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Μήνυμα Μαύρου 
ΌμιΑία Σημίτη

Τ6 μήνυμα τοΟ άρχηνοΰ τής ΕΚ— ΝΔ κ. Γ. Μαύρου και τΑ τηλεοπτικό δβκάλετττο 
ίοΰ έκπροσωττου του Π Α ίΟ Κ  κ. Κ. Σημίτη κυριάρχησαν χθες στον χώρο δραστηριότη- 
τος τών άντιβασιλικών.

Το μήνυμα τοΟ κ. Μαύρου, έπί τού Πολιτειακού, ττου έδόχθη χθές στην δημοσιότητα, 
εχει ώς έξης:

«‘Ελληνίδες, "Ελληνες,
Σέ δύο μέρες καλεϊσθε νά λάβετε 

τήν π ιό κρίσιμη άπόφασι γ ιά  τό έ- 
θνικό καί πολιτικό μέλλον τοΟ τό
που. θ ά  έπιλέξετε τήν μορφή του 
Πολιτεύματος, ύπό τό όποιο θά ζή- 
σουμε έμεϊς καί τά  πα ιδ ιά  μας γ ιά  
δεκαετηρίδες.

Ή  σπουδαία αύτή άπόφασι πρέπει 
νά ληφθή χωρίς μίση καί πάθη. Χω
ρίς προκατάληψι καί όργή. "Εχετε 
πολλά διδαχθή άπό τήν έπωδυνη έμ- 
πειρία της νεώτερης Ιστορίας μας. 
Καί είναι βέβαιον δτι θά προσέλθετε 
στις κάλπες μέ αίσθημα Ιστορικής 
εΰθύνης. Ή  κρίσι σας άφορδ τήν έ- 
πιλογή μεταξύ ίασιλευομένης καί Α
βασίλευτης Δημοκρατίας.

Ή  δασιλευομένη Δημοκρατία, μέ 
Ισόδιο καί κληρονομικό ‘Ανώτατο 
"Αρχοντα δέν είναι μόνο σάν θεσμός 
ξεπερασμένη, είναι καί άσυμδίδαστη 
πρός τήν σύγχρονη έννοια τής λαϊ
κής κυριαρχίας. Δέν μπορεί νά όλο- 
κληρωθή ή Δημοκρατία, όταν ό 'Α 
νώτατος "Αρχών δέν έκλέγεται άπό 
τόν Ιδιο τόν λαό. Ή  σύγχρονη, ά λ 
λωστε έπιστήμη καί τεχνολογία έ
χουν δεχθή σάν άνάγκη τόν άξιοκρα 
τικό τρόπο έπιλογής στήν κοινωνία. 
Ή  έξέλιξι σ’ δλες τις μορφές τής 
κοινωνικής καί πολιτικής δραστηριό
τητας γίνεται μέ μοναδικά κριτήρια 
τήν Ικανότητα καί τά  προσόντα τών 
πολιτών, θ ά  ήταν, δχ ι μόνον Ανεπί
τρεπτος Αναχρονισμός, Αλλά καί πρό 
κλησι πρός τήν κριτική σας Ικανό
τητα, τόν ‘Ανώτατο "Αρχοντα νά μή 
θεωρεϊσθε Ικανοί νά τον έκλέξετε 
έσεις, Αλλά νά τόν Αναδεικνύη τό 
τυχαιον γεγονός τής γεννήσεως.

Είναι Ανακριβές δτι ό κληρονομι
κός ‘Ανώτατος "Αρχών είναι σύμβο
λο ένότητας τοΟ "Εθνους. ΟΙ πολιτι
σμένοι λαοί δέν χρειάζονται προσω
πικά σύμβολα. Τήν ένότητά τους έκ- 
φράζουν οι Ιδέες τους. ‘Αντίθετα, ό 
βασιλικός θεσμός, ιιή έξαρτώμενος 
Από τόν Λαό, είναι υποχρεωμένος νά 
Αναζητή έξωπολιτειακά καί έξωσυν- 
ταγματικά έρείσματα, πού σέ τελευ
τα ία  Ανάλυσι, καταλήγουν σέ δ ιχα
σμό καί λαού καί στρατού.

