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το ύ ς  σ υνέδρους (έκπρόοωποι 
τή ς  Γ ιουγκοσλαβ ίας π .χ . ’ή ' τών 
Κ.Κ. καί τών σοοιαλιστικών κομ
μάτω ν Ιτα λ ία ς , Γ αλλ ία ς καί Ι
σ π αν ία ς) .

«ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ»
Δ ιευκολυντικπ  π ρός α υτή  τή ν  

Κ ατεύθυνση κ ρ ίνετα ι ή θέση τού 
ΠΑΣΟΚ, όπως τή  διατύπω σε ό 
κ α θη γη τή ς κ. Κ. Σ ημ ίτης, μ έλ ο ς  
του Ε κτελεστικού Γ ραφ είου του, 
σ τη ν  εισ ήγησ ή  το υ ς  μ έ  τίτλο ' 
«Η μεσογειακή  πολιτική  τή ς  ΕΟΚ 
— Α νακεφαλαίωση καί ερμηνεία» .

Αφού υπενθυμ ίζει τ ις  θέσ εις 
τού ΠΑΣΟΚ καί προσωπική Τού 
κ. Ανδρ. Π απανδρέου κατά  τής 
έν τα ξ η ς  τή ς  Ε λλάδας στήν ΕΟΚ, 
ό κ. Σ η μ ίτης κ α τα λή γει :

«Η ένταξη της Ελλάδας στην 
ΕΟΚ καί η πιθανή ένταξη της Ι
σπανίας καί της Πορτογαλίας δέν 
ματαιώνουν τελείως την προοπτική 
πού είχε διαγράψει το ΠΑΣΟΚ. Α
παιτείται μιά νέα τακτική γιά  την 
πραγματοποίησή της. Τα προοδευ
τικά κόμματα των μεσογειακών χω

ρών στο μέτρο πού μπορούν νά επη 
ρεάζουν την εξέλιξη, θά μπορού
σαν νά δράσουν σάν παράγοντες 
ανάσχεσης της εκμετάλλευσης της 
μεσογειακής λεκάνης πού ακολου
θεί η ΕΟΚ, νά συντείνουν στη στε- 
νώτερη συνεργασία των χωρών της 
Μεσογείου μέ στόχο νά αλληλοθοη 
θηθούν στη μείωση της εξάρτησης 
καί οτην αύτοκεντρική ανάπτυξη 
των οικονομιών τους. Τα προοδευ
τικά κόμματα της Μεσογείου θά 
μπορούσαν νά συντείνουν στα πλαί 
σια της προοπτικής αύτής στην προ 
ώθηση διακρατικών μορφών συνερ
γασίας σέ όσο το  δυνατόν περισ
σότερους τομείς σχέσεων, στην ί
δρυση κοινών επιχειρήσεων, κοινών 
οργανισμών ερεύνης, κοινών οργα 
νισμών χρηματοδότησης.

θ ά  έπρεπε επίσης νά επιδιώξουν 
τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής 
γιά  την αντιμετώπιση των προθλη. 
μάτων της Μεσογείου καί ιδιαίτε
ρα τη δημιουργία ενός «συστήμα
τος γιά  περιφερειακή ασφάλεια 
κάτω από τον άμεσο έλεγχο των 
παρακτίων κρατών της Μεσογείου 
μέ σκοπό την εξάλειψη της παρου
σίας καί της επέμβασης των υπερ- 
δυνάμεων σ' σύτή την περιοχή».

Εκτός από τον κ. Κ. Σημίτη, α
πό το ΠΑΣΟΚ κατατέθηκαν στις 
Επιτροπές της Συνδιάσκεψης καί οι 
εξής εισηγήσεις:

♦  Μ. Δωρή, μέλους της Κ.Ε.: 
«Πολιτιστική καί επιστημονική συ
νεργασία στη Μεσόγειο.

♦  Λ. Λυμπεράκη, μέλους της Κ. 
Ε. «Κοινωνικά προβλήματα. Μετα
νάστευση».

♦  θ . Στάθη: «Προστασία του πε 
ριβάλλοντος καί διατήρηση της Με 
σογείου».

♦  Μ. Κουτούζη: «Οι πολιτικές 
καί πολιτιστικές επιπτώσεις από τη 
μεταφορά της Τεχνολογίας».

♦  Π. Νέαρχου: «Ασφάλεια καί 
Ειρήνη στη Μεσόγειο». Καί

♦  X. Δημόπουλου^ «Ο ^οφμ& ί 
συνεργασία μεταΐΰ \ t f f f  μεσογεια
κών χωρών». λ Ν τκ \ ν ^  \ Τ  \

Η ΟΛΟΜΕ/νΕΙΑ’
Στίς χθεσινές εργασίες τής ’Ολο

μέλειας (Οπό τήν προεδρία τών με
λών τού Ε.Γ. τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Ίσο 
χατζόπουλου τό πρωί καί κ. Α. Χρι- 
στοδουλίθη τό απόγευμα) μίλησαν 
κατό<χ σειρά οί έκπρόσωποι:

η Μεοογειακή
•  Τού ’Ισπανικού Κ.Κ.
•  Τού Κόμματος Νασερικών τού 

Λιβάνου.
•  Τού Διεθνούς Συμβουλίου ’Αλ

ληλεγγύης στους αραβικούς λαούς.
•  Τής Κίνησης 26 ’Ιανουάριου τής 

Τυνησίας.
•  Τής Ένωσης Λαϊκών Σοσιαλι

στικών Δυνάμεων τού Μαρόκου.
•  Τού Ισπανικού Σοσιαλιστικού 

Κόμματος (P.S.U.C.).
•  Τού Σοσιαλιστικού - Προοδευτι

κού Κόμματος τού Λιβάνου.
•  Τού Σοσιαλιστικού Κόμματος τής 

'Ανδαλουσίας.
•  Τής Έ νωσης Γυναικών Λιβάνου.
•  Τού Προοδευτικού Σοσιαλιστι

κού Κόμματος τού Μαρόκου.
•  Τού Συμβουλίου ’Αλληλεγγύης 

πρός τόν παλαιστινιακό λαό. της ’Ι
ταλίας.

•  Τής Ένωσης Αιγυπτίων.
•  Τής Ένωσης ’Αράβων Νασερι- 

κών Φοιτητών.
•  Τής Σοσιαλιστικής Ένωσης του 

Λιβάνου.
•  Τού Γερμ<χνοαραβικού Γραφείου

τής Βόννης. t
•  Τών Δημοκρατών της Τυνήσιας.
•  Τού Δημοκρατικού Πατριωτικού 

Κόμματος Αίγυπτου καί
•  Τής Ένωσης Κυπρίων ’Αγροτών.


