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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ γεννήθηκε

1948-1950: Νοέμβριος/ 'Ιανουάριος, ύπουργός Κοι

στίς

Πρώτη

νωνικfίς Προνοίας. 'Επιτέλεση σημαντικου εργου

-παλαιότερη όνομασία Κιούπκιοϊ- τfίς περιφε

μέ έπίκεντρο τήν περίθαλψη, τόν έπαναπατρισμό

ρείας Σερρών. Πατέρας του δ Γεώργιος Καραμαν

καί τήν παραγωγική έπαναδραστηριοποίηση πολ

Μαρτίου

8

1907

στήν κωμόπολη

λfίς, μαχητής σ' δλες τίς φάσεις του έθνικου άγώ

λών εκατοντάδων χιλιάδων άγροτών προσφύγων,

να τών ·Ελλήνων τfίς Μακεδονίας.

θυμάτων του άνταρτοπολέμου. Σύνταξη καί έφαρ

1913-1924:

Μαθητής στά σχολεία, διαδοχικά, τfίς

μογή του προγράμματος «Πρόνοια-' Εργασία».

Μάρτιος, έπανεκλογή ώς βουλευτfί Σερρών.

Πρώτης, τfίς Νέας Ζίχνης, τών Σερρών καί τελικά,

1950:

στήν 'Αθήνα.

Σεπτέμβριος/Νοέμβριος, ύπουργός Έθνικfίς 'Α
μύνης στή

1925-1929:

Φοιτητής στή Νομική Σχολή του Πα

βραχύβια Κυβέρνηση συνασπισμοί)

Σ. Βενιζέλου-Κ. Τσαλδάρη.

νεπιστημίου 'Αθηνών.

1951:

'Ενεργή συμμετοχή στό κοινοβουλευτικό

1930-1935:

Μετά τήν έκπλήρωση τών στρατιωτι
κών του ύποχρεώσεων, δικηγόρος στήν πόλη τών

εργο άπό τό χώρο τfίς άντιπολιτεύσεως. Συμβολή
στήν άναζήτηση νέου σχήματος ίκανου νά συμβά

Σερρών.

λει στήν άποκατάσταση πολιτικfίς σταθερότητας
καί στήν άνανέωση τfίς πολιτικής ζωfίς. Προσχώ

1935:

Πρώτη έκλογή ώς βουλευτfί Σερρών του

Λαϊκου κόμματος.

1936:

'Επανεκλογή στήν πρώτη θέση του συνδυα

σμοί) του Λαϊκου κόμματος. Υ Αρνηση συνεργασί

ας μέ τό καθεστώς τfίς 4ης Αύγούστου. 'Επάνοδος
στό δικηγορικό λειτούργημα.

1941:

'Εγκατάσταση καί προσωρινή άσκηση τfίς

'Ιούλιος, διαφυγή στή Μέση

1952-1955: Νοέμβριος/

'Οκτώβριος, ύπουργός Δη

μοσίων ΥΕργων στήν Κυβέρνηση Α. Παπάγου·

1954,

καί Συγκοινωνιών. Σχεδι

ασμός καί έκτέλεση έκτεταμένου προγράμματος

εργων βραχυπρόθεσμης καί μακροπρόθεσμης άπο
δόσεως, άποφασιστικfίς σημασίας γιά τήν οίκο

'Ανατολή.

'Επάνοδος στήν άπελευθερωμένη 'Αθήνα.

1946:

ες γενικές έκλογές, τό Σεπτέμβριο.

άπό τό Δεκέμβριο

δικηγορίας στήν 'Αθήνα.

1944:

ρηση στόν ·Ελληνικό Συναγερμό, ύπό τήν ήγεσία

του 'Αλέξανδρου Παπάγου. 'Εκλογή του στίς νέ

'Εκλογή ώς βουλευτfί Σερρών στίς πρώτες

μεταπελευθερωτικές έκλογές.

νομική άνάπτυξη τfίς χώρας: δίκτυο όδικών άρτη

ριών, ϋδρευση, άποχέτευση, έξωραϊσμός εύρύτε
ρης περιοχfίς 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης έξη
λεκτρισμός ύπαίθρου, άποξηραντικά καί έγγειο
βελτιωτικά εργα· κατασκευή, έπισκευή καί έπέ

Μετάβαση γιά λόγους ύγείας στίς ·Ηνωμένες Πο

λιτείες. Συμμετοχή σέ έπίσημη άποστολή ένημε
ρώσεως τfίς άμερικανικfίς Κυβερνήσεως γιά τίς

κταση λιμένων καί άεροδρομίων, άπαρχή προ

γράμματος τουριστικfίς άναπτύξεως.

1955:

οίκονομικές άνάγκες τfίς 'Ελλάδος.

'Οκτώβριος, άνάληψη τfίς έντολfίς σχημα

τισμοί) Κυβερνήσεως μετά τό θάνατο του 'Αλέ
ύπουργός

ξανδρου Παπάγου. Υίοθέτηση τfίς πρωτοβουλίας

'Εργασίας στίς Κυβερνήσεις, διαδοχικά, Κ. Τσαλ

του βασιλέως άπό τή συντριπτική πλειοψηφία τών

1946-1947:

Νοέμβριος/ Φεβρουάριος,

δάρη καί Δ. Μαξίμου.

1948:

Μάιος/ 'Οκτώβριος, ύπουργός Μεταφορών.

Συμβολή στήν άποκατάσταση καί έπέκταση του

συγκοινωνιακοί) δικτύου καί του δικτύου ήλεκ
τροδοτήσεως. Διένεξη μέ τήν 'Ηλεκτρική 'Εται
ρεία 'Αθηνών-Πειραιώς, ύπό βρετανικό ελεγχο,
χάριν τfίς προασπίσεως του δημοσίου συμφέρον
τος.

βουλευτών του 'Ελληνικοί) Συναγερμοu. Σύστα

ση, τρείς μfίνες άργότερα, τfίς Έθνικfίς Ριζοσπα
στικfίς ·Ενώσεως, μέ σκοπό τή δημιουργία κομ
ματικοί) σχηματισμοί) ίκανου νά ύπερκεράσει τίς

άνεδαφικές άντιλήψεις καί προκαταλήψεις του
παρελθόντος πού άνέστελλαν τή ριζική άντιμετώ
πιση τών σύγχρονων προβλημάτων .

1956-1963:

Πρωθυπουργός, μετά τήν έξασφάλιση
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άπόλυτης κοινοβουλευτικης πλειοψηφίας σέ τρείς

ληνικά πράγματα, άλλά καί της έπιθυμίας νά άπο

διαδοχικές έκλογικές άναμετρήσεις

( 1956, 1958,

1961).

φύγει κάθε ένεργό άνάμιξη στήν τριβή τών έξελί
ξεων πού σηματοδοτοϋσαν τήν πορεία πρός τήν

Κύριες παράμετροι τοϋ κυβερνητικοϋ eργου: ρα

άποσύνθεση καί τελικά τήν άναστολή τών δημο

γδαία οίκονομική άνάκαμψη καί παραγωγική δρα

κρατικών λειτουργιών.

στηριοποίηση,

Καίρια γεγονότα, μέ Ciμεση άναφορά στόν Κ. Κα

βασισμένη

στή

σταθεροποίηση

τοϋ νομίσματος, τήν άναζωογόνηση καί τό διπλα

ραμανλη: ή συκοφαντική έκστρατεία καί ή παρα

σιασμό της γεωργικης καί βιομηχανικης παραγω

πομπή του άπό τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία

γης, τήν άνάπτυξη της ναυτιλίας καί τοϋ τουρι
σμοϋ, τήν προσέλκυση ξένων έπενδύσεων καί τή

νες σέ διαχειριστικές άνωμαλίες της ΔΕΗ· ή διατύ

ΕΚ-ΕΔΑ στό Είδικό Δικαστήριο γιά δηθεν εύθύ

ρας, μέ άποτέλεσμα τήν αϋξηση τοϋ έθνικοϋ είσο

πωση έντόνων άνησυχιών γιά τίς πολιτικές έξελί
ξεις στήν ·Ελλάδα καί τά συμπτώματα φθορaς τοϋ

δήματος μέ μέσο έτήσιο ρυθμό

δημοκρατικοϋ πολιτεύματος ή σθεναρή άντίδρα

βελτίωση της συναλλαγματικης θέσεως της χώ

κεφαλήν είσοδήματος άπό

σή του κατά τοϋ <ηυραννικοϋ καί νόθου» καθεστώ

μέ πληθωριστική πίεση

6,25% καί τοϋ κατά
305 σέ 565 δολλάρια,
2%· χρηματοδότηση ση

τος της 21ης 'Απριλίου καί ή καταγγελία του

μαντικών eργων ύποδομης, προώθηση τοϋ προ

στήν έλληνική καί τή διεθνη κοινή γνώμη, μέ βα

γράμματος έξηλεκτρισμοϋ, δλοκλήρωση της κα

ρυσήμαντες δηλώσεις τό Νοέμβριο

τασκευης συγχρόνου δδικοϋ δικτύου καί τοϋ προ

πτέμβριο

γράμματος ύδρεύσεως, άποχετεύσεως καί άναμορ

έπικέντρωση στό πρόσωπό του τών προσδοκιών

φώσεως τών δύο μεγάλων άστικών κέντρων της

πού συνέχονταν μέ τήν άποκατάσταση καί τή λει

χώρας, έκτέλεση πλήθους κοινωφελών eργων στήν

τουργία μιaς ύγιοϋς δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα.

1969

καί τόν 'Απρίλιο

1967, τό Σε
1973· ή βαθμιαία

έπαρχία, ραγδαία άνάπτυξη τοϋ τουριστικοϋ το

μέα· σημαντική αϋξηση τών δαπανών γιά τήν
ύγεία καί τήν κοινωνική πρόνοια, μέ καίριο στα

θμό καθιέρωση της δωρεάν ίατροφαρμακευτικης
περιθάλψεως τών άγροτών

(1956)

καί τήν ϊδρυση

τοϋ 'Οργανισμοϋ Γεωργικών 'Ασφαλίσεων

( 1961 ).

Στό πεδίο της έξωτερικης πολιτικης, παράλληλα
μέ τήν άδιάπτωτη φροντίδα γιά τήν κατοχύρωση
τών άμυντικών συμφερόντων της χώρας, έξασφά
λιση της συμμετοχης στή διαδικασία της εύρω
παϊκης ενοποιήσεως μέ τή σύναψη της συμφωνίας

συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ ('Ιούλιος

1961)· παράλλη

λα, έξασφάλιση, μετά άπό μακρό καί έπίπονο δι

πλωματικό άγώνα, της άνεξαρτησίας της Κύπρου

(1959).
1963:

'Ιούλιος, δήλωσή του, μετά τήν άποκορύ

προ, δτι «διά τήν προσπάθειαν τής aποκαταστά
σεως τής δμαλότητος καί τής έθνικής συμφιλιώ
σεως» τίθεται στή διάθεση της χώρας θριαμβική
έπάνοδος στήν 'Αθήνα καί συγκρότηση, ύπό τήν

προεδρία του, Κυβερνήσεως 'Εθνικης 'Ενότητος
μέ άποστολή τήν Ciμεση άντιμετώπιση της κυπρι

ακης κρίσεως καί τήν άποκατάσταση τών δημο
κρατικών θεσμών.
Αϋγουστος/ 'Οκτώβριος, έξουδετέρωση των εστι
ών άντιδράσεως κατά τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύ
ματος καί διασφάλιση, μέσα σέ κλίμα άποφασι
στικότητας άλλά καί μετριοπάθειας, τών προϋπο

'Ιούνιος, παραίτηση άπό τήν πρωθυπουργία,

μετά άπό διαφωνία μέ τό βασιλέα Παϋλο, καί τε
τράμηνη άποδημία του στό έξωτερικό.
Νοέμβριος, άπώλεια της κοινοβουλευτικης πλει
οψηφίας στίς γενικές έκλογές καί δριστική άνα
χώρηση γιά τό έξωτερικό μετά τή διαπίστωση δτι
δέν προσφέρονται οί συνθηκες γιά τή συνέχιση
τοϋ eργου του .

1963-1974:

1974:

φωση της έθνικης κρίσεως μέ έπίκεντρο τήν Κύ

Παραμονή στό Παρίσι.

Διατήρηση άδιάπτωτου ένδιαφέροντος γιά τά έλ-

θέσεων γιά τήν άποκατάσταση συνθηκών δμαλοϋ
πολιτικοϋ βίου· σύσταση της Νέας Δημοκρατίας,
κόμματος «πέρα aπό τίς παραπλανητικές έτικέτες
τής Δεξιάς, του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς,
aποφασισμένου νά aντιμετωπίσει τά προβλήματα

του τόπου μέ μοναδικό κριτήριο τό συμφέρον του
έθνους καί του λαοίί>>.
Νοέμβριος/ Δεκέμβριος, διαμόρφωση νέου πολι
τικοϋ καί πολιτειακοϋ πλαισίου μέ τήν άδιάβλητη

διεξαγωγή γενικών έκλογών καί, στή συνέχεια,
δημοψηφίσματος, πού άπολήγει στήν έγκαθίδρυ-
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ση του καθεστώτος τής άβασίλευτης δημοκρατίας,

πανών καί δημιουργία έγχώριας πολεμικής βιο

τερματίζοντας τή μόνιμη έσωτερική διένεξη γύρω

μηχανίας . Σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών ση
ματοδότησε νέα πορεία καί στό πεδίο τής έξωτε
ρικής πολιτικής : ρηξικέλευθα «άνοίγματα» πρός

άπό τό πολιτειακό ζήτημα· τελικό στάδιο στή δια
μόρφωση του πλαισίου γιά τή δημοκρατική έξέλι
ξη καί τήν οίκονομική καί κοινωνική πρόοδο τής
χώρας, ή έκπόνηση καί ψήφιση, εξι μήνες άργό
τερα, νέου συντάγματος προεδρευομένης κοινο

βουλευτικής δημοκρατίας, προσαρμοσμένου στίς
άνάγκες τής έποχής.

1974-1980:

Νοέμβριος / ' Απρίλιος, πρωθυπουργός,

μετά τήν έπικράτησή του σέ δύο διαδοχικές έκλο
γικές άναμετρήσεις

(1974, 1977).

Κύριος στρατη

γικός προσανατολισμός του, ή παγίωση τών δη
μοκρατικών θεσμών, σέ συνδυασμό μέ τή θωράκι
ση τής άμυντικής άσφάλειας καί τήν ένίσχυση τής
διεθνοuς θέσεως τής χώρας, μέσω ίδιαίτερα τής

έντάξεώς της στήν ύπό διαμόρφωση ένιαία Εύρώ
πη. Καίριες παράμετροι τής κυβερνητικής πολιτι

τόν άραβικό κόσμο καί τήν άνατολική Εύρώπη
(πρώτη έπίσκεψη "Ελληνα πρωθυπουργοί) στήν
Ε.~ . Σ.Δ.), μέ ίδιαίτερη εμφαση στήν περιφερειακή
ζώνη τών Βαλκανίων σέ έπίπεδο διμερές (διεύρυν
ση συνεργασίας μέ βόρειους γείτονες, προσέγγιση
ίδίως μέ Βουλγαρία) ή πολυμερές (Διαβαλκανική
Διάσκεψη 'Αθηνών, 1976)· ούσιαστική έμβάθυν
ση όργανικών δεσμών στούς κόλπους του ΔυτικοiJ
κόσμου μέ τήν ενταξη στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη

τες, ή όποία καί θά άποτελέσει τή νέα μεγάλη
στρατηγική έπιλογή τής χώρας: έπιστέγασμα τών
έπίμονων καί έπίπονων προσπαθειών του Κ. Κα

ραμανλή, ή ύπογραφή τής Συνθήκης 'Εντάξεως
στό Ζάππειο , στίς

28

Μαίου

1979.

κής: στό οίκονομικό πεδίο, ή άναδιανομή του είσο

1980-1985:

δήματος καί ή αύξημένη χρηματοδότηση τής οίκο

κρατίας, άποφασιστική συμβολή στήν έξύψωση

νομίας, μέ άπόληξη σέ ίκανοποιητικούς ρυθμούς

του κύρους του θεσμου, στή διασφάλιση τής όμα

Μάιος / Μάρτιος, Πρόεδρος τής Δημο

αύξήσεως του άκαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος

λής λειτουργίας του πολιτεύματος, τήν προαγωγή

(μέση έτήσια τιμή

(92,3%)
καί του άκαθαρίστου έθνικου είσοδήματος (26,5%),
καθώς καί τών παγίων έπενδύσεων (33%), σέ συν

τής έθνικής όμοψυχίας καί τήν ένίσχυση τής διε

δυασμό μέ τή θετική άντιμετώπιση του προβλήμα

τών συνταγματικών κανόνων, καθώς καί τής στα

τος τής άπασχολήσεως, εστω καί ύπό τό κράτος

θερής

τής άνασταλτικής διεμβολής τής διεθνοuς ένεργει

άποστολή.

4,8%), του

κατά κεφαλή

θνοuς θέσεως τής χώρας γενΊκή άναγνώριση τής
αύστηρής τηρήσεως καί τής πιστής έφαρμογής

ακής κρίσεως καί τής έντάσεως τών πληθωριστι

κών πιέσεων· άξιόλογο εργο στούς τομείς τής παι
δείας -καθιέρωση δημοτικής, άναθεώρηση προ

γραμμάτων, άναβάθμιση τεχνικής έκπαιδεύσεως
καί του άθλητισμοu- κατασκευή ίδίως σύγχρο
νων έγκαταστάσεων, μέ κορυφαίες τό ' Ολυμπιακό
Στάδιο καί τό Στάδιο του Φαλήρου· σύντονες
προσπάθειες γιά τή βελτίωση τής ποιότητας ζωής
καί τήν προστασία τής πολιτιστικής κληρονομιάς

-διάσωση μνημείων
'Όρους,

έντατικό

'Ακροπόλεως καί 'Αγίου

πρόγραμμα

άνασκαφών

στή

Μακεδονία καί τή Θράκη, Εύρωπαϊκό Κέντρο

1985:

προσηλώσεως

στήν

ύπερκομματική

του

Μάρτιος, πρόωρη παραίτηση άπό τό προε

δρικό άξίωμα, μετά τήν αίφνιδιαστική ύπαναχώ
ρηση του τότε πρωθυπουργοί) άπό τήν άρχική πρό
ταση γιά έπανεκλογή του ώς Προέδρου τής Δημο
κρατίας.

1985-1990:

'Αποχή άπό κάθε ένεργή άνάμειξη στό

δημόσιο βίο.

1990:

Μάιος, έπανεκλογή του Κ. Καραμανλή ώς

Προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας,

55

χρό

νια μετά τήν είσοδό του στήν πολιτική ζωή, άφοu

Δελφών, άπόφαση δημιουργίας Πολιτιστικοί) Κέν

διετέλεσε όκτώ χρόνια ύπουργός, δεκατέσσερα

τρου 'Αθηνών· ένίσχυση τής άμυντικής ετοιμότη

πρωθυπουργός καί πέντε, ήδη, Πρόεδρος τής Δη

τας -ύπερτριπλασιαομός των έξοπλιστικών δα-

μοκρατίας.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τό 'Αρχείο Καραμανλή άποτελεί τήν τελευταία καί όχι λιγώτερο σημαντική
προσφορά τοv Κ. Καραμανλή πρός τό 'Έθνος σημαντική γιά τόν ίστοριοδίφη τής
σύγχρονης ·Ιστορίας μας καί χρήσιμη γιά τίς πολλές γενιές ·Ελλήνων πού θά θέ
λουν νά φωτισθοvν γιά τήν ίστορία τής πατρίδας των κατά τό δεύτερο ήμισυ τov20ov
αlώνος.

Τό 'Αρχείο δέν είναι ίστορία. Είναι μιά συστηματική κατά βάσιν (χρονολογικά
καί ένίοτε θεματικά) κατάταξη όλου τοv γραπτού ύλικοv πού άφορά τή δράση τοv Κ.
Καραμανλή καί κατ' έπέκταση τήν πολιτική ζωή πού, κατά τό πλείστον, αύτόν είχε
ώς έπίκεντρο.

'Ά ν έλειπε αύτός δ aξονας, τό 'Αρχείο μοιραία θά έπεκτεινόταν σέ όλο τό άρχει
ακό ύλικό αύτής τής περιόδου καί θά ήταν τέτοιες οί διαστάσεις του ώστε θά άποτε
λοvσαν ένα aχρ η στο χάος. 'Αντίθετα, συνθέμενο μέ αύτή ν τήν προκαθωρισμένη όπτι
κή γωνία παίρνει μιά λογική έκταση πού έλέγχεται.

Τά σπουδαιότερα πολιτικά γεγονότα τής περιόδου άπό τό

1955

μέχρι σήμερα

συνδέονται μέ τό πρόσωπο τοv Καραμανλή. Σέ όλη αύτή τήν περίοδο αύτός πρωταγω
νιστούσε καί όταν άκόμη δέν ήταν πρωθυπουργός. Αύτός έβαλε τή σφραγίδα τής
προσωπικότητάς του σέ όλη αύτή τήν περίοδο. Είναι φυσικό λοιπόν τά προσωπικά

του πεπραγμένα νά συνδέονται, σχεδόν νά συμπίπτουν, μέ τά πιό σημαντικά γεγονότα
αύτής τής περιόδου.
Τό 'Αρχείο τούτο τό δραματίσθηκαν μερικοί συνεργάτες του πρίν άπό

10 χρόνια.

Ξεκίνησαν άφενός μέ τή σκέψη νά συγκεντρωθεί τό πρωτογενές ύλικό καί συγχρόνως
νά συμπυκνώσουν τό ύλικό αύτό σέ ένα συνεχές κείμενο, όπου θά περιλαμβάνεται όλη
ή ούσία τοv πρωτογενούς ύλικοv, συντεταγμένου κατά βάσιν μέν χρονολογικά καί σέ
εύδιάκριτες περιόδους, άλλά κατά περίστασιν καί θεματικά. 'Έτσι, μετά δέκα χρόνια,
χωρισμένο σέ περιόδους καί κεφάλαια σχηματίσθηκε ένα ένιαίο έργο, τό δποίο θά
έκδοθεί σέ τόμους. Τό έργο αύτό έχει άρχειακή μορφή, έφόσον δέν περιέχει κρίσεις
ίστορικές, άλλά μόνο γεγονότα, τά δποία καί παραδίδονται συντεταγμένα στήν κρίση
του άναγνώστη.

'Εξάλλου, όταν δλοκληρωθοvν οί κατάλληλες τεχνολογικές έγκαταστάσεις στό
κτίριο τοv ·Ιδρύματος Καραμανλή, τότε θά καταστεί δυνατή καί ή άσφαλής έγκατά
σταση τών πρωτογενών πηγών τοv 'Αρχείου, δηλαδή δλόκληρο τό ύλικό, τό καθαυτό

'Αρχείο, τηρουμένων ώρισμένων κανόνων καλής λειτουργίας καί έξαιρουμένων τών
άπορρήτων έγγράφων, δπότε καί θά εύρίσκεται στή διάθεση τών μελετητών, καί έτσι

θά έκπληρωθεί δ σκοπός τής συντάξεώς του.
Τό 'Αρχείο Καραμανλή δέν παρουσιάζει ένδιαφέρον μόνον γιά τίς περιόδους

1955-1963, 1974-1980 καί 1980-1985, δπότε κατείχε
1963-1974, όπου τό Άρχείο θά

γιά τήν περίοδο

τά άνώτατα άξιώματα, άλλά καί
περιλαμβάνει, έκτός άπό λίγες

δημόσιες δηλώσεις, συνεντεύξεις, σημειώματά του, καί τήν άλληλογραφία του μέ
τούς έν Έλλάδι φίλους του, πού ύπερβαίνουν τίς δύο χιλιάδες δακτυλογραφημένες
σελίδες. Στά κείμενα αύτά όχι μόνο άποκαλύπτονται οί σκέψεις του κατά τήν πε-
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ρίοδο αvτή, aλλά καί τό γενικώτερο κλίμα τfjς εποχfjς κατά τρόπο άμεσο καί ζωντανό.
Γύρω aπό τούς δημόσιους άνδρες, είτε μέ τή θέλησή τους, είτε άθελά τους, πλέκε
ται ένας μύθος πού ύποκαθιστii τήν aλήθεια η, άν θέλετε, τήν aλλοιώνει, καί μέ τό
χρόνο aποκρυσταλλώνεται σέ {στορική μορφή.

Τουτο τό έργο φιλοδοξεί νά ύψωθεί σάν προμαχώνας πού θά aντισταθεί σέ αvτή
τήν επικίνδυνη διαδικασία τfjς aλλοίωσης, προβάλλοντας ώμά τά γεγονότα, χωρίς
σχολιασμούς, aπογυμνωμένα aπό τά μυθολογήματα πού προσθέτουν θεληματικά η
aθέλητα διάφορα πρόσωπα μέ ποικίλες προθέσεις καί σκοπιμότητες.

'Ιδίως στόν μέλλοντα lστορικό aνήκει νά aντλήσει aπό αvτό τό aρχειακό έργο τά
έγκυρα στοιχεία πού του χρειάζονται γιά τή δική του προσωπική σύνθεση. 'Από

πολλές άλλες πηγές μπορεί κατά τήν κρίση του νά aντλήσει στοιχεία γιά τή διαμόρ
φωση τfjς δικfjς του lστορίας, άν καί δέν νομίζω δτι θά βρεί άλλες πηγές, άλλο
aρχειακό ύλικό πλουσιώτερο, προσιτώτερο καί ακριβέστερο aπό αvτό πού φιλοδο
ξουν νά προσφέρουν τά 'Αρχεία Καραμανλfj.

0{ {στορικοί,

δσον aντικειμενικοί καί άν είναι, έχουν τήν προσωπική τους τοποθέ

τηση, τή δική τους aξιολόγηση. Συχνά τουτο είναι τό δημιουργικό στοιχείο του
lστοριοδίφη: νά φωτίζει δσα αvτός θέλει νά εξάρει. 'Αλλά ένα 'Αρχείο πού δέν
παίρνει θέση, aφήνει τά πράγματα νά μιλήσουν καί τόν προσεκτικό αναγνώστη νά
συναγάγει τά συμπεράσματά του, έχοντας μπροστά του δλο τό ανεπεξέργαστο ύλικό,
τήν άπλή πραγματικότητα. 'Απάνω σέ αvτά τά στοιχεία στηριγμένος θά aποκτήσει
τήν εποπτεία τών συνόλων, θά συνειδητοποιήσει τήν εσωτερική αλληλουχία δπως
aπό τά πράγματα αναδύεται.

Ol συντάκτες του

'Αρχείου ξέρουν πώς, άν καί κύριο έργο τους είναι ή δημοσίευ

ση εγγράφων μαρτυριών, ή δράση τών προσώπων πού σέ αvτό αναφέρονται, του

Καραμανλfj καί άλλων, δέν εκφράζεται μόνο μέ θετικές πράξεις, aλλά καί μέ aποχές,
μέ aρνητική συμπεριφορά καί συχνά μέ τή σιωπή.

Γι

'

αvτό καί φροντίζουν καί ή aρνητική αvτή πλευρά τfjς συμπεριφορiiς των νά

προβάλλεται, διότι μπορεί νά έχει ίση αξία μέ τή θετική.

0{

ενδιάμεσες σιωπές

aποτελουν συχνά τόν aπαραίτητο κρίκο μεταξύ δύο λόγων η δύο πράξεων.
'Έτσι τό 'Αρχείο Κ. Καραμανλfj aποτελεί καί ένα είδος λογοδοσίας ένός aνθρώ
που πού ύπηρέτησε επί πενήντα χρόνια τόν τόπο, ώς κυβερνήτης επί δεκατέσσερα
χρόνια, ηδη ώς πρόεδρος άλλα πέντε, καί ώς ύπουργός καί βουλευτής επί σαράντα

σχεδόν χρόνια. Είναι φυσικό ή λογοδοσία αvτή, στηριγμένη μόνο σέ κείμενα, νά
επιτρέπει στόν {στορικό του μέλλοντος νά σταθμίζει τό έργο του aρτιώτερα καί νά
βοηθάει στήν όρθή aνάπλαση τfjς προσωπικότητάς του. Παραδίνοντας τό 'Αρχείο
του ό Κ. Καραμανλfjς δίνει λόγο τών έργων του καί δηλοί πώς ύπfjρξε ώς πρωταγωνι
στής στό δεύτερο fjμισυ του 2Οου αίώνος.

ΚΩΝΣΊΑΝΊΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Μάρτιος

1987
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΌ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
'Η μελέτη τής πολιτικής ίστορίας τής νεώτερης 'Ελλάδος δέν εχει παρά σπορα

δικά καί μόνο άποδώσει τούς επιθυμητούς γόνιμους καρπούς στό πεδίο τής συστημα
τικής ερευνας. 'Η ερμηνεία του φαινομένου συνέχεται, κατά πρώτο λόγο, μέ τήν

άνεπάρκεια των πρωτογενών πηγών πού προσφέρθηκαν γιά νά συμβάλουν στήν άπα
κατάσταση μιας όλοκληρωμένης καί άντικειμενικής είκόνας. 'Η καθυστέρηση στήν
οργάνωση καί τή λειτουργία των δημοσίων άρχείων δέν επέτρεψε οuτε τή συγκέν
τρωση δλων των άναγκαίων άρχειακών στοιχείων, άλλ' οuτε καί τή συστηματική
άξιοποίηση δσων εχουν ηδη περισυλλεγεί. Στό χώρο τών ίδιωτικών συλλογών, ή

είκόνα είναι άκόμη περισσότερο ρευστή: μέ μεμονωμένες εξαιρέσεις, τά άτομικά
άρχεία των προσωπικοτήτων πού διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στό δημόσιο βίο
τής χώρας εϊτε είναι δύσκολο- η καί άδύνατο- νά εντοπισθούν, εϊτε εχουν τμημα

τικά μόνο περισωθεί, εϊτε φυλάσσονται άπό ίδιώτες μέ τρόπο πού δέν άνταποκρίνεται
στούς ορθούς κανόνες γιά τήν άσφάλεια καί τή συντήρησή τους, εϊτε άνήκουν σέ

ίδρύματα πού δέν εχουν κατορθώσει νά προαγάγουν τό εργο τής ταξινομήσεως καί
τής άποδώσεώς τους στήν επιστημονική ερευνα. 'Οπωσδήποτε, στήν ελλειψη παραδό
σεως στή διαφύλαξη καί τήν οργάνωση των άρχείων, εκδηλη στό μειωμένο ενδιαφέ
ρον του Κράτους άλλά καί στή στάση τών ίδιωτών, εχουν προστεθεί καί οί επώδυνες
εθνικές περιπέτειες, μέ άποκορύφωμα τό Διχασμό καί τήν εχθρική Κατοχή, πού όδή
γησαν στήν άπώλεια η τήν καταστροφή πολύτιμου πρωτογενούς ύλικου. Θά ήταν
εντούτοις άδικο νά μήν εξαρθούν, στό σημείο αύτό, οί γόνιμες πρωτοβουλίες πού
εχουν, σέ εντεινόμενο βαθμό στά τελευταία χρόνια, άναληφθεί άπό ίδιωτικούς φορείς
καί ίδρύματα καί πού τείνουν νά περιστείλουν τήν εκταση των δυσάρεστων αύτών
συμπτωμάτων.

Χωρίς νά άποτελεί τή μοναδική αίτία, ή δυσχέρεια στήν πρόσβαση των πρωτογε
νών πηγών είναι άμεσα συναρτημένη μέ τήν καθυστέρηση τής συστηματικής μελέτης

τής πολιτικής ζωής στή νεώτερη 'Ελλάδα. Τό κενό επιβεβαιώνεται άπό τό μειωμένο

άριθμό των συστηματικών μονογραφιών, ενω χαρακτηριστική είναι καί ή ελλειψη
βιογραφιών, βασισμένων στήν άναδίφηση των πρωτογενών πηγών. Ή είδικότερη
περίπτωση του Χαρίλαου Τρικούπη καί τής εποχής του, πού μετά τήν πάροδο ενός
καί πλέον ηδη αίώνα τείνει μόλις νά άποτελέσει τό άντικείμενο συστηματικής ερευ
νας καί μελέτης, άρκεί γιά νά εξεικονίσει χαρακτηριστικά τό φαινόμενο. 'Η σημασία

τής άνεπάρκειας των προσιτών πηγών επιβεβαιώνεται, καί άντίστροφα, άπό τή σύν
ταξη άξιοσημείωτου άριθμου μονογραφιών πάνω σέ θέματα διπλωματικής ίστορίας,
μέ τή συμβολή του πλούσιου ύλικου πού προσφέρουν κυρίως τά άρχεία των Μεγάλων
Δυνάμεων.

'Όπως είναι εύνόητο, ή είκόνα τής ίστοριογραφίας πού επικεντρώνεται στήν πο
λιτική ζωή τής μεταπολεμικής 'Ελλάδος είναι άκόμη περισσότερο πενιχρή. Τό γεγο

νός δτι ή πρώτη διδακτορική διατριβή μέ θέμα πού εντασσόταν χρονικά στόν 20όν
αίώνα ύποβλήθηκε σέ ελληνικό πανεπιστήμιο μόλις στά μέσα τής δεκαετίας του

'70,

άποτελεί εuγλωττη μαρτυρία γιά τή καθυστέρηση πού γίνεται άμεσότερα αίσθητή στό
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πεδίο των έρευνών πού άφοροuν τήν τελευταία τεσσαρακονταετία. Θά ήταν μάλιστα

εuλογο νά ύποστηριχτεί δτι, στήν περίπτωση αύτή, ή εiκόνα είναι περισσότερο άρνη
τική, στό μέτρο πού οί ίδιες έγγενείς άδυναμίες συνάπτονται οχι μόνο μέ τίς έπιβιώ
σεις άπό παλαιότερες, άλλά καί μέ τίς έπιπτώσεις άπό χρονικά έγγύτερες πολιτικές
άντιπαραθέσεις. Μία ένθαρρυντική προοπτική θά ήταν εuλογο νά άναζητηθεί στήν

ύπόθεση δτι οί πολιτικοϊδεολογικές τάσεις πού είχαν στρέψει έκβιαστικά τήν άνάλυ
ση των ίστορικών γεγονότων πρός κατευθύνσεις προκαθορισμένες καί έρμηνείες δια
στρεβλωτικές, εχουν διαδοχικά άποδυναμωθεί. 'Η ψύχραιμη θεώρηση των ίστορικών

έξελίξεων καί ή εντιμη άντιπαράθεση των άπόψεων προσφέρονται γιά νά καταστή
σουν δυνατή τήν προσέγγιση τής άλήθειας καί, παράλληλα, νά ένίσχύσουν τήν έθνι

κή μας αύτογνωσία.
·Η συστηματική συγκρότηση του προσωπικοί) άρχείου του Κωνσταντίνου Καρα

μανλή, σέ συνδυασμό καί μέ τή μερική δημοσίευσή του, πού σήμερα έπιχειρείται,
φιλοδοξεί νά συμβάλει στήν έξυπηρέτηση τής γενικότερης αύτής άνάγκης. 'Ο Κ.
Καραμανλής, ένεργό μέλος του Κοινοβουλίου γιά πέντε δεκαετίες, όκτώ χρόνια
ύπουργός, δεκατέσσερα πρωθυπουργός καί όκτώ ήδη Πρόεδρος τής Δημοκρατίας,
δέσποσε στήν πολιτική ζωή τής χώρας σ' όλόκληρη ούσιαστικά τή διάρκεια τής

μεταπολεμικής περιόδου. Τό εργο του όριοθετεί τή μετάβαση τής 'Ελλάδος άπό τό
στάδιο τής διπλωματικής άδυναμίας, τής θεσμικής καί τής πολιτικής άστάθειας, τής
οiκονομικής καί τής κοινωνικής δυσπραγίας, στήν ενισχυμένη διεθνή παρουσία, τήν
όμαλή λειτουργία του δημοκρατικοί) πολιτεύματος καί τήν οικονομική καί κοινωνική
πρόοδο. Κάθε σοβαρή προσπάθεια μέ στόχο τή μελέτη τής σύγχρονης έλληνικής

ίστορίας συνέχεται άναπόφευκτα μέ τήν άναφορά στή ζωή καί τό εργο αύτό. 'Η
πρόσβαση στό πρωτογενές ύλικό άποτελεί τήν προϋπόθεση γιά τή συστηματική προ
σέγγισή του.
·Η συνείδηση τής liμεσης αύτή ς συναρτήσεως ώθησε τόν Κ. Καραμανλή νά άντα
ποκριθεί θετικά στήν άνάγκη γιά τήν παροχή στούς εiδικούς μελετητές κάθε δυνατό
τητας νά άντλήσουν στοιχεία άπό τό προσωπικό άρχείο του. 'Όταν, πρίν άπό δέκα

περίπου χρόνια, διατυπώθηκε, άπό τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο, τόν Κωνσταντίνο Τρυ
πάνη καί τόν ύποφαινόμενο, ή πρόταση γιά τή σύσταση ίδρύματος προορισμένου νά
στεγάσει τό άτομικό του άρχείο καί νά συμβάλει στήν πληρέστερη μελέτη τής σύγ

χρονης έλληνικής ίστορίας στό εύρύτερο πλαίσιο του εύρωπαϊκοu γίγνεσθαι, ό Κ.
Καραμανλής δέν δίστασε νά προσφέρει δλο τό πολύτιμο πρωτογενές ύλικό πού είχε
περισώσει. 'Η σύσταση εκτοτε καί ή όργάνωση του 'Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ.

Καραμανλής» εχει ήδη διασφαλίσει τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά τήν άξιοποίηση
τής πολύτιμης αύτής ίστορικής παρακαταθήκης. Παράλληλα, ή επιλεκτική δημοσί

ευση πρωτογενών μαρτυριών πού περιέχονται στό προσωπικό του άρχείο άνοίγει τό

δρόμο στήν πληροφόρηση καί του εύρύτερου, πέρα άπό τούς είδικούς, άναγνωστικοu
κοινοί) πού είναι εuλογο νά ενδιαφέρεται γιά τή μεταπολεμική έλληνική ίστορία.
Τό προσωπικό άρχείο του Κ. Καραμανλή καλύπτει τήν εύρύτερη περίοδο τής
πολιτικής του δραστηριότητας, άπό τήν άνάληψη τής πρωθυπουργίας, τόν 'Οκτώ-
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βριο του

1955, ώς

σήμερα. Στίς προγενέστερες φάσεις τής σταδιοδρομίας του άναφέ

ρονται όρισμένα, καί μόνο σποραδικά, γραπτά κείμενα. 'Από aλλη aποψη, οί μαρτυ

ρίες είναι αiσθητά πλουσιqτερες γιά τήν περίοδο τής εξαετίας
τήν οκταετία

1974-1980, σέ σχέση

μέ

1955-1963, ενώ

ή ενδιάμεση χρονική φάση, 1963-1974, καλύπτεται άπό
"
πλούσια άλληλογραφία. Τό άρχειακό, τέλος, ύλικό πού άναφέρεται στήν προεδρική
θητεία του άγγίζει τήν πληρότητα. 'Η σύναψη, άκόμη, τής δραστηριότητας του Κ.
Καραμανλή μέ συγκεκριμένα θεματικά άντικείμενα, επικαλύπτεται διαχρονικά μέ
πρόχειρα σημειώματα πού ύπαγόρευσε ό ίδιος, κατά τήν παραμονή του στό Παρίσι,
στά τέλη τής δεκαετίας του

'60,

μέ τόν άπώτερο σκοπό νά συγγράψει άπομνημονεύ

ματα -πρόθεση πού τελικά εγκατέλειψε, μή τρέφοντας, δπως παρατήρησε, εκτίμηση
σ' αύτό «τό είδος τής ίστορίας».
Τά iδιαίτερα γνωρίσματα του προσωπικοί) άρχείου του Κ. Καραμανλή προσδιόρι
σαν καίρια τή μορφή καί τό περιεχόμενο τής εκδόσεως αύτής. Συγκεκριμένα, προκει

μένου νά επιτευχθεί ενα πληρέστερο συνολικό άποτέλεσμα, παράλληλα μέ τή δημο
σίευση του άρχειακου ύλικου, άξιοποιήθηκαν καί πρωτογενείς πηγές διαφορετικής
ύφής- κυρίως ό ήμερήσιος τύπος καί τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Βουλής.
Μέ τόν τρόπο αύτό συμπληρώθηκαν τά άναπόφευκτα κενά τών εγγράφων μαρτυριών,
ιδιαίτερα τής πρώτης περιόδου, καί άποκαταστάθηκε ή διαδοχή τών γεγονότων πού

σηματοδοτουν, σέ καθημερινή βάση, τήν παρουσία του Κ. Καραμανλή στή δημόσια
ζωή, άδιάπτωτα άπό τό

1946

ώς σήμερα.

'Η άναφορά στήν άφετηρία καθιστa περισσότερο κατανοητή καί τήν όριοθέτηση
τών επιδιώξεων τής εκδοτικής αύτής προσπάθειας. Τό εργο, δημοσίευση πρωτογενών
ίστορικών μαρτυριών καί καταγραφή γεγονότων, άπαλλαγμένο άπό κάθε ύποκειμενι

κό χαρακτηρισμό, δέν άποβλέπει σέ μιά όλοκληρωμένη συγγραφική σύνθεση. 'Η
συμβολή του επικεντρώνεται στήν παροχή τών ίστορικών τεκμηρίων πού θά επιτρέ
ψουν τόσο στόν εiδικό ερευνητή δσο καί στόν άπλό άναγνώστη νά διαμορφώσει
άβίαστα τά συμπεράσματά του, θεμελιωμένα σέ άντικειμενικά δεδομένα, ή νά άντλή
σει ύλικό γιά τήν όποια άναζήτησή του. ·Ο βασικός αύτός προσανατολισμός καθόρι
σε τή σύνταξη του κειμένου, ώς τίς λεπτομέρειές της. Συγκεκριμένα, άποφεύχθηκε ή

παράθεση σχολίων, ή ερμηνεία γεγονότων καί, γενικά, ή άναφορά σέ θέματα πού δέν
εντάσσονται στό πεδίο πρωτοβουλίας του Κ. Καραμανλή. Ή άπλή ύποδήλωση ή
ύπόμνησή τους δέν άποβλέπει σέ μία iσόρροπη άναφορά στούς καθοριστικούς παρά

γοντες τών εξελίξεων· άποτελεί άναγκαία μόνο νύξη, πρόσφορη νά επιτρέψει στόν
άναγνώστη νά συνδέσει τή στάση του Κ. Καραμανλή μέ όρισμένες συγκεκριμένες
καταστάσεις ή καί νά παρακινηθεί στήν άναζήτηση μιaς πληρέστερης πληροφορή
σεως πάνω στίς συνθήκες πού προσδιόρισαν τή στάση αύτή. Πέρα άπό κάθε πρόθεση
ερμηνείας ή συνθέσεως τών ίστορικών τεκμηρίων, οί μαρτυρίες πού δημοσιεύονται
καί τά κείμενα πού τίς συνοδεύουν άποβλέπουν στήν τεκμηρίωση τής συμμετοχής του
ίδιου του Κ. Καραμανλή στή δυναμική διαμόρφωση τών γεγονότων.
Κ.Σ.
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1946-1956

'Η δεκαετία πού μεσολαβεί άπό τίς βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου
άντίστοιχες του Φεβρουαρίου

1956

1946 ως τίς

σηματοδοτεί καίρια τήν πορεία του Κ. Καραμαν

λfj πρός τήν κορυφή τfjς πολιτικfjς εξουσίας. Μετά τήν άναγκαστική άποχή του άπό
τήν ενεργό πολιτική στή δεκαετία πού είχε προηγηθεί, θά επανεκλεγεί βουλευτής στό
πρωτο μεταπολεμικό Κοινοβούλιο καί, στή διάρκεια του ϊδιου ετους, θά άναλάβει γιά
πρώτη φορά κυβερνητικά καθήκοντα, ώς ύπουργός 'Εργασίας. 'Έκτοτε, μέσα άπό
διαδοχικές κυβερνητικές μεταβολές, θά άσκήσει ως τά τέλη του
λειτούργημα σέ τρείς άκόμη τομείς

"Αμυνα

-

-

1952

τό ύπουργικό

Μεταφορές, Κοινωνική Πρόνοια, 'Εθνική

άφήνοντας άνεξίτηλο τό στίγμα τfjς δυναμικfjς παρουσίας του.

'Η εϊσοδος τfjς χώρας σέ μακρά περίοδο κυβερνητικfjς σταθερότητας θά προσφέ

ρει στόν Κ. Καραμανλfj τή δυνατότητα νά άποδώσει τό περισσότερο όλοκληρωμένο
ως τότε εργο του, ώς ύπουργός Δημοσίων 'Έργων. 'Η άνάληψη τfjς πρωθυπουργίας,

τόν 'Οκτώβριο του

1955,

θά άποτελέσει τό επιστέγασμα μιας άδιάπτωτα άνοδικfjς

πορείας.

Στήν εκπνοή τfjς δεκαετίας, οί εκλογές του Φεβρουαρίου

1956

άποτελουν τήν

άφετηρία μιας νέας περιόδου στήν πολιτική ζωή τfjς χώρας. Ή επικράτησή του
επικεφαλfjς του νέου σχηματισμου πού μόλις είχε συγκροτήσει, καθιέρωνε τήν ήγετι
κή παρουσία του Κ. Καραμανλfj στόν εύρύτερο πολιτικό χωρο πού όριοθετουσε ή

προσήλωση στίς άρχές του φιλελευθερισμου, στίς παραδοσιακές εθνικές άξίες, άλλά
καί στίς επιταγές των νέων καιρων. 'Η προοπτική τfjς άναπτύξεως καί του εκσυγχρο
νισμου τfjς

' Ελλάδος

άναγόταν ήδη σέ καθοριστική συνισταμένη των προσπαθειων

καί των επιδιώξεων τfjς Κυβερνήσεως του Κ. Καραμανλfj.
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Ή εϊσοδος στό δημόσιο βίο
Ό Κ. Καραμανλής γεννήθηκε στίς

1907

Μαρτίου

πατριωτικών αuτου φρονημάτων καί τής πίστεώς του πρός

στήν ϋπαιθρο τής άνατολικής Μακεδονίας. 'Η

τόν άπελευθερωτικόν μας άγ&να, άπετάθην είς αuτόν καί

8

γενέτειρά του, τό χωριό Κιούπκιοϊ -ή σημερινή

επρότεινα νά άναλάβη τήν προεδρίαν τής

Πρώτη- άπέχει

'Απελευθερώσεως τής περιφερείας του. 'Ο Γεώργιος Κα

50

χιλιόμετρα άπό τίς Σέρρες καί

βρίσκεται στό μέσο τής όδου πού όδηγεί άπό τούς
Φιλίππους στήν 'Αμφίπολη.

'Εστία πολιτιστικής

άκτινοβολίας στούς άρχαίους χρόνους, ή περιοχή αύ
τή, κάτω άπό τό πέλμα του Όθωμανου κατακτητή,

είχε μεταβληθεί στά χρόνια πού ό Κ. Καραμανλής

'Επιτροπής

ραμανλής, μολονότι ήτο είς θέσιν νά γνωρίζη τούς σοβα
ρούς κινδύνους οϋς διέτρεχεν αuτός καί ή οίκογένειά του,
άνέλαβεν άδιστάκτως τήν προεδρίαν τής 'Επιτροπής ταύ

της, ijν καί διηύθυνε μετά έξαιρετικής επιτυχίας, καταστάς
ή ψυχή τής δλης κινήσεώς μας είς τήν περιφέρειάν του.
Λόγω τής γενναίας καί άπροκαλύπτου δράσεως αuτου, κα

γνώριζε τόν κόσμο σέ θέατρο άδυσώπητου φυλετικοί)

ταστάς ϋποπτος είς τούς Τούρκους, κατ' έπανάληψιν συ

άνταγωνισμου άνάμεσα σέ 'Έλληνες καί Βούλγα

νελήφθη ύπό τούτων , εφυλακίσθη καί έβασανίσθη άγρίως,

ρους.

πλήν δμως παρά ταύτα, παρέμεινεν ακλόνητος είς τόν

'Ο

Μακεδονικός 'Αγώνας, οί πιέσεις του νεο

τουρκικοί) κομιτάτου, οί βαλκανικοί πόλεμοι καί, τέ
λος, ό Παγκόσμιος Πόλεμος καί ή εφιαλτική βουλ

γαρική κατοχή, συνθέτουν τίς πρώτες είκόνες πού

άποτυπώθηκαν στή μνήμη του μελλοντικοί) πολιτι
κοί) ήγέτη. Στό χώρο τής Μακεδονίας, οπου άνδρώ

θηκε, ή βίαιη άντιπαράθεση είχε άναχθεί σέ κανόνα

ζωής καί σέ μέσο επιβιώσεως, άtομικής καί εθνικής.
'Ο Κ . Καραμανλής γνώρισε τίς σκληρές επιπτώ
σεις άπό τήν καταπίεση καί τή βία στούς κόλπους
τής ϊδιας τής οίκογένειάς του. 'Ο πατέρας του, Γε

ώργιος, γηγενής Μακεδόνας, οπως καί ή μητέρα του
Φωτεινή, είχε ενεργά συμμετάσχει στούς εθνικούς
άγώνες πού διαδραματίστηκαν μέ επίκεντρο τήν πε

ριοχή του Παγγαίου. Στέλεχος «πρώτης τάξεως», ώς
μέλος τής άντιστάσεως κατά τών Σλάβων κομιτατζή
δων, άπολύθηκε, μέ άπόφαση των όθωμανικών άρ
χων, άπό τή θέση του δασκάλου στήν περιοχή τών

Κερδυλίων, fίδη άπό τό

1904.

Σέ άναζήτηση νέων

βιοποριστικών μέσων άσχολήθηκε εκτοτε άποδοτι
κά μέ τήν καπνοκαλλιέργεια χωρίς καί νά άναστείλει

τήν πατριωτική δραστηριότητά του . 'Ακατάβλητος

μαχηtής, θά διωχτεί έπανειλημμένα καί θά φυλακι
στεί τόσο άπό τούς Βουλγάρους οσο καί άπό τούς
Τούρκους. ' Ο στρατηγός Νταής, γνωστός ώς καπε

άγ&να μας».

Ό ϊδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ πρόχειρες ίδιό
γραφες βιογραφικές σημειώσεις του, άναφέρεται στά

πρώτα παιδικά του βιώματα:
«Κατά τήν έποχήν έκείνην ό Μακεδονικός 'Αγών
εύρίσκετο είς τό άποκορύφωμά του. 'Ο πατέρας μου

ήτο ένεργώς άναμεμιγμένος είς τόν άγώνα, γι

'

αύτό

καί ήτο ό στόχος τών Τούρκων καί τών Βουλγάρων
κομιτατζήδων.

'Ενθυμούμαι

άκόμα

τά

όπλα,

τά

όποία ήσαν άποθηκευμένα σέ μία ύπόγειο κρύπτη
του σπιτιού μας καί τά όποία δ πατέρας μου διοχέ
τευε πρός τούς 'Έλληνας άντάρτας. Τό βράδυ μάλι

στα τής γεννήσεώς μου συνέβη νά φιλοξενήται στό
σπίτι μου ό άρχηγός τής δμάδος Παγγαίου, καπετάν
Δούκας, μέ μερικά παλικάρια του. 'Όταν τούς άνηγ
γέλθη ή γέννησίς μου, τήν έόρτασαν μέ πυροβολι

σμούς, τών όποίων τά ίχνη στήν όροφήν διετηρήθη
σαν 6κτοτε κατ' έπιθυμίαν τοv πατρός μου. Τά πρώτα

μου χρόνια 6ζησα μέσα σ' αύτό τό κλίμα τής έθνικής

έξάρσεως καί, όταν μέ ρωτούσαν τί θά γίνης άμα
μεγαλώσης, άπαντοvσα, Καπετάνιος. Γι

•

αύτό καί

στίς φωτογραφίες μου τής έποχής έκείνης έμφανίζο

μαι δπλισμένος σάν άστακός».

τάν Τσιάρας, άρχηγός των έλληνικών άνταρτικών

'Η κατάλυση του καθεστώτος τής τουρκικής κυ

σωμάτων τής περιοχής, σέ μεταγενέστερη έπιστολή

ριαρχίας δέν θά σημάνει καί τήν όριστική άπαλλαγή

του σέ άθηναϊκή έφημερίδα, σκιαγραφεί τόν Γ. Κα

τής έλληνικής Μακεδονίας άπό τά δεινά τής ενοπλης

ραμανλή μέ τά άκόλουθα λόγια:
«'Ο Γεώργιος Καραμανλής, δημοδιδάσκαλος καί κα

πνέμπορος μετέπειτα, ύπήρξεν ε{ς εκ των εξόχων 'Ελλή

βίας. Στή διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέ
μου, ό Γ . Καραμανλής θά συλληφθεί άπό τούς Βούλ
γαρους είσβολείς καί θά εκτοπιστεί στή Βουλγαρία,

νων πατριωτών τής περιφερείας του. 'Έχων πληροφορίας

ώς ομηρος, γιά δεκαοκτώ μήνες . 'Η επιστροφή στή

περί τής εντιμότητας, του κύρους, τής μορφώσεως, των

γενέτειρά του, μετά τή λήξη του πολέμου, θά συμπέ-
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σει μέ τήν όριστική άποκατάσταση τfjς έλληνικfjς

οίκογένειες, άνάμεσά τους ή δική μας, δ πατέρας μου,

κυριαρχίας καί θά άποτελέσει τήν άφετηρία γιά τή

ή μητέρα μου καί οί δυό μικρότερες άδελφές μου.

γόνιμη έπίδοσή του καί σέ εργα είρηνικά. Φιλοπρό

»'Υπάρχουν στή ζωή πολλές παράξενες συμπτώ

οδος καί δημιουργικός, θά έξελιχθεί σέ εύκατάστατο

σεις. Κείνη πού μiiς πρόσμενε θά μπορουσε νά γίνη

καπνοπαραγωγό καί εμπορο, ίκανό νά έξασφαλίσει

τραγική. 'Ένα βουλγαρικό άπόσπασμα μiiς έκοψε τό

πολύ καλές συνθfjκες ζωfjς στά μέλη τfjς οίκογένειάς

δρόμο. "νΑλτ!", διέταξε δ άξιωματικός. "νΕλεγχος".

του που ε{χε, στό μεταξύ, σημαντικά έπαυξηθεί μέ

Εlδα τόν πατέρα μου νά άνασκιρτii. Τά μάτια του

τήν άπόκτηση τριών άκόμη γιών καί τεσσάρων θυ

εlχαν διασταυρωθή μέ τά μάτια του άρχηγου του
άποσπάσματος. 'Εκείνος, έκεί, χωρίς νά τόν άφήση

γατέρων.

·Η άνάμνηση τών δοκιμασιών καί τών κακουχι

μέ τό βλέμμα, έκαμε άπότομα ένα βήμα πρός αύτόν.

ών πού γνώρισε στό aμεσο περιβάλλον του, ζωντανή

'Ένα άόριστο χαμόγελο γλίστρησε στό πλακουτσω

πάντοτε στή σκέψη τοϋ Κωνσταντίνου Καραμανλή,

τό πρόσωπό του.

ήταν άλληλένδετη μέ τόν παλμό τών έπικών έθνικών

»Πάγωσα δλόκληρος. Τό μίσος, ή κακία, ή είρω

'

άγώνων τfjς πρώτης είκοσαετίας τοϋ αίώνα, δπως

νία, μιά δειλή καί θριαμβεύουσα εύχαρίστησις, δλ

άναδινόταν στήν ίδια τήν οίκογενειακή έστία του. Σέ

αύτά vπήρχaν μέσα στά μάτια πού παρατηρουσαν

προφορική άφήγησή του -πού άναδημοσιεύεται

τόν πατέρα μου. "Ενα έξάχρονο παιδί παρατηρεί τά

άπό τόν Μωρίς Ζενεβουά-, εχει άποδώσει παραστα

πράγματα αύτά πολύ καλά, εlναι ένα μέντιουμ. νΑ ρ

τικά τήν είκόνα τών γεγονότων πού σημάδεψαν βα
θιά τά παιδικά του χρόνια:

χ ι σα νά τρέμω πάνω στή σέλλα του μουλαριου, δπου

μέ εlχαν άνεβάσει γιά τόν δρόμο. "Ολα 'συνέβηκαν
πολύ γρήγορα. Μερικές λέξεις πού βγήκαν μέσ' άπ'

«Θά ξαναβλέπω πάντοτε τίς πρώτες σκηνές τοv

τά δόντια: "Ξαναβρισκόμαστε, δάσκαλε!". "Ενα χέρι

πολέμου πού μπορώ νά πώ δτι τίς έζησα. 'Ήταν στά

πού σηκώθηκε καί σκαμπίλισε τόν πατέρα μου, μιά

1913,

κατά τόν δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. νΗμουν

διαταγή σχεδόν σά γαύγισμα: "Φύγετε, σείς οί άλ

έξι χρονών. Οί Βούλγαροι προχωρούσαν γιά νάκα

λοι ... Τούτον έδώ τόν κρατώ!" Εlχα κιόλας πηδήσει

ταλάβουν τό Παγγαίο.

άπό τό ζώο, άγκαλιάζοντας τά πόδια του πατέρα μου.

Ol lσχlιlές

τακτικές έλληνικές

μονάδες, περιπλεγμένες σέ σκληρή άμυντική μάχη

τίποτε δέν θά μπορουσε νά μέ κάνη νά τ' άφήσω.

στόν ποταμό Άγγίτη, ζήτησαν ένίσχυσι άπό τούς

Καί τελικά, σχεδόν ξαφνικά, μιά χαλάρωσις, μιά

χωρικούς τής περιοχής. Καί ξαναβλέπω τόν πατέρα

έπιστροφή στή ζωή ...

μου νά κατεβαίνη πρός τήν πεδιάδα έπικεφαλής μιiiς

ρας μου πού ξέσφιξε τά μικρά μου μπράτσα. Ξανά

7Ηταν

άσφαλώς δ ίδιος δ πατέ

έκατοντάδος δικών μας. Κατά τό μεσημέρι, οί έλληνι

παιρνε τή θέσι του έπικεφαλής μας, ξαναφεύγουμε·

κές δυνάμεις υποχώρησαν ώς άσθενέστερες.

ο{ Βούλγαρο ι άπομακρύνονταν...

Ol Βούλ

γαροι πλησίασαν στό χωριό. 'Οπότε δ πατέρας μου

»Π εlχε συμβεί; Κατά τόν πρώτο Βαλκανικό Πό

μου εlπε: "Πρέπει νά πiiμε πέρ ' άπό τόν Στρ~μόνα.

λεμο, αύτός δ ίδιος άξιωματικός εlχε έλθει μιά μέρα

Οί στρατιώτες μας έκεί κάτω κρατουν τήν περιοχή.

στήν Πρώτη. Είμαστε τότε "σύμμαχοι" κατά τών

Μονάχα έτσι θά άποφύγουμε τήν αlχμαλωσία".

Τούρκων. "Ομως αύτός δ Βούλγαρος στή Μακεδο

>>Φύγαμε, λοιπόν. Στά μισά του δρόμου, στό Ρο

νία ... Αύταρχικός, αύθάδης, εlχε διατάξει τόν πατέρα

δολείβος, άσχημες εlδήσεις: οί Βούλγαροι εlχαν

μου νά διαβιβάση στούς κατοίκους του χωριου δια

προχωρήσει, έκοψαν τόν δρόμο πρός τόν Στρυμόνα!

ταγές στά βουλγαρικά.

Π νά κάνουμε; νΕπεφτε ή νύχτα. Είχαμε στό χωριό

κατηγορηματικά: "'Εδώ είμαστε σ' έδαφος έλληνι

Ό πατέρας μου άρνήθηκε

φίλους- μiiς δέχτηκαν γιά τό βράδυ. Π ώρες! Γύρω

κό". Ή σύγκρουσις ήταν σκληρή, δ χωρισμός τους

στά μεσάνυχτα, άκούστηκαν πολύ κοντά πυροβολι

άγριος, ή άνάμνησις άρκετά δριμεία γιά νά ξανανά

σμοί, έπειτα κραυγές, χτυπήματα βημάτων: οί Βούλ

ψη ή φωτιά ύστερα άπό τόσους μήνες... Άλλ' δ άν

γαροι είσtβαλαν στό χωριό μέ μιά τρομαχτική βοή.

θρωπος αύτός, δ έχθρός, εlχε διατηρήσει αlσθήματα

»Μάλιστα, τά ξαναβλέπω δλα αύτά: τόν πατέρα

άνθρώπινα. Ή δρμή μου τόν εlχε συγκινήσει. Εlχε

μου, τέσσερις ή πέντε άνθρώπους συσπειρωμένους

παιδιά. Τό εlπε: "νΕχω κι έγώ παιδιά. Μπορείς νά

γύρω του, μέ τό δπλο στό χέρι, άποφασισμένους νά

εύχαριστήσης τό άγόρι σου".

υπερασπισθούν τόν έαυτό τους, άν οί στρατιώτες έπι

»Τότε έμαθα τί σημαίνει τό αίσθημα τής θυσίας.

τίθεντο στό σπίτι. Τήν άγωνία στά μάτια τών γυναι

Αύτό έκφράζεται μέ λίγα λόγια. 'Αλλά οί ίδιες λέ

κών καί τό πατάρι δπου μiiς άνέβασαν. Φάνηκε ή

αύγή. Μιά φωνή άντήχησε στό δρόμο.

7

ξεις σπάνια έχουν τό ίδιο νόημα: εlναι ή ζωή πού τίς

Ηταν δ

χρωματίζει, πού τούς δίνει σάρκα καί βάρος. νΕνιω

δημόσιος τελάλης. Κατά διαταγή τών Βουλγάρων

θα νά γίνομαι σκληρός, τρομερά σκληρός καί βίαιος.

συνέστησε στούς πρόσφυγες τών γειτονικών χωριών

Μιά άλλη δμως έμπειρία, έπίσης τρομερή, άκόμη

νά ξαναγυρίσουν στά σπίτια τους. Αίγο πρίν τό μεση

πιό τρομερή, μέ παραφύλαγε. Στούς χρόνους τής

μέρι, δσοι άπ' τό Κιούπκιοί~ έπαιρναν τό δρόμο: τρείς

άπελευθερώσεως, ύστερ

'

άπό τόν δεύτερο αύτό Βαλ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ιωνικό Πόλεμο, είδα νά σκοτώνουν μέσα στό Κιούπκι

στικου πράκτορα είχε τήν ευκαιρία νά γνωρίσει γιά

οϊ, Τούρκους. Είδα τότε τή φλόγα τής άγριότητας

πρώτη φορά άπ' άκρο σ' άκρο τήν έπαρχία Σερρών

νά καίη στά πρόσωπα, στά μάτια τών συγχωριανών

καί νά επικοινωνήσει άμεσα μέ τούς κατοίκους καί

μας, τών γειτόνων μας. 'Έσφαξαν μερικούς Τούρ

μέ τά προβλήματά τους.

κους, πεντέξι. Σάν τό άναθυμηθώ σήμερα, σφίγγεται
άμέσως τό στήθος μου. Μερικοί άλλοι έσωσαν τή

ζωή τους, έπειδή διέφυγαν iί δέχτηκαν νά βαπτι
στούν. Ύπήρχαν έπίσης καί γυναίκες. Μιά άπ' αύ

τές, έπίσης βαφτισμένη, έγινε ύπηρέτριά μας. 'Έζη
σε μέ τή θέλησί της κοντά μας χρόνια... ;;.
'Η πρώτη γνωριμία του Κ. Καραμανλή μέ τά εγκύ

1919,

σέ ήλικία

12

ετών, θά

σταλεί άπό τόν πατέρα του σέ οίκογενειακούς φίλους
στή Νέα Ζίχνη, πρωτεύουσα τής επαρχίας Φυλλίδος ,

δπου λειτουργουσε διτάξιο ήμιγυμνάσιο. Τό έπόμενο
δμως ετος μετακόμισε στίς Σέρρες, προκειμένου νά

φοιτήσει στό καλύτερο γυμνάσιο τής περιοχής. Μο
λοντουτο, ό Γεώργιος Καραμανλής άποφάσισε, μετά

τά τέσσερα πρώτα γυμνασιακά χρόνια, νά έξασφαλί
σει στόν πρωτότοκο γιό του τίς καλύτερες δυνατές
προϋποθέσεις γιά τή συνέχιση τών σπουδών του στό
Πανεπιστήμιο . Τό ετος

1923

θά εγκαταστήσε ι τόν

Κωνσταντίνο, μαζί μέ τό νεώτερο άδελφό του 'Αλέ
κο, στήν ·Αθήνα, ώς οίκοτρόφους στό Ιδιωτικό Λύ

κειο Μεγαρέως . 'Ένα χρόνο άργότερα ό Κ . Καρα
μανλής θά εγγραφεί στό 8ο γυμνάσιο τής Κυψέλη ς ,
άπό τό όποίο καί θά άποφοιτήσει τό

1925.

Στό Πανεπιστήμιο, ό Κ. Καραμανλής δέν δίστα

σε πολύ γιά νά επιλέξει τό νομικό κλάδο. Πρός τήν
κατεύθυνση αυτή τόν ώθουσε, πέρα άπό τά Ιδιαίτερα
χαρακτηρολογικά καί πνευματικά του γνωρίσματα,
τό πρώιμο ενδιαφέρον γιά τήν πολιτική. Στά τέσσερα
χρόνια τής φοιτήσεώς του, ως τήν άπόκτηση του
πτυχίου , τό Δεκέμβριο του

«'Εν τφ μεταξύ ή οiκογένεια μεγάλωσε, τά οίκο

νομικά της έπεδεινώθησαν λόγω τής καπνικής κρί
σεως καί αί δυσκολίαι έπολλαπλασιάσθησαν. Διήνυα
τό δεύτερον έτος τού Πανεπιστημίου, δταν ό πατέρας

κλια γράμματα εγινε στό μικρό δημοτικό σχολείο
τής γενέτειράς του. Τό

'Ο ίδιος περιγράφει παραστατικά τίς άντίξοες
συνθήκες πού άντιμετώπισε:

1929, είχε τήν ευκαιρία νά

ευρύνει τίς γνώσεις καί τίς εμπειρίες του πάνω στό
πολυδιάστατο φαινόμενο του δημόσιου βίου. Πα
ράλληλα μέ τή μελέτη τών πανεπιστημιακών συγ

γραμμάτών, δέν παρέλειπε νά παρακολουθεί τακτικά
τίς συζητήσεις στό Κοινοβούλιο καί νά ένημερώνε

μου μού έγραψε δτι άδυνατεί νά χρηματοδοτήση πε
ραιτέρω τάς σπουδάς μου. 'Ενθυμούμαι τήν θλίψιν

πού έξέφραζε στό γράμμα του καί διότι θά διέκοπτα
τάς σπουδάς μου, άλλά καί διότι ό συνεταιρισμός τού
χωριού του ήρνήθη δάνειον, μέ τήν δήλωσιν δτι "δέν
είναι άνάγκη νά σπουδάζη τά παιδιά του, δπως δέν
σπουδάζουν καί τά δικά μας". Τά άνθρώπινα πάθη
στίς μικρές κοινωνίες έκδηλώνονται πιό έντονα πα

ρά στίς μεγάλες. Καί είναι φυσικόν αύτό, δεδομένου
δτι ό φθόνος πού εύρίσκεται στήν ρίζα δλων τών

παθών δέν άναπτύσσεται παρά μεταξύ γνωστών καί
όμοίων. Τότε εύρέθηκα στήν άνάγκην νά έργασθώ
καί γιά νά συνεχίσω τίς σπουδές μου. Ά νέλαβα τήν
άντιπροσωπείαν μιfiς άσφαλιστικής έταιρείας καί
περιερχόμην εiς τά χωριά τής Μακεδονίας, κάνοντας
άσφαλιστικά συμβόλαια. Εiς τήν προσπάθειαν αύτή ν

έπέτυχα πέραν πάσης προσδοκίας καί έκέρδιζα τόσα
χρήματα, diστε όχι μόνον νά καλύπτω τά δικά μου

έξοδα, άλλά νά σπουδάζω καί τόν δεύτερον άδελφόν
μου καί νά έξοφλώ καί τοκογλυφικά χρέη τού πατρός
μου. 'Ενθυμούμαι δέ τήν βαθείαν ίκανοποίησιν πού

αiσθάνθηκα, όταν, άφοv συνεκέντρωσα άξιόλογον
ποσόν, έπήγα στό χωριό μέ δώρα διά τά άδέλφια μου
καί παρήγγειλα στόν μπακάλη μιά σημαντική ποσό
τητα τροφίμων διά τίς άνάγκες του σπιτιού, πού πρά
γματι ύπέφερε. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς έτελείωσα

τάς σπουδάς μου χωρίς τακτικήν φοίτησιν εiς τό πα
νεπιστήμιον. 'Εδώ πρέπει νά σημειώσω δτι οϋτε ώς
μαθητής, οϋτε ώς φοιτητής ύπήρξα ύπόδειγμα έπιμε
λείας καί εύταξίας;;.

ται γύρω άπό τίς εξελίξ εις τής πολιτικής ζωής. 'Η

Ή πολιτική σκέψη καί οί πρώτες πολιτικές άνα

ευκαιριακή, άκόμη, επαγγελματική ενασχόλησή του,

ζητήσεις του Κ . Καραμανλή , εκδηλες άπό τά φοιτη 

στά χρόνια

τά οΙκονομικά τή ς οΙκο

τικά του χρόνια , ήταν άναπόφευκτο νά διαμορφω

γενείας του είχαν πάρει δυσάρεστη τροπή, τόν δπλι

θουν σέ στενή συνάρτηση μέ τίς σκληρές εμπειρίες

σε μέ πρόσθετες χρήσιμες εμπειρίες. 'Ως άντιπρό

του εθνικου Διχασμου.

19'28-1929, δταν

σωπος ιδιωτικής άσφαλιστικής εταιρείας δέν εδωσε

'Η άδυναμία στή διαμόρφωση κοινής στάσης

μόνο τό μέτρο τής δραστηριότητας καί τής άποδοτι

άπό τούς δύο κύριους παράγοντες του πολιτεύματος

κότητάς του, κερδίζοντας σέ διάστημα δύο ετών δσα

άπέναντι στό όξύ πρόβλημα τής συμμετοχής στόν πό

χρήματα άπαιτουνταν γιά τήν εξόφληση εκκρεμών

λε μο άποτέλεσε τήν άφ ετηρία γιά τήν εκδήλωση τής

οίκονομικών ύποχρεώσεων του πατέρα του , τ ίς δαπά

βαθύτερης εσωτε ρική ς ρή ξη ς στούς κόλπου ς τής

νες γιά τή μόρφωση τών μικρότερων άδελφών του

σύγχρονης ' Ελλάδας . Πράγματι, ή διάσταση μεταξύ

καί τά εξοδα γιά τήν όλοκλήρωση τών σπουδών του·

Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου , μέ άντικείμενο τό δι

πε ριοδ εύοντας, άκόμη, μέ τήν ίδιότητα του άσφαλι-

πλωματικό προσανατολισμό τής χώρας, θά ήταν δύ-
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σκολο νά έρμηνευθεί ώς έπιφαινόμενο τής βαθύτε

τραγωδίας. Στό έσωτερικό πεδίο, ή άπορρύθμιση τοϋ

ρης άντιθέσεως δύο ριζικά διάφορων πολιτικοκοι

κοινοβουλευτισμοϋ έξεικονιζόταν στή διαδοχή στρα

νωνικών μερίδων, τών άνδρούμενων φιλελευθέρων

τιωτικών πραξικοπημάτων καί έκβιαστικών πολιτι

άστών καί τοϋ παλαιοϋ «συντηρητικοϋ κατεστημέ

κών πρωτοβουλιών πού έπέτειναν τό γενικότερο κλί

νου». ~Εστω καί άν ή στάση τών δύο κυρίων φορέων

μα τής &βεβαιότητας καί τής άστάθειας . 'Ύστατες,

τής διαμάχης ήταν συναρτημένη μέ τή συναισθημα

εστω καί χωρίς νά ε{ναι σοβαρότερες, οί έπιπτώσεις

τική κλίση ή τήν ίδεολογική συγγένεια πρός τή μία

άπό τή συρροή ένάμισυ εκατομμυρίου προσφύγων

ή τήν άλλη άπό τίς έμπόλεμες παρατάξεις, τό βασικό

έπιβάρυναν τήν καθημαγμένη 'Ελλάδα μέ μιά σοβα

κίνητρο στήν έπιλογή τους υπήρξε ή καλύτερη άν

ρή υποθήκη στό κοινωνικό πεδίο. 'Αδύναμη έσωτε

ταπόκριση στίς έπιταγές τοϋ έθνικοϋ συμφέροντος,

ρικά, κάτω άπό τήν πίεση άντίξοων πολιτικών, οίκο

δπως διαγραφόταν μέσα άπό τήν είδικότερη άντίλη

νομικών καί κοινωνικών συνθηκών, ή 'Ελλάδα ε{ χε

ψή τους γιά τή βαθύτερη σημασία καί τήν πιθανή

έπιπρόσθετα νά άντιμετωπίσει καί τά έπακόλουθα

εκβαση τής παγκόσμιας διαμάχης. 'Η νέα άποφασι

τής μοιραίας υποβαθμίσεώς της στό πεδίο τής διε

στική άντιπαράταξη τών κυρίως φιλελεύθερων καί

θνοϋς ζωής.

ριζοσπαστικών πρός τά περισσότερο συντηρητικά

ζητήσουν μάταια, τουλάχιστον rος τό

κοινωνικά στοιχεία, τών όποίων ή καθοριστική πα

σφαλίσουν τά διπλωματικά έρείσματα πού θά προ

ρουσία στά πλαίσια τής έλληνικής πολιτικής ζωής

σφέρονταν νά συμβάλουν στήν ένίσχυση τών προϋ

Οί έλληνικές Κυβερνήσεις

1928,

θά έπι

νά έξα

ε{χε σημαντικά υποβαθμιστεί μετά τήν κατίσχυση

ποθέσεων γιά τήν άμυντική κάλυψη τής χώρας άπέ

τοϋ κινήματος τοϋ

ναντι σέ εκδηλες ή λανθάνουσες άπειλές σέ βά

1909 καί τ,ήν άνοδο τοϋ

Βενιζέλου

στήν έξουσία, εμελλε νά προσδώσει δραματικό περι

ρος τής έδαφικής άκεραιότητας καί τής άνεξαρτησί

εχόμενο καί εύρύτερες προεκτάσεις στήν έξέλιξη

ας της.

τής κρίσης, ώς έπακολούθημα τής άρχικής διαστά

'Η πολιτική σκέψη τοϋ Κ. Καραμανλή διαμορ

σεως. ·Η πόλωση τών πολιτικών δυνάμεων καί τοϋ

φώθηκε σέ συνάρτηση μέ τίς άπτές πραγματικότητες

έκλοyικοϋ σώματος θά άποτελέσει συνάρτηση τής

τής έλληνικής πολιτικής ζωής. ·Η λειτουργία τοϋ

προσφυγής τών άντίπαλων μερών σέ ένέργειες καί

Κράτους θά όφειλε νά έδράζεται στίς προϋποθέσεις

πρωτοβουλίες άκραίες, δπως ή άρνηση τοϋ Κων

τής σταθερότητας καί τής συνέχειας, ένώ, παράλλη

σταντίνου νά έφαρμόσει τήν πολιτική τοϋ υπεύθυνου

λα, ή άνοχή καί ό όρθός λόγος θά επρεπε νά έπι

πρωθυπουργοϋ, ή συνακόλουθη προσβολή τής, εστω

δροϋν καθοριστικά στή διαμόρφωση τής πολιτικής

καί σοβαρά κλονισμένης, έθνικής ένότητας καί τής

συμπεριφοράς τών δημόσιων άνδρών. 'Η κοινοβου

εννομης τάξης άπό τό Βενιζέλο, ή έκβιαστική άνάμι

λευτική διαδικασία άποτελεί τήν προϋπόθεση καί

ξη τών ξένων Δυνάμεων στήν έσωτερική ζωή τής

τόν δρο γιά τήν άνάπτυξη καί τή λειτουργία τοϋ πο

χώρας. Κάτω άπό τή δυσβάστακτη αύτή υποθήκη, ή

λιτικοϋ διαλόγου καί τών πολιτικών άνταγωνισμών.

δικαίωση τοϋ ήγέτη τών Φιλελευθέρων στό διπλω

Χωρίς νά ε{ναι δυνατό νά καθοριστεί μέ άσφάλεια

ματικό πεδίο θά άποδειχτεί άνίσχυρη νά έξουδετε

πότε άκριβώς συνέλαβε τήν εννοια τοϋ <<πολιτικοϋ

ρώσει τίς δευτερογενείς πολιτικές άντιδράσεις καί ν'

ήθους», στήν εύρύτερη διάσταση πού θά τής προσ

άναγάγει τό κριτήριο τής εύοδώσεως τών έθνικών

δώσει στήν πράξη, θά ήταν εϋλογο νά υποστηριχτεί

άγώνων σέ μοχλό ίκανό νά έξασφαλίσει τήν άποκατά

δτι ή αίσθηση τής ίδιαίτερης σχέσης τοϋ πολίτη μέ

σταση τής έθνικής όμοψυχίας .

τήν πολιτεία καί ό λειτουργικός ρόλος τοϋ πρώτου ή

·Ο άντίκτυπος τών γεγονότων πού συνέχονται μέ

τής δεύτερης, αύτόνομα ή σέ συνάρτηση μεταξύ τους,

τό φαινόμενο τοϋ έθνικοϋ Διχασμοϋ θά ξεπεράσει

άντλεί τήν πρώτη εμπνευσή της στίς νεανικές παρα

αίσθητά τά χρονικά πλαίσια τοϋ πρώτου Παγκόσμι

στάσεις τοϋ Κ. Καραμανλή.

ου Πολέμου. Τήν έπαύριο τής είρήνης, δταν άκριβώς

Σέ συνδυασμό μέ τίς γενικές αύτές άρχές, άπότο

ό Κ. Καραμανλής έρχόταν σέ πρώτη έπαφή μέ τήν

κες τής πρώτης γνωριμίας του μέ τήν έλληνική πολι

πολιτική πραγματικότητα, άδυσώπητοι έσωτερικοί

τική πραγματικότητα, ό Κ. Καραμανλής διαμόρφωσε

άνταγωνισμοί καί άγεφύρωτες άντιθέσεις υπονόμευ

καί ενα πρακτικό δόγμα πού άπορρέει άπό τή βίωση

αν έξακολουθητικά τήν δμαλή λειτουργία τοϋ δημο

τής πικρής έμπειρίας τοϋ έθνικοϋ Διχασμοϋ: οί πολι

κρατικοϋ πολιτεύματος, άνέστελλαν τήν άποκατά

τικές άντιπαραθέσεις δέν θά όφειλαν, σέ δποιαδήπο

σταση κλίματος έθνικής όμοψυχίας καί τελικά ύπο

τε περίπτωση καί στό όνομα δποιασδήποτε σκοπιμό

θήκευαν τό έθνικό μέλλον τής χώρας. 'Αλληλένδετη

τητας, νά όδηγήσουν στήν υπέρβαση τών δρίων τής

μέ τήν έσωτερική διαμάχη, ή έπώδυνη ήττα στό

κοινοβουλευτικής νομιμότητας. 'Η άφομοίωση τών

Μικρασιατικό μέτωπο καί ό ξερριζωμός τοϋ 'Ελληνι

κομματικών άντιθέσεων στά πλαίσια τής λειτουργίας

σμοϋ άπό τίς προπατορικές του έστίες στή Μικρά

τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος όφείλει νά άποτελεί

'Ασία, τήν άνατολική Θράκη καί τόν Πόντο, ε{χαν

σταθερό κανόνα στή διαμόρφωση τής δημόσιας ζω

προσδώσει στήν κρίση τίς διαστάσεις τής έθνικής

ής. Οί καταλυτικές έπιπτώσεις άπό τή διάρρηξη τής
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έθνικής δμοψυχίας δέν ε{ναι δυνατό νά aντισταθμι

προσφέρει τόν έαυτό του κατά τό δικό του τρόπο,

στοϋν μέ δποιοδήποτε πρόσκαιρο πολιτικό όφελος ...

&νάλογα μέ τήν εύκαιρία καί τίς περιστάσεις. 'Εγώ

Οί σκέψεις αύτές είχαν νωρίς αναχθεί aπό τόν Κ.

θέλω νά aφιερωθώ στό λαό μου· θέλω νά δικαιώσω τό

Καραμανλή σέ καθοριστικό γνώμονα τής πολιτικής

πέρασμά μου aπό τόν κόσμο αύτό, ύπηρετώντας αύ

συμπεριφορaς του. 'Η άμβλυνση τής όξύτητας καί ή

τούς τούς aνθρώπους)).

πλήρωση τοϋ χάσματος πού είχε φθάσει νά χωρίζει
τά στελέχη καί τούς όπαδούς τών δύο μεγαλύτερων

πολιτικών παρατάξεων τής χώρας θά aποτελέσουν
μόνιμο μέλημα καί σταθερή έπιδίωξή του. "Αξιο ίδι

Καί δ Κ. Καραμανλής συγκεφαλαιώνει τίς σχετι

κές αναμνήσεις του:

«Ό

πατέρας μου έξεδήλωσε τήν έκτίμησίν του

αίτερης ύπογραμμίσεως ε{ναι τό γεγονός ότι ή ανά

διά τήν φιλοσοφίαν μου αύτή, &λλά προσέθεσε: "Στό

ληψη σειρίiς πολιτικών πρωτοβουλιών του συνυφάν

χωριό μας εχουμε μιά παροιμία πού λέει: aλλα λένε

θηκε μέ τήν άμεση ή εμμεση αναζήτηση ένός εύρύ

τά γράμματα καί aλλα λένε τά πράγματα", έννοών μέ

τερου πλαισίου συνεργασίας, πρόσφορου νά περιλά

αύτό, δτι aλλο θεωρία καί aλλο πρiiξις. 'Επιμείναμε

βει aντιπροσωπευτικές δυνάμεις aπό τά aντιμαχόμε

καί οί δύο στίς aπόψεις μας, μέ aποτέλεσμα νά χωρί

να στρατόπεδα, τών Λαϊκών καί τών Φιλελευθέρων.

σουμεν ψυχραμένοι. Καί τόν έπανήδα μετά δύο μή

Πολύ περισσότερο . aπό ίδεατή, ή έπιδίωξη αύτή

νας, όλίγον πρό του θανάτου του.

aποτελεί καθοριστικό όρο τής στρατηγικής τοϋ κ.

όλίγον πρίν πεθάνη, έζήτησε μέ νευμα aπό τήν μητέ

Καραμανλή, ίδιαίτερα στή φάση τών πιό κρίσιμων

ραν μου νά μiiς συγκεντρώση γύρω του. Miiς tβλεπε

πολιτικών έπιλογών του .

θλιμμένα καί περιέφερε τήν ματιά του aπό μένα στά

'Η ροπή τοϋ Κ. Καραμανλή πρός τήν aνάμιξη
στά κοινά καλλιεργήθηκε ένεργότερα σέ συνδυασμό
καί μέ τήν άσκηση τοϋ δικηγορικοί> λειτουργήμα

τος, aπό τό

1930 ώς τό 1935.

Εύθύς μετά τήν aπόλυσή

του aπό τό στρατό, έγκαινίασε τή δικηγορική του

θητεία, στίς Σέρρες, μετά aπό ενα σύντομο στάδιο
στήν 'Αθήνα. 'Αφοϋ σύντομα ξεπέρασε τίς aρχικές
aντιξοότητες,

δέν

άργησε

νά

δημιουργήσει

τίς

προϋποθέσεις γιά μιά καρποφόρα σταδιοδρομία. 'Η

έπαγγελματική έντούτοις έπιτυχία όχι μόνο δέν aπο
προσανατόλισε, aλλ,

aντίθετα εστρεψε aποφασι

στικότερα τόν Κ. Καραμανλή στήν κονίστρα τής

πολιτικής. Τήν ακατανίκητη αύτή ελξη δέν στάθηκε
ίκανή νά αναστείλει οϋτε καί ή παρέμβαση τοϋ πατέ
ρα του . Σέ μιά κρίσιμη συνάντησή τους στήν Πρώτη,

δ Γεώργιος Καραμανλής, γνώστης τής ίδιοσυγκρα
σίας τοϋ πρωτότοκου γιοϋ του, aφοϋ έξήρε τήν
ανάγκη νά aφιερωθεί στή δουλειά του καί νά μείνει

μακριά aπό τίς «παγίδες» τής πολιτικής, είχε χαρα
κτηριστικά παρατηρήσει : «Δέν είσαι καμωμένος γι'
αύτό τό έπάγγελμα ... "Η θά συμβιβασθείς, θά δεχθείς
συναλλαγές, κομπίνες, ύποκρισίες ή θά κρατήσεις
τήν ακαμψία σου καί θά aποτύχεις . 'Όπως καί νά
είναι, θά ύποφέρεις, σέ ξέρω». Σέ aπάντηση δ Κ.
Καραμανλής έξέφρασε μιά aντίληψη

πού εμελλε

εκτοτε νά μετουσιώσει σέ «αϊρεση βίου».

'Ενθυμουμαι δτι

παιδιά καί aντιστρόφως, σάν νά μέ ρωτουσε μέ &γω
νία έάν θά τά προστατεύσω. 'Η ματιά αύτή μέ παρη
κολούθησε σ' δλη μου τήν ζωή καί ένέπνευσε τίς

θυσίες πού εκαμα διά τήν οlκογένειά μου. "Εχω δέ
τήν έντύπωσιν δτι &πέθανε μέ τό αί'σθημα δτι δ γυιός
του έπιδοθείς εlς τήν πολιτική ν δέν ήκολούθησε τόν
όρθόν δρόμον. Κατά τήν διάρκειαν τής σταδιοδρο

μίας μου εlχα πολλές φορές τήν εύκαιρία νά ένθυμη
θώ τάς συμβουλάς του καί νά διερωτηθώ aν εκαμα
καλά νά τάς &γνοήσω.

)) 'Ο

διάλογος αύτός,

τόν δποίΌν εlχα μέ τόν

πατέρα μου, φωτίζει ί'σως τόν τρόπον μέ τόν δποίον
ifσκησα τήν πολιτικήν καί έτερμάτισα τήν σταδιο

δρομίαν μου, διότι κίνητρον εlς τάς πράξεις μου δέν
ήτο ή κατάκτησις καί διατήρησις τής έξουσίας, &λ
λά ή ίκανοποίησις του αlσθήματος δτι έκπληρώ
&ποστολήν. Αύτό &κριβώς μέ κατέστησεν ίκανόν νά

aποφεύγω τούς εύτελείς συμβιβασμούς πού εlναι τό
σον συνήθεις εlς τήν πολιτική ν καί lδίως έν 'Ελλάδι.

)) 'Εν

τφ μεταξύ εlς τάς Σέρρας &πεκορυφώθη ή

διένεξις μεταξύ τών δύο συνδυασμών, οί δποίοι τελι 
κώς διεξεδίκουν &μφότεροι τήν συμμετοχήν μου.
'Αφου εκαμα μίαν προσπάθειαν συνδιαλαγής,

ή

δποία μάλιστα μ, εφερε εlς ζωηράν aντίθεσιν μέ τόν

aρχηγό ν του έπισήμου συνδυασμου 'Αργυρό ν, δια
κεκριμένον καί εντιμον πράγματι πολιτικόν, aπεφά
σισα νά μήν μετάσχω τής έκλογής του

1932.

Πάντως

«'Εάν περιμένης νά νοιιωκυρευτώ καί νά ζήσω

ή aξιοπρεπής αύτή συμπεριφορά καί ή εκδηλος συμ

μιά συνήθη ζωή, πρέπει νά σου πώ δτι ποτέ δέν θά

πάθεια τής κοινής γνώμης, μέ καθιέρωσαν εκτοτε ώς

λογικευθώ κατ' αύτόν τόν τρόπο. "Α ν tχω φιλοδοξ ί

σοβαρόν πολιτικόν παράγοντα τής περιοχής μας.

ες, εlναι γιατί μ

,

ένδιαφέρουν aλλα πράγματα πολύ

))Μετά τόν θάνατον του πατρός μου, έπισυμβάντα

'Ημπορεί αύτό

τόν Νοέμβριον του Ιδίου ετους, εύρέθην εlς τήν

νά είναι aφελές. Πιστεύω δμ ως δτι δέν δικαιώνεται ή

&νάγκην νά &ναλάβω πλήρως τήν προστασίαν τής

σημαντικότερα aπό μένα τόν ί'διον.

παρουσία μας σ' αύτόν τόν κόσμο μέ τό νά καλλιερ

οlκογενείας μου, ή δποία, έκτός τής μητρός μου, περι

γουμε τή μικρή προσωπική μας εύτυχία. Καθένας

ελάμβανεν τρείς &δελφάς καί τρείς &δελφούς, δ μι -
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Μαθητής Γυμνασίου στήν 'Αθήνα.
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Κυνηγετική έκδρομή έξω aπό τήν Πρώτη.

