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Φύλου 5 Συνάδελφο ι , 

1. 'Η Έλλάοα άντυμετωπιζ ει ά η: ε υ λ rf naca, της άκεραιο'τητάς της
9
 πάρα την 

τεχνίτη* ύφεση τών τελευταίων χαίρων. Ό ' Ελλ r,viauü's άντιμετωπύζει 

προ'βλημα εθνικής επιβίωσης. Μια άκό*μα περιοχή* της Ανατολικής Μεσο

γείου, εκεί πού εκτείνονται, τα αναγνωρισμένα ά%6 τύς Διεθνείς Συνθή

κες χαύ τή*υ ιστορική* πραγματικότητα εδαφικά χσι θαλάσσια σύνορα μας, 

απειλείται άμεσα 

' Π ίστορύα αύτοο τ ο Γ) το'που είναι χωρίίς αμφιβολία, ή μακρύτερη μ στ o pifa 

αντίσταση ς , αντοχής καύ επιμονή Υ^α έπιβύωση, πού μ.πορε€ να έπιδει-

ξ ε ι ένας λαός. 

2. Σύμερα στο Αιγαίο γ»,α άλλη y ̂ot φορά χρύνεται το' μέλλον αύτου του το"-

ιίου. Καύ όσα σϋμβοϋν τώρα έδω, θα είναι καθοριστικά για* την μελλοντι

κή μας ΙπιβίΪώση η την οριστική καταστροφή. Γιατί πραγματικά μετά τη*ν 

εθνική* συμφορί νου 1322 χ«ύ τα' οριστικά σύνορα πού pas επιβλήθηκαν 

Γο'τε. ο ελληνισμός 6ευ έχει άλλα περιθώρια υποχώρησης καθ" συρύκνωσης. 

Ή Ελλάδα δεν» αντιμετωπίζει απειλή* κατά της άκεραιυτητάς της μο'νο , 

αλλά πραγματική* 'Met ουσιαστική* άπειλη :ίατά της ύπαρξης της. "Οργανο 

αύτων των απειλών είναι ό προσχεδιασμένο ς επεκτατισμό ς , πού μεθοδικά 

αναπτύσσουν oí σω β ιν tar ικο ί κύκλοι της Τουρκίας με την ανοιχτή* καθο

δήγηση και* υποστήριξη τίΐς ιμπεριαλιστικής πολιτικής των HUA καύ την 

υπολογισμένη ανοχή* (καί έμμεση κάποτε υποστήριξη) της ηγεμονύστίχης 

πολιτικής της ΕΣΣΔ, Te πλέγμα τοϋ ανταγωνισμού των υπερδυνάμεων.,, 

ιδιαίτερα πυκνό* στην Ανατολική* Μεσό**,· ειο , πεοισφιγγει τώρα ασφυκτικά 

το Αιγαίο καύ τα * Ελληνικά
1
 νησιά*. 

3. Ή άπειλη του τούρκικου σωβινισμού ξεκινάει βέβαια από* παληά καύ ή 

παράθεση των γεγονάτων δείχνει ότι οι γείτονες μας βαδίζουν μεθοδικά 

ιΐάνω σε καλά οργανωμένο σχέδιο πού στο*χο του β'έν έχει μο'νο τα δικαιώ

ματα έρευνας καύ τά δικαιώματα εκμετάλλευσης του πλούτου της υφαλο

κρηπίδας
 s
 άλλα κάτι περίσσάτερβ σημαντικό', την γενοκτονία του ελλη

νικού στοιχείου «ου βρίσκεται η θα Βρεθεί κάτω άπ'τον έλεγχο* τους 
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καί τη συνεχή απόσπαση τμημάτων της 'Ελλάδας η του έλληυισμοο γεν-L-

κώτερα. 

Νά μερικά σημεία αιχμής αύτοο το"' α;;:6·'"·.'· 

3.1. Εξαφάνιση κάθε πολιτιστικοί στοιχείου πού θύμιζε την έντονη 

άλλοτε παρουσία του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. 

