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Ή ουμφωνία γιά 
ΐήν έπανένΐαξη tftç 
ΈΛλάδας otó ΝΑΤΟ

ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ των λεγομένων είδικών σχέσεων γ ιά  τήν έ
πανένταξη της 'Ελλάδας στό στρατιωτικό σκέλος τοο 
ΠΑΤΟ εισέρχεται στήν όριστυκή του 'ίσως φάση μέ τό τα

ξίδι του 'Αμερικανού άναπληρωτου ύπουργοΟ 'Εξωτερικών 
Γουώρεν Κρίστοφερ στήν Αθήνα. Μέ μιά μοναδική έπιμσνή ή 
Κυβέρνηση Καραμανλή άρνεΐται νά ανακοινώσει ότιδήποτε 
y ·'" ·> άπό τήν συμφωνία γιά τήν έπανένταξη. ‘Ακόμη καί τό 
γ ν ,-νός δτι οι συζητήσεις της Ελλάδας μέ τό Ανώτατο Στρα
τηγείο των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στήν Εύρώπη γιά  τό θέμα 
αυτό είχαν τελειώσει, οί "Ελληνες τό έμαθαν χάρις στήν «Α
ποκάλυψη» του στρατηγοΟ 'Αλεξάντερ Χαίηγκ τόν περασμένο 
'Ιούνιο στήν Αμερικανική πρωτεύουσα.

'Εδώ καί άρκετό καιρό, «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ανέλαβε μία έρευνα 
γύρω άπό τό Θέμα της έπανένταξης. Σέ ένα προηγούμενο ση
μείωμά μας (βλ. ΒΗΜΑ της Κυριακής 10.9.78) άναφερθήκα- 
με στίς Απαιτήσεις πού προβάλλει ή Τουρκία γιά  νά έπιτρέψει 
τήν έπανένταξη τής Ελλάδας στό ΝΑΤΟ. Σήμερα θά παρα
θέσουμε τά κύρια σημεία τής συμφωνίας στήν όποια έχουν 
καταλήξει οΐ Αντιπρόσωποι τής συμμαχίας μέ τήν Κυβέρνηση 
Καραμανλή. Πηγή τών περισσοτέρων πληροφοριών μας είναι 
Ανώτεροι άξιωμότοΟχοι άπό χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, διπλω
ματικοί Αντιπρόσωποι δυτικών χωρών στίς Ήνωμ. Πολιτείες 
καί άξιωματοόχοι τοϋ Αμερικανικού Κογκρέσσου.

Τά δύο σημεία
Δύο είναι τά  κύρια σημεία τής 

συμφωνίας γιά την έπανένταξη. 
Πρώτο, ή συμφωνία δέν έχει τε
λικό χααρκτήρα.^ Λεύτερο, ή έλλη- 
νικιή̂  πλευρά στίς διοπτραγματεύ- 
σςι·^ δέχθηκε τήν έπανένταξη κάτω 
ύή1 >ους πού όχι μόνο άποκαθι-
σ το .., Αλλά βελτιώνουν γ ιά  τήν 
συμμαχία τό «στάτους κβό άντε», 
δηλαδή τήν κατάσταση πού έπι- 
κρατοΰσε πρίν τήν Αποχώρηση τής 
'Ελλάδας άπό τό ΝΑΤΟ τόν Αύ
γουστο τού 1974.

Τό πρώτο σημείο άποτέλεσε μία 
άπό τίς πρωταρχικές έπιδιώξεις

3. Συνεργασία τής Ελλάδας 
μέ τήν Ατλαντική Συμμαχία σε 
θέματα άεροπσρικής άμυνας καί 
θέματα πού συνδέονται μέ τήν Α
εροπορική άμυνα.

