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Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου εγκαινίασε, σήμερα το ιχρωϊ, τον δια- 
μορφωμένο χώρο του Ζαππείου, όπου θα στεγαστούν, κατά την διάρκεια της Ελλη
νικής Προεδρίας, οι υπηρεσίες της ΕΟΚ.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Άκης Τσοχατζό- 
πουλος, ο υφυπουργός Τύπου κ. Δημήτρης Μαρούδας, ο Γενικός Γραμματέας Τύπου 
και Πληροφοριών κ. Σωτήρης Κωστόπουλος, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείο 
4Ρυ Πρωθυπουργού κ. Χρήστος Μαχαιρίτσας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο κ. Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους 
των χωόων - μελών της ΕΟΚ στις Βρυξέλλες, που βρίσκονται στην Αθήνα είπε:

"Θα ήθελα κατ'αρχήν να σας ευχαριστήσω για την εδω παρουσία σας, γιατί, φυ 
σικάΓ σήμερα, εγκαινιάζουμε αυτόν τον διαμορφωμένο χοίρο - κτίριο για να μπο
ρέσουμε αποτελεσματικά να φέρουμε σε πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει.

Κομίζω, ότι όλοι οι εταίροι μας δέχονται ότι αυτή»ίσως*να είναι η πιο κρί
σιμη εξαμηνία για το μέλλον της Κοινότητας. Και ιστορικά είναι ενδιαφέρον ότι 
το νεώτερο μέλος της Κοινότητας, η Ελλάδα5επωμίζεται αυτό το εξάμηνο, στο οποίο 
θα τεθούν τα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η Κοινότητα των "Δέκα",
Α Δ ε ν  υπάρχει αμφιβολία ότι η’βαθειά και μακρά οικονομική κρίση,η οποία μα
στίζει ολόκληρο το κόσμο, αλλά συγκεκριμένα τη Δυτική Ευρώπη, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, έχει δημιουργήσει προβλήματα σοβαρά στη λειτουργία της Κοινότη
τας-,. Ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινότητας αυτό κου ονομάζουμε "ίδιους πόρους".

Είναι σαφές, ότι ενώ υπάρχει στην ΕΟΚ μια διακαής επιθυμία να προχωρήσει,
με βήματα γοργά, σε κάποιας μορφής ενότητα - ενοποίηση, όπως π.χ. γίνεται στα 
πλαίσια της συμφωνίας Γκένσερ - Κολόμπο, δεν είναι ευχερές να πραγματοποιη
θούν αυτές οι νέες πολιτικές, για τις οποίες θα πω δυο λόγια αργότερα, χωρίς 
να αντιμετωπιστεί το.πρόβλημα του προϋπολογισμού. Είναι βέβαια γνωστό ότι για 
χρόνια τώρα η Μεγάλη Βρεττανία έχει θέσει το πρόβλημά της και είναι, επίσης, 
γνωστό, ότι έχουν δοθεί προσωρινές , χρόνο με χρόνο, λύσεις.

Αλλά, είναι σαφές, ότι, άσχετα με το πρόβλημα της Μεγάλης Βρεττανίας, υπάρ
χει η προοπτική της διεύρυνσης, με την είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλί
ας. 'Οπως γνωρίζετε »περίπου όλα τα κόμματα, σ'αυτές τις δύο χώρες επιθυμούν 
διακαώς, οι. χώρες τους να γίνουν μέλη της Κοινότητας. I στάση η δική μας η 
Ελληνική στάση, την οποία έχουμε εκφράσει από πολύ χρόνο είναι ότι εφόσον οι 
λαοί των δύο χωρών επιθυμούν την είσοδο, τη συμμετοχή, στις Ευρωπαϊκές Κοινό-



τητες, εμείς 6εν πρέπει να σταθούμε εμπόδιο, στο δρόμο αυτό και 
επομένως, υποστηρίζουμε σαφώς, την γρήγορη εισδοχή των δύο αυτών 
χωρών στην ΕΟΚ. Βέβαια υπάρχουν δύο τύποι προβλημάτων που γεννώ- 
νται. Το ένα είναι ότι οι ίδιοι πόροι της Κοινότητας θα. πρέπει 
να αυξηθούν, αρκετά σημαντικά, για να γίνει αυτή η ένταξη των 
δύο αυτών χωρών χωρίς σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, στα οικο
νομικά της ΕΟΚ.