3.2. Αφελληνισμός της "ΐμβρου και Τενέδου κατά παράβαση της Συνθή

κης της Λωζάνης που προβλέπει, γι'αύτά τα νησιά ειδικό* καθεστώς 

προστασίας των κατοίκων. 

3.3. Ξερίζωμα των 'Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μέ τά πύο βάρβαρα 

καί ωμά μέσα (περισσότεροι άπο" 100.000 το' 1923, λιγωτεροι άπο' 

10.000 σήμερα ) . 

3.4. 'Επίθεση κατά τ fi ε ανεξάρτητης Κύπρου καί κατοχή τοί βορεινοο 

τμήματος. Μεθόδευση της διχοτόμησης που δεν αποτελεί γιά τους 

Τούρκους παρά Ινα άκο'μα βήμα γιά τη'ν ολοκληρωτική κατάληψη του 

νησιοί καί τη'ν εξόντωση του ελληνικοί στοιχείου. 

3.5. Διεκδικήσεις στη'υ υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου καί έντονη προσπά

θεια νά εμφανισθεί το' θέμα σαν διαφορά Τουρκίας - Ελλάδας. 'Η 

ελληνική* Κυβε'ρνηση έχει δυστυχώς αποδεχθεί • τη'ν ύπαρξη διαφορά 

(προσφυγή* στη' Χάγη, άποψει,ς Καραμανλή στη Βουλή, δηλώσεις Σταυ-

ροπουλου κ.λ.π) ευω σύμφωνα μέ τη Σύμβαση της Γενεύης του '58 

γιά μδς τέτοιο θέμα δέυ έπρεπε να ύιιάρχει. Ιϊρο'κειται σαφώς γιά 

άπειλη κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων καί όπουαδη'ποτε 

συζήτηση εξω άπ'αύτη την άρχη μπορεί νά οδηγήσει, σε παραχώρηση 

Ελληνικοί χώρου. Με ττΐ Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, αποσπά

στηκαν τά ελληνικά νησιά "Ιμβρος καί Τένεδος (κι'αύτο* θεωρήθη

κε απαραίτητο γιά τη'ν προστασία των Στενών) καί παραχωρήθηκαν 

στη*ν Τουρκία, καθώς επίσης καί κάθε νησίδα πού βρισκο'ταν σέ μια 

θαλάσσια λωρίδα πλάτους 3 μιλίων κατά μήκος της Μινοάσιατίκης 

άκτίΐς. Είναι, φανερό' οτυ έτσι καθορίστηκαν καί οΰ άκραίετ εδα

φικές περικοπές πού έπιβληθηκανε στη'ν ηττημένη το'τε Ελλάδα. 

Αύτο* πρέπει νάθεωρευται σαν οριστική* διευθέτηση των θαλασσίων 

συνο'ρων μας, καθώ*ς καί σάν αναγνώριση της αντικειμενικής πραγμα

τικότητας ό'τι η Ελλάδα ε£ναι χωοα κατ'έξοχη'ν παράκτια καί 

νησυωτυκή
9
 πού σημαίνει ό'τι τά νησιά μας έχουν υφαλοκρηπίδα πού 

διακο'πτει τη'ν ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Μικρας Ασίας. Τα 

δρυα καθορίζονται ακριβώς όπως καί στην περίπτωση της κοινή£ 
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ύφαλοκρηπίδας παράκτιων κρατών. Συμφωνά με τα παραπάνω λοιπόν 

γιά την Ελλάδα δεν υπάρχει, όπως είπαμε, κανένα θέμα διαφοράς 

με τή*ν Τουρκία. 'Υπάρχει μονό απειλή κατά της ακεραιότητας 

του Ελληνικού χώρου, άπο μέρους της ¿θανούσας τάξης της Τουρκίας. 

