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T O  Η  Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Ο Τ Η Τ Α  — —

Τ ά διαδοχικά «εχέδια» τού ΙΜΑΤΟ 
άπολήγτουν οέ ουρρίκυωοη 

ιού ελληνικού χώρου Gtô Aîyaio
ΟΥΑΧΙΓΚΤΟΗ, 15 Μαρτίου.

ΠΟΡΕΙΑ tú *  δισπρσγμστεΰ-
I  # im  γιά  τή » I n r t n a w  r f (

'Ελλάδας n i  στρατιωτικό 
η Α · (  τού ΝΑΤΟ έχει ια λ ι^ ΙιΙ 
i r i  «r iX vn i μυστικότητα καί 
énré τή» έλλη»ική «αί οπτό τή» 
πλευρά τής σνμμαχιας. ’A * i  τήν 
πρώτη στιγμή πού ip t ira t  oí ον* 
ζητήσεις μετοξύ τής {λλη»ΐκής κυ
βέρνησης καί τού Ανώτατου η ρ β · 
τηγιΙον τού ΝΑΤΟ γιά τή «ύ*β· 
fi| συμφωνίας πού ΘΑ καθόριζε 
τόν τρόπο t t o u  ή 'ΕλλΑβα ΘΑ εττι- 
rrpcOi στ Λ» ένιαία στρατιωτική 
δομή τού ΝΑΤΟ τίποτε δέν Ανα
κοινώθηκε έπΙσημΑ ΥΤβτ τούς όρους 
ττού ΘΑ έπρεπε νΑ δεχθεί ή 'Ελ
λάδα γιά νΑ γίνει δυνατή ή h i-  
στροφή της στήν 'Ατλαντική Συρ- 
ραχία.

*0  πρωθυπουργός κ. Κ. Καρα
μανλής, στήν έπιστολή μέ την ό- 
τνοΐα άιακοίνωσε στίς 26 Αύγού- 
ατού 1974 τή» Απόφασή τον »ά 
«Αποχωρήσει Από τή στρατιωτικό 
ΝΑΤΟ Αλλά νΑ ιταραμεΐνει μέλος 
τής συμμαχίας» είχε γράψε· άτ: 
ή ελληνική έθνική κυριαρχία».» ή
ταν περιορισμένη έξ α ΐτίσς τής 
συμμετοχής τής 'Ελλάδας ατά ΝΑ 
ΤΟ καί σαν σννέιτεια τής παρου- 
σΙας σ ΐ  έλληνικό έδαφος ξένων 
στρατιωτικών έγκσταστάσεων καί 
διευκολύνσεων.μ», (βλέπε «Τό Βή
μα» 28.1.79). Την Ιδια περίοδο, ά 
Ελληνας πρωθυπουργός διαδεδαί-

Τού
ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΜΠΑΤΗ

ων* τόν έλληνικό λαό ότι ε .„  ή Α
ποχώρησή μας άέιό τό στρατιωτι
κά σκέλος του ΝΑΤΟ είναι άρι- 
στική καί ΑμετΑκλητη».

Μέσα σ τ ή ΖυμμαχΙα, ή Απόφα
ση τής έλληνικής κυβέρνησης δη
μιούργησε διάφορες Αντιδράσεις. 
Από τΙς  διάφορες Απόφειε πού 

διατυπώθηκαν γιά  τήν Αντίδραση 
τού ΝΑΤΟ στήν έλληνική Αποχώ
ρηση, έπικράτησε τελικά ή Αμερι
κανικά. Σύμφωνα μέ αύτή, ή πρω
τοβουλία γιά  τήν έπιοτροσή θά 
έπρεπε νΑ ΑφεδεΙ στούς Έλληνες. 
Παρ' όλους τούς ένδοιασμούς τού 
κ. Καραμανλή γιά τόν περιορισμό 
τής έλληνικής εθνική« κυριαρχίας 
Από τή συμμετοχή τής 'Ελλάδας 
ατά ΝΑΤΟ καί παρ' άλες τ ίς  δια
βεβαιώσεις του άτι ή Αποχώρηση 
ήταν «οριστική καί ΑμετΑκλητη», 
η έλληνική κυβέρνηση ζήτησε νΑ 
επιστρέαει ατά ΝΑΤΟ δεκατέσ
σερις μήνες μετΑ τή δεύτερη είσ* 
βολή τών Τούρκων στήν Κύπρο.

Σύμφωνα μέ τήν έλληνική Απο
ψη, ή έπιστροψή ΘΑ έπρεπε νΑ γ ί
νει μέ γνώμονα τά νορβηγικά πρό- 
IV » » . -  ΑηλοΑή, - ό λ ι ς τ Ι  -όλληγινάη- 
στρατιωτικές δυνάμεις ΘΑ βρί
σκονταν κάτω Από εθνικό έλεγχο 
σέ καιρό εΙρήνης καί σταδιακά θά 
περνούσαν σέ συμμαχικό έλεγχο 
Ανάλογη μέ τούς κινδύνους πού 
θά Αντιμετώπιζε τό  ΝΑΤΟ σέ πε
ρίπτωσή σύρραξης. Τό ΝΑΤΟ ό
μως δέν βιάστηκε νά υΙοθπήσε· 
tic  έλληνίκές θέσεις. Τρία σχεδόν 
χρόνια πέρασαν πριν τό  καλοκαί
ρι τού 1978 πού τελικά θιςήλθε ή 
συμφωνία Χαίηγκ - Ντάβου.

ΤΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ Ρ ΙΣΤ ΙΚΑ  
ΤΗ Σ  ΣΥΜ Φ Ω ΝΙΑΣ

Δύο ήταν τά  κύρια χαρακτηρι
στικά τής συμφωνίας αυτής:

•  Πρώτο, η συμφωνία δέν είχε 
τελικό χαρακτήρα. Σύμφωνα μέ 
τή νατοΐκη όποφη, ή συμφωνία 
πρόσφερε «ένα έψαρμόσιμο πλαί
σιο γιά  τήν έπιστροψή τής Ε λ 
λάδας στήν ένιαία στρατιωτική 
δομή τού ΝΑΤΟ κάτω άπό προ
σωρινές στρατιωτικές ρυθμίσεις, 
μέχρι τή στιγμή που θά έπιλυ- 
βουν όριστικά τά  ύπόλοιπα πολι
τικά θέματα». (Βλέπε «Τό  Βήμα 
τής Κυριακής» 10.2.78).

•  AcÛTcpo, ή ’ Ελλάδα δέχθηκε 
τήν έπανένταξη κάτω άπό οϊρους 
πού όχι μόνο άποκαθιστούσαν άλ 
λά βελτίωναν γιά  »4 ΝΑΤΟ τό  
προηγούμαι «καθεστώς πραγμά
των», δηλαδή τήν κατάσταση πού 
άπικρατούσκ πριν τήν Αποχώρηση 
τής 'Ελλάδας άπό τό ΝΑΤΟ τόν 
Αύγουστο τού 1974. Έ π ί πλέον, 
τό  νορβηγικό πρότυπο «Ιχ< έγκα- 
ταλιιψθεί Αφού ένα μέοος Από τίς  
έλληνκές στρατιωτικές δυνάμιις 
ΘΑ βρισκΑταν, γ ιά  έπιχιιρηαιακού« 
σκοπού«, κάτω άπό τ Ις  διαταγές 
τού Ανώτατου Αρχηγού τών δυνά
μεων τού ΝΑΤΟ Ακάμη καί σέ πε
ρίοδο ειρήνης.

*Η συμφωνία Χαήηγκ ·  Ντάβου 
π«ρι«Ιχε Ακόμα μιά βασική έλλη
νική υποχώρηση πού έμελλ· νά 
παίξει σημαντικό ρόλο σ τά  επό
μενα δύο χρόνια. 'Η 'Ελλάδα δέ
χθηκε ότι ή πιθανή έτανένταξή της . 
α τό  ΝΑΤΟ δέν δημιουργούσε προ
ηγούμενο γ ιά  τόν καθορισμό τών 
ένοκρίων άριαν Αεράμυνας στό  Α ι
γαίο. Ή  έλληνική κυβέονηση δέ
χθηκε τόν Ιούλιο  τού 1978 «νΑ 
συζητήσει» τόν καθορισμό τών ό- 
ρίων αυτών στό  μέλλον.

