισε δέ ό διευθυντής της 
Κνούντ Χαίνεσσεν. Οί άρυόδιοι κατάλαβαν 
τό  λ ά θ ο ς ί:Ί  πού ε ίχε νίνει καί άηέσυοαν 
άπό τήν κυκλοφορία όσα άντίτυπα πρόλαβαν. 
Ή  Ζημιά όμως ε ίχε ν ίνει.

★

Τ Ή Ν  τελευτα ία  στιγμή αποφάσισε ό ύπουρ- 
*  νός Ε θν ικής Ά υ ύ νης  κ. Ε Ά βέοω φ  νά 

παραστεί στήν ορκωμοσία τών 220 στοατιω- 
τίνων στό Κέντρο Έ κ- 
παιδεύσεως στό Γουδί, 
στήν όποια έποόκειτο, 
ώς χθές βράδυ, νά πα- 
οαστεϊ μόνο ό ύφυπουο- 
νός κ. Κατσαδήμας. Μέ- 
χοι τώρα ε ίχε  έκφράσει 
επανειλημμένα τόν θαυ
μασμό του νιά τήν λ ε 
βεντιά  καί τό παράστημα 
τών άνδρών σέ παρελά
σεις καί επιθεωρήσεις 
πού ε ίχε κάνει. Τώρα θά 
μπορεί νά ύπεοηφανεύε- 

ται καί νιά  τήν κορμοστασιά καί τήν ώραία 
εμφάνιση καί τών στοατιωτίνων του.

★

Η ΕΡΕΥΝΑ «Άντισταυροφορία» τής  «Καθη
μερινής» ποοκάλεσε, άθελά της... εσω

τερικά προβλήματα στό ΠΑΣΟ Κ. ’ Εμείς Ζη
τήσαμε νά άπαντήσουν ό πρώτος βουλευτής 
Ε λλάδος σέ σταυρούς κ. Α, Κακλαυάνης νιά  
εύνοήτους λόνους. καί ό καθηνητής κ. Κ. 
Σημίτης, ν ια τί έχει Εαναασχοληθεϊ μέ τό  
θέμα.

Ό  βουλευτής δέν άπάντησε γ ια τί, όπως 
είπε, «τόν κάλυψε πλήρως ό πρόεδρός του». 
Ό  κ. Σημίτης, όμως, άπάντησε. είπε αρκε
τά ένδιαφέοοντα πράνυατα καί μερικά, μά
λιστα. δ ιαφορετικό άπό εκείνα  τής  άπαντή- 
σεως τού κ. Παπανδοέου. Καί έδώ νεννήθη- 
κε τό πρόβλημα ν ιατί τά στελέχη τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. τό θεωρούν ανεπίτρεπτο μέλος τού 
’ Εκτελεστικού Γραφείου, όπως ό κ. Σημ ίτης, 
νά έχει διαφορετική ννώυη άπό τόν πρόεδρο. 
Καί ακόμη συΖητοΰν τό πρόβλημα.

«Τό παράξενο είνα ι, είπε μέλος τού κάμ<

★

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ τού Η ρακλείου , έστω καί 
καθυστερημένα. σχολίαΖε προχθές ό 

πρόεδρος τήα ΕΔΑ κ. Ή λ ιοΰ  ατούς διαδρό
μους τής Βουλής. «Στό 
Η ράκλειο , έλενε. Εανα- 
νεννήθηκε τό  έπαναστα- 
τικό πνεύμα τών Κρητι
κών υέ τή βοήθεια καί 
δύο βουλευτών τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. Σ τό  τέλος καί 
άλλοι πολλοί έσπευσαν 
νά βοηθήσουν»."Ετσι υεοι 
κοί κατάφεοαν νά έμψα- 
νισθούν ώα- 'έπαναστάτες 
παρά τό παρελθόν τους 
τό «ννωστό καί υή έΕαι- 
οετέο».

