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'Η παραίτηση του Νίκου Κυριαζίδη, προέδρου της επιτροπής δια

πραγματεύσεων με την ΕΟΚ, καθώς χαί του ΐεραρχιχά αμέσως έπο'μενου 

Κ. Βάρφη, επισημαίνει με έντυπωσιαχό τρόπο την βαθειά «ρύση πού 

έχει ξεσπάσει, μέ έπίχεντρο τίς δ ιαπραγματεύσεις γιά την ένταξη της 

'Ελλάδας στην Εύρωπαΐχη' Κοινότητα. Το συγχεχριμέυο θέμα θά έρθει 

στη Βουλή καί θέλουμε νά ελπίζουμε οτι ή Κυβέρνηση, παραβιάζουτας 

τίς εδραιωμένες συνηθυές της, θά ρίξει κάποιο φως πάυω στά γεγονο'τα 

του πολιτικού παρασκηνίου πού ώδηγησαν σ'αΰτη τη' σύγκρουση. Άπ' 

οτι γνωρίζουμε ε£ναι ηδη σαφές πώς où παραιτήσεις οφείλονται στη'ν 

προσπάθεια τϋς Κυβέρνησης νά μεθοδεύσει τη διαδικασία της ένταξης 

μέ τέτοιο τράπο ώστε où ευθύνες γιά τη' φορά των δ ιαπραγματεύσεων νά 

πέσουν στους ώμους των τεχνιχών. 

Γιατί où εύθΰνες είναι τεράστιες. Και βαρΰνουν όχι τους τεχνι

κούς αλλά την Κυβέρνηση - χι'ίδιαίτερα βέβαια το'ν χ. Καραμανλή που* 

προσωπικά προσδιορίζει την-κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων μέ γνώ

μονα το περιβο'ητο "άνηχομε.ν εις την Δύσιν". 

Το' ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει ηδη πάρει οριστική και αμετάκλητη θέση στο' 

θέμα της ένταξης της 'Ελλάδας στην ΕΟΚ. "Εχουμε τονίσει και μέσα 

χαί εξω άπο' την Βουλή δτι αυτοδύναμη οικονομική* ανάπτυξη της χώρας 

μας μέ ισομερή ανάπτυξη των στρατηγικών τομέων της οικονομίας μας 

είναι αδύνατη στά πλαίσια της ΕΟΚ. Γιατί ή 'Ελλάδα είναι περιθώρια—--' 
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χη χωρά τοΰ παγκο'σμιου καπ υτεϊλοσμοΰ καί με την ένταξη θα γίνει 

βορά τδν μονό πωλ taxûiv μεγαθηρίων της Δύσης. Γυατυ θα άφανυστεΰ 

ò ορυκτός μας πλοΰτος, θα υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα η γεωργία 

μας, θα* εξαγορασθούν οι, π to' δυναμικές 3οομηχανυχες έπυχευρη'σευς 

μας από" τίς ξένες πολυεθνυκές έταυρευες. Γυατυ θά μεταναστεύσουν 

τά νευάτα μας γυα να γυνευ ή χωρά μας χώρα γερο'ντων Mat ξενοδο'χων. 

Γυατυ η ανάπτυξη της χώρας μας θά προσαρμοστεί στην στρατηγυκη 

συσσώρευσης κεφαλαίου των οΰκονομυκών δυευθυντηουων της Δύσης. 

TuaTt θά άφαυρεθεϋ άπο' το'ν έλληνυκο λαό* κάθε ίχνος κυριαρχίας στην 

δυαμο'ρφωση μυδς άναπτυξι,ακης πολυτυκης που θά εξυπηρετεί τά δυχά 

του συμφέροντα. 

Δέν εχω την προ'θεση άπο'ψε νά αναπτύξω τίς ούκονομυχές πτυχές 

τοϋ θέματος. "Οχυ γιατί ή ο ¿χονομοκη οψη του θέματος δεν είναι, 

κρυσυμη, άλλα γυατυ ή απόφαση γυά την ένταξη είναυ - όπως δήλωσε 

χαυ ο Μ. Καραμανλής - άπο'φαση πολ tT txrj. TtaTt άφορα άμεσα Mat xúpta 

το'σο την έθvtMη' μας ανεξαρτησία όσο Mat την έδαφίχη ακεραιότητα 

τ TJ s χώρας μας. Καί έ δ ω κατά κύρυο λο'γο πρέπεt νά αναζητηθούν οί 

Moλoσσtatες εΰθϋνες της Κυβέρνησης καί τοϋ κ. Καραμανλή. 