Ή ‘Ελλάδα συμφώνησε νά θέ
σει στή διάθεση του ΝΑΤΟ «μιά 
μοίρα σύγχρονων Αεροπλάνων Ι
κανών νά πετοΰν μέ όποιεσδήπο- 
τε καιρικές συνθήκες», καθώς καί 
δυό μοίρες ΗβΓαιΙβι πού έχουν τή 
δυνατότητα νά μεταφέρουν πυρη
νικά όπλα. Οί δυνάμεις αυτές 
θά βρίσκονται, γ ιά  έπιχειρησια- 
κούς σκοπούς, κάτω άπό τίς  δι
αταγές τού άνωτάτου Άχηγοΰ τών 
Δυνάμεων τού ΝΑΤΟ Ακόμη καί

αυτός πού _ Απορρέει άπό _τήν έ- 
φαρμογή τής Αντίληψης τών Δυ
νάμεων 'Επιχειρήσεων. (TA S K  
FORCE C O N C E P T ). Σύμφωνα μέ τήν 
Αντίληψη τού TASK FORCE, οί το
μείς υπευθυνότητας γιά  τήν άμυ
να τού Αιγαίου θά πρέπει νά άν- 
τικατασταθούν. Ειδικές μονάδες 
έπιχειρήσεων πού θά Αναλαμβά
νουν συγκεκριμένες Αποστολές 
γ ιά  «τήν Αντιμετώπιση τού έ- 
χθροΰ» θά πρέπει νά είναι Απεύ
θυνες γ ιά  τήν άμυνα τού ΝΑΤΟ 
στό Αιγαίο. Σ τίς δυνάμεις αυτές 
θά παίρνουν μέρος ναυτικές μο
νάδες «άπό δλες τ ίς  χώρες - μέ
λη πού βρίσκονται στήν περιο
χή». "Ολες οί Ελληνικές κυβερ
νήσεις, Ακόμα καί αυτές τής 
χούντας, είχαν άρνηθεί ώς τώρα

Tou
ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΜΠΑΤΗ

νά δεχθούν νά συζητήσουν μιά τέ
τοια Αλλαγή.

6. Συλλογική χρησιμοποίηση 
τού έλληνικοΰ χερσαίου, έναέριου 
καί θαλάσσιου χώρου σέ καιρό 
ειρήνης καί σέ καιρό πολέμου.

Ή  Ελλάδα δέχτηκε κατ’ Αρ
χή νά άρει όλους τούς_ περιορι
σμούς πού Αφορούν στήν κίνηση 
συμμαχικών δυνάμεων στόν ‘Ελ
ληνικό χώρο. Διατηρεί Ακόμη ορι
σμένες επιφυλάξεις γιά  τ ίς  λε
πτομέρειες πού θά κάθορίζουν τή 
διακίνηση «συμμαχικών δυνάμε
ων» στόν έναέριο χώρο. Σύμφωνα 
μέ δυτικούς διπλωμάτες, μια άπό 
τ ίς  έκθέσεις τής Στρατιωτικής 
’Επιτροπής τονίζει ότι «οί όροι 
γ ιά  τήν έφαρμογή τών κανόνων 
γιά  τή διακίνηση συμμαχικών δυ
νάμεων στόν (ελληνικό) έναέριο 
χώρο θά πρέπει νά είναι οί ίδιοι 
όπως καί σ τίς άλλες περιοχές 
τού ΝΑΤΟ. "Οταν αυτό είναι Α
ναγκαίο, διεθνείς Αλλά καί έθνι- 
κές έναέριες περιοχές θά πρέπει 
νά τίθενται στή διάθεση τού ΝΑ 
ΤΟ». Ή έκθεση αύτή, σύμφωνα 
μέ τί^ ίδιες πηγές, έξηγεϊ ότι ή 
Τουρκία «δέν θέτει περιορισμούς 
στή διακίνηση» συμμαχικών Αερο
πορικών δυνάμεων καί δτι «είναι 
επιθυμητό, έστω καί προσωρινά, 
καί ή ‘Ελλάδα νά άρει τούς περι
ορισμούς καπά τόν ίδιο τρόπο γιά 
νά είναι δυνατές οί Ασκήσεις. Πλη
ροφορίες πού υπάρχουν στό Αμε
ρικανικό Πεντάγωνο Αναφέρουν ό
τι ή ‘Ελλάδα «έχει ήδη όαταλύνει 
τή θέση της» στό θέμα αυτό.

