
Ο Υ Α Σ ΙΓ Κ Τ Ο Ν , 17 Μαρτίου. 
—  Έ τη  καλούμενος τόν «κίνδυνο» 
ότι ή άντιπολίτευση στην Ελλά
δα γενικά καί 'ό Π Α Σ Ο Κ  ειδι
κότερα θά ,έκμεταλλευθεί» τό ά- 
διέξοδο, ατό όποιο έχουν ττεριέλ
θει οί διαπραγματεύσεις γιά  τήν 
επανένταξη τής ’Ελλάδας στό 
στρατιωτικό σκέλος τού Ν Α ΤΟ , ο  
πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ζή
τησε δύο τουλάχιστον φορές τή 
συνδρομή τής αμερικανικής κυδερ- 
νήσεως γιά  τή διευθέτηση των έκ- 
κρεμοτήτων τόσο στις ελληνικές 
σχέσεις μέ τήν 'Ατλαντική Συμ- 
μαχία, όσον καί στά διμερή έλ- 
ληνοαμερικανικά θέματα.
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Ή  αμερικανική κυβέρνηση, ή 
όποια άπό αρκετό καιρό είχε ένη- 
μερωθεί έμμεσα γιά  τις  ανησυχί
ες τού 'Ελληνα πρωθυπουργού 
σχετικά μέ τό Ν Α ΤΟ  καί τις  ά-
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μερικανικές δάσειίς" σήήν( Ελλάδα, 
έχει ήδη ζητήσει διαβεβαιώσεις 
άπό τήν «ατλαντική» πτέρυγα τών 
'Ελλήνων ύπουργών ότι άποιαδή- 
ποτε έλληνική άπόφαση σχετικά 
μέ τήν πλήρη αποχώρηση άπά_ τό 
στρατιωτικό καί ένδεχομένως άπό 
τό πολιτικό Ν Α ΤΟ , δέν θά σήμαι- 
νε καί τό κλείσιμο τών άμερικα- 
νικών βάσεων στήν 'Ελλάδα. 'Υ 
πάρχουν ενδείξεις ότι οί έγγυή- 
σεις αύτές έχουν δοθεί οπτό ήγε- 
τικά στελέχη τής «Νέας Δημο
κρατίας», χωρίς αύτό νό σημαί
νει ότι οί έγγνήσεις αυτές δόθη
καν έν γνώσει τού κ. Καραμανλή.

Μέ έπιστολή, πού έδωσε στον 
πρόεδρο Κάρτερ ό  'Ελληνας πρέ
σβης; στήν Ούάσιγκτον κ. Τζού- 
νης στις 12 'Οκτωβρίου 1979, ό 
κ. Καραμανλής έξήγησε οπόν Α 
μερικανό πρόεδρο ότι δέν θά ήταν 
διατεθειμένος νά αφήσει τήν αντι
πολίτευση νά άποκομισεί τά οφέ
λη άπό τήν άποχώρηση τής 'Ε λ 
λάδας άπό τό Ν Α ΤΟ  «καί τή συ
ναφή διακοπή τών αμερικανικών

νωμένες Πολιτείες δέν άντέδρασαν 
στήν εισβολή τών Τούρκων στήν 
Κύπρο καί ότι μέ τις  ένέργειές 
τους άπό τό 1974 καί μετά έ
χουν δείξει ότι «είναι^ διατεθειμέ
νες νά βοηθήσουν τήν Τουρκία, 
παραγνωρίζοντας τά έλληνικά δι
καιώματα καί τή στρατηγική ση
μασία τής 'Ελλάδας, τόσο διμε- 
ρώς όσο καί μέσα στή συμμα- 
χία». .

Στήν ίδια έπιστολή προς τόν 
πρόεδρο Κάρτερ, ό κ. Καραμαν-
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διευκολύνσεων» στήν ’ Ελλάδα. Ό  
κ. Καραμανλής ζήτησε άπό τόν 
πρόεδρο Κάρτερ νά «τόν βοηθήσει 
νά αντιμετωπίσει τά προβλήματα» 
κατά τρόπο πού θά άποδεικνυό- 
ταν ή καλή θέληση τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τής συμμαχίας.

«Άντιλαμβάνεσθε ότι άν δέν έ
χετε νά κάνετε μέ μένα θά έχετε 
νά κάνετε μέ τήν άντιπολίτευση, 
τής όποιας οί ιδέες πού έχει έκ- 
φράσει έπανειλημμένα ό κ. Πα- 
πανδρέου σάς είναι γνωστές», έ
γραψε ό κ. Καραμανλής στον πρό
εδρο Κάρτερ. Ό  'Ελληνας πρωθυ
πουργός ύπογράμμισε ότι οί Ή -
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Συνέχεια άπό την 1η σελίδα
λής έπισήμανε ότι ή αμερικανική 
κυβέρνηση υποστηρίζει « τ ις  τουρ
κικές θέσεις καί αξιώ σεις» στό 
θέμα τής έπανένταξης, «γεγονός 
πού ούτε ή δική του κυβέρνηση 
ούτε καμιά άλλη έλληνική κυβέρ- 
νηση μπορεί νά δεχθεί». Ό  Έ λ 
ληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε ό
τ ι μέ τ ις  ένέργειές της ή αμερι
κανικά κυβέρνηση «άνέτρεψε τή 
συμι α Χαίηγκ - Ντάδου» τού 
'Ιουλίου 1978 καί αστό παρ' όλο 
πού είνα ι ένήμερη γ ιά  τή θέση 
τής κοινής γνώμης στήν 'Ελλάδα 
«τόσο τής 'Α ριστερός, όσο καί 
τής Δεξιάς».

