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ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΔΟΘΗΚΕ MELO ΑΠΕ

ΣΥΝΟΔΟΣ! ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΟΚ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΗΕΝΤΕΥ5Η ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ, AÑAFEA Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ MESA ΣΤΟ 
ΑΞΓΟίΙΛΑΝΟ AHO ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ;

Ο Πρωθυπουργός κ.Ανδρέας Γ.Παπανδρέου προέβη στις παρακάτω 
δηλώσεις μέσα στο αεροπλάνο από την Αθήνα προς τις Βρυξέλλες προς 
τους πολιτικούς συντάκτες που τον συνοδεύουν:

Είμαι προσωπικά ευτυχής ότι εκλέχτηκε ο κ.Σαρτζετάκης Πρόε
δρος της Δημοκρατίας, "Οπως είπα και στη Βουλή, είναι ίσως η πρώτη 
Φορ-Α π δτηιοκοατική παράταξη εκφράζεται σ'αυτό το ανώτατο επί- 
η.ε.0ο της πολιτείας, 0 κ.Σαρτζετάκης είναι υπερκομματικός και θέλω 
να το τονίσω αυτό. Πράγματι, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Είναι 
όμως δημοκράτης. Είναι αγωνιστής. Είναι άνθρωπος που φυλακίστηκε 
και βασανίστηκε από τη χούντα όσο λίγοι, ‘Ενας σεμνός δικαστής.
Και είναι μια φυσιογνωμία που - πιστεύω - τιμά τη χώρα μας στο προε
δρικό αξίωμα.

Ενα δεύτερο σχόλιο είναι, ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανο
ποιημένος και συγκινημένος από την άρραγη ενότητα - όχι την πει
θαρχία, όπως γράψουν μερικές εφημερίδες - την ενότητα της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά, τα περί πειθαρχίας και μεθοδεύ- 
σεω", πέφτουν στο κενό για έναν απλούστατο λόγο: 'Ολο το έργο της 
παρουΡίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανατέθηκε ευθέως στο Προεδρείο 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 6,τι και αν έγινε, έγινε με ρητή 
έγκριση όλων των βουλευτών.

Δεν υπήρχε εντολή δική μου σε καμιά φάση. Γι'αυτό αισθάνομαι 
ιδιαίτερα περήφανος, επειδή υπάρχουν στο παρελθόν περίοδοι - την 
περίοδο του 65 (κυρίως θυμίζω - όπου η αποστασία είχε τραυματίσει 
ραρυτατα τη δημοκρατική παράταξη}.. Αυτό δεν συμβαίνει πια.
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Στη συνέχεια, o Πρωθυπουργός απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 
των δημοσιογράφων.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Ο.κ.Ηητσοτάκης είπε ότι με την ψήφο του κ.Αλευρά, θα 
αμφισβητήσει την εκλογή. Πώς προβλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις, 
μετά τη δήλωση του κ.Μητσοτάκη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Η δήλωση του κ.Μητσοτάκη ήταν πιο πολύπλοκη, από αυτό 
που λέτε εσείς. Γιατί ο κ.Ηητσοτάκης ζήτησε προσφυγή στο λαό, ο 
οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να κρίνει. Αυτή την υπόθεση της 
προσφυγής στο λαό βεβαίως την έχουμε υπόψη μας. Αναμφισβήτητα η 
αξιωματική αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να προτείνει αυτό που 
πιστεύει, σχετικά με το χρόνο των εκλογών. Ήδη, το θέμα έχει 
συζητηθεί μεταξύ εμού και του κ.Μητσοτάκη. *Εχω τονίσει όχι για 
μας, οι πρόωρες εκλογές πρέπει να συνδέονται με δύο πράγματα: τον 
τερματισμό, πρώτον της απόφασης για την αναθεώρηση των άρθρων του 
Συντάγματος, που αναφέρονται στις προεδρικές εξουσίες και δεύτερο 
στην πορεία των εθνικών θεμάτων.

Ασφαλέστατα, η άποψη, στα θέματα αυτά, της αξιωματικής αντι
πολίτευσης και οποιοσδήποτε άλλου κόμματος της Βουλής θα βαρύνει, 
δεν υπάρχει αμφιβολία.

‘Ομως, τόνισα - κι αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές - 
ότι η επόμενη Βουλή δεν εκλέγει Πρόεδρο. Αυτό το θέμα έχει κλείσει 
για πέντε χρόνια, Επομένως, θεωρώ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια από 
την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να υπονομεύσει κατά κάποιο τρόπο 
την προεδρική παρουσία και εξουσία σ'αυτήν την περίοδο, θα είναι 
μεγάλο λάθος για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για τη χώρα.