* & 

Άλλα πpέπεt νά κάνουμε ανάδρομη στην ¿στορία. 'Η συνθήκη της 

Ρώμης υπογράφηκε το'ν Μάρτη τοΰ 1957. Είχε ρητή' έπtδt'ωξη την ενο

ποίηση της Δυ^κης Ευρώπης σέ δυο' φάσεος» την πρώτη otMoυoμtMη' Mat 

τη'ν δεύτερη πoλtτtκη. Το'ν 'Ιούνη τοϋ 1959 ή Κυβέρνηση τοΰ χ. Καρα

μανλή ζήτησε τη'ν Σύνδεση της χώρας με τη'ν ΕΟΚ. Γ tá την δtaπpaγμá-

τευση, διατύπωση, ύπογραφ.' KG¿ ,.^ι^,, <.7\ς Συνθη'χης Συνδέσεως 

χpεtáστηκaυ τρία xpo'vta. (1. Νοέμβρη, 1962). Σάν όργανα Συνδέσεως 

äpxtoav νά λε^ουργοΰν oúataiiTtxá άπό* το' 1963, το' Συμβουλή Συνδέσεως 

σέ επίπεδο υπουργών καί η Επιτροπή σέ επίπεδο ύπηpεσtaxó'^ με πoλtτtκo 



-3-

πλαύσυο την μυκτη Ko uvo βουλευτ οκη' Επιτροπή Συνδέσεως άπο' 14 

'Ελληνι,κά μέλη, βουλευτές όλων των κομμάτων. 

Άπό το'τε άρχοσαν νά συζητούνται χωρυς προκοπή' δυο ζητη'ματα 

πού εξακολουθούν γυά 13 χρονυα νά ταλανίζουν τίς Κυβερνησευς της 

χώρας μας. Πρώτο, ή καθυστέρηση του χρηματοδοτϋκοϋ έξοπλι,σμοΟ 

γι,ά τη'ν "προσαρμογή" της ούκονομυας μας προ'ς τη'ν οΐ,κονομύα της 

Δυτι,κης Ευρώπης. Δεύτερο , η έναρμο'νοση της άγροτυκης πολύτοκης 

της χώρας μας μ'αύτη της ΕΟΚ γυά να αποφευχθούν οι άναμενο'μενες 

δυσμενείς συνέπειες στη γεωργι,κη μας παραγωγυκη' καύ έξαγωγυκη' 

προσπάθεια. Γι,'αύτές τύς συζητήσεις χωρυς ούσυαστι,χό αποτέλεσμα 

εξαντλήθηκαν πέντε χρονυα (Νοέμβρης 1962 - 'Οκτώβρης 1967). Το'τε 

πάγωσε ή Συμφωνόα της Συνδέσεως στο' δυο' αυτά ζωτυκά θέματα ένω 

προχωρούσε ò δασμολογ ι,κο'ς άφοπλι,σμός της χώρας μας. 

Πρέπει, νά τονύσουμε πώς άπο' το πρώτο χρηματοδοτικό πρωτο'κολλο 

του 1962 ποΰ προ'βλεπε την χορήγηση 125 εκ. δολλαρυων άπο' τη'ν Ευρω

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων άποοοοφη'θηκαν μο'νον 70 εκ. δολλάρυα γοά 

την χρηματοδότηση κατά πλεοονο'τητα μεγάλων ¿δοωτυκών έπυχευρησεων. 

(Τσυμέντα TITAN, Λυπάσματα Μποδοσάκη,. Άλουμύνυο της Πεσινέ, κ.λ.π). 

Μέ τη'ν περυβο'ητη αύξηση του "δυεθνοΰς κύρους" της Ελλάδας ò κ. 

Καραμανλής δέν πέτυχε οΰτε τη σύναψη του καθυστερημένου χρηματοδο

τικοί) πρωτοκόλλου της περοόδου 1963 - 72, ούτε την έναρμο'νι,ση της 

Άγροτυκης Πολυτυχης - πού είναι, ζήτημα ζωής καί θανάτου γι,ά το' 

ενα τρύτο του Λαού μας. 

Μέ πολύτοκες τυμπανουκρουσύες καύ καυχησυολογυες ανακοίνωσε 

ή Κυβέρνηση τη'ν υποβολή της αυτησης εντάξεως στύς 12 'Ιούνη 1975. 

