
Ανοίγουν άπό σήμερα 
οί αεροδιάδρομοι 
πάνω άπό ιό  Αιγαίο :
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ΑΠΟΡΡΙΨ ΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΟΤΖΕΡΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέ μιά αιφνιδιαστική άνακαϊνω- 
ση —  τή στιγμή ττού ή έλληνική κυ
βέρνηση γνωστοποιούσε στό στρα
τηγό _ Ρότζερς την όπτόρριψη των 
προτάσεων του.—  τό τουρκικό Γε
νικό ’Επιτελείο ήρε τή ΝΟΤΑΜ 
714 τού 1974, μέ τήν οποία ή 
Τουρκία επιχειρούσε νά επεκτείνει 

όν έλεγχο τού εναέριου χώρου έως 
,ό μέσον τού Αιγαίου.

Ύστερα άπό τήν έξέλιξη αυτή, 
άναμένεται ότι άπό σήμερα θά α
νοίξουν καί πάλι  ̂ β ί άεροδιάδρομοι 
τού Αιγαίου γιά  τις πτήσεις τών 
πολιτικών άεροακαφών.

’Ανακοίνωση τής ελληνικής κυ- 
δερνήσεως πού θά έκδοθεί σήμερα 
θά αναφέρει ότι καί ή 'Ελλάδα αί
ρει τή δική της ΝΟΤΑΜ 1157 τής 
13ης Σεπτεμβρίου 1974 μέ την ό-

Καί άΑλο
όντρόμυνο
έχει...
17 παιδιά

ι·
Κατά τηλεγράφημα ά πό  τδ Ά -  

/ ' " “ ρ ίν ιο , στό Ίπ π ο κρ ά τε ιο  ίδρυμα  
ίς πόλεως, ή Μ αρ ία  Γ. Ευθυμίου, 

43 χρονών, ά πό  τό χωριό Κυπά- 
ρισσος τής ορεινής Τριχω νίδας, 
γέννησε χθές τό 17ο π α ιδ ί της. 
Τό_ νεογέννητο ε ίνα ι κοριτσάκι κα ί 
βρίσκεται σέ καλή κατάσταση. Ό  
Ευθυμίου είναι 50 χρονών κα ί ά- 
σχολείται μέ άγοοτικές έργασίες. 
'Η  'οικογένεια έχει τώρα 10 κορί
τσ ια  κα ί 7 άγόρια.

Ό π ω ς  γράφηκε χθες, κα ί στό 
χωριό Αουνέϊκα 'Η λείας, άλλος ό- 
γρότης θά βαφτίσει σήμερα τό 
17ο π α ιδ ί του.

Δυό μέρες 
κλειστά 
τά πρατήρια 
βενζίνης
Τό κλείσιμο τών πρατηρίων δεν- 
ις στις 6 καί 7 Μαρτίου, άπο- 
ισε ομόφωνα καί ή γενική συνέ- 1 τών μελών τού Συνδέσμου 

ττηματαρχών πωλητών πετρε- 
ών προϊόντων Άθηινών - Πει— 

Περιχώρων.

ποια χαρακτήριζε την περιοχή τού
Αιγαίου ώς έπικίνδυνη ζώνη.

Παράλληλα χθές, ύστερα άπό 
σύσκεψη πού έγινε ύπό τήν προε
δρία τού πρωθυπουργού κ. Κ. Κα
ραμανλή έκδόθηκε ανακοίνωση στήν 
όποια όιναφέρεται ότι ή κυβέρνηση 
πληροφόρησε τό στρατηγό Ρότζερς 
ότι δεν άποδέχεται τό σχέδιό του 
καί ότι εξακολουθεί νά πιστεύει ά
τ ι ή πρώτη συμφωνία Ντάδου - 
Χαίηγκ «προσφέρει τή λύση στό 
θέμα τής έποτνασυνδέσεως τής Ε λ 
λάδος μέ τό στρατιωτικό σκέλος 
τού ΝΑΤΟ».

Όπως μεταδίδει ό άπεσταλμέ- 
νος μας στις Βρυξέλλες κ. Β. Μα- 
θιόπουλος στις προτάσεις τού 
στρατηγού Ρότζερς αντιμετωπιζό
ταν, στον έναέοιο χώρο, ρύθμιση 
πού _ προέδλεπε αυτόματη άνταλ- 
λαγή πληροφοριών πτήσεων σέ 
περιοχή εκτεινόμενη 40 ι.ίλια δυ
τικά καί 20 μιλιά άνατολικά τής 
κεντρικής τεθλασμένης γραμμής 
πού άνταποκρίνεται περίπου πρός 
τήν γραμμή του FIR, ικανοποιών
τας έτσι ούσιαστικά τις τουρκικές 
διεκδικήσεις στό Αιγαίο.

