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ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Τήν "Εθνική Γιορτή τους γιόρτασαν, χ θ ε ς οΐ Γάλλοι —τήν 
επέτειο τής Γαλλικής "Επαναστάσεως τής 14ης 'Ιουλίου 1789. 
Στή Γαλλική πρεσβεία ο πρέσβης έδωσε δεξίωση στην οποία 
παρέστησαν υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων, ή ηγεσία τών 
'Ενοπλων Δυνάμεων και τα μέλη τού Διπλωματικού Σώματος. 
Στή φωτογραφία: "Η κ. ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ή Γαλ
λίδα πρέσβειρα κ. ΝΤΕ ΦΟΛΕΝ (από τή χθεσινή δεξίωση). 

' Ενα «σύννεφο» 
Φημολογίας... 

Ε ΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ 
ΦΗΜΟΛΟΓΙΑΣ» απλώθηκε 
ξαφνικά χ θ ε ς σ' όλη τήν 

"Αθήνα κι ήταν φυσικό να φτά
σει ώς τά δημοσιογραφικά 
γραφεία. Μά έφτασε και στα 
υπουργικά γραφεία όπου εκεί 
άρχισαν οι ανησυχίες τών 
ιδιαιτέρων και τών συμβού
λων... Ό λ ε ς ο'ι φήμες (ευσε
βείς πόθοι γιά μερικούς...) 
αφορούσαν τόν ανασχηματισμό 
τής κυβερνήσεως πού συνδυά
ζονταν μέ τήν... υποβολή πα
ραιτήσεως τού υπουργού Συν
τονισμού κ. KQN. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. 

. Κι έτσι άρχισαν οι φήμες. 
Δεκάδες αναγνώστες (άγνω
στων λοιπών στοιχείων) τηλε
φωνούσαν στις εφημερίδες γιά 
να επιβεβαιώσουν τήν «είδη
ση», άλλοι ρωτούσαν γιά τήν 
τύχη τού κ, Μητσοτάκη κι άλ
λοι, πάλι, έδειχναν σχεδόν βέ
βαιοι στ' ότι τή θέση του κατα
λαμβάνει ό υπουργός Οικονο
μικών κ. Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
και ότι τήν θέση τού κ. "Αθ. 
Κανελλόπουλου καταλαμβάνει 
ό υπουργός Γεωργίας κ. Ι. 
ΜΠΟΥΤΟΣ. 

Σ' αυτό τόν τόνο, σ' αυτό τό 
«μήκος» τής «αληθοφάνειας» 
κινήθηκε ή φημολογία ώς αργά 

ριξ τού υπουργείου». 

'Από δώ και πέρα αρχίζουν 
νά «σπάνε» τά νεύρα (τών 
υπαλλήλων...). 'Αλλά νά μ^ιν 
τό ξεχάσω. Ύπάρκει κι άλλη 
απαγόρευση: 

Τους απαγορεύει νά χρησι
μοποιούν φώς στό γραφείο 
τους... 

Ό λ α τ ' άλλα επιτρέπονται... 

Οι υποσχέσεις 
τού «άλλου))... 

Τ
ΟΝ ΜΠΕΛΑ του έχει βρεί 

υπουργός από τις εκα
τοντάδες υποσχέσεις που 
έχει δώσει ό προκάτοχος 

του σ' όλα τά μήκη και τά 
πλάτη τής χώρας. Τό τι κονδύ
λια ε ίχε υποσχεθεί δέν περι
γράφεται. «Ούτε ό μισός προ 
υπολογισμός τού Κράτους δ έ ν 
φτάνει γιά νά ικανοποιηθούν 
όλοι αυτοί» — μέ πληροφόρησε 
ό σημερινός «αφέντης» τού υ
πουργείου, ό όποιος και πα
ρακαλεί, έστω και ανώνυμα, 
ν ά γράφω γιά τήν νοοτροπία 
«ορισμένων πολιτικών» πού υ
πόσχονται «τόν ουρανό μέ τ ' 
άστρα»... 

Ό κ. υπουργός έχει γίνει έ
ξω φρενών μέ τόν προκάτοχο 
του τόσο πού σκέφτεται να 
τόν πάρει τηλέφωνο... 


