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ΕΠΙΒΟΥΛΕΣ

Ή  μονοδιάστατη καί μονόπλευ
ρη πολιτική τής εξάρτησης, πού 
ακολούθησε ή Δεξιά, καθώς καί 
ή τακτική τών συνεχών υποχωρή
σεων, κάτω άπό τήν πίεση τών 
«συμμάχων» καί τ ις  επιθετικές 
διεκδικήσεις τής Τουρκίας, οδή
γησαν τήν κυβέρνηση στήν άπο- 
δοχή_ διευθετήσεων καί ρυθμίσεων
—  ιδιαίτερα στον έναέριο χώρο 
τού Αιγαίου, μέ συνέπεια τήν ύ- 
ποβάθμιση τής αμυντικής μας ι
κανότητας Απέναντι στήν τουρκι
κή άπειλή.

Άναφέρομαι, μεταξύ άλλων, 
στις μονομερείς παραχωρήσεις
—  «χειρονομίες», όπως είναι ί. ά- 
ναδιαμόρφωση τών αεροδιαδρόμων 
μας στό Α ιγαίο  ή κατάργηση έλλη 
νικών πεδίων βολής, ό περιορισμός 
τής τερματικής περιοχής τής Λή
μνου μέ στόχο τήν διευκόλυνση 
τής τουρκικής (πολιτικής καί πο
λεμικής) άεροπορίας. Ό μω ς ά- 
ναφέρομαι έπίσης καί στήν συμ
φωνία Ρότζερς (συμφωνία γ ιά  τήν 
επανένταξη τής χώρας στό στρα
τιωτικό σκέλος του Ν Α Τ Ο ) στά  
πλαίσια τής όποιας, μέ τήν ίδρυ
ση τού στρατηγείου τής Λάρισας, 
μπαίνουν σέ αμφισβήτηση καί δι
απραγμάτευση τά πρός άνατολάς 
όρια τής έπιχειρησιακής ευθύνης 
τής έλληνικής πολεμικής άεροπο
ρίας. ’ Ιδιαίτερα άποκαλυπτική 
γ ιά  τόν τρόπο μέ τάν όποιο άν- 
τιμετωπίζει ή κυβέρνηση τις  
τουρκικές διεκδικήσεις καί τ ις  πι
έσεις τών «συμμάχων», είναι: ή 
ντέ φάκτο προσαρμογή της στήν 
χπαίτηση τής Τουρκίας, ή νά μήν 
ίποβάλλονται σχέδια γ ιά  τ ις  
ιτήσεις τών πολεμικών άεροσκα-

Φών της, όταν εισέρχονται στό 
FIR ’Αθηνών, ή έφ' όσον ύποβάλ- 
\ονται, νά γίνονται άμεσα άποδε- 
:τά άπό τ ις  έλληνικές 'Αργές, 
χωρίς άμφισβήτηση ή συζήτηση. 
Αναφέρομαι τέλος, στήν άνεξήγη- 
n καί άπαοάδεκτη στάση τής κυ
βέρνησης νά μή διακόπτει καν τ ις  
ίιαπραγματεύσεις της μέ τήν 
Άγκυρα καί όταν άκόμη τουρκι- 
ιά άεροσκάφη παραβιάζουν μαζι- 
<ά τόν εθνικό έναέριο χώρο —  
γιά νά τονίσουν έτσι ότι δέν απο
δέχονται τά  10 μιλιά πού είναι 
καθιερωμένα άπό τό 1931.

