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ΠΡΟΓ ΤΟΥΓ! ΕΓΉΟΥΤ AMA^OFPT^Ei: 

Ό λόγος πού συγκαλέσαμε αυτή τή Συνέντευξη Τύποι» είναι τό μεγάλα 

ενδιαφέρον ττού δείχνουν ni ρένοι άντσποκριτέΓ γιά την πολιτική τοϋ FA.FO.F., 

καί τήν εκτίμηση τ(3ν εκλογικών όποτελεημάτων. "Επειδή εϋνσι δύσκολο ν'άντι-

μετωπίσουμε τόν καθένα χωριστό, Λογονώοαμε <-<ύτή τή συνέντευξη Τύπου. 

Δέν θά. πω πολλά πράγματα ô ϋδιοο γιά νό one δώσω τήν εταιρία νά μσΟ 

νθέσετε έσεϋς ερωτήσεις. 

Είμαστε πολύ ευγνώμονες οτόν ελληνικό λαό π^ύ έντασσε τήν εμπιστοσύ

νη του, καί στην πολιτική πού ακολουθήσαμε καί οτήν όογόνωση του FA.TO.Κ. 

ed ήθελα, νά τονίσω δτι οι. ΜοτευΎΐντήριες γρουμές κυΡεονητικίΐΓ πολιτικής πού 

δημοσιεύσαμε ποίν οπό τίς έκλογέο καί πού παρουσιάσαμε σέ δλες τίς δημόσιες 

προεκλογικές ουγκεντρωσεις μας, θα τ~ρηθούν ι ιέ συνέπει* καί σταθερότητα στό 

Κοινοβούλιο. 

Τό ΠΑ.ΣΌ.Κ. έχει στό ενεργητικό του ένα. θετικό στοιχείο, τή συνέπεια, 

καί δεν ακτ^ιεύου\.\ε ν'άπσρ^κρι Λύουμε άπ.'αύτή τήν αργή. 

ΕΓνσι oac>ée ότι ó πολιτικός χάρτης της 'Ελλάδας άλλαζε ουσιαστικά. *Ρ 

Νέα Δημοκρατία ύπέστει σημαντικές απώλειες, ένω τό FA.TD.Κ. εχει χώρσ τήν έγκρι

ση ταϋ Τ^ΟΌ γιά τήν πολιτική πού ακολούθησε καί στό Κοινοβούλιο κι εζω άπ'συτό. 

FÜvai σαωές δτι έΓ
σιτίας του ελληνικού εκλογικού νόμου, ò κ. l<ojpr>uavXî)ç, •πηο'δλτ 

πού έγει τή μεισψηοίο τεϋ λαού θά διαθέτει πλειοφη̂ ΪΓ- οτή Ρ-ουλτ\ vai αυτός θά 

κΓθορίσει τή μορωή xf\ç Κυβερνητικής πολιτικής τής 'Ελλάδας. Τό ερώτημα είναι 

αν θα -μπορέσει τώρα νά écroyóosi τό πρόγραμμα τ<-υ, τό ποΛ
γρσμμσ. της ελληνικής 

δε^σς όπως τό περίμενε. Ή ^πόντηαη εϊ\ηι δτι θό. είναι πολύ δύσκολο γιατί δέν 

είμαστε μόνο μιό ίσχυρή αντιπολίτευση - τό ΠΑ.ΣΟ,Κ* διαθέτει τό eV* τρίτο σχε

δόν των εδρών - όλλά είμαστε καί μιό γνήσια αντιπολίτευση σέ όντίθεση χ·έ τήν 

αντιπολίτευση πού έκανε ή ΕΔΗΚ τό τελευταίο 3 χρόνια. Γι'ούτό περιμένουμε νά 
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êOTpexSoDuuE σημαντικά τήν ΐϊςρεία των γεγονότων aree τή θέση μας σάν 'ί,ντιπολέτε'ί

ση. ΉρόσεΓ-α σέ ορισμένο οεπορτόΓ ^ένων οηι.οσιογΓάωων δτι μιλάνε γιά πόλωση 

των πολιτικών δυνάμεταν στην 'Ελλάδα. Κομίζω ότι αυτός >έν είναι ò σωστόα τρό

πος εκτίμησης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Αυτό πού συνέβη τάρα στην 'Ελλάδα 

εΐνσι δτ ι πράγματι υπάρχει μιά αντιπολίτευση καί στίς κοινοβουλευτικές δημοκρα

τ ί ε ς ε£ναι COUOIKÓ ή * Αντιπολίτευση ν'σκολουθει δ ι α ι ρ ε τ ι κ ή πολιτική * ΐ ό ιήν 

