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ΑΦΗΝΑ. 7 

Ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου 

αποδοκίμασε ουσιαστικά σήμερα ένα από τά βασικά στε

λέχη τοϋ κόμματος του. τό μέλος του εκτελεστικού γρα

φείου γνωστό δικηγόρο των Αθηνών κα( καθηγητή κ. Ση-

μίτη. 

Μέ τόν τρόπο αυτό επιβεβαίωσε 
[ουσιαστικά - αν και διέψευσε φρα 
Ιστικά - οτι σοβεί κρίση στά ηγετικά 
κλιμάκια τού ΠΑΣΟΚ, γιά τό θέμα τής 

| στάσεως του στά ζητήματα της Εν
τάξεως 

Συγκεκριμένα τό ΠΑΣΟΚ, κατά τήν 
πρό της υπογραφής τής συμφωνίας 
εντάξεως τής Ελλάδος στην ΕΟΚ 
περίοδον. έκυκλοφόρησε μια άφίσ-
σα, τό σύνθημα τής οποίας ήταν -Ναι 
στην Εύρωπη τών λαών. όχι στην 
ΕΟΚ τών μονοπωλίων» Εμπνευ
στής τής έν λόγω άφϊσσας είναι ό κ 
Σημίτης. Το σύνθημα αυτό ερμηνεύ
θηκε ώς απόφαση τής πλειοψηφίας, 
ατό χώρο τού ΠΑΣΟΚ, νά άναβε-
ωρηθή ή πολεμική κατό τής εντά
ξεως και νά εύρεθή Ινας εύσχημος 
τρόπος ώστε νό μήν άποξενωθή το 
ΠΑΣΟΚ από τά άλλα σοσιαλιστικά 
κόμματα τής Δυτικής Ευρώπης Σή
μερα ό κ Παπανδρέου χαρακτήρισε 
τήν κυκλοφορία τής άφ(σσας αυτής 
ώς λάθος. Συγκεκριμέναό πρόεδρος 
τού ΠΑΣΟΚ κ Παπανδρέου σέ συν
ομιλία του μέ πολιτικούς συντάκτες 
είπε, ότι τό κόμμα του θά καταψηφί
σει στή Βουλή τή συνθήκη προσχω
ρήσεως τής Ελλάδος στην ΕΟΚ. 

Παράλληλα, θά ασκήσει κριτική γιά 
τους Ορους μέ τους όποιους πρα
γματοποιείται ή ένταξη 

Στην αγόρευση του στή Βουλή, 
πού θά έχει ώς κεντρικό θέμα τήν 
ένταξη, ό κ Παπανδρέου προβλέπε
ται, ότι θά αναφερθεί και σέ άλλα θέ
ματα εξωτερικής πολιτικής, πού 
συνδέονται μέ τήν ΕΟΚ. 

Ως προς τή διάρκεια τής συζητή
σεως στην ολομέλεια τής Βουλής εί
πε, οτι ακόμη δέν έχει διευκρινισθεί 
τούτο Πάντως, κατά τήν άποψη του 
στή συζήτηση θά πρέπει νά συμμε
τάσχουν και όσοι άπό τους βουλευ
τές επιθυμούν νά αναπτύξουν τις 
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Κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχο-
λιάζων τά λεχθέντα ύπό τού προ
έδρου τού ΠΑΣΟΚ κ Α Παπανδρέ
ου, κατά τήν συνομιλία του μέ 
τους πολιτικούς συντάκτας. είπε 

• Ο κ πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
επαναλαμβάνει γιά μια ακόμη φορά 
τις γνωστές του θέσεις γιά τήν έν
ταξη τής Ελλάδος στην Ε Ο Κ , έπι 
τών όποιων έχει ήδη λάβει απάν
τηση 

•Κατά δέ τήν συζήτηση πού θά 
διεξαχθή στή Βουλή, θά άποδειχθή 
πόσο λανθασμένες είναι οι θέσεις 
αυτές τού κ Παπανδρέου 

•Όσο γιά τις «μετρημένες μέ
ρες» τής Κυβερνήσεως, θά πρέπει 
νά έχη ύπ όψη του ότι ή Βουλή 
αύτη - και συνεπώς και ή Κυβέρ
νηση - θά εξαντλήσουν τήν τετρα
ετία. Και ή -Νέα Δημοκρατία· έπί 
μακρόν χρόνον θά έλέγχη τήν πο
λιτική ζωή του τόπου 