«Καί τ ί θ έλετε νά πείτε μέ αύτά, κ. πρό
εδρε:» . παρατήρησε κάποιος .

«Νά σάς πώ, άπάντηοε. στήν 'Ελλάδα τό 
πρόβλημα έχε ι άπλοποιηθεΐ. Δηλώ νεις ξα 
φνικά σοσιαλιστής καί όλα ξεχν ιούντα ι. Α ύ
τό συμβαίνει υέ μερικούς στό Π Α Σ Ο Κ  καί 
στό ΚΚΕ. ΜοιάΖουν όλα αύτά, υέ τήν παρ
θενιά τής  "Ηοας. Κάθε πρωί πλενόταν σέ 
μιά πηνή καί ξαναποκτούσε τήν παρθενιά 
της».

★

ΠΟΛΛΕΣ κατηγορίες καί άπό πολλούς έ 
χουν διατυπωθεί κατά τού ύπουονείου 

'Εξω τερ ικώ ν νιά τήν άποτελεσυοτικότητα 
τή ς  λειτουρνίας του. 'Ίσ ω ς  ν ια τί πολλοί λ ι
νοί γνωρίΖουν τό πώς άκριβώς δουλεύει καί 
τό  τί δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας διπλωμά
της στό έξω τεοικό.

Τήν καλύτερη έπιβεβαίωση τή δίδουν αύ
το ί πού έχουν πάει στό έξω τεο ικό  καί έχουν 
έΕυπηοετηθεϊ άπό τούς εκε ί διπλωμάτες μας. 
"Ετσι πριν άπό λ ινές  ημέρες ό ύπουονός 
'Εξω τερ ικώ ν κ. Γ. Ράλλης πήρε εύχαριστή- 
ρια έπιστολή τού προέδρου τής Πανσαμο- 
θοακικής Ε σ τ ία ς  'Αθηνών νιά τήν έξυπηρέ- 
τηση πού έτυχε άπό τ ις  προξενικές άοχές 
τής  Νέας Ύ όρκης κατά τήν παραμονή τής 
νυναίκας του σέ νοσοκομείο τής πόλεως.

★

0 Α Ρ Χ ΙΕ Π ΙΣ Κ Ο Π Ο Σ  ’Αθηνών, μέ έπιστς 
λή του. καλεϊ σέ συνερνασία τούς ά 

χηνούς τών εκκλησιών τών ’Εννέα χωο 
τή ς  Εύρωηαϊκής Κοινότητας. Τό τ ί έχει 
άκούσει ό κ.Σεραφείμ  άπό διάφορες δ 
μας έκκλησ ιαοτικές όονανώσεις. είνα« 
πράνυα. "Ολοι αύτοί οί ξένο ι είναι, 
τήν άποψή τους, «αιρετικοί». Καί σύμ 
μέ πρόσφατο έντυπο κάποιας άπό αύτ 
«χριστιανικές» οργανώσεις, ή αϊρεοΓ 
«ψυχική χολέρα καί λέπρα καί άκαθ 
Καί ό α ιρ ετ ικός  είναι «διεστραμμένος 
λιος». Είναι «λύκοι». "Ε φτιαξαν ■' 
στιανισυό «άλλοίθωοο καί παοαυορ 
Ό  τίτλος  ε ίνα ι: « Έ ξω  οί λύκοι 
σκεψθεί κανείς  ότι ό 'Ιησούς 
πρώτο πού δ ίδαξε ήταν ή άνσπΓ

★

ΕΙΝ ΑΙ ίδ ιο  όλων τώ ν δικ 
τών πολιτευμάτων πο 

ακριβώς θέλουν, νά κάν 
π ιδε ίξε ις  «ήθικής». "Ε-
αία, έκτελέστηκαν, Γ 
σεα πού έβίασαν άνή' 
τικό  νά σημειωθεί >' 
καθεν άνθοΰσε η '  
καί τού Χομέιν« 
πού έΖησαν - 

θυμούνται 
πήοχπ·