Είναι Ανακριβές έπίσης δτι 6 κλη
ρονομικός ‘Ανώτατος "Αρχών είναι 
παράγων σταθερότητας, όμαλότητας 
καί ήσυχίας. Τό Αντίθετον Ακριβώς 
συμβαίνει. Τό γεγονός δτι δέν έπι- 
τρέπεται ή Αντικατάστασι του Ά -  
νωτάτου "Αρχοντος καί τών διαδόχων 
του, Αφού είναι Ισόβιοι καί κληρο
νομικοί, δδηγεί κατ' Ανάγκη σέ συγ
κρούσεις, καί σέ έξεγέρσεις καί γε- 
νικώτερες Αναστατώσεις, προκειμέ- 
νου νά έπιτευχθή μιά έπιβαλλόμενη 
Αντικατάστασι. Κατά τόν Ιδιο τρόπο 
δέν Αληθεύει δ Ισχυρισμός δτι ή Βα
σιλεία έξασφαλίζει μακροβιώτερες 
κυβερνήσεις. ‘Εάν τούτο έπιτυγχάνε- 
ται μέ παρέμβασι τού Άνωτάτου "Αρ 
χοντος, τούτο σημαίνει δτι ό βασι
λεύς δέν βασιλεύει, Αλλά κυβερνά

καί συνεπώς παραβιάζει τό Σύντα
γμα .

‘Η βασιλεία, έξ Αλλου, καί κάτω 
Από τις  πιό Ιδανικές συνθήκες Ακό
μη, τείνει νά Λποκτήση Οπεροχή έ
ναντι τών έξουσιών τού κράτους, πα
ρεμβαίνει Αμεσα ή έμμεσα στόν δη
μόσιο βίο, καλλιεργεί γύρω της Α
μάδες συμφερόντων, πού Αποβλέπουν 
στή φαλκίδευσι τής λαϊκής κυριαρ
χ ία ς καί τών δργανωτικών βάσεων 
τού Πολιτεύματος. Είναι πάντοτε δύ
σκολο, άν μή Αδύνατο, στόν κληρονο
μικό ‘Ανώτατο "Αρχοντα νά ξεχω ρί
ση τό βασιλεύειν από τό κυβερνάν. 
Ό  ‘Ελληνικός Λαός έχει πικρή έμ- 
πειρία τούτου.

“Αν σήμερα σ’ έλάχιστες εύρω- 
παΐκές χώρες έπιβιώνει ό θεσμός 
τής βασιλείας, τούτο όφείλεται σέ 
ειδικούς έθνοϊστορικούς λόγους, χ ά 
ρ ις στούς όποιους δέν έχει τεθή πο
λιτειακό πρόβλημα στις χώ ρες αύ· 
τές.

Στήν ‘Ελλάδα ή πολιτειακή κρίσι 
δέν δημιουργήθηκε τώρα. Είναι χρο- 
νία κατάστασι. Πρόσφατα τό έθεσε 
ό ίδ ιος ό Α ρχηγός τής Δυναστείας, 
ϋταν πέρυσι έδήλωνε δτι δέν θά 
έπανέλθη στό θρόνο, πριν έγκριθή 
ή έπάνοδός του Από τον Λαό. Τό 
έθεσε ή κυβέρνησι τής 24ης ‘ Ιουλί
ου, βταν έπαναφέροντας τό  Σύντα
γμ α  τού 1952, ¿ξήρεσε τά  περί βα- 
σιλευομένης Δημοκρατίας Αρθρα του.

Κατά τά  τελευταία πενήντα χρό
νια διεξήχθησαν στήν ‘Ελλάδα πέν
τε Δημοψηφίσματα γ ιά  τό Πολιτεια
κό, έγιναν τέσσαρες έκθρονίσεις βα
σιλέων καί συνετελέσθη σειρά έπα- 
ναστάσεων. Δέν ύπήρξε βασιλεύς πού 
δέν έξορίσθη μία ή δύο φορές κατά 
τήν διάρκεια τής θητείας του. Καί 
δέν ύπήρξε βασιλεύς πού νά μήν έ
χε·. συνδεθή μέ κατάλυσι τών έλευ- 
θεριών μας καί μέ μιά Ανώμαλη 
περίοδο τής πολιτικής μας Ιστορίας.

