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Πρώτα ο ι β ά σ εις  
και μετά το

GTCi γαγονοια
Από τόν Γιώργο Βότση

Α-rtó σήμερα, μέ τήν 
επίσκεψη τού Μάθιου 
Νίμιτς στήν Αθήνα καί 
ολόκληρη τήν επόμενη 
βδομάδα στήν Άγκυ- 
poc (στή σύνοδο τού 
ΝΑΤΟ καί τις επαφές 
καί συναντήσεις στό πε
ριθώριό της) τίθενται ε
πί τάπητος υπό αναδια- 
πραγματευση όλες οι 
εκκρεμότητες τής εξω
τερικής μας πολιτικής 
— μέ κύριες αιχμές τις 
σχεσεις τής χώρας μας 
:μέ τις ΗΠΑ, τό ΝΑΤΟ 
καί τήν Τουρκία. «Ήρ
θε η ώρα τής αλήθειας 
γιά  τά εξωτερικά προ
βλήματα μας», τονιζό
ταν χαρακτηριστικά 
χβές οπτό επίσημα χείλη 
στήν Αθήνα.

Ολόκληρο ίο  φάσμα «w ert
των προβλημάτων προσέλαβε 
νέες διαστάσεις με τις τελευ
ταίες εξελίξεις — και, κυ
ρίως:

1) Με τα «τετελεσμένα» σε 
βάρος της Ελλάδας, που δη
μιουργεί η τεράστια οικονο
μική και στρατιωτική (τα 
διαγώριστικά όρια — αν υ- · 
πάργουν—είναι δυσδιάκριτα), 
βοήθεια στην Τουρκία από 
ποικίλες δυτικές πηγές (1,6 
δισ. δολλάοια από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, 560 εκ, 
μάρκα από τη Δυτ, Γερμανία 
και 250 εκ· δολλάρια απ’ ευ
θείας από το ΝΑΤΟ — είναι 
τα αανερά ποσά...). Το γεγο
νός ότι η βοήθεια αυτή αναγ
γέλλεται ή επισημοποιείται 
τις παραμονές ακριβώς της 
συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ά γ  
κυρα 'άθε άλλο παρά είναι 
συμ; ιατικό. Και

2) ι«ε τις αποκαλύψεις του 
«Νιού Στέητσμαν» για τους 
μυστικούς όρους, που περι
λαμβάνει η πράσιρατη αμερι- 
κανοτουρκική «αμυντική» συμ 
ψώνια. Κατά τους όρους αυ
τούς — που, μέγρι στιγμής· 
μάλλον δεν έτυγαν ανάλογης 
ιιε τη σημασία τους προβολής 
από τον ελληνικό Τύπο:

S Παρέγεται η δυνατότητα 
στους Αμερικανούς, με ορμη
τήρια τις βάσεις τους στην 

'Τουρκία, γιά στρατιωτικές ε-

οα, μπορούν να κατασκοπεύ
ουν την Μέση Ανατολή ku¡. ι
διαίτερα το Ιράκ, τη Συρία 
και την Κύπρο. Ως προς την 
Ελλάδα, μπορούν, βέβαια, να 
παρακολουθούν όλες τις κινή
σεις του Ναυτικού και της 
Αεροπορίας.

Η έγκυρη βρεταννική επι
θεώρηση καταγωρεί με επιφύ
λαξη και πληροφορίες πολύ α
ποκαλυπτικές στις προεκτά
σεις τους γιά τα ελληνικά πο
λιτικά πράγματα:

■ Ό τ ι  μόνον ο κ. Ευ. Α- 
βέοωφ από την ελληνική κυ
βέρνηση πληροφορήθηκε το 
περιεγόμενο της μυστικής α- 
μερικανστσυρκικής συμφω
νίας. Και

