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( Η δμιλία ίου Πρωθυπουργού κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου πρός τήν 
Σοσιαλιστική ‘Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρωί, ατό 
ξενοδοχείο “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ" τής Βουλιαγμένης).

"Κο,τ' Αρχήν θά ήθελα νά ευχαριστήσω τόν Πρόεδρο τής Σοσιαλιστινί 
‘Ομάδας κ. “Ερνεστ Γκλίν μέ τόν όποϋο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια 
καί άτιό την παλαιότερη περίοδο των Αγώνων μας γιά μιά δημοκρατική 
καί προοδευτική ‘Ελλάδα. ‘Ακόμη, θέλω νά σάς'καλωσορίσω στη χώρα 
μας. Είναι, ή πρώτη φορά πού ή Σοσιαλιστική ‘Ομάδα συνέρχεται οτήν 
‘Ελλάδα καί είναι γιά μας αυτό καί χαρά καί τιμή γιατί μπορούμε νά 
σας φιλοξενήσουμε τώρα πού στην Κυβέρνηση βρίσκεται σοσιαλιστικό 
κίνημα, τό ΠΑΣΟΙί.

Θά ήθελα νά τιώ, μερικά λόγια γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ή 
‘Ελλάδα καί ή Κυβέρνησή μας βλέπει την ΕΟΚ, τίς δυνατότητάς της 
καί νά έξηγήσω μέ λίγα λόγια τή στάση μο.ς καί τά προβλήματα μας, 
‘Ιστορικά τουλάχιστον ή ΕΟΚ έχει τρεις όψεις άς θεσμός, ‘Η πρώτη 
είναι ή τελωνειακό ενω; , “Η δεύτερη είναι ή κοινή Αγροτική 
πολιτική, κάτι συγκεκριμένο καί σάν πολιτική καί, φυσικά., όχι 
άναγκαστικά συνδεδεμένο μέ τό ότι ή τελωνειακό ένωση είναι ό βασικό 
χαρακτήρας τής ΕΟΚ, ‘Υπάρχει καί ή τρίτη όψη, πολύ σημαντική* είνα 
ή όψη πού δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα σ' αυτή την τελωνειακό ένωση 
καί είναι ή ό.νακατανομή του είσοδήματος μέσα άπό τά διάφορα κοινστι 
ταμεία, όπως τό περιφερειακό καί τό κοινωνικό. Αυτή ή Ανακατανομή 
γίνεται μέ στόχο τήν άμβλυνση των διαφορών ανάμεσα σέ περιφέρειες, 
σέ ό,τι Αφορά τήν οικονομική ανάπτυξη ή γίνεται μέ στόχο τήν Απονομή 
κάποιας κοινωνικής δικαιοσύνης στά πλαίσια τής Κοινότητας»

"Εχοντας πει αύτά.γιά τόν βασικό χαρακτήρα τής Κοινότητας θά 
ήθελα νά σάς αναφέρω τώρα τά χαρακτηριστικά τής ‘Ελλάδας, πού υδηγο 
στή δίκιά μας στάση καί θέση Απέναντι στό θεσμό τής Κοινότητας. \ε 
'Ελλάδα είναι ή πρώτη χώρα πού μπαίνει οτήν Κοινότητα, ή δποίο. ·: 
έχει δλοκληρωθεΖ καπιταλιστικά,, ‘Αναμφισβήτητα όι έννέο. χώρες,πού 
Αποτελοϋσαν τήν Κοινότητα πριν μπει σ'' αυτήν ή ‘Ελλάδα.,έχουν όλε 
έσωτερικες Ανισότητες, περιφερειακές, υπάρχουν ο'ί σχετικά όπιοά ε, · 
μημένες περιοχές ή καί Αδυναμίες σέ ορισμένους τομείς τής ο£πογ·:··μί·α 
ΙΊαρώδε ιγμα, ή " Ιταλία πού Αποτελε ιτατ Από τήν * Ιταλία ιοϋ Βορρά, πού 
έχει δλοκΛηρ κ·ε ι τόν καπιταλισμό καί είναι μιά βιομηχανικά, προογι.



