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Αθέμιτα μέσα πρός εύόδωσιν 
των βασιλικών πρωτοβουλιών

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
I  .......Μ  ή ς
Κέντρου κ. Γ. Παπανδρέου 
προέβη χθες την έσπερον εις 
τας ακολούθους δηλώσεις:

«Έχουν παρέλθει δύο μήνες.

Καί έξακολουθεΐ καί έπιδεινούτα· 
A Ανωμαλία, ή όποια προέκυψεν 
άπό τόν εξαναγκασμόν είς πα- 
ραίτησιν τού άρχηγού τής πλειο- 
ψηφίας. Αύτό το γεγονός δέν £. 
χει προηγουμενσν είς την πολιτι-

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤοΟ κ. Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
Είναι καιρός νά ττληροφορηθή ό Ελληνικός Λαός καί ό Φω

τισμένος ’ ΕκπαιδκΑ/τικός Κόσμος, πού με τόσον ένβουσιασμό άγ- 
κάλιαοε την ‘Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, ότι αύτό τό βαρυσή
μαντο γιά τήν εθνική μας προκοπή Ιργο κινδυνεύει όπό τις  δυ
νάμεις τού σκότους πού ξεσηκώθηκαν νά τό  καταλύσουν. "Ο 
Αρχηγός της Ένώσεως Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου κατήγ
γειλε χτές μέ δηλώσεις του στόν Τύπο την όνίερη Επιβουλή. 
Πρέπει όμως νά γίνουν άναλυτικώτερα γνωστές μι ρίκες λεπτο
μέρειες καί νά Εξηγηθούν ώρισμένα γεγονότα, γιά  νά Φωτισθή 
έντελώς ή σκευωρία τών ϋπονομευτών.

Λοιπόν ή έπιβουλή άρχισε άπό την έπομένη τής άνατροπής 
τής Κυβερνησεως του Κέντρου.

Τά πυρά τού Τύπου της Δεξιάς συγκεντρώθηκαν άμέσως 
ατό καίριο σημείο : νά κατάργηση ή 'Εκπαιδευτική Μεταρρύ
θμιση. Ό  σκοταδισμός σκόπευε καί αύτή τή «ορό σωστά : τό 
πνεύμα των νέων έκπαιδευτι κών μέτρων (δωρεάν έκπαίδευση 
όλόκληρου τού Λαού, υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο Εως το 
)5α Ετος τής ήλικίας, μαθητικά συσσίτια, άνάπτυξη της τεχνι

κής παιδείας, άκαδημαϊκό απολυτήριο, άφύπνιοη της έπαρχιας 
μέ τήν Αποκέντρωση τής πανεπιστημιακής παιδείας, πολλαπλά- 

'βιασμός -τών .υποτροφιών εξωτερικόν, καί -εσωτερικού, έκδοση 
1 την πανεπιστημιακών Εγχειριδίων άπό τό  Κράτος. Ισοτιμία 
ι  της Δημοτικής νλώοσας κτλ.) είναι τό  πνεύμα τής άληβινής 
| Δημοκρατίας. 'Αλλά τόν ίλ ιίώρο καί ¿»περήφανο πολίτη τής 

Δημοκρατίας δέν τόν άνέχεται ή άναχρονιατικη Δεξιά. Δέν θέλει 
Επομένως καί νά τόν μόρφωση. Πώς νά μή πολεμηση μέ λύσσα 
την ’Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ; -

Ή  άπόπειρα εκδηλώθηκε μέ τήν τοποθέτηση στή Γενική 
Γραμματεία τού Υπουργείου τής Παιδείας, ενός γνωστού γιά 
τ ις  άντιδροστικές Ιδέες καί τίς  περιορισμένες άντιλήφεις του 
'Εκπαιδευτικού, πού καί γιά  λόγους προσωπικούς δυσσοδομού- 
σε κατά τής ’Εκπαιδευτικής Μεταρρυθμίσεως. ’Επακολούθησε 
ή ονομασία «υπουργών» της Παιδείας ότπό Ιδιοσυγκρασία καί 
πολιτική τοποθέτηση έχθρικών πρός τά  νέα έκπαιδευτικά συν
θήματα. Ανίδεοι στά ζητήματα της Παιδείας καί οΐ δύο. Εγι
ναν τά πειθήνια όργανα τού Γενικού Γραμματέα τους καί Εδει
ξαν άμέσως μαζί μέ τήν Επιπολαιότητα καί τίς  προθέσεις τους,: 
χτυπώντας τή Μεταρρύθμιση ότπό το  ενα μέρος θά Επλητταν τόν 
θεμελιωτή της Γεώργιο Παπανδρέου, καί άπό τό  άλλο θά γίνον
ταν άρεστοί στους κύκλους τών υπερσυντηρητικών, μέ τούς όποι
ους άρχισαν νά σννεργάζωνται αδελφικά

Φ
Κατά μέτωπον όμως επίθεση δέν μπορούσε (καί δέν θά 

ήταν συμφέρον) νά γίνη. Ή  Μεταρρύθμιση είχε είσαχθή μέ νόμο 
τού Κράτους (Νοροθ. Δ)μα 4379)1964) καί Βουλή δέν υπήρχε 
γιά νά καταργηθη ή νά τρσποποιηθή. Μπήκε λοιπόν σ ’ έφαρμο- 
γή Ενα άλλο σχέδιο : ή κωλυσιεργία, ή διόγκωση τών δυσκολιών, 
ό Ελεγχος τον «νομοτύπου», τών πράξεων, οί σκόπιμες παραλεί
ψεις απαραίτητων Ενεργειών καί άλλες μικροπανουργίες. Καί 
δλα αυτά στήν κρισιμωτερη περίοδο τής προπαρασκευης τού 
νέου σχολικού Ετον5 · Ολοι γνωρίζουν ότι ό 'Ιούλιος καί ό Αύ
γουστος είναι οΙ μήνες τής έντατικώτερης Εργασίας των κεντρι
κών υπηρεσιών του ’Υπουργείου τής Παιδείας. ’Ακριβώς αύτούς 
τούς μήνες ¿Φέτος Εγινε ή πλήρης άποτελμάτωση όλων τών ζη
τημάτων, γιά νά δημιουργηθή χάος στή λειτουργία τών σχο
λείων μέ τήν Εναρξη τού νέου σχολικού Ετους καί νά έπιρριφθή 
ή «διάλυση» στήν Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση καί στους πρω
τεργάτες της-

Συγκεκριμένα : Άχρηστεύθηκε τό κύριο Επιτελικό όργανο 
τού Υπουργείου, τό  Παιδαγωγικό 'Ινστιτούτο, καί διακόπηκε 
κάθε Επαφή καί συνεργασία του μέ τόν Υπουργό καί τόν Γενι
κό Γραμματέα. ΟΙ προτάσεις του γιά τό άναλντικό πρόγραμ
μα μαθημάτων τών νέων τάξεων τών σχολείων τής Μέσης Παι
δείας, όπου θά Εφαρμοζόταν ¿φέτος ή Μεταρρύθμιση, δηλαδή τής 
Β' Γυμνασίου καί τής Α ' Λυκείου, Εμειναν άναπαντητες, και 
ούτε Διατάγματα Εγιναν γιά  νά τίς  κυρώσουν ούτε άνακοινώθη- 
καν άμέσως στά Σχολεία γιά νά ένημεοωθοΰν οΙ ’Εκπαιδευτικοί. 
Σταμάτησαν οί Εργασίες Επιλογής τών νέων 'Επιθεωρητών 
Στοιχειώδους καί Μέσης Παιδείας, γιά νά μείνουν άχέφαλες καί 
Εφέτος οΙ Εκπαιδευτικέ»· Περιφέρειες πού στερήθηκαν πέρσι τά 
διοικητικά τους δργανα μέ την Εφαρμογή τού νόμου τής 35ετ(ας. 
Καί τελικό Επινοήθηκε ή πιό καταχθόνια δολιοφθορά κατά τής 
’Εκπαιδευτικής Μεταρρυθμίσεως : η άχρήστευση τών νέων δι
δακτικών βιβλίων πού ήσαν Ετοιμα νά τεθούν ο ί κυκλοφορία. 
Μέ αυτό τόν τρόπο τά παιδιά τών νέων τάξεων δέν θά Εχουν 
τά βιβλία πού χρειάζονται* άποτέλεσμα : σάλος καί Εξέγερση 
γονέων καί δασκάλων.

Πώς όμως νά άχρηστευθοϋν τά  βιβλία αυτά ;
‘Εδώ παρεμβαίνει ή υποκρισία. Δέν ¿τηρήθηκε —  λέγουν—  

ά κ ο ι β ώ ς η διαδικασία τού Νόμου, ή συγγραφή καί ή Εγκρι
ση δέν πέρασε μέ τή σειρά δλα τά  προδλεπόμενα στάδια, έρα 
είναι άκυρα... Καί άμέσως άρχισε ή τυμπανοκρουσία άπό τίς  
στήλες τού Τύπον τής Δεξιάς. Δηλώσεις του κ. Ε. Σαββσπρύλον. 
ώς «υπουργού» τής Παιδείας, δτι θά π ο λ τ ο π ο ι η θ ο ύ ν  τά 
άκυρα βιβλία καί γιά τή ζημιά,τού Δημοσίου θά διωχθούν ποι- 
νικως οΙ όπεύθυνοι, δίνουν τό σύνθημα καί οΙ φανατικοί κήρυκες 
τού σκοταδισμού άπαιτούν : Τ ί περιμένει λοιπόν ή Κι4έρνηση ; 
"Ας άναστείλη ευθύς τήν 'Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση μέ πράξη 
τού Υπουργικού Συμβουλίου Εως δτου «άποφασίση περί τον 
περαιτέρω πρακτέου» Ε Βουλή (Εφημ. Καθημερινή της 9ης 
Σεπτεμβρίου). __

ΟΙ σκοποί της συνωμοσίας γίνονται Ιτα ι παραπάνω άπό

Άλλωστε ό  κ. «υπουργός» της Παιδείας Εδήλωσε προχτές 
στοάς άντιπροσώπονς τού Τύπου άπερίφραστα δτι είναι άντί- 
θετός πρός τήν Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Καί ό  «γενικός 
γραμματεύς» του ιίσηγείται πάντοτε τήν άναστολή της Εφαρ
μογής τών νέων μέτρων ώς μόνη λύση... «Λύση» βέβαια ένός 
άνύπαρκτον προβλήματος πού δηιιιονογήθηκε τεχνητά —  Ακρι
βώς γιά νά ύπάρξη αότή ή λύση I

•
Πώς Εχει όμως τό  ζήτημα τών νέων διδακτικών βιβλίων, 

γιά τό όποιο γίνεται στόν Τύπο της Δεξιάς σκόπιιισ τόσος θό
ρυβος : Ό  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Παπανδρέου τό Εθεσε στίς 
χτεσινές δηλώσεις του μέ άκρον, όπως πάντοτε, σαφήνεια. Ας 
τό άναλύσωμε περισσότερο.

ΟΙ Ισχύουσες διατάξεις μ η  δτι διδοπτικά βιβλίο ονν- 
τάσσονται είτε μέ διαγωνισμό είτε μέ άνάθεση σέ ώρισμενο 
συγγραφέα Επιλεγόμενο μέ κριτήριο τήν έπιστημονικη συγκοό- 
τηση καί τή διδακτική πείρα του. Ή  όπόδειξη w  συγγραφέων

ίίνιται άπφ τό  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο . Αυτό έπίοης δίνει τίς 
Ιηγίες γιά τή συγγραφή, μ ί βάση τ ίς  άπαιτήσεις τού προ- 

γράμματος τών μαθημάτων. Αύτό τέλος *  β  Υ, 0 “ .σ  '
Η* η άπορρίπτει τα  παρσνγελλόμενα βιβλία, όιφού τά  μέλη 
*04* 'Επιτροπή Κρίσεως (κατά ειδικότητα βιβλίου) « I w  ό  
λψ, *Μ * Ενός. Σύμβουλοι «  Πάρεβροι τού Παιδαγωγικού Ιο-

^ W m p f k r o  Κλιμάκιο τού Πβιδβγίσγικού ’ Ινστιτούτου (1)3 
τώ» ο ελών fpv) άνέλοδτ όπηρεσία τόν περοβμένο Φεβρουάριο 
, « · ·  « φχιρ* άμΕοως, μ| ννχτοήμερο μόχθο, τήν πολύπλευρη έρ-

Κ* * *  ίμφνρνιρμρύς, προγράμματα, Εκλογή νέων μελωιτ μο-
ρβΥβ ρέ 'Κκπβιδφυτικούς δημοσιεύσεις κλπ,). Η απουδαιό- 

’ ^ _/ ^ .θ Φ Ρ ν τ| ίβ  του λταν ι»ά σνντσχθούν άμέσως καί νά 
ΐ ™ Λ ν  it fm e v u i ¿ J i m  σύμφωνα μέ τό νέο πρόγραμμα. 
°α *  οφρλσιάο Ικανσποιούσαν τίς  m H  άσα|τήσ«ις, μπορούσαν

I w l t V · »  elc YÄ» 
Sf)v σβλ ίίο

κήν Ιστορίαν τού τόπου. Καί τί- 
θετοί τό Ερώτημα: Τίς ττταίει;
Αλλά ποιοι άλλοι, άπό έκείνους, 
οΙ όποιοι καί προε*άλεσαν την 
άνωμαλίαν καί Επίσης τήν παρα
τείνουν;

, ®  'Α μ Λ μ ι  πρός τούς κυ
ρίους συνταγματολόγους τό Ε
ρώτημα: Καί Εάν Επιμένουν νά 
δικαιολογούν την πρώτην άνά- 
θεσιν τής Εντολής «Ις τόν κ. Νό-

β  Σ Τ Ο  Π ΕΡΙΘ ΩΡΙΟ 
Τ Η Σ  Ζ 0Η Σ

Γρήγορες 
μ α τιές

Ψυχροί οοΟ λένε, ο. Ελβετού 
Ψυχροί 6Χλά καί τόοο εξυπηρε-Ι 
τικοΙ. Στό Εστιατόριο τής Zupil 
χης όπου γευματίζω άπό τίς « I  
χτώ—όργότερα θά τά βρώ κλει-1 
ατό—ρωτώ τόν κύριο πού γευμαΗ 
τιζει Επίοης ατό διπλανό τραπόΠ 
ξι όν Οπάρχη κόπου Εκε! γύρωι 
νυχτερινό κΕντρο. ΜΕ προοανο-Ι 
τολίζει μέ άκριβεια, γιά τήν ό- 
βό. τίς τιμές, καί τό πρόγραμ
μα.

Ακολουθώ τίς όβηγίκς του, 6λ- 
λό οΕ λίγω όκούω πίοω μου βια- 

. στυιΟ βήματα- _ HSvq: . ό .Ιδιάς.J 
ΣκΕφθηκε «η  ΒΕν όταν όρκετό 
σαφής καί Ετρεξε νά Επανόρθω
ση τήν πορόλέιφΛ του.

ΜΕ -τήν πσνηρίο τοΟ άνατοΧΙ- 
τη. διαλογίζομαι: Τής προοκολ- 
λήοεως. Είδε ζΕνο καί θέλει τό] 
ποτηράκι του. Τόν καλώ. «Μπο-Ι 
ρ& νό οός προοφΕρω Ενα ποτό; 
Είμαι τόοο μόνος...».

Άρνεϊται μΕ ευγένεια καί Ε-Ι 
ηιστρέφει ν ’ όποτκλειώοη τό γε0·1 
μα πού βιΕκοφε γιά νά μ* Εζυ-1 
πηρετήοη.

ΚοτακλΙνεται νωρίς A ZupíxnJ 
Ή  βωβεκάτη είναι τό τελευΤσίοΙ 
όριο Ανοχής. Σκοτώνω τίς v*J 
κρΕς βρες στό Λάκ ο Μπόρ. ΚΕνΙ 
τρο κάποιας κλόοεως. Δέν είναι] 
τό οφαγεϊο. Τήν περνότε κοί μ*| 
Ενα καφΕ, μιό κόκα · κόλα.

Μικτός σιτντροφίΕς άλλά καί| 
γυναίκες μόνες. *0 Ανατολίτης 
πάλι μΕοα μου. Ψωνιοτήρι, δια
λογίζομαι. ΔΕν όργώ νά ηεισθΰΙ 
γιά τό άντίθστο. Κυρίες καί κοί 
πέλλες, μόνες Λ μΕ φίλες. Άπό  ̂
άλλα τροπΕζιο πλησιάζουν οί 
καβαλιέροι. ’Υποκλίνονται, π ο-] 
ρουοιόζονται καί καλούν οΕ χβ·Ι 
ρό. Ό  χορός θά τελειώοπ, ό καί 
βαλιέρος θά φΕρη τή ντάμα οτόΐ 
τραπεζάκι της, θό τή βοηθήσπΙ 
νά καθίοη, θά τής ρίζη τό ταΓ 
γΕρ ατούς ώμους καί θ’ άπο 
ουρθΑ.

ΜΕ τραίνο άπό τή Ζυρίχη om  
Γενεύη. Λουτρό οΕ κύμα εΐρή 
νης καί γαλήνης. Πραοινάβα καί] 
λουλούδι. Χωριά είναι αύτό ή] 
οίκιομοί μΕ βίλλες ηλουαίων;!

'Αλλο πράμα Α Γενεύη. Τό] 
Παρίοι οΕ μικρογραφία. ’ΑεράτηI 
ζωηρή, γελαστή—στά μΕτρα τά 
Ελβετικά πάντα ή ζωηρότητα^ 
καί τό γΕλιο.

