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Ώρισμένες άπλες αρχές πού καθορίζουν τη πολιτική ζωή του τόπου
μας δίνουν και την απάντηση στο ερώτημα Βασιλεία η Δημοκρατία,
βασική αρχή είναι η εθνική ανεξαρτησία.

Η δημοκρατία είναι το

μόνο πολίτευμα που εξασφαλίζει οι "¡¿λληνες να καθορίζουν οι ίδιοι
τή τύχη του τόπου τους. Ό βασιληάς ήταν και θά

είναι τοποτηρητής

ξένων συμφερόντων, λωρίς ρίζα στή χώρα, μετά τόσα χρόνια ανοιχτής
διαμάχης μέ τις πολιτικές ηγεσίες είναι αναγκασμένος νά καταφύγει
στή συμμαχία των ξένων δυνάμεων. UÌ βασιληάδες μας ήσαν γερμανόφιλοι, άγγλοφιλοι, αμερικανόφιλοι. Γιά κανένα δέν ακούστηκε οτι υπο
στήριξε τά συμφέροντα της πατρίδας μας ενάντια στις μεγάλες δυνά
μεις. Γιά νά ανήκει η

ϋλλάδα στους 'Έλληνες πρέπει νά ψηφίσουμε

Δημοκρατία.
ima δεύτερη παραδεκτή από όλους μας αρχή είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Μόνο η δημοκρατία εγγυάται τή λαϊκή κυριαρχία. Στή βασιλεία ο
λαός ούτε καθορίζει ποίος θα είναι βασιληάς ούτε μπορεί νά διώξει
τό βασιληά, πού δέ του είναι αρεστός. Γιά νά φύγουν οι βασιληάδες
από τήν

Ελλάδα χρειάστηκαν επαναστάσεις, κινήματα, εθνικές κατα

στροφές. *Αν Ο Κωνσταντίνος επαναλάβει τά λά£η του θά χρειαστεί
γιά νά τον διώξουμε νέα εμφύλια διαμάχη. *Η βασιλεία συνεπάγεται
στην '¿λλάδα πλατειές εξουσίες γιά τον ανώτατο άρχοντα. Ό δαυλός
ισχυρίστηκε οτι θά μπορούσε νά επιλέξει ακόμη και τό κηπουρό του
γιά πρωθυπουργό καί οχι τό πρόσωπο, πού θά του ύπεδείκνυε η πλειο
ψηφία της οουλης. Οι βασιληάδες θεωρούσαν πάντα τό στρατό τομέα,
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οπού αυτοί αποκλειστικά θά κυριαρχούσαν. ιό αποτέλεσμα ήταν οί κλί
κες, η έλλειψη κάθε δημοκρατικού έλεγχου, η 21

Απριλίου και η

επτάχρονη τυρρανία. Με τη λαϊκή κυριαρχία ασυμβίβαστη είναι και η
παράλληλη εξουσία, πού συνεπάγεται αναπόφευκτα η βασιλεία. *0 βασι
λιάς δημιουργεί δικό του κόμμα. Οι βασιλικοί άνδρες αποτελοϋσαν
στην

Ελλάδα την άφανη αλλά καί υπέρτατη εξουσία.

Στην

Ελλάδα ή

βασιλευομενη δημοκρατία ô£v υπήρξε ποτέ* δημοκρατία αλλά συγκαλυμμένη
τυραννία. Γιά νά είναι ο λαός κυρίαρχος, γιά νά ανήκει ο στρατός
στό έθνος πρέπει νά ψηφίσουμε τη μόνη δυνατή δημοκρατία τή*ν αβασίλευτη Δημοκρατία.
'Ολιγαρχίες δεν έχουν θέση στό τόπο μας. *Η βασιλεία στήριξε καί
ταυτίστηκε με* την οικονομική ολιγαρχία. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες
μεγαλοεφοπλιστέ'ς καί τά ξένα μονοπώλια υποστήριξαν καί υποστηρίζουν
το βασιλικό θεσμό, ίίαρεμπόδισαν με* τη βοήθεια του τη κοινωνική
πρόοδο. Ελπίζουν οτι θά τους βοηθήσει καί μελλοντικά στη καταπίεση
των δικαιωμάτων του εργαζόμενου λάου. Γιά νά ελευθερώσουμε την Ε λ 
λάδα από στυγνή εκμετάλλευση, γιά τη κοινωνική αλλαγή πρέπει νά ψη
φίσουμε Δημοκρατία.
Η βασιλική παράταξη ισχυρίζεται οτι η βασιλεία είναι παράγοντας
ομαλότητας. Μόνο όμως ή δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα καί
την ειρηνική πρόοδο.

