
ΣΗΜΙΤΗΣ: Ποιός 
δίνει τό δικαίωμα 

ατό ΕΙΡΤ νά 
λογοκρίνη 
δηλώσεις 
πολιτικού 

κόμματος πού 
αντιπρόσω

πε ύεται 
στή Βουλή;

ΛΑΜΠΡΙΑΣ: Ή απάλειψη κρίθηκε 
επιβεβλημένη γιατί έπρόκεπο 
περί δριμείας έπιθέσεως κατά 
προσώπου καί όχι θεσμού ή 
συστήματος.

ΕΠΡΕΠΕ
νΗ
ΕΠΡΕΠΕ;

Οί άναγνωστες μας καλούνται νά κρίνουν άν ήταν ή όχι 
έπιτρεπτή ή λογοκρισία του ΕΙΡΤ στόν λόγο τοϋ κ. Σημίτη

Τ ΗΝ περασμένη Πέμπτη δη- 
μιουργήθηκε ένα θέμα μέ τό 
ΕΙΡΤ: Κόπηκαν ώρισμένασημεία 
από τήν ομιλία γιά τήν Αβα

σίλευτη Δημοκρατία, του κ. Κ. Σημίτη, 
έκπροσώπου τοϋ ΠΑΣΟΚ.

Τά κομμένα μέρη τοϋ λόγου είναι
τά έξης:

« Ή δικτατορία τοϋ '36, ή δικτατο
ρία τοϋ '67, ό έξευτελισμός τής Βου
λής τοϋ 1965, ή άποπομπή τοϋ Καρα
μανλή τό 1963, ήσαν έργα τοϋ βασι
λιά...

»Δημοκρατία σημαίνει νά άποφα- 
σίζη ό λαός πάνω στό τί τοϋ άνήκει. 
"Οχι νά τόν έξαναγκάζουν δήθεν με
γαλόψυχοι νά απαιτεί τό δικό του 
ϋστέρημα...

» ' Η άπόφαση γιά τή Δημοκρατία 
είναι άπόφαση πού έπιβάλλει ή άξι- 
οπρέπειά μας. Πρώτος πολίτης υιός 
χώρας πρέπει νά είναι πρόσωπο .ίου 
έχει άναδειχθεΐ άπό τή δουλειά καί 
τούς πολιτικούς αγώνες του. Διαβά
σαμε ότι ό Κωνσταντίνος ξέρει κα
ράτε, δηλαδή νά παίζει ξύλο. Γιά τίς 
σπουδές του δέν άκούσαμε τίποτα. ' Ο 
άγρότης, ό έργάτης, ό θιοτέχνης, ό 
έπαγγελματίας δέν πρέπει νά ταυτί
σουν τόν έαυτό τους μέ κάποιον πού 
δέν αίσθάνθηκε ποτέ τόν ιδρώτα καί 
τόν κόπο τής καθημερινής δουλειάς...

»Είπε ό Κωνσταντίνος ότι δέν θά 
έπαναλάβει τά λάθη του. Αλλά καί άν 
ακόμη θέλει νά συμπεριφερθεί δημο
κρατικά, δέν τό μπορεί. Ο τρόπος πού 
μεγάλωσε καί ό τρόπος πού σκέπτεται 
τό αποκλείουν...

»Τό δημοκρατικό του πάθος άναψε 
άφού τόν έδιωξαν, άφοϋ σταμάτησε ή 
βασιλική χορηγία. Γιά έπτά χρόνια ό 
δήθεν πρώτος αντιστασιακός είσ- 
έπραττε κάθε μέρα γύρω στίς τριάντα 
χιλιάδες δραχμές ένώ οί έξόριστοι καί 
φυλακισμένοι έπαιρναν δεκαεφτά 
δραχμές. Μόνο άνθρωπος χωρίς συν
είδηση τοϋ χρέους του θά μπορούσε 
νά δέχεται χρήματα άπό τούς βασανι

στές, θά μπορούσε νά μένει σιωπηλός 
θεατής στό δράμα τοϋ τόπου μας. Σή
μερα ό Κωνσταντίνος ζητά τήν αντα
μοιβή μας. Νά δείξουμε ότι είμαστε 
λαός περήφανος. Νά ψηφίσουμε Δη
μοκρατία.

