
ι ο αμερικανικό άρ9ρο 
μια ιά  πυρηνικά όπλα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 27 Φεβρουάριου.
ΤοΟ άνταποκριτή μας.—  Τό κεί
μενο τής άνταποκρίσεως τών «Τά- 
ϊμς τής Ν. Ύόρκης» γιά  τά πυρη
νικά όπλα στήν ’Ελλάδα είναι τό 
παρακάτω:

Κατόπιν μυστικών συμφωνιών ή 
’Αμερική διατηρεί τον αποκλειστι
κό έλεγχο τών πυρηνικών όπλων 
πού έχει έγκαταστήσει στήν 'Ελ
λάδα. Οί συμφωνίες έρχονται σέ 
άντϊθεση μέ τις δημόσιες διακη
ρύξεις τών ’Ελλήνων ήγετών περί 
τού άντιθέτου καί τή διακηρυγμέ
νη ανάληψη ύποχρεώσεως τής ’Α
θήνας καί τής Ούάσιγκτον γιά  τήν 
έλληνική κυριαρχία έπί τών δασέ
ων τις όποιες χρησιμοποιούν οί ά- 
μερικανικές δυνάμεις καί γιά  τόν 
οπτό κοινού έλεγχο τών πυρηνικών 
όπλων τά όποια ή Αμερική έχει 
άποθηκεύσει σέ έλληνικό έδαφος.

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται 
αύτή τή στιγμή γιά  ένα νέο σύμ
φωνο οικονομικής καί στρατιωτικής 
συνεργασίας καί ή αποκάλυψη τής 
μυσ ' ς  διαρρυθμίσεως είναι δυ
νατέ νά έχει έπίδραση έπί τών 
αμυντικών σχέσεων τών δύο χωρών. 
Οί σχέσεις αύτές είναι ήδη εύθρα- 
στες λόγω τών βουλευτικών έκλο- 
γών στήν 'Ελλάδα άργότερα αύτό 
τό χρόνο. ΟΙ συμφωνίες δημιουρ
γούν τό ένδεχόμενο ύπάρξεως πα
ρομοίων μυστικών συμφωνιών, πού 
νά δίνουν στήν Αμερική αποκλει
στικό πυρηνικό έλεγχο, μέ άλλες 
χώρες τού ΝΑΤΟ —  Τουρκία, ’ Ι
σπανία —  Πορτογαλία —  οί η
γέτες τών όποιων δέχονται πίεση 
γιά νά άρνηθούν αίτηση τής Ούά- 
σιγκτον γ ιά  δικαιώματα έπί τών 
βάσεων.

Στις 15 Απριλίου 1976 ό τό
τε υπουργός Εξωτερικών Χένρυ 
Κίσσινγκερ καί ό "Ελληνας υπουρ
γός ’Εξωτερικών Δη μ. Μπίτσιος ύ- 
πέγραψαν συμφωνία μέ τήν οποία 
οί δύο πλευρές δεσμεύονται γιά  
τήν έλληνική κυριαρχία καί στρα
τιωτική διοίκηση σέ τέσσερις άμε- 
ρικανικές βάσεις: Στή ναυτική βά
ση τής Σούδας στήν Κρήτη όπου 
μπορεί νρι αγκυροβολήσει ολόκλη
ρος ό τος Στόλος, στήν αερο
ναυτική αση τού ’Ηρακλείου Κρή
της, στήν άεροπορική βάση Ε λ 
ληνικού και στή βάση έπικοινωνι- 
ρν Νέας Μάκρη ς κοντά στήν Ά - 
ίήνα. Επιχειρήσεις άμερικανικών 
δυνάμεων έπιτρέπονται «μόνο έφ’ 
όσον αύτές έξυπηρετούν σκοπούς 
τούς όποιους ένέκρινε» ή Ελλάδα, 
ζτϊς 28 Ιουλίου 1977 καί οί δυο 
ιυβερνήσεις μονδγραψαν μια λε- 
ττομερή συμφωνία γιά  την έφαρμο- 
ή  τής άρχής τού 1976. Στη συμ- 
ωνία είχε έπισυναφθεϊ μιά μυστι- 
ή σημείωση, μονογραμμένη όπιά 
όν Χώθορν Μίλλς, σύμβουλο τής 
ρεσβειας τών Ήνωμ. Πολιτειών 
τήν ’Αθήνα, καί τόν Σττύρο Χρυ- 
οσττάθη, έκπρόσωπο τού έλληνι- 
ού υπουργείου 'Εξωτερικών, ή ό
ρια πρόβλεπε τή συνέχιση τών 
ηών μυστικών συμφωνιών τού '59 
τι ’60 πού καθορίζουν τά τών πυ- 
νικών όπλων στην Ελλάδα. Τά 
•μφωνα τού 1976 καί 1977 άνα- 
ωρούσαν τις μυστικές συμφωνίες 
¡1 έθεταν τό άμερικανικό πυρη- 
<ό οπλοστάσιο ύπό ελληνικό έ- 
γχο γιά πρώτη φορά, αλλά ή ση- 
ίωση υπογράμμιζε ότι τά έλλη- 
;ά κυριαρχικά δικαιώματα «δέν 
αρμόζονται έπί τών πυρηνικών μο

νάδων φρουρήσεως τών Ήνωμ. Πο
λιτειών πού σταθμεύουν στήν ’Ελ
λάδα».

