
Άντιδράβεις από την 
περικοπή των λόγων 
των δύο παρατάξεων

ΛΑΜΠΡΙΑΣ: ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ 

κ. ΣΗΜΙΤΗ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

ΗΤΑΝ  έπι βεβλημένη ή περικοπή ώρισμένων σημείων 
τής ομιλίας τοΰ έκπροσώπου του Π Α Σ Ο Κ  κ. Σημίτη για  
το δημοψήφισμα, προχθές τό βράδυ άπό την Τηλεόρασι. 
Τό  έδηλωσεν δ υφυπουργός παρά τώ Πρωθυπουργώ κ. Λαμ- 
πρίας. Καί έπεξήγησεν, ότι:

Τά_ σημεία, που πεοιεκόπησαν περιείχαν δριμείες έπιθέσεις κατά 
προσώπου (τοΰ Βασιλέως) και όχι θεσμού ή συστήματος.

ΟΙ σχετικές δηλώσεις τοΟ κ. 
ύφυπουργοΰ έχουν ώς έξης:

« Ή  άπάλειφις των παρα
γράφων αύτών έκρίθπ επιβε
βλημένη, διότι έπρόκειτο — 
όπως άποδεικνύεται άπό τό 
δημοοιευθέν εις τόν Τύπον 
κείμενον — περί δριμείας έ- 
πιθέσεως κατά προσώπου καί 
όχι θεσμού ή συστήματος. 
Παρεβιάζοντο ούτως καί τό 
συμφωνηθέντα κατά τήν σχε
τικήν σύσκεφιν έκπροσώηων 
των κομμάτων καί αί ίσχύου- 
σαι εις δλας τάς δημοκρατι
κός χωράς άρχαί εις τά μέ
σα μαζικής ένημερώσεως, εν
δεχομένως δέ καί ό ποινικός 
νόμος.

’Οπωσδήποτε Α προσωποηοί

ησις τού όγώνος υπέρ Α κα
τά ώρισμένης μορφής πολι
τεύματος εύρίσκεται έκτός 
τής προσπάθειας τής κυβερ- 
νήσεως νό έκφέρη 6 λαός ή
ρεμος, φύχραιμος καί άδέ- 
σμευτος τήν γνώμην του διά 
τήν βασιλευομένην Λ άβαοί- 
λευτον δημοκρατίαν.

Διά τόν αύτόν λόγον είχεν 
έπίσης περικοπή, συναινέσει 
τού όμιλήσαντος τήν παρελ- 
θουσαν Τρίτην ύπέρ τής βα· 
σιλευομένης δημοκρατίας 
στρατηγού κ. Τζαννετή, πα·

· * “ Η σ υ ν ε χ ε ί α
εις τήν 9ην σελίδα



ιο  πρακτορείο τα«,ι· ο υ ο φ η μ η υ ι .

Ή περικοπή των Αόγων
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος

ράγραφος προσωπικού χαρα- 
κτήρος.

•Ο χθεσινός όμιλητής άνε- 
ζητήθη έπιμόνως διά νά του 
ύποδειχθοϋν τά έπίψογα ση
μεία τής όμιλίας του, άλ’ έ- 
στάθη άδύνατον νά άνευρε- 
θή, καίτοι θά ωφειλε νά εί
ναι διαθέσιμος πρός τοΟτο 
μέχρις έκφωνήσεως τής όμι
λίας του».

’Οξείς χαρακτηρισμοί 
του κ. Παπανδρέου
ΓΙΑ ΤΟ ϊδιο θέμα, δ πρόεδρος 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παπανδρέολ είπε 
χθές τό βράδυ πρός τούς πολιτικούς 
συντάκτες, που τους έκάλεσεν είδι- 
κώς γ ι ’ αύτό, δτι ο ί περικοπές Απο
τελούν νόθευσι της όμιλίας τοΟ κ. 
Σημίτη.

Ύπεστήριξεν δτι ή δμιλία τού έκ- 
προσώπου τού ΠΑ ΣΟ Κ  δέν περιεΐ- 
χεν ούτε ύβρεις, ούτε λιβέλλους.

