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Ο ΜΑΥΡΟΣ ΒΑΡΟΝΟΙ των ΓΚΟ καΐ ΠΕΤΙΓΙΟΝ 

Ή τροπολογία τού Κογκρέοοου 
γιά tó έρπάργκο κι οι αναδράσεις 
σΐήν Ελλάδα καί ΐήν Κύπρο 

Té τελικό «ftp**» neu έγνρίβηκ« 
Από τόν κοινή 'βπι τροπή της l e u -
λής καί τής Γερουσίας, βασίζεται 
στην τροπολογία Ράιτ, πού απεδέχθη 
4 βουλή, τή* 1η Αυγούστου καί «Ι-
ναι Té Ακόλουθο: 

«fri έβάψιο 6 2 0 (X) TOO νόμου 
παρί εξωτερικής βοηθείας, του I M I , 
δέν θά έχει περαιτέρω Ισχύ «ori επί
δραση μέχρις βτου ο πρόεδρος τών 
"Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίσει καί 
βεβαιώσει τ ο Κογκρέσσο, οτι ή επα
νάληψη τής «Χήρους στρατιωτικής 
σ ν ι ρ γ α σ ί α ς μέ τήν Touo« ίο et ναι 
προς το εθνικό συμφέρον τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών και προς το συμ
φέρον της 'Ατλαντικής Συμμαχίας, 
«αϊ I T I ή κυβέρνηση της Τουρκίας 
ενεργεί μέ καλή πίστη γ ι α τήν επί
τευξη Ιι καί ας non ειρηνικής ρνθμί-
σεως τού Κυπριακού προβλήματος, 
τής ταχείας ειρηνικής επιστροφής 
τών προσφύγων σ τ α σ π ί τ ι α τους καί 
ο τ ί ς περιουσίες τους, «α( τήν συ
νέχιση τής αποχωρήσεως τών τουρ«ι-
»αν στρατευμάτων a n o τήν Κύπρο 
» ν ά πλαίσια μιας λύσεως τον Κυ« 
πριακού προβλήματος καί τής ταχεί-
ας έπαναλ*)ψεως διακοινοτικών συ
νομιλιών μέ σκοπό μια Ιίκαιη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων. 

· . Ό νομός περί εξωτερικής βοη
θείας Tod IB6Î τροποποιείται μέ τήν 

Αμέσως μ ΐ τ ά το εδάφιο 
Β, τοϋ ακολούθου νέου εδαφίου: 

ολιτική τών ΗΠΑ 
ετικώς μέ τήν 
χολική Μεσόγειο 

620 Γ, (Α) Τ Ι Κογκρέσ. 
βτι ή επίτευξη μιας l ì -
μονίμου ρυθμίσεως του 

ι είναι καί θα παραμσίνει 
ίντικτιμενικός σκοπός τής 
|ς εξωτερικής πολιτικής. 

δηλώνει περαιτέρω Ι τ ι 
re ενέργεια τών 'Ηνωμένων 

»ν σχετικά μέ το εδάφιο 6 2 0 
νόμ«υ αυτού, 8έν θά σημαί. 

(ωση τής υποχρεώσεως τών *Η-
Πολιτειών γ ι ά μια δίκαιη 

του Κυπριακού αλλ' έπιτρέπε-
Γι μέ τήν προσδοκία Ιτι ή ένέργ<ια 

Γή βά οδηγήσει στην επίτευξη 
μιας λύσεως τού Κυπριακού καί σε 
μια γενική βελτίωση τών σχέσεων 
μεταςυ Ελλάδος Τουρκίας καί Κύ
πρου καί μεταξύ τών χωρών αυτών 
καί τών Ηνωμένων Πολιτειών. ΤΙ 
Κογκρέσσο διαπιστώνει οτι : 

« Ι . Μιά δίκαιη ρύθμιση του Κυ
πριακού πρέπει να συνεπάγεται τή 
δημιουργία μιας ελευθέρας καί ανε
ξαρτήτου κυβερνήσεως στην Κύπρο 
κ«' πρέπει νά εγγυάται Ιτ ι τά αν
θρώπινα δικαιώματα Ιλου τού πλη
θυσμού τής Κύπρου προστατεύονται 
πλήρως. 

»2. Μιά δίκαιη ρύθμιση τον Κυ
πριακού πρέπει νά περιλαμβάνει τήν 
αποχώρηση τών τουρκικών στρατιω
τικών δυνάμεων από τήν Κύπρο. 

» 3 . ΟΙ κατευθυντήριες γραμμές 
γ ι ά διακοινοτικές συνομιλίες, πού 
συμφωνήθηκαν στη Αουκωσίσ τ Ι Φε
βρουάριο τού 1977, καί ol άποοά-
σείς τών Ήνωμένων 'Εθνών σχετικά 
μέ τήν Κύπρο παρέχουν υγ:ά βάση 
γ ι ά διαπραγματεύσεις περί δικαίας 
ρυθμίσεως τού Κυπριακού. 

»4. Σοβαρές διαπραγματεύσεις 
υπό τήν ατγίβα του OHE θά είναι 
αναγκαίες γ ι ά τήν επίτευξη συμψω-
νίας έπί συνταγματικών καί εδαφι
κών θαμάτων οντάς του πλαισίου 
τών κατευθυντηρίων γραμμών καί, 

»5. Οί προστάτες προτάσεις τών 
Ιύο κυπριακών κοινοτήτων σχετικά 
μέ τήν επιστροφή τών προσφύγων 
στην τιόλη τής νέας 'Αμμοχώστου 
(Βαρόσια) αποτελούν θετικό βήμα, 
καί ·Ι 'Ηνωμένες Πολιτείες οφεί
λουν νά υποστηρίξουν ενεργώς τ ί ς 
προσπάθειες τού γενικού γραμματέα 
τών Ήνωμένων 'Εθνών σχετικά μέ 
τά θέμα αυτό. 