Η βασιλεία ήταν καί θά είναι στην Ελλάδα
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η μόνιμη πηγή ανωμαλίας.

Η δικτατορία τοϋ 36, η δικτατορία του 67»

ò εξευτελισμός της Βουλής το 1965, ή αποπομπή του

Καραμανλή* το 1963

ήσαν έργα του* βασιληα. Για να κλείσουμε το δρόμο σε νέες συνταγμα
τικές περιπέτειες, για σταθερότητα, ειρήνη καί εθνική ενότητα πρέπει
νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.
Ή βασιλική παράταξη επικαλείται τα έργα της βασιλείας σα τη βασιλι
κή Πρόνοια, ΐά έργα τούτα άνηκαν στ© κράτος. Τό βασιλικό περιβάλλον
τά μονοπώλησε για νά επεκτείνει τη δύναμη του,-^
'-.Κάλεσαν οι βασιλικοί άνδρες τό λαό νά ζητιανέψει βιβλιάρια άπορων
κορασίδων, θέσεις σέ τεχνικές σχολές, ενίσχυση στη θεομηνία. Ό
λαός όμως έχει δικαίωμα γιά ψωμί, παιδεία καί ανθρώπινη διαβίωση.
Δημοκρατία σημαίνει νά αποφασίζει ο λαός πάνωσστό τι του ανήκει.
"Οχι νά τόν εξαναγκάζουν δήθεν μεγαλόψυχοι νά επαιτεί τό δικό του
υστέρημα.
Πολλοί άπό σας θά θυμούνται τη συζήτηση γιά την αμοιβή του βασιληα.
*Η βασιλεία μας είναι πολυδάπανη. Κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια τό
χρόνο. Ή αύλη, οι προΓκες στις βασιλικές πριγκίπισσες, οι επιδει
κτικές γιορτές, πληρώθηκαν καί θά πληρώνονται άπό τό λαό. Ή Δημο
κρατία δέν έχει ανάγκη ούτε από λοφία ούτε από επίδειξη. Γιά νά
μη «παταλιωνται τά χρήματα μας, γιά νά χτίζονται μέ τό περίσσευμα
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μας σχολεΤά και νοσοκομεία πρέπει, να ψηφίσουμε Δημοκρατία.
*Η απόφαση γιά τη δημοκρατία είναι απόφαση πού επιβάλλει

η

αξιοπρέπεια μας. έρωτος πολίτης μιας χώρας πρέπει να είναι πρόσωπο
πού έχει αναδειχθεί από τη δουλειά καί τους πολιτικούς αγώνες του.
Διαβάσαμε οτι έ Κωνσταντίνος ξέρει καράτε, δηλαδή να παίζει ξύλο.
Γιά τις σπουδές του δεν ακούσαμε ποτέ τίποτα.