Τό  διεθνές στρατιωτικό έπιτ«· 
λείο τού NATO (IMS) έδωσε τόν 
Αύγουστο τού 1978 τήν όμόψωνη 
συγκατάθεσή του στη συμφωνία.
Ή  στρατιωτική έπιτροπή τής συμ- 
μαχίας. σέ μιά πρώτη εκτίμηση 
τής συμφωνίας, Αποψάνθηκε ότι 
αύτή Αποτελούσε ένα θετικό βή
μα. *0 Τούρκος Αντιπρόσωπος 
διατύπωσε ορισμένες επιφυλάξεις 
καί ό αντιπρόσωπος τού Λουξεμ
βούργου έχανε μερικέ« ερωτήσεις. 
Αλλά τελικά τό  πόρισμα τής επι
τροπής γ ιά  τή συμφωνία έχδόθηκε 
χωρίς καμιά διαφωνία. Μερικές 
μέρ«ς Αργότερα, σέ μιά δεύτερη 
συνεδρίαση τή « έπιτ ροπής έγινε 
μιά « ι ό  διεξοδική έχτίμηση τής 
συμφωνίας. 'Ολες οΙ νώρες δέχθη
καν Ατ· ή συμφωνία ήταν θετική.
Ή  Τουρκία όμως διαφώνησε. Τό 
νέο πόρισμα πού έχδόθηκε Από τή 
στρατιωτική επιτροπή περιείχε 
καί τή γνώμη τή « μειοψηφίας, δη
λαδή τής Τουρκίας.

Ό  Τούρκος Αντιπρόσωπος στήν 
έπιτροπή αύτή Ανακοίνωσε ότι γιά  
νά δώσει ή Τουρκία ιή  συγκατά
θεσή της στήν έπανένταξη τής 
’ Ελλάδα«  ΘΑ έπρεπε νά δημιουο- 
γηθεΐ πρώτα ένα νέο καθεστώς γιά 
τή συμμαχική συλλογική Αμυνα 
τού ένσέοιου χώρον σ τό  Αιγαίο. 
Έ π ί  πλέον, ή Τουρκία Απαίτησε 
ή ’ Ελλάδα *ά  δεχθεί εήν έπανάλη- 
Μ  τών τομέων ύπευθυτότητας καί 
τήν υιοθέτηση τής Αντίληψης τών 
δυνάμεων έπιχειρήσεων, γ ιά  τή 
ναυτίκή Αμυνα τού Αιγαίου, *Η 
τουρκική Αποψη σ τό  σημείο αύιό 
ένισχνύτβν Από τό  γεγονός ότι 
τόν Μάιο τού 1977 οι ύπουργοί 
Αμύνης τών χωρών »  μελών ιού

ΝΑΤΟ ιίχοε συμφωνήσει μέ τήν 
Ανυφη ότι ή δημιουργία δυνάμεων 
έπιχειρήσεων Αποτελεί τήν πιο Α
ποτελεσματική λύση γιά  τή συμ-

»αχική Αμυνα στήν περιοχή της 
κσογείον καί τού ΑΙγβΙον. Ε

τσ ι, από τόν ’ Οκτώβριο τού 1978 
δημιονργήθηκαν νέο προβλήματα 
γιά  τήν έπανένταξη τής ’ Ελλάδας 
στό  ΝΑΤΟ Από την τουρκική Α
διαλλαξία Αλλά καί Από τήν έλλη
νική προθυμία νά ύπάρξει «συζή
τηση» γιά  τόν κ ^ ^ ισ μ ό  τών δ* 
ρίων Αεράμυνας τ  Αιγαίου.

Ή  βασική Αρχή πού καθορίζει 
τ ις  τουρκικές δέσει« γύρω Από τή

• te n s « ?
βάνεται στήν ΑχόλοιΨη πρόταση* 
«ή νέα όρια διοίκηση« ή καθόλου 
όοισ». ’Από τόν ^ Ν ι ό ί β ι ·  τού 
1978 καί μετά, ή ^  αύτή υιο
θετήθηκε Απόλυτα—καί Από τή 
Συμμαχία καθώς έπί «me καί τό» 
βασικό παράγοντα κέσα στό ΝΑ 
ΤΟ, τις- ’ Ηνωμένες Πολιτείες.

Ή  Συμμαχία καί #1 'Ηνωμένες 
Πολιτείες δέν «ίχαν λόγου« τόν 
’ Οκτώβριο τού 1978 νά πιέσουν 
τήν Τουρκία νά γίνει πιό διαλλα
κτική. Τόν Αύγουστο καί τό  Σε
πτέμβριο τής ίδιας χρονιάς ή Α
μερικανική Βουλή καί·Γ«ρουσία 
είχαν Αρε« τό  «έμπάργκο» όπλων 
σέ δάρο« τής Τουρκίας, μόνο μέ 
μιά χλιαρή καί καθυστερημένη ελ
ληνική Αντίδραση. Πιό σημαντικό 
όμως, σ τις  Αρχές 'Οκτωβρίου, 
μιά έκθεση τής Σ ίΑ  γιά  τήν "Ελ
λάδα καί Τουρκία σνμπέρανε Ατι 
«ή  κυβέρνηση Καραμανλή έχει τα
χθεί τόσο φανερά καί τόσο Ανε
πιφύλακτα στό  πλευρό τής Λύσης 
ώστε έχει κεκτημένο πολιτικό σνμ· 
ψέρ6 να μειώσκι τή σημασία τών 
διαφορών σ τις  διαπραγματεύσεις 
μέ τ ις  ’ Ηνωμένες Πολιτείες και 
τή Συμμαχία».

Στόν Ιδια έκθεση τονιζόταν ότι 
Αν ύπαρξουν προβλήματα γιά  τους 
'Αμερικανούς στήν περιοχή τής 
’ Ανατολικής Μεσογείου μετά τήν 
Αρση τού «έμπάργκο», αυτά 6Α 
προέρχονταν Από τήν Τουρκία καί 
όχι Από τήν ’ Ελλάδα.

Σ τις δύο Μαρτίου 1979_ έγινε 
μιά νέα συνάντηση μεταξύ τών 
στρατηγών Χαίηγκ καί Ντάβου. 
Ή  έλληνική πλευρά ¿καν« υποχω
ρήσεις έλπίζοντας ότι αύτό 0Α ό- 
δηγοϋσχ σέ κάποια τουρκική διαλ
λακτικότητα. Συγκεκριμένα, ή έλ
ληνική κυβέρνηση Ανακοίνωσε στό 
ΝΑΤΟ ότι δέχεται νά μειώσω τόν 
έθνικό έναέριο χώρο γιά τούς στρα 
τιωτικούς σκοπούς τού ΝΑΤΟ άπό 
δέκα σέ έξι ναυτικά μίλια. Ό  
στρατηγός Χαίηγκ συναντήθηκε 
στήν Άγκυρα σ τις  δώβεκα Μαο
νιού μέ τόν Τούρκο στρατηγό Έ - 
βοέν καί τού Ανακοίνωσε τή νέα 
έλληνική ύποχώοησιι. Ή  Τουρκία 
όμως έπέμεν« ότι γ ιά  νά θεωρήσει 
την έλληνική ύποχώρηοη σάν έπΙ
ση μ η ΘΑ έπρεπε νά σνμπιριληρθεί 
σέ μιά νήα συμφωνία -διαΦοοετική
από εκείνη του Ιουλίου-1978.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ

Στή μυστική συνάντηση Χαίηγκ 
- Ντάβου πού έγινε σ τίς  6 Μαΐου 
στό  Α«ροδρόμιο τής Βερόνας τής 
Ιταλίας μέσα στό προσωπικό Α

εροπλάνο τού στρατηγού Χαίηγκ, 
ο Αρχηγός τών στρατιωτικών δυ
νάμεων τού ΝΑΤΟ στήν Ευρώπη 
έδωσε στό στρατηγό Νταβο τ ις  νέ
ες προτάσεις γ ιά  τήν έπανένταξη. 
Ο Ι προτάσεις αυτές υιοθετούσαν 
Ανεπιφύλακτα τ ίς  τουρκικές Από
ψεις γ ιά  συνολική επαναδιαπρα
γμάτευση τών ζωνών «ύθύνης στό 
Αιγαίο. (Βλέπε «Τό Βήμα τής Κυ
ριακής» 20.5.79). Μέ τ ίς  προτά
σεις αυτές, τό  ΝΑΤΟ Αποδεχόταν 
τήν Ακύρωση όλων όσων |σχ ν» Α
πό πλευράς στρατιωτικού ελέγχου 
σ τό  A lva lo  πρίν τόν Αύγουστο 
τού 1974.