»Β. Ή πολιτική τών Ηνωμένων 
Πολιτειών σχετικά μέ τήν Κύπρο, 
τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία« θά 
κατευθύνεται πράς τήν αποκατάστα
ση μιάς^ σταθερής καί είρηνικόε α 
τμοσφαίρας στην περιοχή της Ανα
τολικής Μεσογείου καί γ ι ' αυτέ, θά 
Ι.έπεται από τ ί ς ακόλουθες αρχές: 

»Ι . ΟΙ 'Ηνωμένες Πολιτειεε θά 
υποστηρίξουν ενεργώς τήν επίλυση 
τών διαφορών μέσω διαπραγματεύ
σεων καί διεθνώς καθιερωμένων είρη-
νικών διαδικασιών, θά ενθαρρύνουν 
Ι λ α τ ά μέρη γ ι ά τήν αποφυγή προ
κλητικών ενεργειών καί θά αντιτα
χθούν εντόνως σέ οποιαδήποτε από
πειρα επιλύσεως τών διαφορών βι
αίως η" ρέ απειλή βίας. 

»2. 0 1 'Ηνωμένες Πολιτείες θά π α 
ράσχουν πλήρη υποστ»μ>ιξη καί από
λυτη προτεραιότητα σ τ ί ς προσπά
θειες, ειδικότερα εκείνες τών 'Ηνω
μένων 'Εθνών, γ ι ά τήν επίτευξη τα
χείας καί ειρηνικής ρυθμίσεως τού 
Κυπριακού. 

» Ι . "Ολα τ ά μέσα αμύνης, τ ά 
χορηγούμενα υπό των 'Ηνωμένων Πο
λιτειών σέ χώρες τής περιοχής τής 
'Ανατολικής Μεσογείου, θά χρήσιμο-
ποιούνται μόνο σύμφωνα προς τ ί ς 
απαιτήσεις τού νόμου αυτού, τού νό
μου περί έλεγχου τής εξαγωγής δ-
πλων atti τών συμφωνιών δυνάμει των 
όπαίων χορηγούνται ο ν τ ά τά μέσα 
αμύνης. 

«4. ΟΙ 'Ηνωμένες Πολιτείες θά 
χορηγούν βοήθεια ασφαλείας γ ι ά τήν 
Ελλάδα καί την Τουρκία μόνο Ι τ α ν 
η χορήγηση τή< βοήθειας αυτής έχει 
σαν αποκλειστικό σκοπό τήν Αμυνα, 
καθώς καί Ι τ α ν είναι ανάγκη να κα
ταστεί Α λαμβάνουσα χώρα ίκανή νά 
Εκπληρώσει τ ί ς ευθύνες της σΑν μέ
λος τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, 
καί θά σχεδιάζεται γ ι ά νά έξασψο-
λίζει I T I ή παρούσα Ισορροπία στρα
τιωτικής Ισχύος μεταξύ χωρών τής 
περιοχής, ονμαβρι λαμβανομένης της 
I U É K V I ε καί τής Τουρκίας, β.οψυ-
λασοοτα·. Τίποτε »ίς τήν παράγραφο 
αύτη Ιέ« θά έκμηναατα· Υ·ά tóv αα» 
μεμπόβιση τής μεταφοράς οπλών 

στοΰν ή 'Ελλάς oaf ή Τουρκία (θα
νές νά εκπληρώσουν τ ι ς υποχρεώσεις 
τους προς τό NATO. 

»5. ΟΙ 'Ηνωμένες Πολιτείες θά χρη 
σιμοποιήσουν τήν επιρροή τους γ ι ά 
τή συνέχιση τής καταπαύσεως του 
πυρός στην Κύπρο μέχρις ©του επι
τευχθεί μιά δίκαιη ρύθμιση μέσω δια
πραγματεύσεων. 

»6. ΟΙ Ηνωμένες Πολιτείος ΒΑ κά
μουν χρήση τής επιρροής τους γ ι ά 
τήν επίτευξη της αποχωρήσεως τών 
τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων 
α π ό τή» Κύπρο α τ ά π λ α ί σ ι α μιας 
λύσεως τού Κυπριακού προβλήματος. 

»Γ. Δεδομένου βτι ή πρόοδος γ ι ά 
μιά διευθέτηση τού Κυπριακού είναι 
άκρας προτεραιότητος γ ι ά τή» πο
λιτική τών Ηνωμένων Πολιτειών 
στην 'Ανατολική Μεσόγειο, Ι Πρό
εδρος καί τ ό Κογκρέσσο θά παρακο
λουθούν συνεχώς τήν πρόοδο αυτή 
καί θά καθορίζουν αναλόγως τήν πο
λιτική τών Ήνωμένων Πολιτειών 
στην περιοχή. Προς διευκόλυνση μιας 
τέτοιας παρακολουθήσεως, ό Πρόε. 
δρος εντός 60 ήμερων μετά τήν ημε
ρομηνία θεσπίσεως τής παραγραοου 
αυτής καί κατά τή λήψη έκαστης 
διαδοχικής βΟθημέρου περιόδου, θά 
διαβιβάζει στον πρόεδρο τής Ιούλης 
τών 'Αντιπροσώπων καί τόν πρόεδρο 
τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς 'Εξωτερικών Σχέ
σεων τή>ς Γερουσίας, μιά Εκθεση έπί 
τής προόδου, τής γςνομένης προς τή 
σύναψη μιας λύσεως τού Κυπριακού 
μέσω διαπραγματεύσεων, πού Βά πο* 

μίΛαμαονονν κάθε σχετική έκθεση του 
γενικού γραμματέα των Ήνωμ. 'Ε» 
θνών προς τ ό Συμβούλιο 'Ασψσ 
λοίας. 

