
«Oi πολιτικοί φταίνε yiá ολα 
cinv'Ελλάδα καί τήν Τουρκία»

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 28 Φεβρουαρίου. 

Του άνταποκριτή μας__ 01 πολιτι
κοί, στην Ελλάδα και τήν Τουρ
κία, δημιουργούν τά προβλήματα μέ 
τούς ’Αμερικανούς, ένώ οι στρατιω
τικοί, μέ τούς όποιους πάντοτε οί 
’Αμερικανοί «είχαν θαυμάσιες σχέ
σεις», καταλαβαίνουν ότι 0 «κίνδυ
νος» δέν προέρχεται άπό τή μία ή 
τήν άλλη χώρα. Παίρνουν όμως δια
ταγές άπό τούς πολιτικούς καί «τό
τε είναι πού έχουμε προβλήματα».

Αύτά έδήλωσε καί περισσότερα 
άφησε νά εννοηθούν ό ’Αμερικανός 
στρατηγός τής ’Αεροπορίας Ρί- 
τσαρντ Μπόουεν, διευθυντής τού 
Γραφείου Εύρωπαϊκών ’Υποθέσεων 
καί ΝΑΤΟ τού Πενταγώνου, κατα
θέτοντας στήν ’Υποεπιτροπή Ευρώ
πης καί Μέσης ’Ανατολής τής Βου
λής, σήμερα τό πρωί.

Ή ’Υποεπιτροπή, ύπό τήν προε
δρία τού βουλευτή Χάμιλτον, άρχι
σε νά έξετάζει τό θέμα τής άμερικα- 
νικής βοήθειας προς τήν Ελλάδα, 
Τουρκία καί Κύπρο. Ή συζήτηση θά 
συνεχισθεί καί αύριο Πέμπτη. Ό  
σύμβουλος τού Στέητ Ντηπάρτμεντ 
κ. Ν ϊμιτς έδωσε τά σχετικά στοι
χεία καί στή διάρκεια έρωτήσεων ά
πό βουλευτές άπάντησαν οί ειδικοί 
στρατηγός Μπόουεν, έκ μέρους τού 
Πενταγώνου, Έλάϊ, τών οικονομικών 
ύπηρεσιών τού Στέητ Ντηπάρτμεντ, 
καί Χουήλερ, τού προγράμματος 
βοήθειας.

Στή διάρκεια τής καταθέσεως τού

κ. Ν ϊμ ιτς, 6 πρόεδρος τής Υποε
πιτροπής κ. Χάμιλτον άποκάλυψε, 
ότι ή κυβέρνηση Κάρτερ, εύθύς μό
λις έγκριθεί ή βοήθεια γιά ’Ελλάδα 
καί Τουρκία, έτοιμόζεται νά ζητή
σει άπό τό Κογκρέσσο «συμπληρω
ματική βοήθεια γ ιά  τήν Τουρκία», 
τό ύψος τής όποιας άκόμα δέν έχει 
προσδιορισθεί, όλλά θά πρέπει νά 
είναι μεγάλο.

Μεταξύ τού βουλευτή Γουήν, πού 
ρώτησε γιά τ ίς  αμερικανικές βάσεις 
στήν Τουρκία, καί τού στρατηγού 
Μπόουεν, διεξήχθη ό παρακάτω απο
καλυπτικός διάλογος :

ΓΟΥΗΝ: Έχουμε καλές σχέσεις 
μέ τούς στρατιωτικούς (τής Τουρ
κίας);

ΜΠΟΟΥΕΝ: Ναί, πάντοτε είχαμε 
καί έχουμε καλές σχέσεις έργασίες
μ έ · * ·  . . ,ΓΟΥΗΝ: Ε, όχι καί όταν μάς
ζήτησαν νά έγκαταλεϊψουμε τ ις  βά
σεις μας.

ΜΠΟΟΥΕΝ: Καλά, αυτό ήταν κά
τ ι τό πολιτικό.

ΓΟΥΗΝ: Τό άντιλαμβάνομαι. Τώ
ρα όμως τά πράγματα βελτιώθηκαν,

ΜΠΟΟΥΕΝ: Στρατιωτικοί προς 
στρατιωτικούς, τό ίδιο μέ τούς 
Τούρκους καί τούς Έλληνες, στρα
τιωτικοί πρός στρατιωτικούς, όταν 
οί πολιτικοί παράγοντες τεθούν στό 
περιθώριο, πάντοτε είχαμε θαυμάσι
ες σχέσεις καί νομίζω ότι ή στρα
τιωτική πλευρά, πραγματικά, κατα
λαβαίνει πού βρίσκεται ό κίνδυνος, 
περισσότερο παρά οί Ιδιώτες στήν

πολιτική πλευρά. Αυτό, λοιπόν, σέ 
βοηθά όταν συζητάς στρατιωτικός 
πρός στρατιωτικό. ’Εννοείται ότι 
παίρνουν τ ις  διαταγές τους (άπό 
πολιτικούς) καί τότε είναι πού έ
χετε προβλήματα.