Μέ τήν ψήφο σας τής προσεχοής Κυ
ριακής καλεϊσθε νά θέσετε όριστικά 
τέρμα στή χρονίζουσα αύτή Ανωμα
λ ία . Καί αύτό θά είναι ή μεγαλύτε
ρη προσφορά σας στήν ‘Ελλάδα. Βο
ηθήστε μέ τήν ψήφο σας νά δημι
ουργήσουμε ένα Πολίτευμα Απρό
σωπο, πού νά ένώνη όλους τούς "Ε λ
ληνες, Ανεξάρτητα Από Ιδεολογικές 
διαφορές καί Ανεξάρτητα Από κόμ
ματα. ‘Η Αβασίλευτη δημοκρατία, 
στεγάζει Ιδέες καί ένώνει τους Αν
θρώπους. ‘Απ’ αύτή τήν συνεργασία 
Ιδεών καί τήν ένότητα τών Ε λ λ ή 
νων έχουμε Ανάγκη σήμερα. Γι’ βυ- 
τό  σάς καλώ, μέ τήν ώριμότητα καί 
τήν διορατικότητα πού σάς διακρί
νει, νά έκτελέσετε στό Ακέραιο τό 
καθήκον σας Απέναντι τού "Εθνους, 
ύπερψηφίζοντες τήν Αβασίλευτη δη
μοκρατία, τήν μόνη πραγματική δη
μοκρατία».

Ό  κ. Σημίτης
Ή  τηλεοπτική ο μ ιλ ία  του έκπροσώπου τοΰ ΠΑ ΣΟΚ κ. Ση

μίτη, όπω ς έστάλη σ τ ις  έφημεριδες, εχει ώς έξης:
‘βρισμένες Απλές Αρχές πού κα

θορίζουν τήν πολιτική ζωή του τόπου 
μας δίνουν καί τήν ΑπΑντησι στό 
έρώτηαα Βασιλεία ή Δημοκρατία. 
Βασική Αρχή είναι ή έθνική Ανεξαρ
τησία. ‘Η Δημοκρατία είναι τό μόνο 
πολίτευμα που έξασφαλίζει, ο ι "Ελ
ληνες νά καθορίζουν οι ίδιοι τήν τύ
χη του τόπου τους. ‘Ο βασιλιάς ή
ταν καί θά είναι τοποτηρητής ξέ
νων συμφερόντων. Χωρίς ρ ίζα στή 
χώρα, μετά τόσ<* χρόνια Ανοιχτής 
διαμάχης μέ τίε πολιτικές ήγεσίες, 
είναι Αναγκασμένος νά καταφυγή 
στή συμμαχία τών ξένων δυνάμεων. 
ΟΙ βασιλιάδες μας ήσαν γερμανόφι
λοι, Αγγλόφιλοι, Αμερικανόφιλοι. 
Γιά κανένα δέν Ακούστηκε δτι ύπο- 
στήριξε τά  συμφέροντα  της πατρί
δας μας ένάντια στίξ μεγάλες δυ
νάμεις. *Γιά νά Ανήκη ή ‘Ελλάδα 
στους "Ελληνες πρέπει νά ψηφίσου
με Δημοκρατία.

Μιά δεύτερη, παραδεκτή Απ* δ- 
λους μας, Αρχή είναι ή λαϊκή κυρι
αρχία. Μόνο ή Δημοκρατία έγγυά- 
τα ι τή λαϊκή κυριαρχία. Στή  βασι
λεία ό λαός ούτε καθορίζει ποιός 
θά είναι βασιλιάς ούτε μπορεί νά 
διώξη τόν βασιλιά, πού δέν τού είναι 
Αρεστός. Γιά νά φύγουν οΐ βασιλιά
δες Από τήν ‘Ελλάδα χρειάστηκαν 
έπαναστάσεις, κινήματα, εθνικές κα
ταστροφές. "Αν ό Κωνσταντίνος έ- 
ποοαλάβη τά  λάθη του, θά χρειαστή 
γ ιά  νά τόν διώξουμε νέα έμφύλια 
διαμάχη. *Η βασιλεία συνεπάγεται 
στήν ‘Ελλάδα πλατειές έξουσίες γ ιά  
τόν Ανώτατο άρχοντα. ‘Ο Παύλος Ι
σχυρίστηκε δτι θά μπορούσε νά έπι- 
λέξη Ακόμη καί τόν κηπουρό του 
γ ιά  πρωθυπουργό καί δχ ι τό πρό
σωπο, πού θά τοΟ ύπεδείκνυε Λ πλει- 
οψηφία της Βουλής. ΟΙ βασιλιάδες 
θεωρούσαν πάντα τό στρατό τομέα 
δπου αύτοί Αποκλειστικά θά κυριαρ
χούσαν. Τό Αποτέλεσμα ήταν οι κλί
κες, ή έλλειψι κάθε δημοκρατικού έ- 
λέγχου, ή 21η ‘Απριλίου καί ή έπτά- 
χρονη τυραννία. Μέ τή λάϊκή κυ