Παίρνετε τά τράμ καί βρίσκε 
σβε οΕ γαλλικό Εδαφος. Παίρνε 
τε  τό βαποράκι τής λίμνης κοί] 
βρίσκεσθε οΕ γαλλική λουτρό
πολη. ΓερμονοφΕρνει Α Ζυρίχη, 
γαλλοφΕρνει Α Γενεύη.

Διακόοιες χιλιάδες οί κάτοι 
κοί της καί βίνει εΙκόνα μεγα 
λοπόλεως. Έβρο τής Κοινών! 
ος τών ’Εθνών στά τΕλος τού 
πρώτου παγκόσμιου πολΕμ ο υ 
Συνεβριουπολη καί σήμερα. Π6 
οα ουνΕβρια τήν ήμΕρα;

Μικρός οί διαφοράς, όν τήν 
ζόρετκ όπό ηαλαιότερα. Χιόνι Η 
οι»ένες πάντα οΙ κορυφές τών 
Λευκών ΌρΕων. Έ νας Φωτε ινός 
πίδακας στή λίμνη της. Τό πάρκ 
ντΕ ΜπυντΕ μΕ τά ξενοδοχείο 
Έντερκοντιναντάλ—κάτι οάν τό 
δικά μας Χίλτσν — άποτελεί τό 
νΕο τμήμα τής πόλε ως.

’Αλλά είναι τόοο χιλιοδουλε 
μόνη Α Γενεύη, όπως καί όλη Α 
’Ελβετία, ώστε γράφοντας γι 
αύτήν αντιγράφεις άλλους ή 
ηαλαιότερα κείμενά σου.

’Αντί λοιπόν νά προβάλλουμε 
κβρτηοάταλικά τίς πόλεις, καλύ 
τέρα νά μεταφέρουμε κάτι άπό 
τό κλίμα τους. Ό ,τι πιάνει τό 
μάτι. Έ να  τραπεζάκι μΕ τίς Ε| 
φπμερίθες τής ήμόρας στή γω
νιά τοΟ δρόμου. ΔΕν ύηάρχει 
πωλητής. ’Υπάρχει Ενα κουτί μΕ 
μιό τρύπα όπου ρίχνεις τό νό 
μισμά οου. Καί — άκου Έλληνά 
μου — δέν παρουσιάζονται διαρ
ροές.

ΠοΟ είστε τρανζίστορς μου; 
Τά περιμένω στό τραίνο, στό 
μπόρ, στό δρόμο, στό πλοίο τής 
λίμνης. Περπατώ μ* όνο Έλλη
να, μόνιμο κάτοικο τής Γενεά 
ης. Κάποιος νέος μΕ Ακουστικό 
περνδ άπό μπροστά μας.

-  Τόοο νέος καί νά μή Α- 
κούη...

ΜΕ καθησυχάζει ό σύντροφος 
&Εν πάσχει Λ Ακοή. Τόν Ενβιο 
Φέρει όμως κάποια Εκπομπή, κο 
γιά νά μΑ Ενοχλή τούς διαβάτες 
Εξοπλίστηκε μΕ τό κουμπάκι τού 
τρανζίστορ πού κρύβει κάτω άπό 
τό πουκάμιοό του.

θυμούμαι τά καροβάκια τοΟ 
ΣαρωνικοΟ όπου οΕ τέσσερα 
οκαμνιά, τΕοοερο τρανζίστορς 
μεταδίδουν συγχρόνως όπό τέσ
σερις διαφορετικούς σταθμούς 
τΛ θεία λειτουργία, τό  μηουζοΟ 
κι, πολιΕς καντάδες καί όδηγίες 
γιά τΛ ονγκουιδή τοΟ Ελαιο- 
κάρηου καί την κοταηολΕμηοη 
τ*0 περονόοπορου...

Π . Π Α Λ Α  ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

βαν, πώς είναι δυνατόν νά δι
καιολογήσουν τήν δευτέράν ά- 
νάθεσιν είς τόν κ. Τσιριμώκον; 
Καί μετά τήν καταφηφισιν καί 
τού κ. Τσιριμώκου, πώς δικαιο
λογούν τήν άρχομένην περιπέ
τειαν καί τρίτου γύρου; Είναι 
τούτο χρήσις ή κατάχρησις δι
καιώματος;

Τό θέμα 
Αθικίϊς τάξεως

Πέραν τού συνταγματικού, υ
πάρχει καί θέμα ήβικής τάξεως. 
*0 Βασιλεύς, ώς' ’Ανώτατος Αρ
χών.  ̂είναι καί θεμστοφύλσξ τών 
ηθικών αξιών τού κύρους των θε
σμών. ‘Αλλά ποια είναι τά μέ
σα. μέ τά όποια Επιδιώκεται ή 
εύόδωσις τής Εντολής; Είναι τά 
αθέμιτα μέσα τής έξαγοράς βου
λευτών μέ τήν προσφοράν υπουρ
γείων. Καμμία μετάστσσις μέχρι 
τούδε δέν Εγινεν Ιδεολογικές, χω
ρίς άντάλλαγμο τήν άμεσον ά· 
νάθεσιν υπουργείου. Ή  Βουλή Ε
χει πλέον έκττέσει είς οίκον έμπο- 
ρίου. Αύτό τό γεγονός πως είναι 
δυνατόν νά άοηνη άδιάόοοον τόν 
Άνώτατσν "^Αρχοντα; Καί μάλι
στα, όταν. Ακριβώς πρός εΰόδω- 
σιν τών βασιλικών πρωτοβουλιών, 
χρπόιμοποιοίνται αύτά τά άθε- 
μιτα μέσα; Δέν άποτελεί χρέος 
νά έξετάζωνται δχι μόνον οΙ Αρι
θμοί τής Βουλής, άλλά Επίσης τά 
μέσα με τά όποιο Επιτυγχάνον
ται; . .
Ή  φθορά του θε'2μοΰΙ
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ΡΙΖΙΚΑΙ ΛΙΑΦΩΝΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ, Ε.Ρ.Ε. ΚΑΙ 
ΠρΟΟΑΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΑ ΤΟ NEON ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΣΧΗΜΑ 

0  κ. ΚΑΝΕΛΛ0Π0ΥΛ0Σ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ «ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ή ήδΠ συγκεχυμένη πολιτική κατά στάσις πε- 

οιηλθεν*^ Αδιέξοδον, λόγω τών διαφωνιών καί 
του έμΦ»̂ 1ου πολ^μου Χ̂ει έκσπάσει μεταξύ 
τών κινούμενων διά τήν πραγματοποίησιν τών ά- 
νακτορι^ν σχεδίων περί κατασκευής νέου κυ- 
βερνητιΐοΟ σχήματος. Τήν στιγιιήν οιύτήν διεξά
γεται. £ΐί προσκήνιον καί τά παρασκήνια, ά- 
γών ¿ρόμου “  ¿νέχει έννοιαν άγριας διαμάχης-  
μεταξύ <£>ν διεκδικούντων τήν έντολήν καί μετα
ξύ τών (πιδιωκόντων τόν σχηματισμόν Κυβερνή- 
σεως σσεργ<χσίας καί τών αγωνιζομένων υπέρ 
μονομερές Κυβερνήσεως άποστατών.
Είναι, ώξίν γούτου, βέβαι

ον δτι ή δυΦοκία διά τό νέον
σχήμα θά παραταθή έττί άρ- 
κετας άκόμη ημέρας, κατά τας

•  ’ Ισχυρίζονται οΙ πτριτρομοι 
Ήρακλεις τού Στέμματος, δτι 
αΐ έκλοναί θά άπττέλουν φθο
ράν διά τό γόητρον του Βασιλέα 
ως. Άλλά διατί; Α1 έχλογα! θα 
δι«ζήγοντο μεταξύ τών κομμά
των. Άλλη είναι ή Φθορά τού 
βασιλικού γοήτρου. Καί εινα. 
έργου των: Είναι ή καταφηΦ'* 
σις τών βασιλικών κιβερνήσεων 
είς τήν Βουλήν. Διότι βεβαίως

Συνέχεια είς τήν 
=  5ην σελίδα

0 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΝ
*0 Αρχηγός τής Ένώσεως 

Κέντρου κ. Γ. Παπανδρέου, 
συνεχίζω» τήν Απ’ «Λείας 
Επικοινωνίαν του μέ τόν 
λαόν, Εναρξιν τή^ όποιας έ- 
καμεν άπο τόν Βαλον καί τήν 
Λάρισαν, $ά μεταβη τήν άλ
λην Κυριακήν, Ι9ην τρέχον
τος, «Ις Θεσσαλονίκην καί, 
άφού έτησκεΦθή τήν 'Εκθε- 
σιν, θά όμιλήαη τό Απόγευ
μα πρός τον λαόν είς δημο
σίαν συγκέντρωση». Τήν μεθ- 
επομένην Κυριακήν, 26ην 
Σεπτεμβρίου, ό κ. Γ. Πα
πανδρέου θά πραγματοποίη
ση '  τήν Επίσκεψή» του είς 
Κρήτην καί θά όμιλήση είς 
Ηράκλειον, Ρεθυμνον καί 
Χανιά. Τ0 όκριβές πρόγραμ
μα τής ΕπκτκΕφεως του άρ- 
χηγουτής Ένώσεως Κέντρου 
θά άναχσινωθή τήν άλλην Ε
βδομάδα.

ΚΑΙ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ » 
ΒΟΥΛΕΥΤΛΙ;

ι 
ι 
ι

ι 
ι
L  
I

Μ  IS
Τών βουλευτών δλων τών κομμάτων ωριμάζει I 

ή καταργηθη ή δ ιά τα ξις  τού Εκλογικού νο- I
μου, οια «^όποιας βουλευταί διατελεσαντες πρωθνπουρ- j  
yo«, εκλεγβηαι άνευ σταυρών. Προκειμένου δ ι’ άρχηγους | 
κομματω*έ οχετ,κή διάταξις του έκλογικοΰ νόμου είναι I 
ευλογος^Κ ι θά ήτο πράγματι άκοπανόητον είς ένα συν- J 
δυασμόνΠ γίνεται ψηφοθηρία καί ό άρχηγός του κόμ- | 
ικττος ναή^ί σκέτα ι άντιαετεοπος άλλων υποψηφίων τού 1 
Ιδιου του ωμματος. Κατα τεκμήριον, άλλωστε, ό θέτων I 
σταυρόν ψρηιμήσεως είς τόν υποψήφιον ώρισμένου συν- | 
δυασμού ψηφίζει προδήλως καί τόν άρχηγον τού κόμμα- 3 
τος. Συζητήσιμος είναι ίσως ή περίπτωσις τών διατελε- I 
σάντων πρβθυπουργών, έφόσον ελαβον ψήφον έμπιστοσύ- I 
νης τή ς Βηιλής. Είναι δμως άπαράδεκτος ή άνευ έγκρί- 
σεως του Ιαού αυτοδίκαια άνάδειξις είς τό  βουλευτικόν 
άξίωμα πρώην πρωθυπουργών μή λαβόντων ψήφον έμπι- 
στοσύνης) δηλαδή άποδοκιμασθεντων άπό τήν Βουλήν.

_ Korráτρόπον άνάγλυψον παρουσιάζεται ή όνωμαλίο 
ύπό τό  ψ̂ ς των τελευταίων πολιτικών Εξελίξεων τής χώ
ρας, δται άνά δεκαήμερον διαδέχωνται ό είς τόν άλλον 
οί διοριζόμενοι ύπό τού Βασιλέως καί άποδοκιμαζόμενοι 
άπό τήν Βουλήν «πρωθυπουργοί». ’ Εάν δεχθώμεν τήν άρ- 
χήν 8τι αρκεί η βασιλική εύνοια διά νά έκλένεται κάνεις 
ισοβίως βουλευτής, τό τε  παραβιά^ονται θεμελιώδεις δια
τάξεις του Συντάγματος και κλονίζοντας αύταί αύται α ί 
βάσεις .του Πολιτεύματος. Δ ιό τι, εάν τό  βασιλικόν π εί
ραμα τών ηλενταίω ν ¿βδομάδων ήθελε λάβει περαιτέρω 
διαστάσεις, θά δημιουργηθή μία κατηγορία βασιλικών 
βουλευτών, (να είδος Βουλής Λόρδων, ή παρουσία τών 
όποιων de τήν Βουλήν, είς περίοδον μάλιστα οριακών 
πλειοψηψιύν τών κομμάτων, θά μετέφερε τήν Εξουσίαν 
άπό τόν λαόν n e  την Αυλήν.

Ε ίναι συνεπώς έπιδοκιμαστέα ή πρωτοβουλία των 
βουλευτών ότυς μη Ισχύση είς τό  μέλλον ή άνευ σταυρών 
έκλογή πρώην πρωθυπουργών καταργουμένης τής έν Ισχύϊ j  
διατάξευς τον Εκλογικού νόμου, διά  τήν συνταγματικό- j  
τη τα  τής όποιας, άλλωστε, Εκφράζονται ζωηρότατοι άμ· j
φιβολίαι. ^ ,  , „  .  -

m να έλπιίωυεν οτι με την καταΡΥησιν τη ς δια  a

Ει
Θέλομιν νά έλπίζωμεν δτι μέ τήν κατάργησιν τής δια- 

τάξεως θύτης θά συμφωνήσουν προπαντός οί έξ αυτής ευ
νοούμενοι πρώην πρωθυπουργοί. Δ ιό τ ι  οΙ πολιτικοί άν 
δοεε έφόσον σέβονται έαυτους, λογοδοτούν δ ιά  τάς πρα-spec cjiysfl —  —  - - >r . . —— |-
ξεΐΓ των iiámov τού λσοΰ;  'Αντιμετωπίζουν εύδέως τους I 
«λφ γ ε ί*  Ρ  έμπκττευόμενοι τήν έκλογήν των είς τήν | 
βασιλική* εν*Ρβιον· ’ 1

ΜΙΑ ΑΝΑΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟΝ

Η  Χ Μ Η Τ Α
• Ό  ενορχηστρωμένος θόρυβος nept τό ν  
’Α ση ΐδα  συσπειρώνει τάς δυνάμεις τή ς Δ ε
ξιάς καί προκοΑεί πτώοιν τή ς Κυβερνησεως

Σ ε ι ρ ά ¿ £ 0 Ρ ω ν  τ 0 ^  Kt E R I C  R O U L E A ü
Τήν παρελθούσαν άνοιξιν ό Tú«oc Τής διί'®5 ¿ίόοτέΧυσεν 

έπιθεσιν κατά τού Πρωθυπουργού t  β . Πβ— £ 
είχεν άνοψασίσει νά έπ.σκεψθή τή» ™ « χ '
ρ ις  ωστοσο νά όρίση καί τήν « ? — μεταβάσεώςΙ
του. Σκοπός του ήτο νά έκΐφέρη£̂ 7 * ΐ Ρ -,* βσμ41' £ ς Iτην
τουρκικήν διπλωματίαν.
Ό  Αμερικανός πρέσβυς ¿πε- 

σκόρθι τότε τόν Ελληνα πρωθυ
πουργόν διά νά ζητήση Εξηγή
σεις, Ενώ οα Εφημερίδες τής Δε
ξιάς έχυκλοφόροΐΜ μέ όκταστή- 
λόυς τίτλους, ώς: « ‘Ο Παπαν
δρέου Εγκαταλείπει τό ΝΑΤΟ», 
Π « Ό  διεθνής κομμουνισμός προσ 
Φέρει χεΐρα βοπθεΐας «Ις την και- 
οοσχσπικήν Κυβέρνησιν».

Ό  «. Παπανδρέου ΙξκααλούΕη«; 
νά διατάζη *Ις τό* δυνεμικόν ό*. 
τιμετώπιυι* τής κατεστημένης ££ 
ξιάς. Ή  Δεξιά ομ»ς ξρχιαι ν’ όναρ 
θοδτσι, τόσο*, «Ις τούς «όλ*»ι,( 
τού ατρατεύρΦτος ( ε « ι  ό κ. Πο. 
πατδρέοα παροναιάζηο ό*· 
ώς είδος παράφροΜς Κεοόννιν 
αο* καί είς τούς πολιτικούς κύ
κλους οί όποιοι Εξαπέλυσα»
«ίο* του μίαν παροοοία* ένίθίαιν 
*0 «. Παναγιώτης Κα*εΧλ**«Λ-, 
Ι  όποιος διεδέχθη νό· κ. Κ 
ρομανλόν «Ις τό · ώρχπγίφ* τ ζΕ ρ 
Ρ Ε όοχίζει τότ προαπόθιιοκ

,  χ .  «αν δεοοαίσ» αυγ- 
» s  ti» Πλατιίον Κλαι» 

¡ * * »p t » » í ' ‘ jtO, Φεβρουα ρ I «  uιΚ Τ * «  ¿ r Í n l*  Ι  άρχηγός τ ή ς  •*6 3. του τόν παραί-« I c ^ n M w i K  «αί τό* ’ «Pi« ι Κ  B e  τ«ς όπό α χό ρα το ς ά τ τ ιπ α τ έ σ ^ μ ξ ιβ ς . β ,τ ι δηλαδή | ί ς  » « ν 'Ρ ν ,ω ι τ ό . Ι5 » ν  Ί ο ιγ  
ί,ρ° Τ ( ^ Η

1 «log. I  Κξχηάνδρέου άντεπε- 
χρ 23 Φεβρουάριου. 
Ώρκειαν μίας δρα- 

!  «άηως τής Βου- 
τήν ύπαρξη» 

. ! κλής», τό ό- 
llç Εφαρμογήν τά 

'εό* άνωτάτην διοΙ- 
* .  '«ipcnoû- διά νά δ·ο- 
fflfi¿ 4  τής βίας καί τής 

άψαλ^ »  θρίαμβον τής Δε-
νοθτί®^ . Α_(Λ .  MÓPtfWOv tit TOUT«

«VíiSrtElive, i  uA Επιτιλιίτυ -oí

βουλευτής σήμερον τής ΒΡΕ. ΑΙ 
δυνάμεις τής κατεστημένης τά
ξεως (χ«υ* κάθε λόγον ν’ άνησυ* 
χοΰν. Κατά τό σύντομον διάλειμ
μα τής Κυβερνήσεως τού Κόντρου 
ύπό τό» στρατηγόν Πλαστήρον τό 
1950 ό στρατηγός Φροντιστής (Ι· 
χεν άποκαλυφθή κβ! καταβιοάσθή 
από στρατοδικείο· διά στβσιαστ 
κάς πράξεις όπό τόν (βιότητά του 
ώς μέλους τού ΙΔΕΑ. ’Εκτός αό- 
τοϋ ή βημοσίιυσις τού σχεδίου «Πε
ρικλής» όφαίνετο δτι Εβτοαιολόγε· 
έκ τών προτέρων δλας τάς μετα- 
βολάς τάς όποίας έπρόκειτο νά 
Επιχειρήσπ ή Κυβέρνησές είς τό* 
0Μ*τάτη* διοίκηση» τού ΣτράτοΟ 
όλλά καί τών 'Ανακτόρων κατά « τ  
σ·κό* συνέπειαν.