Ή συζήτηση, ή όποια θά συνεχι- 
σθεϊ καί αύριο, δέν παρουσίασε κα
νένα άλλο ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Ή
ταν όμως χαρακτηριστική καί έκδη* 
λη ή απογοήτευση τών περισσοτέρων 
μελών τής ’Υποεπιτροπής γ ια τί δέν 
σημειώθηκε ή παραμικρή πρόοδος στό 
κυπριακό μετά τήν άρση τού «έμ- 
πάργκο», όπως βεβαίωνε πέρυσι ή 
αμερικανική κυβέρνηση.

Οί κυβερνητικοί εκπρόσωποι κατέ
βαλαν προσπάθειες γιά νά ώραιο- 
ποιήσουν τήν τουρκική στάση τόσο 
τού Κυπριακό όσο καί στό θέμα τής 
επανόδου τής ’Ελλάδος στό στρατι
ωτικό σκέλος τού Ν.Α.Τ.Ο. καί έπα- 
νειλημμένα βεβαίωσαν ότι ή Τουρκία 
«ένεργεί μέ καλή πίστη».

Όταν ό βουλευτής κ. Ρόζενθαλ ζή
τησε νά τού κατονομάσουν μία, έ
στω, περίπτωση, ό κ. Ν ϊμιτς ανα
γκάσθηκε νά περιορισθεϊ στό ότι *̂οί 
Τούρκοι άνοιξαν πέντε βάσεις» (Σημ. 
«Βήματος» : στήν πραγματικότητα 
μόνον τέσσερις). Ό  ϊ^ιος ό κ. Νϊ- 
μιτς βεβαίωσε έπίσης ότι ή Τουρ
κία δέν πρόβαλε βέτο γιά τήν πα
ραχώρηση στήν ’Ελλάδα ειδικών ό
ρων επανόδου στό Ν.Α.Τ.Ο. καί δή
λωσε ό-η ή επάνοδος καθυστερεί γιά 
τεχνικούς λόγους.

ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΧ
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Λειτουργούν απρόσκοπτα οί βάοεις
\

των 'Ηνωμ. Πολιτειών οτήν Ελλάδα
ΟΠΩΣ ΔΗ ΛΩΣΕ Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν  ΒΕΣΤ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 1 Μαρτίου, τού 
άνταποκριτή μας. —  Ή κυβερνητική 
αλλαγή πού σημειώθηκε στήν Περσία, 
σέ συνδυασμό μέ τήν κυβερνητική αλ
λαγή πού ένωρϊτερα σημειώθηκε στό 
’Αφγανιστάν, «όδήγησε σέ μεγαλύτε
ρη αστάθεια σέ όλόκληρη τήν περιοχή 
τής 'Ανατολικής Μεσογείου καί αυτή 
ή γεωπολιτική μεταβολή προσδίδει 
αύξημένη σπουδαιότητα στό ρόλο τής 
Τουρκίας καί τής ’Ελλάδας στή Βο
ρειοατλαντική Συμμαχία. Σημαίνει 
επίσης ότι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν περισσότερα κίνητρα γιά νά 
βοηθήσουν καί τ ίς  δύο χώρες στήν 
προσπάθειά τους νά διατηρήσουν 
ισχυρό, ρωμαλέο καί φιλοδυτικό δη
μοκρατικό σύστημα», δήλωσε ό υφυ
πουργός Εξωτερικών γιά τά ζητήμα
τα τής Εύρώπης κ. Τζώρτζ Βέστ, 
καταθέτοντας σήμερα τό πρωί στήν 
'Επιτροπή ’ Εξωτερικών τής Γερουσίας 
επί τού θέματος τής αμερικανικής 
βοήθειας στήν ’ Ελλάδα, Τουρκία καί 
Κύπρο.

'Ο κ. Βέστ θεωρεί έπίσης ότι μετά 
τή μεταβολή στήν Περσία, ή άρση τού 
«έμπάργκο» άποτελεϊ τή δεύτερη σέ 
σημασία μεγάλη έξέλιξη πού σημειώ
θηκε στήν περιοχή τόν περασμένο 
χρόνο γ ια τί, όπως παρατήρησε, παρέ
χει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δυ
νατότητα «νά άκολουθήσουν μία π ό 
άμερόληπτη πολιτική έναντι τής ’Ελ
λάδας καί τής Τουρκίας. Καί αύτό, 
τόνισε, παρέχει καλύτερη βάση γιά 
τ ις  βελτιωμένες σχέσεις τών ’Ηνω
μένων Πολιτειών μέ τούς δυο συμμά
χους τους στήν περιοχή».