Ό  Κων. Καραμανλής, πρωθυ
πουργός τότε τής 'Ελλάδας, πα
ρουσίασε στις 16 ’Ιανουάριου ’79 
στή  ̂ Βουλή τήν έλληνική κυβερνη
τικής θέση —  «οι βάσεις, είπε, οι 
όποιες υπάγονται στή συμφωνία 
τού 1977 δέν έχουν πυρηνικά ό
πλα, ούτε καί είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθούν γιά  πολεμικές ε
πιχειρήσεις χωρίς τήν άδεια τής 
έλληνικής κυβερνήσεως».

Ή  άλήθεια είναι ότι ή Αθήνα 
όχι μόνο είχε συμφωνήσει στή 
στάθμευση τών πυρηνικών όπλων 
ύπό τόν αποτελεσματικό αμερικα
νικό έλεγχο, άλλά καί είχε απο
δεχτεί τις αιτήσεις τής Ούάσιγ- 
κτον γιά  άνευ περιορισμού έπι- 
χειρήσεις στή βάση τού 'Ηρακλεί
ου, Αύτό καλύπτεται οπτό ένα δεύ
τερο παράρτημα τής συμφωνίας 
τού 1977 πού περιλαμβάνει ένα 
όπτόρρητο τηλεγράφημα τού Στέ- 
ητ Ντηπάρτμεντ τού Αύγούστου 
1977 τό όποιο άναφέρεται στήν 
άνάληψη ύποχρεώσεως έκ μέρους 
τού υπουργού Άμύνης κ. Εύαγ. 
Άβέρωφ ότι «θά υπάρχει άποκλει- 
στική δραστηριότητα τών ’Ηνωμέ
νων Πολιτειών στις έγκαταστάσεις 
(τού ’Ηρακλείου) όπου δέν (θά έ- 
πιτραπεί) έλληνική έξουσία, έπι- 
θεώρηση ή παρουσία. Έ π ί πλέον 
δέν θά ύπάρξει έλληνική παρέμβα
ση οποιοσδήποτε φύσεως όσον ά- 
φορά δραστηριότητες τών ’Ηνωμέ
νων Πολιτειών πρός άντικειμενι- 
κούς σκοπούς εκτός τού ΝΑΤΟ».

Προφανώς ή τελευταία φράση 
ύπονοεί πιθανές στρατιωτικές έπι- 
χειρήσεις έναντίον αραβικών χω
ρών.

Μολονότι τό σύμφωνο τού ’Ι
ουλίου 1977 δέν ύπογρόοφηκε, λό
γω τής διενέξεως γιά  τό μέγεθος 
τής αμερικανικής στρατιωτικής 
βοήθειας, καί οί δύο χώρες συμ
φώνησαν νά συνεχισθε! ό άποκλει- 
στικός άμερικανικός έλεγχος έπί 
τών πυρηνικών όπλων. Τό Στέητ 
Ντηπάρτμεντ άρνειται νά σχολιά
σει «τό άν υπάρχουν συνθήκες ή 
συμφωνίες ή άλλες διμερείς πρά
ξεις οί όποιες νά καθορίζουν τόν 
έλεγχο τών πυρηνικών όπλων».

Έκθεση τού Κογκιρέσσου τού 
περασμένου 'Οκτωβρίου άναφέρει

οτι άρκετές χώρες τού ΝΑΤΟ, πε
ριλαμβανόμενης τής Ελλάδας, τής 
Τουρκίας καί τής Πορτογαλίας, 
«παίρνουν^ μέρος στά πυρηνικά συ
στήματα όπλων μέ όπλα πού δια
θέτουν τότ σύστημα τού διπλού 
κλειδιού». ’Εκθέτοντας τήν έλληνι
κή θέση ό κ. Άβέρωφ δήλωσε στις 
31 ’Ιανουάριου: «Ό σον άφορά αύ
τό τό σύστημα όπλων, στό όποιο 
έμείς καί οί Αμερικανοί διαθέτου
με  ̂χωριστά κλειδιά, αύτές οί μι
κρές βόμβες τίς όποιες ύποτίθεται 
ότι κατέχουμε δέν μπορεί νά χρη
σιμοποιηθούν χωρίς τή,ν έγκρισή 
μας».