"Ανάλογα, θά μπορούσαν νά λεχθούν καί γιά τή Νότια Γαλλία ή καί 
γιά όρισμόνα τμήματα τής Βρεταννίας, 'Αλλά ή ‘Ελλάδα είναι ή πρώτη 
χωρά που μπαίνει σ' αυτή χή "λέσχη" τών βιομηχανικά άνεπτυγμένων 
χωρώνt χωρ^ς ή ίδια νά έχει δλοκληρώσει τήν καπιταλιστική της 
άνάπτυζη. Καί αυτό σημαίνει ότι ή βιομηχανία της είναι σημαντικά 
υπανάπτυκτη, ή προστιθέμενη άξια στό βιομηχανικό τομέα είναι σχετικά 
χαμηλή , ή βιομηχανία δεν έχει ή ίδια μιά καθετοποίηση, ή παραγωγικό
τητά της είναι πολύ. χαμηλότερη άπό ο,τι στή Δύση καί σέ ό,τι! άφορά 
τήν άγροτική οικονομία είμαστε πολύ πίσω άπό τήν ευρωπαϊκή σέ παρα
γωγικότητα καί θά μπορούσαμενά πούμε χονδρικά ότι έχουμε τό μισό 
ή ίσως τά τρία πέμπτα τής παραγωγικότητας πού έχει ή γεωργία στή 
Δυτική Ευρώπη» Αυτά όλα όμως έχουν ορισμένες συνέπειες.

Πρώτα απ' όλα, όσον άφορα τήν τελωνειακή ένωση είναι σαωές καί 
θεωρητικά καί εμπειρικά ότι μιά σχετικά υπανάπτυκτη χώρα, μπαίνοντας 
σέ μιά τελωνειακή ένωση άνεπτυγμένων χωρών, μόνο ζημιές έχει νά πάθει 
Λύτ'ό τό έχει έδραιώσει σάν συμπέρασμα ό Γκούρναρ βίρνταλ μερικές 
δεκαετίες παλα.ιότερα. Είναι περίπου κοινός στόχος γιά τούς οικονομο
λόγους. "Υπάρχει ό.κόμη ή δεύτερη όψη τής ΕΟΚ πού είναι ή κοινή αγρο
τική πολιτική. 'Εδώ,βεβαίως, μπορεί μιά χώρα σάν τήν ‘Ελλάδα, .πού 
είναι άγροτική σέ μεγάλο βαθμό - 28 μέ 32% τού ενεργού πληθυσμού 
χ ης_ άσχολουν ται μέ τήν άγροτική οικονομία - νά άντ ιμετοκτίσε ι τά 
προβλήματα πού δημιουργεί ή ένταξη, Έάν βέβαια υπήρχε σημαντική 
καί άποψασιστική στήριξη των μεσογειακών προϊόντων στά πλαίσια του 
κοινοτικού προϋπολοτ ι σίτου, θά λέγαμε ότι ή υπόθεση είναι πολύ θετική 
σέ ό,τι άφορα τόν τομέα τής κοινής άγροτικής πολιτικής. Δυστυχώς όμως 
όπως γνωρίζετε, ευνοούνται άποςοασιστικά τά γεωργικά προϊόντα του Βορυ 
Καί στά πλαίσια του "ΜΑΝΤΑΤ" μελεταται βεβαίως ή διαμόρφωση μιας νέας 
μεσογειακής πολιτικής, άλλά βλέπετε πώς αυτό είναι κρίσιμο πραγματικά 
γιά μάς, όταν ή τελωνειακή ένωση μάς είναι άρνητική, τουλάχιστο νά 
είναι θετική ή κοινή άγροτική πολιτική σέ ό,τι άφορά τά μεσογειακά 
προϊόντα, ‘Υπάρχει τρίτο, τό θέμα των ταμείων, περίφερειακό, κοινών ω, 
κλπ, 'Εκεί άσψαλώς, οι άπώλειες μιάς χώρας c-Λν τήν ‘Ελλάδα, λόγω 
τής τελωνειακός ένωσης, μπορεί πράγματι νά ά. ,-τιμετωπιστούν μέ μιά 
γενναιόδωρη πολιτική σέ ό,τι άφορά τήν ανακατανομή των πόρων υπέρ 
μιας χώρα πού άναπτύσσεται ακόμη, όπως είναι ή ‘Ελλάδα. Γι' αύτό 
φυσικά, δίνουμε τεράστια σημασία στό πώς χρησιμοποιούνται αυτά τά 
ταμε ία»