'Η συζήτηση, χαμηλότονη καί σύν
τομη, δέν παρουσίασε κανένα ιδιαίτε
ρο ένδιαφέρον, πρόσφερε όμως τήν 
εύκαιρία στόν κ. Βέστ, τόν άνώτερο 
μέχρι τή στιγμή κυβερνητικό όξιωμα- 
τούχο πού άσχολήθηκε δημόσια μέ τά 
προβλήματα τής 'Ανατολικής Μεσο
γείου, νά δώσει μέ τήν προετοιμα
σμένη κατάθεσή του τήν πιό πλήρη.

συνθετική καί ύπευθυνη εκτίμηση τής 
άμερικανικής πολιτικής γιά τήν πε
ριοχή καί να διαγράψει τό ρόλο πού 
δίνουν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες στήν 
'Ελλάδα καί τήν Τουρκία, καθώς καί 
τα κίνητρα τής άμερικανικής πολιτι
κής ύπό τό φώς τών προσφάτων έξε- 
λίξεων στήν εύρύτερη περιοχή τής έγ· 
γύς ’Ανατολής καί Κεντρικής ’Ασίας. 
Ύ π’ αύτό τό πρίσμα, ή κατάθεση 
τού κ. Βέστ, πού άποτελούσε καί 
ανασκόπηση τών σχέσεων τής Ούά- 
σιγκτον μέ τήν 'Αθήνα, ’ Αγκυρα καί 
Λευκωσία, είναι αξιοπρόσεκτη καί 
βρισμένα σημεία τής καταθέσεώς του 
πολύ ένδιαφέροντα.

Ειδικότερα γιά τ ις  σχέσεις τών 
’ Ηνωμένων Πολιτειών μέ τήν ’Ελλά
δα, ό κ. Βέστ παρατήρησε ότι αύ- 
τές «συνεχίζουν νά βελτιώνονται 
σταθερά. Χαρακτηρίζονται, είπε, ά- 
πό ώριμότητα καί έναν συνεχιζόμε
νο θετικό διάλογο. ’Υποστηρίζουμε 
σταθερά τήν έλληνική δημοκρατία 
καί τήν ισχυροποίηση τών δεσμών 
τής ’ Ελλάδας μέ τή Δύση».

Ό  ’Αμερικανός υφυπουργός χαρα
κτήρισε τ ις  συνομιλίες τού πρωθυ
πουργού κ. Καραμανλή μέ τόν πρό
εδρο Κάρτερ τόν περασμένο Μάιο 
στήν Ούάσιγκτον σάν «τ ίς  πιό ση
μαντικές διαβουλεύσεις». Καί συνέ
χισε: «Ο ί Έλληνες ήγέτες έκτιμούν 

τ ις  προσπάθειές μας νά διευκολύ
νουμε τήν έπιστροψή τών ένοπλων 
δυνάμεών τους στήν ένιαία στρατιω
τική διάρθρωση τού ΝΑΤΟ. Ή έλλη
νική κυβέρνηση χαιρέτισε καί ένθάρ- 
ρυνε τ ις  προσπάθειές μας νά βοη
θήσουμε στήν έπϊτευξη μιάς δικαίας 
Χύσεως στό Κυπριακό. Συνεχίζουμε 
νά βοηθούμε τ ις  άναπτυγμένες καί 
θετικές άμυντικές σχέσεις μέ τήν 
’ Ελλάδα. Οί βάσεις μας στήν ’ Ελ
λάδα συνεχίζουν νά λειτουργούν μέ 
τήν πλήρη συνεργασία τών έλληνικών 
αρχών, τά πλοία τού 6ου Στόλου 
έπισκέπτονται τακτικό τούς έλληνι·

κούς λιμένες καί είχαμε άνταλλαγές 
έπισκέψεων άνωτάτων στρατιωτικών. 
'Υπογράφηκε επίσης συμφωνία μετα
ξύ τού Ιδρύματος Φυσικών ’Επιστη
μών καί τής Επιτροπής πυρηνικών 
ζητημάτων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
μέ τούς άντίστοιχους έλληνικούς όρ- 
γανισμούς καί μέ αίτηση τής έλλη- 
νικής κυβερνήσεως έξετάζουμε τώρο 
τή δυνατότητα διαπραγματεύσεως 
μιας συμφωνίας πού θά συντονίζει 
καί θά έπεκτείνει αύτό τόν τύπο τής 
συνεργασίας».

