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0 ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ ΕΦΘΑΣΕ 
ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Αναχώρησε χθές γ ιά  τ ις  Βρυ
ξέλλες ό Α ' Ύπαρχηγός τού ΓΕ 
ΕΘΑ υποπτέραρχος Παπαευστα- 
θίου, ό όποιος επιδίδει σήμερα 
στον στρατηγό Ρότζερς τήν α
πορριπτική απάντηση τής ελληνι
κής κυβερνήσεως στό σχέδιο πού 
τής υποβλήθηκε γ ιά  τήν έπανέν 
τάξη τής χώρας στό στρατιωτικό 
σκέλος τού ΝΑΤΟ. Στό κείμενο 
τής άπαντήσεως τονίζεται ρητά ό
τ ι ή έλληνική κυβέρνηση δέν δέ
χεται συζήτηση πάνω στις ποο- 
τάσεις Ρότζερς καί άν έπιμείνει 
τό ΝΑΤΟ σ αυτές τότε διακό
πτει τόν διάλογο. 'Ακόμη άναφέ- 
ρέται ότι βάση γ ιά  συζήτηση 
μ π ο ^  νά είναι μόνο ή άρχική 
συμ· ία Ντάβου — Χαίηγκ, σέ 
σχέση μέ τό καθεστώς, πού ίσχυε 
πριν τό 1974.

Μετά τήν επίδοση τής άπσντή- 
σεως, θά έκδοθεί σήμεοα στήν A 
θήνα κυβερνητική άνακοίνωση, 
στήν οποίο θά ότναφέοονται καί 
οί λόγοι γ ιά  τήν άπδρριψη τών 
προτί.σεων Ρότζερς.

Τό κείμενο τής άπαντήσεως 
ποδς τς ΝΑ7 Ο χαρακτηρίζεται 
«Ιδια'τεοσ σκληρό» καί έπισημα’- 
νετσι παράλληλα ότι άντί τού άτ- 
χηγού τού ΓΕΕΘΑ στοατηγού 
Γκράτσιοο πού άοχισε τις συν
ομιλίες αέ τόν κ. Ρότζερς, θά τό 
έπιδόσει ό ύπαρχηγός τού Γσα 
ΘΑ ύποπιέραρχος Παπαευστα- 
θίου. Ή  άλλαγή αυτή στό πρό
σωπο τού «συνομιλητή» ύποδηλώ- 
νει σαφώς άτι ή έλληνική κυβέτ 
νηση δέν έχει τήν πρόθεση νά ποο 
χωρήσει σέ όποιαδήποτε συζήτη
ση μέ τό ΝΑΤΟ, έφόσον διαπρα
γματευτική βάση παραμένουν οί 
προτάσεις Ρότζεος.

Ή  έλληνική απάντηση, διατυ
πώθηκε μετά άπά σειρά συσκέ
ψεων ύπό τήν προεδρία τού πρω
θυπουργού κ. Καραμανλή, στις ό
ποιες έλαβαν έπίσης μέρος οί ύ- 
πουργοί 'Εξωτερικών καί 'Εθνι
κός Άμύνης κ.κ. Ράλλης καί Ά -  
βέρωφ, ό υφυπουργός 'Εθνικής

Άμύνης κ. Ντάβος καί ό άρχη- 
γός τού ΓΕΕΘΑ στρατηγός Γκρα- 
τσιος.

Στό έγγραφο, πού συντάχθηκε 
μετά τις  συσκέψεις αυτές, υπο
γραμμίζεται ότι οί ρυθμίσεις τ 'ς  
όποιες προτείνει ό στρατηγός Ρό 
τζερς γ ιά  τόν έπιχειρησιακό έ 
λεγχο στόν έναέριο καί θαλάσσιο 
χώρο τού Αιγαίου καί ειδικά ή 
μετακίνηση πρός δυσμάς τής πε
ριοχής ανταλλαγής πληροφοριών 
(CROSS TELL) ε;ν0Π τελείως α
παράδεκτες, γ ια τ ί θά δημιουργή
σουν προηγούμενο γ ιά  άλλες δ ι
εκδικήσεις τής Τουρκίας στό Α ι
γαίο. Δεύτερο τελείως άπαράδε- 
κτο γ ιά  τήν έλληνική πλευρά ση
μείο ■ τών προτάσεων Ρότζερς εί- 
ναι ή ούσιαστική κατάργηση τών 
άρμοδιοτότων τού 'Ελληνα νατοϊ- 
κοϋ ναυτικού διοικητή στό Α ι
γαίο.

Ή  έλληνική άπάντηση καταλή
γει μέ τήν ρητή δήλωση πρός τήν 
Συμυαχίσ άτι μοναδική βάση συ- 
ζητήσεως μπορεί νά είναι τό άο- 
χικό κείμενο τής συμφωνίας Ντά
βου Χαίηγκ, πού έχει ήδη ά- 
ποροίψει ή Τουρκία, προβάλλον
τας «βέτο».

'Από τις Βρυξέλλες, έν τώ μέ- 
ταξύ μετάδιδε* ό άπεσταλμένος 
τού «Βήυσιυς» κ. Β. Π. Μαθιό- 
πυυλος ότι ή στρατιωτική πλευρά 
τής Συμμσχίας έπείγεται νά τεο 
ματίσει τό άδιέξοδο, πού ήδη 5η- 
μιουργείται.

Διπλωματικές πηγές τού ΝΑ 
ΤΟ. έπίσης, διατυπώνουν τήν ά
ποψη άτι πολύ σύντομα θά βοεθεΐ 
ή στοατιώτικοτεχνική φόρμουλα, 
ίΤ οποία θά επιτρέψει τήν έπιστοο 
φή τής 'Ελλάδας στό στρατιωτι
κό σκέλος τής Συμμαχίας καί έ- 
πιμένουν ότι ή επανένταξη αυτό 
δέν θά Δονήσει νά γίνει.

Στήν Άθόνα, άντίθετα, οί πλη
ροφορίες αύτές δέν έπιβεβαιώνυν- 
τα ι καί έπικρατεί κλίμα άτπαισιο- 
δοξΓας ώς πρός τήν πορεία τών 
συνομιλιών μέ τό ΝΑΤΟ.


