
Η βαβιλεία ταυτίστηκε μέ 
τήν οικονομική ολιγαρχία
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'Ορισμένες άπλές άρχές που κα
θορίζουν την πολιτική ζωή τού τόπου 
μας δίνουν καί τήν απάντηση στο 
ερώτημα Βασιλεία ή Δημοκρατία 
Βασική αρχή είναι ή έθνική ανεξαρ
τησία. Ή Δημοκρατία είναι τό μόνο 
πολίτευμα που εξασφαλίζει, οί 'Έ λ 
ληνες νά καθορίζουν οί ίδιοι την 
τόση του τόπου τους. *0  βασιλιάς 
ήταν καί θά είναι τοποτηρητής ξέ
νων συμφερόντων. Χωρίς ρίζα στη 
χώρα, μετά τόσα χρόνια ανοιχτής 
διαμάχης μέ τις  πολιτικές ηγεσίες, 
είναι αναγκασμένος νά καταφύγει στή 
συμμαχία των ξένων δυνάμεων, Οί 
βασιληάδες μας ήσαν γερμανόφιλοι, 
αγγλόφιλοι, άμερικανόφιλοι. Για κα 
νένα δέν ακούστηκε ότι ύποστήραξε 
τά συμφέροντα τής πατρίδας μας έ- 
νάντια σ τις μεγάλες δυνάμεις. Για 
νά ανήκει ή 'Ελλάδα στους 'Έλληνες 
πρέπει νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.

Μια δεύτερη, παραδεκτή άπ* όλους 
μας, αρχή είναι ή λαϊκή κυριαρχία. 
Μόνο ή Δημοκρατία έγγυάται τή λα
ϊκή κυριαρχία. Στή βασιλεία ό λαός 
ούτε καθορίζει ποιος θά είναι βασι
λιάς ούτε μπορεί νά διώξει τό βασι
λιά, πού δέν του είναι αρεστός. Για 
νά φύγουν οί βασιληάδες από τήν 
Ελλάδα χρειάστηκαν επαναστάσεις, 
κινήματα, εθνικές καταστροφές. "Αν 
ό Κωνσταντίνος έπαναλάβει τά λάθη 
του, θά χρειασθεΐ γιά νά τον διώ
ξουμε νέα εμφύλια διαμάχη. 'Η 6α-

— Α  Λ  I

χ
)

ς

α
η
ά
ι

ό
ε-
χ-
ό
έ
ά
ι-

Σ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ
σι λε ία συνεπάγεται στήιν Ε λ  λάδα 
πλατειές εξουσίες γιά τον ανώτατο 
άρχοντα. Ό  Παύλος ισχυρίστηκε ότι 
θά μπορούσε νά έπιλέξει ακόμη καί 
τον κηπουρό του γιά πρωθυπουργό 
καί όχι τό πρόσωπο, πού θά του ύ- 
πεδείκνυε ή πλειοψηφία τής Βουλής, 
Οί βασιληάδες θεωρούσαν πάντα τό 
στρατό, τομέα όπου αυτοί άποκλει- 
στικά θά κυριαρχούσαν. Τό άτποτέλε. 
σμα ήταν οί κλίκες, ή έλλειψη κάθε 
δημοκρατικού έλέγχου, ή 21 ’Απρι
λίου καί ή έπτάχρονη τυραννία. Μέ 
τή λαϊκή κυριαρχία ασυμβίβαστη εί
ναι καί ή παράλληλη εξουσία, πού 
συνεπάγεται αναπόφευκτα ή βασι
λεία. *0  βασιλιάς δημιουργεί δικό 
του κόμμα. Οί βασιλικοί άνδρες άττο.- 
τελούσαν στήν Ελλάδα τήν άφανή 
αλλά καί υπέρτατη έξουσία. Στήν 
'Ελλάδα ή βασιλευομένη δημοκρατία, 
δέν υπήρξε ποτέ δημοκρατία άλλα 
συγκαλυμμένη τυραννία. Γιά νά είναι 
ό λαός κυρίαρχος, γιά να ανήκει ό 
στρατός στό^ "Εθνος, πρέπει νά ψη
φίσουμε τή μόνη δυνατή δημοκρατία, 
τήν αβασίλευτη δημοκρατία.