Ό  κ. Βέστ άναφέρθηκε καί στήν 
επανένταξη τής ’ Ελλάδας στό ΝΑ 
ΤΟ: «Σάν μέλος τής 'Ατλαντικής 
Συμμαχίας οί 'Ηνωμένες Πολιτείες 
πήραν ένεργό μέρος στις προσπά
θειες νά διαρρυθμιστεί ή έπανέντα- 
ξη τών έλληνικών στρατιωτικών δυ
νάμεων στό ΝΑΤΟ πάνω σέ βάση 
Ικανοποιητική γιά  τήν ’Ελλάδα καί 
τή Συμμαχία». Καί διευκρίνισε, ά- 
ναφορικά μέ τή βοήθεια τών 160 έκ. 
δολλαρίων πού δίδεται στήν ’Ελλά
δα, ότι αύτή άποτελεϊ «ένδειξη τής 
άμερικανικής ύποστηρϊξεως πρός τή 
δημοκρατική ’Ελλάδα καί καθορίσθη
κε μέ στόχο τήν ισχυροποίηση τής 
νότιας πτέρυγας τού ΝΑΤΟ σέ μιά 
εποχή πού ή περιοχή συγκεντρώνει 
τήν ιδιαίτερη προσοχή μας».

Σέ ό,τι άψορά τήν. Κύπρο, ό Α 
μερικανός ύφυπουργός άναφέρθηκε ά· 
ναλυτικά στήν προσπάθεια τών ’ Η
νωμένων Πολιτειών «γ ιά  προώθηση 
μιάς δίκαιης καί διαρκούς διευθετή- 
σεως πού θά έπι τρέψει σέ όλους 
τούς Κυπρίους νά ζήσουν σέ ειρήνη 
καί ασφάλεια καί αρμονικά ό ένας 
μέ τόν άλλονς. Ό  κ. Βέστ έξέψρασε 
τή λύπη του γ ια τί δέν έχει άρχϊσει 
ό ένδοκοινοτικός διάλογος. «Ο ί λό
γοι γιά τό συνεχιζόμενο άδιέξοδο 
είναι πολλοί, είπε. Κανένας δέν ε ί
ναι έντελώς άνεπϊληπτος, κανένας 
δέν είναι έντελώς ύπεύθυνος».

*0  κ. Βυστ άναφέρθηκε λεπτομε

ρειακά σ τις όμερικανικές Οποδεϊξεις 
γιά  έπαναληψη τών συνομιλιών καί 
στή σχετική πρωτοβουλία τον κ. 
Βαλντχάιμ, έξέψρασε τή λύπη τον 
γ ια τί, όπως είπε, «ή διαρροή στόν 
Τύπο τών αμερικανικών υποδείξεων 
σχεδόν ταυτόχρονα μέ τήν ύποβολή 
τους καί ή μεγάλη δημοσιότητα πού 
δόθηκε, περιόρισε τά περιθώρια τής 
διπλωματικής δραστηριότητας». Ό  
κ. Βέστ δήλωσε ότι δέν είναι δυνα
τόν νά γίνει αύτή τή στιγμή καμιά 
πρόβλεψη, γ ια τί καί οί δύο πλευρές 
στήν Κύπρο δείχνουν τήν ίδια έλλει
ψη εύελιξϊας.

’Ολόκληρο σχεδόν τό μέρος τής 
καταθέσεώς τού κ. Βέστ γιά τήν 
Τουρκία ήταν άψιερωμένο στήν οικο
νομική κατάσταση τής χώρας καί ε
πανειλημμένα χαρακτήρισε τήν κα
τάσταση αύτή σάν «τό πιό σημαν
τικό οικονομικό πρόβλημα τής Α 
τλαντικής Συμμαχίας». Φυσικά ώ- 
ραιοποϊησε, κατά τό σύνηθες, τήν 
πολιτική τής Άγκυρας στό Κυπρια
κό τονίζοντας ότι «ή τουρκική κυ
βέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις τής ε
πιθυμίας της γιά δίκαιη καί διαρκή 
λύση τού Κυπριακού».

Ή συζήτηση γιά τή βοήθεια συ- 
νεχϊσθηκε σήμερα στήν ’Υποεπιτροπή 
Εύρώπης τής Βουλής, όπου κατέθε
σε ό κ. Εύγένιος Ρωσσϊδης καί, υ
πέρ τών τουρκικών άπόψεων, ό κ. 
Σολάτζ. Ό  κ. Ρωσσϊδης τόνισε ότι 
ή άρση τού «έμπάργκο» δέν έφερε 
τό άποτέλεσμα πού προΓξοφλούσε ή 
άμερικανική κυβέρνηση, ύπογράμμισε 
ότι ή έκθεση Κάρτερ γιά  τήν Κύπρο 
περιέχει ¿^ακρίβειες γ ια τί δέν ση
μειώθηκε καμιά ούσιαστική πρόοδος 
καί άπαντώντας σέ σχετική έρώτη- 
ση παρατήρησε ότι, σύμφωνα μέ δή
λωση τού κ. Έ τζεβϊτ, γιά τήν Τουρ
κία ή ’Ελλάδα άποτελεϊ «άμεσο κίν
δυνο».

ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΙ


