
Οι σαράνΐα βάσεις τών ΗΠΑ 
καί toö ΝΑΤΟ οτήνΈΑλάδα

«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ» ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ O k. ΑΒΕΡΩΦ
Μέ τη συζήτηση έττερωτήσεως γιΑ τ ις  βάσεις τών Αμερικανών καί 

τού ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, Ασχολήθηκε χθές ή_ Βουλή. Κατά τή συζήτη
ση άπακαλύψδηικε οτι δέν είναι τέσσερις Αλλά σαράντα οΐ κάθε είδους 
βάσεις, την ίίπαρζη τών όποιων παραδέχθηκε ό κ. Άδέρωφ, Αλλά τ ίς  
χαρακτήρισε «διευκολύνσεις».

πληροφοριών στό Φούλλερτον τών 
Η.Π.Α.

•  Βάση τηλεπικοινωνιών καί προ
παγάνδας μέ Αμεση έπικοινωνία μέ 
τήν Βόννη.

•  Νατοϊκά κέντρα Αεράμυνας.
•  ’Ηλεκτρονική βάση μέ ειδική Α

ποστολή Αμεσης συνδέσεως μέ τόν 
6ο Αμερικανικό στόλο έν πλώ, μέ τόν 
τελικό σταθμό τού Λάγκο ν τ ί Πά- 
τρη (Νεάπολη ’ Ιτα λία ς) καί μέ τή 
ναυτική βάση Ρόττας (Ισ π α ν ία ).

•  Βάση έπικοινωνιών σε τρ ία  ό
ρη. Τό ένα συνδέεται μέ Γιαμανλάρ 
Σμύρνης καί πα ίζει βασικό ρόλο 
σ τ ις  έπικοινωνίες τής ΝΑ πτέρυγας 
ΝΑΤΟ. 'Ομοίως καί μέ τήν ή π ε ιρ ο  
τ ική  'Ελλάδα μέ τόν ένδιάμεσο στα
θμά σέ βουνοκορφή ορούς νησιού καί 
μέ τελικό σταθμό σ έ βάση Ίονίου 
πού μεταβιβάζει έπικοινωνίες σέ στα 
θμό Μαρτίνα Βράνκα (Ν ότια  ’ Ιτα 
λ ία ).

•  Ναυτική βάση σέ περιοχή τών 
Κυκλάδων.

9 ’Αεροπορική βάση τών κατασκο
πευτικών άεροσκαψύν Υ— 2.

•  Βάση ηλεκτρονικού τεράστιου 
όφθαλμοΰ κόπτου στ ίς  Κυκλάδες.

•  ’Αεροπορική βάση κάπου σέ με- 
γαλόνησο.

•  ’ Εννέα ναυτικές βάσεις
•  ’ Ηλεκτρονική κατασκοπευτική 

βάση σέ όροπέδιο τής Ν ότιας Πελο-
πο νήσου.

•  ’ Ηλεκτρονική κατασκοπευτική 
βάση στήν Ά ν . Μακεδονία.

•  Ν αποικάς βάσεις υποβρυχίων 
στό Ίόνιο.

9 "Αποθήκες καυσίμων καί πυρη
νικών κώνων σέ διάφορα νησιά, ό
που έχουν καταοτκευασθεϊ υπόγειες ά- 
πσθήκες μέ έκσκαφές καί δαιδάλους 
στά έγκατα τών βουνών.

9 Σ ’ όλα Ανεξαιρέτως τά  πολεμι
κά Αεροδρόμιά μας υπάρχουν βάσεις 
έλέγχου αμερικανικών αποσπασμάτων 
μέ τέλεια  συστήματα έπικοινωνιών 
πού μπορούν νά παρακολουθούν δποι- 
αδήποτε κίνηση ή δράση τών έλλη- 
νικών άεροσκαφών καί ιδια ίτερα τής 
θερμοπυρηνικής 3 5 0  έλληνικής σμη- 
νσρχίας (4 Μοίρες) καί μέσα σέ δευ
τερόλεπτα νά διαβιβασθουν όπου 
κρίνουν ο! «Σύμιμαχοι».

•  Πυρηνικοί κώνοι έπ ίσης Υπάρ
χουν άποβηκειηιένοι σ τ ίς  δύο μεγά
λες περιοχές βάσεων.