’Ολιγαρχίες, δέν έχουν θέση στον 
τόπο μας. 'Η βασιλεία έστήριξε καί 
ταυτίστηκε μέ τήν οικονομική ολι
γαρχία. Οί μεγαλοεπιχε-.ρηματίες, 
μεγαλοεφοπλιστές καί τά ξένα μονο
πώλια υττοστήριξαν καί υποστηρίζουν 
τό βασιλικό'θεσμό. Παρεμπόδισαν μέ 
τή βοήθεια του τήν κοινωνική πρόο
δο. ’ Ελπίζουν ότι θά τούς βοηθήσει 
καί μελλοντικά στήν καταπίεση των 
δικαιωμάτων τού έργαζόμενου λαού,* 
Γιά νά έλευθερςόσουμε τήν Ελλάδα 
άπό στυγνή έκ μετάλλευση, γιά τήν 
κοινωνική άλλαγή, πρέπει νά ψηφί
σουμε Δημοκρατία.

Ή βασιλική παράταξη ισχυρίζεται 
ότι ή βασιλεία είναι παράγοντας ό- 
μαλότητας. Μόνο όμως ή δημοκρα
τία  έγγυάται -τή σταθερότηα καί τή» 
ειρηνική πρόοδο. Ή βασιλεία ήταν 
καί θά είναι στήν Ελλάδα, ή μόνιμη 
πηγή ανωμαλίας. Ή δικτατορία τού 
’ 36 , ή δικτατορία του ’67 , ό έξευ- 
τελισμός τής Βουλής του 1965 , ή 
αποπομπή τού Καραμανλή τό 1963 , 
ήσαν έργα τού βασιλιά. Γιά νά κλεί- 
σουμε τό δρόμο σέ νέες συνταγματι
κές περιπέτειες, γιά σταθερότητα, 
ειρήνη καί έθνική ένότητα, πρέπει 
νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.

'Η βασιλική παράταξη έπικαλείται 
τά έργα τής βασιλείας, σαν τή Βα
σιλική Πρόνοια. Τά έργα τούτα άνή- 
καν στο Κράτος. Τό βασιλικό περι
βάλλον τά μονοπώλησε γιά νά έπε- 
κτείνει τή δύναμή του. Κάλεσαν οί 
βασιλικοί άνδρες τό λαό νά ζητιανέ. 
ψει βιβλιάρια απόρων κορασίδων, θέ- 
σεις σέ τεχνικές σχολές, ενίσχυση 
στή θεομηνία. 'Ο λαός όμως έχει δ ι
καίωμα γιά ψωμί, παιδεία καί αν
θρώπινη διαβίωση. Δημοκρατία ση
μαίνει νά αποφασίζει ό λαός, πάνω 
στό τ ΐ τού άνήχει. "Οχι νά τό-ν εξα
ναγκάζουν δήθεν μεγαλόψυχοι νά έ- 
παιιτεΐ τό δικό του ύστέρημα. Πολ
λοί άπό σάς θά Ληιούντβι τή συζή
τηση γιά τήν άμοιβή τού βασιλιά. 
'Η βασιλεία μας είναι πολυδάπανη,. 
Κοστίζει δεκάδες έκατομμύρια τό 
χρόνο. ‘ Η αυλή, οί προίκες σ τις  βα
σιλικές πριγκήπισσες, οί έπιδεικτι- 
κές γιορτές, πληρώθηκαν καί θά πλη 
ρώνονΤαι άπό τό λαό. Ή  Δημοκρα
τία  δέν έχει ανάγκη ούτε άπό λοφία 
ούτε άπό έπίδειξη. Γιά νά μή σπα- 
τσλιώνται τά χρήματά μας, γιά  νά 
χτίζοναι μέ τό περίσσευμά μας σχο
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λεία καί νοσοκομεία πρέπει νά ψη
φίσουμε Δημοκρατία.