Κυβέρνηση. Λυτό αποτελεί, μάλιστα, χαςακτηοι^ικό στοιχείο των δυτικών κοινο

βουλευτικών πσραδόσεο:ν καί άπρρω γ ιατί ύπ^οχει τόση ανησυχία τώρο πού έχουμε μιά 

πραγματική καί όχι μιά σκιώδη αντιπολίτευση. 'Υπάρχει κι ένα άλλο θέμα στον 

ξένο Τύπο πού θεωρώ δτι διαστρεβλώνει τ ί ς θέσεις του ΠΛ.ΣΟ.Κ. Λένε δτι θά 

ύπάοΓουν τάσεις απομόνωσης τηο 'Ελλάδας. Κάθε άλλο. Ή θέση του ΠΛ.ΣΟ.Κ. είναι 

δτι οι Κυβερνήσεις της Δεξιάς οδήγησαν τήν 'Ελλάδα σε απομόνωση, σέ ηιά μικρή 

γωνία μέσα στην 'Ατλαντική Συμμαχία καί μέ τή σφραγίδα του δορυφόρου, 'Ελπίζοομε 

νό. χαράζουμε τήν ποςείσ. πού θά δώσει τή δυνατότητα, στην 'Ελλάδα νά κάνει αισθητή 

τήν πσραυσί« τηο καί στη Λύση καί στην 'Ανατολή, νσί ^τά Βαλκάνια χα£ στή Γεσό-

γ ε ι ο , ν ι ^ τ ί ή 'Ελλάδα ε ι ν - ι ¿τυνχρόνως Εύρτ..?πρϊκή, Μεσογειακή καί Ραλκσνινή χωρά. 

' · Διάβασα σ'ένο ρεπορτάζ, δτι σκοπεύουμε νά δι-κόψουμε τ ίο πολι

τ ι κ έ ς , οικονομικές καί στρατιωτικές σχέσεις μας μέ τή Δύση. Θά ήταν αρονιμότερο 

νά διαβάσει κανείς τό πρόγραμμπ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί νά διο«πΛει τ ία δημόσιες δηλώ

σεις καί ομιλίες ποίν συνάξει ορισμένο «συμπεράσματα πάνω στίς θέσεις μας. Λυτά 

είναι δήλωσες πού αδικούν τ ί ς θέσεις μας. 

Τώρα είναι ή σειρά σας νά θέοετε ερωτήσεις. 

ΕΡσίΉΓΗί Ειν-τε δτι δεν είσαστε ύπέο ττία Σοσιαλ.ιστικήΓ ^ιεθνοϋΓ, υπέρ του 

Κομμουνισμοί}, ύπέο του ΕορωπαΧκοο Σοσιαλίσμοο ναί ύπέο τοϋ 'Γθνικο-σοσιαλισμου. 

%ά ήθελα νά μας πείτε ποιο Σοσιαλισμό πρεσβεύετε στό Κόμμα σας; Eftr-i 'Εθνικός 

Σοσιαλισμός, '^θνικιστικόο Σοσιαλισμός? 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ s Δεν νομίζω δτι είπα δλσ. αυτά τό πράγματα πού λέτε. 

ΛΒ?ΟΊ0ΓΡΑ<50Σ: ΕΕπητε δτι δέν άκολονθειτε τήν πολιτική γραμμή δλων των σοσια

λιστικών κομμάτων της Εύρους. "Οτι είσαστε ενάντιο στή Σοσιαλιστική Διεθνή. 

ANAPFAÍ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Νομίζω δτι έχουν παρεξηγηθεί πολλά πράγματα έδω. ^^τα 

άπ'δλσ, κάθε χώρα πού θέλει ν'όκολουθήσει τόν aoo-LrAiouó διαλέγει τό δικέ της 

δρόμσ γιά τό σοσιαίιονά. Δέν πιστεύουμε στην εισαγωγή ^éve^v προτύπων πσρ'δλσ πού 

θέλουμε νά μαθαίνουμε άπά τήν έμπειρα των Γένων. 

6ά ήθελα v5 τονίσω δτι τό κόμμα μας είναι σοσιαλιστικό κόμμα κα.ί κάνουυε αυτή 

./. · 
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τή δήλωση γ ιά vet ξεχωρίσουμε τή θέση μας άπό μερικά οοιμάλδη^μοκρατικα κόμματα. 

