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ΑΝΔΡΕΑΣ: Ti 0ά έκανα αν ήμουν πρωθυπουργός 

Αντίβαρο στό NATO 
Τό πλήρες κ ε ί μ ε ν ο τ ή ς συνέντευξης πού 

παραχώρησε ό πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ , κ. 
"Ανδρέας Παπανδρέου, στον π ο λ ι τ ι κ ό 
σ υ ν τ ά κ τ η τ ή ς «Πρωινής Ε», κ. Ά ν τ . Κα
λ α μ α ρ ά , έ χ ε ι ώς ε ξ ή ς : 

ιΠΡΟΊ'ΝΗ· Κύριε Πρόεδρε, πώς ερμηνεύε
τε τό ρωσικό άνοιγμα προς την Ελλάδα ; Νομίζε
τε ότι είναι περιστασιακό *η" τό Εκτιμάτε σαν εν
τεταγμένο ο* ένα γενικότερο μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό ; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; Είναι fttnoi-

"•^vWFfïïÎEn o*eaeu>v ποΑιτικπο Φί
λιοι οτην ηεοιοΐίΐΊ 
TDC AUTO ενταοσεται στο νενι-
κοτεοο 0T(xnnvntò TOC ηλόνο πού 
αποσκοπεί στην ποοωβηοη trie ù· 
<peonc και τή υείωση τών έΕοπΑι-

ί νδιοφέοον enoueviuc #• 
η επιλονη του νοόνου νιο την 

noavuoronoinon τού àvoivuoroc 
Ποοοποθεοη βοοική νια τήν ηοα· 
viicrronoinon èvóc àvoivuoroc 
nooe την Ελλάδα εινοι ή αντίλη
ψη mi)C τό àvoivua βά νίνει euut· 
vu«; δεκτό από την ελληνική 
πλευοό Kai αυτά φαίνεται να 
ουυβοίνει αυτή τή στιγμή. Φαί-

roi. δηλαδή νά άπόονει διάθε
ση από τήν πλευρό TOC Ελληνικήα 
κυβεονηοηο νό αΕιοποιήοει τό 6· 
νοινυο Πού οφείλεται αυτό : Ο-

«,εται στό νενονόο ότι ή Τουρ
κία ε ϊ ε ι ήδη αναπτύξει βεουότα· 

»cic u< τη Σοβιετική Ε-
viixm ηαρό τό νενονόο ότι dpi-

roi στο NATO, καί είναι ε
ι ι προωθήσει τή σύναψη 

ii ηολιτικήο φίλ'ιοο uè τή 
νωση Αυτό λύνει 

τα venia τηο Ελληνικηε κυβέρνη-
one σέ οντιδοάσειο πού θά uno-
ρούσαν νά ύηάοίουν από ηλτ-υ 
pac τήε ïuuuaï iac . Μια πού ή 
IiAiuavia άνέγεται αυτή την 
Τουρκική ηοοσέννιση noóc τή 
Σοβιετική Ενωση, υ« ηοιό δίκαιο-
λονητικό δεν θά άνεγόταν μια 
τέτοια ηοοσέννιση καί νιά τήν 
Ελλάδα, θ ά έπρεπε νά προσθέσω 
τούτο· Ό τ ι και άπό Σοβιετικάα 
nAcuoàc ή έηιλονή αυτού .τού 
νοόνου ένει Ίδιαϊτεοο νόηαα. 'Ε-

Kovf ι τόσα άνοίvuara, ποό· 
ouwna noóc τήν Τουοκίο ίοίκονο-
υικη βοήθεια έηισκέιμεκ: άνωτά· 
του επιπέδου, επίσκεψη Ούνκάρ· 
Κ(ύφ). έτοι ώστε νά επιτρέψει 
την ανάπτυξη στην Ελλάδα κλι-
uQToc ασφιοθήτησηα σ ό τ ι ΟΦΟ-
οά TIC ποοθέσειο TOC Σοβιετικήο 

Evuxjnc απέναντι στην Ελλάδα. 
Μπορεί κατά συνέπεια νά θεωοη-

ή Σοβιετική ποωτοβουλία σάν 
ποοοπαθεια éEiooooònnonc 

αλλονήο τού κλίματος, που έ
νει τείνει νά έηικστήσει ΠΟΟΟΦΟ-
τα στον ελληνικό νώοο. 