Τό σχέδιο τής Βερόνας υιοθε
τούσε τ ίς  δύο βασικές έπιδιώξεις 
τών Τούρκων. Δηλαδή:

Ά  Τή δημιουργία νέων ορίων δι
οίκησης καί έλέγχου γιά  τήν Αε
ράμυνα στό Α ιγαίο καί

ά  Τή δημιουργία δυνάμεων έπι- 
χειρήστων (talk fore·») γιά τή ναυ
τική Αμυνα τού Αιγαίου.

'Επιπλέον, μέ τ ι «  προτάσεις ε
πισημοποιούνταν ή μείωση τού έ- 
θνικού ελληνικού έναερίου χώρου 
σέ έξι μιλιά γιά  τούς στρατιωτι
κούς σκοπούς τού ΝΑΤΟ καί ή αύ
ξηση τής τουρκικής έπιρροής στό 
Αίγαίο.

Τό σχέδιο αυτό δηιιιούογησε Αν
τιδράσεις Από τήν πλευρά τής έλ
ληνικής κυβέρνησης, ή όποια τελι
κά τό  απέρριψε. Ο στρατηγός 
Χαίηγκ όμως, σέ συνεργασία μέ 
τό  ναύαρχο Σήαρ, διοικητή τών 
συμμανικών δυνάμεων στό  στρατη
γείο τής Νεάπολης, έτοίμααε ένα 
«νέο » σχέδιο. Σ τίς  29 Μαΐου τό 
ΝΑΤΟ υπέβαλε τό σχέδιο αύτό 
στήν έλληνική κυβέρνηση.

ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ  
ΤΟ « E X E 4 Q

Τό σχέδιο ήταν Απλώς μιά πα
ραλλαγή το  ύσχεδίου τής Βερόνας 
καί δέν περιείχε καμιά βελτίωση 
στούς όρους μέ τους όποιους ή 
Ελλάδα ΘΑ μπορούσε j*A έπιστρέ
ψει σ τό  ΝΑΤΟ. ΟΙ {  ξρσότερες 
«βελτιώσεις» είχαν γιδθΓστή φρα
στική διατύπωση τών όρων. Τό 
σχέδιο δημιουργούσε ένα ειδικό 
καθεστώς στό  Α ιγα ίο  γ ια τί πρό- 
τεινε νέες διευθετήσεις γιά  τήν Αν
ταλλαγή πληροφοριών (crou-toll). 
Συγκεκριμένα, ή παράγραφος 3Α 
πρότεινε τή δημιουργία μιας νέας 
ζώνης Ανταλλαγής πληροφοριών 
πού ΘΑ περιελάμβανκ όλο τόν έθνι
κό καί διεθνή έναέριο χώρο πού 
περικλείεται Από τίς_ Ανατολικές 
καί βόρειες Ακτές τής ηπειρωτι
κής 'Ελλάδας καί Από t ie  βόρειες 
και δυτικές Ακτές τής ηπειρωτι
κής Τουρκία« στό  Α ίγα ίο  καί ώς 
τά  όρια τά  όποια Φθάνουν τά  ρα
ντάρ τού ΝΑΤΟ πρός τό  νότο. Μέ
σα σ ' αύτή τή ζώνη ή Ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τής 'Ελλάδας 
καί τής Τουρκίας ΘΑ ήταν «πλήοης 
καί χωρίς περιορισμούς». Δηλαδή, 
ή 'Ελλάδα ΘΑ έπρεπε νά ειδοποιεί 
τήν Τουρκία γ ιά  τ ις  κινήσεις Αε
ροσκαφών Ακόμη καί στόν έθνικό 
έλληνικό έναέριο χώρο πού ΘΑ πε- 
ριλαμβανόταν Από τή νέα αύτή

Επί πλέον, ο ι νέες προτάσεις 
Αναφέοονταν μόνο σ τό  σύστημα 
ponrrA τού NATO (nodp· Internr«t*d 
•Ντοιή τό  όποιο σήμαινε ότι τά  
έθνικό Ιλληνικά ραντάρ δέν ΘΑ έ
παιζαν κανένα οάλο στή συμμαχι
κή Αμυνα τού Αιγαίου.

Ή  παράγραφος 1Γ τού σχεδίου 
δημιουργούσε Iva νέο κέντρο Αε
ροπορικών έπιχειρήσεων (ΑΙΑΟ*) 
τό  όποιο ΘΑ «Ι»ε  διοικητές τρίτων 
χαρών, ΑύτοΙ ΘΑ ΑποφΑσιζβσ Υ·Α 
τήν Αμυνα τού ίθνικού καί τού διε
θνούς χώρου πού βρίσκεται στή 
νέα ζώνη πού δημιουργούνταν,

Ή  παράγραφος 5 τού σχεδίου 
έλεγε ότι ό προγραμματισμός, ή 
άσκηση, ή διοίκηση καί 6 έλεγχος 
καί ό τρόπος έπιχειρήσεων τών 
συμμαχικών ναυτικών δυνάμεμν

στό Α ιγαίο ΘΑ ΑποΟασιζόταν Από 
τόν Αρχηγό τού νστοΐκοΰ στρατη
γείου στη Νεάπολη, ό όποιος θά 
Αποφάσιζε παίρσνντσς ύπόφη «τίς  
επιχειρησιακές Ανάγκες καί ενδια
φέροντα τών δυνάμεων» τής Τουρ
κίας καί τή » 'Ελλάδας. Έ τσ ι, καί 
ή «βελτιωμένη» παραλλαγή του 
βίου τής Βερόνας υιοθετούσε τ ίς  
δυά βασικές τουρκικές έπιδιώξεις 
στό Αιγαίο:

Α  Νέα όριο διοίκησης καί έλέγ
χου γ ιά  τήν Αεοάμυνα, καί

*  'Εφαρμογή τής Αντίληψης

προχαρήσοιω σέ πολιτικό. Ό  Χαί- 
ηγκ επανελαβε πολλά Από τά  ση
μεία στά όποια είχε Αναψ«ρθεί 
στήν έπιστολή του δυό μέρες πριν 
και τόνισε ότι «δέν πρέπει νά 
χαθεί ή ευκαιρία» γ ιά  τήν έπ»· 
στροφή τής Ελλάδας στό  ΝΑΤΟ.

Ο "Αμερικανός στρατηγός Φαί
νεται ότι ξαφνιάστηκε Από τή 
σκληρή στάση τού Έλληνα στρα
τηγού καί κυρίως άπό τήν Arar 
φοΨ8|τοϋ σ τρατηγού Ντάβου στίς 
«Ανιαρότητες πού οδήγησαν στήν 
úm. Αή τού σχεδίου τής Βέρο-

Άπό τή «συμφωνία Ντάβου — Χαίηγκ» 
στό «σχέδιο τής Βερόνας», άπό τό δεύ
τερο «σχέδιο Χαίηγκ» στήν έπιστολή 
πρός τόν άρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. καί άπό 
τήν έπίσκεψη τών «έμπειρογνωμόνων» 
στό «σχέδιο Ρότζερς», ό βασ ικός  
προσανατολισμός τού ΝΑΤΟ άπέναντι 
στήν Ελλάδα παρέμε ίν ε  ό ίδιος.

τών δυνάμεων έπιχειρήσεων γιά τή 
κβαντική Αμυνα στο Αιγαίο.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΤΟΥ ΧΑ ΙΗ ΓΚ

Σ τις  30 Μαΐου 1979, ό ΧαΙ- 
ηγκ έστειλε στό στρατηγό Ντir  
6ο μιά έπιστολή που περιλαμβά
νει καί τήν Ακόλουθη παράγραφο

Κύ Αποτελεί má Αποκαλυπτική 
ημηση τού «βελτιωμένου», σχε

δίου:
«Μετά Από πολλή σκέψη καί 

πολλές ώρες μελέτης Από τόν ναύ
αρχο Σήαρ. ¿μένα καί τά  έπιτο- 
λεία μας, καταλήξαμε στό συμ
πέρασμα ότι ή πρόταση αυτή εί
ναι ταυτόχρονα λογική καί δίκαια 
σάν μιά προσωρινή λύση. Αναμ
φισβήτητα, ή πρόταση δέν δίνει 
σέ όλους τούς ένδιαψερομένους ό
λα αύτά πού ΘΑ ήθιλαν νά πετύ- 
χουν. Είναι σαφές ότι ή πρόταση 
αύτή (γ ιά  τόν έπανένταξη) δέν 
Ασχολεΐται ευθέως μέ τό θέμα τών 
όρίων (διοίκησης καί έλέγχου), 
ούτε όμως Αμφισβητεί ευθέως τά  
όρια αύτά. Άκριβέστεοα, ό τρό
πος προσέγγισης τού προβλήμα
τος έδώ είναι νά ΑποΦύγουμε νΑ 
έχουμε τήν τελική διευθέτηση «αϊ
τού τού πεοίπλοκου ζητήματος 
οάν προϋπόθεση γιά τήν . Αμεση 
έπιστροψή τής ’ Ελλάδας στην έ
νιαία στρατιωτική δομή (τού ΝΑ 
Τ Ο )».