Αλλά, το θέμα των ίδιων πόρων »ειδικότερα του προϋπολογισμού 
είναι βαθύτερο και μεγαλύτερο, από το θέμα της εισδοχής, της 
ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η Κοινότητα όπως ξέρε
τε, είναι μια τελωνειακή ένωση, η οποία έχει και μία συγκεκριμέ
νη αγροτική πολιτική.Λυτό, το οποίο την μετατρέπει σε Κοινότητα 
είναι η ύπαρξη μιας ενιαίας αγροτικής πολιτικής μιλώντας, δηλα
δή, για τον έλεγχο της αγοράς των αγροτικών προϊόντων.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα βιομηχανική πολιτική της ΕΟΚ 
και δεν έχει, πραγματικά, πέραν ορισμένων αορίστων φράσεων, αντι
μετωπιστεί το πρόβλημα της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνολογίας 
"αιχμής". Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η Ιαπωνία έρχεται πρώτη στο 
κέ>σμο τώρα, σε ό,τι ονομάζουμε τεχνολογία αιχμής, ότι ακολουθούν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες και έπειτα η Ευρώπη. Η ανάγκη της προώθησης 
επομένως, μιας ενιαίας βιομηχανικής πολιτικής που θα επέτρεπε να 
συμμετάσχει η Ευρώπη στην μεγάλη, συγκλονιστική τεχνολογική με
ταβιομηχανική επανάσταση, είναι κάτι που όλοι θέλουνε και εκτιμούν 
μα δεν έχουν κατορθώσει να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί. Και πιστεύω ότι σ'αυτή την εξαμηνία οπωσδή
ποτε θα .πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά η ΕΟΚ με το θέμα της συμμε- .της/
τοχής/στη μεγάλη, τρίτη τεχνολογική επανάσταση. Αλλά:, οι βασικές 
αδυναμίες της ΕΟΚ εμφανίζονται τώρα με μια πιο μεγάλη οξύττιτα, 
οαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο Δυτικός κα 
πιταλιομός και βέβαια, επίσης και ο Ανατολικός Συνασπισμός και 
ο Τρίτος Κόσμος. Αλλά δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για τη στα
σιμότητα και τ15ν ν.ρίόη.

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν στα. χαρτιά και 
άλλες πολιτικές - σήματα, πέραν της πολιτικής για τις τιμές και 
τον ανι;προσανατολισμό της γεωργικής παραγωγής. Υπάρχει, ασφαλώς 
το Περιφερειακό Ταμείο, που αποσχοπεί ουσιαστικά στο να μειώσει 
τις ανισότητες ανάμεσα σε περιοχές και χώρες σχετικά υπανάπτυκτες



Είναι μια διαηίστο)αη πολύ σημαντική ότι, με την πάροδο του χρό
νου, οι διαφορές .ανάμεσα στα εισοδήματα των προχωρημένων, αναπτυγ 
μένων περιοχών ή χωρών και τα εισοδήματα των σχετικά υπανάπτυ
κτων περιοχών και χωρών της Κοινότητας, γίνοντα,ιμεγαλύτερες? χρό
νο με το χρόνο, το χάσμα μεγαλώνει. Στα χαρτιά, υπάρχει, βεβαίως 
το Περιφερειακό Ταμείο. Αλλά είναι ήλιου φαεινότερο, σαφές απόλυ
τα, ότι οι πόροι τους οποίους δαπανά η ΕΟΚ στον τομέα αυτό, 
ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκλιση των οικονομιών και να μην έχού 
με την Ευρώπη των δύο ή των τριών ταχυτήτων, είναι σαφές, ότι 
οι πόροι αυτοί είναι τελείως ανεπαρκείς. Επομένως, μία πολιτική 
που θα αφορούσε την σύγκλιση, την συμπόρευση των διαφόρων χω
ρούν και περιοχών της Κοινότητας, θα απαιτήσει ασφαλώς και αύλη
ση ιδίων πόρων και αλλαγή νοοτροπίας.