Έδώ θοΓ πρέπει να διευκρινησουμε δτι άκομα και TO'* αίτημα γιά 

"εκμετάλλευση^ η "συνεκμετάλλευση" τοΟ τυχο'ν πλούτου της υφα

λοκρηπίδας του Αιγαίου, (που έχει δυστυχώς προταθεί άπο* πολλές 

πλευρές σάν λύση τοΰ προβλήματος), έπύσης αποτελεί άμεση απει

λή γιά κυριαρχία η συγκυριαρχία ξένων στον ελληνικό* χώρο. Για

τί ή εκμετάλλευση συνεπάγεται/ και ορισμένες κατασκευές πού ου

σιαστικά θεωροϋνται νησίδες -hai έτσι το' κράτος πού τίς χρησι

μοποιεί μπορεί ν'άσκησει κυριαρχία σ'αύτές γύρω άπ'αύτες και 

πάνω άπ'αύτές. Μπορεί νά πάριε κάθε μέτρο πού κρίνει σκο'πιμο 

γιά τή*ν προστασία τους. 

"Αν τώρα λάβουμε ύπ'δψη μας, τους επίσημους χάρτες πού έχουν 

δημοσιευτεί στην τούρκικη "'Εφημερίδα της Κυβερ νησεως'
;
 διαπι

στώνουμε δτι διεκδικούν δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα τοΰ Αιγαίου 

πού εκτείνονται στην μεγαλύτερη επιφάνεια του Β. Αιγαίου. Κι 

αν αυτά μεταφραστούν, καθώς είδαμε, σε ουσιαστικά κυριαρχικά 

δικαιώματα, βλέπουμε άμεση την απειλή γιά τά νησιά μας πού βρί

σκονται μέσα στη'ν διεκδικούμενη επιφάνεια: Τη Σαμοθράκη, τη 

Λήμνο , τδ*ν "Αη-Στράτη, τη Μυτιλήνη, τη Χίο κ.α. Καί είναι σα

φείς οι ενδείξεις, δτι παρόμοιες διεκδικήσεις έχουν ηδη διατυ

πωθεί καί γιά το Ν. Αιγαίο στη μεγαλύτερη' του έκταση. 

Διεκδικήσεις στον έλεγχο άπ'τούς Τούρκους σωβινιστες τοΟ εναέ

ριου χώρου, πάνω άπ'το Αιγαίο. Καί αυτό εμφανίζεται σάν ενα 

απλά τεχνικό ζήτημα, ενώ στην πραγματικο'τητα αποτελεί μιά άκο'μη 

προσπάθεια και μάλιστα σοβαρότατη γιά την προώθηση των διεκδι-

κη'σεων τους στον ελληνικό χώρο. Ή παραβολή' τών χαρτών δείχνει 

μιά σύμπτωση της διεκδικούμενης υφαλοκρηπίδας καί τοΰ διεκδι-

κούμευου εναέριου χω'ρου. Γνωρίζοντας ό'τι το δικαίωμα ελέγχου 

στον εναέριο χώρο με βάση τίς διατάξεις του παραρτη'ματος 11 

(ANNEX 11) του Διεθνούς 'Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 

(I.C.A.O), δίνει επίσης το" δικαίωμα χρη'σης κάθε είδους μέσων 

(πλοίων καί άεοοπλάνωυ) σε περίπτωση συναγερυου (πραγματικού 

η ψεύτικου) βλέπουμε δτι οι απαιτήσεις τών Τούρκων καί πάλι 

έχουν σάν στόχο τη θάλασσα του Αιγαίου καί τά Ελληνικά νησιά. 
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Άλλα να καύ ενα άκομα σοβαράτατο γεγονός πού συνδέεται με την 