Είχε προηγηθεί ή συνάντηση κορυφής του NATO στύς Βρυξέλλες τη'ν 30 

Μάη 1975. Έκεϋ είχε πραγματο πο ι,ηθεϋ ή συνάντηση Καραμανλή - Ντεμι,ρέλ 
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καί είχε ανακοινωθεί "σημαντική πρόοδος γιά έναν εποικοδομητικό' 

διάλογο με την Τουρκία" ποΰ στο' μεταξύ είχε προσθέσει καί τίς 

δι,εκδίκήσεις της στο' Αιγαίο. 

Τήν ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στην Ελλάδα καί την Τουρκία τη'ν 

είχε ήδη αναγνωρίσει ó κ. Καραμανλής το'ν 'Ιανουάριο τοΟ 1975 

υστέρα άπο την αποστολή του "Ηγκλετου στη'ν Ελλάδα από" το'ν κ. 

Κίσινγκερ το'ν ίδιο μήνα. Άπο' το'τε ó "διάλογος" 'Ελλάδας - Τουρκίας 

τόσο για τη'ν Κΰπρο όσο καί για το' Αιγαίο τέθηκε σέ νέα πολιτική 

βάση. Μπήκαν στο' περιθώριο οι Συνθήκες της Ζυρίχης για την Κΰπρο 

καί ττίs Γενεύης γιά το' Αιγαίο Πέλαγος
3
 δηλαδή' ξεπεράστηκαν τά νομι

κά πλαίσια καί τά θέματα πολιτικοποιήθηκαν. Κι'αύτο' είχε τεράστια 

σημασία. Σήμαινε την έναρξη εκχώρησης νομικά εδραιωμένων δικαιωμά

των και συμφερο'ντων του έθνους - ποΰ έμπαιναν μ'αΰτο'υ το'ν τρο'πο στο' 

'Αμερικάνικο' - Ευρωπαϊκό' - Νατοϊκό παζάρι κάτω άπ'τήν Δαμόκλειο 

Σπάθη της επίλυσης όλων των διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας πρίν άπο' 

τη'ν ένταξη. 

Αύτο' φάνηκε δταν σέ 12 μέρες άπο' την αίτηση γιά την ένταξη το' 

Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ σύνδεσε το' θέμα της Ελλη

νικές ένταξης μέ την Τουρκία
3
 τονίζοντας δτι ή εξέταση της Ελληνι

κές αίτησης δέν πρέπει νά επηρεάσει τίς σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας. 

Στίς 4 Σεπτέμβρη 1975 ή ΕΟΚ επέδωσε διακοίνωση προς τη'ν 'Ελληνική 

Κυβέρνηση γιά έναρξη δ ιμερών δ ιαπραγματ εΰσεων ανάμεσα στη'ν Ελλάδα 

καί την Τουρκία γιά τη'ν επίλυση των διαφορών τους. Κι'έδώ πρέπει 

νά σημειώσουμε πώς γιά μέν το' Κυπριακό οι διμερείς ΰπονομεΰουν το'ν 

γνη'σια διεθνή χαρακτήρα του, γιά δε το' Αιγαίο πώς είναι ήδη ιστορι

κό' λάθος πρώτου μεγέθους ή αναγνώριση άπο' την 'Ελληνική Κυβέρνηση 

πώς είναι θέμα υπαρκτό - θέμα διαπραγματεύσεων μέ τήν Τουρκία. 

"Οταν στίς 16 'Οκτώβρη 1975 επισημάνθηκε στή Βουλή ή συσχέτιση 

της ένταξης της χώρας μας μέ τήν Τουρκική Σΰνδεση, ò κ. Καραμανλής 



το διέψευσε με άνανάκτηση. 'Αλλά στίς 12 Νοέμβρη 1975 το Ευρωπαϊκό' 

Κο&νοβοΰλυο αποκάλυψε τη'ν αλήθευα ποΰ άποκρΰφθηκε άπο' τη Βουλή καί 

το' Λαο' μας μέχρι, σήμερα. Άπο'ψε καταγγέλουμε στο'ν Ελληνικό' Λαό* 

οτι το' Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ναί μέν ενέκρινε την είση'γηση της 

Μικτής Ko ivo βουλευτική ς Επιτροπής Ελλάδος - ΕΟΚ άλλα τη'ν σΰνδεσε 

με την τάχα 'Ελληνουτουρκu Μ ή διαφορά στο Κυπριακό και πρόσθεσε στην 

Εισηγητική* "Εκθεση της Επιτροπής Συνδέσεων καθ* τίς νέες "δ ιαφορές" 

ανάμεσα στην Ελλάδα καί την Τουρκία. Ανάμεσα σ'αύτές μνημο'νευσε 

ενδεικτικά - γιά υά χωρέσουν κι'άλλες άργο'τερα - τίς διαφορές τοΰ 

Αιγαίου. 

