
Ο κ. Α. ΠΑΠ ΑΝΔΡΕΟΥ
Συνέχει« οπτό την 1η σελίδα
καί τά συμ4>ωνη&έντα κατά την σχ€- 
τικήν σύσκεψιν έκπροσώπων των κομ 
μάτων καί αι ίσχύουσαι εις δλας 
τάς δημοκρατ ικάς χώρας άρχαί εις 
τά  μέσα μοοζικής ένημερώσεως, ένδ©- 
χομένως δε καί ό ποινικός νόμος. 
‘ Οπωσδήποτε ή προσωποίησις του 
άγώνος υπέρ ή κατά ώρισιμένης μορ
φής πολιτεύματος εύρίσκεται έκτος 
τής προσπαθεί ας τής κυβερνήσεως 
νά έκφέρη ό λαός ήρεμος, ψύχραι
μος καί άδέσμευτος την γνώμην του 
διά την βασιλευομένην ή ά&ασίλευ- 
τον δηιμοιςρατίαν.

Δ ιά  τόν αυτόν λόγον είχεν έπίσης 
περικοπή, συναι νέσει τού όμιλήσαν- 
τος την παρελθοΰισαν Τρίτην υπέρ 
τής βασιλεύομε νης Δημοκρατίας 
στρατηγού κ. Τζαννετή, παράγρα
φος προσωπικού χαρακτήρος.

‘ Ο χθεσινός ομιλητής άνεζητήθη έ- 
πιμόνως διά νά του υποδειχθούν τά 
έπίψογα σημεία τής άμιλίας του, 
άλλ5 έστάθη αδύνατον νά άνευρεβή, 
καίτοι θά ώφειλε νά είναι διαθέσι
μος πρός τούτο μέχιρις έκφωνήσεως 
τής άμιλίας του».

Δηλώσεις 
τοϋ κ. Σημίτη

Εξάλλου, ό καθηγητής κ. Κ. Ση
μίτης δήλωσε χθες τά ακόλουθα:

«Προσπάθησα νά έξετάσω δυό έ- 
ρωτήματα στήν όμ ιλ ία  μου. "Αν εί
ναι δυνατό ν<χ συνυπάρχουν δημοκρα
τ ία  καί βασιλικός θεσμός καί άν ό 
Κωνσταντίνος εχει τά άιπαραίτητα 
προσόντα γ ιά  νά γίνη ό πρώτος πο
λ ίτης τής χώρας μας. 'Ο κ. Λαμπρί- 
ας θεωρεί άνεπίτρεπτη τήν ερευνά τού 
δεύτερου ¿ρωτήματος. Τήν Κυριακή 
6εν αποφασίζουμε όμως άφηρημενα 
γ ιά  τήν τύχη τής βασιλείας αλλά 
καί συγκεκριμένα, άν θά έχουμε τό 
Κωνσταντίνο γ ιά  βασιλιηά *0  κ. Λαμ- 
πρίας άφησε άναπάντητα δυό θέμα
τα. Ποιοι πολιτικοί καί νομικοί κα
νόνες δίνουν στό Ε ΙΡ Τ  τό δικαίω
μα νά λσγοκιρίνει τ ίς  πολιτικές δη*- 
λώσεις όκπροσώπου πολιτικού κινή
ματος πού αντιπροσωπεύεται στη 
Βουλή; "Αν άποτελεΐ ή όχι έξαπάτη- 
ση τού κοινού ή μετάδοση ομιλίας 
χωρίς νά τατατοπισθεΐ τό  κοινό ότι 
ή όμιλία  εχει περί,κοπεί στό μισό χω
ρ ίς  συγκατάθεση τού άμιλητού,».

Ή συνέντευξη 
του κ. Α. Παπανδρέου

Στην άρχή τής συνεντεύξεώς του, 
ό κ. Α. Παπανδρέου είπε, ότι έγ ινε 
άπό τόν κ. Λαμπρία νόθέυση τής άμι 
λ ία ς τού κ. Κ. Σ ημ ίτη . ‘Υπάρχει, 
είπε, πρώτο, ένα θέμα ούσίας: Πε
ριείχε ή όμιλία τού κ. Σ ημ ίτη  ύβρεις 
ή λίβελλο καί σε ποιά σημεία; ‘ Η 
κοινή γνώμη μπορεί νά κρίνη, αφού 
δημοσιεύτηκε σέ Τμήμα τού Τύπου ο
λόκληρη ή όμ ιλία . ‘ Ο κ. Λαμπρίας 
άφαίρεσε τό  ήμισυ τής άμιλίας. Ε 
πειδή εΐναι ευαίσθητος σέ θέματα κί
τρινου Τύπου, ό κ. Λαμπρίας άνακά- 
Χυψε κάτι κ ίτρ ινο, φαίνεται, στήν ό
μ ιλ ία . ‘Αλλά ή όμιλία  άναφέρεται σέ 
Ιστορικά γεγονότα καί έκφράζει γνώ
μες καί άπόψεις ένός Κινήματος. ‘ Η 
πράξη του κ. Λαμπρία είναι αυθαί
ρετη καί άδικαιολόγητη ακόμα καί 
& ν  είχε άκολουθηθή δημοκρατική δια
δικασία, σύμφωνη με τά  πολιτικά ή
θη πού πρέπει νά δεσπόζουν.

