
Διαμαρτυρία γιά περικοπές στην ομιλία τοΰ κ. Σημίτη
Η  ΑΠΟΦΑΣΗ τοΰ υφυπουργού παρά 

τω Πρωθυοουργφ κ. Παν. Λαμπρίο νά 
περΓκόψη ώρισμένες παραγράφους άπό 
τήν ραδιοτηλεοπτική όμ»λΚα τοΰ εκπρο
σώπου τοΰ ΓΙΑ. ΣΟ .Κ . κ. Κ. Σημίτη, μέ 
τό αίτιαλαγικό, ότι έιηράκειτο περί προ
σωπικών έπι θέσεων, προοκάλεαε τήν 
σφαδροτάτην έηίθεση τοΰ κ. Άνδρέσ 
Ποπιανδρέσυ.

Ο  κ. ΛΑΜΠ'ΡΙΑΣ, μέ δηλώσεις του 
ΰπεατήριΕε, ότι ο! παράγραφοι, πού «κό
πηκαν», παρεβία£αν τά συμψωνηθένται 
μέ τους έκπροσώπους των κομμάτων, 
ενδεχομένως δέ καί τόν Πσινιιικό Νόμο. 
Παρετηρησε δέ, ότι ό κ. Σημίτης άναι- 
ζητήθηκε έπίμανο, άλιλά δέν κατέστη 
δυνατόν νά άνευρεθή.

Ο Ι ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ  αυτές ταΰ ύφυπουρ- 
γοΰ κ .  Π. Αομπρία προκάλεσαν τήν βί
αιη άντίδραση τού προέδρου τοΰ ΠΆ. 
Σ Ο .Κ ., ό όποιος κάλεαε χθές τούς πο
λίτικούς συντάκτες στά γραφεία τοΰ 
κόμματος καί τούς δήλωσε:

• Ό τ ι  ή όμιλιία τοΰ κ. Σημίτη δέν πε
ριείχε λιβέλίλους ή ύβρεις, όλΙλά έζι- 
σταροΰσε πραγματικά γεγονότα.

• Ό τ ι  ό κ. Λαιμπρίας, μέ -ήν περικο
πή, διέπρα&ε άπότη σέ βάρος τοΰ 
Αασϋ, διότι, όπως μεταδόθηκε ή ό- 
μιλίο τοΰ κ. Σημίίιτη, έμφανίσθηκε 
πεπλαινηιμένα, δτι όσο μεταδόθηκαν 
άπστειλοΰσιαν τις όπόψεις τοΰ ΠΆ. 
ΣΟ .Κ .

• Ό π  θά πρέπει ό κ. Πΐριοθυπουργός 
νά άιπολύση τόν υφυπουργόν του, γιά 
νά έπαναρθωθή τό γενόμενσ ότόπητ 
μα, άλλως ό κ. Καραμανλής θά έ- 
πωμιοβή τΙς ευθύνες τής πράξεως 
ταΰ κ. Λαμπρίο.

Ο  ΙΔ ΙΟ Σ  ό κ. Σημίτης, έξ άλλου, 
ύποατηρί'Ζ©ι, δτι ό ύφυπαυιργός κ. Λομ- 
πρίας δέν έδωσε άπάντηοη αέ δύο έ,ρω- 
τήμαπο : «Ποιοι πολιτικοί καί νομικοί 
κανόνες δίνουν στο Ε .Ι.Ρ .Τ . τό δικαί
ωμα νά λογακιρίνη τις πολιτικές δηλώ
σεις εκπροσώπου πολιτικού κινήματος, 
πού αντιπροσωπεύεται στή Βουλή; "Αν 
άποτελή ή δχι έξοπάτηση τοΰ Κοινού 
ή μετάδοση όμιιλίάς, χωρίς νά κατοτο- 
πιαθή τό Κοινό, δτι ή ομιλία έχει πε- 
ρικοπεϊ ατό μισό, χωρίς συγκατάθεση 
ταΰ όμτλητσύ;».
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