*Η απόφαση γιά τή Δημοκρατία 
είναι απόφαση πού επιβάλλει ή άξιο- 
πρέπειά μας. Πρώτος πολίτης μιας 
χώρας πρέπει νά είναι πρόσωπο πού 
έχει άναδειχθεϊ άπό τή δουλειά καί 
τούς πολιτικούς αγώνες του. Διαβά
σαμε ότι ό Κωνσταντίνος ξέρει κα
ράτε, δηλαδή νά παίζει ξύλο. Γιά τις  
σπουδές του δέν ακούσαμε ποτέ τ ί 
ποτα. Ό  άγρότης, ό έργάτης, ό βι. 
οτέχνης, ό έπαγγελματίας δέν πρέ' 
πει νά ταυτίσουν τον έαυτό τους υέ 
κάποιον πού δέν αίσθάνθηκε ποτέ τον 
ιδρώτα καί τον κόπο τής καθημερι
νής δουλειάς.

*Η σημασία τής βασιλείας φαίνε^ 
ται στήν ώρα τής κρίσης. 'Ο βασι
λιάς είναι έγγυητής τής συνταγμα
τικής τάξης. * Ο Κωνσταντίνος όχι 
μόνο συνωμοτούσε τον ’Απρίλη τού 
’67  γιά νά έπιβάλει τή δίκιά του τή 
βασιλική δικτατορία. Μετά τό κίνη
μα κάλυψε, υποστήριξε καί συνερ
γάστηκε με τή χούντα. ’Αποδείχτηκε 
έτσι ανίκανος νά προστατεύσει τό 
πολίτευμα. Τό Δεκέμβρη τού ’67  δι
οργάνωσή τό άντικίνημα γ ια τί οί 
συνωμότες του δέν έπαιζαν τό δικό 
του παιγνίδι. ’Αγνόησε γιά τούτο τίς 
δημοκρατικές δυνάμεις. Ά ποδείχτη- 
κε γιά δεύτερη φορά άνίκανος νά 
καταλάβει τό χρέος του. Είπε ό Κων' 
σταντίνος ότι δέ θά έπαναλάβει τά 
λάθη του. ’Αλλά καί άν ακόμη θέλει 
νά συμ περί φερθεί δημοκρατικά, δέ τό 
μπορεί. 'Ο τρόπος που μεγάλωσε καί 
6 τρόπος πού σκέπτεται τό άποκλεί_ 
ονν. Ψηφίζοντας την Κυριακή γιά τή 
Δημοκρατία θά κάνουμε κάτι σύτονό^ 
ητο γιά κάθε έπιχειρηματ ία. θά ά- 
πολύσουμε τό διευθυντή τής έπιχεί- 
ρησης πού ανόητος καί άνίκανος τήν 
ώδ-ήγησε στήν καταστροφή.

Ό  Κωνσταντίνος δέν πολέμησε. 
"Εφυγε γιά τή Ρώμη «όπως οί ά- 
ρουραίοι πού εγκαταλείπουν τό πλοίο 
πού βυθίζεται» (Νταίηλυ Μίρρορ). 
"Εμεινε εκεί επτά χρόνια σιωπηλός. 
Τό δημοκρατικό του πάθος άναψε ά- 
φου τόν έδιωξαν, άφού σταμάτησε ή 
βασιλική χορηγία. Γιά επτά χρόνια 
6 δήθεν πρώτος άντιστασιακός είσέ- 
πραττε κάθε μέρα γύρω σ τις  τριάν
τα χιλιάδες δραχμές ένώ οι έξόρι- 
στοι καί φυλακισμένοι έπαιρναν δ&* 
καεφτά δραχμές. Μόνο άνθρωπος χω_ 
ρΐς συνείδηση του χρέους του θά μπο
ρούσε νά δέχεται χρήματα άπό τούς 
βασανιστές, θά μπορούσε νά μένει 
σιωπηλός θεατής στό δράμα τ ο ύ ,τό 
που μας. Σήμερα ό Κωνσταντίνας 
ζητά τήν άνταμοιβή μας. Νά δείξου
με ότι είμαστε λαός περήφανος. Νά 
ψηφίσουμε Δημοκρατία.