Ό  Χαίηγκ υπογράμμισε στήν 
έπιστολή του ότι «Αν ή Ελλάδα 
«ίναι διατεθειμένη νά δεχθεί τ ις  
έκιξηγήσεις. εμείς (σημείωση : 
δηλαδή τό ΝΑΤΟ ) ΘΑ πιέσουμ« 
τό  στρατηγό Έβρέν γιά μιά εΰ- 
να'κή Απάντηση καί από τήν τουρ
κική πλευρά».

ΤΑ δύο σχέδια πού ύπέβαλε ό 
Χαίηγκ τόν Μάιο τού 1979 γιά 
τήν έπανένταξη τής 'Ελλάδας οπό 
ΝΑΤΟ φαίνεται ότι δημιούργησαν 
βασικές Ανησυχίες στήν έλληνική 
κυβέρνηση >ιΑ τήν περαιτέρω πο
ρεία τών διαπραγμαπεΰσεων μέ 
τό  ΝΑΤΟ. Στά' μέσα Ιουνίου 
1979, μέ έπιστολή του στόν ΧαΙ- ! 
ηγκ, ό στρατηγός Ντάβος ζήτησε 
νά σταλούν οπήν 'Ελλάδα εμπει-' 
ρογνώμονες Από τό  Αρχηγεία τού 
ΝΑΤΟ ατό Βέλγιο καί τήν Ι τ α 
λία ώστε νά διευκρινισθοΰν μιά 
σειρά Από ελληνικά ¿ρωτήματα.

Σ τίς  27 ’ Ιουνίου ό στρατηγός 
Χαίηγκ έστειλε στό  στρατηγό 
Ντ&βο μιά μακροσκελή Απάντηση 
πού Αποτελείται Από πέντε πυ
κνογραμμένες σελίδες. Δυό μέρες 
Αργότερα, ό Χάίηγκ παρέδωσε τά 
καθήκοντό του οπό νέο Αρχηγό 
τών στρατιωτικών δυνάμεων στην 
Ευρώπη Αμερικανό στρατηγό 
Μπέρναρντ Ρότζερς.

«Πρέπει νά συμφωνήσω μαζί 
σας», έγραψε ό Χαίηγκ στόν σπρατ 
τηγό Ντάβο, «ό τι ΘΑ ήταν πολύ 
χρήσιμο νά στ«ίλω  εμπειρογνώ
μονες... στήν ’Αθήνα νά δώσουν 
διευκρινίσεις σ τίς  Ανησυχίες που 
¿κφράσατε στήν έπιστολή σας τής 
15 Ιουνίου 1979. Ό  σννταγμα- 
τάρν-ς Παποττζώρτζ Απτά τό  έπι
τ  ελείο μου καί ό πλοίαρχος 
Μπέρντ Από τό  έπιτελείο του ναυ
άρχου Σήαρ, που τούς έχετε γνω
ρίσει, ΘΑ είναι διαθέσιμοι νά συ
ναντηθούν μέ τά  έπιτελείο σας ό- 
ποτε ¿σείς θελήσετε καί σέ Αποι- 
οδήποτε μέρος έπιθυμείτε».

Άναφερόμενος ατό σχέδιο γιά  
τήν έπανένταξη, ό Χαίηγκ έγρα
φε στόν Έλληνα στρατηγό ότι 
αύτό «έυώ Ισως δέν Αποτελεί μιά 
Ιδεώδη τελική λύση... προσφέρει 
μιά έπεξεργάσιμη καί δίκαια προ
σωρινή στρατιωτική ρύθμιση που 
θά έπιτρέώει τήν Αμεση έπι στρο
φή τής Ελλάδας στήν ένιαία 
στρατιωτική δομή τού ΝΑΤΟ. Δέν 
πρέπει νά προκύψουν υπερβολικές 
δυσκολίες στήν υλοποίηση τών 
προτάσεων αύτών».

Η ΣΥΝ ΑΝ ΤΗ ΣΗ  
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

Σύμφωνα μέ Αμερικανικές στρα
τιωτικές πηγές στην Ούάσιγκτον, 
δ στρατηγός Ντάβος συναντήθηκε 
σ τ ις  29 Ιουνίου μέ τόν Χαίηγκ 
μετά τήν τελετή σ (*ν  όποια ό 
Ρότζερς Ανέλαδε τά  καθήκον 
τά  του σάν Αρχηγός τών δυ
νάμεων τού ΝΑΤΟ. Ά π ό  τό  σχε
τικό Αμερικανικό μνημόνιο στό  ό
ποιο ά να φέρθηκαν οΙ πηγέ« αυτές 
προκύπτει ότι ό Χαίηγκ έπέμενε 
οι διαπραγματεύσεις γ ιό  τήν έ
πανένταξη νά συνεχιστούν σέ 
στρατιωτικό έπίπεδο καί νά μήν

να«». ΟΙ προφορικές έπεξηγήσεις 
που έδωσε ό Χαίηγκ δέν βελτίω
σαν τό  σχέδιο πού είχε ύποβάλει 
σ τις  29 ΜαΤου. Αντίθετα, οί έ- 
πεξηγήσεις αυτές έπιβ«βα!ωσαν 
τήν πρόθεση τής σνμμαχιας νΑ 
ποοχωρήσει στήν όλική Ανατροπή 
τής συμφωνίας Χαίηγκ —  Ντά
βου τόν ’ Ιούλιο 1978.

Ή  Αντιμετώπιση Από τή Συμ
μαχία τού -προβλήματος τή « έπν-
νένταξης τής Ελλάδας στό ΝΑΤΟ 
κατά τρόπο πού θίγονταν έθνικά 
έλληνικό συμφέροντα που δέν ti- , 
χε άμφίσβητήσει ώς ¿κείνη τή 
στιγμή, άκόμα καί ή Τουρκία, δη
μιούργησε ένα νέο κλίμα Από τό  
μέρος τής έλληνικής κυβέρνησης.
Η συνάντηση Χαίηγκ - Ντάβου 

στις 29 Ιουνίου Ανησύχησε καί 
τή Συμμαχία Αλλά καί τήν Αμε
ρικανική κυβέρνηση σέ σημείο 
πού Άμε£ΐκανοί Αξιωματούχοι, 
γιά  δεύτερη Φορά μέσα στά τε 
λευταία τέσσερα χρόνια. Αρχισαν 
νά ζητούν έγγυήσεις πώ« ότι καί 
Αν συνέβαινε μέ τήν έπανένταξη, 
οί διευκολύνσεις γιά  τ ίς  άμεοικα- 
νικές δυνάμεις στήν Ελλάδα ΘΑ 
σννεχιζόνταν. 0!_ έγγυήσεις αυτές 
δόθηκαν Από ηγετικά στελέχη 
τής «Νέας Δημοκρατίας».

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΟΙ έμπ«ιρογνώμον«ς τού ΝΑΤΟ 

πού είχε ζητήσει ό στρατηγό« 
Ντάβος έφθασαν στήν Ελλάδα 
σ τίς  10 Σεπτεμβρίου. Οί Απαν
τήσεις touC'OtA είκοσι έπτά έλ- 
λnνικά ¿ρωτήματα δέν Αλλαξαν τά  
δασικά σημεία τών σχεδίων τού 
Χαίηγκ. Σ τίς  8 Νοεμβρίου 1979 
ό στρατηγός Ρότζερς ύπέβαλε μιά 
ακόμα παραλλαγή του σχεδίου 
τής Βερόνας. Σύμφωνα μέ αύτή, 
δέν θά υπήρχαν καθόλου όρια πού 
θά καθόριζοσ τ ίς  ζώνες εύθύνης 
τών έλλ»νικών καί τουρκικών δυ
νάμεων τακτικής άιροπορίας 
(S IX  ATAF ΚΑΙ. SEVEN AT AF), 
καί τά  δυό συμμαχικά στρατη
γεία  τακτικής αεροπορίας (τής 
Σμύρνης πού προϋπήρχε, καί τή « 
Λάρισας πού θαtδημιουργούνταν) 
θά υπάγονταν στό συμμαχικό 
στρατηγείο, στή ΝΕΑΠΟΛΗ.^ Ό  
συμμαχικό« Αρχηγός στή Νεάπο
λη θά αποφάσιζε ποιά αεροπορι
κή δύναμη θά αναλάμβανε επιχει
ρήσεις στόν έναέριο χώρο στό  
Αίγαίο. Στήν ουσία δηλαδή, θά 
δημιουργούνταν γ ιά  τόν έναέριο 
χώρθ' μιά παρόμοια κατάσταση 
μέ αύτή-πού δημιούργησε στή voir 
τική i  Ια τού Αιγαίου ή αντί
ληψη W f  δυνάμεων επιχειρήσεων. 
Ή  παραλλαγή αύτή δέν έγινε 

δεκτή Από τήν έλληνική κυβέρ
νηση.