»' Ο Κωνσταντίνος ξέροντας ότι 
καμμιά λογική σκέψη δέν δικαιολογεί 
τήν έπιστροφή του έπικαλέστηκε τά 
συναισθήματά μας. Νοστάλγησε τή 
χώρα μας. Τί νοστάλγησε όμως; Τήν 
ταβέρνα τής γειτονιάς ή τά παλάτια 
του, τό πανηγύρι στό χωριό ή τίς 
κρουαζιέρες τών έστεμμένων; Ίσως 
νοσταλγεί τήν έξουσία νά μάς δυνα
στεύει. Ό  έλληνικός λαός δέν πρέπει 
νά τού τή δώσει.

» 0 Κωνσταντίνος έδειξε στούς 
δημοσιογράφους τήν οίκογένειά του.
' Η δημοκρατική παράταξη σάς καλεί 
νά άναπολήσετε τίς οικογένειες τών 
έξορίστων, τά παιδιά τών φυλακισμέ
νων, τούς γονείς έκείνων πού σκοτώ
θηκαν στό Πολυτεχνείο, τούς πρόσ
φυγες στήν Κύπρο. 1 Η δυστυχία τους 
είναι δημιούργημα καί τοϋ Κωνσταντί
νου».

Οί απόψεις τοϋ κ. Λαμπρία
Αύτά είναι τά κομμάτια πού έκοψε 

τό ΕΙΡΤ.' Η δικαιολογία πού άντέταξε ό 
'Υφυπουργός παρά τώ πρωθυπουργώ 
κ. Π. Λαμπρίας:

«Ή  άπάλειψις τών παραγράφων 
αύτών έκρίθη έπιβεβλημένη, διότι 
έπρόκειτο -  όπως άποδεικνύεται άπό 
τό δημοσιευθέν εις τόν Τύπον κείμε
νον -  περί δριμείας έπιθέσεως κατά 
προσώπου καί όχι θεσμού ή συστήμα
τος -  παρεβιάζοντο ούτως καί τά 
συμφωνηθέντα κατά τήν σχετικήν σύ- 
σκεψιν έκπροσώπων τών κομμάτων 
καί αί ίσχύουσαι εις όλας τά δημοκρα
τικός χώρας άρχαί εις τά μέσα μαζικής 
ένημερώσεως, ένδεχομένως δέ καί ό 
ποινικός νόμος. Οπωσδήποτε ή 
προσωποποίησις τού άγώνος ύπέρ ή 
κατά ώρισμένης μορφής πολιτεύμα
τος εύρίσκεται έκτος τής προσπά
θειας τής κυβερνήσεως νά έκφέρη ό

λαός ήρεμος, ψύχραιμος καί αδέσμευ
τος τήν γνώμην του διά τήν βασιλευ- 
ομένην ή άβασίλευτον δημοκρατίαν.

»Διά τόν αύτόν λόγον είχεν έπίσης 
περικοπή συναινέσει τού όμιλήσαντος 
τήν παρελθοϋσαν Τρίτην ύπέρ τής 
βασιλευομένης Δημοκρατίας στρατη
γού κ. Τζαννετή, παράγραφος προσ
ωπικού χαρακτήρος.

»Ό  χθεσινός ομιλητής άνεζητήθη 
έπιμόνως διά νά τοϋ ύποδειχθοϋν τά 
έπίψογα σημεία τής ομιλίας του, άλλ’ 
έστάθη άδύνατον νά άνευρεθή, καίτοι 
θά ώφειλε νά είναι διαθέσιμος πρός 
τούτο μέχρις έκφωνήσεως τής ομιλίας 
του».