‘W  ό Δεξιά προητοίμαζε τά 
δπλα της Μραυγάζουάα διά τόν 
«πρόκλησιν». ό κ. Παπανδρέου ί- 
κάλοσκ «ai πάλι* τόν υ(ό* τον είς 
•όν κυβέρνησιν περί τά τέλη Α 
πριλίου. Δεκαπέντε όκέοας άργό- 
τιρο* μία άοήμαντοε έψημερίς τής 
Λορίσης, προσκειμένη tit τό* «. 
Κ. Ροδόπουλον, όγετικό* Φυσιογτε·- 
μίον τής ΕΡΕ, ρίπτει μίαν βόμ-

Συνέγεια είς τήν 
κ= 5ην σελίδο

όποίας θά ένταθούν αί πρός 
πάσαν κατεώθυνσιν ταρασκη- 
νιακαί ζυμώσεις καί π ιέσεις 
καί 6  Βασιλεύς θά τελή έν ά- 
ναμονή τώ ν  όπτστελεσμάτων, 
είς τά  όποια θά καταλήξουν 
δλαι αύταί at κινήσεις.

θ  Ρίκ ratai πάλιν ή Ιδέα δτι 
ό Βασιλεύς θά θέληση ίσως καί 
προσωπικός έπαφά^ μέ_ τούς 
πολιτικούς άρχηγούς. Άλλα, 
κατ’ άρχήν, έπελέγη ή διαδικα
σία των παρασκηνιακών ζυμώ
σεων καί τών Επισήμων έπα- 
βών, τάς όποίας θά Εχη 6 κ 
Τσιριμώκος. ώς «ύπεύθυνος σύμ- 

’  δούλος» του Βασιλέως.
Ό  κ. Τσιριμώκος, άνελβών χβές 

τόν 11.30 π.κ. είς τά  ’Ανάκτορο, 
ένΐηιέραοε τόν Βασιλέα όπί τών 
πρώτον έπαφόν ταυ μέ τούς όρχη- 
γοΰς τής ΕΡΕ καί τών Προοδευτι
κών, καί άντήλλαξκ μέ τόν_Ά *ο- 
κτα όπόψεις όπί τής γραμμής τήν 
οποίαν θό όκολοιΨόσπ κατά τό* 
Δεύτερον κύκλο* τών έπορΰν του.

Έξερχόμενος τών Άνακτόρβν, ό 
κ. Τσιριμώκος προέβη είς τό* ε
ξής δήλωσιν: «Πρώτον, σονκιργά- 
οφην μέ τό* Βασιλέα έπί τρεχόν- 
τα* ζητημάτων. Δεύτερον, τόν Ε*η- 
μέρααα έπί »πολιτικής >*52?^ 
στάσεως έ* γένκε κκ» ΙβιαιτερΜς 
tn i τής ααρκίσς τά* συνομιλιών 
πού ήμχιοα* μεταξύ τών κομμάταν.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΙΙΝ

0 «ΟΧΛΟΣ»
ΤΗΣ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ο Υ
01 ΜΥΘΟΙ T OA Μ Ι Η ΠΡΑΓΜΑΤ1Κ0ΤΗΣ

ΤΟΥ κ. ΤΤ, Α . ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΗ

«= Βουλαποά «ετί πρώην ύπουργοδ =

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ 
(Τνβ Κόστα ΜητρόαονλσνΙ

κατόπιν τής όκηλήσεως τού Άνο
στος, τής διατι/ττυθείσης είς τό 
Συμβοϋλιον τού Στέμματος, διά νά 
ύπάρξη Κυβέρνησις Ικ τής Βου
λής. Νέα συνάντησις δεν προθδις> 
ρίσθη. Δύναμαι νά βεβαιώσα, όμως, 
«τ ι  ο Βασιλεύς Επιθυμεί νά λυθή 
ή κρίσις τό ταχύτερον δυνατόν».

Είς άδιέξοδον 
τά πειράματα

Ό  κ. Τσιριμώκος έδήλωοεν «τ ι 
θά συνέχιση τάς Επαψ&ς του μέ 
τά κόμματα, άλλά αύτό· τήν στι
γμήν δέν προβλόπεται συνάντησις 
του ,— ώς ό Τβιος προσέθεσε — 
μέ τόν άρχηγάν τής Ένώσεως Κέν
τρου κ. Γ. Παπανδρέου. Απαντώ», 
δμως, είς έρώτησιν Εάν προβλέπω»· 
ται Εξελίξεις κατά τό προσεχές, 
έδωρον, άπήντηοε» δτι Εάν ή ση
μερινή δραστηριότης του άποδει- 
χθη άποτελεσματική, δέν άπρκλείει 
Εξελίξεις άπό τών άρχών τής προ
σεχούς Εβδομάδας. Άλλά τούτο —  
προσέβεοφν ό κ. Τσιριμώκος —  θά 
έξαρτηθή καί άπό τον χρόνον κατά 
τον όποιον θά είναι είς θέσιν νά 
βίοηγηθή είς τόν Βασιλέα τή* Ε* 
δακνυομόνη* λύσιν, διότι —  Ετό> 
νισίν —  «ή Βασιλεύς βό* Επιθυ
μεί νά κόμη πειράματα».

•  Ή  Απ’ άόρισ-τον άναβολή 
.τής νέας βασιλικής πρωτοβου
λίας, ή όποια είχε προαγγκλθή 
διά σήμερον, καί αί άνωαέρω 
δηλώσεις τού κ, Τσιριμώκου έ- 
πιβεβαιούν τάς δημοσιειΔεΙοας 
καί χθές είς «Τ6 Βήμα» πληρο
φορίας, δτι λόγω των υφιστα
μένων διαφωνιών αί συνεννοή
σεις διά τό νέον σχήμα Εχουν 
περί έλθει «Ις άδιέξοδον. Καί 
είναι άγνωστου Εάν τελικώς θά 
γεψυρωθούν cd διαψωνίαι, δεδο
μένου δτι καί μεταξύ τών άπο
στατών. οΐ όποιοι Εχουν τήν 
πρωτοβουλίαν, βχι μόνον δέν υ
πάρχει όμογνωμία, άλλά βίδε- 
ταη καί μάχη διά τήν έντολήν.

Επιδιώκει 
άναν&ιχπν

Ό  κ. Ήλ. Τσιριμώκος, Εμφανι
ζόμενος «αί ώς «ύπεύθυνος σύμ
βουλος» τού Βασιλέως, «ινείται 
διά τον σχηματισμόν Κυβερνησεως 
άποστατών, ή, τό  άληθΕστιρο*, διά 
τόν άνασχηματιαμό* τής όν* αύτό* 
Κιβερνήσεως, έξασφαλιζινν πρός 
τό* σκοπόν αότόν τήν άνανέεεοι* 
τής Εντολής. Δέν είναι Ασχετον, 
πρός τόν ακίρπόν αότόν, καί τό γε
γονός δτι Α κ. Τσιριμώκος, άρχί- 
ζων τό* δεύτερο* κύκλο* Επαφών 
του, θά συνοντήκη σήμερον μόνον 
τόν άρχηγό* τού Κόμματος τών 
Προοδευτικών κ. Μαρκεζίνην, ό ό- 
ποιος άντιτίθεται «ις τόν σχημα
τισμόν μονομερούς Κυβερνήσεως 
Είναι προφανές δτι θά ζητήση ά
πό τόν C Μαρκεζίνην νά όρη τάς 
Αντιρρήσεις του καί νά ύποοτηρί- 
ξη Κυβέρνησιν ιών άποστατών.

Συνέχεια είς τήν 
sa Sn» σελίδα

I

Άπό τήν ήρεραν, πού έξίοποο«· ή πολι
τική θύελλα, ό Ελλάνικός λαός ζή μεσβ είς [ 
μίαν παραζάλη· πρωτοφανή, διότι πρωτοφανή 
είναι καί τά γεγονότα, πού έπρόόαλα» Εμ
πρός του. καί Εόύθιοοη τόν Τόκον είς μίαν 
συμφοράν άδικαιαλάχητον καί όλεθρίαν. Ά  
δικαιφλάτητον. διότι δλα τά Επιιειρέματα, 
πού ΕπλοαΦηοαν Εκ τ ώ ν  ό σ τ Ε ρ ω *  άπό 
τούς πρωταίτιους τής πολιτικής «αίσιας. (  
δέν άντέχουν είς σοβαρόν κριτικήν. Emoi I 
μύθ ο ι  καί διυφεύδο/τα» άπό τή» π ρ α -  I  
γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο .  Καί ολεθρίαν. διότι τα- I 
λοπωρΰται ό Λαός. μκ τά νεγόλκ έθ»ι*ά. I  
obomuHiá «αί κιι ομ «έ τοκ ποοβλήματα. I  

t  κάποτε δέ _ TsJaiïiuiarfο  „καί .
■ λεβλεγιεν Κ  τ « »  διαστροφή» »β » l i t ó *  Γ 
}  ΟΧΛΟΣ καί ΠΕΖΟΔΦΟΜΙΟΝ.
I  Επιθυμώ» *ά φύγω άπό την παραζάλη» I 
I αύτήν τής Πρβντευοόσης. Επεχειρήσα ρίαν 
I  περιοδείαν είς τόν Νομόν μας —  τόν Νο

μόν Καβάλας, Διά ν’  ακούσω τήν φωνήν τής 
'Επαρχίας μέ πόσον δυνατήν άντιμειμΟΜκό- 
τητα. διότι γνωρίζουν καί οί καλόπιστοι 
πολιτικοί μας αντίπαλοι πόσον αντικειμενι
κός προσπαθώ πάντοτε νά είμαι. Κοί θεωρώ 
καθήκον μου ν" άναφερω τί διεπίατωσα κατά 
τήν δεκαήμερον Επίσκεφίτ μου:

ΠΡΩΤΟΝ: Ό  λαός κατά μεγίστη» πλειό- 
Φηφίαν δέν μπορεί νά δικαιολόγησα τήν άπο- 
μάκρυνονν άπό την Εξουσίαν τού Ποωθσπουά- 
γοΰ. τόν όποιο» σΰτός ΕΞΕΛΕΞΕ καί ΔΙΟ
ΡΙΣΕ. Καί άν άκόμη υποτεθούν ός αληθινά, 
όσα του καταμαρτυρούν είτε οί άντίπαλοί 
ταυ, «ίτε καί οί Ιως χθές Εμπιστοι Επιτε
λικοί του συνεργάτατ. ό λαός αίσθάνεται, 
δτι Αλλοι, όπεύθυνοι καί υπεύθυνοι ε σ φ ε · 
τ  ερ ί σ  θ η σ α ν  τό άναφαιρετον δικαίωμά 
του τά κρννη αυτός τόν Πρωθυπουργόν πού 
αύτός άνέβωξε μέ τήν τιμίαν φόφο» του. καί 
ή νά τόν καταδικάση. η νά τού έμπιστέυθή 
πάλντ τόν βιεύβυνσίΜ . τών τυχΰ» του. Ό  
λαός πόντος δέν συγχωρά τόν κακουςταχτί- 
ρισίν τών 'Εκλεκτών του, χθές τού κ. Κ. 
Καραμανλή καί σήμερον τού Γ. Παπονδβέευ.
Καί μαίνεται κυριολεκτικός Εναντίον ¿κείνων, 
πού κατασκεύασα» τά όβριοτικά εκι**α κβ» 
οιλικά γράμματα» καί παρέσυραν τόν Βασι
λέα είς σύγκρουση πρός τόν λοοποόβλητον 
Πρωθυπουργό* καί είς άναστολήν 6* μή κα
τάργηση των δικαιωμάτων τού λαού διά ν’ 
άναδςίξη Εκάστοτε αύτός καί «όνος τό* 'Αρ
χηγό* τής Κυβερνήσεως.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Αποτελεί πραγματικό* μύ
θον ή βεωοία περί «μονίμου βίας» «le τήν 'Ε
παρχίαν Ιδίως, καί Ιδιαίτερα είς τήν Ύπαι
θρον. ΕΙς δλα τά νωριβ, πού Επεοκεσθην μέ 
τόν συνάδελφον κ. Λ. Λυμπέρη* Εθεσα τό 
Ερώτημα είς Α κ ρ ο α τ ή ρ ι ο  μ ι κ τ ά :

—  Μήπως Εχουν σχηματτισθή Εν άγνοια μας 
«τρομοκρατικοί όμγανώσεις τής Ε.Κ.» καί 
τρομοκρατούν τούς άντιπόλους μας; Μήπως 
οΙ «Λαμπρβαηδςς» τροροκρατμώτ τούς Επο
δούς τής Ε.Κ. καί τής Ε.Ρ.Ε. καί πρόκα- 

Συνέχεια είς τή*
=  5η *  σ ελ ίδ α
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ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
Τ ά  δ ή β ε ν  « π ρ α ξ ι κ ο π ή μ α τ α »

>5 καί τοΟ 1915== τ ο θ  1965
ΤΟΥΘ

Η
Γ - ι ε

[Ε Λ . ΚΟΤΣΑΡΙΔΑ
ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Επανςχλσμβάντται: _ 'Οπως 
τώρα οί προκαλέσαντες τήν πούσιν τού 
Γ. Παπανδρέου καλλιεργούν τόν γχλοί-

ον μύθον δτι Ετοίμαζε στρατιωτικό ·  όχλοκρα
τ  ικόν ττραξικόιπηια διά νά διαττηρηθή βιαΙβκ 
είς τήν Αρχήν, έτσι καί πρό πενήντα Ετών οϊ 
άντίπαλοί τού Ελευθερίου Βενιζέλου ήπέμεναυ 
δτι ό διά δευτέραν φοράν άππιτεμφθείς λαρ- 
πρόβλητος πρωθυπουργός είχε τάχα όργσνώ- 
σει πραξικόπημα κατά του Στέμματος. Τό ση
μερινόν έπαίσχυντον ψεύδος το άνέτραμε μΕ 
τίς δηλώσεις του ό άρχηγός τής Ένώσεως 
Κέντρου, όπως τό είχεν ήδη ανατρέψει ή κοι
νή λογική. Ά λλ ' όσοι Επιμένουν eie τόν άθλι
ον μύθον» θά πρέπει νά αίσθάνωνται ¿ντροπήν 
ύστερα άπό το γσγονός δτι ό σερόμενος ώς 
στρατιωτικός άρχηγός τού «πραξικοπήματος» 
άντ ι στρατηγός Λοωιάκης όχι uówv διαψεύδέι 
δσα τού άποοίδουν οΙ μυθοπλάσται, άλλά καί 
ζητεί διά τής Ιεραρχικής όδού τήν άδειαν νά 
μηνύση τούς συκοψαντας του. πράγμα δμως 
πού Επιμόυως τού άρνεϊται ή Κυβέρνησις. Και 
ύστερα Επίσης άπό τό γεγονός δτι ό ίδιος ά*· 
τιστράτητος οιατηρεπάι από τάς με ιοπαπαν- 
δρείκάς Κυβερνήσεις είς τήν ίμπιστχυτικήν ά
νωτάτην θέσιν τήν όποιαν κατείχε καί Επί Κι*· 
βεονήοηως Παπανδρέου.