Αυτός βασικά ήταν ό λόγος πόύ πάντοτε τό ΠΑΣΟΚ είχε τήν.άποψη 
ότι ή πλήρης ένταάη τής ‘Ελλάδας οτήν ΕΟΚ θά ήταν αρνητική γιά τήν 
οικονομική ανάπτυξή της. Αυτή ή θέση ΰέν έχει άλλάξει„ “Ομως σήμερα.
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είμαστε μέλη/χης Κοινότητας καί διερευνούμε μέ καλή κίστη, με καλή 
θέληση, στα πλαίσια τής Κοινότητας,τίς δυνατότητες πού ύπαρχουν 
νά διαμορφωθούν ειδικές ρυθμίσεις, ειδική σχέση, ή οποία κατά κάποΐι 
τρόπο θά άμβλύν.ει τ ίς άρνητικές έπιπτώσεις πού έχει ή συμμετοχή 
μιας άνπτυσσόμενης χώρας στά πλαίσια μιας οικονομικής ένότητας 
ανεπτυγμένων χωρών. Καί αυτή ήκριβώς,άγαπητοί συνάδελφοι, είναι 
η έννοια καί ύ χαρακτήρας' του μνημονίου πού έχουμε υποβάλει, μνημο
νίου τό οποίο έγινε δεκτό ευνοϊκά άπό τήν 'Επιτροπή καί τό περιεχό
μενο του οποίου τώρα έζετάζεται κεφάλαιο πρός κεφάλαιο καί του οποίο;ίτήν έκβαση, φυσικά, δέν γνωρίζουμε, άλλά εύελπιστοϋμε ότι θά είναι 
αίσια. ‘0 υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βάρφης πού έχει την εύθύνη 
γι' αυτόν τόν τομέα θά μιλήσει ύστερα άπό μένα γιά νά προσδιορίσει 
τη φύση τοϋ μνημονίου καί τό στάδιο στό όποιο βρίσκεται τό θέμα τώρα!

