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λεοπτικού δικτύου του Ε ΙΡΤ  δ κα
θηγητής κ. Κ. Σ η μ ίτη ς , έκ μέρους 
τού ΠΑ'ΣΟΚ. Ό  κ· Σ η μ ίτη ς , με
ταξύ άλλων, έτόνισε τ<χ έξης: 

«'Ορισμένες απλές αρχές πού κα
θορίζουν την πολιτική ζωή τού. τό- 
ττου μας δίνουν κιαϊ την άπάντησι 
στο ερώτημα Βασιλεία ή Δημοκρα
τία . Βασική αρχή είναι ή εθνική 
ανεξαρτησία. Ή Δημοκρατία εΐναι 
τό μόνο πολίτευμα που έξ̂ χο·<|>αολί- 
ζε>ι, ο ί "Ελληνες νά καθορίζουν οί 
ίδ ιο ι τήν τύχη τού τόπου τους. ‘ 0  
βασιλιάς ήταν καί θά εΐναι τοπο- 
τηιρητής ξένων συμφερόντων. Χωρίς 
ρίζα στ ή χώρα, μετά τόσα χρόνια 
ανοιχτής διαμάχης μέ τ ις  π ο λ ιτ ι
κές ηγεσίες, είναι αναγκασμένος νά 
καταφύγει στ ή συ μ μ αχ ία τών ξέ
νων δυνάμεων. Οί βασιλιάδες μας 
ήσαν γερμανόφιλοι, αγγλόφιλοι, ά- 
μερικανόφιλοι. Γ ιά  κανένα δεν α
κούστηκε ότι υποστήριξε τα συμ
φέροντα τής πατρίδας μας ενάντια 
σ τ ις  μεγάλες δυνάμεις. Γ ιά  νά ά- 
νήκει ή 'Ελλάδα στους "Ελληνες 
πρέπει νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.^ 

Μιά δεύτερη, παραδεκτή απ’ ό
λους μας, αρχή είναι ή λαϊκή κυ
ριαρχία. Μόνο ή Δημοκρατία έγγυ- 
άτα·ι τή λαϊκή κυριαρχία. Στη βα
σ ιλεία  ό λαός ούτε καθορίζει ποιος 
θά εΐναι βασιλιάς ούτε μπορεί νά 
διώξει τό βασιλιά , που δέν του εΐ
ναι αρεστός. Γιά  νά φύγουν οί βα
σιλιάδες από τήν Ελλάδα χρειά
στηκαν έπαναστάσεις, κινήματα, έ- 
θνικές καταστροφές. ’ Αν ό Κων
σταντίνος έπαναλάβει τά λάθη του, 
θά χρειαστεί γ ιά  νά τόν διώξου
με, νέα έμψύλια διαμάχη. 'Η βασι
λεία  συνεπάγεται στήν Ελλάδα 
πλατειές έξουσίες γιά  τόν ανώτα
το άρχοντα. Ό  Παύλος ισχυρίστη
κε ότι θά μπορούσε νά έπ ιλέξει α
κόμη καί τόν κηπουρό του γ ιά  πρω
θυπουργό καί όχι τό πρόσωπα, πού 
θά τού υπεδείκνυε ή πλειοψηφία τής 
Βουλής. Οί βασιλιάδες θεωρούσαν

- πάντα τό στρατό, τομέα όπου αυ
το ί αποκλειστικά θά κυριαρχούσαν. 
Τό άποτέλεσμα ήταν οί κλίκες, ή

> έλλειψη κάθε δημοκρατικού έλέγχου, 
ή 21η ’Απριλίου καί ή έπτάχρονη

ι τυραννία. Μέ τή λαϊκή κυριαρχία 
άσνμβίβαστη εΐναι καί ή παράλλη- 

ί λη εξουσία, πού συνεπάγεται άνα
ι- πόφευκτα ή βασιλεία. '0  βασιλιάς 
>, δημιουργεί δικό του κόμμα. Οι βα

σιλικοί άνδρες αποτελούσαν στην
> Ελλάδα τήν αφανή άλλα καί ύπέρ- 
ς τατη έξουσία. Στήν Ελλάδα ή βα-

σιλευομένη δημοκρατία, δέν υπήρξε 
ν ποτέ δημοκρατία άλλα συγκαλυμμέ- 

νη τυραννία. Γ ιά  νά εΐναι ο λαός 
κυρίαρχος, γ ιά  νά άνήκει ό στρα
τός στο ’Έθνος, πρέπει νά ψηφί
σουμε τή μόνη δυνατή δημοκρατία, 
τήν αβασίλευτη δημοκρατία».

Καί ό κ. Σημ ίτης κατέληξεν ώς
I έ $ης:

« 'Ο  Κωνσταντίνος, ξέροντας ο τ ι
- καμμιά λογική σκέψη δέ δικαιολο- 
υ γε ΐ τήν επιστροφή του, έπικαλέστηΓ

κε τά συναισθήματα μας. Νοστάλ- 
I γησε τή χώρα μας. Τ ί νοστάλγη- 

αε, όμως; Τήν ταβέρνα τής γε ιτο 
νιάς ή τά παλάτια του, τό πανη
γύρι ατό χωριό ή τ ις  κρουαζιέρες 

ν τών έστεμμένων; Νοσταλγεί τήν έ
ξουσία νά μάς δυναστεύει. *0  έλ- 
ληνικός λαός δέν πρέπει νά τού τή 
δώσει. Ό  Κωνσταντίνος έδειξε στους 
δημοσιογράφους τήν οικογένεια του. 
'Η δημοκρατική παράταξη σάς κα- 
λεΐ νά αναπολήσετε τ ις  οικογένειες 
τών εξόριστων, τά παιδιά τών φυ
λακισμένων, τούς γονείς εκείνων πού 
σκοτώθηκαν στό Πολυτεχνείο, τούς 
πρόσφυγες στήν Κύπρο. 'Η δυστυ
χία  τους εΐναι δημιούργημα τού 
Κωνσταντίνου. Τό Πανελλήνιο Σο
σ ιαλιστικό Κίνημα, τό  ΠΑΣΟΚ, 
σάς καλεί τήν Κυριοεχή νά ψηφίσε
τε  αβασίλευτη Δημοκρατία. Σάς κα- 

" λεί νά ρ ίξετε τό ψηφοδέλτιο μέ τό 
; πράσινα γράμματα. Για νά προχω· 
1 ρήσουμε έπί τέλους στον τόπο μας 

ομαλά στήν έθνική άνεξαρτησία, τ ί  
 ̂ δημοκρατική διαδικασία, τήν κοινω 

[ νική απελευθέρωση. Γιά νά είναι I 
* λαός κυρίαρχος, νά άνήκει ό στρα

τός στό |θνος καί ή Ελλάδα στουί 
'Έ λληνει:«