«ΠΡΟΙΝΗ» Αν, κύριβ 
Πρόεδρε, εκτιμάτε τό ρωοι-
κό άνοιγμα οόν ούοιαοτικό 
καί οάν απαρχή μιας πρα
γματικός αλλαγής τής ρωσι
κής πολιτικής απέναντι οτήν 
Ελλάδα, πώς ν ο μ ί ζ ε τ ε ότι θα 
ί ζ ε λ ι χ θ ε Ι ; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; Bcoaiiuc εκ 
τιμώ το ρωσικό ανοινυο σάν ού-
οιοστικό. Είναι νιά μένα oatocc 

η Σοβιετική "Ενωση, άν καί 
άναννωοίΖει τό νενονός ότι ή 
Ελλάδα αποτελεί οπλοστάσιο τού 
N A T O ατά σύνορα της. επιθυμεί 
να υήν καταστεί αυτό έυπόδιο 
οτήν ανάπτυξη θετικών φιλικών 
ανέσεων όνάυεσα arouc δυό 
λαούο καί TIC δυο Κυβερνήσεις 
Εντάσσεται αυτό τόσο στό κλίμα 
Tnc ηολιτικήο Tnc υψεαηο οαο 
και οτό κλίυα Tnc τελικηο από-
a>aonc τού Ελσίνκι 

«ΠΡΟΙΝΗ». Κύριε Πράε-
βρε, ηώς νβμίζετ» ότι πρέ
πει νά αντιμετωπισθεί άηό 
ελληνικής πλβυράς - πώς βά 
αντιμετωπίζατε σείς σαν 
πρωθυπουργός - αυτό (τό Ο
ποιοδήποτε;) ρωσικό όνοι-
γμο; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είνσι σαφώς 
υιό ευκαιρία νιά τήν άνάπτυΕη 
mac ηολυηλευοηο έΕωτερικήο ελ
ληνικής πολιτικής. Tnc άναΖήτη-
one δηλαδή εθνικών έρειουάτων 
noóc oAfc Tic κατευθύνσεις Ιδι
αίτερα αυτή τήν περίοδο πού το 
NATO και ή ΕΟΚ ένουν επι
σπεύσει καί εντείνει τήν προσπά
θεια νια νά επιλυθούν τά προβλή
ματα Tnc νοτιοανατολικής η 
ouvae τού NATO σύμφωνα με τά 
στοατηνικα TOUC αυυφέοοντα η 
άνάπτυΕη ανέσεων μέ τή Σοβιετι-
κη Ενωση προσφέρει οτήν Ελ
ληνική κυβέρνηση — τήν οποια
δήποτε Ελληνική κυβέρνηση — 

ιοχυοό αντίβαρο. Kai netta 
έτσι τήν απομόνωση οτήν óncia 
uac ένει όδπνήσει ή πολιτική τού 
•άνήκομεν etc την Δύοιν·. 

ΑΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ TON ΗΠΑ 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

«ΠΡΟΙΝΗ»: Κατά τΙς εκτι
μήσεις σας κ. Πρόεδρε, τό à 
νοιγμβ αυτό έηιχε»ρ«1ται Αν 
αγνοία τών ΗΠΑ, 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εινα. αδύνα
το το ανοινυα αυτό νά εηινβιρεί-
ται εν άγνοια τών Ηνωμένων Πο
λιτειών Καί είναι πιθανό να μην 
είναι εύϊάοιοτο vi OUTÉC. Τούτο 
προκύπτει άπό τό νεο ψυνρρπο-
λεμίκό κλιυυ πού έχει όναητυνθεί 