Τό π ίνΒ ι

ΙΤ ΙΚΗ  Δ ΙΑΣΤΑΣΗ
Τό πΠΚρόσΦατο σχέδιο γ ιά  τήν 

έπανένταξη τής ’Ελλάδας στό 
στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ υ
ποβλήθηκε Από τό στρατηγό Ρό* 
τζερς στην ελληνική κυβέρνηση 
στις- I I  Φεβρουάριου. Τό σχέδιο 
αύτό είναι ίσως τό  πιό Απροκά
λυπτα φιλοτουρκικό Από όσα έ 
χουν ετοιμαστεί ώς σήμερα. Στήν 
εισαγωγή τού σχεδίου ή διευθέ
τηση των έλληνοτουρκικών διαφο
ρών στά  διμερή θέματα τίθεται 
σάν προϋπόθεση Από τό  ΝΑΤΟ 
γιά  τήν όριστική έπανένταξη τής 
Ελλάδας στή συμμαχία. Στήν ει

σαγωγή τονίζεται ότι ώσπου να 
λυθούν τά  διμερή δέματα μεταξύ 
Ελλάδας και ^συρκίας, ή έπα
νένταξη τής Ελλάδας ΘΑ έχει 
προσωρινό μόνο χαρακτήρα. Έψ' 
όσον βέν έχουν έπιλυθ«! ο ! διαφο
ρές αύτές ή έ*Ανοδος τής ’Ελ
λάδας δέν είναι δυνατή ούτε καί 
έπιθυμητή» γράφει ή εισαγωγή 
τού σχεδίου Ρότζερς.

Γιά πρώτη ψορά Από τό  1975, 
σΙ συζητήσει« μεταξύ τού ΝΑΤΟ 
καί τής Ελλάδας παρουσιάζον
τα ι σάν μέρος τών πιό γκνικών 
έλληνοτουρκικών διαφορών, Έ π ί 
πλέον, γιά πρώτη φορά τίβεντιι 
σέ πλήρη άμφισβήτηση όλα τά ό
ρια διοίκησης καί έλέγχου στόν 
όναέριο χώρο καί στήν έπΐφάν«·α 
τής θάλασσας. «Γ ιά  τώρα, τό  θέ
μα τών όρίων τίθεται στήν άκρη» 
γράφει ό Ρότζερς στήν εισαγωγή.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ
ΤΑ έννέα Αρθρα Από τά  όποια 

Αποτελείται τό  σχέδιο Αλλάζουν 
ριζικά όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ 
Χαίηγκ καί Ντάβου τόν ’ Ιούλιο 
τού 1978,

•  Σ τό  πρώτο Αρθρο χ ρ ο ιιΙκ · 
ται ή δημιουργία μιάς νέας ζώ-

*η$ γ ιά  Τήν Ανταλλαγή πλ
7,”  τή » Ακρόασνα . Έχοντας 

· *  μιά γραμμή που Απο-
τ*λείτα._ Από τ ιά λ β χ Μ ς  πού Α- 
κ »λουθούν ηάβκτα τήν γραμμή τού 
1* Αθηνών, ή ζώνη αυτή άαατο- 
λχΓΤοη Από τόν έναέοιο χώρο πού 
έκτείνκται είκοσι μιλιά Ανατολικά 
πρός τήν Τουρκία καί σαράντα 
μιλιά δυτικά πρός τήν ηπειρωτική , 
Ελλάδα. Ή  γραμμή αύτή έμψο* 

νίζεται γιά πρώτη φορά καί σέ 
ορισμένα σημεία κόβει έλληνικό 
νησιά στά  δυο. Σέ βρισμένα άλλα 
σημεία, ή γραμμή αύτή υπερκα
λύπτει τή γραμμή πού οί Τούρκοι 
είχαν χαράξει μέ τό  Νόταρ 714.

•  Τό δεύτερο Αρθρο λέει ότι 
γιά  τήν Ανταλλαγή στρατιωτικών J  
πληροφοριών γ ιά  τόν έναέριο χώ
ρο ΘΑ χρησιμοποιούνται μόνο τα  
ραντάρ τού νοττοΐκού συστήματος. 
Αύτό Αποτελεί, εδώ καί Αρκετά 
χρόνια, μιά Από τ ίς  βασικές έπι- 
διώξεις τής Τουρκίας. Παραγνω
ρίζοντας τή συμβολή τού έλλην*· 
κου εθνικόν συστήματος ράντσο,
οί προτάσεις Ρότζερς δυναμώνουν 
τούς τουρκικούς Ισχυρισμούς ότι 
τό  Ανατολικό Αιγαίο δέν καλύπτε
τα ι Από ραντάρ καί Ισχυροποιούν 
τ ίς  τουρκικές επιδιώξεις νά Αν.*· 
τεθεί ή κάλυψη τής περιοχής αύ
τή « σέ ραντάρ του »ατβίκου ε ν  
στόματος που βρίσκονται σέ τουρ
κικό έδαφος.

•  Τό τρίτο  Αοθρο Ανσψέρετιι 
στήν Απόψασί} τ έ «  στρατιωτικής 
έπιτροπής του ΝΑΤΟ πού είναι , 
γνωστή σάν MCM11. Ή  Απόφα
ση αύτή λέ«ι ότι όσο Αφορά τόν 
έναέριο ευρωπαϊκό χώρο τού ΝΑ 
ΤΟ, αύτός ΘΑ συμπίπτει μέ τόν 
χωρικό χερσαίο καί θαλάσσιο χώ
ρο τών μελών τής Σνμμαχιας. Ή  
Αναφοοά τού Αρθρου στόν «σέβα 
σμ ό» οπτά τήν 'Ελλάδα τής
66)1 γίνεται γιΑ νά έπσταληφθεΐ 
έπίσημα ή Αποχώρηση πού έκαν* 
ή Ελλάδα τόν Μάρτιο τού 1979, 
όταν γιά  τούς στρατιωτικούς σκο
πούς τού ΝΑΤΟ' περιόρισε τόν έ- 
9νικό έναέριο χώρο Από δέκα σέ 
έξι χίλια.

ά  Τό τέταρτο όρθοο όοοοά τήν 
Αεράμυνα στό  ΑΙγαΙο. Σύμφωνα 
μέ αύτό, ή ότράμννα ΘΑ γίντται 
κατά τό  έκάστοτι Ισγνον έπιχει- 
ροσιακό σχέδιο Αεράμυνας τού 
ΝΑΤΟ. Υπάρχουν τέσσερις τρό
ποι μέ τούς όποιους μπορούν νά 
γίνονται οί έπιχειρήσεις στόν ό- 
»αέρι· χώοο που περιλαμβάνεται 
στή νέα (ώνη πού δημιονργείται 
Από τό  σχέδιο τού στρατηγού 
ΡΆτζερη:
—- ΟΙ έλληνίκές Αεροπορικέ« δυ
νάμει« νά συνεχίζουν ύπό έλλη
νική διοίκηση όπου καί Αν βρί
σκονται στή ζώνη αύτή,
—  οί τσυσκικές δυνάμεις νά συ
νεχίζουν ύπό τουρκική διοίκηση, I 
—- οί έλληνίκές δυνάμει« νά τι- 
θονται ύπό τουρκική διοίκηση ό
ταν βοίσκογται στό τμήμα τής 
περιοχή« πού θά  έλέγχεται Από ! 
τήν Τουρκία, καί τελικά
—  οί τουρκικές δυνάμεις νά τΙ- 
θοντάΐ ύπό έλληνική διοίκηση στό 
μέρος τής ζώνη« πού ΘΑ έλέγχε- 
ται Από τήν Ελλάδα.

