
Τήν άμεση καταγγελία τών συμφωνιών γιά τις βάσεις, πού ισχύουν σήμερα, ζήτησε χβές ό πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ  κ. Α . Παπανδρέου, ώστε νά δοθεί στή νέα κυβέρνηση, ίπϋύ θά προκύψει άπό τις έκλογές, νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο γιά Τήν επίλυση τού θέματος τών βάσεων.ΊΗ δήλωση τού κ. Παπανδρέου έγινε άμέσως μετά τήν έκδοση τής κυβερνητικής άναικοινώσεως γιά τήν άναστολή τών διαπραγματεύσεων γιά τις βάσεις καί τήν επισήμανση ότι τό «καθεστώς τών αμερικανικών στρατιωτικών ευκολιών στήν 'Ελλάδα θά έξακολου- θήσει νά ισχύει μέχρις ότου ή κυβέρνηση μετά τις προσεχείς έκλογές έπιληφθεί τού θέματος».Στή δήλωσή του ό κ. Παπανδρέου ζητάει ακόμη άπό τήν κυβέρνηση νά ανακοινώσει στόν ελληνικό λαό τό περιεχόμενο τών διαπραγματεύσεων, καθώς καί τούς τελικούς όρους πού έθεσε ή αμερικανική πλευρά γιά τήν υπογραφή τής συμφωνίας. Και καταγγέλλει ότι ή κυβέρνηση αποδέχτηκε όρους, πού —  εάν είχε υπογράφει ή συ· τνία —  θά διατηρούσαν ού στικά τό καθεστώς διομολογήσεων, πού Ισχύει μέ τις συμφωνίες τού 1953 καί τού 1956.

Στην κυβερνητική ανακοίνωση δίνεται ώς δικαιολογία γιά τήν αναστολή ότι τά χρονικά όρια πού θέτει ή διάρκεια τής περιόδου τής Βουλής δέν έπέτρεψαν τήν κατάληξη τών διαπραγματεύσεων. Παρέχεται επίσης ή διαβεβαίωση ότι θά συνεχισθεί ή αμυντική συνεργασία μέ τις  ΗΠΑ στό πλαίσιο τού Ν ΑΤΟ.Σ έ ανακοίνωση, έξ άλλου, τής αμερικανικής πρεσβείας έκφράζε- ται ή «απογοήτευση» γιά  τή μή κατάληξη τών διαπραγματεύσεων καί ή έλπίδα ότι οί διαπραγματεύσεις θά έπαναληφθούν σέ σύντομο χρόνο.Στό μεταξύ, όπως πληροφορή- βηκε «Τό Βήμα» χθες, ή αμερικανική «χειρονομία» στήν ύστατη στιγμή τών διαπραγματεύσεων ύπήρξε ή προσφορά 10 άεροσκαφών «Φάντομ». Ή  έλληνική πλευρά άντϊθετα είχε ζητήσει νά δοθεί στήν Ε λ λ ά δα πλήρες σύστημα έγκαιρου προειδοποιήσεως «Χώκαϊ» μέ τέσσερα αεροσκάφη έπισημάν- σεως συνολικής άξίας 450 έ- κατομμυρίων δολλαρίων. Ο ί 'Αμερικανοί, όμως, πρόσφεραν άπλώς ένα πεπαλαιωμένο σύστημα έγκαιρου προειδοποιή- σεως, πού είχε χρησιμοποιηθεί στόν πόλεμο τού Βιετνάμ άξίας μόλις 35 εκατομμυρίων δολλαρίων.

Στήν ’ Αθήνα δ ύπουργός Ε ξωτερικών κ. Κ. Μητσοτάκης σέ δηλώσεις του άμέσως μετά τήν συνεδρίαση τής κυβερνητικής έπι- τροπής χθές τό μεσημέρι άνέφερε ότι ή νέα κυβέρνηση θά ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις άπό τήν αρχή μέ βάση τις  κατευθυντήριες άρχές πού είχαν συμφωνη- βεί τόν ’ Απρίλιο τού 1976.Δηλώσεις (όλα τά κείμενα στήν σελίδα 7) έκαναν επίσης χθές ό πρόεδρος τής Παρατάξεως Κέντρου κ. Γ. Μαύρος, ό όποιος ζητεί νά έλθει τό θέμα στή Βουλή καί ό πρόεδρος τού Κ Ο Δ Η Σ Ο  κ. I. Πεσμαζόγλου. ό όποιος έπιση- μαίνει ότι ή άναβολή τών διαπραγματεύσεων ήταν άναγκαία καί καθυστερημένη. Ανακοινώσεις έκαναν τό Γραφείο Τύπου τού Κ ΚΕ καί τό Εκτελεστικό Γραφείο τού Κ Κ Ε  ( ’ Εσωτ.).