Ηνωμένες Πολιτείες καί πού 
οδηνήοει πρόσφατα σ' α 

πού ονόμασα ηρό καιρού ηδη. 
ιανητικη ouvimapEn τών 6ύο ύ-
ιεοδυνόυεων 

«ΠΡβΙΝΗ»; Kuptc Πρόε
δρε, ή προσπάθεια τής κυ· 
βκρνήοκως τών ΗΠΑ νΟ έπι 
τύχει τήν άροη τού εμπάρ
γκο τών όπλων ν Ό τήν 
Το,.,'Μη, «.(ναι περιοταβιοκός 
Ελιγμός, ή μέρος γκνικότε 

ακεΟίοιι ενισχύσεως τής 
ι <ιας οέ βάρος τής Ελ 

λόδος; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η ποοοπαθεια 

Εινοι 

»jv ΗΠΑ νά έ· 
άρση τού εμπάργκο 
.ιοταοιακός ελινυοο 

νενικοτερου σνε· 
Η Ιουοκια αποτελεί σήμε-

υέ Tic στοατηνικές 
των Ηνωμένων Πθλι· 

ιτο κλειδί στην Α 
ιλικη Μεαονεω καί τή Μ 

Γιατί η Τουρκία έχει 
ι ufc m Σοβιι 

ή Τουρκ. 
νοοα ouf; 

ιτί ή Τουρκία 
UTO οτόν 

DO του ΝΑ 
υωτοτρο 

τη 5 >αη και u 

λεκτική ·η και εγκυμονεί 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΗΝ «ΠΡΩΙΝΗ Ε» 

προοεγγιση 
οτή Μόσχα 

όλων των ειδών TÌC ÔUVOTÉC έ-
οωτεοιες έΕελιΕε^· Κάτω an ou· 
T8C Tic auvèn^c ή ενισνυοη Tnc 
TouoKiKnc στρατηγικής δυναμτκ: 
KoOwc καί ή ένίσγυοη Tnc οίκονο-
uiac της. αποτελούν óucoouc καί 
πιεστικούς oToyouc τόσο νιά TIC 
Ηνωμένεΰ Πολιτείεΰ, όσο κο) 
άλλες γώοεΰ τού NATO καί τις 
γώοες τής ΕΟΚ. Είναι σαφές ηώο 
η ένίσνυση τής TOUOKÌOC δηυι-
ουονεί κίνδυνους νιά τήν έδαφί-
τεοικης νομοθεσίας της. ηοανμα· 
κη ακεραιότητα της Ελλάδας. Κι 
αύτο ιδιαίτερα ύστεοα άπό τις 
δηλώσεις τού Ετσεβίτ ότι η 
Τουρκία δέν κινδυνεύει ano τή 
Σοβιετική Ενωση άλλα άπό τήν 
Ελλάδα Επειδή όμως ηόλευος 
υεταΕύ Ελλάδας καί Τουρκίας θά 
είνε καταστοεπτικές συνέπειες 
νιά τή συνονή τού NATO, είναι 
Φυσικό ότι oi ΗΠΑ καί τό NATO 
θά αναλάβουν κάθε δυνατή πρω
τοβουλία ηοός άποφυνή του. Ω
θούν νΓ αυτό τό λόγο σέ διαπρα-
γυατεύοεις, τόσο σέ ό.τι όφοοά 
το Κυπριακό, όσο καί σ' ό.τι ά-
Φοοά τό Αίναίο. Δεδομένου ότι 
oi τουρκικές διεκδικήσεις είναι α
παράδεκτες γιά τήν Ελλάδα ίουν 
κυριοργία ή διγοτόμηση τού Αι 
νοίου. ουσιαστική δινοτόμηση 
τής Κύποου). ύηάογει άδιέΕοδο. 
Καί τό άδιέΕοδο ούτό έπιγειοούν 
νά λύσουν τουτόνοονα υε υείω
ση τών τουρκικών δίεκδικήοεων 
καί υέ «λογικές» ύηονωοήσεις 
τής Ελλάδας ο' ό.τι όνοοό τά 
κυοιαογικό της δικαιώυατα. όπου 
αυτό κατονυοιονονται άπό τις δι
εθνείς συυβόσεις καί συνθήκες 

