
νικές συνθήκες Ακόμη, τείνει νά άποκτήση υπεροχή έ· μοκρατία».
'Η ομιλία του έκπροοώπου’ η V 0 0  ί1θ j

ίου ΠΑ.Σ0.Κ.Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ιού Π Α . 
Σ Ο .Κ . κ. Κ . Σημίτης στίιν ό- 
ιιιλία του ϊθές τό βράδυ άπό 
την τηλεόοασι, γιο τό δηιιο- 
limtpioua, άνέφεοε. ιιεταΐύ άλ
λων, τά έ£ ή ς : XV

‘βρισμένες απλές Αρχές πού καθορίζουν τήν πολιτική ζωή τοΟ τόπου μας δίνουν καί τήν Απάντηση στό ¿ρώτημα Βασιλεία ή Δημοκρατία. Βασική Αργή είναι ή έθνικυ Ανεξαρτησία. *Η Δημοκρατία είναι τό μόνο πολίτευιια που έξασφαλίζει, οΐ "Ελληνες νά καθορίζουν οΐ 'ίδιοι τήν τύχη τοΟ τόπου τους.Μιά δεύτερη, παραδεκτή Απ* όλους μας, Αρχή είναι ή λαϊκή κυριαρχία. Μόνο ή Δημοκρατία έγγυά- ται τή λαϊκή κυριαρχία. Στή βασιλεία ό λαός ούτε καθορίζει ποιός ΘΑ είναι βασιληάς ούτε μπορεί νά διώξει τό βασιληά, πού δεν τού είναι Αρεστός. Γιά νά φύγουν οΐ βα- σιληάδες Από τήν Ε λ λ ά δ α  χρειάστηκαν έπαναστάσεις, κινήματα, έθνι- κές καταστροφέίΟλιγαρχίες, δέν έχουν θέση στόν τόπο μας. Ή  βασιλεία στήριξε και ταυτίστηκε μέ τήν οικονομική όλι- γαρχία. Ο Ι μεγαλοεπιχειρηματίες με γαλοεφοπλιστές καί τά ξένα μονοπώ λια ύποστήριξαν καί ύποστηρίζουν τό βασιλικό θεσμό. Παρεμπόδισαν μέ τή βοήθειά του τήν κοινωνική πρόοδο, έλπίζουν δτι θά τούς βοη- θήση καί μελλοντικά στήν καταπίεση των δικαιωμάτων του έργαζόμε- νου λαού. Γιά νά έλευθερώσουμε τήν ‘ Ελλάδα Από στυγνή έκμετάλλευση, γιά  τήν κοινωνική Αλλαγή, πρέπει νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.*Η βασιλική παράταξη Ισχυρίζεται δτι ή βασιλεία είναι παράγοντας όμαλότητας. Μόνο δμως ή δημοκρατία έγγυάται τή σταθερότητα καί τήν είρηνική πρόοδο.Ή  βασιλική παράταξη έπικαλεΐται τά έργα της βασιλείας, σάν τή βασιλική Πρόνοια. Τά έργα τούτα Ανήκαν στο Κράτος. Τό βασιλικό περιβάλλον τά μονοπώλησε γιά  νά έ- πεκτείνη τή δύναμή του. Κάλεσαν οΐ βασιλικοί ανδρες τό λαό νά ζητιανέψει βιβλιάρια Απόρων κορασίδων, θέσεις σέ τεχνικές σχολές, ένίσχυ- ση στή θεομηνία. Ό  λαός δμως έχει δικαίωμα γιά  ψωμί, παιδεία, καί Ανθρώπινη διαβίωση.Δημοκρατία σημαίνει νά Αποφασίζει ό λαός πάνω στό τί τού Ανήκει. "Όχι νά τόν έξαναγκάζουν δήθεν μεγαλόψυχοι νά έπαιτεΐ τό δικό του ύστέρημα.Πολλοί Από σάς θά θυμούνται τή συζήτηση γιά  τήν Αμοιβή τού βασι- ληα. Ή  βασιλεία μας είναι πολυδά

