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'Επιτροπή τού Π Α Σ Ο Κ άΚά δέν έπαυσε 
νά είναι μέλος της Κ ε ν τ α ^ κ 'Επιτροπής 
του Κόμματος. Kai μ' oui του τήν ιδιό
τητα, άλλα και νιά ν' άπ|5ειχθεΐ έυποα-
κτα πώς δέν ύπάοχει. ônjc ένοάα>η. αν
τισημιτικό πνεύμα ατούς κύκλους του 
ΠΑΣΟΚ. θά υιλήσει σΰοιοΤό βοάδυ στην 
Καβάλα με θέυα τις επιπΐσεις ano την 
ενταΕη της Ελλάδος στήΐ ΕΟΚ_ Π α τις 
επιπτώσεις της... άφίσσαοτής ΕΟΚ στη 
συνοχή του κόμματος. ποι|ν αφήνουν να 
υιλήσει: 

ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ βάφτισαν róv κ. tr\\ihr\ 
παλιοί αριστεροί πού ντωρίΖουν πολύ 

καλά τι σημαίνει ή δηυόσιαόμολονϊα _του. 
Κάποιος θυμήθηκε δύο π«λιά ανέκδοτα 
της εποχής του Στάλιν. Τό ποώτο έ λ ε ν ε 
ότι κάποτε ά Στάλιν είχε χάσει τό τσι
μπούκι του. ^κινητοποιήθηκαν οι πάντες 
νιά νά τό βοούν και υετά δέκα ήυεοες η 
Γκεπεσΰ είχε συνκεντοώσει ενα όλόκληοο 
βουνό άπό τσιμπούκια και από κάτω τη 
σημείωση: «όμολόνησαν όλοι τους». 

Τό δεύτεοο άναωέρει ότι ό δάσκαλος 
ρώτησε στό σχολείο ποιος ενοαιμε την 
«Οδύσσεια». "Ολα τά παιδάκια απαντού
σαν - Ό χ ι ενώ, κύοιε...». Τελικά μπήκε ο 
πεοίφεοειακός της Γκεπεοϋ και είπε: 
«Μην ψάχνετε άλλο. βρέθηκε καί ομολο-

νησε». 

* 

ΡΩΤΗΘΗΚΕ ό υπουργός Οικονομικών κ. 
"Αβαν. Κανελλόπουλος νιά τίς πρόσ

φατες έκκαθαοίσειο στό ΠΑΣΟΚ και α
πάντησε: 

Φοβάμαι ηώς τό Π Α Σ Ο Κ σινα - σινα 
νλιστοάει στην άντιδηυοκοατικότητα. Χα-
οακτηοιστί'Κό είναι ότι τώρα μπαίνει και 
στον άντι... σημιτισμό! Ι 

E"5*)„rv - ΐ ^ Π Ο της δεΕιας αποδίδει δλβ 
¿οα συμβαίνουν τ ίς τελευταίες ήμε

ρες νιά τά έοωτεοικά του καύματος του 
ò ποόεδοος του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. κ. Α. Παπανι 
δοέου, έστω κι αν έκ 
των υστέρων επαλη
θεύονται. Π ρ ο χ θ έ ς 
στή συνομιλία του uè 
τους πολιτικούς συν
τάκτες κατέκοινε καί 
πάλι τόν Τύπο τ η ς 
δεΕιάς νιά τ ά υυθεύ 
υατα πού νοάωει πεοι 
άναδιαοθοώσεων στό 
KÓupa του. 'Οπότε 
ρωτήθηκε άπό πολιτι

κό συντάκτη πώς νίνεται τά Ίδια νά ει 
χουν νοαφεΐ καί σέ γνωστή πρωινή o>u 
λοπβσοκική εφημερίδα: 

«Πρόκειται περί λάθους» απάντησε ο 
πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ . 

\rí^ * 1;Ήθϋ\ΛΟΐ/ 