Τ ό τίμημα 
τ η ς  έη ιστροψ ί^ς—̂

Η συμφωνία 
ξη τής ΈΓ ' '

τ* τήν έπανε- 
στρατιο
ΟΑ y i vi



Σ τρατηγός Χ αίηγκ : Ή  συμφωνία προσφέρει _ . 
π λ α ίσ ιο  γ ιά  την έπιστροφή τής ’Ελλάδος στην ένιο 

■:·.! Τίωτική δομή τοΟ ΝΑΤΟ.

»ν διαπραγματευτών του ΝΑΤΟ 
|ί . ιδιαίτερα τοϋ στρατηγού 
ίηγκ. Στή συνοδευτική έπιστο- 
ποΰ έστειλε δ Χαίηγκ στή Μό- 

μη Στρατιωτική ’Επιτροπή μα- 
μέ την έκθεση του γιά τή 

. φωνία μέ τούς αντιπροσώπους 
,ς Κυβερνήσεως Καραμανλή τό- 
σε ότι ή συμφωνία «προσφέρει 

εφαρμόσιμο πλαίσιο για  την 
έπιστροφή τής Έλλαόας στήν έν- 
νιαία στρατιωτική δομή τοϋ ΝΑ 
ΤΟ, κάτω άπό προσωρινές στρα
τιωτικές ρυθμίσεις, μέχρι τή στι
γμή πού θα επιλυθούν οριστικά 
τα υπόλοιπα πολιτικά θέματα». 
‘Η Στρατιωτική ’Επιτροπή Θεώ
ρησε τήν επιτυχία αυτή τού Χαί
ηγκ σάν ιδιαίτερα σημαντική καί 
αποφανθηκε ότι «αυτός ό τρόπος 
προσέγγισης τού προβλήματος 
αντιπροσωπεύει μιά ιδιαίτερα θε
τική άντιμετώπιση τού θέματος 
καί θά πρέπει νά Ακολουθηθεί μέ 
σθεναρότητα».

Ή έπιτυχία του Χαίηγκ συνί- 
σταται στό ότι κοπώρθωσε νά πεί
σει τούς "Ελληνες στρατιωτικούς 
π  ί 'ήραν μέρος στις διαπρα- 
ι  τεις νά δεχθούν νά συζη
τηθούν «σέ κάποια στιγμή στό 
μέλλο“» ένα νέο νομικό καθεστώς 
σ- j  Αιγαίο «τουλάχιστο γιά  τις 
ά,άγκνς τής συμμαχίας». Οί 

ι)ινές στρατιωτικές ρυθμί- 
σειλί. άναφέρονται βέβαια στις 
περιοχές έλέγχου καί υπευθυνό
τητας πού ϊσχυαν πριν τον Αύ
γουστο 1974·

Συγκεκριμένα
«ζητήματα))

Τό δεύτερο σημείο τής συμφω
νίας άψορά σέ πιό συγκεκριμένα 
«ζητήματα». Θά όναφερθοΰμε εδώ 
στά πιό σημαντικά γιατί τά «ù- 
πό συζήτησιν ζητήματα» ήτοη» πο
λυάριθμα.

1. ’Εφαρμογή του Γενικού ’Α
μυντικού Προγράμματος τού ΝΑ 
TO (General Defense Plan ή GDP).

Ή Ελλάδα δέχτηκε τ ίς  αποφά
σεις τής τυμμαχίας γ ιά  τήν ά
μυνα τής νότιας πτέρυγας καί τής 
νοτιοκεντρικής πτέρυγας τού ΝΑ 
ΤΟ. Οί άποφάσεις αύτές προ- 
βλέτ τήν ένίσχυση τών Ελλη
νικά. -υνάμεων όχι μόνο «μέ δυ
νάμεις πού προέρχονται έξω άπό 
τήν άμεση περιοχή» άλλα καί μέ 
στρατιωτικές δυνάμεις πού προ
έρχονται άπό «όλες τ ίς  δυνάμεις 
πού διαθέτει ή Συμμαχία στήν 
περιοχή» καί πού άποτελούν τίς 
έφεδρείες στά «τωρινά καί μελ
λοντικά άμυντικά σχέδια». Δηλα
δή, ή 'Ελλάδα δέχτηκε τήν ένί
σχυση τών έλληνικών δυνάμεων ά* 
πο αύτές τής Τουρκίας καί τή συ
νεργασία» γ ιά  άμυντικούς σκο
πούς» μέ τουρκικές στροπιωτικές 
μονάδες !