Οφείλω να ομολογήσω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που έγινε 
στην Στουτγάρδη, παρατήρησα και εγώ και αρκετοί συνάδελφοι ότι 
έχει αρχίσει να περνά ένα κλίμα, κλίμα το οποίο θα δυσχεράνει 
την επίτευξη αυτού του στόχου της σύγκλισης των οικονομιών, της 
μείωσης της ανισότητας στην κατανομή του ευρωπαϊκού προϊόντος. 
Και είναι περίεργη αρχή, ότι πρέπει να. δίνειςστην Κοινότητα όσα 
παίρνεις από την Κοινότητα. Είναι μια αρχή αυτή, που συνδέεται 
πάρα πολύ με το Βρί;~!Ζννιν.<5'. αίτημα. Διότι, αν υποθέσουμε ότι αυ
τή ιι αρχή, πραγματικά, μετετρέπετο σε συγκεκριμένη πολιτική της 
Κοινέιτητας, δεν θα υπήρχε κανένα Έθνος κυριολεκτικά - γ ια μικρές 
και σχετικά υπανάπτυκτες οικονομικά ή βιομηχανικά χώρες να' έ
χουν οποιαδήποτε σχέση με την ΕΟΚ. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει γιο 
ενότητα, οριστική ένωση και, την ίδια ώρα, να αφαιρεί κάθε δυνα
τό κίνητρο από τις χώρες της δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας.Είναι 
προφανές. Το τονίζω αυτό γιατί η Ελληνική Προεδρία θαδώσει όλως 
ιδιαίτερη θέση στο θέμα της ανάπτυξης αυτού του Περιφερειακού Τα 
μείου και' της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Αναγνωρίζουμε» βέβαια, 
ότι για να είναι επιτυχημένη μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να 
αυξηθούν οι ίδιοι πόροι.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των ίδιων πόρων μ .ωχ σκέψη, 
ζω, αξίζει να λεχθεί είναι να συνδυαστεί η αύξηση αυτή 
κλιμάκωση σε ό,τι αφορά τη προσφορά κάθε χώρας, κλιμάκ 
θα συνδέεται με το κατα κεφαλήν εισόδημα της χώρας: έτσι 
οι λιγότερο πλούσιες χώρες να προσφέρουν λιγότερα και ο 
σότερο πλούσιες χώρες να προσωέρουν περισσότερα. Βέβαια
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να πει, κανείς γι'αυτό το θέμα, ότι συζητήθηκε στη Στουτγάρδη, ότι 
υπάρχουν- μεγάλα κονδύλια σήμερα, δαπάνες της ΕΟΚ, οι οποίες κατευ- 
θύνονται σε λαθεμένους στόχους. Και είναι σαφές ότι αρκετές χώ
ρες - μέλη της ΕΟΚ επιθυμούν να δουν τις δαπάνες για τη στήριξη 
αγροτικών τιμών να περιορίζονται, να μειώνονται. Για μας τους 
Μεσογείους δεν θα υπήρχε αντίρρηση σε κάτι τέτοιο»αν πρότερα υπήρ
χε μια διόρθωση, επανόρθωση της δομής αυτών των προγραμμάτων. 
Γιατί 5όπως άριστα γνωρίζετε, το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των δαπα
νών αφορά βοΓυεια αγροτικά προϊόντα και όχι νότια. Και γι'αυτό 
έχουμε τονίσει την ανάγκη να προχωρήσουμε στα λεγάμενα"ολοκλη
ρωμένα μεσογειακά προγράμματα". Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ αυτό 
στο παρελθόν ελέγετο με μεγάλη·έμφαση,-εσχετίζετο.βέβαια, με το 
θέμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας- σ'αυτύ το Συμβούλιο στη 
Στουτγάρδη,παραλίγο να μην υπάρχει κάν η φράση, ο όρος "ολοκλη
ρωμένα μεσογειακά προγράμματα". Για μας τους Μεσογείους αυτό εί
ναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά, πιστεύω και για αυτούς που πιστεύ
ουν στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση ότι είναι ακατανόητο να μιλάμε γι'αυτήν 
όταν δεν παίρνονται μέτρα που να μειώνουν τις ανισότητες.