ρ ιαρχία  Ασυμβίβαστη είναι καί ή πα 
ράλληλη έξουσία, πού συνεπάγεται 
Αναπόφευκτα ή βασιλεία. ‘Ο βασι
λ ιάς δημιουργεί δικό του κόμμα. ΟΙ 
βασιλικοί άνδρες Αποτελούσαν στήν 
‘Ελλάδα τήν αφανή Αλλά καί υπέρ
τατη έξουσία. Σ τή ν Ε λ λ ά δ α  ή βα- 
σιλευομένη δημοκρατία, δέν ύπήρξε 
ποτέ δημοκρατία Αλλά συγκαλυμμέ
νη τυραννία. Γιά νά είναι ό λαός κυ· 
ρίαρχος, γ ιά  νά Ανήκη 6 στρατός 
στό "Εθνος, πρέπει να ψηφίσουμε 
τή ιιόνη δυνατή δημοκρατία, τήν Α
βασίλευτη δημοκρατία.

'Ο λ ιγαρχίες, δέν έχουν θέσι στόν 
τόπο μας. ‘Η βασιλεία έστήριξε καί 
ταυτίστηκε μέ τήν οικονομική όλι- 
γα ρ χ ία . ΟΙ μεγάλο επιχειρηματίες 
μεγαλοεφοπλιστές καί τά  ξένα μο
νοπώλια ύποστήριξαν καί ύποστηρί- 
ζουν τόν βασιλικό θεσμό. Παρεμπό
δισαν μέ τήν βοήθειά του τήν κοι
νωνική πρόοδο. 'Ελπίζουν οτι θά 
τούς βοηθήσει καί μελλοντικά στήν 
καταπίεσι τών δικαιωμάτων του έρ- 
γαζόμενου λαού. Γιά νά έλευθερώ- 
σουμε τήν ‘Ελλάδα Από στυγνή έκ- 
μετάλλευσι, γ ιά  τήν κοινωνική Αλ
λαγή , πρέπει νά ψηφίσουμε Δημο
κρατία.

*Η βασιλική παράταξι Ισχυρίζεται 
δτι ή βασιλεία είναι παράγοντας ό
μαλότητας. Μόνο δμως ή δημοκρα
τία  έγγυάτα ι τήν σταθερότητα καί 
τήν ειρηνική πρόοδο. Ή  βασιλεία 
ήταν καί θά είναι στήν ‘Ελλάδα, ή 
μόνιμη πηγή Ανωμαλίας. Ή  δικτα
τορία τού 36, η δικτατορία τού 
'6 7 , ό έξευτελισμός τής Βουλής τού 
1965, ή Αποπομπή τού Καραμανλή 
τό 1963, ήσαν έργα  τού βασιλιά. 
Γιά νά κλείσουμε τόν δρόμο σέ νέες 
συνταγματικές περιπέτειες, γ ιά  στα
θερότητα, είρήνη καί έθνική ένότη
τα . πρέπει νά ψηφίσουμε Δημο
κρατία.

‘Η βασιλικήι παράταξι έπικαλεΐται 
τά  έργα  της βασιλείας, σάν τήν βα
σιλική Πρόνοια. Τά έργα  τούτα Α- 
νήκαν στό Κράτος. Τό βασιλικό πε

ριβάλλον τά  μονοπώλησε γ ιά  νά έ- 
πεκτείνη τήν δύναμί του. ΚΑλεσαν 
οι βασιλικοί άνδρες τό λαό νά ζη- 
τιανέψη βιβλιάρια Απόρων κορασί
δων, θέσεις σέ τεχνικές σχολές, έ· 
νίσχυσι στήν θεομηνία. Ό  λαός, ό
μως, έχει δικαίωμα γ ιά  ψωμί, πα ι
δεία καί Ανθρώπινη διαβίωσι.

Δημοκρατία σημαίνει νά ΑποφασΙ- 
ζη ό λαός πάνω στό τ ί του Ανήκει. 
*Οχι νά τόν έξαναγκάζουν δήθεν 
μεγαλόψυχοι νά έπαιτή τό δικό του 
υστέρημα.