Σέ δρόμο τής 'Αθήνας, τήν έποχή πού aσιωί5σε τή δικηγορία.
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ιφότερος τών όποίων, 'Αχιλλεύς, ή το τότε δύο μόλις

έπιβολή του καθεστώτος τής 4ης Αυγούστου, σέ μιά

έτών. Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ήτο φυσικόν νά μήν

τελευταία προσπάθεια γιά τήν αποκατάσταση τής

κάμω σκέψι ν περί συμμετοχής μου εlς τάς έκλογάς

δημοκρατικής όμαλότητας, θά διεξαχθοϋν, στίς

του

'Ιανουαρίου

1933,

αtτινες έφεραν εlς τήν έξουσίαν τό Ααϊκό

16

συμμε

τοχή δλων τών παρατάξεων. Τά δύο κύρια πολιτικά

κόμμω>.
'Από τήν έπάνοδο του Λαϊκου Κόμματος στήν

έξουσία ως τήν πρώτη είσοδο του Κ. Καραμανλή
στή Βουλή μεσολαβουν κρίσιμα γεγονότα, δηλωτικά

τής βαθμιαίας ύποτροπής του έθνικου Διχασμ~ϋ, μέ
αποκορύφωμα τό αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα
του Μαρτίου

«Κατά τήν διάρκειαν του κινήματος έκείνου, ε[χα
Σέρρας εlχαν έπικρατήσει οί κινηματία ι καί μέ συνέ
λαβαν μαζί μέ aλλους πολιτικούς των άντιπάλους καί
μiiς ένέκλεισαν εlς τάς φυλακάς. Μετά τινάς ήμέρας
τό κίνημα κατέρρευσεν καί ό διευθυντής τών φυλα
κών, διά νά προλάβη τήν άπαγωγήν μου, ώς όμήρου,
διευκόλυνεν τήν δραπέτευσίν μου. Νύχτα κατευθύν

'

t:ναν συνάδελφόν μου πρός τόν Στρυμόνα

καί άφου διαφύγαμε τούς πυροβολισμούς πού έρρί
φθησαν έναντίον μας, συναντήσαμεν, έκείθεν του
ποταμου, τάς κυβερvητικάς δυνάμεις μέ έπικεφαλής

τόν στρατηγόν Κονδύλην, ό όποίος άπό θαυμαστής
του Βενιζέλου είχε μεταβληθή εlς θανάσιμον έχθρόν
του. Τό κίνημα αύτό τό όποίον εlχεν πάρει τήν μορ
φήν του έμφυλίου πολέμου, aφησε, δπως καί τό έπει
σόδιον του

1928,

βαθύτατα ϊχνη εlς τήν ψυχήν μου

καί έπηρέασεν άργότερα καί τήν πολιτική ν μου συμ
περιφοράν καί τάς τελευταίας άποφάσεις τής στα
διοδρομίας μου».

Τόν 'Ιούνιο του

μέτωπα

ουσιαστικά

θά

iσοψηφίσουν·

εiδικότερα

δμως στήν έκλογική περιφέρεια τών Σερρών, μολονό
τι ή δύναμη του Λαϊκου κόμματος θά συρρικνωθεί

άνησυχητικά, ό Κ.

Καραμανλής θά έπανεκλεγεί

βουλευτής, τή φορά αυτή στήν πρώτη θέση .
' Η πρώιμη καταξίωση του Κ. Καραμανλfj στόν

1935.

καί έγώ τήν προσωπικήν μου περιπέτεια. Εlς τάς

θημεν μ

1936, νέες γενικές έκλογές μέ τή

πολιτικό στίβο ήταν μοιραίο, κάτω άπό τίς aντίξοες
συνθήκες τής έποχής, νά μείνει, βραχυπρόθεσμα,
χωρίς έπαύριο. Τό δημοκρατικό καθεστώς καταλυό

ταν προτοϋ νά δοθεί στό νεαρό βουλευτή ή ευκαιρία
νά δικαιώσει από τά κοινοβουλευτικά εδρανα τίς
προσδοκίες πού ε{χε δημιουργήσει μέ τήν αξιοπρέ
πεια καί τήν ευθύτητα, τή σταθερή καί όρθολογική

τοποθέτησή του απέναντι στά πράγματα, τήν έπι
βλητική παρουσία του. 'Η βαθμιαία aποσύνθεση του
κοινοβουλευτικου βίου ε{χε άποδυναμώσει τίς προϋ
ποθέσεις

γιά

τήν

προάσπιση

του

πολιτεύματος.

'Ανίσχυρες νά συνειδητοποιήσουν ή νά aντιδρά
σουν αποτελεσματικά στήν άπειλή πού διαγραφόταν

όλοένα καί καθαρότερα, οί δύο ήγετικές κομματικές
παρατάξεις, aπό σφάλμα σέ σφάλμα, κατέληγαν νά

έκχωρήσουν τήν έξουσία στόν έπίδοξο δικτάτορα,
προτου έπιχειρήσει ό ίδιος τήν έκτροπή aπό τήν
κοινοβουλευτική τάξη.

'Η πλήρης aποδυνάμωση

καί αυτών τών κομματικών μηχανισμών, εσχατο
έπακόλουθο τής γενικfjς άπορρυθμίσεως τών δημο

κρατικών λειτουργιών, θά συμβάλει στήν περιστολή

1935,

σέ ήλικία μόλις ακόμη
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καί κάθε όργανωμένης άντιδράσεως aπέναντι στό

έτών, ό Κ. Καραμανλής έκλέγεται βουλευτής του

καθεστώς τής 4ης Αυγούστου. 'Ο Κ. Καραμανλής

Λαϊκου κόμματος στό νομό Σερρών. Ή πρώτη, έν

aπό τήν ίδιαίτερη περιφέρειά του, δπου θά αποσυρ

τούτοις, είσοδός του στή Βουλή ήταν μοιραίο νά

θεί γιά νά ασκήσει καί πάλι τό δικηγορικό έπάγγελ

συμπέσει μέ γεγονότα πού προορίζονταν νά όδηγή

μα, δέν θά παύσει νά αναζητεί τόν τρόπο γιά τήν

σουν τήν κατάλυση του κοινοβουλευτικου πολιτεύ

άποκατάσταση τών δημοκρατικών θεσμών. Σέ άπο

ματος. 'Η aποχή τών Φιλελευθέρων καί τών άλλων

καλυπτική

όπαδών τής αβασίλευτης δημοκρατίας από τίς έκλο

Τσαλδάρη, τό Μάιο του

έπιστολή

του

πρός τόν

1937,

Κωνσταντίνο

έπισημαίνει:

γές, ενα aπό τά συμπτώματα τής απορρυθμίσεως τής
λε ιτουργίας του δημοκρατικου πολιτεύματος, προο

«Π γίνεται μέ τήv κατάστασιν; Εlς τάς 'Αθήνας

ριζόταν, έπιπρόσθετα, νά ευνοήσει τή διαδικασία γιά

έπληροφορήθην τά περί πρωτοκόλλου τών κομμά

τήν παλινόρθωση τής δυναστείας μέ ψήφο τής μονό

των κ.λ.π. Στό άδιέξοδο πού μiiς ώδήγησε ή aστοχος

πλευρης Ε' ·Εθνικής Συνελεύσεως καί ή πολιτική

πολιτική του κ. Μεταξά εlναι κι αύτό κάτι. 'Ένα ση

κρίση κατέληγε νά πάρει πρόσθετες έπιβαρυντικές

μείο πολιτικου προσανατολισμου.

διαστάσεις μετά τήν πραξικοπηματική ανατροπή τής
Κυβερνήσεως

Τσαλδάρη,

τήν

έπικράτηση

τών

»Δέν γνωρίζω τάς τελευταίας άπόψεις σας. Πάν
τως, δπως διεμορφώθη έσχάτως ή κατάστασις τής

ακραίων φιλοβασιλικών στοιχείων καί τήν έπικύρω

χώρας δέν μπορεί παρά νά έμπνέη άvησυχίας.

ση τής άρχικής aποφάσεως του Κοινοβουλίου μέ τό

έχθρότης του λαου, ού μόνον άλλά καί του στρατου

'Η

δημοψήφισμα τfjς 3ης Νοεμβρίου, ή διεξαγωγή του

ήδη, κατά του σημεριvου καθεστώτος όλονέν έντεί

όποίου εδωσε λαβή σέ ζωηρές αμφισβητήσεις. Στό

vεται.

ένδιάμεσο διάστημα, aπό τίς αλλεπάλληλες προ

»Εlναι εύνόητοv, άνεξαρτήτως δλωv τών aλλων,

σβολές τής κοινοβουλευτικής τάξης ως τήν τελική

δτι καί μόνη ή άνωτέρω άντίθεσις λαου καί Κυβερvή-
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σεως ε{ναι ίκανή νά δδηγήση τόν τόπον είς άνεπα

πτοντες είς μίαν άνεξήγητον, άλλά καί άκατανίκητον

νορθώτους συμφοράς. 'Η γνώμη μου ε{ναι δτι δ πο

τάσιν αύτοκαταστροφής. Τήν τάσιν αύτήν πολλοί

λιτικός κόσμος πρέπει ifδη νά άντιμετωπίση άποφα

lστορικοί τήν έπεσήμαναν καί τήν dJκτιραν. Πολύ

σιστικότερα τήν κατάστασιν, έάν θέλη νά εύρίσκεται

χαρακτηριστική έν προκειμένφ ε{ναι μιά άναφορά

είς τήν άποστολήν του. Καί έάν μέν δέχεται δτι δέν

τού Δεριγνύ, είς τήν δποίαν, μεταξύ τών tiλλων,

δύναται νά δώση αύτός είς τόν τόπον καλυτέραν τής

εγραφε: 'Όί 'Έλληνες έπιδίδονται είς τόν άλληλο

σημερινής Κυβέρνησιν, tiςκάμη χρήσιν τής έπιρροής

σπαραγμόν δ ταν άκριβώς ή τύχη τούς μειδιάση ";;.

του έπί τού λαού διαλύω ν τήν δυσφορία ν του, ifτις δύ
ναται νά άποβή ήφαίστειον τού κοινωνικού μας καθε

Ευθύς μετά τήν άναγγελία τής φασιστικής εισβο

στώτος. 'Εάν άντιθέτως δέχεται δ τι ή σημερινή κατά

λής, ό Κ. Καραμανλής εσπευσε νά καταταγεί στό

στασις δημιουργεί κινδύνους διά τήν χώραν, δπως πι

στράτευμα, άλλά δέν εγινε δεκτός ώς μάχιμος, έξαι

στεύω έγώ τουλάχιστον, εχει έπιτακτικήν ύποχρέω

τίας τ&ν συμπτωμάτων βαρυκοίας πού ε{χαν έπιταθεί

σιν άπέναντι τού λαού, τόν όποίον αύτός ώδήγησε είς

σέ άνησυχητικό βαθμό. n Ηδη, οί ειδικοί πού εlχε

τήν σημερινή ν άθλιότητα, ν' άναλάβη άγώνα σκλη

συμβουλευθεί στή Γερμανία, δύο χρόνια νωρίτερα,

ρό ν, άγώνα μέχρι πεζοδρομίου κατά τής Κυβερνήσε

ε{χαν διαγνώσει προϊούσα ώτοσκλήρυνση, άθερά

ως. 'Εγκαίρως δέ, διότι φοβούμαι δτι έάν άργοπορήσω

πευτη μέ τά μέσα τής έποχής . Οί έλπίδες τους περιο

μεν είς τόν άγώνα αύτόν, τόν όποίο ν ή νοοτροπία τού

ρίζονταν στήν άπλή έπιβράδυνση τής έπιδεινώσεως

κυβερνώντος τήν χώραν καθιστά άναπόφευκτον, θ' ά

των συμπτωμάτων, μέ άποτέλεσμα νά διαγράφεται

ναγκαθώμεν άργότερον ύπό τήν πίεσιν τής κοινής

στή σκέψη του νέου πολιτικου ή άπειλή τής μελλον

γνώμης ν ' άγωνισθώμεν καί κατά τού βασιλέως

νά

τικής άποχωρήσεώς του άπό τόν ένεργό δημόσιο

if

προσφερθώμεν θύματά του διά μίαν είσέτι φοράν.

βίο. 'Η άναγκαστική άπ<;>χή του άπό τό μέτωπο τ&ν

;;Δέν γράφω περισσότερα διότι αί άπόψεις μου

πολεμικών έπιχειρήσεων έξηγεί πιθανότατα καί τήν

σiiς ε{ναι γνωσταί στό σύνολό τους άπό τό παρελθόν.

άπόφαση νά κλείσει τό δικηγορικό γραφείο του στίς

Σiiς καθιστώ γνωστόν μόνον δτι οί πολιτευόμενοι

Σέρρες καί νά οικήσει στήν 'Αθήνα. ' Η έγκατάστα

τής Βορείου 'Ελλάδος ε{ναι ώριμοι δι

σή του στήν πρωτεύουσα εμελλε νά συμπέσει μέ τήν

'

οίανδήποτε

κίνησιν. 'Όπως σiiς εγραψα καί στήν προηγουμένην

άσθένεια καί τό θάνατο τής μητέρας του -μετά άπό

μου έπιστολήν θά ήδυνάμην ν ' άναλάβω έδώ έπάνω

χειρουργική έπέμβαση στόν «Ευαγγελισμό» . «Μία
άπό τίς όδυνηρότερες στιγμές τής ζωής μου;; -ση

οίανδήποτε σχετικήν πρωτοβουλίαν;;.

' Η κήρυξη του έλληνοϊταλικου πολέμου θά κο
ρυφώσει τίς δοκιμασίες του εθνους. «'Ητο ή στιγμή

τής έξάρσεως τού εθνους;;, έπισημαίνει ό ίδιος σέ
πρόχειρες σημειώσεις του:

μειώνει- «ήταν δταν έπήγα στό χωριό καί άνεκοί
νωσα στά όρφανά άδέλφια μου τόν θάνατον τής μη

τρός των, τήν όποία ν ε{χα ένταφιάσει στήν 'Αθήνω;.
Μόνος ουσιαστικά ύπεύθυνος γιά τήν τύχη τής οικο
γένειας , ό Κ. Καραμανλής, μετά τήν έπιβολή τής

«'Ένας Ρωμαίος ίστορικός είπε δτι έκείνο τό

γερμανοβουλ γαρικής κατοχής στήν άνατολική Μα

όποίο χαρακτηρίζει τούς 'Έλληνες ε{ναι "τό πρό

κεδονία, μετέφερε τά νεώτερα άδέλφια του στήν

σκαιρον καί τό ύπερβολικόν". Καί πράγματι αί κατά

πρωτεύουσα, γιά νά ύποχρεωθεί, λίγο άργότερα, νά

καιρούς ψυχικαί καί πνευματικαί έξάρσεις των φθά

έπαναφέρει στή Νιγρίτα, όπου ή συντήρηση ήταν

νουν σέ ϋψη άπροσπέλαστα, άλλά δέν μένουν έκεί,

ευχερέστερη . 'Η σοβαρή, πράγματι, έπιβάρύνσή του

παρά μονάχα γιά μιά στιγμή. Καί τήν στιγμήν δμως

μέ ευθύνες καί ύποχρεώσεις είχε συμπέσει μέ τή

αύτή ν δίδουν στόν κόσμο ίδέες καί φωτεινά παραδεί

συρρίκνωση

γματα, ένώ οί ίδιοι ξαναπέφτουν στό σκοτάδι. Αύτό

' Οπωσδήποτε, μετά τή μετακίνησή του άπό τίς Σέρ

των

οικονομικών

του

δυνατοτήτων.

συνέβη πολλές φορές στήν ίστορία μας καί έπανελή

ρες , έγγράφηκε στό Δικηγορικό Σύλλογο 'Αθηνών,

φθη καί κατά τόν τελευταίον Παγκόσμιον Πόλεμον.

χωρίς όμως νά κατορθώσει νά άσκήσει ένεργά τή

τήν διεδέχθη ή άθλιότης τού

δικηγορία παρά μόνο γιά λίγους μήνες . 'Η έπίταξη

έμφυλίου πολέμου μέ δλας τάς συνεπείας του. 'Όπως

του Μεγάρου ' Αφθονίδου, όπου στεγαζόταν τό γρα

διεδέχθη δ έμφύλιος διχασμός τάς νίκας τού

φείο του, τόν ώθησε στήν άπόφαση νά άναστείλει

καί δπως διεδέχθη ή έθνική συμφορά τού

ουσιαστικά τήν έπαγγελματική του δραστηριότητα.

Τήν εξαρσιν τού

1940,

1912-13
1922 τόν

θρίαμβον τών Σεβρών.

Μακριά, έξάλλου, άπό κάθε έπικοινωνία μέ τίς άρχές

;;Καί ετσι άποδεικνύεται δ τι ό μύθος τού Σισύφου

κατοχής, άπέρριψε τίς προτάσεις γιά τήν άνάθεση

δέν ύπήρξεν αύθαίρετο δημιούργημα φαντασίας, άλ

Γενικής Γραμματείας ή Νομαρχίας, μέ άποτέλεσμα

λά συμβολισμός καί άπεικόνισις τής έλληνικής ζω

νά διατηρήσει, παρά τήν ύλική άνέχεια, άκέραιη τήν

ής. Μέ μίαν δμως διαφοράν, δτι ό μέν Σίσυφος ύφί

αυτοτέλεια καί τήν άνεξαρτησία του.

στατο τό μαρτύριόν του έκτελών καταδίκην τών Θε
ών, ένώ οί 'Έλληνες τό δημιουργούν οί ίδιοι ύποκύ-

'Αντίθετος άπό ιδιοσυγκρασία σέ κάθε μορφή
πολυπραγμοσύνης

ή

καιροσκοπικου

αυτοσχεδια-
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σμοu, ό Κ. Καραμανλής θά άντιμετωπίσει μέ σκεπτι

ήμέρες σέ στρατόπεδο, προτοu νά του δοθεί ή <'iδεια

κισμό τίς ρευστές καί περιστασιακές πολιτικές συσ

μεταβάσεως στό Κάιρο, δπου ή <'iφιξή του θά συμπέ

σωματώσεις πού θά κυοφορηθοuν στό χώρο τής κα

σει μέ τήν άπελευθέρωση τής 'Αθήνας άπό τή γερ

τεχόμενης 'Ελλάδας. «Κανένα κίνημα τής περιόδου

μανική κατοχή. Στίς

έκείνης δέν έξέφραζε τίς δικές μου πολιτικές lδέες)),

μηνη περιπλάνηση, θά έπιστρέψει στήν 'Ελλάδα μέ

θά παρατηρήσει άργότερα ύποδηλώνοντας τή βαθύ

βρετανικό στρατιωτικό άεροσκάφος.

τερη προσήλωσή του στήν άναζήτηση ένός εύρύτε

ρου στρατηγικοu σχεδιασμοu, ίκανοu νά άποβλέψει

στή μακροπρόθεσμη άντιμετώπιση του έλληνικοu
πολιτικου προβλήματος. 'Ως μόνη ϊσως έξαίρεση θά

ήταν δυνατό νά θεωρηθεί ή ενταξή του, τό ετος

26

'Οκτωβρίου, μετά άπό τετρά

'Ιδιαίτερα διαφωτιστική εΙ ναι ή άναφορά στά
δραματικά αύτά γεγονότα άπό τόν Κ. Καραμανλή, σέ
μεταγενέστερα ύπαγορευμένες σημειώσεις του.

«Τήν ά'νοιξιν τοίJ

1942,

1943 καί μετά

τήν άναχώρησιν

άπό κοινοu μέ τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο, τόν Ξενο

τοίJ κ. Παπανδρέου διά τήν Αίγυπτον εlχαν όργανω

φώντα Ζολώτα, τό Γεώργιο Μαuρο, τόν Πέτρο Γα

θή άποστολαί πολιτικών προσώπων διά τήν Μέσην

ρουφαλιa καί τόν "Αγγελο 'Αγγελόπουλο, σέ μία

Ά νατολήν, δπου ή κατάστασις ένεφανίζετο άπελπι

δμάδα φιλελεύθερων πολιτικών διανοουμένων μέ

στική μετά τά σημειωθέντα στρατιωτικά κινήματα.

άνανεωτικές τάσεις.

Εlς τήν δευτέρα ν άποστολήν, τής δποίας μετείχον ο{

'Η προσπάθεια αύτή δέν θά

άπολήξει έντούτοις στή διαμόρφωση ένός συγκεκρι

κ.κ. Τσαλδάρης, Χέλμης, Τσάτσος, Παπαθανάσης

μένου πολιτικοu σχήματος, δπως εΙ χε έπίμονα συστή

καί δύο τρείς άξιωματικοί, συμπεριελήφθη ν καί έγώ.

σει δ Κ. Καραμανλής. «Προσεπάθησα νά πείσω τήν

Mfiς ώδήγησαν νύχτα εlς τόν Πόρτο Ράφτη, άπ'

δμάδα νά άναλάβη δρaσιν)), παρατηρεί στίς σημειώ

δπου θά έπεβιβαζόμεθα εlδικοίJ {στιοφόρου. 'Εν τφ

σεις του, «θέτουσα τέρμα εiς τάς άκαδημαϊκάς συζη

μεταξύ δμως τό lστιοφόρον συνελήφθη άπό τούς

τήσεις. "Ελειπαν δμως τόσον ή πείρα καί δ ρεαλι

Γερμανούς καί έπεστρέψαμεν κακήν κακώς κα{ πεζοί

σμός, ώστε άναγκάσθηκα νά άποχωρήσω άπό τήν

εlς τάς 'Αθήνας. 'Εν συνεχείf! μετέσχον άλλων δύο

δμάδα, ή δποία άλλωστε μετά τι να χρόνον διελύθφλ

άποστολών, εlς μίαν έκ τών δπο{ων παρ' όλfγον νά
συλληφθώ άπό τούς Γερμανούς, καί α{ δποίαι έπίσης

"Αν άναζητηθεί, στήν εύρύτερη διάρκεια τής δε

άπέτυχον. Περί τάς άρχάς τοίJ θέρους όργανώθηκε

κάχρονης άποχής του Κ. Καραμανλή άπό τήν ένερ

νέα άποστολή καί έπεβιβάσθημεν, εiς τήν 'Α νάβυσ

γό πολιτική, ή άνάληψη μιας δραστικής πολιτικής

σον, ένός μικροίJ lστιοφόρου, τό δποίον μετά πολλάς

πρωτοβουλίας, θά όφειλε ϊσως ή τελευταία αύτή νά

περιπετε{ας έφθασεν εlς τό στενόvμεταξύ "Ανδρου

έντοπιστεί στή διαφυγή του στή Μέση 'Ανατολή με

κα{ Τήνου.

τά τήν έξαγγελία τής Διασκέψεως του Λιβάνου γιά

δέν μπορέσαμε νά συνεχίσουμε τόν πλοίJν κ:αί άναγ

'Επειδή δμως ι5πήρχεν iσχυρό μελτέμι

τή συγκρότηση Κυβερνήσεως εύρύτερης συνεργα

κ:ασθήκ:αμε νά κ:αταφύγωμεν εlς μίαν σπηλιά ν μέχρις

σίας ύπό τόν Γεώργιο Παπανδρέου . 'Ιδιαίτερα άνή

δτου πέσει δ καιρός. Στήν περιπέτειαν αύτή ν μέ συνό

συχος γιά τή διάσπαση του έσωτερικοu μετώπου σέ

δευαν δύο άξιωματικοί τοίJ Έμπορικ:οίJ Ναυτικ:οίJ.

περίοδο δραματικής έθνικής δοκιμασίας, εκρινε έπι

Τήν τρίτη ν ήμέραν, κ:ατά τήν αύγήν, μfiς συνέλαβαν

βεβλημένο νά συμβάλει μέ τίς δυνάμεις του στήν

ο{ άvτάρται τοίJ κ:λιμακ:ίου, τό δποίον εlχε έγκ:αταστή

δμαλή έξέλιξη τής έθνικής μας ζωής. Τό παρακινδυ

σει δ ΕΛΑΣ εlς τήν νήσον, μfiς ώδήγησαν εlς τήν

νευμένο έντούτοις έγχείρημα τής μυστικής διαφυγής

Πάνορμον καί μfiς ένέκ:λεισαν εiς τό έκ:εί παλαιόν

μέ μικρό ίστιοφόρο πού θά διέπλεε τό Αίγαίο καί ή

τελωνείον. Μεταξύ τών αΙχμαλώτων ήσαν, έάν ένθυ

συνέχιση τής πορείας του άπό τά τουρκικά παράλια

μοίJμαι κ:αλώς, ο{ άξιωματικ:οί: Παπαθανασιάδης,

rος τό Κάιρο εμελλε νά έπιφυλάξει στόν Κ. Καραμαν

Γεννηματfiς κ:αί Νάτσινας. Ή έντολή ήτο νά μfiς με

λή άπρόβλεπτες ταλαιπωρίες καί νά ματαιώσει τήν

ταφέρουν εiς τήν Εϋβοιαν κ:αί νά μfiς παραδώσουν εlς

εγκαιρη <'iφιξη στόν τελικό προορισμό του. 'Αρχικά,

τό έκ:εί στρατηγείον τοίJ ΕΛΑΣ.

εύθύς μετά τόν άπόπλου άπό τήν 'Ανάβυσσο, τό

μελτέμι έσυνεχίζετο δέν καθίστατο δυνατή ή μετα

'Επειδή δμως τό

πλοιάριο πού τόν μετέφερε χρειάστηκε νά άγκυρο

φορά μας έπί έβδομάδας. 'Η ζωή μας έκ:εί ήτο άφό

βολήσει σέ όρμίσκο τής Τήνου, δπου καί ύποχρεώ

ρητος, διότι δέν είχαμε οϋτε τροφή οϋτε νερό. Συν

θηκε νά παραμείνει σαράντα περίπου ήμέρες, κρατού

τηρούμεθα μέ λfγο ψωμί, μέ σίJκ:α κ:αί μέ νερό λιμνά

μενος τών άvταρτών του ΕΛΑΣ, μέχρις δτου άποδρά

ζον. Μιά μέρα παρεκ:άλεσα τόν έπικ:εφαλής τοίJ κ:λι

σει μέ <'iλλο καίκι γιά νά φθάσει, μόλις στίς

26 Αύγού

μακ:ίου κ:αί μέ ώδήγησεν εlς τό παραπλεύρως χωριό

στου, στίς μικρασιατικές άκτές. Μετά άπό όλιγοή

διά νά μπαλώσω τά παπούτσια μου πού εlχαν ξηλω

μερη παραμονή στό Τσεσμέ καί στή Σμύρνη, έπιβιβά

θή.

στηκε, μέ τή συνδρομή τών τουρκικών άρχών, στό

τσαγγάρη τήν περιπέτειά μου κ:α{ τόν παρεκ:άλεσα,

'Εκ:εί ει5ρήκ:α τήν εύκ:αιρ{αν κ:αί εlπα εlς τόν

τραίνο γιά τή Συρία. Στό Χαλέπι δμως ύποχρεώθηκε

aν μπορούσε, νά μέ βοηθήση νά άποδράσω. Αύτός μέ

άπό τούς Βρετανούς νά παραμείνει σαράντα περίπου

έφερε εlς έπαφήν μέ lνα ναυτικόν, όνόματι Ζέρβα, δ
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δποίος ήτο σύνδεσμος τών ΝΑγγλων εiς τό νησί.

ρο ν, φιλοξενούμενος του Λιβανου, δ δποίος μου κατέ

Ητο πληροφορημένος καί δπως μου εlπε εlχε έντο

βαλε καί τά χρήματα τής άναγνωρίσεως, μολονότι τό

λήν νά μέ βοηθήση. Κατεστρώσαμε λοιπόν έν τάχει

κείμενον αύτής ήτο άδύνατον νά άναγνωσθή λόγω

τό σχέδιον καί συμφωνήσαμε νά μέ περιμένη κατά

τών φθορών πού vπέστη κατά τήν διάρκειαν τής μα

τά μεσάνυχτα σ' έναν κάβο, δύο χιλιόμετρα περίπου

κρiiς περιπετείας μου.

7

άπό τήν Πάνορμον. Πράγματι, κατά τά μεσάνυχτα

)Πό πρωί τής τρίτης ήμέρας, άπό τό μπαλκόνι του

έπήδησα άπό τό παράθυρο του τελωνείου πού ήταν

ξενοδοχείου μου άντίκρυσα πλήθος έλληνικών ση

άπό τήν πίσω πλευρά καί μέ μεγάλον κίνδυνον καί

μαιών εlς τόν κεντρικό ν δρόμο ν. 'Όταν ή ρώτησα πε

προφυλάξεις έφθασα είς τήν βάρκα. Περιπλέαμε τήν

ρί τίνος έπρόκειτο καί έπληροφορήθην δτι κατά τήν

άκτή, καί κατά τήν αύγή, συναντήσαμεν ένα ι'στιοφό

διάρκειαν τής νυκτός έλευθερώθηκε ή 'Αθήνα, κα

ρον, του δποίου έπέβαινον φυγάδες πρός τήν Μέσην

τελήφθην άπό λυγμούς. Τήν αύτή ν ήμέραν έπανήλθα

'Α νατολήν, μεταξύ τών δ ποίων ένθυμουμαι τούς

είς τό Κάιρον, δπου συνήντησα μερικούς άπό τούς

στρατηγούς Τσαταλόν, Βέλλιον καί τόν καλλιτέχνη ν

έναπομείναντας έκεί "Ελληνας πολιτικούς, μεταξύ

Βολονίνην. 'Επεβιβάσθην του ι'στιοφόρου τό δποίον

τών δποίων οι' Τσαλδάρης, Σοφιανόπουλος, Ρέντης

ήναγκάσθη, λόγω τής παρουσίας γερμανικου περι

κ. λ.π. Τήνέπομένην, μέ τό πρώτο στρατιωτικό άερο

πολικου, νά άλλάξη πορείαν καί νά κατευθυνθή πρός

πλάνο, ώδηγήθημεν μέσω Τομπρούκ είς 'Αθήνας.

τήν άκατοίΚητον τήν έποχήν έκείνην νήσον Γιούρα.

)) 'Η περιπέτεια αύτή,

ή δποία διήρκησε έπί πεντά

Μετά διήμερον &γωνιώδη παραμονήν κατευθυνθή

μηνο ν περίπου, μου έπέτρεψε νά γνωρίσω όλίγους

καμε πρός τόν Τσεσμέ, δπου έφθάσαμε κατά τά ξη

καλούς καί πολλούς κακούς άνθρώπους. Καί μου έπέ

μερώματα. 'Εκεί μiiς παρέλαβον α ι' τουρκικαί άρχαί

τρεψε νά άντιληφθώ πόσον σκληρός, σχεδόν άγριος,

καί μiiς ώδήγησαν είς τήν Σμύρνη ν. 'Από τήν Σμύρ

γίνεται δ άνθρωπος, δταν κυριαρχήται άπό τό ένστι

νη ν έπεκοινώνησα μέ τήν έν Καίρφ έλληνικήν Κυ

κτο τής αύτοσυντηρήσεως.

βέρνησιν καί έζήτησα νά μου στείλουν διαβατήριον

έπέτρεψε νά άντιληφθώ διατί στήν Μέσην Άνατο

Άλλά προπαντός μου

καί τά μέσα διά νά συνεχίσω πρός Αϊγυπτον. ' Η Κυ

λήν μέ τήν άνισόρροπη συμπεριφορά μας έχάσαμε

βέρνησις Παπανδρέου μου ήρνήθη διαβατήριον, μο

τούς τίτλους του

λονότι τήν προηγουμένην εlχε χορηγήσει είς τούς

μιάν φοράν ματαίας τάς θυσίας του έθνους.

1940

καί καταστήσαμε διά άλλην

Ζολώταν καί Γαρουφαλιάν, τούς δποίους εvρήκα

))Στήν ι'στορίαν vπάρχουν περιπτώσεις πού καί εύ

έκεί καί οι' δποίοι, δέν γνωρίζω γιατί, μου άπέκρυψαν

γενείς ίδέες προκαλουν είς τήν πρiiξιν συμφοράς. Εl

τό γεγονός τής άναχωρήσεώς τους κατά τή ν έπομέ

ναι α ι' περιπτώσεις κατά τάς δποίας οι' Ιδέες διαστρέ

νην. ' Υπό τάς συνθήκας αύτάς έχαρακτηρίσθην πρό

φονται έπιτηδείως καί χρησιμοποιουνται άπό τήν

σφυξ καί προωθήθηκα μαζί μέ μίαν μεγάλην δμάδα

πολιτικήν διά άνομολόγητους σκοπούς.

εΙς τό Χαλέπι, δπου μέ έκράτησαν α ι' άγγλικαί άρχαί
έπί ένα περίπου μήνα...

))Αύτή vπήρξε κατά τήν γνώμην μου καί ή περί
πτωσις του ΕΑΜ καί ΕΛΑΣ. Κατά τήν κατοχήν ή

Ή έλληνική Κυβέρνησις άναχωρουσα διά

iδέα τής ά ντιστάσεως βρήκε πρόσφορον έδαφος καί

τήν Νεάπολιν μου έστειλε διαβατήριον καί προωθή

προσήλκυσε πλήθος 'Ελλήνων, οι' περισσότεροι τών

θην, μέσω Βυρητου καί Πόρτ Σάιντ, εiς Κάιρον.

δποίων έμπνέοντο άπό αίσθήματα πατριωτικά. Τόν

))...

'Έφθασα εiς τό Κάιρον εlς έλεεινήν κατάστασιν καί

πυρήνα δμως του κινήματος τόν συνεκρότησε τό

κατηυθύνθην είς τήν έκεί Έλληνικήν Λέσχην, είς

Κομμουνιστικόν κόμμα, τό δποίον, διαθέτον τόν κα

τήν δποίαν δέν μου έπετράπη ή εϊσοδος λόγω τής

τάλληλον πρός τουτο μηχανισμόν, έθεσε σταδιακώς

άθλίας περιβολής μου. Μή γνωρίζων που νά κατευ

τό δλον κίνημα vπό τόν έλεγχόν του. 'Από τήν στι

θυνθώ καί μ ή διαθέτων χρήματα έπέμεινα έξηγών εlς

γμήν έκείνην τό κίνημα άπό έθνικόν μετεβλήθη είς

τόν θυρωρό ν τήν άνάγκην νά μου έπιτρέψη τήν εϊσο

πολιτικόν καί ή άντίστασις κατά του έχθρου είς έπι

δον. Τήν στιγμήν έκείνην έξήρχετο δ στρατηγός καί

χείρησιν καταλήψεως τής έξουσίας. Οι' 'Έλλη νες, οι'

πολιτευτής Φλωρίνης Μπινόπουλος, δ δποίος, άφου

δποίοι έπαγιδεύθησαν είς τό ΕΑΜ καί ΕΛΑΣέγιναν

μετά δυσκολίας μέ άνεγνώρισε, μέ ώδήγησε είς τό

άνεπιγνώτως όργανα αύτών τών έπιδιώξεων. Δ ιαπαι

ξενοδοχείον του, δπου κάί διανυκτέρευσα. Τήν πρω

δαγωγηθέντες δέ καταλλήλως καί φανατισθέντες,

ίαν τής έπομένης μου έδωσεν όλίγα χρήματα διά νά

έπίστευαν δτι, σκοτώνοντας τούς άντιτιθεμένους είς

μεταβώ εlς 'Αλεξάνδρειαν, δπου έπρόκειτο νά συ

τάς έπιδιώξεις των, έξυπηρετουν ίδανικά, δπως οι'

ναντήσω τόν άξιωματικόν του Ναυτικου Λιβανόν.

Μωαμεθανοί έπίστευαν δ τι ή θέσις των εlς τόν Παρά

Καί εlχα άνάγκη νά τόν συναντήσω, διότι, δταν έφυ

δει σον θά εlναι άνάλογος μέ τό ν άριθμό τών άπίστων

γα άπό τάς 'Αθήνας, μου εlχεν δώσει δ άδελφός του

πού θά σκοτώσουν. 'Ο πολιτικά φανατισμένος άν

Γιάννης Λιβανός, ένας λαμπρός άνθρωπος, μίαν άνα

θρωπος γίνεται πιό έπικίνδυνος καί άπό τόν έγκλη

γνώρισιν διακοσίων λιρών ΑΙγύπτου.

ματία. Διότι, ένώ δ τελευταίος διατηρών τό λογικόν

))ΕΙς τήν Άλεξάνδρειαν παρέμεινα έπί τριήμε-

του γνωρίζει δτι άδικεί, δ πρώτος έγκληματεί μέ τήν
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συνείδησιν δτι ύπηρετεί σκοπούς άνωτέρους.
»Τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, διά νά φθάση στό σκοπό του

επρεπε νά έκμηδενίση δλας τάς δυνάμεις έκείνας, αϊ

Μέσα στήν έφιαλτική δίνη τής έμφύλιας συρρά

ξεως, τό Δεκέμβριο του

1944,

θά ήταν δύσκολο νά

έντοπιστουν κάποιες άπτές άντιδράσεις του Κ . Κα

τινες θά ήμπορούσαν κατά τήν ήμέραν τής άπελευθε

ραμανλή. Χωρίς νά διατηρεί liμεσο όργανικό δεσμό

ρώσεως νά παρεμποδίσουν τήν άπό μέρους του κατά

μέ τήν ύπεύθυνη Κυβέρνηση η τούς φορείς τής ~νο

λ η ψι ν τής έξουσίας. Πρός τούτο έξαπέλυσε έπιθέ

πλης διαμάχης, θά άντιμετωπίσει μέ βαθιά άγωνία τά

σεις καί προσεπάθησε νά διαλύση δλας τάς άλλας

δραματικά γεγονότα, άνίσχυρος νά έπηρεάσει τήν

έθνικάς όμάδας, μέ άποτέλεσμα νά παραλύση τήν άν

πορεία τους. Στή μακρόχρονη διένεξη μεταξύ βενι

τίστασιν κατά τού έχθρού καί νά δημιουργήση τό

ζελικών καί άντιβενιζελικών έρχόταν νά προστεθεί

κλίμα τού έμφυλίου πολέμου.

νέο βαθύ σχίσμα, προορισμένο νά άναστείλει τήν

προσπάθεια αύτή, έπεκταθείσα καί είς τήν

άνασυγκρότηση καί τήν άνανέωση του πνεύματος

Μέση ν 'Α νατολήν, προεκάλεσε άλλεπαλλήλους στά

καί τών μεθόδων πού θεσπίζουν τό δημόσιο βίο,

σεις είς τάς έκεί ένόπλους δυνάμεις. Τόν Φεβρουάρι

δπως ε{ χε όραματιστεί άπό τά πρώτα βήματά του στό

;; Ή

κομμουνισταί, μέ τήν άνοχήν καί ένί

στίβο τής πολιτικής. :Αλλά καί βραχυπρόθεσμα, ή

οτε τήν ένθάρρυνσιν τών άποτάκτων άξιωματικών

καταστολή τής κομμουνιστικής άνταρσίας δέν προ

τού κινήματος τού

έπαναστατούν, θέτουν ύπό

οριζόταν νά άρκέσει γιά τήν αύτόματη έπαναφορά

τόν ελεγχόν των τήν πρώτην καί τήν δευτέρα ταξι

στήν όμαλή κοινοβουλευτική τροχιά. Στό ένδιάμεσο

ον τού

1943 οί

1935,

αρχίαν, άπευθύνουν πρός τήν Κυβέρνησιν τού Καί

μεταβατικό στάδιο, ώς τήν προσφυγή στίς κάλπες, τό

ρου τελεσίγραφον καί τήν ύποχρεώνουν οχι μόνον

Μάρτιο του

νά άπομακρύνη άπό τό στράτευμα τούς έθνικόφρο

νειδητά νά μεmσχει στίς έξωκοινοβουλευτικές ζυ

νας άξιωματικούς, άλλά καί νά περιλάβη ύπό τήν

μώσεις πού άπέληξαν στή συγκρότηση βραχύβιων

1946,

ό Κ. Καραμανλής θά άποφύγει συ

πίεσιν τών 'Άγγλων κατά τόν άνασχηματισμόν της

κυβερνητικών σχημάτων. 'Η θεληματική αύτή άπο

δύο μέλη τής έπανασταστικής έπιτροπής.

χή ύποδήλωνε, καί πάλι, τήν άπροθυμία του νά έντα

;;Αί ύποχωρήσεις αύταί τής Κυβερνήσεως ώδή

χθεί σέ κινήσεις πού δέν πρόσφεραν τά έχέγγυα γιά

γησαν είς τό πλέον έκτεταμένο κίνημα, τού 'Απριλί

τήν άνάληψη πρωτοβουλιών προορισμένων νά άντα

ου τού

τό όποίον άπό τόν στρατόν έπεξετάθη

ποκριθουν στίς μονιμότερες πεποιθήσεις η άναζητή

καί είς τό Ναυτικόν καί είς τήν 'Αεροπορίαν καί τό

σεις του. Παράλληλα δμως άντικατόπτριζε καί τή

όποίον κατεστάλη μέ πραγματικάς πολεμικάς έπι

σταθερή πεποίθηση δτι ή ένεργή συμμετοχή του στή

1944,

χειρήσεις τών συμμαχικών δυνάμεων.
;;

τ Ητο τόσον θλιβερά ή έντύπωσις τήν δποίαν

έπροξένησε τό κίνημα αύτό, ώστε νά μεταβάλη είς

ο{κτον τόν θαυμασμόν τού κόσμου διά τήν 'Ελλάδα

δημόσια ζωή δέν ε{ναι νοητή παρά μόνο σέ συνάρ
τηση μέ τήν όμαλή λειτουργία τής κοινοβουλευτι
κής δημοκρατίας .

Τό καλοκαίρι του

1945,

ό Κ. - Καραμανλής πρα

καί νά άναγκάση τ6ν μέν Τσώρτσιλ νά είπη δτι "ή

γματοποίησε τό πρώτο μεταπολεμικό ταξίδι του στό

λάμψις τής 'Ελλάδος μεταξύ τών 'Εθνών εχει άμαυ

έξωτερικό.

ρωθή ", τόν δέ Ρούσβελτ δτι "ή 'Ελλάς έξήλθεν τού

παρέμεινε γιά δύο μήνες, μέ κύριο σκοπό νά βελτιώ

συμμαχικού στρατοπέδου".

σει τή γνώση τής άγγλικής. 'Από τό Καίμπριτζ θά

;; Τό

άποκορύφωμα τής προσπαθείας αύτή ς ύπήρ

ξεν ή άνταρσία τού

1944,

άπροκάλυπτος σκοπός τής

όποίας ή το ή κατάληψις τής έξουσίας. Ά νταρσία ή

'Επισκέφθηκε τήν Μ. Βρετανία, δπου

άπευθύνει σέ οίκογενειακό φίλο έπιστολή, δπου καί

θά διατυπώσει τίς σκέψεις του γιά τήν πολιτική ζωή
στήν

' Ελλάδα:

όποία έστέρησε τούς "Ελληνας τής χαρfiς τής άπε
λευθερώσεως καί έβύθισεν τήν χώραν είς άπέραντον

«Θέλεις νά lχης τίς σκέψεις μου γιά τά πολιτικά

πένθος. Αί πρωτοφανείς άγριότητες πού διεπράχθη

μας πράγματα;

σαν κατά τήν διάρκειαν τής άνταρσίας έκείνης, κa

άποκαρδιωτικά πού μού κάνει κακό καί νά τά κρίνω

τεβίβασαν τήν 'Ελλάδα, ή όποία έθεμελίωσε τόν έλ

άκόμα. "Οπως σού ε{πα καί άλλοτε, δ τόπος μας πά

ληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, είς τό χαμηλότερον

σχει άπό άθεράπευτη πολιτική άνεπάρκεια. Θά μέ

έπίπεδον τής βαρβαρότητας.

Τά βρίσκω άποκαρδιωτικά.

Τόσο

καταλάβαινες ίσως καλύτερα aν ήξερες πόσο άπλά

;;Δέν ύπάρχει χειρότερη κατάρα άπό τόν έμφύλιο

ε{ναι αύτά τά προβλήματα πού τά καθιστούμε πολύ

πόλεμο πού μεταβάλλει τούς άνθρώπους σέ θηρία.

πλοκα άπό ήλιθιότητα καί κακή πίστι. Καί ε{ναι τό

Στόν συνήθη πόλεμο οί aνθρωποι έμπνέονται άπό

σο άληθινό αύτό, πού φτάνει κανείς vά πή ότι, άφού

τήν ίδέαν τής νίκης καί σκοτώνουν τούς άγνώστους

δέν μπορούμε νά κάνωμε καλύτερη πολιτική, δ μόνος

άντιπάλους των χωρίς νά τούς μισούν. Είς τόν έμφύ

τρόπος γιά νά σωθή δ τόπος ε{ναι νά μήν κάvωμε

λιο έμπνέονται άπό aγρια πάθη πού όδηγούν σέ έγ

καμμιά πολιτική. Άλλά μήπως χρειάζεται κι άλλη

κλήματα πρωτοφανή καί άφήνουν έπί μακρόν τά

άπόδειξι άπό τό σημερινό μας κατάντημα; Ή ήγεσία

ίχνη των είς τήν ζωήν τού εθνους;;,

μας lχασε σέ τέτοια εκτασι τό αίσθημα τού καθήκον-
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τος, ωστε νά θεωρήται έπικίνδυνη γιά τό μέλλον τοίί

λείπει χαρακτηριστικά άπό τή ζωή μας. Λέμε πολλές

τόπου, ένώ δ λαός μας, ένας λαός πού άντιμετώπισε

φορές δτι μfiς λείπουν τά πρόσωπα. Αύτό δμως, δσο

πάντοτε μέ νοσηρό συναισθηματισμό τά πολιτικά

κι aν ε[ναι άληθές, δέν δίνει τήν έξήγησι τής πολιτι

του προβλήματα, κατατρύχεται ήδη άπό ψυχώσεις.

κής μας κακοδαιμονίας.

-τί παρεξήγησις άλήθεια στόν τόπο μας καί μ' αύ

άδυναμία τοίί λαοίί μας νά συνταχθή πολιτικά. 'Αδυ

Εlμαι βέβαιος πώς ούτε ή Δεξιά ~ύτε ή 'Αριστερά

»Κατά τή γνώμη μου τό κακό βρίσκεται στήν

τούς τούς δρους- θά ήθελαν νά εlναι έκεί πού βρί

ναμία πού τόν παρακολουθεί σ' δλη τή μακραίωνη

σκονται, aν μπορούσαν νά καθορίσουν λογικά τή θέ

ίστορία του. 'Όπως βλέπεις, δ 'Ελληνισμός εζησε

σι τους. 'Αλλά ποίί νά τήν βρής τή λογική στόν εύλο

πάντα μέσα

γημένο αύτόν τόπο; ΝΗ κι aν τήν βρής καμμιά φdpά,

Μπορεί νά κάμη θαύματα γιά μιά στιγμή, μά δέν

θά τήν βρής χωρίς τό γενναίο έκείνο αίσθημα πού

μπορεί νά κάμη καμμιά προσπάθεια διαρκείας άλλά

τήν καθιστά δημιουργική. Καθώς δμως σοίί εlπα καί

ή πολιτική εlναι κατ' έξοχή ν προσπάθεια διαρκείας.

στό πρόσκαιρο

καί τό

υπερβολικό.

aλλοτε, χωρίς γενναίο αίσθημα δέν γίνεται τίποτε τό

>>'Ο λαός μας, πού εlναι νοήμων λαός καί συνε

σημαντικό στή ζωή καί πρό παντός στήν πολιτική,

πώς ίκανός νά βρή τό όρθό, εlναι άνίκανος νά τό

πού άποτελεί τήν πληρέστερη εκφρασί της.

πραγματοποιήση άπό ψυχική άδυναμία. Κανένας μας

»Εlναι άνάγκη συνεπώς, γιά νά σωθή καί νά προ

δέν συγχωρεί στόν έαυτό του τό νά γίνη άφορμή νά

αχθή αύτός δ τόπος, νά γίνη κάποια βαθειά μεταβολή

προαχθή κάποιος aλλος. Καί κοντά σ' αύτό όπάρχει

στήν πολιτική του ζωή. Πότε δμως; τίς άπόψεις μου

καί ή πατροπαράδοτη φτώχεια μας πού δδηγεί στόν

πού ένισχύονται κάθε μέρα πού περνfi καί περισσό

πολιτικό ώφελιμισμό.

τερο, τίς ξέρεις.
»'Ο πολύς κόσμος πιστεύει πώς κερδίζοντας τίς
έκλογές καί τό δημοψήφισμα σώζει τήν όπόθεσί του.

>>Ποίί νά τά βροίίμε λοιπόν τά πρόσωπα; Πολιτική
δέν εlναι ποίησι γιά νά μπορής νά τήν κάμης μακριά
άπό τόν κόσμο.

Ό πολιτικός εχει άνάγκη άπό τή

Αύτό δμως δένε[ναι δλότελα άληθές. Γιατί δέν εlναι

δύναμι πού τοίί δίνει ή πίστις τοίί κόσμου. Μά έμείς

άρκετό νά κερδίσωμε τίς έκλογές. Πρέπει νά τίς κερ

δέν πιστεύουμε σέ τίποτα καί σέ κανέναν... ».

δίσωμε κατά τρόπον ωστε νά γίνουμε ίκανοί ν, άντι

μετωπίσωμε τή μετεκλογική περίοδο πού θaναι ίσως

ΕΙχαν διαρρεύσει περισσότερα άπό δέκα ταραγμέ

δυσκολώτερη άπό τή σημερινή. Χθές χρησιμοποιή

να χρόνια, άφότου δ έπίδοξος πολιτευτής εΙχε προ

σαμε κατά τών κομμουνιστών τό εγκλημα τοίί Δε

διαγράψει στό διάλογο μέ τόν πατέρα του, τό νόημα

κεμβρίου καί σήμερα τήν άντεθνική τους πολιτική.

πού άπέδιδε στήν ένασχόλησή του μέ τά κοινά.

'Όταν δμως θaχη σβήσει ή έντύπωση άπό τά Δεκεμ

'Ήδη, ή ίδια εννοια τής άποστολής, ί:χοντας ζυμωθεί

βριανά καί θaχη τερματισθή ή έθνική μας κρίση, τί

μέ τίς άπτές πραγματικότητες τοϋ δημόσιου βίου, εΙ

ε[ναι έκείνο πού θά μfiς συνδέση μέ τή λαϊκή ψυχή;

χε συζευχθεί μέ τά γνωρίσματα τής συνέπειας καί τοϋ
όρθολογισμοϋ πού προορίζονταν εκτοτε νά σφραγί

»Πρέπει συνεπώς μέ τήν εύκαιρία τής προσεχούς
έκλογής νά δημιουργήσωμε τίς προϋποθέσεις μιfiς

όγιοίίς έξελίξεως τής πολιτικής μας ζωής έξελίξεως

σουν τήν παρουσία του στό προσκήνιο τής πολιτι
κής ζωής .
'Η διενέργεια γενικών έκλογών στίς
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Μαρτίου

πού θά δδηγήση στή δημιουργία καταστάσεων ίκα

1946 άποτέλεσε τή

νέα άφετηρία γιά τήν άκαταμάχη

νών νά άπαλλάξουν τόν κόσμο άπό τήν άνάγκη τοίί

τη aνοδο τοϋ Κ. Καραμανλή στό πολιτικό στερέωμα.

ν' άκολουθή κόμματα πού δέν τόν έμπνέουν καί ν'

'Η δεκάχρονη άναστολή τής λαϊκής κυριαρχίας, πέ

άφαιρέσουν άπό τό πεζοδρόμιο τό μονοπώλιο τοίί

ρα άπό aλλες άρνητικές έπιπτώσεις, ε{ χε κληροδοτή

νέου καί προοδευτικού. Μ' aλλα λόγια πρέπει νά

σει τή βαριά ύποθήκη νέων έσωτερικών ρηγμάτων,

πολιτευθούμε, μέ τήν προοπτική νά καταστήσουμε

χωρίς νά εχει συμβάλει ούσιαστικά στήν έξάλειψη

μετεκλογικώς τήν πολιτική μας ζωή φυσιολογική

τών προηγουμένων. Οί νέοι aνδρες πού άναδύονταν

καί νά τήν άπαλλάξουμε άπό τά παλιά της συμπλέ

στό πολιτικό προσκήνιο, μετά καί τή σχεδόν καθο

γματα. Δέν πρέπει ν' άφεθή άκίνδυνα δ κόσμος νά

λική εκλειψη τών ήγετικών έκπροσώπων τής προπο

κάνη καί στό μέλλον τίς έπιλογές του μέ τόν τρόπο

λεμικής γενεaς, ε{χαν νά άντιπαλαίσουν μέ δυσχέ

πού παίρνει τό καθαρτικό του.

ρειες, πού ετειναν νά άναστείλουν τή ριζική άνανέω

ση, τήν άνασυγκρότηση καί τήν άνάπτυξη τής χώ
»Πώς δμως θά φθάσωμε έκεί; Μέ τό νά μάθωμε νά

ρας . 'Ο Κ . Καραμανλής, μετά άπό δέκα χρόνια άνα

κάνωμε πολιτική. Ξέρεις ποιά εlναι ή εννοια τής πο

διπλώσεως καί σιωπής, έμποτισμένος άπό πικρές έμ

λιτικής γιά μένα; 'Η θέλησι καί ή ίκανότης νά θυσιά

πειρίες καί γόνιμες άνησυχίες, ί:μελλε νά δώσει σύν

ζεσαι γιά τόν τόπο σου.

"Οταν κατέχης αύτή τήν

τομα τό μέτρο μιας ίδιόμορφης δυναμικής προσεγγί

δύναμι ήμπορεί νά εlσαι χρήσιμος στόν τόπο σου καί

σεως τών δυσεπίλυπτων πολιτικών, οίκονομικών καί

στήν έποχή σου. Φαίνεται δμως πώς αύτή ή άρετή

κοινωνικών προβλημάτων τοϋ εθνους.
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1946 σηματοδότησαν τήν

επάνοδο τής χώρας στήν κοινοβουλευτική

τροχιά. Οί πολιτικές δμως δυνάμεις πού θά δεσπόσουν στήν πρώτη μεταπολεμική Βουλή, μετά τή
δεκάχρονη άναστολή των δημοκρατικών λειτουργιών καί τήν επέλευση δεινών εθνικών δοκιμασιών, δέν
θά εκφράσουν τό άνανεωτικό πνευμα στό βαθμό πού άπαιτουσαν οί ριζικά νέες εσωτερικές καί διεθνείς
συγκυρίες. 'Ο διπολισμός πού είχε χαρακτηρίσει τόν πολιτικό βίο στήν εύρύτερη διάρκεια τής προπο

λεμικής περιόδου, εμελλε νά προσδιορίσει, σέ σημαντικό βαθμό, τίς εξελίξεις καί στή νέα φάση τής
πολιτικής ζωής τής χώρας. Ό συνασπισμός τής 'Ηνωμένης Παρατάξεως 'Εθνικοφρόνων, μέ βάση τό
Λαϊκό κόμμα, θά κατισχύσει άποφασιστικά άπέναντι στήν παράταξη τών πρώην Φιλελευθέρων, κατα
τμημένη σέ πέντε κομματικούς σχηματισμούς. 'Έξι μήνες άργότερα, ή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος
καί ή επάνοδος του Γεωργίου Β ' θά όλοκληρώσει τή διαδικασία τής άποκαταστάσεως του καθεστώτος
τής βασιλευομένης δημοκρατίας, χωρίς δμως καί νά διασφαλιστουν τελικά οί προϋποθέσεις γιά τήν

ύπέρβαση των επιβιώσεων του παρελθόντος καί τήν άμεση άποτελεσματική άντιμετώπιση των κρίσιμων
εσωτερικών καί εξωτερικών προβλημάτων πού είχαν άπειλητικά συσσωρευτεί.

'Η πορεία, πράγματι, πρός τήν εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών καί τής συνταγματικής τάξεως
θά συμπέσει χρονικά μέ τήν προσπάθεια γιά τήν προαγωγή των άνεκπλήρωτων εθνικών επιδιώξεων καί
τήν κατοχύρωση τής άσφάλειας τής χώρας καί, παράλληλα, θά συνυφανθεί μοιραία μέ τήν άναρρίπιση
τής άμείλικτης διαμάχης άνάμεσα στό σύνολο των φιλελεύθερων πολιτικών δυνάμεων, άπό τή μιά

πλευρά, καί τό φιλοκομμουνιστικό μέτωπο, άπό τήν άλλη. 'Η σύρραξη θά κλιμακωθεί μετά τήν άποχή
τής πρώην εαμικής 'Αριστεράς άπό τίς γενικές εκλογές καί τήν επαναπροσφυγή της στήν ενοπλη

άνταρσία. 'Η άσκηση τής κυβερνητικής εξουσίας θά συναρτηθεί άμεσα μέ τήν επιτακτική άνάγκη γιά
τήν άντιμετώπιση τής εκτακτης αύτής συγκυρίας. 'Ο Κ. Τσαλδάρης, επικεφαλής τής συντριπτικής

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας πού είχε εξασφαλίσει στίς εκλογές, θά διατηρήσει τήν άρχή ώς τόν
'Ιανουάριο μόνο του

1947, όπότε καί θά εκχωρήσει τήν πρωθυπουργία στούς εκπροσώπους των κομμά

των τής μειοψηφίας, μέ σκοπό τή σύμπηξη ένιαίου μετώπου άπέναντι στούς κομμουνιστές άντάρτες. Θά
εναλλαγουν εκτοτε στήν εξουσία, ώς τήν εκπνοή τής τετραετους θητείας τής Βουλής, έπτά διαδοχικά
κυβερνήσεις ύπό τούς Δ. Μάξιμο, Κ. Τσαλδάρη, γιά μία έβδομάδα, Θ. Σοφούλη καί Α. Διομήδη, στούς
κόλπους των όποίων θά άντιπροσωπευτουν δλες οί πολιτικές τάσεις του Κοινοβουλίου.
Στό συγκεκριμένο αύτό πλαίσιο, ό Κ. Καραμανλής θά άσκήσει γιά πρώτη φορά κυβερνητικό λει

τούργημα, ώς ύπουργός 'Εργασίας, μεταξύ Νοεμβρίου 1946καί Φεβρουαρίου

φορών, μεταξύ Μαίου καί Νοεμβρίου

1948.

1947, καί ύπουργός Μετα

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, θά καταστήσει τήν παρουσία του

ιδιαίτερα αισθητή, επιτελώντας κάτω άπό άντίξοες συνθήκες εργο γόνιμο καί επιδεικνύοντας ίκανότητες
καί άρετές πού προδιέγραφαν ενα ελπιδοφόρο πολιτικό μέλλον. Μή διστάζοντας μάλιστα νά ερθει σέ
σύγκρουση μέ τήν πανίσχυρη 'Ηλεκτρική 'Εταιρεία 'Αθηνών-Πειραιώς, καί εμμεσα μέ αύτή τή βρετα
νική κυβέρνηση, θά δώσει, γιά πρώτη φορά, τό μέτρο τής προσηλώσεώς του στίς επιταγές του δημοσίου

συμφέροντος. Σέ μία φάση του εθνικου βίου, δπου ή άνασφάλεια τών θεcr'μ&ν, ή κυβερνητική άστάθεια, ή
οικονομική ενδεια, ή κοινωνική δυσπραγία, συνδυάζονταν μέ τήν εσχατη άποδυνάμωση τής διεθνους
θέσεως τής χώρας καί τή μοιραία εξάρτησή της άπό εξωγενείς παράγοντες, οί ελπίδες καί οί προοπτικές
γιά μία γόνιμη εθνική πορεία άναδύονταν μέσα άπό τό δυναμισμό όμάδων καί άτόμων προσανατολισμέ
νων σέ ριζικά άνανεωμένες πολιτικές ιδέες καί μεθόδους.
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ΜΑΡΠΟΥ

λευθέρων, τό δποίον είχεν κυριαρχήσει τής πολιτι

1946

Κατά τίς εκλογές γιά τήν άνάδειξη τής Δ' 'Ανα
θεωρητικής Βουλής, ό Κ. Καραμανλής εκλέγεται,
γιά τρίτη φορά, βουλευτής στό νομό Σερρών, στήν

πρώτη θέση μεταξύ τών ύποψηφίων του Λαϊκοu κόμ
ματος .

Οί

πρώτες

μεταπολεμικές

βουλευτικές

εκλογές

εγιναν άπό τήν Κυβέρνηση του Θ. Σοφούλη μέ τό
σύστημα τής άπλής άναλογικής καί άπέφεραν αυτο

δύναμη

πλειοψηφία τής

'Ηνωμένης

Παρατάξεως

'Εθνικοφρόνων, συνασπισμοί) μέ βάση τό Λαϊκό
κόμμα, μέ ποσοστό ψήφων 55,Ι2% καί
κές εδρες σέ σύνολο

206

βουλευτι

354.

Ό Κ. Καραμανλής, σ' ενα άπό τά κείμενα πού

ύπαγόρευσε κατά τή διαμονή του στό Παρίσι, τό
Ι 968

1, άναφέρεται συνοπτικά στίς εκλογές του Ι

«Τόν Μάρτιον τού

/946

946:

κής μας ζωής έπί μίαν 30ετίαν. Καί δχι μόνον αύτό,
άλλά καί τό έξέτρεψαν τής αύστηρώς έθνικής γραμ
μής, τήν δ ποίαν τού είχεν χαράξει δ ίδρυτής του. 'Εν

τfί έπιθυμίg των νά φθάσουν στήν έξουσίαν εκαμαν
κατ' έπανάληψιν άνοίγματα πρός τήν 'Αριστερά ν, τά
δποία δμως, έκτός τών κινδύνων εiς τούς δποίους

έξέθεταν τήν χώραν, tβλαπταν καί αύτούς τούς ι'δί
ους, δεδομένου δτι &να μέρος τών όπαδών των, πε
ρισσότερον εύαίσθητον στόν κίνδυνον τού κομμου

νισμού, συνετάσσετο μέ τούς εκ παραδόσεως άντιπά
λους των καί τούς tδιδε τήν νίκην. Αύτό συνέβη τό

/946,

τό

/952

καί τό

/956 ... ιι2.

Σχετικά μέ τό γενικό κλίμα πού χαρακτήρισε τή

δραματική περίοδο πού θά συμπέσει μέ τή διάρκεια
τής νέας Βουλής, άφηγείται ό Κ. Καραμανλής :

διεξήχθησαν έκλογαί,

άφού έν τφ μεταξύ άπωλέσθησαν, δπως συνήθως, αί

«Ό βίος τής

'Αναθεωρητικής Βουλής τό

/946

έθνικαί εύκαιρίαι έξ αίτίας τών πολιτικών καί πολι

ύπήρξεν ταραχώδης. Τά πάθη καί οί κομματικοί άν

τειακών διενέξεων πού έκάλυψαν τόν χρόνον μεταξύ

ταγωνισμοί δχι μόνον δέν τής έπέτρεψαν νά πραγμα

άπελευθερώσεως καί έκλογών. 'Ο πολιτικός κόσμος

τοποιήση τό άναθεωρητικόν της tργον, άλλά προεκά

τής χώρας, δπως καί οί Βουρβόνοι, οvτε έλησμόνησε

λεσαν καί άλλεπαλλήλους κυβερνητικάς κρίσεις πού

οvτε έδιδάχθη άπό τήν δικτατορίαν, τήν κατοχήν καί

ένίσχυον τούς συμμορίτας ψυχολογικώς. 'Αρκεί νά

τό δράμα τού Δεκεμβρίου. Διετήρησεν τήν νοοτρο

σημειωθή δτι ένηλλάγησαν τότε είς τήν έξουσίαν

μέ άποτέλεσμα νά

όκτώ Κυβερνήσεις, αί δποίαι προστιθέμεναι είς τάς

καταστή άνίκανος δπως άποτρέψη τήν τραγωδίαν

&ξι αί'τινες έσχηματίσθησαν μεταξύ άπελευθερώσεως

πίαν καί τά σχήματα τού

/936,

πού έπηκολούθησεν καί νά άξιοποιήση τάς θυσίας

καί έκλογών,, δίδουν τήν είκόνα τού πολιτικού χάους

τού tθνους. 'Αρκεί νά σημειωθή δ τι μεταξύ

πού έπεκράτει εiς τήν 'Ελλάδα, είς μίαν άπό τάς πλέ

/944-46

ένηλλάγησαν είς τήν έξουσίαν &ξι Κυβερνήσεις, καί

ον κρισίμους περιόδους τής ίστορίας της. Χαρακτη

μάλιστα μέ μειωτικάς διά τήν χώραν παρεμβάσεις

ριστικόν τού έπικρατούντος πνεύματος είναι δτι ή

τών

Κυβέρνησις Μαξίμου, διά νά ίκανοποιήση τάς άξιώ

vΑ

γγλων.

»Διά νά έκτιμηθή τό κλίμα πού έδημιούργησαν οί

σεις τών μετεχόντων αύτής κομμάτων, περιέλαβε

κομματικοί άνταγωνισμοί, θά πρέπει νά σημειωθή δτι

τριάντα έπτά ύπουργούς.

ή Έλλάς ύπεβλήθη είς τήν ταπείνωσιν νά διεξαγάγη

εύρισκόμην είς τό γραφείον τού πρωθυπουργού, δταν

' Ενθυμούμαι μάλιστα δτι

τάς έκλογάς έκείνας ύπό τήν έπίβλεψιν διεθνούς

μήνας μετά τήν δρκωμοσίαν τής Κυβερνήσεως προσ

άποστολής παρατηρητών. Είς τήν άποστολήν δέν

ήλθεν ενας ύπουργός καί τού παρέδωσεν μίαν εκθε

μετέσχε ή Ρωσσία, διότι, προτιθεμένη νά δημιουργή

σιν. Ό πρωθυπουργός, μή άναγνωρίσας τόν ύπουρ

ση άργότερα ζητήματα είς βάρος τής

γόν του, μέ ι]ρώτησε μετά τήν άποχώρησίν του:

'Ελλάδος,

fίθελε νά είναι άδέσμευτος.
ιιΚατά τάς έκλογάς αύτάς έπλειοψήφισεν ή έθνικό

"Ποίος ήταν αύτός;" Τού άπήντησα,

"ύπουργός

σας". " 'Άαα! καί ποιός ύπουργός;"

φρων παράταξις μέ έπικεφαλής τό Ααϊκόν κόμμα. Τό

»'Η οί'κονομία τής χώρας εύρίσκετο έξηρθρωμέ

Φιλελεύθερον κόμμα πού άπετέλει τόν &τερον πόλο ν

νη, δ συμμοριτοπόλεμος έμένετο, καί είς τήν Διά

τής πολιτικής μας ζωής ύπέστη πανωλεθρίαν, λαβόν

σκεψιν τών Παρισίων έκρίνετο ή τύχη τών έθνι

48 μόνον

κών μας διεκδικήσεων. Καί δμως έμείς, ύπεράνω

&δρας έπί

354.

»'Η ύπερψήφισις τής έθνικής παρατάξεως άντα

δλων αύτών είχαμε τοποθετήσει τό πολιτικό μας

νακλούσε τόν φόβον καί τάς άνησυχίας πού προκα

παιχνίδι, τrού ε{ναι ή βασική άδυναμία τής έλληνι

λούσε στόν λαόν δ κομμουνιστικός κίνδυνος καί τήν

κής δημοκρατίας καί ή μόνιμος πληγή τής έθνικής

έπιθυμίαν του ώς έκ τούτου νά κυβερνηθή άπό κόμ

μας ζωής.

ματα σαφώς διαχωριζόμενα άπό τήν 'Αριστερά ν. 'Η

»Αί έθνικαί διεκδικήσεις τής 'Ελλάδος ύπήρξαν

έπαμφοτερίζουσα στάσις τού κόμματος τών Φιλε

μετριοπαθείς καί δίκαια ι. 'Εζητήσαμεν τήν προσάρ

λευθέρων προκαλούσε δυσπιστίαν καί φόβον.

τησιν τής Β.

'Ηπείρου, ή δποία, καίτοι έλληνική,

»Οί έπίγονοι τού Βενιζέλου, λόγω προσωπικών φι

κατήχετο άπό τήν Άλβανίαν, τήν Δωδεκάνησον, ή

λοδοξιών, είχαν κατακερματίσει τό κόμμα τών Φιλε-

δποία κατήχετο άπό τούς 'Ιταλούς, καί τήν διαρρύ-
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ΕΚΛΟΓΕΣ

θμισιν τών βορείων συνόρων μας διά λόγους aσφα

έπιτροπών άρμοδιότητας τών ύπουργείων 'Εξωτερι

λείας. 'Εξ αύτών δέν μi'iς έδόθη παρά μόνον ή Δωδε

κών, 'Αεροπορίας καί Οίκονομικών .

κάνησος. Οι' τίτλοι τοίί

/940

καί ή συμβολή μας εlς

τήν νίκην τοίί έλευθέρου κόσμου είχαν λησμονηθή.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Εlς τά σφάλματα τά Ιδικά μας προσετίθετο καί ό κυ
νισμός τών Μεγάλων, ό ενας έκ τών όποίων μάλιστα
-ή Ρωσσία- έτόλμησε νά φέρη καί θέμα βουλγαρι
κής διεκδικήσεως εlς βάρος τής 'Ελλάδος.
'Αγγλία

'Η δέ

ηρνείτο aνοήτως οίανδήποτε συζήτησιν

περί τής Κύπρου, μολονότι κατ' έπανάληψιν στό

)) 'Όταν

1946

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τίς ·Ηνωμένες

Πολιτείες, δπου καί ύποβάλλεται σέ είδική θεραπεία
γιά τήν άποκατάσταση τής άκοής του.
Σέ άπόσπασμα κειμένου πού ύπαγόρευσε μεταγε
νέστερα, παρατηρεί:

παρελθόν ένεθάρρυνε τάς έλληνικάς έλπίδας.

«Κατά τάς έκλογάς έκείνας έξελέγην καί πάλιν

aναλογισθή κανείς τούς λόγους διά τούς

πρώτος βουλευτής Σερρών, έν συνεχείg δέ aνεχώρη

όποίους έπολέμησαν οί λαοί καί τά aποτελέσματα

σα διά τήν Άμερικήν πληροφορηθείς δτι είχε τεθή

τής νίκης των, aμφιβάλλει καί διά τήν όρθοφροσύ

εlς έφαρμογήν μία θεραπευτική μέθοδος τής ώτα

νην, aλλά καί διά τήν έντιμότητα τών Μεγάλων. 'Ο

σκληρύνσεως. Είχεν δέ έπιδεινωθή τόσον ή κατά

πόλεμος έγένετο διά νά συντριβή ό φασισμός καί νά

στασις τής aκοής μου, d5στε μετέβη ν εi'ς τήν 'Αμερι

κυριαρχήσουν στόν κόσμο ή έλευθερία καί ή δημο

κήν aποφασισμένος νά aποσυρθώ καί aπό τήν πολι

κρατία. 'Αλλά, τό aποτέλεσμα τής νίκης τής δημο

τική ν καί aπό τήν δικηγορίαν, έάν δέν έπανεύρισκα

κρατίας ύπήρξε νά παραδοθή τό ffμισυ τής aνθρωπό

τήν aκοήν μου. Εύτυχώς ή έγχείρισις τήν όποίαν

τητας στόν πιό aπάνθρωπο όλοκληρωτισμό.

ύπέστην έπέτυχε καί μοίί έπέτρεψε νά συνεχίσω τήν

)) Ά τυχώς,

ή πολιτική σκέψις καί ή πολιτική

σταδιοδρομίαν μοω)4 •

συμπεριφορά του aνθρώπου δέν παρηκολούθησε τήν
τεχνικήν του πρόοδον. Παρέμεινε στάσιμος, σχεδόν
πρωτόγονος. Δέν έχει παρά νά μελετήση κανείς τόν
Θουκυδίδη ν, διά νά διαπιστώση δτι τά σύγχρονα πο

'Εκτενέστερα άναφέρεται στό ϊδιο θέμα, μέ τήν

ευκαιρία μεταγενέστερης συνεντεύξεώς του πρός τό
Β. Βασιλείου :

λιτικά προβλήματα, έσωτερικά καί διεθνή, δχι μόνον

·
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«'Εν τφ μεταξύ, aπό τό

1938,

ή κατάσταση τής

είναι ταυτόσημα μέ τά πολιτικά προβλήματα τής

aκοής μου είχε έπιδεινωθεί τόσο, d5στε νά ύπάρχει

έποχής έκείνης, aλλά aντιμετωπίζονται καί μέ τάς

βεβαιότης δτι δέν θά μποροίίσα πλέον νά συνεχίσω

αύτάς μεθόδους. Αί aρχαί ύποκύπτουν εlς τήν δύνα

οvτε δικηγορία, οvτε τήν πολιτική.

μιν καί ή δικαιοσύνη εlς τό συμφέρον. Ή πλεονεξία

))Είχα μιά ώτοσκλήρυνση κληρονομική aπό τόν

καί ή αμοιβαία δυσπιστία κρατοίίν τούς aνθρώπους

παππού μου. Μετά τίς έκλογές ό Τσαλδάρης θέλησε

καί τούς λαούς aντιμέτωπους καί τούς όδηγοίίν εlς

νά μέ χρησιμοποιήσει στήν Κυβέρνηση. 'Εγώ aρνή

μαθηματικώς έπαναλαμβανομένας συμφοράς.

θηκα, λέγοντάς του δτι: "Θά πάω στήν 'Αμερική γιά

))Διά νά aντιληφθή κανείς τόν παραλογισμόν τής

νά κάνω μιά έγχείριση". Είχα μάθει τότε δτι στήν

aνθρωπότητας δέν έχει παρά νά σκεφθή δτι τά δύο

'Αμερική κάποιος γιατρός όνόματι λέμπερτ είχε

μεγάλα προβλήματα τής συγχρόνου ζωής, δηλαδή τό

βρεί μιά νέα μέθοδο θεραπείας τής ώτοσκληρύνσεως.

πρόβλημα τής εlρήvης καί τής αναπτύξεως τών κα

Τό

θυστερημένων λαών, θά ήτο δυνατόν νά λυθοίίν μέ

νία καί στήν Αύστρία. Μοίί είπαν τότε δτι είναι aθε

μίαν άπλήν aλλά γεwαίαν aπόφασιν. Μονοπώλησις

ράπευτος καί δτι "τό μόνο πού μπορείς νά κάνεις

τών aτομικών δπλων aπό τόν ΟΗΕ,

ε{ναι όρισμένα μέτρα, γιά νά έπιβραδύνεις τήν έξέλι

κατάργησις

τών στρατιωτικών δαπανών καί διάθεσις τών

200 δι

είχα πάει γι' αύτή τήν πάθηση στή Γερμα

ξη ", θεραπεία δμως δέν ύπήρχε.

σεκ. δολλαρίων διά τήν aνάπτυξιν τών καθυστερημέ
νων. Βεβαίως ή πρότασις είναι τόσον άπλή, d5στε νά

1938

))

Μόλις λοιπόν έμαθα γιά τήν μέθοδο λέμπερτ

εlπα στόν Τσαλδάρη: "Δέν θέλω οvτε ύπουργείο, οv

θεωρήται aφελής. Είναι γνωστόν δμως δτι κατ' έξο

τε τίποτα· θά πάω στήν 'Αμερική καί έάν μέν ή έγ

χή ν τά μεγάλα προβλήματα είναι έπιδεκτικά άπλών

χείριση μοίί aποδώσει τήν ακοή μου, ε{μαι στή διά

καί πρακτικών λύσεων.

θεσή σας. 'Εάν δέν μοίί τήν aποδώσει, θά παραιτηθώ

)) 'Αλλά,

δπως είπα καί προηγουμένως, ή πολιτι

κή σκέψις παρέμεινε διά μέσου τών αΙώνων στάσι

καί aπό βουλευτής καί aπό δικηγόρος καί θά πάω
στό σπίτι μου".

μος. Καί παρέμεινε στάσιμος διόtι παραμένει aμετά

βλητος καί ή φύσις τοίί aνθρώπου πού είναι τό ύπο

)) 'Έφυγα

λοιπόν στήν 'Αμερική, έκανα αύτή τήν

έγχείριση καί aπεκατεστάθη ή aκοή μοω) 5 •

κείμενον καί τό aντικείμενον τής πολιτικής.... )) 3 •
Κατά τήν Α' Σύνοδο τής νέας Βουλής, ό Κ. Κα

ραμανλής διετέλεσε μέλος τών κοινοβουλευτικών

25
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'Ο Κ. Καραμανλής, στή διάρκεια τής παραμονής
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

του στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες, δρίζεται, άπό κ:οινου

ρας, μετά τόν έπικείμενον τερματισμόν του εργου τής

μέ τούς Σ. Βενιζέλο, Μ. Αίλιανό κ:αί Α. Μπακ:άλμπα

ΟΥΝΡΡΑ.

ση, μέλος τετραμελοuς έλληνικ:fjς άντιπροσωπείας

έπιφορτισμένης
Κυβέρνηση

νά ένημερώσει

πάνω

στίς

τήν

άμερικ:ανικ:ή

οίκ:ονομικ:ές άνάγκ:ες τfjς

·Ελλάδος κ:αί νά διεξαγάγει άνεπίσημες συνομιλίες
γιά παροχή άμερικ:ανικ:fjς βοήθειας.

>>'Η

'Επιτροπή, καταρτισθείσα ύπό τήν προεδρείαν

μου, μέ συμμετοχήν εiς αuτήν του ύφυπουργοu του Συντο
νισμοί) κ. Μιχ. Αiλιανου, καί του βουλευτοu Ροδόπης κ.
'Αναστ. Μπακάλμπαση, εiδικώς επιφορτισμένου μέ τήν
διαχείρισιν του καπνικοί) προβλήματος, έπεκοινώνησε μέ
τόν εν Λονδίνφ 'Αμερικανόν πρεσβευτήν κ. Χάρριμαν, δι

Στό περιεχόμενο τfjς άποστολfjς άναφέρεται, σέ

ε βεβαίωσε αuτόν δτι θέλει συμμορφωθή μέ τό πνεuμα τής

άναλυτικ:ό μνημόνιο, δ έπικ:εφαλfjς τfjς άντιπροσω

έπιστολής του, ενεργοuσα δμως συμφώνως πρός τήν προ

πείας, Σοφοκ:λfjς Βενιζέλος:

διαγραφείσαν άρμοδιότητα αuτής j δέν θά παραλείψη νά

«'Επειδή ή ύπό τήν προεδρείαν μου εiς Άμερικήν

αποστολή έν τφ κύκλφ τής δράσεως καί ένεργείας αuτής
εθιξε ζητήματα, έφ' ών κατ' άνάγκην όφείλουν νά επακο
λουθήσουν έλληνικαί κυβερνητικαί ένέργειαι, ή νά λη
φθοuν μέτρα κρινόμενα παρά τών 'Ηνωμένων Πολιτειών

ώς ένδεδειγμένα δι' οuσιαστικήν άμερικανικήν συνδρομήν
εiς τό εργον τής άνασυγκροτήσεως, ώς έκ τούτου θεωρώ

dναγκαίον νά προβώ εiς λεπτομερή άπολογισμόν τών δια
βημάτων καί ένεργειών τής άποστολής πρός πλήρη κατα
τοπισμόν :rών άρμοδίων.
»Κατ' άρχήν δέον νά τονισθή δτι ή ύπ' έμέ άποστολή

εiς 'Αμερικήν δένε{ χε, οuτε δέ καί ήδύνατο νά εχη, άλλην
έπιδίωξιν εί μ ή ένημέρωσιν δσον τό δυνατόν πληρεστέραν
τής άμερικανικής Κυβερνήσεως περί τής έν ·Ελλάδι γενι
κής καταστάσεως. ·Ως τοιοuτος δέ προδιεγράφη δ ρόλος
της κατά τήν συζήτησιν τήν δποίαν δ Πρόεδρος τής έλ

ληνικής Κυβερνήσεως ε{ χε έν Παρισίοις μετά τοu 'Αμερι
κανοί) έπί τών 'Εξωτερικών ύπουργοu.

τονίση τήν dνάγκην τής ταχυτέραξdνασυγκροτήσεως τής
'Ελλάδος, καί τήν 18ην 'Ιουλίου επιβιβασθείσα επί του

"Queen Mary"

ανεχώρησε διά Νέαν Ύόρκην, δπου καί

άφίχθη τήν 25ην iδίου μηνός. "Αμα ττϊ άφίξει μας εν Νέ~
ΎόρΚΊJ, μου επεδόθη τηλεγράφημα του πρωθυπουργοί),
διά του δποίου μου έγνώριζε δτι ώρίζετο ώς τέταρτον μέλος

τής άποστολής ό ήδη έν 'Αμερικτϊ εύρισκόμενος βουλευ
τής Σερρών κ. Κων. Καραμανλής.

>>'Εν άναμοντϊ τής άφίξεως του πρεσβευτοu κ. Διαμαν
τοπούλου εiς Οόάσιγκτων παρεμείναμεν έπί 6ήμερον εiς
Νέαν Ύόρκην. Κατά τό διάστημα αuτό ώργανώσαμεν
συγκέντρωσιν των έκπροσώπων του άμερικανικου τύπου,

εiς τούς όποίους εξηγήσαμεν τούς σκοπούς τής άποστολής
μας, καί τούς ένημερώσαμεν έφ'

δλων τών φ λεγόντων

προβλημάτων τής 'Ελλάδος. Ή ύποδοχή τής άποστολής

έκ μέρους του άμερικανικου τύπου ύπήρξεν εuμενεστάτη,
τοuτο δέ κατά πολύ όφείλεται είς τό γεγονός δτι αϋτη άπε
τελέσθη άπό aντιπροσώπους συμπολιτεύσεως καί aντιπο
λιτεύσεως, διά νά έμφανίση τήν έθνικήν ένότητα, έπί τών

»Πρέπει μάλιστα νά προστεθή δτι καί αuτός άκόμη δ
χαρακτήρ ένημερώσεως μέ τόν δποίον περιεβλήθη ή απο
στολή, δέν υίοθετήθη άμέσως παρά του κυρίου Μπέρνς,

έθνικών δικαίων καί οiκονομικών άξιώσεων, αϊτινες έκρί
θησαν ώς ύπερκομματικαί.
>>Τήν Ι ην Αuγούστου έφθάσαμεν εiς Οόάσιγκτων, δπου

δστις έπεφυλάχθη νά δώση τελικήν aπάντησιν εiς τόν

μiiς εδέχθη επίσημος aντιπρόσωπος του

Κων. Τσαλδάρην, διά του έν Λονδίνφ πρεσβευτοu τής

'Ο πρεσβευτής ε{ χ εν έν τφ μεταξύ καθορίσει τάς μετά τών

·Αμερικής, άφοu προηγουμένως θά συνεννοείτο μέ τό

άρμοδίων συναντήσεις μας.

Sta-

te Department.

State Department.

>>Πέραν τών συναντήσεων τούτων, καί περί τών δποίων

>>~Οντως, κατόπιν μάλιστα καί σχετικής όχλήσεως του

θά δμιλήσω κατωτέρω, έπεδίωξα έπαφάς καί μέ προσωπικό

κυρίου πρωθυπουργοί) πρός τόν κύριον Χάρριμαν, πρε

τητας του πολιτικοί) κόσμου τής 'Αμερικής, τών όποίων

σβευτήν τής 'Αμερικής έν Λονδίνφ, δ τελευταίος ούτος δι'

έζήτησα τήν συνδρομήν, διά τήν έπιτυχίαν τής aποστολής

έπιστολής του ύπό ήμερομηνίαν

μας.

15

'Ιουλίου, προδιέγραφε

ώς κατωτέρω τήν έπιθυμίαν τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμέ

»Καί κατά πρώτον έπεσκέφθην άμα ττϊ άφίξει μου εiς

νων Πολιτειών, περί τής άρμοδιότητος μεθ' ής εδει νά

Οόάσιγκτων τόν πρόεδρον τής έπί τών 'Εξωτερικών έπι

έπιφορτισθή ή άποστολή. 'Αντίγραφον τής έπιστολής του

τροπής του Κογκρέσου κ. Σ. Μπλούμ. 'Ως ή το φυσικόν ή

κυρίου Χάρριμαν έπισυνάπτω, διότι έξ αuτής εμφαίνονται

συζήτησις περιεστράφη εiς τήν άνάπτυξιν του σκοποί) τής

αί δυσχέρειαι, τάς δποίας εϊχομεν νά άντιμετωπίσωμεν με

άποστολής, καί εiς παράκλησιν ήθικής ύποστηρίξεως του

ταβαίνοντες εiς 'Αμερικήν.

εργου ήμών. 'Ο κύριος Σ. Μπλούμ μου έδήλωσε δτι δέν

»Διά τής έπιστολής ταύτης άπεκλείετο εiς ήμiiς ή αίτη

πρέπει νά διστάσωμεν νά θέσωμεν ύπ' όψιν τής Κυβερνή

σις δανείου, ή άλλης τινός οΙκονομικής βοηθείας άπό τήν

σεως τών ·Ηνωμένων Πολιτειών μέ θάρρος τά προβλήματα

ή άπό άλλην κυβερνητικήν πηγήν.

τής 'Ελλάδος, καί δτι παρ' αuτοu θά τύχω μεν άμερίστου

Miiς έγνωστοποιείτο δέ · δτι αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι θά

ύποστηρίξεως. 'Εν συνεχεί~ έπεσκέφθην είς τό Καπιτώλι

εδέχοντο τήν dποστολήν διά μίαν πληροφοριακήν συζή

ον τούς γερουσιαστάς Πέππερ καί Νόρμπλαντ, άμφότεροι

τησιν έπί τών οίκονομικών καί δημοσιονομικών άναγκών

του Δημοκρατικοί) κόμματος, πρός τούς δποίους έξέφρασα

τής 'Ελλάδος, εν σχέσει μέ τήν άνασυγκρότησίν της, θά

τήν εuγνωμοσύνην του έλληνικου λαοί) διά τήν έκ μέρους

έκανονίζοντο δέ έπαφαί τών μελών τής άποστολής μετά

των ύπεράσπισιν τών έλληνικών δικαίων, καί έζήτησα πε

Import-Export Bank

τών άρμοδίων ύπηρεσιών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διά

ραιτέρω τήν συνδρομήν πρός εόόδωσιν του εργου τής απο

τήν ένημέρωσίν των επί τής γενικής καταστάσεως έν

• Ελ

στολής μας. 'Αμφότεροι έξεφράσθησαν ένθουσιωδώς ύπέρ

λάδι καί εiδικώς διά τό ισοζύγιον πληρωμών, εiσαγωγικόν

τής ·Ελλάδος καί /;δήλωσαν δτι δυνάμεθα νά ύπολογίζω

καί έξαγωγικόν εμπόριον καί σχέδια έπισιτισμοu τής χώ-

μεν πάντοτε εiς τήν φιλίαν καί τήν ύποστήριξίν των. Όλί-
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γας ή μέρας βραδύτερον έπεσκέφθην μέ τόν κ. Αίλιανόν τόν

κής έργασίας είς διάστημα

πρόεδρον τής έπί των 'Εξωτερικών έπιτροπής τής Γερου

τίαν μελέτη ν τών έπειγουσών αναγκών τής χώρας. Τήν ίδί

σίας κύριον Κόνναλλυ, δ δποίος έπρωτοστάτησε είς τό ψή

αν ή μέραν τό απόγευμα έπεσκέφθημεν τόν κύριον Ούίλκοξ,

10 ήμερων

νά παρουσιάση άρ

φισμα τής 'Αμερικανικής Γερουσίας διά τήν άπόδοσιν τής

διευθυντήν των οίκονομικών ύπηρεσιών του

Β. 'Ηπείρου είς τήν 'Ελλάδα. Καί κατά τήν έπίσκεψιν

tment.

ταύτην διεπιστώθη πόσον συμπαθής είναι ή έλληνική ύπό

οίκονομικών καί δημοσιονομικών προβλημάτων τής 'Ελ

θεσις είς τήν άμερικανικήν κοινήν γνώμην.

λάδος, τά όποία περιελαμβάνοντο είς τό ύποβληθέν ύπό

»Ή πρώτη μας έπίσκεψις, σχέσιν εχουσα μέ τό κύριον
εργον τής άποστολής μας, έγένετο είς τήν

Bank.

State Depar-

Ώμιλήσαμεν ύπό τό αύτό πνευμα έφ' δλων τών

Import-Export

Κατά τήν συνάντησιν ταύτη ν παρίσταντο, πλήν του

άντιπροέδρου τής Τραπέζης, καί άρκετά μέλη του Διοικη

μνημά μας, είς τήν Διεύθυνση! ταύτη ν, καί δι' αύτή ς είς

δλα τά ένδιαφερόμενα έπί των /;λληνικών ζητημάτων
ύπουργεία.
))Τήν

5ην

Αύγούστου

ή

έπιτροπή

έπεσκέφθη

τόν

τικου Συμβουλίου . 'Αφου έξή γη σα δι' όλίγον τόν σκοπόν

ύπουργόν τών 'Εξωτερικών κύριον ~Άτσεσον, πρός τόν

τής άποστολής μας, καί έζήτησα έκ μέρους του έλληνικου

δποίον έξεθέσαμεν τούς λόγους καί τούς σκοπούς τής άπο

λαου περαιτέρω πιστώσεις διά τήν εναρξιν του εργου τής

στολής . 'Ο κύριος" Άτσεσον μaς ύπεσχέθη τήν ύποστήρι

ανασυγκροτήσεως τής χώρας, εδωσα τόν λόγον είς τόν κ.

ξίν του, άλλά μaς παρέπεμψε διά τάς περαιτέρω συζητή

Αίλιανόν, δστις ώμίλησε διά μακρών δώσας πλήρη είκόνα

σεις είς τόν Διευθυντήν τών 'Ανατολικών 'Υποθέσεων του

τής ο{κονομικής καί δημpσιονομικής καταστάσεως τής

βοήθείας, διά τήν άνασυγκρότησιν τής οίκονομίας της.

State Department κ. Χέντερσον.
)) • Ο τελευταίος ούτος, έν γνώσει τής δλης συνομιλίας
μας είς τήν Import-Export Bank, μaς ύπέδειξε τρόπον τινά

Τελευταίος ώμίλησεν δ κύριος Μπακάλμπασης, έξηγήσας

δτι, συμφώνως πρός τήν έπιστολήν του κ. Χάρριμαν, δέν

τό καπνικόν ζήτημα τής 'Ελλάδος.