Τά παλαιό, τά πρό μισσδ σίών«ς, τά Εχει η ώ  
m  τελεσιδίκωε ή ’ Ιστορία. Τά σκοτεινά σχέδιά 
πού άπέβιΔαν βις τι 
άντίπαλόν των »I Εθνικοί μει

ιόν μαμτνμικό», άλλά όβόμκστκ» 
Εθνικό! μειοΔόται ινύ πρώτου 

διχασμού, ήοσν όπλούστστα άποννήμστο νοσηρόςu l  1 .»------ --EJ--- . - Α----» I-- - - - υ.έι
τά

ι Ενόχου συνειΙόσεως. Δεκστίσσεοβ η ό ιβ  μετά 
! τραγικό Εκείνα γεγονότα, 6 ’ΗλειΔίριβς Βε»ι- 

(έλοε ¿Οεβσίωνον Εγγρόψως κσί Εηηογρόφως 
ναι άπολότως ψευδές Δτι «στά τήν νέα» σνγ

^«Β ί-
____ I___ ^_______ —___________ ._____ Γσίγκρου-

σιν τοΟ Σεπτεμβρίου I9IS πρός τό· Βοσιλία Ε- 
σκέψθην νώ κροττήσω τή* Αρχήν διό πραξικοπή
ματος. ΟθΜ βιήλθε «άν τότ» ή Ι**ο αύτη άπό 
τόν νού* μου». ,

Είχχν. Εν τούτοι c, κόβε ήθικό», πολιτικά» κσί 
συνταγματικόν δικαίωμα 4 ’Εληιθίρισς ΒενιζΔ
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Συνέχεια ¿κ τή ς 1ης σελίδος 
w ii νά χρησιμοποιηθούν. Γιά τά  νέα όμως μαθήματα
, ν® > * * * { · ) *  καινούργια βιβλία, και αύτα ήταν άδηριτη 
ανβγκιι να αννταχβονν έξ αρχής, νά μελετηθούν, νά έγκριθούν 
καί να τυπωθούν μέσα αέ.., 6 μήνις I

Π«Μ δμως θα γινβταν* τόση δουλειά μέσα αέ τόσο μικρό

Ϊρανικό διάστημά, 4* τιερι μέναμε νά έκνελεσθούν μέ τή σιιρά 
Α*< · Ι  Μ « ι ΐ (  ΤΜ τυπικής διαδικασίας πού άπαιτοΟσι ά Νό

μος (γ ιά  τ ις  όμαλές συνθήκες, καί δχι κατά τό  πρώτο στάδιο 
της μεταβολής) j Εαν πηγαΐναμι μέ αύτό τό ρυθμό, θά Ιπριπι 
τάάνααταλη ή Εφαρμογή τοΟ νόμου τής 'Εκπαιδευτικής Μεταρ- 
ρυάμίσοως γιά  δυο τουλάχιστο χρόνια. Ποιός δμως μποροΟσι νά 
έπνμισθή τέτοιαν Ιστορική ιύθϋνη ; Δέν (φτάνε ή μακρόχρονη 
έγκληματική καθυστέρηση' Ιπριπ ι νά προστιθοΰν δύο άκόμη 
χρόνια σ τίς  άπύλΐιΐς ; Καί θά ήταν σκόπιμο νά άνακοπή, άπό 
τό  πρώτο κιόλας ξεκίνημά της, αύτή ή ωραία Εξόρμηση πού εΙ- 
«  έμπνιΰσιι τόσην αίσιοβοςΐα και τόσον ένθουσιασμό στήν 
Ελληνική Κοινωνία :

τότς^όκριβώς βρέθηκε ή όρθή καί συνςτή λύση :
’Αφού. οέ τκλιυταΐα άνάλυση, τό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

μέ τά  έκλικτά στελέχη του θά Κβινι τ Ις  όδηγίις τής συγγραρής, 
θά διάλεγε τούς κατάλληλους συγγραφείς καί θά £κανι τήν 
κρίση τών νέων βιβλίων —  αύτό Ιπριπι νά άναλάβη μέ δική 
του έπαγρύπνηση καί δική του ιύθύνη όλόκληρη τήν έργασία. 
"Οχι δμως γ ια  όλα. παρά μόνο γιά τά  ά π ο λ υ τ ω ς  άπαραί- 
τητα διδακτικά βιβλία νέου τύπου, πού ήταν άνάγκη νά τά 
Ιχουν στά  χέρια τους τά  παιβιά τών σχολιϊων σ τίς  15 Σεπτεμ- 
βρίου 1965, γιά  νά μή δημιουργηθή σάλος καί άνωμαλία στη 
λιιτουργΐα τών Γυμνασίων καί των Λυκίίων. Σέ περιπτώσεις 
άνάγκης μέτρα άνάγκης λαμβάνονται, Ιστω  καί βχι 100 στά 
100 «νομότυπα». Νομιμοποιούνται έκ τών ύστέρων.

Έ τ σ ι  ιΐδαν τό  ρώς τά  πολύκροτα νέα βιβλία τού Γυμνα- 
αίου. —  Πού δντως ιΤναι λαμπρά, τόσο κατά τό πιριιχόμινο δσο 
καί κατά τήν έμράνιση, δπως θά βιβαιωθή καί ό πιό άνίδιος 
άκόμη άναγνώστης πού θά τά ρυλλομιτρήση καί θά τά σνγκρί- 
νη μέ τά  παλαιότιοα.

Ό λ α -δ λ α  ιΐναι γ ιά  τήν ώρα έ ν ν έ α. Καί βν έξαιρέσω- 
μι τά  5, όπου δέν ύπήρχι δυσκολία έκλογής, γ ια τί ιΐναι πασί-

Ϊνωστα καί μοναδικά ς,τό είδος τους (άπλώς τό Κράτος τά 
πανικδίδιι γ ιά  λογαριασμό του) :

1. Γραμματική Μανόλη Τριανταρυλλίβη γιά  τό Δημοτικό 
Ζχολ«ο  · .

2. 'Ομήρου ’ Οδύσσεια, μετάφραση Εφταλιωτη— Ποριώτη 
3. Όμηρου Όδύσσιια, ιιιτάρραση Ζήσιμου Σιδέρη 
4 'Ομήρου Ίλ ιά ς , μετάφραση Πολυλά 

καί 5. 'Ηροδότου Πιρσικοί Πόλιμοι, μετάφραση Βλαχογιάννη, 
βλος δ θόρυβος γίνιτα ι γιά  τά ύπόλοιπα 4 πού itvai τά έξής :

1. Παλαιό καί Καινή Διαθήκη Α ' Γυμνασίου 
2. Ισ το ρ ία  τών ’Αρχαίων Χρόνων ώς τά  146 π.Χ. Α ’ Γυ- 

σίου
3. Ισ το ρ ία  Ρωμαϊκή καί Μισαιωνική (146 π.Χ— 1453 

μ.Χ.) γ ιά  -ή Β' Γυμνασίου.
4 Πλουτάρχου θικιστοκλής— Πιρικλής (μιτάρρ.) Β' Γυ

μνασίου.
Καί τά  4 (κόστισαν στον ’Οργανισμό ’ Εκδόσιως Διδακτι

κών Βιβλίων, κατά ύπιύθυνη άνακοίνωσή του, 4.796.200 βρχ ·  
καί βχι σ  α ρ ά ν τ α  έ κ α τ  ο μ μ ύ ρ ι α, δπως Εγραφαν σέ έφη̂  | 
μερίδες τής Δεξιάς, γιά  νά Εντυπωσιάσουν τόν κόσμο καί νά 
διαλαλησουν δτι καταστοέφαμι μέ την άναλγησία μας τόν Δη
μόσιο Προϋπολογισμό...

Σέ κανενός βιβλίου, άπό τά  τέσσερα αύτά, τή συγγραφή 
τή διόρθωση καί γινικά τήν Εκδοση άνακατιύθηκς άμεσα ή Εμ·

Εεσα ή διοίκηση τού ‘Υπουργείου τής Παιδιίας. 'Ολόκληρο τό 
ργο τό  παρακολούθησε καί τό ιΐχι ύπό τόν Ελεγχό του τό 

Παιδαγωγικό 'Ινστιτούτο μέ τήν προσωπική έποπτιια Επιστη
μόνων καί άνθρύπων τού κύρους καί τού ήθους τών πανεπιστη
μιακών καθηγητών 'Ιωάννη Κακριδή. Προέδρου, καί Νικολάου 
Κριτικού, ‘Αντιπροέδρου.

Ή  Παλαιό καί ή Καινή Διαθήκη έγράφηκε άπό τούς θεολό- 
γους— ¿«παιδευτικούς X Γ. Γκότση —  Κ. Σ. Γρηγοριάδη καί τό 
βιβλίο τό ήλςγξς συστηματικά καί ύπεύθυνα ό θεολόγος Σύμ
βουλος τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. ‘Αντώνιος Μπαΐρα-__*  2 «I  — _ί - ------- ..1 · Α
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κτάρης. Τ ις  'Ιστορίες τ ί «  Εγραφαν οί γνωστοί συγγράφεις Α
θήνα Καλογερβπουλου και Κωνσταντίνος Καλοκαιρινός καί τίς ί 
ήλεγξαν οί Ιστορικοί τού Παιδαγωγικού 'Ινστιτούτου Κωνσταν- I 
τίνος Συριόπουλος, Σύμβουλος, καί Έλλη Γιωτοπούλου. Πάρε- ! 
δρος. Τόν Πλούταρχο μετάφρασε ό παλαίμαχος φιλόλογος καί 
Εκπαιδευτικός Μιχ. Οικονόμου καί τή μετάφραση ήλεγξαν ρ| 
κλασικοί φιλόλογοι τού Ί  |στιτούτου Ιωάννης Κακοιβής, Ποόε- 
βρος, καί Δημήτριος Μόνος. Σύμβουλος,

Τ ί άλλες Εγγυήσεις μπορούσαμε να Εχωμε δτι τά νέα βι
βλία θά ήοαν Επιστημονικώς καί διδακτικώς άρτια ; Καί ποιίς 
άλλες «'Επιτροπές Κρίσεως». συγκροτούμενες άπό τόν σημερινό 
«ύπουργό» τής Παιδείας (πού Ισπευσε νά βηλώαη στόν Τύπο 
δτι τά  βιβλία είναι «Ακατάλληλα») καί προεδρευόμενες άπό τόν 
«γενικό γραμματέα» του (πού στέκεται Εχθρικά πρός τήν /Εκ
παιδευτική Μεταρρύθμιση) Εχουν σήμεοα τό δικαίωμα,καί τό 
κύρος νά αμφισβητήσουν τόν Επιστημονικό Ελεγχο και την ύπεύ- 
θυνη κρίση τού όνώτατου Επιτελικού όργάνου τής Έκπαιβεύ- 
σεως, τού Παιδαγωγικού ’ Ινστιτούτου ; .

Καλώ τόν «ύπουργό» γης Παιδείας νά κάνη δημοσία Εκθεση 
τών νέων διδακτικών βιβλίων αέ κεντρικό κατάστημα τών ’Αθη
νών, γιά νά τά  Ιβή-μέ' τά  μάτια του τό  Κοινό, καί- νά σχημα
τίσουν οί είβικοί (όλο. οΙ εΙδικοΙ) άμεσην άντίληψη τής άξί- 
Μ  τους.

Ά ν  Επειτα άπό την κρίση τών «Επιτροπών» του άποφα- 
σίση, δπως προανήγγειλε.,νά π ο λ  τ  ο,π ο ι η α η τά νία βιβλία, 
πρέπει πριν άπό την άναζήτηοη υπευθύνων γιά τόν καταλογισμό I 
είς βάρος τους τής ζημίας τού Δημοσίου, νά παραπέμψη α ί ! 
Πειθαρχικό Συμβούλιο γιά άπόλυση «Επί άπιστία καί άν ικανό- ί 
τη τι» τά Μέλη τού Παιδαγωγικού 'Ινστιτούτου πού άνόθεσαν | 
τή συγγραφή, Εκαμαν τόν Ελεγχο τών Εργων καί Εδωσαν τήν | 
Εγκρισή τους.

‘Αλλά είμαι βέβαιος δτι δίν θά Εχη τήν εύκαιρία νά Ικο- I 
νοποιήση τήν ήροατράτεια Φιλοδοξία του ο κ, Ε. Σαδδόπου- 
Χος. Τέτοια βιβλία οέν Εχει άκόμα (δει τό ‘Ελληνικό Σχολείο. 
Μόλις κυκλοφορήσουν, θά κατακτήσουν Αμέσως τήν πάγκοινη 
άναγνόοιση.

Ό σ ο  γιά  τ ίς  ποινικίς ευθύνες πού θέλει νά καταλογίση 
στή διοίκηση τού ’Υπουργείου και προσωπικά σ ί μίνα (μέ 
τιμά Ιδιαίτερα τό μίνος του) γ ιά  τό «Εγκλημα» πού Εγινε νά  
ά π ο κ τ ή σ ο υ ν  τ ά  ’Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α  Ε γ κ α ί ρ ω ς  τ ό 
σ ο  Ε ξ α  ί ρ ε τ α  δ ι δ α κ τ ι κ ά  β β ι λ ί α ,  τόν πληροφορώ δτι 
τ ίς  παίρνω Απάνω μου εύχαρίστως κατά τό μέρος πού μοΰ 
Εμ μ ι ι  α  β

“Ας μή Χηομονή δμως δτι είναι ό λιγώτερο άπό κάθε άλ
λον δικαιούμενος νά έλεγχη τούς παρανομούντας, γιατί ό ίδιος 
βαρύνεται μί δύο τουλάχιστον πρώτου, μεγέθους καί άνευ προη
γουμένου παρανομίες κατά τήν τόσο, σύντομη άσκηση τών πρόσ
θετων καθηκόντων του στ ό Υπουργείο τής Παιδείας :

α. Είσηγήθηκε τήν Εκδοση Πράξεως τού ‘Υπουργικού, Συμ
βουλίου νομοθετικού περιεχομένου, μί την όποια δόθηκε σ ’ Εναν 
Επιχειρηματία τού Πειραιώς τό προνόμιο νά Ιδρυση «Ανώτερα» 
Σχολή Ναυπηγών, χωρίς νά Εχη νομοθετηθή ή_ βαθμίδα τής 
«Ανώτερης» Τεχνικής Παιδείας ούτε 0 τύπος μιας Σχολής του 
είδους τούτου.

ρ. ΕΙσηγόθηκε τήν Εκδοση Πράξεως τού Υπουργικού Συμ
βουλίου νομοθετικού περιεχομένου, μέ τήν δποία δόθηκε τταρα- 
νόμως διετής παράταση όρίου ήλικίας σ ’ Ενα καθηγητή τής 
’ Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πράξεις ‘Υπουργικού Συμβουλίου νομοθετικού περιεχομένου 
είναι, δπως ξέρομε, αντισυνταγματικές. Γίνονται δύο φορές Αν
τισυνταγματικές δταν τ ίς  άποφασίζη μιά Κυβέρνηση, πού δέν 
Επήρε φήφον Εμπιστοσύνης άπό τή Βουλή.

‘Υπάρχουν «Εγκλήματα» καί. Εγκλήματα, κύριε Σαδβύπου
λε. Τά βαρύτερα Απ’ αυτά τά δικάζει καί τά  καταδικάζει τό πιό 
Αδυσώπητο Δικαστήριο : ή Κοινή, Γνώμη.

’Επίλογος : Ή  ’Εκπαιδευτική Μεταρρύβμιση είναι γιά τήν 
Πατρίδα μας Ι σ τ ο ρ ι κ ή  Ανάγκη. 'Εχει προετοιμασβη άπό 
μακοά πνευματική διεργασία καί Επιβάλλεται άπό τούς σημε
ρινούς όρους τής ζωής τού Έθνους. Επομένως, δσες συνωμο
σίες καί άν κάνουν Εναντίον της όσοι τήν πολεμούν, αύτή άργά 
ή γρήγορα θά έπιθληθή καί θά θριαμθευση.

Συνέχεια έκ τής 1ης σελίβος 
al κυβερνήσεις αύταί δέν προ- 
ήρχοντο άπό τόν λαόν. ’ Ησαν 
άπλώς κατασκευάσματα τής βα
σιλικής Εντολής· Καί άπεδοκι- 
μάσθησαν άπό τήν Βουλήν.
‘Αλλά ύπάρχει καί άλλη κατά- 

χρηο ις δικαιώματος. Είναι τό γε
γονός, δτι έξεοηλώθη ήδη ή βέλη- 
aie τής πλειοακίΦίας τής Βουλής 
ΰπέρ της διαλυσεως. Και έν τού- 
τοις ή θέλησις αύτή τής πλειο- 
Φηρίας δέν ευρεν άνταπόκρισιν 
είς τόν ’Ανώτατον Άρχοντα, 

Ασφαλώς καί 6 έπιχειρουμενος 
τρίτος γύρος θά άποτύχη, δπως 
καί οί δύο προηγούμενοι, τδ  έγ- 
γυάται ή Αδιάσπαστος συνοχή 
τών 134 βουλευτών τής Ένώσε- 
ως Κέντρου. “Ας ΰποτεθή. δμως, 
δτι θά καθίοτατο δυνατή ή ΕπΙ- 
τευξις τών 151. Έπαναλαυβάνω 
τό ερώτημα, τά όποιον Εθεσα καί 
είς τό Συμβούλιου τού Στέμμα
τος : Υπάρχει κανείς σοβαρός 
και τίμιος άνθοωπος, 6 όποιος 
νά ύποστηρΙζη, βτι αύτή ή κι»· 
βέρνησις - ράκος θά Αδύνατο νά 
Αντιμετώπιση τήν κρισιμότητα 
τών μεγάλων προβλημάτων; Κα
θώς έπισης και τήν Αργήν του 
προδομένου λαού;

Έ ζ έ π ε ο ε ν  Λ  χ ώ ρ ο

•  Ή  κατάστασις, ή όποια Ε
χει σήμερον δημιουργηθή, δέν 
Αποτελεί μόνον πολιτικήν Ανω
μαλίαν. ’Αποτελεί Επίσης καί 
κατάλυσιν πάσης έννοίας καί 
λογικής καί ήθικής τάξεως. Πα
ράδειγμα ή πολιτεία τής έπιλε» 
γομένης «κυβερνήαεως» Τσιρι- 
μώκου. 'Εχει καταψηφίσθή είς 
τήν Βουλήν. Καί Αντί, κατόπιν 
τής καταψήφισε ως, νά άνυπαρ- 
κτπση, όπως είς όμοίας περι
πτώσεις συνέβαινε πάντοτε είς 
τό παρελθόν, κομπάζει διά τήν 
ήτταν, ώς Εάν είχε λάβει συν
τριπτικήν πλειοψηφίαν. Διορίζει 
καί Απολύει. Λαμβάνει διοικη
τικός Αποφάσεις. Παρέχει ύπο- 
σχέσεις. Καί Εξαγγέλλει μάλι
στα καί προγράμματα διά τό 

! μέλλον. Αύτή ή Ελλειφις διοτα 
γμού Αποδεικνύει τόν βαθμόν 
της παρακμής, είς τόν όποιον Ε· 
χει έχπέσει Λ χώρα, κατόπιν 
τού πραξικοπήματος τής 15ης 
’ Ιουλίου.