«ΠΡΟΙΝΗ»: Ποιος είναι κό
τα τις εκτιμήσεις οας ό μα 
κροηρόθεσμος στόχος μιας 
τέτοιας αμερικανικής έζωτε-
ρικής πολιτικής; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Oi μακροπρό-
θεσμοί στονοι τής εΕωτερικής πο
λιτικής τών ΗΠΑ οτήν ηεριογή 
τής Ανατολικής Μεσογείου δεν 
ένουν ουσιαστικά άλλάΕει άπό 
τήν έπονή τού Τρούμον ή καί τού 
σχεδίου Άτσεσον. Σ ' ό.τι αφο

ρά τό Κυπριακό, στόνος είνσι η 
ενσωμάτωση τής Μεγαλονήσου 
στό NATO, στό πλαίσια κάποιας 
υορψης διγοτουηοης- Σήυερα. 
προκοινετοι η γολαοή ουνουο-
σπονδία ο ό.τι άφορα τή συντο-
νυοτική δουή. τό 33 - 35ο)ο νιά 
τον τουοκοκυποιοκο τουέα α' ό.τι 
άφοοά τό έδαφος, ή απαγόρευση 

ελεύθερης ένκατοστασης κι 
η υονιμπ παρουσία ελληνικών καί 
τουοκικών στοατευμάτων οτή Με-
ναλόνησο. Σ ό.τι άφοοά τό Αι
γαίο, ή συγκυοιαοχία Ελλάδας 
και Τουρκίας ή διχοτόμηση που 
νά έΕαοφαλίΖει σημαντικό τμήμα 
τού Ανατολικού Αιγαίου οτήν 
Τουρκία. Μετά τή λύση — τήν ο
ποιαδήποτε λύση — τών διαΦΟ-
οών μεταΕύ Ελλάδας καί Τουρ
κίας, οι ΗΠΑ θά προωθήσουν α
κόμη καί τή δηυιουονία κοινού 
Ελληνοτουοκικρύ στοατηνείου. 
Κάτι βέβαια, πού θά δοουφορο-
ποιήσει τήν Ελλάδα καί απέναν
τι οτήν Τουρκία. Μια τέτοια έ€έ-
λιΕη θά αποτελέσει έννύηαη νιά 
τόν πλήρη έλεννο τής ηεο»ονης 
άπό τις Η Π Α καί τό NATO. Αύ
ται, κατά τη ννώμη μου. είνσι oi 
υακροηοόθεομσι ο τ ό ν « τών 
Η Π Α 

ΜΟΝΟ ΤΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

ΤΟΝ ΗΠΑ 
«ΠΡΟΙΝΗ»; Κατά τις έκτι-

μηοεις καί πληροφορίες σας 
κ. Πρόεδρε, μια ισχυρή καί 
δημοκρατική Ελλάδα είναι έ· 
ζω άπό τους σχεδιασμούς καί 
τίς προοπτικές τής αμερικα
νικής έζωτερικής πολιτικής, 
γιά τό anwTcpo έστω μέλ
λον; 

* 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Oi Ηνωμένες 

Πολιτείες λίνο μόνο ενδιαφέρον
ται εάν ή Ελλάδα θά είναι ίσγυρή 

Αναγκαία ή «έλληνο-
ποίηση» του κρατικού 
μηχανισμού καί μόνο αύ
τη θά άηοτρέφει μιά νέα 
δικτατορία, όταν τήν ε
πιχειρήσουν οι Αμερι
κανοί. 
Πρέπει νά διακηρύξου
με δημόσια ότι τά σύνο
ρα μας δέν θά αποτελέ
σουν αντικείμενο δια

πραγματεύσεων. 

