
0ά ((μοιράζει» ιό Αίυαίο!
IV

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΙΗΓΚ I
Ο Υ Α Σ ΙΓ Κ Τ Ο Ν , 19 Μαϊου.—

Ο ! τελικές προτάσεις, όπως αύτές παρουσιάστηκαν στη μυστι
κή συνάντηση Χαίηγκ - Ντάβου, συγκεκριμενοποιήθηκαν σέ μιό σει
ρά άπό συσκέψεις άνάμεσα σέ αντιπροσώπους του Άνωτάτου Στρα
τηγείου το ΝΑΤΟ καί Τούρκους στρατιωτικούς τό πρώτο δεκαπενθή- 
μερο τού 'Απριλίου. Κατόπιν, ό στρατηγός Χαίηγκ συζήτησε τις προ
τάσεις μέ άξιωματούχους τής αμερικανικής κυβερνήσεως στο Πεντά
γωνο καί τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ.

Σύμφωνα μέ Αμερικανό άξιωματούχο, ό όποιος έχει ύπόψη τοσ 
τά σχετικά μνημόνια τών συζητήσεων, οί 'Αμερικανοί στρατιωτικοί καί 
διπλωμάτες δέχτηκαν τήν άποψη τού Χαίηγκ ότι «είναι ανάγκη νά 
υιοθετηθούν άπό τις Ήνωμ. Πολιτείες προτάσεις οί όποιες θά έδει
χναν στήν Τουρκία τήν άμερικανική θέληση νά δοηθηθεί ή Τουρκία 
ώστε νά ξεπεράσει τά προβλήματα τά όποια αντιμετωπίζει, όπου καί 
ά^έρίσκονται αύτά».

Ολόκληρο τό κείμενο τών νέων προτάσεων τού Ν Α ΤΟ , τις όποί- 
ες^Κωσε ό Χαίηγκ στόν άρχηγό τού Γ Ε Ε Θ Α , έχει ώς εξής :

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑΘΕυίϊ (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ  
ΑΡΧΗΓΟΥ τού ΝΑΤΟ) ΓΙΑ  ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΙ ΕΛΘΕΤΗΣ Η ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΣ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΕΩ Σ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

«Ή  προσωρινή επίλυση τών 
στρατιωτικών προβλημάτων τά ό
ποια συνδέονται μέ τήν έπιστροψή 
τής 'Ελλάδας στήν 'Ενιαία Στρα
τιωτική Δομή τού Ν ΑΤΟ  γίνεται 
χωρίς αύτή νά προδικάζει τά δι
μερή ζητήματα τά όποια ύπάρχουν 
μεταξύ τής 'Ελλάδας καί τής 
Τουρκίας. Συμφωνίες οί όποιες θά 
γίνουν καί μέτρα τά όποια θά λη- 
φθούν γιά νά βελτιώσουν τις α
μυντικές δυνατότητες καί τη στρα
τιωτική άπρτελεσματικότητα τής 
Συμμαχιας στήν περίπτωση αυτή 
ισχύουν μόνο γιά  τις στρατιωτι
κές ένέργειες τού ΝΑΤΟ καί δέν 
θά δημιουργήσουν κανένα προη
γούμενο γιά τις μελλοντικές διμε
ρείς πολιτικές συμφωνίες καί ά- 
ποφάσεις.

» Σύμφωνα μέ τούς όρους οί ό- 
πο^^προαναφέρθηκαν οί άκάλου- 
Θ « « Β | πλέον διεκρινίσεις καί έπε- 
ξη ·^ ^ ις  —  σ' αύτά πού έχουν 
ήδη συμβεί στά θέματα τής ρυθμί- 
σεως τής διοικήσεως καί τού έλέγ- 
χου στό Αιγαίο —  άποτελούν, ά
πό τή στρατιωτική άποψη, τή βά
ση γιά  τήν άμεση έπιστροψή τής 
'Ελλάδας στήν ένιαία στρατιωτική 
δομή τού ΝΑΤΟ . Αύτές οί έπί 
πλέον διευκρινίσεις καί έπεξηγή- 
σεις άκυρώνουν όλες τις προηγού
μενες διευθετήσεις σχετικά μέ τή 
διοίκηση καί τόν έλεγχο (στό Α ι
γαίο) καί άντιπροσωπεύουν προ
σωρινές στρατιωτικές - τεχνικές 
διευθετήσεις, οί οποίες δέν θά πρέ
πει νά θεωρούνται ότι δημιουργούν 
προηγούμενο όσον άφορά τις τελι
κές στρατιωτικές ρυθμίσεις τού 
ΝΑΤΟ.