Τό δημοσιευμένο κείμενο τής ά- 
μυντικής συμφωνίας ’Ηνωμένων Πο
λιτειών —  Τουρκίας, πού όριστι- 
κοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 1980, 
μαζί μέ τά 14 μυστικά παραρτή- 
ματά της, περιλαμβάνει άρκετά πι
θανά παραθυράκια τά όποια μέ 
«άμοιβαίες συμφωνίες» ή «τεχνικές 
διαρρυθμίσεις» τής μορφής σημει
ώσεις Μίλλς —  Χρυσοσπάθη, θά 
έπέτρεπαν δραστηριότητες πού ά- 
παγοιρεύονται άπό τό δημοσιευόμε
νο κείμενο. ΟΙ στρατιωτικές συμ
φωνίες μέ τήν Πορτογαλία καί τήν 
’ Ισπανία, πού καί οί δύο είναι ύπό 
διαπραγμάτευση, περιέχουν παρό
μοιους όρους.

ΟΙ μυστικές διαρρυθμίσεις μέ 
τήν ’Ελλάδα θέτουν σέ άμφιβολία 
τήν άξιοπιστία τών ύπευθύνων 
καθώς αύτοί διοατραγματεύονται 
μιά νέα συμφωνία ή όποια διχά
ζει σοβαρά τούς Έλληνες πολι
τικούς. Ή  δέσμευση τής αμερι
κανικής διπλωματίας γιά  μυστι
κότητα στήν ’Ελλάδα —  καί ίσως 
στήν Τουρκία, ’Ισπανία καί Πορ
τογαλία —  διακινδυνεύει κάτι 
πολύ περισσότερο άπό τήν ελευ
θερία δράσεως στό χειρισμό τών 
πυρηνικών όπλων. Μήπως τέτοια 
μυστικά σύμφωνα διατυπώνονται 
άπό ρουτίνα γιά  νά ξεγελούν τήν 
κοινή γνώμη καί τά κοινοβούλια 
τών συμμάχων τού ΝΑΤΟ;

Ή  σημείωση τού Μίλλς συνι- 
στά βαρεία παραβίαση τής έμ- 
πιστοσύνης πάνω στήν _ όποια 
στηρίζεται ή Συμμαχία. ’Εκείνο 
πού διακυβεύεται είναι ή άξιοπι- 
στία τής ’Αμερικής σάν συμμά
χου, οι δημόσιες υποχρεώσεις τού 
όποιου μπορεί νά γίνονται άπο· 
δεκτές γ ι’ αυτό πού άναψέρουν.

ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔ1

ΑναετέΑΑουν οί δάθκαλς
τις κινητοποιηθείς τους

Ή Διδασκαλική 'Ομοσπονδία 'Ελλάδος αναστέλλει κάβε ά  
νιοτική κινητοποίηση λόγω τών σεισμών. Αύτά ανακοίνωσε χθες 
διοίκηση τής Δ.Ο.Ε. καί ύπογραμμίζει, ότι οί δάσκαλοι δρίσκοντ 
πάντα στό πλευρό τού δοκιμαζόμενου λαού κι ιδιαίτερα στις δύσι 
λες στιγμές.

Παράλληλα ή Δ.Ο.Ε. καλεί τήν 
κυβέρνηση νά έξετάσει μέ ενδια
φέρον καί τά όξυμένα προβλήμα
τα τής Παιδείας καί τών λειτουρ
γών της καί νά τά έπιλυσει χω
ρίς άναβολή πριν αναγκαστεί ό 
κλάδος νά προχωρήσει σέ αγωνι
στικές κινητοποιήσεις.

Ή 'Ομοσπονδία Λειτουργών 
Μέσης Έκπαιδεύσεως διαμαρτύ
ρεται, γιατί — όπως γράφει σέ 
χθεσινή άνακοίνωσή της—  ή με
τάθεση τών μαθημάτων τής Πέμ

πτης γιά σήμερα, Σάββατο, δ 
έξυπηρετεί κανένα διδακτικό κ 
παιδαγωγικό σκοπό λόγω τ 
ψυχολογικού κλίματος πού έι 
κρατεί καί προκαλεί σοβαρές 
νησυχίες στούς καθηγητές, για 
άποδεικνύεται, ότι ό ύπουργ· 
Παιδείας, χωρίς προηγουμένως 
έρχεται σέ συνεννόηση μέ τή σι 
δικαλιστική οργάνωση τών καί 
γητών, μπορεί νά μετατρέπει ■ 
Σάββατο ήπτό αργία σέ έργάσιι 
ήμερα.



κοντοί υιτ*

κείμενο τού άρθρου 
αια σελίδα).