έπαναληφθούν άπό τό σημείο στό όποιο έφθασαν σήμερα ή θά ξαναρχίσουν άπό τήν άρχή καί άπό τό όταν ή νέα κυβέρνηση «θά είναι σέ θέση νά έπαναλάβει τις διαπραγματεύσεις».’Απαντώντας σέ ερώτηση τού «Βήματος» γιά  τήν τύχη τών διαπραγματεύσεων καί τήν ενδεχόμενη έξέλιξή τους ό εκπρόσωπος τού Στέητ Ντηπάρ- τμεντ κ. ^τέιβιντ Πάρκερ έξέ- £ρασε εμπιστοσύνη ότι τελικά X επιτευχθεί μία «ούσιαστική χί αμοιβαία ικανοποιητική ν μ ψώνιά». Πρόσθεσε όμως ότι «τό άν οί συνομιλίες^ θά αρχίσουν έκ νέου άπό τό σημείο στό όποιο διακόπηκαν ή όχι θάέξαρτηθεί οπτό τή σύνθεση τής ελληνικής κυβερνήσεως» καί Φυ- „ σικά «δέν είναι σέ θέση νά
/ '  προβλέψει ποιά κόμμα θά κερ- - δίσει στις εκλογές». Καί άρ-

Στήν Ούάσ.νκτον \θ Λ τού Στέητ Ντηπάρτμεντ έπα-ΝΕΑ Υ Ο Ρ Κ Η , 18 Ιουνίου. Τού ανταποκριτή μας. —  Ό  εκπρόσωπος τού Στέητ Ντηπάρτμεντ έξέ- φρασε σήμερα άρκετό σκεπτικισμό γιά  τό μέλλον τών έλληνοα- μερικανικών διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι θά έξαρτηθεί άπό τήν κυβέρνηση πού θά προελθεί άπό τις προσεχείς έκλογές στήν ’ Ελλάδα τό άν οί συνομιλίες θά

νέλαβε ότι «δέν είναι σέ θέση νά προβλέψει άπό ποιό σημείο θά έπαναληφθούν οί διαπραγματεύσεις» μετά τις ελληνικές έκλογές. «Θά πρέπει νά περιμένουμε καί νά δούμε όταν ή (νέα) έλληνική κυβέρνηση θά είναι σέ θέση νά έ- παναλάβει τις διαπραγματεύσεις», είπε.Στό Στέητ Ντηπάρτμεντ γενικότερα ήταν έκδηλη, οπτό χθές ά- κόμη, ή άνησυχία γιά  τήν απώτερη τύχη τών διαπραγματεύσεων, μάλιστα άρισμένοι ’Αμερικανοί διπλωματικοί πού οπτό μήνες παρα- κολουθούν  ̂ στενότερα τις  συνομιλίες τής ’Αθήνας δέν έκρυβαν τις αμφιβολίες τους άν θά υπάρξει κάν περίπτωση νά έπαναληφθούν σχετικώς σύντομα οί διαπραγματεύσεις γιά  τίς βάσεις. «Προς τό παρόν καί τουλάχιστον ώς τήν άνοιξη δέν πρόκειται νά υπάρξει νέα συμφωνία γιά τις βάσεις κλπ. στήν ’ Ελλάδα», δήλωσε στό «Βήμα» χθές, προτού ανακοινωθεί σ τ ή ν ’Αθήνα ή άναστολή τών συνομιλιών, άξιωματιούχος τού Στέητ Ντηπιάρτμεντ, σημειώνοντας ότι αύτή είναι ή επικρατούσα γνώμη μεταξύ τών όιρμοδίων τού υπουργείου.’ Ο εκπρόσωπος τού Στέητ Ντηπάρτμεντ, απαντώντας σήμερα σέ άλλες έρωτήσεις τού «Βήματος» αναφορικά μέ τή συμφωνία καί τις διαπραγματεύσεις, έπέμεινε ότι «υπάρχουν άκόμη ουσιώδη σημεία τά όποια^ πρέπει νά έπεξεργασθούν οί δύο κυβερνήσεις» καί τόνισε ότι «έξ ορισμού αυτές οί διαπραγματεύσεις είναι πολύπλοκες». Ωστόσο ό έκπρόσω- πος άρνήβηκε, μολονότι ρωτήθηκε, νά διευκρινίσει πβιά σημεία τής συμφωνίας πιροκάλε- σαν τήν καθυστέρηση, λέγοντας ότι «επειδή οί διαπραγματεύσεις ουσιαστικά βρίσκονται σέ έξελιξη τό καλύτερο θά ήταν νά μή συζητήσουμε τό πού βρισκόμαστε στό ένα ή στό άλλο ζήτημα».

I■
1 στή πό τό κινούν τό Α ί- χποι- ι, τά ιτωνέ- : έπι- α τής 

ϊ,  γ ιά  ισει οίΠανε- χ τόν ς δί- τλώς ποιας.'V-

Αλλες_ πηγές στήν Ούάσιγκτον, αρκετά ενήμερες στό θέμα τών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζουν ότι οί δυσχέρειες καί καθυστερήσεις σημειώθηκαν κατά πρώτο λόγο στό ζήτημα τού λεγομένου «καταλόγου υλικού», τό όποιο ζητά νά λάβει ή Ελλάδα {κυρίως ήλε- κτρονικό ύλικό άντικατασκοπείας καί έγκαιρου προειδοποιήσεως - συναγερμού), καθώς καί στό ύψος τής έφ’  ̂ άπαξ στρατιωτικής βοήθειας πού θά συνόδευε τήν υπογραφή τής συμφωνίας.'Ο  εκπρόσωπος τού Στέητ Ντηπάρτμεντ προκάλεσε ώστόσο άρ- κετές άπορίες όταν μιλώντας γιά τή φύση τών συνομιλιών τής Α θήνας δέν εξήγησε ότι ή λειτουργία  τών βάσεων στήν Ελλάδα είναι στό πλαίσιο τής λειτουργίας τού Ν Α ΤΟ , άλλά έπέμεινε ότι οί διαπραγματεύσεις άφορούσαν «στρατιωτικά ζητήματα διμερούς φύσεως», ότι «καλύπτουν πλήθος αμυντικών καί σχετικών οικονομικών θεμάτων, περιλαμβανόμενης τής χρήσεως τών διαφόρων βάσεων στήν Ε λλάδα. Περιλαμβάνουν επίσης, είπε, τ ις  σχέσεις μας μέ τήν Ε λλάδα, σέ ό,τι αφορά τήν παροχή στρατιωτικού ύλι- κού καί όλο τό φάσμα τών στρατιωτικών μας σχέσεων διμερούς φύσεως μέ τήν ’ Ελλάδα».ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
Ό  κ. Α. ΠαπανδρέουΌ  πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ  κ. Άνδρέας Γ. Παπανδρέου έκαμε τήν ακόλουθη δήλωση:’ Εχουμε τονίσει ότι ή κυβέρντΣυνέχεια στή —  7η σελίδ



Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδαση Ράλλη, ττού πνέει τά λοίσθιο, δέν έχει ουσιαστικά τό δικαίωμα νά κΐιλείνει» συμφωνίες τόσο κρίσιμες Υ ιβ τό μέλλον τού τόπου, όπως είναι μιά νέα συμφωνία γιά τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα —  καί πώς, κατά συνέπεια, θά έπρεπε νά τερματίσει τις διαπραγματεύσεις ώς τήν ώρα πού ή λαϊκή έτυμηγορία θά άνα- δείκνυε νέα, λαοπρόβλητη κυβέρνηση.'Ακούσια, σάν αποτέλεσμα τής όπτροσδόκητα (γιά τήν κυβέρνηση) άκαμπτης στάσης τής αμερικανικής πλευράς καί παρά τις έ- πικίνδυνες γιά τήν άμυνα τής χώρας παραχωρήσεις καί υποχωρήσεις πού έκανε ή κυβέρνηση γιά νά επιτύχει τήν υπογραφή τής νέας συμφωνίας, έσυρθη τελικά καί ύστερα άπό όπέρμονες διαβουλεύ- σεις στην απόφαση νά διακόψει τις συνομιλίες. Γιατί ήταν άδύ- νατο καί γΓ  αυτή ακόμα τήν κυβέρνηση τής Δεξιός νά άποδεχθεί τούς αφόρητους όρους πού έθεσε ή αμερικανική πλευρό.Έ χ ει χρέος ή κυβέρνηση νά ανακοινώσει στόν ελληνικό λαό τό περιεχόμενο τών διαπραγματεύσεων, τις τελικές θέσεις τής κυβέρνησης (δηλαδή, τι άποδέχτηκε ή κυβέρνηση οπήν τελική φάση τών διαπραγματεύσεων), καθώς καί τούς τιλικούς όρους πού έθεσε ή αμερικανική πλευρά γιά τήν υπογραφή τής νέας συμφωνίας.Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες μας, ή έλληνική κυβέρνηση στήν τελική φάση τών διαπραγματεύσεων έκανε υποχωρήσεις καί άποδέχτηκε όρους πού —  έάν είχε ύ- πογραφεί ή συμφωνία —  θά διατηρούσαν ουσιαστικά τό καθεστώς διομολογήσεων πού ισχύει μέ βάση τις συμφωνίες τού 1953 καί τού  ̂ 1956. Θέλω νά τονίσω ότι ή αυριανή κυβέρνηση τού ΠΑ. Σ Ο .Κ . δέν πρόκειται νά αναγνωρίσει καμιά δέσμευση πού νά προκύπτει άιπό τις διαπραγματεύσεις.'Αλλά έχει καί ένα πρόσθετο χρέος ή κυβέρνηση: Νά προδεί στήν άμεση καταγγελία τών συμφωνιών πού ισχύουν σήμερα —  ώστε νά άρχίσουν νά τρέχουν οί προθεσμίες (προβλέπεται προθεσμία ένός έτους). Έ τσ ι θά δοθεί στή νέα κυβέρνηση πού θά προκόψει άπό τις έκλογές, νέο καί παντελώς διάφορο διαπραγματευτικό πλαίσιο γιά τήν επίλυση τού ζωτικού γιά τή χώρα θέματος τών ξένων δόσεων στή χώρα μας.Ο ί θέσεις τού Π Α .Σ Ο .Κ ., σ' ό,τι αφορά τις ξένες βάσεις είναι γνωστές. Συγκεκριμένα, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι ή α π ο μάκρυνση τών βάσεων άπό τό έ
δαφος μας μπορεί νά περάσει άπό μιά πρώτη φάση «στεγανοποί- ησης». Αύτά ουσιαστικά σημαίνει 5υό πράγματα. Πρώτο, τή διαμόρφωση ενός χρονοδιαγράμματος γιά τήν απομάκρυνσή τους (στά πλαίσια ένός έλληνοαμερικανικού διαλόγου). Δεύτερο, τήν εξασφάλιση, ότι καμιά πτυχή τής δικής μας ά- μυντικής Ικανότητας δέν έξαρτά- ται άπό τις δάοπις.Γιά όσο διάστημα, στά πλαίσια τού συγκεκριμένου χρονοδια
γράμματος, οί βάσεις λειτουργούν —  είναι σαφές πώς θά πρί-