»Δ. Γιά νά εξασφαλισθεί, βτι ή 
βοήθεια τών Ηνωμένων Πολιτειών 
χορηγείται σύμφωνα μέ τήν πολιτική 
τήν καθιερωθείσα σ τ ό έβάψιο αυτό, 
I Πρόεδρος Ι τ α ν ζητεί κονδύλια γ ι ά 
βοήθεια ασφαλείας, δυνάμει τού νό
μου αυτού ή τού νόμου περί εξαγω
γής οπλών γ ι ά τήν 'Ελλάδα καί τήν 
Τουρκία, Βά βιαβιβάζει στον πρόε
δρο τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
καί στον πρόεδρο τής 'Επιτροπής 
'Εξωτερικών Σχέσεων τής Γερουσίας 
τ ή διαβεβαίωση του μέ πλήρη σχε
τική εξήγηση, βτι ή χορήγηση τέ
τοιας βοήθειας Βά είναι συνεπής προς 
τ ί ς αρχές πού έχουν τεθεί στην υπο
διαίρεση τού έβαψίου ( Β ) . 'Ο Πρό
εδρος θά υποβάλλει, επίσης, τέτοια 
διαβεβαίωση προς τό Κογκρέσσο συμ 
ψώνως προς τ ό έβάψιο 2 6 Β τού 
νόμου περί έλεγχου εξαγωγής όπλων, 
μαζί μέ οποιαδήποτε γνωστοποίηση 
περί προταθείσης πωλήσεως μέσων 
| ύπηροσιώ» αμύνης προς τήν 'Ελ
λάδα ή τήν Τουρκία». 

Ή κυβερνητική 
ανακοίνωση 

Ή ελληνική κυβέρνηση σχολιάζουσα 
τ ή χθεσινή (προχθές) απόφαση τής 
μικτής επιτροπής τού Κογκμέσσου 
έπί τής Αρσεως τ ο ν «εμπάργκο». 

προαθη στην 
« Ή τολική βιαμόοψωσις τής α π ο 

φάσεως του Κογκρέαπου μέ τ ί ς ου
σιαστικές τροπολογίες πού περιέλα
βε εξουδετερώνει κατά πολύ τους κιν
δύνους πού Βά οννεπήγετο ή Ανευ 
όρων Αρση τού Εμπάργκο. Καί συγ-
κεκρι μένα: 

'Ως προς τ ό Κυπρί—Ι t i Κο
γκρέσσο Ι ι ά πολλών καί σαφών διά
τας«·»» πού αφορούν Ι λ α τ ά καίρια 
σημεία τού θέματος καθόρισε I T I al 
ΗΠΑ θά παρακολουθούν συνεχώς τήν 
πρόοδο γ ι ά τήν εξεύρεση μιας δικαί
ας λύσεως τού προβλήματος καί θά 
καθορίζουν αναλόγως τήν πολιτική ν 
τους απέναντι τής Τουρκίας σ τ ό 
θέμα τής βοηθείας. 

"Οσον Αφορά έξ Αλλου τ ί ς ελληνο
τουρκικές σχέσεις τό Κογκρέσσο α
ποφάσισε Ατι: 

Πρώτον Ατι ή στρατιωτική βοή
θεια προς την Ελλάδα καί τήν Τουρ
κία θά χορηγείται μόνο γ ι ά Αμυντι
κούς σκοπούς καί θά προγραμματί
ζεται κατά τρόπον ώστε νά μην α
νατραπεί ή σημερινή στρατιωτική 
Ισορροπία δυνάμεων μεταξύ τών δύο 
χωρών καί δεύτερον at ΗΠΑ θά υπο
στηρίξουν τήν διευθέτηση τών έλλη. 
νο · τουρκικών διαφορών βιά ειρηνι
κών διαδικασιών διεθνώς καθιερωμέ
νων καί Βά αντιταχθούν εντόνως εις 
οίανβήποτε απόπειρα επιλύσεως τών 
διαφορών αυτών βιά τής βίας ή καί 
απειλής Βίας. 

Ιδιαίτερη otwaoi* έχει ή βιάτα-
ξι ς σύμφωνα μέ τήν οποία Α Πρό-

Δηλώσεις Α. Παπανδρέου 
Ι. Ζίγδη καί Κ.Κ.Ε. έοωι. 

ΤΙ «λήρες κείμενο των δηλώσεων 
τού Προέδρου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. 'Αν
δρέα Γ. Παπανδρέου είναι τ ό άκό. 
λβυθο: 

« Ή Κυβερνητική Ανακοίνωση πε
ρίπου εκφράζει τήν Ικανοποίηση τής 
Ì<u6ipm^rn% γ ι ά τήν Αρση τού εμ
πάργκο. Παρά τ ί ς επιφυλάξεις της 
πού αφορούν τό μέτρο στό όποιο θά 
εφαρμοστούν οί αρχές πού περιλαμ
βάνονται στην απόφαση γ ι ά τήν άρ
ση i cû εμπάργκο, δεν θέτει ΰπο αμ
φισβήτηση τόν ευνοϊκό γ ι ά τήν 'Ελ
λάδα καί τήν Κύπρο χαρακτήρα αύ-
VJ>v τών αρχών. Λυπούμαστε πού 
σέν μπορούμε νά τήν ακολουθήσουμε 
στην αισιοδοξία της. Καί αυτό, γ ι ά 
πάρα πολύ όπλούς καί ορατούς λό
γους. Πρώτο, αυτοανακηρύσσεται ή 
'Αμερική καί είδικά ό πρόεδρος Κάρ
τερ ως ρυθμιστΓς τών εξελίξεων στό 
Κυπριακό καί στίς σχέσεις 'Ελλά
δας — Τουρκίας. Ή Κυβέρνηση α
ποδέχεται ασμένως αυτό τό ρόλο καί 
έκψράζει τήν ελπίδα απλώς Ιτι ή 
ρύθμιση αύτη θά είναι σύμφωνη μέ 
τό πνεύμα τής απόφασης τού Κογ-
ωρέσσου. Είναι δύσκολο νά κατ ανθ
ήσει κανείς τήν εμπιστοσύνη τής Κυ
βέρνησης σέ ρυθμίσεις τών κρισίμων 
εθνικών θεμάτων μας, πού θά προέλ
θουν άπό τή χώρα πού εΤναι ό κύ
ριος υπεύθυνος τόσο γ ι ά τήν είσ. 
βολή τών Τούρκικων στρατευμάτων 
καί τήν κατοχή τής Κύπρου, όσα 
κσί γ ι ά τήν προώθηση μιας νέας τά
ξης τών πραγμάτων εττό Αίγαϊο, 
πού σαφέστατα απαιτεί παραχωρή
σεις ελληνικών εθνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. Μήπως άραγε ξεχνά. 
ve τ ί ς δηλώσεις Σώψλυ; Ξεχνάμε 