•  θερμοπυρηνικές βάσεις έδάφους 
- άέρος (Νίκη —  ’ Ηρακλής) μέ δυ- 
νοτεότητα έκτοξεύσεως 90 ναυτ. μ ι
λιών σέ όριζόντιο βεληνεκές καί 100. 
000 ποδών σέ Υψωτικοΰ - βεληνεκούς

•  Σ ειρά  Αλλη διαφόρων ραντάρ 
κατεσπαρμένων σ’ άλάκληρο τόν νη
σιωτικό καί χερσαίο χώρο πού συμ
πληρώνουν τό σύστημα έπικοινωνιών, 
συναγερμών καί έγκαιρον προειδοποι- 
ήσεως ΝΑΤΟ.

Ε π ίσ η ς  τ ίς  τσσερις γνωστές βά
σεις ό κ. Χονβροκούκης τ ίς  χαρα
κτήρισε κατασκοπευτικές, έκτροπικές 
καί διοιητεικής μέριμνας.

•  Τής Σούδας είναι θερμοπυρηνι-

Πρώτος άνέπτυξε τήν έπερώτηση ό 
βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Δ . Χον- 
δροκσύκης, ό όποϊος τόνισε άρχικά 
ό τι στή χώρα μας οί βάσεις είναι 
σπαρμένες μέ «Απλοχεριά» καί Ανή
κουν σ τ ίς  Ακόλουθες κατηγορίες : 
θερμοπυρηνικές, συμβατικές καί μι
κτές. Οί βάσεις σύτές, πρόσθεσε, εί
ναι Υποκατάστατα τού ΝΑΤΟ καί ά- 
ποσχσπούν στό νά διευκολύνουν τόν 
«κοινό Αγώνα», όπως λέγετα ι, δηλα
δή τήν Αντιμετώπιση τής «Ικ  βορρά 
Απειλής».

Συνεχίζοντας, άναφέρθηκε στό κα- 
τσκτ—-τικό τού ΝΑΤΟ καί σέ μιά 
σει ,ρθρων του καί τόνισε ότι Από 
τή μελέτη αυτών τών κειμένων κατα
φαίνεται ότι τό ΝΑΤΟ δέν είναι συμ- 
μαχία. Αλλά μιά συμφωνία συνεργα
σ ία ς έπ ί προαιρετικής βάσεως, πού 
Υπηρετεί τή γενική Αμερικανική στρα
τηγική στή γενικότερη της έννοια.

Ό  όμιλητής τόνισε κατόπιν ότι έ 
κτος άπό τ ις  σχέσεις πού Απορρέουν 
Από τή συμφωνία τών χωρών μελών, 
υπάρχουν καί όρισμένα «συμβόλαια» 
παραδοχής ¿ρισμένων Αρχών, γνωστά 
σάν «δίαηαη», τά όποια καί προβλέ
πουν τή λειτουργία τών νατοϊκών βά
σεων.

Ή ’ Ελλάδα, συνέχισε. Από τό Φε
βρουάριο τού 1952 τττοΟ είσήλθε έττί
ση μα στό ΝΑΤΟ, Αρχισε νά δέχεται 
τή μιά μετά τήν Αλλη τ ίς  Αμερι
κανικές καί νατοϊκές βάσεις. Ή Α
ποδοχή τής έγχστςεστάσεώς τους πή
ρε τήν Αθώα όνομασία «συμφωνία τε
χνικών διευθετήσεων», πού περιέχει 
πολλά παραρτήματα Απόρρητης μορ
φής. *0  κ. Χονβροκούκης Υπογράμμισε 
δτι θά πρέπει οί συμφωνίες σύτές νά 
κατατεθούν στή Βουλή, γ ια τ ί ή σύγ
κρισή τους μέ Ανάλογες άλλον να- 
το V· κρατών θά προκαλέοει έθνική
και χύνη.

Ό  όμιλητής χαρακτήρισε κατόπιν 
σάν δνευ αντικειμένου τήν κυβερνη
τική Ανακοίνωση γ ιά  Αποχώρηση Από 
τό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, 
τόν Αύγουστο τού 1974 Αφού, δπως 
γνώριζε, ή Αποκόλληση θά γινόταν μό
νο μέ τό κλείσιμο τών βάσεων.