“Αλλη δφις 
Tfiç παρακμής

Άλλη βψις τής παρακμής εί
ναι ό έκτραγηλισμός τού τύπου 
τής ΕΡΕ και ή Απάθεια τής Δι
καιοσύνης. ’Αναγράφεται καθηυε. 
ρινώς, δτι είχαν όργανωθή έγκλή 
ματα έσχΑτης προδοσίας. Kat Α 
να φέρονται μάλιστα καί άνόματσ 
στρατιωτικών, ο) όποιοι συμμε
τείχαν. Καί. έν toútoiij, ή Δικαιο
σύνη παραμένει Απαθής. ’Ενώ ώ- 
Φειλε νά έπέμδη Αμέσως, διά νά 
Επιβληθούν κυρώσεις ή είς τούς 
στασιαστάς ή είς τούς συκοφΑν- 
τας.

Ιστορική ϋπήοξεν, ή σημασία 
τής αύτοθυσίας τής Ένωσε ως 
Κέντρου, μέ,τήν προσφοράν πράς 
τήν ÉPE του σχηματισμού κυβερ- 
νήσεως, διά τήν au ta ον Ενέργειαν 
Εκλογών. Ό σοι εις τό μέλλον θά 
κρίνουν αύτήν την Ανώμαλον πε
ρίοδον, μέ τάς Αγνώστους προεκ
τάσεις της, θά είναι Αδύνατον νά 
μή σταματήσουν είς αύτήν τήν 
γενναίαν Ιδικήν μας προσφοοάν, 
ή αποδοχή τής .όποιας, θή,.έδιδε 
τηνόριστικήν λυσ ι». ' _

’ Α π ο ρ ρ ίπ τ ο υ ν  · 
τ ά ς  π ιέ σ ε ις

ω. ΟΙ άπλοΙ Μοεπτο, τού Ä Ä
ας, σχεΜν βλοι, Exow αίσθβν. K  .K tÄ * « ' « « J t h I *  «< ».
η, ότι μέ τό πραξικόπημα ι>·*!!!μ· · ’τ· ι «φ»«  τόν Βοσι-l u  11—Λ I - . .  « . . . .   _____β .  . .  ’Κ  I** y  n rrι ,  » „ U l . . · .

τω.

θή, οτι με το πραςικοπημα τβ- 
15ης Ιουλίου Εχει προσδληθή ή 
προσωπική των φιλοτιμία. Καί έ. 
χουν διά τούτο έπιδοθή μέ πάθος 
είς τόν Αγώνα. Διά πρώτην 
ράν πολιτικόν φρόνημα Εχει ποοσ. 
λάβει τόσον βάθος καί τόσον πά
θος, περίπου θρησκευτικόν. Θοη- 
σκεία Εχει καταστή ή Δημοκρα
τία I Καί αύτό τό μέγα γεγονός 
Εκφράζει τήν ήθικήν υγείαν του 
λαού μας καί έγγυάται τήν νίκην. 
Όσοιδήποτε καί Αν είναι οΙ γύ
ροι, οΙ όποιοι έπιχειρούνται έκ 
τών Ανω, οΐ γύοοι τής Φυγής, ς|. 
ναι Απολύτως βέβαιον Ατι ο τε
λευταίος γύρος είναι τού λαού. 
Διότι ιαύτός είναι ό κυοίαρχος! 
Καί θα έπιβάλη τήν θέλησίν του.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΝΙ- 
ΚΗΣΗ».

ΆναιδΑ οχόλια 
τών «Κυβερνητικών»

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠ0ΑΙΣΤΡ1ΑΚ0Ν 

ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
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- οΐαι -  ήι, Καβίρνπσ·» t»TcooÖwto
ián «#> . βάσίως ι
οίονδ^Η η'*. β~ Χ̂  ·*’■) 10*1 , |«|»*ΤΠ» TOO Χνντφγμοτος,
Δτιοτώ ^ίτητο, Τ^ν Οποί·» καρΕχ«
èXXd
»»Oto

B««|XE«, (vft ή «Ato. 
ΟΛ δι· βπΧΛς «Χιιβοιμ

Τ ι  τΑν λεγομένυν η ν Ιιρ η η ι ιΑ η  
■ M u · πβρηηρεΐτο Βτι al Ι φ Ο η η  
τοΟ κ. Πντβνίρφ ν ΙΕ* «ροοΒέτοον τί
ποτε ιίς τ ί  &οα μέχρι τοΟΒε l i l i  llwci 
οΒτος, Α*τ> ι ί  π « ρ ί« τ ·τ ·ι  Α>4γ·ΐ| 4- 
παττΛηυς. Τ4  πολύ πολύ, προσέβιτο» 
ο) ΤΑιοι κύκλοι, 4ποτιΧοΟ» Ε*»·<(<ν 4- 
νησυχίας 8ι4 τή» (>βοχομένΐ|· » “**14* 
ψήφου (μπιστοσύτιΐο ι ί|  ΚυΒίφνιωιν 
οχημβτιζομίνην ·φ ( πάλι» I «  τής Βου
λής, Έ 4 ν  πορββλίφπ τις. ονχχίζον» 
οΙ αυτοί κνΒορνητιοοί ούκλοι, I « «  λ ί-

Ιι*Χ»Τ'Γ ·ονΧή< 8ίν πφοβλέποται Imi 
«loe »Λ* ,,.οβ Σνντάγμοτος.
IOÖ 'εχ1ΐιγ09 έζοϋσίβς δίν προβλί* 

&  2 ·») ,υ Κ^ίρνηοΊς. κβίτοι eota· 
πετοι . -  <(ακο\ουβιΙ *4 4 « ·ή  τή» 
ΦθΟ|β®“!’ έΐς ο4»ιμίο» πρ&ξι» Et ΒΧ. 
ήιοίιη«1'; . ,  1 ΚυβΕρ*η»ις <>ς_τή· 4- 
Χου « l y j  (t n  *4 προβή. ’β4» -ο
ποίο» ,".ω#»ι< ή*6χΧησο» τ4» · .  Π «. 

ι οικαί ·* ·% «4 »Φ ΒΕ» σημαίνω Βτι ο6- 
! πβνδρΕ«·' ,ορόνομοι.

tai cl»3' κίριπτώσιι Α ουβΕρνηπις 
|> Ί »  **vJpi**ÚTop·* 4πο τ ί »  · .  Πο-| 
Επιίτ«'31 α  δώση τή» ΒΕσιν της ιΐς 

■ » Β φΕ**. „  I  Αποίσ Β4 άπολαΰη τής 
τή» E«o » C 'Wk Βουλής. Καί βχβαίας 
Εμπιστοον^^,ς 4τήωι nieneu  λίς 
4 τιΧι«** ι«όοον τιλοντούφ» γύρο* Ε»» 
τ4τ λο4».^τ7«χβγ4ς. Ά ς  (χη όπομο- 

- ροοΒ « ·'  ’£ , * « .  ΠαπανβρΕον h t  ik 
,¡ »ής πολιτιΙας τον φρονεί 

τί ,?‘f »Χειοφηφία τοΟ ΕλληνιεοΟ 
ή μιΤ*·*
λοοΟ Ηο»ί(ετο lent τΛν «4τΑ» 

Έ *  τ ί» ' μύκλιο», βτι προεΟλεί 
χβ-  καί διοττυπουμίνη àré 

S b. Παπανβρέου ί  Arropía
Ï T " i  T i f a  6 ,τ4β·*  ,’ Μ
i 1“  t *  ■ »IXιεά *Φ»ς aúti» φύλλα h  
β τι» πά» βφιο» 4συβοαίας,
X®“'  »Γ*,,ίΓΕϊ*"Ρισε ποτ£ ή 'Ελλάς 
Έ *  »"“' , ί -  χειρατΕρας περιπτώσεις

Γ Ύ Ρ Λ  Α Π Ο  Τ Η Ν  Κ Ρ ΐ Σ , Ν

οιοχηοΣίίΗΣ γηιιορογ
ΤοΟ  κ. ΣΤ- A. Ν Ι  Κ Ο Λ Α Ι  “Δ Η

Συνέχεια ¿κ τής 1ης σελίδος 
λού» ταραχάς περιφερόμονοι δ*ο- 
νλοι ;

Καί Ελα μ βάτα μ εν ώς άπάντησιν 
άπό δλα τά Ακροατήριο Ι*α κραυ
γαλέο» Ο Χ ΙΙ

"Ενας μόνο* Πβ»τιβε όγρότης *άς 
είπε παίζω»;

—  Πώς δέν ύπαρχου»; Ολοι Ε
μείς, πού βλέπεις, είμαατε τρομο
κράτες! Μέ τ ή ,  φήφον μας τρομο
κρατούμε Εκείνους, πού πολεμουν τό»
Πρωθυπουργόν, πού βγάλαμε έμείς·.·

—  Αύτό μάλιστα! -έφώνα(ω» · ·  
λρι, καί δέν τούς ^διέκ«φε κανένας ι

Κ* Ινας Αλλος μάς είπε:
—  Κάποτε, κάποια «Κιιβνη αα- 

λα γ ξ» γύριζε ατό χωριό μας καί 
παρέσερνε τά  παιδιά μας. Τώρα ΒΕ* 
τολμά *ό παρουσιάζεται ατό Οβ·

Ο Πρός τούς 134 βουλευ- 
τάς τής Ένωσεως Κέντρου θεω
ρώ χρέος νά άπειΛύνω χαιρετι
σμόν τιμής. Είναι Αφάνταστοι 
αι πιέσεις, τάς όποίας ύφίστσν- 
ται. ’Αλλά ώς τίμιοι Ανβρες τάς 
Απορρίπτουν μέ ττερίφρόνησιν. 
Διά νά παραμείνουν  ̂πιστοί είς 
τήν Εντολήν τού λαού, ύπερήφα- 
νοι στοατιώται της Δημοκοα- 
τίας.
Μέσα δμως είς τήν θλιβεράν 

περίοδον τής παρακμής, ύπάρχει 
παρηγοριά... Ό σον μεγάλη είναι 
ή παρακμή πρός τά Ανω, τόσον 
μεγάλη είναι ή Ακμή πρός τά κά-

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΦΕρεται είς γν&σι» τού ευσεβούς κοινού 

τού Ιεμοβ »αβύ θείας Μετακοοφώσεκες Πει-
B B É t a M  0  ' "ραιώς (Παλαιός Κοκκινιός) Βτι ή διό τή» 

)2ην Σεπτεμβρίου όφιοφεΐοα Λαχειοοόροε 
Άγορό, όναβόλλκται διά τήν Μην ‘Οκτω
βρίου 1965 ήμΕραν Κυριακήν.
(Έ κ  τού ΊεμρΟ Ναού θείας Μεταμορφώ- 

αεως Παλ. Κοκκινιός).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΙ προαγωγικκΙ καί άποΧιττήριοι έξε- 
τόσεις ταΟ ΓνμνονΙον καί τον Λυκείου τής 
Σχολής Γαλιεπσότου Εν ΚαλλιβΕα 64 βιε- 
•εφτηθον» άπό 1ης Εως 20ής Σεπτεμβρίου. 
Αιό μαβητάς προερχομΕνονς Εξ όλλω» Σχο
λείο» τηρείται αειρα προτεραιάτητος εγ
γραφής. Πληροφορία· είς τό γραφεία τας 
Σχαλης, 46ος ‘Α*α«ρίοπος 50 (Άρανα. 
-η ) Καλλιθέα, τηλ. 961.067 κάβε μΕρα 
β 30 Ιως 1 πραΤ καί 5 (υς 7 όπόγευμα.

Συμπέρασμα : Αέ* 8 ι ι » Ι » ι » * ®  
π ο υ θ ε ν ά  ούτε «Εκφοβιαμό» συστη
ματικόν, ούτε μόνιμο* βίαν». Βπως 
υποστηρίζει σοβαρό ό άγοπητός ι»«» 
■Αρχηγός τής ΕΡΕ Αιεπίστωσα 64- 
6αια τή* Εντονο προπαγάνδαν »ne 
ΕΔΑ καί τών Λομπράοηδω* έ»α»τιο* 
δλων τών όστικώ* «βμμύτω* «nBE 
τής Ε.Κ. Εξαιρουμέ»ης l5lo»c «βτ 
αύτός, πού ΕΒΕχβη 6 'Αρχηγός »ne 
Ε Κ. »ό ένεργήση τός Εκλογός 6 
‘Αρχηγός τής ΕΡΕ. Πάντως Μ» 
είδα τόν λαό» »ό αοβηται «9ο«|
ρούς κομμουνιστικούς κινδύνους», εί
ναι άγρυπνος καί πρόθυμος «α τους 
προλάβη, δχι δμως καί *ό τους υκ-
γαλοποιή. ,

ΤΡΙΤΟΝ: Ό. λαός καί^τίον πο 
Χιω» καί τής ϋποίββρυ uat_««on· 
λωσιεΗπεπυωΐά.ίΐέΟ ΐ έ  ’KrBiSiiit
σί* του. διότι, τβΧ.ύ·θμά*ί0Υ»| 
καί ΠΕΖΟΑΡΟμ ιΟΝ. Του« 
χασα καί τούς είπα ■

—  Μή πικραίνεαθεΐ Αύτό «ναι 
κατασκευάσματα τώ* 'Αθηνών. Αλ
λως τ* γιατί δον θυμάσβε Εκείνους, 
πού παρακολουθούσαν τόν Αρχηγό* 
τής θρησκείας μας; Τό Εύαγνίλ'*'' 
τούς όνομόζει «δχλον». Καί οωθΙ- 
ρει ή Κ. Διαθήκη 250 φορές τή* λΕ· 
ξι* «δχλος» καί ¿λιγώτερες Φορές 
τή* λέξι* «λαός», καί Εννοεί καί κε 
τίς δυό λέξεις τό ταπεινό καί τα
λαιπωρούμενο» πλήθος Ανθρώπων, που 
Αδικεί ή Κοινωνία. Ήεον «οΙ κο- 
πιώντες καί πεφορτιαμένοι». που I“ 
κολοΟετε ό Χριστός νά τούς «ά«α· 
παύση». Ήσσ» οΙ όδ·κηΜέ*οι καί κα
τατρεγμένοι άπό τούς Ισχυοοΰς τής 
ήμέρας. , .

'Αλλά δυστυχώς σήμερον οι αντί
παλοί μας, ένώ ξέρουν, δτι αί λέ
ξεις «Λαός καί Οχλος» Ιχουν τό 
αύτό νόημα, καί Εκπροσωπούν τό με
γάλο πλήθος τής Κοινωνίας, πού 
μοχθεί καί δέν Ικανοποιείται, δμως 
τίς διαστΕλλουν σκοπίμως, καί όνο- 
μόζουν άφ* ένδς μέν «"Οχλον» τό 
μέγα πλήθος τώ» βιοπαλαιστών, πού 
όκολουθεί μέ πάθος τήν Ε.Κ. καί 
«Όχλοκρατίαν» τάς ύπέρ τού Κέν 
τρου έκδηλώσει ς του, συνβέοντες μά
λιστα τό πλήθος αύτό μέ τούς ό- 
παβούς τής ΕΔΑ είς τό Ανύπαρκτον 
«Λαϊκό» Μέτωπο*», καί όφ’ έτέοον 
«Λαόν» περιούσιον μήνα» τούς φί
λους Αής ΕΡΕ καί τά «πούλμαν τής 
όληθείας», πού έζαπέλιισον αύτή είς 
τήν ύπαιθρον.

Άλλ’ ύπάρχει παράλληλα καί τέ 
«Αθλιον Πεζοδρόμιο*». Πρός θεού! 
Πρός τ ί  ή καχοποίησις τής όθώας 
αυτής λέξεως; Τί εΚαι τό πεζοδρό-

-  =  Βουλευτοδ ■·' «Ρώ»ν ύπουργοδ -  
μκω είς τή» έΜηνική, γλώσσανι Ό  
δρόμος, ί·*“ δ · · · · ·® " « ' δ · ·!
χρεοΰνται »ό κυκλοφορούν σί πεζοί 
πολίτβι ϋυ» Κομμάτων. Ενώ 
τό κατό*'ευνα τ0°  κυο·«« δοόκου 
είναι προω'Μένο* διά τά τροχαία 
όχήματσ »4 ζ«“  συνήθως τά 
Αλογα, τέ ρουλάρια καί τούς κυρμιν- 
τίους. 01 ιομοταγεΐς πολίται βαδί
ζουν Ihraitt «1« »4 πεζοδρόμιο*. ΟΙ 
παραβότοι »ών όοτυνομικώ* διατά
ξεων θέλει» νά βαβίζουν Επάνω είς 
τό κατάοτρυνα τού βρόΐιου υοζί 
μέ τή αέτωίνητα καί τό ζώα. 'Ε
λεύθεροι ιΜ· ·ά τό κάμουν, όλλά 
δέν ζηλεύοχα »Α* περίεργο» προτί 
μησΓν τυι, ‘Ημείς προτιμώμεν τό 
Πεζοδοόμι«. όπου κυκλοφορούν οΙ 
Ανώνυμοι "Οχλοι — αύτοί οΙ όλύγιί 
στοι όγωποτοί τής νομιμότητος καί 
τών λαΐκύι ΕΧινθεοιών. "Ολα τό τε
χνάσματα τό* συνωμοσιών (σωθεν 
καί (ξωθκ Μ «ατα-τεύσου» όογό 
ή γρήγορο εάτω όπό τή» κραυγή* 
τού Λαού — τού Όχλου καί τού Πε 
ζοδροιιϊον.