τ ί ς προσπάθειες πού Ικαναν τόσο 
el ΗΠΑ βσο καί οί Αλλοι «σύμ μ α
χοί μας» στό NATO γιΑ νά εξο
πλίσουν τήν Τουρκία παρά τήν L 
σχύ τού εμπάργκο; ΕεχνΑμ* τέλος 
τήν Τβια τήν πράξη τής Αρσης TOC 
εμπάργκο πού αποτελεί ηθική επι
βράβευση τής επεκτατικής αωβινι-
εττικής Τουρκικής πολιτικής στην πε
ριοχή μας; 

Σε Ιτι άφορα τήν Κύπρο, είναι 
χαρακτηριστική ή Αναφορά στην συμ 
Φωνία Μακχρίου — Ντενκτάς τού 
Φλεβάρη '77, πού Κχει παύτει βέ-
έαια νά αποτελεί τή βάση γιά νέες 
διακοινοτικές συνομιλίες σύμφωνα 
μέ τή νέα χαραγμένη πολιτική τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημαντι
κός επίσης εί>ναι Ι χαρακτηρισμός 
οάν θετικού βήματος τής πρόσφατης 
•αρότασης Ντεκτάς γ ι ά τΑ' Ά μ . 
μόχωοτο, πού άπορρίφτηκε από τήν 
πρώτη στιγμή α π ό τόν έλληνοκυ-
πριακή ηγεσία. Γ Γ αυτό τό λόγο ή 
άναψοοά σέ σταδιακή επιστροφή τών 
προσφύγων στίς εστίες τους και στ ή 
σταδιακή αποχώρηση τών τουρκικών 
στρατευμάτων άπό τόν Κύποο βέν 
πρέπει νά ερμηνευθεί παρά σαν προ
σπάθεια νά χρυσωθεί τό χάπι τής δι. 
χοτομικής λύσης πού επιδιώκουν οί 
ΗΠΑ ατά πλαίσια μιας «δίκαιης» 
διευθέτησης τού Κυπριακού. 

Σέ Ιτι άφορα τίς ελληνοτουρκι
κές σχέσεις ή τήν ελληνοτουρκική 
διένεξη, επιτιθέμενοι καί αμυνόμενοι, 
βηλσδή Τουρκία καί 'Ελλάδα, μπαί
νουν σέ Ίση μοίρα. Ή διενοξη πού 
ξεπηδά ουσιαστικά ά π ό τήν άπαί. 
τνση τής Τουρκίας νά οίκειοποιηθε« 
τμήμα τού ελληνικού εθνικού χώρου 
(ύψαλοκρηπίβα, εναέριος χώροε Αί-
γαίου) πρέπει σύμφωνα μέ την α
πόφαση τού Κογκρέσσο ν, νά επιλυθεί 

«ά, στά πλαίσια δηλαδή είρη. 
νικών ελληνοτουρκικών διαπραγμα
τεύσεων. ΕΥ υαστε Αναγκασμένοι νά 
θέσουμε ευθέως τό έρώτ·κμα καί πά
λι στην Κυβέρνηση, έάν σ τ ί ς διαπρα. 
Υματεύσεις μας μέ τήν Τουρκία υ
πάρχει ή όποιαδήπτοε πρόθεση ή δυ-

>ητα νά άποστουμ« άπό τίς συν 
Ρηκες καί συμβάσεις (ονμπκριλαμ. 
βανομένης καί τής σύμβασης τής Γε
νεύης τού Ι ο&θ) πού καθορίζουν τό 
σημερινό καθεστώς τού ΑΙγάίου. Για
τί αυτό ακριβώς είναι τό αΙτούμε. 
νο Από πλευράς Τουρκίας *1άν Ιέν 
υπάρχει τέτοια πρόβεση ή δυνατό
τητα, τί ακριβώς νόημα Ιχουν ο' 
διαπραγματεύσεις; Τί πρόκειται νά 
δώσουμε καί τί πρόκειται νά πάν 
ρουμ«; Είναι δύσκολρ νά Αποφύγει 
. « „ , , Α ι>» Α» αν. · * « Ι Προ, 