0 αγρότης, ο εργάτης,

ó βιοτέχνης, ó επαγγελματίας δεν πρέπει νά ταυτίσουν τό*ν εαυτό τους
με κάποιον πού δεν αισθάνθηκε ποτέ τόν ιδρώτα καί το κόπο τη*ς καθη
μερινής δουλείας.
Ή

σημασία τη*ς βασιλείας φαίνεται στην ωρα της κρίσης. Ό βασιληάς

είναι εγγυητής τη*ς συνταγματικής τάξης. Ό Κωνσταντίνος ©χι μόνο
συνωμοτούσε τόν Απρίλη του 67 γιά νά επιβάλλει τη δικιά του τη βασνλικη δικτατορία. Μετά τό κίνημα κάλυψε, υποστήριξε καί συνεργάστηκε
μέ τη χούντα. Αποδείχτηκε έτσι ανίκανος νά προστατεύσει τό πολίτευμα.
ϊο Δεκέμβρη του 67 διοργάνωσε τό αντικίνημα γιατί οι συνομωτες του
δέν έπαιζαν τό δικό του παιχνίδι.

Αγνόησε γιά τοϋτο τίς δημοκρα

τικές δυνάμεις. Αποδείχτηκε γιά δεύτερη φορά ανίκανος νά καταλάβει
τό χρέος του. ώιπε ο Κωνσταντίνος ©τι δέ θά επαναλάβει τά λάθη του.
Άλλα και αν ακόμη θέλει νά συμπεριφερθεί δημοκρατικά, δέ τό μπορεΓ.

»
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*0 τρόπος πού μεγάλωσε και ο τρόπος πού σκέπτεται τό αποκλείουν.
Ψηφίζοντας τη Κυριακή για τη Δημοκρατία θά κάνουμε κάτι αυτονόητο
για κάθε επιχειρηματία, βά απολύσουμε τό διευθυντή* της επιχείρησης
πού ανόητος και ανίκανος την ωδηγησε στη Καταστροφή.
Ό Κωνσταντίνος δέ πολέμησε. "Εφυγε για τη Ρωμη"οπως οι αρουραίοι
πού έγκαταλείποόν το πλοίο πού βυθίζεται" (DAILÍ MIRROR). "Εμεινε
έκει επτά χρόνια σιωπηλός. Τό δημοκρατικό του πάθος άναψε αφού τόν
έδιωξαν, άφου σταμάτησε η βασιλική* χορηγία. Γιά βπτά χρόνια ο δήθεν
πρώτος αντιστασιακός εισέπραττε κάθε μέρα γύρω στίς τριάντα χιλιά
δες δραχμές ένω οι εξόριστοι καί φυλακισμένοι έπαιρναν δεκαεφτά
δραχμές. Μόνο άνθρωπος χωρίς συνείδηση του χρέους του θά μπορούσε
νά δέχεται χρήματα άπό τους βασανιστές, θά μπορούσε νά μένει σιωπη
λός θεατής στό δράμα τοΰ" τόπου μας. ¿Ιημερα ο Κωνσταντίνος ζήτα την
ανταμοιβή μας. Νά δείξουμε οτι είμαστε λαός περήφανος. Νά ψηφίσου
με Δημοκρατία.
Ό Κωνσταντίνος ξέροντας οτι καμμιά λογική σκέψη δέ δικαιολογεί την
επιστροφή του έπεκαλέστηκε τά συναισθήματα μας. Νοστάλγησε τη χώρα
μας. TÍ νοστάλγησε όμως; Τη ταβέρνα της γειτονίας η τά παλάτια του,
τό πανηγύρι στό χωριό η τις κρουαζιέρες των εστεμμένων; "ίσως νοσταλ
γεί την εξουσία νά μας δυναστεύει. Ό ελληνικός λαός δέ πρέπει νά
του τη* δώσει.
Ό Κωσταντινος έδειξε στους δημοσιογράφους την οικογένεια του. Ή

»
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δημοκρατικη παράταξη σας καλεί να αναπολήσετε τίς οικογένειες
των εξόριστων, τά παιδιά των φυλακισμένων, τους γονείς εκείνων
πού σκοτώθηκαν στ© ΙΙολυτεχνειο, τους πρόσφυγες στη Κύπρο. Ή
δυστυχία τους είναι δημιούργημα και του Κωνσταντίνου.
ιό ΐιανελλήνιο Σοσιαλιστικά Κίνημα, τά iiA.£Q.K. σδς καλεί τη
Κυριακή νά ψηφίστε αβασίλευτη Δημοκρατία. Σας καλεί νά ρίξτε το
ψηφοδέλτιο μ£ τά πράσινα γράμματα. Γιά νά προχωρήσουμε επί
τέλους στο τόπο μας ομαλά στην εθνική ανεξαρτησία, τη δημοκρατι
κή διαδικασία, τη κοινωνική απελευθέρωση. Γιά νά είναι ο λαός
κυρίαρχος, νά άνηκει ó στρατός στό έθνος και η *£λλάδα στους
"ϋλληνες.