Υπάρχει επίσης το τεράστιο θέμα της ανεργίας, ασφαλώς αποτέ
λεσμα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, μα όχι μόνο αυτής. Είναι 
ακόμα, ταυτόχρονα, αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου από μια 
περίοδο που συνδέεται με την τεχνολογική επανάσταση. Είναι σαφές 
ότι οι νέες τεχνολογίες-για όποιες και άν μιλήσουμε, είτε μιλή
σουμε για - μικροηλεκτρονική, τηλεπικοινωνική, για όλους τους και
νούργιους τομείς -,η άφιξή τους δεν συνεπάγεται μεγάλη αύξηση του 
αριθμού των απασχολουμένων. Επομένως}υπάρχει πέρα από την αδυνα
μία του συστήματος να οδηγήσει σε μαζικές επενδύσεις, που με τη 
σειρά τους , θα μείωναν σημαντικά την ανεργία, υπάρχει και μια 
διαρθρωτική αλλαγή, που σημαίνεις βασικά,ότι θα πρέπει να αποφασί
σουμε ή να υπάρξουν ειδικά προγράμματα για την απορρόφηση της 
ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, της νέας γενιάς, την οποία έχει 
κτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά η κρίση η οποία μαστίζει σήμερα τη Δύ
ση, ή θα πρέπει πλέον να βρούμε τρόπους συμμετοχής, συνεργασίας 
το μοίρασμα της δουλειάς με μείωση των ωρών εργασίας, αλλά, φυσι
κά, όχι και με μείωση του επιπέδου ζωής. Κάποτε θα έπρεπε το πλεο- 
νάζον εργατικό δυναμικόανα ζει με παροχές από το Κοινωνικό Τα
μείο . να συμμετέχει ενεργά και νο: μειώσει μακροπρόθεσμα το χρ
εργασίας /ια όλους μας.
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Επομένως, νομίζω, στην εξαμηνιαία αυτή περίοδο η Ελληνική Προε
δρία - νομίζω είναι σαφές - θα προσπαθήσει να οδηγήσει σε αύξηση 
των ίδιων πόρων, σε εκλογίκευση των δαπανών της Κοινότητας, στην 
προώθηση μεσογειακών προγραμμάτων, στην αντιμετώπιση και της ανερ
γίας και της ανισότητας των διαφόρων περιοχών και χωρών της Κοινό
τητας και επίσης να βάλει τα θεμέλια τουλάχιστον για μια βιομηχα
νική πολιτική που να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή της· Ευρώπης' 
στις τεχνολογικές εξελίξεις. Βέβαια,δεν έχουμε αυτα,πάτες. Είναι 
έξη μήνες. Πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να κάνει κανείς σε 
έξη μήνες. Όμως, καλώς ή κακώς, όλα αυτά τα προβλήματα ήρθαν στην 
Στουτγάρδη και μετά'τέθηκαν στην Ελληνική Προεδρία. Ευτυχώς τουλά
χιστον που εκλειαε για το '83 το θέμα των επιστροφών στην Αγγλία. 
Τουλάχιστον δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πολλές φορές 
έχει πλησιάσει στο να"ξετινάξει"την Κοινότητα στα εξ' ών συνετέθη.

Πιστεύω ότι και η υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και η στελέχωση 
των υπηρεσιών θα είναι τέτοιακοστε, να καταστήσει δυνατή μια θε
τική συμβολή της Ελλάδας στην επίλυση των προβλημάτων της Δυτικής 
Ευρώπης.