ίδια άπαύτηση των Τούρκων. Στην περίπτωση διενέργειας αεροναυ

τικών ¿σκησεων σε καιρό είρηνηε» σε* ανοικτή" θάλλασα
3
 ή ένδια-

φερο'μενη χοΪρα πρέπει vcí τα προαναγγείλει με σαφή τοπικό και 

χρονικά προσδιορισμό. Πρεπευ επίσης να έρθει, σε έπαφη ύστερα 

άπό* αίτηση και νά συμφωνή'σει με τη χωρά κού ασκεί τον εναέριο 

έλεγχο πάνω áir'τη θαλάσσια ¡χεριοχή' των ασκήσεων. Φυσικά η χω

ρά πού ενεργεί τ lis πολεμικές ασκήσεις, πρεπευ να" σεβασθεί τίς 

υποδείξεις τήε χωράς που ασκεί το'ν εναέριο έλεγχο. 0Î τελευ

ταίες μεγάλες τουρκ ικες άεροναυτ ικές ασκήσεις στο* Αιγαίο γίνα

νε στην περιοχή* εκείνη που ό ελεγχος του εναέριου χώρου της 

ανήκει στην Ελλάδα, άλλα διεκδικείται àr.é τους Τούρκους στο α -

τοκράτεε πού μ'αύτη την ευκαιρία έφαρμοσανε μονουερως αυθαίρετα 

καί παράνομα την απαίτηση τους αύτη. Φυσικά* δεν ζητήσανε καμ-

μ ι ά άδεια à π " τ έ ε 'Ε λ λ ην ι κ ε' ς άρχε ς κοί ο ΰτε ά-,τοδεχθήκανε τίς 

υποδείξεις για άλλαγέ ς του ΐ ο π ο υ κ α ι χ ρό'ν ο υ β ο λ ή ς κ α ί g ομβαρ -

δίσμων με πραγματικά" πυρά. Άλλα ούτε καί έμποοιστήκανε va τα 

εκτελέσουνε . Παpavoμήσαν ε χωρίς τ ιμωρία γι α άλλη μια* φορά . 

Καί τέλος παραμένει αναπάντητο ένα πελώριο ερωτηματικό*: Για* 

τίε τελευταίες ασκήσεις των Δυνάμεων τυΰ NATO (χωρίς συμμέτοχη 

τη ε Ελλάδας) πού γίνονται στην ίδια περιοχή ακολουθήθηκε ή π e ρ: 

τυπική διαδικασία η άλλη μια ^oç>d η α ρ α β ι α σ τ η κ α ν ε τ α κυριαρχικά 

μαε δικαιώματα. 

0Í τούρκικεε αεροναυτικές ασκήσεις όμως περιέχουν καί άλλα στοι

χεία απειλών και* παρανομιών, Πρώτα άπ'ολα, έπειδη θα ήτανε γε

λοίο να* φανταστούμε στι ασκήσεις των Τούρκων έξω άπ'τά πλαίσια 

του NATO στρέφονται εναντίον του πανίσχυρου Σοβιετικού" Στο'λου, 

είναι φανερό", ό'τι στρέφονται εΰθέωε εναντίον του χώρου
 s
 οπού 

καί γίνανε, εναντίον του Αιγαίου και* των νησιών του. Οι παρα

νομίες αναφέρονται στο" οτι οί ασκήσεις αύτέ'ς πρέπει: 

3.7.1. Να γίνονται σέ περιορισμένη έκταση της ανοικτής θάλασ

σας και σέ περιορισμένο χρονικό* διάστημα, ένω oí Toupie; 

έκταθη'κανε σ'όλο το ανατολικό* Αιγαίο άπό τη Ρόδο ως την 

Αλεξανδρούπολη καί "κατά σύμπτωσιν" σ'ολες τίς διεκδι-

κούμενες περιοχές υφαλοκρηπίδας καί εναέριου έλεγχου 

(και άκό'μη περισσότερο ίσως) καί για ασυνήθιστα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 
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3.7.2. Δημι,ουργησανε δυσχέρευες καί ανασφάλεια στίς θαλάσσυες 

καί έναέρι,ες συγκοι,υωνίες . 

3.7.3. Ρυπάνανε τ π θάλασσα και* *ην'-
π,,
ργη'σανε τεράστιες κατα

στροφές στην ενάλυα ζωη με τ t?s ύποθαλάσσι,ες έκρόξει,ς. 