επρεπε έπί του παρόντος νά κάμωμεν λόγον περί περαιτέρω

'Ελλάδος, καί κατέληξεν δτι ή χώρα εχει άνάγκην άμέσου

»Χωρίς νά διαταραχθή ή φιλική άτμόσφαιρα τής δλης

δανείου, καί προσέθεσεν δτι λυπείται δτι εύρίσκεται είς

συζητήσεως, έκ μέρους τής Τραπέζης μaς διετυπώθη σα

τήν δυσάρεστον θέ~ην νά μaς τό ύπενθυμίση. 'Απήντησα

φώς ή μομφή διά τήν μή χρησιμοποίησιν είσέτι τής πι

είς τόν κ. Χέντερσον δτι ή παρατήρησίς του ητο όρθή,

στώσεως των

25 έκ. δολλαρίων, τήν δποίαν ή Τράπεζα εθε

άλλ' ώς ύπεύθυνος άρχηγός κόμματος, καί έπικεφαλής τής

σεν είς τήν διάθεσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως <iπό του

άποστολής άνέλαβον τήν εύθύνην τής παρεκκλίσεως ταύ

Δεκεμβρίου

Ή μή χρησιμοποίησις μέχρι σήμερον

της. 'Εθεώρησα δτι τό καθήκον μου άπέναντι του έλληνι

τής πιστώσεως ταύτης, ώς θά άντιληφθήτε έκτων κατωτέ

κου λαου μου έπέβαλε νά πράξω πaν τό δυνατόν δπως πεί

ρω, θά άποτελέση του λοιπου, καθ' δλον τό διάστημα των

σω τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν νά βοηθήση τό ταχύτε

1945.

συζητήσεών μας, τό κύριον έπιχείρημα πρός άρνησιν &μέ

ρον τήν χώραν μας, είς τήν άνασυγκρότησίν της. Έτελεί

σου χορηγήσεως νέων πιστώσεων. Ή 'Επιτροπή τΊναγκά

ωσα, δτι εάν καί αύτήν τήν φοράν άπογοητευθή δ έλληνι

σθη νά ύπεραμυνθή τής κρατικής άβελτηρίας, διά τήν άδι

κός λαός κdί ή ·Ελλάς δέν τύχη άμέσου καί σοβαρaς ένι

καιολόγητον καθυστέρησιν, ή όποία μaς έκθέτει καί έμφα

σχύσεως, δέν διστάζω νά δηλώσω δτι είμαι άνήσυχος καί

νίζει τόν κρατικόν μας δπλισμόν είς τοιαύτην κατάστασιν

διά αύτό άκόμη τό κοινωνικόν μας καθεστώς.

έξαρθρώσεως, οοστε νά μή δύνανται νά στηριχθουν έπ' αύ

)) ·Ο κύριος Χέντερσον μέ η ρώτησε τότε έάν τάς γνώμας

του έλπίδες πραγματώσεως του σχεδίου ανασυγκροτήσεως.

μου αύτάς άνέπτυξα καί είς τόν κύριον~ Άτσεσον. 'Απήν

»Παρ' δ λα ταυτα δέν έδιστάσαμεν <iπό τής πρώτης στι

τησα δτι δέν ύπήρξε τοιαύτη περίπτωσις, διότι δ κύριος

γμής νά ζητήσωμεν πιστώσεις

150

εργων ανασυγκροτήσεως καί ετερα

/:κ. διά τήν εναρξιν των

ύφυπουργός δέν μου ώμίλησε μέ τόσην άπαισιοδοξίαν, καί

25 έκ. δι,

σuγχρόνως τόν παρεκάλεσα δπως τά λόγια μου αύτά περι

έφόδια, liτινα

πωλούμενα διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως, θά έχρη

έλθουν είς γνώσιν του κυρίου ~Άτσεσον, πρός τόν δποίον

σιμοποιουντο διά τήν πληρωμήν των ήμερομισθίων των

τήν ίδίαν έσπέραν άπηύθυνα καί έπιστολήν ύπό τό αύτό

εργων.

πνευμα.

»'Η Διοίκησις τής Τραπέζης άπεδέχθη τήν περαιτέρω

))Τό άπόγευμα τής αύτής ήμέρας ελαβε χώραν είς τό

συζήτησιν, άλλ' ύπό τόν δρον δτι θά ύπεβάλλοντο έγκαί

State Department

ρως στοιχεία, καί δσον άφορα τήν σπουδαιότητα των ερ

ολοι ο{ προϊστάμενοι των οίκονομικών ύπηρεσιών του

γων καί δσον <iφορa τήν σειράν προτεραιότητος.

άνωτέρω ύπουργείου, κατόπιν έθίγησαν δλα τά σημεία τά

»Ύ πεσχέθημεν

δτι θά συμμορφωθώμεν πρός τάς ύπο

δείξεις των, καί δτι έντός

σύσκεψις, είς τήν δποίαν παρέστησαν

περιλαμβανόμενα ε{ς τό ύποβληθέν ύπόμνημά μας. · Ο κύ

5 τό πολύ ήμερών θά ύποβάλωμεν

ριος Αίλιανός διεξήγαγε μέ πειστικότητα τήν συζήτησιν,

πλήρεις μελέτας καί σχέδια, τών δποίων ή κατάστρωσις

δταν δ προεδρεύων τής συσκέψεως κύριος Φέττερ ηθέλησε

έγένετο παρά τών έν Ούασιγκτώνι εύρισκομένων τεχνικών.

νά άποκλείση τήν συζήτησιν περί περαιτέρω δανείου, χρη

Πρέπει νά τονίσω δτι ή θετικότης μεθ' ής δ κ. Αίλιανός

σιμοποιών τά αύτά έπιχειρήματα του κυρίου Χέντερσον.

αντιμετώπισε πρός τόν ~~κοπόν τουτον τήν όργάνωσιν των

Παρεμβαίνων του έδήλωσα δτι ύπό τοιαύτας συνθήκας δέν

τεχνικών ύπηρεσιών, συνετέλεσε οοστε έντός τής ταχθεί

γνωρίζω έάν θά μπορέσω με νά έπανέλθωμεν πλέον είς τόν

σης προθεσμίας νά ύποβληθή πλήρης μελέτη εργων, διά

τόπον μας . ·Η συζήτησις έσυνεχίσθη έπί τής έμπορικής

τήν πραγματοποίησιν των δποίων έδικαιολογείτο τό παρ'

μας ναυτιλίας, του καπνου, των στρατιωτικών είδών κ. τ . λ.

ή μ& ν ζητηθέν ποσόν των

150 έκ.

'Οφείλω έπίσης νά έξάρω

))Τήν έπομένην, 6ην Αύγούστου, ή ύπό τόν κύριον

τήν προθυμίαν τήν δποίαν έπέδειξαν δλα τά μέλη τής ύπό

Μπακάλμπασην καπνική ύποεπιτροπή ύπέβαλε τό ύπό

τόν κ. Πίπαν τεχνικής έπιτροπής, καί ή όποία είναι <iξία

μνημά της έπί του καπνικου ζητήματος, έπί του δποίου καί

παντός έπαίνου, κατορθώσασα διά μιaς άόκνου καί έντατι-

διεξήχθη διεξοδική συζήτησις είς τό ύπουργείον Έμπορί-
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ρίου. 'Ο κ. Μπακάλμπασης ύπεστήριξε δτι ή άμερικανική

στωσις τών

καπνοβιομηχανία εχει κάθε συμφέρον νά τονώση τήν έλ

καί κ:ατέληξεν δτι ολοι ο{ συνεργάται οϊτινες εύρίσκ:ονται

ληνικήν καπνοπαραγωγήν, διότι μόνον αuτή θά κατορθώ

είς έπαφήν μαζί μας, τυγχάνουν τής άπολύτου έμπιστοσύ

ση ν' άποκτήση καί έξασφαλίση τήν κανονικήν λειτουρ

νης των καί δτι έλπίζει άπό τάς διεξαγομένας συνεννοή

γίαν του καπνεμπορίου της, εναντι έκβιασμών προερχομέ

σεις κάτι καλόν θά προκύψη διά τήν 'Ελλάδα, καί έτελεί

νων άπό χώρας, α'ίτινες μέχρις έσχάτων, λόγω του πολέ

ωσε λέγων δτι πρέπει δμως καί ο{ 'Έλληνες διάτων ίδικ:ών

μου, έπωφελοuντο τής μονοπωλιακής σχεδόν διαθέσεως

των δυνάμεων νά βοηθήσουν εiς τήν προσπάθειαν ταύτην.

25

έκ. δέν εχει μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθή

»Τήν ίδίαν ήμέραν έδόθη πρόγευμα πρός τιμήν τής

εiς τήν άμερικανικήν άγοράν των καπνών των.
»'Ο κύριος Μπακάλμπασης έζήτησε έπί πλέον τήν δια

άποστολής έκ μέρους του

State Department,

τήν δέ έσπέ

διά τά έλληνικά καπνά, τό

ραν τής ίδίας ήμέρας έδόθη παρά φίλου μας στενου γεuμα,

δποίον έχρησιμοποιείτο καί προπολεμικώς είς τό άμερι

είς τό δποίον παρεκάθησεν δ ύπουργός του 'Εμπορίου κ.

κανικόν σιγαρέττον, πράγμα τό δποίον μέ τόν διπλασια

ΟΜλλας, δ ύπουργός των Τ. Τ. Τ. κ. Χάννεγκαν, δστις τυγ

σμόν σχεδόν τής καταναλώσεως καπνου έν

χάνει καί πρόεδρος του Δημοκρατικοί) κόμματος, καί δ έκ

τήρησιν του ποσοστου

εφθανε τό ποσόν των

5%

50.000 τόννων,

•Αμερικij

θά

καί οϋτω θ' άντιμετω

πίζετο έν μέρει ή i:λλειψις τής γερμανικής άγοράς.

»Συμπέρασμα τής δλης συζητήσεως ύπήρξεν ή άποδο
χή των έλληνικών άπόψεων παρά των άρμοδίων ύπηρεσι

τών διευθυντών τής

lmport-Export Bank

κ. Γκαστόν. 'Η

συζήτησις διεξήχθη έν μέσφ φιλικής άτμοσφαίρας, οί δέ
δύο ύπουργοί άνεπιφυλάκ:τως έτόνισαν είς τόν έκ:πρόσω

πον τής Τραπέζης τήν άνάγκ:ην νά βοηθηθή ή 'Ελλάς.

ών, καί δήλωσις δτι ή έλληνική άποστολή θά εχη έπί του

>>Τήν 8ην Αuγούστου έπεσκέφθημεν τόν ύπουργόν των

προκειμένου πάσαν δυνατήν ένίσχυσιν άπό τό ύπουργείον

Οίκονομικών κ. Σνάιντερ καί έν συνεχεί~ τόν διευθυντήν

'Εμπορίου.

του ύπουργείου κ. Ταίηλορ. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην

»'Η έπιτροπή έζήτησε έπιπροσθέτως διευκόλυνσιν του

μάς έζητήθησαν διάφοροι πληροφορίαι οiκονομικής φύ

έλληνικου καπνεμπορίου πρός διείσδυσιν είς τήν ύπό τών

σεως, είς τάς δποίας ά7fήντησεν δ κ. Αίλιανός καί περί τό

·Αμερικανών κατεχομένην γερμανική ν ζώνη ν, καί τήν άπό

τέλος τής πρωίας, δλόκληρος ή άποστολή μεταβάσα είς τό

δοσιν τών ύπό τών Βουλγάρων διαρπαγέντων έλληνικών

Μνημείον του 'Αγνώστου Στρατιώτου κατέθεσε δάφνινον

καπνών κατά τό διάστημα τής Κατοχής. 'Ε π' άμφοτέρων

στέφανον.

>>Τ ή ν 9-ι;ιν Αuγούστου έπεσκ:έφθημεν τόν κ. ΟΜλλας είς

των ζητημάτων τό ύπουργείον 'Εμπορίου ύπεσχέθη εuνοϊ

τό ύπουργείον 'Εμπορίου, δπου καί αύθις μάς ύπεσχέθη

κήν λύσιν.
»Τήν 8ην Αuγούστου ή 'Επιτροπή έγένετοδεκτή ύπό

τήν ύποστήριξίν του. Τό δέ άπόγευμα τής iδίας ήμέρας

του Προέδρου Τροuμαν. WΕλαβον τόν λόγον καί εΙπον δτι

έγένοντο μακραί συσκέψεις είς τά ύπουργεία Οίκονομικών

ή 'Ελλάς εύρίσκεται είς μίαν δύσκολον γεωγραφική ν θέ

καί 'Εξωτερικών, κατά τάς δποίας δ κ. Αίλιανός παρέσχεν

σιν λόγω τών έκ του πολέμου δημιουργηθεισών διεθνών

δλα τά ζητηθέντα στοιχεία έκ μέρους τών διαφόρων ύπη

συνθηκών. 'Ότι ή 'Ελλάς περιβάλλεται άπό έχθρικάς χώ

ρεσιών. Είς τό ύπουργείον ·Εξωτερικών εΙ χε προσέλθει

ρας συνεπεί~ τών άντιδημοκρατικών καθεστώτων πού έπε

άπό ένωρίς καί ή έπί του καπνικου έπιτροπή, ijτις ένημέ

βλήθησαν είς τάς χώρας ταύτας, καί δτι α{ χώραι αύται

ρωσε πλήρως τάς ύπηρεσίας του

τυγχάνουν τής άμερίστου ύποστηρίξεως τής Ρωσσίας.

σοβαρότητος του κ:απνικου προβλήματος, τό δποίον διά

State Department έπί

τής

'Ότι ή 'Ελλάς καί είς τούς δύο παγκοσμίους πολέμους

τήν 'Ελλάδα προσλαμβάνει κοινωνική ν μορφήν.

εύρέθη είς τό πλευρόν τών Δυτικών Δημοκρατιών, καί δτι

»'Εγώ δέ μετέβη ν είς τό ύφυπουργείον 'Εμπορικής

οί πολιτικοί άρχηγοί τών έν τij Βουλij έκπροσωπουμένων

Ναυτιλίας, 'δπου συνηντήθην μέ τόν ναύαρχον Σμίθ, είς

κομμάτων εΙναι άποφασισμένοι μέ σταθερότητα νά συνε

τόν δποίον έξήγησα τήν σημασίαν πού παίζει ή ναυτιλία

χίσουν τήν πολιτικήν αuτήν. Καί δτι, τέλος, τά πολιτικά

είς τήν έθνικ:ήν μας οiκονομίαν καί έζήτησα τήν παραχώ

κόμματα αίσθάνονται τόσον πολύ τόν κίνδυνον πού άπει

ρησιν είς UΕλληνας έφοπλιστάς

λεί τήν χώραν των, rοστε είς σύσκεψιν άπεφάσισαν δμοφώ

Victory,

νως, τά ζητήματα εχοντα σχέσιν μέ τάς έθνικάς καί οiκο

προτεραιότης έπιλογής μεταξύ τών δεμένων πλοίων. 'Ο

νομικάς διεκδικήσεις νά τά θεωρήσουν ώς ύπερκ:ομματικ:ά,

ναύαρχος εδειξε έξαιρετικόν ένδιαφέρον καί μου εΙπεν δτι

100

πλοίων

Liberty

κ:αί

μέ τήν παράκλησιν δπως δοθή είς τούς 'Έλληνας

διά τοuτο κ:αί ή παροοοα άποστολή άποτελείται άπό πρό

εΙναι πρόθυμος νά ίκ:ανοποιήση τάς αίτήσεις μας έν δλτ1

σωπα τής Κυβερνήσεως κ:αί τής άντιπολιτεύσεως, κ:αί έγώ,

των τij έκτάσει, άρκ:εί ή έλληνική Κυβέρνησις νά έγγυηθή

καίτοι άνήκ:ων εiς τήν άντιπολίτευσιν, ήγοuμαι τής άπα

διά τά

στολής ταύτης.

τοκοχρεωλυτικώς έντός

Έν τέλει έζήτησα τήν συνδρομήν του

Προέδρου, διά τήν άνασυγκ:ρότησιν τής 'Ελλάδος, κ:αί έδή

3/4

του ποσου, τά όποία πρόκειται νά έξοφληθοuν

17

έτών, άφοu ο{ έφοπλισταί κα

ταβάλουν άμέσως τό ι /4 τής άξίας των πλοίων.

λωσα δτι ή παροuσα άποστολή άποτελεί τήν τελευταίαν

»Σημειωτέον δτι τά πλοία έστοίχισαν εiς τήν άμερικ:α

έλπίδα του έλληνικ:οu λαοu. Κατόπιν ώμίλησεν δ κ: . Αίλια

νικήν Κυβέρνησιν περί τά

νός, δ δποίος ύπό τό κράτος ζωηράς συγκινήσεως εκ:αμεν

είς

εκκλησιν είς τόν Πρόεδρον νά μή έγκαταλείψη κατά τήν

βάλλεται.

520

2

έκ. δολλάρια καί πωλοuνται

χιλ. δολλάρια, έκ τών δποίων μόνον τό

1/4

κατα

κρίσιμον ταύτην στιγμήν τόν έλληνικόν λαόν, δστις άγω
νίζεται έν τφ μέσφ τόσων δυσκολιών. 'Ο Πρόεδρος άπήν

τησεν δτι ή

'Αμερική εΙναι πρόθυμος νά ύποστηρίζη

δλους τούς συμμάχους της εiς τήν προσπάθειαν τής &να

>>Τήν 14ην Αuγούστου έγένετο ή τελευταία σύσκεψις

συγκροτήσεως, μεταξύ των δποίων προέχουσαν θέσιν κατέ

είς τήν

χει ή 'Ελλάς. Μάς παρετήρησεν δτι ή χορηγηθείσα πί-

πον κατά τόν δποίον πρέπει νά ύποβληθοuν εiς τό μέλλον

lmport-Export Bank,

δπου μάς έξήγησαν τόν τρό
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τά σχέδια εργων πλήρους μελέτης διά περαιτέρω πιστώ

σεις.

ψεις των έπί τών ληπτέων μέτρων, ταύτοχρόνως δέ στεί

κ. ΑΙλιανός ή ρώτησε τότε τόν κύριον Γκαστόν

λουν άποστολήν ιlποτελουμένην ιlπό οίκονομικάς καί τε

έάν συνεπώς σταματοϋν αί διεξαγόμεναι συνεννοήσεις με

χνικάς προσωπικότητας, αίτινες, άφοϋ μελετήσουν τήν

τά τοϋ κυρίου 'Αργυροπούλου διά πρόσθετον δάνειον έξ

κατάστασιν, θά λάβουν τά τελικά μέτρα θεραπείας .

75

•Ο

έκ. δολλαρίων, δ κ. Γκαστόν άπήντησεν δτι ούδεμίαν

γνώσιν εχει περί τοιούτου ποσοϋ, καί δτι άσφαλώς θά πρό
κειται περί παρανοήσεως.

»Τήν 16ην Αύγούστου άφίκετο έκ Παρισίων δ ύφυ
πουργός των ΟΙκονομικών 'Υπηρεσιών τοϋ State Department κ. Κλαίητον, δστις μίiς έκάλεσε ε{ς έπίσημον πρόγευ

μα, είς δ μετέσχον οί προϊστάμενοι δλων τών ύπηρεσιών,

μεθ' ών ήλθομεν είς έπαφήν.
»'Η διεξαχθείσα συζήτησις έπεξετάθη έφ' δλων τών

ζητημάτων καί τό έπιδειχθέν ένδιαφέρον του μίiς εδωσε τό
θάρρος νά ζητήσωμεν παρ' αύτοϋ νά βοηθήση διά τήν

άποδοχήν των προτάσεών μας, μέ βάσιν όχι μόνον τά άπό

»Πλέον αύτ&ν ή άποστολή έπέτυχε τήν παραχώρησιν

5

έκ. τετραγωνικών ύαρδών βαμβακερών ύφασμάτων, καί

σημαντικήν ποσότητα δερμάτων. Αύτός έν συντόμφ εlναι

δ άπολογισμός τοϋ εργου τής άποστολής»6 •

Ό ίδιος δ Κ. Καραμανλής, σέ μεταγενέστερο
κείμενο πού υπαγόρευσε κατά τήν παραμονή του στό

Παρίσι άφηγείται σχετικά:

'

«Εύρισκόμενος εiς τήν Άμερικήν, ώρίσθην μέ
λος τfjς ύπό τόν Βενιζέλον πρώτης άποστολfjς εlς τάς

έλληνικής πλευρίiς στοιχεία, άλλά καί τά έξ άμερικανικής

Ήνωμένας Πολιτείας. Ή άποστολή μας παρέμεινε

τοιαϋτα, δέδομένου δτι δ πρό όλίγων μόλις μηνών έπιστρέ

πλέον τού μηνός εlς τήν Ούάσιγκτων καί έγένετο

ψας έξ ·Ελλάδος συνταγματάρχης Τζιλλέτ ε{χ εν ύποβάλει

δεκτή άπό τόν Τρούμαν, τόν ΝΑ τσεσον, τόν Ούάλ

λεπτομερή μελέτην , έπί τοϋ συγκοινωνιακοϋ μας προβλή 

λας κ.λ.π.

ματος, μετά έξάμηνον παραμονή ν ε{ς ·Ελλάδα, έπί τούτω

πρός τήν 'Ελλάδα τών έκατό λίμπερτυ, διά τήν δια

σταλείς ύπό τοϋ άμερικανικοϋ ύπουργείου Στρατιωτικών.

χείρισιν τών δ ποίων παρεκλήθην όπως παρατείνω τήν

»• Ο κύριος Κλαίητον ύπεσχέθη όχι μόνον νά λάβη γνώ
σιν τής έκθέσεως ταύτης καί νά ύποβοηθήση τήν προσπά

'Επέτυχε δέ τότε καί τήν παραχώρησιν

παραμονήν μου εiς τήν Άμερικήν.

θειάν μας, άλλ' ήκουσε πρός τούτοις μετά προσοχής τό

'''Ηρνήθη ν νά άναλάβω τήν εύθύνην καί συνέ

καπνικόν ζήτημα, καί άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά μελετή

στησα όπως τήν όλην ύπόθεσιν διαχειρισθούν οί έν

ση τό ζήτημα τής χρηματοδοτήσεως τών έλληνικών κα

'Αθήναις άρμόδιοι, οί δποίοι ε{χαν καί τά στοιχεία

πνών, διά νά μή άναγκασθή ή έλληνική Κυβέρνησις νά

άλλά καί τήν γνώσιν τού θέματος. Άτυχώς δέν εl

προβαίνη ε{ς τήν εκδοσιν χαρτονομίσματος, καί συνεπώς

σηκούσθην καί έστάλη μετά τινα χρόνον είς Άμε

νά δημιουργή πληθωρισμόν.

ρικήν ό τότε ύπουργός

»Τήν 20ήν Αύγούστου, προσέφερα άποχαιρετιστήριον

πρόγευμα πρός τιμήν τοϋ κ. Κλαίητον, είς δ έκλήθησαν
πάντες οί άσχοληθέντες μέ τά έλληνικά προβλήματα κατά
τό διάστημα τής έν 'Αμερικij παραμονής μας.
»Μετά τό πρόγευμα δ κύριος Κλαίητον άνεκοίνωσε τά
άκόλουθα πρός τήν άποστολήν. "'Ότι ή 'Ελλάς δέν θά
λησμονηθή, άλλά διά τήν εμπρακτον έκδήλωσινο τοϋ άμε

ρικανικοϋ ένδιαφέροντος πρέπει ή Κυβέρνησις τ&ν 'Ηνω
μένων Πολιτειών νά εχη δείγματα τής παρά τής έλληνικής

Κυβερνήσεως προσπαθείας

ένάρξεως τής οίκονομικής

άνασυγκροτήσεως", καί προέτεινε τά ακόλουθα μέτρα:

I.

'Εφαρμογή φορολογικής μεταρρυθμίσεως, μέ βαρείας

11Χαρακτηριστικόν τού πνεύματος πού έπεκράτει
τήν έποχήν έκείνην εlς τήν 'Αμερική ν εlναι ότι δέν

τολμούσε νά όμιλήση κανείς κατά τfjς Ρωσσίας. Ή
κοινή γνώμη, έπηρεασμένη καί άπό τήν πολιτικήν

τού Ροvσβελ τ, διέκειτο συμπαθέστερα πρός τούς
Ρώσσους παρά πρός τούς άποικιοκράτας Εύρωπαί
ους.

'Ενθυμούμαι

ότι

όταν άποχαιρετήσαμε τόν

νΑ τσεσον, είς τόν δ ποίον ε{χα τονίσει τόν διαγραφό
μενο ν τήν έποχήν έκείνην κομμουνιστικόν κίνδυνον,
ούτος μοv ε{πεν: "Δέν διαφωνώ μέ τάς άπόψεις σας,

άμέσους φορολογίας

2.
3.
4.

'Εμπ&ρικfjς Ναυτιλίας κ.

'Αβραάμ μέ τάς γνωστάς θλιβεράς συνεπείας.

Λήψιν μέτρων διά τήν μή διαρροήν συναλλάγματος

άλλά σού συνιστώ νά μήν τάς έπαναλάβητε εlς άλ

Φορολογία πλουτησάντων κατά τόν πόλεμον

λους ύπουργούς καί προπαντός είς τόν Ούάλλας".

Χρησιμοποίησιν τών έλληνικών καταθέσεων τοϋ 'Εξω

11Κατά τάς τελευταίας ήμέρας τfjς παραμονής μου

τερικοϋ.

»'Ο κύριος Αίλιανός άπήντησεν άναλυτικώς είς δ λα τά

εlς 'Αμερική ν παρηκολούθησα είς τόν ΟΗΕ τάς συ

προτεινόμενα μέτρα. Κατόπιν ελαβον τόν λόγον διά νά

ζητήσεις έπί τού έλληνικοv θέματος. Ό κομμουνι

προτείνω τήν άνάγκην άποdτολής έμπειρογνωμόνων έκ μέ

στικός συνασπισμός, διά νά παρασκευάση ψυχολο

ρους τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, διά νά μελετήσουν

γικώς τόν έπακολουθήσαντα συμμοριτοπόλεμον, κα

τήν οΙκονομία ν τής 'Ελλάδος, ήτις ε{ναι ίδιότυπος, έπη

ρεαζομένη άπό πολλούς έσωτερικούς καί έξωτερικούς πα
ράγοντας. ΗΟτι καί οί ν Αγγλοι άπεπειράθησαν νά μίiς δώ
σουν συμβουλάς, άλλ'

δταν οί έμπειρογνώμονές των

εφθασαν έπί τόπου, δέν γνωρίζουν κατά ποίον τρόπον δέον
ν' άντιμετωπισθή ή κατάστασις.

τηγορούσε τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ώς καταδυνα

στεύουσαν τούς δημοκρατικούς πολίτας καί άπειλοv

σαν τήν είρήνην τfjς Βαλκανικής. Ά νησύχησα δέ
ζωηρώς, όταν ε{δα τάς άσθενείς άντιδράσ,εις τών δη
μοκρατικών χωρών καί όταν άκουσα τούς κατηγό

»Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως έπήλθε συμφωνία,

ρους τfjς 'Ελλάδος νά έ;ιtικαλοvνται πρός άπόδειξιν

memorandum μίiς γνωρίσουν τάς άντιλή-

τών ίσχυρισμών των τάς δηλώσεις τfjς έλληνικfjς άν-

δπως ύπό μορφήν
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τιπολιτεύσεως καί iδίως του Σοφούλη. νΗμουν τ6σο
έπηρεασμένος άπ' δλα αύτά, ώστε, δταν έπέρασα
άπ' τ6 Παρίσι καί συνήντησα τ6ν κ. Τσαλδάρη, νά
του κάνω τ6ν πρώτον ύπαινιγμ6ν δπως συvθηκολογή

ση μέ τ6ν κ. Σοφούλη. Ό κ. Τσαλδάρης μέ έκοίταξε
μελαγχολικά καί μέ ήρώτησε: "Πιστεύεις καί έσύ δτι

·

πρέπει νά ύποκύψω είς τ6ν έκβιασμ6ν;" Του εlπα
"ναί, έάν δι, αύτου πρ6κειται νά άποτρέψης ενα με

γαλύτερο κακ6". Δι6τι εlναι άναμφισβήτητον δτι δ
Σοφούλης στήν περίπτωσιν αύτήν έξεβίαζε.

Έπί

στευε δμως δτι ή έπιτυχία του έκβιασμου του θά έπέ
βαινε έθνικώς ώφέλιμος, δεδομένου δτι θά μπορουσε

νά κτυπήση δ ίδιος άδιάβλητα τούς κομμουνιστάς,
δπως καί έγένετο. Καί έπεβεβαιώθη καί εlς τήν περί
πτωσιν αύτήν ή θεωρία του Βίσμαρκ, κατά τήν δποί
αν, τά μέν αύστηρά μέτρα πρέπει νά λαμβάνωνται
άπ6 φιλελεύθερα κ6μματα, τά δέ έπιεική άπ6 τά συν
τηρητικά. Δι6τι καί στίς δύο περιπτώσεις ύπάρχει τ6
άδιάβλητον καί τηρείται τ6 μέτρον.
»Εύρισκ6μην είσέτι εiς τήν Άμερικήν, δταν κα

τά τ6ν Σεπτέμβριον διεξήχθη τ6 πολιτειακ6ν δημο
ψήφισμα, τ6 δποίον άπέβη ύπέρ .του βασιλέως διά
τούς ίδίους άκριβώς λ6γους πού έδωσαν τήν νίκην
στήν έθνικήν παράταξιν κατά τάς προηγηθείσας
έκλογάς. Τ6 κίνημα του Δεκεμβρίου, ή άσυνάρτητος
πολιτική τών κομμάτων καί ή άνησυχία διά τ6 μέλ
λον, έκαμαν τ6ν έλληνικ6ν λα6ν νά λησμονήση τάς
εύθύνας διά τήν δικτατορίαν του

1936 καί νά συσπει

ρωθή περί τ6ν βασιλέα. Δι6τι εlναι βέβαιον, δτι aν
τ6 πολιτειακ6ν έκρίνετο τ6τε ύπ6 δμαλάς συ vθήκας

ή βασιλεία ώς θεσμ6ς θά εlχε καταδικασθή. Ή έπι
βίωσίς του όφείλεται περισσ6τερον εiς τά σφάλματα
τών άντιπάλων της παρά εiς τ6 έρεισμά της τ6 λαϊ
κ6ν. 'Ο βασιλεύς Γεώργιος, δ δ ποίος ή το συνετ6ς
άνθρωπος καί τ6ν δποίον αί άλλεπάλληλοι δοκιμα
σίαι εlχον καταστήσει σχεδ6ν άσκητικ6ν, άπέθανε

τ6ν Άπρίλιον του

1947,

άφήσας ώς διάδοχον τ6ν

άδελφ6ν του Παυλον» 7•

24

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1946

'Ο Κ. Καραμανλής άναλαμβάνει γιά πρώτη φορά

ύπουργικό χαρτοφυλάκιο , ώς ύπουργός 'Εργασίας

στήν Κυβέρνηση Τσαλδάρη. Τά καθήκοντά του θά

διατηρήσει καί μετά τήν παραίτηση τής Κυβερνήσε
ως, στίς

24

· Ιανουαρίου

1947,

καί τό σχηματισμό

Κυβερνήσεως συνασπισμοί) ύπό τόν Δ . Μάξιμο.
Τό εργο του ύπουργοu 'Εργασίας ήταν, κάτω άπό

τίς είδικές συνθήκες τής έποχής, έξαιρετικά δύσκο
λο. Πώς θά ήταν, πράγματι, δυνατό μέ οίκονομία κα
τεστραμμένη νά άντιμετωπιστοuν τά άμεσα προβλή

ματα τής άνεργίας, τής βελτιώσεως τής άμοιβής τών
έργαζομένων, τής συνταξιοδοτήσεως τών άπομάχων
τής έργασίας -γιά νά άναφερθοuν δρισμένα άπό αύ-
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Κυβέρνηση Τσαλδάρη. Ό Κ. Καραμανλής ύπουρyός Έρyασίας.
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τά-, δταν μάλιστα ήταν άνοικτό καί τό «συνδικαλι

καί τήν Καβάλα, άσχολήθηκε μέ τήν έπίλυση διάφο

στικό»·θέμα πού ετεινε νά άποτελέσει οχι μόνο πηγή

ρων έργατικών προβλημάτων καί συνέβαλε στήν έμ

συκοφαντήσεως της έλληνικfίς Κυβερνήσεως στό

ψύχωση των κατοίκων τfίς ύπαίθρου πού άντιμετώπι

έξωτερικό, άλλά καί άφετηρία γιά τήν πρόκληση

ζαν τήν πίεση τών άνταρτών. Κατά τήν έπάνοδό του

σοβαρfίς έσωτερικfίς άναταραχfίς;

στήν 'Αθήνα, στίς

Ώς

ύπουργός

'Εργασίας,

δ

Κ.

Καραμανλfίς

30 Δεκεμβρίου,

άφου ύπογράμμι

σε τή σοβαρότητα τfίς καταστάσεως, παρατήρησε:

άπασχολήθηκε έπανειλημμένα μέ δύο βασικά θέμα

«Τό φρόνημα τοv λαοv άποτελεί τό κυριώτερον καί

τα: τfίς άμοιβfίς τfίς έργασίας καί τfίς έξυγιάνσεως

άσφαλέστερον δπλον πού θά ήδυνάμεθα ύπό τάς ση

τfίς Κοινωνικfίς 'Ασφαλίσεως, προσανατολισμένος

μερινάς συνθήκας νά διαθέσωμεν καί όφείλομεν νά

στήν κατάργηση τοϋ περιορισμοϋ τοϋ άνώτατου μι

τό ένισχύσωμεν μέ δλα τά ήθικά καί ύλικά μέσω>.

σθοϋ καί τοϋ Νόμου

28/1944, καθώς καί στήν έπανα

φορά τοϋ θεσμοϋ των συλλογικών συμβάσεων καί
τήν καθιέρωση ένιαίου φορέα Κοινωνικfίς 'Ασφα

λίσεως. 'Εξεδήλωσε άκόμη τό ένδιαφέρον του γιά
τήν έργατική τάξη καί ίδιαίτερα γιά τά προβλήματα
των καπνεργατών καί τήν καλύτερη έπιδότηση των
άνέργων.

Στή διάρκεια τfίς ύπουργίας του, άποφασίστηκε
γιά πρώτη φορά, δτι οί συνταξιοϋχοι καί οί βοηθη
ματοϋχοι πού ύπάγονταν στόν ελεγχο τοϋ ύπουργεί

Σέ σημείωμα πού συντάχθηκε σέ άπάντηση σχε

τικοϋ έρωτήματος πού ύποβλήθηκε στόν ίδιο τόν Κ .
Καραμανλfί, σκιαγραφείται δ γενικός άπολογισμός
τfίς σύντομης θητείας του στό ύπουργείο 'Εργασίας:
«Τό ύπουργείον 'Εργασίας άνέλαβεν δ Κ. Καραμανλής
τήν

24.11.46

~ως

24.1.47,

δπότε παρητήθη ή Κυβέρνησις.

Μετά τρείς ήμέρας, εiς τήν νέαν Κυβέρνησιν πού έσχημα

τίσθη άνέλαβεν δ Κ. Καραμανλής καί πάλιν τό αύτό
ύπουργείον, ήτοι τήν

27.1.47

μέχρι

17.2.47.

ου 'Εργασίας θά είσέπρατταν μέ τήν εόκαιρία των

>>'Ως έκ τών κρατουσών τότε γενικωτέρων πολιτικών

έορτών ποσό ίσο μέ τίς άποδοχές ένός μηνός, ένώ

καί οικονομικών συνθηκών, τό ~ργον του ύπουργείου τού

άπό τήν Ι 'Ιανουαρίου

1947 αόξάνονταν οί συντάξεις

του ήτο δυσχερέστατον, διότι μέ οiκονομίαν σχεδόν κατε

Κατέθεσε άκόμη στή Βουλή σχέδιο νό

στραμμένην καί ούσιαστικώς άνύπαρκτον ~πρεπε νά άντι

κατά

25% 8 •

μου «περί συστάσεως Κλάδου 'Ασφαλίσεως κατά

τfίς άσθενείας παρά τφ Ταμείφ Συντάξεως ΗΕΑΠ

(' Ηλεκτρικfίς 'Εταιρείας 'Αθηνών-Πειραιώς) καί
ΕΗΕ (' Ελληνικfίς 'Ηλεκτρικfίς 'Εταιρείας)» 9 • 'Ως
ύπουργός 'Εργασίaς, δ Κ. Καραμανλfίς ε{χε συστη
ματικά άποβλέψει στήν έξυγίανση του άσφαλιστικου
φορέα δλων των έργαζομένων καί ε{χε ύπόψη νά
προχωρήσει στήν άναδιοργάνωση δλων τών κλαδι

μετωπισθουν άμεσα

προβλήματα

καταπολεμήσεως τής

άνεργίας διά τής δημιουργίας εύκαιριών άπασχολήσεως

εύρυτάτων μαζών του λαου, βελτιώσεως τής άμοιβής τών
έργαζομένων, έξασφαλίσεως τής συνταξιοδοτήσεως των
άπομάχων τής έργασίας κ.λ.π., πέραν δέ αύτών των προ

βλημάτων ύπάρξεως τής χώρας μας καί του έργατικου δυ
ναμικου αύτής, νά καλύψη τόν άδίστακτο καί όξύτατο πο
λιτικόν άγώνα του ΚΚΕ καί τών σύν αύτφ, εiς τό «Συνδι
καλιστικόν» άποκαλούμενο θέμα, δπερ άπετέλει όχι μόνον

κών 'Ασφαλιστικών 'Οργανισμών καί στήν άναδι

πηγήν κατασυκοφαντήσεως τής χώρας εiς τό 'Εξωτερικόν,

άρθρωση του θεσμου τών Κοινωνικών 'Ασφαλίσε

άλλά καί πρόφασιν καί δικαιολογίαν συνεχους έσωτερικής

ων. ΕΙχε τέλος άποφασίσει νά συντάξει καί νά κατα

άναταραχής. 'Υπό αύτάς τάς συνθήκας άναλαβών δ Κ.

θέσει στή Βουλή νομοσχέδιο «περί άσφαλίσεως κατά

τfίς άνεργίας». Σχετικά, ε{χε δηλώσει στή Βουλή,
στίς

29

Νοεμβρίου, δτι δ είδικός νόμος

μερικά καταργηθεί τό

1944 έπί

424/41

ε{χε

ύπουργίας Πορφυρο

γένη καί ή κατάργησή του νομιμοποιήθηκε άπό τήν

Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα μέ τό Ν.Δ.

118

τοϋ

1945·

Καραμανλής τό ύπουργείον, εlχε, πλέον τών άνωτέρω, νά
άντιμετωπίση καί τήν έφαρμογήν τής κατά τήν

12.11.1946

άνακοινωθείσης συμφωνίας "Τσαλδάρη-Μπρέιν". Ειδικώ
τερον, δταν εiς τάς άρχάς Μαρτίου

1946 συνεκλήθη

τό 8ον

Πανεργατικόν Πανελλαδικόν Συνέδριον, έξελέγη κομμου
νιστική διοίκησις. Μετά τετράμηνον περίπου αί έκλογαί

έκείναι ήκυρώθησαν άπό τό Συμβούλιον 'Επικρατείας ώς

συνεπώς, δταν έκδόθηκε άπό τήν Κυβέρνηση Τσαλ

μή νομοτύπου θεωρηθείσης τής έπιτροπής ή όποία όργά

δάρη τό Ν.Δ. «περί άσφαλίσεως κατά τfίς άνεργίας»,

νωσε τό Συνέδριον.

δ νόμος

ουσιαστικά δέν ύπfίρχε καί επομένως δ

»Τουτο έπροκάλεσε θόρυβον -έσωτερικώς καί διε

ελεγχος σέ βάρος του ήταν άδικος. Καί άφου πληρο

θνώς- μέ άποτέλεσμα νά άποσταλή άπό τήν άγγλικήν

424

φόρησε τό Σώμα δτι σύντομα θά κατατεθεί είδικό

Κυβέρνησιν (τότε ή 'Αγγλία κατηύθυνε τά ~λληνικά πρά

νομοσχέδιο γιά τή ριζική ρύθμιση του δλου θέματος

γματα) δ Μπρέιν, δ δποίος κατόπιν συζητήσεως μέ τήν

κατέληξε ύπογραμμίζοντας:

«Μίαν δήλωσιν δμως

έχω νά σiiς κάμω, τήν δποίαν παρακαλώ νά λάβετε
ύπ' δ ψι ν σας σοβαρώς. Δέν εlμαι φίλος τfjς κεφαλαι
οκρατίας, εlμαι φίλος τών έργατών» 10•
Κατά τό δεύτερο 15θήμερο του Δεκεμβρίου

1946,

δ Κ. Καραμανλfίς έπισκέφθηκε τή Βόρειο 'Ελλάδα

μέ κύριους σταθμούς τή Θεσσαλονίκη, τίς Σέρρες

Κυβέρνησιν Τσαλδάρη κατέληξεν εiς συμφωνίαν, βάσει
τής δποίας ~δει

I)

νά έπαναφερθώσιν, έφ' δσον οί ΗΕλλη

νες συνδικαλισταί συμφωνήσουν, αί προηγούμεναι διοική
σεις τής ΓΣΕΕ καί των 'Εργατικών Κέντρων καί νά συμ

πληρωθουν μέ

5 έκπροσώπους

τής Ρεφορμιστικής τάσεως

(δηλαδή Μακρή, Πασατζή κ.λ.π.),

2)

νά βοηθηθή ύπό τής

Κυβερνήσεως ή έπίτευξις συνεργασίας τών συνδικαλιστι
κών τάσεων καί

3) νά άπολυθώσιν οί ύπό περιορισμόν συν-
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ

δικαλιστικοί ήγέται, πλήν των περιπτώσεων των άναφερο

Ταμείον 'Ανεργίας είσφοράν των, όφείλω νά παρά

μένων ε{ς κατηγορίας φόνου . ' Η έφαρμογη τής συμφωνίας

σχω τάς κάτωθι πληροφορίας, αίτινες άποδεικνύουν

ταύτης έντόνως προωθηθη κατά τό διάστημα τής ύπουργί

έvτελώς τό άντίθετον.

ας του κ . Καραμανλή καί έπετεύχθη, έκτων
νων, ν ' άπολυθουν οί

121,

162 κρατουμέ

ήτοι άπαντες οί μη άναφερόμε

νοι είς κατηγορίαν φόνου .
»'Επίσης διά τής πρεσβείας μας του Λονδίνου έζητήθη
εiδικός Βρεττανός έμπειρογνώμων, ώς σύμβουλος τής έλ
ληνικής Κυβερνήσεως, διά τήν άναθεώρησιν τής έργατι
κής νομοθεσίας . 'Επί των λοιπών σημείων τής συμφωνίας

>>Τό Συμβούλιον του Ταμείου 'Ανεργίας, ούτινος
μετέχουν καί άντιπρόσωποι τών έργατών, διά τής
άπό

20

'Ιανουαρίου

1947 άποφάσεώς

τών, καί τών βιομηχάνων συμπεριλαμβανομένων,
δοθέντος ότι τό Ταμείον έσχημάτισεν έντός ετους τό

Τσαλδάρη-Μπρέιν ουδέν έπετεύχθη, λόγω άντιθέσεων των

τεράστιον άποθεματικόν τών

συνδικαλιστικών

τής ύπ' άριθμόν

παραγόντων,

έκ

τής

συμφωνίας

των

του, έπρότεινε

τήν μείωσιν τής είσφορiiς όλων έν γένει τών έργοδο

2320

12 έκατ.

δραχμών. Διά

άποφάσεώς μου έξήρεσα τούς

βιομηχάνους του μέτρου τούτου, καί έδέχθην τήν

δποίων ε{χε έξαρτηθή ή έφαρμογη των.
» ' Επί των βασικών θεμάτων α) τής άμοιβής τής έργασί

μείωσιν τής είσφορiiς τών βιοτεχνών καί έπαγγελμα

ας καί β) τής έξυγιάνσεως του θεσμου τής Κοινωνικής

τιών μόνον, οί δποίοι καί lδίως οί τών έπαρχιών,

' Ασφαλίσεως καί τής 'Ασφαλίσεως τής 'Ανεργίας ε{χε δ

ύπέρ τών δποίων καθώρισα ποσοστόν μικρότερον,

Κ.Κ. κατ' έπανάληψιν άπασχοληθή προσανατολιζόμενος
εlς την κατάργησιν του περιορισμου του άνωτάτου μισθου

καί του Νόμου

28/1944

καί τήν έπαναφοράν του θεσμου

των συλλογικών συμβάσεων ώς καί την καθιέρωσιν του

ένιαίου φορέως Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως» 11 •

17

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

άντιμετωπίζουν δυσκόλους περιστάσεις άφ' ένός καί
άφ

'

έτέρου άπασχολουν μικρόν άριθμόν ύπαλλήλων.

νΗδη, μετά τήν έφαρμογήν του μέτρου, τό Ταμείον,
τό δποίον κινδυνεύει δήθεν, άνεβίβασε τό άποθεμα
τικόν του είς τό ποσόν τών

1947

16 έκατ.

δραχμών>>.

·Η σύνταξη τής έφη μερίδας συνόδευσε τή δημο

Στό πλαίσιο ριζικής κυβερνητικής &.νασυνθέ
σεως, δ Κ. Καραμανλής ύποβάλλει τήν παραίτησή

σίευση τής έπιστολής τοϋ πρώην ύπουργοϋ 'Εργα
σίας μέ τό &.κόλουθο σχόλιο :

του, &.πό κοινοϋ μέ είκοσιπέντε &.κόμη μέλη τής

Δημοσιεύοντες πρό ήμερων κατά καθήκον δημοσιο

Κυβερνήσεως.

γραφικάς πληροφορίας έ~ Θεσσαλονί κης, πού περιελάμ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ος ~θιγε την πολιτείαν του συναδέλφου του τέως ύπουργου

βανον λόγον του Λαϊκου βουλευτου κ . Θεοχαρίδη, δ δποί

28

1947

Στό πλαίσιο τής &.νασυγκροτήσεως τών κοινο

βουλευτικών έπιτροπών τής Βουλής, δ Κ.Καραμαν
λής δρίζεται μέλος τής σχετικής έπιτροπής τοϋ

ύπουργείου τών 'Εξωτερικών.

τής 'Εργασίας κ. Καραμανλή, φιλοξενουμεν σήμερον έπι
στολήν του κ. Καραμανλή διασαφηνίζουσαν περί τίνος
άκριβrος πρόκειται καί άφήνουσαν νά διαφαίνεται εiς τί

όφείλεται τό μένος του κ. Θεοχαρίδη έναντίον του . Λυπού
μεθα πολύ διότι έθίγετο δ κ. Καραμανλής, άλλά δέν έφαν
ταζόμεθα δτι άλλος βουλευτής, του iδίου άλλωστε κόμμα

20

ΜΑ · Ι · ΟΥ

1947

τος, ήτο δυνατόν νά συκοφαντή κατά τοιουτον τρόπον συ

Σέ &.πάντηση συκοφαντικών ίσχυριcrμών βουλευ
τή τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, περί εύνοϊκής μεταχειρί
σεως τών βιομηχάνων στή διάρκεια τής πρόσφατης

νάδελφόν του 12 •

23

μανλή, οί ύπουργοί Συντονισμοϋ καί Γεωργίας πλη

ροφοροϋν τή Βουλή δτι ή Κυβέρνηση μελετa τά πο

«Κύριε Διευθυντά,

>>Νοσηλευόμενος είς νοσοκομείον, δέν ελαβον
γνώσιν εί μή μόνον σήμερον άναδημοσιεύσεώς σας

άπό έπαρχιακήν έφημερίδα τής Θεσσαλονίκης πλη
ροφοριών πού άπέδιδαν κρίσεις του βουλευτου Θεσ
σαλονίκης κ. Θεοχαρίδου έπί τής πολιτικής, τήν
δ ποίαν ήκολούθησα ώς ύπουργός τής

1947

Σέ &.πάντηση σχετικής έρωτήσεως τοϋ Κ. Καρα

ύπουργίας του, δ Κ. Καραμανλής &.πέστειλε στήν

έφημερίδα <Πό Βήμα» τήν &.κόλουθη έπιστολή :

ΙΟΥΝΙΟΥ

'Εργασίας.

Καί όσον άφορii μέν τόν έπικριτήν μου δέν πρόκειται
νά άσχοληθώ μέ αύτόν, έφόσον άσχολουνται ήδη

μαζί του διάφοροι άνακριταί καί εΙσαγγελείς καί έφό
σον δέν τόν θεωρώ σοβαρό ν tiνθρωπον.

'Επειδή

όμως δ τίτλος τής άvαδημοσιεύσεώς σας άφήνει τήν

ρίσματα τής έπιτροπής γιά τό καπνικό ζήτημα καί

δτι θά ε{ναι σύντομα σέ θέση νά &.νακοινώσει τά πο
ρίσματά της 13 • ·

13

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1947

'Ο Κ . Καραμανλής δρίζεται μέλος τών κοινο
βουλευτικών έπιτροπών άρμοδιότητας τών ύπουρ

γείων 'Ανοικοδομήσεως, καθώς καί 'Εξωτερικών
καί Τύπου.

7

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1948

έντύπωσιν ότι διά τής έπικρινομένης άποφάσεώς μου

' Ο Κ. Καραμανλής δρκίζεται ύπουργός Μεταφο

7]ύνόησα τούς βιομηχάνους μειώσας τήν πρός τό

ρών τής Κυβερνήσεως Θ. Σοφούλη, μέ &.ντιπρόεδρο

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Τά μέλη τfjς Κυβερνήσεως Τσαλδάρη κατά τή δοξολογία
στή Μητρόπολη Άθηvώv.
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

και υπουργό τ&ν 'Εξωτερικών τόν Κ. Τσαλδάρη.
Σημειωτέον, δτι άρχικά είχαν δημοσιευθεί πληρο
φορίες γιά τήν άνάθεση στόν Κ. Καραμανλή τής Γε
νικής Διοικήσεως Βορείου ·Ελλάδος.
Στήν κατάσταση πού χρειάστηκε άμεσα νά άντι
μετωπίσει ώς ύπουργός Μεταφορών, άναφέρεται έπι
γραμματικά ό ίδιος μεταγενέστερα:

«Τόν Μάιο του

1947 άνέλαβα τό ύποvρyείο Μετα

φορών, τό όποίΌν έθεωρείτο τό πλέον φαυλον ύποvρ

yείον, έξ αlτίας τών άρμοδιοτήτων του, πού έπέτρε
παν ποικίλας παροχάς. Εύθύς άμέσως lλαβα έκείνα
τά μέτρα πού έπέβαλαν οί περιστάσεις καί μετ' όλί

yον χρόνον εlχε άλλάξει τό κλίμα του ύποvρyείοv» 14 •

29

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1948

Μέ έντολή τοϋ ύπουργοϋ Μεταφορών Κ. Καρα
μανλή, άνακαλοϋνται ο{ άποσπασμένοι σέ άλλες
ύπηρεσίες ύπάλληλοι τοϋ ύπουργείου, έν& ο{ ύπάλ
ληλο ι τής 'Υπηρεσίας 'Εκμεταλλεύσεως Κρατικών

Αύτοκινήτων (ΥΕΚΑ) όφείλουν σέ διάστημα πέντε
ήμερων νά παρουσιαστοϋν στίς ύπηρεσίες τους, άλ
λως θά θεωρηθοϋν ώς άπολυμένοι. Παράλληλα, κα

ταρτίζεται έπιτροπή γιά τήν έξυγίανση τής ΥΕΚΑ.

2

ΙΟΥΝΙΟΥ

1948

'Ενόψει τής άνάγκης περιορισμοϋ τ&ν καυσίμων,
ή ποσότητα γιά χρήση των όποίων εχει σημαντικά
μειωθεί έξαιτίας καί τοϋ πολέμου στήν Παλαιστίνη,
δ Κ. Καραμανλής άνακοινώνει τή διακοπή στή χορή

γηση προσωρινών άδειων γιά τήν κυκλοφορία αύτο

κινήτων. 'Ήδη, έξάλλου, στίς

18

Μαίου, είχε έπα

κριβ&ς προσδιορίσει τά άπαραίτητα δικαιολογητικά
πού άπαιτοϋνται γιά τή χορήγηση άδειων σέ έπαγ
γελματίες όδηγούς αύτοκινήτων.

4
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·Ο ύπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, άπορ
ρίπτει αίτηση τής ·Εταιρείας Μεταφορών γιά τήν
έφαρμογή τής συμβάσεως σχετικά μέ τό ποσοστό

τ&ν ίδιωτικ&ν λεωφορείων. Τό σχετικό εγγραφο
άναφέρεται στήν πρωτοφανή κατάσταση πού δημι

ούργησε δ πόλεμος στίς συγκοινωνίες τής πρωτεύ
ουσας, τής όποίας ό πληθυσμός διπλασιάστηκε σέ
άντίθεση μέ τά μέσα τής ·Εταιρείας πού έλαττώθη

καν στό fiμισυ, διαπιστώνει τήν άνεπάρκεια τής
·Εταιρείας καί τονίζει δτι, κάτω άπό τίς συνθήκες
αύτές, τό Κράτος όφείλει, στήν άσκηση τής κυριαρ

χικής του έξουσίας καί σέ έκπλήρωση των ύποχρεώ

σεών του πρός τούς πολίτες, νά έπιδιώξει μέ κάθε
πρόσφορο μέσο τήν άνακούφιση τοϋ κοινοϋ.
·Ο Κ. Καραμανλής δήλωσε, καταλήγοντας, δτι
όφείλουν ν' άναζητηθοϋν άπό κοινοϋ λύσεις προ-
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σαρμοσμένες στή

μεταπολεμική

πραγματικότητα,

σέ αυτοκινητιστές πληγέντες άπό τόν πόλεμο.

ίκανές νά συμβάλουν στή διευθέτηση της διαφορίiς

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ μεταγενέστερη άφήγησή

καί νά άποτρέψουν τή δημιουργία παρόμοιων ζητη

του, άναφέρει τό περιστατικό ώς ~να των περισσό

μάτων στό μέλλον.

τερο χαρακτηριστικών της κακής καταστάσεως πού

'Η δλομέλεια του Συμβουλίου της Γενικής Συνο
μοσπονδίας Αυτοκινητιστών ευχαριστεί τόν Κ. Κα

κληρονόμησε στό ύπουργείο Μεταφορών. Ειδικό
τερα, έπισημαίνει:
«Κατά

ράμανλή γιά τήν ταχεία έπίλυση έκκρεμ&ν προβλη
μάτων του κλάδου καί τή ματαίωση σχεδίων πού θά
άπέβαιναν σέ βάρος τους .

Ό ύπουργός Μεταφορών δίνει τήν έντολή νά
έφαρμοστεί αυστηρά τό πρόγραμμα δρομολογίων

τήν έποχήν έκείνην δ

Μποδοσάκης εlχε εΙσαγάγει

2000

έπιχειρηματίας

φορτηγά αύτοκί

νητα, τά δποία έπωλουσε εlς διπλασίαv καί τριπλα
σίαν του κόστους τιμήν, καθ' ή ν στιγμήν άπηyορεύ

ετο ή εΙσαγωγή αύτοκινήτων έκ του έξωτερικου. Οί
έπαγγελματίαι αύτοκιvητισταί παρεποvουντο, όχι μό

τ&ν λεωφορείων. Σέ άντίθετη περίπτωση, θά έπιβάλ

νον διότι έγίνοντο άvτικείμενον έκμεταλλεύσεως,

λονται αυστηρές ποινές στούς παραβάτες.

άλλά καί διότι τά αύτοκ{νητα δέv έδίδοvτο εiς έκεί
νους, ο{ δποίοι εlχον δικαιώματα έκ του πολέμου καί

5
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άνάγκην, άλλά σέ έκείνους, οί δποίοι προσέφεραν τά

Μέ άφορμή σχόλιο της έφημερίδας «Τό Βήμα»,
γιά διορισμούς μέ κομματικά κριτήρια στήν 'Υπη
ρεσία 'Εκμεταλλεύσεως Κρατικών Αυτοκινήτων, δ

Κ. Καραμανλής δημοσίευσε, στήν ίδια έφημερίδα,
τήν άκόλουθη έπιστολή:
«'Εξ άφορμfjς του ύπό σημερινή ν ήμερομηνίαν
"σημειώματός" σας, σχετικώς μέ τήν ΥΕΚΑ, σiiς
γνωρίζω ότι άφ

'

ής άνέλαβον τό ύπουργείον Μετα

φορών ούδείς διορισμός ή άπόλυσις έγένετο εlς τήν

έν λόγφ ύπηρεσίαν. 'Αντιθέτως, ε[ναι γνωστόν ότι
πρό δεκαημέρου άνεκάλεσα όλους τούς εlς διαφό
ρους ύπηρεσίας άπεσπασμένους ύπαλλήλους της, διέ

ταξα δέ συγχρόνως τά διάφορα άνά τήν 'Ελλάδα τμή
ματα τfjς ΥΕΚΑ όπως ύποβάλουν στοιχεία, προκειμέ

περισσότερα.

δέ νά καθορίσω κατηγορίαv δικαιούχων. Ώς εlναι
εύνόητον, δ έπιχειρηματίας άντέδρασε, καί μαζί του

οί ύπουργοί, οί δ ποίοι έπρεπε νά συμπράξοvν εlς τήν
έπιβολήν τών μέτρων τά δποία έπρότεινα. Παρέστη
άνάyκη νά άπειλήσω παραίτησιν διά νά έπιβάλω τά

μέτρα. Καί, όταν έv συνεχεί~ έπληροφορήθην ότι
έγένετο παραβίασις τfjς κυβερνητικής άποφάσεως,
παρέπεμψα τόν Γενικόν Διευθυντή ν τfjς ·Εταιρείας

εlς τήν Δικαιοσύνην.

»Πρέπει συνεπώς νά δεχθώ~ότι ύπfjρξαν έσφαλμέ

ναι αί πληροφορία ι, έπί τών όποίων έστηρίξατε τήν
άδικο ν κατ. έμου κριτική ν σας)),

'Η σύνταξη τής έφη μερίδας συνόδευσε τή δημο
σίευση τής έπιστολής μέ τήν άκόλουθη διευκρινι

Τό άποτέλεσμα ύπfjρξε νά

προστατευθουν χιλιάδες οlκογενειάρχαι καί νά γίνη
τό καλύτερον διά τάς συγκοινωνίας τfjς χώραρ) 15•

19 IOYNIOY 1948

νου νά έπιληφθώ τfjς έξυγιάνσεως τfjς έν λόγφ ύπη
ρεσίας.

'Α ντιληφθείς τό άτοπον, άπεφάσισα

άφ' ένός μέν νά διατιμήσω τά αύτοκίνητα άφ' έτέρου

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο άποφασίζει τήν ύπα
γωγή τής διαχειρίσεως των ύγρ&ν καυσίμων έξ όλο
κλήρου στό ύπουργείο Μεταφορών.

Πρώτιστη φροντίδα του Κ. Καραμανλή στό συγ
κεκριμένο τομέα, ήταν δ περιορισμός τής κατανα
λώσεως ένόψει των δυσχερειών στήν προμήθειά τους
άπό τό έξωτερικό.

στική σημείωση: ·
Θά δμολογήσωμεν είλιιφινοος δτι ή έπίιφισίς μας διά

25
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τά «καμώματα» είς τήν ύπη ρεσίαν ΥΕΚΑ δέν έστρέφετο

Σέ άπάντηση του βουλευτή Ε. Γονή, δ Κ. Καρα

κατά του σημερινοu ύπουργοu, άλλά κατά του προκατό-χου

μανλής πληροφορεί τή Βουλή δτι, μετά τήν έπίσκε

του. Χαίρομεν μάλιστα διά τήν παρε-χομένην πληροφορί

ψη της 'Επιτροπής των Σιδηροδρομικών, τήν όποία

αν, δτι δ σημερινός ύπουργός έζήτησεν έπισήμως στοι-χεία

συνόδευσε δ συντάκτης της σχετικής έπερωτήσεως,

διά τήν έξυγίανσιν της ΥΕΚΑ. Θ' άναμείνωμεν τό άποτέ

εδωσε έντολή νά έπισπευσθεί ή έργασία γιά τή σύν

λεσμα τής έρεύνης του διά νά έπανέλθωμεν έπί του ζητή

ταξη του Γενικοί\ Κανονισμοί\ τ&ν άτμηλάτων σιδη

ματος.

5
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ροδρόμων. ~Ηδη δ κανονισμός, ύπογράμμισε, ε{ναι

1948

'Ο ύπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, ύπο

~τοιμος.

Σ' δ,τι άφορίi, έξάλλου, τό θέμα τής καταβολής
ύπερωρι&ν στούς σιδηροδρομικούς πού ύπερβαίνουν

γράφει άπόφαση, μέ τήν όποία καθορίζονται οί τιμές

σέ έργασία τό 8ωρο, δ ύπουργός Μεταφορών παρα

διαθέσεως των φορτηγών αυτοκινήτων έκμεταλλεύ

τηρεί δτι, μολονότι τό ζήτημα ε{ναι οΙκονομικό καί

σεως του δμίλου Μποδοσάκη κατά προτεραιότητα

άδυνατεί νά τό έπιλύσει μέ άπόφασή του, θά κάμει
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δ,τι ε{ναι δυνατό «διά νά διευκολυνθουν
δρομικοί,

ol

ol

σιδηρο

«Ή κακοδαιμονία τής πόλεως άπό άπόψεως ρεύ

[Μέ &:ναφορά στόν ίδιο έπαγγελματικό κλάδο, δ
Κ. Καραμανλής θά καταθέσει στή Βουλή σχέδιο νό
μου «περί &:ναγνωρίσεως τής έν τφ στρατεύματι ύπη
ρεσίας τών Σιδηροδρομικών καί Τροχιοδρομικών

26
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προσώπους του τύπου τίς &:κόλουθες δηλώσεις:

δποίοι πράγματι προσφέρουν υψίστας

υπηρεσίας>> 16 •

τών κλάσεων
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'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

ματος όφείλεται κυρίως εlς τό γεγονός δτι μέ άνε
παρκείς καί έφθαρμένας κατ' άρχήν έγκαταστάσεις

όφείλομεν ν' άντιμετωπίσωμεν διπλασία ν σχεδόν ζή
τησιν έν σχέσει πρός τήν προπολεμική ν. 'Ενώ κατά
τό 1939 τό μέγιστον φορτίον έκυμαίνετο μεταξύ 4045.000 χιλιοβάτ, ήδη άνήλθεν είς 72.000, χωρίς νά
lκανοποιήται πλήρως ή ζήτησις, ήτις προβλέπεται
δτι θά υπερβή τόν χειμώνα τά

85.000 χιλιοβάτ.

>>Ή {σχύς τήν δποίαν διαθέτει σήμερον ή έται

κη, δπου σέ σύσκεψη μέ τόν ύπουργό Βορείου 'Ελλά

ρεία εlναι

δος, Κ. Κορόζο, καί &.ρμόδιους παράγοντες, λαμβά

δλοκλήρου άνευ τής άπαιτουμένης έφεδρείας, γεγο

73.000 χιλιοβάτ

καί διατίθεται σχεδόν έξ

νει σειρά &:ποφάσεων πάνω σέ έκκρεμη προβλήματα

νός εlς τό δποίον όφείλοvται αl διακοπαί ε{ς έκάστην

των αύτοκινητιστών καί έξετάζει, έκ του σύνεγγυς,

παρουσιαζομένην βλάβην.

τό θέμα του ήλεκτροφωτισμου της πόλεως.
Μετά τή Θεσσαλονίκη, δ ύπουργός Μεταφορών

>>·Ομολογουμένως, υπό τάς συνθήκας αύτάς ή κα

τάστασις εlναι κακή καί εlναι ένδεχόμενον ,νά άπο

περιόδευσε στήν 'Ανατολική Μακεδονία μέ κύριους

βή τραγική εlς τό μέλλον, έάν δέν ληφθουν έγκαίρως

σταθμούς τίς Σέρρες, τή Δράμα καί τήν Καβάλα,

μέτρα ένισχύσεως τών έγκαταστάσεων. Γίνεται φα

δπου καί &:σχολήθηκε μέ τήν έπίλυση θεμάτων της

νερόν έκ τών άνωτέρω δτι ή έταιρεία άδυνατεί νά

&.ρμοδιότητάς του.

έκπληρώση τάς έκ τής συμβάσεως υποχρεώσεις της
ώς πρός τήν παροχή ν ρεύματος καίε{ναι γνωστόν δτι

17
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1948

·Ο Κ. Καραμανλης καλεί τό διευθυντή τής 'Ηλε
κτρικής 'Εταιρείας, Κέμπ, καί του συνιστa νά έπιτα
χύνει τά &:ναγκαία εργα έπισκευης καί, &:κόμη, νά

δημοσιεύσει στόν ήμερήσιο τύπο τό πρόγραμμα τών
έπικείμενων διακοπών ρεύματος.

21
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·Ο Κ. Καραμανλης &:ναγγέλλει τή γενική &:πο
γραφή τών αύτοκινήτων, μέ σκοπό τή συγκέντρωση
στοιχείων γιά τήν &:ποδοτικότερη άσκηση της σχε
τικής πολιτικής του ύπουργείου.
'Απευθυνόμενος στήν &:μερικανική &:ποστολή, δ

ύπουργός Μεταφορών θέτει τό ζήτημα τής δημιουρ
γίας είδικου όργανισμου μέ &:ποστολή τήν &:ναδιοργά
νωση του μεταφορικοί> τομέα της χώρας καί τήν εν

ταξή του στό πλαίσιο της άμεσης &.ρμοδιότητάς του.

3
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διά του άπό

23

'Ιουλίου έ.έ. έγγράφου μου έκάλεσα

τήν έταιρείαν νά συμμορφωθή πρός τάς υποχρεώσεις
της καί νά δηλώση έγγράφως τά μέτρα, τά όποία
προτίθεται νά λάβη διά τήν θεραπείαν τής καταστά
σεως αύτής, ή όποία προκαλεί μεγίστας ζημίας εlς
τήν έθνικήν μας οίκονομίαν καί εύλογον τήν δυσφο
ρίαν τής κοινής γνώμης.

>>'Ο διευθύνων σύμβουλος τής έταιρείας, κ. Κέμπ,
δ δ ποίος έκόμισε τό ώς άνω έγγραφό ν μου εlς Λονδί
νο ν, έπανελθών σήμερον μοί άνεκοίνωσεν δτι ένημέ

ρωσε τούς έν Λονδίνφ συμβούλους τής έταιρείας καί
δτι ευρίσκεται έν άναμονfί τής άπαvτήσεως.

>>Κατά τήν έπακολουθήσασαν σύσκεψιν έζήτησα
ώς πρώτον μέτρον τήν aμεσον παραγγελίαν μιaς μο
νάδος

30.000 χιλιοβάτ,

ή όποία θά μaς έπέτρεπε νά

άντιμετωπίσωμεν μετ' άσφαλείας τήν σημερινή ν κα

τάστασιν μέχρι τής πλήρους έπιλύσεως του προβλή
ματος, ήτις θά έπιτευχθή διά τής έγκαταστάσεως μι
aς εlσέτι στροβιλογεvvητρίας

30.000

χιλιοβάτ έν

συνδυασμψ μέ τάς υδροηλεκτρικάς έγκαταστάσεις.

>> 'Ο διευθυντής τής έταιρείας,

κ. Κέμπ, συμφωνή

'Υπό τήν προεδρία του ύπουργου Μεταφορών

σας μέ τήν άποψίν μου ταύτη ν, έτηλεγράφησεν εlς τό

Κ. Καραμανλη συγκροτείται μακρά σύσκεψη μέ τή

Λονδίνον σχετικώς. ΝΗδη άναμένω έκ Λονδίνου τό

συμμετοχή καί του γενικοί> διευθυντη τής 'Ηλεκτρι

σον τήν άπάντησιν έπ{ του προμvησθέντος έγγράφου

κής ·Εταιρείας, καθώς καί &.ρμοδίων ύπηρεσιακών

μου δσον καί έπί τής σημερινής προτάσεώς μου. Εl

παραγόντων του ύπουργείου. Στή διάρκεια της συσκέ

μαι άποφασισμένος δπως, έν περιπτώσει μή Ικανο

ψεως έξετάστηκε έκτενώς τό δλο ζήτημα των ήλε

ποιητικής άπαντήσεως,

κτρικών έργοστασίων ·Αγίου Γεωργίου Κερατσινί

Ύπουργικόν Συμβούλιον καί είσηγηθώ τάς ένδει

ου καί Φαλήρου καί τά έπιβεβλημένα μέτρα γιά τήν

κνυομένας έπί του προκειμένου λύσεις>>.

φέρω

τό ζήτημα εlς

τό

&:ντιμετώπιση της πλημμελους λειτουργίας τους.
Σχετικά, δ Κ. Καραμανλης εκαμε πρός τούς &:ντι-

'Η δραστική παρέμβαση του ύπουργου Μεταφο-
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ρών σημειώθηκε μετά τήν έκδήλωση σειρiiς διακο

κ:ον ή συμφέρον νά άναδιοργανώση κ:αί νά άναπτύξη τό

πών του ήλεκτρικου ρεύματος στήν περιοχή τής

έργοστάσιον κ:αί νά έξασφαλίση είς τό συγκρότημα τών

πρωτεύουσας, μέ άποτέλεσμα νά ταλαιπωρείται τό

πόλεων 'Αθηνών κ:αί Πειραιώς ποσότητα κ:αί ποιότητα

κοινό άλλά καί νά παρακωλύεται σοβαρά ή παραγω
γική δραστηριότητα στό βιομηχανικό τομέα. 'Η δι
ακοπή, δπως ε{χε άναγγελθεί, θά έντοπιζόταν σέ

συγκεκριμένες ήμέρες καί ώρες, κατά περιοχές, προ
κειμένου νά γίνουν οί έπιβεβλημένες έπισκευές στόν

Κεντρικό 'Ηλεκτρικό Σταθμό πρίν άπό τήν ελευση
του χειμώνα. 'Από τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμαν

ρεύματος άρκ:ετοί> νά {κ:ανοποιήση τάς άνάγκ:ας κ:αί του
πληθυσμοί> κ:αί τής βιομηχανίας. Τό έρώτημα δέ τώρα, κ:αί
μάλιστα τό άγωνιώδες έρώτημα, εΙναι, τί πρέπει νά γίνη
κ:αί τί ή Κυβέρνησις, ύπόλογος άπέναντι τοί> λαου κ:αί του

οίκ:ονομικ:οί> μέλλοντος τής χώρας, εΙναι ύποχρεωμένη νά
κ:άμη μετά τήν διαπίστωσιν τής άδυναμίας ή τής άδιαφορί
ας τής 'Εταιρείας νά έκ:τελέση τόν προορισμόν της είς τήν

έλληνικ:ήν πρωτεύουσαν 19 •

λής ε{ χε άρχικά άνακοινώσει δτι καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια γιά τήν ταχεία έπισκευή των στροβίλων

του ήλεκτρικου έργοστασίου καί δτι, δ ίδιος, περιμέ

5 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1948

νει τήν έπιστροφή του γενικοu διευθυντή τής 'Εται

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του άντιπροέδρου

ρείας άπό τό Λονδίνο, προκειμένου νά έξευρεθεί τρό

τής Κυβερνήσεως, Κ. Τσαλδάρη, καί μέ τή συμμετο

πος βελτιώσεως τής λειτουργίας του συστήματος

χή του Κ. Καραμανλή, ύπουργοu Μεταφορών, καθώς

παροχής ήλεκτρικου ρεύματος.

καί του δημάρχου καί έκπροσώπων των παραγωγι

Χαρακτηριστικό του κλίματος πού ε{χε δημιουρ
γηθείστούς κόλπους τής εύρύτερης κοινής γνώμης

κών τάξεων τής Θεσσαλονίκης, συζητείται τό θέμα

του ήλεκτροφωτισμοu της πόλεως.

σέ σχέση μέ τήν άπόδοση της 'Ηλεκτρικής 'Εται

Τά άποτελέσματα τής συσκέψεως, δπως άνακοι

ρείας καί τήν μέχρι τότε στάση άπέναντί της των

νώθηκαν άπό τόν Κ. Τσαλδάρη, περιέχονται στό

ύπευθύνων κυβερνητικών φορέων, ε{ναι σχόλιο της

σχετικό είδησεογραφικό δελτίο:

έφημερίδας <Πο Βήμα»:
' Ως άνεκ:οίνωσεν δ κ:. Τσαλδάρης, κ:ατά τήν ώς άνω

Ή άλληλεγγύη μεταξύ ύπουργείου Μεταφορών κ:αί

σύσκ:εψιν έλήφθη κ:ατ' άρχάς άπόφασις δπως συσταθή όρ

'Ηλεκ:τρικ:ής 'Εταιρείας Παραγωγής δμως εΙναι τόσο με

γανισμός μέ χαρακτήρα 'Εταιρείας, τij συμμετοχij του Δή

γάλη κ:αί τόσον στενή, ώστε νά μή κ:ατορθώσωμεν ποτέ μέ

μου Θεσσαλονίκης κ:αί βιομηχάνων, δ δποίος θ' άναλάβη

άκ:ρίβειαν κ:αί άντικ:ειμενικ:ότητα νά μάθωμεν ποίος άπό

τήν έπί νέων βάσεων όργάνωσιν τής παραγωγής ήλεκ:τρι

τούς δύο, δ έλέγχων ή δ έλεγχόμενος, φέρει τήν μεγαλυτέ

κ:οί> ρεύματος είς εuρείαν κ:λίμακ:α δι' ήλεκ:τροφωτισμόν

ραν κ:αί βαρυτέραν εuθύνην, διότι κ:ατά τά τέσσερα αuτά

κ:αί ήλεκ:τροκ:ίνησιν. Ό ώς άνω όργανισμός θά χρηματο

ετη δέν κατεβλήθη κ:αμμία σοβαρά φροντίς κ:αί δέν εγινε

δοτηθή κ:ατ' άρχήν ύπό δμίλου βιομηχάνων κ:αί άκ:ολού

κ:αμμία έκ:μετάλλευσις άπό τάς πολλάς παρουσιασθείσας

θως θά περιληφθή είς τό πρόγραμμα τής γενικ:ής άνασυγ

εuκ:αιρίας, διά νά άποκ:ατασταθή κ:αί νά άναπτυχθή ή πα

κ:ροτήσεως τής χώρας. 'Εξ άλλου θά ληφθή πρόνοια δπως

ραγωγή του ήλεκ:τρικ:ου ρεύματος . 'Αντίθετα δέ, κ:αί άπό

διά του κονδυλίου του σχεδίου Μάρσαλ ένισχυθή δ ώς άνω

τάς δύο πλευράς, άκ:όμη κ:αί τήν ώραν αuτήν, δέν άκ:ουμεν

όργανισμός, ίνα άνταποκ:ριθή πλήρως πρός τάς άνάγκ:ας

παρά μισόλογα, τά όποία δέν άποκ:αλύπτουν τίποτε, δέν

τής μακ:εδονικ:ής πρωτευούσης. Θά έπιδιωχθή δέ δπως δώ

έξηγοί>ν τίποτε κ:αί δέν ύπόσχονται τίποτε. Δέν μπορουμε

ση όSθησιν πρός τήν ήδη κ:αί έξ άλλων αίτίων χειμαζομέ

νά κ:αταλάβωμε ποίος εχει συμφέρον νά κ:ρατή τά μεγαλύ

νην έκ:εί βιομηχανίαν. 'Εν συνεχεί~ θά κ:αταβληθή προ

τερα βιομηχανικά κ:αί τά πολυπληθέστερα άστικ:ά κ:έντρα

σπάθεια δπως τό ήλεκ:τρικ:όν ρεί>μα, ώς εΙδος πρώτης

τής 'Ελλάδος χωρίς ήλεκ:τρικ:όν ρευμα, άλλά διαφορετικά

άνάγκ:ης κ:αί παραγωγικ:ότητος, κ:ατέλθη είς δσον τό δυνα

δέν μπορεί νά έρμηνευθή ή άπόλυτη αuτή άπό δλας τάς

τόν χαμηλήν τιμήν. Πρός τοί>το θά άκ:ολουθηθή σχέδιον

ύπευθύνους κ:αί ένδιαφερομένας πλευράς άδιαφορία. Τέσ

άμέσου κ:αί άπωτέρας έκ:τελέσεως τεχνικών εργων. Τό

σαρα χρόνια όμιλουμε περί οίκ:ονομικ:ής άνασυγκ:ροτήσε

πρώτον στάδιον των κ:αταβληθησομένων ένεργειών θά

ως κ:αί κ:ατηναλώσαμεν έκ:ατοντάδας κ:αί έκ:ατοντάδας έκ:α

προβλέπη τήν άφαίρεσιν κ:αί μόνιμον έγκ:ατάστασιν των

τομμυρίων δολλαρίων είς χρήμα κ:αί άγαθά κ:αί δμως εχο

μηχανών των πλωτών ήλεκ:τρικ:ών σταθμών Θεσσαλονίκης

μεν άκ:όμη τό ήλεκ:τρικ:όν ρευμα τής "Κατοχής, άν όχι μει

κ:αθώς κ:αί τήν ένίσχυσιν του έργοστασίου διά νέων μηχα

ωμένον, πάντως δμως περισσότερον άνώμαλα χορηγούμε

νημάτων.

νον18.

'Η έκ:πόνησις του δλου σχεδίου άνετέθη είς τόν ύπουρ

'Ακόμη καί μετά τή σύγκληση τής συσκέψεως
ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανληι, στίς

3 Αύγού

στου, καί τίς άνακοινώσεις πού άκολούθησαν, έξα
κολούθησαν νά διατυπώνονται άμφιβολίες γιά τή
βούληση τής Κυβερνήσεως νά άντιμετωπίσει άποτε
λεσματικά τήν κατάσταση:
Προφανώς ή 'Εταιρεία δέν αίσθάνεται δτι εχει κ:αθή-

γόν τών Μεταφορών, δστις, άφοί> κ:αταλήξη είς ώρισμένα
συμπεράσματα, έν συνεννοήσει μετά του δημάρχου κ:αί του
δμίλου

βιομηχάνων,

θά

είσηγηθή

σχετικ:ώς

πρός

τό

Ύπουργικ:όν Συμβούλιον πρός λήψιν άποφάσεων20 •
Τήν έπομένη, δ Κ. Καραμανλής ε{χε νέα συνερ
γασία μέ τό δήμαρχο καί μέ βόυλευτές της περιφε

ρείας Θεσσαλονίκης, στή διάρκεια τής δποίας συζη
τήθηκε έκτενώς τό θέμα του ήλεκτροφωτισμοu τής

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΗΛΕΚΤΡΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

59

'Υπουρ γός Μεταφορών.
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πόλεως μέ βάση τό νέο πρόγραμμα πού θά καταρτι

την άνασυγκρότηση τών σιδηροδρόμων. 'Η τελευ

στεί γιά τήν όργάνωση ήλεκτροπαραγωγικοϋ έργο

ταία αύτη θά βασιστεί στά σχετικά κονδύλια τοϋ

στασίου.

σχεδίου Μάρσαλ καί όχι, δπως γινόταν στό παρελ

~Ηδη, έξάλλου, στίς

31

'Ιουλίου, ε{χε υποβληθεί

θόν, στούς πόρους άπό τίς είσπράξεις κινήσεως.

στόν υπουργό Μεταφορών υπόμνημα μέ τίς άπό κοι

'Εξάλλου, στό νέο προϋπολογισμό θά άναγραφεί εί

νοϋ διατυπωμένες άπόψεις τών έκπροσώπων <<τοϋ Δή

δικό κονδύλιο γιά την ένίσχυση τής λειτουργίας των

μου, των Πολιτευτών καί των

'Οργανώσεων τής

σιδηροδρόμων καί, παράλληλα, την άντιμετώπιση

Θεσσαλονίκης». Στό κείμενο τοϋ υπομνήματος υπο

τής δαπάνης πού προκύπτει άπό τά μέτρα γιά τη βελ

γραμμιζόταν «τό θερμόν καί εντονον ένδιαφέρον

τίωση τής οίκονομικής θέσεως τοϋ προσωπικοϋ.

πρός aμεσον λύσιν τοϋ ζητήματος», τό όποίο ε{χε
έκδηλώσει δ Κ. Καραμανλής καί τό όποίο «μετ' έν

25

θουσιασμοϋ έχαιρετίσθη άπό σύμπασαν τήν πόλιν
μαρ>2'.
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Στό πλαίσιο των διαβουλεύσεων γιά την άνασυγ
κρότηση τοϋ δλου έλληνικοϋ μεταφορικοϋ συστή

Μετά άπό είσήγηση τοϋ Κ. Καραμανλή ψηφίζε

ματος, δ 'Αμερικανός άντιπρόσωπος έπί των Μετα

«περί διατάξεων τινών

φορών είσηγείται την κατάργηση τών σιδηροδρό

άφορωσών την έκτέλεσιν των άκτοπλοϊκών συγκοι

μων Πειραιώς-' Αθηνών-Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ), ώς

νωνιών». Σύμφωνα μέ τίς νέες διατάξεις, πέρα άπό τη

άντιοικονομικών καί άσυμβίβαστων μέ τά γενικά

ρύθμιση σειρaς θεμάτων πού άφοροϋν τόν καθορι

συμφέροντα τής έθνικής οίκονομίας.

ται άπό τη Βουλή δ Ν.

763

Στην aποψη του άντιτάχθηκε κατηγορηματικά δ

σμό δρομολογίων καί ναύλων, τη ρύθμιση έργασια
κών έκκρεμοτήτων καί, γενικότερα, τό διακανονισμό

υπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής.

των σχέσεων τοϋ Κράτους μέ τόν ίδιωτικό τομέα γιά

'Η στάση τοϋ Κ. Καραμανλή εγινε δεκτή μέ ικα

τήν καλύτερη έξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών καί

νοποίηση τόσο άπό τό προσωπικό του Όργανισμοϋ

έπικοι νωνιακών άναγκών.

Σιδηροδρόμων, δσο καί άπό άντιπροσωπευτικά όρ
γανα τής κοινής γνώμης.

6
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Ύπό τήν' προεδρία τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερ
νήσεως Κ. Τσαλδάρη, καί μέ τη συμμετοχή των
υπουργών Δημοσίων ~Εργων, 'Αεροπορίας, 'Εμπο

ρικής Ναυτιλίας, καθώς καί τοϋ υπουργοϋ Μεταφο
ρών, Κ. Καραμανλή, συνέρχεται στήν Τράπεζα τής

'Ελλάδος σύσκεψη άπό κοινοϋ μέ τούς άρμόδιους

Χαίρομεν -παρατηρεί ή «'Εστία»- διά τήν δημοσι

ευθείσαν χθές πληροφορίαν, κατά τήν δποίαν τό άρμόδιον
l;λληνικόν ύπουργείον δέν συμφωνεί μέ τήν συμπεριλαμ
βανομένην είς τήν πρόσφατον εκθεσιν τοϋ 'Αμερικανοϋ
έμπειρογνώμονος Κάλβερτ, περί άνασυγκροτήσεως του
/;λληνικοϋ μεταφορικοϋ συστήματος, πρότασιν περί καταρ
γήσεως τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου . Τό ζήτημα, τό
δποίον άλλωστε δέν τίθεται διά πρώτην φοράν έκ μέρους

έκπροσώπους τής άμερικανικής άποστολής. Τό κύ

τών ξένων, ε{ναι μεγίστης διά τήν 'Ελλάδα σημασίας καί

ριο άντικείμενο τής συσκέψεως έντοπίστηκε στη με

χρειάζεται διά τήν ύποστήριξιν της l;λληνικης άπόψεως ή

λέτη τοϋ ζητήματος τfjς ένιαίας άσκήσεως τής πολι

άνάπτυξις συγκεκριμένων οίκονομικών καί άλλων γενικω

τικής των μεταφορών, ώστε δλα τά μεταφορικά μέσα

τέρων έπιχειρημάτων στηριζομένων είς άριθμούς καί γε

νά άλληλοσυμπληρώνονται στά πλαίσια ένός προ

γονότα, τά όποία έλπίζομεν νά ήμπορέσωμεν νά παράσχω

γράμματος όρθολογιστικής άποδόσεως.

μεν έντός των προσεχών ήμερων είς τούς άναγνώστες μας .

Στά πλαίσια των συζητήσεων πού θά έπακολουθή

σουν, δ

k. Καραμανλής θά είσηγηθεί, γιά πρώτη φο

ρά, την άπόσπαση τής Πολιτικής 'Αεροπορίας άπό
τό υπουργείο 'Αεροπορίας καί την υπαγωγή της στό

υπουργείο Μεταφορών, καθώς καί τη δημιουργία

'Αλλ' ε{ ναι εuχάριστον τό γεγονός δτι καί τό άρμόδιον
l;λληνικόν ύπουργείον εχει δπωσδήποτε άντιληφθη τήν

σοβαρότητα τοϋ θέματος καί δέν προτίθεται νά παρασυρθη
είς μίαν πρόχειρον συγκατάθεσιν, πρίν ή τό θέμα αuτό έξε
τασθη μέ δλην τήν άπαιτουμένην προσοχήν καί δυνατό

τητα συμμετοχής δλων τών άρμοδίων είς τήν συζήτησιν 22 .

συντονιστικής έπιτροπής γιά τη ρύθμιση των θα
λάσσιων μεταφορών.

7
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'Ο Κ. Καραμανλής, δίνοντας συνέχεια στό θέμα
τής άντιμετωπίσεως τοϋ προβλήματος τής ήλεκτρο

'Ο υπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, συμ

δοτήσεως τής πρωτεύουσας, χαράζει άποφασιστικη

μετέχει σέ σύσκεψη πού συνέρχεται στό υπουργείο

τομή στη γενικότερη τοποθέτηση τής Κυβερνήσεως

Οίκονομικών μέ θέματά έλλείμματα των σιδηροδρό

σ' δ,τι άφορα την προστασία των συμφερόντων τοϋ

μων, τά όποία καί άποφασίζεται νά καλυφθοϋν. 'Η

τόπου, δταν διακυβεύονται άπό συμβατικές υποχρεώ

άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος των έλλειμμάτων, ώς

σεις χρονικά παρωχημένες καί άμφίβολης άποδοτι

θέμα διαχειρίσεως, διαχωρίζεται άπό τίς άνάγκες γιά

κότητας. Συγκεκριμένα, είσηγείται καταρχήν στό
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·Υπουργικό Συμβούλιο τήν ψήφιση νόμου «έπί τfί

'Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων καί των ληπτέων μέ

βάσει του δποίου τδ Κράτος θά δικαιούται νά έπιδι

τρων πρός άντιμετώπισιν τής δημιουργηθείσης κα

ώξη την άναπροσαρμογήν όλων έν γένει τών συμβά

ταστάσεως»:

σεων, αiτινες συνήφθησαν μεταξύ αύτοv καί τρίτων,
πρό του πολέμου καί διά των δποίων παραχωρείται ή
προνομιακή έκμετάλλευσις δημοσίων ύπηρεσιών fί
έργων κοινής ώφελείας».

«νΕχω την τιμήν νά εlσηγηθώ 'Υμίν τό ζήτημα
τής άνεπαρκείας των ήλεκτρικών έγκαταστάσεων
τής

περιοχής

'Αθηνών-Πειραιώς,

συνεπείf!

τής

δποίας δημιουργούνται α{ γνωσταί άνωμαλίαι έκτων

Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο καθορίζει τό
είδικότερο περιεχόμενο τής είσηγήσεώς του ώς έξής:

συχνών διακοπών παροχής ρεύματος καί νά προτεί
νω τά ληπτέα μέτρα πρός άντιμετώπισιν τής δημι
ουργηθείσης καταστάσεως.

•Ο

νόμος προβλέπει καταγγελίαν τής συμβάσεως διά

τήν περίπτωσιν άσυμφωνίας, διαγράφει δέ διαδικασίαν,

ήτις παρέχει έγγυήσεις είς τούς άναδόχους, δτι δέν θά πα
ροραθοϋν τά δίκαια συμφέροντά των. 'Εν συνεχείq. δ κ .

υπουργός άνέπτυξε τό ζήτημα τοϋ ήλεκτροφωτισμοϋ τής
Πρωτευούσης καί έπέστησε τήν προσοχήν τής Κυβερνή

σεως έπί τών κινδύνων τούς δποίους δημιουργεί ή παροϋσα

''Εlναι γνωσταί αί συνθήκαι ύπό τάς δποίας ύπε
γράφη ή Σύμβασις περί παροχής ήλεκτρισμοv καί
μεταφορών τόν Όκτώβριον τοv

1925.

νΕναντι τών

δικαιωμάτων καί σειρiiς όλως πλεονεκτημάτων, άτι
να παρεχωρήθησαν ύπό τής Συμβάσεως εlς τούς άνα

δόχους, έλάχιστα δικαιώματα έδόθησαν εiς τό Κρά

κατάστασις διά τήν έθνικήν μας οiκονομίαν. 'Ανέφερε δέ

τος, όπως έπιβάλη εiς αύτούς την τήρησιν τών ύπο

χαρακτηριστικώς δτι α{ ζημίαι τής παραγωγής κατά τάς

χρεώσεών των.

άπό μηνός σημειωθείσας έκτάκτους διακοπάς τοϋ ρεύμα

τος υπερέβησαν τά

10 δισεκατομμύρια δραχμών.