Θά μου έπιτρέφετε νά φύγω τώρα ά,πό τό ελληνικό πρόβλημα καί νά [
μιλήσο) λίγο γενικότερα. Βρισκόμαστε σε μιά τεράστια οικονομική κρίση 
καί δχι απλώς σέ μιά οικονομική ύφεση. Καί είναι δική μου τουλάχιστο· 
εκτίμηση καί δχι μόνο δική μου, ότι ή κρίση πού μαστίζει τόν καπι
ταλισμό θά συνεχιστεί ολόκληρη τή δεκαετία του '80 , καί ότι πριν 
υπάρξει όποιαδήποτε βελτίωση θά ύπάρβουν καί χειρότερες μέρες, μέ 
κύριο.βέβαια καί βασικό πρόβλημα τήν αυξανόμενη ά.νεργία κσ.ί τήν 
στασιμότητα των επενδύσεων καί τής παραγωγικότητας. Μιά προσπάθεια 
ν ά λύσει κανείς τό πρόβλημα μέ ενίσχυση τής ζητήσεως θά μπορούσε ινά λειτουργήσει σέ παγκόσμια κλίμακα μονάχα στό μέτρο πού θά' ,
υπήρχε μιά παγκόσμια Κυβέρνηση. *Εάν δέν λειτουργεί είναι γιατί τό 
πρόβλημα είναι παγκόσμιο καί ή πολιτική πού διαμορφώνεται είναι πάντ 
τε κυβερνητική πολιτική μιας χο'ρας, ενός έθνους. Δέν υπάρχει καγκοσ. 
ος συντονισμός,ούτε παγκόσμιος σχεδιασμός καί γι' αυτό ακόμη καί οί 
προσπάθειες τού Βίλλυ Μπράντ - οί. προσπάθειες δηλ. πού έγιναν γιά 
νά μελετηθεί μιά λεωφόρος πού θά μπορούσε νά όδηγήσει στή λύση 
τού προβλήματος - παρά τό καλό τους περιεχόμενο παραμένουν άναξ ι ο- ίποιητές. Δέν είναι ίσως ή στιγμή νά μιλήσουμε γιά τούς λόγους έρ' 
αίτιας των όποιων υπάρχει αυτή ή βαθειά καί έντεινόμενη οικονομική 
κρίση. 'Αλλά μπορώ .νά πώ τούτο μέ δυό λόγι.α. Τό πρόβλημα γιά μένα 
δέν είναι γιατί σήμερα δ καπιταλισμός άντ ιμετωπί ζε ι. τόσο βαθειά 
κρίση. Τό πρόβλημα γιά. μένα είναι γιατί δέν'άντιμετώπισε τήν ίδια 
βαθειά κρίση 30 ή 25 ή 20 χρόνια πριν. Καί ή απάντηση σ' αύτύ είναι 
ότι 6 τελευταίας παγκόσμιος πόλεμος, έδωσε τήν ευκαιρία γιά τήν άνοικ 
δόμηση τής Εύρώπης ύστερα άπό τόν πόλεμο. Χρειάστηκαν μαζικές έπενδ 
σεις, τεχνολογική αλλαγή, επενδύσεις πολύ έπικερδείς, καί όταν 
συμπληρώθηκε τό έργο τής ανοικοδόμησης τής Ευρώπης, _ άπό τότε οάνηκν 
οί άδυναμίες τού καπιταλισμού νά δώσει λύση στά προβλήματα τής
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οίκονομ ικης Ανάπτυξης·» της πλήρους· Απασχόλησης κλπ. Καί γ ι ’αυτό τό 
λόγο νομίζω ότι ή προοδευτική πολίτικη που είχε Ακο'λουθηθεί από τα 
εργατικό καί σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της· Ευρώπης·, τίς τελευταίες 
δεκαετίες· καί ή όποια απόδωσε τόσο πολύ για τούς· εργαζόμενους· δεν 
υπόσχεται πολλά πλέον. Γιατί τό κράτος- της- ευημερίας- στηρίχτηκε στην 
Αξιοποίηση της· αύξησης- του εθνικού προϊόντος- χρόνο με χρόνο. ’Αλλά 
αύτη ή αύξηση δεν ύπάρχει πιά, ή"πίττα" είναι δεδομένη, σταθερή καί 
δ άγώνας- πλέον είναι στη μοιρασιά. Καί από την ώρα που Αρχίζει αυτός 
δ Αγοίνας της- μοιρασιάς·, τά προβλήματα όξύνονται, οι κοινωνικός· αντι
θέσεις- μεγαλώνουν καί πιστεύω ότι καί δ πληθωρισμός· ακόμη είναι έκφρα 
ση αυτής- της- σύγκρουσης- των κοινωνικών τάξεων γιά νά μοιράσουν μιά 
δεδομένη "πίττα". Βέβαια, άν κοιτάξουμε πρός ανατολές, τά συστήματα 
του υπαρκτού σοσιαλισμού, τόν σοβιετικό χώρο, θά δούμε πρώτα Απ’όλα 
ότι καί εκείνοι περνούν μιά πολύ βαθιά κρίση. Παράδειγμα είναι η Πο
λωνία. Παράδειγμα άλλο είναι ή Ρουμανία. Λίγες- οΐ εξαιρέσεις·. ’Ακόμη 
καί η ίδια η Σοβιετική "Ενωση. Τό σύστημα δέν μπόρεσε ούτε εκεί νά 
λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο θετικά στά πλαίσια αυτής- της- παγκόσμιο 
κρίσης· καί περιέχει βέβαια δ σοσιαλισμός- τους- χαρακτηρ ι στ ικά άκρας 
γραφειοκρατίας-, έναν ξέφρενο κρατισμό, είναι ένα μοντέλο, ένα πρότυπο 
πού δέν μας- ενδιαφέρει, γ 'τι δέν έχει λύσει τά προβλήματα της- έποχίις 
καί δέν έχει άνταποκριθεΐ στις- προσδοκίες- της- νέας- γενιάς- καί της- νέο 
εποχής·. Γι’αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει νά προχωρήσουμε στόν τρίτο δρόμ 
τό δρόμο τού δημοκρατικού σοσιαλισμού. Πέρα από τά όρια τά συνηδη, π·: 
έχουν ακολουθηθεί από προοδευτικά κόμματα της βορείου Ευρώπης, πιστεύ 
ουμε ότι χρειάζονται βασικές θεσμικές αλλαγές, άν πρόκειται νά ξαναγυ 
ρίσουμε στη λεωφόρο της οικονομικής ανάπτυξης καί νά λύσουμε τά τό:·: 
όξέα προβλήματα της Αποχής μας.

Δέν είναι επίσης, ή στιγμή νά εξετάσουμε τί είναι αύτός δ τρί 
τος δρόμος. Σήμερα πιστεύω ότι ή Γαλλία καί η ‘Ρδλλάδα είναι οι δύο 
χώρες πού πειραματίζονται μέ τόν δημοκρατικό σοσιαλισμό, μέ την ανά
πτυξη νέων θεσμών. Γιά μας, θά ήθελα νά τονίσω, η Ανάπτυξη τού σοσια
λισμού στην 'Ελλάδα δέν σημαίνει αύξηση τών δυνάμεων τού κράτους, τη·; 
κεντρικής εξουσίας. Αντίθετα πιστεύουμε ότι πρέπει νά συμβαδίζει μέ 
μείωση τών άρμοδιοτητων της κεντρικής εξουσίας. Πιστεύουμε δηλαδή b~- 
δ δημοκρατικός σοσιαλισμός πρέπει νά στηρίζεται στην Αποκέντρωση, τη 
ουσιαστική καί σημαντική ριζοσπαστική αποκέντρωση στην περιφέρεια, 
μεταφορά Αρμοδιοτήτων από τό κέντρο στη περιφέρεια καί την ενεργό συ 
μετοχή τού πολίτη. Θά πρέπει νά σας πώ, ότι δ βασικός /caí κύριος
στοχος της Κυβέρνησης μας είναι να περασοιυμε την εξουσία στά χέρι