— «Καί ho χοόνο νά κρατήσουν 
όΙ δοκιμές — μάς είττόν A "Υπο 
θρος — Εμάς δέν θό λυγίοωμε θά 

|ύπεραοπισθήμε τό δικαιώματό μοί 
Αοκει ,ά γίνουν Ελιΰθεοεε Εκλο

γές». ~
ΤΕΤΑΡΤΟΝ; Άλλ* ήλθαν τώρα κο 

ο' «άποκαλιριις» τής δυάδος τών κ
Γαοουφε,λιό-Νέβα διό τό έπ.κείμε
νον *1*6αξιιΕιημ<> τού κ. Γ. Πεπεαν- 
δΡ '^βΚ σί οΙ «Όχλοι» Καβάλας

. γιοτΙ ό κ. Γ. Παπονδρέου 
• εημαξικάπημα» καί έναν- 

■ 11 χ,»fife ί)Εγο*τ Ιοάίήέοϋ έαυτόύι
“ «τΤα» τ--.ΓΕ^ΟΡΡάΡπουργος^Ρναν» 

τί »ά τότε-γ.ο-
■ι— .-*?ΕΤλι> τταραίτηαιν; "Α* τό 
ε χε Ετοιβμει γιαπί νά ανναντηθη

·®®*!λίβ « I  δέν Ικαμε τό 
«πραξικοτίΜβ αιφνιδιαστικά, γιά 
νό Επιτυχή; Μοναχα τρελλδς μπορεί 
νοετοιμάοχ μια έπαινάσταοη καί ηά 
οαβίση στά άνακτορα *ιά νό σοα- 
γιοοθη κοΙ ιά τορπιλλιυθή Ι » « ι  * 
έπανάοτασις του. Άλλ' (στω ός ύ· 
ποθισωμς», βτ, «τρελλάβτμΐε» ό Γ. 
ΠοπανδρέοΒεηί άοισε τούς «Επανα
στάτες» d( τήν τύχη, των. Τί Ι
καρε ό νέος «ρωθυπουργός. Ιστω καί 
«κατεψυγμέηςμ, έ όποιος τώρα όν(- 
κάλυψεν, δτι ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ νά τίνη 
Κίνημα; Διάτΐ δέν διέταξε τήν σύλ-
ληφιν τουλάχιστο» τών πρωταιτίων
διά νό τοές περάση όπό τό Στρα
τοδικεία*;!' Καί πρό πάντων διατί 
άπεσιώπηοε δλα αύτά τά φοβερά 
πράγματα- ·αί άπό τή* Βουλήν καί 
άπό τόν Τόκον;

Καί τό «βιοτκΐ» συνεχίζονται Α

Σ υνέχιιο  έκ τής 1ης σελίδος
ΚοΙ δι* αύτό θλμκτε 6 «. Ταίρι* 
μώκος (δήλεοοε χθίς δτι. Εάν ή 
σημερινή δραστηριότης του ά*0- 
δειχθή άποτελεσματική, τότε θά I* 
χωμεν Εξελίξεις κατά τάς άρχάς 
τής προσεχούς Εβδομάδας.

Αρνητικός 
6 κ. Μαρκβζίνης

Ό  άρχηνός τού Κόμματος τών 
Προοδευτικών, δμως. Εμμένει είς 
τήν ΑποφΙν του τού σχηματισμού 
Κυβερνήσεως εύρείας συνεργασίας 
καί μέ συμμετοχήν τής ΕΡΕ Καί 
Επειδή · Ι  προσπάθεια· πρός τή* 
κατεόθυνσιν αύτήν συνεχίζονται καί 
δέν Εχουν όχόμη ναυαγήσει, δυνα
τοί νό θιωρηθή βέβαιο* βτι ή ό- 
κόττησις τού κ. Μαμνεζίνη είς τό 
σημερινό* διάβημα τού κ. Ταίρι- 
μώκου θά είναι όψνητική.

Μετά τόν κ. Ταίριμώκον, άλλωσ
τε, έ Αρχηγός τού Κόμματος των 
Προοδευτικών πρόκειται νά Εχη ου- 
νάντησιν μέ τό* · .  Ζτ. Ζτεφανά- 
πουλον, ό όποιος ήρχισε» άπό χθές 
Εντονον δραστηριότητα πρός τή* 
ηατ εύθετα ι» τού σχηματισμού jg 

Μας.

»ό
τΐο»

,σταμάτητσ;
Καί Εδυσα τή» Απλήν άπάντησιν 

— τήν άλήθααν: Διότι άπλούστατα 
Αποτελεί «μύβον» έπαίσχυντον. ψεύ
δος Ιταμέ». Ραίνεται, δτι τό πάθος 
Εναντίον τον Εύεργέτου έτρέλλα- 
νε τόν εώΡΥΕτηθεντα. «Βαρύ Φορ
τίο* είναι ή Αγνωμοσύνη» —  είπε 
κάπου ό Γκβίτ* — καί γι’ αύτό ά· 
γωνίζεται έ Αεργετηβείς νά τό ά- 
ποτινάξη»,

Αύτή είναι A ó«»A RÂJ 'Επαρχίας 
καί Ιδιαιτέρως της Υπαίθρου. Ο
ποιος Αμφιβάλλει. δέν Εχει παρά νά 
τήν έπισειφθΐ ,αΙ *« »* » άκβυαη- 
«Όρθό* όΧήβει« άεΙ».

Π . Α. Ν ΙΚΟ ΛΑ Ι ΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚλΠΟΑΙΣΤΡΙλΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΟΣ

Τό Πανεπιστήμια* 'Αθηνών διακη
ρύσσει μειοδοτικό* διογερνισμόν, διό 
συγκεντρώσιως όναφραγίατε** προσ- 
ρορών, πρός άνόδειξι* μειοδότου, διά 
τήν προμήθειαν Ενός πολυγράφου 
πρός χοή··* τού 'Εργαστηρίου Βιο
λογίας.

Ό  διαγωνισμός διανεργηθήσεται 
τή* 20ή* Σεπτεμβρίου έ.!.. ήμέραν 
Δευτέραν καί ώραν 11η» π.μ. είς τό 
κεντρικόν κτίρια» (Γραφείο, Οίκον. 
Συμβουλίου).

Ή  πλήρης βιακήρυξις καί τεχνι
κοί προβιαγρσφαί τού πολυγράφου 
εύρίσκοποι παρά τώ Γραφεία Έ- 
πιμελητείος (όδός ‘Ακαδημίας 42— 
3οε όροφος. Τηλέφωνο» 620.001. 
Πληροφορία« β. Π. Κομποβέκρο) έ- 
κάστρν Τρίτη*. Πέμπτη» καί Σάββα* 
τον, ήπό 10ης μέχρι 12ης μεα. ώρας. 
*Ε· ’Αθήνα· ς τη 1 Σεπτεμβρίου 1965 

*0 Πρύτανις 
ΛΕΑΝ ΘΙλίηΠΙΔΗΖ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΑΙΣΤΡΙλΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΑΝ

ΠΕΡΙΛΗΘΊΖ ΔΙΑΚΗΡΥΖΕΟΣ

Τή Πανεπιστήμια* Άθη*έ»ν βιπ· 
«npúorti μειοδοτικά* διαγωνισμό*,I 
διά σνγκρντρόισεωε άνσρραγίπ τω ν  
προσφορών, ιερής Ανάβει (ι*  «ειρδό* 
*«υ, Μ  τή · προμήθειειπ μετολλιεέρν 
ένί«Μ*χ μρ4( χρήσι* τσύ Έρυδ·» ** 
pite Πωραμβτινής 9Mpanp4*yíaeJ 
ΙιεπρΥοΦησόμε*«* τή* 20ήν Σ«»«εω 
δρίφυ, ήμέρα* Δει/τέραν ■«< βρε» 11 
30 σψι. είς *ή κεντρί*άν «τΙβιρ* 
Μέννυα ΟίκεαρρίΜΟ ΙυμΒ<νλΙ·υ).
/Η πλήρης I i«mAm ¿ic m í  m  

κέ «ρρβιυγρυΦή 7ω* w  λήγω έ*Ι· 
*Utr wm vm ñfA  tu pí τώ Γμ φ «<<* 
’Í i n v 4 f n ü t  β|

I W m  m w M  PMl msefispim  i_n,  K*y»**¿*uu) Ιεάπτπ* 
T nil tfi lW Μ  εύρβότοτ/ ·*

H  W m m Ë iΌ  έΙβήτανιε
λμ μ  Æ m m m

f m m*** rwTrnr·

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΑΙΠΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΊΊΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΟΣ

Τό Πνεπιατήμιο* ‘Αθηνών δια* 
κηρύσσει μειοδοτικό* διαγωνισμόν, 
διά συγκΡντρώσεως Ενσρραγίσ τ  ω * 
προσφορών, πρός άνόδειξι* μειοδό
του. διά τή* προμήθεια* ένός πολυ
γράφου πρός χρήσι* τού 'Εργαστη
ρίου Φυσικής Γεωγραφίας.

Ό  διαγωνισμός διννεργηθήσεται 
τή* 20ή* Σεπτεμβρίου έ.Ε. ήμέραν 
Δευτέρα* καί ώρα* 11.15 π,μ, είς 
τό κεντρικά* κτίρια* τοΟ Πανεπιστη
μίου (ΓραψεΙο* ΟΙκονομιμού Συμβου
λίου).

Ή , πλήρης Βιακήρυξις καί τεχνι
κοί προβιαγραφαί τού πολυγράφου 
εύρίσμοντοι παρά τέλ Γραφείω ’Ε
πιμελητείας (όδός 'Ακαδημίας 42 
—Ιος βροφρς. ΤηλέΦ. 620.001. (Un· 
ροφορίαι β. Π. Κομποθέκρα) έκόρτα* 
Τρίτη*, Πέμπτη» καί Σάββατα*, ά· 
πό ΙΟκε μέχρι 12ης μεσ, ώρας.
Ε» Άθήνάις τή 1 Σεπτεμβρίου 1965 

*0 Πρύτανι ς 
ΑΕΠΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ! ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

I  I A Κ Η Γ Τ «  Ί  Σ

Ζμνρκείρ τήΐ úw* όρ·Β, U6) 116)1666 
ά»έ 26.6ΔΙ ίιάτβνής τ*4 _Υ**νργ*Ι·* 
Δςμρρίρε ΤόΙεως (Α)*ριως 'ΒηιμιλητίΙσς 
Χωμ)*ήε), προκηρόν«·»«» τωκτικέ* ρμρ* 
Ιρτιεόν ΡΙΟΥμνΙΡΜν* βίο μρρφΡΡιεβ» ·ρρ> 
σφρρώ* βιό τή» ρρορήθεΐΡ* KW«î 
Ιων (»  000) ιιλυφίω* πρβΡκΕΡΡλΡίω», μέ 
Ιιερίωμο τής ,ιπςμεσίρς ^μίίορειβρωες 
«0  ·*ρ*ύ τοΡτμ  m m  Νη·

Ό  διπνωνιΜΜ Ενιρχηβήριτμι «ε  Μ

t u  βρρςΊΐ—»I, ς*μ>Δρ«Ε «Μ |.τ»Μ 
α« νυμφεπιώ» Κέα ««oúiurpopót, Η 

νσιμρέρωρίέ *·ή»Ρ7 »çAfM*i Μ  τΜ 
'V*»v»77i»v Δ«*4Ρΐ«ς 7έθΜ|ι 1*9(1 «ω»ΧΜΜέΙΡν 

gPW^YE

A Μ A » f  A Ε Y (HH»
s e i t e

m it /  Wl

îfflMxMlBBÎÈ

Στόν «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» πού κυκλοφόρησε

«Πιρηατΰ βΐς τό δάσος δταν ό δχλύς δέν είν' ΑδΟ, "Π̂ ^ 'ύχλ». βΐσ' έδΑ|»

ΔΥΟ ΓΕΛΙΔΕΓ ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠ^υΛΟΥ

•  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  Θ Α  Γ Ι Ν Ο Υ Ν !
•  Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ¿ΓΤ°Ν (<ΤΑΧγ- 

ΔΡΟΜΟ» Π Α  ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡ,ϊΗ ·
•  ΤΟ ΜΟΣΑΤΚΟ ΤΟΝ 7 ΗΜΕΡΟΝ : Μ*Ταςύ Συντάγματος, 

«Βυζαντίου», αίρετικών καί τοϋ χύδην ΛχΑ°υ’
•  ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑ Δ ΙΟ Φ ^ο  I
φ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ : Ή  Α ’ Μι»»«νν6λβ νλυπτι' 

κϋς ατό λόφο τοΟ Φιλοπάππου.

•  ΟΙ ΠΡΟΤΟΙ ΑΝΟΡΟΠΟΙ: Νουβέλα τοΟ χόβυαί>ντ Φάστ·
•  Η ΜΟΔΑ ΤΟΝ ΜΠΗΤΛΣ,

μ η  τ ο ν  χ ά β ε τ ε

Κυ
βερνήσεως σύνεργα·)'

Άρνεΐται
συμμετοχήν Α ΕΡΕ
Ό  ». Στ. Ζτίφανάπρυλμς έπε- 

σκέφθη χθές τό* άρχηγόν τής ΕΡΕ 
«. Π. Κανελλόπουλον. μετά τού ό
ποιου είχε συνομιλία* βιαρ«ε(ας 
πλέον τής μιάς ώρας- Άπό τής 
πλευράς τβύ κ. ΖτιΦανοπούλου Α
νώι οινώδη βτι όγτηλλόγησβν όπό
ψεις Επί τής καταστάσεεις καί τής 
όντιμετωπίαεως τής κρίσεως εις 
τό πλαίσια τής Εκκλήσεως τβύ Βα> 
σιλέως καί των διαπιστώσεων τού 
Συμβουλίου τ«0 Στέμματος. Ό  ». 
Στεφεοήπουλος, κατά ύπαμχοόοας 
πληροφορίας, όνέπτυξε πρός τό* 
κ. Κανελλάπουλο* τάς όπόψεις του 
διά τό* ·χηματιρμό* Κυβερνήσεως 
συνεργασίας —  μέ τή» συμμετοχή* 
τής ΒΡΒ.

•  Ό  κ. Κανελλόττουλος, κα
τά τάς πληροφορίας μας, έπα- 
νέλαβ* καί tic τά* κ. Στιψανό- 
πουλον δτι αστός καί Α πλεια- 
ψηφία τής ΕΡΕ δέν δέχονται 
σνμμΓτοχήν (ίς οΐανδήποτε Ku- 
βέρνησιν, ένώ θά έδέχσντο νά 
Εξετάσουν τήν ττερίπτασιν πα
ροχής θάψου Εμπιστοσύνης εις 
σχηματισθησομένην έχ τής Βου
λής Κυβέρνησιν, οίσσβήπστε 
σννθέσεωο
Έψ’ δσο* ό κ. Στεφονσπουλος 

ήθελε* έμμείνη είς τη* προαπά- 
6ειά» του. Αφού όνταλλάξη σήμε-

“  μέ τά* κ. Μ α ρ κ ώ ν .
*
βουλίαν του, θά Ιχθ “*  .  ppc 
νόντηα.» μέ τή* άρχητ*» ^  
οΟρω ή μεβμίρΐΡ*· . .  «¿-χ,ς

Επομένως καί «1
συναντά ^ '¿ λ £ 2Γ » ί
Ό  σχηματικής
»εργασίας θά νσυαγήση U r e t * '
έμμείνη είς τή* * / Τ Κ θ Γ
χής της. Καί. 4ά* τελικώς βαΛ .
καί πάλι» τί*α· f f !
μοτισμός τςς, διότι βό* · *  βψ·*"
σθή είς «συμβολική**
όλλά θά διεκδίκηση «τή» Ρ*Ρ<·*
τού λέοντος», τπθσνύν 8 i τ π
ηρ«όιπτουργίαν.

Ο Ι ·Α π ο σ τ ά τ α ι

Ό  σχηματισμός Κυβερνήσεως Α
ποστατών συναντά τή* βντο*«* Αφ  
τίδρασι» τού Κόμματος τέλ* Προο
δευτικών καί τή* όπροθυμία» τού 
κ, Ζτιφανσπούλου νά άναλάβη τήν 
ήγεαία* γης, Άπό πλευράς, δμως. 
τών άποστατώ* διαδίδεται βτι · Ι  
δισταγμοί τσύ κ. Ζτιψανσπού 
λου δέν θεωρούνται Εμπόδιο», διότι 
τήν Εντολήν βιεκβικιί ήβη ό κ. Ταί
ρι μώκος, ένώ είναι πρόθυμος νά 
την όποδεχθή καί ό κ. Στ. Κέρατό- 
πουλος.