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Π Α  ΤΟ ΝΑΤΟ

Σύμφωνα μέ τό  σχέδιο, επειδή 
οί δυό τελευταίες λύσει« κδέτ εί
ναι δυνατόν νΑ έψαρμοσθούν πρός 
τό παρόν», θά εφαρμόζονται οι 
6υό πρώτες λύσεις. Έ τσ ι,  τά  
τουρκικά αεροπλάνα θά έχουν τή 
δυνατότητα νά μπαίνουν καί να 
βγαίνουν στή διεθνή περιοχή τού 
Αιγαίου χωρίς κανένα έλληνικό έ
λεγχο. Ό  τρόπος μέ τόν όποίο 
δημιουργήθηκε ή ζώνη αύτή κά
νει Αναπόφευκτη τήν πτήση τών 
τουρκικών Αεροπλάνων πάνω Από 
έλληνικό έθνικό έναέριο χώρο νω
ρίς τήν Ανάγκη νά ζητούν άδεια 
Από τήν Ελλάδα.

ά  Τό πέμπτο άρθρο σναφέρεται 
στήν Αμοιβαία Αρση άπό τήν Ε λ 
λάδα καί τήν Τουρκία τών Ν ά  
ταμ 714 καί 1157.

ά  Μέ τό έκτο, τό  έβδομο καί 
όγδοο όρθοο καθορίζεται ό  τρό
πος μέ τον όποιο θα γίνεται ή 
ναυτική Αμυνα στό  Αίγαίο. Τά 
άρθρα αύτά υιοθετούν γ ιά  μια α
κόμα φορά τήν αντίληψη τού ΤΑ*Κ 
fO*CE καί θέτουν σέ πλήρη νομι
κή Αμφισβήτηση τά  όρια ευθύνης 
τής συμμαχικής διοίκησης Α να 
τολικής Μεσογείου (KJMEDEAST) 
πού έχει έδρα τήν Αθήνα μέ Έ λ 
ληνα διοικητή. Σύμφωνα μέ τό  

_ σχέδιο, τό  ναυτικό στρατηγείο 
" στή Νοάπολη ΘΑ αποφασίζει γιά 
τήν Αμυνα του Αιγαίου παίρνον
τας _ύκ" όψη «κριτήρια επιχειρησι
ακού ενδιαφέροντος» τής Ελλά
δας καί τής Τουρκίας.

Τά  Αρθρα αύτά περιέχουν καί 
ένα εντελώς νέο σημείο. ΟΙ τουρ
κικές δυνάμεις πού σταθμεύουν 
στόν Εόξεινβ' Πόντο, έπειδή δέν 
μπορούν, κγιά τεχνικούς λόγους» 
πού δεν κατονομάζονται, νά κά
νουν γυμνάσια εκεί, θά έχουν τή 
δυνατότητα νά κάνουν γυμνάσια 
αν.ολόκληρο τό  Α ιγαίο μέ Τούρκο 
διοικητή.

ψ Τό έννοττο καί τελευταίο άρ
θρο τού σχεδίου Ρότζερς λέει ότι 

.τίποτε Από αύτά πού ΘΑ σνμφω- 
νηθούν δέν ΘΑ μπορεί νά περιορί
σει τό  δικαίωμα τού ΝΑΤΟ νά 
χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς 
τόν χερσαίο, ναυτικό καί έναέριο 
χώρο στήν περιοχή τού Αιγαίου. 
Επίσης προστίθεται ότι οί ρυ
θμίσεις πού προτείνονται δέν 35 
περιορίζουν τά  κυριαρχικά δικαιώ
ματα τών χωρών ·  μελών της σνμ 
μαχίας. Ή  τελευταία αύτή διευ
κρίνιση, όταν κανείς «Αρει νπ’  
όψη του τό σύνολο τών προτά
σεων, Αποτελεί σχεδόν έμπαιγρό.

ΟΙ προτάσεις Ρότζερς Αποροί- 
φθηκαν Από τήν έλληνική κυβέρνη
ση στό  δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Φεβρουάριου. Σ τό  τέλος τής πε
ρασμένης ¿βδομάδας, ό στρατη
γός Ρότζερς πήγε στήν Ούάσιν- 
κτον γιά  νά συζητήσει τήν κατά
σταση στή νοτιοανατολική πτέ 
ρνγα τού ΝΑΤΟ μέ τό Αμερικανι
κό Πεντάγωνο καί τό  Στέητ Ντη- 
πάρτμεντ.

Σύμφωνα μέ Αλλες πληροφορίες 
Από τ ις  Βρυξέλλες, ό Ρότζερς ει
δοποίησε τήν έλληνική κυβέρνηση 
ότι Βέν θό έχει τίποτε ν«ώτεοο 
πριν « Ι ς  δεκαπέντε Μαρτίου, Τήν 
περασμένη Τρίτη (11.3.80) ό Ρό
τζερς έπ έστρεψε στό  στρατηγείο 
τού ΝΑΤΟ σ τίς  Βρυξέλλες. Δέν έ
γινε Ακόμα γνωστό κατά πόαβ ή 
Αρνηση τής έλληνικής κυδιρνή· 
σεως νό έπανέλθει σ τό  στρατιω
τικό σκέλος τού ΝΑΤΟ όν δέ» 
δρεθτ) μιά Ικανοποιητική λύση ό- 
χει έπηροάσει τό  πιθανό νέο αχό· 
βιο γιά  τήν έπανένταξη. Τό πέ
πλο Απόλυτης μυστικότητας πού 
κάλυπτε τήν πορ«Ια τών διαπρα
γματεύσεων Από τό  1975 καί μι- 
* *  W W lQ ll νά καλύπτει σήμιο ι 
α »τα  πού συμβαίνουν καί πού ΘΑ 
έχουν Αποφασιστικές έπιπτώαεις 
γιά  τήν μελλοντική Ιστορία του 
τόπου μας.
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Πολιτικό θέμα
ή αποκάλυψη 
τού «σχεδίου» 

Ρότζερς-ΝΑΤΟ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΛΝΉΔΗΛΩΣΕΙΣ

ί

Ή  Αποκάλυψη Μ  *Τ4 Βί^β τής 
Κυριακής» τού απορρήτου σχεδίου 
Ρότζερς, γ ιύ  τήν επανένταξη τής 
ΈΧλάβας οπό στρατιωτικό σκέλος 
τού ΝΑΤΟ προκΑλοσε έντονες δηλώ
σεις τού προέδρου τού ΠΑΖΟΚ κ.
Α  Παπανδρέου ττρός τό ν  όποιον ά- 
πάττησε ύ ύπουργός Ε ξω τερ ικώ ν κ.
Γ. Ραλλης.

Ό  κ. Α. Παπανδρέου
Στη » δήλωση του 4 κ. Πσπαδρέου 

αναφέρει τά  έξης:.
« 'Η  αποκάλυψη στό  «Βήμα τής Κυ

ριακής» τών διαπραγ μστιύσιων με
ταξύ 'Ελλάδας καί ΝΑΤΟ γ ιά  τή» 
έτη σ τ ραφή τής χώρας μας σ τ *  στρα
τιωτικό του σκέλος δημιουργέ* τερΑ- 

, β-ηο πολιτικό Θέμα Υΐά^τέιν πρωβυ- 
ττουργό καί τή » κυβέρνηση τής Νέας 
Δημοκρατίας. .

Είναι σαφές ότι.

Π ρ ώ τ ο ,  μετά τήν «όριστική καί 
άμετάκλητη» αποχώρηση απτό τ *  
στρατιωτικό ΝΑΤΟ τό  ,1974, ή έλ- 
Χηνική κυβέρνηση —  καί ΟΧΙ τό  ΝΑ
ΤΟ —  επιδίωξε τήν έπανένταξή.'' ( 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ,  παρ’  όλους τούς έν- 
δοιασμούς τού προύιπτουργού γιά 
«τό ν  περιορισμό τής έλληνικής εθνι
κής κυριαρχίας» πού συνεπάγονταν 
ό τύπος τής συμμετοχής μας βττό 
στρατιωτικό ΝΑΤΟ πριν άπ' τό  
1974, καί παρά  τό  γεγονός όττ τό 
40% τής Κύπρου συνεχίζει νά τελεί 
υπό τουρκική κατοχή, ή κυβέρνηση έγ- 
κατέλειψε τελικά τή Νορβηγική φόρ
μουλα καί αποδέχτηκε τήν υπαγωγή 

.τμήματος τών έλληνικων ενόπλων δυ
νάμεων στή διοίκηση τού ΝΑΤΟ καί 
«έν  καιρώ εΙρήνης».

