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Ααμπρίας, άναφερόμενος χθες στό 
θέμα της περικοπής ώρισμένων 
παραγράφων άπό τήν τηλεοπτική 
άμιλία τοΰ κ. Σημίτη, δήλωσε τά 
έξης:

« Ή  άπάλειψις των παραγράφων 
αΰτών έκρίθη επιβεβλημένη, διότι 
έπρόκειτο —  όπως άποδεικνύεται 
άπό το δημοσιευθέν εις τόν Τύπον 
κείμενον —  περί δριμείας έπιθέ- 
σεως κ<χτά προσώπου καί όχι θε
σμού ή συστήματος. Παρεβιάζοντο 
ούτω καί τά συμφωνηθέντα κατά 
τήν σχετικήν σύσκεψιν έκπροσώ- 
πων των κομμάτων καί αί ίσχύου- 
σαι εις δλας τάς δημοκρατικός 
χώρας άρχαί είς τά μέσα μαζικής 
ένημερώσεως, ενδεχομένως δέ και 
6 ποινικός νόμος. 'Οπωσδήποτε ή 
προσωποποίησις τοΟ άγώνος υπέρ 
ή κατά ώρισμένης μορφής πολιτεύ
ματος εύρίσκεται έκτος τής προ- 
σπαθείας τής κυβερνήσεως νά έκ- 
φέρη ό λαός ήρεμος, ψύχραιμος 
καί Αδέσμευτος τήν γνώμην του 
διά τήν βασιλευομένην ή άβασί- 
λευτσν δημοκρατίαν.

Δ ιά  τόν αυτόν λόγον εΤχεν έπί- 
σης περικοπή, συναινέσει τοΰ όμι- 
λήσαντος τήν παρελθοϋσαν Τρίτην 
ύπέρ τής βασιλευομένης δημοκρα
τίας στρατηγού κ. Τζαννετή, πα
ράγραφος προσωπικού χαρακτή- 
ρος.

Ο  χθεσινός όμιλητής άνεζητήθη 
έπιμόνως διά νά τοΰ υποδειχθούν 
τά  έπίψογα σημεία τής ομιλίας 
του, άλλ’ έστάθη Αδύνατον νά ά- 
νευρεθή, καίτοι θά ώφειλε νά είναι 
διαιθέσιμος προς τούτο μέχρις έκ- 
Φωνήσεως τής όμιλίας του».

Ο Κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ϊ^ ιμ υ τά τη  έπίθεση κατά τού κ.

Π. Λαμπρία έξαπέλυσε χθες ό κ. 
Α . Παπανδρέου, τόν όποιον κατη
γορεί «ότι λογόκρινε τό κείμενο 
τοΰ κ. Σημίτη, ότι θά έπρεπε νά 
άναγγελθή προηγουμένως στους 
τηλεθεατάς ή περικοπή του καί ότι 
παρεβίασε τήν βασική άρχή τής έ- 
λευθερίας τού λόγου τής Δημο
κρατίας. ‘Ακολούθως καλεΐ τόν 
Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως νά λά - 
6η θέση στό όλο θέμα καί νά ά- 
πολύση τόν κ. Λαμπρία, έάν έπι- 
θυμή νά πείση πώς πηγαίνουμε 
πραγματικά σέ μιά κάποια δημο- 
κροττία».

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γιά  τό ίδιο θέμα, ό καθηγητής 

κ. Κ. Σημίτης, δήλωσε τά έξής:
«Προσπάθησα νά έξετάσω δυο 

¿ρωτήματα στήν όμιλία μου. "Α ν 
είναι δυνατό νά συνυπάρχουν δη
μοκρατία καί βασιλικός θεσμός καί 
αν ό Κωνσταντίνος έχει τά Απα
ραίτητα προσόντα γ ιά  νά είναι ό 
πρώτος πολίτης τής χώρας μας. 
*0 κ. Ααμπρίας θεωρεί Ανεπίτρε
πτη τήν έρευνα τού δευτέρου έρω- 
τήματος. Τήν Κυριακή δέν Αποφα
σίζουμε όμως άφηρημένα γ ιά  τήν 
τύχη τής βασιλείας, άλλά καί συγ
κεκριμένα, αν θά έχουμε τόν Κων
σταντίνο γ ιά  βασιλιά. Ό  κ. Λ α μ - 
πρίας δέν άπήντησε στά δύο θέμα
τα : Ποιο! πολιτικοί καί νομικοί 
κανόνες δίνουν στό Ε Ι Ρ Τ  τα δι
καίωμα νά λογοκρίνη τις πολιτικές 
δηλώσεις έκπροσώπου πολιτικού 
κινήματος πού αντιπροσωπεύεται 
στή Βουλή; ‘Αποτελεί ή όχι εξα
πάτηση τού κοινού ή μετάδοση ό
μιλίας χωρίς νά κατατοπισθή τό 
κοινό ή όμιλία έχει περικοπή στό 
μισό χωρίς συγακτάθεση τοΰ Αμί
λητου;»
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