Πολλοί Από σάς θά θυμούνται τή 
συζήτησι γ ιά  τήν Αμοιβή τού βα
σιλιά . Ή  βασιλεία μας είναι πολυ
δάπανη. Κοστίζει δεκάδες έκατομ- 
μύρια τό χρόνο. Ή  αύλή, ο ί προί
κες στις βασιλικές πριγκιπισσες, ο! 
έπιδεικτικές γιορτές, πληρώθηκαν 
καί θά πληρώνονται Από τόν λαό. 
*Η Δημοκρατία δέν έχει Ανάγκη ού
τε Από λοφία ούτε Από έπίδειξι. 
Γιά νά μή σπαταλιώνται τά  χρήμα
τα  μας, γ ιά  νά χτίζωνται μέ τό πε
ρίσσευμά μας σχολεία και νοσοκο
μεία πρέπει νά ψηφίσουμε Δημο
κρατία.

*Η Απόφασι γ ιά  τήν Δημοκρατία 
είναι Απόφασι πού έπιβάλλει ή Α- 
ξιοπρέπειά μας. Πρώτος πολίτης 

μ ιάς χώ ρας πρέπει νά είναι πρό
σωπο πού έχει Αναδειχθή Από τήν 
δουλειά καί τούς πολιτικούς Αγώνες 
του.

Διαβάσαμε δτι ό Κωνσταντίνος 
ξέρει καράτε, δηλαδή νά παίζη ξύ
λο. Γιά τ ις  σπουδές του δέν Ακού
σαμε ποτέ τίποτα. Ό  Αγρότης, ό 
έργάτης, ό βιοτέχνης, ό έπαγγελμα- 
τ ία ς δέν πρέπει νά ταυτίσουν τόν 
έαυτό τους μέ κάποιον πού δέν αί- 
σθάνθηκε ποτέ τόν Ιδρώτα καί τόν 
κόπο τής καθημερινής δουλειάς.

*Η σημασία τής βασιλείας φαίνε
τα ι στήν ώρα της κρίσης. Ό  βα
σιλιάς είναι έγγυητής τής συντα
γματικής τάξης. Ό  Κωνσταντίνος 
δχι μόνο συνωμοτούσε τόν 'Απρίλη 
του 67 γ ιά  νά έπιβάλη τήν δικιΑ 
του, τήν βασιλική δικτατορία. Μετά 
τό  κίνημα κάλυψε, ύποστήριξε καί 
συνεργάστηκε μέ τήν χούντα. Ά πο- 
δείχτηκε έτσι Ανίκανος νά προστα- 
τεύση τό πολίτευμα. Τόν Δεκέμβρη 
τού 67 διοργάνωσε τό Αντικίνημα 
γ ια τ ί οί συνομώτες του δέν έπαιζαν 
τό  δικό του παιγνίδι. 'Αγνόησε γ ιά  
τούτο τ ις  δημοκρατικές δυνάμεις. 
‘Αποδείχτηκε γ ιά  δεύτερη φορά Α
νίκανος νά καταλάβη τό χρέος του. 
Είπε ό Κωνσταντίνος δτι οέν θά έ- 
παναλάβη τά  λάθη του. 'Α λλά καί 
άν Ακόμη θέλη νά συμπεριφερθή δη
μοκρατικά, δέν τό  μπορεί. ‘Ο τρό
πος πού μεγάλωσε καί ό τρόπος πού 
σκέπτεται τό Αποκλείουν. Ψηφίζον
τα ς  τήν Κυριακή ν ιά  τήν Δημοκρα
τ ία  θά κάνουμε κάτι αύτονόητο γ ιά  
κάθε έπιχειρηματία. θ ά  Απολύσουμε 
τόν διευθυντή τής έπιχείρησης πού 
Ανόητος καί Ανίκανος τήν ώδήγησε 
στήν καταστροφή.

‘Ο Κωνσταντίνος δέν πολέμησε. 
“ Εφυγε γ ιά  τήν Ρώμη «δπως o l Α- 
ρουραΐοι πού έγκαταλείπουν τό  πλοίο 
πού βυθίζεται» (DAILY MIRRQR). 
“ Εμεινε έκεΐ έπτά χρόνια σιωπηλός. 
Τό δημοκρατικό του πάθος άναψε 
Αφού τόν έδιωξαν. Αφού σταμάτησε 
ή βασιλική χορηγία . Γιά έπτά χρό
νιο ό δήθεν πρώτος Αντιστασιακός 
είσέπραττε κάθε μέρα γύρω στις 
τριάντα χιλ ιάδες δραχμές ένώ o l έ- 
ξόριστοι καί φυλακισμένοι έπαιρ
ναν δεκαεφτά δραχμές. Μόνο άνθρω
πος χω ρίς συνειδησι του χρέους του 
θά μπορούσε, νά δέχεται χρήματα 
Από τούς βασανιστές, θά μπορούσε 
νά μένη σιωπηλός θεατής στό δρά
μα τού τόπου μας. Σήμερα ό Κων
σταντίνος ζητεί τήν Ανταμοιβή μας. 
Να δείξουμε δτι είμαστε λαός περή
φανος. Νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.