Έ π ί πλέον 
διευκρινίσεις 

καί έπεξπγήσεις
»1. Ή  'Ελλάδα θά συμμορφωθεί 

μέ τό έγγραφο MC 66)1 (τής 
Στρατιωτικής Επιτροπής τού Ν. 
Α .Τ .Ο .) .

»2. Ή  'Ελλάδα θά άρει τήν ΝΟ- 
ΤΑΜ  1157 ταυτόχρονα μέ τήν άρ
ση τής ΝΟΤΑΜ 714 άπό τήν 
Τουρκία.

»3. Ό σ ο  έκκρεμεί ό διαμοιρα- 
σμός όλων τών υποχρεώσεων σχε
τικά μέ τις άεροτνορικές έπιχειρή- 
σεις σέ ολόκληρο τό Αιγαίο, τά 
αεροπορικά ζητήματα ('Υποσημεί
ωση κειμένου: δηλαδή ό προγραμ
ματισμός, οί άσκήσεις, ή διοίκη
ση καί ό έλεγχος, καί ό τρόπος έι- 
πιχειρήσεων) έκτος άπδ τό θέμα 
τής έγκαιρης προειδοποίήσεως καί 
τής άεράμυυας, πού άναλύονται 
παρακάτω, γιά  όλους τούς κλά
δους τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, θά 
καθββζονται σέ κάθε περίπτιοση 
όττ^^Δν (αρχηγό τού στρατηγείου 
στ^^ίάπολη) CINCSOUTH, ό οποί
ος θά παίρνει ύπόψη του κριτή
ρια έπιχειρησιακού ενδιαφέροντος 
τών άναφερομένων χωρών.

»4. Θά δημιουργηθούν δύο προ
σωρινές ζώνες γ ιά  τήν άεράμυνα.

α. Στήν ήπειρωτική ζώνη βόρεια 
τοή Αιγαίου, τά όρια γ ιά  τήν άε
ράμυνα καί τήν έγκαιρη προειδο
ποίηση θά χαραχθούν στήν γραμμή 
από 40ο44'02’Ε , βόρεια έπί τών 
έθνικών συνόρων 'Ελλάδας - Τουρ
κίας ώς τό 41ο43’Ν —  26ο20’Ε , 
καί στή συνέχεια βόρεια τού 26ο 
2 0 Έ  μεσημβρινού.

0. Στόν έναέριο χώρο ύπεράνω 
τού Αιγαίου Πελάγους θά δημιουρ- 
γηθεί μιά ζώνη άνταλλαγής πλη
ροφοριών (Crosstell Zone) γιά  τήν 
πλήρη καί χωρίς περιορισμούς άν-

-------  Τ ο ύ ----------------------

ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΜΠΑΤΗ

ταλλαγή πληροφοριών χρησιμοποι
ώντας όλες τις διαθέσιμες ένιαίες 
πηγές τού MADGE (ήλεκτρονικού 
συστήματος ̂  ραντάρ) ώς έπί τό 
πλείστον_ διά μέσου τών αυτομά
των καί ήμιαυτομάτων μέσων. Ό 
ταν καί όπου όμως τά αύτόματα 
καί ήμιαυτόματα συστήματα δέν 
είναι διαθέσιμα, θά χρησιμοποι
ούνται χειροκίνητα μέσα). Γενικά, 
ή ζώνη αύτή θά έξαπλώνεται άπό 
τις άνατολικές καί βόρειες άκτές 
τής ήπειρωτικής 'Ελλάδας καί ά
πό τις βόρειες καί δυτικές άκτές 
τής ήπειρωτικής Τουρκίας στό Α ι
γαίο καί ώς τά όρια στά όποια 
φθάνουν τά ραντάρ πρός τό νότο. 
Οί συνεχείς έπιχειρήσεις γιά  τήν ά- 
εροπορική άμυνα σ ' αύτή τή ζώνη 
θά συντονίζονται άπό τό Προκεχω- 
ρημένο Τοπικό Κέντρο 'Αεροπορι
κών 'Επιχειρήσεων τού Στρατη
γείου 'Αεροπορίας γ ιά  τή Νότια 
πλευρά τού ΝΑΤΟ ( Σ .Σ .  τό νέο 
αυτό Κέντρο 'Αεροπορικών ’Επ ι
χειρήσεων θά είναι γνωστό σάν 
ARAOC - Advanced Regional Air Ope
rations Center). Τό ARAOC θά έπαν- 
δρωθεί άπό προσωπικό τρίτων χω
ρών ώσπου νά συμφωνηθεί κάτι δι
αφορετικό άπό τις ένδιαφερόμενες 
χώρες. 'Αντιπρόσωποι τής rARAOC 
θά τοποθετηθούν στά Κέντρα Ε π ι 
χειρήσεων 'Αεροπορικής 'Αμυνας 
(ADOC - Air Defense Operation Cen
ter) στή Λάρισα καί στή Σμύρνη 
μέ τελική έξουσιοδότηση γ ιά  αε
ροπορικά θέματα στήν περιοχή τής 
νότιας πλευράς στό ARAOC στή 
Λάρισα.