» νΕκπτωσις τών άναδόχων έν ούδεμι{j περιπτώσει

'Ως μέτρα

προβλέπεται έν τfί Συμβάσει. Μόνον εlς περίπτωσιν

θεραπείας τής καταστάσεως ταύτης έπρότεινε τήν άντί πά

πτωχεύσεως ή παραχώρησις ύπόκειται εiς άνάκλη

σης θυσίας προμήθειαν μιίiς μονάδας τών

30.000

ΧΒ καί

τήν βελτίωσιν τοϋ δικτύου καί των υποσταθμών, ι'iτινα θά
άπαιτήσουν δαπάνην

7.500.000

δολλαρίων. Τήν πραγμα

τοποίησιν τών μέτρων δμως τούτων συνέδεσε μέ τήν &γ
κρισιν τοϋ υποβληθέντος σχεδίου νόμου περί άναπροσαρ

σιν.

» 'Εκ τής Συμβάσεως όθεν έλάχιστα μέσα πειθούς
τίθενται εlς την διάθεσιν ήμών πρός έξαναγκασμόν
τής 'Ηλεκτρικής 'Εταιρείας Α.Π. όπως συμβάλη

μογής τών συμβάσεων, καθ' δσον έν περιπτώσει άρνήσεως

άποτελεσματικώς εiς την λύσιν τών προβλημάτων,

τής · Εταιρείας δπως υποβληθή, ώς &χει έκ τής συμβάσεως

άτι να έδημιουργήθησαν μεταπολεμικώς, όσον άφορii

υποχρέωσιν, είς τήν άνωτέρω δαπάνην, τό Κράτος όφείλει

τό ζήτημα τής παροχής τής ήλεκτρικής ένεργείας.

νά διαθέση ταύτην έκ τοϋ προγράμματος άνασυγκροτήσε
ως είς βάρος άλλων προφανώς &ργων, δπότε δμως, υποκα

θιστάμενον είς τάς υποχρεώσεις τής 'Εταιρείας, άποκτίi

α

'.

·Υφ ιστάμενα ι έγκαταστάσεις τής ΗΕΑΠ

»'Η σημερινή συνολική iσχύς τών έγκαταστά

νόμιμον άξίωσιν πρός άναπροσαρμογήν τής συμβάσεως.

σεων τής

Έπρότεινεν έπίσης δπως, τροποποιουμένου τοϋ προγράμ

ραιώς (συμπεριλαμβανομένων καί τών ύπό έκτέλεσιν

ματος άνασυγκροτήσεως διά νέων προτάσεων, άναγραφή

σήμερον έπαυξήσεων μέχρι τέλους τοv έτους

πίστωσις έκ

άνέρχεται εlς

3.000.000

έκμεταλλεύσεως

δολλαρίων διά τήν ένίσχυσιν τής

ήλεκτροφωτισμοϋ

Θεσσαλονίκης.

Τό

Ύπουργικόν Συμβούλιον υ{οθέτησε τάς προτάσεις τοϋ κ.
υπουργοϋ των Μεταφορών, &κρινεν δμως δπως δ νόμος
περί άναπροσαρμογής των συμβάσεων ψηφισθή, λόγω τής
σοβαρότητάς του, υπό τής Βουλής, καί άνέθεσεν είς τόν
υπουργόν Συντονισμοϋ τήν μέριμναν διά τήν άναγραφήν
των αίτουμένων κονδυλίων είς τό πρόγραμμα άνασυγκροτή

σεως (σχέδιον Μάρσαλ).
'Ο υπουργός τών Μεταφορών έδήλωσεν δτι ή μετά τής
'Ηλεκτρικής 'Εταιρείας σύμβασις έν ούδεμι~ περιπτώσει
προβλέπει καταγγελίαν αύτή ς, καί τό μόνον μέσον πειθοϋς

'Ηλεκτρικής

82.000 ΧΒ

'Εταιρείας

Άθηνών Πει

1948)

περίπου.

»Τό φορτίον κατά τόν προσεχή Όκτώβριον ύπο

80.000 ΧΒ.
»Al έγκαταστάσεις εlναι

λογίζεται εiς

πεπαλαιωμέναι, α{ κυρι

ώτεραι δέ τούτων έφ' ών βασίζεται ή λειτουργία τών
έργοστασίων παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας έχου
σιν ύπερβή τά προβλεπόμενα έτη ζωής καί δέν πα
ρουσιάζουσιν άσφάλειαν λειτουργίας.

»Συνέπεια τών άνωτέρω εlναι ότι εiς οίανδήποτε

μικροβλάβην μηχαvηματος άντιμετωπίζεται μερική
διακοπή παροχής ρεύματος καί εlναι ένδεχόμενον τά

τό δποίον θέτει εiς τήν διάθεσιν τοϋ Κράτους, &ναντι σει

πεπαλαιωμένα μηχανήματα νά ύποστοvν γενικωτέ

ράς πλεονεκτημάτων, εΙναι τό δικαίωμα τής έπιβολής

ραν βλάβη ν, όπότε αί συνέπειαι θά εlναι έξαιρετικώς

προστίμου μέχρις

δυσάρεστοι.

100 λιρών καί τούτου εισπρακτέου

μετά

δια ιτησίαν 23 •

β

'.

'Ενίσχυσις τών έγκατα στάσεων

·Ο Κ. Καραμανλής ε{ χε συνοδεύσει τήν κατάθε

»Τά ύπό τής 'Ηλεκτρικής 'Εταιρείας προβλεπό

ση τοϋ νόμου μέ τήν ύποβολή, τήν Ι η Σεπτεμβρίου,

μενα μέτρα διά την ένίσχυσιν των έγκαταστάσεων

ύπομνήματος πρός τό 'Υπουργικό Συμβούλιο <<περί

καί άτι να πρόκειται νά συμπληρωθούν μέχρι τέλους

των είς ήλεκτρικόν ρεϋμα άναγκ&ν τής περιοχής

1949,

έξασφαλίζουσιν αϋξησιν τής έγκατεστημένης

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Τ Α ΠΡΩΤ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

iσχύος κατά

12.000 ΧΒ,

όπότε τό σύνολον τής έyκα

τεστημένης iσχύος θ' άνέλθη εiς

94.000 ΧΒ.

τήν αvξησιν τής άποδόσεως τής βιομηχανικής πα
ραγωγής.

»'Η ένίσχυσις αύτή άποτελείται άπό ε να ν στρόβι
λον ύψηλής πιέσεως ίσχύος

βιλον iσχύος
μόνον

16.000 ΧΒ,

4.300 ΧΒ καί εναν στρό

δστις δύναται ν' άποδώση

)) 'Ανεξαρτήτως

δμως τών άνωτέρω, Ιδιαιτέρως

έπίσης τονίζομεν δτι έκ τής έλλείψεως έπαρκσυς
ήλεκτρικής ένερyείας θά καθυστερήση ή λειτουργία

ΧΒ, έλλείψει άτμσυ. Τά μηχανήματα

βιομηχανιών έξαιρετικσυ

ταυτα έχουσι παραyyελθή ήδη, καί τό άπαιτούμενον

έθνικήν ήμών οiκονομίαν.

8.000

συνάλλαγμα εiς δολλάρια έχσρήyησε τό Κράτος,
ένώ τό άντίτιμον εiς δραχμάς κατέβαλεν ή 'Ηλεκτρι

κή 'Εταιρεία, ένισχυθείσα διά δανείου εiς δραχμάς
ύπό τής 'Εκδοτικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.
»Ή έπαύξησις αϋτη, λόγω τών γενομένων έν τφ

μεταξύ αύξήσεων τής καταναλώσεως καί τών εiδικών
δυσμενών συνθηκών λειτουργίας τών μηχανημάτων
τής ΗΕΑΠ, έχει έξουδετερωθή.
»Εlναι δθεν άπόλυτσς άνάyκη νά ένισχυθώσιν αί

έyκαταστάσεις διά μιάς νέας στροβιλοyεννητρίας
ίσχύος

30.000

ΧΒ μετά τών άντιστοίχων άτμολεβή

των κ. λ. π., [να άφ' ένός μέν δημιουρyηθή ή άπα ι του
μένη έφεδρεία, ήτις είς πάσαν ήλεκτρικήν έπιχείρη
σιν εlναι άπαραίτητος, ίδιαιτέρως δμως εiς τήν πα
ρσυσαν περίπτωσιν, λόγω τής παλαιότητας τών μη

χανημάτων, καί τής όποίας ή ίσχύς ύπό όμαλάς συν
θήκας ύπολοyίζεται δτι πρέπει νά εlναι
καί άφ

'

25.000

ΧΒ,

έτέρου καταστή δυνατή ή χσρήyησις ρεύμα

τος εiς μικράν κλίμακα καί είς έξαιρετικάς περιπτώ
σεις.

y '.

'Απαιτηθησομέvη δαπάνη καί σκοπιμότης

έκτελέσεως έπεκτάσεων

)) 'Η

άπαιτηθησσμέvη δαπάνη διά τήν έyκατά

στασιν τής ώς άνω άναφερομένης στρσβιλοyεννη

τρίας τών 30.000 ΧΒ ύπολοyίζεται εiς

5.000.000 δολ

λάρια, περίπου.

)) 'Επί

πλέον, διά συμπληρωματικάς ένισχύσεις

δικτύου καί βοηθητικά μηχανήματα, ύπολοyίζεται
πQσόν

7.500.000

2.500.000

δολλαρίων.

VΗτοι

σύνολον

δολλάρια περίπου.

))Είς τήν ώς άνω δαπάνην είς συνάλλαγμα δέν
συμπεριλαμβάνεται καί ή είς δραχμάς άξία τών κτι
ρίων καί θεμελιώσεων τών μηχανημάτων.
))Διευκρινίζεται καί πάλιν δτι διά τής ώς άνω δα

πάνης δέν πρόκειται νά χορηyηθή έλευθερία παρο
χής ρεύματος, άλλά θά καταστή δυνατή ή άσφάλεια

τής λειτουργίας τών έyκαταστάσεων τής ΗΕΑΠ
άνευ διακοπών.

))Τό ζήτημα τσυτσ ένέχει έξαιρετικήν σημασίαν

διά τήν έθνικήν οiκονσμίαν καί θ' άπαλλάξη τήν
Βιομηχανίαν άπό τάς σημαντικάς έπιβαρύνσεις καί
ζημίας, άι; ύφίσταται δχι μόνον έκ τής καταβολής
ήμερομισθίων διά μ ή παρεχομένη ν έρyασίαν, αi'τι νες
μόνον διά τάς έσχάτως έπισυμβάσας διακοπάς ύπο
λοyίζονται, έπί τΌ βάσει στοιχείων ύποβληθέντων
ύπό τών παραγωγικών τάξεων, εiς άνω τών 10 δισε
κατομμυρίων δραχμών, άλλ

' έπί πλέον παρεμποδίζει

ένδιαφέροντος

διά

τήν

δ'. 'Ενδεικνυόμενα μέτρα

)) Ή
iσχύος

προσθήκη μιάς νέας στρσβιλοyεννητρίας

30.000

ΧΒ, ώς άνωτέρω εiς τά προηγούμενα

Κεφάλαια έξετέθη, καί δι' ι]ν θά άπαιτηθή εiς συ
νάλλαγμα ποσόν

5.000.000

δολλαρίων καί

2.500.000

δολλαρίων διά μικράς ένισχύσεως του δικτύου κ. λ. π.

)) Ή

ύποχρέωσις πρός έξεύρεσιν του άπαιτηθη

σομένου ώς άνω κεφαλαίου άνήκει βεβαίως είς τήν
άνάδοχον

Ήλεκτρικήν

Έταιρείαν

'Αθηνών-Πει

ραιώς, ι]τις δμως, καίτοι όχληθείσα, δέν έπέδειξε

προθυμίαν δ πως συμμορφωθή πρός τάς έκ τής συμβά
σεως ύποχρεώσεις της, διά τήν κανονικήν παροχήν
ρεύματος μή άπαντήσασα μέχρι σήμερον εiς σχετι
κήν έγγραφον πρόσκλησίν μου άπευθυνθείσαν εiς αύ
τή ν άπό ίκανσυ χρόνου.

))Οϋτως δμως τό Κράτος, έν τΌ yενικωτέρ(J μερί
μνrι αύτσυ, όφείλει δπως έξεύρη τό ώς άνω ποσόν
συναλλάγματος εiς δολλάρια, εϊτε έξοικονσμσυν του
το έκτου μικρσυ άποθέματός του, εϊτε έπιδιώκον τήν

έξεύρεσιν τούτου έκτου σχεδίου Μάρσαλ, έστω καί
έπί θυσί(J άλλων έργων άνασυyκροτήσεως ι]σσονος
σημασίας καί είσηyούμεθα δπως ό ύπουρyός του
Συντονισμσυ έν τή άρμοδιότητί του ένερyήση καί

περιληφθή εiς τό σχέδιον Μάρσαλ κονδύλιον έξ

7.500.000 δολλαρίων πρός έξασφάλισιν τής λειτουρ
γίας τών ύφισταμένων ήλεκτρικών έyκαταστάσεων
καί άντιμετώπισιν τών μέχρι σήμερον άναyκών.

)) 'Η κατά

τόν άνωτέρω δμως τρόπον ύπσκατάστα

σις του Κράτους εiς τάς έκ τής Συμβάσεως παραχωρή

σεως

ύποχρεώσεις

τής

'Ηλεκτρικής

'Εταιρείας

'Αθηνών-Πειραιώς, άποτελεί πρόσθετο ν λόγον δπως
υίοθετηθή τό ύφ' ήμών συνταχθέν καί ύποβληθέν
σχέδιον Νόμου "περί άναπροσαρμοyής τών μετά του
Δημοσίου Συμβάσεων παραχωρήσεως κλπ.", ούτινος

έχομεν τήν τιμήν νά εlσηyηθώμεν τήν υίοθέτησιν))24 •

I

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

'Ο

1948

διευθυντής

τής

'Ηλεκτρικής

'Ετqιρείας

'Αθηνών-Πειραιώς, Κέμπ, ύπό τήν πίεση ήδη τών
σύντονων ένεργειών τοϋ ύπουργείου Μεταφορών,
προβαίνει σέ διασαφηνίσεις γιά τίς συνθήκες έργα
σίας καί τή λειτουργία τών έργοστασίων ήλεκτρο
παραγωγής καί άνακοινώνει τή λειτουργία, έντός τών

προσεχών ήμερών, τετάρτου στροβίλου στό έργοστά

σιο Κερατσινίου, μέ άπόδοση

15.000

κιλοβάτ τήν

ώρα.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1948

Μέ έπιστολή του στίς άθηναϊκές έφημερίδες, δ
ύπουργός Μεταφορων δίνει έπεξηγήσεις γιά τούς

νομολογεί μέ τούς έκπροσώπους τής άμερικανικής
άποστολής σειρά συμβάσεων μέ σκοπό τήν άνασυγ
κρότηση των έλληνικων σιδηροδρόμων.

Τό σχετικό είδησεογραφικό κείμενο έπεξηγεί:

περιορισμούς στήν κατανάλωση ήλεκτρικου ρεύμα

Πρός τόν σκοπόν αύτόν διετέθησαν αί κάτωθι πιστώ

τος, των όποίων καί προαγγέλλει τήν άρση άπό τή
στιγμή πού θά έπιτευχθεί ή έφαρμογή των ριζικων
λύσεων πού εχει ήδη είσηγηθεί.

22

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1948

'Αναγγέλλεται δτι δ ύπουργός Μεταφορων κα
τάρτισε νομοσχέδιο, μέ βάση τό όποίο προβλέπεται

ή άναθεώρηση δλων των άδειων κυκλοφορίας αύτο
κινήτων. Παράλληλα, καθιερώνεται ή ίδρυση τα
μείων, δπου θά συγκεντρώνονται οί είσπράξεις των

63

σεις: Διά τήν προμήθειαν

6 ρυμουλ
7 αύτοκινηταμαξ&ν καί
5 ρυμουλκουμένων τοu δικτύου των ΣΠΑΠ 4.000.000 δολλά
16

άτμομηχαν&ν καί

κουμένων όχημάτων τ&ν ΣΕΚ καί

ρια, κατακυρωθεισών ήδη των σχετικών δημοπρασιών είς
τούς Οίκους Φίατ καί Ντάβενπορτ . Διά τήν προμήθειαν

ύλικ&ν έπιδομής

2.680.000

δολλαρίων, τροχιών, στρωτή

ρων καί μικροί) ύλικοu γραμμής, παραδοτέων μέχρι του
'Ιουνίου

1949

είς άντικατάστασιν παλαιοί) έφθαρμένου

ύλικοu των ΣΕΚ, ίδίως έν Μακεδονί~. Διά τήν κατασκευήν
μεγάλου έργοστασίου βαγονίων τ&ν ΣΕΚ έν Θεσσαλονίκ1J,
τοu δποίου ήρχισαν αί σχετικαί έργασίαι, καί ούτινος ή

λεωφορείων, προκειμένου νά κατανέμονται άναλογι

άποπεράτωσις προβλέπεται έντός χρονικοί) διαστήματος

κά καί κατά τή χιλιομετρική άπόσταση πού διανύουν.

ένός καί ήμίσεος ετους, καί διά τήν συμπλήρωσιν του νέου

'Εξαγγέλλεται άκόμη ή κωδικοποίηση, μέ είδική

έπιβατικοu Σιδηροδρομικοί) Σταθμοί) Θεσσαλονίκης, αϊτι

νομοθετική ρύθμιση, τής δλης νομοθεσίας περί αυ

νες ήρχισαν εσχάτως καί των δποίων προβλέπεται ή άπα

τοκινήτων, ή άναθεώρηση των άδειων κυκλοφορίας,

περάτωσις έντός του αύτοu χρονικοί) διαστήματος.

ή ίδρυση συντονιστικων γραφείων στίς διάφορες πό
λεις καί διανομή των κερδων έξίσου κατά λεωφο
ρείο, rοστε νά μήν ύπάρχουν στό έξής προνομιοuχες
καί άγονες γραμμές.

·Ο ύπουργός των Μεταφορών εtς μακράς του άνακοι

νώσεις άναφέρει δτι, σύν τ(i έξομαλύνσει τής εσωτερικής
καταστάσεως, θά εlναι δυνατόν ή χορηγηθησομένη ενί
σχυσις έκ τοu σχεδίου Μάρσαλ νά άποβή άποτελεσματική
καί προβλέπεται δτι έντός τό πολύ όκτώ μηνών νά άποκα

τασταθή ή σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ 'Αθηνών

2

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1948

'Αναγγέλλεται άπό τόν ύπουργό Μεταφορων ή
λήψη διαδοχικων μέτρων, μέ σκοπό τήν άποσυμφό
ρηση των κεντρικων πλατειων καί δδων τής 'Αθή
νας. Συγκεκριμένα, άποφασίζεται νά άπαγορευθεί ή

στάθμευση των λεωφορείων στίς κεντρικές άρτηρίες
τής πόλεως.

Θεσσαλονίκης, συμπληρουμένων έν συνεχεί~ τ&ν διαφό
ρων liλλων σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων.

'Ως γνω

στόν, διά τήν πλήρη άποπεράτωσιν τοu σιδηροδρομικοί)

δικτύου 'Αθηνών-Θεσσαλονίκης άπαιτείται ή άποπερά
τωσις των δυσκολοτέρων τεχνικώς εργων, των γεφυρών
Μανδρίτσα

-

'Ασωποu καί Παπαδιάς καί τής σήραγγας

Μπράλλου, τά όποία ήδη βρίσκονται ύπό έκτέλεσιν. Τό

ποσόν τό δποίον εχει ήδη δαπανηθή διά τήν άνασυγκρό

Παράλληλα, ένόψει του έπερχόμενου χειμώνα,

τησιν μέχρι σήμερον, προσέθεσεν, άνέρχεται είς

13.552.157

έξαγγέλλονται νέα μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση τής

δολλάρια, ήδη δέ ή έλληνική Κυβέρνησις έζήτησεν έλά

κρίσεως άπό τήν πλημμελή λειτουργία του συστήμα

χιστον άπαραίτητον διά τήν συμπλήρωσιν τής άποκατα

τος ήλεκτροδοτήσεως. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ή

στάσεως καί διά νά θέση είς λειτουργίαν τάς σιδηροδρομι

έφημερίδα «Τό Βήμα» έκφράζει τήν άνησυχία της

κάς συγκοινωνίας έν γένει τό ποσόν των

γιά τή συνέχεια πού ή κοινή γνώμη περιμένει νά δο
θεί στήν πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή γιά τή ρι
ζική άντιμετώπιση του δλου θέματος:
'Η προσπάθεια εlναι όρθή καί κάθε ένέργεια πρέπει νά
γίνει δπως οί εtς βάρος τής οtκονομίας καί του πληθυσμοu

ρίων . 'Ενδεικτικώς ας σημειωθή δτι

εζητήθησαν διά τήν άποκατάστασιν των σιδηροδρομικών

δικτύων ΣΕΚ, ΣΠΑΠ καί ΣΒΔΕ καί τήν κατασκευήν νέας
σιδηροδρομικής γραμμής 'Αμφιπόλεως καί

12.629.280

διά

τάς σιδηροδρομικάς έπιχειρήσεις ύπό μορφήν δανείου

επιστρεπτέου είς τό έλληνικόν Κράτος 26 •

περιορισμοί εlναι δσο τό δυνατόν μικρότεροι. 'Όμως δ
άθηναϊκός λαός ήλπιζεν δτι, παραλλήλως μέ τά μέτρα αύ

90.262.280 δολλα
71.633.000 δολλάρια

11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1948

τά, θά ήκουε καί περί liλλων ενεργειών άναφερομένων είς

Ό ύπουργός Μεταφορων, μέ άφορμή τή στάση

τήν διόρθωσιν καί τήν ένίσχυσιν τοu 'Ηλεκτρικοί) 'Εργο

έργασίας του προσωπικοί\ τής ΗΕΜ, μέ κύριο αί

στασίου. 'Αλλά περί αύτ&ν δέν γίνεται πλέον λόγος. Μία

τημα τή βελτίωση των άποδοχων τους κατά

φευγαλέα στιγμή φαίνεται δτι ήτο έκείνη, κατά τήν δποίαν
ήστραψε καί έβρόντησε δ κ. ύπουργός των Μεταφορών καί

κατόπιν έκοιμήθη έπί του 'Ολύμπου των δαφνών του 25 •

9
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1948

'Ο Κ. Καραμανλής, ύπουργός Μεταφορων, συ-

30%, δη

λώνει δτι άντιμετωπίζει εύμενως τίς οίκονομικές δι
εκδικήσεις

του

καί,

έφόσον

έξακριβωθεί

δτι

ή

'Εταιρεία δέν ε{ ναι σέ θέση νά άντιμετωπίσει τή

σχετική δαπάνη, θά έξετάσει τό ένδεχόμενο τής μι
κρής αύξήσεως των είσιτηρίων, σέ όρισμένες μόνο
γραμμές.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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64

'Ενόψει τής έπαναλήψεως τ& ν στάσεων έργασί
τή λύπη του «διότι

oi

άναφέρεται έν τϋ έκ:θέσει, ή άναπροσαρμογή (τής) οιασδή

'Οκτωβρίου,

ποτε συμβάσεως , έν τούτοις (καθίσταται) ύπάρχουν περι

τροχιοδρομικοί δέν έπείσθη

πτώσεις, κ:αθ' άς τό Κράτος , συμβληθέν πρός τρίτα φυσικά

ας, δ Κ . Καραμανλής έκφράζει, στίς

30

σαν ότι ή τακτική τήν δποία έξέλεξαν βλάπτει άντί
νά προάγη τά ζητήματά των» καί δηλώνει δτι τό

υπουργείο Μεταφορών ελαβε μέτρα ώστε ή άπεργία
νά μή γίνει αίσθητή στό κοινό.

ή νομικά πρόσωπα παρεχώρησε διά μακράν σειράν έτων

τήν προνομιακ:ήν έκ:μετάλλευσιν δημοσίων ύπηρεσιrον ή
εργων κοινής ώφελείας, χωρίς νά δύναται λόγω τής δι '

είδικ:rον νόμων κυρώσεως των συμβάσεων παραχωρήσεως,
παρά τήν έπελθουσαν ε{ς τεραστίαν εκ:τασιν μεταβολήν

των συνθηκών, ύπό τάς δποίας συνωμολογήθησαν αί συμ

15
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1948

βάσεις αύται, νά δύναται νά ζητήση τήν άναπροσαρμογήν

'Ο Κ. Καραμανλής υπογράφει άπόφαση γιά τήν
υποχρεωτική -σέ διάστημα

σταση τών

360

3-9

μηνών- άντικατά

<<πεπαλαιωμένων λεωφορείων» τής

άστικής περιοχής τής πρωτεύουσας καί τήν προσθή
κη

αύτrον . ΕΙτα προστίθεται, δτι δ πόλεμος κ:αί ή έχθρικ:ή κα
τοχή τής χώρας έκ:ρήμνισαν τάς βασικ:άς προϋποθέσεις,

έπί των δποίων έστηρίχθη πάσα προπολεμικώς συναφθεί
σα μακροχρόνιος σύμβασις παραχωρήσεως τής προνομια
κής εκμεταλλεύσεως δημοσίων ύπηρεσιων ή εργων κ:οινfjς

88 νέων, μέ τήν πρόβλεψη νά έξασφαλιστεί, ώς τό
καλοκαίρι του 1949, έπαρκής καί συγχρονισμένη

τινές των συμβάσεων τούτων νά άποβαίνουν είς τήν πρα

λεωφορειακή συγκοινωνία.

γματικότητα άνεφάρμοστοι , ένrο οί άνάδοχοι νά άξιουν τήν

νεώτερη άνακοίνωση, στίς

"Οπως άναφέρεται σέ

ώφελείας, είς τρόπον ώστε είς πλείστας περιπτώσεις δροι

'Οκτωβρίου, μέ τά νέα

έφαρμογήν αύτων . Ή έμμονή είς τά συμπεφωνημένα έπί

αί:ιτοκίνητα πού θά κυκλοφορήσουν καί δσα άντικα

των περιπτώσεων αύτrον θά έδημιούργει σοβαρωτάτην κα

ταστήσουν τά παλαιά, δ συνολικός άριθμός τους

τάστασιν είς τήν χώραν, τήν δποίαν τό Κράτος όφείλει νά

στήν περιοχή τής πρωτεύουσας θά φτάσει τά

άντιμετωπίση , όχι πλέον βάσει των δρων των ύφισταμένων

μέ

46.000

21

θέσεις έπιβατών εναντι

38.250

1095,

πού ήδη

υπάρχουν, αν υπολογιστεί καί δ άριθμός έπιβατών
στά λεωφορεία τής ΗΕΜ.

Παράλληλα, προβλέφθηκε ή παροχή διευκολύν

συμβάσεων, άλλά διά μέτρων τά όποία θά άντλήση έκ: τής

κυριαρχικής του έξουσίας , πρός άποτροπήν κινδύνων δια
σαλεύσεως τfjς δημοσίας τάξεως κ:αί προστασίαν τής δη
μοσίας οίκ:ονομίας.

Πληροφορούμεθα δτι δ κ: .

ύπουργός , έπιθυμrον νά

σεων στούς αί:ιτοκινητιστές πού πρόκειται νά άντι

δπλίση τό Κράτος μέ τόν άνωτέρω νόμον, εΙναι άποφασι

καταστήσουν τά λεωφορεία τους ή πού ε{χαν πληγεί

σμένος, παρά τ,άς τυχόν έκ:δηλωθησομένας άντιδράσεις, νά

στήν περίοδο τής κατοχής, ώστε νά έκλείψουν καί τά

έπιμείνη είς τήν ψήφισίν του 27 •

αϊτια πού τυχόν τούς παρεμπόδιζαν νά έκπληρώσουν

18

τίς υποχρεώσεις τους πρός τό έπιβατικό κοινό.
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1948

'Ο βουλευτής Κ. Καλλίας ζητεί άπό τή Βουλή νά

16
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πληροφορηθεί σχετικά μέ τήν παραλαβή ή μή του

1948

'Ο υπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, κατα
θέτει στή Βουλή νομοσχέδιο «περί άναπροσαρμογής

τών μεταξύ Κράτους καί τρίτων συμβάσεων παραχω
ρήσεως προνομίου έκμεταλλεύσεως δημοσίων υπη 
ρεσιών ή εργων κοινfjς ώφελείας». 'Η οί:ισιαστική

άναφορά του νομοσχεδίου στήν 'Ηλεκτρική 'Εται
ρεία ε{ναι φανερή .
Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο περιγράφει τό

περιεχόμενο του νομοσχεδίου ώς έξής:

έργοστασίου παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας τής
γερμανικής πόλεως Βρέμης, τό όποίο έπιδικάστηκε

στήν ' Ελλάδα ώς πολεμική άποζημίωση. 'Όπως πα
ρατήρησε, <<ένώ ή παράδοσις του έργοστασίου είς
τήν 'Ελλάδα ε{ χε ήδη άποφασισθή διά τόν 'Οκτώ
βριον

1946,

καθώς καί ή έγκατάστασίς του είς τήν

λιγνιτοχώρον περιοχήν 'Αλιβερίου-Εί:ιβοίας, έν τού
τοις ή παραλαβή του καθυστερεί παρά τήν ελλειψιν
παραγωγής ήλεκτρικου ρεύματος».
'Ο Κ . Καραμανλής έπισήμανε δτι «διά τό θέμα

Του νομοσχεδίου προηγείται μακρά αίτιολογικ:ή εκ:θε

αvτό ύπάρχουv τρείς έπερωτήσεις καί Ισάριθμοι

σις , είς τήν δποίαν , μεταξύ άλλων, άναφέρεται δτι ή άπρό

έρωτήσεις, καί θά ήτο σκόπιμον νά ένωθοvν καί νά

οπτος μεταβολή των συνθηκών, ύπό τάς δποίας συνωμολο

δρισθή μιά ήμέρα πρός συζήτησιν του σοβαροv τού

γήθη σύμβασίς τις έπενεγκ:ουσα άνισότη τα είς τάς έκ:ατέ

του θέματος, τό δποίον άπασχολεί ζωηρώς τήv κοι

ρωθεν παροχάς, παρέχει τό δικαίωμα είς τόν έκ: τής αίτίας

νήν γνώμην)), άλλά τελικά, μετά άπό παράκληση του

ταύτης ζημιούμενον νά ζητήση τήν ύπό του Δικαστηρίου

Κ. Καλλία , συγκατένευσε «όπως μή άvαβληθή ή πα

είς τό προσήκον μέτρον προσαρμογήν των παροχών.

'

Εν

συνεχεί~ τονίζεται δτι ή φιλελευθέρα άντίληψις τfjς ίσό
τητος κ:αί του δικαίου δέν άνέχεται τήν διατήρησιν μιας

ροχή τών αiτουμένων σχετικών πληροφοριών)), καί

διευκρίνησε :

άδίκ:ου καταστάσεως έν τϋ έκ:πληρώσει των συμβατικών

«Τό 'Εργοστάσιον τfίς Βρέμης κατεκυρώθη, ώς γνω

ύποχρεώσεων . 'Η έφαρμογή τfjς άρχfjς αύτfjς καθίσταται

στόν, εlς τήν 'Ελλάδα &πό τήν Διασvμμαχικήν Έπιτρο

περισσότερον έπιτακ:τικ:ή, ώς εΙναι εύνόητον, είς πιστωτι

πήν κατά τό θέρος τοϋ/946. Τό δέ 'Υπουργικόν Συμβούλι

κ:άς συμβάσεις πολυχρονίου διαρ κείας . Ένω εΙ ναι δυνατή,

ον, διά πράξεώς του, &πεφάσισεν έκτοτε τήν παραλαβήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Επίσκεψη Μάρσαλ στήν 'Αθήνα. Ό Θ. Σοφούλης πρωθυπουργός,
καί ό Στ. Στεφανόπουλος μέλη τής Κυβερνήσεως.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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του. 'Ότε δμως κατά Μάιον έ. έ. άνέλαβα τό ύπουργείον

άνασυγκροτήσεως καί ένεγράφη κονδύλιον διά τοίίτ011.

Μεταφορών, έπληροφορήθην δτι τό ύπουργείον Συντονι

Α. Βαμβέτσος : η ποσόν ένεγράφη;

σμοί!, κατόπιν ύποδείξεως τοίJ άρχηγοίJ τής άμερικανικής
άποστολής, άπεφάσισε, καθ· δ άρμόδιον διά τάς έπανορ

Κ . Καραμανλής : Διά τό πρώτον έτος

6 έκατ.

δολλάρια,

θώσεις, τήν έγκατάλειψίν του, ήτις έγνωστοποιήθη εlς τό

ταυτοχρόνως δέ εlσηγήθην τήν έγκρισιν περί άναπροσαρ

ύπουργείον μου έγγράφως».

μογής τής συμβάσεως, εlς τρόπον ώστε έφ

' Επακολούθησε διάλογος μεταξύ τοί> ύπουργοί>
Μεταφορών καί του

βουλευτή

Α.

Βαμβέτσου, δ

δποίος άναφέρθηκε στήν άρχικά άντίθετη άποψη τής

άμερικανικής άποστολής, καί σέ άνταπάντηση του

'

δσοv τό Κρά

τος ύποκαθιστii τήν 'Εταιρείαν εlς τάς ύποχρεώσεις της,

νά έχη τό δικαίωμα τής άντιπαροχής. 'Ως γνωστόJ, δ νό
μος ούτος κατετέθη ήδη είς τήν Βουλήν καί άναμένω τήν
ψήφισίν του.

»Κύριοι συνάδελφοι, τό πρόβλημα τοίίτο, ώς έκ τής

Κ. Καραμανλή, ότι μέ νεώτερο εγγραφό της συνέ

φύσεώς του, δέν ή το δυνατόν νά λυθή άπό τής μιiiς έβδομά

στησε τήν έγκατάλειψη του έργοστασίου, παρατή

δος εlς τήν dλλην. Προϋποθέτει πολλά κεφάλαια καί χρό

ρησε ότι

νον παραλαβής τών σχετικών μηχανημάτων.

24

μήνες μετά τήν έπιδίκασή του τό έργο

»Νομίζω δτι δύναμαι νά είπω δτι διά τών μέτρων πού

στάσιο θά ήταν δυνατό νά ε{χε έπισκευαστεί. Στό
σημείο αύτό, δ Κ . Καραμανλής παρατήρησε:
ιι"Οτε δμως προέκυψενάνάγκη, συνεπεί~ τώνάνωμαλι
ών, αϊτινες παρετηρήθησαν εlς τήν ήλεκτρικήν παραγω

γήν, νά εΙσηγηθώ εlς τήν Κυβέρνησιν μέτρα διά τήν θερα
πείαν τής καταστάσεως, έθεώρησα δτι έχω καθήκον νά

έξετάσω έκ νέου τό ζήτημα τοίJτο.
11Πρός τοίJτο, έγένετο σύσκεψις, τής δποίας μετέσχον

ol ΟΙκονομικοί ύπουργοί,

δ κ. Κλέυ καί διάφοροι τεχνικοί.

έλαβον τίθεται ή άρχή καί ή βάσις τής έπιλύσεως τοίί μεγά

λου καί δυσχεροίίς προβλήματος. Πληροφορώ τήν Βουλήν
δτι ήδη, κατόπιν προτάσεώς μου, ένεγράφη διά τό πρώτον
έτος κονδύλιον

6

έκατ. δολλαρίων καί δτι δ νόμος, τόν

δποίον θέτω ώς προϋπόθεσιν διά τήν τοιαύτη ν χρηματοδό

τησιν τής έκμεταλλεύσεως, κατετέθη είς τήν Βουλήν1l8 •

20
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1948

Παρεκάλεσα δέ τόν κ. Κλέυ, δπως ζητήση τήν γνώμην

Μέ άπόφαση τοί> ύπουργοί> Μεταφορών μειώνε

εlδικοίJ 'Αμερικανοί!, εύρισκομένου εlς Βρυξέλλας. Συγ

ται άπό τήν 1η Νοεμβρίου ή τιμή τοί> ήλεκτρικοί>

χρόνως δέ έζήτησα πληροφορίας άπό τόν έν Βρυξέλλαις

ρεύματος γιά τή Θεσσαλονίκη: του φωτιστικοί> ρεύ

εύρισκόμενον διευθυντή ν κ. Σίνανα. 'Αμφότεροι άπήvτη

ματος άπό

σαν δτι θεωροί! ν άντιοικονομικήν καί συνεπώς άσύμφορον
τήν πρόσκτησιν τοίJ έργοστασίου τούτου. Κατόπιν τούτου,
δέν ύπήρχε δυνατότης δι' έμέ, δπως ζητήσω τήν άναθεώ

ρησιν τής άποφάσεως περί έγκαταλείψεώς του11.

2.101

δρχ. άνά ΩΧΒ σέ

ρεύματος τ3 (οίκιακή χρήσις) άπό
καί μέχρι

700

1.600

1.900 δρχ., του
2.100 άνά ΩΧΒ σέ

κατά κλίμακα, άνάλογα μέ τήν

κατανάλωση, του ρεύματος κινήσεως άπό
ΩΧΒ σέ

700 δρχ.

καί μέχρι

1.557 άνά
1.415 στήν ίδια άναλογία .

Στή διάρκεια τής ίδιας συνεδριάσεως, δ Κ . Κα

Παράλληλα, διαγράφεται ή προοπτική γιά παρα

ραμανλής ε{χε τήν εύκαιρία νά άναφερθεί, σέ άπάν

πέρα έλάττωση τών τιμών μέ τήν προβλεπόμενη μεί

τηση σχετικοί> έρωτήματος, στήν άντιμετώπιση τής

ωσή τους στό φόρο καταναλώσεως του Δημοσίου

δυσάρεστης καταστάσεως πού εχει προκληθεί έξαι

άπό

15%

σέ

5%.

τίας τής πλημμελοί>ς ήλεκτροδοτήσεως τής πρωτεύ

21

ουσας:
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1948

ιι ' Ως γνωστόν, άπό τής άνακοι νώσεώς μου εΙς τήν Βου

Μέ άπόφαση τοί> ύπουργοί> Μεταφορών έξουσιο

λή ν, έκάλεσα πρό διμήνου τήν Έταιρείαν δπως χρηματο

δοτοί>νται οί κατά τόπους νομαρχίες νά ύποβάλουν

δοτήση τήν έκμετάλλευσιν καί ένισχύση τάς έγκαταστά

προτάσεις γιά τήν αύξηση τής τιμής τών είσιτηρίων

σεις, δοθέντος δτι δχι μόνον διά τής σημερι vής παραγωγής

τ(ί>ν λεωφορείων τών ύπεραστικών γραμμών τής πε

δέν Ικανοποιεί τάς άνάγκας τής πρωτευούσης, άλλά ύπάρ
χει κίνδυνος, δι' έλλειψιν έφεδρικής δυνάμεως, νά άντιμε
τωπίσωμεν ένδεχομένως άνωμαλίας έν περιπτώσει βλάβης
τών μηχανημάτων της, μέ τάς γνωστάς έπιβλαβείς συνε

πείας διά τήν οlκονομίαν τοίJ τόπου.

ριφέρειάς τους, rος

20%,

έφόσον καί μόνο έπιβάλλε

ται άπό τήν κακή κατάσταση τών δδών. 'Η αϋξηση
έγκρίνεται ήδη γιά τά ύπεραστικά λεωφορεία πού

κυκλοφοροί>ν μέ συνοδεία φαλάγγων.

11 'Η 'Εταιρεία, μέ καθυστέρησιν ένός μηνός, άπήντη

σεν δτι άδυνατεί νά έξεύρη κεφάλαιον, μολονότι καταβάλ
λει πρός τοίJτο προσπάθειαν.

Έφ ' δσον δέ ή 'Εταιρεία

ήρνήθη νά θεραπεύση τήν κατάστασιν, τό δέ Κράτος μή
διαθέτον έκ τής συμβάσεως μέσα δπως τήν έξαναγκάση
πρός τοίJτο, εύρέθην είς τήν άνάγκην, διά νά μήν έγκατα
λείψω τό ζήτημα εlς τήν τύχη ν του, νά στραφώ πρός άλλη ν
κατεύθυνσιν πρός έπίλυσίν του.
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Σύμφωνα μέ σχετικές πληροφορίες, τό ύπουργείο

Μεταφορών διεξάγει συνεννοήσεις μέ τήν

'Ηλε

κτρική 'Εταιρεία καί τούς 'Ηλεκτρικούς Σιδηροδρό

μους γιά τήν έπέκταση τών ήλεκτρικών σιδηροδρό
μων' Αθηνών-Πειραιώς rος τήν 'Αττική καί, άκολού

11Εlσηγήθην είς τό 'Υπουργικό ν Συμβούλιον, δπως άν

θως, rος τή Νέα 'Ιωνία. Μεσοπρόθεσμα, τό πρόγραμ

τιμετωπίσωμεν τήν κατάστασιν διά τοίJ προγράμματος

μα τής έπεκτάσεως τών 'Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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προβλέπει τόν τερματισμό τής γραμμής στήν Κηφι
σιά. Τό δλο ζήτημα πρόκειται σύντομα νά ύποβληθεί
στό 'Υπουργικό Συμβούλιο.
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«Αυποvμαι διότι δέν δι5ναμαι νά δμιλήσω κατά

1948

νόμου

'Ακολουθώ τήν

&ρχήν, κατά τήν δποίαν δ πολιτικός όφείλει νά εlναι

ύπουργοί Μεταφορών καί Συντονισμοu, Κ.
σχέδιο

Είδικότερα, σύμφωνα μέ σχετικό είδησεογραφι
κό κείμενο, ό Κ . Καραμανλής εΙπε:

τρόπον ι:Jστε νά γίνω εύχάριστος.

Καραμανλής καί Σ . Στεφανόπουλος, καταθέτουν στή

Βουλή

67

«περί

''Γνωρίζω τά προβλήματα ποι5 &πασχολοvν τήν

Νομικοί)

τάξιν σας καί &γωνίζομαι δι& τήν έπίλυσίν των·

Προσώπου» μέ τήν έπωνυμία «'Εκμετάλλευσις Τρο

όφείλω νά σiiς vπομνήσω ότι ή παροvσα ι:Jρα εlναι

χιοδρόμων καί 'Ηλεκτροφωτισμοί) Θεσσαλονίκης»,

θυσιών καί όχι έπιμόνων διεκδικήσεων.

στό όποίο καί έκχωρείται γιά

συστάσεως

περισσότερον χρήσιμος καί όλιγώτερον εύχάριστος.

χρόνια τό δικαίωμα

'>Ούδεμία τάξις δικαιοvται νά διεκδικήση τήν

τής προνομιακής έκμεταλλεύσεως τ&ν τροχιοδρό

aνεσιν είς έποχήν καθολικής κακοδαιμονίας του

μων καί του ήλεκτροφωτισμοu τής πόλεως, καθώς

έθνους. Τό Κράτος όφείλει βεβαίως νά προστατει5ση

50

καί ο{ ύπάρχουσες έγκαταστάσεις κρατικής έκμε

καί νά &ναπτι5ξη τό αύτοκίνητον, ποι5 είναι βασικός

ταλλεύσεως. 'Ο νέος όργανισμός θά διοικείται άπό

παράγων δι& τήν οίκονομίαν καί τόν πολιτισμόν μιiiς

έννεαμελές συμβούλιο μέ άντιπροσώπους του Δήμου,

χώρας.

τοu 'Επιμελητηρίου, τοu Έργατικοu Κέντρου Θεσ
σαλονίκης καί δύο έκπροσώπους του Δημοσίου, καί
τό κεφάλαιο θά καταβληθεί ύπό τύπο άναγκαστικής

είσφορaς, στή διάρκεια έξαετίας, άπό τούς κατανα
λωτές ήλεκτρικής ένέργειας, τούς βιομήχανους καί
βιοτέχνες, καθώς καί τούς ίδιοκτήτες άκινήτων. Μέ

τή σύσταση του νέου όργανισμοu, έπιδιώκεται η
μείωση τής τιμής του ήλεκτρικοu ρεύματος καί ή

δημιουργία προϋποθέσεων γιά τήν άναθέρμανση τής
βιομηχανικής δραστηριότητας στή Βόρειο 'Ελλά

'> 'Οφείλουν όμως καί ol αύτοκινητισταί νά &πο
κτήσουν τό αίσθημα ότι δέν &σκοvν έπάγγελμα &λλά

λειτοι5ργημα, τό δποίον συνεπάγεται υποχρεώσεις.
»Ούδείς δι5ναται νά &ρνηθή είς τήν τάξιν σας θυ
σίας καί &ρετάς φοβούμαι μάλιστα ότι κατέχετε τήν

&ρετήν τής δραστηριότητας καί εύφυίας είς τοιαι5την
έκτασιν, ι:Jστε νά καταντii έλάττωμα, καθ' δ μέτρον

παρεμποδίζει τήν πειθαρχημένην όργάνωσίν σας».
Καί τό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει άκόμη :

δα29.

Συνεχίζων δ κ. ύπουργός έτόνισεν δτι θά του ήτο άντι

παθές νά μνημονεύση δ, τι έγένετο διά τό αύτοκίνητον κατά

25

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1948

'Ο ύπουργός Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, μετά

τή γνωστοποίηση τής αύξήσεως του ένσήμου ύπέρ

τοu Ταμείου Συντάξεων Αύτοκινητιστ&ν, τήν άξία
του όποίου ύποχρεώνονται νά καταβάλουν δσοι όδη

γοί αύτοκινήτων έφοδιάζονται μέ έπαγγελματική
άδεια, δήλωσε δτι άγνοεί τή σχετική αϋξηση, ή

τό βραχύ διάστημα τής ύπουργίας του. Θεωρεί δμως καθή
κον του νά έκθέση τά μέτρα, τά όποία εχει ύπό μελέτην καί
τά όποία άναφέρονται ε{ς τά βασικά συγκοινωνιακά μας
προβλήματα.
Είδικώτερον, διά τό ζήτημα τής σχέσεως αύτοκινήτου

καί σιδηροδρόμου, έτόνισεν δτι τοuτο μελετάται έπειγόν
τως καί δτι έζήτησεν έπ' αύτοu καί τάς άπόψεις τής τάξεως
τών αύτοκινητιστών, έδήλωσε δέ δτι ή λύσις θά δοθή έπί

όποία καί άποφασίστηκε άπό τούς άρμόδιους ύπουρ

τής άρχής του συντονισμοί) τών χερσαίων συγκοινωνιών

γούς 'Εργασίας καί Οίκονομικ&ν. Πάντως, διευκρί

καί δχι του άνταγωνισμοu, δστις άντενδείκνυται διά χώρας

νησε, εύθύς μετά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα, θά

μέ πτωχήν οίκονομίαν.

ένεργήσει γιά τή μείωση τής σχετικής έπιβαρύνσεως.

Διά τήν όργάνωσιν τής ύπεραστικής καί φορτηγοu
συγκοινωνίας έδήλωσεν δτι έτοιμάζει νόμον, δστις άπηλ
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'Ο Κ. Καραμανλής κηρύσσει στή Θεσσαλονίκη

λαγμένος τών άτελειών καί τών άντιφάσεων τοίi νόμου

1086 θά άποδειχθή

πληρέστερος καί άποτελεσματικώτερος

διά τούς έν λόγω κλάδους.

τήν εναρξη τ&ν έργασι&ν τοu lloυ Πανελλήνιου Αύ

'Επίσης, δτι προσεχώς θά συμπτυχθοuν τά κοινά τα

τοκινητιστικοu Συνεδρίου. Μέ τήν εύκαιρία αύτή,

μεία καί θά ίδρυθοuν γενικά τοιαuτα διά τήν έξουδετέρωσιν

άπευθυνόμενος στούς ύπερδιακόσιους άντιπροσώ

τής άνισότητας, τήν δποίαν προκαλεί ή uπαρξις γονίμων

πους τ&ν αύτοκινητιστ&ν δλης τής χώρας, τόνισε
τήν άνάγκη «όπως κατά τάς συζητήσεις καί πρό τών
συμπερασμάτων πρυτανει5ση τό έθνικόν συμφέρον»,

καί άφοu έξήρε τή δραστηριότητα τ&ν μελών τής
τάξεως των αύτοκινητιστ&ν, ύπογράμμισε, παράλ

καί άγόνων γραμμών.
'Επίσης, δτι έπιδιώκει τήν ένοποίησιν τών διαφόρων
φόρων πού βαρύνουν τό αύτοκίνητον καί τήν εμμεσον διά
θεσιν τών ύπέρ αύτοu, διά βελτιώσεως καί συντηρήσεως

του δδικοu μας δικτύου. Έπληροφόρησε δέ τούς κ. κ. συνέ
δρους δτι διά τής πραγματοποιήσεως τής πολιτικής του έπί

ληλα, καί τή σημασία τής πειθαρχίας πού πρέπει νά

του αύτοκινήτου έξησφάλισε διά του σχεδίου άνασυγκρο

τούς διακρίνει στίς μεταξύ τους σχέσεις.

τήσεως

66.000.000 δολλάρια, ποσόν τό δποίον θά έπιτρέψη
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τόν πλήρη συγχρονισμόν τfjς διά του αύτοκινήτου συγκοι
νωνίας μας.

διά τούς κάτωθι λόγους: Πρώτον διότι, άντί νά διαθέ
ση, ώς ώφειλε, ή

•Εταιρεία

δικά της κεφάλαια, θά

·Ο κ. ύπουργός, τερματίζων τήν όμιλίαν του, έξέφρα

έχρησιμοποίει κεφάλαια τfjς βοηθείας, τά όποία θά

σεν τήν εύχήν, δπως τά πορίσματα του συνεδρίου άποδεί

άφαιρουντο άπό άλλους τομείς τfjς οΙκονομίας· καί

ξουν δτι οί αύτοκινητισταί τfjς χώρας κατέχονται άπό πνευ

δεύτερον διότι ή σύμβασις, ούσα έπαχθής έξ άρχfjς

μα προοπτικόν καί άπό τήν συναίσθησιν των ύποχρεώσεών
των έναντι τfjς κοινωνίας .

Καταλήγων λέγει δτι &χει πλήρη συνείδησιν τfjς κατα
στάσεως τών αύτοκινητιστών, καί άνακοινοί τά ύπέρ αύ

τών μέτρα, τά όποία &χει ύπ' όψιν του:

κάς συνθήκας.

Ή 'Εταιρεία άντέδρασεν έντόνως

καί έπεκαλέσθη τήν έπέμβασιν τfjς άγγλικfjς Κυβερ
νήσεως. Τήν αύτή ν ήμέραν έκαμε διάβημα δ ~Αγ

γλος ύπουργός τών 'Εξωτερικών πρός τόν έν ι\ονδί

Συγχώνευσιν των κοινών ταμείων 'Αθηνών.

Σύστασιν γενικών κοινών ταμείων διανομής είσπράξεων .
Χορήγησιν άδειων νέων αύτοκινήτων μετ'

καθίστατο δυσεφάρμοστος μέ τάς νέας μεταπολεμι

άπογραφήν

τών κυκλοφορούντων τύπων κ.λ.π.

νφ εύρισκόμενον Κ. Τσαλδάρη ν καί ό έν ~Αθήναις
~Αγγλος πρεσβευτής πρός τόν Σοφούλην. 'Αμφότε

ροι άνησυχήσαντες μέ παρεκάλεσαν νά έγκαταλείψω

Καθορισμόν άριθμου αύτοκινήτων κατά περιφερείας.

ή τουλάχιστον νά άναβάλω τό θέμα. Εlπα στόν Σο

'Ανασύστασιν τοπικών συμβουλίων.

φούλη δτι εlναι τόσον δικαία ή θέσις μας, ώστε εlμαι

Σύστασιν έν Θεσσαλονίκη περιφερειακου συμβουλίου.

βέβαιος δτι, άν άναπτυχθfj είς τήν άγγλικήν Κυβέρ

Λfjψιν μέτρων ύπέρ τών πληγέντων αύτοκινητιστών.

νησιν, θά άπεδέχετο τήν πρότασίν μου. Πράγματι, μέ

'Αναδιοργάνωσιν τών ύπηρεσιών.

πρωτοβουλίαν του Σοφούλη έγένετο συνάντησις με

'Ενίσχυσιν δι' άνανέωσιν των αύτοκινήτων.

ταξύ έμου καί του ~Αγγλου πρεσβευτου Νόρτον.

'Ενοποίησιν τών φορολογιών.

'Επεχείρησα νά του έξηγήσω διατί ή άναθεώρησις

Ρύθμισιν σχέσεων αύτοκινήτου-σιδηροδρόμου.

τfjς συμβάσεως ήτο όχι μόνον άναγκαία άλλά καί

Μέριμνα διά τά ύπεραστικά καί φορτηγά 30 •

συμφέρουσα είς τήν 'Εταιρεία ν, ή όποία εύρίσκετο

εlς συνεχείς διενέξεις μέ τήν Κυβέρνησιν, λόγω τών
ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1948

Κορυφώνεται ή ενταση στίς σχέσεις τοϋ Κ. Κα
ραμανλή μέ τήν 'Ηλεκτρική 'Εταιρεία ύπό άγγλικό
ελεγχο, μέ τελικό άποτέλεσμα τή μετακίνησή του
άπό τό ύπουργείο Μεταφορών στό ύπουργείο Προ
νοίας.
Τά γεγονότα πού σηματοδοτοϋν τήν κρίση, άθέα

τα άπό τήν κοινή γνώμη καί τά μέσα ένημερώσεως,
περιγράφονται σέ μεταγενέστερο ιδιόγραφο σημείω

μα τοϋ ίδιου τοϋ Κ. Καραμανλή:
«Κατά τήν έποχήν έκείνην ή άγγλική 'Ηλεκτρι

άναχρονιστικών διατάξεων τfjς συμβάσεως. Ούτος
ήρνήθη νά είσέλθη εlς τήν ούσίαν του θέματος, δη
λώσας δτι διά τήν Κυβέρνησίν του εlναι θέμα άρχfjς
νά μ ή θιγfj ή σύμβασις. Του άπήντησα δτι δέν άντι

λαμβάνομαι τήν θέσιν αύτήν, δεδομένου δτι ή άδυ
ναμία τfjς 'Εταιρείας νά έκπληρώση τάς ύποχρεώ
σεις της καί ή αίτησίς της δπως χρησιμοποιήση χρή

ματα τfjς βοηθείας έπέβαλον τήν συζήτησιν. Ούτος
έπέμενεν εlς τήν θέσιν του καί προσέθεσε κατά τρό
πον προκλητικόν δτι δέν έπρεπε νά λησμονfjται τό
γεγονός δτι ή άγγλική Κυβέρνησις συμπαρίσταται

στήν 'Ελλάδα κατά τάς δυσκόλους έκείνας στιγμάς.

κή 'Εταιρεία Πάουερ εύρίσκετο είς άδυναμίαν νά

'Ηγανάκτησα μέ τήν στάσι ν του καί έγερθείς άποτό

ίκανοποιήση τάς άvάγκας τfjς πρωτευούσης είς ήλε

μως έτερμάτισα τήν συζήτησιν, μέ τήν παρατrjρησιν

κτρικήν ένέργειαν. ~Οχι μόνον δέν ήτο είς θέσιν νά

δτι εύρίσκεται έν πλάνu, έάν πιστεύη δτι ή χώρα του

χορηγήση βιομηχανικόν ρευμα πού ήτο άπαραίτη

ήμπορεί νά μεταχειρίζεται ώς άποικίαν τήν 'Ελλάδα.

τον γιά τήν παραγωγικήν προσπάθειαν τfjς χώρας,

»Εlς τό ι\ονδίνον άνέμεναν άπό τήν συνάντησιν

άλλά καί τό φωτιστικόν τό έχορήγει μέ ένοχλητι

αύτή ν τήν διευθέτησιν του θέματος.

κούς περιορισμούς.

έλαβον τηλεγράφημα του ~Αγγλου πρεσβευτου, δ

'Εκάλεσα τήν Διεύθυνσιν τfjς

Ά ντί τούτου

'Εταιρείας καί τfjς έζήτησα νά ένισχύση τάς έγκατα

δποίος, μεταξύ τών άλλων, άνέφερεν δ τι τόν μετεχει

στάσεις της, διά νά εlναι είς θέσιν νά έκπληρώση τάς

ρίσθην σκαιώς. 'Ο Κ. Τσαλδάρης άνάστατος μέ έπfj

έκ τfjς συμβάσεως ύποχρεώσεις της. 'Η Διεύθυνσις

ρε στό τηλέφωνο άπό τό ι\ονδίνον καί μου έκαμε

έφερε τό θέμα είς τό Συμβούλιον του ι\ονδίνου, τό

έκκλησιν νά σώσω τήν κατάστασιν. Παραλλήλως μέ

δποίον μετά ένα μήνα περίπου μου άπήντησεν δτι ή

έκάλει δ Σοφούλης, διά νά του έξηγήσω τά του έπει

'Εταιρεία λυπείτα ι, διότι δένε{ναι εlς θέσιν νά διαθέ

σοδίου. "Οταν του έξέθεσα πώς διεξήχθη ή συζήτη

ση τά πρός τουτο κεφάλαια καί έζήτει δπως ταυτα

σις, δ πρωθυπουργός μου έδήλωσε "καλά του έκανες,

καλυφθουν έκ τfjς άμερικανικfjς βοήθειας. 'Υπό τάς

άλλά άνεξαρτήτως αύτου πρέπει νά βρουμε έναν τρό

συνθήκας αύτάς, έφερα τό θέμα είς τό Ύπουργικόν

πον νά διευθετήσωμεν τό θέμα, διότι ύφιστάμεθα με

Συμβούλιον καί είσηγήθην δπως συνδυάσωμεν τήν

γάλην πίεσιν". Του άπήντησα δτι τόσον διά λόγους

χρηματοδότησιν πρός τήν Έταιρείαν μέ τήν άναθε

ούσίας δσον καί διά λόγους φιλοτιμίας, δέν δύναμαι

ώρησιν τfjς συμβάσεως. Ή θέσις αύτή ήτο ίσχυρά

νά παραιτηθώ τών άπόψεών μου, διότι, δμως, κατα-
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νοώ τήν δυσχερή θέσιν τής Κυβερνήσεως, θά ύποβά

θρου

λω τήν παραίτησίν μου πρ6ς διευκ6λυνσίν της. Ό

2.

1 αύτοu

69

κ.λ.π.».

«Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσ~ως liρθρων

Σοφούλης, δ δποίος μέ περιέβαλλε μέ ίδιαιτέραν

τινών του κανονισμοί) Ταμείου ·Αλληλοβοηθείας του κυ

συμπάθειαν, άντέδρασε καί μου εlπε: "ΝΑς περιμένω

ρωθέντος διά του ιiπό

μεν λίγες μέρες καί τά ξαναλέμε".
))Είς τ6 τέλος τής έβδομάδος έκείνης έγένετο με
ρικ6ς άνασχηματισμ6ς τής Κυβερνήσεως καί παρε

κλήθην νά άναλάβω τ6 ύπουργείον Προνοίας, μέ δή
λωσιν του προέδρου καί άντιπροέδρου τής Κυβερνή

3.

17.12.1930

Δ(τος» .

«Περί έπεκτάσεως τής ίσχύος τών

8,9

κ.λ.π . liρθρων

είς τό Ταμείον 'Αλληλοβοηθείας».

4. «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως
30.1.37 Δ / τος «περί έπιβλέψεως τής λειτουργίας

του ιiπό

καί συν

τηρήσεως κινητηρίων μηχανών καί ιiτμολεβήτων» .

5.

«Περί τροποποιήσεως του ιiπό

31.5.48

Δ/τος περί

σεως δτι ή παρουσία μου εlς τ6ν τομέα αύτ6ν έθεω

ιiποζημιώσεως

ρείτο άπαραίτητος, λ6γω του όξυτάτου προβλήματος
κλησιν vά μήν έγκαταλειφθή ή πολιτική τής άναθε

512/1948 Α . Ν . κ.λ.π . » .
6. «Περί τροποποιήσεως ένίων διατάξεων του ιiπό
17.2.48 Β.Δ. περί έπιβλέψεως τής λειτουργίας καί συντηρή

ωρήσεως τής συμβάσεως, τοσουτον μaλλοv καθ6σον

σεως κινητηρίων μηχανών καί ιiτμολεβήτων».

εlχεν υίοθετηθή καί άπ6 τ6 'Υπουργικ6ν Συμβούλι

7. «Περί έπεκτάσεως τών liρθρων 1,2 κ.λ.π . τοu Α . Ν.
1057 Ι 1946 είς τό Ταμείον Προσωπικοί) Σ.Β.Δ . Ε. (Σιδηρο 

τών συμμοριοπλήκτων.

'Απεδέχθην, μέ τήν παρά

ον. Καί μου έδ6θη μέν ή διαβεβαίωσις δτι ο{ διαπρα

γματεύσεις θά προωθηθουν διά τής διπλωματικής
δδου, άλλά ή ύπ6θεσις καθ' δδ6ν καί μέ τ6ν χρ6νον
έγκατελείφθφ~ 1 •

δυνάμει

του

ύπ'

ιiριθμ.

δρόμων Β . Δ . ·Ελλάδος)».

8.

«Περί τροποποιήσεως χρηματικών δρίων καθοριζο

μένων ύπό

Δ(των έκμεταλλεύσεως

'Ηλεκτροφωτισμοί)

'Αλεξανδρουπόλεως, ·Ηρακλείου, Ξάνθης καί Καβάλλας,

Στή διάρκεια τής σύντομης θητείας τοϋ Κ. Καρα
μανλή στό ύπουργείο Μεταφορών, πέρα άπό τήν εί
σαγωγή γιά ψήφιση γενικότερης σημασίας νομο

σχεδίων, έκδόθηκε καί άριθμός Β.Δ., μέ σημαντικό
τερα :

I.

ιiπολυομένων,

προκειμένου περί προμηθείας ύλικοu καί μηχανημάτων

ιiναγκαιούντων είς αύτάς» 32 •
Παράλληλα, τέλος, καί παρά τίς δραματικές συν
θήκες τής έποχής, δ Κ. Καραμανλής έκδήλωσε, ώς
ύπουργός Μεταφορών, ζωηρό ένδιαφέρον γιά τήν

«Περί ιiποζημιώσεως τών ιiπολυομένων, δυνάμει του

ύπ' ιiριθμ.

512/ 1948

Α .Ν. καί τρόπου έκτελέσεως τοu liρ-

ήλεκτροδότηση τών μικρών πόλεων καί κωμοπόλε
ων τής χώρας .

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Η μετακίνηση του Κ. Καραμανλή άπό τό ύπουργείο Μεταφορών στό ύπουργείο Κοινωνικής Προ
νοίας συνέπεσε μέ τήν κορύφωση τής έντάσεως τής έμφύλιας διαμάχης. 'Υπό τό κράτος τής έκτεταμένης

άνταρτικής δραστηριότητας στήν ύπαιθρο

-

ίδιαίτερα τών εύαίσθητων βόρειων έπαρχιών- εΙχε μόλις

έπεκταθεί δ στρατιωτικός νόμος σ' δλόκληρη τήν έπικράτεια. ~Ηδη, ή διεξαγωγή τών στρατιωτικών
έπιχειρήσεων διασταυρωνόταν, στό έπίπεδο τής κυβερνητικής πολιτικής, μέ τήν άνάγκη νά άντιμετωπι

στοuν δραστικά

oi συνέπειες τών έκτεταμένων καταστροφών καί τής μαζικής έξόδου χιλιάδων άγροτών

πρός τά άστικά κέντρα τής χώρας. 'Η άνάληψη τής άρχιστρατηγίας άπό τόν 'Αλέξανδρο Παπάγο, τόν
'Ιανουάριο του

1949,

θά σημάνει τήν άρχή του τέλους τής ενοπλης άνταρσίας. Άλλά καί μετά τήν

δριστική συντριβή τών στασιαστών, τόν Αύγουστο του

1949, ή έπούλωση τών κοινωνικών πληγών πού

εμεναν άνοιχτές θά άπαιτήσει τήν έξακολουθητική κυβερνητική φροντίδα.
Στή διάρκεια τής θητείας του, ώς ύπουργοu Κοινωνικής Προνοίας, άπό τό Νοέμβριο
'Ιανουάριο

1948 ώς τόν
1950, δ Κ. Καραμανλής θά έπικεντρώσει τή δράση του στήν περίθαλψη, τόν έπαναπατρισμό

καί, άκόμη, τήν παραγωγική έπαναδραστηριοποίηση τών πολλών έκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων,

κυρίως άγροτών, θυμάτων του 'Εμφυλίου Πολέμου. Μέσα άπό άδιάπτωτη έπικοινωνία καί έπιτόπια
ένημέρωση, θά είσηγηθεί καί θά έφαρμόσει σύντονα μέτρα πού έντάσσονταν στά πλαίσια ένός εuρύτε
ρου σχεδιασμοί) γιά τήν άντιμετώπιση τών εκτακτων περιστάσεων. 'Η σύνταξη του προγράμματος
«Πρόνοια

-

'Εργασία», σέ συνδυασμό μέ τή δημιουργία κέντρων 'Ασφαλείας στήν ύπαιθρο, καί ή

ψήφιση του νόμου «περί συντονισμοί) τών μέτρων γιά τήν θεραπεία πάσης φύσεως άναγκών τών συμμο

ριοπλήκτων», συνέβαλαν στήν έντυπωσιακή έπίσπευση του έπαναπατρισμοu τών προσφύγων καί στήν
άναζωογόνηση τής δοκιμασμένης ύπαίθρου.

18
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1948

Στό πλαίσιο μερικοϋ άνασχηματισμοϋ τής κυ
βερνήσεως Σοφούλη, δ Κ. Καραμανλής μετακινείται

άπό τό υπουργείο Μεταφορών στό υπουργείο Κοινω
νικής Προνοίας.

μόνον δέν έμειώθη, άλλά καί ηόξήθη μέ τήν διάλυσιν των
στασιαστικών δυνάμεων είς μικροτέρας, άλλά καί περισ
σοτέρας κατ' άριθμόν συμμορίας, α{ όποία ι ~χουν κατα

σπαρεί πρός διαχείμανσιν είς τάς όρεινάς περιοχάς. Πα
ρουσιάζεται οϋτω μιά έπέκτασις κατά χώρον τής συμμορι

τικής δράσεως, ή όποία δχι μόνον είς τούς παλαιούς πρό

'Η εκταση των δυσχερειών πού εΙ χε δ Κ. Καρα

σφυγας δέν έπέτρεψε νά έπανέλθουν είς τάς έστίας των,

μανλής νά άντιμετωπίσει ώς υπουργός Κοινωνικής

άλλά καί άναγκάζει τούς νέους νά κατέλθουν πρός τάς πε

Προνοίας διαγράφεται σέ άρθρο πού δημοσίευσε

δινάς περιοχάς καί τά άστικά κέντρα, δπου άναζητουν τήν

<Πό Βήμα» δύο ήμέρες μετά τήν άνάληψη των καθη

άσφάλειαν .

κόντων του, μέ τόν τίτλο «Μία ερευνα εlς τήν Βόρει

ΗΟλαι, δμως, α{ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρώπων ~χουν

ον 'Ελλάδα. Νέα κύματα άνταρτοπλήκτων κατακλύ

άνάγκην τακτικής καί συστηματικής περιθάλψεως, χωρίς

ζουν δλοένα τάς πόλεις»:

τό Κράτος νά διαθέτη άρκετά μέσα δπως άντιμετωπίση τάς
πλέον έπειγούσας καί στοιχειώδεις άνάγκας των. 'Από τής

Τό δυσκολώτερον ~ργον άπό δλους τούς ύπουργούς καί

άπόψεως αότής ή θέσις του ύπουργου τής Προνοίας δέν

τούς ύφυπουργούς τής νέας Κυβερνήσεως ε{ναι έκείνο πού

ε{ ναι μόνον δύσκολη, άλλά καί αότόχρημα τραγική. 'Υπο

άναμένει, χωρίς άμφιβολίαν, τόν ύπουργόν τής Προνοίας.

θέτομεν, δμως, δτι άνέλαβε τό δύσκολον καί τραγικόν

'ο άριθμός των προσφύγων του συμμοριτικου πολέμου όχι

ύπουργείον δχι διά νά ύποστή τήν μοίραν τής άδυναμίας

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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του νά κάμη δ,τι χρειάζεται, άλλ' άκριβώς διά νά φροντίζη

έφαρμογήν. 'Απεδείχθη δέ είς τήν πρaξιν δτι αί προ

καί πολλαπλασιάση τούς πόρους του καί νά τονώση τάς

τάσεις ύπήρξαν όρθαί καί συνέβαλον πολύ είς τήν

ύπηρεσίας του ε{ς τήν έκτέλεσιν ένός καθήκοντος πού ε{ς

άντιμετώπισιν τής δραματικής καταστάσεως πού εl

τήν έποχήν αύτήν παρουσιάζεται ώς ενα άπό τά πρωτεύον

χε δημιουργήσει ό συμμοριτοπόλεμος. Διότι χάρις

τα. ' Από τήν διαχείρισιν του προβλήματος τών προσφύ
γων δέν θά κριθή μόνον ή προσωπικότης του ύπουργου

Προνοίας, άλλά καί ή έπάρκεια δλοκλήρου τfjς Κυβερνήσεως33 •
'Ο ϊδιος δ Κ . Καραμανλής, σέ άπόσπασμα τ&ν

ίδιόγραφων σημειωμάτων του, άναφέρεται στήν κατά

είς τά μέτρα αύτά, δχι μόνον άνεκόπη ή περαιτέρω
κάθοδος τών χωρικών, άλλά καί έπραγματοποιήθη

έντός έξαμήνου ό έπαναπατρισμός

« 'Α ναλαβών τό ύπουργεiον Προνοίας, άvτιμετώ
πισα μίαν δραματικήν κατάστασιν έξ άφορμής τής
έκτάσεως καί τής μορφής πού εlχε λάβει τό πρόβλη

μα τών συμμοριοπλήκτων, οί όποiοι ύπερέβησαν τάς

700.000.
»Μετά βραχεiαν μελέτην του θέματος, ύπέβαλα
ύπόμνημα είς τήν Κυβέρνησιν καί έπρότεινα: πρώ

τον,

εργον διά

σχέδιον πενταετές.

))Είς τό ύπουργεiον Προνοίας άνέπτυξα έξαιρετι

σταση πού χρειάστηκε νά άντιμετωπίσει μόλις άνέ

λαβε τό ύπουργείο Κοινωνικής Προνοίας:

700.000,

τό όποiον ή άμερικανική άποστολή εlχε προτείνει

κήν δραστηριότητα, ταξιδεύων συνεχώς άπό περιφέ
ρειαν είς περιφέρειαν, έπισκεπτόμενος άμέσως κάθε
πλησσομένην περιοχήν, λαμβάνων έπί τόπου μέτρα
σκληρά πολλάκις, άλλά σωστικά, καί διακινδυνεύων

&κόμη τήν ζωήν μου. Πιστεύω δτι τό εργον, τό όποi
ον έπετέλεσα είς τόν τομέα αύτόν, ύπήρξε σημαντι
κώτερον του εργου πού έπετέλεσα είς άλλους τομείς

καί πολλάκις λυπουμαι, διότι έπέρασε σχεδόν άπα
ρατήρητον)),

τόν συντονισμόν άπό μέρους μου καί τώ.ν

ύπουργείων 'Υγιεινής, 'Ανοικοδομήσεως καί Έφο

διασμου · δεύτερον, τήν καθιέρωσιν του προγράμμα

23
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Μέ πρωτοβουλία τοϋ νέου ύπουργοϋ Προνοίας,

τος Πρόνοια- 'Εργασία · καί τρίτον, τήν διάθεσιν

60.000

δπλων διά τήν δημιουργίαν κέντρων 'Ασφα

1948

Κ. Καραμανλή, άποφασίζεται ή διενέργεια άπογρα

λείας εlς τήν ϋπαιθρον. Ή πρότασίς μου αύτή προε

φfjς τ&ν άνταρτοπλήκτων προσφύγων σ' δλόκληρη

κάλεσε ποικίλας άντιδράσεις τόσον άπό μέρους με

τή χώρα καί ή βελτίωση της περιθάλψεώς τους.
Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει :

λών τής Κυβερνήσεως, δσον καί τής άμερικανικής

άποστολής.

Συνεκλήθη

τό

μικρόν

Ύπουργικόν

Συμβούλιον, κατά τό όποiον διετυπώθησαν έπιφυλά

ξεις έπί του θέματος τών κέντρων 'Ασφαλείας. 'Εν

Εtς τό ύπουργείον Συντονισμου έγένετο χθές μεγάλη
σύσκεψις διά τήν λήψιν άποφάσεων σχετικών μέ τήν περί

θαλψιν τών άνταρτοπλήκτων. Είσηγουμένου του ύπουργου

θυμουμαι, μάλιστα, δτι ό Βενιζέλος μέ ήρώτησε:

. τής Προνοίας, άπεφασίσθη δπως ένεργηθή λεπτομερής καί

"Δέν φοβάσαι μήπως οί χωρικοί πού θά πάρουν τά

έπιμελημένη άπογραφή των συμμοριοπλήκτων άπάσης τής

δπλα τά στρέψουν έναντίον μας;"· καί του άπήντησα:

χώρας. 'Η άπογραφή δέον νά εχη περατωθή μέχρι του

"'Εάν δεχθώμεν δτι δέν ύπάρχουν πλέον 60.000 "Ελ

Δεκεμβρίου , δεδομένου δτι τά ύπάρχοντα στοιχεία , έπί τij

ληνες, είς τούς όποίους νά ήμπορή ή πατρίς νά έμπι

βάσει των δποίων δ άριθμός των προσφύγων άνέρχεται είς

στευθή, δέν εχομεν παρά νά καλέσωμεν τόν Μάρκον

670.000,

καί νά του παραδώσωμεν τήν έξουσίαν". Ό Μαρκε

διά τήν περίθαλψιν των συμμοριοπλήκτων κατά τόν μήνα

ζίνης πού ή το μέλος του Συμβουλίου συνεφώνησε μέ
τήν aποψίν μου καί έν συνεχείιJ τήν ύπεστήριξεν.
»Άλλά εϊχαμε καί τίς άντιδράσεις τής άμερικανι
κής άποστολής καί τής στρατιωτικής ήγεσίας, διά νά
έκθέσω τά πλεονεκτήματα του σχεδίου. Τούς έξήγη

δέν εΙ ναι άκριβή. 'Εξ άλλου, άπεφασίσθη δπως,

Δεκέμβριον, διατεθουν τά έξής ποσά:

23

δισεκ. δραχμών

διά τήν έπιδότησιν των πληγέντων, άντί των
όποία προβλέπονται διά του προϋπολογισμου .

l3 δισεκ . τά
4 δισεκ . διά

τήν διατροφήν των ζώων των συμμοριοπλήκτων .
δισεκ. διά τήν κατασκευήν στεγάστρων άντί τών

17Υ2

5 δισεκ.

τά όποία εχουν προβλεφθή . 'Απεφασίσθη ώσαύτως ή άπο

σα δτι ό συμμοριτοπόλεμος παρουσιάζει τάς έξής

στολή, άρχομένης άπό σήμερον τμηματικώς,

ίδιοτυπίας: πρώτον, έφ' δσον δλη ή ϋπαιθρος εlναι

νών, διάτων δποίων θά έξασφαλισθή ή προσωρινή στέγα

3.000

σκη

ύπό τόν ελεγχον τών συμμοριτών, ούτοι εχουν τήν

σις

εύκαιρίαν νά έφοδιάζωνται άπό τά χωριά καί νά άνα

τόπιν τής αύξήσεως των διατεθειμένων πιστώσεων, τό έπί

νεώνουν τάς άπωλέίας των · δεύτερον, έπιχειρουν άνέ

δομα των άνταρτοπλήκτων γίνεται

τως έπιθέσεις κατά τών άστικών κέντρων, διότι γνω
ρίζουν δτι μπορουν νά έπανέλθουν είς τά όρμητήριά

των άνεμποδίστως · καί τρίτον, δτι aν συνεχισθή καί
ένταθή ή κάθοδος τών προσφύγων, θά ήττηθώμεν τε

λικώς καί μόνον έκ του λόγου αύτου.
))Μετά μακράν συζήτησιν υίοθετήθησαν αί προτά
σεις μου καί έλήφθη άπόφασις νά τεθουν άμέσως είς

60.000 άτόμων, εύρισκομένων ήδη

είς τό ϋπαιθρον. Κα

1.000

δραχμαί ήμερη

σίως δι' εκαστον καί δι' δλον τόν μήνα.

'Εξ άλλου κατά τήν ώς άνω σύσκεψιν έξητάσθη καί ή
δυνατότης τής χρησιμοποιήσεως των δυναμένων έκ των

άνταρτοπλήκτων νά έργασθουν πρός έφαρμογήν του προ
γράμματος «Πρόνοια διά τής έργασίας» καί τό δποίον

χρηματοδοτείται διά

40

δισεκ. έκ τών ύπολοίπων τής άμε

ρικανικής άποστολής βοηθείας καί διά

90

δισεκ . έκ των

δραχμών του σχεδίου Μάρσαλ .
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Τής συσκέψεως μετέσχον ο{ υπουργοί κ.κ. Καραμαν

'Εκ: παραλλήλου, διέταξα τήν φόρτωσι ν 30 έπί πλέον

λής, Στεφανόπουλος καί Χέλμης, ό κ. Κλέυ καί ο{ άρμόδιοι

λυομένων οίκ:ημάτων έκ: Θεσσαλονίκης. Ώς πρός τό

υπάλληλοι του υπουργείου Προνοίας. 'Ο κ . Καραμανλής,

ζήτημα του καταβαλλομένου μηνιαίου έπιδόματος,

έρωτηθείς σχετικώς, άνεκοίνωσεν δτι έντός των ήμερων θά

παρασχεθουν είς τό υπουργείον του τά άπαραίτητα έφόδια
διά τήν άντιμετώπισιν του σοβαρωτάτου ζητήματος τής
περιθάλψεως των συμμοριοπλήκτων. Τό σχετικόν πρό

γραμμα έφαρμογής τής περιθάλψεως εlναι ήδη ετοιμον 34 •
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ύπέγραψα ήδη διαταγήν, διά τής δποίας

ol άρχηγοί
45 χιλιάδας κ:αί τά ύπ'
μέλη 30 χιλιάδας. 'Επίσης,

οίκ:ογενείας θά λαμβάνωσιν
αύτών προστατευόμενα

αl σχετικ:αί πιστώσεις έξεδόθησαν διά τήν προμή
θειαν ζωοτροφών)).

'Ο Κ. Καραμανλής ύποσχέθηκε άκόμη ότι, μόλις

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τά 'Ιωάννινα μέ

έπιστρέψει στήν 'Αθήνα, θά προκαλέσει συνεδρία

σκοπό τή λήψη μέτρων άμεσης έφαρμογής γιά τήν

ση τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου καί θά άπαιτήσει

άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος τής στεγάσεως καί

τήν ψήφιση Α.Ν. γιά τήν κατάργηση τής 'Επιτρο

περιθάλψεως των άνταρτοπλήκτων τής 'Ηπείρου.

πής Στεγάσεως, καθώς καί τοϋ οίκογενειακοϋ άσύ

Μετά τήν πρώτη γενική ένημέρωση καί έπιθεώ

λου στήν πόλη τ&ν 'Ιωαννίνων, ώστε δ Γενικός Δι

ρηση των πρόχειρων κατασκηνώσεων τής περιοχής,

οικητής 'Ηπείρου νά κατορθώσει νά έφαρμόσει πλή

δ ύπουργός Προνοίας εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

,ρως τίς σχετικές άποφάσεις. Σέ έρώτηση, τέλος, των

«ΗΕχω ήδη άποφασίσει τήν αϋξησιν του κατα
βαλλομένου μηνιαίου έπιδόματος άπό
είς

45 χιλιάδας διά

23

χιλιάδας

δημοσιογράφων, γιά τά εκτακτα μέτρα ύπέρ των άν
ταρτοπλήκτων, άπάντησε:

τόν άρχηγόν τής οίκ:ογενείας κ:αί

«Εύρεθείς εlς τήν άνάγκ:ην, όπως άντιμετωπίσω

διά τά ύπόλοιπα μέλη. 'Επίσης, άνάλο

μίαν έκ:τάκ:τως δραματικ:ήν κατάστασιν, παραμέρισα

γοι πιστώσεις διετέθησαν διά τήν προμήθειαν ζωο

τούς τύπους κ:αί έλαβα τά έπιβαλλόμενα έκ: τών περι

τροφών. 'Εντός 15θημέρου τό βραδύτερο ν όλοι σας

στάσεων μέτρα.

30 χιλιάδας

θά εlσθε καλύτερα. Θά πάρετε κ:αί θά φορήτε άπό

)) 'Ελπίζω

ότι δ ήπειρωτικ:ός λαός, μέ τήν αύτα

μίαν κ:αινούριαν ένδυμασίαν. Θά φροντίσω διά τά

πάρνησιν, τόν πατριωτισμόν κ:αί τά άνθρωπιστικ:ά

παιδιά σας νά τά συγκεντρώσω είς παιδουπόλεις».

αΙσθήματα πού τόν χαρακτηρίζουν θά κ:ατανοήση

Στό σημείο αύτό στράφηκε πρός τό Γενικό Διοι
κητή 'Ηπείρου:

τήν ύπερτάτην άνάγκ:ην πού ύπαγόρευσε τάς άποφά

σεις μας, θά τά άποδεχθή κ:αί θά συντρέξη είς τήν
έφαρμογήν των)?5.

«'Εάν, στρατηγέ μου, δέν εlσακ:ουσθουν αl πρα
κ:τικ:αί λύσεις πού θά προτείνω διά τήν έπούλωσιν

του δράματος τών άvθρώπων αύτών, εlμαι ύποχρεωμέ
νος νά άποχωρήσω τής Κυβερνήσεως)).

'Ο ύπουργός Προνοίας, άφοϋ έπισκέφθηκε τό μη
τροπολίτη Σπυρίδωνα καί προήδρευσε σέ σύσκεψη
μέ θέμα τήν περίθαλψη των άνταρτοπλήκτων, άπάν

τησε σέ έρωτήσεις τ&ν δημοσιογράφων:

Σύμφωνα μέ τίς πρώτες άνταποκρίσεις άπό τήν

ήπειρωτική πρωτεύουσα, δ ύπουργός Προνοίας, μέ
σκοπό τήν άντιμετώπιση τοϋ δράματος

χιλιάδων άνταρτοπλήκτων,

οί

15

περίπου

περισσότεροιn άπό

τούς δποίους διαβιώνουν σέ σκηνές ύπαίθριες κάτω
άπό συνθήκες πρωτοφανοϋς κακοκαιρίας καί ψύ

χομς, άποφάσισε νά έπιτάξει τίς αίθουσες των κ;ινη
ματογράφων, των καφενείων, των σχολείων καί των

«Τό ζήτημα τής στεγάσεως τών προσφύγων, τό

άλλων κοινόχρηστων χώρων, καθώς καί οίκι&ν· καί

κ:υριώτερον, πιστεύω ότι θά άντιμετωπισθή εύμενώς.

κάλεσε τόν ήπειρωτικό λαό νά κατανοήσει τήν ύπέρ

ΗΗδη έξουσιοδοτήθη δ κ:. Ρέππας, όπως μεριμνήση

τατη άνάγκη πού ύπαγορεύει τίς άποφάσεις του.

παντί τρόπφ διά τήν έξεύρεσιν χώρου πρός στέγασιν

'Επίσης, διέταξε νά έπισπευσθεί ή κατασκευή νέων

έντός τής πόλεως τών 'Ιωαννίνων όκ:τώ χtλιάδων

καί μόνιμων έγκαταστάσεων καί άποφάσισε νά δε

προσφύγων. Διά τής ίδίας έντολής δ κ:.

Ρέππας

σμεύσει όλη τήν ξυλεία πού βρισκόταν στά 'Ιωάννι

έξουσιοδοτείται κ:αί διά τήν στέγασι ν τών συμμοριο

να, προκειμένου νά έπιταχυνθεί ή άποπεράτωση των

πλήκ:των τών άλλων νομών. Άπό αύτούς, άρκ:ετός

στεγάστρων των λυομένων, καθώς καί ή κατασκευή "

άριθμός θά στεγασθή είς τά ύπό κ:ατασκ:ευήν λυόμενα

άλλων, ήμιμόνιμων οίκημάτων. Μέ βάση τά παραπά

οίκ:ήματα, τών δποίων ή άποπεράτωσις θά πραγμα

νω μέτρα προβλέπεται ότι, σέ διάστημα 15θημέρου,

τοποιηθή τό συντομώτερον.

θά έξασφαλιστεί στέγη γιά

))Κατόπιν έπικ:οινωνίας μου μετά του μοιράρχου

7-8

χιλιάδες συμμοριο

πλήκτους.

Κ. Μπαλοδήμου έπέτυχαν τήν άπελευθέρωσιν τινών

Μετά άπό άλλεπάλληλες συσκέψεις, ύπό τήν

ύπό κ:ατασκ:ευήν λυομένων οίκ:ημάτων, ίνα έκ:εί έγ

προεδρία του, δ Κ. Καραμανλής προχώρησε στή λή

κ:αταστήσωμε προσωρινώς τούς άπό αϋριον μεταφε

ψη σειρaς είδικ&ν μέτρων. Συγκεκριμένα, διέταξε

ρομένους ένταυθα συμμοριοπλήκ:τους τής Αάκ:κ:ας.

τήν άμεση μεταφορά καί στέγαση στίς πόλεις των
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άνταρτοπλήκτων παιδιών τής Λάκκας Σουλίου· κά

τουτο θά μας τό δείξη ή πραγματοποίησή τους, πού πρέπει

λεσε τούς έντεταλμένους γιά τή στέγαση δημοδιδα

νά γίνη στό συντομώτερο χρονικό διάστημα 38 •

σκάλους καί τούς έδωσε δδηγίες σχετικές γιά τήν
έξοικονόμηση στεγαστικών χώρων· άπαίτησε άπό
τήν 'Επιτροπή του 'Ιδρύματος<<' Απόστολος Παυ
λος» νά διαμορφωθεί τό κτίριο του 'Ιδρύματος σέ
παιδούπολη· ύπέγραψε ένταλμα

26

έκατ. γιά τήν

άγορά καύσιμης uλης καί διέθεσε πίστωση

Μετά τήν δλοκλήρωση τής έπισκέψεως του Κ.

Καραμανλή, ή ίδια έφημερίδα δημοσίευσε liρθρο μέ
τόν τίτλο «'Επαινετή προσπάθεια»:
'Η άφιξις του όπουργου Προνοίας κ. Καραμανλή ενταυ

600 έκατ.

θα καί αί σύντονοι ενέργειαι της Γενικής Διοικήσεως καί

δραχμών καί σημαντικές ποσότητες τροφίμων γιά τίς

τής νομαρχίας 'Ιωαννίνων, όπως στεγάσωσιν όλους άνε

aμεσες άνάγκες τών άνταρτοπλήκτων· διέταξε τόν

ξαιρέτως τούς συμμοριοπλήκτους, οίτινες διέμενον ε{ς

έπαναπατρισμό τών άνταρτοπλήκτων στά χωριά πού
ε{ναι άσφαλή καί, είδικότερα, έξέτασε τή δυνατότη
τα έπαναπατρισμου στίς περιοχές Πωγωνίου καί Κό

νιτσας, άφου προηγουμένως έξασφαλιστεί ή σταθε
ρή

έγκατάσταση

φρουρών.

Κάθε άντίδραση στά

άποφασισμένα μέτρα έξήγγειλε δτι θά παταχθεί καί

ο{ ύπεύθυνοι θά παραπεμφθουν στό Στρατοδικείο 36 •
'Η μετάβαση του ύπουργου Προνοίας στήν ήπει
ρωτική πρωτεύουσα, εόθύς μετά τήν άνάληψη τών

καθηκόντων του, καί τά δραστικά μέτρα πού άποφά
σισε νά λάβει, έγιναν δεκτά μέ αίσθημα ικανοποιή

ϋπαιθρον καί τάς σκηνάς, εντός των οίκιών όπεραρίθμως,
των λυομένων οίκιών, των διαφόρων δημοσίων καταστημά

των καί των εκκλησιών άκόμη, εΙναι μία άξιόλογος καί
επαινετή προσπάθεια ήτις εύρε πραγματικήν άπήχησιν είς
τάς χιλιάδας τών δυστυχών συμμοριοπλήκτων. Δικαίως
λοιπόν άξίζει κάθε επαινος ε{ς τούς άναλαβόντας τήν πρω
τοβουλίαν ταύτην καί παρέχει τήν ελπίδα δτι λίαν συντό

μως θά άπαλλαγώμεν άπό τό όραμα αύτό τής όπαίθρου 39 •
'Από τίς στήλες του άθηναϊκου τύπου, χαρακτη
ριστικό ήταν σχόλιο του «Βήματος»:
Τό δράμα των άνταρτοπλήκτων προσφύγων, τό όποίον

σεως καί άνακουφίσεως άπό τίς τοπικές έφημερίδες,

ό όπουργός της Προνοίας Κ. Καραμανλής άντίκρυσε κατά

καθώς καί άπό τόν ήμερήσιο άθηναϊκό τύπο.

τήν επίσκεψίν του είς 'Ιωάννινα εδωκε καί είς αύτόν καί

Κατά τήν ήμέρα τής άφίξεώς του στά 'Ιωάννινα,
ή τοπική έφημερίδα «'Εθνικός' Αγών», σέ κύριο liρ
θρο έπεσήμανε:

Προνοίας, τόν όποδεχόμεθα μέ εγκαρδιότητα. Παραμερί
ζομεν καί λησμονουμεν ότι ε{ναι όπουργός μιας κακου πα

ρελθόντος Κυβερνήσεως ... 'Ο Κ . Καραμανλής ε{ ναι νέος,
μέ ενθουσιασμούς ώραίους, μέ φιλοδοξίας εύγενικάς καί
πρό παντός όγιής άπό τήν άσθένειαν του παλαιοκομματι
σμου πού δέρρει άπό πολλου. τέτοιος ό>ν, δέν ήμπορεί

παρά νά βλέπη μέ διαύγειαν καί νά συναισθάνεται μέ είλι
κρίνειαν. Θά εκτιμήσουν οί είς τραγικήν περιπέτειαν εό

ρισκόμενοι Ήπειρώται οίανδήποτε θετικήν εκδήλωσιν

του ενδιαφέροντός

του 37 •

'Επίσης, ή έφη μερίδα «'Εθνική 'Α ντίστασις»
ύπογράμμισε:
καί

τό

δέν περιορίζεται μόνον είς τήν νΗπειρον, άλλά εΙναι κοινή

είς όλα τά κέντρα τής 'Ελλάδος, τii όποία εδέχθησαν τά
κύματα τής νέας ταύτης προσφυγικής θεομηνίας. 'Ο κ.