(δρας Κάρτερ ΑναλαμΑΑναντακ τ ό 
ρυθμστικό του ρόλο στην περιοχή 
βέν θά προωθήσει κάποιο νέο καθε
στώς ΑΙγάίου πού θά Ικανοποιεί με
ρικά τουλάχιστον, τ ί ς σοβινιστικές 
καί παράλογες τουρκικές αξιώσεις 
σέ βάρος τής εθνικής μας κυραρχί. 
α ς . Ή αντίθεση τού Κογκρέσσου 
προς τή χρήση βίας ή τήν Απειλή 
βίας στην περιοχή τού Αίγαίου, θά 
είχε νόημα γ ι ά μας τους 'Ελληνες 
μονάχα έψ' Ισον θά συνδεότανε ά
π ό μιά διακήρυξη, πώς τ ά σύνορα 
'Ελλάδας — Τουρκίας, χερσαία, θα
λάσσια, υποθαλάσσια καί εναέρια, 
είναι απαραβίαστα. Χωρίς μιά τέ
τοια διακήρυξη ή Εμφαση σέ είρη-
νικές διαπραγματεύσεις, l èv μπο
ρεί παρά νά Αποτελεί μεθόδευση γ ι ά 
σταδιακή είρηνική Αναδιαμόρφωση αύ 
τών τών συνόρων. Δέν μπορεί δη. 
λοδή νά αποτελεί παρά Ινα μόνιμο 
μοχλό πίεσης πάνω στην 'Ελληνι
κή Κυβέρνηση γ ι ά παραχωρήσεις. 

Σέ Ιτι άψορά τήν εξασφάλιση τής 
στρατιωτικής Ισορροπίας στην πε
ριοχή, θά πρέπει νά τονίσουμε Ι*ι 
υπάρχει στην απόφαση ή υπεκφυγή 
δτι δέν θά πρέπει νά ερμηνευθεί κα
τά τέτοιο τρόπο, Αστε νά παρεμ
ποδίσει τή μκταψορά όπλων στην 
Τουρκία ή* τήν Ελλάδα, γ ι ά νόμιμη 
αυτοάμυνα ή γ ι ά νά καταστούν ή 
'Ελλάδα καί ή Τουρκία Ικανές γ ι ά 
νά εκπληρώσουν τ ί ς υποχρεώσεις 
τους στό ΗΑΤΟ. Κάτω ά π ό αυτές 
τ ίς συνθήκες είναι σέ θέση ό Πρόε
δρος Κάρτερ νά ενισχύσει αυθαίρε
τα τ ί ς τουρκικές στρατιωτικές βυ> 
νάε:εις, Ανατρέποντας τή σρατιωτι-
κή Ισορροπία μέ τ ό δικαιολογητικό, 
δτι ούτό απαιτεί ή αυτοάμυνα τη« 
Τουρκίας ή οί υποχρεώσεις της στο 
στρατιωτικό σκέλος ou ΗΑΤΟ. 

ΕΤχο τονίσει σ τ ό παρελθόν βτι ή 
Αρση τού εμπάργκο δέν είναι παρά 
μία φάση στην δλη διαδικασία π α . 
ρέμβασης τών ΗΠΑ καί τής 'Ατλαν
τικής Συμμαχίας στην περιοχή, μέ 
στόχο τή διαμόρφωση μιας νέας τά
ξης τών πραγμάτων στό ΑΙγαίο. Φα. 
βούμοι, πώς αυτή ή πρόβλεψη μου 
επαληθεύτηκε. Και θά έκανε κόλα ή 
Κυβέρνηση Αντί νά αποδέχεται τ · 
ρυθμιστικό ρόλο τών ΗΠΑ στην πε
ριοχή καί ν» έκψράζει τήν Ικανοποί
ηση ·ιης γ ι ά τ ίς αρχές που θέσπισε 
τό Κογκρέσσο, νά διακηρύξει ςΰθέως 
τήν πολιτική της τόσο σέ Ιτι ά. 
Φορά τήν Κύπρο, όσο καί σέ βτι 
«•ορά τό ΑΙγαίο. Γιατί βά πρέπει 
κάποτε νά γίνει κρυστάλλινα σαφές 
τόσο προς τήν Τουρκία όσο καί 
προς τ ίς ΗΠΑ, Ιτι δίκαιη λύση τού 
Κυπριακού σημαίνει λύση του απο
κλειστικά καί μόνο μέσα στά πλαί
σια τών αποφάσεων τού OHE. "Ο. 
πως θά πρέπει νά γίνει επίσης κρυ
στάλλινα σαφές, πως ή 'Ελλάδα βέν 
πρόκειται στά πλαίσια εΙρηνικών It-
απραγματεύσεων ή μέ οποιοδήποτε 
Αλλο τρόπο, νά παραχωρήσει όποιο. 
Αήποτε εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα 
στό χερσαίο, θαλάσσιο, υποθαλάσσιο 
καί εναέριο χώρο τού Αίγαίου. 

Ό κ. Ι. Ζίγδης 

Ό αρχηγός τής ΕΔΗΚ κ. Ι. 2 ί · 
κδης δήλωσε τά ακόλουθα: 

« Ή αύτοικανοποίηση τής κυβερνή
σεως στερείται οπΑαρότητος. Ή α
πόφαση τής μικτής επιτροπής τού 
Κογκρέσσου επανέλαβε Απλώς Ι,τι 
περιείχαν οί Ιύο τροπολογίες κατά 
τ ί ς συζητήσεις στά δύο νομοθετικά 
σώματα. Ή πραγματικότης είναι 
Ιτι τό εμπάργκο ήρθη καί γ ι ά τήν 
υπόθεση αυτή ή Κυβέρνηση είναι υπό-
λογη απέναντι τού ελληνικού λαού 
καί τής Ιστορίας». 

Ανακοίνωση 
TOO ΚΚΕ co. 