3.7.4. Απείλησαν ό'τι δέν θά σεβαστούν τα 10 μίλι,α έναέρυου 

χώρου των ελληνικών νησι,ων και? γενι,κά κι,νηθηκανε σε 

επικίνδυνα μι,κρη* απόσταση άπό τα* έλληνι,κά νερά. 

3.8. Ot αερονευτι,κές άσκησευς των Τούρκων
5
 πάρα τίς παραβυάσει,ς πού 

άναφερθηκανε, δεν θά" είχανε τόση σημασία αν δεν συυδμαζάντουσαυ 

με* ενα άκο'μα γεγονο'ς. Την αύξηση δηλαδή* της πολεμυκτίς ¿σχύος 

των γευτάνων μας. Χαρι,ς στη γενναι,ο'δωρη βοηθευα των ΗΠΑ καί 

του κυρι,ωτερου εκπροσώπου τους στην Εύρωπη, τη* Δυτι,κη Γερμανία 

πού συνεχώς εντείνεται,. "Η δημυουργία της στρατυας τοΰ Αύγαί-

OU, ή δημυουργία τεράστυας άποβατυκης δύναμης (της μεγαλύτερης 

αναλογικά στην Εύρωπη) με δι,άταξη έπυθετι,κη απέναντι, στα νησι,ά 

μας, ή τοποθέτηση πυραύλων κατά* μήκος των άκτων, η εξασφάλιση 

των συνόρων τους με τη* Σοβι,ετί,κη "Ενωση (μετά ττίν υπογραφή' του 

Τουρκο-Σοβι,ετι,κοΰ Συμφώνου μη επίθεσης) πού σημαίνει, αποδέσμευ

ση μεγάλων στρατ ϋωτι,κων μονάδων και* δυνατο'τητα μεταφοράς των 

στά Μι,κρασυατ υκά παράλυα, ολα ε£ναυ στουχεΕα πού μδς έπι,βαι,ωνουν 

°
 Τ
 ̂  ^ ο'̂ 'ξπση της ισχύος αύ^ης δεν στρέφεται έυαντίον των έχθρων 

τοΰ NATO, αλλά ένάντυα της ακεραιότητας της Ελλάδας καί τοΰ 

υπολοίπου της Κύπρου. 

3.9. Παρ'ολα αυτά μυά πολεμυχη προσπάθευα των Τούρκων θά ήταν δύσκο

λη περι,πέτεμα γυ'αύτούς. Γι/αύτο* ενα άκο'μα τμήμα τοΰ μακροχρο

νίου έπι,θετυκοΰ σχεδίου τους αναπτύσσεται, μέ ένταση παράλληλα 

μέ όλα τά άλλα. Πρόκειται, γι,ά την απαίτηση* τους αποστρατικο

ποίησης των Έλληνυκών νησυων τοΰ άνατολι,κοΰ Αύγαίου, μέ το' 

πρόσχημα ότι, ού έλληνυκές δυνάμευς πού βρίσκονται, σ'αύτά άπο-

τελοΰν άπει,λη γι,ά την Τουρκία. Ό ύσχυρυσμός εϊναυ εντελώς 

γελοϋος, γυατί εΕναι, γνωστό: 

3.9.1. "Οτι, ού φρουρές των νησι,ων μας έχουν καθαρά αμυντικές 

δυνατότητες. 

3.9.2. "Οτι, απόφαση στά Μι,κρασυατυκά παράλυα άπαι,τε€ δυνατότη

τες πού δέν τίς έχει, η Ελλάδα καί πού δέν τίς χρει,άζε-

ταυ, γυατί εχευ αποδεχθεί" καί σέβεται, τίς Δοεθνε€ς Συν-
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θηκες έστω χαι αν αδικήθηκε άπ'αύτε'ς. 

Τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα Βρίσκονται στα" νησιά* 

με getan το* 5ucv.:
f
v ι"., ̂ ^o^inias που δένει σέ κάθε 

κράτος το* άρθρο 51 τοΰ Καταστατικοί) Χάρτη του OHE. 