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣπει νά ύπάρχει άποτελεσματικός ελληνικός έλεγχος. Έλεγχος πού νά έξασφαλίζει ότι καμιά αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δέν πρόκειται νά στηριχθεί σέ βάσεις πού βρίσκονται σέ έλληνι- κό έδαφος. 'Επίσης θά έπιβάλει καί θά διατηρήσει ή 'Ελλάδα δικαίωμα αναστολής τής λειτουργίας τών βάσεων, όποτε αύτό έπι- βάλλεται άπό τό εθνικό μας συμφέρον. Έξυπακούεται, ότι ή 'Ελλάδα θά έχει τό δικαίωμα αγοράς εξοπλισμού άπό τις ΗΠΑ πού κρί-
Ό  κ. Γ. Ράλλης'Αργά τή νύχτα ό πρωθυπουργός κ. Ράλλης, απάντησε στις δηλώσεις τού Προέδρου τού Π Α Σ Ο Κ  κ. Α. Παπανδρέου, μέ τά ακόλουθα:«Ή  κυβέρνηση στηρίζεται στήν πλειοψηφία τής Βουλής. Καί έχει άπό τό Σύνταγμα τό δικαίωμα νά διαπραγματευθεί γιά τις βάσεις. Είχε, όμως, καί τό καθήκον νά επιδιώξει τήν αναθεώρηση του καθεστώτος, πού βασιζόταν στις παλαιές συμφωνίες τού 1953 καί τού 1956, γιά  νά τό βελτιώσει. Καί έπετέλεσε αυτό τά καθήκον ή κυβέρνηση.»'Από τό 1976 οί κυβερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας άρχισαν νά διαπραγματεύονται ένα νέο καθεστώς. Ο ί διαπραγματεύσεις σταμάτησαν κατά τό 1977, γιά τούς λόγους πού είναι σέ όλους γνωστοί.»'Επαναρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις αφού έλύσαμε, πρώτα, τό θέμα τής επανόδου μας ατά στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ. Ο ί διαπραγματεύσεις συνεχίζοντο μέ έ- πιτυχία. Καί είχε έπιτευχθεί τεράστια βελτίωση έναντι τού ύ- πάρχοντος καθεστώτος. 'Αλλά, ή υποχρέωση νά παρουσιάσουμε τή συμφωνία οπή Βουλή, δέν άφηνε χοονικά περιθώρια γιά τή συνέχιση τών διαπραγματεύσεων, στό παρόν στάδιο.»Πληροφορούμε τβν κ. πρόεδρο τού Π Α ΣΟ Κ  ότι υπερασπιστήκαμε τά εθνικά συμφέροντα όπως τό συνηθίζουμε. Ούτε "έσύρθημεν” , ούτε εξαναγκαστήκαμε νά διακό- ψουμε τις διαπραγματεύσεις. Ούτε, εξάλλου, προέβαλαν οί 'Αμερικανοί άψορήτους όρους, όπως ισχυρίζεται ό κ. Παπανδρέου. ΟΙ πληροφοριοδότες του δέν διακρί- νονται γιά τήν όαιρίβεια τών όσων τού μεταφέρουν. 'Ενώ διακρίνον- ται γιά τή γόνιμη φαντασία καί γιά  τήν έφευρετικότητά τους.»Δέν πρόκειται νά ανακοινώσουμε κανένα σχέδιο διαπραγματεύσεων, άλλά ούτε καί τούς «τελικούς όρους» τής άμερικανικής πλευράς, γιατί οί διαπραγματεύσεις δέν δεσμεύουν γιά τό μέλλον ούτε έμάς ούτε τούς 'Αμερικανούς.»Πάντως, τονίζω, ότι ή έλληνική κυβέρνηση δέν έκανε_ καμιά απολύτως υποχώρηση. Είναι συνήθειά μας νά υπερασπιζόμαστε τά εθνικά συμφέροντα μέ σταθερότητα. Καί μείναμε πιστοί καί στήν περίπτωση αύτή στις συνήθειές μας.«Δέν πρόκειται νά καταγγείλουν« καμιά συμφωνία τώρα, για

τί οι βάσεις δέν λειτουργούν μόνο πρός τό συμφέρον τής Συμμαχίας, άλλά καί πράς τά συμφέρον τής 'Ελλάδος. Ό τα ν, έπειτα άπό τις εκλογές, σχηματίσουμε,^βάσει τής λαϊκής εντολής, καί πάλι κυβέρνηση πιού θά στηρίζεται σέ αυτοδύναμη πλειοψηφία τής Βουλής, θά συνεχίσουμε τις  διαπραγματεύσεις γιά τις δόσεις μέ τομίδιο αίσθημα έθνικής εύθύνης. Καί τότε, μέ κάθε άνεση, θά καταλήξουμε σέ συμφωνία πού θά διασφαλίζω. Απόλυτα καί τό συμφέρον τής χώρας μας, όιλλά καί τής αμυντικής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.»Μέ τις προτάσεις μας έβελτι- ώνοντο κατά τρόπο θεαματικό, οί συμφωνίες τού 1953 κοίί τού 1956 πού ισχύουν σήμερα, καί τις οποίες ό κ. Παπανδρέου χαρακτηρίζει ώς «διομολογήσεις». Έ άν πιστεύει πράγματι στούς χαρακτηρισμούς τούς όποιους κάνει σήμερα, γεννάται τό ερώτημα, γ ια τί, ώς υπουργός τής κυβερνήσεως τού πατέρα του —  κατά τό 1964 έως 1965 —  δέν είχε φροντίσει νά καταγγείλει τις συμφωνίες καί νά ζητήσει τήν Αναθεώρησή τους;»’ Ο κ. Παπανδρέου θέτει ορισμένους όρους yto τή λειτουργία τών βάσεων στό μέλλον. Τάν πληροφορώ ότι οί δικές μας προτάσεις περιέχουν όχι μόνο αύτούς τούς όρους, άλλά καί πολλούς άλλους πού έξασφαλίζουν καί τήν ελληνικότητα τών βάσεων καί τήν άμυνα τής χώρας...»Οί κυβερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας είναι υπερήφανες γιατί κατά τά τελευταία 7 χρόνια κατόρθωσαν ώστε ό αμυντικός έξο- πλισμός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων νά μάς επιτρέπει τήν ότπάκρουση κάθε όπτειλής, Απ’ οπουδήποτε καί άν ήθελε εκδηλωθεί».
’ΑνταπάντησηΣ έ ανταπάντησή του στις δηλώσεις τού πρωθυπουργού κ. Ράλ- λη ό Πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ  άνέ- φερε τά έξής:«Λυπούμαι γιατί ό Πρωθυπουρ. γός τής χώρας δέν λέγει τήν ώμή άλήθεια στόν ελληνικά λαό. Τυχαίνει νά γνωρίζω τήν πορεία τών διαπραγματεύσεων, πορεία τήν όποια περιέγραψα συνοπτικά στήν άποψινή δήλωσή μου. Ό  Πρωθυπουργός συγκρίνει τά «έπιτεύγμα- τα» τής κυβερνήσεως στις διαπραγματεύσεις μέ τό καθεστώς τού 1953. Θά έκανε καλά νά τά συνέκρινε μέ τήν μονογραφηθείσα συμφωνία τού 1977. Καλώ τόν Πρωθυπουργό νά ορίσει τόν χρόνο ένημερώσεως τής έθνικής άντιπρο- σωπείας, ώστε νά μου δοθεί ή εύ- καιρία νά όπτοκαλύψω οπή Βουλή καί στόν ελληνικό λαό τό μέγεθος τών παραχωρήσεων, στις όποιες προέβη ή κυβέρνηση τής Ν. Δημοκρατίας. 'Αναμένω τήν άπάν- τησή του».

