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Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου επιστρέφοντας σήμερα 
το απόγευμα από τις Βρυξέλλες έδωσε μέσα στο αεροπλάνο προς <.θν£ 
πολιτικούς συντάκτες που τον συνόδευαν την ακόλουθη συνέντευξη.
ΕΡΏΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε ποιά ήταν τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφή* 
στις Βρυξέλλες;'
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να πω ότι η συνεδρίαση συνεχίζεται. Τόσο εγω όσο 
και ο χ. Χαραλαμπόπουλος έπρεπε να γυρίσουμε στην Ελλάδα να συμμετάσχουμε 
στην υρκομωσία του νόου Προέδρου της Δημοκρατίας, Ετη θέση μας έχει 
μείνει ο κ. Πάγκαλος ο οποίος είναι γνώστης - εμπειρογνώμων στα θέματα 
των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και έτσι μπορεί άριστα να 
ρχπροοωπήσεί η χώρα μας.

Οα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον ότι ήταν από τις φτωχότερες 
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν ξέρω και δεν είναι και δί
κιά μας ευθύνη, περίπου καμμιά πολιτική θέση δεν πρόκειται να βγεί.
Ό,τι πει ο κ. Κράξι μα βασικά δεν υπήρξε ομοφωνία ίσως σε κανένα θέμα 
πολιτικής φύσης. Στα οικονομικά θέματα υπήρξε μια, συμφωνία γενική αλλά 
πάλι κάπου γενικότητες και αοριστίες, λόγω των διαφορετικών απόψεων που 
κυριάρχησαν. Για μας το μέγα θέμα είναι τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ
γράμματα σε συσχετισμό με τη διεύρυνση της Κοινότητας, Καταστήσαμε σα
φές από την πρώτη στιγμή και στο τέλος πριν αναχωρήσω - έπρεπε να το 
κάνω εγω με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού - καταθέσαμε μια δήλοιση ότι 
η Ελλάδα θα ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικυρίας για τη διεύρυνση εφόσον 
δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της χώρας μας για τα ΜΟΠ, αιτήματα που 
εδράζονται σε δεσμεύσεις της ίδιας της Κοινότητας. Αντιμετωπίσαμε στο 
οέμα αυτό ένα σχέδιο Ντελόρ στο οποίο προσδιορίζεται κάποιο ποσό 2 δις 
πρόσθετων πόρων για τα ΜΟΠ, αλλά που αφορά όλες τις μεσογειακές χώρες.
Και προσδιορίζονται επίσης δυνατότητες δανεισμού και κάποιας πιο έντονης 
συμμέτοχός στα διαρθρωτικά ταμεία. Φυσικά αυτό δεν αντιμετωπίζει τα προ- 
βλήματα, της χωράς μας, τις επιπτώσεις δηλαδή από τη διεύρυνση και δεν 
αποτελεί εκπλήρωση των δεσμέύσεων της Κοινότητας. Εμείς απλοποιήσαμε 
το θέμα, κιπαμε απλουστατα οτι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη χώρα μας 
και να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τί θα πάρει η Ελλάδα.
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Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι στο Δουβλίνο η πρόταση της πρώτης 
επιτροπής του Γκαστόν Τόρν ήταν 2,5 δισ ECU για έξι χρόνια. Και εμείς 
σήμερα είπαμε; "πέστε μας ποσό ,οποιοδήποτε. ποσό, αλλά να ξεκινήσουμε 
από κάποιο π ο σ ό Η  απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να προσδιορίσθεί το 
ποσό για τα όποια χρήματα ή όποιοι πόροι πάνε στα Μεσογειακά Προγράμματα, 
θα δαπανμθούν με βάση τις προτάσεις και των τριών μεσογειακών χωρών 
που σήμερα ανήκουν στην Κοινότητα, 'Ήταν φυσικό να μην δεχθούμε αυτή 
την πρόταση ,να μην απαλλοτριώσουμε δηλαδή το δικαίωμα της Ελλάδας και 
γι’ αυτό είπαμε ότι ενω πρέπει να φύγουμε για την Ελλάδα, ας παραμεί- 
νει ,ο η . Πάγκαλος μήπως μπορέσουν να βρούν άκρη. Βεβαίως αυτό που πίστεύοι 
με είναι ότι δεν θα λυθεί το ζήτημα σήμερα. Ελπίζουμε ότι σε κάποια 
επόμενη συνάντηση θα λυθεί, σε κάποια επόμενη συνάντηση των Υπουργών 
Εξωτερικών.