1. Την "οχΰρωση της Δωδεκάνησου". 

2. Το θέμα "των χωρικών υδάτων των νήσων τοΰ Αιγαίου". 

3. Τίς διαφορές "σχετικά με το'ν καθορισμό' της ύφαλοκρηπέδος" 

4. Την "εκμετάλλευση τοΰ θαλασσίου πλούτου τοΰ Αύγαυου". 

5. Το θέμα των πτήσεων υπεράνω "θαλασσίων περιοχών μεταξύ των 

δυο χωρών". 

6. Τά προβλήματα "των μειονοτήτων των δυο χωρών". 

Καί οχι μόνο αύτο'. Διέψευσε καί το'ν κ. Καραμανλή, γιατί το'νισε πώς 

"To' πρόβλημα της εντάξεως της Ελλάδος συζητη'θηκε ύπό* το' πρίσμα 

των σχέσεων της μέ την Τουρκία καί σέ συσχετισμό' μέ τυς σχέσεις 

ΕΟΚ - Τουρκίας 'Η Ελληνική πλευρά διευκρίνησε εξ άλλου ότι τά 

κίνητρα γιά τη'ν ένταξη η"σαν μάλλον πολ ιτικά παρά οικονομικά. Αύτο' 

έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί άπο τώ*ρα μποροΰμε νά προβλέψουμε οτι 

κατά τη'ν φάση ποΰ θά προηγηθεί της εντάξεως θά είναι δυνατη% χω ρ ίς 

μεγάλες δυσκολίες ή επίτευξη λύσεων καί ó συμβιβασμο'ς των αμοιβαίων 

συμφερο'ντων, έφ'οσου ò οίκονομικο'ς τομέας δ έν θά είναι το' μο'νο θέμα 

των συζητήσεων" . 

'Η συσχέτιση αύτη' επιβεβαιώθηκε καί άπο την Εκτελεστική' Επι

τροπή - την Κυβέρνηση της ΕΟΚ - ποΰ στη γυωμοδο'τηση' της γι,ά την 



ένταξη απαίτησε 

1. τίς "δίκαιες καί μο'υιμεε λύσεις των διαφορών "Ελλάδας καί 

Τουρκίας, 

2, την επιφύλαξη νά "ΰποβάλλη τη'ν κατάλληλη στιγνη' τίς προτάσειε 

περί τοΰ τρο'που επιτεύξεως ισορροπίας 'Ελλάδοε και Τουρκίας". 

"Ετσι γίνεται κρυστάλλινα σαφέε στο'ν 'Ελληνικό' Λαο πώε γιά την 

ΕΟΚ - πού δεν είναι παρά η άλλη οψη του NATO - ή ολη διaπpaγyáτευση 

γιά την ένταξη τηε Έλλάδαε αποτελεί μεθόδευση γιά την εκχώρηση 

κυριαρχικών δικαιωμάτων τηε 'Ελλάδαε στην Τουρκία. Πώε γι'αύτούε 

το θέμα είναι, πολιτικό*-στρατιωτικό. 

Μά μπαίνει το ερώτημα: Γιά ποιο λόγο πολιτικοποίησε το' θέμα 

τηε ενταξηε ò κ. Καραμαυλήε:; Και γιατί άπoγΰyvωσε τη' χώρα άπο' κάθε 

διaπpaγyaτευτ ικο' δπλο, διαβεβαιώνοντας τούε σκληρούε δ ιaπpaγyaτευτέε 

τηε Δύσης δτι ή
 !ι
 Ελλάς άνηκει εις την Δύσιν" και δτι αποτελεί πολι

τική του ή ένταξη τηε 'Ελλάδοε στη'ν ΕΟΚ - χωρίε την διατύπωση 

οποιουδήποτε δ ρου; 

Σάν νά ytfv έφθαναν δλα αυτά η αίτηση τοΰ κ. Καρανανλή παρα-

πέyφθηκε στο' υπηρεσιακό επίπεδο τών Moviyojv Αντιπροσώπων και το' 

