
Ανατρέπεται 
ή ισορροπία  
στο Αιγαίο

O k. ΑΝΛΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Π Α ΤΗ ΣΥΜ
ΦΩΝΙΑ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τ0  πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ  κ. Α. 

Γ . Παπανδρέου προέβη στην ακόλου
θη δήλωση:

« ΤΗ νέα άμερικανοτουρκική Τ’αμυν
τική”  συμφωνία μετατρέπει την 
Τουρκία σέ μόνιμο οχυρό των ΗΠΑ 
καί του Ν Α Τ Ο , μέ στόχο την αστυ
νόμευση τής ’ Ανατολικής Μεσογείου 
των Βαλκανίων καί τής Μέσης ’Α 
νατολής. Έ τ σ ι  ή Τουρκία μετατρέ- 
πεται σέ νέο” Ιρ ά ν ”  μέ τήν ” αϊχμή 
του δόρατος”  στραμμένη προς τό 
Α ιγαίο καί τήν Ε λ λ ά δ α . Μέ τήν 
πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια που 
παρέχει ή Δυτική Γερμανία στήν 
Τουρκία —  ανατρέπεται πλήρως ή 
ισορροπία στο Α ιγα ίο . Ο ι Η Π Α  —  
μέ τήν συμπαράσταση τής Δυτικής 
Γερμανίας —  διαμορφώνουν, στά 
πλαίσια τής συμφωνίας, μιά πλή
ρη ο’ικσναμο -  τεχνολογική βάση γιά  
τήν άπεριόριστη ανάπτυξη τής τουρ
κικής πολεμικής βιομηχανίας.

Ό  κίνδυνος γ ιά  τήν χώρα μας, 
σέ μακροπρόθεσμη προοπτική, είναι 
θανάσιμος. Καί καθίσταται σαφές 
ότι ή άποτελεσματική άντιμετώ πι-

Η Αυτική 
Ευρώπη 
καί ή Αραβική 
Ανατολή

Συνέδριο μέ θέμα: « Ή  Δυτική Ευ
ρώπη καί ή ’Αραβική ’Ανατολή : 
Τρόποι συνεργασίας σ ’ έναν άλλη- 
λοεξαρτώμενο κόσμο», διοργανώνει 
στήν ’Αθήνα άπό 6 —  8 ’ Ιουνίου τό 
'Ελληνικό Μεσογειακό Κέντρο ’Αρα
βικών καί Ίσλαμικώ ν Σπουδών, σέ 
συνεργασία μέ τή Λέσχη τής Ρώ-
μης·

Ό  πρόεδρος του Κέντρου, καθηγη
τής κ. I. Γεωργάκης, κατά τή διάρ
κεια συνεντεύξεως Τύπου χθές, άνοτ- 
κοίνωσε ότι τό συνέδριο θά έξετά- 
σει κυρίως τρεις προτάσεις άπό τή 
βασική εισήγηση, που προετοιμά

σθηκε άπό Ευρωπαίους καί Άραβες
στήμονες:

Ή  δημιουργία ένός μόνιμου 
ιραβικού θεσμού, πού 6&ά συγ- 

ώνει προς μελέτη τών προβλη- 
ν κοινού συμφέροντος, τούς πλέ 

κεκριμένους εκπροσώπους, ά- 
οάς οικονομικής καί π ο λιτι- 

\ίν δύο αύτών περιοχών. Ό  
τός θά μπορούσε νά λάβει 

ένός ’Οργανισμού Οίκο- 
πτύξης.

ένός τέτοιου θεσμού 
είναι: Μιά Τράπεζα 
τι τά θέματα τής 
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ά τήν τεχνική έ-
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σή του έχει τώρα άπόλυτη προτε
ραιότητα. Είναι κατά συνέπεια επι
βεβλημένο νά προχωρήσουμε μέ τον 
γρηγορότερο δυνατό ρυθμό στήν ά- 
νάπτυξη τής πολεμικής μας βιομη
χανίας —  σέ συνεργασία μέ χώρες 
προηγμένης τεχνολογίας. Ή  συνερ
γασία αύτή πρέπει νά άναπτυχθεϊ 
προς δυο, τρεις ή καί περισσότε
ρες κατευθύνσεις —  δέν πρέπει δέ 
νά συνεπάγεται ώς άντάλλαγμα τήν 
παροχή στρατιωτικώ ν ’ ’διευκολύνσε
ων”  (βάσεων) στήν χώρα μας.