Πρέπει να τονίσω ότι αναγκαστήκαμε στο διάλογο να υπενθυμίσουμε 
σε όλους ,ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ρώμης,η Ελλάδα είναι ισότιμο 
μέλος της Κοινότητας και ότι έχει πράγματι το δικαίωμα σ*ό?ι αφορά τη 
διεύρυνση, ν’ασκήσει το δικαίωμα του-'βέτο.

Το δικαίωμα αυτό ασκούμε ενεργά έως την ώρα που ανταποκριθεί η 
Κοινότητα στις δεσμεύσεις της απέναντι στον ελληνικό λαό και στη χώρα 
μας.

Νομίζω ότι δεν αν έμεναν ότι θα ποδέναμε, μια θέση τόσο ξεκάθαρη.
Δεν είναι καινούργια η θέση. Είναι η θέση στο Δουβλίνο. Και θα πρέ~rπει κάποτε να καταλάβουν οι εταίροι μας πως είμαστε συνεπείς σε 6 ,τι 
λέμε. Ότι δεν παριστάνουμε την μεγάλη δύναμη, αλλά ότι δεν δεχόμαστε 
να μειωθεί το κύρος της Ελλάδας μας,επειδή δεν συμβαίνει να είναι η 
μεγαλύτερη χώρα της Κοινότητας. Το θέμα θα πάρεtμάκρος σε χρόνο.
Επείγονται να ενταχθεί η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και εμείς επειγό- 
μεθα. Αλλά όχι προς ζημιά, του ελληνικού λαού και της εθνικής οικονο
μίας.

Εξάλλου ο Πρωθυπουργός στην συνομιλία του με τους πολιτικούς 
συντάκτες είπε για τα αποτελέσματα της Συνόδου της Κορυφής και τα 
εξής;

Σε ό,τι αφορά την ΕΟΚ τα πράγματα είναι πολύ απλά. ’Οπως ξέρετε , 
ετοιμάστηκε μια πρόταση της Επιτροπής, της νέας Επιτροπής, που λέγεται 
πρόταση Ντέλόρ για τα ΜΟΠ. Τις θέσεις μας επί του θέματος σσ.έπτυξε, 
όταν ήρθε η ώρα, ο κ.Χαραλαμπόπουλος. Τη φράση "όταν ήρθε η ώρο.’\ τη
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λέω, γιατί (ραίνεται ότι υπήρξε μια μεθόδευση να συζητήσουμε για όλα 
υπό τον ήλιο με εξαίρεση τη διεύρυνση και τα ΜΟΠ μέχρι την 1.00 
μετά μεσημβρίαν, γνωρίζοντας δε ότι εμείς φεύγουμε για την Ελλάδα.

Η μεθόδευση βεβάίως δεν ήταν όλων,πιστεύω ήταν της ιταλικής προεδρίας. 
Τί είναι πρώτα απ' όλα και θέλω να το καταλάβετε αυτό γιαΉ έχει 
μεγάλη σημασία, τί είναι η πρόταση Ντελόρ, για να ξέρουμε γιατί.μιλάμε. 
Η πρόταση Ντελόρ έχει τρείς προτάσεις. Η πρώτη είναι 2 δισ ECO για 
τα επόμενα 7 χρόνια πρόσθετοι πόροι που θα δοθούν στις 3 μεσογειακές 
χώρες που σήμερα ανήκουν στην Κοινότητα για να αντιμετφπισθούν οι 
επιπτώσεις της διεύρυνσης.