Κατά τήν γνώμην του κ. Παπαν
δρέου, τά δσα ύπεστήριζεν δ έκπρό- 
σωπός του άποτελοΟσαν Απόψεις έ- 
νός πολίτικου κινήματος — του ΠΑ. 
Σ Ο .Κ .

‘Η πραξι τής περικοπής —προσέ- 
θεσεν— είναι αυθαίρετη καί Αδικαιο
λόγητη, άκόμη κΓ άν είχεν Ακόλου
θη θή ή δημοκρατική διαδικασία.

*Ως πρός την διαδικασία αύτή, θά 
έπρεπε νά είχεν είδοποιηθή τό ΠΑ. 
Σ Ο .Κ . έγκαίρως καί προκαταβολι
κούς γ ιά  τ ίς  περικοπές.

'Αλλά αύτό οέν συνέβη, συνέχισε. 
Ούτε ό κ. Σημ ίτης άνεξητήθη έπι- 
μόνως.

"Αλλωστε, θά έπρεπε νά έπιδνωχθή 
έπικοινωνία μέ τό Π Α Σ Ο Κ,  άΦ·0 τό 
βίντεο μέ τήν δμιλία του κ. Σημίτη 
είχε παραδοθή στό Ε Ι Ρ Τ  άπό τήν 
Τετάρτη.

Κατά τήν Αποψι του κ. Παπαν
δρέου, δ κ. Λαμπρίας διέπραξεν «Α- 
πάτη είς βάρος του έλληνικου λαού». 
Διότι, δ ,τι μετεδόθη άπο τήν Τηλεό- 
ρασι ώς δμιλία του κ. Σημ ίτη , πα
ραποιούσε τήν πραγματικότητα.

Ό  κ. Α. Παπανδρέου προσέθεσεν, 
I δτι ή ένέργεια αύτή τοΟ κ. Λαμηρία 

Αποτελεί πάρα πολύ κακό ξεχίνήμα

γ ιά  τήν κυβέρνησι του κ . Καρα
μανλή.

Τό θέμα —  συνέχισεν — εί
ναι τεράστιο γιά τάν κυβέρ- 
νησι καί τόν πρωθυπουργό.

Ό  κ. Παπανδρέου έζήτησε περαι
τέρω άπό τόν κ. Καραμανλή νά έ- 
πανορθώση τό «Ατόπημα» του υφυ
πουργού του. «Γιά νά πείση, δτι πη
γαίνομε σέ μιά κάποια δημοκρατία. 
Κι* υπάρχει ένας μόνος τρόπος γ ι '  
αύτό. Γιά Απόλυση τόν ύφυπουργό 
του».

"Αν δέν τό  πράξη —είπε— θά έχη 
έπωμισθή εύθύνες. Καί θά δώση, μέ 
τόν τρόπο αύτό, χρώμα καί στήν κυ- 
βέρνησί του καί σέ δλη τήν περίοδο 
τής διακυβερνήσεως τής χώ ρας Από 
τήν παράταξί του.

«"Εχει λεχθή —προσέθεσε— κατά 
τρόπο φορτικό, δτι ό κ. Καραμανλής 
έχει μιά νέα πολιτική φυσιογνωμία. 
Αύτή κρίνεται μέ τόν τρόπο πού θά 
Αντιδράση δ κ. Καραμανλής στό θέ
μα πού γ ιά  τό  Π Α Σ Ο Κ Αποτελεί 
γεγονός τεράστιας σημασίας».

’Απάντων, στό σημείο αύτό, σέ 
σχετική έρώτησι, ό κ. Παπανδρέου 
ειπεν δτι επρεπε νά Ανακοινωθή, δτι 
δέν θά μεταδοθή καθόλου ή δμιλία 
τού κ. Ση ιιίτη .

Πάντως, εξηκολούθησε, τό  ΠΑ. Σ Ο. 
Κ. δέν θά συναινοΰσε γ ιά  τ ίς  περι
κοπές.

*0 κ. Παπανδρέου θεωρεί, δτι ο ί 
περικοπές Αποτελούν έντελώς Ιδιαί
τερη μεταχείρισι τού Π Α Σ ΟΚ .