0 !  Αμερικανό - Νοτοϊκές βάσεις 
στή χώρα μας, συνέχισε, δέν είναι 
στό σύνολά τους γνωστές στον Ε λ 
ληνικό Λαό καί έπικρατεί σύγχιση 
καί ώς πρός τόν Αριθμό καί ώς 
πρός τήν Αποστολή καί τήν «ώφελι- 
μότητά» τους γ ιά  τή χώρα μας.

Τό 1976 ό κ. Καραμανλής δή
λωσε, δτι στή χώρα μας θά παρα
μείνουν μόνο τέσσερις βάσεις: Τού 
’Ελληνικού, τής Σούδας, τών Γουρ- 
νών ‘ Ηρακλείου καί τής Νέας Μά- 
κρης.

Είχε Ακόμα υποστηρίξει, δτ ι θά 
έλληνοποιηθούν καί θά τεθούν ΰπό Α
πόλυτο έλληνικό έλεγχο.

0 ί  δηλώσεις σύτές τού κ. Πρω
θυπουργού, είπε ό κ. Χονδροκούκης, 
άποδείχτηκαν άνακριβέϊς, γ ια τ ί δέν 
παρέμειναν μόνο τέσσερις βάσεις, άλ 
λά δεκάδες Αλλες, άπό θερμοπυρη
νικές ώς ήλεκτρσνικές καί συμβατι
κές, πού μπορούν νά λειτουργούν μό
νο άπό ’Αμερικανούς, λόγω πολυ- 
πλοκότητας όπλομηχανημάτων, ήλεκ- 
τρονικών συσκευών καί διπλών α- 
κρως Απορρήτων κωδίκων πού τούς 
γνωρίζουν μόνο όρισμένοι ’Αμερικα
νοί.

Ό  κ. Χονδροκούκης Ανέφερε κατό
π ιν τ ίς  Ακόλουθες βάσεις, πού ε ί
ναι μέχρι σήμερα Αγνωστες στόν 
’Ελληνικό Λαό:

•  Βάση 588 μέ μονάδα ήλεκτρο- 
νικής κατευθύνσεως καί έκτροπής, 
κάπου στήν Κεντρική Μακεδονία.

•  Δύο βάσεις πυραύλων στήν ί 
δια περιοχή.

9  Δύο βάσεις τηλεπικοινωνιών σέ 
νησιά τού Αιγαίου καί τού Ίονίου.

9 Βάση ραντάρ «Ν αίητζ» πού 
μπορούν νά στέλνουν άπ’ ευθείας τά 
τ-,ματα στό Κέντρο ίπεξεργασίας

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

"Οπως Ανακοίνωσε τό διοικητικό 
συμβούλιο τής « ’Επαγγελματικής 'Ε" 
νωσεως Ψυχοερευνητών —  ’ Αστ ρολό- 
γων 'Ελλάδος» προχθές τό πρωί «ό  
Υπουργός Δικαιοσύνης κ· Σταμάτης 
δέχθηκε τήν κ. Ε λένη  Σκορδίλη, πρό
εδρο τού επαγγελματικού σωματείου 
Ψυχοερευνητών —  Άστρσλόγων 'Ε λ
λάδος, σννοδευομένη Υπό τού κ. Παύ
λου Κυράγγελου, δικηγόρου, τών με
λών τής διοικήσεως συνεπικουρούν 
νη καί Υπό έπιστημονικού στελτ 
τής Παραψυχο - κοινωνιολογικά 
τα ιρείας ‘ Ελλάδος, παραψ· 
κ. Μάνιας Στενιώτη - Ματ 
ποιοι Ανέπτυξαν είς τά 
απόψεις τους πάνω 
νομοσχεδίου πού * 
μέντιουμ « ’

κή βάση μέ Αποθήκες πυρηνικών κώ
νων.