'Ομως εδω σε αυτά τα 2 δισ ECU δεν υπάρχει αυτό που λένε 
"ΚΛΕΙΔΕΣ" ,δηλαδή δεν προσδιορίζεται κατά ποιο τρόπο θα μοιρασθούν 
αυτά τα 2 δισ ECU ανάμεσα στις 3 χώρες. Το τονίζω αυτό γιατί στην 
πρόταση Γκαστόν Τόρν είχαμε για την Ελλάδα 38% του 6 δισεκατομμύρια 
600 cwcxTovtuipia ECU και για την Ελλάδα αυτό σήμαινε συγκεκριμένα γ*α 
6 χρόνια,2,5 δισ. ECU. Λυτή λοιπόν είναι η πρώτη προσφο
ρά. Πώς θα μοιρασθούν οι πόροι - υπάρχει το ερώτημα - σύμφωνα με τον 
Ντελόρ, με βάση τα προγράμματα τα οποία θα υποβληθούν αλλά είναι σα
φές ότι μια χώρα σαν τη δική μας που βρίσκεται πίσω -από τις άλλες χ$ρ£ς—όχι 
/ϊ ι ς υπόλοιπες - θα ήταν πολύ δύσκολο να πετύχουμε αποδοτικά 
προγράμματα στην κλίμακα που θα μπορούσαν να πετύχουν η Ιταλία και 
η Γαλλία.

Η δεύτερη πρόταση της (της πρότασης Ντελόρ} ύστερα από τα 
δύο δισεκατομμύρια που είναι η πρώτη πρόταση, είναι να συμμετάσχαυμε 
οι μεσογειακές χώρες για μια επταετία στην αύξηση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό θέλω να σας το εξηγήσω γιατί μπαίνουμε 
σε "θεολογία” τα τελευταία πέντε χρόνια . Οι πόροι στα διαρθρωτικά 
ταμεία αυξάνονται σε πραγματικές τιμές κατά 10% ετησίως. Από αυτό,
58% πηγαίνει στη Μεσόγειο, Η πρόταση Ντελόρ που υποτίθεται ότι είναι 
να προσθέσει κάτι στους μεσογειακούς, λέει να μεκ^θεί η αύξηση των 
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από 10% ετησίως σε 5% ετησίως και 
από το 58« που ιστορικά εισπράττει η Μεσόγειος, να πέσουμε σχα 45%.
Αυτό δεν σημαίνει 2,5 δισ ECU , Αλλά αυτά δεν είναι δώρο προς τη 
Μεσόγειο, είναι ποσό μικρότερο εκείνου του οποίου θα εισπράτταμε, 
εαν δεν γινότανε η πρόταση Ντελόρ, Πρόκειται δηλαδή για μια τοποθέ
τηση — θα έλεγα - που δεν είναι τόσο έντιμη όσο θα έπρεπε να είναι»

•  /  ·  ·



Η.τρίτη πρόταση eivai να δοθεί δανεισμός, να δοθούν δάνεια 
στις μεσογειακές' χάσες- 2,5 &ια ECU μέσα στα ? χρόνια» Εδω μπαίνει 
ένα απλό ερώτημα. Εάν πρόκειται .περί δανείων με αγοραία επιτόκια, 
αυτό δεν αποτελεί! μεταφορά πόρων» Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια .δυσκολία 
να δανειστεί και δεν είναι απαραίτητο να δανειστούμε από την Κοινό- 
ττγτα. Εάν όμως επιδοτηθούν τα επιτόκια, τότε θα γίνει κάτι για 
μεταφορά πόρ&ν μέσω της επιδότησης.των επιτοκίων» Κ Γερμανία αντ¿τί
θεται σε επιδότηση επιτοκίων. -Αλλά,σε κάποια φάση ο κ. Κάλ βρήκε 
τον τρόπο να το δεχθεί»ΰρ@ς,υπάρχει το ερώτημα*Από·πού πληρώνεται 
η επιδότηση των επ ι στοκ ίωνji Πληρώνεται, αγαπητοί φίλοι, από τα 2 δισε
κατομμύρια τα οποία προτείνει ο $τελάρκ:?& οποία μετατοέπονται σε 
I δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια SCO, μόλις αφαιρέσεις την επιδότηση 
των τόκων για 7 χρόνια. 2 δισεκατομμύρια πέφτουμε στο 1,3.
Λοιπόν και αυτό αποτελεί κοροϊδία απαράδεκτη για ένα όργανο που 
εκπροσωπεί δέκα, ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά το χειρότερο,- η προεδρία κάτω 
από πίεση κυρίως της Γερμανίας και της Αγγλίας μειώνει τα Ζ' δισ σε 
ένα δισ, χωρίς να προσδιορίζει ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδας* Λοιπόν 
επαίτες τέτοιας μορφής δεν μπορούμε να γίνουμε. Θέλουμε την διεύρυνση 
και επειγόμεθα και εμείς γιατί αγαπούμεΗΨδν ισπανικό και τον πορτογα» 
λικό λαό και τους ηγέτες τους» Αλλά, δεν μπορούμε στην πλάτη της 
Ελλάδας και με τέτοια ζημιά για τη χώρα μας,να αποδεχθούμε τη διεύρυν
ση» Και τώρα θέλω να μπω στο ουσιαστικό σημείο, Υποβάλαμε μια δήλωση 
ότι η Ελλάδα ασκεί το "δέτσ*, την αρνησικυρία της Συνθήκης της Ρώμης 
και δεν αποδέχεται τη διέύόυνση εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα 
της χώρας μας για τα ΜΟΠ» Αυτή η δήλωση κυκλοφόρησε επίσης γραπτή.