τού λαού, στη περιφέρεια, στο 'νομό, στό δημ'ο, στην κοινότητα. Καί 
άναφέρομαι έίώ στό οικονομικό πρόγραμμα, στό οικονομικό πλάνο, στό 
πενταετές· σχέδιο άνάπτυξη.ς. Λυτό διαμορφώνεται ηδη σήμερα μέ βάση τις 
προτάσεις- των 56 περίπου νομών της- χώρας·. 'Ασφαλώς· υπάρχει ένας συντο
νισμός, ένα εθνικό άναπτυξιακό πρόγραμμα, που θά παρουσιάσουμε μέχρι 
τόν Δεκέμβρη, άλλα ή έμφαση είναι στις προτάσεις της επαρχίας καί της 
περιφέρειας, στις δποΐες καί θάπεράσει σέ μεγάλο βαθμό ή ευθύνη της 
εκτέλεσης του προγράμματος. Γι’αυτό ή βασική μας φράση είναι "δημοκρα
τικός αποκεντρωμένος προγραμματισμός". Στη θέση του κρατισμου προχω
ρούμε σέ κοινωνικούς φορείς, 'όπως είναι επιχειρήσεις του δήμου, της 
κοινότητας, της περιφέρειας* πιστεύουμε στη συμμέτοχη των εργαζομένων 
στη διοίκηση των επιχειρήσεων’ πιστεύουμε στην αυτοδιαχείριση . Είναι 
πολύ έντονο το δημοκρατικό στοιχείο στό σοσιαλισμό πού διαμορφώνουμε 
στην.πατρίδα μας.·Θά ήθελα νά παρατηρήσω ότι ή νότιος Ευρώπη, σήμερα 
ή Γαλλία καί ή Ελλάδα., μέσα σέ λίγο χρόνο καί η ’Ισπανία-γιατί πιστεύ 
ότι στην ’Ισπανία είναι σχεδόν βέβαιη ή νίκη του Φελίππε Γκονζάλες- 
πειραματίζονται ανάλογα μέ τόν δημοκρατικό σοσιαλισμό. Καί οφείλω 
νά δμολογησω ότι καί στην ’Ιταλία οι δυνάμεις τού σοσιαλιστικού κόμμα
τος είναι άνερχόμενες καί δέν θάηταν παράδοξο μέσα σέ λίγο καιρό νά 
δούμε τόν κ.Μπετίνο Κράζι πρωθυπουργό της ’Ιταλίας, δπότε πράγματι 
δ νότος της Ευρώπης θά πειραματίζεται μέ τόν δημοκρατικό σοσιαλισμό. 
Για κάποιο λόγο πάντοτε στη νότιο Ευρώπη περιλαμβάνουμε καί τό.Βέλγιο 
-όπως ξέρει δ κ.Γκλίν- καί βεβαίως αναμένουμε καί εκεί ανάλογες εξε
λίξεις.

Καί τώρα δυο λόγια γιά την οίκονομικη πολίτικη. Για μας oi 
βασικοί καί μεγάλοι στόχοι πρέπει νά είναι ή-μείωση της ανεργίας καί 
η αύξηση της παραγωγικότητας. Καί αύτό δέν μπορεί νά συμβεΐ σαφώς, μέ 
την μονεταριστικη πολίτικη της κας Θάτσερ η τού κ.Ρηγκαν, αλλά μέ μιά 
πολίτικη δημιουργική, παραγωγικών επενδύσεων, πού καί την ανεργία θα 
αντιμετωπίσουν καί την παραγωγικότητα θά αυξήσουν. Καί αναμφισβήτητα, 
αν μπορούσαμε στά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας νά συντονίσουμε 
μιά πολιτικη .επενδύσεων σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα, στην κλίμακα της ΕΟΚ 
δηλαδη, πιστεύω ότι θά είχαμε πολύ σημαντικά άποτελέσματα. ’Αλλά τέ
τοιοι μηχανισμοί ακόμη δέν υπάρχουν στά πλαίσια της Κοινότητας. Δέν 
άρκει απλώς ή λειτουργία της Εύρωπαϊκης Τράπεζας ’Επενδύσεων. Χρειά
ζεται κάτι παραπάνω. Καί νομίζω ότι πρίν μιλήσουμε γιά εύρωπαικη 
ση μέ άπώτερους στόχους καί πολύπλοκους θεσμούς, πρέπει νά δούμε <”ν 
μπορεί η Δυτική Ευρώπη νά αντιμετωπίσει αυτή τη σημερινή κρίση αποτε
λεσματικά αναπτύσσοντας .μιά οικονομική καί κοινωνική πολίτικη συντο
νισμένα, έτσι ώστε νά ξανσβρεί τό δρόμο της τόν αναπτυξιακό.