Τ ρ ί τ ο ,  κρίσιμο καί εθνικό απα
ράδεκτο, αποδέχτηκε τή μείωση τού 
εθνικού εναέριου χώρου οπτό 10 σ ί 6 
μιλιά (συνάντηση Βερόυας).' Πρό
σφορε δηλαδή στή σνμμαχία καί τήν 
Τουρκία ελληνικό εθνικό χώρο στό 
βωμό τής έπανένταξης —  ερήμην καί 
τού λαού καί τού κοινοβουλίου. Εί
ναι άραγες αυτός ό τρόπος μέ τ όν  
οποίο «ή κυβέοτηση γνωρίζει νά προ
στατεύει τά  έθνικά συμφέροντα»;.

Τ έ τ α ρ τ ο ,  συνεχίζει τά  παζα
ρέματα γ ιά  πέντε ολόκληρα χρόνια 
μέ αντικείμενο τήν έκταση τών παρα
χωρήσεων κυριαρχικών βικαιομάτων 
τού έθνους —  στό  βωμό τής έπανέν
ταξης σ τό  στρατιωτικό ΝΑΤΟ.- χ "

Π έ μ π τ ο ,  ύφηλά ίστάμενο στέλε
χος τής κνβέονησης παρέσχε τήν έγ- 
γύηση στι ς ΗΠΑ «πώς ό.τι καί άν 
συνέβαι νε μέ τήν έπανένταξή οΐ διευ
κολύνσεις γιά  τ ίς  άμερικανικές βυνά 
μεις στήν ’ Ελλάδα θά συνεχίζονταν». 
Αυτή ή εγγύηση έρχεται σέ κατάφω
ρη άντϊθιση μέ παλαιότερες δηλώνεις 
τού πρωθυπουργού πώς ©ί άμσοικα- 
νικές βάσεις στήν 'Ελλάδα συνδέον
ται άμεσα μέ τήν ίλληνική συ υ ιιετ ο- 
χή στό  στρατιωτικό ΝΑΤΟ. Ή  κυ
βέρνηση καί ιδιαίτερα ό ποωβυπρυρ- 
γός είναι ίκτεβειμένοι απέναντι στό 
έθνος καί τό  λαό.

Ό  πρωθυπουργός ένευ-δό» ό μ ,ν -  - 
σ  α καί σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η  καθήκοντα: 

ΓΓρώ 'το , *ά ενημερώσει πλήρως*' 
καί ουσιαστικά τό κοινοβούλια καί 
τόν έλληνικό λαό. Κσί Ιδιαίτεοβ νά 
παράσχει έξηγήσειε άν μεθοδεύονται 
λύσεις γιά άποδννάιιωση τον σημεοι- 
νού καθεστώτος τού έ λ  στό ΑΙγαίο. 
'Επίσης έάν κατά τήν ποόσφατη ά
σκηση τής τουρκικής άεβοπορίας ή 
Τουρκία ένημέρωσε τήν έλληνική κυ
βέρνηση ή άσκησε ήδη δικαιώματα σέ 
¿φαρμσγή τών παραπάνω μεβοβεύσε- 
ων σ τό  πλαίσια τών διαπραγματεύ
σεων μέ τό  ΝΑΤΟ.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ,  νά τερματίσει όιιεσα 
τά  έθνικά απαράδεκτα παζαρέματα 
μέ τύ ΝΑΤΟ καί τήν Τονοκία —  καί 
νά δηλώσει πώς ή 'Ελλάδα άποσό- 
ρεται άκό τό  ΝΑΤΟ^ «όριστικά καί 
άμετάκλητα» αυτή τή φορά.

Ό  κ. Γ. Ράλλης
'Απαντώντας στόν κ. Α. Παπαβοέ- 

σν ό υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Ράλ
λης, έκανε τήν έξής δήλωση:

«Μέ τ ίς  δηλώσεις του γιά  τ Ις  δια
πραγματεύσεις μέ τό ΝΑΤΟ ό πρόε
δρος τού ΠΑΖΟΚ, πιστός στήν τα
κτική του, συγχέει δεδομένα καί άνο- 
κρίβάες κατά τρόπο που ό μή ένή- 
μερος νά μή* καταλαβαίνει τ ί  συμ
βαίνει καί ένδεχομένως νά άνησνχεί. 
Λησμονεί τό  βασικό δεδομένο ότι ένώ 
ή κυβέρνηση δεν άπ έκρυψε ότι έπιΔ>- 
μεί τήν έπανασύνδεση μέ τήν 'Ατλαν
τική Ζυμμαχία γιά  νά έξυπηρετηθούν 
καίρια συμφέροντα τής χώρας, βέν 
αποδέχθηκε καμιά άπό τ ίς  προτεινό- 
μενες λύσεις.

Καί έξβκολουθε! άκόμη ό Πρόε
δρος τού ΠΑΖΟΚ νά άκολβιΛεΙ άκό- 
μα καί μιά πολιτικά Απαράδεκτη τα
κτική: Έ νώ  γνωρίζω πώς άκριβώς 
έχουν βρισμένα σημεία, έκμεταλλεύε» 
τα ι τήν άδυναμία τής κυβερνήσεως 
νά τά  έπικαλβοθεΐ δημοσία γ ια τί βέν 
θέλε) νά βλάψει τ Ις  έθνικές θέσεις.

Ή  κυβέρνηση Απέδειξε έπί πεντΙ
μια· χρόνιο ότι γνωρίζει νά προστα
τεύει πλήρως τά  έθνικά συμφέροντα 
καί ότι Τι’  βύτό άπίρριφε τ ίς  προτά
σεις τού στρατηγού Ράτζερς, χωρίς 
νά περιμένει τ ίς  ουμβουλές τού Προέ
δρου τού ΠΑΖΟΚ».

Δήλωση στά «Νέα»
Ζέ αποκλειστική του δήλωση πρός 

τά  χθεσινά «Ν έα » ό κ. Α. Παπανδρέου 
δήλωσε έξάλλαυ όμέσυς μετά τήν βή- 
λωση τού κ, Ράλλη τά  έξής:

«Πράγματι, ή έλληνική κυβέρνηση 
άπέρριφε τό σχέβισ Ρότζερς. Είναι 
όμως, γεγονός Αναμφισβήτητο, ότι 
μέσα άπό τ|ς διαδοχικές διαπραγμα
τεύσεις, ή κυβέρνηση έχει όόηγηθιί 
σέ δύο έθνικά Απαράδεκτες ύποχω-
ρή**<ς.

!,  Έχει άπ«δεχθεί τή μείωση τού 
έθνικού έναέριου χώρου, άπό 10 σέ 
6 μίλι®.

2, Έγκατέλειφ* τή λεγάμενη «νορ
βηγική φόρμουλα» —  τή* εΙΙική σχέ
ση πού έπιβίωκε Αρχικά —  σύμφωνα 
μέ τήν όποία · !  έλληνικές ένοπλες 
δυνάμεις θά παοέιιεναν σέ καιρό <1- 
ρήνης Από έθνικά έλεγχο, γιά  νά πάει

&

1

σ τή » κλασική πλέον μορφή έντοκης 
σ τή  «Σιηιραχία».

Έ τσ ι, τό  κρίσιμο ερώτημα, είναι 
πώς έπιτρέπεται πλέον νά οννεχίζον- 
τα ι οί διοπτραγμαιεναεις αυτές πού 
έχουν σάν Αντικείμενο τή » έκτβκχη 
πλέον τών παραχωρήσεων έθνικού χώ
ρου σ τό  ΑΙγαίο.

Καί οί ευθύνες τής κυβέρνησης καί 
προσωπικά τού πρωθυπουργού κ. Κα» u , 
ραμανλή, είναι τεράστιες, καθώς δη- "  
μιουργού» ένα έπικίνδυνο προηγούμε- t 
νο σέ βάρος κυριαρχικών δικαίωμά· ’ 
των τής χώρας.

θ ά  πρέπει άκόμη νά τονισθεί *Λ 
ότι δυό φορές τουλάχιστον —  
καί τελ ευ τα ία ^ ^ ό ς  του 1979 ·.