Ό  κ. Έ ρκμέν
Σ έ δήλωσή του μετά τήν άπό- 

φαση τού τουρκικού Γενικού ’ Επι
τελείου ό Τούρκος υπουργός 'Ε 
ξωτερικών κ. Έρκμέν τονίζει τά 
έξής:

«Μέ την απόφαση αυτή κατα
στήσαμε σαφές ότι ό έναέριος χώ 
ρος τού Αιγαίου δέν είναι έπικίυ- 
δυνη ζώνη. Κατά συνέπεια περι
μένουμε άπό τήν έλληνική κυβέρ
νηση νά άρη καί τή δική της νό
τον, δηλώνοντας ότι καί ό δικός 
της έναέριος χώρος δέν είναι έπι- 
κίνδυνη ζώνη.

Ή  Τουρκία είναι ε ίλ ικρ ινά  υ
πέρ τής ειρηνικής λύσεως τών δια  
Φορών».

 ̂Είναι προφανές ότι δ κ. Έρκ
μέν μέ τήν δήλωσή του αυτή έμ- 
μένει στήν γνωστή άπαοάδεκτη 
τουρκική θέση ότι στό Αιγαίο ύ- 
πάρχουν ούσιαστικά δύο ζώνες : 
μία έλληνική καί μία τουρκική. 
Γιά τόν λόγο αύτδ πρέπει νά ά- 
ναμένεται ότι στήν σημερινή άνα- 
κοίνωση τής ελληνικής κυδεονήσε- 
ως θά έπισημαίνεται ότι ή έλληνι
κή πλευρά θεωρεί ώς τελείως ά- 
παράδεκτη τήν θέση αυτή καί θά 
τονίζεται ότι έναέριος έλεγχος τού 
Αιγαίου έως τά όρια τών έλλη- 
νατουοκικών συνόρων άνήκει στό 
F,R 'Αθηνών.

[Τό τουρκικό ραδιόφωνο άνακοί- 
νωσε πάντως χθές δοάδυ άτι ό 
πρεσβευτής τής 'Ελλάδος στήν Ά γ  
κυρα κ. Γ. Παπτούλιας έπισκέφτη- 
κε τόν Τούρκο υπουργό 'Εξωτερι
κών καί τού άνεκοίνωσε ότι ή 'Ελ
λάδα αίρει τήν ΝΟΤΑΜ 1157).

Ά ν καί ότπό έπίσημης έλληνι- 
κής πλευράς δέν ύπήρχε χθές κα

νένα σχόλιο, γ ιά  τήν «έντυπωσια- 
κή» αύτή τουρκική χειρονομία, ο
ρισμένες έκτιψίσεις άνέφεραν ότι 
πιθανώς ή χειρονομία αύτή νά ά- 
ποτελεϊ τουρκικό έλιγμό λόγω τής 
άπορρίψεως άπό τήν 'Ελλάδα τού 
σχεδίου Ρότζερς, μέ στόχο νά βη- 
μιουργηθεί ή εντύπωση ότι ή Τουο 
κία όστοσυνδέει πλήρως τό θέμα 
τού επιχειρησιακού ελέγχου σέ 
τμήμα τού Αιγαίου - ι-  τό όποιο 
διεκδικεϊ —  άπό τό f IR, δηλαδή 
τήν περιοχή έλληνικής άρμοδιότη- 
τος γ ιά  θέματα πολιτικής άεροπο- 
ρίας.

'Αλλες εκτιμήσεις άνέφεραν_ ότι 
πιθανώς ή τουρκική ένέργεια νά α
ποτελεί πραγματικά μιά «υποχώ
ρηση» καί μιά «δέσμευση» πού ά- 
νέλαβε ή Τουρκία έν όψη τής με
γάλης οικονομικής βοήθειας πού 
θά λάβει ότπό τήν Δύση.

Ό  «παραμερισμός», έξ άλλου, 
τής κυβερνήσεως Ντεμιρέλ άπό 
τούς στρατιωτικούς στή λήψη τής 
όπτοφάσεως γιά τήν άρση τής NO
TAN 714 πιθανώς νά άποτελεί τήν 
πρώτη ένδειξη ότι ή στρατιωτική 
ήγεσία στήν «έπιθυμία» της νά ά-

σχοληθεί, άμεσα πλέον, μέ τήν έ-
πίλυση τών εσωτερικών προβλημά
των τής χώρας θέλησε νά προκα- 
λέσει κάποια «ύφεση» στά έξωτε- 
ρικά προβλήματα καί ιδιαίτερα 
στις όξυμένες σχέσεις μέ τήν 'Ελ
λάδα.