Όμως δεν είπα τίποτα για την Ελλάδα ειδικά. Αλλά θα ήθελα να 
πω για. μας κάτι. Γνωρίζετε άριστα ότι από τον καιρό που ανέλαβε 
την Κυβέρνηση το κόμμα μας, το Κίνημά μας έχουμε θέσει ένα 
πρόβλημα που απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις για την Ελλάδα. Πιστεύ
ουμε και πιστεύαμε πάντοτε ότι η πλήρης ένταξη μιας χώρας που 
διαφέρει τόσο από το μέσο όρο της Κοινότητας σε κατά κεφαλήν εισό
δημα μα επίσης, σε βιομηχανική δομή, ότι θα έχει άκρως επικίνδυ
νες επιπτώσεις. Και αυτό βεβαίως αφορά και την Ιρλανδία. Θα πρέ
πει να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό πριν η Ιρλανδία προσεφέρετο προς 
παράδειγμα μιας μικρής και σχετικά αδύναμης και πτωχής χώρας,η 
οποία αποκόμισε σημαντικά οφέλη από την Κοινότητα. Αυτό δεν αλη
θεύει σήμερα. Οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη βιομηχανίας της Ιρλαν
δίας είναι αρνητικές. Και θάθελα να τονίσω επίσης ότι το εμπο
ρικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Κοινότητα έχει χειροτερεύσει ση
μαντικά από το καιρό που γίναμε μέλος της ΕΟΚ.

El χε ί ς υποβά λαμέ 
οποίο τονίζουμε ότι 
μία, αυτές που ανέφ

στην ΕΟΚ ένα "μεμοράντουμ" , ένα Μνημόνιο, 
υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην ελληνική οι 
ερα προηγουμένως, και επιπέδου εισοδήματα
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διάρθρωσης της οικονομίας, και ότι είναι απαραίτητο να γίνουν
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ρυθμίσεις τέτοιες’ που και να ευνοήσουν την ανάπτυξη περιοχών που 
είναι σχετικά υπανάπτυκτες αλλά και ολόκληρη την ελληνική οικονομία 
που είναι μια αδύνατη οικονομία σε σύγκριση με το μέσο £υτικοευρω
παϊκό επίπεδο. Επίσης ζητήσαμε να ληφθεί υπόψη ότι η ανάπτυξη 
της βιομηχανίας μας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητάςτης (αυτό της 
ανταγωνιστικότητας ισχύει και για την γεωργία), ότι αυτά θα απαι
τήσουν ορισμένα μέτρα από την Κοινότητα και ζητήσαμε να υπάρξι ι 
θετική απάντηση. Πράγματι, ύστερα από πολύ καιρό, η Κοινότητα μελέ
τησε το ελληνικό πρόβλημα. 'Ηλθε μέγας αρ.ιάμός ειδικών στην Ελλά
δα. Η Κοινότητα αποδέχτηκε ουσιαστικά ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι το 
ελληνικό πρόβλημα είναι υπαρκτό, έκανε ορισμένες προτάσεις, κατά 
κύριο λόγο προτάσεις που αφορούν την μεταφορά εισοδήματος μέσ<ω 
των διαφόριον προγραμμάτων, περιφερειακών, κοινωνικών κλπ.Αλλά δεν 
ήταν τόσο ευνοϊκή σε ό,τι αφορά την προστασία της βιομηχανίας, ει
δικά τους κλάδους που θέλουμε να αναπτύξουμε για να συμμετάσχου- 
με στο · νέο αυτό κύμα της τεχνολογικής αλλαγής. Απαντήσα
με σ', αυτό το κείμενο και στην Στουτγάρδη φέραμε το θέμα, όχι σε 
βάθος, - αυτό που ζητήσαμε είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει 
οδηγίες στην Επιτροπή να προχιορήσει στην παραπέρα αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της Ελλάδας με εποικοδομητικό πνεύμα. Οφείλω να 
ομολογήσω ότι, πράγματι, λαμβάνονται πολύ σοβαρά απέ> την Κοινότητα 
όλα τα προβλήματα, τα οποία έχουμε θέσει για την δίκιά μας οικο
νομία. Και μπορώ να πω ότι έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία σχε
τικά με την εξέλιξη αυτή της υποθέσεως του ελληνικού Μνημονίου.