•Συνεπώς ας κάνη υπομονή ό κ 
Παπανδρέου και γι' αυτή τήν τε
τραετία και γιά τήν άλλη-
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Κρίση οτό ΠΑΣΟΚ 
γιά τό θέμα 

της εντάξεως 
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απόψεις τους για τ6 θέμα τής έντά-
ξίως 

Ακόμη eine πώς ανεκτό διάστημα 
θά ήταν νά διαρκέσει ή συζήτηση μια 
εβδομάδα 

Ο κ Παπανδρέου επανέλαβε τήν 
βποψή του. ότι μέ τήν ένταξη της 
στην ΕΟΚ ή Ελλάς ενσωματώνεται 
ατό Δυτικό κατεστημένο μέ δρους 
πού θά μεταβάλουν τήν χώρα σέ 
επαρχία της Δύσεως ένώ ol κρίσιμες 
πολιτικές και οικονομικές άποφά 
σεις θό λαμβάνωται από έξωελλη-
νικά κέντρα 

Απαντώντας σέ σχετική ερώτηση 
είπε ότι Ι έ ν υπάρχει πρόβλημα δια
φωνίας ή τάσεως στό ΠΑΣΟΚ γιά τό 
θέμα τής εντάξεως 

Η ένταξη δλων - κοινοβουλευτι
κών και εξωκοινοβουλευτικών στε
λεχών του κόμματος - είναι συνεπής 
καί σαφής Ομως. παραδέχθηκε, δτι 
υπήρξε λάθος ή κυκλοφορία έντυ 
που από τό ΠΑΣΟΚ πού αναφερόταν 
στην Ευρώπη τών λαών σέ άντιδι 
αστολή προς τήν Ευρώπη των μονο
πωλίων 

Πρόσθεσε ότι τό λάθος αυτό δέν 
αποτελεί, πάντως, αλλαγή γραμμής 
του ΠΑΣΟΚ 

Σέ άλλη ερώτηση tk\t δτι είναι 
δεσμευτική ή δήλωση του κ Καρα
μανλή, δ τ ι ή παρούσα Βουλή β 
αντλήσει τήν τετραετία 

Κατά τήν άποψη του κ Παπαν 
δρέου - δπως είπε - είναι πάρα πολύ 

δύσκολο γιά τή -Νέα Δημοκρατία» 
νά εξαντλήσει τήν τετραετία 

Κι επανέλαβε δτι οι ήμερες τής 
Δεξιάς είναι μετρημένες 

Σ ερώτηση γιά τό ενεργειακό, 
αφού εξέφρασε ανησυχίες γιά τήν 
εξέλιξη του θέματος είπε. δτι ή χρη
σιμοποίηση πυρηνικής ενεργείας γιά 
ηλεκτροπαραγωγή είναι μέν κακή 
λύση άλλα αναπόφευκτη 

Πάντως προσέθεσε, υπάρχουν και 
άλλοι τρόποι παραγωγής ενέργειας 
παλαιότεροι όπως τό κάρβουνο και 
νεώτεροι δπως ή ηλιακή ενέργεια ή 
όποια θά άργήοη νά αξιοποιηθεί 
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Ο κ. Αβραμίδης 
επισκέφθηκε 

ναυτικές μονάδες 
καί πολεμικά πλοία 
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Ο υφυπουργός Ε·νι«ής Αμύνης κ 
Αβρομίβης Ιπεσκεφβη τΰ Αρχηγείο του 

στόλου ic Ναύσταθμο Χαλαμίνος «αϊ τό 
Κίντρο Εφοβιοσμου·Ναυτι«ου ôn< 
ημερώβηκε γιά τήν αποστολή και τή δρα 
οτηριότητβ τους οπό τ6ν αρχηγό ΤΟύ ΟΤ6 
λουάντιναυαρχο « Ντεγιάννη και τ6 διοι
κητή διοικητικής μερίμνης υποναύαρχο « 
Ξυδιά Τυπάλδο 

Ο * Αβραμιοης επιθεώρησε διάφορα 
ο-άψΓ| μεταξύ των όποιων τήν πύραυλο 
κατο «ΚονΙβης- τήν τορπιλλακατο ·Κυ 
βνος- τό υποβρύχιο -Νηρευς· καί τά 
άντιτορπιλλικό ·Κουντουριώτης» Ο υ*υ 
πουργός Εθνικής Αμύνης ίπιβεικρησε 
ίπιοης εγκαταστάσεις συνεργεία και 
άποβήκες τής περιοχής Ναυαταβμου 


