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Συνεννοήσεις 
Κυβερνήσεως 
καί κομμάτων

Κυβέρνηση καί κόμματα συνετίζουν τ ίς  συνεννοήσεις γ ιά  τη διασφάλιση των προϋποθέσε
ων τής διενεργείας αδιάβλητων εκλογών καί τη διεξαγωγή του προεκλογικοί) άγώνα μέσα σέ 
ήπιο κλίμα. Σήμερα τό πρωί εκπρόσωποι των κομμάτων θά έχουν δεύτερη συνάντηση μέ τόν υ
πουργό παρά τώ Πρωθυπουργό) κ. Α. Βλάχο.

, ένώ εξετάζει τόν τελευταίο μάρ- 
ίου

δίδεται
'οεβα

Στη σημερινή συνάντηση πιθα
νό νά υπογραφή καί κοινή ανα
κοίνωση, στην οποία θά τονίζε
ται ή πρόθεση τής Κυβερνήσεως 
νά έξασφαλίση τ ίς  προϋποθέσεις 
ελευθέρων καί άδιαιβλήτων εκλο
γών καί νά πάρη όλα τά αναγκαία 
μέτρα (αφοπλισμός των TEA, ι
σοτιμία γιά όλες τ ίς  εκλογικές 
παρατάξεις ατά μέσα ένημερώαε- 
ως κλπ.) καί ή άπόφαση των κομ
μάτων νά διατηρήσουν τόν εκλο
γικό αγώνα σέ έπίπεδο ώστε νά 
μην έπωφεληθοΰν. άπά τυχόν οξύ
τητες παράγοντες τής άνωμαλίας.

Στη σημερινή συνάντηση θά πά
ρη μέρος καί εκπρόσωπος τού 
Κ.Κ. ( Εξωτερικού). Στην προχθε
σινή συνάντηση μέ τόν κ. Βλάχο 
πήραν μέρος, όπως είναι γνωστό, 
οϊ κ.κ. Άνδρέας Κοκκέβης (Ε .Κ .- 
Ν .Δ.), Γ. Ράλλης (Νέα Δημοκρα
τ ία ), Κ. Σημίτης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 
καί Λ. Κύρκος (Ε.Δ.Α. -Κ. Κ.  Έ- 
σωτ.). ’Αβέβαιο είναι άν θά δεχθή 
νά ύπογράψη την κοινή ανακοί
νωση τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σχετικά μέ τή χρησιμοποίηση 
άπό τά κόμματα των μέσων ένημε- 
ρωσεως ή Κυβέρνηση θά άνακοι- 
νώση τ ίς  αποφάσεις της μεθαύριο 
τό αργότερο. Κατά τ ίς  πληροφο
ρίες μας, ό κ. Πρωθυπουργός έχει 
δώσει εντολές γιά  πλήρη ισοτιμία 
στην χρησιμοποίηση τού ραδιόφω
νου καί τής τηλεοράσεως άπό τά 
κόμματα γιά τήν παρουσίαση των 
προγραμμάτων τους. Στά κόμμα
τα θά δοθή ή δυνατότητα νά πα
ρουσιάσουν περισσότερο άπό μία 
φορά τ ίς  θέσεις τους άπό τά μέσα 
ένημερώσεως. ’Εξάλλου θά έξα- 
σφαλιστή ισοτιμία στήν κάλυψη 
τής προεκλογικής δραστηριότητας 
των κομμάτων καί στά εΐδησεο- 
γραφιικά δελτία τοΰ ραδιόφωνου 
καί τής τηλεοράσεως.
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Σήμερα ή αύριο 
9ά ανακοινωθούν 
τά άποτελέοματα 

των είοιιηρίων 
έζετάοεων

Σήμερα jí αύριο άνσμένεται νά 
ανακοινωθούν άπό τό υπουργείο 
Παιδείας τά άπστελέισμοοτα τών ει
σιτηρίων έξετάσεων στίς ανώτατες 
καί ανώτερες σχολές του έτους 
1974 .

Οί πίνακες μέ τά όνάματα τών 
είσαγομένων σέ κάθε Σχολή θά δη- 
μοσιευθσύν erró «Βήιμο» τής έπο- 
μένης άιπό τήν ήμερα τής άνσκοι- 
νώσεως τών Αποτελεσμάτων.

Όκ.Άβέρωφ 
στά νησιά 

του Αιγαίου
•  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΗΣ

*0  υπουργός Ε θνικής Άμύνης κ. 
Ε. Ά&έρωφ έπιδαίνοντας στρατιω
τικού αεροσκάφους πραγ ματοπο ίη<τε 
χθες «έπ ί σκέψη - αστραπή» στα νη
σ ιά  τού ‘Ανατ. Αιγαίου Λήμνο, Μυ- 

Χ ίο , Σάμο καί Ρόδο. Σέ 
¿ρωτήσεις δημοσιογράφων στήν Μυ
τιλήνη & κ. Άδέρωφ εΐττε στι ή έ- 
ττίσκεψή του σχστί^εται μέ τό  θέμα 
τής άμύνης τών νησιών. Ό  κ. Ά - 
βέρωφ έξέψρασε τήν απόλυτη ίκα- 
νοττοίησή του κ«ί εΐττε δτι σΐ έντυ- 
ττώσεις του υπήρξαν άριστες. ‘Αρ
γά τό βρόοδυ ο κ. Άβέρωφ έπέ- 
στρεψε οτήν ’Αθήνα.