2. Κατανομή τών έλληνικών δυ
νάμεων, ύποχρεώσεις τους καί ά- 
ποστολή τους γιά  τήν άμυνα όλό- 
κληρης τής περιοχής τού ΝΑΤΟ.

Ή  'Ελλάδα υποχώρησε στήν ά· 
παίτηση τής ’Ατλαντικής συμμα
χίας καί θά έπιτρέπει σέ όμάδες 
ειδικών τοϋ ΝΑΤΟ νά άσκοΰν έ- 
ποπτεία στις έλληνικές δυνάμεις 
στό σύνολό τους καί όχι μόνο σ' 
αύτές τίς δυνάμεις πού θά υπά
γονται στις δυνάμεις τού ΝΑΤΟ.

Ή  Ελλάδα δέχτηκε επίσης νά 
μήν φέρει καμιά Αντίρρηση σέ ό
σες άποφάσεις πήρε ή ’Επιτροπή 
Προγραμματισμού σχετικά μέ τήν 
άμυνα του ΝΑΤΟ όσο ή 'Ελλάδα 
έλειπε άπό τήν έπιτροπή αύτή.

σέ περίοδο ειρήνης. Τό ΝΑΤΟ δέν 
έχει δεχθεί τήν έλληνική άποψη ό
τι οί περιοχές υπευθυνότητας 
στον έναέριο χώρο τού Αιγαίου 
Θά πρέπει νά είναι οί ’ίδιες μέ αύ
τές πού προέβλεπε ή διαταγή τού 
Άνωτάτου Στρατηγείου τό 1964. 
Ή συμμαχία έχει άπλώς δεχθεί 
«τό Θέμα τού έναέριου χώρου νά 
συζητηθεί ξανά στό μέλλον» καί 
προσωρινά νά είναι ύπεύθυνες γ ιά  
τήν άμυνα τού χώρου αύτού οί 
μοίρες τακτικής άεροπορίας τής 
Ελλάδας.

4. Συμμετοχή τής 'Ελλάδας 
στό σύστημα έγκαιρης προειδο
ποίησης καί στό σύστημα άντιε- 
ροπορικοϋ συναγερμού τού ΝΑΤΟ.

Ή  Ελλάδα δέχτηκε νά συνδέ
σει όλα τά συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης καί συναγερμού 
πού διαθέτει μέ αύτά τού ΝΑΤΟ. 
Είναι σημοιντικό ότι άπό τόν 
Μάρτιο τού 1973 ή 'Ελλάδα είχε 
επανειλημμένα άρνηθεί νά ικανο
ποιήσει αύτό τό αίτημα τού ΝΑ 
ΤΟ.

5. Δημιουργία νέων στρατηγεί
ων γιά  χερσαίες καί άεροπορικές 
δυνάμεις. (Τά δύο νέα στρατη
γεία θά όνομασθούν ΙΑΝΘδΟυΤΗ- 
¿ΕΝΤ γιά  τ ίς  χερσαίες δυνάμεις 
καί 7 ΑΤΑΘ γ ιά  τ ίς  άεροπορικές).

