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'Ο κ. Α . Ώαπανδρέου 
για τή Αογοκρίθία 
τής ομιλίας Σημίτη

ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ

Την άποιμάκρυνση άπό την Κυβέρ
νηση του υφυπουργού παρά τ ο  Πρω
θυπουργό) κ. Π. Ααιμπρί'α ζήτησε 
χθες ό Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Α. 
Παπανδρέου, έξα ιτίας τής περικο
πής τής προχθεσινής όιμιλίας του 
κ,. Σημίτη  στην τηλεόραση. Ό  κ. 
Παπανδρέου είπε, ότι περίικοιπηκε αυ
θαίρετα ή ομιλία , χωρίς νά υπάρχη 
λόγος, γ ια τ ί δεν περιείχε ύβρεις, αλ
λά γεγονότα, χωρίς νά είδοποιηθή 
ό κ,. Σημ ίτης καί τό ΠΑΣΟΚ καί, 
τέλος, χωρίς νά πληροφορηθη τό 
κοινό γ ιά  την περικοπή. 'Ο Πρόε
δρος του ΠΑΣΟ'Κ κατηγόρησε τόν 
κ. Λαμπρία. δτι παραποίησε την ο
μ ιλ ία  του έκπροσώπου τοΰ ΠΑΣΟΚ, 
άσκησε λογοκρισία καί έξαπάτησε 
τό κοινό.

Ό  κ. Λαμπρίας, σέ δηλώσει ς που 
Εκαμε χθές τό μεσημέρι, έ&ήλωσε, 
δτι κρίθηκ,ε «ιέπιβεβλημένη» ή απά
λειψη ώρισμενων παραγράφων άπό 
την όμ ιλία  του Σ η μ ίτη , γ ια τ ί «έπρό 
κειτο... περί δρίιμείας έπιθέσεως κα
τά προσώπου καί δχι θεσμού ή συ
στήματος». Ε ΐπε έπ ίσης, δτι ό κ. 
Σημ ίτης «άνεζητήθη έπι,μόνως... άλ-

λά έστάθη άδύνατον νά άνευρεθή».
'Ο κ. Σ η μ ίτη ς , σέ χθεσινές δηλώ

σ εις  του, λ έγ ε ι, δτ ι στό Δημοψήφι
σμα δέν κρίνεται μόνο ό θεσμός, 
άλλά καί τό πρόσωπο του Κωνσταν
τίνου καί γ ι αυτό θά Επρεπε νά έ- 
ρευνηθή καί ή πλευρά αυτή τοΰ θέ
ματος.

'0  κ. Α. Παπανδρέου, πού κάλεσε 
χθές τό απόγευμα τούς δημοσιογρά- 
ψοους στά γραφεία το ΠΑΣΟΚ, Εθε
σε καί Ενα ακόμα θέιμα: * Αναφέρθη
κε σ τ ίς  πληροφορίες, δ τ ι ό ’Αμερι
κανός πρεσβευτής στην ’Αθήνα κ. 
Κ ιουμπιτς πού πήγε σ τ ίς  ‘ Ηνωμέ
νες Π ολιτείες, είπε σέ ,μέλη του Κογ 
κρέσσου, δτι ή έλληνική Κυβέρνηση 
είναι σύμφωνη νά πσραταθή ή βοή
θεια των ΗΟΑ πρός την Τουρκία. 
Καί κάλεσε ό κ. Παπανδρέου τόν κ. 
Καραμανλή νά πάρη θέση στό θέιμα, 
προειδοποιώντας, δ τ ι, άν ό κ. Πρω
θυπουργός δέιν τό  διευκρίνιση, τό 
ΠΑΣΟΚ θά τό φέρη στή Βουλή.

Οί δηλώ σεις 
του κ. Λαμπρία

rναρπαοτα
*0  υφυπουργός παρά τώ πρωθυ- 

πουργώ κ. Λαμπρίας δήλωσε χθές 
τό μεσημέρι τά άκόλουθα:

«'Η  άπάλειψ ις των παραγράφων 
αύτών έκρίθη έπιβεβιληιμένη, δ ιότι έ- 
πρόκειτο —  δπως άποδεικνύεται ά
πό τό δηιμοσιευθέν είς τόν Τύπον 
κιείιμενον —  περί δρίιμείας έπ ιθέσε
ως κατά προσώπου καί δχι θεσμού 
ή συστήματος. Πσρεβιάζοντο ούτως
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