Θα ήθελα να σας δώσω και μία “βινιέτα* τώρα γιατί οι δημοσιογράφο 
θέλουν και λίγο ζωντάνια» Όταν το άκούσε αυτό ο ΚαγκεΑλάριρς Κόλ, 
εθύμωσε» Και είπε ότι*δεν με ενδιαφέρει τ£ λέει η Ελλάδα, εγώ διατάσ- 
οω την Επιτροπή να προχωρήσει στην ένταξη, να ετοιμάσει τα χαρτιά 
για την ένταξη” Και είπα στον η . Κόλ ότι κάνει 'λάθος τη διεύθυνση.
Δεν αναγνωρίζουμε διευθυντήρια ούτε το δικό του, ούτε οι-όμ&ήποτε άλλοι 
όχι είμαστε ισότιμα μέλη της Κοινότητας και ότι ασκούμε'τα. δικαιώματα 
που μας παρέχει η Συνθήκη της Ρώμης. Εκεί τέλείωσε η δική μου παρέμθα 
ση και τότε έφυγα. Θέλω να τονίσω ότι δεν φύγαμε γιατί τα *σπάσαμε”. 
■Εγώ συμφώνησα να συνεχισθεί ο διάλογος. Γιατί όχι? Πρώτεινα δέθαια
ότι θα ήταν καλύτερο να πάμε στους υπουργούς Εξωτερικών και να υελε-ΤΓνΛ 9* 7 'Τυμ*τηθοόν σε κάποιο βάθος Δεν πίστευα ότι σήμερα έβγαινε, τόνισα ότι

είναι μόνο για τους λόγους που γνωρίζετε της παοσυ-

* * / /  ■

η αποχώρηση μας



σ£ας μας στην Ελλάδα, αυτή την τόσο σημαντική ώρα. Και «χφή<»με 
με τϊΛήση Εξουσιοδότηση τον κ, Πάγκαλο να χειρισόηί τα θέματα, αηό 
ΐφ, .καί. Μ ρ α -, ώστ« 5sv θα ¿npens να πουν ότι κάναμε κάποια πράξη 
πολιτική, αποκτούν reg* Α«ν ήταν πολιτική πράξη Ά amoχώοηση» Αστό 
που ήταν πολιτική πράξη? ήταν αυτά που θηλάσαμε * nötig είναι οι 
δικές μου προοπτικές; Νομίζω ότι δεν θα βγει οτιδήποτε σήμερα. Νομί
ζω ότι το μήνυμα το πήρανε, και «ιστεφω ότι θα δουλέψου»« αρκετά 
σκληρά για να αντιμετωπίστε £ το ελληνικό πρόβλημα. Sto κάτω-κάτω 
της γοαφής αυτό μας ενδιαφέρει. Εαν δε δεν αντιμετωπιστεί, θα. 
ειοπράξουν τις συνέπειες..« Για va Scígcuue διαλλακτικότητα και θέλω 
να τσνίόω αυτό? ήραμε την επιφύλαξή μας για την αύξηση των ιδίων 
πόοων . είχαμε επιφύλαξη γιατί συνδέονται μ« τη διεύρυνση , Τους το 
χαρίσαμε* Με εοώτησς ο κ. κράξι και είπα *μάλιστα , υποχωρούμε, 
αίρουμε την επιφύλαξη,? δεν πήγαμε προκλητικά. Αλλά δεν πήγαμε επίσης 
να ζητιανέψουμε ά να ξεπουλήσουμε τα εθνικά uac συμφέροντα. Αυτό 
το μήνυμα καλύτερα να περάσει στους άλλους εννέα- Το εννοούμε αυτό 
που λέμε.

