
Αντιδικία ΠΑΣΟΚ 
και κυβερνήβεως 

¿<*yiä τις έκηονές 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΕΟΚ ΣΗΜΑΙΝΕΙ NATO 

Ευκαιρία γ ι ά μιαν ευρύτερη συ-
ζήτηση τής ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής στη Βουλή θά δώσει ή 
συζήτηση του νόμου γ ι ά τήν κύ
ρωση τής Συνθήκης προσχωρήσεως 
τής 'Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, καθώς τό ΠΑΣΟΚ θά 
θέσει τό ζήτημα τής πολιτικής 
«ενσωματώσεως» στη Δύση, πού 
ακολουθεί ή Κυβέρνηση. Αυτό προ
κύπτει από χθεσινές δηλώσεις τού 
αρχηγού τής "Αξιωματικής 'Αντι
πολιτεύσεως κ. 'Ανδρέα Παπαν
δρέου προς τους δημοσιογράφους. 

Κατά τήν συνομιλία του μέ 
τους πολιτικούς συντάκτες ό πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι 
κατά τή συζήτηση τού θέματος 
τής εντάξεως στην ΕΟΚ είναι φυ
σικό νά θιγούν και ορισμένες πλευ
ρές τής εξωτερικής πολιτικής, ό
πως είναι τό ζήτημα τών σχέσεων 
μέ τό NATO, αφού άλλωστε πά
για θέση τού ΠΑΣΟΚ είναι πώς 
ή ΕΟΚ «αποτελεί τήν άλλη όψη 
τού NATO». 

Κατά τις προβλέψεις τής Α 
ξιωματικής "Αντιπολιτεύσεως ή 
συζήτηση γ ιά τήν κύρωση της 
Συνθήκης περί ΕΟΚ στή Βου
λή θά διαρκέσει περίπου μιά 
βδομάδα και στό διάστημα αυ
τό τό ΠΑΣΟΚ θά έχει τήν ευ

καιρία νά εξηγήσει τους λό
γους γ ι ά τους όποιους είναι 
αντίθετο στην ένταξη στην 
ΕΟΚ, 

Ό κ. Ανδρέας Παπανδρέου,^ έξ 
άλλου, απαντώντας σέ σχετική ε
ρώτηση είπε ότι πραγματικά από 
όργανα τού ΠΑΣΟΚ έγινε ένα 
λάθος και κυκλοφόρησε ένα τε
τράπτυχο μέ τό σύνθημα «όχι στην 
Ευρώπη τών μονοπωλίων, ναι στην 
Ευρώπη τών λαών». Αυτό αποτε
λεί, είπε, ένα λάθος «τό όποιο δέν 

Καιάρνποπ 
τού όρκου 
úncGtnpuleí 
ή ΕκκΛηοία 
"Εγινε ομόφωνα δεκτή χθες τό 

βράδυ από τή Συνοδική 'Επιτρο
πή Δογματικών και Νομοκανονι-
κών Ζητημάτων ή εισήγηση τού 
πρωτοπρεσβύτερου κ. Ευαγγέλου 
Μαντζουνέα γ ι ά τήν κατάργηση 
τού όρκου. 

Συγκεκριμένα, ή αρμόδια συνο
δική επιτροπή, μετά πολύωρη συ
νεδρίαση, αποφάσισε^ ομόφωνα^ νά 
εισηγηθεί στή Διαρκή 'Ιερά Σύνο
δο, όπως αυτή εκφράσει τήν ευχή 
στην Πολιτεία γ ι ά τήν κατάργηση 
τού όρκου, γ ιατί — όπως υπο
γραμμίζει ή επιτροπή — μέ τ ί ς 
σημερινές συνθήκες τής όρκοδοσί-
ας ενώπιον τών δικαστηρίων δέν 
αποδίδεται ή αλήθεια. 

Ε π ί σ η ς , μέ τήν κατάργηση του 
όρκου, οί δικαστές θά έχουν τή 
$μ»ατότητα νά ερευνούν σέ βάθος 

--"•υοικές καταθέσεις καί θά 
έτσι, ουσιαστική δι-

επιθυμώ νά σχολιάσω». Πρόσθεσε, 
όμως, ό κ. Πααπνδρέου ότι τό λά
θος δέν σημαίνει ότι υπάρχουν 
διαφωνίες ή διαφορετικές τάσεις 
μέσα στό ΠΑΣΟΚ γ ι ά τό θέμα 
τής Κοινής 'Αγοράς. «Έχομε, εί
πε, ενιαία καί συνεπή γραμμή πού 
τήν ασπάζονται τά κοινοβουλευτι
κά καί μή στελέχη τού ΠΑΣΟΚ». 