Αύτη ε ίναι , Ερως, ή ουσία» Γιά ίταράδειγμα* rá «όμμα VttC δέν έχει, τίποτα τό 

κοινό με τό ¿Α^ολδτροκρατίκό Κόμμα ffe ΛυτικηΊς Γερμαν o, πού εΓναι ε ν κόμμα 

τό όποιο άντιπροαωϊτεύει μιά προχαρημένη μονοπωλιακή (πάση του καπιταλισμού. 'Amo 

την άλλη πλευρά, είμαστε πολύ κοντά στις θέσεις του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμ

ματος. Τό στάδιο σχκσττυξης βέβαια της Γαλλίας είναι διαφορετικό από αυτό της 

'Ελλάδας, γ ι ' α υ τ ό τό Κυβερνητικό Πρόγραμμα μας είναι κάπως διαίοορετίΐώ άλλα η 

γενική κατεύθυνση είναι ή ί δ ι α . Τό Κοινό Πρόγραΐίμα της Γαλλίας μοιάζει πολύ 

με τό Πρόγραμμα του ΠΑ«ΕΟ.Κν, π^ρ'όλο πού δεν τό αντιγράψαμε. "Εχουμε πολύ 

καλές, εξαίρετες σχέσεις με τό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ι τ α λ ί α ς , με τό 'Εργατικό 

Κόμμα Μάλτας, μέ τά τρία Σοσιαλιστικά Κόμματο της "Ισπανίας. Sí/χαμέ στό ποοελνά-· 

κι ελπίζουμε ν'αναπτύξουμε καί orò μέλλον cuevee σχέσεις μέ τά αντίστοιχα 

ρκανδιναυικά κόμμ:άτα άν καί οί, συνθήκες έκει είναι δ ι α ι ρ ε τ ι κ έ ς άπό τ ι ς δικές 

μας, είναι πολύ προχωρημένες χώρες βιομηχανικό ένω έμεις είμαστε στό μισά του 

δρόνου. 

"Οσο όχρορα τον ερώτηση γ ιατί Λεν θέλουμε νά είμαστε μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθναχ 

οφείλουμε μιά απάντηση. Πρόκειτσ,ι γ ιό οργάνωση της ^oíac δεν έπ.ιθυμοομε νά 

εέμαστε μέλη γ ι α τ ί κυριαρχείται, πρώτο άπ'ολα άπό τά "Βόρεια" όπως ονομάζονται, 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, ιδιαίτερα το Λυτικο-Τερμανικό καί επηρεάζεται έπίοης 

σημαντικό άπό την πολιτική" της Ουάσιγκτον -'•·*) Ευρώπη* Καταβάλλονται τώρα 

προσπάθειες γ ι ό τή δημιουργία εστίας συνεργασίας άΛ/άμεσα οτά. μεσογειακά orxtCa-

λιστικά κόμ. τα καί όπως γνωρίζετε £ ·ει ήδη γ ίνε ι δου 4 ^ ς «6τή την κατεύ

θυνση* Καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες γ ια τή Λεκάνη τη- Μεσογείου καί έχουν 

ήδη γ ί ν ε ι πρόοδοι. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικές, διαωορές ανάμεσα στό 

Βορρά καί τό ϊΤστ^ y.ci ότι υπάρχει αυτό πού λέμε μεσογειακός σοσιαλίΌμος ή νοτιά-

ευρωπαϊκός σοσιαλισμός πού ÖA πρέπει οπωαδήροτε vá δώσει πρωταρχική σημασία στό 

αγροτικό πρόβλημα κσί στην άνάπτυδη της γεωργίας, σέ έντονη αντίθεση με τά. προ

βλήματα του Βορρά, Αυτό δμως θά μας πάει πολύ μακριό κι ' ελπίζω νά ξεκαθάρισα, 

τή θέση μας. 

Σέ ερώτηση δημοσιογράφου άν τό ΠΑ.ΣΟ,Κ. έχει σχέσεις μέ τό 'Εργατικό Κόμμα 

'Αγγλίας καί το Τούρκικο Κόμμα, à κ. Παπανδρέου απάντησε δτι δεν έχει σχέσεις τό 

ΠΑ.ΣΟ,Κ. μέ τό Τουρκικό Κόμμα. "Οταν ó κ. 'Ετσεβίτ ζητήσει νά αποσυρθούν τά 

τουρκικά στρατεύματα άπό την Κύπρο τότε θα μπορούμε νά τό συζητήσουμε άλλα όχι 

πρίν όπ'αύτό. "Οσο ά.χρά τό 'Εργατικό Κόμμα της 'Αγγλίας έχουμε καλές σχέσεις 

μέ βουλευτές της άριστ-έράβ πτέρυγας τ<~υ, ση&ς λ.χ, ó κ, 'ΐπέν, ή οποία είναι 

βέβαια μικρή αλλά έλτιίζουμε νά μεγαλώσει« 

./., 
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Δημοσιογράφος από του κ. Ρχππνδρέου νά διευκρινίσει xi είδος ειδική συικοωνία 