ΓΟΛίτικα θέματα.Θα ρου επιτρεψετε να πω μέριζα λόγια για τα π 
*Αναμφισβητητα θεωρούμε χρησιμότατη την πολίτικη συνεργασία, 'όπως· ανα
πτύσσεται στά πλαίσια τη? Κοινότητα?. "Ομως έμει? πιστεύουμε ότι ό 
"συμβιβασμό?" του Λουξεμβούργου πρεπει δπωσδηποτε να ίσχύσει, δηλαδη 
θά πρεπει νά υπάρχει δμορωνία στί? πολίτικε? αποφάσεις. Καί αυτό γιατί 
ύπάρχει αρκετά σημαντική δ ι dtp οροποίηση των προβλημάτων, δπω? αυτά ραί
νονται από τη σκοπιά διαφορετικών χωρών.Πιστεύω πραγματικά ότι oi μεγά 
λοι στόχοι τη? εποχή? μα?, πρεπει νά είναι -άν μου έπιτράπετε- τουλά
χιστο την πίστη την δίκη μου καί του ΠΑΣΟΚ μπορώ νά έκφράσω- ή ύφεση, 
δ περιορισμό? των εξοπλισμών -γιά νά μη πώ αποκλεισμό? πού θά το προ
τιμούσα γιατί είναι πιό αισιόδοξο- καί ή εΐρηνη. Αυτό γιά την Κυβέρ
νηση μα? σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει πρώτα ότι κάθε πολίτικη πράξη 
στόν ευρωπαϊκό χώρο πρεπει νά κρίνεται με κριτήριο τό άν συμβάλει στην 
ύφεση, η άν συμβάλει άντίθετα στην όξυνση τών σχάσεων μεταξύ τών δύο 
στρατοπέδων. 01 κίνδυνοι επιβίωση? τη? άνθρωπότητα? είναι ηδη πολύ 
μεγάλοι καί δεν χρειάζεται νά προσθέσω τίποτα. Αυτό ασφαλώς μπορεί νά 
εξηγεί μερικά? θάσει? τη? 'Ελλάδα?, τι? δποΐε? ίσω? συνάδελφοί μα? 
άλλων χωρών νά μην έχουν κατανοήσει,η μά τι? δποΐε? νά μην συμφοινούν. 
Αλλ ά  &? πάρουμε μόνο τό θάμα Πολωνία. "Ολοι μα?, καί η δίκη μα? Κυ- 
βάρνηση εχει άνεπιφύλακτα καταδικάσει τόν στρατιωτικό νόμο καί την πο
λίτικη καταπίεση, πού συνδάεται μά τόν στρατιωτικό νόμο. ’Αναμφισβή
τητα. ’Εκεί πού διαφωνήσαμε είναι στό ακολουθήσουμε την αμερικανική 
πολίτικη κυρώσεων εναντίον τη? Πολωνία? καί κυρώσεων εναντίον τη? Σο
βιετική? "Ενωση?. Καί άν μου έπιτράφετε στό Συμβούλιο τη? Ευρώπη?, άνά 
μέσα στού? Δάκο:, η μόνη χώρα πού τότε διεφώνησε στην επιβολή κυρώσεων

* Είλλάδα. Βάβαια, πάρα άπ’αύτό δάν πιστεύουμε ότι πράπ<ήταν η
νουμε κριτική συστημάτων, γιατί αυτό όξύνει τό κλίμα. ’Αλλά θύλω νά 
τονίσω ότι οι κυρώσει? ουσιαστικά αποτελούν ενα είδο? οικονομικού οπο 
κλεισμου. Καί βάβαια, όταν τά τείχη μεταξύ τών δύο στρατοπάδων ύφω- 
νονται, τότε υπονομεύεται ή ύφεση καί υπονομεύεται ακόμη καί η δυνα
τότητα εξεύρεση? κάποια? λύσης στί? συνομιλίες τηςΓενεύης η τη? Βιενν 
μεταξύ τών δύο ύπερδυνάμεων. Καί σά ό,τι άφορά τις κυρώσει? είδαμε 
που μα? δδηγησαν μά τό θάμα του άγωγοΰ φυσικού αερίου καί τη σύγκοουσ 
πού εχει έπάλθει μεταξύ Δυτική? Ευρώπη? καί 'Ηνωμάνων Πολιτειών.