Δέν ενδιαφέρει τίς Η. 
Π.Α. άν στην Ελλάδα υ
πάρχει Δημοκρατία, πα
ρά μόνο ή προώθηση 

τών κρατικών τους στό
χων. 

Στις κρίσιμες τούτες ώ
ρες χρειάζεται εθνική 
λαϊκή ενότητα. 

ή δημοκρατική Εκείνο πού TOUC 
ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα νά 
προσφέρει τή νεωοπολιτική TOC 
θέση νιά τήν προώθηση τών 
οτρατηνικων καί άλλων στόχων 
τών Η Π Α στην περιοχή- Εάν κά
τι τέτοιο ουυβιβάςεται υέ δήμο 
κρατικούς θεσμούς, δηλαδή, 
ή έκλενυένη κυβέονηση άηοδέχε 
ται τους μακοοηυοθεουους οτο 
χους τής αμερικανικής εΕωτερι 
κής πολιτικής τότε oi δηυοκοατι 
κοί θεαυοί θά ποηαυείνουν σέβα 
ατοί. 'Αν όυως υπάρχει πλα 
λαικη όντιδοοση νια τή χο 
τού ελληνικού χωοου νια 
χους που έΕυπηοετούν το ουι 
ροντα των ΗΠΑ καί έΟΥΟνται 
αντίθεση u ούτά της Ελλάδας, 
τότε δέν θά διατάσει νά ποοωθή-
σει άηοσταθεοοηοίηοη τού δηυο-
κοατικού* πολιτεύυατος. ΓΥ αύ
το έχω πάντοτε αποδώσει τερά
στιο σημασία α αυτό πού όνομό-
ίω έλληνοηοίηοη τού κρατικού 
υηνβνισμού. Εάν oi "Ελληνες δη-
uòatot λειτουργοί κοί ίδιαίτεοα οι 

Ενοπλες Δυνάμεις τής χώρας 

βαέουν οέ πρώτη μοίρα τά ελλη
νικά αυυφέοοντα και είναι απο
φασισμένοι νά σεβαστούν τά δι
καίωμα τού κυρίαρχου λαού αυ
τός νά καθορίζει τήν ποοεια τήε 
χώρας του. τότε κανενός κίνδυ 
νος δέν ύπάοχει. 

ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΜΟΝΟ ΤΟ «ΑΝΗΚΟΜΕΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ» 

«ΠΡΟΙΝΗ»; Νομίζετε ότι ή 
κοβέρνηοη τών ΗΠΑ αδιαφο
ρεί γιά τό ενδεχόμενο μιας 
βασικής αναθεωρήσεως τής 
ελληνικής έζωτκρικής πολιτι
κής; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αναμφισβή
τητα, ή κυβέονηση τών ΗΠΑ δεν 
αδιαφορεί γιά τό ενδεχόμενο uiàc 

βασικής αναθεώρησης τής ελλη
νικής έΕωτερικης πρλιτικής. Η 
πρλιτική τού «άνήκομεν είς την 
Δύοιν» είναι η αόνη πού τ · ύ ς έ· 
Ευπηοετεί. Η πολιτική τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., πού στηρίζεται οτήν αρ
χή ότι ή Ελλάδα άνηκει ατούς 
Έλληνες, έρχεται οε ΟΟΦΠ αντί 
θέση υε τη διαμοοΦωμένη στοα
τηνικα τών ΗΠΑ. πού βλέπουν 

Ελλάδα υονόχα οάν όουητή-
οιο νιά τήν ιμπεριαλιστική τους 
δοοστηοιότητα στην περιοχή-