με την ΡΟΚ εννοεί τό ΠΑ. ΣΟ. Κ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ? Ή συμφωνία πού επΛ-διοκουμε είναι συμφωνία τύποι) "Νορβηγίας"» 

"Οπως γνωρίΓετε, oí ί^οβηγοί δεν μπήκαν οτήν Κοινή 'Αγορά. Aiayáprocüorv μιά 

συμφωνία, μέ την Κοινή 'Αγορά. U F V T εκπρόσωπος τηρ Νορβηγι,κίίς Κυβέρνησης μου 

τόνισε πρίν λ ίγες μέρες ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί πού δεν μπήκαν στην ^"οινή 

'Αγορά παί πού κ^όρθωσαν vé rnj\rá4¡ouv σύτή τή συμφωνία. Ή συνοωυία πού σύναψε 

ή Νορβηγία μέ την FOK δεν εϊνοι βέβαια τό είδος της cmi^-roicc πού ad συνάπταμε 

εμείς γ ι α τ ί τό τ^'ίανχη μας είναι διαφορετικά. Γοιοί είναι οι σκοποί μιας παρό

μοιας συμαωνϊαε; "Ενας στόχος είναι νά κλείσει τό άνοιγμα του εν^^ικοϋ ισοζυ

γίου. "Οπως ζέσετε, μέ την πάροδο τοϋ χοΛνου τό χάσμα μεγαλώνει ανάμεσα σέ 

όσα είαάγουμε όκό την Κοινή 'Αγορά, καί σέ όσα έ~ά.γουμε vpor αυτήν. Θέλουμε νά 

κάνουνε μιά συμ:ωνία πού νά μας έπιτοέπει νό έχουμε μιά εμπορική πολιτική γιά 

τήν "Ελλάδα. Δηλαδή, νά άπσ<ηασίΓρυμε εμείς τ ί είδους εμπορικές σχέσεις θέλουμε 

ν'αναπτύξουμε μέ τη Λύση, τήν 'Ανατολή, τα Βαλκάνια, καί μέ άλλα μέρη τοϋ κόσμου. 

Θέλουμε νά έχουμε τό δικαίωμα έλεγχου τον βασικού κινήσει» γ ιατί άν δέν τό έχου

με αυτό τό δικαίωμα δέν μπορσϋμε να έχουμε εθνικό τ^γραμματισμό,, Ό προγραμμα

τισμός της ελληνικής οικονομίας θά γίνεται στίε Βρυξέλλες κι όχι οτήν 'Αθήνα.. 

Fai οι στόχοι των Βρυξελλών δέν θά είναι ο :: στόχοι τοϋ ελληνικοί) λασυ άλλο τοϋ 

δυτικοί" μονοπωλιακοΰ κεφαλαίου., "lì άκριτης "φόρμουλα", πρόταση γ ιά τό τ ί εννοούμε 

μέ ειδική συμφωνία δέν είναι κάτι τ:ού μπορεί νά άναλυθεϋ σέ μιά συνέντευξη Τύπου. 

Είναι κάτι r ') θά πρέπει νό διαπραγμ τευτοϋμε μέ την F ' καί ή ΕΟΚ δείχνει μεγά

λο ενδιαφέρον γ ιά τήν 'Ελλάδα., γ ιατ ί πουλάει σημαντικά αριθμό οπό τή βιομηχανική 

της πσρσγωγή. "Εχουμε δικαίωμα διαπραγματεύσεων ν^.ί σκοπεύουμε νά τό χοησιμο-

ποιήσουμε. Αυτή είναι ή θέση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δλα τά θέματα πού άχηοροΰν τήν 'Ελ

λάδα. Ή 'Ελλάδα έχει. φωνή καί μέ τή ΠΑ.ΣΟ.Κ. θ'άκουστεϋ. 