. —  ύφηλά !σν  evo στέλεχος 
τής κυβέρνησης- πρόσψερε έγγυή- 
σεις στους 'Αμερικανούς, ότ« i  
Ανεξάρτητα άπό τήν τελική έκ- . »  
βάση τών διαπραγματεύσεων μέ —*

' τό  ΝΑΤΟ, αυτοί θά διατηρού- 
σαν τ ίς  βάσεις τους στήν Ελτ ,  
λάδα.·

. Κι αυτό, τή στιγμή πού ή κυβέρ- , 
νηση διαβεβαίωσε ότι τό  κοΛεστώς 
τών αμερικανικών βάσεων στήν 'Ελ
λάδα, είναι συνδεδεμίνο μέ τήν πο
ρεία τών διαπραγματεύσεων γ ιά  τήν 
επανένταξη στό  ΝΑΤΟ.

Ή  κυβέρνηση έχει πλέον έθνικό κα
θήκον νά τερματίσει άμεσα τ ίς  δια
πραγματεύσεις. μέ τό. ΝΑΤΟ καί νά 
προχωρήσει σέ άψμέρωση τής 'Εθνι
κής 'Αντιπροσωπείας καί τού λαού. > 

Διαφορετικά, άν τ ίς  συνεχίσει, θά 
έπωμισθεί ευθύνες, πού βέν θά ήθελα 
νά τ ίς  προσδιορίσω αύτή τή στν-
τρη·.

'Οπωσδήποτε, πάντως, ή κατηγο
ρία πού ΘΑ τήν βαρύνει, θά είναι 
τουλάχιστον μειοδοσία».

Ό  κ. Ζ1γδης
*0 άρχηγός τής ΕΔΗΚ κ. 1. ΖΙ- 1 

γβης έκεςνε τήν Ακόλουθη δήλωση:. · 
«'Από τό'καλοκαίρι τού 1978 μέ 

¿ρωτήσεις τών βουλευτών τής ΕΔΗΚ j  
κ.κ. Ν. Βενιζέλου καί Κ. Μπαντ ου- *  
δά, άλλα καί μέ έπανειλημμένες *■ -, 
πώνυμες δηλώσεις μου,, έκαλέσαμεν 
τήν Κυβέρνηση νά άποσαφηνίσει άν. 
κατά τ ίς  διαπραγματεύσεις Χαίηγ* f 
— Ντάβου γιά τήν έπανένταξή μας ν 
στό  ΝΑΤΟ δέχτηκ·. τή μείωση τού \ψ 
εθνικού έναέριου χώρου άπό 10 σέ 
6 μίλια. Ή  Κυβέρνηση, όμως, έπι- 
καλούμενη τό «Απόρρητο τών στρα
τιωτικών διευθετήσεων, άονήθηκε'μέ 
πείσμα μέχρι σήμερα νά ένημερώσεί 
τή Βουλή έπί τού τεραστίου τούτου ,, 
έθνικού θέματος. -

Ή  δημοσίευση σέ άθηναϊκή έφη- ’ * 
μερίδα τής Κυριακής τών σχεδίων 
Χαίηγκ καί Ρότζερς, άποδεικνύει οω 
ότι ή Κυβέρνηση στή διάρκεια τών 
διαπραγματεύσεων δέχτηκε πράγμα
τι τόν περιορισμό τού έθνικού ένβ· »V 
ερίου χώρου.

Καί ναί μέν ό κ. υπουργός Έξω- 
τερικών μέ τίς  χθεσινές του δηλώ- 
σεεις lonuoítcToi ότι ό Έλλάε. δεν 
Αποδέχτηκε καμιά Απ’  Ύ Ι ς  η ρ * τ · ι ·  · υ  

' ι νόμυνες ' Χύσεις» γιά τήν έπΑνοδό»®* 
ν^της.-στό’·'Ν Α Υ θ ; πλήν όμως* είναι Ά  

γνωστό ότι «ν τέ  φάκτσ», ό έν αέ
ριος χώρος, έχει ήδη μειωθεί στά  6 * 
μίλια. Καί ή Τουρκία κάνει χρήση 
αΰτής τής «ν τέ  φάκτσ» μειώσεως 
τών δέσεων άμύνης τής Έλλόόος.

Ή  έβνική κρισιμότητα τού θέμα
τος, δημιουργεί τεράστιες εύθύνες 
γιά  τήν Κυβέρνηση, Αφού στήν ού- 
σία πρόκειται περί περιορισμού τής 
έθνικής μας κυριαρχίας, πράς όφο- 
λος τής «συμμάχου Τουρκίας» κατά t  
παράβαση τού άρθρου 27 τού Zw- , 
τάγματος. - · · 0

Φοβούμαι, όμως, ότι καί όλόκλη- · 
ρη ή 'Αντιπολίτευση, μέ τό νά άντι. ί* 
δρά ατούς άπαραδεκτούς κυβερνητι- 
κούς χειρισμούς, μόνο μέ δηλώσεις · 
ή ¿ρωτήσεις, γίνεται ΣΥΝΕΡΓΟ Σ 
τού σνντελουμένου έθνικού έγκλημα»· 
τος τής έπιβουλής τής άκεραιότη- 
Toe τής χώρας (άρθρο 138 Ποινικού 
Κώδικας).

Τά κόμματα τής δημοκρατικής 
παρεχτάξεως έχουν έθνικό καθήκον _ 
νά καταθέσουν άμέσως πρόταση 
δυσπιστίας στή Βουλή, πρίν είναι 
άκόμη Αργά».

Τό Κ.Κ.Ε. έσωτ.
Ά π ό  τά Γραφείο Τύπου τού ΚΚΕ 

(Έ σ ω τ . ) έκδόθηκε ή Ακόλουθη ανα
κοίνωση:

«Τό  γεγονός ότι τό  περιεχόμενο 
τού σχεδίου Ρότζερς γίνεται γνωστό 
Αηό δημοσιεύματα τού Τύπου Αποτε
λεί προσβολή γιά  τή Βουλή καί τό 
λαό. Kai παράλληλα ή δήλωση τού 
κ, Ράλλη κάθε άλλο παρά καθησυ
χάζει τήν κοινή γνώμη.

Ά π ό  τή μιά γ ια τί βέν βιαφεύδε- 
τα ι ή παραχώρηση πού έγινε στά 
θέμα τού έπιχειρησιακού Ιλέγχον μέ ! 
μόίωση τού U vikoA έν αερίου χώρον 
άπό δέκα o i έξι μίλια, καί άπό τή» - 
Αλλη για τί· ή κυβέρνηση έπιμέγει νά 
βιαπρέ Δττεύεται ρ| τήν Ούάσιγκτον 
πάνω Μ Ν ρ β τα  στά  όποία είναι βε· . 
βοοίνη ή ΘΙση τών ΗΠΑ ότι Από 
έλληνικές πλευρΑς ΘΑ πρέπει νά γ.Ι· » 
νουν ύπσχωρήφεις προκειμένοκ νά έ· - 
πίλβει προσέγγιση πρός τ/ς τουρκι
κές διεκδικήσεις.

Ί έ , ^ Έ  έσωτειρικσύ καλεί γιά  άλ- 
λη p i^L^pá τήν κυβέρνηση νά κστα- ι 
θέσει η η  Βουλή τό περιεχόμενο ό- ■ 
λ άκληρου τού φακέλου μέ τή φόρ* 
μούλα Χαίηγκ —  Ντάβου καί τών 
διαφόρων κατά καιρούς προτάσεων 
Ρότζερς, Γιά νά ένημερωθει ή έθ»ι· 
κή άντιπροσωπτίσ καί ό λαός. ’Ε
πίσης ή κυβέρνηση όφείλει νά δηλώ
σει σαφώς άν θεωρεί διαπραγματεύ
σιμα βρισμένα σημεία τώ* όμερικα- 
νικών σχεδίων, πού σχετίζονται μέ 
τουρκικές ή καί άμερικανονατοΐκές 
απαιτήσεις σέ βάρος ϋνικών κυρι
αρχικών δικαιωμάτων καί νά πε! ποιά 
liven αυτά.

Ζέ κάθε περίπτωση τό  ΚΚΕ (σ. 
θεωρεί έπι βεβλημένο νά σταματήσει 
κάθε συζήτηση γιά  έπανένταξή στό 
στρατιωτικό ΝΑΤΟ ή γιά  νέες άπ’ 
ευθείας ιίδικές στρατιωτικές αχέ- 
σοις μέ τή* ΟΜσιγιιτον»,
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