Τ Ι ΚίΚβέσ., μέ ανακοίνωση τον, 
χομοατηρίζει περίεργη «ai έξοργιστι. 
«ή τήν Ικομκνη Ικανοποιήσεως τής 
Κυβερνήσεως γ ι ά τήν απόφαση τής 
μ<κτής επιτροπής τού Κογκμέσσου 
Η ανακοίνωση οννοχίζ·« : 

καί μέ τή Ιιατύπωση τής μικτής 'Ε
πιτροπής τού Κογκρέσσου όχι μόνο 
ή Αρση τού 'Εμπάργκο γίνεται ουσι
αστικά χωρίς όρους, αλλά ενισχύεται 
ή δυνατότητα τής κυβέρνησης τών 
ΗΠΑ νά παρεμβαίνει σάν επιδιαιτη
τής σ τ ί ς ελληνοτουρκικές αντιθέ
σεις καί νά υποχρεώνει τή χώρα μας 
νά εξαρτάται ακόμα περισσότερο α π ' 
αυτήν γ ι ά νά μειώνει τήν τουρκική ε
πιθετικότητα. 'Ενώ α π ' τήν άλλη με
ριά αφήνεται ελεύθερος ό Πρόεδρος 
των ΗΠΑ νά ενισχύσε· μέ πολεμικό 
λικό, κατά τήν κρίση του, τήν κα
θεμιά άπ* αυτές τ ί ς χώρες, πού α
σφαλώς θά καταλήξει στην ύπερενί-
σχυση τής Τουρκίας σέ βάρος τής 
Ε λ λ ά δ α ς στό όνομα πάντα τών υ
πέρτατων συμφερόντων τού NATO». 

Τέλος ζητά ά π ό τήν Κυβέρνηση νά 
εγκαταλείψει τόν «άτλαντισμό» καί 
ά π ό Ιλες «τίς εθνικές καί δημοκρα
τικές δυνάμεις» νά επεξεργαστούν 
μιά άλλη εξωτερική πολιτική. 

Ό κ. Γ. Ράλλης 

Λίγο πρίν Από τ ά μεσάνυχτα ό υ
πουργός 'Εξωτερικών κ. Γ. Ράλλης 
απαντώντας στίς δηλώσεις τού Προ
έδρου τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου, 
δήλωσε τά έξης: 

«Φαίνεται Ιτι ό κ. Παπανδρέου 
βέν Εχει ακόμη αντιληφθεί πώς τό 
εμπάργκο είναι μέτρο πού αφορούσε 
καί άφορα στην Κύπρο. 

Ή αμερικανική κυβέρνηση είχε ζη
τήσει πρό τριών περίπου μηνών τόν 
Ανευ δρων Αρση τού εμπάργκο. Χά
ρις δμως στίς προσπάθειες, 'Αμερι
κανών γερουσιαστών κα βουλευτών, 
φθάσαμε προχθές στή διατύπωση τού 
τελικού κειμένου πού εξαρτά τή χορή
γηση στρατιωτικής βοήθειας στην 
Τουρκία Από τήν καλή θέληση πού βά 
επιδείξει γ ι ά τήν προώθηση τού κυ
πριακού προς μιά δικαία λύση. 

ΟΙ δηλώσεις τού υπουργού 'Εξωτε
ρικών τής Κύπρου συμπίπτουν έν προ 
κει μένω μέ τή χθεσινή διαπίστωση 
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως. 

Είς τό θέμα τής 'Ελλάδος προκύ
πτει οτι Ι κ. Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
Εχει πάθει πλήρη σύγχυση είς Ι,τι 
άφορΑ τήν πραγματική κατάσταση. 
'Οραματίζεται επεμβάσεις καί πιέ
σεις είς βάρος μας εκεί πού ούτε 
σκιά βέν υπάρχει. Διότι βιά μέν τ ίς 
διαπραγματεύσεις οββεμία παρεμοα-
σις απειλείται, πλην εκείνης I T I a l 
ΗΠΑ θά αντιταχθούν είς πάσαν χρη
σιμοποίηση βίας ή άπειλήν βίοι, Ή 
'Ελλάς αναφέρεται βμως καί είς β,τι 
άφορα τήν ανάγκην διατηρήσεως τής 
σημερινής Ισορροπίας δυνάμεων «Ις 
τήν περιοχην 

Αύται al βύο διακηρύξεις, πού Ο
λοι ξέρουν βτι ωφελούν τήν χώοα μας, 
φαίνεται βτι ενόχλησαν τόν ». Πα
πανδρέου. Γιατί Αραγ€,· 

"Αλλωστε ό κ. Παπανδρέου κατ»· 
φέρετο κατά τής 'Αμερικής κσί Ι τ α ν 
υπήρχε τό εμπάργκο. Καταφέρεται 
καί τώρα βιότι ήρθη τό έμπόργκυ. 
Πότε ήταν καλής πίστεως τότε ή 
τώρα;» 

«Ή κυβέρνηση »ής «Μ.Α.» προ-
να καλύψω τό γεγονός Ιτ ι 

ΠΤΕΡΑΡΧΟΙ i.A. ΕΠΕΣΕ 
ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ 30 ΟΡΟΦΟ 

"Επεσε χθες Από τόν 3ο όροφο τής 
πολυκατοικίας τής όβού Νάξου 95 
σ τ ό δρόμο καί οπκτώβηκε ό Γεώργ. 
Στεργιόπουλος, 73 χρόνων, πτέραρ
χος σέ Αποστρατεία. 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΕΠΕΠβΗ 
ΚΑΙ ΚΤΥΠΗΣΕ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 

ϊυνκλήψβη χθες καί θά παραπεμ
φθεί μέ τό «κ*όνυμ·», Ι Κ. Γκόμας 
26 χρόνων, ναυτικός, ό όποίς κατη
γορείται ότι ξυλοκόπησε τόν Αστυ
φύλακα Ζ. Μαυράκη, Ιταν ό τελευ
ταίος τόν παρατήρησε, πού κοιμόταν 
σ τ ό γκαζόν τού Τινάνειου Κήπου 
σ τ ό λιμάνι του Πειραιά. 