Zuyßou^io των 'Υπουργών Εξωτερικών τηε ΕΟΚ στο' Λoυξεyßoΰpγo απο

φάσισε τη* συσχέτιση τηε 'Ελληνικής ενταξηε δχι μο'νο με την Τουρκία, 

αλλά καί με τη Μέση Ανατολή (Αίγυπτο, Συρία, 'Ιορδανία και Λίβανο) 

στά πλαίσια τηε "σφαιρικής'' Μεσογειακής πολιτικής τηε ΕΟΚ. Πήρε 

μάλιστα τη'ν άπο'φαση ένιαίαε απάντησης γιά τίς χώρες αυτές καί εξου

σιοδότησε το'ν Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, Βάν ντέρ Στούλ, 

νά διατυπώσει τίς θέσεις της ΕΟΚ γιά την ένταξη, με την πενταετία 

προσαρμογής μετά την ένταξη άπο πρ ίν δπως ε£χε εισηγηθεί ή Επιτροπή* 

Στίς 27 'Ιούλη 1976 ó κ. Βάν ντέρ Στουλ διευκρίνησε στο'ν Ύπουρ-
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γο Συντονυσμοΰ καύ Πρόεδρο της Επιτροπής Συνδέσεων κ. Παπαληγούρα 

"σε πουό συγκεκρυμένο πλαυσυο τοποθετουνταυ οΰ δυαπραγμα-

τεύσευς αΰτές
;
 καύ με πουό τρόπο προτυθέμεθα να τύς 

δυεξάγουμε: 

1. Θέτονταε σάν άρχη οτυ το Κράτος cas άποδέχεταυ τύς Συνθήκες 

HCLC τους πολ υτυκούς των στόχους
3
 τυς πάσης φύσεως άποφάσευς 

πού έχουν ληφθη..... με μυά λέξη που ονομάζουμε "Κουυοτυκο' 

Κεκτημένο". Άπό το' "Κουνοτυκό Κεκτημένο" απορρέουν ακόμα 

δλες οΰ συμβατυκές δεσμεύσευς της Κουνότητος στον εξωτερικό 

τομέα στά πλαύσυα της πολυτυκης της γυά μυά μυά σφαυ-

ρυκη Μεσογευακη προσέγγυ^η.... 

2. Ό κανόνας πού πρέπευ απαραίτητα να δυέπευ τυ'ς δυαπραγματεύ-

σευς εγκευταυ στο' οτυ ή έπυλυση των προβλημάτων προσαρμογής... 

θά πρέπευ νά άναζητεϋταυ με την υΰοθέτηση μεταβατυκων μέτρων 

καύ όχυ με την τροποποίηση των Κουνοτυκών Κανο'νων. 

3. Ου δυαπραγματεύσευς θά δυεξάγονταυ σέ ολα τά έπύπεδα καύ 

γυά ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, κατά μυά ένυαυ'α δυαδυκασύα άπό την 

Κουνότητα, στά πλαυ'συα μυας Δυασκέψεως μεταξύ των Κουνοτη'-

των καυ της Ελλάδος. 

4. Αύτη η έκθεση δεν μποοουσε υά «ξαυτλησευ το' σύνολο των προ

βλημάτων πού θά τεθούν κατά την δυάρκευα των δυαπραγματεύ-

σεων . 

Πρόκευταυ βέβαυα γυά τελεσίγραφο στο' όποΰο ζητεΰταυ άπό τη'ν 

Ελλάδα ούτε λύγο ούτε πολύ νά άναγνωρύσευ χωρύς έπυφυλάξευς τό 

δυκαύωμα της Κουνότητας νά προώθησε«, τύς ó πο υεσδη'ποτε πολύτοκες καύ 

ουκονομυκές λύσευς στο Μεσογειακό καύ ¿δυαύτερα το'ν Αυγαυακό χοίρο 

έρημην τοΰ Έλληνυκοΰ Λαού. 

Πουά ίταν ή απάντηση τοΰ κ. Παπαληγούρα^ Μετά την εΰσαγωγη 
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δτο η "'Ελλάς ανήκει, εός την Δΰσι,υ" καυ εί,δι,κώτερα στην Δυτι,κη 

Ευρώπη, έδη'λωσε ούτε λύγο οΰτε πολΰ ότι»: 

α. "Δηλώνω εξ όνο'ματος της Έλληνυκης Κυβερνήσεως Ott δεχόμεθα το 

Κοι,νοτυκο' Κεκτημένο («αί) στίς άποφάσευς πού θα ληφθούν έφεξης 

καί μέχρι, της θέσεως έν ΐ,σχΰ'ί της Συυθη'κης Προσχωρη'σεως. 