Βεβαίως, οίαβήποτε λύσις «αί 
έάν Επιλεγή θά προακρούετη αώτη 
είς τήν άΐυνσμία» Εξασραλίσεως 
ψήφου έμπιατσαύνης. ΑΙ πιέσεις 
πρός τεώς βσυλευτάς τής Ένώ- 
σεως Κέντρου έντεΐνρτται καί ποι
κιλώνυμοι παράγοντες κινούνται 
δραστήριας, όλλά τά μέχρι τούθε 
Αποτελέσματα είναι άποΔαρμυπτικά.

Ή  σ τ ά σ ι ς  τ Η ς  Ε Δ Α

Κατά τή» χθεσινήν 9η* Σύνοδον τήε 
Αιρικρύση« Επιτροπής τής ΕΔΑ  Αφού 
Εξητόοβη ή πεψατε«κρένς πολιτικό κρί- 
« < ,  όπεφασίσθη δπως Ενταθή ή λαϊκή 
αντιβρασις καί σχηματισθή ιβρότεπον 
μετωπον κατά τής όνειλής στρεηο- 
κρατικου πραξικοπήματος. Κατά τήν 
Τ “ 7“  Εξεφρώνθη ή,Εμμονη

« «  τήν διενέργειαν τίμιων καί Ελεο- 
9*Ρω» Εκλογών Επό ύπηρεσιοκής κυβεο- 
νήσεως. Ο όγάν τού λαού όποβλάτει, 
ως τοκίζεται «Ις σχετική» όνακοίκεαιν, 
είς τηκ óKPKuióp ιυυιν τής συνταγμα- 
Τίκης δμαλότητος καί οονενόνει άρτ- 
στεροβς, κεντρώους δημοκράτας val δε. 
ξ ··ύ ς  πατριώτας. Κατά τήν σύνοδόν ό - 
μιλησεν ό κ. ΓλΕζος & όποιας είπε» 
δτι ή προσπάθεια τής δεξιάς μέ τή» 
Τ  βροχήν φόρου πρός τός δήβεν « ! * -  
*Ρβαρ κυβερνήσεις όπσβλέπει είς τό 
*ά έβηγήας είς την λήφιν διοικητικών 
καί νοροβετικών μέτρων είς δόμος τού 
δημοκρατικού στρατοπέδου κσί είδικώ- 
τερον τής όριατεράς. Οβτος Εδήλασεν 
δτι Εαν όπστολμηβή στρατοκράνικόν 
πραξικόπημα *1 δημοκρατικοί δυνάμεις 
*4 πμοασπισοΜ μέ κάβε μέσον νάς 
λαϊκός Ελευθερίας. Τέλος, Εζήτηρ* δ- 
πως ρονόσχη είς τός Εκλογός τό Κ Κ Ε.

Η ΧΟΥΝΤΑ
Συνέχκο έκ της Inc σβλίδος
βαν: Αποκαλύπτει τή» ύπαρέιν
μιάς άλλης μυστικής όργονώσεως 
,|ς τούς κόλπους τοϋ στρατού, 
τού ΑΣΠΙΔΑ. Ή Ιδεολογία τής 
όργονώσεως χαρακτηρίζεται «ά*τι· 
βασιλική κσί νασερική» ένώ Επίσης 
άκεμιγκύετβ είς τήκ ύπόθεσι» τό 
όνομα τού κ. Α Παπανδοέου καί 
«πολλών όλλω» πολιτικών προσω
πικοτήτων» άλλ’ δχι Επωνυμως. 
Συγχρόνως σχεδόν τό Επιτελείο» 
διαδίδει — καί ή διάβοαιε μεγε
θύνεται άπό τό* τύπο* τής Δεξιάς 
—  βτι έγένοντα δολιοφθορά· είς 
μονάδας τής Μακεδονίας. Ποέπει 
νά σημειωθή δτι αί καταγγελία· 
αύταί άπεδεϊχθησβ» ό«ότιρα» Otir 
δεις. Αίψνιδίως, δή» γίνεται πλέον 
λόγος διά τό αχέδίο* Περωώής  ̂ .
..„. Η συζήτησές ΙπχΛίνεται'^ϋς 
διαφόρους κύκλους ηοΟ Κώττρου οί 
όποιοι τρομοκρατούνται όπό τάς 
όποκαλύφΐις. Είς τή* πραγματι
κότητα οί κύριοι αοχλοί τού Α
ΣΠΙΔΑ είχα* ήδη συλληαθπ άπό 
Εβδομάδων. Ό  Επί κεφαλής τής 
όργονώσεως λοχαγός Μπουλούκος, 
είναι άξιωματικός ποοεοχόμενος έ* 
τής άκρας Δεξιάς καί_ είχε δια- 
τελεση ύποσπιστής τού οτρατη- 
γού Γρίβα πρό Ετών. ‘Εκτός αυ
τού ό ΑΣΠΙΔΑ δέν ήτο προσψά- 
τως όργανωθεϊσα ύπόθεσι ς. Έδη- 
μιουργήθη τό 1959 διά ^ όκττιπε- 
τωπίση τή* κυρίαρχο* Επιροοά* 
τού ΙΔΕΑ. Ή  Οπαρξις τής όργα- 
νώαεως έγένετο τότε γνωστή είς 
τό* κ. Καραμανλή» ό όποιος. Φοο- 
νίμως ποιων, είχε λάβει μέτρα κα
τευνασμού τώ* δύση ρέστη αέ*ω* κ ε
λών τού ΑΣΠΙΔΑ τά όποια ¿κρα
τούντο μακράν τών καιοίων θέσε
ων άπό τούς Αντιπάλους τω» τους 
Ανήκοντας είς τήν ΙΔΕΑ.

β  ΤΑ «σκάνδαλο» τού ΑΣΠΙ
ΔΑ » έχρησιμσποιηθη ¿ις βπλσυ 
Εναντίον τού κ. Άνδρέα Πατταν- 
δοέου, ό όποιος, ώς φαίνεται, 
είχε τήν Αδεξιότητα νά σνιναντη- 
θή 6ύο φοοάς μέ τόν κυρίως ό- 
πεύθυνον. τόν λοχαγόν Μποι*- 
λοΰκον. Ή  δεξιά πτέρυξ τού 
Κάιρου, πολλά μέλη της όποι
ας συνειργάοθπσαν Ακολούθως 
με τήν ΕΡΕ διά ν’  Ανατρέψουν 
τήν Κυβέρνησιν, εδοον τήν ευ
καιρίαν νά καταγγείλουν τόν κ. 
Λ. Παπανδοέου καί νά ζητή
σουν τήν Απομάκρυνσίν του Α
πό τήν Κυβέονησιν καί τήν έκ- 
καθάοιαιν τού στρατού.
ΟΟτω δ Άνδρέα ς Παπονδρέου 

κατέστη τό αΤτιο» τής «ρίαεως. 
Ό  υιός τοβ πρωθυπουργού. 4 ό
ποιος προσεπάθοσε νά βώση ha 
νέο» ύψος εις τήν Ελληνικήν πολι
τική* ζωή*, είχε ταραχώδη σταδιο
δρομίαν. Είχε μίςεν στιγμήν Αδυ
ναμίας πρός νό* μαρξισμό» είς 
τή* έρηβικήν του ήλικίοω βτενν ή- 
γωνίζετο κατά τής δικτατβφίας
Μεταξά τή» έποχή· «ατά τή* ό
ποια» ή έμφύλιος πόλεμος «Ις τή· 
Ισπανίαν όξήρε τά άντίφασιστι* 
■ά αισθήματα. Ζιωελήφθη είς τάς 
παραμονάς τού πολέμου καί άπο- 
λούθως αύτοεξωρίνθη είς τή» Ά -Ι

Ϊιρικήν. f ie  φοιτητής άρχιεώς «αί 
¡ς καθηγητής τής Οά»ον*μι«ής άο* 

Γγήτερο» είς τό Χάμδααντ έγνωβί- 
σάι μέ τό* Τζώ» Κένννντυ καί 
συνεδέάη « έ  τούς πεοιοταοτέρους 
Εξ Εκείνων · !  δποίοι όπετήλεσα» 20 
(τη άργότερο* τό τράστ Εγκεφά
λων τού ’Αμερικανού ΠροΕδοου. Ό  
ΆνδρΕας κατετάγη είς τό Άμ#· 
ρίκανικό· Ναυτικόν, απέκτησε τήν 
Αμερικανικήν ύπηκοότητα «αί σνμ· 
μετΕοχεν έντργώς ίΐς τή» ϊτΛ ίτΐ' 
κήν παρά τό πλευρό* <βύ ΧίβΟ» 
μπερτ Χάμφρεβ καί τού ΆττλαΙ 
Χτήδενσον τού όποιου «ατέστη ό· 
παθός καί συνεργάτης.

Τά» ΔεεΕμβριαν τού I9Ó» dt 
ήλικίαν 44 Ετών ΕγκατόλειΦε τή* 
άμεριπεωική· ύπηεοότητα διά ν* β» 
ναμιχθή εις τή» πολιτική» είς τή* 
'■λλεΑα καί τούτο τό* ώβήγησπν 
«Ις τό νά Εξαναοτή κατά τής ά* 
υιρικανικής κηδεμονίας τής όποιας 
αηηάλιιψε τή* (κτεωιτ, 'βτ Επαφή 
μ| τήν Ελληνική» ποαγρατι κήτη τα 
ό κεν,εντισμής τού Άνδρέα Παπαο- 
δρέου κετιβλήφη d i  οιοεττοουέ*** 
Εθνικισμόν. Άπεητεί τήν καταπαυ- 
σν* τής Απ' εύθείας Επίχοοηγήσε* 
ως τή< αμερικενηκής KVO **ό< 
τή* Ελληνική* καί ίητιί δπως τά 
Ιυ Εκατομμύρια βίατιθ*»ται ένϊ το 
γραφκίρ» τού ποοέδρου τήέ.Κν*«*' 
νήστως, TÍ* Μάρτιό* τού 1964 
Εκδιώκει άπό τό ΥθοψεΙο» του — 
πρίτ τό» Εήοοοαττίλη άπό τή* Ελ
λάδα —-  τό» Ι ικ ά π Φ  τής Άρε* 
ριπΟηκήε ‘Γττηιωβίας Πληροφορι
ών· ό όπεθες είχε μεταβή Μ  Μ  
*ά θιαμρμτνμηθή ήιώ τόν διακοπή* 
τής άναμετρθόοκωε τώ» Εκπομπών 
τής κΨωνής τής Ααεμιοήε» τάς 
όποίας Δ α. Α. Ορπεωθράο· 1***- 
κ* αμοοήλοτιοός διά τούς Έλλη
νας. ‘Υπήρξα*, δρα« «βί **βα* 
ρώτεμα άπό τά μιπρά αύτά πλή
γματα.

•  Παρά τούς υυτίίνί διστα
γμούς της. ό Κυβέρνησές Πβ* 
πανθοέαυ άρνεϊται νά τέαΒετή* 
νη τήν άτΜβιναντ«ή* πολιηκήν 
Μ  τβύ Κί ι̂ίρνακβα 6 Kw«9<
Αντηαΐμςνικός σκοπαε τής οποί
ας Biórn Cvert ονυβιβαβχιάς Βί- 
ιαξύ νών ®ΰύ τΰύ H A .

Τά ‘Εθνιπάν Η*ά Καποθ·απρ·ααεάν Παντπιρτήμ.ρν 
Αθηνών προβηρύσνα δημόσιον μειοδοτικόν Ιιαγωνω 
αμάν δι' ένσψραγίατων προαψομών θεά τή* «μαμή. 
Buav τών είς τά Πανεπιστήμιο* Επί (ν θτες όκκεγ—  ι-

*θ" βιαγωνιαμός θά διενκρτηθή τή » 20ή* ΖΙβμίου
1965, ήμέραν Δευτέραν καί Εν τώ  κεντρικέ, κτιρίω 
τού Παντπιατηω'Ο'' Άώςνών, τέν* ένθιαψεμαμένεεν Δ- 
νοχρεουμένεα δπως μέχρι τής Ι*η * μ·αημβψι*ή< ώ
ρας τής 20-9-1965 παμμθώαωαι τά ς  ΕναφρετγΙατους 
προσφοράς τε»ν ¡1« τό Γραφείο* Έ π .μ^ητ,_Ιας. Τά 
Αποτέλεσμα τού διαγωνιβμού τ»λ«1 ύπό τή* (γκριαι* 
τού ΟΙκανομικρύ ϊυμβοωλίου.

Πόσα σχετική περί τοβ έν λάγα διαγωνισμού πλη. 
ροψορία παρέχεται έ κόστη» Τρίτην, Πέμπτην ωβΐ 
Σάββατο* Από τής 11ης π. μ. μέχρι τής 1ης μ. μ. «Ις 
τό Γραψκίσν τής 'Βπιμελητείβς τρθ Πανεπιστημίου, 
όβός Ά σαθημίας 42, Ιο ς  «μοψας.

Ό  Πρύτανις 
ΛΕΠΝ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΑΙΠΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΝ ΑΟΝΝΟΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙΖ

Τό ‘Εθνικόν κα| Καποβιστριακό» Πανβπστήμιον Ά »  
θηνών, προκηρύσσει πρόχειρον μειοδοτικό» δαρκ κληκτι- 
εόν διαγωνισμό» διά τή» πρ*ρήψε·α» μεταλλΗτών ΙπΕ· 
πλέω πρός χρήσι» τοΟ ‘ΣργωστηρΙσο Μικρόβιό*σγίας, 
Ι ·«  σνγκεντράσκως Ενσφραγίστων η ε ις ι , Ι ν .

ΑΙ Ενσφράγιστοι προσφοραΙ δπβύληύήσβσναι τ ·  ΟΙ- 
κονομικώ Ζομβονλίω Εν τώ κεντρικώ κτιρίω τού Πάνε» 
πνστηρίε* μέχρι τθς 12ης μεσημβρινής τής 27ης Χε» 
πτεμβρίου 4.1., ήμέρας Δευτέρας.

Τό άπστέλεσοσ τού διαγωνισμού Ασόκειτα» Λ  τημ 
Εγκρισιν τού Οικονομικού Συμβοολίον.

'Iva γίνωσιν al προσμορσί θεατοί δέον νά v a l i a ·  
ωνται ύπό Εγγυητικής Επιστολής ΤραπΕζπς Εκ Βραχμ. 
1500 διά τή» συμμετοχή* των είς τό» πβμάννα διαγω
νισμό», 6 8έ όνβκημυχΒησόμενος μειοδότης, πρό της ► 
πσγραοής της συμβόσεως θέλει καταθέσει Εγγυητική» ε
πιστολή» Εκ δραχ. 700 8ιά τή» καλήν ΕκτΕλεσι» τών Β
ρε»» ναύτης, ____  .

Πλείονες πληροφορία· ώς «σί τεχνική περιγραφή πα
ρέχονται Εκάστην Τρίτη», Πέμπτη* κσί Σάββατο* nm 
Amt 10ης μέχρι 12ης μεσ. ώρβς Μ. τού Γμαω»!«· Βπ^ 
μελητείσς τού Πανεπιστημιου ( Οδός ΛκούςμΙσς **
—3ος Ιρομος. τηλ. 620.001).

•Ο Πρύτανις 
AEON. I. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΙΑΓΠΝΙΣΜΟΥ

*0 ‘Οργανισμός Άαασχολησεως καί Άσψαλισεως 
Ανεργίας προκηρύσσει τακτικόν μειοδοτικόν διαγεβ» 
vi ορόν 8·Α τήν προμήθεια» σαϊτών διά τόν ύψαπτουρ- 
γικό* Ιστόν ASTR της Σχολής Μαθητείας Ιίλωατοϋ- 
φσνταυρτών Αθηνών. _

Ό  διαγωνισμός θά διενεργηθη τήν 23.9.19Α5, ή
μέραν Πέμπτην καί άρον U 0  μ. μ. έν τοίς Γ ράψει σι ς 
της Γενικής Δ)ναεως αότού ΙΚαπσθιστρΕ«« 28, δρα-
ψσς 1ες). ,___ _

"OfXH καί ηληροαορίαι «βρέχβτται έ» τοίς 
Ant Γραψείοις του Όργανιαμαύ (Τμήμα Διαχειρί- 
σεενς Περιουσίας) καθ' Εκάστην, Από 11— 1 μ. μ. ώ 
ρας, τηλ. 616-792.