Τόν Κ. Καραμανλή, τόν όπουργόν τής Κοινωνικής

ν Αν

είς τούς εκπροσώπους τής όπηρεσίας του μίαν εΙκόνα πού

όπουργός εκαμε ό,τι προχείρως του ήτο δυνατόν διά νά
φέρη κάποιαν άνακούφισιν είς τήν μεγάλην αύτήν δυστυ
χίαν, πού μέ τήν πρώιμην ελευσιν βαρυτάτου χειμώνος
επεδείνωσε τήν κατάστασιν. Τό ίδιο άκριβώς εκανε καί ό
προκάτοχός του. Δυστυχώς όμως μέ αύτόν τόν τρόπον οϋτε
άντιμετωπίζονται ικανοποιητικώς, οϋτε λύνονται προβλή
ματα μεγίστης εκτάσεως καί εντάσεως, όπως ή έλληνική
προσφυγική τραγωδία, πού άφορα πληθυσμόν πολύ μεγαλύ
τερον του μισου εκατομμυρίου.

Ύπήρξεν λάθος ότι τό προσφυγικόν ζήτημα των άν

ταρτοπλήκτων τό εξελάβαμεν ώς εντελώς προσωρινόν, ώς
μη δυνάμενον νά παραταθή πέρα άπό μερικούς μήνας, καί

ότι κατά συνέπειαν δέν κατεστρώθη μία μακροτέρας πνοής
καί συστηματική πολιτική πού νά επιχειρή νά δώση είς

πρόβλημα

τών

άνταρτοπλήκτων

στήν

νΗπειρο εΙχε φθάσει στό ζενίθ τής όξύτητός του καί συνε
πώς δέν χωρουσε πιά καμμιά άλλη άναβολή στήν επίλυσή
του, όμως εΙναι άξια εξάρσεως ή ταχύτης μέ τήν όποία
συνέλαβε τό όλο ζήτημα ό όπουργός τής Προνοίας, Καρα

τούς πρόσφυγας κάτι περισσότερον άπό τήν προσωρινήν
στέγη ν καί την τροφήν.

•Ο

κ. Καραμανλής πού άντίκρυσε

διά πρώτην φοράν τό δράμα τους είς τά 'Ιωάννινα, άς λάβη
τά μέτρα του άν θέλη νά μήν μείνη στείρα καί ή Ιδική του

διάβασις άπό τό όπουργείον Προνοίας 40 •

μανλής καί ή άποφασιστικότητα διά τής λήψεως των ριζι

Μετά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα, δ Κ. Καρα

κών πραγματικά μέτρων πού άνακοινώθηκαν. Καί τονίζου

μανλής είσήγαγε έπειγόντως στό 'Υπουργικό Συμβού

με αύτό, διότι μας επεσκέφθησαν κατά καιρούς καί άλλοι
όπουργοί. Πέρασαν άπό τούς συμμοριοπλήκtους, ε{δαν τό
δράμα τους, εκαμαν ώραίες δηλώσεις, μας όπεσχέθησαν
πολλά καί άπήλθον. Στήν ούσία, όμως, δέν γινόταν τίπο
τα. 'Η κατάστασις μέρα μέ τη μέρα βάδιζε στό χειρότερο.
Καί ό Γόρδιος δεσμός περιεπλέκετο άκόμη περισσότερο.

λιο τό θέμα τής liμεσης λήψεως μέτρων γιά τήν περί
θαλψη

τών

άνταρτοπλήκτων

τής

'Ηπείρου.

Τό

'Υπουργικό Συμβούλιο, δχι μόνον ένέκρινε τίς άπο
φάσεις πού έλαβε δ ύπουργός Προνοίας κατά τήν

έπίσκεψή του στά 'Ιωάννινα, άλλά καί τόν έξουσιο

ν Α ν τά άποφασισθέντα όπό του Καραμανλή μέτρα θά παί

δότησε νά έφαρμόσει άνάλογα ριζικά μέτρα σέ δλη

ξουν τόν ρόλο τής σπάθης του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου,

τήν έπικράτεια.
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Σχετική μέ τό θέμα ύπήρξε καί ή άκόλουθη δή
λωση τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας, στίς

29

Νοεμβρίου:

« · Ο σεβασμός πρός τήν iδιοκτησία άτονεi πρό

τής άνάγκης σωτηρίας χιλιάδων ύπάρξεων πού κιν
δυνεύουν νά άφανισθοvv. Εlναι άνάγκη, δσοι ζοvν έν

άφθονί(! νά συντρέξουν τό Κράτος εiς τήν άγωνιώδη
προσπάθειαν νά στεγάση καί περιθάλψη τά τραγικά

θύματα του Έθνικοv 'Αγώνος. Πάντες όφε{λομεν νά
άντιληφθώμεv δτι λόγοι ύψίστης έθνικής σκοπιμό

τητος καί όχι άπλής φιλαvθρωπίας έπιβάλλουν τάς
θυσίας αύτάς. Διότι, ά'ν καμφθή ή άντίστασις τοv
πληθυσμού τής ύπαίθρου, κινδυνεύει νά άποβή άτε
λεσφόρητος ό άγών του μαχομένου στρατού».

Στίς

9

Δεκεμβρίου, δ νομάρχης 'Ιωαννίνων θά

δώσει τή διαβεβαίωση ότι ή στέγαση όλων τών άν
ταρτοπλήκτων τής περιοχής θά εχει δλοκληρωθεί έν
τός ήμερων καί ότι τά πρόσφατα μέτρα έκτελέστη
καν καί τελεσφόρησαν41 •

28

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

παιδιά καί

180.000

ζεύγη σολόδερμα,

850.000

κον

σέρβες κρέατος καί ίχθύων. τέλος, δρίζει ότι μέ

χρι τέλους τοϋ ετους θά διατεθοϋν
μές γιά τήν παροχή

23

δισεκ. δραχ

έπιδόματος στούς άνταρτο

πλήκτους.
'Η διαδικασία άπογραφής των άνταρτοπλήκτων
τέθηκε σέ έφαρμογή, σύμφωνα μέ έπίσημη κυβερνη
τική άνακοίνωση, στή διάρκεια των άμέσως έπό
μενων ήμερων.

I

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τό

1948

προεδρείο

της

'Ανώτατης

Συντονιστικής

'Επιτροπής 'Εθνικών 'Αγώνων 'Ηπείρου έπισκέ
φθηκε τούς ύπουργούς Προνοίας, 'Υγιεινής, 'Ανοι

κοδομήσεως καί Γεωργίας καί έξέθεσε τήν κατάστα
ση των άνταρτοπλήκτων τής 'Ηπείρου. Ό Κ. Κα
ραμανλής δήλωσε στό προεδρείο ότι ελαβε όλα τά

ένδεδειγμένα μέτρα γιά τήν άμεση περίθαλψή τους.
Ό

πρόεδρος

τής

'Επιτροπής

συνεχάρη

τόν

ύπουργό Προνοίας γιά τίς άμεσες καί σύντονες ένέρ

1948

γειές του.

Σύμφωνα μέ κυβερνητική άνακοίνωση έγκρίθηκε
πίστωση

17\12 δισεκατομμυρίων δρχ. γιά τήν προσωρινή

στέγαση των άνταρτοπλήκτων, άπό τήν όποία διατέ

θηκαν 'fίδη
ζονται

8 δισεκατομμύρια. 'Εξάλλου, κατασκευά
'fίδη 3.000 τεμάχια σκηνών, προκειμένου νά

διατεθοϋν άπό τό ύπουργείο Προνοίας γιά τή στέγα
ση των προσφύγων.

29
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2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948
'Ο ύπουργός Προνοίας, Κ. Καραμανλής, έπισκέ
πτεται τήν Κοζάνη καί άσχολείται μέ τήν άντιμετώ
πιση των προβλημάτων των άνταρτοπλήκτων τοϋ
νομοϋ. 'Η στέγασή τους, μέ βάση τίς άποφάσεις καί
τίς έντολές τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας πρός τό νομάρ
χη, θά εχει έξασφαλιστεί ώς τά τέλη Δεκεμβρίου.

1948

'Ο Κ. Καραμανλής άσχολήθηκε καί μέ τούς πρό

Μέ ύπόδειξη τοϋ Κ. Καραμανλή, ή 'Επιτροπή

σφυγες άπό τά Γρεβενά. Σχετικά, έξουσιοδότησε τό

'Εράνου Βασιλίσσης άποφάσισε τήν ϊδρυση άλλων

νομάρχη νά προβαίνει σέ έπιτάξεις κενών χώρων γιά

τριών παιδουπόλεων. Ή πρώτη καί ή δεύτερη θά

τή στέγασή τους καί άποφάσισε τή δημιουργία είδι

συσταθοϋν στήν Κέρκυρα καί τή Λαμία καί θά ύπο

κών κέντρων στήν πόλη των Γρεβενών, σέ συνεννό

δεχτοϋν όκτακόσια παιδιά άπό τήν ~Ηπειρο, ένώ ή

ηση καί μέ τίς στρατιωτικές άρχές.

τρίτη, στή Ρόδο, θά στεγάσει τριακόσια παιδιά άπό
τή Δυτική Μακεδονία.

Μετά τήν έπιστροφή του στήν ·Αθήνα, δ Κ . Κα
ραμανλής, σέ κοινή σύσκεψη μέ τόν άρχηγό τοϋ
ΓΕΣ, Θ. Τσακαλώτο, άποφάσισε τή συγκρότηση πυ

I

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ρήνων άσφαλείας μέ τήν τοποθέτηση μονίμων τμημά

1948

·Ο Κ. Καραμανλής, μέ τηλεγράφημα πρός τίς

κοινοτικές άρχές, καθορίζει τούς όρους γιά τήν άπα
γραφή των άνταρτοπλήκτων όλης τής χώρας. Κάθε

άνταρτόπληκτος, προκειμένου νά είσπράξει τό έπί
δομα τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου

1948, θά πρέπει νά ύπο

των στρατοί> στήν περιοχή Γρεβενών, ώστε νά άπα
συμφορηθεί ή πόλη άπό τούς

12.000

άνταρτόπλη

κτους πρόσφυγες.

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

γράψει ύπεύθυνη δήλωση, μέ βάση δρισμένα στοι

Μεταξύ της έλληνικης Κυβερνήσεως καί τής

χεία. Οί ψευδείς δηλώσεις θά έπιφέρουν αύστηρές

άμερικανικής άποστολής στήν 'Ελλάδα συνομολο

κυρώσεις, ένώ προβλέπεται ελεγχος των δηλώσεων

γείται συμφωνία γιά τή χορήγηση , κατά τό μήνα Δε

άπό τίς ένοριακές έπιτροπές.

κέμβριο,

Παράλληλα, δ ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας

10

δισεκ. έπιπλέον, προορισμένων νά δια

τεθοϋν σέ έπιδόματα των άνταρτοπλήκτων

(3.400

διατάσσει νά διανεμηθοϋν στούς άνταρτοπλήκτους

έκατ. γιά άρτοδότηση,

όλφτά έφόδια σέ τρόφιμα καί ίματισμό πού βρίσκον

θαλψη καί

ται στίς κρατικές άποθήκες: ρουχισμός γιά

στούς καταυλισμούς), ένώ τό ύπουργείο Παιδείας δι-

200.000

2 δισεκ.

600

έκατ. γιά ίατ ρική περί

γιά έκτέλεση εργων έξυγιάνσεως
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αθέτει

4 δισεκ.

γιά τήν άνοικοδόμηση κατεστραμμέ

Καραμανλής ε{ χε μακρά συνεργασία μέ τόν ύπουργό

νων οiκι&ν.

Βορείου 'Ελλάδος, Κ. Κορόζο, μέ σκοπό τή λήψη

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

χών, τήν περίθαλψη τ&ν προσφύγων καί γενικά τοϋ

μέτρων γιά τήν ένίσχυση τής άσφάλειας τ&ν περιο

'Υπογράφεται καί κοινοποιείται τηλεγραφικά σ'
δλες τίς διοικητικές άρχές τοϋ Κράτους έγκύκλιος
τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας πού καθορίζει τή διαδικασία
άπογραφής τ&ν άνταρτοπλήκτων προσφύγων σ' δλό

μετακινούμενου πληθυσμοϋ, καθώς καί γιά τήν παλιν
νόστηση στίς iδιαίτερες περιφέρειές του.

6

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1948

'Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, Κ. Καρα

κληρη τήν έπικράτεια.
Σ' δ,τι άφορα τήν άποστολή ίματισμοϋ καί άλ

μανλής, κατά τήν έπιστροφή του άπό τή Βόρειο

λων έφοδίων, αόξήθηκαν τά συνεργεία συσκευασίας,

'Ελλάδα, δπου πραγματοποίησε περιοδεία γιά νά

προκειμένου στή διάρκεια τοϋ Δεκεμβρίου καί πρίν

μελετήσει

άπό τίς έορτές νά εχουν διανεμηθεί τά είδη πού βρί

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

σκονται, περισσότερο άπό ενα χρόνο, στίς άποθήκες
τοϋ ύπουργείου. Σέ πρώτη φάση διατάχτηκε ή φόρ
τωση τ&ν ποσοτήτων πού προορίζονταν γιά τήν
'Ήπειρο καί τή Δυτική Μακεδονία. Γιά τήν άποφυγή
καταχρήσεων καί μεροληψίας στή διανομή, δ Κ.
Καραμανλής συνέστησε έπιτροπές μέ συμμετοχή
έκπροσώπων τοϋ Πατριωτικοϋ ·Ιδρύματος καί τοϋ
'Ερυθροϋ Σταυροϋ.

τά

προβλήματα

τ&ν άνταρτοπλήκτων,

«'Επανερχόμενος έκ Βορείου

'Ελλάδος,

δπου

έξήτασα έν συσκέψει μετά τών νομαρχών καί τών
στρατιωτικών άρχών τό πρόβλημα τών συμμοριοπλή
κτων άπό δλας του τάς πλευράς, όφείλω νά ένημερώ
σω τήν κοινήν γνώμην έπ' αύτού καί νά είσηγηθώ

είς τήν Κυβέρνησιν σύνολον μέτρων πρός άντιμετώ
πισίν του.

)) Τό θέμα εlναι

ίδιότυπον καί περισσότερον πολυ

σύνθετο ν άπό δ, τι συνήθως έμφανίζεται. 'Από τήν

4

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1948

έγκαφον καί όρθήν άντιμετώπισίν του θά έξαρτηθή

Μέ τήν ευκαιρία τής συνόδου, στή Θεσσαλονίκη,
τοϋ Β' Συνεδρίου νομαρχών Βορείου 'Ελλάδος, ύπό
τήν προεδρία τ&ν ύπουργ&ν Κοινωνικής Προνοίας
καί Βορείου ·Ελλάδος, δ Κ. Καραμανλής σέ δμιλία
του μέ θέμα τό πρόβλημα τ&ν άνταρτοπλήκτων τόνι
σε δτι «τά πορίσματα τής συσκέψεως αύτής θά άπα
τελέσουν τήν βάσιν πρός κατάρτισιν ένός προγράμ
ματος θετικής έργασίας διά τά περαιτέρω)). Στή συνέ
χεια, ζήτησε άπό τούς νομάρχες νά διατυπώσουν σέ
διάστημα 8ημέρου τίς άπόψεις τους γραπτώς πάνω σέ
συγκεκριμένα έρωτήματα πού τούς ύπέβαλε, προκει
μένου νά εiσηγηθεί στήν Κυβέρνηση πρόγραμμα γιά
τήν άντιμετώπιση τοϋ δλου προβλήματος. Τό σχετι
κό έρωτηματολόγιο έπικεντρώνεται στά άκόλουθα
σημεία:

ή έπιτυχία τού άγώνος πού διεξάγει τό έθνος. Οί
συμμορίται, ώς γνωστόν, άποφεύγουν τάς μάχας,
έπιδιώκοντες τήν κατάρρευσιν διά τής έρημώσεως
τής ύπαίθρου καί τής έκμηδενίσεως του ήθικού τών
πληθυσμών της. Συνεπώς, τό θέμα εlναι '!ερισσότε
ρον θέμα πολέμου παρά θέμα κοινωνικής πολιτικής,

καί ώς τοιούτον όφείλομεν νά τό άντιμετωπίσωμεν,
κινητοποιουντες είς τόν τομέα αύτόν δλας τάς ύλικάς

καί ήθικάς δυνάμεις του έθνους. Είς τήν προσπάθει
αν αύτήν όφείλουν τά άστικά κέντρα νά μετάσχουν
ένεργότερον, κατανοουντα τό δράμα τών πληθυσμών
τής ύπαίθρου.

)) 'Αλλά

παρά μέ άμεσα καί τολμηρά μέτρα.
))

Κατά ποίον τρόπον θά δημιουργηθοuν ζώνες άσφαλεί
ας, πώς δύναται νά λειτουργήση εύρέως τό πρόγραμμα

τό πρόβλημα ε{ναι τοιαύτης έκτάσεως

καί σημασίας, ώστε νά μ ή δύναται ν' άντιμετωπισθή
νΗδη πρόκειται

νά εΙσηγηθώ είς τό πρώτον

Ύπουργικόν Συμβούλιον ώρισμένα μέτρα, τά δποία

έν γενικαίς γραμμαίς εlναι τά άκόλουθα:

«Πρόνοια καί 'Εργασία», πώς πρέπει νά διαμορφωθή τελι

α. Δημιουργία, δι' ώρισμένων συνδυασμών, κέν

κώς καί έπιτυχώς ή διαδικασία του χαρακτηρισμοu τών

τρων 'Ασφαλείας είς τήν ϋπαιθρον, είς τρόπον ώστε,

συμμοριοπλήκτων, κατά ποίον τρόπον γίνεται ή προσωρι
νή στέγασις τών συμμοριοπλήκτων άπό τό ύπουργείον

'Ανοικοδομήσεως καί τί άπαιτείται διά νά γίνη μέ τά πλέ
ον εύνοϊκά άποτελέσματα, πώς πρέπει νά άντιμετωπισθή τό
πρόβλημα τής περιθάλψεως τών συμμοριοπλήκτων.

τ&ν

ll

δισεκ. δραχμών γιά τήν περίθαλψη

άνταρτοπλήκτων

τής

δποίοι καί άνέρχονται σέ

Βορείου

312.000,

'Ελλάδος,

συμπτύξεως είς αύτά γειτονικών χωρίων, νά περιορι
σθή δ άριθμός τών συμμοριοπλήκτων. Διά του μέ
τρου αύτου, έκτός τής άσφαλείας, θά παρασχεθή ή

δυνατότης άπασχολήσεως τών χωρικών είς τούς

Παράλληλα, δ ύπουργός Προνοίας δήλωσε δτι

διέθεσε ποσόν

διά τού έπαναπατρισμού τών κατοίκων των καί τής

οί

περίπου.

Κατά τή διαμονή του στή Θεσσαλονίκη, δ Κ.

άγρούς των καί πρό παντός θά παρεμποδισθή ή άνανέ
ωσις τών συμμοριτών διά τής βιαίας στρατολογίας.
β.

Ή έκτέλεσις έργων εlς εύρείαν κλίμακα διά

τής βελτιώσεως τού συστήματος "Πρόνοια καί 'Ερ
γασία" είς τρόπον ώστε, σημαντικός άριθμός συμμο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

77

ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΩΝ

ριοπλήκτων νά συντηρηθή καί ν' άποβή έν ταυτψ

τος καί τών κινδύνων, οϊτινες δύνανται νά προέλθουν

παραγωγικός.

άπό τήν μή έγκαιρον καί όρθήν άντιμετώπισίν του.

γ. Καθιέρωσις πρακτικοί) καί εύκίνητου συστή

» 'Η όρθή δμως άντιμετώπισίς του προϋποθέτει,

ματος περιθάλψεως τών συμμοριοπλήκτων, άνταπο

προπαντός, τήν όρθήν τοποθέτησίν του. 'Ετοποθετή

κρινομένου είς τήν φύσιν του προβλήματος.

σαμεν τό θέμα εiς τόν τομέα τής κοινωνικής πολιτι

δ. Συγκέντρωσις δλων τών άρμοδιοτήτων, πού
άφοροvν τό θέμα τών συμμοριοπλήκτων εlς έναν

κής, ένώ ε{ναι φανερό ν δτι εύρίσκεται καθ' δλοκλη
ρίαν εiς τόν τομέα του πολέμου.

ύπεύθυνον ύπουργόν, δστις, άποδεσμευόμενος άπό

,πό πρόβλημα, τό όποίον καλούμεθα ν' άντιμε

τήν διαδικασίαν τών καθιερωμένων τύπων, νά δύνα

τωπίσωμεν, δέν ε{ναι πρόβλημα πού θά ήδύνατο νά

ται ν' άναπτύσση πρωτοβουλίαν καί νά δίδη άμέσως

ύπαχθή εiς τήν περίπτωσιν τών στερεοτύπων προ

λύσεις είς ζητήματα, τά όποία έμφανίζονται άπροσ

σφυγικών προβλημάτων τά όποία έρχονται ώς άποτέ

δόκητα καί έχουν τήν μορφήν τής καταστάσεως

λεσμα ένός άτυχους πολέμου. Εlναι αύτός ούτος ό

άνάγκης.

πόλεμος, έφ

'

δσον τό Κομμουνιστικόν κόμμα, άπο

»Δύναμαι νά βεβαιώσω δτι τ' άνωτέρω μέτρα

φεvγον τήν έκ παρατάξεως μάχην, χρησιμοποιεί ώς

ε{ναι έντός τών έλληνικών δυνατοτήτων καί δτι ή

μέσον διά τήν έπιιφάτησίν του τήν έρήμωσιν καί τήν

έπιτυχής έφαρμογή των, συμπληρώνουσα τό έργον

άπαθλίωσιν τής ύπαίθρου. Εlναι δέ γνωστή ή θέσις,

του στρατοί), θά έπιταχύνη τήν κατάρρευσιν του

τήν όποίαν κατέχει ή ύπαιθρος είς τήν έθνικήν μας

συμμοριτισμοv».

ζωήν. Οί πληθυσμοί της άποτελοvν τήν ψυχήν καί
τή ν δύναμιν του έθνους. 'Εάν ή δύναμις αύτη καμφθή

12
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περαιτέρω, θά παρασύρη μοιραίως καί τόν στρατόν,

1948

δ δποίος προέρχεται κατά τό πλείστον έκ τής ύπαί

Τό ύπουργείο Προνοίας, · προκειμένου νά έξακρι

θρου καί μετ' αύτοv θά παρασύρη καί τό έθνος.

βώσει τόν πραγματικό άριθμό τών aπορων άνταρτο
πλήκτων, διέταξε τήν διενέργεια άπογραφής σ' δλό
κληρη τή χώρα. ·Η άπογραφή θά διενεργηθεί άπό

τίς ένοριακές έπιτροπές καί τό Κέντρο Προνοίας του
ύπουργείου. Κάθε άνταρτόπληκτος θά συμπληρώσει

είδικό εντυπο δελτίο άπογραφής, τό όποίο θά καταθέ
σει στήν ένοριακή έπιτροπή, δπου ύπάγεται ή κατοι
κία του. Στή συνέχεια, ύποχρεώνεται νά παρουσια

στεί αυτοπροσώπως, μέ τά μέλη τής οίκογενείας του,
στόν άρμόδιο ύπάλληλο γιά τίς πληρωμές τών έπι
δομάτων. Τονίζεται δτι κανείς δέν θά λάβει τό σχετι

κό έπίδομα του Δεκεμβρίου ή aλλη βοήθεια <ίν δέν
ύπογράψει τό είδικό δελτίο γιά τήν άπογραφή.

» νΗδη 700.000 χωρικών έγκατέλειψαν τάς έστίας
των καί περιφέρουν τήν άθλιότητά των, άλλά καί τόν

πανικό ν των, εiς τά άστικά κέντρα. 'Ενδεχομένη αϋ
ξησις του άριθμοv τι:Qν -καί όφείλω νά είπω δτι ύφί
σταται τοιοvτος κίνδυνος- θά δημιουργήσtι άδυνα
μίαν άντιμετωπίσεως του προβλήματος καί θέλει
άποβεί τραγικώς άποφασιστική είς τήν δλην έκτέλε
σιν του άγώνος.

»Συνεπώς, έφ' δσον αύτή ε{ναι ή φύσις του προ
βλήματος, όφείλομεν καί εiς τόν τομέα αύτόν νά διε

ξαγάγωμεν πόλεμον, χρησιμοποιοvντες δμως iδιότυ
πα καί άνάλογα πρός τήν φύσιν του πολέμου αύτοv
μέσα.
»'Η πολιτική τής περιθάλψεως, άνεπαρκής καθ'

14
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έαυτήν, δέν δίδει τήJλύσιν του προβλήματος, τοσοv

1948

Ό Κ. Καραμανλής είσηγείται στό 'Υπουργικό
Συμβούλιο τή ριζική άντιμετώπιση του προβλήματος

τών άνταρτοπλήκτων μέ τήν ύποβολή δλοκληρωμέ
νων προτάσεων καί συγκεκριμένου προγράμματος.
Τό πλήρες κείμενο τής είσηγήσεως του ύπουργου

Προνοίας ε{ναι τό άκόλουθο:
«'Επι σκεφθείς προσφάτως τήν νΗπειρον καί τήν

Μακεδονίαν, δπου έμφανίζεται σοβαρώτερον τό ζή

τον μiiλλον καθ' δσον τό μέτρον τοvτο δέν άντιδρii

εlς τόν ύπό τών συμμοριτών έπιδιωκόμενον σκοπόν
τής καταρρεύσεως τής οlκονομίας μας καί του ήθι
κοv τών πληθυσμών τής ύπαίθρου. 'Η πολιτική αύ

τη, βελτιωμένη δμως, θά πρέπει νά έρχεται ώς συμ
πλήρωμα άλλων μέτρων τά δ ποία θ' άποβλέπουν εlς
τήν άποφασιστικήν άντιμετώπισιν του προβλήμα
τος.

»Καί ώς τοιαvτα μέτρα προτείνομεν:

τημα τών συμμοριοπλήκτων, προσεπάθησα, έρευνών
τό θέμα άπό δλας του τάς πλευράς, νά συλλάβω τήν

Ι.

φύσιν καί τήν έκτασίν του καί νά είσηγηθώ έν συνε

ύπαιθρον.

χείf1 είς τήν Κυβέρνησιν τά προσφορώτερα πρός άν

Τήν δημιουργίαν κέντρων

'Ασφαλείας εlς τήν

»Εlς τά κέντρα αύτά θά ύποχρεωθώσιν δπως έπα

τιμετώπισίν του μέτρα.

νέλθωσιν οί κάτοικοί των καθώς καί οί κάτοικοι τών

'' 'Οφείλω δμως,

γειτονικών χωρίων. Εiς τούς ούτω έπαναπατριζομέ

πρίν ή εlσέλθω εiς τήν άνάπτυξιν

τών μέτρων τούτων, νά έπιστήσω τήν προσοχή ν τής

νους δέον νά έξασφαλισθή στέγη, νά χορηγηθώσιν

Κυβερνήσεως έπί τής σοβαρότητος του προβλήμα-

τ' άναγκαία έφόδια διά τήν καλλιέργειαν τών άγρών
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των καί νά συνεχισθή ή έπιδότησίς των, μέχρι τής

>>Τό σχέδιον τοvτο, ώς γνωστόν, άποβλέπει εlς
τήν άπασχόλησιν τών συμμοριοπλήκτων διά τής

προσεχούς συγκομιδής, άρμοδίως βεβαιωμένης.
>Πά κέντρα 'Ασφαλείας θά δημιουργηθώσιν διά

έκτελέσεως έργων. Πρός τοfJτο διετέθη πίστωσις

του έξοπλισμοv ώρισμένου άριθμοv χωρικών, πλαι

δραχ.

σιωμένων μέ μικράν στρατιωτικήν δύναμιν, μέ έπι

χρι σήμερον δέν έχρησιμοποιήθη εlμή ποσόν

κεφαλής άξιωματικόν διά τήν καλυτέραν όργάνωσιν

σεκατομμυρίων περίπου, καίτοι τό σχέδιον τοvτο

καί πειθαρχίαν των. 'Υπολογίζεται δτι διά τήν πλή

ήρξατο έφαρμοζόμενον άπό tξαμήνου.

ρη όργάνωσιν του συστήματος τούτου είς τήν Βόρει

ον 'Ελλάδα θ' άπαιτηθώσιν

20.000 περίπου δπλα μέ

140 δισεκατομμυρίων,

έκ τών όποίων δμως μέ

30.000 έργατών έπί έν
• αύτοv

περίπου έτος, σήμερον δέν άπασχολοvνται δι

αύτών

εlμή μόνον

δπλα δέον νά φέρωσιν μισθοδοτούμε

δι

>>Ούτω, ένώ τό σχέδιον παρέχει τήν δυνατότητα
τής άπασχολήσεως πλέον τών

άνάλογα πολεμοφόδια καί άριθμόν αύτομάτων. ·Εξ

7-8.000

4

1200 περίπου

έργάται.

νοι έθελονταί κατά τό σύστημα τών δημοσυντηρή

>>'Η καθυστέρησις αύτη όφείλεται είς τήν κακήν

των ταγμάτων, τά δέ ύπόλοιπα, χωρικοί έπιμελώς

όργάνωσιν καί λειτουργίαν του συστήματος, τά αίτια

έπιλεγόμενοι

δέ τής μέχρι τοVδε άποτυχίας του όφείλοvται εlς τάς

καί καταλλήλως όργανούμενοι.

'Η

άξία του άνωτέρω όπλισμοv ύπολογίζεται περίπου
εlς

8 δισεκατομμύρια δραχμάς,

ή δέ δαπάνη τής συν

τηρήσεως τών συγκροτηθησομένων ώς άνω μονάδων
θ· άνέλθη είς

4

περίπου δισε,κατομμύρια μηνιαίως.

>>Διά τοv μέτρου αύτοv, τό δποίον θεωρώ βασικόν
διά τήν δλην άντιμετώπισιν του προβλήματος, θά

έπιτύχωμεν τά tξής εύεργετικά άποτελέσματα:
α. Θά περιορισθή εlς τό κατώτατον δριον ό άρι
θμός τών συμμοριοπλήκτων, έπανερχομένων έξ αύ
τών είς τάς tστίας των άνω τών

250.000.

β. Θ· άναπτερωθή τό ήθικόν τών κατοίκων τής
ύπαίθρου πού άποτελεί βασικόν παράγοντα είς τήν

διεξαγωγήν του παρόντος πολέμου.
γ. Θά καταστώσιν ol έπανερχόμενοι παραγωγικοί

έπ • ώφελείt~ έαυτών καί τής έθνικής οίκονομίας.
δ. Θά άποδεσμευθή δ στρατός τής άνάγκης τής
προστασίας του άμάχου πληθυσμού καί θά έπιδοθή

άπερίσπαστος είς τήν άδιάκοπον καταδ{ωξιν τών
συμμοριτών.

ε. ·Αλλά πρό παντός, διά του μέτρου αύτοv, θά
καταφερθή καίριον πλήγμα κατά τών συμμοριτών,

κλειομένης τής θύρας τής άνανεώσεinς τών δυνάμεών

άκολούθους αίτίας:

α. Τό χαμηλόν ήμερομ{σθιον, δπεp άνέρχεται είς
9.300 δραχμάς διά τούς aρρενας καί 5.900 διά τάς
γυναίκας καί συνεπάγεται διακοπήν τής περιθάλψε
ως του έργαζομένου καί δλοκλήρου τής οΙκογενείας
του.

β. Εlς τήν έλλειψιν μηχανικών, άπαραιτήτων διά

τήν σύνταξιν τών μελετών τών ύπό έκτέλεσιν έργων.
γ. Είς τό πολύπλοκον τής διαδικασίας τής έγκρί
σεως τών μελετών αύτών.

>>Καθ· ήμiiς, διά νά έπιτευχθή ή πλήρης άξιοποί
ησις του σχεδίου τούτου έπιβάλλεται δπως:

α. ΑύξηθοfJν τά ήμερομίσθια είς
διά τούς aρρενας καί

14.000 δραχμάς
10.000 δραχμάς διά τάς γυναί

κας, συνεχισθή δέ ή χορήγησις είς αύτούς καί τofJ

άλεύρου, τό δποίον λαμβάνουν ώς συμμοριόπληκτοι,
εlς τρόπον ώστε νά δημιουργήται διαφορισμός τις

μεταξύ τών έργαζομένων καί μή έργαζομένων συμ
μοριοπλήκτων.
β. Χρησιμοποιηθώσιν

ύπουργείων,

oi

ol

μηχανικοί δλων τών

στρατιωτικοί τοιούτοι καθώς καί

lδιώται μηχανικοί,

έπιστρατευόμενοι

ol

διά μικρόν

των διά τής βιαίας στρατολογίας. νΗδη ή άοπλος

χρονικόν διάστημα, πρός σύνταξιν τών μελετών tκά

ύπαιθρος άποτελεί τήν άνεξάντλητον δεξαμενή ν τής

στης περιφερείας.

άπεριορίστου άνανεώσεως τών δυνάμεών των. 'Υπο

λογίζεται δτι τά

70%

περίπου ώρισμένων συμμορια

κών συγκροτημάτων άποτελοvνται άπό, έθνικόφρο
νας βιαίως στρατολογηθέντας.

>>Εlναι βεβαιωμένον δτι

ol πληθυσμοί τής Βορεί

ου 'Ελλάδος διατηροfJν είσέτι τήν άγωνιστικήν των

διάθεσιν, ζητούντες έπιμόνως, άντί περιθάλψεως,
δπλα, καί θά ήτο θαvάσιμον σφάλμα έάν δέν έσπεύ
δαμεν νά άξιοποιήσωμεν τό ταχύτερον τήν πολύτι
μον αύτήν ήθικήν δύναμιν, τοσούτον μiiλλον καθ'
δσον ύπάρχει κίνδυνος, παρατεινομένης τής σημερι

νής καταστάσεως, ν· άπωλεσθή αύτη έπί μεγίστrι
ζημίfl του έθνους.

2.

Τήν άναμόρφωσιν του σχεδίου "Πρόνοια καί •Ερ

γασία".

γ.

'Απλουστευθή ή διαδικασία τής έγκρίσεως

τών μελετών. Πρός τοvτο δέον δπως αl μελέται,
έλεγχόμενοι ύπό του νομομηχανικοv καί θεωρούμε
ναι ύπό του οlκείου νομάρχου, ύποβάλλωνται άπ •
εύθείας εlς τό ύπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, τό

δποίον, έν συνεργασ{fΙ μετά τών έκπροσώπων τής
άμερικανικής άποστολής θά έγκρίνη τάς μελέτας καί

θά άποστέλλη τάς άπαιτουμένας διά τήν έκτέλεσίν
των πιστώσεις.

>>Κρίνω περιττόν νά τονίσω τήν μεγάλην σπου
δαιότητα, τήν δποίαν ένέχει ή πλήρης έπιτυχία του
σχεδίου αύτοv, τόσον διά τήν οlκονομίαν τής χώρας
δσον καί διά τήν θετική ν άντιμετώπισιv του προβλή
ματος τών συμμοριοπλήκτων. Περιορίζομαι μόνον
νά σημειώσω δτι, έκτός τής άπασχολήσεως
έργατών συντηρούντων περί τούς

30.000
150.000 συμμοριο-
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πλήκτους, θά έκτελεσθώσιν δι. avτov καθ. δλην την

ρός, τό ΠΙΚΠΑ καί άπειράριθμοι ίδιωτικαί όργανώ

χώραν έργα κοινής ώφελείας, τά όποία έκ τής φύ

σεις.

σεώς των θά ήτο άδύνατον νά έκτελεσθώσιν άλλως.

3.

την περίθαλψιν τών συμμοριοπλήκτων.

>>Αύτη δέον νά έρχεται ώς συμπλήρωμα τών άνω
τέρω μέτρων καί νά άσκifται κατά τρόπον πρακτικόν

καί άπλούστεpον.
>>'Η παρεχομένη σήμερον περίθαλψις, άνεπαρ
κης αuτη καθ. έαυτήν, παρέχεται μέ τόσον βραδύν
ρυθμόν, ώστε εlς πολλά μέρη τής χώρας νά χορηγif
ται σήμερον τό έπίδομα του Σεπτεμβρίου καί •Οκτω
βρίου.
>>Ή θεραπεία του κακού τούτου δύναται νά έπι

τευχθif έφ

• έξής άφ • ένός μέν διά

τής μεταρρυθμίσε

ως του συστήματος του χαρακτηρισμού τών συμμο
ριοπλήκτων, άφ

• έτέρου δέ διά

τής έγγραφης σταθε

ρών καί έπαρκών πιστώσεων τάς δΠοίας ύπολογίζο
μεν ώς κάτωθι, μέ βάσιν τόν σημερινόν άριθμόν συμ
μοριοπλήκτων, καί μόνον δσον άφορii την άρμοδιό
τητα του ύπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. Πρός

τούτο, μέχρι τέλους του οlκονομικοv έτους θά άπαι
τηθif πίστωσις διά τάς πάσης φύσεως δαπάνας περι
θάλψεως δραχμών

260

δισεκατομμυρίων, έναντι τών

άναγραφομένων διά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα

68

δισεκατομμυρίων, ήτοι aύξησις τών πιστώσεων κατά

172 δισεκατομμύρια.
>>·Η άπορρόφησις ή μη δλοκλήρου τής ώς άνω

πιστώσεως θά έξαρτηθif άπό την έπιτυχif έφαρμογήν
τών προτεινομένων ώς άνωτέρω μέτρων. Εlναι αυτο
νόητον δτι δέον νά χορηγηθώσιν άνάλογοι πιστώ
σεις καί είς τά ύπουρyεία

•Ανοικοδομήσεως,

Γεωρ

γίας καί ·Υγιεινής, τά όποία άσχολοvνται μέ είδικά

θέματα του προβλήματος τών συμμοριοπλήκτων.

4.

»Θά ήτο άδύνατον νά συλλάβη τις περισσότερον
δαιδαλώδη όργανισμόν πρός άντιμετώπισιν προβλή

την συγκέντρωσιν δλων τών άρμοδιοτήτων.

ματος ίδιοτύπου, πολυσυνθέτου καί έπείγοντος ώς τό
πρόβλημα τών συμμοριοπλήκτων. Εlναι προφανές
δτι έπιβάλλεται τό ταχύτερον ή ένοποίησις τής κρα
τικής προσπαθείας πρός ταχείαν καί συντονισμένην

άντιμετώπισιν του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος

του άπειλοvντος την ύπόστασιν του έθνους.
»·Η ένοποίησις καί ή ένίσχυσις τής προσπαθείας
ταύτης θά έπιτευχθif:
α. Διά τής συγκεντρώσεως άπασών τών πιστώσε
ων τών άφορωσών τό θέμα τών συμμοριοπλήκτων είς
τόν προϋπολογισμό ν τού ύπουργείου Προνοίας.

•Η

διάθεσις πιστώσεων δι· έργα, μέ την έκτέλεσιν τών
δποίων θά εlναι έπιφορτισμένα άλλα ύπουργεία, θά
γίνεται διά κοινής άποφάσεως του ύπουργοv Προ
νοίας καί του άρμοδίου ύπουργοv.

β. Διά τής παροχής εlς τόν ύπουργόν Προνοίας
του δικαιώματος δπως παρακολουθif ~ην έφαρμογήν
τών άποφασιζομένων καί έκτελουμένων παρ· άλλων
ύπουργείων μέτρων.
»Πρός τούτο, δέον δ πως συσταθif παρά τφ ύπουρ
γείφ Προνοίας Συντονιστικόν Συμβούλιον, είς δ θά
μετέχωσιν άντιπρόσωποι τών ύπουργείων Ά νοικο

δομήσεως, Γεωργίας,

·Υγιεινής καί

•Εφοδιασμού,

διοριζόμενοι ύπό του άρμοδίου ύπουργοv ώς καί

άνώτατος άξιωματικός ώς έκπρόσωπος τού ΓΕΣ. Οί
ύπάλληλοι ούτοι θά έπιμελώνται τής πιστής καί τα
χείας έφαρμογifς τών άποφασιζομένων ώς σύνδεσμοι
του ύπουργοv Προνοίας καί τών ύπουργείων, εlς ίi

άνήκουσιν.
γ. Νά παρασχεθif ώσαύτως εlς τόν ύπουργόν τής
Κοινωνικής Προνοίας τό δικαίωμα δπως προσλαμβά

αί άρμοδιότητες, αί δποίαι &φορούν τό

νη προσωρινόν προσωπικόν έπί έξαμήνφ θητείfl

θέμα τών συμμοριοπλήκτων, νά συγκεντρωθούν είς

πρός ένίσχυσιν τών ύπηρεσιών τών άσχολουμένων

τόν ύπεύθυνον ύπουργόν τής Κοινωνικής Προνοίας,

μέ την περίθαλψιν τών συμμοριοπλήκτων καί άντι

δστις, άποδεσμευόμενος άπό την διαδικασίαν τών

μετώπισιν έκτάκτων περιπτώσεων.

» "Ολαι

καθιερωμένων τύπων, νά δύναται νά άναπτύσση πρω

δ. Νά άνατεθif είς τόν ύπουργόν τής Προνοίας

τοβουλίαν καί νά δίδη &μέσους λύσεις είς ζητήματα

δπως

τά όποία έμφανίζονται άπροσδόκητα καί έχουν την

δποίους νά έγγράφωνται άπαντες οί δυνάμενοι νά

συντάσση

έρανικούς

καταλόγους είς

τούς

μορφήν τής καταστάσεως άνάγκης.

συνεισφέρουν "Ελληνες. Τό σύστημα τών προαιρε

»"Ηδη, μέ τό θέμα τούτο άσχολοvνται, έκτός του

τικών καί ποικίλων έράνων δέον ν· άντικατασταθif

ύπουργείου τής Προνοίας, τά ύπουργεία Συντονι

διά τής ύποχρεωτικifς εiσφορaς. Διότι δσαδήποτε

σμού,

•Ανοικοδομήσεως, •Εφοδιασμού

καί Γεωργί

καί άν προσφέρουσι οί ζώντες έν άσφαλείfl καί άνέ

ας, ή ύπό την προεδρίαν του κ. προέδρου τής Κυβερ

σει θά ύστερώσιν πάντοτε έκείνων, οϊτινες, έκτός τής

νήσεως έξ ύπουργών ·Επιτροπή, τό έν τψ ύπουργείφ

άνέσεώς των, πολλάκις προσφέρουν καl την ζωήν

Συντονισμού,

των χάριν του κοινού άγώνος.

Συντονιστικόν

Συμβούλιον,

έτερον

Συντονιστικόν Συμβούλιον ύπό την προεδρίαν του

ύπουργοv Προνοίας,

»Τ· άνωτέρω μέτρα έξέρχονται βεβαίως τών συνή

έκτελεστικαί έπιτροπαί τών

θων πλαισίων, έντός τών δποίων κινείται ή κρατική

άνωτέρω Συμβουλίων, ό έρανος τών έπαρχιών τής

μηχανή. Άλλά καί τό θέμα, χάριν του όποίου προ

Βορείου Έλλάδος, ή Είδικη Ύπηρεσία Περιθάλ

τείνοντα~, δέν εlναι δυνατόν ν • άντιμετωπισθif μέ τά

ψεως Έλληνοπαίδων, δ Έλληνικός Έρυθρός Σταυ-

συνήθη μέσα τής έν εlρήνυ όργανωμένης πολιτείας.
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Οί συμμοριόπληκτοι άποτελοvν σήμερον έν έκ τών

συμπτωματικόν καί πρόχειρον, χωρίς κατεύθυνσιν καί χω

φοβερωτέρων δπλων, τά όποία χρησιμοποιεί ό κομ

ρίς θετικήν σκέψιν είτε διά τόν έπαναπατρισμόν των, έκεί

μουνισμός διά νά καταβάλη τήν άντίστασιν του

δπου δ επαναπατρισμός θά ήτο δυνατός, είτε διά τήν χρη

έθνους. Τό δπλον αύτό όφείλομεν νά έξουδετερώσω

σιμοποίησίν των είς παραγωγικήν έργασίαν. ~Ας έλπίσω

μεν καί νά τό στρέψωμεν έν τέλει έναντίον τών έπι
νοητών του, χρησιμοποιούντες πρός τούτο πάν πρό
σφορον μέσον))42 •

μεν δτι τό καταρτισθέν πρόγραμμα θά γίνη δυνατόν νά
έφαρμοσθή, καί πρό παντός δτι θά έξευρεθουν αί δαπάναι
διά τήν έκτέλεσίν του, η άς μdς έπιτραπή νά παρατηρήσω
μεν δτι δέν ύπήρξε πάντοτε τό δρισθέν διά τούς συμμοριο

Τό σχετικό μέ τήν είσήγηση τοϋ ύπουργοϋ Προ
νοίας είδησεογραφικό δελτίο, καταλήγει ώς έξής:

πλήκτους μικρόν ήμερομίσθιον τό έμπόδιον είς τό δποίον
προσέκρουσεν εως τώρα ή παραγωγική χρησιμοποίησις

τών δυναμένων νά έργασθουν έξ αύτών . Εlναι μάλλον ή

Μετά τήν έκ μέρους του Κ. Καραμανλή άνάγνωσιν τής

~λλειψις προνοίας πρός μεταφοράν καί έγκατάστασιν τών

έκθέσεώς του, διεξήχθη συζήτησις καί άπεφασίσθη δπως

δυναμένων νά έργασθουν είς τούς τόπους έκείνους, δπου

καταρτισθή 'Επιτροπή έκ τών ύπουργών τών Στρατιωτι

πράγματι προσεφέρετο έργασία 45 •

κών, τών Οίκονομικών καί τής Προνοίας, Κ. Ρέντη, Δ .

Χέλμη καί Κ. Καραμανλή, ή όποία νά μελετήση τά προ

τέλος, ή έφημερίδα «'Εστία» έξέφρασε σέ σχό

τεινόμενα μέτρα καί είσηγηθή τό ταχύτερον είς τό 'Υ πουρ

λιό της τήν έλπίδα ότι τό 'Υπουργικό Συμβούλιο θά

γικόν Συμβούλιον. Παραλλήλως , άπεφασίσθη δπως, πρός

έννοήσει ότι :

ένιαίαν διαχείρισιν τής περιθάλψεως τών συμμοριοπλή

κτων, συσταθή ύπό του ύπουργου Προνοίας 'Επιτροπή, είς

• Η ταχεία καί άποτελεσματική

λύσις του προβλήματος

τών συμμοριοπλήκτων δέν άποτελεί μόνον ύποχρέωσιν

τήν δποίαν θά μετάσχουν άντιπρόσωποι τών ύπουργείων

πρός αύτήν ταύτην τήν ύπόστασιν τής έλληνικής φυλής,

'Ανοικοδομήσεως, Έφοδιασμου, 'Υγιεινής καί 'Εργασί

άλλά καί βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν νίκην είς τόν τρα

ας .

χύν άγώνα τόν δποίον διεξάγει ή

•Η

έν λόγφ 'Ε πι τροπή θά άποφασίση έπί τών θεμάτων

τών άνωτέρω ύπουργείων 43 •
Οί είσηγήσεις τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας πρός τό
'Υπουργικό Συμβούλιο εγιναν δεκτές άπό τά έγκυρό
τερα όργανα τοϋ άθηναϊκοϋ τύπου μέ άπόλυτα θετικό
τρόπο. ·Η «Καθημερινή» άναφέρει σχετικά:
Αί προτάσεις του ύπουργου Προνοίας δέν περιέχουν

• Ελλάς46 •

Τό θέμα τής άσφάλειας τής ύπαίθρου, μέ βάση
τήν είσήγηση τοϋ Κ. Καραμανλή στό 'Υπουργικό

Συμβούλιο, έξετάστηκε καί σέ νέα μακρά σύσκεψη
πού συγκροτήθηκε στίς

29

Δεκεμβρίου ύπό τήν προ

εδρία τοϋ Κ. Τσαλδάρη καί μέ τή συμμετοχή, έκτός
τοϋ ύπουργοϋ Κοινωνικής Προνοίας, τών ύπουργών

προχείρους λύσεις. 'Αποβλέπουν είς μίαν ριζικωτέραν καί

Κ. Ρέντη, Δ. Χέλμη καί Κ. Ροδοπούλου, τοϋ άρχηγοϋ

τολμηροτέραν λύσιν του μεγίστου τούτου ζητήματος . Καί

τοϋ ΓΕΣ καί τών Σωματαρχών, άντιστρατήγων Τσα

αν άκόμη άποδειχθουν αίσιόδοξοι, πάλιν διατηρουν τήν

καλώτου, Γρηγοροπούλου καί Καλογεροπούλου. Κα

&ξίαν των, ώς τό πρώτον σοβαρόν σχέδιον διά τήν έλάττω

τά τή σύσκεψη έπιβεβαιώθηκε ότι, γιά τή συγκρότη

σιν του άριθμου τών συμμοριοπλήκτων. 'Εκείνο, δμως,
πού προέχει ε{ ναι δ συντονισμός δλων τών ύπηρεσιών καί
όργανώσεων πού άσχολουνται μέ τούς συμμοριοπλήκτους,
καί ~τι πλέον ή ύπαγωγή των ύπό ένιαίαν διοίκησιν . Είς

αύτό πρέπει νά έπικροτηθή άνεπιφυλάκτως ή είσήγησις

του ύπουργου Προνοίας. Χωρίς αύτό τό μέτρον θά έξακο

λουθήση ή άταξία καί ή

βραδύτης 44 •

'Ιδιαίτερα θετική ήταν ή άποτίμηση καί τής
έφημερίδας «Τό Βήμα»:

ση κέντρων 'Ασφαλείας, έπανδρωμένων άπό έξο
πλισμένους χωρικούς, θά άπαιτηθεί ή άγορά εϊκοσι
χιλιάδων όπλων,

δραχμών.

κόστους

δέκα δισεκατομμυρίων

'Εξάλλου, όπως ύπολογίστηκε, γιά τή

συντήρηση τών άνδρών πού θά έξοπλιστοϋν άπαιτεί
ται ποσό

30

τοϋ

Οί δαπάνες αύτές θά καλυφθοϋν μέ ύπάρ

1949.

δισεκατομμυρίων στό πρώτο έξάμηνο

χοντα εσοδα άπό τή φορολογία, ύποχρεωτικούς έρά
νους κ.λ.π. Τό μικρό ελλειμμα πού θά προκύψει θά

Είς τό τελευταίον Ύπουργικόν Συμβούλιον, δ ύπουρ

καλυφθεί, όπως δήλωσε δ ύπουργός Προνοίας, άπό

γός Προνοίας κ. Καραμανλής άνέπτυξεν ενα πρόγραμμα

τό κονδύλιο περιθάλψεως πού εχει στή διάθεσή του.

αντιμετωπίσεως του μεγάλου προβλήματος των άνταρτο

Μέ

πλήκτων πληθυσμών, δ άριθμός των δποίων ύπολογίζεται

γηθοϋν κέντρα 'Ασφαλείας στήν ύπαιθρο τής Μακε

είς

ψυχών. Κατά πόσον τό πρόγραμμα αύτό ε{ναι

δονίας καί τής 'Ηπείρου καί, παράλληλα, θά άπα

πράγματι δυνατόν νά έφαρμοσθή καί νά άποδώση τά βασι

σχοληθεί άριθμός iκανός άνταρτοπλήκτων χωρικών

700.000

ζόμενα έπί τής έκτελέσεώς του αποτελέσματα, δέν είμεθα

οί άρμόδιοι νά άποφανθώμεν.
Πάντως, νομίζομεν, αύτή πώς ε{ ναι ή πρώτη φορά, κατά
τήν όποίαν τό πρόβλημα τών συμμοριοπλήκτων καταβάλ
λεται προσπάθεια νά άντιμετωπισθή κατά τρό~ον συστη
ματικόν καί έν τφ συνόλφ του .

20

χιλιάδες έξοπλισμένους άνδρες θά δημιουρ

καί θά έπιτευχθεί ή άποσυμφόρηση τών έπαρχιακών
άστικών κέντρων.

'Η μελέτη τοϋ τρόπου έφαρμογής τών σχετικών
άποφάσεων άνατέθηκε στόν ύπουργό Προνοίας καί
στό διοικητή τοϋ Γ Σώματος, Θ . Γρηγορόπουλο,

'Έως τώρα ή στέγασις τών θυμάτων τούτων του έμφυλί

ωστε ή εναρξη έκτελέσεώς τους νά γίνει σέ ενα μήνα,

ου πολέμου καί ή περίθαλψίς των έγένετο κατά τρόπον

τό βραδύτερο. Είδικότερα, μέ σκοπό τήν πληρέστε-
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ρη καί καλύτερη έξέταση του θέματος, προβλέπεται

Τσαλδάρη, τόν ύπουργό Οίκονομικ&ν, τόν ύφυπουρ

ώς πιθανή ή μετάβαση του Κ. Καραμανλή στή Θεσ

γό Στρατιωτικών καί τό Γενικό Διοικητή Βορείου

σαλονίκη, δπου θά εχει συνεργασία μέ τίς άρμόδιες

·Ελλάδος, γιά τό συντονισμό δλων τ&ν ύπηρεσι&ν

στρατιωτικές καί διοικητικές άρχές τής Βορείου

περιθάλψεως των άνταρτοπλήκτων.

'Ελλάδος.

29
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1948

'Αποφασίζεται ή διάθεση πόρων άπό τόν VΕρανο

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό άνώτε

τής Βασιλίσσης γιά τή βοήθεια όρφαν&ν καί άπορων

ρους ύπαλλήλους τοu ύπουργείου Προνοίας, έπισκέ

παιδιών άπό τή Βόρειο ' Ελλάδα. Συγκεκριμένα, γιά

πτεται τή Λάρισα, τά Τρίκαλα καί, ίδιαίτερα, τήν

τό σκοπό αύτό, έγκρίθηκε ή iδρυση παιδουπόλεων

Καρδίτσα, μετά τήν πρόσφατη έπίθεση άπό σώματα

στή Ρόδο, τήν Κέρκυρα, τήν Τήνο, τή Λαμία, τά

άνταρτ&ν. Συγκεκριμένα, δπως άνακοίνωσε μετά τήν

'Ιωάννινα Κ:αί τή Μυτιλήνη, συνολικής δυνάμεως

έπιστροφή του στήν πρωτεύουσα, διέταξε νά διανε

2500

προσφυγοπαίδων, ή έπέκταση δσων ijδη λει

μηθοuν στούς κατοίκους τής τελευταίας κουβέρτες,

τουργοuν μέ τή χρησιμοποίηση διπλών κλινών , έγ

τρόφιμα καί ύγειονομικό ύλικό. Παράλληλα, άπο

καταστάσεων κ.λ.π., δ διπλασιασμός του άριθμοu

φασίστηκε ή άμεση άποστολή άπό τήν 'Αθήνα

των σιτιζομένων στίς έστίες του έράνου καί ή διανο

100

μεγάλων σκηνών καί ένδυμάτων, ή έπίταξη κάθε κε

μή πλήρους άτομικοu iματισμοu σέ

νοu χώρου γιά τή στέγαση των άνταρτοπλήκτων καί

τήν VΗπειρο. Οί παιδουπόλεις καί παιδικοί σταθμοί

ή εναρξη έργασι&ν γιά τήν άνέγερση

πού λειτουργοuν άπό τόν ερανο άνέρχονται σέ

2000

παιδιά άπό

Δύο ήμέρες, έξάλλου, άργότερα; δ Κ. Καραμαν

36 καί
1250 περίπου παιδιά πού στή
διάρκεια του Δεκεμβρίου 1948 θά αύξηθοuν σέ 5.000.

λής, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί του ύπουργοu των

Γιά τήν έφαρμογή του παραπάνω προγράμματος θά

Οίκονομικ&ν, δεσμεύει ίματισμό άξίας

άπαιτηθεί μηνιαία δαπάνη

800

ξύλινων

στεγάζονται σ' αύτές

στεγάστρων .

20

δισεκα

4.000.000.000

πού θά κα

τομμυρίων δραχμών, άποθηκευμένο στίς άποθήκες

λυφθεί άπό έρανικές προσφορές, διάθεση γραμματί

τοu ΟΔΙΣΥ, προκειμένου νά διατεθεί γιά τούς άνταρ

ων άπό τά δημόσια θεάματα κ.λ.π.
Ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή του 'Εράνου μελέ

τοπλήκτους τής Καρδίτσας.

τησε άπό κοινοu μέ τίς άρμόδιες ύπηρεσίες του

20

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ύπουργείου Κοινωνικής Προνοίας τόν τρόπο γιά τήν

1948

παροχή βοήθειας σέ

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά άπό έπίσκεψή του στά
'Ιωάννινα, άνακοινώνει:

10.000

προσφυγόπαιδες πού θά

στεγαστοuν σέ οίκογένειες, μέ άνάλογη χρηματική
άρωγή άπό τόν ερανο.

«Ή νέα έπίσκεψίς μου είς 'Ιωάννινα όφείλεται
είς τήν έπιθυμίαν μου νά δλοκληρώσω τήν προσπά
θειαν πού άνέλαβον πρός άνακούφισιν τών προσφύ
γων τής ήπειρωτικής ύπαίθρου. Εlμαι εύτυχής, διότι
διεπίστωσα σημαντικήν βελτίωσιν τής καταστάσε
ως. 'Ελπίζω ότι μέ τά νέα μέτρα, τά όποία προτίθεμαι

Μετά άπό αίτηση, έξάλλου, του ύπουργείου Κοι
νωνικής Προνοίας, ή

'Επιτροπή 'Εράνου διέθεσε

πίστωση
δρων

50.000.000 δραχμών γιά τή βελτίωση των
διαβιώσεως 900 προσφυγοπαίδων πού εχουν

στεγαστεί άπό τό ύπουργείο στήν Κοζάνη καί τήν
VΕδεσσα.

νά λάβω, θά ύπάρξη περαιτέρω βελτίωσις».

3
Χαρακτηριστικά, ή τοπική έφημερίδα «'Εθνικός
'Αγών», σέ άρθρο μέ τόν τίτλο «'Ο ύπουργός πού

δείχνει δτι μiiς πονεί», χαιρετίζει τή μετάβασή του

ώς άπόδειξη τής έπιθυμίας του νά διαπιστώσει άν

πραγματοποιήθηκαν οί ύποσχέσεις πού εδωσε στήν
πρώτη έπίσκεψή του 47 •
'Ο Κ. Καραμανλής, κατά τή δεύτερη μετάβαση

στήν ήπειρωτική πρωτεύουσα, διέταξε νά χορηγη
θοuν πρόσθετα είδη τροφίμων καί ίματισμοu στούς

άνταρτόπληκτους.
22

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

'

1948

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1949

Τό Συντονιστικό Κυβερνητικό Συμβούλιο,

σέ

συνεδρίαση ύπό τήν προεδρία του Κ. Τσαλδάρη , έγ
κρίνει άναγκαστικό Νόμο γιά τόν όρισμά του ύπουρ
γοu Κοινωνικής Προνοίας ώς συντονιστή δλων τ&ν
δημόσιων ύπηρεσι&ν καί όργανισμ&ν πού άσχο
λοuνται μέ τό θέμα των άνταρτοπλήκτων. Μέ σκοπό
τήν ταχεία καί άποτελεσματική άντιμετώπιση του
προβλήματος, ρυνιστ&νται στήν εδρα κάθε νομοu
συμβούλια πού ύπάγονται άπευθείας στό ύπουργείο
Προνοίας καί άποτελοuνται άπό τό νομάρχη καί
τούς προϊστάμενους των ύπηρεσι&ν των ύπουργείων
Προνοίας, Γεωργίας , 'Ανοικοδομήσεως καί Δημο

' Ο ύπουργός Προνοίας , Κ. Καραμανλής, συνερ

σίων 'Έργων. Οί άρμοδιότητες καί ή λειτουργία των

γάζεται μέ τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Κ.

συμβουλίων αύτ&ν θά καθοριστοuν μέ άπόφαση του

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

82

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ύπουργοu Προνοίας. Προβλέπεται άκόμη δ διορι

κά συνεργεία έπιφορτισμένα νά έπιληφθοuν του ερ

σμός όκτώ έπιθεωρητών πού θά έποπτεύουν, ώς σύν

γου μόλις έκδιωχθοuν οί άντάρτες.

δεσμοι μεταξύ ύπουργοu καί τοπικών συμβουλίων,

Ό ύπουργός τών Στρατιωτικών, Κ. Ρέντης, μετά

τήν έκτέλεση της όλης πολιτικης της περιθάλψεως.

τίς καταγγελίες του ύπουργοu Προνοίας γιά τήν

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ ύπουργός της Προνοίας

δπαρξη εύθυνών, άφοu συνεννοήθηκε qχετικά μέ τόν

άνεκοίνωσε ότι άποφασίστηκε, άπό κοινοu μέ τήν

άμερικανική άποστολή καί μέ σκοπό τήν άποδοτικό

'Αρχηγό του ΓΕΣ, κάλεσε, στίς 17 'Ια\ιουαρίου, τό

Διοικητή της Σχολης Εύελπίδων, άντιστpιiτηγο Πα

τερη λειτουργία τών σχεδίων «Πρόνοια καί Έργα

παδόπουλο, καί του άνέθεσε νά μεταβεί σi~ Θεσσα

σία», νά τεθοuν άπό τίς 'Αρχές στή διάθεση κάθε

λονίκη καί τή Νάουσα γιά νά διενεργήσει έπιτόπιες

τοπικοί) συμβουλίου πιστώσεις γιά τήν έκτέλεση ερ

άνακρίσεις.
Παράλληλα, διατάχθηκε άπό τό ύπουργείο Προ

γων σέ εύρεία κλίμακα. Μέ τό μηχανισμό αύτό θά
ε{ναι δυνατό νά άπασχοληθοuν

30

χιλιάδες περίπου

έργάτες, οί δποίοι καί θά καλύψουν τίς άνάγκες

150

νοίας ή άμεση άποστολή στούς κατοίκους της Νά
ουσας
καί

χιλιάδων άνταρτοπλήκτων.

200 σκηνών, 10 χιλιάδων κλινοσκεπασμάτων
30 χιλιάδων τεμαχίων ίματισμοu. Μέ σκοπό τήν

άνακούφισή τους, ζητήθηκε άκόμη η μεταφορά ένός

4

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

δισεκατομμυρίου δραχμών άπό άλλες πιστώσεις. 'Ο

1949

'Ο ύπουργός Προνοίας, Κ. Καραμανλης, έπισκέ
πτεται τή Θεσσαλονίκη καί σέ κοινή σύσκεψη μέ

τούς έπικεφαλης τών στρατιωτικών άρχών πού έδρεύ
ουν στήν πόλη προτείνει τή λήψη μέτρων γιά τήν
παλιννόστηση τών προσφύγων, όπου ε{ναι δυνατή.
'Ιδιαίτερα έξετάστηκε ή δυνατότητα σχηματισμοί)
«ζωνών άσφαλείας».
Τήν έπο μένη,

5

γενικός γραμματέας του ύπουργείου Προνοίας άνα
χώρησε γιά τήν άκριτική πόλη, έπιφορτισμένος μέ

τήν παρακολούθηση του εργου της περιθάλψεως καί
τήν έπιτόπια λήψη τών ένδεδειγμένων μέτρων. Σέ

σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, στίς

18

'Ιανουα

ρίου, έπιβεβαιώθηκε ή εναρξη τών έργασιών ένισχύ
σεως καί περιθάλψεως τών κατοίκων της.

'Ιανουαρίου, ή σύσκεψη έπαναλ ή

20

φθηκε.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1949

Στό πλαίσιο άνασχηματισμοu της Κυβερνήσεως

14

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1949

Θ. Σοφούλη, δ Κ. Τσαλδάρης παραιτείται τής άντι

'Ο Κ. Καραμανλης, μέ τή συνοδεία του Γενικοu
Διοικητη Μακεδονίας, έπισκέπτεται τή Βέροια καί,

στή συνέχεια, τό «μεθοριακό σταθμό» της Νάουσας,
όπου έξετάζει σειρά ζητημάτων της άμεσης άρμοδιό
τητάς του.

Λίγες ήμέρες πρίν άπό τήν έπίσκεψή του, ή έφη

προεδρίας καί διατηρεί τό ύπουργείο τών 'Εξωτερι
κών, ένώ δ Α. Διομήδης δρκίζεται άντιπρόεδρος. Ό

Κ. Καραμανλής διατηρεί τό ύπουργείο Κοινωνικής
Προνοίας.

'Η άρχιστρατηγία, άνατίθεται στόν 'Αλέξανδρο
Παπάγο.

μερίδα <Πό Βημα», σέ σχετικό σημείωμά της, διεκ
τραγωδοuσε τήν κατάσταση πού έπικρατοuσε στήν

22

πόλη της Νάουσας: στή διάρκεια της κατοχης καί
του

άνταρτοπόλεμου

εχουν

367 οίκίες καί
775 οίκογένειες

καταστραφεί

σχεδόν

δλοκληρωτικά

παραμένουν ουσιαστι

κά άστεγες

μολοντοuτο, δέν εχει

σταλεί οuτε ενα άπό τά λυόμενα σπίτια του ύπουρ
γείου Προνοίας, δέν εχουν άνεγερθεί παραπήγματα

καί οί άστεγοι δέν εχουν έξασφαλίσει δποιαδήποτε
βοήθεια.
Εύθύς μετά τήν έπάνοδό του στήν πρωτεύουσα,
μέσω Θεσσαλονίκης, δ Κ. Καραμανλης έπισκέφθηκε

είδικά τόν πρωθυπουργό Θ. ~οφούλη, καθώς καί τούς

ύπουργούς τών Στρατιωτικών καί 'Υγιεινης, καί iούς
άνέπτυξε τήν άποψή του ότι ή περίπτωση της Νάου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1949

Μετά τήν πρόσφατη έπίθεση τών άνταρτών, ό Κ.

Καραμανλής έπιλήφθηκε άμεσα τοu θέματος της πε
ριθάλψεως τών ιs:ατοίκων του Καρπενησίου. 'Αφοu
έπικοινώνησε τηλεφωνικά μέ τό νομάρχη, διέταξε νά
συγκροτηθοuν τρία συνεργεία -δύο γιά τήν περί
θαλψη καί ενα γιά τή διαπίστωση τών ζημιών- καί
νά άναχωρήσουν γιά τό Καρπενήσι τό ταχύτερο δυ

νατό. Προέβλεψε άκόμη τήν έξασφάλιση τής παρα
γωγής άρτου καί τήν άποστολή κλινοσκεπασμάτων,
ίματισμοu καί τροφίμων.

25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1949

σας δημιουργεί ζήτημα εύθυνών καί έπιβάλλει τήν

'Ο Κ. Καραμανλής ύποβάλλει στόν πρωθυπουρ

άμεση διενέργεια αύστηρών άνακρίσεων. 'Ανέφερε

γό έκτενές ύπόμνημα μέ τίς άπόψεις του γιά τήν άν

άκόμη ότι στή Βέροια συγκεντρώθηκαν άρκετά έφό

τιμετώπιση του προβλήματος τών άνταρτοπλήκτων

δια, είδη ίματισμοu καί τροφίμων γιά τήν περίθαλψη

σέ συνάρτηση μέ τήν έξέταση τής όλης πορείας του

τών κατοίκων της Νάουσας καί καταρτίστηκαν είδι-

ενοπλου άγώνα στή Μακεδονία:
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«'Η μελέτη του προβλήματος τών συμμοριοπλή
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εlς τά άστικά κέντρα. 'Ενδεχομένη aύξησις του άρι

κτων, έν συνδυασμφ μέ τήν πείρα ν τήν δ ποίαν άπεκό

θμου των θά δημιουργήση άδυναμίαν άvτιμετωπίσε

μισα παρακολουθών έπί διετίαν τήν έξέλιξιν του

ως του προβλήματος καί θέλει άποβή τραγικώς άπα

άγώνος έν Μακεδονίg, μέ ήγαγαν είς τό άσφαλές

φασιστική είς τήν όλην έξέλιξιν του άγώνος. 'Ο κίν

συμπέρασμα ότι, διά τήν νικηφόρον διεξαγωγήν του

δυνος ούτος καθίσταται πλέον έκδηλος, δοθέντος

άγώνος, έπιβάλλεται όπως άκολουθήσωμεν τακτική ν

ότι, μετά τά θλιβερά γεγονότα τής Καρδίτσης καί τής

προσιδιάζουσαν πρός τήν φύσιν του παρόντος πολέ

Ναούσης, θεωρητικώς τούλάχιστον, είς ούδένα χω

μου.

ρικόν, μή έπιθυμουvτα νά συνθηκολογήση μέ τόν

>> Τό

γεγονός ότι δέν κατέστημεν ίκανοί νά κατα

στείλωμεν είσέτι τή ν άνταρσίαν, παρ

'

όλον ότι είμε

θα πολλαπλάσιοι τών συμμοριτών καί διαθέτομεν

κομμουνισμόν, δυνάμεθα νά άρνηθώμεν τό δικαίωμα

δπως έγκαταλείψη τό χωρίον του καί καταφύγη είς
τά άστικά κέντρα ώς συμμοριόπληκτος.

πολλαπλάσια οΙκονομικά καί τεχνικά μέσα έκείνων,

>>Γίνεται φανερόν ότι ή μέχρι σήμερον άκολου

άποδεικνύει ότι δ τρόπος μέ τόν δποίον άντιμετωπί

θηθείσα πολιτική, δηλαδή ή πολιτική τής θεραπείας

σαμεν μέχρι τουδε τήν κατάστασιν ύπήρξε τούλάχι

τών άναγκών τών άνθρώπων, δέν δίδει τήν λύσιν του
προβλήματος, τοσουτον μάλλον καθ' όσον αύτη δέν

στον άτυχής.

>>Εlς έναν κυριολεκτικώς δλοκληρωτικόν πόλε

άντιδρά είς τόν ύπό τών συμμοριτών έπιδιωκόμενον

μον, εlς τόν δποίον δ κομμουνισμός χρησιμοποιεί

σκοπόν, τής καταρρεύσεως τής οiκονομίας μας καί

καί τάς πλέον άπιθάνους δυνάμεις του, άφήσαμε άνα

του ήθικου τών πληθυσμών τής ύπαίθρου.

ξιοποίητον, έκτός τών άλλων, καί τό ζωτικώτερον
τμήμα του έθνους, όπως εlναι οί κάτοικοι τής ύπαί

>> Όφείλομεν

συνεπώς νά άποβλέψωμεν εlς τήν

θεραπείαν αύτου τούτου του προβλήματος παρέχον

θρου. Καί όχι μόνον τουτο, άλλά κατέστη ή ύπαιθρος

τες εlς τούς χωρικούς, άντί τών μέσων τής ζωής, τά

μέ τάς μυριάδας τών προσφύγων της τεράστιον βά

μέσα τής άμύνης.

ρος του έθνους καί, τό τραγικότερον, ή άνεξάντλη

>>'Η δημιουργία συνθηκών άσφαλείας είς τήν

τος δεξαμενή άπό τήν δποίαν δ συμμοριτισμός άν

ύπαιθρον διά του έξοπλισμου τών κατοίκων της όχι

τλεί τάς δυνάμεις του.

μόνον θά μάς δώση τήν δυνατότητα τής έπιτυχους

>> 'Υπετιμήσαμεν

τήν άνάγκην τής ένισχύσεως

άντιμετωπίσεως του προβλήματος τών προσφύγων

του πνεύματος τής άν,tιστάσεως τής ύπαίθρου, διότι

άλλά θά συμβάλη θετικά καί εlς μεγάλον βαθμόν εlς

δέν άντελήφθημεν έγκαίρως τήν ίδιότυπον φύσιν του

τήν συντριβήν τής άνταρσίας. Εlναι ήδη παραδεδε

παρόντος πολέμου, καί περιωρίσθημεν είς τό νά παρέ

γμένον δτι δ άσφαλέστερος τρόπος διά νά έπιτύχω

χωμεν περίθαλψιν είς τά θύματα του συμμοριτισμου,

μεν τήν κατάρρευσιν του συμμοριτισμου εlναι νά του

άντί νά παράσχωμεν εlς αύτούς τά μέσα τής άμύνης.

άποστερήσωμεν δλων τών πλεονεκτημάτων, τά όποία

'Ετοποθετήσαμεν δηλαδή τό θέμα τουτο εlς τόν το
μέα τής κοινωνικής πολιτικής, ένώ -όπως τονίζω
καί εlς τήν πρός τήν Κυβέρνησιν είσήyησίν μου

του παρέχει σήμερον ή έλεγχομένη παρ' αύτου άο
πλος ύπαιθρος.

»Ό

συμμορίτης έχει σήμερον τήν ύπεροχήν τής

εlναι φανερό ν ότι τουτο εύρίσκεται καθ' δλοκληρί

έλευθέρας κυκλοφορίας είς τήν ύπαιθρον. Κινείται

αν εlς τόν τομέα του πολέμου.

εύκόλως πρός όλας τάς κατευθύνσεις, διότι, έκτός

>>Τό πρόβλημα, τό δποίον καλούμεθα νά άντιμε

τών άστικών κέντρων, όπου ύπάρχουν όγκοι στρατι

τωπίσωμεν, δέν εlναι πρόβλημα πού θά ήδύνατο νά

ωτικοί, ούδαμου συναντά άντίστασιν. Καθίσταται

ύπαχθή εlς τήν περίπτωσιν τών στερεοτύπων προ

ίκανός νά προσβάλη άστικά κέντρα, όπως ή Καρδί

σφυγικών προβλημάτων, τά όποία έρχονται ώς άποτέ

τσα καί ή Νάουσα, πρίν ή τό Κράτος άντιληφθή τήν

λεσμα ένός άτυχους πολέμου. Εlναι αύτός ούτος δ

παρουσίαν του, λόγω τής έρημώσεως τής ύπαίθρου

πόλεμος, έφ

όσον τό Κομμουνιστικόν κόμμα, άπο

καί τής άπροθυμίας δπως παράσχωσιν πληροφορίας

φευγον τήν έκ παρατάξεως μάχην, χρησιμοποιεί ώς

οί τυχόν παραμένοντες εlς τά χωρία των τρομοκρα

μέσον διά τήν έπικράτησίν του τήν έρήμωσιν καί τήν

τημένοι κάτοικοι.

'

άπαθλίωσιν τής ύπαίθρου. Εlναι δέ γνωστή ή θέσις

»'Εάν αί περιοχαί αvται ήσαν έπηνδρωμέναι καί

τήν δποίαν κατέχει ή ύπαιθρος είς τήν έθνικήν μας

ύπήρχαν κατεσπαρμέναι είς αύτάς έστίαι άντιστάσε

ζωήν.

πληθυσμοί της άποτελουν τήν ψυχήν καί

ως, θά ή το δύσκολο ν εlς τόν συμμορίτη ν νά αlφνιδιά

τήν δύναμιν του έθνους. 'Εάν ή δύναμις αύτη καμφθή

ση τό Κράτος καί νά φθάση εlς τόν άντικειμενικόν

Ol

περαιτέρω, θά παρασύρη μοιραίως καί τόν στρατόν,

του σκοπόν, διότι θά ώφειλεν προηγουμένως νά

δ δποίος προέρχεται κατά τό πλείστον έκ τής ύπαί

έξουδετερώση τάς έστίας αύτάς.

θρου καί Μτ' αύτου θά παρασύρη καί τό έθνος.

>> ΥΗδη,

δι' έλλειψιν άσφαλείας,

»'Εάν !'ρός τούτοις διά τής δημιουργίας συνθη

700.000 καί πλέ

κών άσφαλείας είς τήν ύπαιθρον άφαιρέσωμεν άπό

ον χωρικών έγκατέλειψαν τάς έστίας των καί περιφέ

τόν συμμορίτην τήν δυνατότητα νά έφοδιάζεται είς

ρουν τήν άθλιότητά των άλλά καί τόν πανικόν των

τρόφιμα καί νά άναπληροί τάς άπωλείας του, διά τής

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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βιαίας στρατολογίας -εlναι δέ γνωστόν δτι τά

70%

συγκρότημα, θά συνδέωνται δέ τά κέντρα αύτά καί θά

περίπου ώρισμένων συμμοριακών συγκροτημάτων

έλέγχηται όλόκληρον τό συγκρότημα άπό μεταβατι

άποτελοvνται άπό έθνικόφρονας βιαίως στρατολο

κόν άπόσπασμα, τό όποίον θά σχηματισθή άπό πο

γηθέντας- θά είχομεν εύρει άσφαλώς τήν λύσιν τοv

σοστόν άνδρών τών έν λόγω κέντρων 'Ασφαλείας,

προβλήματος.

άντιπροσωπεvον τό έν τέταρτον περίπου τής συνολι

» 'Η πείρα

τοv παρελθόντος καί τ' άποτελέσματα

τών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων τής Θεσσαλίας,

κής των δυνάμεως.

>>0{ χωρικοί ούτοι θά εlναι έπιστρατευμένοι,

ύπα

τής Ρούμελης καί τής ·Ηπείρου μiiς πείθουν δτι ό

γόμενοι είς στρατιωτική ν πειθαρχίαν, θ· άμείβωνται

'Εθνικός Στρατός, λόγω τής όργανώσεώς του καί τής

δέ έκ τούτων οί συγκροτοvντες τό μεταβατικόν άπό

άριθμητικής του άνεπαρκείας, δέν δύναται νά μiiς
δώση τήν λύσιν αύτήν. Διότι, έάν, διά νά προστατεύ

σπασμα.

>> 'Υπελογίσαμεν

δτι διά τήν πλήρη όργάνωσιν

σωμεν τήν ύπαιθρον, κατασπείρωμεν τόν στρατόν

τοv συστήματος τούτου εlς τήν Μακεδονίαν, Θράκη ν

μας εlς μικράς μονάδας, τότε οί συμμορίται, συμ

καί ΝΗπειρον θ' άπαιτηθώσιν

πτυσσόμενοι είς ίσχυρά συγκροτήματα θά καταστώ

κια,

σι ν άκατανίκητοι καί lκανοί νά προσβάλωσιν καί

πολεμοφόδια.

μεγάλα άκόμη άστικά κέντρα. ·Εάν, άντιθέτως, χρη

3.000 μπρέντ

καί

3.000

όπολογίζεται είς

σχηματισμούς, τότε, δχι μόνον άφήνομεν τήν άπρο

χμών, θά δημιουργηθώσιν

στάτευτον ύπαιθρον μέ δλα τ· άνωτέρω έπακόλουθα

καλύπτοντα

άλλά διευκολύνομεν καί τήν διαφυγήν τών μεγάλων

περίπου τυφέ

»Διά του όπλισμοv τούτου, ή άξία τοv όποίου

σιμοποιήσωμεν τόν Έθνικόν Στρατόν εlς μεγάλους

εlς τήν διάθεσιν τών έκατοντάδων μικροσυμμοριών,

25.000

τόμιγκαν μέ τ' άνάλογα

10

περίπου δισεκατομμύρια δρα

229

κέντρα 'Ασφαλείας,

636 χωρία.

» 'Η έπιτυχής

έφαρμογή του συστήματος εlς τάς

άνω περιοχάς θά μiiς δώση τήν δυνατότητα του έπα

συμμοριακών συγκροτημάτων, τά όποία, πιεζόμενα

ναπατρισμοv ύπέρ τών 250.000 συμμοριοπλήκτων έπί

άπό τόν στρατόν, κατατέμνονται είς μικράς συμμο

συνόλου

460.000.

»Εlς τούς ούτω έπαναπατριζομένους θά έξακο

ρίας καί πλημμυρίζουν τήν ύπαιθρον.

νά καθιερώσωμεν σύστημα

λουθήση παρεχομένη περίθαλψις ώς πρός μέν τό

πολέμου {κανό ν ν· άντιμετωπίση άμφοτέρας αύτάς

έπίδομα έπί δίμηνον, ώς πρός δέ τόν άρτον, μέχρις

τάς περιπτώσεις. 'Ο μέν στρατός νά χρησιμοποιηθή

δτου καταστώσιν ούτοι παραγωγικοί. 'Η αύτή περί

» •Οφείλομεν συνεπώς

όλοκληρωτικώς διά τήν άντιμετώπισιν καί συντρι

θαλψις θά παρέχηται όπωσδήποτε καί άνεξαρτήτως

βήν τών μεγάλων συμμοριακών συγκροτημάτων, τό

χαρακτηρισμού εlς τάς οΙκογενείας τών άνδρών, οί

δέ έργον τής άσφαλείας τής ύπαίθρου ν· άναλάβουν

τινες θά έπιστρατευθώσιν διά τήν συγκρότησιν τών

οί ίδιοι οί χωρικοί καταλλήλως έξοπλιζόμενοι.

κέντρων 'Ασφαλείας.

>Πήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, δηλαδή τήν
δημιουργίαν κέντρων

•Ασφαλείας,

είσηγήθην εlς

τήν προκάτοχον Κυβέρνησιν, έξουσιοδοτηθείς δέ

>>Εlς τούς άνδρας τών μεταβατικών άποσπασμά
των θά χορηγήται άποζημίωσις έκ

260.000

δραχμών

μηνιαίως, διά τήν συντήρησίν των, θ· άπαιτηθή δέ

παρ· αύτής, μετέβην εlς Μακεδονίαν, δπου έξήτασα

πρός τούτο τό ποσόν τών δραχμών

τάς δυνατότητας τής πρακτικής έφαρμογής της καί

ρίων μηνιαίως, λαμβανομένου ύπ ·δ ψι ν δτι κατά τήν

κατέληξα είς τ· άκόλουθα συμπεράσματα:

άνωτέρω προσδιορισθεiσαν άναλογίαν ή δύναμις

>Πά κέντρα 'Ασφαλείας θά δημιουργηθώσιν διά

του έξοπλισμοv χωρικών -ό άριθμός τών όποίων θά

1.875 έκατομμυ

τών μεταβατικών άποσπασμάτων θά άνέρχηται εlς

7.500 άνδρας.

ποικίλλη άναλόγως τών τοπικών συνθηκών- πλαι

>>Εlς τάς ώς άνω δαπάνας δέον νά προστεθή καί

σιουμένων μέ μικράν στρατιωτικήν δύναμιν μέ έπι

ένα ποσόν έκ δύο περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών

κεφαλής άξιωματικόν διά τήν καλυτέραν όργάνωσιν

διά τήν έκτέλεσιν προχείρων όχυρωματικών έργων

καί πειθαρχίαν των.

εlς τά έν λόγω κέντρα καί τήν άξίαν ώρισμένου άρι

>>Διά τήν έπιλογήν τών κέντρων αύτών θά χρησι
μοποιηθώσιν ώς κριτήρια ή γεωγραφική θέσις, ή

θμοv άσυρμάτων.
>>'Η πλαισίωσις τών 229 τούτων κέντρων •Ασφα

άγωνιστική διάθεσις τών κατοίκων, ό βαθμός τοv

λείας διά δυνάμεως στρατού ή χωροφυλακής έκ

άπειλουμένου κινδύνου, ή άπόστασις άπό τήν πλησι

άνδρών δι' έκαστον κέντρον, θ' άπαιτήση δύναμιν

15-20

εστέραν στρατιωτικήν μονάδα καθώς καί άπό τό

4.000

περίπου άνδρών καί άνάλογον άριθμόν στελε

πλησιέστερον συμμοριακόν συγκρότημα, έν συνδυ

χών.

'

ασμφ μέ τάς δυνατότητας έπαναπατρισμοv μεγάλου

θουν έκ τής χωροφυλακής, ήτις, δι

άριθμοv προσφύγων.

λείας, συνέπτυξεν δλους περίπου τούς σταθμούς ' τής

>>Εlς έκαστον γεωγραφικώς αύτοτελές συγκρότη
μα χωρίων θά lδρυθώσιν άνάλογα τοιαύτα κέντρα,

τών όποίων ή άσφάλεια θά άκτινοβολή εlς δλοv τό

Εκ τούτων δμως

oi 2.000 καί πλέον θά προέλ
' έλλειψιν άσφα

ύπαίθρου καί συνεκέντρωσεν τούς άνδρας της εlς τά
άστικά κέντρα.
>>Διά τήν έπιτυχή έφαρμογήν τοv συστήματος τού-
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του φρονώ ότι έπιβάλλεται ή ένιαία καί αύτοτελής

τής πατρίδος. Εlναι άληθές ότι έξηγγείλαμεν μέχρι

6ργάνωσίς του, άνατιθεμένου του όλου έργου τής

τουδε κατ' έπανάληψιν τ6ν συναγερμ6ν. Συναγερμ6ς

6ργανώσεως καί λειτουργίας του εlς άνώτατον άξιω

όμως

ματικ6ν μέ κατάλληλον έπιτελείον, μ6νον δέ όσον

'Απαιτουνται όπλα, καί, πέραν τούτου, θετικά όσον

δέν

πραγματοποιείται

μέ

λ6γους

κενούς.

άφορii τήν πολεμικήν των δρiiσιν θά ύπάγωνται τά

καί σκληρά πολιτικά μέτρα, lκανά άφ' έν6ς μέν νά

κέντρα ταυτα είς τάς κατά τ6πους στρατιωτικάς άρ

διεγείρουν τήν ψυχήν του έθνους, άφ' έτέρου δέ νά

χάς, αίτινες καί θά συντονίζουν ταύτη ν πρ6ς τήν δρii

δώσουν εlς τ6ν λα6ν τ6 αίσθημα ότι α{ θυσίαι τάς

σιν του στρατου.

δποίας θά του ζητήσωμεν δέν πρ6κειται ν' άποβουν

»·Η έπιτυχία του συστήματος, τούλάχιστον ώς

εlς μάτην>>48 •

πρ6ς τάς περιοχάς τάς δποίας άφορii ή μελέτη μου,

τtς άπόψεις του γιά τή σφαιρική άντιμεtώπιση

δύναται νά θεωρήται άσφαλής. Εlναι βεβαιωμένον

του προβλήματος των άνταρτοπλήκτων, μέ εμφαση

πληθυσμοί τής Βορείου Έλλάδος διατηρουν

στή δημιουργία συνθηκών άσφάλειας στήν ύπαιθρο,

εlσέτι τήν άγωνιστικήν των διάθεσιν, ζητούντες έπι

τήν έκτέλεση εργων σέ εύρεία κλίμακα, προκειμένου

μ6νως όπλα, καί θά ήτο θανάσιμον σφάλμα έάν δέν

νά έξασφαλιστεί ή άπασχόληση τών πληγέντων καί

έσπεύδαμεν νά άξιοποιήσωμεν τ6 ταχύτερον τήν πο

δ συντονισμός τής περιθάλψεώς τους μέ τήν καθιέ

ότι

ol

λύτιμον αύτήν ήθικήν δύναμιν, τοσουτον μiiλλον

ρωση ένιαίας πολιτικής, έξέθεσε δ Κ. Καραμανλής

καθ' όσον ύπάρχει κίνδυνος, παρατεινομένης τής

καί στή διάρκεια του Κυβερνητικοί> Συντονιστικοί>

σημερινής καταστάσεως, νά άπωλεσθή αuτη έπl με

Συμβουλίου.

γlστυ ζημ{(! του έθνους.

»Πιστεύω ότι ή πραγματοποίησις του σχεδίου
τούτου, τ6σον άπ6 άπ6ψεως έμψύχου ύλικου όσον

καί άπ6 άπ6ψεως οlκονομικής, εlναι έντ6ς τών δυνα
τοτήτων μας. νΕχομεν τ6ν λα6ν τής ύπαίθρου πρ6-

θυμον νά πολεμήση, ή δέ δαπάνη -τών

·Η άπήχηση τών προσπαθειών του Κ. Καραμαν

λή στό έπίπεδο τής κοινής γνώμης ύπήρξε άπόλυτα
θετική. Ή <<Έστία)), σέ σχόλιο μέ τίτλο «Τό Προ
σφυγικόν)), έπισήμανε:

12 δισεκα

At άπόψεις, τάς όποίας έξέθεσεν ένώπιον τοϋ Κυβερνη

άπαξ καl 2 δισεκατομμυρίων περίπου

τικοϋ Συμβουλίου ό ύπουργός Προνοίας Κ. Καραμανλής,

κατά μήνα- ώς ύπολογlζεται άνωτέρω, εlναι μηδα

άπόψεις αί όποίαι εΙναι ε{ς τάς γενικάς των γραμμάς γνω

μινή έν σχέσει μέ τά προσδοκώμενα άποτελέσματα.

σταί άπό τήν έποχήν, κατά τήν όποίαν έπί τής προηγουμέ

τομμυρίων έφ

'

νΗδη δαπανώμεν κατά μήνα διά τήν περίθαλψιν καί
μ6νον τών προσφύγων

40

δισεκατομμύρια περίπου

δραχμών, μή ύπολογιζομένης καί τής άποθετικής
ζημίας, τήν δποίαν ύφίσταται ή έθνική μας οΙκονο
μία έκ τής άργlας

700.000 περίπου παραγωγικών χει

ρών.

