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χωριού ήταν τόσο έντυ-
ηκε τό βσάδυ στην πλα-
νηνύοι. οπού ó κ. Γεο. 
JUIE όλο τό επτανησιακό 
ι του. Μ έ βασικούς βοη-

τό δάσκαλο του χωο'ού 
καντάδες, δυωδίες, άρι-
ma καί άριες από οπε-

άθόρυβα κινούμενος, τό 
ύ καλά σέ διάφορες πο
θείς δηυοσιονοάωων πού 
^ιναν τόν τελευταίο και-
3, εδώ στην 'Αθήνα. Βέ-
3ΐα. έχει ύπηοεσίες τοΰ 
τουονείου του πού λει 
JUOVOÜV καλά. αλλά έπι-
Γοατεύει εκάστοτε και 
ΐύς συννενεΤς του. Ή 
ύΖυνός του αλλά καί ή 
:ίοη του. είναι πολύτιυοι 
οηθοί του. Έ Φ ' ώ καί ε-
ενε κάποιος: 

— Ό Καοαυανλής δέν 
άνει ποτέ. τυχαίως, κά-
οιον. ύπουονό. Δέν λαυ-
jóvo τά ποοσωπικά προ-
ιψήφίου. ΎπολονίΖει καί 
ι κάθε ένας Φέονει υαΖί 
Sc. Συνεκτιμά... 

¡κλησιαστικό όργανο, δη-
3ς ¡ερωμένου περί των 
ιτρέΕει ή 'Ελλάς υέ την 
)Κ. Ό κυοιότεοος είναι 
ιστική υανία των αίοέσε-
ιυν υέ πεοισσότεοη όηιιή 
ύς σκοπούς τους. Ή έ-
έν συνεχεία, συνίσταται 

σύτές θά κινηθούν «άνε-
είρηνικά» νιά τήν «έκ-

ικοΰ λαού. Τό νιατί τώ· 
ιΐπήσεως δίδει ανεοη στις 
s δέν είχαν εως τώοα — 
τονεώονης υπορεϊ νά τό 

É, λοιπόν, «ηλεκτρονική 
[¡άλλον θά εκσυνγοονι-
:ά μηχανήματα οι ύπηοε-

ΈΕωτεοικών. Πρόκειται 
ιού αοχισε αρκετούς uñ
ía ωθάνει στό στάδιο της 

της. 'Eni κεφαλής αύ-
είναι ό αννωστος σέ 

άλλα ννωστός εύούτα-
ι τεχνικούς κύκλους, κα-

Ιΐς πού τή στινμή αύτη 
πανεπιστήμιο, θεωρείται 
ΐ ί ς ή τέσσαρες διαποε-

σέ θέματα ηλεκτρόνι
ο ν στό έδώ Πολυτε-

Iróv Καναδά πηνηινοεο-
καί τώρα ό κ. Ράλλης 
νά παραμείνει μόνιμα 

lia Τσουδεροΰ πώς τό 
[καί απάντησε: 

Προχωράμε μέ υε< 
l a καί σταθερά βήμα-
Ισπως είναι καί τά 6ή-
| ι του άρχηνσύ μας. 

ροάνυατι. ò κ. Ι. Πε-
Ζόνλου έχει μενάλο 

σταθερό διασκελι-
Έάν καί τό KÓuua 

προχωρεί κατ* άνά-
¡>ν τρόπο, αυτό δ έ / 
Ι ε ϊ νά τό ννωρίΖει 
|ς... 

ΐ ύ ς κύκλους τοΰ ΠΑ. 
Ι του βουλευτού κ. Σ τ . 
|υ τοΰ Γραφείου Δια-

Κάποιος όμως εδω-
i ia: « Ό κ. ΤΖουμάκας 

3Φείου ΔιαΦωτίσεως, 
δύο καθηνητές Πβ-

ι καί τόν κ. Πάνκα-
:τή συνδικαλιστική 

<εΖίνης 
¡Cóuua 

τή βεβαιότητα δτι »αϊ ή προσπάθεια αυτή τοΰ 
κ ΜαρκεΖίνη θά έχει τήν τύχη τών ποοηνού-
μενων. Τήν καλύτεοη όυως ννώμη τή διατύ
πωσε ό κ. Ά θ α ν . Κανελλόπουλος: « Ό κ. 
ΜαρκεΖίνης είπε, δέν πρόκειται νά πολιτευ
θεί καί πάλι Γιατί σαν έΕυπνος άνθρωπος που 
είναι καί καλός νομικός ννωοι'Ζει άοκετά κα^ 
λά οτι καταργήθηκε ή διάταΕη του Ρωμαϊκού 
Δικαίου -TRES FACTIUNT C O L L E G I U M . , 
τ ο ε ϊ ς μπορούν νά κάνουν κόμμα». 

ΧΛΙΑΡΗ ήταν ή κριτική πού άσκησε ή ÒVTIS 
πολίτευσπ στό νομοσχέδιο «περί οικιστή 

κών περιοχών». Καί ήταν χλιαρή νιατί. ένώ οι 
βουλευτές έπέκριναν τό νομοσχέδιο ώς αν
τισυνταγματικό καθώς καί ορισμένες διατάΕεις 
του — οηως αυτή πού αναφέρεται στην οι-
κοδόμηση uéoa στά δάση - δέν έκαναν τ ο ν 
κόπο νά ύπονοάιυουν υιά πρόταση ν ια να 
συΖητηθεϊ ή αντισυνταγματικότητα. "Ετσι. θα 
είχε τουλάχιστον τό επιχείρημα ή αντιπολί
τευση... οτι δέν βοήθησε στην ψήφιση τοΰ νο» 
μοσχεδίου. 