Γ£Α SA BgflTgPIKA ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΒ&ΑΤΑ

2τη συνέχεια ο Πρωθυπουργός η. Ανδρέο$ΠΠαπανδρέου απάντησε 
σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα εσωτερικά πολιτικά θέματα.
gPgTHgn« κύριε Πρόεδρε να δώσουμε μι® συνέχεια στη χθεσινή μας συζή
τηση. Υπήρξε μια αντίδραση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην εκλο
γή του κ. ϊαοτζετάκη* Αν δεν υπάρχει άλλη γνώμη,θα ήθελα να την 
σχολιάσετε, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είπε ότι αμφίσβη 
τεί το κύρος της εκλογής, δεύτερο ότι οργανώνει μ·ι<ν συγκέντρωση στο 
σύνταγμα η Νέα Δημοκρατία,έστησε νέους "ανένδοτους” και τρίτο ζητάει 
εκλογές σε βραχύτατο" χρόνο* 0α ήθελα,αν δεν υπάρχει άλλη γνώμη,να 
σχολιάσετε αυτή την αντίδραση*
AHANTH5BI Λεν είναι δύσκολο γιατί και χθες νομίζω ότι ue ρωτήσατε 
και απάντησα* Κάνει τεράστιο λάθος ο κ. κητσοτάκης , η Νέα Δημοκρατία. 
Π’ρώτα art'όλα, η ψήφος του κ* Αλευρά είναι εγκυρότατη. Και για να το 
επιβεβαιώσω αυτό, θα μπορούσα να σας π» το εξής s

δάν θέλαμε, εαν πιστεύαμε ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, τότε 
θα παραιτεέτσ ο κ. Αλευράς δέκα λεπτά πριν από την ψηφοφορία, Ευκολό
τατο . Και θα πήγαινε η προεδρία εις το επόμενο όργανο που προβλέπει 
το εύνταγμα - επομένως εδω μιλάμε όχι για την ουσία,αλλά για το αν 
θα έπρεπε να προσθέσουμε και παραίτηση του κ. Αλευρά.
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Το πολύ πολύ μιλάμε γι#' αυτό» Είναι απαράδεκτο να θεωρείται η 
Φύφος του Αλευρά άκυρη διότι έχει ορκιοθεί, το αξίωμά. w«· βίναι 
βουλευτής * Δεν έχε i οοκιοθέί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας* Sí ναι 
επομένως αστείο το ονομαστικό συνταγματικό .ερώτημα w o  τίθεται*
Δεύτεροί *Όταν αμφισβητείς την. εκλογή τον Προέδρου» αυτό πολιτικά' · -̂¿ςνί.ΐ'
τί μπορεί να σημαίνει i Είδαλ^ενδιαφίρον και περιέργεια τη σκέψη
ότι παραμένει ηράεδρος ο μ , Αλευράς# ούμ^^ινα για παράδειγμα με την 
"ΚΑβϋ&βΡΙίΐΒ* και δημοσιεύματα.άλλων εοημςρί&Δν· και άτι πρ#π§ι ο κ. 
Αλόυράς να διαλύσει τη Βουλή και να κάνει εκλογές «τις ■§ Ψ!&Χο%}. Αυτά 
είναι κωμωδίες. '6α έλεγε κανείς ότι μπορεί να είναι τραγωδία αν 
είχαν απήχηση στο λαό* Δεν έχουν« Γι'αυτδ είναι κωμωδίες, Είναι βέβαια 
πρόβλημα για τον τόπο .στις δόσκολές εθνικές στιγμές* να έχει κανείς 
την Αξιωματική ΑντιηοΧίτέυση να θέτει υπό αμφίσθΑτηση 9υΜαγμα*ι*οάς 
πολιτειακούς δεσμούς^ κάνει όμ&£« Το κάνει μ® συνέπειες κυρ«*£ 
σε βάρος της. Γιατί αναλαμβάνει το ρόλο του ~ ας πούμ® - δυνάμιτιστή 
της συνταγματικής td|ns» Και βέβαια μιλάει για “ανένδοτο*** ’Οπως 
gépets, στην ιστορία λέμε καμμιά φορά ότι επαναλαμβάνονται ηράγμεκτα, 
αλλά τη δεύτερη φορά πρόκειται για κωμική έκδοση m s  ποώτης φοράς, 
δεβσίως έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν συγκέντρωση στην ηλακβία ευνγάγ-
ματος, Και θα τους δώσουμε ακόμη και λογική τηλοοπνική κάλιφ*. καμμιά 
ενόχληση* Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι πολιτικά* καθαρά noXiTiáá# 
αυτά που κάνουν, είναι γι/αυτούς αυτοκτονία* Γιατί τα κομμό που νπο~ 
τίθεται ότι είναι το κόμμα της τάξης, είναι.«ο κόμμα που δημιουργεί 
πρσ&ποδέοει-ς ανωμαλίας*. Δεν ανησυχώ για την ανωμαλία» Γιατί άλα τα 
ερείσματα της πολιτείας είναι στη θέση"τους. Και είμαι βέδαί&ς. άτι 
θα μετανοιώοουν πικρά γι* αυτές τους τις ανεύθυνες κινήσεις# όταν 
θα έρθει η é&a και θα έρθει γρήγορα - πιστεύω - της λαϊκής ετυμηγορίας