«ΠΡΟΙΝΗ»; Πώς βά άντ,με-
τωπίζατε τήν αμερικανική 
καί Νατοϊκή προσπάθεια άρ
σης τού εμπάργκο, σάν πρω-
θ ηοοργός τής χώρας, κ. 
Πρόεδρε ; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πρώτ" άη ό
λο θά κοτήννειλα άπερκρραστα 
τήν απόφαση τών ΗΠΑ νά έΕο-
πλιοουν χωρά πού κατά παράβα
ση όλων τών κανόνων τού διε
θνούς δικαίου καί άχόμη τής έσω· 
τοποίησε με Νατοίκά όπλο τή βάρ-
βαρβη εισβολή στην Κύπρο. Δεύ

τερο, θά εκινουμην δοοοΓπθκ» 
νιά τήν απόκτηση ένολλοκτικών 
•νίνων έΕοηλιουού των Ενόπλων 
Δυνάμεων τής νώρας μας καί 
θά tnèorteuòa τήν άνάπτυΕη τής 
ένχώριος πολεμικής βιομηχανίας 
μας. Γιά μας. νιά τό Π Α Σ Ο Κ . 
αυτές οί δυο αντιδράσεις είναι 
επιβεβλημένες νιά οποιαδήποτε 
κυβέονηση πού βρίσκεται οτήν 
άοχή Αν τό Π Α Σ Ο Κ ήταν στην 
κυβέονηση θά έηέοπευδε τήν u 
λοποίηση των βασικών του καί 
παγίων θέσεων, θ ά έκλεινε T I C 
αμερικανικές βάσεις καί θά απο
χωρούσε ολοκληρωτικά τόσο άπό 
τό στοατιωτικό όσα καί από τό 
πολιτικό σκέλος τού NATO. 

«ΠΡΟΙΝΗ»; Κύριε Πρόεδρε, 
πώς προβλέπετε ότι θά εξε
λιχθεί ή ελληνοτουρκική διέ
ν ε ξ η ; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Οί έλληνο-
τουοκικες σχέσεις βρίσκονται σέ 
άδιέΕοδο. Οί έπιδιώΕεις τής 
Τουοκιας οτήν Κύπρο, όπως επι
βεβαιώθηκαν άπο τίς πρόσφατες 
προτάαεις τών Τουοκοκυηοίωγ, 
είναι όπαοάδεκτες νιά τόν Πρό
εδρο τής Κυηοισκής Δηυοκοα-
τίος Κοί είναι άπαοάδέκτες 
βάθρων Δεν επιδέχονται βελτιώ
σεις Απαιτούνται εντελώς και-
νούοιες ηοοτάοεις πού νά εντάσ
σονται οτό πλαίσιο τών ωΠΦίουά-
των τού OHE Στό Αιγαίο ή 
Τουρκία ορνείτοι τόν διάλονο υέ 
βάση τόν ισχύοντα διεθνή νόμο 
ή ακόμη καί τή διεθνή ποοκτική 
ίηού αποτελεί θέοη της κυβέρνη
σης της Νέας Δηυοκοοτίας). Χα-
οσκτηοίεΌυν τά ηρόθληυα σάν 
πολιτικό, σαν ποόβληυα Ζωτικού 
χώρου, ή λύοη τού οποίου θά 
ηοέπει να αντανακλά το συσχετι
σμό τών δυνάυεων. Είναι άοα κι 
αυτές οί έπιδιωΕεις. οί προτα
θείς, απαράδεκτες. Γιατί καμιά 
χώρα σήμεοα δέν μπορεί ειρηνι
κά καί εθελοντικά νά παραχωρή
σει εθνικά κυριαρχικά δικαιώμα
τα. Πρόβλεψη υου νιά τό όυεσο 
υέλλον είναι ή ουνέχιση κοί εν
τατικοποίηση τού άδιέΕοδου. Καί 