Ό  κ. Μητσοτάκης'Αμέσως μετά τή συνεδρίαση τής κυβερνητικής επιτροπής, ή όποια διήρκεσε περίπου μία ώρα, ό ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Κων. Μητσοτότκης_ σέ δηλώσεις του ά- νέφερε ότι η απόφαση γιά  τήν ά-

ναστολή τών διαπραγματεύσεων έλήφθη ομόφωνα άπό τήν κυβερνητική έπιτροπή καί ή κυβερνητική ανακοίνωση έγκρίθηκε έπίσης ομόφωνα.'Η μετεκλογική κυβέρνηση, είπε ό κ.  ̂ Μητσοτάκης, θά ξαναρχίσει καί πάλι άπό τήν άρχή τις διαπραγμτεύσεις, έκτός άν οί δύο πλευρές συμφωνήσουν νά συνεχϊ- σουν τις διπραγματεύσεις άπό τό σημείο πού διακόπηκαν. Πάντως, δέν έχει άναληφθεί καμία δέσμευση άπό τις δύο πλευρές γιά  νά συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις άπό έκεί πού διακόπηκαν.Στό σημείο αύτό ό κ. Μητσο- τάκης είπε ότι ή κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας θά διαπραγματευθεί έκ νέου μέ βάση τις δυνατότητες πού παρέχουν οί κατευθυντήριες άρχές γιά  τήν έλληνο- αμερικανική αμυντική συνεργασία πού σνμφωνήθηκαν μεταξύ τών δύο χωρών τόν 'Απρίλιο τού 1976 καί ότι άν μία άλλη κυβέρνηση θέλει νά παραιτηθεί τής δυνατότητας αύτής μπορεί, βέβαια, νά τό κάνει.Τό καθεστώς τών βάσεων, που βασίζεται στις συμφωνίες τού 1953, θά παραμεΐνει έως τις εκλογές καί ή αμυντική συνεργασία μέ τις 'Ηνωμένες Πολιτείες θά συνεχισθεί μέσα στά πλαίσια τού ΝΑΤΟ σέ όλους τούς τομείς. Αύτό σημαίνει, έξήγησε ό κ. Μη- τσοτάκης, ότι θά συνεχισθεί ή παροχή τής άμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ένώ ή έλληνική πλευρά θά συνεχίσει νά έπι μένει στό αίτημα τής διατηρήσεως τής άναλογίας 7 πρός 10.Ό  κ. Μητσοτάκης άπέφυγε νά διευκρινήσει σέ ποιά σημεία έ- ■πήλθε σύμπτωση απόψεων καί σέ ποιά σημεία διατυπώθηκε διαφωνία. Είπε, όμως, ότι τά σημεία διαφωνίας ήταν δύο ή τρία καί γιά τήν έπίτευξη τής συμφωνίας 0ά άπαιτείτο ακόμη ορισμένος χρόνος, πού έξ αντικειμένου δέν ύπήρχε πλέον. Στά έπίμαχα αύτά σημεία έπέμειναν μέχρι τέλους καί οί δύο πλευρές.Είναι σαφές ότι ή Αμερικανική πλευρά εμφανίζεται απογοητευμένη άπό τήν άναστολή τών διαπραγματεύσεων, είπε ό κ. Μητσοτάκης καί απέδωσε τήν καθυστέρηση τών διαπραγματεύσεων οτά γεγονός ότι ή όλη διαπραγματευτική διαδικασία ήταν δύσκολη καί σύνθετη καί γιά τό λόγο αύτό χρσνοδόρα.
Ή  άνακοίνωσηΣχετικά δόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση τής κυβερνήσεως:Ή  κυβέρνηση έλαβε σήμερα τήν απόφαση νά άναστείλει τις διαπραγματεύσεις γιά τή σύναψη συμφωνίας μεταξύ τής ’ Ελλάδος καί τών ΗΠΑ σχετικά μέ τις αμερικανικές στρατιωτικές ευκολίες στή χώρα μας.Ό π ω ς είναι γνωστό ή κυβέρνηση έχει έξ αρχής ταχθεί ύπέρ τής διατηρήσεως τών εύκολιών αύ- τών στήν 'Ελλάδα γιά τήν έξυπη- ρέτηση τών έθνικών μας καί τών . συμμαχικών συμφερόντων. Έ χ ει ■

