
Oí δηλώοεις του Α. Παπανδρέου 

Το πλήιρες κείμενο τών δηλώσεων του Α. Παπανδρέου προς την 
«Ε.τ.Κ.» είναι το έξης: 

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ της άρσης ταΰ εμπάργκο είναι μεγα
λύτερη άπ* τή^ στρατιωτική. Γιατί όπως εΤινοΐι γνωστό οί Τούρκοι 
εφοδιάζονται ^ μέ άπλα, τόσο άττο τίς ΗΠΑ, όσο και atro τη Δυτική 
Γερμανία κα! τους συγγενικούς μηχανισμούς του NATO. 

^ ΟΛΟΙ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝΕ να κρατήσουν τον τουρκικό στρατό σέ 
ψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Κι auro ένώ ó πρωθυπουργός της Toup-
κίαις^είχε^ιευκρινίσει δτι ή χώρα του αντιμετωπίζει σαν απειλή μόνο 
την 'Ελλάδα. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ της άρσης του εμπάργκο είναι íotaí-
τειρα σημαντική yià τίς μελλοντικές εξελίξεις πού προωθούνται cató 
τα στρατηγεία της Δύσης στην 'Ανατολική Μεσόγειο. 

Γιατί ή άρση του έ.μπ4ργκα, γ ι α την οποία συνείργησαν δλες 
οι χωιρες της ΕΟΚ καί του NATO, Ισοδυναμεί μέ επιβράβευση της 
εισβολής καί κατοχής στην Κύπρο. Καί έμμεσα, άλλα σαφώς σηιμαί- . 
νει_ βασικά, άτΓοδο,χή τών τουρκικών επιθετικών επιδιώξεων, τόσο στην f 
Ki/mpo δσο καί στο χώρο του Αιγαίου. 

ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ σαφές πώς ή 'Ελλάδα είναι προσκολλημένη σ' 
ίνα σίΑαστπισμο μέ δυο όψεις (NATO — ΕΟΚ) που άπεογάζοντα 
τη συρρίκνωση του 'Ελληνισμού. 

Ή παραμονή στο πολιτικό σικελός του NATO καί η επιστροφή 
με ειδικές, ή οχι, σχέσεις στο στρατιωτικό, καί ακόμα ή προώθηση 
της ένταξης της 'Ελλάδας στην ΕΟΚ, ëaxcwTOii σέ διαμετρική αντί
θεση μέ βασικά έδνικά συμφέροντα. Ή 'Ατλαντική Συμμαχία, στα 
πλαίσια της γενικής στρατηγικής που έχει χαράξει για ολόκληρη 
την περιοχή της 'Ανατολικής Μεσογείου, έχει επιλέξει τήν Τουρκία, 
καθώς καί τό 'Ισραήλ, σαν χώρες > γ- κλειδιά στην υλοποίηση τών 
σχεδίων της. _ΙΚ gj Q uy\ 1ΜΛ ¡} ΌΙ %•[ ψ£ 

Διαμόρφωση μιάί* νέας τάξης 

ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ να θεωρείται το εμπάργκο σαν μια μεμονωμένη 
φιΛοτουιΤικική πράξη των ΗΠΑ καί της Δύσης γενικώτερα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ απλώς ένα κρίκο σέ μια σειρά από προμελετημένες 
ενέργειες που άτποισκοπτουν στο νά διαμορφωθεί μιά νέα τάξη πραγμά-
των στην πειριοχή. 

ΕΤΣΙ στενά σιινδεδειμένα μέ τό έμπάιργκο θα είναι: 

• Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ διχοτομικής λύσης του Κυπριακού καί oi πιέσεις 
γιά παραχωρήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο 
Αιγαίο. 

• Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, πλήρης και άνευ δρων, της 'Ελλάδας στο στρα
τιωτικό σκέλος του NÀTO. 

• Η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ καί επέκταση τών αμερικανικών βάσεων στην 
'Ελλάδα. 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ στην ΕΟΚ είναι καί αύτη συνδεδεμένη 
μέ την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στην περιοχή. Γιατί χρησιμο

ποιείται άπα την ΕΟΚ σαν «δέλεαρ» καί σαν αντάλλαγμα για τις 
όποιες παιραιχωιρήσιεις Cnwiôoûv από τή χώρα μας. 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ή άρση του εμπάργκο ανοίγει το δρόμο για 
τα επόμενα βήματα τών «Συμμάχων», πού αποβλέπουν στην υλο
ποίηση του γενικού σχεδίου για τήν περιοχή. 

ΕΙΝΑΙ Π* ΑΥΤΟ πρόδηλο πώς θα πιρέπει ν' αναμένονται ρα
γδαίες εξελίξεις, τήν ακιριδή μορφή τών οποίων δεν μπορούμε νά^προ-
δικάσσυμε. Σέ όπαχχβήπτοτε, ομως,̂  μορφή τους, θα σημαίνουν για την 
'Ελλάδα, πάρα πέρα πιέσεις και εκβιασμούς. 

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ακριβώς ο! λόγοι π·ου απαιτείται ή σΦυιρηλά-
τηση της εθνικής λαϊκής ενότητας στα πλαίσια μιας νέας εξωτερικής 
καί αμυντικής πολιτικής». 

Στήν αμερικανική Βουλή 

"Οπως άνεκοινώθη από τον Λευκό Οίκο, ό πρόεδρος Κάρτερ εΤ-
_χεχθές μακρά συνομιλία μέ τον κ. Τζίμ farr, ( ηγέτη της ΔημρκΡα-
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