Αντίθετα, ή αποχώρηση α ύ τ ω ν των δυνάμεων θα επέτρεπε 

την εύκολη σχετικά κατάληψη τ ο υ.ς άπο* τ ου* s Τούρκους. Ή 

ανακατάληψη τουs áuo τίς Έλληνικές Δυνάμεις θα ^ταν μια 

πόλη δύσκολη επιχείρηση και με τεράστιε; θυσίες σε 

ανθρώπους και ΰλικό% γιατί : 

α. Τά νησιά μας τοΟ Ανατολικού Αιγαίου απέχουν πολύ* 

.άπο* τίς ελληνικές ακτές καί οι αποβατικές μας δυ

νάμεις θά έμεναν έκτεθε ιμε'νες άπί μεγάλο χρονικό* 

διάστημα στις επιθέσεις των Τούρκων, ένω αντίθετα οί 

ΤοΟρκοι γρήγορα θά μετέφεραν στα νησιά τεράστιες 

δυνάμεις τους. 

β. Ή ελληνική* αεροπορία δεν θα' μπορούσε νά. βομβαρδίσει 

τά ελληνικά νησιά πρίν από* τη'ν επιχείρηση ανακατάλη

ψης TO.ySs χωρίς νά πλήξει καί το'ν ελληνικά" πληθυσμό*. 

"Έτσι για το Τουρκικό αίτημα της αποστρατικοποίησης 

των νησιών μας δεν επιτρέπεται καμμιά συζήτηση. 'Ο

ποιαδήποτε τυχο*ν αποδυνάμωση της αμυντικής τους ικα

νότητας θά ισοδυναμούσε με προδοσία αντίστοιχη εκεί

νης της αποχώρησης του Ελληνικού ΣτρατοΟ άπο* την 

Κύπρο στά 19675 μέ τά γνωστά αποτελέσματα. 

Σημαντικός τέλος παράγοντας που δρα αρνητικά στο ολο θέ

μα των σχέσεων μας με τους ανατολικούς γείτονες είναι 

καί ή έντεχνη καί μεθοδική* προπαγάνδα των Τούρκων σωβι-

νιστων που οδηγεί στην εχθρότητα τής μουσουλμανικής μει

ονότητας εναντίον των Ελλήνων. OÍ "Ελληνες δεν έχουν 

ούτε φυλετικές ούτε θρησκευτικές προκαταλήψεις καί πρέ

πει νά δείξουμε στίς μειονότητες;, ό'τι δέν έχουν 

τίποτε νά φοβηθούν àpueZ ve* σεβαστούν την ελληνική' τους 

υπηκοότητα, όπως η Ελλάδα σέβεται καί προστατεύει τη'ν 

γλωσσά καί τη' θ ρ η σ κ ε ία τους. 

Επισημαίνουμε τέλος ν ι? ς επαναλαμβανόμενες το'ν τελευταίο 
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κών" γιά το θέμα του Αιγαίου καύ τύς ελληνοτουρκικές σχέ

σεις» πού προωθούνται έντονα και προ βάλλονταν άπ'τά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. I'd κείμενα αυτά κάτω άπ'τά κέλυφος 

μιας δήθεν άντικε ιμενικής ανάλυσης κρύβουν πάντοτε τους 

καθορισμένους καύ νγωστούς στο'χους της εξωτερικής πολύτο

κης των HITA, και προηγούνται σημαντικών ένεργευων στο'ν 

πολιτικό* η το* στρατιωτικό* τομέα. "Αν αΰτο* συνδιαστει 

μέ την ένταση της προσπάθειας τόσο τών HUA, της Δυτ . Γερ

μανίας και του NATO γενικωτερα για την ισχυροποίηση άπά 

κάθε πλευρά (και* κυρίως στρατιωτικά) των θέσεων των 

Τούρκων, βγαίνει άμεσο to* συμπέρασμα οτι οί παραπάνω 

παράγοντες έχουν αποφασίσει την οριστική* λύση τοΟ ζητη'-

ματος και βέβαια σε βάρος της εθνικές άκεραιο'τητας Tfj¿ 

Ελλάδας. 