9 Τής Νέας Μάκρη ς είναι ή με
γαλύτερη κατασκοπευτική καί ίκτρο- 
πική στη χώρα μας. Μπορεί μ’ αΥτή 
τή  βάση νά έλέγχει δλες τ ίς  Επι
κοινωνίες μας. Ασύρματες καί ί * ·  
σύρματες καί τήν κίνηση τών Αερο
σκαφών μας άνά τόσα σ τ ιγμ ή . Νε
κρώνει δποτε θέλει τά  τηλέφωνά μας 
καί τούς Ασυρμάτους μας καί μπο
ρεί νά έκτρέψει Αεροσκάφη Από τόν 
προορισμό τους, όταν ττετούν Ιδιαί
τερα σέ μεγάλα Οψη.

Ό  κ. Χονδροκούκης Αποκάλυψε κα
τόπιν δύο σαψώς ψιλοτουρκικές ένέρ- 
γε ιες  τών ξένων βάσεων στό διάστη
μα τής είσβολής τών Τούρκων στήν 
Κύπρο.

9 Τήν έκτροπη τών δύο Αεροπλά
νων τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Από τόν προ
ορισμό τους. Πέταγαν γ ιά  τήν Κύ
προ καί προάγειώθηκαν στό Ισρα ήλ.

9 Τήν ειδοποίηση τών Τούρκων ό
ταν ένίοχυοη συγκροτήματος συντά
γματος φορτώθηκε σέ μεγάλο όχημα
τ αγωγό γ ιά  τήν Κύπρο Από τόν Πει
ραιά. 'Αναγκάστηκε λόγω είδσποιήσε- 
ως νά γυρίσει πίσω.

Ό  όμιλητής άναφέρθηκε κατόπιν 
σέ έκθεση τής Υπηρεσίας έξωτερικών 
υποθέσεων καί Άμύνης τού Κογκρέσ- 
σου, στήν όποια έκτος τών Αλλων, 
Αποκαλύπτεται ό τ ι στή χώρα μας Υ
πάρχουν Αποθήκες πυρηνικών όπλων, 
που «έξυπηρετούν τόσο τ ίς  ΗΠΑ ό
σο καί τό ΝΑΤΟ».

Τέλος, ό κ. Χονδροκούκης τόνισ« 
ότι ή Υπαρξη τών βάσεων Αποτελεί 
τήν π ιό  Υποτελική μορφή τής χώρας 
καί θά Αποβούν μοιραίες τόσο σέ πε
ρίπτωση γενικού πολέμου, όσο καί σέ 
διμερή πόλεμο.

Ό  κ. Άβέρωψ
Ό  Υπουργός Άμύνης κ. Ε . Ά - 

βέρωψ στήν Απάντησή του είπε ότι 
καμμιά Από τ ίς  προηγούμενες Κυ- 
βερνήσεις (Πλαστήοα, Βενιζέλου, Γ . 
Παποονδρέου κλπ.) δέν σχέφτηχε ότι 
κακώς έχει ένταχθεϊ ή ‘ Ελλάδα στό 
Ν.Α-Τ.Ο. καί καμμιά δέν Αρνήθηκε 
τή χρησιμότητα τών βάσεων. Μόνο 
στήν πρώτη όκταετία τών Κυβερνή
σεων Καραμανλή έγ ιν ε κάποια Ανα
θεώρηση καί τό 1974 πάλι ή Κυβέρ
νηση Καραμανλή έθεσε θέμα βάσεων. 
Σητήσαμεν τότε άλλες νά καταργη- 
θοΰν. Αλλες νά περιοριστούν καί πάν. 
τως δλες νά έχουν έλληνική παρου
σ ία . Ε ίπαμε τότε ότι μειώνουμε τή 
συμμετοχή μας έναντι τού N Α .Τ.Ο ., 
Αλλά ότι διατηρούμε τούς δεσμούς 
μας μέ τή συμμαχία καί διατηρούμε 
ορισμένες βάσεις.