»5. Ή  άποψη τών δυνάμεων έπι- 
χειρήσεων (Task Force Concept) γ ί
νεται άποδεκτή κοττ’ άρχήν σάν ή 
βάση γ ιά  τις ναυτικές έπιχειρήσεις 
τού Συμμαχικού 'Επιτελείου Εύ- 
ρώπης στήν περιοχή υπευθυνότη
τας τού άρχηγού τού Στρατηγείου 
τής Νεαπόλεως. Ό σ ο  έκκρεμεί ή 
τελική διευθέτηση αύτής τής άντι- 
λήψεως, τά ναυτικά ζητήματα τού 
Συμμαχικού 'Επιτελείου Εύρώπης

Δάνειο οωτηρίας 
400 έκ. δοΛΛαρίωυ 
πρός τήν Τουρκία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ο ΥΑ ΣΙΓΚΤΟ Ν , 19 Μαϊου. Τού 

ανταποκριτή μας___ Ή  άρμόδια πη
γή στό Διεθνές Νομισματικό Τα- 
μειι^^τήν Ούασιγκτον άρνήθηκε νρ 
έπί^Ηίιώσει ή να διαψεύσει σήμερα 
πλή3®£οριες άπό τήν Άγκυρα κατά 
τις όποιες έπήλθε «γενική συμφω
νία» μεταξύ τού Ταμείου καί τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως αναφορικά 
μέ τήν «άποβέσμευση τών βασικών 
πιστώσεων τού Ταμείου πρός την 
Τουρκία» συνολικού ύψους 310 έκ. 
βολλαρίων.

Οί σχετικές πληροφορίες, τουρ
κικής, άλλά ύπευβύνου προελεύσεως, 
δέν δίνουν λεπτομέρειες τής συμφω
νίας, διευκρινίζουν όμως χαρακτηρι
στικά, ότι «ή συμφωνία δέχεται ού- 
σιαστικά τις απόψεις τού κ. Έτζε- 
βίτ γιά τά όρια διαρρυθμίσεως τής 
τουρκικής οικονομίας» καί δέν προ
βλέπει υποτίμηση τής τουρκικής λί

ρας όπως, ώς πρόσφατα, έπέιμεινε 
τό Ταμείο.

Άμερικοτνικές πηγές στή Νέα 
Ύόρκη, τέλος, σημείωναν, ότι ή 
συμφωνία —  άν έπιβεβαιωθεί, όπως 
πιστεύεται —  «άνοίγει τόν δρόμο 
πρός τήν ύλοποίηση μέτρων γιά οι
κονομική σωτηρία τής Τουρκίας». 
Συγκεκριμένα, λέγουν, οί 200 καί 
πλέον τοάπεζες θά δεχθούν τώρα 
νά έποτνεξετάσουν τούς όρους έξοφλή 
σεως τού χρέους τής Τουρκίας πρός 
όλες αύτές συνολικού ύψους τριών 
δισεκατομμυρίων βολλαρίων καί νά 
προσφέρουν στήν Τουρκία νέο «δά
νειο σωτηρίας» 400 έκστ. δολλα- 
ρίων. ’Επίσης νομιμοποιεί πλέον τήν 
παροχή κρατικής πιστώσεως πρός 
τήν Τουρκία έκ μέρους τής Δυτικής 
Γεομσνίας, Γαλλίας καί Ηνωμένων 
Πολιτειών στό προκαθορισμένο ύ
ψος τού 1,5 8ισ. βολλαρίων.

ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

(υποσημείωση κειμένου: δηλαδή ό 
προγραμματισμός, οί άσκήσεις, ή 
διοίκηση καί ό έλεγχος, καί ό τρό
πος επιχειρήσεων) θά καθορίζον
ται σέ κάθε περίπτωση άπό τόν 
CiNCSOUTH (άρχηγό τού στρατη
γείου στή Νεάπολη), ό όποιος θά 
παίρνει ύπόψη του κριτήρια επι
χειρησιακού ενδιαφέροντος τών ά
ναφερομένων χωρών».

Ο ί νέες προτάσεις άλλάζουν 
ριζικά τή συμφωνία τού περασμέ
νου Ιουλίου καί οδηγούν σέ ένα 
νέο καθεστώς πραγμάτων στό Α ι
γαίο μέ άρνητικές έπιπτώσεις γιά  
τά έλληνικά εθνικά συμφέροντα. '

Ο ί προτάσεις, χωρίς νά άνα- 
φέρονται συγκεκριμένα στήν άπο- 
δοχή άπό τήν έλληνική κυβέρνηση 
τής συρρικνώσεως τού 'Εθνικού έ
νθερμου χώρου, κάνουν λόγο γιά  
τήν άνάγκη ή 'Ελλάδα νά «συμ
μορφωθεί» μέ τό έγγραφο 66)1  
τής Στρατιωτικής 'Επιτροπής τού 
Ν Α ΤΟ Μ Ο )66)1  τό όποιο άφορά 
θέματα έναερίου χώρου. Τό 1960 ή ' 
'Ελλάδα είχε άποδεχθεί τό Μ 066) I 
1. Σύμφωνα μέ άμερικανικές πη
γές ή χρησιμοποίηση τού ρήματος 
«συμμορφούμαι» στό κείμενο τών 
νέων προτάσεων έχει σάν σκοπό 
νά δεσμεύσει τήν έλληνική κυβέρ
νηση καί έπίσημα στόν περιορι
σμό τού έθνικού έναέριου χώρου 
σ έ έ ξ ι  μιλιά.

Ό  περιορισμός τού έθνικού έ
ναέριου χώρου σέ έξι μιλιά, άν 
τελικά γίνει μέρος μιάς μεγαλύ
τερης συμφωνίας, είναι άντίθετος 
άπό τήν πρακτική πού άκολου- 
θούν οί περισσότερες χώρες στό 
Κόσμο, οί όποιες έπεκτείνουν τόν 
έθνικό τους έναέριο χώρο σέ 12 
ή καί περισσότερα μιλιά. Είναι 
άσφαλώς χαρακτηριστικό ότι ή έλ
ληνική κυριαρχία στόν έναέριο χώ
ρο γιά  τά δέκα μιλιά δέν άμψι- 
σβητήθηκε ποτέ άπό τό 1931 ώς 
σήμερα.

'Η  δημιουργία στρατηγείου τό 
όποιο θά ήταν ύπεύθυνο γιά  τις 
έπιχειρήσεις σέ ολόκληρο τό Α ι
γαίο, στήν ούσία καταργεί τό 
στρατηγείο Λαρίσης τό όποιο εί
χε άποφασισθεί νά ιδρυθεί μέ τήν 
συμφωνία Χαίηγκ - Ντάβου τόν 
περασμένο 'Ιούλιο. Έ π ί  πλέον, 
ξένοι άξιωματικοί θά διοικούν καί 
θά έλέγχουν τόν έναέριο χώρο στό 
Αιγαίο καί θά άποφασίζουν γιά  
τήν άμυνά του σύμφωνα μέ τή νέα 
θεωρία τού «έπιχειρησιακού ένδια- 
φέροντος», ή όποια δέν έφαρμόζε- 
ται σέ καμιά άλλη περιοχή τού 
Ν ΑΤΟ.