Θέλω να ελπίζω ότι θα πρυτανεύσουν ήρεμες σκέψεις. Αυτό που 
ενδιαφέρει όλους μας - και το τόνισα και στη Βουλή - είναι η ομαλή, 
ειρηνική πορεία προς το μέλλον.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτή η αμφισβήτηση, κύριε Πρόεδρε, δεν θα πυροδοτήσει μια 
οξύτητα, η οποία μάλιστα μπορεί να έχει και επακόλουθα άσχημα και 
δεν θα ήταν καλύτερο να αποφύγουμε αυτήν την οξύτητα με άμεση προσφυ
γή στις εκλογές;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Δεν προβλέπει το Σύνταγμα άμεση προσφυγή σε εκλογές, 
εκτός εάν υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες. Και γι αυτό 
λέω εγώ ότι το θέμα είναι να εκπληρώσουμε την ανειλημμένη υποχρέωση 
προς το λαό, δηλαδή την ψήφιση των συνταγματικών αλλαγών και δεύ
τερον να εκτιμήσουμε τους εθνικούς λόγους, οι οποίοι επιβάλλουν 
ή όχι ενωρίς εκλογές. Είμαστε εντελώς ανοικτοί στα θέματα αυτά.
Η πεποίθησή μου είναι ότι η Ν.Δ. δεν πρόκειται - και το ελπίζω 
και το πιστεύω - να δημιουργήσει πολιτειακά προβλήματα, τα οποία 
κανένα δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουν και, ιδιαίτερα δε αυτήν την 
ίδια.

Γιατί ο λαός θα καταλογίσει πολύ σκληρά οποιαδήποτε πορεία 
προς ανωμαλία. Και γι'αυτό νομίζω ότι η συμβουλή που δίνω προς 
τη Ν.Δ. είναι καλή, όχι μόνο για τον τόπο, αλλά και για τους ίδιους.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Η απώλεια των δύο ψήφων σας προβληματίζει κ. Πρόεδρε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ^ 'Οχι. Τυχαίνει να γνωρίζω και είμαι απόλυτα ικανοποιημέ
νος ότι ούτε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε κάτι άλλο από 
.ιαρτζετάκη. Πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω. Είμαι περήφανος κυριο
λεκτικά και συγκινημένος.

.βΡ&Τ.ΗΣΗ£ Κατά τις εκτιμήσεις σας, οι εκλογές θα γίνουν σύντομα ή 
θα εξαντληθεί η τετραετία;

Εάν οι εθνικοί λόγοι το επιβάλλουν - και αυτό είναι κάτι 
.'.ου πρέπει να συζητηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για 
ΓΟυ ° ί°ν και η αντιπολίτευση έχει άποψη και αυτό να συζητηθεί με 
το Πρόεδρο της Δημοκρατίας - τότε βεβαίως μετά το κλείσιμο των 
συνταγματικών διαδικασιών, μπορούμε να πάμε σε εκλογές, αλλά μόνον 
εα> όσον συντρέχουν εθνικοί λόγοι. Και αυτό συνδέεται, ίσως, και
με ττ, ,.ορεια του Κυπριακού, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω αυτή τη 
στιγμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Ολο αυτό το "Κρεσέντο « εης κινδυνολογίας, που έχει εξα
πολύσει αυτόν τον καιρό η Ν.Δ., με την ψήφο του κ. Αλευρά, δεν νο
μίζετε όίΐ είναι ένας εθνικός λόγος;

Α^Μ™ΣΗ: Δεν υπάρχει ούτε αναγνωρίζεται ως εθνικός λόγος από το
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Σύνταγμα. Αυτά είναι, καθαρά τκλιτικά φαινόμενα και όπως πρέπει να 
έχει εννοήσει η Ν.Δ., είτε το θέλει, είτε όχι, Πρόεδρος της Ελλη
νικής Δημοκρατίας για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ο κ. Σαρτζετάκης.
Και άς προσαρμοσθεί το γρηγορότερο δυνατό στη νέα σημαντική ελλη
νική πραγματικότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σαρτζετάκης αποδέχθηκε την εκλογή του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις 7.00’ ώρα απόψε, το Προεδρείο της Βουλής θα επισκεφθεί 
τον κ. Σαρτζετάκη, θα τον πληροφορήσει για το αποτέλεσμα, θα τον 
προσφωνήσει, θα αντιφωνήσει ο κ. Σαρτζετάκης και αύριο το βράδυ στις 
8.30', με δική μου ευθύνη, θα γίνει η ορκωμοσία στη Βουλή.