εόρος είναι <ι«»χ»«αμέ»ι ε δταν προ
τείνει τήν χορήγηση στρατιωτικής 
βοηθείας προς τήν 'Ελλάδα καί τήν 
Τουρκία νά υποβάλει συγχρόνως αι
τιολογημένη διοβεβαίωσιν Ατι έτη-
ρήθησαν οί Ανωτέρω Αρχές πού ετέ
θησαν Από τ ό Κογκρέσσο. 

Αυτονόητον είναι Ατι at περαιτέ
ρω εξελίξεις τών προβλημάτων τής 
περιοχής μας Βά επηρεασθούν Από 
τόν τρόπο εφαρμογής τών Ανωτέρω 
άρχων υπό τάς οποίας τ ό Κογκρέσ
σο αποφάσισε TTJV Αρση τού έμκαρ 
γκο». 

Ό κ. Ρολάνδης 
ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ, 16 Αυγούστου. Α. 

Π . Ε . _ Ό υπουργός 'Εξωτερικών 
τής Κύπρου, κ. Νίκος Ρολάνδης, 
τόνισε, ότι ή άπόψαση τής μικτής 
επιτροπής Γερουσίας — βουλής, ό
πως διατυπώθηκε στό τελικό κείμε
νο τού νομοσχεδίου γ ι ά τήν Αρση 
τον εμπάργκο, παρουσιάζει θετικά 
στοιχεία καί ττρόσθεσε, Ιτι ή Κυ
πριακή Κυβέρνηση αναμένει, ότι οί 
προϋποθέσεις τού τελικού κειμένου 
θά τύχουν τού αναγκαίου σεβασμού 
έκ μέρους τών ενδιαφερομένων. 

Σέ σημερινή γραπτή δήλωση τον, 
Ι κ. Ρολάνδης Αναφέρει, Ιτ ι οί Η. 
Π Α . Αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύ
νες, τόσο έναντι τής Κύπρου, όσο 
καί Εναντι τών Ήνωμένων 'Εθνών, 
καί παρατηρεί, Ατι ό διατηρηθείς 
μοχλός πιέσεως, κατάλληλα χρησι
μοποιούμενος Από τ ί ς ΗΠΑ μπορεί 
νά ονμβαλχι στή γενικότερη κροσπΑ-
βεια διασπάσεως τού σημερινού Αδι
εξόδου σ τ ό οποίο ή τουρκική αδιαλ
λαξία οδήγησε τ ό κυπριακό καί νά 
διευκολύνει τήν όπίλνση τού προβλή 
ματος, σύμψωνα μέ τ ί ς αποφάσεις 
τού OHE. 

Ό κ. Ντενκτάς 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 16 Αυγούστου. Α. 

Π.Ε. — Ό Τουρκοκύπριος ηγέτης 
κ. Ντενκτάς, δήλωσε Ιτ ι «ή είρήνη 
στην Κύπρο μπορεί νά επιτευχθεί μέ 
τήν απόδοση στους Τουρκοκυπρίους 
των δικαιωμάτων τους» καί πρόσθε
σε, Ιτι δέν μπορεί νά υπάρξει επι
στροφή στό παρελθόν. 

Μιλώντας σέ τελετή Αποκαλυπτη
ρίων μνημείου «Γιά τους Τουρκοκύ
πριους πού εκτελέστηκαν τό 1974» 
ό κ. Ντενκτάς είπε, Ιτι « γ ι ά νά ε
ξασφαλίσουμε τήν ασφάλεια τών 
Τουρκοκυπρίων συμφωνήσαμε μέ τ ί ν 
'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο γ ·ά επίλυ
ση τού Κυπριακού, σ τ ά π λ α ί σ ι α 
διπεριψερειακού ομόσπονδου συστή
ματος. Γι' αυτό, ανέφερε, συμφωνή
σαμε γ ι ά ανταλλαγή πληθυσμών καί 
πραγματοποιήσαμε τήν ανταλλαγή 
αύτη μέ τη βοήθεια τής ειρηνευτικής 
δυνάμεως τών Ηνωμένων 'Εθνών. Ή 
μισή Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, 
γύρω στίς 6 .000 Ατομα Αφησαν Ιλη 
τους τήν περιουσία καί ήλθαν στον 
βορρά, γ ι ά ασφάλεια. Πώς λοιπόν 
μπορεί νά βρεθεί στον κόσμο δύνα
μη, πού θά σας ξερριζώσει καί πάλι 
γ ι ά νά κινδυνεύετε κάτω ά π ό τήν 
Έλληνοχυπριακή διοίκηση;». 

Ό Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε, 
στή συνέχεια Ιτι «προσπαθούμε νά 
ανασχηματίσουμε τό δικοινοτικό συ
νεταιρισμό πάνω σέ καινούργιο πρό
τυπο, πού θά παρέχει στους Τουρ
κοκύπριους τήν ασφάλεια πού χρειά
ζονται, στά π λ α ί σ ι α ομόσπονδου 
κράτους, καί θά εξασφαλίζει τήν 
συνεργασία τών δυο κοινοτήτων μέ 
βάση τήν Ισότητα. ΕΤναι συνέχισε 
τό πρότυπο τής δι περιφερειακής ο
μοσπονδίας». 

Ό τουρκικός τύπος 
ΑΓΚΥΡΑ, 16 Αυγούστου. Α Π Ε — 

Ή χθεσινή «Χουρριέτ» προβάλλει 
σάν κύριο θέμα τίς πληροφορίες γ ι ά 
συνέχιση τού Αμερικανικού οικονομι
κού «εμπάργκο» εναντίον της Τουρ
κίας καί γράφει, ότι παρά τ ί ς π α 
ρασχεθείσες υποσχέσεις, δέν χορη-
γηθηκαν στην Τουρκία παρά μόνο 
μικρές πιστώσεις, «λόγω τής στά
σεως τών ΗΠΑ, πού επηρεάζουν ση
μαντικούς διεθνείς πιστοδοτικούς ορ
γανισμούς». 