’ Επιθυμώ νά ύπενθυμίσω στήν Κυ
βέρνηση μιά δήλωση πού έκανε ό κ. 
Καραμανλής στήν ολομέλεια τής Βου
λής διακόπτοντας τότε τήν αγόρευ
σή μου (16 Γενάρη 1979). Ε ίπε ό 
κ. Καραμανλής: ’ ’ Πρέπει νά σάς δια
βεβαιώσω ότι ή κυβέρνηση θά κάνει 
ό ,τ ι έπιβάλλεται γ ιά  νά μην έπιτρέ- 
ψει τήν άνατροπή αύτής τής ισορ
ροπίας. ’Υπάρχει ανειλημμένη υπο
χρέωση άπό μέρους τής ’ Αμερικής 
νά σεβασθεϊ αύτή τήν ισορροπία. 
’ Α λλά  καί άν ή ’ Αμερική άποδειχθεϊ 
άσυνεπής μπορώ νά σάς πληροφορή
σω ότι ύπάρχουν τρόποι, άλλοι 
τρόποι νά έξασφαλίσουμε αύτή τήν 
ισορροπία” . Ή  ’ ’άσυνέπεια”  τής 
’ Αμερικής έχει π ιά  άποδειχθεϊ κα
τά πανηγυρικό τρόπο. Έφθασε κα
τά  συνέπεια ή ώρα νά προχωρήσει 
ή κυβέρνηση στούς ’ ’άλλους τρό
πους”  πού θά έξασφαλϊσουν τήν ι
σορροπία.

Ή  σκανδαλώδης ένϊσχυση τού 
τουρκικού σωβινισμού άπό τ ις  Η Π Α  
καί χώρες τού Ν Α Τ Ο  συνεπάγεται 
καί άμεσες πολιτικές ένέργειες. ’Ο 
φείλει ή κυβέρνηση νά τερματίσει 
κάθε διαπραγμάτευση γ ιά  τήν επι
στροφή τής ’ Ελλάδας στο στρατιω 
τικό σκέλος τού Ν Α Τ Ο . Καί οφεί
λει ταυτόχρονα νά πληροφορήσει τ ις  
Η Π Α  ότι δέν προτίθεται νά υπο
γράψει νέα συμφωνία γ ιά  τ ις  βά
σεις —  καί νά προσδιορίσει τό 
χρονικό όριο μετά τό όποιο θά 8«α- 
κόψει τήν παροχή «διευκολύνσεων» 
σ τ ις  ένοπλες δυνάμεις τών ΗΡ/^ 
καί τού Ν Α Τ Ο . Σ το  μεταξύ πρέπει 
νά ειδοποιήσει τ ϊς  ftn Á  ή κυβέρ
νηση πώς απαγορεύει τή χρήση τών 
’ ’διευκολύνσεων”  γ ιά  οποιοσδήποτε 
μορφή ς Ιπέμβαση στ ή Μέση ’Ανατο
λή, τον Περσικό Κόλπο καί τή Νο
τιοδυτική Ά σ ϊα » .

Ή  κυβέρνηση
Κυβερνητικός έκπρόσωπος άπαν- 

τώντας σέ σχετική δήλωση τού προ
έδρου τού Π Α .Σ Ο .Κ . κ. Α . Παπαν- 
δρέου, είπε τά άκόλουθα:

« Ή  Κυβέρνηση εμμένει στήνν πο
λιτική  πού χάραξε ό Πδόεδρος τής 
Κυβερνήσεως στις προγραμματικές 
του δηλώσεις καί πού δέν διαφέρει 
άπό. τή δήλωση τού κ. Καραμανλήή 
στήν όποια άναφέρεται ό κ. Πρόε
δρος τού Π Α .Σ Ο .Κ .

Ή  πολιτική τής Κυβερνήσεως εί
ναι ή διατήρηση τής άπαραίτητης 
γ ιά  τήν άμυνα τής χώρας ισορροπί
ας στο Α ιγαίο. Καί θά γίνουν όλο 
ο ιαπαραι«ηΤ0, χειοισευο’ xáL.
διαφυλαχθε7. ..αντως, είναι ακόμα 
πολύ νωρίς γ ιά  νά καθορισθούν δη
μοσία οί τρόποι καί οί ελληνικές 
άντιδράσεις.

Έ ξ  άλλοι, ή Κ υβερνηαη^οέν,Πρό
κειται νά άποκαλύψει τά  αμυντικά 
σχέδια, τά όποια θά έξασφαλϊζουν 
τήν άμυνα τής χώρας».
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Ή  στρατιωτική, οικονομική, βιο
μηχανική καί έπιστημονικοτεχνο- 
λογική «συνεργασία» μεταξύ τών 
’Ηνωμένων Πολιτειών καί τής 
Τουρκίας, ή βάση τής όποιας κα
θορίζεται μέ τό λεγόμενο «πακέ
το συμφωνιών», πού ύπογράφηκαν 
στην Άγκυρα στις 29 Μαρτίου 
1980, είναι πολύ μεγαλύτερης έ- 
κτάσεως καί οπωσδήποτε εύρύτε- 
ρης σημασίας άπά ό,τι αρχικά δι- 
έρρευσε στή δημοσιότητα, είτε α
νακοινώθηκε στήν Ούάσιγκτον καί 
Άγκυρα.