Ή διεθνής κατάσταση, συνέχισε 
δέν μάς έπ ιτρέπ ει νά πούμε «φ* 
γω». Ε ίμα στε Υπέρ τής ειρήνης, ι 
μετέχουμε σέ κάθε φιλειρηνική 
λωση. Αλλο όμως τ ί  θέλουι 
Αλλο τ ί  γ ίνετα ι. Γ ίνετα ι λή 
αφοπλισμό, άλλά ύπάρχει ο 
έξοπλισμών Απ’ όλες τ ί  
'Υπό τ ίς  συνθήκες ούτε' 

π ιστεύει ότι τή·
έχει δεσ μ ο ύ ι^ υ ^ ψ Ρ * 
τήν όποια τηνΤ νέ" 
καί ή κοινή κοσμ 
πολλές χώρες - 
σοσιαλιστικά 
αυτή τή συμ 

Σ τό  σημ 
Υποστήρι ξ- 
είχε δίας 
Δ . στό

τού

χο» καί διευκρίνισε ότι πάντως τώ 
ρα τό καθεστώς είναι καλύτερο ό 
πο αυτό πού Υπήρχε πριν Μέ τή μο 
νογραψή μάλιστα τής συμφωνίας γ ιε  
τ ίς  βάσεις τή  καθεστώς θά βελτιω
θεί Ακόμη περισσότερο.

Δέν ΘΑ τ ίς  καταργήσουμε. Υπο
γράμμισε ό κ. Άβέρωψ. Θά θελήσα
με νά βελτιώσουμε το καθεστώς. Καί 
οπήν π ιό  πολύπλοκη Ακόμη βάση, τή 
μοναδική, θά έκπαιβευθοΰν "Ελληνες 
σέ όλα τά τμήματα καί θά λαμβά
νουν γνώση τών πάντων. Μέ τή νέα 
συμφωνία τό 50% τού προσωπικού 
κάβε κατηγορίας Θά είναι έλλη,νικό 
καί ό έλεγχος θά είναι πλήρης.

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος
’Αμέσως μετά τόν κ. Άβέρωφ μ ί

λησε ό κ. I. Χαραλαμπόπουλος, ό 
όποιος έπισήμανε, ότι ό Υπουργός 
Άμύνης μίλησε γ ιά  κ ά π  ο ι ο ν 
έθνικό έλεγχο σ τ ίς  Αμερικάνικες βά
σ ε ις . * 0  πρωθυπουργός..., προσπά
θησε νά συνεχίσει ό κ. Χαραλαμπό
πουλος.

ΑΒΕΡΩΦ: Ε ίπα  «κάποιο» έθνικό 
έλεγχο, γ ια τ ί Ακόμα οί Έ λληνες δέν 
έχουν μάθει όλα τά  μηχανήματα καί 
όλους τούς συνδυασμούς τών πολύ
πλοκων συσκευών.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ά π ό  τά  
στοιχεία πού γνωρίζουμε προκύπτει, 
ό τι δέν μπορούν νά τεθούν Υπό έθνι
κό έλεγχο οί βάσεις. Είναι ή φύση 
τους τέτο ια , ώστε συνεχώς θά βρ ί
σκονται Υπό τόν έλεγχο τών 'Αμερι
κανών. Είναι Αλλωστε γνωστό, ότι 
ούτε κΑν όλοι οϊ Α μερικανοί δέν ξέ
ρουν τ ί  γ ίνετα ι σ τ ίς  βάσεις. ‘Υπάρ
χει ειδικά έπιλεγμένο σώμα. Υψηλού 
βαθμού έμπιστοοΰνης πού χειρίζετα ι 
τό λεπτό θέμα τών βάσεων.

Συνεχίζοντας ό κοινοβουλευτικός 
έκπρόοωπος τού ΠΑΤΟΚ κ. I. Χα
ραλαμπόπουλος στάθηκε σ ’ ένα Ακό
μη σημείο τής όμ ιλ ία ς τού κ. Ά β έ
ρωψ πού είπε, ότι δέν Υπήρξε πλή
ρης, άλλά μερική Αποχώρηση άπό τό 
στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, ένώ 
Αντίθετα είχε δοθεί τότε (τό  1974) 
ή έντύπωση στόν 'Ελληνικό Λαό τής 
όλοκληρωτικής Αποχώρησης Από τό 
στρατιωτικό σκέλος τής συμμαχία'·

Γ ιά  τ ίς  βάσεις ό κ. Χαραλα 
πουλος, είπε, ότι είναι Απλ 
σχυρότερες πού έχουν οί V  
στήν Ευρώπη καί έπέ· 
πάρχουν πυρηνικά ό - ' 
έδαφος. :

Τέλοε