ΕΡΠΤΗΣΡ: Ποια θά ήταν τό Ιμεαπ μέτρα τσΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. αν ανέβαινε στην ε'αυσ'σ 

αναφορικό μέ τό θέμα τοϋ ΝΑ3Ρ, των ξένων Βάσεων καί ποιο υοντέλα, εξωτερικής 

πολιτικής ποοτείνει τό ΡΑ.ΙΟ.Κ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; Δέν θά πόΟμε τ ΐ τ κ:.νήσειο μας άπό τάρα. ΟΰτείΪθά κάνουμε 

τ ί ς πρώτες 100 μέσες της έξουσίσς. 'Εγώ προσωπικό έχω βαθειά εκτίμηση γ ι ά τήν 

έΕωτερική πολιτική τής Σουηδίας, της Γιουγκοσλαβίας; της 'Αλγερίας γ ι ά παράδειγμα, 

γ ιά ν'αναφέρουμε μία μεσογειακή χώρα. Γιά τήν Ελλάδα δυστυχώς δέν υπάρχουν πολ

λά περιθώρια εκλογής Υ^άτί ή μέχρι τώρα 'Ατλαντική πολιτική σήμαινε τ.ρωτα άπ'δλα 

τήν επτάχρονη δικτατορία πού υποστηρίχτηκε καί μεθοδεύτηκε άπ'αότήν. Σήμαινε 

τήν εισβολή οτήν Κύπρο. Σήμαινε τή συνεχή απειλή ητό AíyaXo, Λτ:ο τήν πλευρά της 

./. 



Τουρκίας, κάτι πού δέν είναι μόνο τουρκικός oof ινιομός όπως θέλαυχ νά τόν παρου

σιάζουν στον ξένο Toreo άλλα έντεγμένσ σ'ένα σχέδιο της Ουάσιγκτον γιά τό Atvaio. 

Γιά τήν "Ελλ _α 5έν υπάρχουν περιθώρια άλλης έ^οτεοική τολιτικης άπα την ενεργη

τική αδέσμευτη πολιτική με τήν (ΐαάπχυΡη σχέσεων μέ τό Βορρά, τό FÓTO, τήν '"Ανα

τολή καί τή Λύση« 

EPOflEEH: Σέ ερώτηση οημοσισγράφου άν ò καινούργιος συσχετισμός των δυνάμεων 

στη Βουλή παίζει θετικό ρόλο οτό Κυπριακό Ô κ« Ανδρέας Ιΐτίτκχ'χίρέου απάντησε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 'Αναμφισβήτητα γιατί έχουμε ίσχυρή (ρωνή καί η θέση μας γιό 

τό Κυπριακό είναι σαφής. Ποια εΓναι f θέοη υας γιά. τό Κυπριακό; Τό Κυπριακό 

δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα ούτε θειο. τοϋ NATO. Τό Κυπριακό είναι διεθνές θέμα. 

' Αφορά" τήν εδαφική ακεραιότητα καί κυριαρχία ενός ανεξάρτητου κράτους πού είναι 

μέλος τού ΟΠΕ. Φυσικά δέν μπορούμε νά δεχτούνε τετελεσμένα γεγονότα, στό Κυπριακά. 

Θά πρέπει ο$ςα τα στρατεύματα νά άπί3χ(ΐρήσουν άπό τό.. κατεχόμενα εδάχαη, νά έφαρμοστβΰν 

ot αποφάσεις τού ^^ καί νά άχρεθσυν ελεύθεροι οι Κύπριοι, "Ελληνες καί Τσύονοι, 

νά Φτιάξουν μέ τή βοήθεια του 0Β3 ëva Σύνταγμα πού θά έξυπηρετεϋ τά δικά τους 

συμφέροντα κι όχι τον ξένων» 

ΕΡΩΤΗΣΗ; "Υπάρχει περίπτωση συνεργασίας του" ΡΑ. ΣΟ,Κ. μέ άλλα. κόμματα; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: *Η θέοη τοϋ ΠΔ.ΣΟ.Κ. σ'αύτό τό θέμα είναι σαφής άπό πολύ 

καιρό, τό ΠΑ ΣΟ.Κ, επιθυμεί τό συντονισμό δραστηριοτήτων δλης της αντιπολίτευσης 

σέ κοινά σημεία γιά νά μπλοκάρει τήν πορεία της πολιτικής της αντιδραστικής Δεξιάς. 

Αύτοϋ του ει ους ή συνεργασία πραγμ: οποίείτε έδω y.c.í Λύ καιρό, σέ συγκεκριμένα 

θέματα, οτά όποια ουμασνοΰμε, καί μέσα στή Βουλή voi έοο) άπ'αύτή« Λεν οτνρωνουμε 

όμως οέ όλα τά σημεία μέ κανένα κόμμα, ''πόρε Γ νά ενώσουμε τίς δυνάμεις μας γιά 

νά. πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, άλλα ακολουθούμε τή δική μας πολιτική πορεία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 'Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε νά επανέλθω στό Κυπριακό. Μέ ποιο τρόπο 

κατά τήν άποψη σας μπορεί ή "Ελλάδα καί η Κύπρος νά αξιοποιήσουν στό διεθνές 

προσκήνιο καί νά υλοποιήσουν την τόοο σημαντική πρόαχατη Ιστορική απόφαση τοο OHE. 