όμως άποβλέψει ταυτόχρονα στόν εκσυγχρονισμό τού καθεστώτος τους, πού βασίζεται σέ συμφωνίες τού 1953. Γιά τήν επίτευξη τού σκοπού αύτού άπαιτήθηκε ή αντιμετώπιση πολλών δυσχερών καί συνθέτων προβλημάτων πολι- τικοστρατιωτικής φύσεως πού οδήγησαν σέ πολύμηνες καί επίπονες διαπραγματεύσεις.Κατά τή διάρκεια τών διαπραγματεύσεων αύτών, ή κυβέρνηση κατέβοολε κάθε προσπάθεια γιά τήν έξασφάλιση τών έθνικών συμφερόντων καί τή δημιουργία μιάς σταθερής βάσεως γιά τήν άμυν- τική συνεργασία τής χώρας μας μέ τις ΗΠΑ.Τά αντικειμενικά όμως χρονικά όρια πού θέτει ή διάρκεια τής περιόδου τής Βουλής άπό τήν όποια έπρόκειτο νά έγκριθεί ή συμφωνία δέν έπέτρεψαν τή συμπλήρωση καί τήν κατάληξη τών διαπραγματεύσεων μολονότι έπεδεί- χθη καί άπό τις δύο πλευρές καλή πίστη καί καλή θέληση καί έ- πετεύχθη σημαντική προσέγγιση τών έκατέρωθεν θέσεων.Γ Γ αύτό τό λόγο έλήφθη ή άπό- φαση νά άνασταλούν οι διαπραγματεύσεις. Ή  κυβέρνηση επιθυμεί πάντως νά υπογραμμίσει ότι έξακολουθεί νά οπτοδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στή συνέχιση τής άμυν- Τ'.κής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών στό πλαίσιο τής Β .Α . Συμμαχίας. Τό καθεστώς τών αμερικανικών στρατιωτικών εύκολιών στήν 'Ελλάδα θά έξακολουθή- σει νά ισχύει μέχρι ς ότου ή κυβέρνηση μετά τις προσεχείς έκλο-
ΕΑΑΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣΠ ΕΡΙΛΗΨ Η ΔΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ Ε Ω ΣΌ  Πρόεδρος του ’ Ελληνικού ’ Ορειβατικού Συλλόγου Λαρϊσ-ης διακηρύσσει ότι:’ Εκθέτει σέ μειοδοτικό διαγωνισμό μέ σφραγισμένες προσφορές μέ τό σύστημα τού ποσοστού έκπτώσεως μέ γενικό όριο σύμφωνε? μέ τις διατάξεις τού Π. Δ) τος 475)1976 «Περί έκτελέσεως τού ΝΔ ’ 266)72 περί έκτελέσεως Δημ. ’ Εργων» όπως τροποποιήθηκε μέ τό Π .Δ . 724)79 γιά τήν άνάδειξη άναδόχου έκτελέσεως τού έργου «Κατασκευής σκελετού άπό ώ- πλισμένο σκυρόδεμα τού Καταφυγίου Κίσσαβου» προϋπολογισμού 1.500.000 δρχ.Ή  δημοπρασία θά γίνει τήν Τετάρτη 1 ’ Ιουλίου 1981 στις 12.00 τό μεσημέρι (λήξη έκδόσεως προσφορών) στά γραφεία τού συλλόγου (Βασ. Σοφίας 6) μπροστά στήν όρμόδια έπιτροπή.Γίνονται δεκτοί έργολάβοι κάτοχοι έρ- γολαβικού πτυχίου Α ’  τάξεως καί άνω γιά  έργα οικοδομικά.’ Εγγύηση συμμετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδες (30.000).Ο ί ένδιαφερόμενοι έργολάβοι μπορούν νά μελετήσουν τά σχετικά τεύχη τής μελέτης τού έργου στά γραφεία τού Συλλόγου (Βασ. Σοφίας 6) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή στις ώρες 8.30 έως 10.00 τό βράδυ ή τηλεφωνικά στόν πρόεδρο τού Συλλόγου κ. Γιαννόπουλο Κώστα στις έργάσιμες μέρες καί ώρες. (Τηλ. 230.133 —  Ααρϊσης).Λάρισα 13 ’ Ιουνίου 1981 Ό  ΠρόεδροςΚΩ ΣΤΑΣ ΓΙΑΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΕΙΣγές έπιληφθεί τού θέματος. Ή  κυβέρνηση αύτή θά διαθέτει ώς ά- σφαλή 6έκτη τις κατευθυντήριες άρχές γιά τήν έλληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία πού συμφω- νήθηκαν μεταξύ τών δύο χωρών τόν 'Απρίλιο τού 1976, καί οί όποιες προβλέπουν τήν Αναθεώρηση τού ύπάρχοντος καθεστώτος.
Ή  άμερικανική 