■ Ό τ ι  ο κ. Αβέρωφ έχει 
διαβεβαιώσει Αμερικανούς ε
πισήμους ότι θα εξασφαλίσει 
με ενέργειές του την επιστρο
φή τηε Ελλάδας στο στρατιω
τικό σκέλος του ΝΑΤΟ. (Ση
μείωση: Ό πω ς είναι γνωστό, 
ο κ. Αν. Παπανδρέου έγει 
καταγγείλει στη Βουλή και το 
επανέλαβε πρόσφατα ότι ο κ. 
Αβέρωφ έγει προγωρήσει και 
toe άλλη διαβεβαίωση σε Α
μερικανούς επίσημους: ότι ρΐ 
αμερικανικές βάσεις στη γώ- 
ρα μας θα διατηρηθούν ανε
ξάρτητα αν προγωρήσει < ε 
πανένταξη στο ΝΑΤΟ ή όγι)*

Γιά όλα αυτά, η αντίδρα
ση του υπουργού Εθν. Αμύνης 
(δημοσιεύεται ολόκληρη στην 
πρώτη σελίδα της «Ε») υπήρ-

....................... V......

ξε περιέργως ήπια καί απο
λογητική και πολύ ενδιαφέ
ρουσα στις υπαινικτικές της 
αιγμές — γιά την γενικότερη 
κατάσταση στους κόλπους τη? 
;Ν.Δ. και ειδικότερα στα ηγε
τικά κλιμάκιά της...

★

Αγ κάτι διαφαίνεται αδρά 
από τις τελευταίες αυτές ε
ξελίξεις — σε συνδυασμό με 
δημοσιογραφικές πληροφορίες 
από την Ουάσιγκτον («Βή
μα» 15—6—80)—  που προ
διαγράφει το κλίμα, μέσα στο 
οποίο θα γίνουν οι συζητή
σεις του κ. Κ. Μητσοτάκη με 
τον Μάθιου Νίμιτς και τον 
Έντμουντ Μάσκυ είναι ότι:

■ Απόλυτη προτεραιότητα 
γιά τους Αμερικανούς έγε. η 
άμεση έναρξη διαπραγματεύ
σεων («αναμενόμενες» τις θέ
λει ο κ. Αβέρωφ σε όλες τις 
ανακοινώσεις του υπουργείου 
Αμύνη? — και τη γθεσινή γιά 
τή ούσκεψη στο Πεντάγωνο) 
γιά την ανανέωση της ελληνοτ 
αμερικανικής «αμυντικής* 
συμφωνίας, ως προς τις βά
σεις, πού έχει «παγώσει» α
πό το 1977.

■ Ό γ ι  μόνο διαφωνούν οι 
Αμερικανοί με τον τρόπο, που 
συνδέει η ελληνική κυβέρνηση 
το θέμα των βάσεων με τις 
διαπραγματεύσεις γιά την ε
πανένταξη («εάν δεν επανέλ
θουμε στο στρατιωτικό σκέ-

ΝΑΤΟ
λος του ΝΑΤΟ, η διατήρηση 
των βάσεων θα γίνει εξαιρε
τικά δυσγερής», επανέλαβε 
γτες ο κ. Μητσοτάκης) αλλά, 
αντιστρέφοντας τις προτε
ραιότητες. θεωρούν τη συμ- 
Φ0>νία γιά τις βάσεις προϋ
πόθεση γιά την επανένταξη.

■ Ενισγΰσνται, έτσι, οι 
πληροφορίες και εκτιμήσεις 
(είγαν τονωθεί και κατά την 
περιοδεία στην περιογή μας 
και τις επαφές στην Αθήνα 
των τεσσάρων Αμερικανών 
γερουσιαστών τον περασμένο 
Απρίλη) ότι, με τις διαφορο
ποιήσεις που σημειώνονται 
στην Ευρώπη, η αμερικανική 
κυβέρνηση προσανατολίζεται 
ΰτον εξυπηρέτηση των στρα
τηγικών της στόγων κυρίως 
ue διμερείς «αμυντικές» συμ
φωνίες (εκτός του ΝΑΤΟ) ι
διαίτερα στο μεσογειακό γοι- 
ρο — με την Τουρκία, τον 
Ελλάδα, την Ιταλία και την 
Ισπανία. Προς αυτή την κα
τεύθυνση παοέγει μιά ένδειξη 
Ο — περίεργη από πρώτη μα
τιά—δήλωση του Λούνς (γνω 
στό φερέφωνο του Πενταγώ
νου) στην Ουάσιγκτον στις 
18 Ιουνίου ότι: «Αν η Ελλά
δα αποφασίσει να απογωρή- 
σει από τη Συμμαγία, το ÑA 
ΤΟ  δεν θα αναλάβει καμιά 
νέα πρωτοβουλία γιά να την 
εμποδίσει». Αλλά την γειρο- 
πιαστή απόδειξη την δίνουν 
ο ι μυστικοί όροι της αμερι- 
κανοτουρκικής συμφωνίας — 
που, βεβαίως, θα αποτελού
σε το πρότυπο και γιά μιά 
αντίσποεγη «λληγοαμερικανι- 
κή...