Τό δεύτεοο ερώτημα είναι ποια θά πρέπει να. είναι ή αντίδραση τπ> 'Ελλάδας aé περί

πτωση πού ένα μέλος τοο Συμβουλίου ασφαλείας όπως π.χ. ή ~\ Βρεττανία ή DÌ ΡΠΑ 

ασκήσουν Ρ-έτο γιό τή ματσ,ίίΎτη της λήφεως οποιασδήποτε αποφάσεως γιά τήν εφαρμογή 

των αποφάσεων οτό Κυπριακό όπως προέβλεψε è Τούρκος αντιπρόσωπος sic τά "Ηνωμένο 

"Εθνη. Τό τρίτο ερώτημα είναι έάν π.ιστεύετε αέ μιά κοινή άνίερικανοσοΒιετική Ttpc α> 

Βσυλία γιά τή λύση τοϋ Κυπριακού προβλήματος μέσα σέ ευρύτερα πλαίσια, μέσα σέ 

μια διεθνή διάσκεψη καί πας αξιολογείτε γενικά τήν στάση αύτων των δύο υπερδυνάμεων 

πάνω ore Κυπριακό πρόβλημα. 

./.. 



ΑΝΔΡΕΑΣ! ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: βά πρέπει ή 'Ελληνική Κυβέρνηση νά καταδικάσει ξεκάθαρα 

καί ανοιχτή κάθε προσπάθεια \7ΕΓΟ καί είναι κάτι πού εχ,ουϋε ήδη Γητήσει άπό την 

Κυβέρνηοη νά άνει ακόμη κι οχαν ot
 Λ
"ϊρες irñc ΕΟΚ όπότ ν άπό τήν ψηφοοοορία 

ατήν πρότσοη των αδεσμεύτων xeoocov στον OHE. 

Σχετικά με τήν πρώτη έαύτΉ-χη ή θέση μας είναι δτι πρέπει νά γίνει μιά εντατική 

δια<ηωχιαχική εκστράτευα σχή Α. κύπώπτι καί τίς ΗΠΑ κ̂ σθώς καί μια κινητοποίηση 

όλων των δυνάμεων πού είναι ατό πλευρό ματ, πάνω στό Κυποιοκά θέμα πράο Poppa, 

Νότο, Ανατολή καί Δύση. ""éxpL πχιγμης αυτό δεν έχει γίνει. Ή 'Ελληνική ίρωνή 

δέν ακούστηκε ούτε μιά φορά μετά. άπ'αύτή τήν όπόααση. Κι'σύτό ίχσικά δεν μπορεί 

νό, συνεχιστεί. Ξέρω πώς δέν λύνεται τό Κυπριακό μόνο μέ τή διπλωματική πρωτο

βουλία καί μέ προοπάθειες πού αποσκοπούν στή διαπότιση της διεθνούς καινής γνώμηε 

'Απαιτούνται .συνέχεις προσπάθειες, απαιτείτο ι ηθική ΰποπτήοι"η για κάθε πρωτο

βουλία της Κυπριακής Κυβέρνησης. 

Σχετικά, μέ τήν τρίτη ερώτηση, αν αυτή ή πρωτοβουλία των δύο υπερδυνάμεων γιά 

τήν επ.ίλυοη ταΟ Κυπριακού προβλήματος γίνει κάτο) οπό τήν οίγίδο του OHE καί 

σύμχοωνα μέ χίο άποωόσεΐΓ της Γενικής Συνέλει*™ητ δέν θά είχα καμμιά άντίοσηοη. 

'Αλλά, δέν επιθυμούμε νά έπ.ιλη<τθουν του θέματος εΡοο άπό τίς δεσμευτικές αποβάσεις 

της Γενικές Σι κέλευσης„ 

Οι θέσεις των ΗΠΑ στό Κυπριακό είναι γνωοτές (τό σχέδιο 'Αφροδίτη, τό πχέδιο 

Αττίλας), Κι αυτός ε ivo ι άλλωστε ένας άπό χους λόγους πού δέν ανοίγεται ô 

^τερί(αημος (οάκελλας τήν Κύπρου. "Οσον órnoro χή Σοβιετική "Ενωση έχει πάρει λεκτι-

%Αχά, γενικά ο̂ χιτές θέσεις. Δέν πιστεκο ότι πσοώθησε αύ.-,ς xíc θέσεις ενεργητικά 

στον διπλωματικό xc%ée. Θά πρέπει νομίζω νά. μιλήσουμε είλικοινά καί προς χή 

Δύση καί προς χήν "Ανατολή. 