0. "Οι, υποχρεώσεις που* έχετε αναλάβει έναντι, τρίτων χωρών αποτελούν 

επίσης μέρος του Κουνοτυκοΰ Κεκτημένου που άποδεχο'μεθα". 

γ. "Δεχο'μεθα επίσης και δσες άποφάσευς είναι, σχετι,κές με τη*ν 

ανάπτυξη της πολοτυκης έυο'τητος της Ευρώπης". 

δ. "Où μεταβατι,κές ρυθμίσει,ς θα αναφέρονται, σέ μύα περίοδο ποΰ 

δεν υπερβαίνει, τα' πέντε χρο'νυα όπως συνέβη καί στη'ν περίπτωση 

των νέων κρατών μελών". 

ε. " Άποδεχο'μεθα
 a
 οχ ο μόνον τους ήθι,κοπολ υτ ι,κοΰς , κο ι,νωνι,κού*ς καί 

ο¿κονομυκοΰς σκοπούς των όδρυτυκών Συνθηκών..... άλλα άκο'μη καί 

τίς μεθόδους καί τίς άποφάσει,ς ποΰ έχετε λάβευ γυά* τη'ν πραγματο

ποίηση αυτών τών σκοπών". 

Θά περίμενε κανείς πώς υστέρα άπο* τίς δ υομολογη'σει,ς Καραμανλή -

Παπαληγούρα θά πραγματο πο υο'ταν επίσπευση της δ ι,αδ ι,κασίας ένταξης. 

Κυ'ομως κατά την έναρξη τών συνομολυών μεταξύ Όρτολί καί Παπαληγου-

ρα στίς 19 'Οκτώβρη 1976 δέν ορίστηκε έναρξη διαπραγματεύσεων γι,ά 

την κοι,νη' βάση της Αποφάσεως Εντάξεως κατά το* άρθρο 237 της Συνθή

κης ΕΟΚ. Καί κάτι, παραπάνω: Αναβλήθηκε καί ή εγκρυση τοϋ Χρηματο-

δοτυκοΟ Πρωτοκο'λλου 1963 - 72 τών 330 έκ. δολλαρίων. 

Γι,ά νά συγκαληφθεϋ η νέα αύτη κρίση μεθοδευθηκε ή πρόσκληση 

τοο κ. Καραμανλή άπο το'ν εΰδοκο* Είσηγητη της ΙΙολι,τι,κης Ένο'τητος της 

Ευρώπης στην ΕΟΚ κ. Τίντεμανς. Αύτο'ς εξήγησε στο'ν κ. Καραμανλή τίς 

"πλάνες" που έπι,κρατοϋσαν στην Έλληνι,κη' Κυβέρνηση σχετοκά μέ το* 

νο'ημα της "Ενταξης. Στίς 30 Νοέμβρη 1S76 δ tan υστώθηκε επίσημα ή 
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" πα ρ εξήγηση" ανάμεσα cttfv ΕΟΚ καί την Έλληνοκη Κυβέρνηση. Ό φ ί~ 

λος του χ. Καραμανλή Προ'εδρος της Γαλλυας - μετά τη'ν επίσκεψη τοΰ 

πρώτου στο' Παριίσ'υ - παρέπεμψε το' θέμα στους υπουργούς εξωτερικών 

στ£ς Βρυξέλλες που συνεδρίαζαν έκεϊ στα πλαυσυα της έτη'σοας συνο'δου 

τοΰ NATO. 

'Η ολη ¿στορι*α μπορεί νά συνοψϋσθεϋ πολΰ άπλα. Ένώ ή Έλλη-

νunii Κυβέρνηση έναποθέτευ την πολύτοκη καύ ούκονομυκη' τύχη της χώρας 

μας στο' δυευθυυτηρυο της ΕΟΚ - NATO, καύ προχωρεί βήμα βήμα σε 

έχχωρη'σευς των νομι,κά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του έθνους., το' 

δοευθυντη'ρ to μεθοδεύει, πάρα πέρα έκχωρησεϋς μη' δονοντας καν τη δυνα

τότητα στην Κυβέρνηση να κρατη'σει, τά "προσχη'ματα" . 