 ̂ Όπως μεταδίδει ό άνταποκρι- 
τής μας στή Νέα Ύόρκη κ. Σ τ. 
Εύσταθιάδης, ή άμερικανική κυ
βέρνηση έξέφρασε χθές ικανοποίη
ση γιά τήν άρση τής ΝΟΤΑΜ. Ά - 
ξίωματούχος τού Στέητ Ντηπάρ- 
τμεντ δήλωσε στόν άνταποκριτή 
μας τά έξής: «Χαιρετίζουμε αύτή 
τήν έξέλιξη. Πρόκειται γ ιά  ένα θε
τικό βήμα πρός τήν έπανάληψη 
τής διεθνούς άεροπορικής κυκλοφο
ρίας ύπεράνω τού Αιγαίου».

Ό  πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. 
Παπανδρέου (ή δήλωσή του σέ 
παράπλευρη στήλη) κατάγγειλε 
χθές ότι «μεθοδεύεται συνολική λύ
ση στό Αιγαίο». Δήλωση έκανε ε
πίσης ό πρόεδρος τού ΚΟΔΗΣΟ 
κ. I. Πεσμαζόγλου καί άνακοίνω- 
ση τό Γραφείο Τύπου τού ΚΚΕ 
έσωτ. (Ό λ α  τά κείμενα στήν 6η 
σελίδα).

Μέ συνοχή συνεχίζουν 
τήν αποχή σέ όλη 
τή χώρα οί δικηγΓ

•  «ΑΔΙΚΗ» ΤΗ ΘΕΩΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Συνεχίσθηκε χθές γ ιά  δεύτερη μόδιου' 
μέρα, μέ έπ ιτυ χ ία  κα ί θά τέρμα- ρει 
τισθεί σήμερα, ή τριήμερη πανελ- σχε- 
λαδική αποχή τών δικηγόρων ά πό  V  
τήν άσκηση τών καθηκόντων τους.

Χθές τό άπόγευμα ό υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Γ. Σταμάτης μ ’ 
χαρακτηρ ιστικά  ήπιες δτ,λώσ 
του (τό πλήρες κείμενό ιουε  
μοσιεύεται στή σελίδα 61 
δημόσια θέση στό θέμα *  

χής:
•  ’Αναγνωρίζοντας  

σθησία  τών δικηγόρο* 
φορά, όχι μόνο τήν 
προβλημάτων τουτ 
όρθή λειτουργία
κα ί διευκρινίΓ  
κα ί ό ίδ ιος  
χίες κα ί τ

•  Ύ τ  
χρι τύ  
θειε'
ά ·
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Το «λήρε«» κείμενο της δήλωσης 
του προέδρου του ΠΑ^ΟΚ κ. Α. Πα 
πανδρέου:

«Μεθοδεύεται η «συνολική λύση» 
για το Αιγαίο, Είναι σα<|>ές ότι οι 
διοπιραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελ 
λάδα και Τουρκία του γίνονται κά 
τω από την αιγίδα των ΗΠΑ στα 
πλαίσια του ΝΑΤΟ έχουν προχωρή
σει σημαντικά κα,, πλησιάζουν προς 
την τελική τους φάση.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και α
ποκαλυπτικό ότι ακριβώς την ώρα 
που η ελληνική κυβέρνηση επίσημα 
και δημόσια απορρίπτει το σχέδιο 
Ρότζερς, προβαίνει η Τουρκία στη 
«γενναιόδωρη» πράξη της ανάκλησης 
της Ν. 714.

Πώς είναι δυνατό να εξηγήσει 
κανείς τη σύμπτωση «σκληρής» στά 
σης της ελληνικής κυβέρνησης απέ
ναντι στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ με 
την παράλληλη προσφορά της Τουρ 
κίας να άρει την Ν. 714. Αραγες η 
Τουρκία προσφέρει χωρίς αντάλλα
γμα;

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ό
τι η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν 
πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδή 
ποτέ συμφωνία με την Τουρκία που 
μεταβάλλει κατά οιονδήποτε τρόπο 
το καθεστώς του Αιγαίου, όπως αυ 
τό κατοχυρώνεται από τις διεθνείς 
συνθήκες και συμβάσεις».