κ. Α . Π απανδρέου

Γιά τδ ζήτημα πού δημιουρ
γεί τό άρθρο των Τάιμς τής Νέας 
Ύόρκης, δ πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
έκανε τήν ακόλουθη έντονη δήλω
ση, αργά γθές τήν νύκτα:

«ΟΙ πληροφορίες πού_ περιέχον- 
ται σέ άρθρο τής γνωστής δημοσι
ογράφου Κλάουντια Ράιτ στήν πιό 
έγκυρη έφημερίδα τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών είναι κυριολεκτικά κα
ταλυτική τόσο γιά τό έθνος όσο 
καί γιά  τήν κυβέρνηση —τις κυ
βερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας.

Οί κυβερνήσεις τής Νέας Δη
μοκρατίας παρέδωσαν τήν 'Ελλά
δα στις ΗΠΑ όχι μόνο σάν ξέ
φραγο αμπέλι αλλά καί σάν προ
σωπικό της τιμάριο.

'Αλλά τό βαρύτατο σφάλμα, 
τό σφάλμα, πού δέν πρόκειται πο
τέ ό έλληνικός λαός νά συγχωρή
σει, είναι ότι τον ένέπαιξαν, έρή- 
μην τής έθνικής άντιπροσωπείας. 
Κατά τάν χρόνο πού διαπραγμα- 
τεύοντο δήθεν νέα συμφωνία για 
τις βάσεις άπό τό 1976 μέχρι ά- 
κόμη καί σήμερα είχαν όχι μόνο 
έγκρίνει τήν έναποθήκευση πυ
ρηνικών όπλων, όχι μόνο τήν ά- 
ποκ' στική άρμοδιότητα τών Ά - 
μερ νών γιά χρήση αύτών τών 
όπλων, άλλά καί είχαν απερί
φραστα παράσχει τό δικαίωμα 
στις ΗΠΑ νά χρησιμοποιήσουν 
τάν πυρηνικό οπλισμό τους ένάν- 
τια σέ τρίτες χώρες.

Δέν ύπαρχε ι προηγούμενο κυ- 
βερνήσεως πού λειτουργεί στά 
πλαίσια τής κοινοβουλευτικής δη
μοκρατίας, κυβερνήσεως πού προ
έρχεται οπό τή βούληση τού λαού 
καί ύποτίθεται άτι έκφράζει τά 
συμφέροντά του, ή όποια παρέδω
σε τά κυριαρχικά δικαιώματα τού 
λαού, στο βωμό άλλοτρϊον συμφε
ρόντων. Τό έλάχιστο σήμερα είναι 
ή παραίτηση ολόκληρης τής κυ
βερνήσεως».

«Τά άρθρο τής ξένης δημοσιο
γράφου στήν έγκυρη άμερικανική 
εφημερίδα ν.εριλαμβάνει περίεργα 
υπονοούμενα εις βάρος 'Ελλήνων 
καί 'Αμερικανών έπισήμων καί λέ
γει καί γνωστά πράγματα καί ά
γνωστες άνακρίβειες.

Μερικές άπό τις τελευταίες προ
κύπτουν άπό αύτό τούτο τό δημο
σιευόμενο κείμενο. Πράγματι άπό 
τό ένα μέρος βεβαιώνει στήν άρ- 
χή του ότι οί ΗΠΑ διατηρούν τόν 
άποκλειστικό έλεγχο έπί τών πυ
ρηνικών όπλων, πού ύποτίθεται ότι 
υπάρχουν στήν 'Ελλάδα ένώ πρός 
τό τέλος του άναφέρει πρόσφατη 
έκθεση τού ΚοΥκρέσσου, κατά τήν 
όποια λειτουργεί καί στήν 'Ελλά
δα σύστημα «δύο κλειδιών», δηλα
δή σύστημα πού προϋποθέτει έγ
κριση καί τών έλληνικών άρχών, οί 
όποιες, έάν έχουμε πυρηνικά όπλα, 
κρατούν τό ένα άπό τά δύο κλει
διά.

'Ανάλογες παρατηρήσεις μπο
ρούν νά γίνουν καί γιά άλλα ση
μεία τού άρθρου τής δεσποινίδας 
ή κυρίας Κλάουντια Ράιτ. Δέν νο
μίζω ότι π.ρός τό παρόν χρειάζον
ται περισσότερα σχόλια. Μία ό
μως παρατήρηση γενικής φύσεως 
έπιβάλλεται:

Διερωτάται κανείς ποιές σκοπι
μότητες εξυπηρετεί αύτό τό άοθρο 
πού ούτε τήν άσφάλεια τής χώρας 
ή καί τής Συμμαχίας, ούτε τις έλ- 
ληνοαμερικανικές σχέσεις ένισχύει.
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