EÍvat πυά κρυστάλλονα σαφές πώς στο' παζάρι, της ένταξης έχουν 

συμπερ υληφθε Ζ ή Κύπρος
5
 το* Αύγαϋο (αυγυαλύτυς ζώνη, έναέρυος χώρος, 

υφαλοκρηπίδα, άφοπλυσμο'ς των νη'σων) και* ή Θρα'κη. Πώς ή πόρευα που 

έχει, χαράξει, ή Κυβέρνηση είναι, πορεία συρρίκνωσης τοΰ έλληνυσμοΰ καν 

απεμπόλησης κάθε ίχνους άν ζαρτησυας. Πώς ο'λα αυτά γύνονται, στο* 

βωμό* του "άνήκομεν εΰς τη'ν Δύσυν'
:
. Πως ολα αυτά γι,'νονταυ πυσω άπο 

τή*ν πλάτη τοΰ Λαοΰ
9
 μέ άπο κλ ει,στ ι,κη πρωτοβουλυα καύ" άπο κλ ει,στυκη 

αύθύνη της Κυβέρνησης. 

ή 
ί; il 

Δυαγράφονταο γυά το' "Εθνος χαυ το'ν Λαο* τεράστυοι, κύνδυυου. Στα 

δυο'μυσυ χρο'νυα διακυβέρνησης της χώρας από* τον κ. Καραμανλή. 

1. "Οχι, μο'νο δεν προωθήθηκε ή λύση της "έθνυκης κρύσης" τοΰ Κυπρυα·-

χοΰ
3
 άλλα έπυδυώθηκε μέ τη'ν ανοχή* άπο' μέρους της Κυβέρνησης μι,δς 

de facto δυχοτομησης - δηλαδή δυαμελυσμοΰ της Κυπρυακης Δημο

κρατίας - πού είχαν μέ την υπογραφή τους έγγυηθευ το'σο ó χ. Κα

ραμανλής οσο καό ó κ. Αβέρωφ στύς Συνθήκες της Ζυρίχης το' 1959. 

2. Άναγνωίρύστηκε άπο την Κυβέρνηση ή ύπαρξη ένο\ νέου, ανύπαρκτου 

. / . . 
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γυά τη'ν ΰστορία καί τον Έλληνι,σμο
3
 ζητήματος Αργαίου Πελάγους 

- με την Πρωθυπουργική" Ανακοίνωση της 27ης Γενάρη 1975
5
 μετά 

τ ή* ν επίσκεψη του "Ηγκλετον. 

3, Εγκαταλείφθηκαν στο' έλεος της Τουρκίας καί χωρίς τη'ν χρησιμο

ποίηση των δυεθνών ενδίκων μέσων où έθνυκε'ς μει-ωνο'τητες στην 

Πόλη, "ΐμβρο καί Τένεδο. 

4. Προωθήθηκε ή ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ στά πλαίσια διαπραγμα

τεύσεων καί με δρους που ΐ,σοδυυαμοΰυ με παράδοση των πλουτοπαρα

γωγικών πο'ρων της χώρας μας στά πολυεθνικά μονοπώλια της Δΰσης. 

Γυατί πρέπει- νά τονυστεί πώς où ορού της ένταξης θά είναυ 

απεχθέστερου κ υ 'άπ 'αύτου'ς άκο'μη τους ορούς της Σύνδεσης. 

Ιούς κίνδυνους αύτοΰς περοπλέκευ το' γεγονός πώς επίκεινται, 

σημαντικές, περοπέτει,ες στο' χώρο της Βαλκανικής μέ άγνωστες γυά τον 

το'πο μας συνέπευες. 'Η Κυ3έρυηση
3
 παρά τίς γραπτές naC προφορικές 

προε too πο ι-η'σει,ς μας, δεν εστερξε οΰτε υά ενημερώσει την άντι,πολί-

τευση
5
 οΰτε νά προ ετο ι,μάσευ την Έλληνι,κο Λαο γυά τίς δοκυμασίες 

πού* μας περιμένουν. Τορπίλλυσε καί τορπυλλίζεο την έθνι,κη ένο'τητα 

ό'χυ μονό γυατί αρνείται, κάθε οΰσι,αστϋκο* διάλογο αλλά καί γι,ατί 

ακολουθεί έθυι,κά απαράδεκτη πορεία μέ την ¿ποία είναι, άδι,ανο'ητο νά 

συμπλεύσει, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ft 
ft ft 

'Η ά*ντι,πολ ί τ ε υ σ η . π ρ έ π ε ι , νά α ν α μ ε τ ρ ή σ ε ι , τ ί ς δ υ κ έ ς τ η ς ύ σ τ ο ρ ι , κ έ ς 