'Οπως είναι σαφές, για τους έξη μήνες που θα έχουμε την Προεδρία; 
δεν υπάρχει πρόθεση,για τους έξη αυτούς μήνες, σε πολιτικό επίπε
δο, εννοώ επίπεδο Πρωθυπουργών,να λυθούν τα ελληνικά αιτήματα. Αυ
τό θα δημιουργούσε αρκετά προβλήματα,νομίζω. Αλλά εκείνο που περι
μένουμε και για κείνο που υπάρχει πια"πράοινο φως" από το Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο είναι σε τεχνικό, τεχνοκρατικό επίπεδο ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δικά μας εδώ'στελέχη να ερευνηθεί σε βά
θος το θέμα και να γίνει μια συγκεκριμένη πια πρόταση, οριστική 
πρόταση, μετά το τέρμα της δικής μας Προεδρίας.

Σας ευχαριστώ και πάλι και χαίρω ιδιαίτερα που εγκαινιάζουμε; σή
μερα αυτό το χώρο».



0 Πρωθυπουργός κ. Αν δ ρ έ α ς Γ. Παπανδρέου μετά την ομιΓ.foc τον στα εγχα f- 
vtcf τον διαμορφωμένου χώρου τον Ζαππείου πρός τονς δ t απ t στευ¡ti;vovς δημόσιό— 
γρίφους της 13OK στις Βρυξέλλες , που βρ ίοκοντα t στην Αθήνα, απάν τη oc ce ερω— 
τήσε t ς τους :

Απαντώντας efe σχετική ερώτηση ο Πρωθυπουργός είπε OTt η Ελλάδα έχε t 
πλΐ;ρΐ) γνώση των ευθυνών της Προεδρίας nov αναλαμβάνε t « Το γεγονός δε αυτό, 
έχουν δ t ci r. t στώσε t και et εταίροι «ut η στάση του Γερμανού ^αγκελλάριου 
Κόλ πάν ω Cto θέμα αυτό c (va t θετική. Μ t tí ανησυχ fot που ε ίχώμε λοιπόν για τη 
στάση της Γερμαν (ας δεν υπάρχε t πιά, ®ετιπά επέδρασε και η διευθέτηση του 
βρεταννικού θέματος»

«·* 1ε άλλη ερώτηση σχετικά με τους τρόπους σύγκλησης των συμβουλίων κατά 
τη διάρκεια της ελληνικήςπροεδρίας, ο κ» Πρωθυπουργός απάντησε όχι εκτός 
από τ t ς συνηθισμένες συνεδριάσεις που προβλέπουν et Κανονισμοί, έχουν προ
γραμματιστεί έκτακτες συνεδριάσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτεοικών, Οικονομικώνείπε,
και Γεωργίας. Επίσης προτείναμε»τη σύσταση ενός οργώνου μονίμων γραμματέων 
των υπουργείων Εξωτερικών .-για την προώθηση των κοινοτικών θεμάτων. Η ομάδα 
αυτήοπρόσθεσε ο κ. Πρωθυπουργός, που θα είναι άτυπη, γιατί δεν προβλέπεται 
από τη Συνθήκη της Ρώμης, θα λογοδοτεί στο ^υμβούλι ο Υπουργών Εξωτερικών και 
ενδεχομένως στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών.

~ Σε σρώτηση για τις πρωτοβουλίες που θα αναλώβει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της Προεδρίας της στην ΕΟΚ στον τομέα της Πολίτικης Συνεργασίας, ο κ. Πρωθυ
πουργός δήλωσε ότι υπάρχουν δύο ή τρείς πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν ναΎ1 ] V *£ yj ψ*
ληφθούν: 31 μία έχει αναληφθεί από πλευρά Ελλάδας στη Στουτγάρδη για το θέμα 
της Κύπρου, Και, efe ότι. αφορά το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ιίνωμένων 
Εθνών επιθυμώ να επισημάνω ότι οι χώρες της ΕΟΚ που απήχσν σε προηγούμενες 
ψηφοφορίες, εψήφισαν αυτή τη φορά θετικά.