Σέ ερώτηση 6τροσιογρά<ρου γιά τό εκλογικό σύστημα δ κ. 'Ανδρέας ΓίΛπανδρέου είπε: 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είμαστε κόμμα, άρχων καί πιστεύουμε τήν απλή αναλογική. 

Σέ ερώτηση δημοσιογράφου άν άλλαΡε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέσεις σχετικά μέ θέματα όπως τό 

NATO καί oí Ράβεις ô κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου απάντηση: 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πιστεύω πώς υπάρχει μιά παρεξήγηση. Θά ποέπει νά, κάνουμε 

τή διάκριση ανάμεσα στή διατύπωση στόχων καί στίς μέθοδες επίτευξης τους. Κι 

όταν μιλάμε γιά στεγανοποίηση των
 Γ
ένων βάσεων αυτό άναφέρετΗ.ι πολύ άπλα στίς δομές 

ττΐς εξουσίας, στίς δυνατότητες πού υπάρχουν. Ή θέοη ταϋ ΠΑ. ΣΟ. F.. είναι όχι ο Ι 

βάσεις πρέπει νά. φύγουν. Λεν έχουμε αλλάξει χίποχε α'αύτή χή θέση μας. Οι μέθοδες 

γιά τήν πραγματοποίηση αύτης τίν θέπης είνοι πολιτικές vri διπλωματικές. Καί 

ίσως αυτό νά. μην αποδώσει αμέσως τά επιθυμητά αποτελέσματα. 

./.. 
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'Υπάρχουν πολλές περιοχές πού οι αμερικάνοι έχουν Βάσεις, πού où Κυβερνήσεις 

κσί où λαοί δεν τίς ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν vi τίς άπομο3φύνουν. Δεν είμαστε 

ρομαντικοί, ¡»Λέπουμε καθαρά τά, ποάγμί ,εα κσί κάνουμε τά άγονο μας. 'Ποτόσο 

έχουμε έντονη αίσθηση xrc oopffe της δίτομης διεθνώς. FOL ξέρουμε πώς υπάρχει 

ανάγκη κάθε κίνηση πού κάνουμε νά είναι καλά υπολογισμένη έχοντος οαωη γνίόση 

της δομής της δύναμης διεθνώς. Αέν υπάρχει καμμισ Αλλαγή στις θέσεις του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Σε ερώτηση δτροσιογράίρου αν στό θέμα της Κύπρου συμπεριλαμβάνει την ônc%êpr\cTa 

καί τον ελληνικών στρατεύματος» από τήν Κύπρο καί ποια ήταν ή θέση του όταν 

è Γεώργιος Παπανδρέου έστειλε ελληνικό στρατό στην Κύπρο ô κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου 

απάντησε; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ? Ή πράξη σύτή %αν πολύ θετική γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε 

ν'αποφύγουμε την τουκική εισβολή. "Αν τά σύνορα της Κ.ύποου τά εγγυάται ένας 

διεθνής οργανισμός, όπως π.χ. ò OHE τό τελευταίο πράγμα πού θά επιθυμούσα είναι 

ή παρουσία ελληνικοί στρατευμάτων οτήν Κύπρο. Τό πόσο σοφή ήταν η ενέργεια, μας 

νά στείλλουμε τότε οπτοστεύματο στην Κύπρο αποδείχτηκε από τό γεγονός ότι μόνον 

δτσν è Παπαδόπουλος απόσυρε αυτά τά στρατεύματο où ToOoyoi τόλμησαν νά, επιτεθούν 

καί νά εισβάλουν στην Κύπρο. "Οχ.ι. Είμαστε πολύ περή(τανοι γιά τή θέση μας τότε, 

Τό γεγονός ότι στόχο έχουμε μιά άποστρατιωτικοποιημένη καί αδέσμευτη Κύπρο δεν 

σημαίνει ότι δέν είμαστε εμείς προετοιμασμένοι νά ύπεροοπ,ίσουμε τό δικαίωμα 

της Κύπρου γιά. άνεοαρτησία χσί αυτοδιάθεση. 