εφόσον τό άδιέΕοδο αύτο εκφοά-
έετσι μόνο με δημοσιές διακηου-
Εεις η μέ άκαρπες οτήν ουσία 
διαπραγματεύσεις, δέν θά κινδυ
νεύσει ή ειρήνη οτήν περιοχή 
Εάν άμως οι τουρκικές διοκηού-
Εεις περάσουν οέ προκλητικές ε-
νέρνειες. τότε ασφαλώς υπάρχει 
ό κίνδυνος της πολεμικής συν-
κρούσης. Έχω πάντοτε διοκηού-
Εει οτι μιά σαφής δημόσια έΕαγ-
νελία τών συνόρων υας καί δια-
κήρυΕη ότι τά αυνοοά υας αυτά 
δεν θά αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων, θό υποχρέω
νε τήν Τρυρκία νά άλλάΕει τόν 
τόνο της. θ ά τήν οδηγούσε σέ 
πολεμική έηιχείοηση μόνο οτήν 
περίπτωση πού ή άμυνα υαε δέν 
ήταν επαρκής. Σήυεοα είναι έ-
παοκής· Kai ποέπει νά διατηρη
θεί σέ τέτοια επίπεδα πού νά κα
ταστηθούν άαυυφοοη νιά τήν 
Τουρκία οποιαδήποτε πολεμική 
μικη περιπέτεια. 

«ΠΡΟΙΝΗ»; Ποιες νομίζετ« 
ότι θά είναι oi εσωτερικές έ· 
ζκλίζεις οέ περίπτωση περαι
τέρω όζύνσεως τών εξωτερι
κών προβλημάτων τής χώρας; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είναι πάρα 
πολύ δύσκολο νά προβλέψει κα
νείς τίς επιπτώσεις στις έοωτε-
οικες έΕελίΕεις υιάς παραπέρα 
όΕυνσης τών έΕωτερικών ηρρ-
βληυοτων της χώρας. Κάτι τέτοιο 
οπωσδήποτε ένκυυονεί τεράστι
ους κινδύνους. ΓΓ αυτό. θ: 
τίς κρίσιμες ώρες θέλω νά επα
ναλάβω τή θέση τού Π Α Σ Ο Κ . 
νιο έθνικη λαϊκή ενότητα, που α 
ποτελεί όοα νιά τήν επιβίωση του 
έθνους. Καί ή ενότητα αυτή μπο-
ρει νά σφυρηλατηθεί νύρω άηο 
μια άηλή αρχή- θέλουμε νά Ζή
σουμε ειρηνικά υέ όλους TOUC νεί-
τονές υας. δέν διεκδικούμε χώρο 
καμιάς νείτονας νώρας. άλλα αρ
νούμαστε νά συζητήσουμε την 
παραχώρηση οποιουδήποτε κυ
ριαρχικού uac oNcaiüHMToc noè' 
κοτοχυρώνετοΊ άηό διεθνείΰ ου»>· 
βάσεις κοί συνθήκες κοί πού MflH 
τακτήθηκε υέ θυσίες γενεών. 

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! 
To nflCKTpoviKO Shefronk Quartz 

μόνο 1 ΚΛ'ΙΛ δρχ.! 
'Ηλεκτρονική ακρίβεια Quartz 
Tò Shetronic Quartz, προϊόν 
'Αμερικανικής τεχνολογίας, 
είναι ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι χεριού: 
Οί ενδείξεις του διαβάζονται συνέχεια 
άπό μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία. 
Χάρη στο ενσωματωμένο κρύσταλλο 
Quartz, που ταλαντούται μέ 36.721 
παλμούς το δευτερόλεπτο, έχει 
απίστευτη ακρίβεια! 
Λειτουργεί μέ μπαταρία που χρειάζεται 
αλλαγή μιά φορά στους 15 μήνες. 