4·. Κάτω άπ'αύτές τίς συνθήκες που περιληπτικά αναφέρθηκαν παρακάνω οί 

θέσεις πού αποδεχόμαστε και* υποστηρίζουμε είναι: 

4.1. Όποιαδη*ποτε προσπάθεια ν 'άποσυνδ εθοου οί σημερινές τουρκικές α

ξιώσεις άπά τά προηγούμενα χτυπή*ματα των Τούρκων σωβυνιστων κατά 

τοΟ έλληυισμοο καύ υά αιοκρυβοΰν οί ευρύτεροι στόχοι των, η νά 

μδς επιβληθεί οποιαδήποτε παραχώρηση ώς προσφορά στην είρηνη, 

θ'άποκοίμιζε τά Λαό* μας, *aJ θα τον παρασκεύαζε νά δεχτε€, γιά 

μιά φορά άκάμα, συντελεσμένα άπ.ά τη διεθνή συνένοχη* η άνοχη' γεγο

νότα. Τελικά, υπονομεύει τά ήθικο του και* μας οδηγεί σέ νέα 

εθνική* συ-μφαρά. 

Μπροστά σ'αύτούς τους κινδύνους, μονή πολιτική πού σώζει το'ν 

Τύπο, πού προσφέρει συνάμα καύ το πιο αποτελεσματικά στήριγμα 

γιά τή*ν αποφυγή* της ένοπλης σύγκρουσης, είναι μιά ξεκάθαρη καύ 

ανυποχώρητη ελληνική* πολιτική. 

Μιά ελληνική εξωτερική πολιτική* πρέπει νά έπι-διω*κει την κατοχύ

ρωση της εθνικής ανεξαρτησίας, το*ν τερματισμό κάθε υποτέλειας, 

είτε οικονομικής είτε πολιτικής, την κατάργηση των σημερινών 

πολλαπλών δεσμεύσεων πού επιβάλλουν αποφάσεις αντίθετες προς 

τά συμφέροντα τοο Τόπου. Μιά πραγματικά* ελληνική' πολιτική* πρέπει 

νά θέτει τά εθνικά πάνω άπο κάθε συμμαχικό' συμφέρον. Δέν διεκ-· 

δίκοϋμε τίποτε άπο* τ-ύς γείωνες λαούς. Αηταμε μάνο τη*ν εφαρμο

γή* των συνθηκών καύ των άρχδν του διεθνούς δικαίου. 
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Κάθε υποχώρηση aito* τα έθνυχά μας δυχαυωματα, θά γέννησε υ μυα 

επόμενη αξίωση. Θα φτάσουμε έ'τσυ, στο" πολυτυχο' χαί ηθυχο' άπο-

δυυάμωμα της 'Ελλάδας, γυα νά καταλήξουμε στο' άδυεξοδο έχεΰνΟ; 

ποί θοί φέρει, άυαπο'τρεπτα η το* ν ακρωτηριασμό χαί ταπείνωση, η 

τη σύρραξη. 

Θεμέλυο γυά μυα* προγραμματισμένη μαχρο'πυοη χαί άποτελεσματtxn 

εξωτερική πολιτική είναι ή έπαγρόπνιση του λαοΟ μας, γιατί ή κατά

λυση των πολιτικών ελευθέριων άνοίνει το δρόμο σε εθνικές χατασ-

στροφές· Λαϊκή Κυριαρχία, Εθνική ' Ανεξαρτησία χαί Άχεραιο'τητα 

τοΟ Έθυυχοΰ μας χώρου, ε£υαυ ¿ξεχωριστές. 