Τό στρατηγείο
Ή  'Ελληνική Κυβέρνηση πα

ρουσιάζει τή δημιουργία αύτών 
τών στρατηγείων σάν «μεγάλη ύ- 
ποχώρηση» τού ΝΑΤΟ. Στή συ
ζήτηση πού έγινε όμως στις 7 
Σεπτεμβρίου στή συνεδρίαση τής 
Στρατιωτικής ’Επιτροπής τού ΝΑ 
ΤΟ, έπανειλημμένα τονίστηκε, ό
πως μάς διαβεβαίωσε άνώτερος 
υπάλληλος τής Γραμματείας τού 
ΝΑΤΌ, ότι «ή καινούργια διευθέ
τηση δέν κάνει τίποτε άλλο άπό 
τό νά έκμοντερνίζει τή σχέση τής 
'Ελλάδας μέ τή συμμαχία». Είναι 
πολιτική τής συμμαχίας νά υ
πάρχουν στις πτέρυγες του ΝΑ 
ΤΟ διοικητές πού προέρχονται 
άπό τό στροττό τής χώρας που 
διαθέτει τ ίς  περισσότερες δυνά
μεις πού έχει τό ΝΑΤΟ στήν πε
ριοχή αύτή. Ή σημαντική λεπτο
μέρεια στή δημιουργία τών νέων 
στρατηγείων είναι ή άποδοχή ά
πό τήν ‘Ελλάδα «διεθνούς έποον- 
δρώσεως τών νέων στρατηγείων» 
γιατί ή συμμαχία θεωρεί τήν συμ
μετοχή στή διοίκηση τών στρα
τηγείων αύτών στρατιωτικών άπό 
άλλες χώρες έκτος τής 'Ελλάδας 
«σάν ένα χρήσιμο τρόπο γιά  νά 
υπάρξει ό άναγκαϊος συντονισμός 
καί_ συνεργασία μέ άλλες γειτο
νικές διοικήσεις». Δηλαδή, θά βρί
σκονται στά έπιτελεΐα τών δύο 
στρατηγείων καί θά συμμετέχουν 
στή λήψη τών άποφάσεων —  Α
κόμα καί σέ περίοδο ειρήνης —  
μή "Ελληνες στρατιωτικοί.

Μιά άλλη σημαντική ύποχώρη- 
σή τής Ελλάδας είναι ότι δέχθη
κε νά Αναθεωρηθεί ό ρόλος τής Δι
οίκησης ’Ανατολικής Μεσογείου 
(Μ^ϋΕΑδΤ) πού έχει έδρα τήν ’Α
θήνα. Συγκεκριμένα, ή 'Ελληνική 
Κυβέρνηση ειδοποίησε τό ΝΑΤΟ 
ότι δέχεται νά συζητήσει στό 
μέλλον τήν «χρησιμότητα» τών το
μέων ύπευθυνότητας γιά  τή ναυ
τική άμυνα τού Αιγαίου. Ή 
Στρατιωτική Έπιτροπή, μέ τήν 
υποστήριξη τών υπουργών άμύνης 
τών χωρών - μελών τού ΝΑΤΟ, 
άποφάσισε ότι Αποδοτικότερος 
τρόπος άμυνας στό Αίγαίον είναι

όρο.
γ ο , ή Τουρκία έ χ ε ι« » π ε τ ύ χ ε *  

μιά σημαντική νικη._ 'Η έλληνικη 
κυβέρνηση εχει δεχθετ τή «συζήτη/ 
ση» γ ιά  τόν καθορισμό τού έναέί 
ριου χώρου. Αύτές τ ίς  μέρες θά 
δώσει στον ’Αμερικανό υπουργό κ. 
Κρίστοφερ διαβεβαιώσεις ότι ή έ» 
πανένταξη δέν δημιουργεί προη
γούμενο γ ιά  τόν καθορισμό τών 
έναερίων συνόρων. Δηλαδή, τό 
ΝΑΤΟ καί ή Τουρκία έχουν κα
τορθώσει νά κάνουν τήν έλληνική 
κυβέρνηση δέσμια τής έπιθυμίας 
της νά «έπιστρέψει» στή συμμα- 
χια  πού ποτέ δέν έγκοπέλειψε. 
Τό τίμημα τής έπιστροφής περι
λαμβάνει καί «συζήτηση» πού Α
φορά στήν ’ίδια τήν έδαφική Ακε
ραιότητα τής 'Ελλάδας μιά καί 
άναφήρεται οπόν έπαναπροσδιο- 
ρισμό τών έλληνικών συνόρων στό 
’Ανατολικό Αιγαίο, καί τή δημι
ουργία ένός νέου νομικού καθε
στώτος στήν περιοχή αύτή.