Πέρα άπό τό θέμα άρχής —  ό
τ ι τό Π Α ΣΟ Κ  έχει σά στρατηγι
κό προσανατολισμό του τήν άπο- 
δυνάμωση καί σέ τελική φάση, τήν 
διάλυση τών δύο συνασπισμών, 
ΝΑΤΟ καί Σύμφωνο Βαρσοβίας
—  ύπάρχει μιά ιδιότυπη σχέση 
τής χώρας μας μέ τήν Α τλαντική

συμμαχία. Είμαστε ή μόνη χώρα-  
μέλος τοϋ ΝΑΤΟ πού Απειλείται 
ένεργα άπό χώρα - μέλος τού ΝΑ  
ΤΟ . Ή  συμμαχία είναι Ανήμπορη 
(γ ια τ ί δέν θέλει) νά έγγυηθεί τά  
σύνορά μας —  έναέρια, θαλάσ
σια, υποθαλάσσια, χερσαία —  ά
πό τήν τουρκική άπειλή. Ο ι τουρ
κικές ένοπλες δυνάμεις έξοπλίζον- 
τα ι καί έκσυγχρονϊζσνται άπό τή 
«συμμαχία», ένώ τόσο οί διεκδική 
τεις τής Τουρκίας στό Α ιγα ίο  ό- 
το καί οί παραβιάσεις της κλι- 
ιακώνονται επικίνδυνα. Θά πρέπε) 
ίέ νά τονιστεί ότι σημαντικό τμή*· 
μα τού έξοπλισμού πού τής παοε- 
<εται άπό τούς «συμμάχους», δέν 
ιφορά τήν άμυνα τής Τουρκίας σέ 
ερίπτωση επέμβασης τής Ε Σ Σ Δ  
Χλά τήν έπίθεσή της στό Α ιγα ίο . 
»0 άλλιώς νά έξηγήσουμε ότι 
τάρχει στρατιά τού Α ιγαίου —  
ά δύναμη πού ξεπερνά τούς 
0.000 άνδρες και πού πεοιλαμ- 
νει καί μεγάλο άριθμό άποβα- 
ιών σκαφών;
Είναι σαφές πώς ή 'Ατλαντική 

υμμαχία. ένώ θεωρεί τήν 'Ελ
λάδα σημαντικό κρίκο στό σύστη
μα «άμυνάς» της στήν 'Ανατολική 
Μεσόγειο, προωθεί ένα νέο καθε
στώς στό Α ιγα ίο . Τά  χαρακτηρι
στικά αύτού τού νέου καθεστώ
τος είναι έλληνο- - τουρκική συγ
κυριαρχία κάτω άπό ’Αμερικανι
κή έπι κυριαρχία. Είναι σαφές 
πώς καμιά έλληνική κυβέρνηση 
δέν μπορεί νά άποδεχτεί μιά τέ 
τοια έξέλιξη, πού οδηγεί σέ πα
ραχώρηση τών έθνικών κυριαρχι
κών μας δικαιωμάτων στό Α ιγα ίο  
—  παραχώρηση πού μακροπρόθε
σμα θά συμπεοιλάβει καί τά  νη
σιά τού 'Ανατολικού Αιγαίου. 
Κάτω άπ' αύτές τ ις  συνθήκες ε ί
ναι δύσκολο νά έννοήσει κανείς 
πώς μιά έλληνική κυβέρνηση συμ
μετέχει σέ συμμαχία — καί δή 
στό στρατιωτικό της σκέλος—  ό
ταν αύτή ή «συμμαχία» όχι μόνο 
δέν έγγυάται τά  σύνορα τής πα
τρίδας μας, άλλά άντίθετα, τά| 
υπονομεύει.

Συνήθως οί κυβερνητικοί^ κύ
κλοι Απαντούν ότι, έάν ή 'Ελλάδα 
Αποχωρήσει άπό τό ΝΑΤΟ , τότε 
οί «σύμμαχοι» θά έξοπλίσουν 
πλήρως καί Αποκλειστικά τήν 
Τουρκία, έτσι ώστε ή ισορροπία 
στό Α ιγα ίο  νά γύρει άποφασιστι- 
κά σέ βάρος τής 'Ελλάδας. Αύτό 
— σέ άπλά έλληνικά—  σημαίνει 
έκβιασμό. Μάς λένε: ή παραμέ- 
νοντας στό Ν ΑΤΟ , άποδέχεσαι 
συγκυριαρχία (ή διχοτόμηση) 
στό Α ιγα ίο , ή άποχωρώντας, θά' 
σού επιβληθεί καί ή συγκυριαρ
χία  καί άλλες πρόσθετες Απώ
λειες στό χώρο τού Αιγαίου.