Και μετά ταύτα, τότε θα διαβασθούν οι αποψινές προσφωνήσεις και 
αντιφωνήσει μεταξύ Προεδρείου και του κ. Σαρτζετάκη. Μετά την ορκωμο
σία, θα πάει με όλες τις τιμές στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρα- 
δώσει ο κ. Αλευράς.Δεν έχω τίποτε πέραν αυτού να πω. Είναι μια κανο
νική, τυπική πορεία»

ΕΡΏΤΗΣΗ: Τα άλλα κόμματα θα κλειθούν για την ορκωμοσία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφού η Βουλή συνεδριάζει. 'Οχι μόνον το ΠΑΣΟΚ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος, 
κατά την γνώμη σας, δεν σημαίνει κάποια μείωση, κάποια επιφύλαξη 
απέναντι στο νέο Πρόεδρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι καθόλου. Είναι πεποίθηση δική μας ότι εάν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας εκλέγεται απ'ευθείας από το λαό, δικαιούται να έχει 
πραγματικές εξουσίες, Εάν, όμως, εκλέγεται από το Κοινοβούλιο, μια 
περιστασιακή πλειοψηφία, δεν μπορεί να δημιουργεί παράγοντα, ο οποίος 
να έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη Βουλή, την έκφραση της θελήσεως 
του ελληνικού λαού.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ

ΕΡΩΤΗΣΗ:Κύριε Πρόεδρε, με τα δεδομένα των Βρυξελλών, νομίζετε ότι το 
αίτημα που είχε υποβληθεί από την ελληνική πλευρά στο Δουβλίνο, σχετικά
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με την ένταξη της Ισπανίας και. της Πορτογαλ{ας σαν πακέτο με τα 
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) , ικανοποιείται.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έχω καμιά ιδέα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γνωρίζω 
τίποτε. Γι'αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη την σημερινή 
καί την αυριανή συνεδρίαση.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Ποιά στάση τιροτίθεσθε να τηρήσετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την γνωστή στάση. Εγώ έχω δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό 
ότι τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και η διεύρυνση συνδέονται 
άρρηκτα. Και πράγματι συνδέονται, σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις αποφά
σεις των αρμοδίων οργάνων της Κοινότητας. Δεν δέχομαι να διαχωρισθούν 
τα δύο θέματα. Για να λύσουμε το θέμα των ΜΟΠ. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
πω ότι πηγαίνω με πολύ εποικοδομητική διάθεση. Δεν θέλω να δυναμιτίσω 
την ΕΟΚ, θέλω να την βοηθήσω να καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα, σε 
ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, την ελληνική οικονομία. Είναι χρέος μας 
προς το λαό μας, προς το έθνος μας, αλλά, δεν πηγαίνω για "θεατρινισμούς". 
Πηγαίνω για να αποσπάσω ει δυνατόν συγκεκριμένες παροχές για την χώ
ρα μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ;Επί των προτάσεων Ντελόρ θα γίνει η συζήτηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεχόμαστε να τις συζητήσουμε, μόνο που είναι πάρα πολύ αόρι
στες, όπως και σεις γνωρίζετε. Δεν είμαστε βέβαιοι τι σημαίνουν οι προ
τάσεις Ντελόρ.

Και αυτή ακριβώς θά είναι η πρότασή μου ότι θα πρέπει να γίνει 
επι τεχνικού, τεχνοκρατικού επιπέδου συζήτηση, πριν μπορέσουν οι πρω
θυπουργοί και αρχηγοί κρατών να βγάλουν άκρη . Ελπίδα μου θα ήταν ότι 
μπορεί να τελειώσουν όλα μέχρι αύριο. Τώρα, άν δεν τελειώσουν, θα πάμε 
κατ'ανάγκην στο Μιλάνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή, ποιά θα είναι η στάση σας, εάν δεν ικανοποιηθούν τα 
αιτήματα τα οποία έχετε θέσει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε. Είμαστε έτοιμοι ακόμη και 
για να μπορέσει να προχωρήσει η διεύρυνση - και ο ισπανικός λαός και
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ο πορτογαλικός λαός το θέλουν - και είναι επιθυμία μ^ε να ικανοποιηθούν 
οι επιθυμίες τους.

Η ΑΦΙΞΗ

0 Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, έφθασε στο αεροδρόμιο 
Ζαπεντεμ των Βρυξελλών στις 5.00". Τον συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτε
ρικών κ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος 
για κοινοτικά θέματα κ. Θεόδωρος Ιΐάγκαλος και τα άλλα μέλη της ελλη
νικής αντιπροσωπείας.

Ο κ. Παπανδρέου και η συνοδεία του μετέβησαν κατ'ευθείαν στο Μέ
γαρο Χορλόμάγνου για να μετάσχουν στις εργασίες της Διάσκεψης Κορυφής
της ΕΟΚ.