Ενα άλλο θέμα, συνέχισε ο κ. Πρωθυπουργός, είναι η κατάλληλη διευθέτηση 
του Μεσανατολικού; Σκοπός μας είναι να το προωθήσουμε στο μέτρο του δυνατού,

33να τρίτο θέμα που συζητήθηκε στη Στουτγάρδη και υπήρξε ομόφωνη απόφαση 
είναι της Κεντρικής Αμερικής,Π λύση θα πρέπει να είναι πολιτική και οχι 
στρατιωτική». Νομίζω, πρόσθεσε ο κ. Πρωθυπουργός, ότι τα θέματα αυτά, θα μας 
απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας..

Σ χετικά, με το ελληνικό μνημόνιο, ο κ» Πρωθυπουργός είπε ότ
νομίζει πώς έδωσε την εντύπωση ότι απηύθυνε τελεσίγραφο. "Λεν σας είπα",ο εν



κρόσθεσε ο κϊ Πρωθυπουργός, "ότι αν δεν Κυθεί το πρόβλημα μέσα σε έξι μήνες? 
θα φύγουμε από την Κοινότητα«,' Δεν ε (πα ν.άχ ι τέτοιο".

ο(ναι 6χι
- Είτε άλλο ‘«ου·.·κρέ*&ι να πω, συνέχισε ο η . Ηρωθυπουργός,/ Σκοπεύουμε να 
θύσουμε το πρόβλημα Βορρά-Νότου* Αν δεν βρεθεί Χύση στες υτιάρχουο'ες ανισότη
τες Βορρά-Νότου, δεν νομίζω 6 π  θα προωθηθε ί η Ευρωπαϊκή Ένωση,

- Σε ερώτηση για το θέμα της αναγνώρισης του Ισραήλ, ο κ." Πρωθυπουργός 
απάντησε πως το Ισραήλ διατηρεί Ο την Αθήνα διπλωματική αποστολή, όπως η Ελλά
δα στο Τάλ Άβίβ. Δ [ πλωματική αποστολή ;νπάρχει« Δεν πρόκειται γία πρεσβεία,

'Οταν λυθεί το Μεσανατολικά, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα να ανεχθεί η διπλω
ματική εκπροσώπηση των δύο χωρών σε επίπεδο πρεσβειών»

- Σε ερώτηση εάν ο Πρωθυπουργός αισισδοξεί για το ,άν και κατά πόο'ο η Κοι
νότητα θα μπορέσει να βγεί από την οικονομική κρίση καθώς και για τις πιθανό
τητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θ-α συνέλθει στην Αθήνα τον Δεκέμβρη - να 
βρεί λύση στο θέμα της αύξησης των ιδίων πόρων, ο ν., Παπσνδρίου απών τη σε ότι

' δεν μπορεί να προβλέψει τί θα γίνει μέχρι τον Δεκέμβρη και αφού επανέλαβε 
τη γνωστή θέση ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στις αναπτυγμένες και/'ο'χετ(κά 
υπανάπτυκτες χώρες της ΕΟΚ, κατέληξε εκφράζοντας .. ου γκρα τη μόνη αισιοδοξία* 

"Είναι αδύνατο να παίρνει κανείς πρωτοβουλία και να είναι απαισιόδοξος", βίπε 
χαρακτηριστικά ο κ» Παπανδρέου.

Σε ερώτηση για τη συμβολή των χωρών-μελών της ΕΟΚ στην αύξηση των ιδίων 
πόροιν της Κοινότητας, ο ν.« Πρωθυπουργός απάντησε πως δεν μπορεί να υπάρξει 
θετική απάντηση, αλλά η θέση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της θο: 
είναι απόλυτη για την αύξηση των ιδίων κόρων της Κοινότητας*

~ Σε; ερώτηση για το ποιός είναι ο σκοπός του ελληνικού μνημονίου, αφού στη 
Συνθήκη Προσχώρησης προβλέπεται η μεταβατική περίοδος, ο κ. ΓΓρωθυπουργός απάν
τησε ότι ακριβώς εφΓόσον δεν μπορεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη της Ρώμης, 
ζητούμε ενα μακροχρόνιο ειδικό καθεστώς για μια μεταβατική περίοδο, που θα μας 
δώσει την ευκαιρία να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να αντιμετωπίσουμε τα 
ιδιαίτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Εε ρ ι κ ά α τ:* α υ τ ά ε ί ν α ι τ ο ποσοστό πληθωρισμού στη χώρα μας, που είναι διπλά.
σιο από εκείνο άλλων χωρών 
νικόν επιτοκίων»