Σ'ερώτηση σν τό ΠΑ. ΣΟ. Κ. σκόπευε·., "ν εοθει στην εξουσία καί ή Ελλάδα έχει 

γίνει πλήρες μέλος της ΕΟΚ,νά την άποσύοει όπό τήν Κοινότητα, ò κ. Παπονδοέου 

απάντησε τά έ£ής; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΜΙΑΝΔΡΕΟΥ; Πάνω στό θέμα της κοινής 'Αγοράς, τόνισα οτό λόγο μου στη 

Θεσσαλονίκη κάτι πού, κατά τή γνώμη μου, δεν έχει εκτιμηθεί αρκετά,. Πίστευα) 

ότι è ελληνικός λαός δέν είναι επαρκώς ένημεοωμένας γιά τά υπέρ Mai τά κατά 

της ένταξης, γιά τό τί σημαίνει Κοινή Αγορά,. 

Είναι απίστευτο ότι οτήν 'Ελλάδα, ή λήψη μιας απόφασης τέτοιας σπουδαιότητας 

γίνεται χωρίς πρώτα νά έχει γίνει μιά σέ βάθος πληροοόρηση πού νά παρουσιάζει 

όλες τίς απόψεις οτάν Ελληνικό λαό δοτέ νά μπορεί νά κρίνει. "Ενα πράγμα πού 

θά προτείνουμε αμέσως ατή Βουλή είναι νά. στηθούν où μηχανισμοί γιά υπεύθυνο, 

προσεκτικό, επιστημονικό καί όχι δημαγωγικό δημόσιο διάλογο επί νολ><ούς μήνες 

άπό τήν τηλεόοσση Μαθώς καί μέ δημοσιεύσεις τών απόψεων κάθε πλευράς. 

Τέλος, στην Ελλάδα, κάθε τά&ί, κάθε ομάδα πρέπει νά ξέρει τί θά, γίνει αν μπούμε 
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στήν FOK. Γηρ'δλο πού έχουμε πολύ καιρό μπροοτά, vre γιατί τό θέμα. της έντοΓηο 

δεν πρόκειται ν'ανακύψει αύντορά, τό πρόβλημα θ'άπαι,τήσει μιά οΓΗιαντι-κή κομματική 

απόφαση, στή\ τερίπτωοη φυσικά πού ή Ελλάδα έχει ήδη \ 'ει πλήρες μέλος της 

Κοινής 'Αγοράς και τό ΠΑ.ΕΟ.Κ. έχει ανέβει την έΕουσΰα. Πιστεύουμε ότι 6 ελλη

νικός λαός θά πρέπει νά έχει την τελευταία λέΓη με τη yreem. δημοφτίφίσματος. 

Αυτό είναι ένα θέμα γ ιό τό όποιο δεν είμαι προετοιμασι ιένος τούτη τη οτιγμή 

ν'απαντήσω. Δεν προτείνω την άμεση διείχχγωγή δημοψηφίσματος, '/παντω σε διαφο

ρετική ερώτηση. 'Ελπίζω νά κατανοήσατε την απάντηση μου. 

Σέ έοώτηση του ϋδιου δημοσιογράφου αναφορικό μέ την πρόταση τοϋ Μ.£Ο.Κ. ve 

δημοσιεύσει ή Κυβέρνηση τό χάρτη της 'Ελλάδας, μέ τά χέρσα.Ca, θαλάσσια κα£ εναέρια 

σύνορα, παρατηρήθηκε ότι ή νησιώτικη υφαλοκρηπίδα δέν μπορεί νά καθοριστεί άπό 

μία μόνο χώρα. Ό κ . Παπανδρέου έδωσε τήν έ^ης απάντηση; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΪΙΑΜΛΡΕΟΥ: Γρωτα άπ'δλα ή Τουρκία έχει δημοσιεύσει ένα τέτοιο χάρτη, 

χο,ρίς νά μας ρωτήσει, στην τουρκική εφημερίδα της ̂ υΡέρνησης. Λεύτερο, Ράσει 

του Διεθνούς Δικαίου, κι έχω οτά χέρια μου μιά διεθνή επίσημη νομική άποψη, τη 

Γυμχασνία της Γενεύης (άρθρο 1), ή οποία διευθετεί τό θέμα της νησιώτικης υφαλοκρη

πίδας. Μέ αυτές τίς Ράσεις καθίσταται δυνατά νά. χαράξουμε σχεδόν πλήρως τήν 

ελληνική ήπειοωτική υφαλοκρηπίδα, "?τσι μένουν μόνο 2 ή 3 δεντερεύονχσ σημεία 

πού πρέπει νά διευθετηθούν μέ διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η θέση μας, καί 

είναι θέση πού -πτηρίζετσι σε ειδικές τεχνικές συμβουλές. 

« 