Ή εφημερίδα προσθέτει, βτι πα
ράλληλα προς τή στάση αυτή τής 
'Αμερικανικής κυβερνήσεως, προβάλ
λονται καί α π ό τό βιεθνές νομισμα
τικό ταμείο δυσχέρειες, γ ι ά τ ί ς π ι 
στώσεις πού πρόκειται νά χορηγή
σει αυτό στην Τουρκία. 'Εκτός αυ
τού τό «Δ.Ν.Τ.», επηρεάζει καί {ί
νες τράπεζες, γ ι ά τή μή χορήγηση 
πιστώσεων στην "Αγκυρα, υποστη
ρίζει ή «Χουρριέτ» καί συνεχίζει: 

«Διπλωματικοί κύκλοι λέγουν, Ι
τι ή 'Αμερική προσπαθεί νά ασκή
σει πιέσεις έπί τής Τουρκίας, μέ 
την παρεμπόδιση τής χορηγήσεως 
πιστώσεων προς αυτή. TÓ «Δ.Ν.Τ » 
πού χορήγησε τόν Μάιο στην Τουρ
κία 150 εκατομμύρια Ιολλάρια, α
πέστειλε τόν 'Ιούλιο στην "Αγκυρα 
μία αντιπροσωπεία γ ι ά μελέτες, 
προκείμενου νά χορηγηθεί νέα πί
στωση 4 5 εκατομμυρίων δολλαρίων. 
Ή αντιπροσωπεία αυτή έκρινε τά 
ληφθέντα υπό τής Τουρκίας μέτρα 
σάν θετικά μέν. άλλ' όχι καί επαρ
κή Τό Ταμείο υποστηρίζει, ότι ή υ
ποτίμηση τού τουρκικής λίρας κα
τά 23% πού έγινε τόν Μάρτιο, έχασι 
κατά τά τέλη Ιουνίου τήν αποτελε
σματικότητα της / λόγω τής μεγάλης 
ανόδου τών τιμών καί υπαινίχθηκι 
τήν ανάγκη καί νέας υποτιμήσεως. 

Ή αντιπροσωπεία κατέληίε, έπί-
σης, σέ αρνητικά συμπεράσματα, 
γ ι ά τ ίς ϋαγ^γίς καί τό Ισοζύγιο 
πληρωμών. Τούτο έοηρέαυε καί τ ίς 
ξένες Τμαπκζες, πού σκόπευαν νά 
χορηγήσουν πιστώσεις στην Τουρ
κία 

Έγνωσθη, δτι ή αντιπροσωπεία 
τής Διιθνούς Τραπέζης, πού βρίσκε 
ται τ ίς τελευταίες μέρες στην Τουρ
κία« δέν συμμερίζεται τ ίς Αρνητικές 
καί Απαισιόδοξες έκτιμήσχεις τον 
«Δ.Ν Τ ». Καί δέχθηκε τή χορήγη
ση «ατά τόν Σεπτέμβριο καί 'Οκτώ
βριο πιστώσεων προς τήν 'Αγκυρα, 
ύφους 121 έ"ατομμυρίων βολλαρί-
ων, γ ι ά τήν χρηματοδότηση διάφο
ρων πμ »γραμμάτων». 

a t 
ων 
νο 
τ ό 
pt 
Λακ 
Σκά) 
νιο Π 
ρου) 
( μ έ 
αντοκιν 
τοκίνητΙ 
συγωοκ 
στικό τί 
ολικά, 
τα- Σι 
καν πρ 
νητσ, πρβ, 
McoraycK 

Ε
Ι Κ 0 1 
μ-τί 

σοι 
πολογισμό 

pepo. 
φ Δύο 

δυο Ατομς 
Υκρουση 
χιλιόμετι 

Ιγτνε στιι 
(ης καί 
νκχομένηςΙ 

212.112 
νούσε ό 
νών (έμενε1 

εη* πορείι 
ρεύμα κυκ| 

αύτ οκί» 
Καραχάλιι 
βουτερο 
77Α5 (Γ 
60 χρονών 

ΣκοτώΒ 
Δη^οσβινη«! 
έλαιοχρωμ 
2·2.Ι12 II 
τίστηκαν, 
Εύαγγελί< 
νών. 

I X . èwrj 
μενο 
τού Πα« 
κατ ο ι 
IX. 

τ (ου, 
σκοτωθ] 
TORivrj 

νων, 
Πάτι 

ΠΕΡΙΑΗΜ 

θεσσαλονίκηε, 
ζυγον Ζακοαν 
μητριού Α 
σαλονίκης, ήδή 
κριβές άντίγροκ 
βέσεωε 1205)0 
ζύγον της jive* 
τοβικείον 
ροΗτόρω συζ 
ανωγής του 
τώ τέ»·ι νά 
μόν πινακίου 
πρώτη (1) Ν 
Καλείται ή 
την βνζήτησι 

Ό Πλι 
ΒΑΧ 

NOI 

ΔΗΜΟΙ 

Ό Δήμ 

8ιβγ«νισμ*ν 
ρών βιά 
θκ(ραια< 
τών τιμών 
λογισμοΟ 

κις» 
000). 

Ό Διαγ* 
νραοείκ του 
τήν 4ην τκύ| 
τους ΙΦ7Ι 
11 — 12 
επιτροπή«. 

"Opa 
Ιση 

Δεκτοί 
ίογοληπτ 
και Aw 

ΠΜ 
τρεί« 

* · η 
ΠΜ(< 

α ς KoiJ 
TOC 

Χ on ou 
όποβόι 

^ Η 
του 
του 
μίνα 

S 

(Τ*. 