Οί απόψεις τοϋ ΠΑΣΟΚ
Σέ άπάντηση αύτών τών δηλώσεων 

ό καθηγητής κ. Κ. Σημίτης άπάντησε:
«Προσπάθησα νά έξετάσω δυό 

έρωτήματα στήν ομιλία μου. "Αν είναι 
δυνατόν νά συνυπάρχουν δημοκρατία 
καί βασιλικός θεσμός καί άν ό Κων
σταντίνος έχει τά απαραίτητα προσ
όντα γιά νά γίνη ό πρώτος πολίτης τής 
χώρας μας. Ό  κ. Λαμπρίας θεωρεί 
άνεπίτρεπτη τήν έρευνα τοϋ δεύτε
ρου έρωτήματος. Τήν Κυριακή δ ^  
άποφασίζουμε όμως άφηρημένα γιά 
τήν τύχη τής βασιλείας έιλλά συγκε
κριμένα, άν θά έχουμε τόν Κωνσταν
τίνο γιά βασιλιά. Ό  κ. Λαμπρίας 
άφησε άναπάντητα δυό θέματα. Ποιοι 
πολιτικοί καί νομικοί κανόνες δίνουν 
στό ΕΙΡΤ τό δικαίωμα νά λογοκρίνει 
τίς πολιτικές δηλώσεις έκπροσώπου 
πολιτικού κινήματος πού άντιπροσω- 
πεύεται στή Βουλή; "Αν άποτελεΐ ή 
όχι έξαπάτηση τοϋ κοινού ή μετάδοση 
ομιλίας χωρίς νά κατατοπισθή τό 
κοινό ότι ή όμιλία έχει περικοπεί στό 
μισό χωρίς τή συγκατάθεση τοϋ άμι- 
λητοϋ;».

Καί ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. 
Παπανδρέου, άπάντησε:

«Ό κ. Λαμπρίας έπειδή είναι εύ- 
αίσθητος σέ θέματα κίτρινου Τύπου, 
φαίνεται νά άνακάλυψε κάτι κίτρινο 
στήν όμιλία...

» Ή  πράξη τού κ. Λαμπρία είναι 
αύθαίρετη καί άδικαιολόγητη άκόμα 
καί άν είχε άκολουθηθή δημοκρατική 
διαδικασία, σύμφωνη μέ τά πολιτική 
ήθη πού πρέπει νά δεσπόζουν...

» Υπάρχει, δεύτερο, θέμα διαδι
κασίας. Θά έπρεπε άσφαλώς νά είχε 
είδοποιηθή τό ΠΑΣΟΚ καί έκ τών προ- 
τέρων καί έγκαίρως. Τό ΠΑΣΟΚ δέν ει
δοποιήθηκε καθόλου...

» Ό  κ. Λαμπρίας διέπραξε άπάτη 
σέ βάρος τού ' Ελληνικού λαοιν 
’Όφειλαν νά ποϋν στούς τηλεθεατ' 
ότι έχει γίνει περικοπή τοϋ λόγρ , ' 
νά μήν τόν μεταδώσουν καθόλούτ-

» Ό  κ. Πρωθυπουργός, έχει την 
εύκαιρία νά έπανορθώση τό σοβαρό 
άτόπημα, γιά τήν Δημοκρατία, γιά τό 
καλό τοϋ τόπου καί γιά νά πείση ότι 
πραγματικά πηγαίνουμε σέ κάποια 
Δημοκρατία. Ένας τρόπος ύπάρχει 
νά τό έπανορθώση: νά άπολύση τόν 
ύπουργό του...».

Αύτό λοιπόν είναι τό κείμενο πού 
περικόπηκε καί οί άπόψεις πού άνα 
πτύχθηκαν γύρω άπό τό θέμα.

Κατά τή γνώμη σας ποιός έχει δίκιο 
καί ποιόν βοήθησαν οί περικοπές;

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ

Νομίζω ότι οι περικοπές:
* ’Έπρεπε νά γίνουν.
* Δέν έπρεπε νά γίνουν. 
Σβήστε τήν φράση πού θεω

ρείτε λανθασμένη.

Στείλτε τίς άπαντήσεις σας 
στά γραφεία μας -  «ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΟΣ», Χρ. Λαδά 3. Αθήνα.

Όνομα ...............
Διεύθυνση ...............
Απασχόληση (εργασία 
ή σπουδές) ...............