Τούτο γίνεται φανερό άκόμη 
καί άπό μία πρόχειρη άνάγνωοη 
τών κειμένων τών συμφωνιών, άν· 
τίγραφο τών όποιων έχει στήν 
κατοχή του «Τ ό  Βήμα» (σημείω
ση: ή αμερικανική κυβέρνηση πα
ρέδωσε ήδη άντίγραφα τών συμ
φωνιών τής Άγκυρας στήν έλλη- 
νική κυβέρνηση, ύστερα άπό αίτη
ση τής τελευταίας). Είναι πολύ 
άπίθανο οί συμφωνίες νά μήν πε
ριέχουν καί άπολύτως μυστικούς 
όρους, είτε απόρρητα συμπληρω
ματικά έγγραφα, ιδιαίτερα γιά  
ορισμένα σημεία πού ανοίγονται 
στή λειτουργία τών αμερικανικών 
6ό ·ων στήν Τουρκία καί στό εί- 
δ τού «έκσυγχρονισμού» τών 
τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, 
πού αναλαμβάνουν νά πραγματο
ποιήσουν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ακόμη όμως καί αυτά τά κείμενα 
τής συμφωνίας πού, κατά κάποιο 
τρόπο, δέν είναι τόσο άπρόσιτα, 
δικαιολογούν πολλές άνησυχίες —— 
καί όχι μόνο στήν ’Ελλάδα —  
γιά  τούς στόχους καί τις  έπιδιώ- 
ξεις αυτής τής άμερικανοτουρκι
κής στρατιωτικής «συνεργασίας».

Ο ί ’Ηνωμένες Πολιτείες άνα- 
λαμβάνουν όχι άπλώς νά ένισχύ- 
σουν, νά άνασυγκροτήσουν, νά έκ- 
συγχρσνίσουν καί νά έξοπλίσουν 
τις  τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
παραδίδοντας τό σχετικό στρα
τιωτικό ύλικό «κατ’ άπόλυτη προ
τεραιότητα», άλλά καί νά δημι
ουργήσουν τήν οίκονομικοτεχνολο- 
γική βάση, πού θά έπιτρέπει στήν 
Ά γκυρα νά διατηρεί πάντοτε —  
άκόμη καί μετά τή συμβατική λή
ξη τής πενταετούς ισχύος τών 
συμφωνιών —  ένα στρατό μέ σύγ
χρονο καί άνανεουμενο πολεμικό 
ύλικό.

-ως τό σημαντικότερο σημείο 
το πακέτου συμφωνιών» τής 
Άγκυρας, γιά  τό όποιο μάλιστα 
δέν έχουν άνακοινωθεί πολλά, εί
ναι ή συμφωνία γιά  τήν ίδρυση 
νέων καί τήν επέκταση καί τόν 
έκσυγχρονισμό παλαιοτέρων έγκα 
ταστάσεων πολεμικής βιομηχανί
ας στήν Τουρκία. Μέ άμερικανικά 
χρήματα, άμερικανικό ύλικό, αμε
ρικανικά μηχανήματα καί άμερι- 
κανική τεχνολογία δημιουργείται 
στήν Τουρκία βιομηχανία, πού θά 
παρόιγει ειδικές έκρηκτικές ύλες 
καί συσκευές, ρουκέτες καί πυραύ
λους, θά άνακατασκευάζει κινητή
ρες καί άτράκτους αεροπλάνων, 
ηλεκτρονικά όργανα καί συσκευές 
τής άεροπορίας κ.ά., καθώς έπί- 
σης καί βιομηχανία γιά  τόν έκ- 
συγχρονισμό τών τουρκικών τάνκς. 
Θά ναυπηγεί έπίσης μία σύγχρο
νου τύπου φρεγάτα καί θά έκσυγ- 
χρονιστούν τά τουρκικά ναυπη
γεία.

Αποτελούσε όμολογημένη επι
δίωξη τής Άγκυρας έπί τρία καί 
πλέον έτη νά έξασφαλίσει τήν ά- 
μερικανι κή οίκονομικοτεχνολογική 
συνεργασία γιά  τή δημιουργία 
σύγχρονης πολεμικής βιομηχανίας 
καί ένας άπό τούς κυριοτέρους 
λόγους, γιά  τούς οποίους καθυ
στερούσε ή οριστικοποίηση καί ή 
υπογραφή τών συμφωνιών ήταν ό
τ ι ή Άγκυρα δέν έξασφάλιζε τό 
άμερικανικό «όκέυ». Μόλις τούτο 
έξασφαλίστηκε, ύπογράφηκαν οί 
συμφωνίες...

’ Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται 
γιά  τήν οικονομική ένίσχυση τής 
Τουρκίας έπί μονίμου βάσεως. ΟΙ 
’Ηνωμένες Πολιτείες άναγνωρί- 
ζουν ότι μιά οικονομικά ισχυρή

Τουρκία άποτελεϊ προϋπόθεση γιά  
τή στρατιωτική ισχυροποίηση τής 
Τουρκίας καί άναλαμβάνουν, έκ
τος άπό όσα τό άμερικανικό Δη
μόσιο θά προσφέρει «ύπό τούς κα
λύτερους δυνατούς όρους», νά πα
ρακινήσουν τόσο άμερικανικό ιδι
ωτικά κεφάλαια γιά  έπενδύσεις 
οπήν Τουρκία, όσο καί «άλλους 
συμμάχους οπό Ν Α Τ Ο » νά συμβά-
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λουν στή στρατιωτικοοικονομική 
ένίσχυση τής Τουρκίας.

Είναι έπίσης ένδιαφέρον ότι 
στις συμφωνίες δέν λαμβάνεται 
καμιά μέριμνα μήπως ή έκπλήρω- 
ση ορισμένων έστω στόχων τους 
έρχεται σέ άντίθεση μέ συμφέρον
τα τής Ελλάδας. Γιά  παράδει
γμα, ή Τουρκία θά έχει τό δικαί
ωμα νά πληροφορείται ό,τι μυστι
κές πληροφορίες θά συλλέγουν οί

ηλεκτρονικές έγκαταστάσεις στις 
άμερικανικές. βάσεις τής Τουρκί
ας καί τά κατασκοπευτικά άερο- 
πλάνα, είτε οί δορυφόροι. Πουθε
νά δέν καθορίζεται ότι αυτές οί 
πληροφορίες θά άφορούν δρα
στηριότητες τού «άντιπάλου». ’Αν
τίθετα, καθορίζεται ότι όλη ή 
συνεργασία βρίσκεται μέσα στά 
πλαίσια τού πνεύματος, άλλά καί 
τής «προεκτάσεως τού πνεύματος» 
(sic) τών συνθηκών τού Ν Α ΤΟ .

Τό  «πακέτο συμφωνιών» άποτε- 
λεΐται άπό 106 σελίδες, περιλαμ
βάνει τις  γενικές καθοριστικές 
διατάξεις καί τό σχετικό «εύχο- 
λόγιο» τών συμφωνιών, έχει τρία 
συμπληρώματα (στρατιωτικής συ
νεργασίας, βιομηχανικής άμυντι- 
κής συνεργασίας καί λειτουργίας 
τών βάσεων) καί έπί μέρους συμ
φωνίες γιά  τόν ρόλο, τή λειτουρ
γ ία  κλπ. κάθε μιάς οπτό τις συνο
λικά δώδεκα μεγάλες βάσεις πού 
παραχωρούν οί Τούρκοι στις ’Η
νωμένες Πολιτείες γιά «οπτό κοι
νού συνεργασία στή λήψη άμυντι- 
κών μέτρων». (Λεπτομερής άνά* 
λύση τών συμφωνιών στήν 13η σε
λίδα).

θά άπανορεύειαι 
ή κυκλοφορία 
ιών Ι.Χ. όΐΓ* 

εμφανίζεται vér
Τ ά  αύτοκίνητα καί κυρίως τά 

Ιδιωτικής χρήσεως θά άκινητοποι- 
ούνται τό καλοκαίρι μέ άποφόισεις 
τής Κυβερνήσεως, πιθανότατα μέ 
κάποια παραλλαγή τού συστήμα
τος «μονά -  ζυγά», όταν θά έμ- 
φανίζεται τό γνωστό «νέφος» πά
νω άπά τήν πρωτεύουσα.

Σκοπός τού μέτρου είναι ό πε
ριορισμός τών συνεπειών άπό τό 
«νέφος» στήν ύγεία τού πληθυ
σμού, μέ περιορισμούς στήν κυκλο
φορία τών οχημάτων σέ περιό
δους αιχμής τής αίθαλομίχλης.

Αύτό προκύπτει άπό χθεσινό 
νακοίνωση τού ύφυπουργού 
τονισμού κ. Γ. Σουφλιά. Στ 
νακοίνωση άναφέρεται συ- 
μένα ότι τά δίκτυα σταθμ 
ρακολουθήσεως τής άτμ 
κής ρυπάνσεως, πού άπε 
κε νά βελτιωθούν καί έ 
θά έλέγχουν τό άτμοτ 
ριβάλλον τής Άθήνο 
πισήμανση σημαντικ 
άπό βιομηχανίες ή 
τοκινήτων καί θά 
νη τής έγκαιρης * 
τόν σχηματισμό 
άπό αίθαλομίχλ' 
πως είναι γνωτ 
σι τό καλοκαίρ 
νεται ό σχηι
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