Television Address of Costas Simitis
of the Executive Office of the
Panhellenic Socialist Movement (PASOK)
Thursday, December 5, 1974, 10 = 00 pi"

Certain simóle principles whichdetermine the political life of our
land aive us the answer to the question of Monarchy or Republic.
A basic principle is national Independence. A Republic is the
only form of government which guarantees that the Greeks themselves
determine the fate of their land. The king has been and will be the
local représentative of foreign interests. Without roots in the
country, after so many years of open conflict -with political leader-"-^
ships, he is forced to rely on the alliance of foreign powers. Our
-Monarchs have been Germanophiles, Anglophiles and Amcricanophilos.
For none of them can it be said that he supported the interests of
our countrv against the great powers. For Greece to belong to the
Greeks, we must vote for the Republic.
A second universally accepted principle is Popular Sovereianty.
Only the Republic guarantees Popular Sovereignty. In a monarchy,
the people neither determine who is the King, nor can they remove
a King who does not please them. Revolutions, movements and national
catastrophes were need for the Kinas to leave Greece. If Constantino
repeats his errors, it will require a nrw civil conflict to remove
him. The Monarchy in Greece involves broad powers for the supreme
authority. Pavías araued that he could even select his gardener for
Prime Minister and not the person who would be proposed to him by
the majority of the Parliament. The Kings have always considered
the army a sector in which they hive exclusive authority. The
result has been cliques, the absence of every democratic control,
April 21st and seven and half years of tyranny. Parallel power, which
the monarchy inevitably involves, is irreconcilable with Popular
Severiegnty. The King creates his own party. The Royalists in
Greece have constituted the invisible but supreme power. In Greece,
crowned democracy has never been a democracy, but a hidden tyranny.
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In order that our funds not be wasted, in order to build with
the surplus schools and hospitals, we must vote for the Replblic.
The decision for the Republic is a decision which our dignity
imposes upon us. The first citizen of a country must bo a person
who has been raised up by his work and his political struggles.
We read that Constantino knows karate, that is that he likes a
fiaht. About his studies, ve have heard nothing. The farmer, the
worker, the craftsman, the professional should not identify himself
r

with someone wh^ has never felt thefseat and burden of everday
work.
The meaning of the MBnarchy appears in h^urs of crisis. The Kino
is the guarantor of constitutional order. Constatine not only
conspired in April of '67 to impose his own royalist dictatorship.
After the movement, he covered, supported and collaborated with the
junta. He was thus proved incaoalble cf orotectina the political
order. In December of "67, he organized a counter-movement because
his consnirators were not dancing to his tune. In this, he ignored
the democratic forces. He thus proved for a second time incapable
of understanding his ohlicaton. But even if he wanted to behave
democratically, he could n^t do it. They way in which he orew up
and the v/ay in which he thinks ferbids it. Votina on Sunday for the
Republic, we will do semething self-evident for every enterprising
person. We will dismiss the director of the enterprise who, insensibly and ineotly, has led it to catastrophe.
Constantino did not fioht. Ho left for Rome "ss the mice abandon
the sinking shio" (Daily Mirror). He stayed there silently for
seven years. His democratic passions wore ignited when he was
expelled, when the royal allowance was halted. For seven years,
the so-called first résistance fiqhter took in daily around
70,000 drachmaes while the exiled^nd imprisoned aot 17 drachmaes.
Only a person without consciousness of his obliaations c^uld recieve
money from torturers, cmld remain silent observer of the drama of