Μίλησα γιά ειδικά πολιτικά προβλήματα. Δάν θά τά αναπτύξω, α '
> ο ' ο
C ΰ  V  ι  :■; ?·:λά γιά μα? στην 'Ελλάδα ύπάρχουν δυο παρα πολύ σημαντικά 

τα. Τό πρώτο είναι ή κατοχή τη? Κύπρου από τουρκικά? δυνάμει?. 36,Λ 
τού Κυπριακού έδάφου? κατάγεται &πό τουρκικά στρατεύματα. Καί βεΕαιω. 
αυτό χρωματίζει καί την πολίτικη μα? καί τη στάση μα? οά ιιιά σ ε ι ρά  
θεμάτων. Δεύτερο, παρά τό γεγονός ότι τώρα βρισκόμαστε σά μια
ύφεση? στι? σχεσει? * 7? ϊI λ ά δ α ? - Τ οι' ρ > c ί α ? , ϋ φ ε ο η ? την δ π ο ία όνομαζ σ



"μορατόριουμ” , δεν υπάρχει καμία Αμφιβολία 'ότι είμαστε ή μόνη χώρα του 
ΝΑΤΟ, ή δποία απειλείται Από χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτό τό τεράστιο γιά μος 
πρόβλημα δεν ύπαρχε ι γιά τους· άλλους·. Καί είναι Απαραίτητο αύτό νά γ ίν 
συνείδηση στους· εταίρους· 'μας- της Δυτικής Ευρώπης, ότι δηλαδη Αντιμετω
πίζουμε πραγματικά μεγάλα καί περίεργα, ιδιότυπα προβλήματα. Ξοδεύουμε 
6,75 του εγχωρίου προϊόντος σε δαπάνες εθνικής άμυνας. Είναι τό μεγα
λύτερο ποσοστό στόν ευρωπαϊκό χώρο.’Ανταγωνιζόμαστε τις ‘Ηνωμένες Πολι 
τεΐες σε ποσοστό.

Είναι φυσικό γιά μιά χιίρα σάν την ‘Ελλάδα, που εχει δώσει πολ
λές φορές Αγώνες γιά την εθνική Απελευθέρωση καί γιά την εθνική όλοκλη 
ρωση, είναι φυσικό,λέω,γιά μας νά είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στά 
προβλήματα τού τρίτου κόσμου καί νά σεβόμαστε ιδιαίτερα τούς εθνικούς 
απελευθερωτικούς Αγώνες τών λαών τού τρίτου κόσμου. Καί αύτό εξηγεί 
τη σθεναρή στάση πού παίρνουμε στό πλευρό τού Αγώνα τών Παλαιστινίων 
γιά τη δίκη τους πατρίδα, γιά τό δικ.ό τους κράτος. ‘Η θέση στό τεράστι 
αύτό θέμα είναι ότι όλοι οι λαοί στη Μέση ’Ανατολή, δικαιούνται νά 
ζησουν εν είρηνη. "Οτι Ασφαλώς, πρέπει καί τό ’Ισραήλ νά εχει ασφαλή 
σύνορα, Αλλά καί οΐ Παλαιστίνιοι επίσης, δικαιούνται νά έχουν.δχι μόνο 
διοικητική ούτονομία,Αλλά νά έχουν τό δικό τους κράτος. Καί όταν αύτό 
γίνει κατανοητό, τότε θά λυθεί καί τό Μεσανατολικό πρόβλημα. ’Εμείς 
κάνουμε είλικρινά ότι μπορούμε πρός αύτη τη κατεύθυνση καί πιστεύουμε 
ότι εχουμε σ ’ενά μέτρο συμβάλει σ ’αύτη τη δύσκολη περίοδο.