Ό  Κωνσταντίνος ξέροντας δτι καμ 
μιά λογική σκέψι δεν δικαιολογεί 
τήν έπιστροφή του έπεκαλέστηκε τά  
συναισθήματά μας. Νοστάλγησε τή 
χώ ρα μας. Τί νοστάλγησε δμως; Τή 
ταβέρνα της γειτονιάς ή τά  παλά
τια  του, τό πανηγύρι στό χωριό ή 
τ ις  κρουαζιέρες τών έστεμμένων; " Ι 
σως νοσταλγεί τήν έξουσία νά μάς 
δυναστεύη. ‘Ο έλληνικός λαός δέν 
πρέπει νά τού τήν δώση.

‘Ο Κωνσταντίνος έδειξε στούς δη
μοσιογράφους τήν οίκογένειά του. 
*Η δημοκρατική παράταξι σάς κα- 
λεΐ νά Αναπολήσετε τ ις  οικογένειες 
τών έξορίστων, τά  πα ιδ ιά  τών φυλα
κισμένων, τούς γονείς έκείνων πού 
σκοτώθηκαν στό Πολυτεχνείο, τούς 
πρόσφυγες στήν Κύπρο. ‘Η δυστυ
χ ία  τους είναι δημιούργημα καί τού 
Κωνσταντίνου.

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κί
νημα, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., σάς καλεΐ τήν 
Κυριακή νά ψηφίσετε Αβασίλευτη 
Δημοκρατία. Σάς καλεΐ νά ρίξετε 
τό  ψηφοδέλτιο μέ τά  πράσινα γρ ά μ 
ματα. Γιά νά προχωρήσουμε έπι τέ 
λους στόν τόπο μας όμαλά στήν έ
θνική Ανεξαρτησία, τήν δημοκρατι
κή διαδικασία, τήν κοινωνική Απε
λευθέρωσή Γιά νά είναι ό λαός κυ
ρίαρχος, νά Ανήκει ό στρατός στό 
έθνος καί ή ‘Ελλάδα στούς "Ελλη
νες».

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Μετά τήν μετάδοσι της όμιλίας 

του κ. Σημ ίτη , dmó τό ΠΑΣΟΚ 
έδόθη στή δημοσιότητα ή κατωτέρω 
άνακοίνωσις:

«Σ ή μ ερα  ol φιλοβασιλικοί κύκλοι 
μέ τούς συνεργάτες τους στό ΕΙΡΤ 
προέβησαν σε Απαράδεκτο περιορι
σμό της έλευθερίας τοΟ λόγου. Πε
ριέκοψαν, χω ρίς καμμιά είδοποίησι. 
τήν όμιλία τοΟ έκπροσώπου τού 
Π Α Σ Ο Κ καθηγητοϋ κ. Κ. Σημίτη 
κατά 5 ' .  Περιεκοψαν, μεταξύ άλλων, 
τά  σημεία, πού άναφέρονται στις 
Αντισυνταγματικές ένέργειες τ ο υ  
Κωνσταντίνου τό 1965, τήν σιωπή 
του κατά τήν έφτάχρονη τυραννία 
καί τό δράμα του Πολυτεχνείου.

Πιστεύαμε, δτι ή λογοκρισία έλη
ξε μέ τήν δικτατορία.

Καλούμε τί)ν κυβέρνησι νά δώση 
Λμέσως έξηγησεις.

Καλούμε τόν λαό νά ψηφίση Δη
μοκρατία».

‘Επίσης, έδόθη στις έψ ημερίδες 
ή κάτωθι δήλωσις τού Αρχηγού τού 
ΠΑΣΟΚ κ. λ .  Παπανδρέου.

«Έ κφοάζω  σάν πρόεδρος τοΰ ΠΛ 
Σ ΟΚ την άγανάκτησί μου γ ιά  τήν 
Απαράδεκτη καί δικτοπορική έπέμ- 
βασι τής κυβέρνησης, πού κάθε άλ
λο παρά Δημοκρατία γ ιά  τόν τόπο 
μας προοιωνίζει».