εκ* Κύριε Πρόεδρε από αύριο θρομολογοάμεθα για την αναδόμηση 
του Συντάγματος. Ουσιαστικά από αύριο μπαίνει λογικά το πράγμα. Η 
εικόνα που ηαοουσίάοε η θουλή με την αποχή της $Ια£ άημρκοατέ&ς# όπου 
αίρει την μυστικότητα# με τα λευκά'και όλα αυτά τα πράγματα# μη τυχόν 
σας έχει προβληματίσει μέόα στην αναθεώρηση του Συντάγματος να uneí
ο όρος "ο κάθε βουλευτής να Φήφίζει ανοικτά ώστε να λογοδοτεί στο λαό 
για το τί κάνει?**.

AKAKTHSHi s£*acu απόλυτα â€§ai.eg ότι χώρα αυτό είναι κρίσιμα«
.κάθε βουλευτής θα πρέπει σε τέτοια θέματα, θέματα υφίστης σημασίας 
για τον τόπο, να παίρνει θέση» όποια θέση θέλει, αλλά να π&ίρνβι θέση

*/*.
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παι va t ís  ομνίηειες» Kat np#«sst va ma «4tte <H ««οστά-
teg τον *é3 γοολάχιαγον ήταν φ&νβοοί anoetâtçs# Ατμ^τάτηα&ν, *oao», 
dîwg anoatatoóv,, xsaoCç va χαθιογοόν to άνομα tqtiç yvigetd, g4vat δυο 
φοαδ g αποκτάτε ç .

Sa ήθελα να &ia;\ö4 Siatud etnv ««eCnvæn «πλατής spôIôîxsv
Ιφοοβ topi Côwi and το £ήνταγμα átu μάναν τα α ν α γ ι ρ μ Ι :  να κύματα 
rmoeodv va npot«í$©yv Ρράεβο©,, *©χι ot δοολεντάς, 8»t avtd ©ημαίνει 
ότι ή κομματική εήιλογή* εηικν©ι«Ρχέί tnt rj&mfoinñc άηοΦης. n a t í  
av $ß*A% g vouent tria va net άτι κάθε §*αλευτ% x̂cn. δικαίωμα, av 
ήθελε va ta oôaet αντά SixaCsgua, Sa to €λενβ on ta. äsv to Ates, ρητά* 
Αντίθετα -, λέει οητά dtv μάναν κόμματα αναγνκ&ιοαήνα «©©taivovy. Hat 
ixfcCft&á stnovtvwc 4 ti aívai ovvsnlg ηροε το sóvrayua va ηοοχωρή^οομ«» 
δαόβον βαχολοάμε&α μάν© us séuava cSovotèv t&úóéeo\»t θα κρίνει va, 
to *£Os*T$tV<n;uç κάι va Koootétáuug «oté  ακ$ι0$£ κβυ Ait« dtt «οέηει 
va £im i αναααατίάά η Φ^οφθύί& a w  ςχλογή Ποοέδοον»