‘Υπάρχει, δεύτερο, είπε ό πρόεδρος 
τού ΠΑΣΟΚ, θέμα διαδικασίας. Θά 
έπρεπε ασφαλώς νά είχε είδοποιηθή 
τό ΠΑΣΟΚ καί έκ των προτέρων 
καί έγκαίρως. Τό ΠΑΣΟΚ δεν ειδο
ποιήθηκε καθόλου. ‘ 0  κ. Σ ημ ίτης  δέν 
άναζητήθηικε έπιμόνως. "Εκαναν, π ι
θανόν, ένα τηλεφώνημα στό γραφείο 
του καί ¿νόμισαν πώς ήταν τυπικώς 
έντάξει μέ τά  θέματα ευπρεπούς συμ
περιφοράς. Υπάρχει όμως τό σ π ίτ ι 
τού κ. Σημίτη καί υπάρχουν τά  γρ<χ- 
φεϊα τού ΠΑΣΟΚ, ατά όποια μπορού
σαν νά ειδοποιήσουν αφού δέν τόν 
βρήκαν στό γραφείο.

‘Ο κ. Λαμπρίας —  είπε ό κ. Πα
πανδρέου —  διέπραξε άπάτη είς 
βάρος του Ελληνικού λαού. "Ωφει- 
λαν νά πουν στους τηλεθεατές, ότι 
έχει γ ίνε ι περικοπή τού λόγου, ή νά 
μήν τόν μεταδώσουν καθόλου. Πρό
κειτα ι γ ιά  παραποίηση, παραχάρα
ξη καί άπάτη, γ ια τ ί όσοι τόν &· 
κουσαν νόμισαν πώς αυτή ήταν δλό- 
κληρη ή όμιλία .

« 'Ο  άνθρωπος αυτός, είπε γ ιά  
τόν κ. Λαμπρία ό Πρόεδρος τού Π. 
Α.,ΣΟ.Κ., πού έχει τό  θράσος νά μ ί
λή γ ιά  κιτρ ίν ισμά, πρωτοστάτησε 
χ|θές σέ κιτρίνισμά. Αυτό άποτελεΐ 
πολύ κακό ξεκίνημα γ ιά  τή  νέα Κυ
βέρνηση τού κ. Καραμανλή».

Συνεχίζοντας ά κ. Α. Παπανδρέου, 
είπε, ότι πρόκειται γ ιά  λογοκρισία, 
άπό βρισμένες άπάψεις, χειρότερη

καί άπό αυτή πού γινόταν έπ ί Δ ι
κτατορίας.

« Ό  κ. Πρωθυπουργός —  συνέχισε 
—  έχει τήν ευκαιρία νά έπανορθώση 
τό  σοβαρό άτόπημα, γ ιά  τή Δημο
κρατία, γ ιά  τό  καλό τού τόπου καί 
γ ιά  νά πειίση, ότι πραγματικά πη
γαίνουμε σέ μιά κάποια Δημοκροο- 
τ ία . ‘Ένας τρόπος υπάρχει νά τό 
έπανορθώση: νά άπολύση τόν υπουρ
γό του. "Αν δέν τό  κάμη, θά έπωμι- 
σθή τ ίς  ευθύνες. Γ ια τ ί έχει φορτι
κότατα είπωθή ότι ό κ. Καραμανλής 
έχει μ ιά  νέα πολιτική φυσιογνωμία. 
Πιστεύω, ότι αυτή ή φυσιογνωμία 
κρίνεται άπό τόν τρόπο πού θά άν· 
τ ι  δράση σ ’ ένα τόσο μεγάλης σημα
σ ία ς κιεγονάς».

Τά άναφερρμενα στήν όμ ιλ ία  του 
κ. Σ η μ ίτη , ότι ό Κωνσταντίνος ξέ
ρει καράτε, ότι δέν πολέμησε, ότι 
σιώπησε γ ιά  τό  Πολυτεχνείο δέν εί
ναι λ ίβελλος, είναι γεγονότα.

«Π ρόκειται —  υποστήριξε ό κ. Α. 
Παπανδρέου —  γ ιά  έγτελώς ιδ ια ί
τερη μεταχείριση τού Κινήματος 
μας. ‘ Η αντίδρασή μας θά είναι ¿ν
το νώτατη. 'Ένας υπουργός πού πα
ραβιάζει βασικές άρκές τής Δημο
κρατίας, δέν μπορεί νά παραμένη 
στη θέση του, γ ια τ ί σπιλώνει τήν Κυ 
βέρνηση στό σύνολό της. "Αν πα ί
ζουν μέ τέτο ια  χαρτιά νά μην περι
μένουν έποικοδομητι κ ό τόνο άπό 
μάς».
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