Ή αμερικανική βοήθεια στή δ ι
ευθέτηση τών προβλημάτων, πού 
έχουν προκόψει στήν έπανένταξη 
στό ΝΑΤΟ, ζητήθηκε γ ιά  δεύτερη 
ψορά στό τέλος τού περασμένου 
'Ιανουάριου κατά τή συνάντηση 
μεταξύ τού γενικού γραμματέα 
τού υπουργείου Εξωτερικών κ. Β, 
©εοδωρόπουλου μέ τόν 'Αμερικα
νό πρέσβη στήν 'Ελλάδα κ. Ρόμ- 
περτ Μακλόσκυ.

Ρυγκεκριμενα, ό Έ λληνας δ ι
πλωμάτης ςητησε από τον /νμερι- 
κανο πρωτοη «καποια καινούργια 
αποοειζη της αΛΛηΛεγγυης που θα 
πρεπει να υπάρχει στη συμμαχια» 
ώστε νά γ ίνε ι ουνατη η επιστρο
φή της ΈΛΛαοας στο Ν Α ι υ .  Ό  
κ. ©εοόωμοπουΛος επικαΛεσθηκε 
τή «συμπαράσταση» που εχει δεί
ξει ή ΈλΛαοα προς τη Ουτικη συμ- 
μαχια στην περιοοο μετά τά γε
γονότα στό ’Αφγανιστάν καί ζη- 
τησ- παρόμοια «συμπαράστα
σην πό την αμερικανική κυ
βέρνηση στα θέματα που απασχο
λούν άμεσα την έλληνική κυβέρ
νηση. Ό  κ. ©εοδωρόπουλος έξέ- 
φρασε π ικρία  γ ιά  τό γεγονός ότι 
αντίθετα μέ τήν Ε λλάδα , πού υ
ποστήριξε «όλες τ ις  δυτικές πρω
τοβουλίες», ή συμμαχια «ποτέ δέν 
έφάρμοσε τήν ιδέα τής αλληλεγ
γύης απέναντι στήν Ε λλά δα ». 'Α
πεναντίας, καί στό Κυπριακό, άλ
λα καί κυρίως μετά τήν άρση τού 
έμπάργκο, οι 'Ηνωμένες Π ολιτεί
ες βοήθησαν μέ κάθε μέσο τήν 
Τουρκία καί τόν τουρκικό στρα 
τό». «Δ έν πρέπει νά παραγνωρί
ζετε ότι ή κοινή γνώμη στήν 'Ελ
λάδα, τής ’Αριστερός καί τής Δ ε
ξιάς, _ δέν έχει πλέον καμιά έμπι- 
στοσύνη στήν αλληλεγγύη τής συμ- 
μαχίας»,_ ε ίπ ε ό γενικός γραμμα
τέας στόν κ. Μακλόσκυ. Στή συ
νέχεια, ό κ. ©εοδωρόπουλος προ
ειδοποίησε τόν 'Αμερικανό πρέ
σβη ότι «άν δέν υπάρξει κάποια 
καινούργια ότπόδειξη τής άλληλεγ- 
γύης αυτής μέ τήν έννοια τής προ- 
οτασίας τών έλληνικών θέσεων καί 
συμφερόντων, θά ήταν πολύ δύσ
κολο γ ιά  τήν έλληνική κυβέρνηση 
νά συνεχίσει τΙς συνομιλίες γ ιά  
τήν έπανένταξη τής ’ Ελλάδας στό 
στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ».

Ο ί προσπάθειες τής έλληνικής 
κυβέρνησης νά έξασφαλίσει τήν υ
ποστήριξη τής άμερικανικής κυ
βέρνησης στό θέμα τής έπανέντα
ξης στό ΝΑΤΟ δέν άπέδωσαν κα
νένα άποτέλεσμα. 'Α ντίθετα, ό
πως άποδείχθηκε μετά τήν υπο
βολή τού σχεδίου Ρότζερς σ τις  11 
Φεβρουάριου, τό ΝΑΤΟ όχι μόνο 
δέν πήρε ύπ' όψη του τ ις  έλληνι- 
κές αντιρρήσεις, άλλά άντίθετα 
υιοθέτησε έντελώς τ ις  τουρκικές 
απόψεις γ ιά  τή λύση τού προβλή
ματος στή νοτιοανατολική πτέρυ
γα τού ΝΑΤΟ.
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