ε ύ θ ϋ υ ε ς . Δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν ά α ρ κ ε σ θ ε ί σ τ η ν κ α τ ά θ ε σ η ε π ε ρ ω τ ή σ ε ω ν . Σέ 

σ υ σ χ έ τ ι , σ η μ ' α ύ τ ο ' δ ι ,ερωτώμαστε τ ί ευνοι ,α έ χ ε ι , ή ε π ε ρ ώ τ η σ η πού* κ α τ ά 

θ ε σ ε ο κ . Π ε σ μ α ζ ο γ λ ο υ που ε ί ν α ι , δλη α ύ τ η τ η ν π ε ρ ί ο δ ο Προ'εδρος τ η ς 

Μυκτης Ko evo β ο υ λ ε υ τ ι , κ η ς Έ π ι , τ ρ ο π η ς ; 

Γυά το' ΠΑ.ΣΟ.Κ ή σ υ μ μ έ τ ο χ η στη Μι,κτη* Ko evo βουλ ε υ τ ι , κ η Ε π ι τ ρ ο 

πή δ έ ν σ ή μ α ν ε π ο τ έ α π ο δ ο χ ή τ η ς π ο ρ ε ί α ς προ'ς τ η ν έ ν τ α ξ η . Στο'χο ε ί χ ε 
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εναν Mat μο'νοÌ Την διατύπωση των θέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ σε κάθε φάση 

Mab κάθε δψη τών δ υαπραγματ εύσεων. 0 ΰ προ'σφατες δμωε έξελόξεος 

δέν μαε επυτρέπουν αύτη την πσλυτέλεοα. Είμαστε υποχρεωμένου να 

διαχωρίσουμε τίε εύθυνεε μαε άπο' την Κυβέρνηση στο'ν χευρυσμο* του 

θέματοε δπωε τυε έχουμε δυαχωρυσεο επίσημα Mat άπο το' Βήμα τηε 

Βουληε στο' θέμα τηε Κύπρου Mat του Αύγαίου. Δηλώνουμε Ματά συνέπεια 

άπο'ψε Ott αποσύρουμε το'ν κο tvo βουλευτ LMO μαε εκπρόσωπο άπο' την 

ΜυΜτη Έπυτρο πη . 

Προ'σφατα αναλάβαμε την πρωτοβουλία τηε Δημοκρατυκηε Συνεργασία ε. 

"Ηδη έπυτεύχθηκε σημαντική προ'οδοε. "Εχευ πι>ά θετ UMO πο υηθε Ζ ή πολύ

πλευρη δυμερηε συνεργασία τών Μομμάτων. Etvat άμεσο Mat ¿KtTaMTtMo' 

καθηΜον δλων μαε νά πάρουμε Kotvrî θέση πάνω στουε τεράστυουε Mtvô\5-

νουε που απορρέουν τόσο άπο* το'ν χευροσμο τηε ενταξηε δσο Mat άπο' 

τίε δυσοίωνεε έξελíξεtε στο' Λύγαίο, στο KυπptaMo' Mat στο'ν BaλMavtMc' 

χώρο. Νά δtaχωpίσουμε άπο' Motvoö τίε εύθϋνεε μαε άπο την lövtMa 

ζημ^γονο Mat άπαράδεΜτη πορεία πού* εχευ χaρáξεt ή Κυβε'ρνηση. 

Προ'ε το σκοπό αυτό* θα πραγματοποιήσουμε αύτη τη'ν εβδομάδα έπαοε'ε-

μέ όλα τά κο'μματα τηε άντυπολίτευσηε μέ την εtλtMptvη ελπίδα ότι θά 

φθάσουμε στην δtaτ^îπωση μtäε Μουνηε θέσηε πού θά προασπίζευ τά συμ

φέροντα τοΰ "Εθνουε Mat του Λαοϋ.
 fc 

Το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. 3 πtστo' στη δtaMη'ρυξη του, θά πpoχωpη'σεt ακλόνητο 

στο'ν αγώνα γtá τη'ν ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, την ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ Mat τη'ν 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, γtá y ta ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ Ν*ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

« 