Ή  έπιμσνή τής Κυβέρνησης 
Καραμανλή γιά  έπάνοδο στό 
στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ 
«όσο τό δυνατόν συντομώτερα» έ
χει όδηγήσει σέ μιά κατάσταση 
πού άναγκάζει τήν Έλάδα· νά κά
νει υποχωρήσεις. Τό πιό σημαν
τικό ίσως θέμα τής συμφωνίας εί
ναι αύτό πού δέν περιέχεται στή 
συμφωνία: Ή Ελλάδα υποτίθεται 
ότι Αποχώρησε άπό τό ■ ΝΑΤΟ 
για τί θεώρησε σάν Απαράδεκτη 
την Αδυναμία τής συμμαχίας νά 
τήν προστατέψει —  καί νά προ
στατέψει ένα άλλο κομμάτι έλλη- 
νισμοΰ —  άπό τήν ίπίθεση μιάς 
«σύμμαχης» χώρας. Ή  καινούργια 
συμφωνία δέν περιέχει ούτε μιά 
λέξη γ ιά  προστασία άπό παρό
μοιες έπιθέσεις!

'Υπάρχουν καί άλλα προβλήμα- 
τα  όμως. "Ολοι οί «σύμμαχοι» 
στό ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης 
καί τής Τουρκίας, έχουν στή διά
θεσή τους λεπτομερείς έκθέσεις /  
άναλύσεις τής Μόνιμης Στρατιω
τικής ’Επιτροπής τού ΝΑΤΟ πού 
άναφέρονται στις διοπτροτγματεύ- 
σεις καί τήν συμφωνία τού ΝΑ 
ΤΟ μέ τήν Ελλάδα. Μιά τέτοια 
έκθεση συζητήθηκε στή συνεδρία
ση τής ’Επιτροπής αύτής στις 7  
Σεπτεμβρίου, καί μιά δεύτερη 
πρόκειται νά συζητηθεί στή συνε
δρίαση στις 19 'Οκτωβρίου. 01 
διαπροτγματεύσεις καί ή συμφω
νία γ ιά  τήν έπανένταξη δέν πε
ριέχουν μυστικά πού θά όφελοΰ- 
σαν τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας. 
Τά προβλήματα στρατηγικής καί 
τά προβλήματα τακτικής έπιχει- 
ρήσεων δέν άποτελούν θέματα «δι
απραγματεύσεων μέ τούς φτωχούς 
συγγενείς τής συμμαχίας» όπως 
είπε χαρακτηριστικά ένας ’Αμε
ρικανός διπλωμάτης. Τελικά, ή 
σιωπή τής έλληνικής κυβέρνησης 
γύρω άπό τή συμφωνία γιά  τήν 
έπανένταξη φαίνεται νά έξυπηρε- 
τεϊ ένα μόνο σκοπό: τήν Αποφυγή 
τών Αντιδράσεων τού έλληνικοΰ 
λαού, άν αύτό^ πληροφορηθεϊ Α
κριβώς μέ ποιο τρόπο γίνεται ή 
έπανένταξη.

Ή  Κυβέρνηση έχει τονίσει πολ
λές φορές ότι ή ‘Ελλάδα θά έπι
στρέψει στό στρατιωτικό σκέλος 
τού ΝΑΤΟ μόνο άν αύτό «έξυπη- 
ρετεϊ τό έθνικόν συμφέρον». ’Από 
όσα έγινε δυνατό νά έξακιριδώ
σουμε μέ τήν έρευνα γύρω άπό 
τήν έπανένταξη, είναι δύσκολο νά 
καταλάβουμε ποιό έθνικό συμφέοο 
έξυπηρετεΐ ή συμφωνία αύτή. Βέ
βαια, είναι πιθανό νά μάς έχουν 
διαφύγει όρισμένες σημαντικές 
λεπτομέρειες. "Αν αύτό έχει συμ
βεί, τότε δέν έχει ή Έλληνική Κυ
βέρνηση παρά νά πληροφορήσει 
όλους τούς "Ελληνες τί ε’ίόους 
συμφωνία έχει διαπραγματευ&εϊ 
μέ τό ΝΑΤΟ καί νά θέσει υπόψη 
όλων τών Ελλήνων όλα τά σχετι
κά κείμενα τής συμφωνίας αύτής.