πανη. Κοστίζει δεκάδες έκατομμύρια τό χρόνο. Ή  αύλή, οΐ προίκες στις βασιλικές πριγκίπισσες, οΐ έπιδεικτι κές γιορτές, πληρώθηκαν καί θά πλη ρώνονται Από το λαό. Ή  Δημοκρατία δέν έχει Ανάγκη ούτε Από λοφία ούτε Απά έπίδειξη. Γιά νά μή σπαταλώνται τά χρήματά μας, γιά  νά χτίζονται μέ τό περίσσευμά μας σχολεία καί νοσοκομεία πρεπει νά ψηφίσουμε Δημοκρατία.Ό  Κωνσταντίνος ξέροντας δτι καμ- μιά λογική σκέψη δέ δικαιολογεί τήν έπιστροφή του έπεκαλέστηκε τά συ- ναισθήματά μας.’ Ό  Κωνσταντίνος έδειξε στούς δημοσιογράφους τήν οίκογένειά του. Η δημοκρατική παράταξη σάς καλεΐ νά Αναπολήσετε τίς οίκογένειες των έξορίστων, τά παιδιά των φυλακισμένων, τούς γονείς ¿κείνων πού σκο τώθηκαν στό Πολυτεχνείο, τούς πρόσφυγες στή Κύπρο. ‘ Η δυστυχία τους είναι δημιούργημα καί τού Κωνσταντίνου.Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό Π Α .Σ Ο .Κ ., σάς καλεί τή Κυριακή νά ψηφίσετε Αβασίλευτη Δη μοκρατία. Σάς καλεΐ νά ρίξετε τό ψηφοδέλτιο μέ τά πράσινα γράμματα Γιά νά προχωρήσουμε έπί τέλους στόν τόπο μας όμαλά στήν έθνική Ανεξαρτησία, τή δημοκρατική διαδικασία, τή κοινωνική Απελευθέρωση. Γιά νά είναι 6 λαός κυρίαρχος, νά Ανήκει ό στρατός στό έθνος καί ή ‘ Ελλάδα στούς "Ελληνες».
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΓ ΙΑ  τήν περικοπή της όμιλίας του κ. Σ η μ ίτη , ό πρόεδρος τού ΠΑ. Σ Ο .Κ .  κ. Α . Π<τπανδρέου ¿δήλωσε τήν νύκτα τά έξης:«’ Εκφράζω σάν πρόεδρος του ΠΑ. Σ Ο .Κ .  τήν Αγοτνάκτησί μου γιά  τήν Απαράδεκτη καί δικτατορική έπέμ- βαση της κυβέρνησης, πού κάθε άλλο, παρά δημοκρατία γιά  τόν τόπο μας προοιωνίζει».*Εξ άλλου, ή Εκτελεστική ‘ Επιτροπή τού Π Α .Σ Ο .Κ . έξέδωσε τήν Ακόλουθη Ανακοίνωσΐ:« Σ ή μ ε ρ α  οί φιλοβασιλικοί κύκλοι μέ τούς συνεργάτες τους στό ΕI Ρ Τ προέβησοον σέ Απαράδεκτο περιορισμό τής έλευθερίας τού λόγου.Περιέκοψοον, χωρίς καμμιά ειδοποίησα, τήν όμιλία τού έκπροσώπου

του Π Α .Σ Ο .Κ . ,  καθηγητού κ. Κ . Σ η μ ίτη , κατά 5 ' .Περιέκοψαν, μεταξύ άλλων, τά σημεία, πού άναφέρονται στις Αντισυνταγματικές ένέργειες τού Κωνσταντίνου τό 1965, τήν σιωπή του κατά τήν έφτάχρονη τυραννία καί τό δράμα του Πολυτεχνείου.Πιστεύαμε, δτι ή λογοκρισία έληξε μέ τήν δικτοπορία.Καλούμε την κυβέρνησι νά δώση Αμέσως Εξηγήσεις.Καλούμε τόν λαό νά ψηφίση Δημοκρατία».
Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚΉ  κοινοβουλευτική όμάς τού Π Α . Σ Ο .Κ ., μετά τήν συνεδρίασί της χθές έξέδωσε γιά τό δημοψήφισμα τήν Ακόλουθη άνακοίνωσι:«Ή  Αβασίλευτη Δημοκρατία θά νικήση στό δημοψήφισμα τής 8ης Δεκέμβρη. Α λ λ ά  δεν Αρκεί η Απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει ή ήττα τής μοναρχίας νά είναι συντριπτική. Γιά νά κλείσει τό θέμα όριστικά. Γιά νά κερδηθεϊ Αποφασιστικά ένας πρώτος μεγάλος σταθμός στήν πορεία τού λαϊκού Αγώνα γιά  τήν ΕΘΝΙΚΗ Α Ν Ε ΞΑ Ρ ΤΗ ΣΙΑ , ΤΗ Λ Α Γ Κ Η  Κ Υ Ρ ΙΑ ΡΧΙΑ καί τήν ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚΗ  Α Π Ε ΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Σ* αύτή τήν τελευταία φάση της Ιστορικής αναμέτρησης τού λαού μας μέ τόν θεσμό τής μοναρχίας, θεσμό πού ταυτίζεται μέ τήν έξαρτηση τού έθνους Από ξένους πατρονες, μέ τήν ξένη καί ντόπια ό- λιγαρχία , μέ τήν ύπονόμευση της έ- νότητας καί τής Αποστολής τών ενόπλων δυνάμεων, μέ τόν ουσιαστικό περιορισμό τής λαϊκής κυριαρχίας ή κοινοβουλευτική όμάδα τού Π Α ΣΟ Κ  καλεΐ κάθε όπαδό, κάθε μέλος καί κάθε στέλεχος νά κινητοποιηθεί δρα στήρια, νά δώσει τό παρών. Στίς 8 Δεκέμβρη ό θεσμός τής μοναρχίας θα τερματίσει όριστικά τήν Ιστορία του στόν τόπο μας. Ό  λαός θά νικήσει. Ή  Δημοκρατία θά νικήσει.Παπανδρέου Ά νδ ρέα ς, ’ Ακρίτα Σύλβα, ’Αλευράς Γιάννης, Βγενόπου λος Νίκος, ΚακλαμΑνης Α όστολος. Κουτσοχέρας Γιάννης, ί "ημητρί- ου Γιώργος, Παπασπύρυυ Γιάννης, Σκουλαρίκης Γιάννης, Φλώρος Γιάννης, Χαραλαμπόπουλος Γιάννης, Ψα- ράκης Γιώ ργος».,