Γιά  τούς 'Ελληνες, γ ιά  μιά έλ-| 
ληνική κυβέρνηση, δέν είναι Απο
δεκτό τό δίλημμα. Γ ια τ ί σέ κα
μιά περίπτωση δέν είναι δυνατόΙ 
μιά χώρα — κι αύτό ισχύει ιδ ια ί
τερα γ ιά  τήν πατρίδα μας καί' 
τόν λαό μας—  νά παραχωρήσει 
Απαράγραπτα κυριαρχικά δικαιώ
ματα κάτω άπό τήν άπειλή, ότι 
θά υποχρεωθεί νά τό κάνει έτσι 
κι άλλοιώς «διά τής βίας».

'Αλλά ό εκβιασμός είναι, έτσι 
κι άλλοιώς, χωρίς περιεχόμενο. 
Γ ια τ ί στή σημερινή έπικίνδυνη 
συγκυρία — σέ παγκόσμια κλίμα
κα. μά ιδιαίτερα^ στήν 'Ανατολι
κή Μεσόγειο—  δέν θά ρισκάρουν 
οί «σύμμαχοι» μιά σύγκρουση 
στό Α ιγα ίο , πού θάχε καταλυτι
κές συνέπειες όχι μόνο γ ιά  την 
ειρήνη στήν περιοχή άλλά καί τήν 
παγκόσμια Ειρήνη.

Γ ι’ αύτό έχει τεράστια σημα
σία νά υπάρξει έλληνική κυβέρ
νηση πού θά καταστήσει όχι μό
νο σαφές, άλλά καί πιστευτό, 
στήν 'Ατλαντική συμμαχία, ότι 
δέν πρόκειται ποτέ καί κάτω ά
πό όποιεσδήποτε πιέσεις, νά πα- 
ραδώσει έστω καί μιά σπιθαμή 
τής έλληνικής γής.

Ο ί θέσεις μας, τή συμμετοχή 
τής χώρας μας στό Ν Α ΤΟ , τ ις  
πυρηνικές κεφαλές πού είναι ό-

ποθηκεομένες στήν 'Ελλάδα, καί 
ίς 'Αμερικανικές βάσεις στή χώ- 

μας, διατυπώθηκαν μέ κρυ
στάλλινη σαφήνεια στή Δ ΙΑ Κ Η -  
ΥΞΗ —  καί δέν βλέπω τό λόγο 

σάς κουράσω μέ έπανάληψη. 
ήθελα μόνο νά τονίσω τούτο: 

\ « Σ έ  ό,τι αφορά τά  μέτρα πού 
ιθά πάρει τό Π Α .Σ Ο .Κ . γ ιά  τήν ύ- 

I Λοποίηση τής 'Εθνικής 'Αμυντικής 
ϋιαί 'Εξωτερικής Πολιτικής του, θά 
Ιαμβάνονται ύπόψη οί έπιπτώσεις 
(τ ου στό Αξιόμαχο τών 'Ενόπλων 
11 δυνάμεων. Τό Π Α .Σ Ο .Κ ., μέ κα- 

»ένα του βήμα καί σέ καμία πε- 
ιίπτωση δέ θά έπιτρέψει τήν ύ- 
ποβάθμιση τής έτοιμότητας τών 
Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας 
γιά  τήν άμυνά μας άπό ξένη έπι- 
Βουλή».