>>Τούτο lσχύει καί διά τήν καθολικήν έφαρμογήν
του συστήματος καθ' άπασαν τήν χώραν, ffτις θ'
άπαιτήση, κατά προχείρους ύπολογισμούς,

85.000

περίπου όπλα.
>>Συνιστώ τήν άμεσον καί καθολικήν έφαρμογήν
του σχεδίου τούτου ώς τήν μ6νην δυναμένην νά δη

νης Κυβερνήσεως τά πάντα συνεζητοϋντο δημοσί~. άπο
τελοϋν μέχρι τοϋδε τήν μόνην σχετικώς όλοκληρωμένην
προσπάθειαν άποτελεσματικής άντιμετωπίσεως τοϋ μεγά

λου προβλήματος των συμμοριοπλήκτων προσφύγων" 9 •
·Η «Καθημερινή)) ύπογράμμισε:
Αύτήν τήν στιγμήν δέν ~χει μεγάλην σημασίαν ή κρι
τική περί των δσων καλώς ijκακ&ς ~γιναν εtς τό παρελθόν
εtς τό κεφάλαιον τής περιθάλψεως των προσφύγων. 'Εκεί
νο πού ένδιαφέρει εΙναι νά παρασκευασθή τώρα, έπειγόν
τως, ~να πρόγραμμα μεγάλης πνοής καί μεγάλων δυνατοτή
των. Διότι τό πρόβλημα εΙναι τεράστιον καί διότι, παρ'
δλα δσα ~γιναν ~ως τώρα, ύπάρχουν εύρύτατα κενά πού

μιουργήση τάς προϋποθέσεις τής καταρρεύσεως του

πρέπει νά καλυφθοϋν. Τό Κυβερνητικόν Συμβούλιον ~χει

συμμοριτισμου.

σκοπόν νά τό άντιμετωπίση μέ γοργόν ρυθμόν καί μέ πρα

νΑλλως, κινδυνεύομεν νά ίδωμεν

κτικά μέσα.

τήν κατάστασιν έπιδεινουμέvην.

>> 'Εκερδίσαμεν

μέχρι τοVδε έκατοvτάδας μαχών

άλλά κινδυνεύομεν νά χάσωμεν τ6ν π6λεμον.

συμμορίται κατά τ6
που, ffδη δέ παρ

'

Ol

1947 άνήρχοντο εlς 17.000 περί

όλας τάς έν τφ μεταξύ άπωλείας

των άνέρχονται εlς

26.000,

βελτιωμένοι τ6σον άπ6

άπ6ψεως δπλισμου όσον καί τακτικής. νΕχουν δέ
τήν προοπτικήν μέ τήν έντονον βιαίαν στρατολογί

αν, τήν δποίαν έσχάτως ένεργουν, νά άναβιβάσουν
τάς δυνάμεις των μέχρι του θέρους είς 40.000 άνδρας.

>>Πρ6ς άντιμετώπισιν του μεγίστου αύτου κινδύ

At σχετικαί

βεβαιώσεις τοϋ προέδρου τής Κυ

βερνήσεως, τοϋ άντιπροέδρου της καί των άρμοδίων παρα
γόντων, συνδυαζόμεναι μέ τήν ~ναρξιν της έπεξεργασίας
τοϋ σχεδίου πού κατήρτισεν έπί τοϋ θέματος ό κ. ύπουργός
τής Προνοίας, δικαιολογοϋν τήν έλπίδα δτι θά συντονι
σθοϋν ταχύτατα δλαι αί προσπάθειαι πού άφοροϋν τήν πε

ρίθαλψιν των προσφύγων 50 •

28 IANOYAPIOY 1949
Σέ σύσκεψη τών βουλευτών άπό τή Βόρειο

• Ελλά

δα, παρουσία τών ύπουργών Στρατιωτικών καί Δη

νου παρίσταται άνάγκη, όπως συνεγείρωμεν τ6 έθνος

μοσίας Τάξεως καί άλλων άρμόδιων παραγόντων δι

εlς τήν τελικήν του προσπάθειαν διά τήν σωτηρίαν

ατυπώθηκαν καί συζητήθηκαν προτάσεις γιά τήν τα-
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χύτερη δυνατή παγίωση τής δημόσιας άσφάλειας

Προνοίας, έκτελεστικαί έπιτροπαί τών άνωτέρω συμ

στίς παραμεθόριες περιφέρειες τής χώρας. 'Ιδιαίτε

βουλίων, δ ΥΕρανος τών 'Επαρχιών Βορείου

ρο βάρος δόθηκε στήν πρόταση τοϋ Κ. Καραμανλή

δος, ή Εiδική 'Υπηρεσία Περιθάλψεως 'Ελληνο

γιά τή δημιουργία κέντρων 'Ασφαλείας στήν ϋπαι

παίδων, δ ΕΕΣ, τό ΠΙΚΠΑ καί άπειράριθμοι lδιωτι

θρο, ή όποία καί άποφασίστηκε νά άποτελέσει τό

καί όργανώσεις. Καί έτόνιζον δτι, διά τήν ταχείαν

άντικείμενο είδικής μελέτης άπό τίς άρμόδιες κρατι

καί συντονισμένην άντιμετώπισιν του σπουδαιοτά

κές άρχές.

•Ελλά

του τούτου προβλήματος του άπειλουντος τήν ύπό

στασιν του έθνους, έπιβάλλεται τό ταχύτερον ή ένα

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1949

ποίησις τής κρατικής προσπαθείας.

Στή διάρκεια συζητήσεως έπί των προγραμματι

»Τό σχέδιον Α.Ν., τό δποίον λαμβάνω τήν τιμήν

κών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως Σοφούλη, δ βου

νά θέσω ύπό τήν έγκρισιν ύμών, άποσκοπεί εiς τήν

λευτής Α. Βαμβέτσος άναφέρεται σέ «κύμα καταχρή

δημιουργίαν τών προϋποθέσεων τής τοιαύτης ένα

σεων» πού παρατηρείται, κατά τήν άποψή του, στήν

ποιήσεως, τής δποίας άμεσο ν άποτέλεσμα θά ε{ναι ή

'Ελλάδα· καί, μεταξύ άλλων, έπισημαίνει:

δημιουργία ρυθμου ένιαίου, σταθερου, άλλά κυρίως

«Καί εiς αuτά άκόμη τά έπιδόματα των συμμοριοπλή
κτων ύπάρχουν καταχρήσεις. Καταχρώνται τά έπιδόματα
των συμμοριοπλήκτων τά πρόσωπα έκείνα έπ, όνόματι των

δποίων έκδίδονται τά έντάλματω>.

Σέ άπάντηση, δ Κ. Καραμανλής, ύπουργός Προ

25 εiς

τούς εlσαγγε

λείς. Θά μου έπιτρέψητε νά άναπτύξω πώς έχει τό
Έζήτησα παρά του ύπουργείου Οiκονομι

κών νά έλεγχθή τό σύστημα καί έχω ήδη είς χείρας
μου τήν γνωμάτευσιν, διά τής δποίας τό σύστημα
φαίνεται δτι εlναι καλόν. Άλλά τά έντάλματα δέν
ε{ναι δυνατόν νά έκδοθουν έπ' όνόματι άλλων, άλλά
μόνον έπ' όνόματι δημοσίων ύπαλλήλων. Άπό τά
Τρίκαλα εlχον τοιαύτην καταγγελίαν καί διέταξα,

8

έπιθεωρητής>Υ 1 •

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

καθίσταται άρμόδιος δ

τήν δρaσιν άπασών τών δημοσίων ύπηρεσιών καί
θαλψιν τών συμμοριοπλήκτων, καταρτίζη τό γενι
καί έπαναπατρισμου τών προσφύγων, παρακολουθή

δέ τήν έκτέλεσιν του προγράμματος τούτου διά Γνω
μοδοτικου Συμβουλίου, συνιστωμένου παρ' αύτου έξ
άντιπροσώπων τών άρμοδίων ύπουργείων, του Γενι

κου 'Επιτελείου Στρατου καί τής ΑΔΟΣ.
)>Υό άρθρον

4

προβλέπει τήν δημιουργίαν περι

φερειακών ύπό τήν προεδρίαν του νομάρχου συμ
βουλίων άπό τούς έκπροσώπους κυρίως τών άρμοδί
ων ύπουργείων, ώς όργάνων συντονιστικών καί έν

ταύτφ άπα κεντρωμένων, δι' ών άσκουνται καί θά πα
ρακολουθουνται τά κυβερνητικά μέτρα τ' άφορώντα
εlς τήν θεραπείαν τών πάσης φύσεως άναγκών τών

1949

Μέ σκοπό τή λήψη εκτακτων καί ριζικών μέτρων
γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος τών άνταρ

τοπλήκτων, δ Κ. Καραμανλής ύποβάλλει κατά τή
συνεδρίαση τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου τήν άκό
λουθη εκθεση:

«Εlς τήν άπό

1 καί 2

κόν πρόγραμμα τής περιθάλψεως, άποκαταστάσεως

«ΥΕχω παραπέμψει περί τούς

δπως μεταβή

»Διά τών άρθρων

ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, δπως συντονίζη
όργανισμών τών άσχολουμένων μέ τήν έν γένει περί

νοίας, διευκρίνησε:

ζήτημα.

γοργου διά τήν διαχείρισιν του δλου προβλήματος.

συμμοριοπλήκτων πληθυσμών.
))Τό σπουδαιότερον, άλλά καί δυσχερέστατον του
το έργον, τό δποίον βαρύνει σήμερον τό ύπουργείον

Κοινωνικής Προνοίας, δέν εlναι δυνατόν νά άντιμε
τωπισθή έπιτυχώς διά του ύπάρχοντος ήδη έν ταίς
έπαρχίαις προσωπικου, διότι, λόγω κυρίως τής προ

14.12.48 έκθεσιν,

fίν εlχον τήν τιμήν

σφάτου προσλήψεώς του, στερείται τής άπαιτουμέ

νά θέσω ύπ' δψιν ύμών καί ής α{ βασικαί γραμμαί

νης πείρας. 'Εφ' φ τό άρθρον

έγένοντο άποδεκταί ύπό του 'Υπουργικου Συμβουλί

σχυσιν τών Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας διά προ

ου, ύπεδείκνυον ώς μίαν τών θεμελιωδών προϋποθέ

σωπικου άποσπωμένου προσωρινώς διά κοινών άπό

σεων διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν του προβλήμα

φάσεων έξ έτέρων ύπουργείων ή όργανισμών.

5

προβλέπει τήν ένί

τος τών συμμοριοπλήκτων τόν συντονισμόν καί ένο

)) 'Αλλ' έκτός τών μέτρων τούτων έπειγούσης φύ

ποίησιν τής δράσεως τών πρός τόν σκοπόν τουτο

σεως, δέον νά σημειωθή δ τι μέγα μέρος τών άνωτέρω

άσχολουμένων ύπηρεσιών καί όργανισμών.

» vΟντως,

θέσεων τών περιφερειακών ύπηρεσιών Κοινωνικής

μέ τό θέμα αύτό άσχολουνται ήδη,

Προνοίας, ήτοι τμηματαρχών καί εiσηγητών, παρα

έκτός του ύπουργείου Προνοίας, τά ύπουργεία Συν

μένουν κεναί, ού μόνον διότι δέν ύπήρχε τό πληρουν

τονισμου,

'Υγιεινής,

Ά νοικοδομήσεως,

Έφοδια

τάς προϋποθέσεις του νόμου, τυπικάς καί ούσιαστι

σμου, Γεωργίας, ή ύπό τήν προεδρίαν του Προέδρου

κάς, άνθρώπινον ύλικόν, ίνα ένταχθή εiς ταύτας, άλ

τής Κυβερνήσε'ως έξ ύπουργών έπιτροπή, τό έν τφ

λά διότι τό Ν.Δ.

ύπουργείφ Συντονισμου Συντονιστικόν Συμβούλιον,

γραμματέως Β' έπιτρέπει τήν δι

έτερον συμβούλιον ύπό τήν προεδρίαν του ύπουργου

σμου πρόσληψιν εiς τά Κέντρα Κοινωνικής Προνοί-

618

μόνον μέχρι του βαθμου του

'

άπ' εύθείας διορι
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ας ύπαλλήλων κ:αί πτυχιούχων 'Ανωτάτων Σχολών.

καί νά διευκολύνεται ή άμεση έκτέλεση τών εργων.

δημιουργουνται αί

τέλος, παρέχεται στόν ύπουργό Προνοίας ή δυνατό

προϋποθέσεις τfjς πληρώσεως τών κενών θέσεων μέ

τητα νά έπιτάσσει χώρους καί άκίνητα γιά τή στέγα

χρι του βαθμου κ:αί του τμηματάρχου είτε διά μετατά

ση άνταρτοπλήκτω'::.

» 'Εφ'

φ, διά του άρθρου

5

άπ'

Μέ τό νέο νομοθέτημα ύλοποιήθηκαν, κατά κοι

εύθείας διορισμου πτυχιούχων 'Ανωτάτων Σχολών,

νή άναγνώριση, οί σκέψεις καί τό πρόγραμμα του

διά νά κ:αταστfj δυνατ6ν, αί περιφερειακ:αί ύπηρεσί

ύπουργοu Κοινωνικής Προνοίας καί έξασφαλίστη

αι,

καν οί προϋποθέσεις γιά τήν εύόδωση του εργου τό

ξεως έξ tτέρων δημοσίων ύπηρεσιών, είτε δι

έπανδρωμέναι πρεπ6ντως,

'

νά άποκ:τήσωσι τ6

άναγκ:αiον διά τήν λειτουργίαν αύτών δμαλ6ν κ:αί

σο τής περιθάλψεως τών

κ:ανονικ:6ν ρυθμ6ν διά τάς παρούσας, μάλιστα έξαι

πλήκτων δσο καί του άσφαλοuς καί σύντομου έπα

ρετικ:άς δυσχερείς συνθήκ:ας.

ναπατρισμοu στήν ίδιαίτερη περιφέρειά τους μετά

»Διά του άρθρου

6 προβλέπεται

ή παροχή εiς τ6

προσωπικ:6ν του ύπουργείου Προνοίας, τ6 έξερχ6μi
νον τfjς έδρας του διά τήν έκ:τέλεσιν ύπηρεσίας σχε

)) 'Εν

10

ής έξεδ6θη ή

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1061/ 48 πράξις

7 κ:αί 8 κ:υρουται

1949

'Ανακοινώνεται άπό τό ύπουργείο Προνοίας ή
διάθεση

τέλει, διά τών άρθρων

περίπου άνταρτο

τόν τερματισμό του ενοπλου άγώνα.

τιζομένη"ς μέ τούς συμμοριοπλήκ:τους, πρ6σθετος
άποζημίωσις.

750.000

150

έκατομμυρίων δραχμών, μέ σκοπό τήν

άφ'

άμεση περίθαλψη τών άστέγων μετά τή σφοδρή κα

του 'Υπουργικ:ου Συμ

κοκαιρία πού ένέσκηψε στήν Κρήτη. Γιά τήν προ

βουλίου, άφορώσα εiς μέτρα τινά διά τήνάναγκ:αστι

σωρινή στέγαση τών θυμάτων τής θεομηνίας ί::γινε

κ:ήν στέγασιν τών συμμοριοπλήκ:των πληθυσμών))52•

άποστολή

Μέ βάση τήν είσήγηση του Κ. Καραμανλή, τήν
όποία καί ένέιφινε τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, έκδό
θηκε δ ύπ' άριθ .

894

'Αναγκαστικός Νόμος <<περί

συντονισμοί> τών μέτρων διά τήν θεραπείαν τών πά
σης φύσεως άναγκών τών συμμοριοπλήκτων», ό
όποίος καί δημοσιεύτηκε στίς

4

Μαρτίου

1949.

Μέ τό άρθρο Ι, ό ύπουργός Κοινωνικής Προνοί
ας συντονίζει τή δράσιν δλων τών ύπηρεσιών πού

άσχολοuνται «περί τήν θεραπείαν τών άναγκών τών
συμμοριοπλήκτων, πρός τοuτο δέ καταρτίζει τό γε
νικόν

πρόγραμμα

περιθάλψεως,

άποκαταστάσεως

75 μεγάλων σκηνών, ίκανών νά στεγάσουν
19 περίπου χιλιάδες άτομα, 1700 δεμάτων ίματισμοu καί

κλινοσκεπασμάτων.

11

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1949

'Ο Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής έφοδιοπομπής

120 αύτοκινήτων,

έπισκέπτεται τό Καρπενήσι, εύθύς

μετά τήν έπίθεση καί τήν προσωρινή κατάληψη τής
πόλεως άπό τούς άντάρτες.

Στό γεγονός τής έπισκέψεως του ύπουργοu Προ
νοίας στή δοκιμασμένη κωμόπολη άναφέρεται τό

άκόλqυθο είδησεογραφικό δελτίο:

καί έπαναπατρισμοu τών συμμοριοπλήκτων». Προ

Χθές τήν f>σπέραν έπανήλθεν έκ: Καρπενη.σίου δ ύπουρ

κειμένου νά έξυπηρετηθεί ό σκοπός αύτός συνιστa

γός τής Προνοίας κ:. Καραμανλής , δστις μετέβη έκ:εί έπί

ται «παρά τφ ύπουργψ» γνωμοδοτικό Συμβούλιο, κα

κεφαλής

θώς καί διυπουργική έπιτροπή μέ είσηγητή καί πάλι

νας άνακ:οινώσεις του κ:. ύπουργου, ο{ νεκροί είς τό Καρπε

τόν ύπουργό Προνοίας καί μέ σκοπό τήν τελική έπε
ξεργασία του προγράμματος καί τήν έναρμόνισή του
μέ τό γενικότερο πρόγραμμα άνορθώσεως τής χώρας .
Παράλληλα, έπέρχεται ούσιαστική άλλαγή καί άπο
κεντρώνονται οί ύπηρεσίες περιθάλψεως τών άνtαρ

120 αύτοκ:ινήτων μέ διάφορα έφόδια.

νήσι ύπολογίζονται είς

500, οϊτινες,

Κατά γενομέ

έπιχειρήσαντες νά δι

αφύγουν, άπέθανον άπό τό ψυχος κ:αί τά κρυοπαγήματα κ:αί
κ:ατεχώσθησαν ύπό των χιόνων. Εiδικ:ά συνεργεία, έπί τού
τφ συγκ:ροτηθέντα, έρευνουν τήν περιοχήν διά τήν άνακ:ά
λυψιν τών πτωμάτων τών οϋτω άποθανόντων. Κατά τάς ίδί
ας άνακ:οινώσεις του κ:. ύπουργου, οί βιαίως στρατολογη

τοπλήκτων μέ τή σύσταση τοπικών συμβουλίων

θέντες νέοι κ:αί νεάνιδες άνέρχονται κατά προχείρους ύπο

στήν εδρα κάθε νομαρχίας, έπιφορτισμένων μέ τή

λογισμούς είς

μελέτη καί τήν άμεση έπίλυση κάθε σχετικοί> θέμα

ως στρατολογηθέντων δέν έπερατώθη άκ:όμη .

1200. Πάντως ή πλήρης άπογραφή

των βιαί

τος. Μέ τή νέα νομοθετική ρύθμιση, άναμορφώνεται

Διά τών μεταφερθέντων έκ:εί έφοδίων δύνανται νά ίκ:α

τό σχέδιο «Πρόνοια καί 'Εργασία» μέ τρόπο πού νά

νοποιηθουν πλήρως δλαι α{ ύπάρχουσαι άνάγκ:αι. Τά συ

καλύπτει τήν άπασχόληση μεγάλου άριθμοu άνταρ

νεργεία του 'Ερυθρου Σταυ ρου παρέχουν πdσαν περίθαλ

τοπλήκτων σέ παραγωγικές έργασίες. Πρός τοuτο,

κατανέμεται έφάπαξ σέ κάθε περιφέρεια καί άνάλογα
μέ τόν άριθμό τών προσφύγων ποσό

70

δισεκ. δρα

χμών, γιά τή διάθεση του όποίου άποφασίζουν τά

τοπικά συμβούλια, έπιφορτισμένα άπό τόν ύπουργό

ψιν είς τούς άσθενείς, είδικ:ή δέ έπιτροπή συνεκ:έντρωσε

200

παιδιά άπορα κ:αί όρφανά, τά όποία θά έγκ:ατα.σταθουν είς

τήν παιδόπολιν τής Λαμίας . Διά τήν παροχήν βοηθείας είς
τούς κατοίκους του Καρπενησίου διετέθησαν
δραχμών κ:αί ετερα
ρων έργασιών.

Προνοίας μέ δλες τίς σχετικές άρμοδιότητες, ώστε

10.000.000

νά παρακάμπτονται οί γραφειοκρατικές διατυπώσεις

ύπαλλήλων κ:αί

150.000.000

I 75.000.000

διά τήν έκ:τέλεσιν διαφό

'Επίσης, διετέθησαν ύπό του ύπουργου

δραχμών διά τήν μισθοδοσίαν των δημοσίων

10.000.000

διά τήν ένίσχυσιν του Δήμου.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

88

τέλος, δ κ . Καραμανλής προέβη ε{ς τήν άντικατάστασιν

''Εύθι5νην έχει καί ό έλεγκτής του Δ ημοσlου Τα

του νομάρχου κ. Κολοκυθά, έναντίον του δποίου οί κάτοι

μείου, ό όποίος ώφειλεν έκτου νόμου νά ζητή τήν

κοι ήσαν κατηγανακτισμένοι καί άνέθεσε τήν ύπηρεσίαν

προσκόμισιν έπισήμου aντιγράφου πρακτικού έκλο

του ε{ς τόν διευθυντήν τfjς νομαρχίας 53 •

γής τοv Διοικητικού Συμβουλίου τοv lδρι5ματος. Ή
αύτή εύθι5νη βαρι5νει καί τήν ύπηρεσίαν έλέγχου δα

12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

πανών τοv 'Ελεγκτικού Συνεδρίου. τέλος, έάν ό δι

1949

·Ο Κ. Καραμανλής διατάζει τή διενέργεια αύ
στηρ&ν διοικητικών άνακρίσεων μετά τήν καταγγε
λία γιά κατάχρηση

500

λους τοϋ ύπουργείου

εκατομμυρίων άπό ύπαλλή

Προνοίας. «Τό ύπουργείον

Προνοίας εχει τήν τύχην νά εχη ενα λαμπρόν ύπουρ
γόν», παρατηρεί σέ σχετικό σχόλιό της ή «Καθημε

ευθυντής 'Εντελλομένων 'Εξόδων εlχε τήν συνεί
δησιν δτι ύφίστανται δι5ο σωματεία, τόlνα εiς Θεσ
σαλονίκην καί τό lτερον εiς 'Αθήνας, ό διευθυντής
lδρυμάτων κ.λ.π. τοv ύπουργείου εlχε τήν πεποίθη
σιν δτι πρόκειται περί ένός σωματείου, τοv τής Θεσ
σαλονίκηρλ

ρινή»· «άς φροντίση, λοιπόν, νά άναζητήση τούς
ύπευθύνους τής βαρυτάτης αύτής άμελείας» 54 •

·Ο Κ. Καραμανλής δήλωσε δτι θά ένεργήσει γιά

τήν πειθαρχική δίωξη τ&ν ύπευθύνων καί θά καταλο

'Όπως άνακοινώνεται, δύο ήμέρες άργότερα, δ

γίσει εύθύνες γιά κάθε παράλειψη.

ελεγχος θά διενεργηθεί κάτω άπό τήν προσωπική

έποπτεία τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας, δ δποίος χορήγη

24

σε στούς προϊσταμένους τής Διευθύνσεως 'Ιδρυμά
των καί Σωματείων, δπου ύπηρετοϋσε δ ύπεύθυνος
γιά τήν κατάχρηση, άδεια μέχρις δτου περατωθεί δ

ελεγχος. 'Ο Κ. Καραμανλής δήλωσε δτι δέν θά γίνει

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-

14

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1949

·Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, Κ. Καρα

μανλής, άναλαμβάνει προσωρινά τήν άσκηση τ&ν
καθηκόντων καί τοϋ ύπουργοϋ 'Υγιεινής.

δποιαδήποτε άνακοίνωση πρίν άπό τήν δλοκλήρωση

2 ΜΑΡΊΊΟΥ 1949

τοϋ σχετικοϋ έλέγχου!
Φεβρουαρίου, δ ύπουργός Κοινωνικής

'Ανακοινώνεται άπό τό ύπουργείο Προνοίας ή

Προνοίας εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη

Στίς

νέα άποστολή είδ&ν διατροφής καί ίματισμοϋ στούς

26

άνακοί νωση:

κατοίκους τοϋ Καρπενησίου. UΟπως διευκρινίζεται

«'Από τόν ένεργηθέντα έλεγχο ν &πεκαλύφθη δτι
ή κατάχρησις ήρχισεν aπό τοv

1938,

συνεχίσθη δέ

1948. Κατά τάς χρήσεις 193841 κατεχράσθη 800.000 δραχμάς, 1941-42 έτέρας
800.000, 1942-43 δραχμάς 2.500.000, 1943-44 δραχμάς
643.000 καί τό 194445 δραχμάς 8.820.000.000.000.

μέχρι του Νοεμβρίου

σχετικά, μετά τήν άποκατάσταση ρυθμοϋ δμαλής
ζωής στήν πόλη, ή παροχή περιθάλψεως θά έντοπι
στεί σέ μόνους τούς άνταρτοπλήκτους.

4

ΜΑΡΊΊΟΥ

1949

'Από τής aπελευθερώσεως καί έντεvθεν δραχμάς

Μετά τή δημοσίευση τοϋ Α. Ν. γιά τήν άποκέν

Ώσαι5τως, aπό τάς &νατεθεlσας εiς αv

τρωση τ&ν άρμοδιοτήτων τοϋ ύπουργείου Προνοίας,

726.750.000.

τόν προσωπικάς διαχειρίσεις κατεχράσθη

71.262.000

δ Κ. Καραμανλής μέ άπόφασή του συνιστa τά προ

δραχμάς. Διά τήν κάλυψιν τής ώς άνω ζημίας του

βλεπόμενα νομαρχιακά συμβούλια, στά όποία καί

Δημοσίου κατεσχέθησαν 633 χρυσαί λίρα ι 'Αγγλίας

μεταβιβάζονται οί άρμοδιότητες τοϋ ύπουργοϋ γιά

καί άλλα κινητά καί &κίνητα περιουσιακά στοιχεία

τό χαρακτηρισμό τ&ν άνταρτοπλήκτων, τή θεώρη

του καταχραστοv, aξίας περίπου

δρα

ση τ&ν καταστάσεων τ&ν Κέντρων Προνοίας, τήν πε

»'Ο Ψυλλίδης έπωφελείτο τής συνωνυμίας του έν

καί τή στέγασή τους, καί τήν ύπόδειξη γιά τήν έκτέ

Θεσσαλονίκυ λειτουργούντος lδρι5ματος "Μέριμνα

λεση κοινωφελών εργων τοϋ σχεδίου <<Πρόνοια

150.000.000

ρίθαλψη, τόν έπαναπατρισμό, τήν άποκατάσταση

χμών.

του Παιδιού" καί έξέδιδε aποδείξεις καί διά τό &νι5-

, Εργασία».

παρκτον ίδρυμα 'Αθηνών ύπό τόν αvτόν τίτλο ν. Συ

άριθμό τ&ν προσφύγων άπό κάθε νομό, κατανεμήθη

Μέ τό σκοπό αύτό καί άνάλογα μέ τόν

νεργός του Ψυλλίδη ήτο ή ύπάλληλος τών έvτελλομέ

καν διάφορα ποσά άπό τό γενικό των

νων έξόδων Ν. Μαστέλλου, ήτις έπίσης προεφυλα

μυρίων δραχμών γιά τό μέχρι τέλους τοϋ οίκονομικοϋ

38

δισεκατομ

κίσθη. Εύθvναι διαφόρων όργάνων καί ύπηρεσιών

ετους χρονικό διάστημα. 'Υπολογίζεται δτι, χάρη

aπεδείχθησαν κατά τήν έρευναν τής ύπηρεσίας.

στήν πίστωση πού εχει διατεθεί, παρέχεται ή δυνα

Έάν

τότητα γιά τήν άπασχόληση

ol προϊστάμενοι

τοv Ψυλλίδη έτήρουν ποσοτι

35.000 έργατ&ν έπί τέσ

κοι5ς λογαριασμοι5ς καί έάν ήλέγχετο ή κίνησις αύ

σερις μήνες. Γιά τήν έφαρμογή, έξάλλου, τής άπο

τών έν &ντιπαραβολfί πρός τοι5ς λογαριασμοι5ς τής

κεντρώσεως τοποθετοϋνται

ύπηρεσίας έντελλομένων έξόδων θά ήδι5νατο

των κεντρικών ύπηρεσι&ν τοϋ ύπουργείου σέ διάφορα

προληφθή ή κατάχρησις.

νά

14

άνώτεροι ύπάλληλοι

διαμερίσματα τής χώρας. Οί περιφερειακές ύπηρε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΝΟΙΑ- ΕΡΓΑΣIΑ»

σίες Προνοίας ένισχύονται μέ ΙΟ5 δημοδιδασκάλους.
'Ο Κ. Καραμανλής έξέφρασε τήν έλπίδα δτι τά

89

Προνοίας συνέρχεται σέ πρώτη συνεδρίαση τό Γνω
μοδοτικό Συμβούλιο, τό όποίο συστάθηκε δυνάμει

νομαρχιακά συμβούλια θά λειτουργήσουν μέ τρόπο

τοϋ Α . Ν.

πού νά έξυπηρετεί τούς άνταρτοπλήκτους.

γράμματος περιθάλψεως των άνταρτοπλήκτων. Στή

894,

μέ κύριο θέμα τόν καταρτισμό προ

συνεδρίαση ελαβαν μέρος άντιπρόσωποι τής άμερι

7-13

MApτiQY

'Ο Κ.

κανικής οίκονομικής άποστολής, τών ύπουργείων

1949

Καραμανλής πραγματοποιεί επταήμερη

περιοδεία στήν 'Ανατολική Μακεδονία, μέ έπίκεν
τρο τίς πόλεις Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα καί

Σέρρες. ·Ο είδικότερος σκοπός τής περιοδείας του
έντοπιζόταν στήν έπιτόπια έξέταση των θεμάτων πού
σχετίζονται μέ τήν περίθαλψη των άνταρτοπλήκτων.
'Αφοϋ προήδρευσε των νομαρχιακών συμβουλίων
πού μόλις εΙχαν, μέ άπόφασή του, συσταθεί, καί μετά
άπό μακρά συνεργασία μέ τόν ύπουργό Βορείου
·Ελλάδος, έκδήλωσε τήν ίκανοποίησή του γιά τό
συντελούμενο εργο.

Οίκονομικών, 'Ανοικοδομήσεως, Συντονισμοϋ, 'Εφο

διασμοϋ, Γεωργίας, 'Υγιεινής, καθώς καί τοϋ Γενι
κοϋ 'Επιτελείου Στρατοϋ.
'Ο Κ. Καραμανλής άνέπτυξε τούς έπιδιωκόμε
νους στόχους μέ βάση τό νόμο καί τόνισε τή μεγάλη
σημασία πού άποδίδει στήν καλή έφαρμογή ενός

ενιαίου προγράμματος, προπαντός γιά τόν έπαναπα

τρισι.ίό των άνταρτοπλήκτων. 'Ενόψει των εύνοϊκών
συνθηκών πού δημιουργήθηκαν, άποφασίστηκε νά
χωριστεί τό πρόγραμμα, πρώτο , στή συνέχιση καί

βελτίωση τής περιθάλψεως καί, δεύτερο, στήν όργά
νωση καί τήν άποκατάσταση των άνταρτοπλήκτων
στίς εστίες τους. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή, τά

14

MApτiQY

1949

ύπουργεία όφείλουν νά καταρτίσουν έπί μέρους προ

Στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος «Πρόνοια καί

'Εργασία», δ Κ. Καραμανλής άνακοινώνει τή διάθε
ση κατά διοικητικές περιφέρειες: Θεσσαλονίκης 2Υ2

1 δισ., 'Ημαθίας Ι δισ.,
2.400 εκατ., Πέλλης 1.300
εκατ . , Σερρών 2.200 εκατ., Φλωρίνης 800 εκατ., Χαλ
κιδικής 500 εκατ., Δράμας Ι δισ., UΕβρου 700 εκατ.,
Καβάλας 820 εκατ., Ξάνθης 600 εκατ. καί Ροδόπης
600 ε κατ. 'Ο ύπουργός Προνοίας δήλωσε δτι μέ τίς

γράμματα, προορισμένα νά περιληφθοϋν στό ενιαίο
πρόγραμμα πού θά ύποβληθεί στήν Κυβέρνηση άπό
τόν ύπουργό Προνοίας.

δισ. δραχμών, Καστοριάς
Κιλκίς Ι δισ., Κοζάνης

παραπάνω πιστώσεις, πού θά έπεκταθοϋν καί σέ aλλα
διαμερίσματα τής χώρας, έξασφαλίζεται άμοιβόμενη
έργασία σέ

20 χιλιάδες

aτομα γιά χρονικό διάστημα

ενός τετραμήνου.
Ό Κ. Καραμανλής διευκρίνησε άκόμη δτι άνέ
θεσε τήν έπίβλεψη τής καλής λειτουργίας τοϋ προ

γράμματος σέ άνώτατους ύπαλλήλους τοϋ ύπουργεί
ου καί τή γενική έποπτεία σέ διευθυντή τοϋ ύπουρ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1949
'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει τήν περάτωση

τής άπογραφής των άνταρτοπλήκτων πού ε{ χε άναλά
βει νά διενεργήσει τό ύπουργείο Κοινωνικής Προ
νοίας καί δίνει στή δημοσιότητα τά άκόλουθα στα
τιστικά στοιχεία:
«'Ο άριθμός των συμμοριοπλήκ:των όλοκ:λήρου της
χώρας άνέρχεται εtς

158.558

οΙκογενείας, ijτοι άτομα

706.092.
»·Η κατανομή του ώς άνω άριθμοϊ> κατά ήλικ:ίας ~χει

ώς tξης: 'Από

19-60

0-6 έτών 113.137, άπό 7-18 έτών 224.952, άπό
318.821 κ:αί άπό 61 κ:αί άνω 46.181.
τούτων, ο{ 662.890 χαρακ:τηρισθέντες ώς συμμο

έτών,

»'Εκ:

γείου Προνοίας πού έγκαταστάθηκε ήδη στή Θεσ

ριόπληκ:τοι περιθάλπονται ύπό του Κράτους, παρεχομένου

σαλονίκη. Συνέστησε τήν έπανεξέταση των καταλό

εlς τούτους χρηματικοί> ήμερησίου βοηθήματος κ:αί του

γων των άνταρτοπλήκτων πρός έπανόρθωση τυχόν

άρτου των δωρεάν. Εlς τούς ύπολοίπους χαρακ:τηρισθέντας

άδικιών καί τόν aμεσο έπαναπατρισμό δσων άπομα

β' κ:αί γ' κατηγορίας παρέχεται πaσα άλλη περίθαλψις,

κρύνθηκαν άπό τόν τόπο διαμονής τους. Στούς έπα

πλήν των άνωτέρω.

ναπατριζόμενους θά παρέχεται έπίδομα καί διατροφή
γιά δύο μήνες . 'Ο ύπουργός Προνοίας πρόσθεσε δτι

θά είσηγηθεί τή λήψη καί aλλων εύεργετικών μέ
τρων άπό τά ύπουργεία Γεωργίας καί 'Ανοικοδομή
σεως. Οί άνακοινώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή εγιναν
κατά τήν έπιστροφή άπό τήν περιοδεία του στή Βό
ρειο 'Ελλάδα, μετά τήν δλοκλήρωση τής δποίας έξέ

»'Επίσης, έκ: της άπογραφης κ:ατεδείχθη δτι α{ πυρπο

ληθείσαι οlκ:ίαι ύπό των συμμοριτών κ:αθ' άπασαν τήν χώ
ραν άνέρχονται εtς
όλικ:ως εtς

25.709,

α{ δέ λεηλατηθείσαι μερικώς

ii

102.416.

»Εlς έπίτακ:τα οtκ:ήματα οtκ:ογένειαι

39.097, εις άνεγερ
22.785, έπί ένοικ:ίφ 27.195, εις πρό
3.277, φιλοξενούμενοι 28.912.

θέντες καταυλισμούς

χειρα στέγαστρα

»0{

ύπό των συμμοριτών

ij

συνεπεί~ της δράσεώς των

φρασε ίκανοποίηση γιά τό συντελούμενο εργο.

φονευθέντες, άνέρχονται εις

23

πανa τό Κράτος μόνον διά του ύπουργείου Προνοίας, χω

9.117.

»Διά τήν περίθαλψιν των ώς άνω συμμοριοπλήκ:των δα
MApτiQy

1949

Ύπό τήν προεδρία τοϋ ύπουργοϋ Κοινωνικής

ρίς νά ύπολογίζωνται α{ δαπάναι των άλλων ύπουργείων
των άσχολουμένων μέ τό θέμα τοϊ>το , ijτοι των ύπουργείων
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Κυβέρνηση Σοφούλη. 'Ο Κ. Καραμανλής ύπουρyός Μεταφορών.
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'Ανοικοδομήσεως, Γεωργίας καί 'Υγιεινής , τά κάτωθι κα
τά μήνα ποσά:

»Διά χορήγησιν έπιδόματος
σίαν

7.600

23.000

έκατ., δι· άρτοδο

έκατ., διά φωτισμόν, θέρμανσιν, μετακίνησιν,

έπιστροφήν είς τάς έστίας κ.λ.π. γενικά ~ξοδα

5.000.

'Ωσαύτως, διά τήν περίθαλψίν των διετέθησαν μέχρι σή 
μερον τά κάτωθι είδη :
»Μεταχειρισμένος ίματισμός καί ύπόδησ ις χιλιογρ.

744.554, ίματισμός καινουργής καί τεμάχια 1.292.000, ύπο
δήματα καινουργή ζεύγη 266.000, κάλτσες καινουργείς
600.000 καί κλινοσκεπάσματα 302.676.
»'Εκτός τών άνωτέρω, διετέθησαν καί 300.000 χιλιογρ .
μεταχειρισμένου ίματισμοu, ύποδήσεως καί κλινοσκεπα
σμάτων προερχόμενα έκ δωρεών ξένων όργανώσεων , σου
ηδικών, καναδικών, άμερικανικών κ.λ . π . » .

Μέ τήν ευκαιρία αότή, τό ύπουργείο Κοινωνικής
Προνοίας, άνακοίνωσε καί τά άκόλουθα στατιστικά
στοιχεία, πού άνάγονται σέ aλλους τομείς τfjς δρα
στηριότητάς του:
« 'Άποροι: Ούτοι καθ' δλον τό Κράτος σήμερον άνέρ
χονται μετ' αύστηράν κρίσιν ώς ~χοντες είσόδημα κάτω
τών

50.000

δραχμών είς

1.040.465,

ήτοι

14,06%

έπί του

πληθυσμοί) . ·Εκ τούτων τό Κράτος περιθάλπει τούς διαμέ
νοντας είς πόλεις καί χωρία κάτω τών
άνερχομένους είς

712.138.

3.000

κατοίκων,

Είς τούτους παρέχονται τά τρό

φιμα δωρεάν.
»Μέλη των οίκογενειών στρατευθέντων : Ταuτα άνέρ

χονται είς

713.023

έπιδοτούμενα ύπό του Κράτους. 'Εάν

δηλαδή τό Κράτος παρείχε περίθαλψιν καί είς τούς άπό
ρους, τούς διαμένοντας είς πόλεις καί κωμοπόλεις άνω των

3.000 κατοίκων θά ~δει νά παρέχη ταύτην σήμερον είς
2.419.487 άτομα, ήτοι είς 32,6% έπί του πληθυσμοί) τής
χώρας , χωρίς είς τόν άριθμόν τοuτον νά συμπεριλαμβά
νωνται οί περιθαλπόμενοι είς τά διάφορα ίδρύματα, όρφα

νοτροφεία, παιδουπόλεις, παιδικούς σταθμούς , γηροκο
μεία καί διάφορα άσυλα.
»Παιδική προστασία: 'Εκ τής παρά του ύπουργείου

Προνοίας ένεργηθείσης άπογραφής προκύπτει δτι τά παι
διά καί οί νέοι δλοκλήρου τής χώρας άπό

0-18 έτών άνέρ
2.700.000. 'Εκ τούτων όρφανά έκ πατρός
220.000, έκ μητρός 80.000 καί έξ άμφοτέρων των γονέων
40.000. Σύνολον όρφανών : 340.000.
χονται είς

»Ή είς ταuτα παρεχομένη προστασία γίνεται ώς άκο

λούθως: Διά του ΠΙΚΠΑ παρέχεται άπό

καί

άπό

Είς

2-6

γάλα καί ίδιαιτέρα τροφή είς

0-2 έτών γάλα
800.000 παιδιά.

παιδικάς κατασκηνώσεις άπεστάλησαν καί διετράφησαν
κατά τό παρελθόν ~τος
ροuνται

16.242.

20.000.

Είς παιδουπόλεις συντη

Είς πρεβαντόρια άσθενικά παιδιά

Είς βρεφοκομεία συντηροuνται
έστίας χορηγοuνται

1.500

1.500.

βρέφη. ·Από είδικάς

6.000 μερίδες συσσίτια ήμερησίως δι '

άπορα προφυματικά παιδιά. Είς άγροτικάς οίκοκυρικάς

σχολάς συντηροuνται καί έκπαιδεύονται

1116

Είς λέσχας έργαζομένων κοριτσιών καί άγοριών

κορίτσια.

2200.

Είς

κρατικά όρφανοτροφεία ένδιαιτώνται καί εκπαιδεύονται

3700

παιδιά, ένώ άλλα

15.000

όρφανά ~χουν τοποθετηθή

παρ ' οίκογενείας πρός συντήρησιν έπί καταβολij όρφανι
κοu επιδόματος».
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'Ο ύπουργός Προνοίας άπέστειλε άκόμη πρός

των, άνθελονοσιακά, δενδροφυτεύσεις καί λοιπά. 'Υπολο

τούς γενικούς διοικητές καί νομάρχες έγκύκλιο σχε

γίζεται ότι διά τήν έκτέλεσιν των εργων αύτών θά χρεια

τική μέ τήν έφαpμογή άπό τά 34 νομαρχιακά συμβού
λια τοϋ νόμου περί συντονισμοϋ των μέτρων γιά τήν

περίθαλψη των κάθε μορφfϊς άναγκών των άνταρτο
πλήκτων. Συγκεκριμένα, συνιστάται ή λήψη σύντο

σθοϋν πενήντα χιλιάδες ήμερομίσθια καί θά διατεθοϋν
πεντακόσια έκατομμύρια δραχμών, τά όποία εχουν έγγρα
φή εiς τόν σχετικόν προϋπολογισμόν, χαρακτηρισθέντα

ώς εργα κοινωνικής προνοίας, δπως καί πράγματι εΙναι 55 •

νων μέτρων ι'iμεσης βοήθειας καί έφιστaται ή προ
σοχή ώστε νά χαρακτηρίζονται ώς άνταρτόπληκτοι

27

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

δσοι εχουν πράγματι πληγεί άπό τούς άντάρτες.

1949

'Ο Κ. Καραμανλης έγκρίνει τή χορήγηση ποσοϋ

'Όσοι έγκαταλείπουν, γιά δποιοδήποτε λόγο, τά χω

400

ριά τους προκειμένου νά συγκεντρωθοϋν στίς πόλεις,

ξι συνολικά εργων έγγειοβελτιωτικών καί δδοποιίας

εκατομμυρίων δραχμών γιά τήν έκτέλεση δεκαέ

δέν θά τύχουν είδικης περιθάλψεώς. 'Ο έπαναπατρι

στά Δωδεκάνησα, δπου καί θά έργαστοϋν οί άποροι

σμός των άνταρτοπλήκτων θά γίνεται μέ συνεργασία

της περιοχης,

των νομαρχιακών συμβουλίων καί των κατά τόπους
στρατιωτικών άρχων καί των τμημάτων χωροφυλα

κης. Κατά τή στέγαση των άνταρτοπλήκτων θά προ
τιμώνται οί οίκογένειες πού εχουν άνήλικα παιδιά.
'Εργασία στά κατά τόπους κοινωφελη εργα θά παρέ

χεται σέ δσους άνταρτοπλήκτους ε{ναι σέ θέση νά

23-40%

τοϋ δλου πληθυσμοϋ.

'Η άπόφαση τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας άναγγέλ
θηκε μετά τήν έπιτόπια μετάβασή του, μέ τή συνο
δεία καί τοϋ ύπουργοϋ 'Υγιεινης, Κ. Ροδόπουλου.

6-11

ΜΑ · Ι · ΟΥ

1949
ς

'Ο Κ. Καραμανλης, μέ άφετηρία τή Θεσσαλονί-

έργαστοϋν.

κη, πραγματοποιεί περιοδεία στή Βόρειο 'Ελλάδα μέ

14

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

σκοπό τήν άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος τοϋ έπα

1949

'Ο Θ. Σοφούλης σχηματίζει νέα Κυβέρνηση, με
τά άπό παραίτησή του στίς

10

'Απριλίου

ναπατρισμοϋ μεγάλου άριθμοϋ άνταρτοπλήκτων άπό
τή Μακεδονία καί τή Θράκη.

1949.

'Ο Κ. Καραμανλης διατηρεί, καί στή νέα Κυβέρ
νηση, τό ύπουργείο Κοινωνικης Προνοίας.

Κατά τήν έπιστροφή του, δ ύπουργός Κοινωνικης

Προνοίας δήλωσε δτι ή κατάσταση, μετά τίς έκκα
θαριστικές έπιχειρήσεις καί τή δημιουργία κέντρων
'Ασφαλείας, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση άπό

20

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1949

'Αποκατασταθείσης τής τάξεως εiς τήν Πελοπόννη

κάθε ι'iποψη. Ή βελτίωση αύτή όχι μόνον άνέκοψε
τή συγκέντρωση νέων προσφύγων στά άστικά κέν

σον, ijρχισεν ό έπαναπατρισμός των συμμοριοπλήκτων εiς

τρα, άλλά καί δημιούργησε αίσιόδοξες προοπτικές

τά χωρία των . Μέ τόν έπαναπατρισμόν των συμμοριοπλή

γιά τήν έξέλιξη τοϋ προσφυγικοϋ προβλήματος.

κτων, τό Κράτος θά άπαλλαγή άπό ενα τεράστιον εξοδον,

~Ηδη, προβλέπεται δ έπαναπατρισμός στή Μακεδο

τό όποίον εΙ χε διά τήν παροχή ν έπιδομάτων εiς δλον αύτόν

νία

τόν κόσμον, ό όποίος, διά νά άποφύγη τόν κίνδυνον άπό

έπαναπατρίστηκαν

τούς συμμορίτας, εΙ χε καταφύγει εiς τάς πόλεις ζητών τήν

ώς τά τέλη Μαίου θά εχουν έπιστρέψει στίς εστίες

προστασίαν καί τήν βοήθειαν τοϋ Κράτους.

Μέ αύτή τή βασική διαπίστωση άρχίζει τό κείμε

110.000

προσφύγων ώς τό τέλος 'Ιουνίου, ένώ

30.000

τίς τελευταίες μέρες, καί

τους ι'iλλοι 35.0ό0, καί στή διάρκεια τοϋ 'Ιουνίου οί
ύπόλοιποι

45.000.

Σχετικά, δ Κ. Καραμανλης θά εί

νο άνταποκρίσεως της έφημερίδας «Τό Βημα)) άπό

σηγηθεί στό Συντονιστικό Συμβούλιο νά χορηγη

τήν Τρίπολη, γιά νά προχωρήσει στή συνέχεια στήν

θοϋν στούς έπαναπατριζόμενους τά άπαραίτητα οί

άναφορά των μέτρων πού εχουν προβλεφθεί μέ πρω

κονομικά μέσα.

τοβουλία τοϋ ύπουργείου Προνοίας. Προκειμένου νά

άξιοποιηθοϋν, δπως παρατηρεί, τά διατιθέμενα ποσά

12

«ύπό τύπου έπιδομάτων έπ' ιόφελεί~ των κατοίκων
των χωρίων)), εχει προγραμματιστεί νά παρέχουν οί
τελευταίοι τήν προσωπική τους έργασία γιά τήν έκτέ
λεση εργων κοινης ιόφελείας. Είδικότερα, έπισημαί

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1949

Μόλις πληροφορήθηκε δτι κρατικοί ύπάλληλοι
κατακρατοϋν ποσά καί δέχονται φιλοδωρήματα άπό

άνταρτόπληκτους, δ Κ. Καραμανλης έξέδωσε έγκύ
κλιο, δπου καί άναφέρονται τά άκόλουθα:

νεται:

Σύμφωνα μέ τάς ληφθείσας άποφάσεις, εiς πάντα τά

χωρία τής Πελοποννήσου θά κατασκευασθοϋν ύπό των κα
τοίκων εργα, τά όποία θά βελτιώσουν τήν έν γένει διαβίω

σίν των. Τά εργα αύτά θά εΙναι κυρίως χωματουργικά, έπι

«'Η τακτική αϋτη αίφνιδιάζει δμολογουμένως τά
αίσθήματα παντός "Ελληνος, διότι aποδεικνύει ότι

ol

άνθρωποι ούτοι στεροίΊνται καί συνειδήσεως καί

πατριωτισμοίΊ.

σκευής των όδών των χωρίων, άποστραγγιστικοί χάνδα

»Ούδείς χαρακτηρισμός δύναται νά θεωρηθή aρ

κες, άρδευτικά έπισκευής ύδραyωγείων, άνορύξεως φρεά-

κετός διά νά στιγματίση τήν πρaξιν ταύτην, κατά τήν
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δποίαν φέρονται δημόσιοι λειτουργοί ώς έκμεταλ

9

ΙΟΥΝΙΟΥ

λευταί τής άνάγκης καί τής δυστυχίας τών συμπα
τριωτών των.

)) 'Επιθυμών

δπως τεθή δριστικώς τέρμα εlς τήν

έγκληματικήν ταύτην άσχημίαν, παραγγέλλω δπως
yνωστοποιηθή είς πάντας τούς ύπολδγους καί τούς

διά λογαριασμόν τούτων πληρώνοντας χρηματικά
βοηθήματα είς τούς συμμοριοπλήκτους δτι άπαγορεύ

εται άπολύτως ή κατακράτησις ύπό οίανδήποτε δι
καιολογίαν, έστω καί μιiiς δραχμής έκ του τοιούτου

βοηθήματος ώς, έπίσης, καί ή λήψις δώρου είς εlδος
η χρήμα έκ μέρους τών συμμοριοπλήκτων. Δέον νά
γνωστοποιηθή είς πάντας δτι θά έπιβάλλωνται αί έκ
τών νόμων προβλεπόμεναι κυρώσεις τόσον κατά τών
κατqκρατούντων ποσά η δωροδοκουμένων ύπαλλή

1949

Ή έλληνική Κυβέρνηση ζητεί &.πό τό Οίκονομι
κό καί Κοινωνικό Συμβούλιο τοϋ ΟΗΕ νά είσηγηθεί
στή Γενική Συνέλευση τήν οίκονομική ένίσχυση μέ

τό ποσό τ&ν

88

εκατομμυρίων δολλαρίων. Ή &.πό

φαση βασίστηκε σέ σχετική είσήγηση τοϋ ύπουργοϋ
Προνοίας, Κ. Καραμανλή, πρός τό Συντονιστικό

Συμβούλιο, μέ τό σκεπτικό δτι τό πρόβλημα τής πε
ριθάλψεως καί &.ποκαταστάσεως τ&ν &.νταρτοπλή

κτων δέν ε{ναι δυνατό νά &.ντιμετωπιστεί μέ μόνους
τούς πόρους τοϋ έθνικοϋ προϋπολογισμοϋ.

Σχετικό ε{ναι καί τό εγγραφο τοϋ ύπουργείου
Προνοίας πρός τό ΓΕΣ, στίς

10

'Ιουνίου, ύπογε

γραμμένο &.πό τόν Κ. Καραμανλή:

λων, δσον καί κατά τών συμμοριοπλήκτων έκείνων,

«Ή έλληνική Κυβέρνησις έζήτησεν άπό τόν

οί δποίοι προσφέρουν δώρα είτε είς χρήμα, είτε είς

ΟΗΕ, δπως τό Οίκονομικόν καί Κοινωνικόν αύτου

εlδος, έστω καί εύτελους άξίαρ)56 •

Συμβούλιον έπιληφθή τής μελέτης διά τήν οΙκονομι

κή ν ένίσχυσι ν τής ·Ελλάδος πρός άντιμετώπισι ν τών

17

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1949

δαπανών του έπαναπατρισμου τών συμμοριοπλή

·Ο Κ. Καραμανλής έξαίρει τήν πρωτοβουλία τοϋ
Έλληνικοϋ Έρυθροϋ Σταυροϋ νά ύποβάλει τό θέμα

τής

προστασίας

χιλιάδων

&.νταρτοπλήκτων

στόν

όΗΕ· καί ύπογραμμίζει τή σημασία τοϋ ένδιαφέρον

τοζ τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ γιά τήν έφαρμογή τοϋ

κτων.

))Κατά τόν όργανισμόν, δμως, του ΟΗΕ ή προ

σφυγή αύτη, ίνα ή έμπρόθεσμος, έδει νά εlχε κατατε
θή πρό τής 12ης Μαfου έ. έ., ένώ κατετέθη παρά του
ύπουργείου 'Εξωτερικών μόλις τήν 7ην 'Ιουνίου έ.έ.

δι

)) Τήν 29ην τρέχοντος μηνός θέλει συζητηθή έν τφ

σεκατομμυρίων δραχμών. Τό πρόγραμμα αότό -έπι

όργανισμφ ή περίπτωσις τής τύποις άποδοχής τής

σημαίνει- &.παιτεί τεχνικό καί οίκονομικό έξοπλι

προσφυγής ταύτης, καίτοι έκπροθέσμως ύποβληθεί

προγράμματος &.ποκαταστάσεώς τους, ϋψους

365

σμό, τόν όποίο οϋτε τό σχέδιο Μάρσαλ, &.λλ' οϋτε

σης, καί ένδέχεται άσφαλώς νά γίνη αύτη άποδεκτή,

καί τό σχέδιο Τρούμαν, προέβλεψαν.

έάν καί έφ' δσον άποδειχθή άφ' ένός μέν τό έξαιρε

[Τήν πρωτουβουλία γιά τήν &.ναρρίπηση τοϋ διε
θνοϋς ένδιαφέροντος γύρω &.πό τήν τύχη τ& ν προσφύ

γων ε{χε &.ναλάβει δ πρόεδρος τοϋ ΕΕΣ, Κ. Γεωργα
κόπουλος, μέ ύπόμνημα πρός τήν Είδική 'Επιτροπή
τ&ν 'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τά Βαλκάνια, τήν 1η
Μαίου

1949. Δύο έβδομάδες &.ργότερα,

&.νταποκρινό

μενος σέ σχετική πρόσκληση, ό Κ. Γεωργακόπουλος
εδωσε συμπληρωματικές πληροφορίες καί διευκρινή
σεις στά μέλη τής 'Επιτροπής, μέ &.ποtέλεσμα, στίς

31

Μαίου, δ γενικός γραμματέας τής τελευταίας, Ρα

ούλ 'Αγκλιόν, νά διαβιβάσει στό γενικό γραμματέα

τ&ν 'Ηνωμένων 'Εθνών εκθεση πάνω στό όξύ πρό
βλημα τ&ν &.νταρτοπλήκτων. Στή συναγωγή τ&ν

συμπερασμάτων του συνέβαλε καί ή γνώμη πού διατύ
πωσε ό &.ντιπρόσωπος τής Παγκοσμίας 'Οργανώσε
ως 'Υ γ ε ία ς στήν

' Ελλάδα, Τζών Βάιν,

μετά &.πό σχε

τική αi:τηση τής Βαλκανικής 'Επιτροπής. Κατά τήν

άποψη τοϋ τελευταίου, <<τό πρόγραμμα, τό δποίον
συνίσταται είς τήν &.ποκατάστασιν

700.000

προσφύ

γων τής 'Ελλάδος, ε{ ναι πάρα πολύ εόρύ, rοστε τά
οίκονομικά μέσα τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί ή
προβλεπομένη &.μερικανική πρός τήν 'Ελλάδα βοή
θεια, νά έπιτρέπουν τήν λύσιν του)))5 7 •

τικώς έπείγον του θέματος, άφ' έτέρου δέ δτι αί

προϋποθέσεις έφ' ών ή προσφυγή στηρίζεται δέν
ύφίσταντο πρό τής 12ης Μαfου έ.έ.

))Τό ύπουργείον τών 'Εξωτερικών, άποδίδον με
γίστην σημασίαν είς τήν τελευταίαν ταύτην περί
πτωσιν, θεωρεί άπαραίτητον δπως, έκτός τής αΙτιο
λογίας δτι μόνον μετά τήν 12ην Μαfου έ.έ. καί κατό
πιν τών έπιτυχών έπιχειρήσεων, έδημιουργήθησαν

βάσιμοι συνθήκαι άσφαλείας, έπιτρέπουσαι άκινδύ
νως τόν έπαναπατρισμόν, τεθώσιν ύπ' δψιν του ΟΗΕ
καί ώρισμένα συγκεκριμένα περιστατικά, προερχό

μενα έξ ύμών, διά τών δ ποίων θά έπεσφραγίζετο άπο
λύτως καί θά έβεβαιουτο ή βασιμότης του lσχυρι
σμου δτι οί λόγοι οί καταστήσαντες πραγματοποιή
σιμον τήν άσφαλή παλιννόστησιν τών προσφύγων,
έδημιουργήθησαν μετά τήν ώς άνω χρονολογίαν.

)) 'Επί τή βάσει

τών άνωτέρω έχομεν τήν τιμήν νά

σiiς παρακαλέσωμεν δπως μiiς γνωρίσετε σχετι
κώρΥ8.

18

ΙΟΥΝΙΟΥ

1949

Σύμφωνα μέ &.νακοίνωση τοϋ ύπουργοϋ Κοινωνι
κής Προνοίας, τό Συντονιστικό Συμβούλιο, στή δι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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άρκεια τριών μόνο μηνών, άφότου τέθηκε σέ ίσχύ ό
Α.Ν.

894/ 49, ένέκρινε τήν έκτέλεση 456 κοινωφελών
38.000 εκατομμυρίων στά πλαίσια

εργων δαπάνης

τής έφαρμογής τοϋ προγράμματος «Πρόνοια καί

'Εργασία». 'Από τό ποσό αύτό διατέθηκαν

293

εκα

τομμύρια γιά μικρά εργα όδοποιίας, γεωργικά εργα

(έγγειοβελτιωτικά, άρδευτικά καί έξυγιαντικά) καί
άπασχολήθηκαν 20 χιλιάδες άνταρτόπληκτοι. 'Ο Κ. Κα
ραμανλής έξέφρασε τήν έλπίδα δτι μέ τήν πάροδο
τοϋ χρόνου θά βελτιωθεί ό τρόπος έφαρμογής τοϋ

προγράμματος ωστε άφενός νά άπασχολείται μεγαλύ
τερος άριθμός άνταρτοπλήκτων καί άπόρων καί άφε
τέρου τά εργα νά ε{ ναι έπωφελέστερα καί νά άνταπο
κρίνονται στίς άμεσότερα έπείγουσες άνάγκες τοϋ
πληθυσμοϋ .

20

ΙΟΥΝΙΟΥ

1949

'Η Κυβέρνηση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άνα

κοινώνει δτι ή βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα θά συνε
χιστεί, προκειμένου νά άντιμετωπιστοϋν τά τρέχοντα
έπείγοντα θέματα, δπως ό έπαναπατρισμός καί ή
άποκατάσταση τών προσφύγων .

24

ΙΟΥΝΙΟΥ

1949

'Αποθνήσκει ό πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σο
φούλης.
'Η νέα Κυβέρνηση σχηματίζεται, στίς επόμενες

ήμέρες, άπό τόν 'Αλέξανδρο Διομήδη, μέ Α' άντι
πρόεδρο

καί

ύπουργό

τών

'Εξωτερικών

τόν

Κ.

Τσαλδάρη, ένώ ό Σοφ . Βενιζέλος άναλαμβάνει ώς Β'
άντιπρόεδρος καί ύπουργός ~ Ανευ Χαρτοφυλακίου .

Ό Κ . Καραμανλής διατηρεί τό ύπουργείο Κοι
νωνικής Προνοίας .

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1949
Σέ σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Οί

κονομικών, Προνοίας, Γεωργίας, 'Ανοικοδομήσεως
καί ' Υγιεινής καί μέ άντικείμενο τήν εγκριση τοϋ
Γενικοϋ Προγράμματος Περιθάλψεως καί 'Αποκα

ταστάσεως Συμμοριοπλήκτων γιά τό νέο οίκονομικό
ετος, ό Κ. Καραμανλής, ώς συντονιστής τής περι
θάλψεως τών τελευταίων, ύποβάλλει γενική είσήγη

ση, μέ βάση τήν όποία άποφασίζεται ή διάθεση
δισεκ. δραχμών γιά τήν περίθαλψη γενικώς,

352

205

δι

σεκ. γιά τή στοιχειώδη άντιμετώπιση τών άναγκών

τής άποκαταστάσεως τών έπαναπατριζομέvων καί

60

δισεκ. γιά τό πρόγραμμα «Πρόνοια καί 'Εργασία».

'Αποφασίζεται, άκόμη, ή χρηματοδότηση νά κaλύ
πτει χρονικό διάστημα τριών μόνο μηνών, έφόσον

έκκρεμεί ή ρύθμιση τοϋ γενικότερου οίκονομικοϋ
προβλήματος . τέλος, ό ύπουργός Κοινωνικής Προ
νοίας άνακοίνωσε δτι τό γενικό πρόγραμμα άποβλέ

πει στόν έπαναπατρισμό

560 χιλιάδων συνολικά προσφύ-
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Κυβέρνηση Διομήδη. 'ΑντιπρόεδροςόΚ. Τσαλδάρης καί όΣ. Βενιζέλος.
Ό Κ. Καραμανλής ύπουρyός Κοινωνικής Προνοίας.
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γων, των δποίων δμως δ άριθμός εχει ijδη περιορι
στεί σέ

τόν κτηνοτροφικό σταθμό τής πόλεως.
Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεως του Κ. Καρα

χιλιάδες.

300

μανλή στίς πόλεις καί τήν ϋπαιθρο τής 'Ανατολικής

6-8

ΙΟΥΛΙΟΥ

Μακεδονίας, ή τοπική έφημερίδα τής Δράμας <Πό

1949

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί περιοδεία στή
Στερεά 'Ελλάδα καί τή Θεσσαλία μέ στόχο τήν άν

Θάρρος» δημοσίευσε δύο χαρακτηριστικά περιστα
τικά:

τιμετώπιση των θεμάτων έπαναπατρισμοu των άν

'Ο ύπουργός τής Προνοίας Κ. Καραμανλής, ε{ς πα

ρουσιασθέντας εlς αότόν προέδρους κοινοτήτων μέ παρα

ταρτοπλήκτων.
Σέ δηλώσεις του στή Λάρισα, δ ύπουργός Κοινω

νικής Προνοίας χαρακτήρισε τήν κατάσταση ώς
Ικανοποιητική καί έξέφρασε τήν έλπίδα δτι, στή δι

άρκεια του ετους θά εχει άποκατασταθεί στή χώρα ή
ήρεμία καί ή είρήνη. Παράλληλα, έπανέλαβε δτι θά
δοθοuν στούς έπαναπατριζόμενους άνταρτοπλήκτους

τά άπαραίτητα χρηματικά μέσα -έπίδομα δύο μη
νων καί έφάπαξ ποσό

200

ως

300

χιλιάδων δρα

λόγους άξιώσεις καί άπαιτήσεις, ε{χε τό θάρρος νά βρον

τοφωνήση μίαν άλήθειαν, ή όποία ίσως νά ήτο πικρά, ίσως
νά δυσηρέστησε μερικούς άργοσχόλους

i1

άλλους, οί

δποίοι εχουν τήν άξίωσιν νά σιτίζωνται συνεχώς άπό τό
πρυτανείον ή έκ του προϋπολογισμοί), πάντως δμως ε{ναι
μία άλήθεια. 'Ο κ. Καραμανλής ώμίλησε μέ τήν ε{λιιφί

νειαν καί τόν πόνον ένός ύπουργοu, δ δποίος α{σθάνεται
τάς ύποχρεώσεις πρός τό σύνολον, εχει δμως συναίσθησιν
καί πλήρη έπίγνωσιν τής σκληρtiς πραγματικότητος, διότι

χμων-, τρόφιμα καί άλευρα, rοστε νά ε!ναι αύτάρ

άντιμετωπίζει εναν άπό τούς σοβαρωτέρους τομείς δράσε

κεις μέχρι τή νέα συγκομιδή. Τά ύπουργεία 'Ανοι

ως τής Κυβερνήσεως, τόν σπουδαιότερον σήμερον, τόν τής

κοδομήσεως καί 'Υγιεινής, δήλωσε τέλος, θά συμβά

Προνοίας. «"Ολοι οί "Ελληνεςι>, έτόνισεν δ Καραμανλής,

λουν στό εργο μέ τή χορήγηση οίκοδομικου ύλικοu,

«ζητούν, άλλά κανείς δέν θέλει νά δώσψ).

γεωργικων έργαλείων, σπόρων κ.λ.π.

9-12
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τήγγειλεν δτι ο{ συμμοριόπληκτοι δέν προσέρχονται νά

1949

άναλάβουν έργασίαν εlς τά έκτελούμενα εργα «Πρόνοια

'Επιδιώκοντας τήν έπιτόπια ένημέρωση, δ Κ.
Καραμανλής συνεχίζει τήν περιοδεία του πρός τήν

κατεύθυνση τής

Πρός τόν άφιχθέντα ύπουργόν τής Προνοίας Καρα

μανλήν δ διευθυντής του ένταuθα Κέντρου Προνοίας κα

'Ανατολικής Μακεδονίας. Συνο

δευόμενος άπό τούς ύπουργούς Β. 'Ελλάδος καί Γε
ωργίας, Κ. Κορόζο καί Χ. Γουλόπουλο, έπισκέπτεται
τήν Καβάλα, τίς Σέρρες, τό Δοξάτο καί τή Δράμα, γιά

νά καταλήξει στή Θεσσαλονίκη. Κύριο άντικείμενο
καί τής νέας περιοδείας ύπήρξε ή έξέταση διάφορων

καί

'Εργασία», καίτοι έκλήθησαν έπανειλημμένως . 'Ο

παρατυχών πρόεδρος Σιδηρονέρου, δικαιολογών τούς μή
προσερχομένους, έζήτησεν δπως έξαιρεθοuν ο{ συμμοριό
πληκτοι τής ύποχρεώσεως έπί δίμηνον τουλάχιστον, λόγω
τών γεωργικών των έργασιών κατά τό χρονικόν διάστημα
'Ιουλίου

- Αόγούστου.

Πολύ δέ όρθώς τότε δ κ. Καραμαν

λής έδήλωσε πρός τόν κ . πρόεδρον Σιδηρονέρου τά έξής:

« 'Αφού,

κύριε πρ6εδρε, ε{ναι δλα τά μέλη τής οlκογενείας

τού συμμοριοπλήκτου έπί δύο μήνας άπησχολημένα εlς

ζητημάτων τής άρμοδιότητάς του καί ίδιαίτερα του

άγροτικάς έργασίας, πώς uποστηρlζετε δτι πρέπει νά αύξή

θέματος των άνταρτοπλήκτων.

σωμεν τ6 ήμερομίσθιον έπίδομα τών

11 χιλιάδων δραχμών

Στήν Καβάλα, δ Κ. Καραμανλής συγκάλεσε σύ

καl πώς uποστηρlζετε ότι έχετε μ6νον δύο στρέμματα καλ

σκεψη στή νομαρχία καί δέχτηκε έπιτροπές καί με

λιεργήσει, άφού λέτε δτι θά άπασχοληθή δλ6κληρη ή οl

μονωμένους πολίτες άπό τήν πόλη καί τήν ϋπαιθρο.

κογένεια τ6 καλοκαίρι. Μήπως θά άπασχοληθif μ6νον διά

Πρός τούς έκπροσώπους των κοινοτήτων του Παγ

τά δύο στρέμματα;)). Καί έκείνος δέν άπήντησεν59 •

γαίου, είδικότερα, δήλωσε δτι θά δώσει, άντί γιά βο

ηθήματα, έργασία, μέ σκοπό τήν κατασκευή εργων,

11

ΙΟΥΛΙΟΥ

1949

στό πλαίσιο τής έφαρμογής του προγράμματος «Πρό

Σέ κύριο άρθρο, άφιερωμένο στήν έσωτερική κα

νοια-' Εργασία». Κατά τή διέλευσή του άπό τό Δοξά

τάσταση τής 'Ελλάδος, ,ή έφη μερίδα <Πimes» του

το, άπασχολήθηκε μέ θέματα έπαναπατρισμοu των

Λονδίνου, άφοu άναφέρεται στό γόνιμο εργο πού

άνταρτοπλήκτων καί έξέτασε πολλαπλά ζητήματα

έπιτελέστηκε άπό τήν Κυβέρνηση συνασπισμοί) ύπό

των άπόρων καί των οίκογενειων των στρατευμένων,

τόν Θ. Σοφούλη καί, μετά τό θάνατο του ήγέτη των

ένω στή Δράμα, ελαβε μέρος σέ νέα σύσκεψη μέ τή

Φιλελευθέρων, τόν Α. Διομήδη, παρατηρεί:

συμμετοχή των άρχων. Κατά τή διήμερη παραμονή
του, τέλος, στίς Σέρρες, πέρα άπό τήν ένημερωτική

έπικοινωνία του μέ ύπηρεσιακούς παράγοντες καί
άντιπροσώπους των κατοίκων του νομοί), έγκαινίασε
τά εργα δδοποιίας στή θέση

'Ασβεστοκάμινα, τά

άρδευτικά εργα 'Αγίου 'Ιωάννου, παρά τή δημόσια
δδό Σερρων

- Δράμας,

·Η Πελοπόννησος έκκαθαρίστηκε δλόκληρη άπό τούς
άντάρτες καί τμήμα τής Κεντρικής 'Ελλάδος άπελευθερώ

θηκε.

100

χιλιάδες άνταρτόπληκτοι έπέστρεψαν Ί'lδη στά

χωριά καί τούς άγρούς τους, χάρη στή δραστηριότητα του

ύπουργοu Προνοίας Κ. Καραμανλή. 'Ελπίζεται δτι

300 χι

λιάδες άνταρτόπληκτοι θά έπανέλθουν στίς εστίες τους ώς

τήν έπέκταση των έγκαταστά

τό τέλος του καλοκαιριου. 'Εντούτοις, έφόσον ο{ περισσό

σεων του άγροτικοu οίκοτροφείου καθώς έπίσης καί

τεροι άπό τούς άτυχείς αύτούς άνθρώπους εχασαν δλα τά

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ύπάρχοντά τους, περιλαμβανομένων καί των γεωργικών

δlων, έξαρτtfσεως, σπ6ρου, νομής κ.λ.π., άvυπαρξlα κτηνών

έργαλείων καί έφοδίων τους, θά έχουν άκόμη άνάγκη μεγά

κα{ οlκοσ{των ζώων, έλλειψις vδατος λ6γω καταστροφής

λης βοήθειας άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση 60 •

τών φρεάτων

r'f

ύδραυλικών έργων.

Ά νυπαρξlα δηλαδtf

τών πάντων.

14

ΙΟΥΛΙΟΥ

·Ο Κ.

)) ~Ολα

1949

αvτά δ λιτοδlαιτος κα{ έργατικ6ς •Ελλην χω

ρικ6ς θά τά άντιμετωπ{ση μέ θάρρος κα{ ύπομονtfν, άλλ

'

Καραμανλής έκθέτει στό Κυβερνητικό

άν δέν ύπάρξη ταχεία κα{ εlλικρινης ή κρατικtf συνδρομη

Συντονιστικό Συμβούλιο, παρουσία καί του άρχι

κα{ συνεπικουρ{α, θά ύποκύψη πρ6 τών τεραστ{ων άναγ

στρατήγου Παπάγου, τίς έντυπώσεις του άπό την πρό

κών καl δυσχερειών, καl δ, τι δέν έπέτυχεν δ κομμουνισμ6ς

σφατη περιοδεία στη Βόρειο 'Ελλάδα καί είσηγείται

θά καταστή μοιραίον έπακολούθημα μιaς άτυχους

γενικά μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση του προβλήματος

παρκους κρατικής πολιτικήρ).

r'f άνε

Συμφώνως πρός τά στοιχεία τά όποία παρέθεσεν δ κ.

των άνταρτοπλήκτων.
Στην είσήγηση του ύπουργου Κοινωνικής Προ
νοίας άναφέρεται έκτενές είδησεογραφικό δελτίο:
Ό κ. Καραμανλής, εΙσηγούμενος τό θέμα, έξέφρασε

Καραμανλής δ άριθμός των προσφύγων κατά τόν Μάρτιο

άνήρχετο εlς

700.000 έκ

των δποίων έπεδοτουντο

'Εξ αύτ&ν έπανεγκατεστάθησαν εlς τά χωρία των
καί διεγράφησαν

53.000,

684.000.
146.000

συνεπεί~ γενομένης άναθεωρή

τήν έλπίδα δτι, κατόπιν τής έπιτυχους έξελίξεως των στρα

σεως. ~Ητοι, έπιδοτουνται σήμερον

τιωτικών έπιχειρήσεως καί τής έμπεδώσεως τής τάξεως εlς

του νέου προγράμματος, τό δποίον κατήρτισεν δ κ. ύπουρ

τήν ϋπαιθρον, τό δρaμα των συμμοριοπλήκτων έγγίζει εlς

γός μετά των κατά τόπους στρατιωτικών άρχων, θά συντε

τό τέρμα του. 'Από τής στιγμής δμως τής έπανεγκαταστά

λεσθή μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου ή έπανεγκατάστασις άλ

σεως των προσφύγων άνακύπτει διά τό Κράτος νέον όξύτα

λων

τον πρόβλημα, ή μη έγκαιρος καί έπιτυχής άντιμετώπισις

κέντρα 'Ασφαλείας νά ύποβιβασθή εlς

485.000.

~Ηδη, βάσει

227.000, <Οστε δ άριθμός των ύπολειφθησομένων εlς τά
258.000.

του δποίου, κατά τόν Κ. ύπουργόν, θά ήδύνατο νd δημιουρ

Περαίνων τήν εlσήγησίν του δ κ. ύπουργός συνώψισεν

γήση κοινωνικά ζητήματα άπροβλέπτου όξύτητος καί δι

ώς κατωτέρω τάς συστάσεις του: α) Τό ΓΕΣ νά όλοκληρώ

αρκείας.

ση τό πρόγραμμα τής διά του έξοπλισμου των κατοίκων

Τό πρόβλημα αύτό δ κ. Καραμανλής καθώρισεν ώς κα

δημιουργίας συνθηκών άσφαλείας, εlδικώτερον δέ εlς τάς

θαρώς οlκονομικοτεχνικόν, έμπίπτον εlς τήν σφαίραν τής

περιοχάς Θράκης καί 'Ηπείρου καί β) Τά τεχνικά ύπουρ

άρμοδιότητος των ύπουργείων Γεωργίας καί 'Ανοικοδομή

γεία, δίδοντα άπόλυτον προτεραιότητα εlς τό ζήτημα τής

σεως, τά όποία όφείλουν νά ένδιαφερθουν διά τήν στέγασιν

άποκαταστάσεως των προσφύγων, νά κινητοποιήσουν άμέ

των έπιστρεφόντων εlς τάς έστίας των καί κυρίως διά τόν

σως δλον τόν μηχανισμόν των, κατά τρόπον συντοvισμέ

γεωργικόν έποικισμόν των, δεδομένου δτι τό έργον του

νον, άποστέλλοντα έκτου κέντρου πολυάριθμα συνεργεία

ύπουργείου Προνοίας, ώς καθωρίσθη διά του Ν.

894, έργον

ύπαλλήλων, τά όποία θά διασφαλίσουν έν τάχει τάς άνάγ

καθαρώς δημοσίας άντιλήψεως, τερματίζεται άφου δώση

κας έποικισμου καί στεγάσεως καί θά άναλάβουν τήν θε

εlς αύτούς στοιχειώδη μέσα προσωρινής συντηρήσεώς

ραπείαν των.

των. Ταυτα συνίστανται: α) Εlς δίμηνον έφ' άπαξ έπίδομα.

Διά τήν έπιτυχεστέραν άντιμετώπισιν του προβλήμα

χιλ. δραχ . κατ'

τος, όφείλει νά συσταθή άμέσως καί άνευ χρονοτριβής εΙ

οlκογένειαν διά στοιχειώδη οlκοσκευήν καί γ) Εlς δωρεάν

δική κρατική ύπηρεσία ύπό τόν ύπουργόν τής Γεωργίας,

β) Εlς έκτακτον βοήθημα έκ

200-300.000

κύριον άρμόδιον, διά τόν έποικιστικόν τομέα, άλλά καί

χορήγησιν του άρτου μέχρι τής πρώτης συγκομιδής .
Συνεχίζων τήν εlσήγησίν του δ κ. Καραμανλής άνέφερεν
δτι, ώς διεπίστωσε κατά τήν πρόσφατον περιοδείαν του,

διαθέτοντα προσωπικόν μέ άξιόλογον έποικιστικήν πεί
ραν.

έν6ς

·Η εΙδική αϋτη ύπηρεσία συντονίζουσα τήν συναφή

μέν λ6γω τής παρατηρουμέvης άνυπομ6νου κα{ δμαδικής

δρdσιν δλων των ύπηρεσι&ν των ύπουργείων Γεωργίας καί

«τ6 πρ6βλημα εΙναι τοσούτφ μάλλον σοβαρ6ν άφ

'

έφέσεως τών προσφύγων νά έ1[Jlνεύρουν, άνευ χρονοτρι

'Ανοικοδομήσεως καθώς καί τής 'Αγροτικής Τραπέζης,

βής, τάς έστ{ας των κα{ άφ' έτέρου λ6γω του δτι δ κύριος

θά πρέπει νά έπιληφθή χωρίς καμμίαν άναβολήν τής μελέ

δγκος του προβλtfματος όφεfλει νά άντιμετωπισθή κατά

της καί άντιμετωπίσεως του προβλήματος των άναγκ&ν

τούς προσεχείς τέσσαρας μήνας, δοθέντος δτι άργ6τερον

των έπανεγκαθισταμένων, μέχρις δτου καταστουν αύτάρ

θά εlναι, λ6γω του χειμώνος, σχεδ6ν άδύνατος ή έπανεγκα

κεις. Εiδικώτερον, ή δρaσις τής άνοικοδομήσεως θά πρέπει

τάστασις, άλλά καl άσκοπος, έφ

νά έχη έκδηλωθή καί πρίν έτι άρχίση ή παλιννόστησις .

'

δσον θά έχη παρέλθει δ

χρ6νος τής φθινοπωρινής καλλιεργεlας.

'Η εiδική αϋτη ύπηρεσία, ο{αδήποτε καί άν ε{ ναι ή ύφή

))Διά νά έπιταχυvθή τ6 κατ' έξοχtfν έθνικοκοινωνικ6ν

ή ή όνομασία της θά πρέπει νά διασφαλίζη άφ' ένός μέν

αvτ6 έργον, πρέπει τ6 Κράτος νά τ6 άντιμετωπlση μέ δλην

έναν ώλοκληρωμένον συντονισμόν τής δράσεως καί των

την προσtfκουσαν πρ6ς τουτο προσοχtfν. Θά πρέπει νά

προγραμμάτων των κεντρικών ύπηρεσιων των άσχολουμέ

διαθέση διά τtfν έπιτυχlαν του σκοπου τούτου τούς δημο

νων μέ τό έργον τής γεωργικής άποκαταστάσεως καί άνοι

σ{ους ύπαλλtfλους, οlασδtfποτε κατηγορ{ας, καl νά έπι

κοδομήσεως, άφ' έτέρου μίαν άποκέντρωσι ν εύρείαν των

στρατεύση έν άνάγκυ καl lδιώτας τεχνικούς κα{ Ιατρούς

έν έκάση:ι περιφερεί~ όργάνων αύτ&ν. Ώς τοιαυτα θά ήτο

διά νά έπιτύχη την ριζικtfν άντιμετώπισιν του προβλtfμα

δυνατόν καί σκόπιμον νά χρησιμοποιηθουν τά νομαρχιακά

τος. ·Ο έπανερχ6μενος εlς τ~ ν έστlαν του άγρ6της θά εύρε

συμβούλια του Ν.

θή κατά καν6να ένώπιον άποκαρδιωτικου χάους. Οίκημα

πείραν του δλου ζητήματος, ώς έκ τής μέχρι τουδε ένα

τελεlως

r'f έν μέρει

ήρειπωμένον, έλλειψις γεωργικών έφο-

894,

έχοντα ήδη άποκτήσει άξιόλογον

σχολήσεώς των έπ' αύτου.
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Καί τό εΙδησεογραφικό δελτίο καταλήγει μέ τήν

ματα πού άντιμετωπίζει εΙναι μεγάλα κ:αί δέν του παρεσχέ

παροχή τής πληροφορίας ότι τό Κυβερνητικό Συν

θησαν πάντοτε δλα τά μέσα διά τήν ίκ:ανοποιητικ:ήν λύσιν

τονιστικό Συμβούλιο υιοθέτησε τήν εΙσήγηση του

των. VΟμως, κ:αί δ ίδιος έπανειλημμένως κ:αί άλλοι έτόνι

Κ. Καραμανλή καί έξουσιοδότησε τόν ύπουργό Γε
ωργίας νά καταρτίσει σχέδιο γιά τήν όργάνωση είδι

κής ύπηρεσίας, ή όποία θά άναλάβει τό ~ργο του
έπαναπατρισμοu άπό τό φθινόπωρο 61 •

σαν δτι δ έπαναπατρισμός των προσφύγων έπρεπε νά έπι
χειρηθή, άφου έλαμβάνετο πλήρως πρόνοια δχι μόνον διά

τήν έπιστροφήν εiς τά σπίτια των, άλλά κ:αί διά τήν άμέσως
παραγωγικ:ήν των έγκ:ατάστασιν εiς αότά. Τό σημερινόν
προσφυγικ:όν πρόβλημα τής 'Ελλάδος μόνον κατ' έκ:τασιν
διαφέρει άπό τό προσφυγικ:όν πρόβλημα, πού εΙχε νά λύση

23
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1949

ή χώρα τό

'Ο Κ. Καραμανλής έπωφελείται άπό τήν έπίσκε
ψη στήν 'Αθήνα του 'Αμερικανοί) ύπουργοu τών
Οίκονομικών Τζών Σνάιντερ γιά νά του έπιδώσει ύπό
μνημα πάνω στό θέμα τής άποκαταστάσεως τών άν

1922

μετά τήν Μικ:ρασιατικ:ήν Καταστροφήν,

δπότε έλειτούργησαν συστηματικ:αί κ:αί όργανωμέναι ύπη
ρεσίαι άποκ:αταστάσεως. 'Εάν σήμερα έπεχειρήθη\χωρίς
τήν αότήν πρόβλεψιν νά έπαναληφθή δ iδιος άθλος, δέν
εΙναι παράδοξον δτι προεκ:λήθη σύγχυσις, ότι έσημειώθη
σαν δίκ:αιαι διαμαρτυρίαι κ:αί δτι δ ύπουργός Προνοίας,

ταρτοπλήκτων. Ό ύποuργός Προνοίας έπισημαίνει

άναγνωρίζων τήν δημιουργηθείσαν κατάστασιν, εύρέθη εiς

μέ τήν εύκαιρία αύτή τή σοβαρότητα του προβλήμα

τήν άνάγκ:ην νά σταματήση τόν έπαναπατρισμόν των προ

τος, ύπογραμμίζει τήν άδυναμία τής έλληνικής οίκο~

σφύγων, εως ότου τόν όργανώση καλύτερα. Πρέπει νά

νομίας νά &.ντιμετωπίσει τήν κατάσταση μέ τήν έπι

άναγνωρίσωμεν δτι εiς αότό έπέδειξε κ:ατανόησιν τής πρα

βεβλημένη άποτελεσματικότητα καί τοποθετεί, μετά

γματικότητος κ:αί εiλικ:ρίνειαν 62 •

τήν έξαγγελία καί τήν έφαρμογή του σχεδίου Μάρ

Σέ άπάντηση, τόσο του συγκεκριμένου, δσο καί

σαλ, τό όλο πρόβλημα τών προσφύγων σέ νέα βάση.

άλλων σχολίων τής έφημερίδας, μέ άντικείμενο τήν

·Η άποκατάσταση

κατάσταση τών άνταρτοπλήκτων, ό Κ. Καραμανλής

150 χιλιάδων άνταρτοπλήκτων μέ

τίς οίκογένειές τους, παρατηρεί, έντάσσεται στό

άπέστειλε στό «Βήμα» τήν άκόλουθη έπιστολή, μέ

πνεuμα του σχεδίου γιά τήν άνασυγκρότηση τής Εύ

ήμερομηνία

ρώπης )Cαί συνεπώς έπιβάλλεται νά δοθεί στήν

• Ελ

λάδα ~κτακτη οίκονομική ένίσχυση.

ll
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Αύγούστου:

«Φίλε Κύριε Διευθυντά,

» 'Από δύο πρόσφατα σχόλια σχετικά μέ τήν κατά
στασιν τών συμμοριοπλήκτων, συμπεραίνω ότι προ

1949

φανώς δέν lχετε ύπ' δ ψι ν δτι διά σειράς εlσηγήσεών

Σέ συνεδρίαση, ύπό τήν προεδρία του, του Κυ

μας, ή τελευταία τών δποίων έγένετο πρό μηνός πε

βερνητικοί) Συντονιστικοί) Συμβουλίου, δ 'Κ. Καρα

ρίπου ένώπιον τοv Ύπουργικοv Συμβουλίου καί τής

μανλής άναφέρεται στήν έξέλιξη του προγράμματος

δποίας άντίγραφον έπισυνάπτομεν, διευκρινίζομεν

έπαναπατρισμοu τών άνταρτοπλήκτων καί δηλώνει

τόν τρόπον μέ τόν δποiον θά lπρεπε νά γίνη δ έπανα

ότι άναστέλλει τίς περαιτέρω ένέργειες μέχρις ότου

πατρισμός τών προσφύγων, άφοv έτονίσαμεν κατ'

συσταθεί σχετική εtδική τεχνική ύπηρεσία, όπως

έπανάληψιν τόν σοβαρόν καί έπείγοντα χαρακτήρα

άποφασίστηκε ήδη μέ εiσήγησή του, έπιφορτισμένη

τρv θέματος. Συγκεκριμένως έπροτείναμεν, ώς γνω

νά συντονίσει τό όλο ~ργο του έπαναπατρισμοu.

στόν, όπως τόν έπαναπατρισμόν, ώς lργον καθαρώς

Σέ κοινή σύσκεψη, έξάλλου, τών ύπουργών Στρα

τεχνικόν, άναλάβουν τά ύπουργεiα Γεωργίας καί

τιωτικών, Κοινωνικής Προνοίας, 'Υγιεινής καί 'Ε

Ά νοικοδομήσεως, συνιστώ ντα πρός τούτο εlδικήν

φοδιασμοί) έξετάστηκε λεπτομερώς τό θέμα του έπα

'Υπηρεσίαν 'Επαναπατρισμού,>.

ναπατρισμοu τών άνταρτοπλήκτων τής 'Ηπείρου καί
άνατέθηκε στόν ύπουργό 'Εφοδιασμοί), Ε. 'Αβέρωφ,

δ συντονισμός καί ή όργάνωση τών τεχνικών μέσων.

Ot εiσηγήσεις του Κ.

Καραμανλή καί

ot σχετικές

'Η δημοσίευση τής έπιστολής συνοδεύτηκε άπό
τήν άκόλουθη διευκρίνηση άπό τή σύνταξη τής έφη
μερίδας:

άποφάσεις του Κυβερνητικοί) Συντονιστικοί) Συμ

Δημοσιεύομεν κατωτέρω έπιστολήν του ύπουργου Κοι

βουλίου σχολιάστηκαν ώς έξής άπό τήν έφημερίδα

νωνικής Προνοίας κ:. Καραμανλή. 'Εάν μίiς έπετρέπετο νά

<<Τό Βήμα»:

παρατηρήσωμεν κάτι έπ'

αότής, θά ύπομνήσωμεν δτι

άκ:ριβώς εiς τόν πρώτον των δημοσιευομένων σημειωμά

'Ο ύπουργός τής Προνοίας εύρέθη εiς τήν άνάγκην νά

των μας ήθελήσαμεν νά διαχωρίσωμεν τάς προσωπικ:άς εό

άναστείλη τόν έπαναπατρισμόν των συμμοριοπλήκ:των

θύνας του κ:. ύπουργου άπό τάς γενικ:άς κ:υβερνητικ:άς εόθύ

προσφύγων, εως ότου όργανωθή ή ύπηρεσία ή όποία θά

νας είς τό ζήτημα του έπαναπατρισμου των προσφύγων.