πρεσβεία'Επίσης καί άπτό τήν Αμερικανική πρεσβεία δόθηκε χθές ή άκό- λουθη άνακοίνωση:«Ή  'Ελληνική Κυβέρνηση Ανακοίνωσε τήν όπτόφασή της νά άνα- στείλει τις διαπραγματεύσεις γιά μιά νέα συμφωνία Αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας γιά μετά τις έπικείμενες γενικές εκλογές. Φυσικά, είμαστε απογοητευμένοι δεδομένου ότι είχαμε ελπίσει ότι ΘΑ μπορούσαμε νά συνάψουμε μιά συμφωνία τώρα. 'Αναγνωρίζομε, πάντως, ότι δέν θά ήταν εφικτό νά προχωρήσουμε έάν τό 'Ελληνικό Κοινοβούλιο δέν θά έχει τό χρόνο νά έξετάσει μιά περατωμέ- νη συμφωνία πριν άπό τή διακοπή τών εργασιών του.»'Από τήν εποχή πού άρχισαν αυτές οί διαπραγματεύσεις, τόν 'Ιανουάριο τού τρέχοντος έτους, ύπήρξε σαφές ότι τά σχετικά περίπλοκα θέμοττα θά Απαιτούσαν ιδιαίτερα πολύν χρόνο καί προσπάθεια γιά νά έξετασθούν έπαρ- κώς καί νά επιλυθούν. Κατά τις συνομιλίες, αυτές, καί οί δύο πλευρές διαπραγματεύθηκαν μέ καλή πίστη καί έργάσθηκαν μέ αφοσίωση καί έντονη συναίσθηση τού κοινού στόχου. 'Επέτυχαν πάρα πολλά. Στήν πράξη, όμως, ό διαθέσιμος χρόνος άπεδείχθη νά είναι Ανεπαρκής γιά τήν ολοκλήρωση τής Αναγκαίας εργασίας.τ »Πληροφορηθήκα,με οπτό τήν Κυβέρνηση τής ’ Ελλάδας ότι οί ύ- πάρχουσες συμφωνίες πού διέ- π ουντίς Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σέ ελληνικό έ
δαφος θά παραμείνουν έν ισχύει, Ο ί 'Ηνωμένες Πολιτείες θά εξακολουθήσουν νά συμμορφώνονται μέ τούς όρους αύτών τών συμφωνιών καί θά συνεχίσουν νά συμμετέχουν σέ όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας πού Αφορούν τις δύο χώρες.»'Η 'Ελλάς καί οί 'Ηνωμένες Πολιτείες^ έχουν μιά μακρά Ιστορία στενών δεσμών καί συνεργασίας. Ο ί δύο χώρες μας είναι φίλες καί σύμμαχοι πού συμμερίζονται κοινά συμφέροντα καί πεποιθήσεις. Ύπό τό πνεύμα αύτά, προσβλέπουμε στήν έπανάληψη τών διαπραγματεύσεων σέ σύντομο χρόνο, πεπεισμένοι ότι θά καταλήξουν σέ μιά συμφωνία ή όποια θά έξυπηρετεί τά κοινά μας συμφέροντα καί θά ένισχύσει τήν πατροπαράδοτή μας φιλία», νεται Αναγκαίος άπό τις Έ νοπλες Δυνάμεις γιά  τήν αποτελεσματική άμυνα τής χώρας —  καί

μέ όρους όχι δυσμενέστερους οπτό εκείνους πού παρέχονται στή «γείτονα» Τουρκία.Κεντρικό, άποφασιστικό γιά μάς θέμα είναι ή πλήρης Ικανοποίηση τών Αμυντικών Αναγκών τής χώρας καί ή διατήρηση σέ υψηλό επίπεδο τής έτοιμότητας τών ένοπλων δυνάμεων. Γιατί μόνο έτσι θά Αντιμετωπίσουμε Αποτελεσματικά τήν «έξ Ανατολών» απειλή καί θά συμβάλουμε στήν ειρήνη τής περιοχής. Ευχόμαστε είλικρινά νά εννοήσουν οί̂  σύμμαχοι τις Ανυποχώρητες αύτές θέσεις τού έλληνισμού.
Ό  κ. Γ. ΜαύροςΣχετικό μέ τήν κυβερνητική άνακοίνωση ό πρόεδρος τής Παρα- τάξεως Κέντρου κ. Γεώργιος Μαύρος έκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:Ή  διακοπή τών έλληνο - αμερικανικών συνομιλιών γιά τις  βάσεις θέτει τέρμα, έστω καί προσωρινά, σέ μιά διαδικασία ταπεινωτικών γιά  τή χώρα διαπραγματεύσεων, πσύ διεξάγονται μέ κάθε μυστικότητα, ερήμην τής Βουλής καί τού κοινού πάνω σέ θέμα τόσο μεγάλης σημασίας.Τήν άπουσία έπίσημης πληρο- ψορήσεως τού Λαού ύποκατέστησε τό όργιο φημών περί σκληρός ά- μερικανικής στόοσεως καί περί αντιθέσεων μέσα στούς κόλπους τής Κυβερνήσεως, πού διευθετήθηκαν τήν τελευταία στιγμή μέ επέμβαση τού Προέδρου τής Δημοκρατίας.Ή  σημερινή κυβερνητική άνακοίνωση όχι μόνο δέν ρίχνει φώς στις άπορίες τής Κοινής Γνώμης άλλά Αντίθετα αύξάνει τή σύγχυση πού υπάρχει. Δέν διευκρινίζει ή άνακοίνωση ποιά είναι τά σημεία στά οποία ύπήρξε συμφωνία καί άν οί διαφωνίες Αναφέρονται στήν Αμερικανική πρόταση νά δώσει στή χώρα μας όχι σύγχρονο, άλλά παλαιό, μεταχειρισμένο πολεμικό Ολικό.Επισημαίνουμε τήν έπιχειρου- μένη γιά πολλοστή φορά ύποβά- θμιση τής Έθνικής 'Αντιπροσωπείας. 'Αντί ή Κυβέρνηση νά φέρει τό θέμα ένώπιον τής Βουλής καί νά πληροφορήσει κατά τρόπο υπεύθυνο τό Σώμα καί τό Λαό, προτιμά νά καταναλώσει τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις τής τελευταίας Συνόδου τού Σώματος γιά τήν ψήφιση Νομοσχεδίου περί αύ- ξήσεως τού άριθμού τών ύποψη- φίων βουλευτών, πού δέν είναι εθνικό όιλλά καθαρά εσωτερικό κομματικό πρόβλημα τής Κυβερνήσεως.