Αργότερα ό αρχηγός τής "Α
ξιωματικής 'Αντιπολιτεύσεως σχο
λιάζοντας τις προχθεσινές δηλώ
σεις τού αρχηγού τής Νέας Δη
μοκρατίας (στην συνεδρίαση τής 
Κοινοβουλευτικής "Ομάδας τής 
Ν.Δ. ), έκρινε τήν αποστροφή τού 
κ. Κ. Καραμανλή περί ανάγκης 
πολιτικής σταθερότητας ώς τό 
1981 σάν δεσμευτική γ ι ά τόν ση
μερινό Πρωθυπουργό μέ τήν έν
νοια ότι αποκλείει ώς τότε τήν 
(αιφνιδιαστική) διενέργεια έκλο-
γων. 

Πάντως ô κ. Παπανδρέου είπε 
ότι δεν θεωρεί πιθανό τό * ά εξάν
τλησε"! τήν τετραετία ή σημερινή 
Κυβέρνηση — ή πείρα, τόνισε, δι
δάσκει τό αντίθετο. 

Σέ ερώτηση άν τό ΠΑΣΟΚ ε
πιθυμεί τήν διενέργεια εκλογών 
σέ σύντομο χρόνο είπε ότι αρ
κείται ώς απάντηση νά επανα
λάβει σχετικά πρόσφατη δήλω
ση του στή Βουλή — ότι «εί
ναι μετρημένες οί μέρες τής 
δεξιάς στην εξουσία». 

Σέ άλλη ερώτηση ό κ. Παπαν
δρέου είπε ότι κατά τή σημερινή 
συνεδρίαση τού 'Εκτελεστικού 
Γραφείου τού ΠΑΣΟΚ θά συζητη
θούν κυρίως τά εκκρεμή οργανω
τικά θέματα καί ιδιαίτερα τό ζή
τημα τών νομαρχιακών συνελεύ
σεων. Πάντως δέν πρόκειται κατά 
τή σημερινή συνεδρίαση νά ληφθεί 
άι.όφαση γ ι α τό πότε θά πραγμα
τοποιηθούν οί νομαρχιακές συνε
λεύσεις. Αυτό θά καθορισθεί αρ
γότερα. 

• Τέλος σέ ερώτηση γ ι ά τήν ε
νεργειακή κρίση ό κ. Παπανδρέου 
είπε ότι τό ενεργειακό πρόβλημα 
είναι τεράστιο καί προκαλεί ανη
συχίες. Καί χαρακτήρισε τήν λύση 
τής -παζαχγωγης ηλεκτρικού ρεύ
ματος μέ ατομική ενέργεια ώς 
κακή άλλα μάλλον αναπόφευκτη, 
έως ότου βρεθούν άλλες πηγές ε
νεργείας, όπως λ.χ. ή αξιοποίηση 
τής ηλιακής ενέργειας. 

"Η κυβέρνηση 
Κυβερνητικός εκπρόσωπος σχο

λιάζοντας όσα είπε ά κ. Α. Παπαν
δρέου δήλωσε: « Ό κ. Πρόεδρος 
τού ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει γ ι ά 
μία ακόμη φορά τις γνωστές του 
θέσεις γ ι ά τήν ένταξη τής 'Ελλά
δος στην ΕΟΚ, έπί τών όποιων έ
χει λάβει ήδη απάντηση. Κατά δέ 
τή συζήτηση πού θά διεξαχθή στή 
Βουλή θά άποδειχθή πόσο λανθα
σμένες είναι οί θέσεις αυτές τού 
κ. Παπανδρέου. Ό σ ο γ ιά τις «με
τρημένες μέρες» τής κυβερνήσεως, 
θά πρέπει νά έχει ύπ ' όψη του ότι 
ή Βουλή αυτή — καί συνεπώς και 
ή κυβέρνηση — θά εξαντλήσουν τήν 
τετραετία. Καί ή Νέα Δημοκρατία 
έπί μακρόν χρόνον θά ελέγχει τήν 
πολιτικήν ζωή τού τόπου. Συνεπώς 
άς κάνει υπομονή δ κ. Παπανδρέου 
καί γ Γ αυτή τήν τετραετία καί γ ι ά 
τήν άλλη». 