Τε λε ιοίνοντας, θέλω νά σας Αναφέρω, ότι εδώ στην ‘Ελλάδα εΐμαστ 
οε μιά πορεία σοσιαλιστικής αλλαγής. Πρεπει νά τονίσω, ότι είναι μιά 
μεγάλη έπιτυχία, δχι δίκη μας, Αλλά όλων τών ‘Ελλήνων, ότι αύτη ή Αλλ: 
γη γίνεται ειρηνικά, δημοκρατικά, χωρίς οξύτητες, καί χωρίς πολιτικές 
συγκρούσεις. Αύτό σημαίνει ότι ή δημοκρατία στην ‘Ελλάδα, ύστερα Από 
τά έπτά χρόνια της δικτατορίας πράγματι ώρίμασε.Δυστυχώς, τό πείραμά 
μας γίνεται σε μιά περίοδο πού ή οικονομική συγκυρία είναι πάρα πολύ 
Αρνητική. Πήραμε την εξουσία στην πιό δύσκολη δυνατή περίοδο, όχι μάν. 
γιά την ‘Ελλάδα, Αλλά καί γιά την Εύρώπη καί τόν κόσμο. 'Όμως είμαστε 
αισιόδοξοι. Καί, αν καί ο! έταϊροι μας στην Εύρωπαϊκη Κοινότητα βοη
θήσουν,τότε θά είμαστε βέβαιοι, θά ελεγα, πώς θάμπορέοουμε νάθ.ε με λιώ
σου με τη σοσιαλιστική Αλλαγή στη χώρα μας."

, // .



Μετά την όμιλία του 6 Πρωθυπουργός κ.’Ανδρέας Γ.Παπανδρέου άπαντών- 
τσς σέ έρωτησεις καί παρατηρήσεις- των σοσιαλιστών ευρωβουλευτών είπε 
μεταξύ άλλων:

_ "Οτι είναι πιά καιρός-, σαράντα περίπου χρόνια μετά τόν δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, νά σκεφτούμε 'όλοι τη δυνατότητα μιας- πραγματικής 
προσέγγισης- ανάμεσα στη Δυτική καί την Ανατολική Ευρώπη καί ότι δεν 
έχουμε τίποτα πιά νά κερδίσουμε *πό την διαιώνιση τούτείχους πού χω
ρίζει την Ευρώπη σέ δύο τμήματα.

- "Οτι όταν ά.ναφερόμαστε στις σχέσεις μεταξύ Βορρά καί Νότου δέν 
πρέπει νά εννοούμε μόνο τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης καί ’Αφρικής η άλλου 
χωρών, άλλά καί τίς σχέσεις ανάμεσα στις χώρες της βόρειας καί της 
νότιας Ευρώπης.

- "Οτι μακροπρόθεσμα ή ανεξαρτησία της 'Ελλάδας δέν συμβαδίζει
μέ τηνπαρουσία στη χώρα άμερικανικών στρατιωτικών η άλλων βάσεων, άλλά 
αυτό δέν σημαίνει ότι η έλληνικη κυβέρνηση πρόκειται νά λάβει άμεσα 
μονομερή μέτρα.

- "Οτι τό θέμα τών πυρηνικών όπλων πού βρίσκονται στην 'Ελλάδα, εί
ναι θέμα αποκλειστικά κυβερνητικής πολίτικης καί δέν αποτελεί αντικεί
μενο διαπραγματεύσεων.

- "Οτι ή 'Ελλάδα εργάζεται σκληρά γιά την αποπυρηνικοποίηση τών 
Βαλκανίων , ότι πρός την .κατεύθυνση αύτη συμφωνούν μέχρι στιγμής 
καί ή Γιουγκοσλαβία, ή Ρουμανία καί ή Βουλγαρία καί ότι μόνον ή Τουρ
κία φαίνεται απρόθυμη νά συμβαδίσει πρός μιά τέτοια εξέλιξη.

- "Οτι απόδειξη τού ότι ή ‘Ελλάδα αντιμετωπίζει τά ποοβληματατης 
Ευρώπης μέ τρόπο σφαιρικό^εΐναι καί τό γεγονός πώς παρ’ότι δέν έχει 
τίποτα νά κερδίσει άπό/ένταξη της ’Ισπανίας καί της Πορτογαλίας στη'ν 
Κοινότητα την υποστηρίζει μέ την ελπίδα, ότι έτσι συμβάλλει σέ μιά 
έξέλιξη πρός την ενοποίηση της Ευρώπης.

- "Οτι ή Ευρώπη πρέπει νά γίνει αξιόπιστη καί πρός τίς δύο μεγάλες 
δυνάμεις, άλλά γιά νά τό επιτύχει πρέπει νά υιοθετήσει ορισμένες σκλη
ρές αποφάσεις καί νά έπιμείνει σ’αυτές.Μόνον έτσι, θά μπορέσει νά παί
ξει σημαντικό ρόλο στις Ιστορικές εξελίξεις· ‘Η 'Ελλάδα θα πραξει
ότι είναι δυνατόν πρός αύτη την κατεύθυνση.