της ΕΟΚ και το πρόβλημα επίσης των υψηλών «μ . '/ ·

,οριν. ο:·

«* Σ© ερώτηση αν η σύνδεση του θάματος της αύξησης των ιδίων πόρων της ΕΟΗ ,
με τις διαπρσγματεύσεις για την όνταξη της Ισπανίας και της Πέρτογαλ ί«ςΓ; ρ Ο ■
β λ ό π ε τ α ι ν α έχ ε ι ε π  πτ ώ σε ί ς στο χρονοδιάγραμ μα όντα.’δης» που έχεΐ καθάριο:·1 ε Γ
για το 1980, ο κ. Πρωθυπουργός απάντησε ότι περίπου αυτό είναι το χρονοδιά
γραμμα που συζητήθηκε στη Στουτγάρδη. Σε λίγες μό ;.ς επισκέπτομαι την Ισκαν 'β

/:



( 6-7-8- Ιουλίου) , όπου θα συζητήσουμε το θέμα της ένταξής της στην
ΕΟΚ.Υπάρχουν ειδικά προβλήματα ανάμεσα στην Ισπανία και στην Γαλλία, 
τόνισε ο κ. Παπανδρέου, που θα πρέπει να λυθούν μάλλον επί διμερούς 
βάσεως, γιατί αν δεν λυθούν τα ειδικά προβλήματα της Γαλλίας, η ένταξη 
της Ισπανίας θα εί,νσ,ι πολύ δύσκολη.

Σε ερώτηση αν η ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα αποτελεί και 
δήλωση για την μελλοντική παραμονή της στην Κοινότητα ανεξάρτητα με 
την τύχη του ελληνικού μνημονίου ο κ. Πρωθυπουργός απάντησε ότι η Ελ - 
λάδα δεν έθεσε τελεσίγραφο, και ότι από μέρους της Κοινότητας, υπάρχει 
ειλικρινές ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των ελληνικών προβλημάτων.

Σε ερώτηση για το ποιό τμήμα της Συνθήκης θα πρέπει να ανασταλεί,, , να• και για ποσο χρόνο για/ικανοποιηθουν τα ελληνικά αιτήματα του μνη
μονίου, ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να προσδιο
ρίστε ί . "Κατά πρώτον,, είπε, στις εισηγήσεις και συστό:σεις της Επι
τροπής, αναλήφθηκε η υποχρέωση μεταφοράς πόρων προς την Ελλάδα.

Λυτό το οποίο εξετάζουμε δεν είναι, τόσο η δυνατότητα να περιορισ , . η δυνατότητα γιαθουν οι εισαγωγές, όσο / μια μεταβατική δασμολογική δομή, πράγ-
. μα που προβλέπεται από τη Συ.νθήκη - δεν γνωρίζω το ειδικό άρθρο!'

Τέλος,σε ερώτηση αν η ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα την 
1η Ιουλίου θα διαταράξεΓ τις διαπραγματεύσεις για τις αμερικανικές 
βάσεις στην Ελλάδα που θα αρχίσουν στις 2 Ιουλίου, ο κ. Πρωθυπουργός 
απάντησε:

" Δεν γνωρίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξαναρχίσουν στις 2 Ιου
λίου γι'αυτό δεν κατάλαβα την ερο'ιτησή σας. Εν πάσει περιπτώσει, οπο
τεδήποτε επαναρχίσουν δεν νομίζω ότι η Προεδρία νιας θα τις διαταράξει. 
Δεν χρειάζεται να κάνετε μεγάλη έρευνα για να βρείτε τι διαπραγματευό
μαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματευόμαστε την χρήση εθνικού 
]ΐας εδάφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ορισμένο χρονικό διάστη
μα" .