4.2. Ή άγωνυστυχή συσπείρωση χαί κινητοποίηση τοΰ Λαοϋ μας, ή σωστή 

χαί συστηματική ενημέρωση του γυά όλες τίς πτυχές χαί γυά τη' 

ζωτική σημασία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, η καταγγε

λία χάθε προσπάθειας νά υπονομευτεί το* ηθικό του χαί η εθνική 

αυτοπεποίθηση, άποτελοον 8ασυχη υποχρέωση όλων μας, πολί περί/^σό-

τερο όταν η ΰπεόθυυη Κυβέρνηση δεν έχτελεϋ αύτο* το* βασυκο'" χαθη-

χον της. 

4.3. Βασυχά αύτηματά μας ε ίναυ: 

4.3.1. Χάραξη ρωμαλέας έξωτερυχης πολιτικής που θ'άναζητη'σει 

στηρίγματα προ*ς χάθε κατεύθυνση, χαί θ'άποβλόπει στη 

συμπαράσταση ολωυ νων φιλειρηνικών λαών, ύδυαίτερα των 

γειτονικών χαί μεσογειακών, χαί όλων των πολύτοκων, κοι

νωνικών χαί πνευματυχώυ δυνάμεων που αγωνίζονται γυά την 

ανεξαρτησία των λαών χαί την ελεύθερη ειρηνική συνύπαρξη. 

4.3.2. Υπεράσπιση χαί χατοχίρωση του ενιαίου χαί αδιαίρετου 

χαραχτη'ρα του νησιωτικού χαί ηπειρώτικου χαΪρου της Ελ

λάδας καθώς χαί των δμχαιωμάτωυ μας στο'ν εναέριο χώρο 

του Αιγαίου. 

4.3.3 

4.3.4. 

4.3.5 

Δυαχήρυξη των 12 μιλίων σάν ζώνης των χωρυχων μας υδά

των με χατοχόρωση της ελευθερίας της ναυσιπλαίας. 

Καθορισμός της υφαλοκρηπίδας τών νησιών του Αμγαίου με' 

βάση τή* Σύμβαση της Γενείης του 1958. 

Εμμονη σε μιά μακρόχρονη προσπάθεια γυά τή'ν αμυντική θω-

ράχυση της χω'ρας μας. Βασική πηγή της άμυντμχης μας δύ

ναμης είναι ó ίδιος ò Λάος μας χαί ισχυρές "Ενοπλες Δυνέ-
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μευς είναι, εκείνες πού ταυτίζονται, με Ινα Κυρίαρχο Λαο*. 

Το δυνάμωμα της έθνυκης ενότητας, ή κατοχύρωση των ÏÏOAL 

τι,κων έλευθερυων >.αΰ της ΛαΠκης Κυριαρχίας αποτελούν 

αναγκαίους ορούς και? γυα τη'ν επίτευξη αύτης της άμυντι.-

κης θωράκισης. 

4.3.6. 'Αποκατάσταση τοΟ Κυπρυακου Λάου στα δυκαι,ωματά του 

σύ*μφωυα με τα ψηφίσματα καί τίς άκοφάσει, s των όργάνω^ 

του OHE. 

Oí καυροί εϊναυ δύσκολοι Ύιά τάυ τόπο μας. Προχθές άκομα ό καθηγη

τές Γι,άννης Κακρυδης ύψωσε τη' φωνή του,, φωνή συνείδησης ένο'ς Λάου, στι 

ακραία έπαλξη του Έλληνι-σμοΰ, τη Λήμνο: 

'"Ας το* καταλάβουμε καλά': Το' ΑύγαΕο είναι, η ζωη* μας, η ανάσα μας. 

"Αν το* χάσουμε χαθήκαμε.'" 

'Αλλά ò Λαο'ς μας δε'ν θά λυγίσει, - θά συνεχίσει, το'ν άγω'να του καί 

θά νυκη'σευ. βά προστατέψει τη'ν έθνι,κτ! ανεξαρτησία καί ακεραι,ο'τητα 

TOO το'που
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 θά κατοχυρώσει τη'ν Κυρμαρχία του καί θά προχωρήσει, στοίς 

δρο'μους των μεγάλων Κοι,υωνυκων 'Αλλαγών. 

ΠΑΣΚ -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
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