φέρη εiς πέρας τό δυσχερές κ:α{ έκ:τεταμένον τουτο εργον

Διότι άσφαλώς γνωρίζομεν δτι α{ προσπάθειαι του κ:. Κα

μέ ταχύτητα πού εως τώρα φαίνεται δτι ελειψε. Τρέφομεν

ραμανλή περί συστηματοποιήσεως του έπαναπατρισμου

iδιαιτέραν έκ:τίμησιν πρός τόν κ:. Καραμανλήν κ:αί άνα

δέν εύρήκ:αν έγκ:αίρως τήν μεταξύ των συναδέλφων άναγ

γνωρίζομεν δτι ώς ύπουργός τής Προνοίας έχει νά έπιδείξη

κ:αίαν πρόθυμον άπήχησιν, κ:αί αότό έπέφερε τήν κ:αθυστέ

έξαιρετικ:ήν έπιμ~λειαν κ:αί καλήν άπόδοσιν. Τά προβλή-

ρησιν εiς τήν έπιτυχίαν των 63 •
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'Ο Πώλ Χόφμαν, διαχειριστής τής 'Οργανώσεως

·Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, Κ. Καρα

Οίκονομικfίς Συνεργασίας, γνωστής ώς σχέδιο Μάρ

μανλής, ο{ ύπουργοί 'Υγιεινής, 'Ανοικοδομήσεως,

σαλ, είδικός άπεσταλμένος τής άμερικανικfίς Κυ

καί Γεωργίας , καθώς καί μέλη τfίς αμερικανικής

βερνήσεως γιά τή μελέτη του προβλήματος της πα

άποστολfίς, έπισκέπτονται τή Λάρισα, τή Θεσσαλο

ροχής οίκονομικfίς βοήθειας στούς έπαναπατριζό

νίκη καί τά 'Ιωάννινα, προκειμένου νά έξετάσουν

μενους άνταρτοπλήκτους πρόσφυγες, έπισκέπτεται

τήν κατάσταση των άνταρτοπλήκτων καί νά λάβουν

τή Βόρειο ·Ελλάδα, μέ έπίκεντρο τίς πόλεις Καστο

μέτρα γιά τόν έπαναπατρισμό τους .

ριά, Φλώρινα καί Λάρισα. Στήν περιοδεία του συνο

·Ο Κ. Καραμανλής, δ όποίος καί είχε τήν πρωτο

δευόταν άπό τόν πρεσβευτή των ΗΠΑ στήν 'Αθήνα,

βουλία γιά τήν όργάνωση τfίς περιοδείας του κλιμα

τόν άρχηγό τής άμερικανικfίς άποστολfίς στήν 'Ελ

κίου, δήλωσε στή Λάρισα τά άκόλουθα:

λάδα, τό στρατηγό Βάν Φλήτ, καθώς καί τούς ύπουρ
γούς Σοφ. Βενιζέλο , Παν. Κανελλόπουλο καί Κ. Κα
ραμανλή. ·Ο Πώλ Χόφμαν έξέτασε τίς συνθήκες, κά
τω άπό τίς όποίες διαβιουν ο{ αίχμάλωτοι καί ο{ άν
ταρτόπληκτοι, καί ζήτησε πληροφορίες γιά τίς τρέ
χουσες άνάγκες τους.
' Ο 'Αμερικανός άπεσταλμένος ένημερώθηκε άπό
τόν Κ. Καραμανλή, είδικότερα, γιά τίς προσπάθειες

πού καταβάλλονται, προκειμένου νά άντιμετωπι
στοuν τά προβλήματα του έπαναπατρισμου μέ βάση

καί τά συγκεκριμένα άριθμητικά στοιχεία πάνω dτό
θέμα.

·Ο ύπουργός Προνοίας έπικαλέστηκε τήν

προσοχή καί τό ένδιαφέρον του καί του έπέδωσε ση
μείωμα μέ γενικές άπόψεις καί προτάσεις της έλλη

νικfίς Κυβερνήσεως . Κατά τήν έπιστροφή του στήν
'Αθήνα, δήλωσε σχετικά:

ών καί ό συντονισμός αύτών πρός έπίτευξιν τοϋ έπα
ναπατρισμοϋ τών συμμοριοπλήκτων. Τό ζήτημα τοϋ

το, πρωταρχικής κατ' έμέ σημασίας, παρ' όλίγον
τελευταίως, έκ κακοϋ χειρισμοϋ του, ν' άποτελματω
θή. Εύτυχώς, δτι ό άφιχθείς είς τήν χώραν μας γενι

κός συντονιστής τοϋ σχεδίου Μάρσαλ τής εύρωπαϊ
κής άνασυγκροτήσεως κ. Χόφμαν άντελήφθη τήν
σπουδαιότητα τήν όποίαν ένέχει διά τήν άνόρθωσιν
τής χώρας μας ό έπαναπατρισμός τών συμμοριοπλή

κτων καί ύπεσχέθη τήν αϋξησιν τοϋ οίκείου κονδυ
λίου τών πιστώσεων διά τόν σκοπόν αύτόν, πλήν δέ

τούτου εδωκεν έντολήν είς τούς άρμοδίους τής άμε
ρικανικής άποστολής δπως περικόψουν έν άνάγκrτ
προσωρινώς οίανδήποτε πίστωσιν δι , εργα μή έπει

«Εlχα τήν εύκαιρία νά θέσω ύπ' δ ψι ν τοϋ κ. Χόφ
μαν τό πρόβλημα τών συμμοριοπλήκτων προσφύγων.

•Ο

«Σκοπός τής ένταϋθα άφίξεώς μας καί τής προ
κληθείσης συσκέψεως εlναι ή τόνωσις τών ένεργει

κ. Χόφμαν έπέδειξε ένδιαφέρον καί κατανόησιν

γούσης μορφής, πρός δφελος τοϋ κονδυλίου τών πι
στώσεων διά τόν έπαναπατρισμόν, ίνα κατοθρωθή ό
έπαναπατρισμός τών ήδη προσφύγων συμμοριοπλή

καί ύπό τό πνεϋμα αύτό ώμίλησε κατά τήν συγκροτη

κτων καί καταστοϋν ούτοι παραγωγικοί πρός δφελος

θείσαν εlς

αύτών καί τής έθνικής μας οίκονομίαρλ

'Αθήνας σύσκεψιν είς

τά μέλη

τής

άμερικανικής άποστολής. Κατόπιν τούτου έλπίζω
δτι ό έπαναπατρισμός τών συμμοριοπλήκτων θά συ
νεχισθή μεθοδικώτερον καί μέ γοργώτερον ρυθμόν)).
Στήν 'Αθήνα, δ Πώλ Χόφμαν πήρε μέρος σέ εύ

ρεία σύσκεψη πού συγκροτήθηκε ύπό τήν προεδρία
του πρωθυπουργοί> καί μέ τή συμμετοχή των ύπουρ
γων Σ. Βενιζέλου, Π . Κανελλόπουλου, Δ. Χέλμη, Σ.
Στεφανόπουλου, Γ. Μαύρου, Ε.' Αβέρωφ καί Κ. Κα

Σέ είδικότερες διευκρινήσεις καί έπισημάνσεις
άπό τόν ύπουργό Προνοίας άναφέρεται έκτενές ει
δησεογραφικό δελτίο του τοπικοί> τύπου:
Είς έρώτησίν μας σχετικώς μέ τά ληφθησόμενα μέτρα
όπως ο{ έπανερχόμενοι είς τά χωρία των συμμοριόπληκτοι

καταστουν αύτάρκεις καί παραγωγικοί , δ κ. Καραμανλής
μiiς έδήλωσεν ότι , έκ μέρους του ύπουργείου του, ώς γνω

στόν , παρέχονται είς έκάστην έπαναπατριζομένην οίκογέ

ραμανλή, άπό τήν έλληνική πλευρά, καί του πρε

νειαν

σβευτή Γκρέιντυ, καθώς καί του Φ . Μπρόνσαλ, άνα

πρώτας άνάγκας των, ή χορήγησις δέ τροφίμων είς αύτούς

πληρωτfί του ~ Αβερελ Χάρριμαν, είδικοu άντιπρο

θά συνεχισθή μέχρι τής νέας έσοδείας. Καί έκ μέρους όμως

500-700

χιλιάδες δραχμαί, τρόφιμα κ.λ.π . διά τάς

σώπου του 'Οργανισμοί> Οίκονομικfίς Συνεργασίας

καί του ύπουργείου Γεωργίας λαμβάνονται μέτρα διά τήν

γιά τήν Εύρώπη, άπό τήν άμερικανική .

τόνωσιν αύτών έπί του καλλιεργητικου καί παραγωγικου

Μετά τήν άναχώρηση του

' Αμερικανοί> άπε

σταλμένου, δ ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας άνα
κοίνωσε δτι ο{ άρμόδιοι ύπουργοί, ο{ διευθυντές των
ύπηρεσιων καί τά μέλη τής άμερικανικfίς άποστολfίς
θά έπισκεφθοuν τίς κυριότερες πόλεις της χώρας,
δπου εχουν συγκεντρωθεί πρόσφυγες, προκειμένου

πεδίου. Μέτρα έπίσης λαμβάνονται καί ύπό του ύπουργεί
ου 'Υγιεινής διά τά ζητήματα ύγείας των συμμοριοπλή
κτων . 'Απομένει τό στεγαστικόν ζήτημα των συμμοριοπλή
κτων είς τά χωρία έκείνα τά όποία εχουν ύποστή δλοκλη
ρωτικήν ή μερικήν καταστροφήν . Κατ ' έμέ καί τό ζήτημα
τουτο, όταν ύπάρχη καλή θέλησις καί δραστηριότης, δύ
ναται νά έπιλυθή . Είς τά χωρία όπου ύπάρχει μερική κατα

νά έξετάσουν έπί τόπου τό θέμα του έπαναπατρισμου

στροφή, μέχρις ότου έπέλθουν α{ έπισκευαί, διά τάς δποίας

καί νά καταρτίσουν ένιαίο σχέδιο έποικισμοu.

πρέπει νά χορηγηθουν άμέσως ύλικά καί τό άπαιτούμενον
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χρηματικόν ποσόν διά τήν πληρωμήν εtδικών τεχνιτών

μη, νά διαθέσει τό ύπουργείο 'Ανοικοδομήσεως

πρός έπίτευξιν τών έπισκευών, νά γίνη συγκατοίκησις εiς

δισεκ. δραχμές σέ ύλικά καί πιστώσεις γιά τόν έπα

τάς ύπαρχούσας οtκοδομάς δι' έπιτάξεως έν άνάγκτι τού

ναπατρισμό.

35

των. Εtς τά χωρία, δπου εχει έπέλθει τελεία καταστροφή,

νά έπισκευασθουν έπειγόντως αί δυνάμεναι νά έπισκευα
σθουν οiκοδομαί καί νά γίνη συγκατοίκησις εiς αύτάς καί

I
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έν ταύτφ ν' άρχίση ή άνέγερσις των ύπολοίπων οiκοδο
μών. Πάντως τό ζήτημα τής άναδημιουργίας των κατα
στραφεισών ύπό τών συμμοριτών οtκοδομών πρέπει νά
προταχθή πάσης άλλης άνοικοδομητικής έργασίας. Δηλα
δή ν' άποπερατωθή ή άνέγερσις των καταστραφεισών έξ
άφορμής του συμμοριτισμου οiκοδομών, ίνα έπανέλθη τό
ύπάρχον πρίν στεγαστικόν καθεστώς εtς τά χωρία κι άκο

λούθως νά έπαναρχίση ή άνοικοδόμησις των έκ του πολέ
μου καί τής κατοχής καταστροφών.

1949

'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή

συμμετοχή

τrον

ύπουργrον

Προνοίας,

'Υγιεινής,

'Ανοικοδομήσεως καί Γεωργίας συνέρχεται σέ συ
νεδρίαση τό Κυβερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο
μέ κύριο θέμα ήμερησίας διατάξεως τόν έπαναπατρι
σμό των άνταρτοπλήκτων.

·Ο Κ. Καραμανλής, είσηγητής του θέματος, iiφou
άναφέρθηκε στήν έπίσκεψη των 'Αμερικανών έμ

'Ο κ. ύπουργός έν συνεχεί~, κατά τήν διαλογικήν μας

πειρογνωμόνων στή Λάρισα, τά 'Ιωάννινα καί τή

συζήτησιν, έτόνισεν δτι πρέπει δλοι άνεξαιρέτως νά συμβά

Θεσσαλονίκη, προχώρησε στήν άνασκόπηση του

λουν εtς τήν δημιουργίαν πνεύματος εtρηνιστικου, άσφα

δλου προβλήματος. Συγκεκριμένα, πρότεινε καί πάλι

λείας, έργατικότητος καί άναδημιουργίας εtς τήν ϋπαι

τό διαχωρισμό του θέματος σέ δύο τομείς, του έπα

θρον, έκ τής εύημερίας τών κατοίκων τής όποίας έξαρτdται

ναπατρισμοu καί τής περιθάλψεως, ύπογράμμισε τήν

καί ή εύημερία τής χώρας μας64 •
Κατά τή διέλευσή του άπό τή Θεσσαλονίκη, δ Κ.
Καραμανλής θά κάμει τήν άκόλουθη δήλωση:
«Τ6 θέμα δέν μiiς άπασχολεi τ6σον άπ6 τής οlκο
νομικής του πλευρiiς όσον άπ6 τής τεχνικής του τοι

αύτης. Τ6 γεγον6ς ότι μετεκινήθησαν έξ Ά_θηνών
όλοι ο{ άρμ6διοι ύπουργοί, άποδεικνύει τ6 ζωηρ6τα
τον ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως όσον καl τήν με

άνάγκη του συντονισμοί) καί τής όργανώσεως μεταξύ
των άρμόδιων ύπουργείων καί είσηγήθηκε, άκόμη,
τή χορήγηση ποσοu

285

δισεκ. δραχμών γιά τήν πε

ρίθαλψη άπό τό ύπουργείο Προνοίας, καθώς καί

359

δισεκ. άπό τά ύπουργεία Γεωργίας καί 'Ανοικοδομή
σεως γιά τήν έπανεγκατάσταση των προσφύγων.
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γίστην σημασlαν, τήν δποlαν άποδίδει ή Κυβέρνη

Παρουσία τοu ύπουργοu Κοινωνικής Προνοίας

σις εlς αύτ6. Προκειμένου νά καθορισθή πλήρες πρ6-

καί άλλων μελών τής Κυβερνήσεως, πραγματοποιεί

γραμμα, θέλομεν τάς προσωπικάς γvώμας καl άντιλή

ται

ψεις τών άρμοδίων ύπηρεσιών, διά νά δυνηθώμεν νά

άγροτrον μέ τή συμμετοχή

σύσκεψη

έκπροσώπων

των

130

άνταρτοπλήκτων

άντιπροσώπων των

προχωρήσωμεν εlς τ6 έργον μας συστηματικώς,

'Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών άπό τίς δοκι

λαμβάνοντες ύπ' όψιν όλας τάς περιπτώσεις».

μασμένες περιφέρειες καί τούς Συλλόγους Συμμορι

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ ύπουργός Κοινωνικής
Προνοίας κάλεσε όλες τίς ύπηρεσίες σέ συναγερμό

γιά τήν έπίλυση του ζητήματος του έπαναπατρισμοu
καί τής άποκαταστάσεως των άνταρτοπλήκτων. 'Ιδι
αίτερα τόνισε ότι πρωτεύει τό ζήτημα τής στέγης,

οπλήκτων. ·Ο Κ . Καραμανλής διαβεβαίωσε τούς
συγκεντρωμένους γιά τό ένεργό ένδιαφέρον τής Κυ
βερνήσεως, ή όποία «πράττει καί θά πράξη τ6 πiiν»,

προκειμένου νά έπιλύσει τά προβλήματα πού άντιμε
τωπίζουν.

χωρίς τήν έξασφάλιση τής δποίας δέν ε{ναι δυνατός
δ έπαναπατρισμός.
Τελευταίος σταθμός τής περιοδείας ήταν τά 'Ιω

18
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Μέ τόν τίτλο «'Ο έπαναπατρισμός των συμμορι

άννινα, όπου, μετά άπό νέα τρίωρη σύσκεψη , δ Κ.

οπλήκτων ε{ναι ό 'Όίκονομικός Γράμμος": διά τήν

Καραμανλής έπαναβεβαίωσε τήν άπόφαση γιά τήν

νίκην χρειάζεται πλήν των άλλων καί άρχιστράτη

περαιτέρω άνάπτυξη τοu προγράμματος «Πρόνοια

γος-συντονιστής)), δημοσιεύεται στήν έφημερίδα «Τό

'Εργασία)).

Βήμα)) άρθρο του συνεργάτη της Π. Σκλία, όπου
άναλύονται οί δυσχέρειες του εργου τής άποκαταστά

26
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Σέ σύσκεψη στό ύπουργείο 'Ανοικοδομήσεως, μέ
τή συμμετοχή των ύπουργrον Προνοίας, ·Υγιεινής,

'Ανοικοδομήσεως καί Γεωργίας, άνατέθηκε στόν Κ.
Καραμανλή νά είσηγηθεί τό δλο θέμα του έπαναπα

σεως τrον προσφύγων καί διατυπώνεται τό άκόλουθο
τελικό συμπέρασμα:
Τό Κράτος πρέπει νά έντείνη τάς προσπαθείας του καί
νά συντονίση τάς ένεργείας του . ~Αν ό στρατός έκέ ρδισε

τήν μάχην του Γράμμου, πρέπει ή Κυβέρνησις καί όλό

τρισμοu τrον άνταρτοπλήκτων στό πρώτο Κυβερνη

κληρη ή ' Ελλάς νά κερδίση τήν μάχη ν του «Οiκονομικου

τικό Συντονιστικό Συμβούλιο. 'Αποφασίστηκε, άκό-

Γράμμοω>, ή όποία τώρα μόλις άρχίζει . Καί δπως έκεί
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έχρειάσθη ενας άρχιστράτηγος, ετσι καί έδώ θά χρειασθή

σεισμοπλήκτους.

ενας {κανός συντονιστής, δ δποίος θά παίξη τόν ρόλον τοϋ

πλήκτους τής Χίου,

άρχιστρατήγου 65 •

νομοσχέδιον.
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ΗΟσον δέ άφορii εlδικώς τούς σεισμο
συvτ6μως θά καταθέσω σχετικ6ν

Π . Τσιμπιδάρος: Κύριε ύπουργέ, τί γίνεται μέ τό ζήτη

1949

μα τών συμμοριοπλήκτων; 'Η tδική σας έργασία εtς τό

'Ενώ έντείνεται ή πίεση της κοινής γνώμης γιά

πρόβλημα τής περιθάλψεως των συμμοριοπλήκτων Παρ·

τόν ταχύτερο δυνατό έπαναπατρισμό, δ Κ. Καραμαν

δλων άναγνωρίζεται. Δέν βλέπομεν δμως καμμίαν συντο

λής είσηγείται στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως
της Βουλής τήν έπικύρωση τοϋ Α.Ν.

894/49

«περί

νισμένην ένέργειαν διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ μεγάλου αύ
τοϋ προβλήματος .

συντονισμοϋ τών μέτρων διά τήν θεραπείαν τών πά

Κ. Καραμανλής: Εlσηγήθην εlς τήν Κυβέρνησιν τά μέ

σης φύσεως άναγκών τών συμμοριοπλήκτων», βάσει

τρα, τά όποία πρέπει νά ληφθούν, διά τήν ρύθμισιν τού

τοϋ δποίου καί δρίζεται συντονιστής της δράσεως

προβλήματος τών συμμοριοπλήκτων. ·Η Κυβέρνησις άπε

τών δημοσίων ύπηρεσιών καί τών όργανισμών πού

δέχθη τάς ύποδείξεις μου καί έδωσεν τάς δεούσας έvτολάς

εχουν έπιφορτιστεί μέ τό εργο τής θεραπείας τών

εlς τά άρμ6δια ύπουργεία.

άναγκών τών προσφύγων.

Τελικά, τό νομοσχέδιο εγινε δεκτό μέ τήν τροπο

«Κύριοι βουλευταί, κατά τ6 παρελθ6ν εlσηγήθην εlς τ6
Ύπουργικ6ν Συμβούλιον τήν έκδοσιν τού ύπ6 κύρωσιν

λογία πού ε{χε ύποβάλει δ ύπουργός Προνοίας. Τό
σχετικό Ν.Δ. έκδόθηκε μέ άρ.

Α. Ν. ·Η άνάγκη τής έκδ6σεως τού ν6μου τούτου έκρίθη
έπιβεβλημένη διά τήν έπιτυχή άvτιμετώπισιν τών προβλη

1225/25-10-49.

[Στη διάρκεια της ίδιας συνεδριάσεως έπακολού

μάτων, τ6ν συντονισμ6ν καί τήν ένοποίησιν τής δράσεως

θησε συζήτηση, μέ τή συμμετοχή καί τοϋ Κ. Καρα

τών πρ6ς τ6ν σκοπ6ν τούτον ύπηρεσιών. Λι6τι μέχρι τής

μανλή, μέ άφορμή τήν ύποβολή προτάσεων τροπο

έκδ6σεως τού ν6μου τούτου διά τήν άντιμετώπισιν τών

λογιών στό σχέδιο Ν .Δ. <<περί κυρώσεως τοϋ ύπ'

συμμοριοπλήκτων, ήσαν άρμ6δια έπτά περίπου ύπουργεία.

άριθ. 939/49 Α.Ν. περί συμπληρώσεως τοϋ ύπ' άριθ.
487/47 Ν.Δ. περί άναστολής τής ισχύος τής παρ. 1
τοϋ άρθρου 7 τοϋ άπό 10.5.46 Ν.Δ. κατά τήν διάρκει

Λιά τού ύπ6 κύρωσιν Α.Ν. ώρίσθην συντονιστής τού προ
γράμματος περιθάλψεως τών προσφύγων. 'Επίσης δι' αύ
τού μοί παρεσχέθη τ6 δικαίωμα δι' έπιτάξεως δι' δμαδικήν
στέγασιν. Ώς συντονιστής έζήτησα τ6ν έλεγχον έπί τής
διαθέσεως τών πιστώσεων. Συνήντησα άντιδράσεις. Καί
παρέμεινε σκιώδης δ ν6μος, ώς πρ6ς τ6 σημείον αύτ6. Μέ
χρι σήμερον τ6 πρ6βλημα ήτο κατά

80% τfjς άρμοδι6τητος
' ής ήρχισεν δ έπαναπα
τρισμ6ς, ή άρμοδι6της κατά 80% περιήλθεν εlς τά τεχνικά
ύπουργεία καί κατά 20% εlς τ6 ύπουργείον Προνοίας. Λιά
τού ύπουργείου Προνοlας.

ως καί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τοϋ Α.Ν.

484/45

ώς ούτος έτροποποιήθη διά του άπό

Ν.Δ. καί τοϋ ύπ' άριθμ.

676/48

11.5.46

Ν.Δ.»] 66 •

'Αφ

τούτο προτείνω τάς έξης τροπολογίας.

)) Τ6

αν της ισχύος τοϋ Γ' Ψηφίσματος καί συμπληρώσε

άρθρον Ι άντικαθίσταται ώς έξfjς: "·Ο ύπουργ6ς

Κοινωνικής Προνοίας συντονίζει τήν δρiiσιν τών δημοσί
ων ύπηρεσιών καί τών όργανισμών τών άσχολουμένων πε
ρί τήν θεραπείαν τών άναγκών τών συμμοριοπλήκτων,

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1949
·Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας είσάγει στήν

πενταμελή έξ ύπουργών έπιτροπή νομοσχέδιο «περί
κρατικής μερίμνης πρός άνοικοδόμησιν λαϊκών κα
τοικιών», ή συζήτηση πάνω στό όποίο άποφασίστη

κε νά συνεχιστεί καί σέ νεώτερες συνεδριάσεις.

πρ6ς τούτο δέ καταρτίζει τ6 γενικ6ν πρ6γραμμα περιθάλ
ψεως τών συμμοριοπλήκτων διά Γνωμοδοτικού Συμβουλί
ου, συνιστωμένου παρ' αύτφ δυνάμει τού άρθρου

3

τού

παρ6ντος καί παρακολουθεί διά τού αύτού Συμβουλίου τήν
έκτέλεσι ν τού προγράμματος τούτου".

8

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1949

Μέ πρωτοβουλία τοϋ Κ. Καραμανλή συντάσσεται

καί ύποβάλλεται στόν πρόεδρο της άμερικανικής οι

ή

κονομικής άποστολής στήν 'Αθήνα, Μάκ Γκύ, έμ

άκ6λουθος παράγραφος: "Προκειμένου περί στεγάσεως

περιστατωμένο ύπόμνημα, ύπογεγραμμένο άπό τούς

τών έπαναπατριζομέvων συμμοριοπλήκτων, τ6 δικαίωμα

άντιπροέδρους τής Κυβερνήσεως, Κ. Τσαλδάρη καί

τούτο άσκεί εlς τούς τ6πους τού έπαναπατρισμού ό ύπουρ

Σ. Βενιζέλο, μέ άντικείμενο τήν έξασφάλιση πρό

)) ~Αρθρον 9.

Εlς τ6 τέλος τού έδαφίου

2 προστlθεται

γ6ς Οlκισμού καί 'Ανοικοδομήσεως")).

0{

κ.κ.

I.

Ζολώτας καί Κ. Μπακόλας παρακαλοϋν τόν

κ. ύπουργόν, δπως δεχθή σχετικήν τροποποίησιν, εις τρό
πον ώστε δ ύπό κύρωσιν Α.Ν.

894/49

νά έφαρμόζεται ού

σθετης, πέρα άπό τό πλαίσιο τοϋ σχεδίου Μάρσαλ,
άμερικανικής οίκονομικής βοήθειας ύπέρ τών προ
σφύγων.

Τό κείμενο φέρει τό γενικό χαρακτηρισμό «ύπό

μόνον έπί των συμμοριοπλήκτων, άλλά καί έπί των σει

μνημα έπί τοϋ έλληνικοϋ προβλήματος προσφύγων»,

σμοπλήκτων, ίνα προστατευθοϋν καί ο{ σεισμόπληκτοι

καί εχει τό άκόλουθο περιεχόμενο:

Χίου .

Κ. Καραμανλής :

l. 0{
·Υπάρχει σχετικ6ς ν6μος διά τούς

έπιχειρήσεις των κομμουνιστών έπί τοϋ ~λληνι

κοϋ έδάφους προεκάλεσαν μεγάλην εtσροήν τοϋ άγροτικοϋ
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πληθυσμοί> είς τάς πόλεις , ήτις ύπερβαίνε ι τό ι Ι ι ο του

οίκογένειαν , ήτοι είς σύνολον ούχί κατώτερον των

θμός έκ των προσφύγων τούτων κερδίζει σήμερον τά πρός

$
149.152.000.
3. 'Η έπανεγκατάστασις καί άποκατάστασις των προσφύ

τό ζήν -παρ' δλον δτι κατά τό πλείστον άπασχολείται είς

γων παρουσιάζει δύο οψεις . Πρώτον, παροχήν στοιχειώ

συνολικοί> πληθυσμοί> τής 'Ελλάδος. Εlς σημαντικός άρι

μή παραγωγικά έπαγγέλματα- καί δέν εχει ύποβάλει αί

δους κατο ικίας μετά τοί> βασικοί> οίκιακοί> καί γεωργικοί>

τησιν είς τό Κράτος διά παροχήν άντιλήψεως. Ό κύρ ιος

έξοπλισμοί> μέ μοναδικόν σκοπόν νά καταστοί>ν οί πρό

δμως ογκος των προσφύγων βασίζεται είς τήν δημοσίαν

σφυγες καί πάλιν παραγωγικότεροι, άλλά χωρίς νά άποζη

άντίληψιν. Τόν παρελθόντα Μάιον ούτο ι άνήρχοντο είς

μιωθοί>ν ούτοι διά παλαιάς άπωλείας. ·Ο συντηρητικός

w Εκτοτε , χάρις είς τήν έπελθοί>σαν βελτίωσιν τής

ύπολογισμός τής δαπάνης διά μίαν τοιαύτην άποκατάστα

684.607.

στρατιωτικής καταστάσεως,

περίπου πρόσφυγες

166,000

έπανήλθον είς τά χωριά των. Παρά ταί>τα, έλλείψει έπαρ

σιν εχει ώς έξής:
α. Οίκ9qκευή διά

102.446

λεηλατηθείσας οίκογενείας έκ

κών μέσων, ούδέ στεγαστικής άποκαταστάσεως ετυχον, ού

των ΓS8.000 οίκογενειών χρηζουσών άποκαταστάσεως (μό

δέ νέος έξοπλισμός τούς παρεσχέθη· κάτ' αύτόν τόν τρό

νον$

πον ούδόλως άπεκατεστάθησαν ή παραγωγικοί κατέστη

έλληνικής άγροτικής οίκογενείας άπαιτεί ποσόν άντι

σαν.

στοιχοί>ν είς δρχ.

225.000

περίπου πρόσφυγες θά ήδύναντο νά έπιστρέ

100

άνά οίκογένειαν, ένώ ή βασική οίκοσκευή μιaς

$ 400) $ 10.244.600.
25.709

ψουν είς τά χωριά των κατά τό τρέχον φθνόπωρον, άλλ' ή

β. Έκ νέου κατασκευή ή έπισκευή

Κυβέρνησις, πάρ ' δλον δτι συνειδητοποιεί τήν άνάγκην

μερικώς καταστραφεισών άγροτικών κατοικιών (ό άριθμός

τής συντόμου έπιστροφής αύτών είς τήν περιοχήν των,

ούτος βασίζεται κατά μέσον δρον είς ~ν δωμάτιον έπισκευ

διστάζει νά άναλάβη τήν έπιχείρησιν αύτήν, ~ως δτου

ασθέν ή άναγερθέν έκ νέου δι ' έκάστην οiκογένειαν, τής

έξασφαλισθοί>ν αί συνθήκαι διά τήν άσφαλή άποκατάστα

δαπάνης έκάστου δωματίου άνερχομένης είς

σιν αύτών.

$ 12.854.600.

Πράγματι, μετά τάς έπιτυχείς έπιχειρήσεις του έλληνι

κοί> στρατοί> , ή έπανεγκατάστασις καί άποκατάστασις των

όλοσχερώς ή

$500 περίπου)

γ. 'Αγροτικός έξοπλισμός κ.λ.π. διά

150.815 άγροτικάς οί
158.000 χρηζουσών άποκαταστάσεως οί
(μόνον $ 465 άνά οίκογένειαν διά τήν άγοράν

κογενείας έκτων

προσφύγων προβάλλει ώς τό πλέον έπιτακτικόν οίκονομι

κογενειών

κόν καί κοινωνικόν πρόβλημα, τό όποίον άντιμετωπίζει

των βασικών έργαλείων έξοπλισμοί> κτηνών κ.λ.π., άνα

σήμερον ή ·Ελλάς . Τό δημιουργηθέν κατ ' αύτόν τόν τρό

γνωριζομένων δύο ζώων ~λξεως άνά τρείς οίκογενείας καί

πον πρόβλημα εlναι τρίπτυχον :

ένός κάρρου άνά τέσσαρας οίκογενείας . Φυσιολογικώς ό

α. ·Η άποκατάστασις τής γεωργικής παραγωγής.

έλάχιστος γεωργικός έξοπλισμός συμπεριλαμβάνων ~ν

β . ·Η έξεύρεσις των άπαιτουμένων κεφαλαίων διά τήν έπι

ζώον καί ~ν κάρρον δι . εκάστην οίκογένειαν θά άνήρχετο

στροφήν των προσφύγων είς τά χωριά των ώς καί ή άπό

είς

κτησις των άπαραιτήτων γεωργικών έργαλείων καί

δ . 'Επισκευή

γ . · Η έπαναποκατάστασις του αίσθήματος τής στρατιωτι

σιών, κοινοτικών γραφείων κ .λ. π . ) πρός

κής άσφαλείας, άνευ τοί> όποίου τόσον οί πρόσφυγες δσον

$400.000.

$ 800)

ήτοι

καί ό ύπόλοιπος έλληνικός πληθυσμός άδυνατοί>ν νά έπα

ε . 'Επισκευή

νεύρουν τήν φυσιολογικήν οίκονομικήν ζωήν.

πρός

$ 100

$ 70.224.400.
2.000 δημοσίων

2.000

~καστον:

κτιρίων (σχολείων, έκκλη

$ 200

~καστον

φρεάτων ύδατοπηγών , άγωγών κ.λ.π .

$ 200.000.

Τά έν λόγφ προβλήματα δέν εlναι δυνατόν νά έπ ιλυ

Τά ύπό στοιχεία δ) καίε) ύπελογίσθησαν είς πολύ χα

θοί>ν άνευ έξωτερικής βοηθείας, καί δσον διάστημα παρα

μηλόν κόστος, έπειδή άναμένεται δτι οί κάτοικοι διαφό

μένουν άλυτα, ή δυστυχία θά έπικρατή είς τήν ·Ελλάδα.

ρων κοινοτήτων θά προσφέρουν προσωπικήν έργασίαν διά

Τοί>το εΙναι άκριβώς τ;ό έσκεμμένον πρόγραμμα των έπι

τάς έπισκευάς .

δρομέων τής ' Ελλάδος, άφοί> ή στέρησις εΙ ναι ό καλλίτε

προθύμως προσωπική έργασία, δταν θά εlναι δυνατόν, διά

ρος σύμμαχός των. 'Εάν δέν έξευρεθή έπίλυσις τοί> προ

τήν έπισκευήν ή έκ νέου κατασκευήν των άγροτικών κα

βλήματος των ' Ελλήνων προσφύγων -καί δέν έξευρεθή

τοικιών (Θέμα Β).

άμέσως- αί στρατιωτικαί έπιτεύξεις του έλληνικοί> στρα

τοί> θά έξουδετερωθοί>ν κατά κάποιον τρόπον, έάν δέν
συμψηφισθοί>ν όλοσχερώς.

2.

' Ομοίως άναμένεται δτι θά προσφερθή

' Απαιτούμενον συνολικώς ποσόν δι' άποκατάστασιν ....

$ 93.943.600.
' Η δευτέρα άποψις τοί> έπαναπατρισμοί> καί τής άπα

Αί καταστροφαί, τάς όποίας ύπέστησαν οί πρόσφυ

καταστάσεως των προσφύγων εlναι δτι , πέραν των άνωτέ

γες, ώς άποτέλεσμα των ένεργειών των κομμουνιστών (κα

ρω δαπανών, έκάστη άποκατασταθησομένη προσφυγική

ταστροφή

κτηνών

οίκογένεια θά χρειασθή μέχρι τής πρώτης συγκομιδής

κ.λ.π.), συμφώνως πρός τούς πλέον συντηρητικούς ύπολο

ήμερησίαν έλαχίστην έπιχορήγησιν. 'Εάν ύπολογίσωμεν

γισμούς άνέρχονται είς

$ 0,80

καί

λεηλασία

κτιρίων ,

έξοπλισμοί>

$ 186.739.458.

'Εάν είς τό ποσόν τοί>το προστεθοί>ν αί δαπάνα ι τοί>

ήμερησίως (έπικινδύνως χαμηλόν ποσόν) δι. εκά

στην ο ί κογένειαν εχουσαν

4 μέλη, ή έπιχορήγησις
$ 44.000.000.

αϋτη

Κράτους μέχρι τό τέλος του Σεπτεμβρίου

1949 διά τήν γενι
κήν ένίσχυσιν αύτών, αί όποία ι άνέρχονται είς $99.925.000,

θά άνέλθη συνολικώς είς

θά διαπιστωθή δτι τό προσφυγικόν πρόβλημα έστοίχισεν

τήν άντιμετώπ ισιν τής έπειγούσης άνάγκης, θά προκύψουν

άμέσως είς τήν χώραν

πρόδηλοι κίνδυνοι. Οί

$ 285.664.458.

' Επί πλέον ή εμμεσος άπώλεια ή όποία άπορρέει έκ τοί>
γεγονότος δτι

4.

'Εάν δέν έξασφαλισθοί>ν τά άνωτέρω κεφάλαια διά

166.000

πρόσφυγες, οί όποίοι τό

θέρος τοί>το έπέστρεψαν είς τά κατεστραμμένα χωρία των

άγροτικαί οίκογένειαι έστερήθη

άλλά δέν εχουν έπανεγκατασταθή είσέτι παραγωγικώς, θά

σαν των είσοδημάτων των έπί μίαν διετίαν , ύπολογίζεται

άναγκασθοί>ν καί πάλιν νά καταφύγουν είς τάς πόλεις . Οί

έκτου έλληνικοί> ύπουργείου Γεωργίας ε ίς

στρατιώται έκτων γεωργικών περιοχών, οί όποίοι πρόκει-

158.000

$ 472.000

κατά
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ται συντόμως νά άπολυθουν, θά εuρουν τάς οίκίας των κα

λάδα νά άποκαταστήση τήν γεωργικήν παραγωγήν καί νά

τεστραμμένας καί τάς μετακινηθείσας οίκογενείας των ζώ

προστατεύση τήν κοινωνικήν είρήνην καί θά συνιστουσε

σας άπό έλεημοσύνην είς τάς πόλεις. Ή κοινωνική δομή

ενα σημαντικόν βήμα διά τήν άσφάλειαν, διά τήν δποίαν ή

μίας κυρίως γεωργικής χώρας-

'Ελλάς μάχεται άπό του ~τους

2/3

του πληθυσμου ε{ ναι

194067 •

άγρόται- θά ύποστή τοιουτοτρόπως μίαν άπότομον μεγί
στην άλλαγήν είς τήν πλέον άκατάλληλον στιγμήν. ·Αν

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

τιμετωπίζοντες τήν άδυναμίαν έπιστροφής είς τάς ~στίας

1949

των καί ύποχρεωμένοι νά ζητήσουν μίαν άβεβαίαν ζωήν

·Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Κ. Τσαλδά

είς τάς πόλεις, τό σύνολον τής μάζης τών προσφύγων θά

ρης, έπικεφαλής άντιπροσωπείας στίς 'Ηνωμένες

άποτελέση εuκολον λείαν διά τούς κομμουνιστάς. ·Η μόνη

Πολιτείες, καλεί τόν Κ. Καραμανλή στήν Ούάσιγ

άντιμετώπισις ε{ ναι δ έπαναπατρισμός τών προσφύγων καί

κτων, προκειμένου νά τόν συνδράμει στίς συνομιλίες

ή έκ νέου άνάληψις τών συνήθων γεωργικών των δραστη

γιά τήν έξασφάλιση πρόσθετης άμερικανικής οίκο

ριοτήτων ώστε νά δυνηθουν νά διεξάγουν τήν ~πομένην
σποράν τής άνοίξεως.
'Από ποίας πηγάς θά προέλθουν τά άναγκαία κεφά
λαια; ·Ο ~λληνικός προϋπολογισμός άδυνατεί νά παράσχη
ταυτα λόγω τών έλλειμμάτων προκληθέντων έκ τών στρα
τιωτικών έπιχειρήσεων. Τά έλλείμματα ταυτα άντιμετωπί

νομικής συνδρομής χάριν τής ένισχύσεως του προ

γράμματος έπαναπατρισμου των άνταρτοπλήκτων.
Σχετικά, ή «Καθημερινή)) έπισημαίνει δτι <<σκό
πιμον ε{ ναι νά μεταβή είς 'Αμερικήν καί νά άναλάβη
τήν έν

• Αμερικij

διαχείρισιν του είδικου τούτου

ζονται έκ τών άντιστοίχων κεφαλαίων δαπάναις τής άνα

προβλήματος ενας άρμόδιος καί δέν βλέπομεν liλλον

συγκροτήσεως ·Ελλάδος. 'Αφ' ~τέρου ή προσφυγή είς τά

άρμοδιώτερον άπό τόν ύπουργόν Προνοίας)), ένω τό

κεφάλαια

«Βήμα)) παρατηρεί δτι «ή συνεργασία του κ. Καρα

ώσαύτως άποκλείεται· τό πρόβλημα τής

ERP

άποκαταστάσεως τών ·Ελλήνων προσφύγων δέν ~χει προ

μανλή θά ε{ναι άπαραίτητη, δι~ νά θέση ύπ' οψιν

βλεφθή ύπό του

των άμερικανικων παραγόντων τάς λεπτομερείας του

ERP,

λόγω του δτι προέκυψε μετά τήν

~ναρξιν αύτου. 'Επιπλέον ή διοχέτευσις κεφαλαίων έκ τής
βοηθείας Μάρσαλ, διά τήν άποκατάστασιν προσφύγων,
ένώ θά άργοποροοοε εν περαιτέρω ~τος τήν έκτέλεσιν του

~λληνικου τεταρτοετούς πρόγράμματος Μάρσαλ, τό δποί
ον ήδη καθυστερεί ~ναντι των άλλων χωρών Μάρσαλ, μό

λις καί θά ήδύνατο νά βοηθήση είς τήν έπίλυσιν του προ

προβλήματος, τό δποίον εθεσεν ήδη ένώπιόν των είς
τάς κεντρικάς του γραμμάς δ άρχηγός του Φιλελευθέ
ρου κόμματος)) 68 •

'Ο ύπουργός Προνοίας ε{ χε σχετικά μέ τό δλο
θέμα έπανειλημμένες συναντήσεις μέ τόν πρωθυ

βλήματος. Διοχέτευσις κεφαλαίων έκ του ~λληνικου προ

πουργό, Α. Διομήδη, τόν 'Αμερικανό πρέσβη καθώς

γράμματος θά έπραγματοποιείτο βάσει δόσεων, ένώ ή έπα

καί μέ τόν άρχηγό τής άμερικανικής άποστολής

νεγκατάστασις καί άποκατάστασις τών προσφύγων θά έγέ

στήν

νετο είς μεγάλας δμάδας καί τάχιστα. Έν τούτοις δ

του, δήλωσε, στίς

διέθεσεν

ECA

• Ελλαδα.

Μετά τήν δλοκλήρωση των έπαφων

12

·Οκτωβρίου, δτι ε{ χε, τήν προ

50.000.000 $, βάσει του τετραετους προγράμματος

ηγούμενη, διαβιβάσει πρός τήν έλληνική άντιπρο

'Ελλάδος διά τήν άποκατάστασιν προσφύγων. 'Εάν ήδύ

σωπεία τά άπαραίτητα σχοιχεία, καθώς καί τίς προ

νατο νά εύρεθή τρόπος δπως τό σύνολον τών κεφαλαίων

τούτων καταστή διαθέσιμον κατά τήν διάρκειαν του τρέ
χοντος προϋπολογισμου, ή δαπάνη διά τήν συντήρησιν

τών προσφύγων θά έκαλύπτετο εως τήν ~πομένην συγκομι
δήν. Τουτο θά έλαττώση είς περίπου

90.000.000 $ τό

άπαι

σωπικές του άντιλήψεις έπί του θέματος.

« ·Εάν

ήθε

λε κριθψ>, κατέληγε, «καί κατόπιν τούτου χρήσιμος

ή παρουσία μου εiς Ήνωμένας Πολιτείας, θά πρα
γματοποιήσω τό ταξίδιον μοω>.

τούμενον ποσόν διά τήν άποκατάστασιν τών προσφύγων.

Διά τήν μερικήν κάλυψιν του ποσου αύτου θά ήδύνατο
νά διατεθή ποσόν

12.000.000 $,

χρησιμοποιηθέν ύπόλοιπον πιστώσεως χορηγηθείσης είς
τήν ·Ελλάδα τό

13
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τό δποίον άποτελεί μή

1946 ύπό τής Τραπέζης Import-Export. Διά
78.000.000 $ ή ~λληνική Κυβέρ

1949

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει δτι «έκτός τών
μέτρων τά δποία λαμβάνει τό ύπουργείον Κοινωνι

τό ύπόλοιπον ποσόν τών

κής Προνοίας διά τήν περίθαλψιν τών έπαναπατρι

νησις δέν ~χει νά ύποβάλη είδικάς προτάσεις. Δέν δύναται

ζομένων συμμοριοπλήκτων, ήτοι α) τής χορηγήσεως

είμή μόνον νά τονίση τήν σοβαρότητα του προβλήματος,

διμήνου έπιδόματος άνερχομένου κατά μέσον όρον

του δποίου δ πρέσβυς Γκρέιντυ ~χει πλήρη έπίγνωσιν.

εlς

"Οταν δ κύριος Σνάιντερ, καί όλίγας ~βδομάδας άργότερον

γήσεως έφ

δ κύριος Χόφμαν, έπεσκέφθη τήν 'Αθήνα τό παρελθόν θέ

χιλιάδων δρχ. διά τήν προμήθειαν τών άπαραιτήτων

ρος, έτέθη ύπ' δψιν των ή άνάγκη διά ξεχωριστή ν διάθεσιν
χρημάτων πρός

άντιμετώπισιν τής

έπειγούσης

ταύτης

άνάγκης. 'Εάν τουτο δέν έπιτευχθή, οί κομμουνισταί θά
~χουν έπιτύχει άκινητοποίησιν τής άνασυγκροτήσεως.
·Η ~λληνική Κυβέρνησις θά καλωσορίση οίανδήποτε
πρότασιν τών ·Ηνωμένων Πολιτειών έν σχέσει μέ τούς

400 χιλιάδας δρχ. κατά οiκογένειαν, β) τής χορη
• ι'iπαξ οiκογενειακου έπιδόματος 200-300

εlδών οiκοσκευής καί γ) τής παροχής εiς αύτούς του
άρτου δωρεάν, μέχρις ότου καταστώσιν αύτάρκεις,

τό ύπουργείον άπεφάσισε καί έξησφάλισε τάς πρός
τουτο πιστώσεις διά τήν χορήγησιν δωρεάν τών βα
σικών τροφίμων κατά τούς τέσσαρας χειμερινούς μή

τρόπους καί μέσα έξασφαλίσεως τοιαύτης πιστώσεως. ·Η

νας, άπό του Δεκεμβρίου μέχρι Μαρτίου. ·Η μέριμνα

έξεύρεσις τής πιστώσεως ταύτης θά έπιτρέψη είς τήν 'Ελ-

αύτη, ήτις άπεφασίσθη όπως έπεκταθή καί εlς τούς

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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κατοίκους τών &κριτικών περιοχών, τούς πληγέντας

«Πράγματι, έπί τf7 βάσει τοv προϋπολογισμού,

έκ τοv συμμοριτισμοv, θά συνίσταται είς τήν δωρεάν

πού ύπέβαλα πρό διμήνου καί μέ τήν συμπαράστασιν

χορήγησιν, έκτός του άρτου, καί όσπρίων, ζαχάρε

τής άμερικανικής άποστολής, ή όποία ζωηρότατα

ως, όρύζης καί έλαίοω>.

ένδιαφέρεται διά τό θέμα τούτο, ένεκρίθησαν τήν
παρελθοvσαν έβδομάδα, μέ μερικάς περικοπάς άφο
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1949

Μέ πρωτοβουλία τοϋ ύπουργοϋ Κοινωνικής Προ
νοίας έπανέρχεται τό 'Υπουργικό Συμβούλιο στή
συζήτηση τοϋ θέματος τής άποκαταστάσεως των άν
ταρτοπλήκτων.

Στό περιεχόμενο των σχετικών είσηγήσεων τοϋ
Κ. Καραμανλή άναφέρεται συνοπτικά τό κείμενο εί
δησεογραφικοϋ δελτίου:
'Ο κ . Καραμανλfjς, άφοϋ εδωσε μίαν πλήρη καί σαφfj
είκόνα τοϋ προβλήματος, δπως τοϋτο έμφανίζεται σήμε
ρον, έπέστησε τήν προσοχήν τfjς Κυβερνήσεως έπί τοϋ
γεγονότος δτι άπό τριμήνου περίπου, δτε επαυσε νά συντο
νίζεται τό θέμα, ή άποκατάστασις των προσφύγων γίνεται
κατά τρόπον, ι:Οστε νά μ ή έλέγχεται ένιαίως καί ύπευθύνως
άπό μέρους τοϋ Κράτους καί δτι συνεπεί~ τούτου, άνεξαρ

ρώσας εlς τά ύπουργεία Γεωργίας καί 'Α νοικοδομή
σεως, πιστώσεις έκ δραχμών έξακοσίων δέκα

(610)

δισεκ., άναληφθείσαι άπό τό πρόγραμμα άνορθώσε
ως τής χώρας.

»Προκειμένου νά άπαντήσω εiς τό έρώτημά σας,

όφείλω νά είπω ότι ή άποκατάστασις τών συμμοριο
πλήκτων, τόσον διά λόγους οΙκονομοτεχνικούς όσον
καί διά λόγους χρόνου, θά διέλθη κατ' άνάγκην άπό

δύο στάδια.
»Κατά τό πρώτον στάδιον, τό δποίον όφεlλει νά
ε[ναι βραχύ, καθ' όσον, ώς γνωστόν, ή έθνική μας
οΙκονομία ύφίσταται θετικήν καί άποθετικήν ζημίαν

120 έκατ.

δολλαρίων κατ' lτος άπό τό γεγονός ότι

ol

πληθυσμοί ούτοι εύρίσκονται μακράν τών άγρών
των, τό Κράτος πρέπει νά άποβλέψη είς τήν δημι

τήτως των μέσων τά όποία θά διατεθοϋν καί τfjς προσπα

ουργίαν τών στοιχειωδών έκείνων προϋποθέσεων, αl

θείας τήν όποίαν τά καθ' εκαστον ύπουργεία καταβάλ

δποίαι θά έπιτρέψουν εlς τούς έπανερχομένους είς

λουν, ή λύσις τοϋ προβλήματος θά εΙναι άτελής.

τάς έστίας των, όπως άναπτύξουν τήν προσωπικήν

'Εν συνεχεί~ ό κ . ύπουργός τfjς Προνοίας διεμαρτυρή
θη διά τό γεγονός δτι, παρά τάς έπανειλημμένας είσηγή

των προσπάθειαν διά τήν δημιουργίαν τής νέας των
ζωής.

σεις του πρός τήν Κυβέρνησιν, δπως τό θέμα τfjς άποκατα
στάσεως των προσφύγων, τυγχάνον άπολύτου προτεραιό
τητος, όργανωθfi κατά τρόπον ι:Οστε νά έπιτρέπη τήν ταυτό
χρονον καί ύπό ένιαίαν διεύθυνσιν κινητοποίησιν δλων
των ύπηρεσιων τοϋ Κράτους, ούδέν μέτρον πρός τήν κατεύ
θυνσιν αύτήν έλήφθη μέχρι σήμερον, παρά τό γεγονός δτι
δλαι α{ είσηγήσεις του έγένοντο δεκταί.
'Ο κ. Καραμανλfjς έτόνισεν δτι τόσον διά λόγους ού

»Κατά τό δεύτερον στάδιον, τό δποίον θά εlναι
μακροτέρας πνοής, τό Κράτος όφείλει νά δλοκλη

ρώση τήν άποκατάστασιν τών πληθυσμών αvτών άπό
άπόψεως στέγης καί κυρίως γεωργικού έξοπλισμοv.

>> Al

διατεθείσαι ώς άνωτέρω πιστώσεις, νομίζω

ότι καλύπτουν τάς άνάγκας τοv πρώτου σταδίου, διά
τό μέχρι τοv προσεχούς 'Ιουνίου χρονικόν διάστημα

σιαστίκούς, όσον καί διά λόγους ψυχολογικούς, τό Κράτος

καί συνεπώς ή Κυβέρνησις όφείλει νά lχη τήν προο

όφείλει διά τής ώργανωμένης δραστηριότητός του, χωρίς

πτική ν τής άναζητήσεως προσθέτων πόρων διά τήν

πολύν θόρυβον, γύρω άπό ενα θέμα, τό όποίον τείνει νά

δλοκλήρωσιν τής άποκαταστάσεως».

καταστή άντικείμενον κοινωνικfjς καί πολιτικfjς έκμεταλ
λεύσεως, νά άναπληρώση τήν άνεπάρκειαν των ύλικων του

μέσων καί νά άποδείξη δτι ώς Κράτος εκαμε τό καλύτερον
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1949

'Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, Κ. Καρα

πού ήδύνατο.
'Εν τέλει έπέμεινεν έπί τfjς άπόψεως δπως, βάσει των

μανλής, παράλληλα μέ τήν κατάθεση στήν 'Επιτρο

παλαιοτέρων είσηγήσεών του, όργανωθfi μεθοδικως ή άν

πή 'Εξουσιοδοτήσεως τοϋ σχεδίου Ν .Δ. «περί άπο

τιμετώπισις τοϋ τεραστίου κοινωνικοϋ καί οίκονομικοϋ αύ

κεντρώσεως καί συντονισμοϋ τοϋ εργου τής παλιν

τοϋ προβλήματος, ή πλημμελής άντιμετώπισης τοϋ όποίου

νοστήσεως καί άποκαταστάσεως των συμμοριοπλή

δύναται νά δημιουργήση κοινωνικάς συνεπείας άπροβλέ
πτου έκτάσεως.

Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, κατόπιν μακρί'iς συζητή
σεως, άπεφάσισεν δπως άνατεθfi είς τόν ύπουργόν τfjς

Προνοίας, δστις ύπήρξε συντονιστής τοϋ εργου τfjς περι
θάλψεως των συμμοριοπλήκτων, καί ό συντονισμός τfjς

άποκαταστάσεως αύτων69 •

κτων», συνυπέβαλε τήν άκόλουθη είσηγητική εκθε
ση:

« 'Αφ'

ής στιγμής πρό τετραμήνου περίπου ένεφά

νη ή δυνατότης τής παλιννοστήσεως τών εlς τά κέν
τρα

'Ασφαλείας

διαμενόντων

συμμοριοπλήκτων,

έπανειλημμένως έτονίσαμεν ότι τό θέμα τούτο, τυγχά

Μετά τή λήξη τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, δ Κ.

νον άπολύτου προτεραιότητος, δέον νά όργανωθή

Καραμανλής, σέ άπάντηση έρωτήματος των δημοσι

κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν ταυτόχρονον καl ύπό

ογράφων, ι'iν οί πιστώσεις πού διατέθηκαν γιά τήν

ένιαίαν διεύθυνσιν κινητοποlησιν όλων τών ύπηρε

άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος τής άποκαταστάσε

σιών τοv Κράτους, τό δποiον, τόσον διά λόγους ου

ως των προσφύγων κρίνονται έπαρκείς, δήλωσε:

σιαστικούς όσον καl διά λόγους

ψυχολογικούς

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ώφειλε διά τής ώρyανωμένης δραστηριότητός του,

ών καί όργανισμών τών άσχολουμένων μέ τό εργον τοuτο».

καί χωρίς πολύν θόρυβον γύρω aπό ένα θέμα τό

δποίαν τείνει νά καταστή dντικείμενον κοινωνικής
καί πολιτικής έκμεταλλεύσεως, νά &ναπληρώση τήν
διάρκειαν τών ύλικών του μέσων καί νά &ποδείξη δ τι
τό Κράτος κάμνει τό καλύτερον πού θά ήδύνατο.

» 'Οφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι, &φ ' ής τό
θέμα έπαυσε νά συντονίζεται, ή aποκατάστασις τών
συμμοριοπλήκτων γίνεται κατά τρόπον ά5στε νά μήν

Μέ τά ύπόλοιπα άρθρα προβλεπόταν άφενός ή

προσαρμογή των διατάξεων του Α.Ν.

894/ 1949

στό

νέο καθεστώς καί άφετέρου ή μορφή καί δ τρόπος
ένισχύσεως των άνταρτοπλήκτων.
Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, δ Κ. Κα
ραμανλής άποτέλεσε τό άντικείμενο κριτικής άπό τό
βουλευτή Ε. Γονή:

έλέγχεται ένιαίως καί ύπευθύνως aπό μέρους του

«Ό κ. ύπουργός τής Προνοίας, κατά τόν παρελθόντα
Μάρτιον είσήγαγεν είς τό 'Υ πουργικόν Συμβούλιον ενα

Κράτους.
»Συνεπώς, ανεξαρτήτως τών μέσων τά όποία θά

νομοθέτημα τό όποίον έδημοσιεύθη ώς Α.Ν. καί διά του

διατεθοί5ν καί τής προσπαθείας τήν όποία ν τά καθ'

όποίου ώπλίσθη μέ δλας τάς έξουσίας πού άπτιτοuντο διά

έκαστον ύπουργεία θά καταβάλουν, μοιραίον ε{ναι ή

λύσις του προβλήματος νά εlναι aτελής. Πρός τόν
σκοπόν τοί5τον καί κατόπιν συμφωνίας τοί5 'Υπουρ
γικοί] Συμβουλίου, κατηρτίσθη τό συνημμένοv σχέ
διον νόμου, διά του δποίου &φ

,

ένός μέν ανατίθεται

εiς τόν ύπουργόν έπί τής Κοινωνικής Προνοίας δ
συντονισμός καί ή aνωτάτη έποπτεία καί ό έλεγχος

τήν καλυτέραν έκπλήρωσιν του σκοποu του νομοθετήμα
τος; 'Αλλά δέν εlναι μόνον τό νομοθέτημα αuτό.
»Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τής έποχής έκείνης άπε

δέχθη πάσαν πρότασιν τοu κ. ύπου ργοu τής Προνοίας . Ή
είσηγητική εκθεσις τοu κ . ύπουργοu είς τόν 'Αναγκαστι
κόν αuτόν Νόμον

'

άπαξ δέ δημιουργείται τελεία aποκέν

τρωσις του θέματος διά τής αναθέσεως τής λήψεως
πάσης φύσεως σχετικής aποφάσεως, έντός πάντοτε
τοί5 γενικοί] κυβερνητικοί] προγράμματος εiς τά παρά

τής νομαρχίας ύπό τήν προεδρίαν τοί5 νομάρχου λει
τουργοί5ντα γνωμοδοτικά συμβούλια, συμπληρούμε
να καταλλήλως.

ιιΕiδικώτερον, έν aρθρφ

2

έδαφ.

3

έκρίθη &ναγ

καίον δπως έξουσιοδοτηθή δ ύπουργός Κοινωνικής

Προνοίας, δπως, διά τήν εύόδωσιν τοί5 ύπό κρίσιν

λέγει τά ϊδια πράγματα τά όποία

δίου>> .

του δλου έργου τής παλιννοστήσεως καί aποκατα

στάσεως, έφ

894

λέγει καί ή είσηγητική εκθεσις τοu σημερινού Νομοσχε

'Αλλά καί δ τρόπος -συνέχισε δ Ε. Γονής- μέ

τόν όποίο δ ύπουργός Προνοίας ε{ χε διαχειριστεί τά
κονδύλια πού εθεσε στή διάθεσή του ή Κυβέρνηση

ήταν άνεξέλεγκτος δέν διατέθηκαν άποκλειστικά γιά
τούς άνταρτόπληκτους, έφόσον «τεράστια ποσά» κα

τασπαταλήθηκαν «διά τόν κομματισμόν καί μόνον».

Σέ άπάντηση τής προκλήσεως του ύπουργου Προ

νοίας νά άναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα, ό
δμιλητής έπεσήμανε περιπτώσεις χωρίων ή έπαρχι
ων, δπου δέν ύπάρχουν άνταρτόπληκτοι.

έργου, έπιτάσση πάσης φύσεως &κίνητα καί ύλικά.

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε ώς έξής:

Οϊκοθεν νοείται δτι χρήσις τοί5 μέτρου τούτου θά
γίνη μόνον έφ' δσον τά ύφιστάμενα κρατικά μέσα

«Κύριοι συνάδελφοι, εlναι δυνατόν νά έδημιουργήθη

&ποδειχθοί5ν ανεπαρκή καί πάντοτε έντός του περι

σαν ώρισμέναι έντυπώσεις μ ή άνταποιφι νόμε ναι εlς τά πρά

θωρίου του έφετεινοί5 προϋπολογισμοί], εlς τρόπον

ά5στε τό μέν μέτρον ν' &ποβή δσο τό δυνατόν όλιγώ
τερον έπαχθές, ή δέ έκ τούτου δαπάνη νά μ ή έπιφέρη

πρόσθετον έπιβάρυνσιν του προϋπολογισμοί5ιι 70•
Τό σχέδιο νόμου συζητήθηκε στή Βουλή στίς

Ι(Ον νά δώσω έξηγήσεις έπί τών σημείων, τά δποία δ συνά
δελφος aνέφερε. VΕχω τήν έντύπωσιν ότι δ τρόπος Ι(ατά
τόν δποίον έχειρίσθη δ συνάδελφος τό παρό ν θέμα 6φείλε
ται ή είς πρόθεσίν του νά aσl(ήση πολεμιl(ήν έναντίον μου

24

'Οκτωβρίου, ψηφίστηκε μετά άπό μακρά συζήτηση
καί δημοσιεύτηκε στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή

σεως μέ άριθμό Ν.Δ.

γματα, έl( τής aγορεύσεως του συναδέλφου Ι(αί έχω Ι(αθή

1272. Σύμφωνα καί μέ τή γενική

πρόβλε"ψη τής είσηγητικής έκθέσεως, τό άρθρο Ι του
νέου Ν.Δ. προέβλεπε δτι:
«άπό τής ίσχύος τοu παρόντος Νόμου, ή άνωτάτη έπο
πτεία, ό ελεγχος καί ή κατεύθυνσις τοϋ δλου εργου τής

παλιννοστήqεως καί άποκαταστάσεως τών συμμοριοπλή

ή εlς dγνοιαν του θέματος.
ιιΠροτιμώ νά δεχθώ τήν δευτέρα ν έl(δοχήν. ' Ο

1(.

συ νά

δελφος ύπεστήριξε τήν dποψιν ότι /(ατά τρόπον aνεξέλεγ

Ι(τον διατίθενται έl(ατομμύρια εlς διαφόρους έπαρχίας, έν

δψει τών έl(λογών Ι(αί ότι τά χρήματα αvτά ε[ναι χρήματα,

τά δποία προορίζονται διά τήν aποl(ατάστασιν τών aνταρ
τοπλήκτων. ' Ο 1(. συνάδελφος θά 6φείλη νά γνωρίζη ότι τό
σχέδιον "Πρόνοια /(αί 'Εργασία", τό δποίον είσηγήθησαν
Ι(αί χρηματοδοτουν οί 'Αμεριl(ανοί, δέν έχει σχέσι ν μέ τάς
πιστώσεις τών άνταρτοπλήl(των. Τό πρόγραμμα αvτό έχει

τών ύπουργών Οίκισμοu καί 'Ανοικοδομήσεως, Γεωργίας,

τήν έννοιαν τής aπασχολήσεως τών aπόρων. Ό aσφαλέ
στερος /(ύριος τρόπος aντιμετωπίσεως τής άνεργίας εlναι

'Υγιεινής, 'Εφοδιασμοί) καί Διανομών καί Κοινωνικής

τό

Προνοίας, ύπό τήν προεδρίαν τοu ύπουργοu Κοινωνικής

Ι(Οινωνιl(ής πολιτιl(ής.

κτων άσκείται ύπό είδικής Συντονιστικής 'Επιτροπής έκ

Προνοίας, δστις, ύπό τήν ίδιότητα ταύτην, θά συντονίζη
τήν δρiiσιν καί τάς ένεργείας τών πάσης φύσεως ύπηρεσι-

πρόγραμμα αvτό, τό δποίον aποτελεί ένα πρόγραμμα

)) ,Εδόθησαν πρός τόν σi(ΟΠόν αvτόν 102 δι σε/(.

Ι(ατά τό

παρελθόν έτος. 'Εξ αvτών, όταν aνέλαβον τό ύΠουργείον
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Προνοίας, δέν εlχον άπορροφηθή παρά μόνον 6κτώ. Εύρέ

«Κύριοι συνάδελφοι, δέν θά έπρεπε νά άκουσθή λόγος

θην εlς τήν άνάγκην, κατόπιν τής ψηφίσεως τού Νόμου

διά τό πρόγραμμα "Πρόνοια καί 'Εργασία". Μόνον συγ

νά έμπιστευθώ τήν είσήγησιν διά τήν χορήγησιν τών

χαρητήρια θά έδικαιοuτο δ κ. ύπουργός διά τό τόσον μεγά

894,

κονδυλίων είς τά νομαρχιακά συμβούλια, aποτελούμενα

λον του ένδιαφέρον διά τούς συμμοριοπλήκτους.

άπό τόν έκπρόσωπον τών Δημοσίων νΕργων, τόν διευθυν

»Είς τάς περισσοτέρας έπαρχίας, πολλοί ε{ναι πού

τήν τής γεωργικής ύπηρεσίας, τόν έκπρόσωπον τού ύπουρ

άπασχολοuνται είς τό πρόγραμμα "Πρόνοια καί 'Εργα

γείου Προνοίας καί τόν έκπρόσωπον τού ύπουργείου 'Υγι

σία". Καί τοιουτοτρόπως έδόθησαν έργασίαι είς πολλούς

εινής. Ούδεμία δέ γίνεται έγκρισις άν δέν ύπάρξη ύπεύθυ

άέργους. 'Αλλ' έκτός αύτου, μέ τό πρόγραμμα "Πρόνοια

νος εlσήγησις τού Συμβουλίου. "Οσον άφορά τήν κατανο

καί 'Εργασία" δημιουργοuνται μεγάλα κοινωφελή έργα.

μή ν τών πιστώσεων έχω νά σaς είπω δτι αύτη γίνεται, λαμ

Ήνοίχθησαν τεράστιοι δρόμοι, πού στό παρελθόν δέν

βανομένου ύπ' δψιν τού άριθμού τών συμμοριοπλήκτων.

ύπήρχον. 'Η Νότιος 'Ήπειρος θά συνδεθή μέ τήν Θεσσα

Τήν έποχήν, κύριοι, αύτήν καί οί άποροι &κόμη συντη

λίαν . Πρέπει λοιπόν νά εϊμεθα εύγνώμονες δι' ολα αύτά.

ρούνται άπό τό Κράτος.

Καί παρακαλώ τόν κ. ύπουργόν, οπως έξακολουθήση νά

))Δι ' αύτό ύπήρξεν ή άποψις δτι θά ήτο δυνατόν τό

έργάζεται δ όργανισμός "Πρόνοια καί 'Εργασία" έπί μα

πρόγραμμα νά έπεκταθή καί εlς τούς aπόρους, διότι έάν

κρόν χρονικόν διάστημα. Διότι θά γίνουν μεγάλα άκόμη

εύρου ν άπασχόλησιν θά aπαλλαγή τό Κράτος. 'Η κατανο

έργα.

μή γίνεται βάσει τού άριθμού τών προσφύγων καί άπόρων,

ή δέ είσήγησις άπό τά νομαρχιακά συμβούλια καί ή τελική
έγκρισις άπό έπιτροπήν τού ύπουργείου Συντονισμού, εlς
τήν δποίαν μετέχουν "Ελληνες καί 'Αμερικανοί εlδικοί)).
Ε. Γονής: Τά του καταρτισμοί) του προγράμματος κ.λ.π.

άνήκουν είς τόν ύπουργόν τής Προνοίας.
Κ. Καραμανλής: Τό θέμα, τό δποίον έλέγατε, δέν έχει
σχέσιν μέ τό νομοσχέδιον, διότι δ νόμος αύτός εlναι καθα
ρώς διαδικαστικός.

)) νΑ ν γνωρίζατε αύτά,

άσφαλώς δέν θά ήδύνασθε νά εί

πητε δτι ή διαχείρισις τού ποσού αύτού γίνεται κατά τρό
πον αύθαίρετον, διά νά μ ή είπω κατά τρόπον ύποπτο ν. Θά

I.

Λαμπρόπουλος: Τό πρόγραμμα «Πρόνοια καί 'Εργα

σία» έδωσε ζωήν δι' ενα χρόνον, συντηρεί δέ τόν περισσό
τερον κόσμον είς τάς έπαρχίας, δίδοντας είς πολλούς

άνέργους τά μέσα του ζήν. 'Ο κ. Καζαντζής έθιξεν καί τό
ζήτημα οτι ή Κυβέρνησις δέν έμερίμνησεν καλώς διά τούς
συμμοριοπλήκτους. Θά εϊμεθα άδικοι, άν περιελάμβανε

καί τόν ύπουργόν Προνοίας οτι δέν είργάσθη. Ούτος, νύ
κταν καί ήμέραν, καί πάντοτε προσπαθεί δπως εuρη τάς

άναλόγους πιστώσεις διά νά άνακουφίση τούς ταλαιπωρη

μένους αύτούς άνθρώπους 71 •
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1949

σaς δώσω, κύριοι, τόν κατάλογον άπό τόν όποίον προκύ

'Ο άρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Σπυρίδων άνακοι

πτει δ άριθμός τών συμμοριοπλήκτων έκάστης έπαρχίας

νώνει τήν άπόφαση τής ' Εκκλησίας νά ήγηθεί έξορ

καί τά καταβληθέντα ποσά. Δέν γνωρίζω έάν, κατόπιν

μήσεως γιά τήν ένίσχυση τών άνταρτοπλήκτων καί

δλων αύτών, θά εlχον τήν άνάγκην νά είπω δτι ό κ. συνά
δελφος ύποστηρίζει δτι τά ίερά αύτά χρήματα κατασπατα
λώνται έν δψει έκλογών καί έφιστώ τήν προσοχήν τής

Βουλής έπί τού σημείου αύτού. Δέν γνωρίζω έάν θά εlχον

κάμει προσωπική εκκληση γιά τήν ένίσχυση του έρά

νου, ή διενέργεια του δποίου καί άρχίζει στίς άμέσως
έπόμενες ήμέρες.

άνάγκην νά είπω περισσότερα διά νά aποδείξω δτι αύτά
6φείλονται εiς άγνοιαν τού θέματος.

)) 'Ο

κ. συνάδελφος, έκτός τών άλλων, ύπεστήριξεν δτι

δέν συνέτρεχεν άνάγκη νά ψηφισθή δ νόμος αύτός, διότι
ύπήρχε νόμος προγενέστερος, δ δποίος προέβλεπε σχετι
κώς. Ό νόμος

894 άπέβλεπεν εlς τήν περίθαλψιν τών συμ

μοριοπλήκτων. Τό έργον τής aποκαταστάσεως εlναι πολύ
σοβαρώτερον άπό τό έργον τής περιθάλψεως, άλλά καί άν
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1949

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται σέ πρώτη συνεδρίαση ή πενταμελής έξ ύπουργών
είδική Συντονιστική 'Επιτροπή -κατά τό νέο Ν.Δ.

1272.
Μετά άπό είσήγηση του ύπουργου Κοινωνικής

προέβλεπε τά πάντα, έν τfl προόδφ τού έργου ε{ναι δυνατόν

Προνοίας, ή

νά διαπιστωθούν ώρισμέναι άνάγκαι, αί δποίαι έπιβάλλουν

γραμμα παλιννοστήσεως καί άποκαταστάσεως καί

'Επιτροπή ένέκρινε τό γενικό πρό

τήν λήψιν προσθέτων μέτρων. Τό θέμα τού έπαναπατρι

κατένειμε κατά νομούς τίς πιστώσεις, άνάλογα μέ τίς

σμού έπρεπε νά άντιμετωπισθή κατά τρόπον έπίμονον άπό

άνάγκες τών προσφύγων.

τό παρελθόν θέρος καί εlναι δυνατόν νά ύποστηριχθή δτι
άργά έλήφθησαν αί aποφάσεις αύταί.

)) 'Η

πρόθεσίς μου εlναι δτι δ έπαναπατρισμός πρέπει

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ Κ. Καραμανλής εκαμε
τίς άκόλουθες δηλώσεις:

νά συνεχισθή μέχρι τέλους τού Νοεμβρίου, νά διακοπή τόν

«Τόν τελευταίον καιρόν έγένετο πολύς θόρυβος

χειμώνα καί νά έπαναληφθή τόν Μάρτιον. Εlναι τόσον

γύρω άπό τό θέμα τfjς άποκαταστάσεως τών συμμο

6λίγος δ άπομένων χρόνος, ώστε έπιβάλλεται είς τήν Βου

ριοπλήκτων, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθfj σύγχυ

λήν νά δεχθή τήν ψήφισιν τού ύπό συζήτησιν νομοθετήμα
τος)).

Μετά τόν Κ. Καραμανλή, ελαβε τόν λόγο ό βου
λευτής Ε. Καλαντζής:

σις, τόσον ώς πρός τήν φύσιν αύτοv δσον καί ώς
πρός τά μέτρα καί τά μέσα, τά όποία χρησιμοποιεί τό

Κράτος διά τήν άvτιμετώπισίν του. 'Οφείλω, ώς έκ
τούτου, πρός κατατόπισιν τfjς κοινής γνώμης καί
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ίδίως τών ένδιαφερομένων,

νά δώσω εlς γενικάς

» Όφείλω,

καί εlς τήν άνάγκην τής ταυτοχρόνου άποκαταστά
σεως έκατοντάδων συνοικισμών, δυσχεραίνει μεγά

γραμμάς τήν είκόνα τοv θέματος.
δμως, πρό παντός νά συστήσω τήν

λως τό έργον αύτό.

άποφυγήν παντός θορύβου γύρω άπό τό θέμα αύτό, τό

»Θά ήδύνατο κανείς εύχερώς νά έκτιμήση τάς

δποίον, ώς έκ τής φύσεώς του, θέλει περισσοτέραν

άνωτέρω δυσκολίας, άν άναλογισθή δτι ή άποκατά

κατανόησιν καί όλιγωτέραν κριτικήν. Εiς τήν δια

στασις τών προσφύγων τοv

χείρισιν τών κοινωνικών θεμάτων δέν δικαιούμεθα

δμαλωτέρας συνθήκας καί μέ μέσα άφθονώτερα,

1922,

καίτοι έγένετο ύπό

νά άγνοοvμεν τήν άποφασιστικήν σημασίαν του ψυ

έκράτησεν έπί πολλά έτη, χωρίς νά λεχθή δτι ύπάρ

χολογικού παράγοντος.

χουν εiσέτι άναποκατάστατοι πρόσφυγες εiς τούς γύ

»·Η καλλιέργεια εiς τάς ψυχάς τών μαζών αύτών

ρω τών 'Αθηνών συνοικισμούς. Πρός κατανίκησιν

τοv αΙσθήματος δτι τό Κράτος καί ή κοινωνία παρέ

τών δυσχερειών αύτών ή Κυβέρνησις υίοθέτησε πρό

λειψαν νά κάμουν δ, τι ήδύναντο καί ώφειλαν νά κά

γραμμα άποκεντρώσεως καί συντονισμού του θέμα

μουν, δημιουργεί κινδύνους διά τό μέλλον καί, τό

τος, ήδη δέ τό πενταμελές έξ ύπουργών Συμβούλιον

χειρότερον, άπειλεί νά καταστήση τό θέμα τούτο θέ

ένέκρινε τό γενικόν πρόγραμμα, έπί τfl βάσει τοv

μα μακρiiς διαρκείας. 'Αλλ

'

ή δυστυχία είς τήν έλ

ληνικήν ύπαιθρον ε{ναι άπέραντος. 'Εκ τών συμμο
ριοπλήκτων 1.033.(}(Χ) άτομα χαρακτηρισθέντα άπο

δποίου θά ένεργήται ή παλιννόστησις.

»Ai βασικαί γραμμαί τοv προγράμματος αύτοv εl
ναι αί άκόλουθοι:

οΙκογε

»'Η παλιννόστησις θά συνεχισθή μέχρι τής 20ής

νειών στρατευθέντων ένισχύονται, έπίσης, άπό τό

Νοεμβρίου, θά έπαναληφθή δέ τόν Μάρτιον είς τρό

Κράτος.

340.000 όρφανά άναμένουν τήν άντίληψίν
120.732 άγροτικαί οlκογένειαι, τών δποίων αί

πον, ώστε κατά τό μεσολαβούν διάστημα νά δυνη

οlκίαι κατεστράφησαν διαρκούσης τής κατοχής, άν

ρώσουν τά μέτρα τής άποκαταστάσεως τών έπαναπα

ρα βοηθούνται άπό τό Κράτος.

του καί

818.000 μέλη

θούν τά τεχνικά ύπουργεία άφ' ένός μέν νά συμπλη

τιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης. Δεδομένου δέ δτι ή

τρισθέvτων ήδη χωρικών, άφ

δυστυχία αύτή θά άπαιτήση ένιαίαν καί καθολικήν

μάσουν τήν παλιννόστησιν τών ύπολειπομένων διά

άντιμετώπισιν, εlναι άνάγκη δπως τό θέμα τών συμ

τήν άνοιξιν.

'

έτέρου δέ νά προετοι

ύφιστάμενον ώς αύτοτελές

»Είς τούς παλιννοστοvντας, δμως, οίκείf! βουλή

κοινωνικόν θέμα δσον τό δυνατόν συvτομώτερον.

σει, κατά τήν χειμερινήν περίοδον θά παρέχονται

Δηλαδή, τό Κράτος όφείλει νά άποβλέψη κατ' άρ

δλα τά διά του προγράμματος προβλεπόμενα εύεργε

χήν εlς τό νά έξισώση άπό άπόψεως συνθηκών διά

τήματα.

μοριοπλήκτων παύση

βιώσεως τούς συμμοριοπλήκτους μέ τούς άλλους

»Oi πρόσφυγες θά διαιρεθούν είς κατηγορίας καί

χωρικούς, τών δποίων ή κατάστασις δένε{ναι καλυτέ

θά δίδεται προτεραιότης εlς έκείνους, ο(τινες ε{ναι

ρα, καί έν συνεχείf! ν' άντιμετωπίση έν τψ συνόλφ

δυνατόν νά στεγασθώσι καί νά άσχοληθώσι άμέσως

του τό θέμα τής βελτιώσεως τών βασικών συνθηκών

εlς τάς γεωργικάς των έργασίας. Πρός τούτο, θά

τών πληθυσμών τής ύπαίθρου.

χρησιμοποιούνται ώς κριτήρια, έκτός του παράγον

'' •Η άποκατάστασις τών συμμοριοπλήκτων ε{ναι,

τος τής άσφαλείας, τόν δποίον θά πιστοποιή ύπευθύ

πράγματι, τό σοβαρώτερον κοινωνικόν καί οlκονο

νως ή στρατιωτική άρχή, ή έκτασις τών καταστρο

μικόν πρόβλημα, τό δποίον άντιμετωπίζει ή χώρα

φών, τό εlδος τής καλλιεργείας τής περιοχής καί ή

μας μετά τάς προσφάτους νίκας α(τινες έδημιούργη

γεωγραφική θέσις τών συνοικισμών.

σαν τήν δυνατότητα άλλά καί τήν άνάγκην τής δμα

δικής

παλιννοστήσεως

τών

προσφύγων.

180.000

άγροτικαί οlκογένειαι εύρέθησαν μακράν τών έστιών

»Πάντως, συνιστάται δπως άποφεύγεται, έάν δι

'

αύτής πρόκειται νά έπιδεινωθή ή κατάστασις τοv
παλιννοστούντος.

των, πολλαί δέ έξ αύτών άπώλεσαν δλα τά ύπάρχοντά

»Εiς τό πλαίσιον τών άνωτέρω βασικών γραμμών

των. Τό Κράτος έδαπάνησε μέχρι σήμερον διά τήν

τά νομαρχιακά συμβούλια θά καταρτίζουν τό τοπι

περίθαλψίν των περί τό έν τρισεκατομμύριον δρα

κόν πρόγραμμα μέ άπόλυτον πρωτοβουλίαν ώς μόνα

χμών καί ήδη άνέλαβε τό έργον τής έκ τών ένόντων

άρμόδια διά τήν άμεσον διαπίστωσιν τών άναγκών

άποκαταστάσεώς των. Τό έργον τούτο έμφανίζεται

καί τήν ταχεία ν θεραπείαν αύτών. Πρός τούτο, παρέ

έκτάκτως δυσχερές, καθ' δσον όφείλομεν νά τό πρα

χονται εlς αύτά διά τοv νόμου tiπασαι αί άρμοδιότη

γματοποιήσωμεν έvτός βραχέος χρονικού διαστήμα

τες καθώς καί αί άναγκαίαι πιστώσεις, ή διαχείρισις

τος καί μέ μέσα καί ύπηρεσίας δχι έπαρκείς.

τών δποίων θά εlναι άπηλλαγμένη τών διατυπώσεων

»·Η άνάγκη τής προμηθείας καί τής προωθήσεως

τοv Δημοσίου Αογιστικοv.

του άναγκαιοvντος ύλικοv, έν συνδυασμψ μέ τάς φυ

»Παρ' έκάστφ νομαρχιακψ συμβουλίφ άποσπii

σικάς δυσκολίας, τάς δποίας παρουσιάζει πiiσα κα

ται άνώτερος ύπάλληλος, δστις θά άποτελή τόν σύν

τασκευή, καθώς καί ή άνεπάρκεια τεχνικού προσω

δεσμον αύτοv είς τό Κέντρον. 'Επί πλέον, διαιρείται

πικού όφειλομένη εlς τήν έπιστράτευσιν άφ' ένός

ή χώρα εlς τέσσαρα διαμερίσματα, έπικεφαλής τών

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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δποίων τοποθετοϋνται γενικοί διευθυνταί μέ εύρείας

δστις, έλπίζω, νά συνεχισθή άπροσκ6πτως πλέον.

άρμοδι6τητας, οίτινες θά έποπτεύσουν τήν λειτουρ

Εiς τάς νομαρχιακάς έπιτροπάς έδ6θη ή άρμοδι6της

γίαν τοϋ δλου συστήματος. 'Επίσης, λαμβάνεται μέ

καί ή διαχείρισις τών χορηγηθεισών καί χορηγηθη

ριμνα διά τήν ένίσχυσιν τών περιφερειακών ύπηρε

σομένων πιστώσεων. 'Η φύσις δμως τών έργων εlναι

σιών. Ό άρχιστράτηγος, τοϋ δποίου έζήτησα τήν

τοιαύτη, ό5στε κατ' άνάγκην θά παρουσιασθοϋν ώρι

συνδρομήν, συγκατετέθη δπως τ6 Γενικ6ν 'Επιτε

σμέναι έλλείψεις λ6γω τεχνικών iδίως δυσχερειών.

λείον Στρατοϋ θέση εiς τήν διάθεσίν μας σημαντικ6ν

νΑλλως τε ή δλη ύπ6θεσις τοv έπαναπατρισμοϋ καί

άριθμ6ν γεωπ6νων, μηχανικών καί iατρών.

τής πληρώσεως τών άναγκών τών έπαναπατριζομέ

»Πιστεύω δτι μέ τά άνωτέρω δημιουργοϋνται αί

νων παρουσιάζει δυσχερείας καί αύται θά ύπερπηδη~

προϋποθέσεις τής κατά τ6 δυνατ6ν έπιτυχοϋς άντιμε

θοϋν, δταν καί οί ίδιοι οί συμμορι6πληκτοι συμβάλ

τωπίσεως τοϋ προβλήματος. Εlναι δυνατ6ν, βεβαίως,

λουν εiς τοϋτο καί δέν ζητοϋν τά πάντα άπ6 τ6 Κρά

τ6 έργον, ώς έκ τής φύσεώς του, νά παρουσιάζη &τε

τος».

λείας. Θά καταβληθή πάντως προσπάθεια, ό5στε νά
μ ή σημειωθούν παραλείψεις βαρείας μορφής. Εiς τοϋ
το θά συντελέσουν άσφαλώς ή ρεαλιστική άντιμετώ
πισις τοϋ θέματος, ή δραστηρι6της τών κρατικών

ύπηρεσιών καί, πρ6 παντ6ς, ή ένεργ6ς συμβολή τών
άμέσως ένδιαφερομένων προσφύγων».

26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ή έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή εγινε δεκτή μέ
αισθήματα προσδοκίας καί έλπίδας άπό τούς κατοί

κους, ιδιαίτερα των περισσότερο δοκιμασμένων έπαρ
χιίi>ν. Χαρακτηριστικό εΙναι, άπό τήν άποψη αύτή,
άρθρο

•Ο

1949

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

τής τοπικής

έφημερίδας των

'Ιωαννίνων

«'Εθνικός 'Αγών)) μέ τόν τίτλο«' Αναμένομεν)):
ύπουργός τής Προνοίας κ. Καραμανλής, όστις μdς

έπεσκέφθη προχθές, δέν ~ρχεται διά πρώτην φοράν είς τήν
~Ηπειρον. Συνεπώς καί γνώσιν των προβλημάτων της ~χει

κη καί συμμετέχει σέ κοινή σύσκεψη μέ τούς ύπουρ

καί έπί των άμέσων άναγκί.Ον της κατετοπίσθη τόσον κατά

γούς 'Ανοικοδομήσεως καί Γεωργίας, μέ στόχο τό

τήν έπίσκεψίν του είς τήν ~πειρωτικήν ύπαιθρον, δσον καί

συντονισμό των μέτρων έπαναπατρισμοu των προ

κατά τήν γενομένην είς τήν Γενικήν Διοίκησιν σύσκεψιν,

σφύγων.

δπου ο{ προϊστάμενοι των ύπηρεσιί.Ον καί οί άντιπρόσωποι

του ~πειρωτικου λαου είς τό Κοινοβούλιον, ίδιαιτέρως δέ

27

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

δ κ . Παπαδόπουλος, έξέθεσαν ώμί.Ος τήν κατάστασιν. Κατό

1949

πιν τούτου πιστεύομεν δτι δ κ. Καραμανλής θά κατενόησε

Σύμφωνα μέ εγκυρες πληροφορίες, μεταξύ 'Ιου
νίου καί Σεπτεμβρίου

τους

300 περίπου

1949 προωθήθηκαν στίς ~στίες

χιλιάδες άνταρτόπληκτοι πρόσφυ

τό βάθος του δράματος του ~πειρωτικου λαου καί θά τη ρή
ση τάς δοθείσας ύποσχέσεις του δσον άφορα τήν βοήθειαν

πρός τούς έτiαναπατρισθέντας καί τούς παραμένοντας είσέ

γες άπό τή Βόρειο κυρίως 'Ελλάδα, ένίi> στήν Πελο

τι είς τά κέντρα

πόννησο δλοκληρώθηκε ήδη τό εργο του έπαναπα

δποίων αί άνάγκαι χρήζουν άμέσου καί χωρίς καμμίαν κα

τρισμου.

θυστέρησιν ίκανοποιήσεως. Λέγομεν αύτό τό «πιστεύομεν»

30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-

'Ασφαλείας συμμοριοπλήκτους, τί.Ον

διά τόν κ . Καραμανλήν, διότι είς ώρισμένους τομείς τής

3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί περιοδεία στή
Στερεά 'Ελλάδα, τή Θεσσαλία καί τήν ~Ήπειρο,

άρμοδιότητός του έπέδειξεν διά τήν VΗπειρον άρκετόν έν
διαφέρον, δπως π. χ. διά τό ζήτημα τής στεγάσεως κατά τό

παρελθόν ~τος. Δι' αύτό άναμένομεν καί αύτήν τήν φοράν

νά τηρήση τάς ύποσχέσεις του 72 •

προκειμένου νά σχηματίσει προσωπική άντίληψη
γιά τήν κατάσταση των προσφύγων καί τήν πορεία

31

του προγράμματος έπαναπατρισμου τους.
Προκειμένου νά σχηματίσει πληρέστερη εικόνα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1949

Μετά άπό εισήγηση του ύπουργοu Προνοίας, δη

μοσιεύεται τό Ν.Δ. ύπ' άριθ.

1251

«περί έπιβολής

τής καταστάσεως, θά έπισκεφθεί όχι μόνο τά μεγαλύ

κυρώσεων πρός έξασφάλισιν τής στεγάσεως των

τερα άστικά κέντρα, άλλά καί άγροτικές κοινότητες,

έπαναπατριζομένων συμμοριοπλήκτων)).

δπου καί θά έξετάσει έπί τόπου τά προβλήματα άπό
κοινου μέ τούς κατοίκους.
Κατά τή διέλευσή του άπό τή Λάρισα, ό ύπουργός
Προνοίας, άφου προήδρευσε σέ σύσκεψη των τοπι

κών παραγόντων, δήλωσε τά έξής:

7

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται, διαδοχικά, δεκτός

άπό τό βασιλέα, δ δποίος ζήτησε νά πληροφορηθεί

τίς έντυπώσεις του άπό τήν περιοδεία στή Βόρειο

« 'Ελήφθησαν διάφοροι άποφάσεις, διά τών

'Ελλάδα, συνεργάζεται μέ τόν πρωθυπουργό, τόν

δποίων θά έπιδιωχθή ή έφαρμογή τών ληφθέντων

όποίο καί ένημερώνει γιά τήν κατάσταση των προ

ύπ6 τής Κυβερνήσεως μέτρων διά τ6ν έπαναπατρι

σφύγων καί, άκόμη, έπισκέπτεται τό στρατάρχη Πα

σμ6ν τών συμμοριοπλήκτων εiς τάς έστίας των,

πάγο, άπό τόν όποίο ζητεί νά διαθέσει δρισμένο άρι-
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θμό μηχανικών, γεωπόνων καί ίατρών, πού υπηρετοϋν
στό στράτευμα, γιά τήν ένίσχυση των υπηρεσιών πού
άπασχολοϋνται μέ τόν έπαναπατρισμό καί τήν έγκα

τάσταση των άνταρτοπλήκτων στίς έστίες τους . ·Ο
άρχιστράτηγος θά άνταποκριθεί θετικά μέ άπόφαση,
πού θά άνακοινώσει τήν έπομένη, γιά τή διάθεση των
έπιστρατευμένων είδικών

έπιστημόνων

υπέρ

των

άναγκών τοϋ προγράμματος έπαναπατρισμοϋ.

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

'Ο βασιλεύς Παϋλος, μετά άπό είσήγηση τοϋ

υπουργοϋ Προνοίας, άποφάσισε νά διατεθεί τό προϊ
όν τοϋ έράνου υπέρ των συμμοριοπλήκτων πού πρα

γματοποιείται μέ πρωτοβουλία του, γιά τήν έπανί
δρυση η τήν έπισκευή σχολείων, έκκλησιών καί
υδραγωγείων σέ χωριά έπαναπατριζομένων.

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

Μέ έντολή τοϋ υπουργοϋ Κοινωνικής Προνοίας,

τά νομαρχιακά συμβούλια θά διαθέσουν τά

2/3

τών

πιστώσεων γιά τήν έκτέλεση εργων κοινής ώφελείας
σέ χωριά έπαναπατριζομένων. Παράλληλα, δ Κ. Κα
ραμανλής υπέγραψε άπόφαση γιά τήν κατανομή πο

σοϋ

18

δισεκατομμυρίων δραχμών σέ διάφορους νο

μούς, στά πλαίσια τοϋ προγράμματος «Πρόνοια

, Εργασία)).