Ό  κ. ΠεσμαζόγλουΌ  πρόεδρος τού Κ Ο Δ Η Σ Ο  κ. I. Πεσμαζόγλου έκανε τήν άκόλουθη δήλωση:Ή  Αναβολή τών διαπραγματεύσεων γιά τις αμερικανικές βάσεις ήταν Αναγκαία καί καθυστερημένη. 'Επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, τις σοβαρές έκκρεμότητες πάνω σέ μεγάλα έθνικά θέματα, πού ή

κυβέρνηση άπέτυχε νά λύσει ή νά διευθετήσει προτού όπτοφασίσει τήν επανασύνδεση τής χώρας μέ τό στρατιωτικό σκέλος τού Ν. Α .Τ .Ο . . . VΉ  μετεκλογικής κυβέρνηση θά έχει τό χρέος καί τό βάρος νά Αντιμετωπίσει τις έκκρεμότητες αύτές μέ σοβαρότητα, σαφήνεια καί συνέπεια καί μέ γνώμονα τήν κατοχύρωση τών κυριαρχικών δικά ιωμάτων καί συμφερόντων τής χώρας.
Τό Κ.Κ.Ε.Σέ ανακοίνωση τού Γραφείου Τύπου τού Κ Κ Ε  άναφέρονται μεταξύ άλλων, καί τά έξής^.'Από τή διακοπή τών συνεννοήσεων, οί Αμερικανοί δέν βγαίνουν ζημιωμένοι. Διατηρούν τις βάσεις, τις άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις καί τά πυρηνικά τους όπλα στή χώρα μας. Διατηρούν τό καθεστώς τών διομολογήσεων, τών όπτοικιοκρατικών προνομίων καί τής ασυδοσίας. Ή  κυβέρνηση τής δεξιάς δέν είχε τή στοιχειώδη εύαισθησία γιά  τά ζωτικά εθνικά συμφέροντα, ώστε νά προχωρήσει στήν άναστολή, τουλάχιστον, τής λειτουργίας τών Αμερικάνικων βάσεων, σάν έλάχι- στο μέτρο απέναντι στους μεγάλους κινδύνους πού Απειλούν τή χώρα μας.Τό θέμα τών βάσεων είναι πιά ολοκληρωτικά στή δικαιοδοσία τού λαού. Παρά τά όποιαδήποτε μετεκλογικά σχέδια καί μηχανορραφίες τών ιμπεριαλιστών Ανοίγονται σήμερα νέες δυνατότητες γιά  τό λαό μας, μέ τήν ψήφο του καί τούς Αγώνες του, νά πετύχει τήν κατάργηση τών Αμερικάνικων βάσεων. Ή  συνέχιση τής λειτουργίας τών βάσεων μέ όποιαδήποτε μορφή, μέ όποιαδήποτε ανταλλάγματα ή μέ όποιαδήποτε προσχήματα είναι απαράδεκτη.

Τό Κ.Κ.Ε. έσ.Ά π ό  τό 'Εκτελεστικό Γραφείο τού ΚΚΕ έσωτ. δόθηκε ή Ακόλουθη άνακοίνωση:Ή  κυβέρνηση τής Ν .Δ . μετά άπό συνεχείς παλινοδίες, κάτω άπό τήν παλλαϊκή άντίθεση ενάντια στις Αμερικάνικες βάσεις οδηγήθηκε στή διακοπή τών σχετικών διαπραγματεύσεων. Άποδεικνύον- ται, έτσι, Ακόμα περισσότερο τ' Αδιέξοδα τής οοτλαντικής πολιτικής τής Δεξιάς. Είναι επιτακτική Ανάγκη γιά τή χώρα μας νά άποδεσμευτεί άπό τις Ατλαντικές εξαρτήσεις καί πρώτα πρώτα νά Απομακρυνθούν οί άμερικάνικες βάσεις, πυρηνικές καί μή, άπό τό έδαφος καί τ ις  θάλασσές της.Ή  δημοκρατική πλειοψηφία πού θά προκόψει άπ' τις επόμενες εκλογές, έχει ύποχρέωση νά έπιδι- ώξει τήν κατάργηση τών βάσεων καί τής αποδέσμευσης τής χώρας άπ’ τά Ν ΑΤΟ. 'Επίσης, Απαιτείται ή Ανάπτυξη τών άγώνων του λαού πρός αύτή τήν κατεύθυνση.> Ή  σημερινή κυβέρνηοτη οφείλει νά προχωρήσει στήν άναστολή τής λειτουργίας τών βάσεων έως τήν Ανάδειξη κυβέρνησης άπό τή νέα Βουλή.