*

Το μεγάλο «ατού» της αμε
ρικανικής πλευράς γιά την ά
σκηση ωμού εκβιασμού κατά 
τ ις  συνομιλίες Μητσοτάκη —

Μάσκυ — Νίμιτς είναι· βέ
βαια, η απειλούμενη ανατρο
πή της ισορροπίας δυνάμεων 
στο Αιγαίο, με τον πακτωλό 
της δυτικής βοήθειας προς 
την Τουρκία.

Απειλή άμεση, που, προφα
νώς. δεν αποτρέπσυν:

® Ούτε τα «έντονα» κυβερ
νητικά διαβήματα προς την 
Βόννη.

■ Ούτε το «πάγωμα» των 
διαπραγματεύσεων τόσο γιά 
την επανένταξη στο στρατιω
τικό σκέλος του Ν Α ΪΟ , όσο 
και γιά την ανανέωση της ελ- 
ληνοαμερικανικής «αμυντικής» 
συμφωνίας.

■ Ούτε, πολύ περισσότερο, 
το παζάρεμα όπλων του κ. 
Κ. Καραμανλή με τον Ζιοκάρ 
Ντ' Εσταίν ή η αναζήτησή 
τους σε άλλες κατευθύνσεις— 
ϋε συνθήκες επιδεινούμενης 
οικονομικής κρίσης είναι σί
γουρο ότι η οικονομία μας 
δεν μπορεί να αντέξει γιά πο
λύ αυτόν τον ξέφρενο αντα
γωνισμό εξοπλισμών με την 
-Τουρκία...

Ό τα ν  όργισε να διαγράφε
ται στον ορίζοντα η απειλή 
ανατροπής της ισορροπίας δυ
νάμεων ο — πρωθυπουργός 
Τότε — κ. Κ. Καραμανλής εί- 
Υε πει στη Βουλή (16—1 — 
80>: «Υπάργει ανειλημμένν, υ- 
πογρέωση από μέρους της Α
μερικής να σεβαστεί αυτή την 
'ισορροπία. Αλλά και αν η Α
μερική αποδειγθεί ασυνεπής· 
υπάργουν άλλοι τρόποι να ε
ξασφαλίσουμε αυτή την ισορ
ροπία».

Ο υπουργός Εξωτερικών κ. 
Κ. Μητσοτάκης, όταν ρωτήθη
κε προγτές γιά το ίδιο θέμα 
‘δεν άφησε περιθώρια να ορ
γιάσει η φαντασία γιά τους 
«άλλους τρόπους»: Είπε κα
θαρά ότι η ισορροπία δυνά
μεων μπορεί να διασφαλιστεί 
είτε με την επανένταξη στο 
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ 
ΤΟ είτε αν οι ΗΠΑ εγγυη- 
θούν τα σύνορά μας.

Τοποθέτηση που μάλλον δεν 
ενισγύει — αν δεν καθιστά ι
διαίτερα ευάλωτη — την ελ
ληνική διαπραγματευτική ι
κανότητα, τώρα που η κυβερ
νητική εξωτερική πολιτική δί
νει τ ις  πιό σκληρές εξετάσεις 
της κατά πόσο είναι «δεδομέ
νη» ή όγι...