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ή  Κ Υ Π Ρ Ο Σ είναι γ ιά  τό έλ- 
ληνικό Έθνος πρώτιστο θέμα. Ε ί
ναι ταυτόχρονα καί κρίσιμο διε
θνές θέμα —  μιά καί συνεχίζεται 
ή στρατιωτική κατοχή μεγάλου 
τμήματος ένός Ανεξάρτητου καί

1 αδέσμευτου κράτους -  μέλους τού/ 
ΟΗΕ. Ά λ λ ά  ή 'Ελλάδα, ώς έγ-1 
γυήτρια δύναμη, έχει καί νόμιμοί 
δικαίωμα άλλά καί χρέος, νά συμ-| 
I παρασταθεί ένεργά στάν άγώνα 
τού κυπριακού λαού γ ιά  τήν άπο- 
χώρηση τών ξένων στρατευμάτων 
καί βάσεων, γ ιά  τήν έπιστροφή 
τών προσφύγων στις έστίες τους, 
γ ιά  τήν κατοχύρωση τής έλεύθε- 
ρης έγκατάστασης καί διακίνη
σης, γ ιά  τή διαμόρφωση ένός κα
ταστατικού χάρτη πού ένώ θά κα
τοχυρώνει τό ένιαίο τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας, θά παρέχει ί 
σα δικαιώματα καί τ ις  ίδιες ύ- 
ποχρεώσεις σέ όλους τούς πολί
τες της —  τόσο τούς 'Ελληνοκύ
πριους όσο καί τούς Τουρκοκύ
πριους.

Ή  συνεχώς έπαναλαμβανόμενη 
Αναφορά, άπό τ ις  κυβερνήσεις τής 
Νέας Δημοκρατίας, στήν αρχή, ό
τ ι «ή Κύπρος Αποφασίζει καί ή 
'Ελλάδα συμπαρίσταται» άποτε- 
λεί Απαράδεκτο άλλοθι τής Δε
ξιάς γ ιά  τήν ούσιαστική έγκατά- 
λειψη τής ιερής υπόθεσης τής Κύ
πρου. 'Η  κυβέρνηση τού Π Α ΣΟ Κ  
θά άναλάβει σταυροφορία γ ιά  τήν 
ενημέρωση τής παγκόσμιας Κοι
νής Γνώμης καί τήν κινητοποίηση 
διεθνώς όλων τών δυνάμεων, πού 
είναι σέ θέση νά συμβάλλουν 
στήν προώθηση τής δίκαιης λύσης 
τού Κυπριακού προβλήματος.

Ο ί διακοινοτικές συνομιλίες 
στήν Κύπρο, ύπό τήν α ιγ ίδα  τού 
ΟΗΕ, έχουν νόημα μόνο σέ ό,τι 
Αφορά τή διαμόρφωση τού νέου 
καταστατικού χάρτη τής Κύπριο

ί κής Δημοκρατίας. Καί μπορεί νά 
\ε ίνα ι καρποφόρες μόνο μετά τήν 
(αποχώρηση τών ξένων στρατευμά
των άπό τή Μεγαλόνησο. Ο ί συ
νομιλίες κάτω άπό τ ις  παρούσες 
συνθήκες δέν οδηγούν παρά στήν 
Αποτελμάτωση τού Κυπριακού καί 
στήν τελική άναγνώριση τής ντέ 
φάκτο διχοτόμησης τής Κύπρου. 
Γ ια τί συνομιλητές είναι άπό τή 
μιά μεριά ή κυβέρνηση τής Κύ
πρου, ένώ άπό τήν άλλη είναι ή 
Ά γκυοα (καί όχι ή τουρκοκυπρι- 
ακή Κοινότητα), τής όποιας τό  
κύριο διαπραγματευτικό όπλο εί
ναι τά στρατεύματα κατοχής.

Ή  Κυβέρνηση τού Π Α .Σ Ο .Κ . 
6έ θά Αποδεχθεί καμιά λύση πού 
θά Αποτελεί άναγνώριση τετελε
σμένων, καί θά συμπαρασταθεί μέ 
όλες τ ις  δυνάμεις της, οπόν άγώ
να τού Κυπριακού Ελληνισμού γ ιά  
έθνική επιβίωση. Ταυτόχρονα θά 
προχωρήσει χωρίς άναβολές, στό 
άνοιγμα τού φακέλου τής Κύπρου, 
γ ιά  νά πληροφορηθει έπί τέλους 
ό έλληνικός καί ό κυπριακός λα
ός ποιοι είναι οί υπεύθυνοι ν 
τήν κυπριακή τραγωδία.


