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ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ τμήμα τής ελευθέρας συζπτήσεως,μί θέ-
μα την ένταξη fi δχι στην EOK, ο! δύο συνομιλητί;, 6 κ. 

Πάγκος Πεσμσζόγλου ττ\ς ΕΔΗΚ καί 6 κ. Κ. ϊημ>"™Κ 
τού ΠΑΣ OK, σνστττύσσονν τίς δέσεις τών κομμάτων τους, πάνω 
στην πολιτική σημασία TUM σχέσεων της 'Ελλάδας μέτήρ Δυτική 
Εύχοπη, πάνω στην ελληνοτουρκική διένεξη, δπως θά ίιήν επη
ρεάζει η Ενταξη ή δχι, καί πάνω στις σχέσεις μέσα erró Μεσο
γειακό χώρο. 
Ή συζήτηση επεκτείνεται στδ Γεωργικό θέμα και 

αναλύει τίς 

Τζίθεπαι κα( τά θέμα των εναλλακτικών λύσεων καί τ6 ΠΑΣΟΚ 
ίττοστηρ'ζει τήν ανάγκη συνάψεως μιας συμφωνίας συνδέσεως τύ
που Νορβηγίας, ττού φυσικά απορρίπτει ή ΕΔΗΚ. 

Τέλος,Γ μετάτην ανάπτυξη τών προβλέψεων των δυο κομμάτων γιά 
fny τύχη τών μεσογειακών αγροτικών προΤόντων μετά της ΕΟΚ 
icaí της εξελίξεως του άγροτοσυνεταιρικοΟ κινήματος, γίνεται μιά 
ευρύτερη από κάθε μεριά, εκτίμηση της πορείας τών ευρωπαϊκών 
λαών προς ενοποίηση. 'Ενοποίηση πού κατά το ΠΑΣΟΚ σημαίνει 
κυριαρχία τών Ισχυρότερων και κατά τήν ΕΔΗΚ Ισόρροπη ανά-
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νομ.ω» άπα lip Τουρκία. Μ» ήταν πειστική ή απάντηση σας 
ός προς τους λόγους πού υπαγορεύουν τήν φανατική αντίθεση 
τής Τουρκίας στην Ινταξη τής 'Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
•Εκδηλώθηκε, ακόμα, πρόσφατα καί ϊσβς διαβάσατε ατό «Βήμα» της 
15ης 'Οκτωβρίου κα( σ' Ινα αντίστοιχο δημοσίευμα στην εφημερίδα 
€Γκάρντιαν» τής Ιδιας ημερομηνίας. Ή εξήγηση πού Ιδωσε 4 Τούρκος 
υπουργός με τή δήλωση τής αντίθεσης τής Τουρκίας γιά τήν ίνταξη τής 
"Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι δτι ϊτσι τά ελληνικό προ
βλήματα καί τά ελληνικά συμφέροντα βά γίνουν συμφέροντα καί προβλή
ματα ολόκληρης τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας καί βά ϊχει τότεή Τουρ
κία »· ¿.v-t.ucTwwiíTti όχι μόνο τήν 'Ελλάδα, άλλα τό σύνολο τής Εύρω-