Λειτουργίες 
To Shetronic Quartz έχει β διαφορετικές 
λειτουργίες: 
1, 2: Δείχνει τήν ώρα 
καί τά λεπτά. Τ25 
3, 4: Πατώντας το πάνω κουμπί μία 
φορά,δείχνει μήνα και ημερομηνία. 
To Shetronic Quartz είναι 
προγραμματισμένο νά δείχνει 
ολους τους μήνες σωστά, χωρίς ρύθμιση. 
Δηλαδή τον Ιανουάριο μέ 31, 
το Φεβρουάριο μέ 28 κλπ. "Εχει 
προγραμματιστεί ακόμα και για 
τα δίσεκτα έτη. 
S: Πατώντας τό πάνω κουμπί δύο* .-*) 
φορές δείχνει τά δευτερόλεπτα. Ι Ο J 
6: Πατώντας τό κάτω κουμπί ή οθόνη 
φωτίζεται. Έτσι, οί ενδείξεις διαβάζονται 
ακόμα καί στό σκοτάδι! 

2πλή εγγύηση 
1. To Shetronic Quar'z συνοδεύεται 
άπό γραπτή εγγύηση 1 έτους 
Οτιδήποτε κι αν πάθει στό διάστημα 

αυτό (πράγμα απίθανο) εμείς 
θά σας τό επισκευάσουμε δωρεάν. 
2. Αν μέσα σέ 10 μέρες άπό τήν 
αγορά δέν έχετε μείνει απόλυτα 
ευχαριστημένος άπό τό Shetronic 
Quartz, τότε μπορείτε νά μας 
τό επιστρέψετε καί νά πάρετε 
πίσω τά χρήματα σας. 

'Αγορά από τον ταχυδρόμο 
Γιά νά αποκτήσετε τό Shetronic Quartz? 
απλώς συμπληρώστε καί στείλτε μας 
τό κουπόνι παραγγελίας. Τό ρολόι 
θά έρθει σπίτι σας μέ τόν ταχυδρόμο 
στον οποίο καί θά δώσετε τά χρήματα. 

Shetronic Quartz! Φορέστε το! 
Tò Shetronic είναι πολύ προσεγμένο στή 
κατασκευή του καί τό φινίρισμα.'Εξαιρετικά 
στενό, έχει πάχος μόλις 8 χλστ! Μοντέρνο 
καί κομψό, τό Shetronic Quartz ταιριάζει 
τό Ίδιο όμορφα και σέ άνδρες καί σέ γυναίκες! 
Γιά σας ή γιά δώρο.. Τι καλή (καί μοντέρνα) ιδέα! 

Ευκαιρία περιορισμένης διάρκειας 
Προσέξτε : Η προσφορά αύ τή τού Shetronic Quartz 
λήγει στις 30 Ιουνίου. Γι' αυτό, μή καθυστερείτε 
καθόλου! Συμπληρώστε τώρα κιόλας τό κουπόνι 
παραγγελίας. Έτσι θά αποκτήσετε τό φανταστικό 
Shetronic Quartz στην απίστευτη τιμή τών 1.495 δρχ! 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ή τιμή τών 1.495 δρχ. διαρκεί μόνο όσο 
διαρκεί ή προσφορά καί μέχρι εξαντλήσεως του 
αποθέματος. Θά τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
βεβαιωμένη άπό τήν Ταχ. Σφραγίδα αποστολής. Γι' 
αυτό έπωφεληθήτε τώρα! 

ΠΑΡΑΗΕΙΛΤΕ ΤΟ 

ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ! ΑΠΛΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤ 
ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΗΜΕΡΑ! 

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑ^ΓΓΕΛΙΑΣ Θ 
Προς τή Sherton: Ταχυδρ. Θυρίς 4025-ΑΘΗΝΑ 
ΝΑΙ Παρακαλώ στείλτε μου τό ηλεκτρονικό ρολόι χεριού , 
Shetronic Quartz Αναλαμβάνω τήν υποχρέωση νά πληρώσω 
μέ αντικαταβολή στον Ταχυδρομικό διανομέα τό ποσό 
τών 1.495 δρχ. γιά τό ρολόι καί 22 δρχ. γιά τά τέλη 
δέματος επί αντικαταβολή. 
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