Καί ή όμιλία τού κ. Πλωρίτη — 
εΐ-πε— ήταν έξ ίσου δυνατή, χω ρίς 
νά περικοπή.

Κ«κτ«λήγων είπεν, δτι τό ρεύμα 
ύπάρ τής άβασιλεύτου Δημοκρατίας 
είνάι τεράστιο.

Σ ΧΕ Τ Ι ΚΩ Σ  μέ τ ίς  Απόψεις αύ- 
τές, άπό έγκυρες πηγές παρετηρούν- 
το τά  έξής:

Μέ τό περιεχόμενο τής όμιλίας τού 
κ. Σημίτη παρεβιάζοντο οί έξής Αρ-
Χές:

Α  Τά όσα συνεφωνήθησαν 
ν  κατά τίς διακομματικές 
συσκέψεις, γιά τήν άποφυγή 
όζύτητος καί προσωπικού τό
νου. Καί γιά νά μή καταθι- 
βάζεται τό επίπεδο τοΟ δια
λόγου.

Α  Τήν δεοντολογία. Διότι 
ν  κρίνεται ό θεσμός. Καί 
οί προσωπικές ύβρεις δέν έ
χουν θέσι.

Σ έ  κανένα ραδιοτηλεοπτικό δργα- 
νισμό του έλευθέρου κόσμου δέν ή
ταν δυνατόν νά γίνη δεκτό νά μετα
δοθούν παρόμοια πράγματα .

Γιά τούς ίδιους λόγους, γ ιά  τούς 
όποιους περιεκόπη #| όμιλία του κ. 
Σ η μ ίτη , περιεκόπησαν καί σημεία 
άπό τήν όμιλία τού κ. Τζανετη, πού 
ώμίλησεν άπό τήν Τηλεόρασι ύπέρ 
της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.

ΟΙ αύτές πηγές παρατηρούσαν, έ- 
πίσης, δτι ό κ. Σ η μ ίτη ς έδήλωσε 
στό Ε Ι Ρ Τ ,  δτι δέν θά επικοινωνού
σε μέ τήν Κυβέρνησι, δταν τού ΰπε- 
δείχθη νά άπευθυνθή στόν άρμόδιο 
ύφυπουργό γ ιά  τ ίς  περικοπές.

Α Τόν Ποινικό Νόμο. Έ φ ’ 
”  όσον Λ όμιλία περιεϊχεν 
υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
0  Τήν άπόφασι τής κυβερ- 
w  νήσεως νά μή έκτραχυν- 
θή ή ουζήτησι γιά τήν μορ
φή τού Πολιτεύματος.
0  Τό θέμα είναι ή μορφή 
”  τού Πολιτεύματος. Καί 6- 
χι οί προσωπικοί χαρακτηρι
σμοί. "Αν αύτοί έπετρέποντο, 
τότε θά συνεργοϋσεν ή κυ- 
βέρνησι στόν άποπροσανατο- 
λισμό τής Κοινής Γνώμης, 
πού δικαιούται να ένημερω- 
θή, άντικειμενικά καί γιά τήν 
βασιλευομένη καί τήν άθασί- 
λευτο Δημοκρατία.

‘Επί πλέον, ό κ. Σ η μ ίτη ς έπρεπε 
νά είναι διαθέσιμος μέχρι της μετα- 
δόσεως της όμιλίας του. Α ντ ί νά 
άναζητήται καί νά μήν εύρίσκεται.

"Ετσι, κατέληγαν ο ί πηγές αύτές, 
προτιμήθηκε άπό τό  Π Α Σ Ο Κ ή τα 
κτική της δημιουργίας θορύβου.

Τέλος, ό κ. Σ η μ ίτη ς μέ δηλώσεις 
του ύποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πώς 
στήν όμιλία του προσεπάθησε νά έζε- 
τάση κατά πόσον είναι δυνατόν νά 
συνυπάρχουν Δημοκρατία καί βασιλι
κός θεσμός. ΚΓ άν ό Κωνσταντίνος 
έχη τά  άπαραίτητα προσόντα γ ιά  νά 
είναι ό πρώτος πολίτης της Χώρας.