'Ο Κωνσταντίνος ξέροντας ότι 
καμιά λογική σκέψη δέ δικαιολογεί 
τήν έπιστροφή του έπεκαλέστηκε · τά 
συναισθήματα μας. Νοστάλγησε τή 
χώρα μας. Τ ί νοστάλγησε όμως; Τήν 
ταβέρνα τής γειτονιάς ή τά παλάτια 
του, τό πανηγύρι στό χωριό ή τίς  
κρουαζιέρες τών ¿στεμμένων; ’Ίσ ω ς 
νοσταλγεί τήν έξουσία νά μάς δυνα
στεύει. Ό  έλληνικός λαός δέν πρέπει 
νά του τή δώσει.

‘ Ο Κωνσταντίνος έδειξε στούς δη
μοσιογράφους τήν οικογένειά του. 'Η 
δημοκρατική παράταξη σάς καλεΐ νά 
αναπολήσετε τ ις  οικογένειες τών έ- 
ξορίστων, τά παιδιά τών φυλακισμέ
νων, τούς γονείς εκείνων πού σκο
τώθηκαν στό Πολυτεχνείο, τούς πρόσ
φυγες στήν Κύπρο. 'Η δυστυχία τους 
είναι δημιούργημα καί τού Κωνσταν. 
τ ί νου.

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κ ί
νημα, τό ΠΑΣΟΚ, σάς καλεΐ τήν 
Κυριακή νά ψηφίσετε αβασίλευτη δη
μοκρατία. Σάς καλεΐ νά ρίξετε τό 
ψηφοδέλτιο μέ τά πράσινα γράμμα
τα. Γιά νά προχωρήσουμε έπί τέλους 
στον τόπο μας ομαλά στήν έθνκή 
άνεξαρτησία, τή δημοκρατική διαδι
κασία, τήν κοινωνική άπελευθέρωση. 
Γιά νά είναι ό λαός κυρίαρχος, νά 
άνήκει ό στρατός στό έθνος καί ή 
Ελλάδα στους "Ελληνες.
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ΛΟΓΟΚΡIΝΑΝ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Τό Εκτελεστικό Γραφείο τού ΓΙΑ. 
Σ Ο .Κ . έξέδωσε τήν ακόλουθη άνα- 
κο ί νωση:

«Σήμερα οί φιλοβασιλικοί κύκλοι 
μέ τούς συνεργάτες τους στό Ε ΙΡ Τ  
ττροέβησαν σέ απαράδεκτο περ ορι
σμό τής ελευθερίας τού λόγου. Πτρι- 
έκοψαν χωρίς καμιά προειδοποίηση 
τήν ομιλία τού εκπροσώπου τού ΠΑ. 
Σ Ο .Κ . κατά πέντε λεπτά. Περ ¡έκο
ψαν, μεταξύ άλλων, τά σημεία πού 
αναφέρονταν σ τις  άντισυνταγμαπ- 
κές ενέργειες τού Κωνσταντίνου τό 
1965 , τή σιωπή του κατά τήν εφτά
χρονη τυραννία καί τό δράμα τού 
Πολυτεχνείου.

Πιστεύαμε ότι ή λογοκρισία έληξε 
μέ τή δικτατορία. Καλούμε τήν κυ
βέρνηση νί δώσει αμέσως εξηγήσεις. 
Καλούμε τό λαό νά ψηφίσει Δημοκρα, 
τία ».