'βν Άθήναις τή 8.9.1965
Ό  Πρόεδρος τού Δ. X. 
Λ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΛΚΗΖ

Τ.Ο. ‘Ελλάβος καί Τουρκίας,
Τό» ’ Ιούνιον τού 1904 Δ Πράε ο 

δοος Τζόναον δέν Επιτυγχάνει νά] 
κείση τούς δύο Παπονδρέου, τούς 
όποιους κροσέ«άλεσε είς τήν Ού- 
άαιγκτο* νά Αποδεχθούν τά σχέδιονί 
Άτσεσον Έ « τών δύο άνβοέν*. ό 
υιός είναι Εκείνος ό άπονος Εαοα- 
νίζετοι περισσότερο» άβιάλλαοτος.
Τό «σεάνβαλανο ξεαπά τρεις μή
νας Αργότερο», δταν (Ις μίαν αν 
νέντευξί* του πρός τό* «Μά»τ»  Δ 
κ. Άνβρέας Παπανδοέου «κττατ- 
γέλει βιό πρώτη» φοράν τάς «πιέ
σεις τού ΝΑΤΟ καί τών Αμερικα
νών», 5ιάδηλέ»»ει τήν ύποαττήριξό» 
του πρός τάς θέσεις τού Μακαοΐαυ 
οχετικΰς μς τή» στρατιωτική* 
ούδεν εοοποίησι» τΕ ζ. Jtúnpco; καί 
Εκδολάνή δοΒΟσίυ iá J 4 i<Bw » P  
νψν Τβν διά ^ jp p g ñ v  pp8|rTÍr 
κής βοήθειας _ προς 'των Κύπρον.
Ή  όμεριοονική πρεσβεία υυγκινεί  
ται καί διαμαρτύρεται Δττόνως 
πρός τά» ε. Γ. Παπανδοέου διά τάς 
δηλώσεις το» αίοΰ του. αέ άπονοι 
θεωρούντεη εχθριεαί πρός τάς Η 
νωμένας Πολιτείας καί τά ΝΑΤΟ. 
Μία Ενορχηστρωμένη Εκστρατεία 
τοβ τύπου, _άκ4 Εφημερίδας Δε τής 
όκ«ας Δεξιάς μέχρι τής Δεξιάς ρ«- 
ρίδος τού Κέντρου, «ατέλοξ» (να 
κηνα άργότερο* άς τη» Εξω Ιηέ 
οωαιν  ̂τού κ. Α. Παπανδοέου καί 
« ·«  τή» παοαίτηαΐ» του άπό τή» 
βόσιν τού υπουργού ‘ΑνβπΧοοωτοΰ 
τοβ Συστονιαμού.

Μέτά τάς άπυκαλύφεις βνά τά» 
ΑΣΠΙΔΑ είς «Τή Βήμα» ά στρατη
γό« Ίορδανίδης κρούει τό» κώ
δωνά τοβ κινβύνοο. «Ή  ‘Ελλάς τοά 
Φκι. κινδυνεύει *ά καταατπ δεύτε
ρος Άγιος Δομίνικος καί ά κ. Πα~ 
ποτνβρέου ,ά γκωοίσπ τρ» τύχη» τοβ
Χουάν Μπός».

Ό  «. Γ. Παπανδοέου όφίατατο 
τότε διπλό» Εκβιασμόν. Άπό τη» 
Δεξιά» τό» coK»iλού» οτι θ* 
κεΑύφου» τά πάντα_άά» Sé» άττα- 
Φ'άση τά» «Περικλή«». έ»ά «υγ- 
ΧΡβνως Εχω άβχίσει σνζητηαις de 
τή» Βουλή» έπί τω» χατηγοοιώτ 
«ατά τοϋ κ. Καραμανλή καί τών 
σννεργατών του διά τή» Δε 
Δνω  τοβ δημοσίου χρήματος. Άπό 
τή» Αριστερά», οί οπαδοί της είς 
τούς κόλπους τού Κέντρου καί οί 
Βουλαετοί τής ΕΔΑ φαί»—ται Δ  
ταιμοι ιά τό» 4γ«αταλείψου* ά» 
δέν άναλάβη τή* Ελεγχο* της βίοι- 
κάσεως τού στρατού.

Ό ς συιηθως ό κ. Παπονδρέου 
προσπαθώ νά χειμιοθή *αί τάς δύο 
πλευράς. Διά νά κατευνάπη τή* 
Δεξιά» διαδηλώ»«· δτι al «ητηγο- 
μίαι «ατά τού κ. Καραμανλή Ιχουν 
παραγραφή, άνώ Επίσης άπνκακβυ- 
vci ώρισμένους άξι«ΗΜΤ·«ηύς τής 
ΚΥΠ είς τούς άποίους είχαν ό*α- 
Βάκει αρ>ηγ*Μμ4»ως «ά 4ρ—»ήο»υ» 
τή» ύπάά—ιτ «Περικλή«*. Άπό το» 
άλλη» πλευρά» ύποκύπτει «Ις τάς 
πιΕσείς τής άμιστ—βς τοά ΚΔ- 
τρου «αί τής Άκρας Άμιατβμάς 
Αναγγέλλω* τή* 2βη* Mouvfou Ε- 
νώπι— τής Βουλής τή» άπάφβσί» 
του νά ΕκκαάοφΙση τά* στρατό* καί 
*ά τό* όποβώση «Ις τό Ί θ η ς .  

ώ  Έγνε&βιζι* άματγς δτι μέ 
τό* τρόπον αύτό» ύπςγοαψς τήυ 
θαυατική* καταδίκη* τώς Κνδ«β-| 
νάαςώς ταυ; Τά αίτημά ταυ & «  
τη* ΑντικατΑστααι* τβύ «- Π 
Γαρουφαλιά άνοιγςι τη* ώδά* 
τής ιττώσβως, Ό  ββστλςύς ·« *  
ή ΑμςρικανίκΛ Πμεαάε'α κα»ι- 
ατοΟ» ααψός 6τε δέ* όεητψέάά* 
ται *ά Εχη τυιαΟτακ ψιλοΟοξίβς 
«καθ’ Α* στιγμήν τό όνομα τού 
υιού τού enea áyoutüivuáw* 
its τή* ύττόθκτιν «Α ΣΠ ΙΔΑ κΌ  
γέρων ετολιτεκάς πβοτιωά νό 
ταχθή Αλληλέγγυος «Ψ0< τά* 
υιόν του—τό* OW0W  β  «ρο* 
κβτηβ«ηκβ( ΑνβκψΙβχις «χ ο » 
ΑιταΜΑξςι πώση< úwoáwK—■ 
καί νά (Ηφθή « ς  τών μάχηο. ή ό- 
« Μ  τό* άνέμοά 
Μετ' όλί νο*. μετά τόν ά—ωσο- 

aie» τή« Κνβηρνάσκως Νάόο τό» 
Ιδη* ’ Ιουλίου, χιλιάδες Αθηναίων 
Ικραύγαζο* «Ις τάς άύοάς «Κάτω 
ή Χούντα», «*β«ω όΙ Άρημιοανο«» 
καί «Δάν σέ θέλει ό λβάς *<ψ »  
μάννα αοο «οί μαμάς Ιά- Λάτό τά 
υιασιαοτικά οινθάκοτο εΓΧαν ίσως 
άλιγώτνμ— ώντίκτμμβ* άπά T g  **- 
fl*  «  γαβγάλατα». ή άπνία διςτ— 
ζι τήν χάρο» «βί έττοοκάλεσ» πί- 
•ο τα γΕλωτφψ. ,

'Ακαδημ«ί·4.< καί ποιητής ά *  
Νόθας εΤχ« γμάψη ποΑβιόηββ τούς 
»τιχηαςί

Ή τα » τά στάθεια αοβ 
άσπρα σάν τό νάλβΤβ 
«αί μούλεγες γβφγάλβ»β·.,ν 
*Ν ρίκα ήτο καλό, ό έιΛοτή τώ*

¡ X , £ 1!Í7«*ÍS .T fc S ‘,
τάς Μμιοοοτέρας μ—ιι » ιανόε «ώ
μος, θά* ι ά «  ποτζ τό Βιοατώματά 
το*. Τά πλήθη παρΛαβα» Τ* «γαρ 
γάλα «ο » δ> ά νά τά μπαθάλααν «R  
όμτθκττπά» δπλ— ρητά τής «ν6*ρ·

Ό  κ. Νόβας άνατμάπα «αί Κ έ  
Φ—ίσάη. βχι δμως καί ή Δε^ά ή 
όποιο έξηοθενηκένη πατόπτ* 20 μη
νώ* ποπονβο«ν«ής «νβεβνηοτως *' 
mueve* ίλήν τή* Λοηκάτητβ τώ* 
τριάντα Ετών τήτ Η-νσίενν της

ERIC ROULEAU

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΠΗΜΟΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Η I» Άθήναις Σχολή Ο.Οεονσμιχάν κσί 
'Εηστηιάν προκηρύσσει μειοδοτιχόν ώαγων· 

σμόν δε' έναψματ ίστων προσφορά» διά τή* άντιοατ— 
στάσιν θερμαντικόν σωμάτων

Ό  διαγωνισμός έκργηβήσεται τήν 12η» *ΟιεΤ&· 
*Ρ*οβ i. L  καί ώραν 12 μεαςμ. έ* τω 
τής Σχολής. Πατησίων 76.

Αναλυτική πρακήροξις τού ά ογυ »» . 
ται έ» τώ καταστήρατι τής Σχολής καί πατά τά ς  
Εργασίμους ήμερα ς καί ώρας.

Έ ν Ά θ ήναις τή  8η Σεπτεμβρίου 1965Ό  Πρύτ α ν ις  Μ Α Ρ Ι Ο Σ  Τ Σ Ι Μ Λ Ρ Α Σ
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Ό  ‘Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων προσβάλει τούς 
Ενδιαφερομένους πρός ύπειβολή» κρααφορόν ά ά  τήν 
προμήθειαν, μεταφοράν καί έγπατάατααιν ·μ ·  «  «α  
σηυααμένω» Ιυομόια» μανίμαω τάααα μοναταξίω». δε- 
ταξίων «xsí τρ ιτά ξ ιε »  καί ικιμα ταξΐεν»  αχολεβών πτε- 
Ρ·β*. προοριζαμέναν δε' ράησμηπς πληγέκτνας έκ σει
σμών, άναγμΰφυμέιυ » είς τά  έ* τή  τεχνική αχρεγρο- 
φή περιλεχμδανάμηιαν πίνακα, τά » καβορέζουτα τόν 
αριθμόν, τά  είδος mxi τά » ιάααν ΰ ιειΕρρπως Εκάαταα 
σχολικού κτιρίου.

Τών σχετικών δρω» συμμετοχής καί λοταώ» λεπτο- 
pcpciû» δύναντεπ νά lM w n  γνώαν» ai i  ί ι ι ιψ · , · · ·  
Μ» κατά τάς εργασίμους ήμέρας καί ώρα» 12.00 Βως 
13.00 είς τα  έπί τής U a v  Φειδ ία · 14 ι ραμενα τοά 
Όργανιαμαύ |7ος όροφος, γρσψείωι 3 ).

Ή  προθεσμία υποβολής προσφοράν λήγω τήν 25ην 
Σεπτεμβρίου 1965. ήμεροι Σ άβατα»  και άρον 12 μ.

Έ »  Άθήναις τή  *  Σεπτεμβρίου 1965 
Ό  Πρόεδρος  τού ‘Οργανισμού Σχολικόν Κτι 

θ. Ζ. ΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Σ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΝ 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ

Τό Μκτοχινά* Ταμείο* Στρατού (Κελωβτμρη 13) 
λαβό» 6»* άψε» αιτήσεις διαφέρω» πμ*μηθμμτώ» Ε ξω 
τερικού, διακηρύσσει δτι τροποποιώ τή* πρνγονστ ά
ρον ΘΛωιήμιιιξιν αάταύ έπί τ ώ  ώς ént άνττκειμέτσρ μό
νο* δσο» Αφορά τή» χμκ ολπγνα» Si εξαγωγής τοβ &α- 
Υ*·ν*αμ«ΰ, άπά 15ης Ι )4 ρ ϊω  είς 3άί(* Ι )Ε » ί ω  Ε. É.» 
ήμερα* Πέμπτη» καί ώρας 11— 1$.

Κατά τά  γενικά στοιχεία ή διακήρυξές ω ρ ω ί ιο  
αύτή.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΡΙΩΝ
η ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  Δ ΙΑ Χ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ

Ό  *θ,Ι « ι ι ι ι ΐ ι  Τχνλιω _
-φιιίΝ ιι  είς θηρίω** y w lâ n ii θισγίνιρμά»

■uá» Knpiuv f c a q u i . 6η ; 
«ι*

Ειωφεκγιφτω» κμοοβόρώι 6« ά ν »  άκπτάν ως ώ Π  
«ερωας Ρ»νά6·ς Ε»ε της «κατά» Επί τω» ημών τού τ*. 
μςλογίτ» «Μ · , · · » · ι ·γ ι ·ι ·|  Βάνη  *ής ευλογ»τ<ρας 
•άοΜΜάς « , ι ι ω , η  I  ά ώιι(ιε ά·»·Ι έ««» άκττλάν»ας 
νά» ω ψ α ώ ω ιιψ  ω ί ·Η1«»νμ»1ι*ι·ά » εγνωτνατάηον

ιπνωα ν μάε Ι ι ω η,γηΒόνι ιω  τό» θθήν X n m qBp i .
1 ή»Ε»«ν ΠΕρπνη* και ώρα» I t  μμ. cJ« τ*  έπί 
ύ * o4mw 14 <4σς M »»n ) ν »ηιί» τοά Ό ργαν»-

%» 
«V |φθδ

Δ»κτω Εργνλεώνι Β η μ ντω · O n t * 1* «* * ·«* « βΤί*ίοα
β, Γ. «οί Δ Τ φ ω ς #  ΒΡΥΟ *M »W > 4  öw* «*ς ίρ *. 
υ*«β«βεις τά» (* J«xM Bia»4f»a» πηρί «***'(■ ν «μγν- 
λάΒν» 4 ω »εί ί » Άργω» ά π μ  *ζ4»«ν«ι άκοχράο-βίώς 
μείά ώπνιιματιιημίιι Μτχ«»»>>*Υ** ή r~* ~Τ>ΠΙΙΙΤ·ΐ'·'4|»ιι. 
«οι διτ> *»*τ«Λκ«ι Μηχωωλάγη η καί ΤΔοντροΜγον.

'ψχγάνπς σιψμττηΛς Μ ς.«*» ».κτνν.ννύι «*Ρ»ω ζ0. 
Μ» «Ν^ώύ» τ«*ς Εκατόν <2%) tnA » i «  n iiu l i .  ίΐήϋος

•νταύθο γμα-S ’sτή« μΑΝηΦ 
(VicιέχΟνες νλη μιφ ίΜ έι  v c h »i* n  I k  *  p c i ·  τού Ό * * ι « η > ν |  » 1 « * ·  14 <4ος n S a  «ατά τό ς  ΕφγΦΡιμης ήμάμας » V * . ώμος 12 μ . —  15 μ -μ . _■θ» *ώΦ»ως  τή B  t  l t w  

ο  θ , ί ιη ΐε 
· .  ΠΛΑΑΜΤβΑΗΙ

M ETIUKM  ΤΑΜΕΙΜ ΣΤΡΑΤΟΥ
Θτμι«Ε « n fcVTTivvvi «Μ  «ι»_^νσφραγ ■· ,  π » ν  

Φ·*ά» ά ιπ ω η Μ , ρ ι ι  τά» 27η Ι,Βρίη, \9*Α ήμέρω» 
Δεσιύρο» Μ  « ω »  ) ' — ' «  «Κ  τά Γ » » , · '»  * «*  <Κολο- ■ ιι,ένη  I t .  Αβηναι) η ν ομπτωγμρφ ι«4ς μηχανάς προβα- U * .  · ιιωμ«τ«*μη > ι·ά ε TtnVtao, τάμτοΐΛ}, οριάνια μςτάΑ- W s  νλ ιθώ — ι  όπρστησώσμασ.  » ν* ν ν « ς .  μπχανφς ς ο ρ . τι ι α ε ,  μ»ι » νχηρπ η κτ ή ς ,  Β Β μητΜ α ς . E O m ip w rtv w ip u  α ς . » I T ,»λω«κινητή«»ς .  μοχατήμοτ ο  λ α ώ ν · « ,  ήλον- 

•m w nY re i'iu é i RttfemiKi, γμόμανς, , « « ι »» η ·» Μ  ώ Ι Ι έ επ ς «α4 άπ«Βημ ά <ω», γρ ψ . ,» » ω « ν ές. 4ψ. 6*νμηχονάς, « Α ς  T tA nm niviu viac <πν-
enmm  τηλι»·»·». τηλεψ. «Λλαμη. rt-rñ*«·· « . άαιμ « λ π  )  ήλιογμάοβ ι. άπτικνίW , Μ · ι ι ·τ ι» ί  «to cen
βώέMStvl— — --------------------

Α4το«ΐ«ητβ. ρετοχωριΡΙιένο. Βίκαώ* mt ρυμωάκούπε-
τ*υ ΕίΒ«η μτήμ»η. θντοΔλετ ιη ά «άτωειτή τ ·· καί Εώμώ w  ά * .E l t »  έκ σ ιδήρου, « ρη χά λκ νν a n  Ικ ιπ ά .  i n r t W .  «όλϊά ες Εξ Βμωιχ άι υ »« κλπ.Ε ίδη  μ ά Η τ ν .  «αμθΕαα β ,  κα η έά ενα  ζκαινουφγΒ— μ - λεοπ) Μ ά ·  j m  η ΐ ή  Εκ δέρματος, ( ώ ε ί · ,  β « φ » Χ · . κάδους, λ ιπ α ντΕ λ η α , Ε μ η τελο Μ ΐ, τρβοτεζβγοβφκία. ξβ ω -
"ViZrexoNtAi merλ λ λ t ε υ β ο μ δ ι ε ιλη μ μ η ςΠ>ν εν » ρίσ ι  Κοληωημόωη 1 5 . Ά Β ή νεα , τ η λ  U Í I M .Τμήμα τληωθ.

ΔιευΒύηκ.ς νυνφάνως τώ M u  I
ΛΑΜΠΡΑΑηΙ
ΕΗΗλΚΟΙ
11

Μ * τ « τ  ΧΨ Δ 
έαώ Μ ^Ι « Α

Α ω ή ά ερ η ΓνκυνρονκΙν* ι  
Κμότωως 3

ΛΜΑ9ΙΔΜΧ

Τά ιιμΕιω ω  «ημηααωάνπνο 1 i l  Κ * άνοΒΙΘκιται |