gg?·-'H : κύριε ποάεδοε, α'αντή την ηκοίκτιχτη ο BovAsvttte nov sa
'̂ mà£% ανοικτά* θα άμκαινε otn AC^ta?

èMi'ïkÊ&Li Aoté tivat §£μα κόμματος. EC vat Sêua t«v  κβνάνβν tvês  
κόμμ&τ*?;. Mïto^sC y ta  ©0-toy.fva κόμματα va u*iv eCxe οννέ«δν«ς» y ta  
άλλο, va είχε» Stn δίκιά WTg nap intiman 6a είχε,

ggUffggK* ta neptλαμδονάtav στη ACera?

AMîgfffëSBsSa 6ι$γ&ά$ετο avS^utpáv«

gp&Aid^ ? Kásis Πρόεδρε, t lm x t  woonYovuêv«ç à n  £λΙη«τ* va ¿οχονται 
γρήγορά ot exXoïlg* &nopsít$ va τ ις  Υβηοθατήαεγ« χρονικά and irépa?

ΑΠΑ8ΤΚ£%* Ss0a£i»e, δεν eC««.t o Βοάββοος tnç ΑημοκρατCas. Spinei 
va κλείβονμε to ëlua της ws?-> t%^n^yW “̂̂ í  « Avrág «£ vat
ο ηρώτης όρος- δεύτερος είναι átt « íte  «tá  , *£t« ο Αρχηγό« της 
Αξιωματικής AvttnoXCtewns Sa npotêfvoov et ον ϋράεδρο m s Αημοχοατ Ca« 
βχλο*»Ις για Αόγοος εθνιχοάς* Και. utsposC ηράγμ&τι va οκάβξκι και 
σύμ^ΐνη γνόμη μεταξν «μβδ και της A^t^aat ικής Αντιηολίt®doï|C, $<&ôoo' 
Tôes fentuêvoov. 'Αλλά ôn%x; H o s ts , εκλογές δεν μηοροάν va yCvow «άτ 
and OÎtoioSdnsTç άλλα noööxnua. ïaéoxst και άλλος tßdnecj«- αλλά βε·ν 
είναι π nsoCntwcti-
ÊiisSS.ly.. Αηάφε π Αξιωματική Avtι«ολCt « νοη δεν δα εμφανια©^£ cxi\ 
Βοολή. Λη6 o-ôpiQ θα εμφανιοθδί ata nsCoáoáuta.
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Μέσα σ'αυτή τη κρίσιμη κατάσταση που περνάμε με το Αιγαίο και το 
Κυπριακό πώς ^τιμάτε αυτή την κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί 
εσωτερικά στην Ελλάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Θα χρησιμοποιήσω ν&α βαρειά λέξη. Την θεωρώ αντεθνική και 
θα ήθελα να θυμίσω κάτι» Το ΠΑΣΟΚ το 1974 - 1975 ήταν-όπως θυμάστε- 
ένα πάρα πολύ σκληρό κόμμα. 'Εφυγε από τη Βουλή. Δεν ψήφισε ούτε 
για τον κ. Τσάτσο,ούτε για τον κ. Καραμανλή. Σε καμμιά περίπτωση 
δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα του Συντάγματος και 
συνεργάστηκε άριστα τόσο με τον κ. Τσάτσο, όσο και με τον κ. Καραμαν
λή. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία? είναι κάτι που μπορούσε να το 
κάνει μια ομάδα αναρχικών, αλ,„ά όχι ένα υπεύθυνο κόμμα.