Έλληνες άξιωματικοί θά συμ
μετέχουν μόνο στό Κέντρο 'Ε π ι
χειρήσεων ’Αεροπορικής Άμυνας 
(ΑϋΟΟ) στή Λάρισα. Ά λ λ ά  καί 
έκεί, όπως έξήγησε ’Αμερικανός 
στρατιωτικός, τρεις άπό τούς έ- 
πτά έπί μέρους διοικητές θά εί
ναι 'Αμερικανοί. Αύτοί θά είναι 
υπεύθυνοι γιά τις διοικήσεις έπι- 
χειρήσεων, προσωπικού καί τακτι- 
κ,ής άεροπορίας. Ό  γενικός ύ- 
ποδιοικητης τού Κέντρου Ε π ιχ ε ι 
ρήσεων θά είναι έπίσης ’ Αμερι
κανός.

_Μέ τις νέες προτάσεις δημιουρ- 
γείται μία νέα ζώνη έναερίου χώ
ρου, ή όποια άποτελείται κυρίως | 
άπό έλληνικό έθνικό έναέριο χώ
ρο ή διεθνή χώρο πού ώς τώρα I 
άνήκε άποκλειστικά στήν Ε λ λ ά -  1 
δα. Ή  ζώνη αύτή ξεκινά άπό τις  
βόρειες καί άνατολικές άκτές τής 1 
Ελλά δ α ς καί φτάνει ώς 300 πε- | 
ρίπου μιλιά νότια τής Κρήτης. 
Ό λ α  τά νησιά τού Αιγαίου, πε- 
ριλαμβανομένων καί τής Εύβοιας 
καί τής Κρήτης, βρίσκονται στή 
ζώνη αύτή, γιά  τήν όποια θά εί
ναι ύπεύθυνο τό νέο στρατηγείο 
Ασρίσης, όπως αύτά έχει διαμορ
φωθεί στις νέες προτάσεις τού 
Ν ΑΤΟ.

Οί δηλώσεις 
τού κ. Άβέρωφ

Ό  υπουργός Εθνικής Άμύνης 
κ;  Άβέρωφ προέβη στήν άκόλουθη 
δήλωση:

« Ό σ α  μετεδόθησαν άπό τήν 
Ά γκυρα ώς λεχθέντα άπό τόν 
Πρωθυπουργό τής Τουρκίας καί 
τόν στρατηγό Χαίηγκ δέν άνταπο- 
κρίνονται πρός τήν πραγματικό
τητα.

Ό πω ς είναι γνωστό, άπ' όλα 
τά μέλη τής Συμμαχιας, στις άρ- 
χές τού 1977 είχε έπέλθει σύμ
πτωση άπόψεων Ελλάδος - ΝΑ 
Τ Ο , έπί προτάσεων τις όποιες εί
χε υποβάλει ή έλληνική στρατιω
τική ηγεσία. Η σύμπτωση αύτή 
άπόψεων ήταν γνωστή ώς «Συμφω
νία Χαίηγκ - Ντάβου».

'Η  Τουρκία άπέρριψε τό περιε
χόμενο τής Συμφωνίας έκείνης. 
Κατόπιν αύτού καί έπειτα άπό 
πολλές έπαφές ό στρατηγός Χαι- 
ηγκ έπέφερε μεταβολές έπί ώρι- 
σμένων βασικών σημείων, τις ό
ποιες ή ^Ελληνική Κυβέρνηση θεω
ρεί ώς όαταράδεκτες.

Συνεπώς ή στάση τής Τουρκίας 
καί όχι τής Ελλάδος δυσχεραί
νει _τήν επανασύνδεση^ τών Ε λ λ η 
νικών Ενόπλων Δυνάμεων μέ τό 
στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ.

Αύτή είναι ή αλήθεια. Ή  πα
ρουσίασής της κατ' άλλο τρόπο 
μπορεί νά έξυπηρετεί άλλες πο
λιτικές σκοπιμότητες άλλά δέν 
μπορεί νά αλλάξει άναμφισβήτητα 
δεδομένα.

Άλλω στε ή θέση τής 'Ελληνι
κής Κυβερνήσεως έπί τού θέματος 
έχει σαφώς καθορισθεί άπό τόν 
Πρωθυπουργό άκόμη καί κατά τήν 
τελευταία άγόρευσή του ένώπιον 
τής Βουλής».


