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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥι ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ >. Κ. ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ό  αρχηγός τής Ένώσεως^ίέν 

τρου - Νέες Δυνάμεις, κ. Γ. Μαύ- 
ρος άπηύθυνε μήνυ_μα στον ελλη
νικό λαό, ατό όποιο ανάμεσα σ ’ 
άλλα τονίζει:

«Κατά τά τελευταία πενήντα 
χρόνια διεξήχθησαν στην Ε λλά 
δα πέντε Δημοψηφίσματα γιά τό 
Πολιτειακό, έγιναν τέσσερις εκ
θρονίσεις Βασιλέων καί συνετε- 
λέσθη σειρά επαναστάσεων. Δέν 
υπήρξε Βασιλεύς πού δέν έξορί- 
σθη μία η δύο φορές κατά τήν 
διάρκεια τής θητείας του. Καί 
δέν ύπήρξε Βασιλεύς πού νά μην 
έχει συνδεθη μέ κατάλυση τών Ε
λευθέριός μας καί μέ μιά ανώ
μαλη περίοδο τής πολιτικής μας 
ιστορίας. Μέ την ψήφο σας τής 
προσεχούς Κυριακής καλεΐσθε νά 
θέσετε όριστικά τέρμα στή χρονί- 
ζουσα αυτή ανωμαλία. Καί αύτό 
θά είναι ή μεγαλύτερη προσφορά 
σας στην Ελλάδα. Βοηθήστε μέ 
τήςψήφο σας νά δημιουργήσου
με ένα Πολίτευμα απρόσωπο, 
πού νά ένώνη όλους τούς "Ελλη
νες, ανεξάρτητα άπό ιδεολογικές; 
διαφορές καί ανεξάρτητα άπό 
Κόμματα. Ή αβασίλευτη Δημο
κρατία στεγάζει ιδέες καί ενώ
νει τούς ανθρώπους^. ’Α π ’ αυτή 
τήν συνεργασία ιδεών καί τήν έ- 
νότητα τών 'Ελλήνων έχουμε ά- 
νάγκη σήμερα. ΓΓ αυτό σάς κα
λώ, μέ τήν ωριμότητα καί τήν 
διορατικότητα πού σάς διακρίνει 
νά έκτελέσετε στο ακέραιο τό κα 
θήκον σας απέναντι τού "Εθνους, 
ύπερψηφίζοντες τήν αβασίλευτη 
Δημοκρατία, τήν μόνη πόάγματι- 
κή Δημοκροττία».

Ή όμιλία 
τοΟ κ. Κ. Σημίτη

λαγή, πρέπει νά ψηφίσουμε Δη
μοκρατία».

«Γιά έπτά χρόνια ό δήθεν άν- 
τιστασιακός είσέπραττε κάθε μέ 
ρα γύρω στίς τριάντα χιλιάδες 
δραχμές ένώ οί έξόριστοι καί φυ
λακισμένοι έπαιρναν δεκαεφτά 
δραχμές. Μόνο άνθρωπος χωρίς 
συνείδηση τοΰ χρέους του θά μπο 
ροΰσε νά δέχεται χρήματα άπό 
τούς βασανιστές, θά μπορούσε 
νά _ μένει' ^σιωπηλός θεατής σ,τό 
δράμα τού τόπου μας. Σήμερα ό 
Κωνσταντίνος ζητά τήν άνταμοι- 
6ή μας. Νά δείξουμε ότι είμαστε 
λαός περήφανος. Νά ψηφίσουμε 
Δημοκρατία. Ό  Κωνσταντίνος έ
δειξε στούς δημοσιογράφους τήν 
οικογένεια του. Ή  δημοκρατική 
παράταξη σάς καλεΐ νά άναπο-
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λήσετε τις οικογένειες τών έξορί- 
στων, τά πα ιδ ιά  τών φυλακισμέ
νων, τούς γονείς έκείνων πού σκο 
τώθηκαν στό Πολυτεχνείο, τούς 
πρόσφυγες στήν Κύπρο. Ή  δυ
στυχία τους είναι δημιούργημα 
καί τού Κωνσταντίνου. Τό Πανελ
λήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό 
Π Α .ΣΟ .Κ ., σάς καλεΐ τήν Κυ
ριακή νά _ ψηφίσετε αβασίλευτη 
Δημοκρατία. Σάς καλεΐ νά ρίξε
τε τό ψηφοδέλτιο μέ τά πράσινα 
γράμματα. Γιά νά προχωρήσου
με έπί τέλους στον τόπο μας ο
μαλά στήν εθνική ανεξαρτησία, 
Τή δημοκρατική διαδικασία, τήν 
κοινωνική απελευθέρωση. Γιά νά 
είναι ό λαός κυρίαρχος, νά ανή
κει ό στρατός στό έθνος καί ή 
'Ελλάδα στούς "Ελληνες».

ΑΟΓΟΚΡΙΘΗΚΕ 
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ 

ΤΟΥ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ
Ή  χθεσινή τηλεοπτική όμιλία 

τοΰ καθηγητή κ. Κ. Σημίτη, περι
κόπηκε μέ έντολή τής κυβέρνησης 
σέ ούσιώδη σημεία της.

Μετά άπό αύτό, ό πρόεδρος 
τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέον 
δήλωσε:

«Εκφράζω, σάν πρόεδρος τού 
ΠΑΣΟΚ τήν άγανάκτησή μου γιά 
τήν άπαράδεκτη δικτατορική έπέμ- 
βαση τής κυβέρνησης πού κάθε 
άλλο, παρά δημοκρατία γ ιά  τόν 
τόπρ μας προοιωνίζει». <

1̂ ΜΛΛΠΑΙΛΙ U i r  ΓΤΛΙΙ » " ~

Στήν τηλεοπτική όμιλία του, 
στό Ε IΡΤ χθές τό βράδυ ό κα
θηγητής κ. Κ. Σημίτης (ΠΑ. 
ΣΟ.Κ.), είπε ανάμεσα σ ’ άλλα:

«Οί βασιλιάδες μας ήσαν γερ
μανόφιλοι, αγγλόφιλοι, άμερικα- 
νόφιλοι. Γιά κανένα δέν ακούστη
κε ότι ύποστήριξε τά συμφέρον
τα τής πατρίδας μας ενάντια 
στις μεγάλες δυνάμεις. Γιά νά 
άνήκει ή Ελλάδα ατούς "Ελλη
νες πρέπει νά ψηφίσουμε Δημο
κρατία».

«Γιά νά είναι ό λαός κυρίαρ
χος, γιά νά ανήκει ό στρατός 
στό "Εθνος, πρέπει νά ψηφίσου
με τή μόνη δυνατή δημοκρατία, 
τήν αβασίλευτη δημοκρατία». _

«’Ολιγαρχίες δέν έχουν θέση 
στον τόπο μας. Ή  βασιλεία στή
ριξε καί ταυτίστηκε με την οικο
νομική όλιγαρχία. 01 μεγαλοε- 
πιχειρηματίες μεγαλοεφοπλιςττές 
καί τά ξένα μονοπώλια υποστήρι
ξαν καί ύποστηρίζουν τό βασιλι
κό θεσμό. Γιά νά ελευθερώσουμε 
τήν Ελλάδα άπό στυγνή Εκμε
τάλλευση, γ ιά  τήν κοινωνική άλ-
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