ΣΤΗΝ Ε λ λ ά δ α θά περάσει èva μέρος τών θε» 
οινών διακοπών του ό Έλληνοαυεηικα-

νός γερουσιαστής τοΰ Μσίουλαντ κ. Πώλ 
Σαουπάνης πού τόσες μάχες έχει δώσει στό 
αμερικανικό Κονκοέσσο. ύποστηοίΖοντας τ ί ς 
ελληνικές θέσεις. 

Ό κ, Πώλ Σαρμηάνης θά μείνει στην Πά-
TUO, önou θά φίλοΕενηθεϊ στό σπίτι ννωστής 
Γθηναικής οικογένειας, ή όποια είναι διακλαι 
δωμενη καί στην 'Ελβετία. 

ΠΟΛΛΑ σχόλια προκάλεσε στον πολιτικό 
κόσμο ή απομάκρυνση τοΰ κ. Σηυίτη από 

τό 'Εκτελεστικό Γραφείο τοΰ Π Α Σ Ο Κ . Οί 
περισσότεροι παρομοίασαν 
τήν περίπτωση μέ τ ίς ποο-
ηνούμενες διανοαφές τών 
υελών της «Δημοκρατι
κής "Αμυνας», τό 1975 
καί 1976 Στον υπουονό 
Οικονομικών όμως κ. Ά θ . 
Κανελλόπουλο θύμισε τήν 
περίπτωση τοΰ τουοάννου 
της Κορίνθου Περιάν
δρου, ό όποιος θέλοντας 
νά εΕασφαλίσει τήν έΕου» 
σία του. έστειλε κήουκα 
στον τύραννο της Μιλή

του Θρασύβουλο ρωτώντας τον τ ι ποέπει νό 
κάνει . Ό Θρασύβουλος πηοε τόν άπεσταλυέ* 
νο σέ ένα σπαρυένο χωράφι στό οποίο 6α-
διΖοντας έκοβε όλα τά στάχυα πού υπερείχαν 
ρωτώντας τον νιά ποιο λόνο. Ά Φ Ο Ο νύρισε 
όλα τό χωράφι έστειλε τόν κήρυκα πίσω χω
ρίς νά πεϊ λέΕη. "Οταν ό κήρυκας διηνήθηκε 
στον Περίανδρο τό περιστατικό ό τελευταίος 
κατάλαβε τ ι εννοούσε. ΣυνεχίΖει ό 'Ηρόδο
τ ο ς : «Περίανδρος δέ συνιεϊς τό ποιηθέν καί 
νόου ϊσχων ώς ä ύπετίθετο Θρασύβουλος τους 
ύπειρόχους τών αστών φονεύειν ενταύθα δεϊ 
πασαν κακότητα έΕέφσσκε ές τους πολίτας». 
πού σέ σύνχοονσ ελληνικά σημαίνει ότι τόν 
συμβούλευσε νά Εεκαθσοίσει τους έΕέχοντες 
νιά νά μή του αμφισβητήσουν τήν έΕουσία 

— Ι 
Γ*ΝΑ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ δακτυλογραφημένο όγ« 
*-* νλικό κείμενο, χωοίς αποδέκτη, ήταν ή 
«βόμβα» μέ τήν όποια άπειλοΰσε τήν πέρα* 
σμένη Τρίτη στή Βουλή ό βουλευτής τοΰ ΠΑ. 
Σ Ο Κ . κ. Β. Κεδίκονλου ότι θά έκανε τήν 
κυβέρνηση «νά καταπιεί τήν γλώσσα της». Μ έ 
αυτό τό χαρτί ό βουλευτής τοΰ Π Α Σ Ο Κ πι» 
στευε οτι θά αποδείκνυε τήν συνδιαλλανή με
ταξύ κυβεονήσεως κσί τοΰ "Αννλου KTnua-
τία της Εύβοιας Νόελ Μπαϊκερ. Ά λ λ α ή «βόμ
βα», οηως δείχνει ό κατωτέρω διάλονος. δ έ / 
παρουσίασε εκρηκτική ισχύ: 

Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ύφυπ. Γ ε ω ο ν ί α ς ) 7 

Ό κ. συνάδελφος θεώρησε οτι ε φ ε ο ε κάποιον 
όνκόλιθο στή Βουλή. Πρόκειται öucuc. περί 
χαρτιού, διότι δέν φέοει οϋτε καί ύπονοαφή. 

Β. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Γ Π Α Σ Ο Κ 1 : Λάθος κάνε= 
τ ε , ύπονοάωει «Ν. Β.». 

Ι. ΑΛΕΥΡΑΣ (κοιν. έκπρ. Π Α Σ Ο Κ ) : Μ έ 
συνχωοεϊτε κ. ύφυπουονέ, γιατί τό εχω δει 
καί ένώ αυτό τό χαοτί. Φέρει ύπονοαφή. 

Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Γράφει «N.B.». Αυ
τό μπορεί νά είναι από τό αρχείο του καύμα
τος σας... 

Ι. ΑΛΕΥΡΑΣ: 'Υπάρχει ύπονοαφή «N.B.». 
Νόελ Μπαϊκερ... 

Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Υπάρχει τό «N.B.», 
αλλά δέν είναι ύπονοαφή. 

Ι. ΑΛΕΥΡΑΣ: Οί εύνενεϊς έτσι υπονοάφουν 
Ό Ναπολέων υπέγραφε μέ ενα «Ν»..^ 