'Ανώτατα διοικητικά στελέχη τοϋ υπουρ

γείου τοποθετήθηκαν στή Μακεδονία, τήν ~Ηπειρο,
τή Θεσσαλία καί Στερεά· Ελλάδα καί τή Θράκη, ώς
έκπρόσωποι τοϋ υπουργοϋ Προνοίας μέ σκοπό τήν

πληρέστερη έποπτεία καί τήν καλύτερη άπόδοση
των νομαρχιακών συμβουλίων.

8-15

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

·Ο υπουργός Κοινωνικής Προνοίας πραγματο

ποιεί νέα περιοδεία στή Μακεδονία καί τή Θράκη, μέ
σκοπό νά έποπτεύσει τήν έφαρμογή τοϋ προγράμμα

τος έπαναπατρισμοϋ των προσφύγων στίς έστίες
τους .

•Ο

Κ. Καραμανλής συνοδευόταν στή νέα περιο

δεία του άπό τούς έπιθεωρητές των υπουργείων Γε
ωργίας, 'Ανοικοδομήσεως καί Κοινωνικής Προνοί

ας. Μέ άφετηρία τήν Κομοτηνή καί κύριο ένδιάμεσο
σταθμό τήν Καβάλα, περιηγήθηκε τή Θράκη καί τήν
'Ανατολική Μακεδονία, έπισκέφθηκε τή Θεσσαλο
νίκη καί περιόδευσε, στή συνέχεια, τή Δυτική Μα
κεδονία μέ κύριους σταθμούς τήν Κοζάνη, τήν Κα
στοριά καί τά Γρεβενά.
Εύθύς μετά τήν έπάνοδό του, δ Κ. Καραμανλής
άνακοινώνει δτι ή έφαρμογή τής άποκεντρώσεως, σέ

συνδυασμό μέ τό σύστημα των παγίων προκαταβο
λών, συνέβαλε σημαντικά στήν προώθηση τοϋ προ
γράμματος έπαναπατρισμοϋ.
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Τά μέλη τής Κυβερνήσεως Διομήδη κατά τή δοξολογία
τής 28ης 'Οκτωβρίου

1949.
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11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ρω πέντε μή συμμοριόπληκτοι κοινότητες, ώς έπα

1949

Μέ άπόφαση τ&ν ύπουργ&ν 'Ανοικοδομήσεως

καί Προνοίας έξουσιοδοτοϋνται οί νομάρχες νά
προβαίνουν, βάσει των διατάξεων τοϋ Νόμου

1251/49

«περί άποκεντρώσεως καί συντονισμοϋ τοϋ εργου

παλιννοστήσεως καί άποκαταστάσεως των συμμορι
οπλήκτων», στήν έπίταξη κάθε μεταφορικοϋ μέσου
γιά τή μεταφορά ύλικ&ν πού προορίζονται γιά τήν

άποκατάσταση των άνταρτοπλήκτων.

'Επίσης, μέ

aλλη άπόφαση, έξουσιοδοτοϋνται οί νομάρχες νά
προβαίνουν στήν έπίταξη κάθε μορφής άκινήτων καί

vαπατριζόμεvαι καί τύχουν τώv σχετικών ευεργετη
μάτων, δπως καί έγέvετο.
,,Υό γεγονός δτι παρέβην τό κυβερvητικόv πρό
γραμμα περί έπαvαπατρισμοv καί τήv σύμβασιv μετά
τής dμερικαvικής dποστολής διά vά φανώ χρήσιμος

καί vά dμείψω τούς dγωvιστάς αvτούς, dποδεικvύει
έμπράκτως τά αΙσθήματα, τά όποία τρέφω διά τό
ποvτιακόv στοιχείον'>.

22

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

κοινών χώρων γιά τήν έξυπηρέτηση των στεγαστι

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Χαλκίδα καί

κών άναγκ&ν δσων παλιννοστοϋν καί γιά τήν άποθή

προεδρεύει σέ σύσκεψη των τοπικών άρχων μέ θέμα

κευση τοϋ στεγαστικοϋ ύλικοϋ.

τόν έπαναπατρισμό

13.000

άνταρτοπλήκτων τής Εύ

βοιας . Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δηλώνει στούς δημο

13

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

σιογράφους δτι, ως τά τέλη Νοεμβρίου, θά εχουν

1949

Σέ άπάντηση άνεύθυνων διαδόσεων γιά δήθεν

έπεισόδιο μέ τόν ποντιακής καταγωγής πρόεδρο τής
κοινότητας Κεχροκάμπου, κατά τή διέλευσή του άπό
τήν Καβάλα, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη

έπαναπατριστεί τά

26

των άνταρτοπλήκτων δλό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1949

Μέ πρωτοβουλία τοϋ Κ. Καραμανλή έγκρίνεται

δήλωση:
«'Εκπλήσσομαι καί dγαvακτώ, διότι κατεβλήθη

προσπάθεια, έξ αlτίας έvός dσημάvτου έπεισοδίου,
vά μοv dποδοθοvv σκέψεις καί αΙσθήματα έvτελώς

dvτίθετα πρός τήv πραγματικότητα καί τήv dλήθει
αv. Κατ' έπαvάληψιv εlχα τήv εvκαιρίαv vά διαπι

στώσω καί vά διακηρύξω δημοσίf!, δπως τό γνωρί
ζουν καί οί ίδιοι, δτι τό ποvτιακόv στοιχείον εύρέθη
εlς τήv πρώτην γραμμήv του dγώvος του έθνους
έvαvτίοv τοv συμμοριτισμοv καί vά τό φέρω ώς παρά
δειγμα.
))

2/3

κληρης τής χώρας.

άπό τή Βουλή καί δημοσιεύεται τό Ν.Δ.

1324

«περί

προστασίας καί άπο~αταστάσεως των άναπήρων πο

λέμου δπλιτ&ν καί θυμάτων πολέμου».

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1949
Μέ άφορμή τήν άπόφαση γιά τή διακοπή, άπό τίς

30

Νοεμβρίου καί ως τήν aνοιξη, τοϋ προγράμματος

άποκαταστάσεως τ&ν άνταρτοπλήκτων, δ Κ. Καρα
μανλής εκαμε τίς άκόλουθες άνακοινώσεις:

«Εlvαι γvωσταί αί συvθήκαι, ύπό τάς δποίας έδη

ΝΑλλως τε αvτό τούτο τό έπεισόδιοv, τό όποίο ν

μιουργήθη τό πρόβλημα τώv συμμοριοπλήκτωv. 'Ο

έγινε dφορμή ώστε vά δημιουργηθή ό dκαταvόητος

κομμουνισμός, μή δυνάμενος vά έπιβληθή διά καθα

αvτός θόρυβος, dποδεικvύει τό dvτίθετοv έκείvου,

ράς στρατιωτικής νίκης έπεδίωξε τήv έπικράτησίv

δπερ

του διά τής έξαρθρώσεως τής οΙκονομίας τής χώρας

ol

θορυβήσαvτες έπεδίωξαv.

'' "Οταv τόv παρελθόντα

'Ιούvιοv έπεσκέφθηv καί

καί τής κάμψεως τοv ήθικοv τώv πληθυσμών τής

πάλιν τήv Καβάλαv, διεπιστώθη κατά τήv συvεδρίαv

ύπαίθρου. ΝΕχωv αvτήv τήv έπιδίωξιv έπεδόθη κατά

του νομαρχιακού συμβουλίου,

του δποίου προή

τρόπον μεθοδικώς ώργαvωμέvοv είς τήv καταστρο

δρευσα, δτι πέντε dκριτικαί κοινότητες, μεταξύ τώv

φήv καί τήv έρήμωσιv καί τήv τρομοκράτησιv του

δποίωv καί ή του Κεχροκάμπου, μολονότι δέv ήσαν

πληθυσμού τής ύπαίθρου, μέ dποτέλεσμα vά προ καλέ

συμμοριόπληκτοι, έφ • δσοv οί κάτοικοί των δέv εl

ση, έκτός τώv πάσης φύσεως ύλικώv ζημιών, αίτιvες

χοv dπομακρυvθή έκ τώv χωρίων των, έφέροvτο κα

dvέρχοvται είς

κώς έγγεγραμμέvοι είς τάς καταστάσεις συμμοριο

οv κοιvωvικόv πρόβλημα τώv

πλήκτωv καί έπεδοτοvvτο έπί διετίαv ήδη, κακώς,

κτωv.

3.800 δισεκ.

δραχμάς καί τό τεράστι

700.000 συμμοριοπλή

έπίσης ώς τοιούτοι. Τό vομαρχιακόv συμβούλιον

,,τό Κράτος, dvτιλαμβαvόμεvοv δτι ή μή έγκαι

dπεφάσισε, κατόπιν τής διαπιστώσεως ταύτης, τήv

ρος καί έπιτυχής dvτιμετώπισις τής dπειλής αvτής

διαγραφήν των.

''Παρά ταύτα, έκτιμώv τήv διαγωγήv των κατά

θά ήδύvατο vά δδηγήση εlς τήv κατάρρευσιv, προ
σεπάθησε κατ· dρχήv καί έπέτυχεv, ώστε vά κρατη

τήv διεξαγωγήv του έθvικοv dγώvος, πράγμα περί

θή δ dριθμός τώv προσφύγων είς τό dvωτέρω ϋψος,

του δποίου μέ διεβεβαίωσε καί δ παριστάμενος τότε

έvισχύοv διά διαφόρων συνδυασμών τήv dσφάλειαv

στρατιωτικός διοικητής Καβάλας, διέταξα ίνα, ύπό

τής ύπαίθρου καί dvθιστάμεvοv ζωηρώς καί πολλά

προσωπικήν του εvθύvηv, χαρακτηρισθούν αί dvωτέ-

κις μετά σκληρότητος είς τήv τάσιv τώv τρομοκρα-
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τουμένων χωρικών όπως κατέλθωσιν είς τά άστικά

άποθετική ζημία τής έθνικής μας οίκονομίας έκτου

κέντρα.

λόγου τούτου άvέρχεται εlς

120 έκατομμύρια δολλα

''·Υπήρξε σοβαρός δ τελευταίος αότός κίνδυνος

ρίων έτησίως -προέκρινε τήν δευτέραν λύσιν έν

άπό τήν άρχήν, δπότε μέ τήν προσβολήν μεγάλων

γνώσει τεραστίων δυσχερειών, τάς δποίας έκαλείτο

άστικών κέντρων, όπως ή Καρδίτσα, ή Νάουσα, τό

νά άντιμετωπίση.

Καρπεvήσιον, όλοι

κάτοικοι τής όπαίθρου, θεω

"'Η άνάγκη όπως συντελεσθή τό έργον τούτο έν

ροvντες εόλόγως ώς άνασφαλή τά χωριά των έξεδή

τός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος μέ περιωρι

λωσαν τήν τάσιν νά έγκαταλείψουν ταύτα. Δέον νά

σμένα οΙκονομικά μέσα καί πρό παντός μέ τεχνικάς

oi

λεχθή ότι ή τάσις αi5τη ένισχύετο καί άπό τό γεγονός

όπηρεσίας άνεπαρκείς κατ' άρχήν καί μειωμένας έπί

ότι ή πρωτοφανής οίκονομική άθλιότης τής όπαί

πλέον κατά τόν άριθμόν τών έπιστρατευθέντων όπαλ

θρου καθίστα διά πολλούς έξ αότών τήν ζωήν είς τάς

λήλων των, έν συνδυασμφ μέ τάς τεχνικάς καί φυσι

πόλεις, μέ τήν πενιχράν κρατικήν περίθαλψιν, έπι

κάς δυσκολίας, τάς δποίας παρουσιάζει πiiσα κατα

δίωξιν.

σκευή, δίδουν τό μέτρον τών έν λόγφ δυσχερειών.

,τό Κράτος ήγωνίσθη δι' όλων τών μέσων τά

"'Εξ άλλου, ή άπεφία τών περιπτώσεων ή ση

δποία εlχεν εlς τήν διάθεσίν του όπως, έν μέσφ μιiiς

μειωθείσα εlς περιωρισμένην, εότυχώς, κλίμακα, ή

πρωτοφανοvς λαlλαirος ή δποία καθίστα τό fργον

άπροθυμ(α πρός παλιvvόστησιν, καθώς καί ή έπίμο

τούτο δυσχερές, περιθάλψη καί διασώση τούς πολυ

νος άξίωσις παντός χωρικού όπως τύχη τών εόεργε

τίμους αότούς πληθυσμούς. Πρός τούτο δίέθεσεν

τημάτων του έπaναπατρισμοv, άνεξαρτήτως άναγ

975.105.000.000 δραχ., 306.520 κλινοσκεπάσματα,
1405 τόνους iματισμοv καί 341.100 ζεύγη όποδημά

κών καί δικαιωμάτων, κατέστησαν δυσχερεστέραν

των.

αότό μεγαλυτέραν όξύτητα.

"Θά ήτο χρήσιμον νά τονισθή ότι, παρά τήν άνε

τήν άντιμετώπισιν του θέματος καί προσέδωσαν εlς
"Εlς ταύτα δέον νά προστεθή καί ή σύγχυσις, 'Ιfτις

πληθυ

έδημιουργήθη παρά τt1 κοινt1 γνώμrι μεταξύ του προ

σμοί αότοί έξήλθον σώοι καί άβλαβείς τής τρομερiiς

γράμματος τής προσωρινής άποκαταστάσεως τών

αότής περιπετείας.

προσφύγων καί του τοιούτου τής δριστικής άνασυγ

πάρκειαν τής παρεχομένης περιθάλψεως,

oi

,τό Κράτος, μετά τήν fναρξιν τής βελτιώσεως

κροτήσεως τής χώρας. Δήλαδή, ένομίσθη άπό πολ

τών συνθηκών τής άσφαλείας τής όπαίθρου καί πρό

λούς δη τό πρόγραμμα καί δ προϋπολογισμός τής

παντός μετά τάς έπιτυχείς έπιχεφήσεις τοv Αόγού

προσωρινής άποκαταστάσεως τών συμμοριοπλήκτων

στου, αiτινες κατέστησαν δυνατόν τόν έπαναπατρι

ώφειλε νά καλύψη δλας τάς καταστροφάς, τάς δποί

σμόν, άνέλαβε τό fργον τής παλιννοστήσεως καί

ας όπέστη ή χώρα άπό του

άΠοκαταστάσεως τών πληθυσμών αότών.

σις 'Ιfτις ώδήγησεν εiς τήν διατύπωσιν σποραδικών

"Ή Κυβέρνησις πρός τούτο εlχε δύο λύσεις: 'Ή

1940 καί tντεvθεν,

σύγχυ

παραπόνων καί άδίκων έπικρίσεων.

νά προετοιμάση πλήρως τήν άποκατάστασιν τών

"Πρός κατανόησιν όλων αότών τών δυσχερειών ή

συμμοριοπλήκτων άπό άπόψεως του γεωργικού έξο

Κυβέρνησις ώfεφάσισεν, ώς γνωστόν, δπως άποκεν

πλισμοv, λύσις όμως 'Ιfτις θά έπέβαλλε τήν παραμο

τρώση διοικη:ιlικώς καί οΙκονομικώς τό θέμα, άναθέ

νήν αότών μακράν τών παραγωγικών των έργασιών

σας εiς τά νομαρχιακά συμβούλια, ώς μόνα άρμόδια

έπί δύο έως τρία έτη

διά τήν άμεσον διαπίστωσιν τών άναγκών καί τήν

-

όσα δηλαδή άπυτοvντο διά

τήν πραγματοποίησιν ένός τοιούτου προγράμματος

ταχείαν θεραπείαν αότών, άφ

-iί νά τούς άποκαταστήση έκ τών ένόντων έντός του

σμόν τών τοπικών προγραμμάτων μέ άπόλυτον πρω

ένός μέν τόν καταρτι

τρέχοντος οl,cονομ~κοv fτους καί νά λάβη έπειγόν

τοβουλίαν, άφ

τως όλα τά δυvατά μέτρα, τά δποία θά έβελ τίωναν

καίων πιστώσεων άπηλλαγμένην τών διατυπώσεων

άφ' ένός τάς βασικάς των συνθήκας καί θά τούς κα

τοv Δημοσίου Αογιστικοv.

θίστων άφ

• έτέρου δέ

'

τήν διαχείρισιν τών άναγ

έτέρου iκανούς νά έπαναλάβουν τάς πα

"Τό σύστημα δμολογουμένως άπέδωσεν άριστα

ραγωγικάς των έργασίας εlς τήν μεγαλυτέραν δυνα

άποτελέσματα καί προήγαγε τό έργον του έπαναπα

τή ν έκτασιν.

τρισμοv.

'

"'Η Κυβέρνησις, πιστεύουσα ότι ή παράτασις

,)Εξ άλλου, διά τήν ένθάρρυνσιν τών παλιννο

τής παραμονής τών πληθυσμών αότών εiς άστικά

στήσεων καί τήν έδραίωσιν τής άσφαλείας τών χω

κέντρα, συνεπαγομένη τόν κίνδυνο ν τής άμβλύνσεως

ρίων των, έφηρμόσθη έπιτυχώς τό γνωστόν σύστημα

τής άγάπης των πρός τήν γήν, ήδύνατο νά καταστή

αότοαμύνης τών χωρικών. Δέον νά τονισθή ένταvθα

ση τό θέμα τούτο μακροχρόνιον κοινωνικ:ήν πληγή ν

ή πολύτιμος συνδρομή τήν δποίαν παρέσχεν δ στρα

καί έκτιμώσα τήν μεγίστην έθνικήν ώφέλειαν, ή

τός εiς τήν όλην προσπάθειαν καί lδίως εlς τόν τομέα

δποία θά προέκυπτεν άπό τήν άξιοποίησιν τής τερα

τών μεταφορών καί τής ένισχύσεως τών όπηρεσιών

στίας αότής παραγωγικής δυνάμεως έν ώρv. άνασυγ

τών τεχνικών όπουργείων.

κροτήσεως

άμερικανικής άποστολής, έξ άλλου, καί τών περιφε-

-

καί εlναι γνωστόν δη ή θετική καί

'Η συμπαράστασις τής
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ρειακών της άντιπροσώπων, ύπήρξεν άποφασιστικός

4.

Γεωργική άποκατάστασις

JJ 'Εκαλλιεργήθησαν ύπό τών έπαναπατρισθέντων
572.995 στρέμματα, ένώ έτερα 733.116

παράγων είς τήν έπιτυχίαν του έργου τούτου.

JJΜέχρι τής 30ής Νοεμβρίου, δπότε διεκόπη δ
έπαναπατρισμός διά νά συνεχισθή τήν άνοιξιν, τά

μέ ίδια μέσα

στρέμματα αύτών έκαλλιεργήθησαν μέ μέσα του

άποτελέσματα έκ τής έφαρμογής του προγράμματος

ύπουργείου Γεωργίας, δαπανήσαντος πρός τουτο διά

αύτου ε{ναι τ' άκόλουθα:

σπόρους, λιπάσματα, έξοδα άρόσεων καί πρώτης γε

1.

ωργικής έγκαταστάσεως τό ποσόν τών δραχμών

Έπαναπατρισμός

α.

Έπαναπατρίσθησαν

486.125

συμμοριόπληκτοι,

κατανεμόμενοι ώς άκολούθως:
Μακεδονία-Θράκη

194.067
128.541
68. 772
18.550
7.532

ΝΗπειρός

Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Σάμος-Κρήτη-Αοιπαί νήσοι

β. Παραμένουν πρός έπαναπατρισμόν διά τήν προ

97.615.οόο.οοο.

)) Ή

124.100
6.649
42.126
62. 702

ΝΗπειρος

Θεσσαλία
Στερεά 'Ελλάς-Εύβοια

Πελοπόννησος

προβλεπομέvην δέ

Σάμος-Κρήτη-Αοιπαί νήσοι

2.

670

JJEiς τούς άνωτέρω έπαναπατρισθέντας έχορηγή
θη ύπό του Κράτους έφ' άπαξ οΙκονομική ένίσχυσις,
κυμαινομένη κατ' οlκογένειαν άπό

500-700.000 δρα

χμών διά τήν συντήρησίν των καί πρόχειρον άνα
συγκρότησιν τής οlκοσκευής , των, άνερχομένη είς

45.789.000.000,

θά χορηγήται δέ είς αύτούς

δωρεάν άρτος μέχρις ότου καταστώσι παραγωγικοί,
καθώς καί τά βασικά τρόφιμα κατά τούς τέσσαρας
χειμερινούς μήνας.

3.

προσεγγίση τό προπολεμικόν έπίπεδον.

5.

Πρόνοια διά τής 'Εργασίας
JJΔιά τήν ύποβοήθησιν τής συντηρήσεως καί

11.800,

του

ύπουργείου

'Α νοικοδομήσεως

γ) εlς οlκήματα έπισκευασθέντα ύπό τών Ιδί

ων, μέ ύλικά χορηγηθέντα εlς αύτούς,

18.700,

καί έκ

τών ένόντων εiς πρόχειρα στέγαστρα διαφόρου τύ
που

40.400.

JJΚατά τά άνωτέρω έστεγάσθησαν καλώς ή σχε

δόν καλώς τά

14%

65%

τών έπαναπατρισθέντων, έτέρων

ή στέγασις θά δλοκληρωθή έντός του Δεκεμ

βρίου, τό δέ ύπόλοιπον

21%

έστεγάσθη προχείρως

μέν, ύπό συνθήκας όμως ούχί χειροτέρας έκείνων
ύπό τάς δ ποίας έστεγάζοντο εiς τά κέντρα 'Ασφα

λείας. 'Η στέγασις καί τών τελευταίων αύτών προ
βλέπεται νά δλοκληρωθή ύπό του ύπουργείου 'Α νοι

κοδομήσεως μετά τούς πρώτους μήνας του

1950.

JJΔιά τήν κάλυψιν τών άνωτέρω στεγαστικών

άναγκών διετέθη τό ποσόν τών
δραχμών.

σαν βάσει του προγράμματος «Πρόνοια

411

-

'ΕργασίωJ

μεγάλα καί μικρά έργα κοινής ώφελείας, δαπα

νηθέντος του ποσου τών δραχμών 28.500.000.000 άν

3.100.000

ήμερομίσθια, εύρίσκον

ται δέ ύπό έκτέλεσιν 257 εlσέτι έργα.
γον νά έχη τά άσθενή του σημεία. Κατεβλήθη, πάν
τως, προσπάθεια, ώστε α{ σημειωθείσαι τυχόν παρα

λείψεις νά μή εlναι βαρειiiς μορφής καί νά δύνανται

νά θεραπευθώσιν έν συνεχεί~ ύπό του Κράτους. Αύ
τός, έξ άλλου, εlναι δ κυριώτερος σκοπός διά τόν
δποίον διακόπτεται δ έπαναπατρισμός. Δηλαδή, νά

δοθή χρόνος είς τά τεχνικά ύπουργεία νά δλοκλη
ρώσουν κατά τήν διάρκειαν του χειμώνος τό έργον
των εlς τά έπαναπατρισθέντα χωρία.

)) 'Εξ

JJ 'Εστεγάσθησαν: α) είς οΙκήματα μ ή ύποστάντα
βλάβη ν 42.200 οίκογένειαι, β) εiς οlκήματα έπισκευ
ύπό

άποκαταστάσεως τών συμμοριοπλήκτων έξετελέσθη

άλλου, τό Κράτος δέν θεωρεί λήξασαν τήν

άποστολήν του έναντι τών έπαναπατρισθέντων μέ

Στέγασις

ασθέντα

συμπλήρωσιν τής χειμερινής

JJΕlναι πιθανόν όσον καί φυσικό ν τό άνωτέρω έρ

ΟΙκονομική βοήθεια

δραχμάς

1.306.110

τής προπολε

καλλιεργείας καί τήν έαρινήν τοιαύτη ν έλπίζεται νά

τιπροσωπεύοντος

.

62%

μικής καλλιεργουμένης ύπ ' αύτών έκτάσεως, μέ τήν

σεχή άνοιξιν 236.220, κατανεμόμενοι ώς άκολούθως:
Μακεδονία-Θράκη

καλλιεργηθείσα ώς άνωτέρω έξ

στρεμμάτων έκτασις καλύπτει τά

68 δισεκατομμυρίων

ό,τι έγένετο. 'Αρχήθεν άπέβλεψεν είς τήν δημιουρ
γίαν τών στοιχειωδών έκείνων προϋποθέσεων, αίτι

νες θά έπέτρεπον είς τούς παλιννοστουντας όπως

άναπτύξουν τήν προσωπικήν των δραστηριότητα διά
τήν δημιουργίαν τής νέας των ζωής, προτιθέμενον
όπως συνεχίση τήν φροντίδα του διά τήν δλοκλήρω
σιν τής άποκαταστάσεώς των κατά δεύτερον στάδι

ον, τό δποίον θά εlναι κατ' άνάγκην μακροτέρας
πνοής καί θά άπαιτήση προσθέτους οiκονομικούς πό
ρουρJ.

'Η «Καθημερινή» δημοσίευσε, μέ τήν εύκαιρία
αύτή, τό ά.κόλουθο σχόλιο:
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό Κράτος, μέ τά πενιχρό

τατα μέσα πού ε{χεν είς τήν διάθεσίν του, εκαμεν ί\ως τώρα
άρκετά είς τόν τομέα του έπαναπατρισμου των συμμοριο

πλήκτων. 'Η χθεσινή εκθεσις του ύπουργοϋ τή ς Προνοίας
καί συντονιστου τοϋ προγράμματος παλιννοστήσεως κ.

Καραμανλή δίδει μίαν ένδιαφέρουσαν είκόνα τών δσων
συνετελέσθησαν σχετικώς μέσα είς όλίγους μήνας ύπό πε-
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ριωρισμένας τεχνικάς καί οίκονομικάς συνθήκας. 'Εν τού

άκριβώς εlχον τήν πρόθεσιν νά έκθέσω τήν κατάστασιν, μέ

τοις τό πρόβλημα των συμμοριοπλήκτων, δσον καί άν

τόν σκοπόν νά έπιτύχω τάς άναyκαίας πιστώσεις. Γνωρίζε

ί\χασε τήν άρχικήν όξύτητά του, δέν παύει νά άποτελή

τε δέ πολύ καλά δτι, dν δέν έπετυyχάνετο διά του μέτρου

πρόβλημα δραματικόν. Είς

περίπου άνέρχον

αύτου νά πείσωμεν τήν άποστολήν, έπί τfί εύκαιpίf! τfjς

ται οί κάτοικοι τής υπαίθρου πού ε{ναι υποχρεωμένοι νά

άφίξεως του κ. Χόφμαν, δτι τό θέμα αύτό θά έπρεπε νά

250 χιλιάδας

μείνουν τόν χειμώνα μακράν των έστιών των. 'Αλλά καί

άναyνωρισθfj ώς θέμα άνασυyκροτήσεως καί συνεπώς νά

άπό τούς έπαναπατρισθέντας σημαντικόν ποσοστόν -κάτι

χρηματοδοτηθij άπό τά κεφάλαια τfjς άνασυyκροτήσεως,

περισσότερον άπό τό εν πέμπτον- ζοϋν υπό άθλίας στε

δέν θά ήτο δυνατόν νά έχωμεν ούτε αύτάς τάς πιστώσεις.

γαστικάς συνθήκας. Τοϋτο διότι αί συνολικαί ζημίαι πού

Θά έπεθύμουν νά πληροφορήσω τήν Βουλή ν -διότι uπάρ

έπροκάλεσαν οί συμμορίται φθάνουν τό άστρονομικόν πο

χει ή έντύπωσις, τήν δ ποίαν άποκομίζουν ο{ κ. κ. βουλευταί

σόν των

άπό τάς άyορεύσεις τών συναδέλφων, δτι τό Κράτος δέν

4 χιλιάδων

δισεκατομμυρίων περίπου, ποσόν πού

ήμπορεί νά συντρίψη όχι τήν ίδικήν μας καχεκτικήν, άλλά

κάνει τίποτα διά τήν δυστυχίαν τών άνθρώπων αύτών

οίουδήποτε εύρωπαϊκοϋ κράτους τήν οίκονομίαν . 'Ενώ,

πληροφορώ τήν Βουλήν δτι ή δαπάνη, εlς τήν δποίαν uπε

1!1

λοιπόν, διατηρεί τήν δραματικήν του μορφήν τό πρόβλη

βλήθη σήμερον τό Κράτος, προσεyyίζει τό

μα, ί\χομεν πρό όφθαλμών τήν παρήγορον ενδειξιν δτι κα

μύριο ν δραχμών. Έάν ληφθfj uπ' δψιν τό yεyονός, δτι ή

τρισεκατομ

τεβλήθησαν μέχρι τής στιγμής δσαι φροντίδαι ήτο δυνα

κοινωνική πολιτική ένός Κράτους εlναι πάντοτε άνάλοyος

τόν νά καταβληθοϋν, εγιναν όγκώδεις δαπάναι καί έφηρμό

πρός τά οΙκονομικά μέσα, θέλω νά πιστεύω δτι αύτό πού

σθη εν πρακτικόν σύστημα μέ τά καλύτερα άποτελέσματα

έyένετο διά τήν περίθαλψιν καί άποκατάστασιν τών συμ

πού ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθοϋν. Δέν ήμποροϋμεν

μοριοπλήκτων uπfjρξεν τό μάξιμουμ, τό δποίον ήδύνατο

νά προεξοφλήσωμεν άπό τώρα τό τί θά γίνη τήν άνοιξιν,

νά κάνη ή έλληνική οiκονομία.

δταν θά έπαναληφθή τό ί\ργον τοϋ έπαναπατρισμοϋ. 'Αλλ'
ε{ναι δίκαιον νά άναγνωρισθοϋν αi φροντίδες, ή στοργή

καί ή δραστηριότης δσων κατηύθυναν τήν μέχρι σήμερον
προσπάθειαν -αί φροντίδες τοϋ υπουργοϋ καί των υπηρε

σιών Κοινωνικής Προνοίας, ή συνδρομή τοϋ στρατοϋ, ή

βοήθεια των υπηρεσιών τών τεχνικών υπουργείων 73 •

Α. Βαμβέτσος: Δέν άρνοϋμαι τήν θυσίαν τής έλληνικής

οίκονομίας καί τήν έξάντλησιν δλων τών δρίων τών έλλη
νικών δυνατοτήτων.
Κ. Καραμανλής:

'Εyένετο προσπάθεια καί έζητήθη

χρηματοδότησις άπό τό σχέδιον Μάρσαλ. 'Αλλά rνωρίζε
τε πολύ καλύτερον έμου, διότι εlσθε πεπειραμένος εlς τήν
πολιτικήν, δτι δέν κάνει κανείς έκείνο τό δποίον θέλει,
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'Ο Α. Βαμβέτσος, σέ άγόρευσή του στή Βουλή,

μέ άφορμή τήν ένημερωτική έπίσκεψη είδικής συμ

άλλά έκείνο μόνον τό δποίον δύναται.

'Ημπορώ νά σiiς

διαβεβαιώσω δτι έκανα δ, τι ήτο δυνατόν νά ylνη διά νά
έχωμεν πιστώσεις, άλλά δέν κατέστη δυνατόν νά τάς λά

μαχικής άποστολής στήν 'Αθήνα, άναφέρεται στή

βωμεν. Τό rεrονός δτι κατεβλήθη τοιαύτη προσπάθεια

δραστηριότητα τοϋ ύπουργοϋ Κοινωνικής Προνοί

προκύπτει έκ του δτι δ προϋπολοyισμός μας, δ δποίος κα

ας, Κ. Καραμανλή:

τετέθη τόν Μάιον, ένεκρίθη μόλις τόν Σεπτέμβριον, διά τό

«Γνωρίζω τόν έξαιρετικόν ζήλον καί τόν πόνον, τόν
δποίον έπέδειξεν δ άξιότιμος έπί τής Κοινωνικής Προνοί

ας υπουργός, πρός τόν δποίον νομίζω δτι άξίζει νά έκφρα
σθοϋν άκέραια τά συγχαρητήρια τοϋ Σώματος διά τόν τρό
πον μέ τόν δποίον έπελήφθη τοϋ ζητήματος των συμμορι

yεyονός δτι . ήρνούμην νά δεχθώ τάς πιστώσεις αύτάς. Σiiς

παρακαλώ, λοιπόν, δπως δεχθijτε δτι άπό τfjς πλευρiiς τfjς
Κυβερνήσεως έyένετο χρήσις δλων τών μέσων, ώστε νά

καταστfj δυνατόν νά yίνη έκτακτος χρηματοδότησις του
θέματος.

οπλήκτων . 'Αλλά, δπως λέγει δ ίδιος είς τήν ί\κθεσίν του,

Ε. Παπαδόγιαννης (υπουργός 'Ανοικοδομήσεως): 'Ο

ή το άναγκαίον νά έργασθή έκ τών ένόντων. 'Αλλά αύτά τά

φείλω έν συνεχείc;t νά άνακοινώσω είς τό Σώμα, δτι καί

"ένόντα" ήσαν πολύ όλίγα. Διj)τι, δταν λάβητε υπ· όψιν

άλλοι υπουργοί υπέβαλον παραίτησιν καί έγγράφως μάλι

σας, δτι δ έφετεινός προϋπολοyισμός τοϋ υπουργείου τής

στα, διά νά συμπληρωθοϋν αί πιστώσεις διά τήν στέγασιν

Κοινωνικής Προνοίας άναγράφει

καί περίθαλψιν τών έπαναπατριζομένων συμμοριοπλήκτων.

610

δισεκατομμύρια διά

τήν συντήρησιν, άποκατάστασιν καί έπαναπατρισ1μόν

700.000

άνθρώπων, φαντάζεσθε τί ήτο δυνατόν νά κάνουν

αύτά τά "ένόντα" . Εlναι άπολύτως άνεπαρκή καί έπ' αύτοϋ
τοϋ σημείου όφείλει ή Κυβέρνησις νά δμολογήση δτι δέν
εκανε τίποτα, δέν περιέθαλψε προσηκόντως τούς άνθρώ
πους αύτούς, καί δέν τούς κατέστησεν άγρύπνους φρου
ρούς τής άσφαλείας τής χώρας, άλλά τούς άναγκάζομεν
οϋτω νά ε{ναι άσθενείς υπερασπισταί τής έλληνικής υποθέ
σεως, έν περιπτώσει τυχόν έπαναλήψεως τής άπειλής».

Σέ άπάντηση, ελαβε τό λόγο δ ίδιος δ Κ. Καρα

μανλής καί έπακολούθησε διαλογική συζήτηση:
Κ . Καραμανλής: 'Οφείλω νά σiiς δμολοyήσω δτι παρέ

στη άνάyκη

νά άναστείλω τόν έπαναπατρισμόν, διότι

Α. Βαμβέτσος : 'Από τάς άνακοινώσεις τοϋ κ. υπουργοϋ
τής Προνοίας προκύπτει δτι μετά τήν στέγασιν ώρισμένων
συμμοριοπλήκτων είς

έπισκευασθέντα

κτίρια

διά τοϋ

υπουργείου 'Ανοικοδομήσεως -καί πράγματι δ κ. υπουρ
γός τής 'Ανοικοδομήσεως είργάσθη προσηκόντως καίεΙ
ναι άκούραστος καί είς μετακινήσεις άνά τήν χώραν- εΙ
ναι άκόμη

40.000

οίκογένειαι, αί δποίαι έστεγάσθησαν έκ

των ένόντων είς πρόχειρα στέγαστρα. Καταλαβαίνετε δτι
δι' αύτάς τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας οίκογενείας ή παρη

γορία δέν θά έ{ναι μεγάλη έξ έκείνων τά όποία θά άκού
σουν ώς πληροφορίας τής Κυβερνήσεως κατά τήν σημερι
νήν συνεδρίασιν . Διότι άσφαλώς κανείς δέν καταλαβαίνει
δλα αύτά τά πράγματα καί θέλει κυρίως νά ί\χη στέγην, ή
όποία νά μήν ε{ναι πρόχειρος.
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Κ. Καραμανλής:

έφέτος

'Ο καθείς έξ αύτών έκαλλιέργησεν

10-15 στρέμματα,

ένώ μόλις άπό έξαμήνου fjρχισεν

σθέvτων έκτασις

1.350.000 στρεμμάτων.

Προβλέπεται δτι,

μετά τάς προσθέτους πιστώσεις του Δεκεμβρίου, αί έαριναί

δ έπαναπατρισμός. Αύτή ε{ναι ή καλυτέρα άπόδειξις δτι

καλλιέργεια ι θά φθάσουν εlς ποσοστόν

έπέτυχεν δ έπαναπατρισμός. ' Η καλλιεργηθείσα δέ έκτα

μικου κλήρου τών έπαναπατρισθέvτων. Εlναι δυνατόν νά

σις έφθασεν τά

έγιναν παραλείψεις καί σφάλματα, άλλά θά έπρεπε νά γί

1.300.000

στρέμματα. Τουτο ε{ναι μία ση

80%

του προπολε

νωνται σαφείς καταγγελlαι)/5•

μαντική πρόοδος.

Α. Βαμβέτσος: Δέν άρνουμαι τήν πρόοδον αύτήν, άλλ'
έξετάζω ποία εΙναι ή ψυχολογική κατάστασις του συμμο

22

ριοπλήκτου, δ όποίος κατεστράφη καί έπί έτη έταλαιπωρή
θη καί ήμείβετο άντί χιλίων δραχμών τήν ήμέραν, δηλ.
όλιγώτερον άπό δσα θά έλάμβανεν έπαιτών,καί σήμερον,
έπειτα άπό τόσον καιρόν, πηγαίνει είς τό χωρίον του καί

στεγάζεται προχείρως. 'Επομένως δέν εΙ ναι δυνατόν νά

είπωμεν δτι ίκανοποιήσαμεν τούς άνθρώπους αύτούς. Θά
μένουν πάντοτε πληγωμένοι. Καί έπ' αύτου του σημείου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1949

Μέ άπόφαση του ύπουργοu Κοινωνικής Προνοί

ας κατανέμονται κaτά περιφέρειες καί προωθοuνται
άμεσα στόν προορισμό τους είδη ίματισμοu καί ύπο
δήσεως γιά τούς άνταρτοπλήκτους.

Παράλληλα, διατίθενται, γιά τόν ίδιο σκοπό,
παιδικά ύποδήματα καί κλινοσκεπάσματα πο~ προ

καί τών συνεπειών του έπρεπε νά έπιστήσωμεν τήν προσο

έρχονται άπό δωρεά του Διεθνοuς

χή ν τής Κυβερνήσεως καί των ξένων φίλων μας.

Προνοίας Παιδιοu. Τέλος, διανέμονται σημαντικές

))Καί θά μου είπητε μίαν &κόμη φοράν, "ύπεβάλομεν

παραίτησιν". Βεβαίως εΙναι καλαί αί ύποβολαί παραιτή

'Οργανιpμοu

ποσότητες τροφίμων στούς έπαναπατρισμένους πρό
σφυγες.

σεων άλλά θά ήθελον κάποτε νά ίδώ πραγματοποιουμένην
μίαν έστω παραίτησιν . Διότι ή πραγματοποίησις μιaς πα
ραιτήσεως κάνει πολύ μεγαλυτέραν έντύπωσιν, άπό τήν
άπειλήν παραιτήσεως, ή όποία δύναται νά δημιουργήση
τήν έντύπωσιν ιiπλώς μπλόφας .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1950

Σέ συνεδρίαση του Κυβερνητικοί> Συντονιστικοί>
Συμβουλίου, δ Κ. Καραμανλής, ώς συντονιστής του

Κ. Καραμανλής: Κύριε συνάδελφε, θέλω νά βεβαιωθή
τε, δτι έάν έδημιουργείτο έστω καί κατά

3

1%

ή έντύπωσις

δτι ή παραίτησις θά άπέδιδεν άποτέλεσμα, δέν ε{μαι έξ

προγράμματος άποκαταστάσεως των άνταρτοπλή
κτων, ζητεί συμπληρωματικές πιστώσεις

82.650 έκατ.

δραχμωΨ γιά τή συνέχιση του έπαναπατρισμοu.
'Αποδέκτης

'Ανοικο

δτι, παραιτούμενος, ήτο δυνατόν ή παραίτησίς μου νά

δομήσεως,

καί

άποβή εlς βάρος του θέματος. VΙσως αύτό τό δποίον λέγω

έκατ. δραχμωv τό ύπουργείο Κοινωνικής Προνοίας.

έκείνων,

ol

δποίοι θά έδίσταζον. Ε{χον δμως τόν φόβον

εrναι άπρεπές, άλλά έν πάσrι περιπτώσει αύταί αί σκέψεις
μέ ώδήγησαν εlς τό νά μήν παραιτηθώ» 74 •

42.800 θά ε{ναι τό ύπουργείο
32.850 τό ύπουργείο Γεωργίας

7.000

"Οπως είδικότερα τόνισε, έφόσον οί παραπάνω
πιστώσεις προστεθοuν στό ύπόλοιπο άπό τόν άρχικό
προϋπολογισμό, θά έξυπηρετήσουν τό πρόγραμμα

12

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1949

γιά τόν έπαναπατρισμό των προσφύγων κατά τήν

Σέ νέα παρέμβασή του στή Βουλή, μέ άφορμή
παρατήρηση του βουλευτή Η. Μπάτζιου δτι ή Κυ
βέρνηση «δέν ελαβεν ύπ' όψιν της τό γεγονός δτι δ
πόλεμος δέν εληξε καί εύρισκόμεθα μόνον είς κατά
στασιν άνακωχής καί θά επρεπεν έπομένως νά έπιτά

ξη δλα τά έργοστάσια τά όποία παράγουν είδη χρή
σιμα διά τούς έπαναπατριζομένους», δ Κ. Καραμαν
λής έπισημαίνει:

άνοιξη . Μέ τό πρόγραμμα αύτό επισπεύδεται ή πα
λιννόστηση

100 χιλιάδων

άνταρτοπλήκτων, οί δποί

οι, ενω προβλεπόταν νά επιστρέψουν στίς έστίες
τους τό προσεχές οίκονομικό ετος, θά επαναπατρι
στοuν στή διάρκεια του πρώτου έξαμήνου, ώστε νά
εχει δλοκληρωθεί ή παλιννόστηση έντός του ετους

1950. Πάνω στό θέμα των πρόσθετων δαπανων πού θά
άπαιτηθοuν γιά τήν δριστική άποκατάσταση των άν
ταρτοπλήκτων, δ Κ. Καραμανλής θά συνεργαστεί μέ

«Ε{ναι έκτός πάσης άμφισβητήσεως, δτι ή κατάστασις

τόν πρωθυπουργό.

τών έπαναπατρισθέντων ε{ναι πολύ καλυτέρα άπ' δ, τι ή το,

·Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας δέν παρέλειψε

δταν εύρίσκοντο είς τά κέντρα 'Ασφαλείας. Διέταξα δπως

νά άσχοληθεί, παράλληλα, καί μέ τό γενικότερο θέ

μ ή γίνεται έπαναπατρισμός, έάν οί έπαναπατριζόμενοι πρό

μα τής μακροπρόθεσμης άποκαταστάσεως των προ

κειται νά άντικρύσουν συνθήκας χειροτέρας έκείνων, ύπό

σφύγων. Σχετικά, εντόπισε τήν προσοχή του στήν

τάς δποίας διατελουν. Τό θέμα δένε{ναι έπιδεκτικόν Ιδανι
κής λύσεως, άλλά ε{ναι θέμα τεχνικόν, θέμα χρόνου καί

κατόπιν κεφαλαίου. Δέν ε{ναι όρθόν νά καλλιεργήται ή
έντύπωσις δτι τό Κράτος δέν έκαμεν δ, τι καλύτερον ήμπο

ρουσε νά κάμη. 'Εντός τριμήνου άπερροφήθησαν

280 δι

σεκατομμύρια διά τόν έπαναπατρισμόν, παρ' δ, τι αί ύπη

άναζήτηση πρόσθετων, πέρα άπό τόν έλληνικό κρα

τικό προϋπολογισμό, οίκονομικων πόρων; ίκανων νά
στηρίξουν μιά άνάλογη προσπάθεια. Ό 'Οργανι
σμός

Εύρωπαϊκής

Συνεργασίας

-ύπογράμμισε

στό πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος γιά τήν

ρεσίαι έλειτούργησαν μέ ήλαττωμένον άριθμόν ύπαλλή

άνασυγκρότηση τής Εύρώπης θά ήταν ένδεχομένως

λων, έπετεύχθη δέ νά καλλιεργηθή ύπό τών έπαναπατρι-

δυνατό νά άντιμετωπίσει τό ζήτημα τής δλοκληρω-
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τικής άποκαταστάσεως τ&ν 'Ελλήνων άνταρτοπλή

έντολή νά διεξαγάγει γενικές βουλευτικές έκλογές

κτων, ώς είδική περίπτωση.

στίς

Μέ άφετηρία τίς εlσηγήσεις καί τίς διαπιστώσεις
του ύπουργου Προνοίας, ή «Καθημερινή» δημοσίευ
σε τό άκόλουθο σχόλιο:

·

ριοπλήκτων -τής προσωρινής δηλαδή άποκαταστάσεως
πρέπει νά δμολογηθή δτι άντιμετωπίζεται μέ τήν μεγαλυτέ

200.000 περίπου

Μαρτίου

1950.

'Αποτιμώντας τή συμβολή του Λαϊκου κόμματος
στήν εύρύτερη διάρκεια τής βουλευτικής περιόδου
πού ε{ χε διαρρεύσει, δ Κ. Καραμανλής θά τονίσει μέ
τήν εύκαιρία προεκλογικής δμιλίας του στίς Σέρρες:

Τό πρώτον στάδιον τής άποκαταστάσεως τών συμμο

ραν δυνατήν έπιτυχίαν. Αί

5

πρόσφυγες, οί

«Κατά τήν διαρρεύσασαν τετραετίαν όλα τά κόμ

ματα μετέσχον διαδοχικψς τής έξουσίας. 'Αλλ' είς
πρώτην παρουσιαζομένην άντιξοότητα, έσπευδον νά

δποίοι παραμένουν άκόμη στά άστικά κέντρα θά έπαναπα

άποχωpήσουν τής Κυβερνήσεως διά νά άποφύγουν

τρισθουν έντός του τρέχοντος οίκονομικου ετους. 'Αλλά

ένδεχομένην κομματική ν φθοράν. Τήν μοιραίαν ταύ

τό δεύτερον στάδιον τής άποκαταστάσεως -τό δριστι

τη ν φθοράν τό Ααϊκόν κόμμα δέν τήν έφοβήθη. Διε

κόν- έξακολουθεί νά διατηρή τήν προβληματικήν του

τήρησεν τάς εύθύνας, τάς δποίας, λαϊκff έντολff,

μορφήν. Οί έλληνικοί πόροι δέν άντέχουν ένώπιον του

έπωμίσθη καί έμεινεν σταθερόν καί συνεπές εlς τήν

τεραστίου όγκου του εργου . Θά χρειασθή κατ ' άνάγκην

έθνικήν σκοπιάν, όπου ή λαϊκή έτυμηγορία τό έτα

μία είδική βοήθεια άπό τό έξωτερικόν, τήν δποίαν μόνον δ
'Οργανισμός Εύρωπαϊκής Συνεργασίας δύναται νά έξα
σφαλίση. Αί σχετικαί άπόψεις, τάς δποίας ύπεστήριξε
ένώπιον του Συντονιστικου Συμβουλίου δ ύπουργός τής
Προνοίας, εlναι αί μόναι δυνάμεναι νά δώσουν τήν κανο

νικήν λύσιν είς τό μεγάλο πρόβλημα 76 •

6 IANOYAPIOY 1950
Παραιτείται ή Κυβέρνηση Διομήδη καί σχηματί
ζεται ύπηρεσιακή ύπό τόν 'Ιωάννη Θεοτόκη μέ τήν

ξεν. Ο/κίνδυνοι έτρόμαζαν τά κόμματα. Ούδείς έδέ
χετο, ώς ήμείς, νά τούς άντιμετωπίση. 'Εσκέφθημεν

νά έγκαταλείψωμεν τήν έξουσίαν διά νά άναλάβουν
ταύτη ν

ol άντίπαλοί μας,

άλλά

ol δισταγμοί των άφ'

ένός καί ή συναίσθησις τοίJ πρός τήν πατρίδα καί τόν
έκλέκτορά μας έλληνικόν λαόν καθήκοντός μας

έχαλύβδωσαν τήν έμμονήν μας είς τό καθήκον καί
τήν άπόφασίν μας νά μείνωμεν είς τάς έπάλξεις τής
μαχομένης 'Ελλάδος, έστω καί aν τοvτο θά έσήμαι
νεν τήν κομματικήν μας έκμηδένισιν)) 77•
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΆΞΕΩΝ
'Η διεξαγωγή των γενικών έκλογών τής 5ης Μαρτίου

1950 έπέτεινε τά συμπτώματα τής κυβερνητικής

άστάθειας πού συναρτώνταν άφενός μέ τόν κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων σέ πλήθος κομμα

τικών σχηματισμών καί άφετέρου μέ τή συρρίκνωση τής δυνάμεως των παραδοσιακών κομμάτων έξου
σίας. Οί Λαϊκοί καί οί Φιλελεύθεροι μόλις ξεπερνοϋσαν, άθροιστικά, τό τρίτο τοϋ συνόλου των ψήφων,
τό μεγαλύτερο ποσοστό των δποίων διοχετευόταν πρός νέα πολιτικά σχήματα -σημαντικότερο ή
ΕΠΕΚ-ή διασπειρόταν σέ προσωποπαγείς εύκαιριακές συσπειρώσεις. 'Αναπόφευκτη άπόρροια, ό
σχηματισμός, ώς τό τέλος τοϋ ίδίου ετους, πέντε διαδοχικά συμμαχικών κυβερνήσεων.' Η προσφυγή σέ

νέες γενικές έκ:λογές, τό Σεπτέμβριο τοϋ

1951,

μέ τό σύστημά τής ένισχυμένης άναλογικής, δέν θά

συμβάλει στήν έπίλυση τοϋ πολιτικοϋ προβλήματος, μέ άποτέλεσμα νά διεξαχθεί καί τρίτη, σέ διάστημα
δύο μόλις έτrον, έκλογική άναμέτρηση, μέ τό πλειοψηφικό πλέον σύστημα, τό Νοέμβριο τοϋ

1952,

ή

όποία καί θά άποδώσει στή χώρα ίσχυρή Κυβέρνηση. Στήν έπίπονη αύτή πορεία πρός τήν εξοδο άπό τήν
κρίση, ώς κινητήριος μοχλός θά λειτουργήσει ή συγκρότηση τοϋ Έλληνικοϋ Συναγερμοϋ, ύπό τήν

ήγεσία τοϋ 'Αλέξανδρου Παπάγου καί μέ τή συμμετοχή των σημαντικότερων στελεχών τής παρατάξεως,

κυρίως των Λαϊκών· άνάμεσά τους, ό Κ. Καραμανλής.

ο

Στή διάρκεια τής εύρύτερης αύτής περιόδου, μέ έξαίρεση τό δίμηνο μεταξύ Σεπτεμβρίου καί Νοεμ
βρίου

1950,

δπότε θά άναλάβει τό ύπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης, ό Κ. Καραμανλής θά άσκήσει τό

πολιτικό του λειτούργημα άπό τό χώρο τής άντιπολιτεύσεως. Κατευθυντήρια έπιδίωξή του ύπήρξε ή
διαμόρφωση των προϋποθέσεων γιά τήν άνασυγκρότηση καί τήν άνανέωση των πολιτικών δυνάμεων πού
προσφέρονταν γιά νά συμβάλουν στήν καταπολέμηση των νοσηρών συμπτωμάτων πού κατέτρυχαν τή
δημόσια ζωή. 'Η άνεδαφική προσκόλληση στά σχήματα καί τά βιώματα τοϋ παρελθόντος, ή παρέλκυση
τής άντιμετωπίσεως των πιεστικών άναγκrον τής άνασυγκροτήσεως, ή περιχαράκωση στά παρωχημένα

θεσμικά πλαίσια τής προπολεμικής περιόδου, θά όφειλαν νά ύπερκεραστοϋν μέ μία ρωμαλέα προσπάθεια
μέσα άπό άνανεωμένα δημοκρατικά πρότυπα καί άπό σύντονη καί έποικοδομητική έργασία.

5 MAP'fiOY 1950
'Ο Κ . Καραμανλής έκλέγεται γιά τέταρτη φορά
βουλευτής τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος στό νομό Σερρών.
οι βουλευτικές έκλογές διενεργήθηκαν άπό τήν
ύπηρεσιακή Κυβέρνηση 'Ιωάννη Θεοτόκη μέ τό σύ
στημα τής άπλής άναλογικής . Τά έπίσημα συγκεν

τρωτικά άποτελέσματα ήταν τά άκόλουθα:
Νόμιμος πληθυσμός: 7 . 395 . 2ι9 . Έψήφισαν : l.696 . ι46 .
νΕγκυρα ψηφοδέλτια:

39.

Σύνολο Ι:δρών:

1.688.923. 'Εκλογικές Περιφέρειες
250. Σύνολο ύποψηφίων: 3.042. Κατα

νομή ψήφων καί Ι:δρών κατά κόμματα: Λαϊκό : 3ι7 . 5ι2
(ι 8,80%), εδρες

62 (24,80). Φιλελευθέρων: 29 ι .083 (ι 7,24%),

εδρες 56 (22,40%). 'Εθνική Προοδευτική ~Ενωσις Κέντρου
(ΕΠΕΚ): 277.739 (ι6,44%), εδρες 45 (18,00%). Γ. Παπανδρέ
ου: ι8Ο.ι85 (ιΟ,67%), εδρες 35 (ι4%). Δημοκρατική Παρά
ταξις: ι63.824 (9,70), εδρες ι8 (7,20 %). Πολιτική 'Ανεξάρ
τητος Παράταξις: l37.6ι8 (8,ι5%), εδρες ι6 (6,40%). Μέ
τωπον 'Εθνικής 'Αναδημιουργίας : 88.979 (5, 27%), εδρες 7
(2,80%). Έθνικόν: 6ι.575 (3,65%), εδρες 7 (2,80%). 'Αγρο
τικόν: 44.308 (2,6%), εδρες 3 (ι,2Ο%) . Νέον Κόμμα: 42 . ι57
(2,50%), εδρες ι (0,40%). 'Εργαζομένου Λαοϋ: 26.925
(ι,59%). Χιτών: ι4.256 (0,84%). 'Εθνικής 'Αναστάσεως :
8.260 (0,49%). 'Εργαζομένων καί Πολιτικής 'Αναγεννή
σεως: ι7,259 (ι,Ο2%). Διάφοροι: ι7.243 (ι,Ο2%).

'Ο ίδιος δ Κ. Καραμανλής, σέ σημείωμα πού

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΛΙτΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΆΞΕΩΝ

120

ύπαγόρευσε μεταγενέστερα, θά παρατηρήσει τά έξης:
«Διαλυθείσης τής Βουλής τοv

1946

χθησαν έκλογαί διά τήν 5ην Μαρτίου του
λά, δι

'

προεκηρύ

1950.

Άλ

άπλήν Βουλήν, άντί άναθεωρητικής, όπως

έπεβάλλετο άπό τό σύνταγμα. Χαρακτηριστικόν τών

κοινοβουλευτικών έπιτροπών άρμοδιότητας ύπουρ
γείων 'Εξωτερικών, 'Υγιεινής καί Κοινωνικής Προ
νοίας, Οtκισμοϋ καί 'Ανοικοδομήσεως.

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1950
'Ενώ έντείνονται

έκλογών αuτών ύπήρξεν ή συντριπτική ήττα του
λαϊκοί) κόμματος καί ή έμφάνισις εlς τήν πολιτικήν

ot

διακομματικές ζυμώσεις γιά

τήν έξεύρεση βιώσιμου κυβερνητικοϋ σχήματος, ό

σκηνήν του στρατηγοί) Πλαστήρα. Ό Πλαστήρας,

Κ. Καραμανλής έκφράζει έπίμονα τήν άποψη δτι τό

άνθρωπος γενναίος καί άγαθός, άλλά μέ περιωρισμέ

Λαϊκό κόμμα όφείλει, πρώτον, νά συμβάλει, θετικά

11

νην πολιτική ν σκέψιν, ήθέλησε νά έκφράση τήν με

<iρνητικά, στό σχηματισμό βιώσιμης Κυβερνήσεως

τριοπαθή 'Αριστεράν, ή όποία όμως, άποτελουμένη

καί, δεύτερον, νά προβλέψει σειρά μέτρων καί νά

άπό μίαν ρευστήν μάζαν ταλαντευομένην συνεχώς

<iντιδράσει στήν ήθική <iπομόνωση, στήν όποία, <iδι

μεταξύ Κέντρου καί 'Αριστερiiς, οuδέποτε κατόρ

καιολόγητα καί σέ βάρος τών συμφερόντων της χώ

θωσε άτυχώς νά λάβη συγκεκριμέvην πολιτικήν

ρας, τό ~χουν ύποβάλει

Ot

μορφήν. Κα{ διά τόν λόγον άκριβώς αuτόν κατέστη
lνας άπό τούς κυριωτέρους συvτελεστάς τής πολιτι

βουλευτής του λαϊκοί) κόμματος καί μετέσχον ώς
ύπουργός

'Εθνικής

'Αμύνης εlς τήν συμμαχική ν

Κυβέρνησιν, τήν όποίαν έσχημάτισαν ο{ Βενιζέλος,
Τσαλδάρης καί Παπανδρέοω/8 •

<iντίπαλοί του.

<iκόλουθο ειδησεογραφικό δελτίο:

κής άσταθείας πού παρατηρείται εlς τήν χ'ώραν μας.
,,κατά τάς έκλογάς έκείνας έξελέγην κα{ πάλιν

ot

<iπόψεις τοϋ Κ. Καραμανλή <iναλύονται στό

'Ο κ. Καραμανλής όποστηρίζει συγκεκριμένως τήν

dποψιν δτι πολιτικόν άδιέξοδον δέν όπάρχει, παρά είς τάς
σκέψεις τής πολιτικής μας ήγεσίας, ή όποία, έπηρεασμένη
άπό τάς πρώτας έντυπώσεις πού προεκάλεσαν α{ έκλογαί,
ήρμήνευσε κατά τρόπον τόσον άτυχη καί αύθαίρετον τήν
θέλησιν του έλληνικου λαου, ώστε νά περιαγάγη έαυτήν

['Η πρώτη μετεκλογική Κυβέρνηση θά σχηματι

είς άδιέξοδον.

'Η

~ξαρσις δηλαδή τής συμπτωματικής καί άμφιβόλου

στεί <iπό τόν <iρχηγό τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ

έκτάσεως καί σημασίας έκλογικής έπιτυχίας του στρατη

ρων, Σοφοκλή Βενιζέλο, μέ <iντιπρόεδρο καί ύπουρ

γοί) Πλαστήρα, έν συνδυασμφ μέ τήν ~ξαρσιν τής «άποτυ~

γό Στρατιωτικών, Ναυτικών καί 'Αεροπορίας τόν

χίας» του Λαϊκου κόμματος, έδημιούργησαν ~να πλασμα

Παν. Κανελλόπουλο, άλλά θά ~χει όλιγοήμερη δι

τικόν πολιτικόν κλίμα καί ώδήγησαν είς τήν σημερινήν

άρκεια. Μετά τήν παραίτηση τοϋ Σ. Βενιζέλου, θά

άπερίγραπτον κατάστασιν.

σχηματιστεί, στίς

15

'Απριλίου, νέα Κυβέρνηση <iπό

τόν <iρχηγό τής ΕΠΕΚ, Νικόλαο Πλαστήρα, μέ τή
συμμετοχή τοϋ Γ. Παπανδρέου, ώς <iντιπροέδρου καί
ύπουργοϋ τών 'Εσωτερικών. 'Η Κυβέρνηση Πλαστή

ρα θά παραμείνει στήν έξουσία ώς τίς

21

Αύγούστου,

όπότε καί θά τήν διαδεχτεί νέα Κυβέρνηση Βενιζέ

Καί τοuτο, διότι ή έπιτυχία του στρατηγοϊ> Πλαστήρα

δέν ήτο {κανή νά δικαιολογήση, δπως tδέχθησαν ο{ κύριοι
Βενιζέλος καί Παπανδρέου, τήν καθολικήν μετατόπισιν
των πολιτικών μας δυνάμεων, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον
τοϊ>το θά ήτο άντίθετον πρός τό πνεuμα καί tκείνων πού
τούς έψήφισαν, ένώ έξ dλλου ή μείωσις τής δυνάμεως του
Λαϊκου κόμματος, τό δποίον παρά ταuτα άντιπροσωπεύει

λου, μέ <iντιπρόεδρο καί πάλι τόν Γ. Παπανδρέου.

τό

Στίς

Σεπτεμβρίου, ή Κυβέρνηση Βενιζέλου θά

δτι δ έλληνικός λαός τό ~θεσεν είς τό περιθώριον, άλλ' δτι

<iνασχηματιστεί μέ τήν είσοδο τοϋ Κ. Τσαλδάρη, ώς

άπλώς του ήρνήθη τήν προέχουσαν θέσιν, τήν δποίαν ε{ χε

<iντιπροέδρου, καθώς καί άλλων στελεχών τοϋ Λαϊ

πρό των έκλογών είς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας.

13

l/4 τής

δυνάμεως τής σημερινής Βουλής, δέν σημαίνει

κοϋ κόμματος, μεταξύ τών όποίων καί ό Κ. Καρα

Συνεπώς ο{ όποστηρίζοντες τό άντίθετον, έκτός του δτι

μανλής. 'Η Κυβέρνηση Βενιζέλου, μέ τή μορφή αύ

ε{ναι dδικοι, δέν ~χουν συνείδησιν τής ζημίας τήν δποίαν

τή, θά παραμείνει στήν έξουσία ώς τίς

1950, όπότε

3 Νοεμβρίου

καί θά παραιτηθεί μετά τήν <iποχώρηση

τοϋ <iρχηγοϋ καί τών μελών τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος.

Θά έπακολουθήσει <iνασχηματισμός, στά πλαίσια

τοϋ όποίου θά <iναλάβει ό Γ. Παπανδρέου <iντιπρόε
δρος, μέ δεύτερο <iντιπρόεδρο τόν Έμμ. Τσουδερό,
<iπό τόν Αϋγουστο τοϋ

1951.

'Η νέα Κυβέρνηση Βε

νιζέλου θά διατηρηθεί στήν <iρχή ώς τίς
βρίου

1951,

27

'Οκτω

<iφοϋ διενεργήσει καί τίς βουλευτικές

έκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου

1951 ].

Στή διάρκεια τής Α' Βουλευτικής Περιόδου τής
νέας Βουλής, ό Κ. Καραμανλής θά όριστεί μέλος τών

προξενοϊ>ν είς τήν χώραν, καθιστώντες πολιτικώς άνάπη

ρον τήν παράταξιν έκείνην, ή όποία ήνωμένη ήγωνίσθη διά
τήν σωτηρίαν τής χώρας.
'Η παροϊ>σα Βουλή θά ήδύνατο νά δώση κατά τόν κ.

Καραμανλήν τάς έξής κατά σειράν λύσεις είς τό κυβερνη
τικόν μας πρόβλημα.

l.

Θά ήδύνατο καί θά ώφειλε νά σχηματισθfί Κυβέρνη

σις Φιλελευθέρων, Λαϊκών καί Παπανδρέου, ή όποία στη

ριζόμενη έπί

153

ψήφων καί έπί τής άρχής τής ισοτιμίας

των κομμάτων, θά ήτο {κανή νά καλύψη δλον τό άπαιτού
μενον διά τήν άνασυγκρότησιν τής χώρας χρονικόν διά
στημα καί πρό παντός νά δώση είς τόν λαόν τό άπαραίτη
τον αίσθημα δτι έπί των βασικών γραμμών τής έθνικής μας
πολιτικής δέν πρόκειται νά γίνουν πειραματισμοί.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΚΛΟΓΕΣ

2.

1950
Τήν ϊδια ημέρα, άνακοινώνει στή Βουλή:

Θά ήδύνατο νά σχηματισθή Κυβέρνησις τοϋ Κέν

τρου, δπως έν σπουδ'fi καί ύπό τήν έπήρειαν πολιτικοί\
συναισθηματισμοί\ άπεφασίσθη εύθύς μετά τάς έκλογάς, ή

όποία, άνεξαρτήτως τών μειονεκτημάτων της, θά ήτο Κυ
βέρνησις άριθμητικώς άρτία καί θά έξυπηρέτει ένδεχομέ
νως μίαν άπωτέραν πολιτικήν σκοπιμότητα.

3.

Θά ήδύνατο νά σχηματισθή Κυβέρνησις εύρυτέρου

συνασπισμοί\, ή όποία δημιουργοϋσα νέαν κατάστασιν είς
τάς σχέσεις τών κομμάτων θά ήτο εϋκολον νά δδηγήση
μετά τινας μήνας είς τήν δριστικήν λύσιν τοϋ πολιτικοί\

<<'Επέστρεψα σήμερα άπ6 τήν περιοχήν τών Κερδυλ
λίων καί δφείλω νά πληροφορήσω τήν Κυβέρνησιν δτι ο{
κάτοικοι τής περιοχής Νιγρlτης εύρίσκονται έν άναστα

τώσει, δι6τι κατά τ6 τελευταίον διάστημα έξι κοιν6τητες
ύπέστησαν έπιδρομάς συμμοριών, α{ δποίαι άπαρτίζονται

άπ6 νεοσυλλέκτους συμμορίτας. Παρακαλώ τ6ν ύπουργ6ν

τής Δημοσίας-τάξεως νά λάβη τά ένδεδειγμένα μέτρα διά
τήν έκιcαθάρισιν τής περιοχής άπ6 τάς συμμορίας».

μας προβλ1)ματος.

Α{ άνωτέρω άπόψεις τοϋ κ. Καραμανλή, ύποστηριζό
μεναι καί ύπό άλλων Λαϊκών βουλευτών, δίδουν νέαν μορ

φήν είς τό πολιτικόν πρόβλημα καί άναμένεται δτι θά προ
καλέσουν

εύρείας

συζητήσεις

καί

διαπραγματεύσεις.

'Επειδή δέ ~χει άποκλεισθή ή έν τ'fi Κυβερνήσει συνεργα

Σέ άντιπαρατή ρηση τfjς παρεμβάσεως τοϋ ύπουρ

γοϋ Δημοσίας Τάξεως, Π. Γαρουφαλιa, δτι «ύπεύθυ
νοι διά τήν άσφάλειαν εΙναι αί στρατιωτικαί άρχαί
καί συγκεκριμένως τό Γ' Σώμα Στρατου» καί δτι «iι
Χωροφυλακή συμπαρίσταται», πρόσθεσε:

σία τών κ. κ. Τσαλδάρη, Βενιζέλου καί Παπανδρέου, δ δέ

κ. Βενιζέλος δέν δύναται νά ύπολογίζη έν τ'fi Βουλ'fi είς τό
σύνολον τών ψήφων τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, ύποστηρίζεται
δτι θά εύρεθή είς τήν άνάγκην νά άρχίση βολιδοσκοπήσεις

πρός τήν μίαν ή τήν άλλην κατεύθυνσιν πρός διεύρυνσιν

τής Κυβερνήσεώς του πρό τής συγκλήσεως τής Βουλής 79 •

Στόν άντίκτυπο άπό τίς δηλώσεις τοϋ Κ. Καρα

μανλfj άναφέρεται καί τό ~άκόλουθο είδησεογραφικό
κείμενο:

121

«'Εγώ έθεώρησα καθήκον μου νά ένημερώσω τήν Κυ

βέρνησιν έπί τής κρατούσης καταστάσεως, ώστε νά λάβη

τά άνάλογα μέτρω>81 •
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Μετά άπό παρέμβαση του Κ. Καραμανλfj, δρίζε
ται είδική ήμέρα γιά τή συζήτηση των μέτρων προ
στασίας του καπνου, ένόψει καί τ&ν πληροφοριών
δτι «ή έφετειvή χρονιά θά εlvαι ή χειροτέρα, καί

~Εγκυροι κύκλοι τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, άναφερόμενοι
σήμερον είς τάς δημοσιευθείσας γνώμας τοϋ τέως ύπουρ
γοϋ Προνοίας κ. Καραμανλή έπί τοϋ πολιτικοί\ θέματος,

έτόνιζον δτι ή βασική γραμμή, ή όποία διέπει τάς γνώμας

του, δέν εlναι δυνατόν παρά νά εύρίσκη άπήχησιν μεταξύ

ύπάρχουv έvδείξεις ότι ή τιμή άσφαλείας θά εlvαι
μικροτέρα κατά

30%

τής περυσινής».

Κατά τή συζήτηση του θέματος, δ Κ. Καραμαν

λfjς έπισήμανε:

τών Λαϊκών βουλευτών, συμφωνούντων δτι τό Λαϊκόν

«Κύριοι βουλευταί, έπεζήτησα τήν συζήτησιν ταύτην,

κόμμα δέν άπεδοκιμάσθη κατά τάς τελευταίας έκλογάς, έφ'

δι6τι δ καπν6ς, δστις άποτελεί τ6 έθνικ6ν μας προϊ6ν, δι

δσον άνεδείχθη πρώτον κόμμα, καί δτι κατά συνέπειαν

έρχεται δξυτάτην κρίσιν, ή μ ή έγκαιρος άντιμετώπισις τής

όρθώς δ κ. Καραμανλής ύπογραμμίζει δτι τό κόμμα τοϋτο

δποίας θά έχη τραγικάς συνεπείας διά τήν έθνικήν μας

πρέπει νά ~χη τήν έπιβαλλομένην είς αύτό θέσιν είς τήν

οlκονομίαν καί Ιδιαιτέρως διά τούς πληθυσμούς τής Βο

διακυβέρνησιν τής χώρας.

ρείου 'Ελλάδος. Ή παρουσα συζήτησις θά πρέπει νά άπο

'Εκ των ίδίων κύκλων διετυποϋτο ή γνώμη δτι, παρά

βλέπη εlς τ6 νά καταστήση άφ' έν6ς γνωστ6ν έντ6ς καί

τήν όρθότητα τών άντιλήψεων, τάς δποίας έκθέτει δ κ.

έκτ6ς τής 'Ελλάδος, δτι τ6 σοβαρώτερον πρ6βλημα πού

Καραμανλής, τόσον αύτός, δσον καί ο{ υ{οθετοϋντες τάς

άντιμετωπίζει ή χώρα μας εlναι τ6 καπνικ6ν κα{ άφ

άπόψεις του, δέν εlναι δυνατόν νά άπειθαρχήσουν είς τάς

ρου νά δημιουργήση τήν άτμ6σφαιραν έκείνην, ήτις θά

άποφάσεις τοϋ κόμματος δσον άφορα τήν στάσι ν του ~ναν

διευκολύνη τήν Κυβέρνησιν εlς τήν προσπάθειαν τήν

τι τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου, έφ' δσον τό κόμμα θ' άπε

δποίαν καλείται νά άναλάβη.

φάσιζε νά δώση ψήφον έμπιστοσύνης εiς αύτήν.

'

έτέ

»νΕχω τήν γνώμη ν, κύριοι συνάδελφοι, δτι ή κακοδαι

·Εκ μέρους τών κυβερνητικών κύκλων άντιπαρήλθον

μον{α τής χώρας μας δφείλεται, έν πολλοίς, είς τήν άτελή

άσχολιάστοι α{ γνώμαι τοϋ κ. Καραμανλή, διότι, ώς έπα

vdργάνωσιν τής δημοσίας μας ζωής. Ή έλλειψις πολιτικής,

νειλημμένως έτόνισεν δ πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, ή

ή δποία μέ συνέχειαν καί συνέπειαν θά άντιμετωπίζη τά

Κυβέρνησις τών Φιλελευθέρων, έμφανιζομένη είς τήν

μεγάλα προβλήματα τής χώρας, δημιουργεί μίαν άτμ6-

Βουλήν, δέν προτίθεται νά άπευθυνθή πρός ώρισμένην πτέ

σφαιραν άβεβαι6τητος, ήτις, έκτ6ς τών dλλων, άναστέλλει

ρυγα αύτής, άλλά θά έμφανίση τό πρόγραμμά της έν τφ

τήν γ6νιμον δραστηρι6τητα του έθνους. Ή συμπτωματική

συνόλφ του ένώπιον τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας καί

καί έν πολλοίς άντιφατική άντιμετώπισις τών προβλημά

θά ζήτηση τήν ψήφο της 8ο.

των μας έδημιούργησαν μίαν άρρυθμίαν, διά νά μή είπω

άναρχίαν, εlς τήν οlκονομιιcήν μας ζωήν. Τής άρρυθμίας δέ

15
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'Ο Κ. Καραμανλfjς δρίζεται μέλος τfjς διακομμα

αύτής, ή δποία άδικεί τήν μεγάλην μάζα ν του λαου, έπωφε
λείται ώρισμένη τάξις άνθρώπων, ή δποία είς μίαν έποχήν
καθολικής δυστυχίας διά τ6 έθνος, πραγματοποιεί κέρδη

τικfjς έπιτροπfjς γιά τή μελέτη τοϋ καπνικοϋ ζητήμα

πολλαπλάσια έκείνων, τά δποία θά ήδύνατο νά πραγματο

τος.

ποιήση ύπ6 δμαλάς περιστάσεις. Τουτο δέ εlναι τοσουτον
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μiiλλον έπικίνδυνον καθ' δσον τό αίσθημα τής άδικίας
περισσότερον άπό τήν άθλιότητα ε{ναι έκείνο πού έξεγεί
ρει τόν άνθρωπον καί τόν δδηγεί εlς τήν έπανάστασιν.

)) WΕνα

άπό τά μεγαλύτερα κοινωνικά καί οΙκονομικά

προβλήματα τής έποχής μας ε{ναι τό πρόβλημα τής προ
στασίας τών άγροτικών μας προϊόντων, δηλαδή τό πρό
βλημα τής προστασίας τών άγροτικών μας πληθυσμών, ο{

δποίοι εύρίσκονται εlς άθλίαν κατάστασιν. Ή πρωταρχι
κή αlτία τής κακοδαιμονίας τών γεωργών μας ε{ναι ή άνε
πάρκεια τοίί κλήρου των. Τά

65% τοίί πληθυσμοίί τής χώ
24% τοίί tλληνικοίί έδά

ρας ε{ναι άγρόται, ένώ μόλις τά

φους ε{ναι καλλιεργήσιμα. Καί αύτή ή μικρά μας γεωργική

παραγωγή κατέστη παθητΊκή καί παρίσταται άνάγκη νά
έπιδοτήται άπό τό Κράτος. 'Υπολογίζω δτι τό Κράτος θά
κληθή έφέτος νά δώση

300

περίπου δισεκατομμύρια δρα

χμών διά τήν έπιδότησιν τών διαφόρων γεωργικών μας
προϊόντων. Καί δμως, παρά τάς θυσίας αύτάς τάς δποίας
ύφίσταται τό Κράτος διά νά συμπληρώση τό εΙσόδημα τοίί
γεωργοίί, ή ζωή τής ύπαίθρου ε{ναι άθλία. Μία εlκόνα τοίί
τεραστίου κοι νωνικοίί προβλήματος, τό δ ποίον δημιουργεί
ή άθλιότης αύτή εlς τήν σπαιθρον, δίδουν ο{ κάτωθι άρι
θμοί. 'Ενώ, δ πως έλέχθη, τά

65% τοίί πληθυσμοίί μας ε{ναι

άγρόται, ή γεωργική μας παραγωγή δέν καλύπτει, εl μή

μόνον τά

34%

τοίί έθνικοίί μας εΙσοδήματος. 'Εξ άλλου,

άπό τάς καταστάσεις τοίί ύπουργείου Προνοίας προκύπτει

δτι

890.000 κάτοικοι τής ύπαίθρου ε{ναι άποροι α· κατη

γορίας, ώς διαθέτοντες εΙσόδημα κάτω τών 40.000 δραχμών
μηνιαίως καί λαμβάνουν δωρεάν τόν άρτον των άπό τό
Δημόσιον. 'Εάν ή κατάστασις αύτή παραμείνη άμετάβλη

τος καί έξακολουθήση νά φθίνη ή άγροτική μας τάξις, ή
δποία άποτελεί τό θεμέλιον τοίί έθνους, δέν δυνάμεθα νά

είμεθα αΙσιόδοξοι διά τό μέλλον. Προσωπικώς, έχω τήν
γνώμη ν, δτι ή κατάστασις αύτή ε{ναι δυνατόν νά βελτιωθή,
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά άναμορφώσωμεν τήν γεωργι
κήν μας οlκονομίαν έπί τff βάσει ένός σταθεροίί καί μονί
μου προγράμματος.

)) 'Εκείνο,

δμως, έκ τών γεωργικών μας προϊόντων, τό

δποίον διέρχεται όξυτέραν κρίσιν καί τό δποίον έχει μεγα
λυτέραν σημασίαν διά τήν έθνικήν μας οlκονομίαν, ε{ναι δ

καπνός. Ώς γνωστόν, δ καπνός καλύπτει τά

γωγών μας καί έξαρτώνται άμέσως έξ αύτοίί

51% τών έξα
150.000 οΙκογέ

νεια ι, πρiiγμα δπερ άποδεικνύει δτι δ καπνός άποτελεί τό

έθνικόν μας προϊόν. ·Η 'Ελλάς έξήγε προπολεμικώς 43 πε
ρίπου έκατομμύρια κιλά, έκ τών δ ποίων τά

10 έσοδείας τοίί

παρελθόντος έτους. 'Εάν, συνεπώς, α{ έξαγωγα{ μας συνε
χισθοίίν μέ τόν αύτόν ρυθμόν, θά παραμείνουν άδιάθετα εlς

χείρας τών παραγωγών 25 tκατομμύρια κιλά, προβλέπεται
δέ δτι ή ήρτημένη έσοδεία τοίί τρέχοντος έτους θά δώση
πρός έξαγωγήν άλλα

40

tκατομμύρια κιλά, πρiiγμα δπερ

σημαίνει δτι κατά τόν προσεχή χειμώνα θά εύρεθοίίν είς
χείρας τών παραγωγών μας

60-65

έκατομμύρια κιλά.

Ol

άριθμοί αύτοί δίδουν σαφή τήν έκτασιν καί τήν μορφήν
τής κρίσεως, τήν δποίαν διέρχεται δ καπνός, α{ δέ συνέ
πειαι αύτής τής κρίσεως, έάν δέν τήν άντιμετωπίσωμεν έγ

καίρως, θά ε{ναι όλέθριοι κοινωνικώς καί οΙκονομικώς.
Διότι α) θά μειωθή κατά

50%

τό δυνάμενον νά εlσαχθή εlς

τήν χώραν καπνικόν συνάλλαγμα καί τό δποίον πρέπει νά

άνέρχεται εlς

30

περίπου έκατομμύρια δολλάρια; β) θά

στερηθοίίν τών πόρων τής ζωής καί τής δυνατότητας νά
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Ή Βουλή μετά τίς έκλοyές τοί5

1950.

123

Ό Κ. Καραμανλής μεταξύ τώv έπιτελώv

το ί5 Λαϊκο ί5 κόμματος.
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συνεχίσουν τήν καλλιέργειαν άνω τών

περίπου τόννοι έτησίως, τά όποία προσφέρονται εlς τιμάς

αι, γ) θά παραμείνουν παγωμένα

100.000 οlκογένει
500 περίπου δισεκατομμύ

πολύ κατωτέρας τών σιγαρέττων γερμανικής βιομηχανίας

ρια δραχμών, έπί βλάβυ τής κυκλοφορίας τοίί χαρτονομί

καί γ) Διά τής έμμέσου πριμοδοτήσεως τής έξαγωγής τοίί

σματος, μέ τά δποία τά καπνά αύτά εlναι βεβαρυμένα, καί

άμερικανικοίί καπνοίί, όστις έφ' όσον δέν έπιτυγχάνει τήν

τέλος θά κινδυνεύση δ έθνικός αύτός πλοίίτος νά κατα

τιμήν άσφαλείας έν 'Αμερικfί συγκεντρώνεται vπό τών συ

στραφή τελείως, διότι, δι' έλλειψιν καταλλήλων χώρων, οί

νεταιρισμών καί έξάγεται έπί ζημί(! τοίί Κράτους εlς τιμάς

χωρικοί δέν εlναι δυνατόν νά τόν συντηρήσουν.

κατωτέρας τοίί κόστους. νΑλλ η αlτία ε[ναι δ συναγωνι

»Αύτή εlναι ή κατάστασις τήν δ ποίαν καλούμεθα ν'

σμός τής Τουρκίας, ή δπο{α, έπωφεληθείσα τοίί πολέμου

άντιμετωπίσωμεν. Πρός τοίίτο, δμως, χρειάζεται νά καθο

κα{ τοίί χαμηλοτέρου κόστους τής παραγωγής της, έπέτυ

ρίσωμεν άφ' ένός τά αίτια τά δποία ώδήγησαν εlς τήν

χεν ώστε άπό

σημερινή ν κρ{σιν κα{ άφ' έτέρου τά μέτρα έκείνα μέ τά

νά έξάγη ήδη άνω τών

δποία θά τήν άντιμετωπlσωμεν. Πρωταρχική αlτία ε[ναι τό

καπνών, ή έξαγωγή τών δποίων, ώς έλέχθη, άπό

vψηλόν κόστος τών καπνών μας έν σχέσει μέ τά καπνά

κιλά κατήλθαν εlς

34 έκατ.

20

κιλά τά δποία έξήγε προπολεμικώς

50 έκατ.
έκατ.

εlς βάρος τών έλληνικών

43

έκατ.

'Υπάρχει δέ περίπτωσις τά

άλλων χωρών. Τοίίτο όφείλεται: α) εlς τό vψηλόν κόστος

τουρκικά καπνά νά καταστοίίν περισσότερον έπικίνδυνα,

τής ζωής έν γένει, πού άναγκάζει τόν χωρικόν μας νά ζητή

διότι ή νέα τουρκική Κυβέρνησις vπεσχέθη προεκλογικώς

ση τιμήν iκανήν νά τοίί έξασφαλίση τά στοιχειώδη μέσα

νά vποτιμήση τό νόμισμα πρός διευκόλυνσιν τής έξαγωγής

τής ζωής, β) εlς τήν χαμηλήν κατά στρέμμα άπόδοσιν καί

τών τουρκικών καπνών. Αύτά εlναι τά βασικά αίτια τά

γ) εlς τό vψηλόν κόστος τής επεξεργασίας τοίί καπνοίί.

δποία /;δημιούργησαν τήν κρίσιν τοίί έλληνικοίί καπνοίί.

Δέον νά λεχθή ένταίίθα δτι εlς τήν Άμερικήν καί τήν

ιιΚαί ήδη άς έξετάσωμεν τά μέτρα τά δποία δυνάμεθα νά

Τουρκίαν, αίτινες συναγωνίζονται τά καπνά μας, δ τιμάρι

λάβωμεν διά νά έξέλθωμεν άπό τήν δραματική ν αύτή ν κατά

θμος ε[ναι χαμηλότερος, ή άπόδοσις κατά στρέμμα σχεδόν

στασιν. Ταίίτα εlναι: α) Προσπάθεια μειώσεως τοίί κόστους

διπλασία καί τά έξοδα έπεξεργασίας κατά τό ήμισυ περί

τών καπνών μας, ή δποία δμως θά εlναι βραδεία καί όχι

που όλιγώτερα.

άμέσου άποδόσεως, δεδομένου δτι προϋποθέτει τήν μείω

Δ. Θεοχαρίδης: Αί άντιλήψεις σας, κύριε συνάδελφε,
συμπίπτουν μέ τήν ~κθεσιν τfjς μικτfjς έπιτροπfjς. νΗδη οί
ένδιαφερόμενοι ζητοuν νά άναμείνη ή Κυβέρνησις τό πό

ρισμα της διασκέψεως των καπνεργατών, ίνα τεθfi ύπ' όψιν
τfjς Κυβερνήσεως πρός καλυτέραν λύσιν του ζητήματος

τούτου.

σιν τοίί γενικοίί τιμαρίθμου. Τοίίτο μερικώς δύναται νά έπι

τευχθή άμέσως διά τής μειώσεως τοίί κόστους επεξεργασί
ας. β) νΕντονος προσπάθεια δπως πεισθή ή άμερικανική

Κυβέρνησις νά διευκολύνη τήν τοποθέτησιν έλληνικών
καπνών εlς τήν Γερμανίαν. Πρός τοίίτο θά άπαιτηθή:

I.

"Οπως τό άμερικανικόν Κογκρέσσον άρvηθή ή πε

ριορίση τήν έγκρισιν πιστώσεως εlς δολλάρια διά τήν

Κ. Καραμανλής: Νομίζω κι έγώ δτι πρέπει ή Κυβέρνη

άγοράν vπό τής Γερμανίας άμερικανικών καπνών, πρiiγμα

σις νά περιμένη τό πόρισμα τής διασκέψεως τών καπνερ

τό δποίον θά ήτα, ώς έλέχθη άνωτέρω, έντός τοίί πνεύματος

γατών.

τοίί σχεδίου Μάρσαλ.

»νΑλλ η έξ ίσου σοβαρά αlτία τής παρούσης κρίσεως

εlναι ή άπώλεια τής άγορiiς τής Κεντρικής Εύρώπης καί

2.

"Οπως άπαγορευθή ή λαθραία είσαγωγή άμερικανι

κών σιγαρέττων καί τοίί vπό τών συνεταιρισμών συγκεν
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τρωμένου καπνοίί, καθ' όσον ή τελευταία αύτή περίπτωσις

έκατ. κιλά έτησίως έλληνικών καπνών, ένώ κατά τό παρελ

άποτελεί άθέμιτον συναγωνισμόν. Εlς τήν προσπάθειάν

θόν έτος δέν άπερρόφησεν εlμή μόνο

μας αύτήν θά έπιτύχωμεν, έάν καταστήσωμεν άντιληπτόν

Ιδίως τής Γερμανίας, ή δποία άπερρόφα προπολεμικώς

41%

περίπου έκατ.

κιλά καί ύπάρχει κίνδυνος κατά τό τρέχον έτος, καί ή ποσό

εlς τήν Άμερικήν δτι ή οΙκονομική βοήθεια τήν δποίαν

της αύτη νά μειωθή. 'Η άπώλεια τής άγορiiς αύτής όφείλε

μiiς παρέχει, καί διά τήν δποίαν τής είμεθα εύγνώμονες,

ται κυρίως είς τόν κατακλυσμόν της άπό άμερικανικά κα

δέν θά έπιτύχη τήν οίκονομικήν άνόρθωσι ν τής χώρας μας,

πνά. 'Η διείσδυσις τοίί άμερικανικοίί καπνοίί είς Γερμανί

έφ ' όσον δέν καθίσταται δυνατή ή τοποθέτησις τοίί έθνι

αν, άρξαμένη εύθύς μετά τήν κατοχήν, άπειλεί ήδη νά

κοίί μας τούτου προϊόντος έπί τοίί δποίου κυρίως στηρίζε

Ι:κτοπίση τελείως τά άνατολικά καπνά, ενισχυμένη πρός

ται, ώς άνέφερα, ή πολιτική τών έξαγωγών μας. Ή άλή

τοίίτο ύπό τοίί άμερικανικοίί Κράτους. 'Ο άμερικανικός

θεια αύτή άποδεικνύεται, άλλως τε, καί άπό τό γεγονός δτι

καπνός έπέτυχε τοίίτο κατά τόν άκόλουθον τρόπον: α)

εlς τό πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως τό δποίον vποβάλα

Διατίθενται άφειδώς δολλάρια έκ τοίί λογαριασμοίί τοίί

μεν έφέτος εlς Παρισίους προβλέπεται διά τό

σχεδίου Μάρσαλ διά τήν άγοράν άμερικανικών καπνών,

γωγή

60 έκατ.

κιλών καπνοίί άξίας

90 έκατ.

1952

ή έξα

δολλαρίων έπί

πρiiγμα τό δποίον άντιτίθεται πρός τήν θεμελιώδη άρχήν

195 έκατ.

τοίί Όργανισμοίί Εύρωπαϊκής Συνεργασίας, καθ ' ή ν αί

α{ έξαγωγαί μας. Εlναι δηλαδή αύτονόητον δτι δλόκληρον

δολλαρίων είς τά δποία προβλέπεται νά άνέλθουν

συνεργαζόμεναι εύρωπαϊκαί χώραι πρέπει νά άποφεύγουν

τό πρόγραμμα τοίίτο άνατρέπεται, έάν ή έξαγωγή τοίί κα

τάς είσαγωγάς άπό τήν περιοχήν τοίί δολλαρίου καί νά

πνοίί μας παραμείνη είς τά σημερινά έπίπεδα. Έκτός τού

Ι:ξαντλοίίν τιiς μεταξύ των ύφισταμένας δυνατότητας. Είς

του θά πρέπει νά τονισθή δ σοβαρός κοινωνικός κίνδυνος

τήν προκειμένην, δμως, περίπτωσιν συμβαίνει τό άντίθε

εlς τήν Βόρειον 'Ελλάδα, τής δποίας ή οlκονομία στηρί

τον. Μολονότι ύπάρχουν άδιάθετα άποθέματα καπνών έν

ζεται κυρίως έπί τοίί καπνοίί.

Εύρώπυ, χορηγοίίνται δολλάρια εlς τήν Γερμανία ν διά τήν

»Νομίζω δτι ή Κυβέρνησις θά πρέπει νά έχ η τό θάρρος

άγοράν άμερικανικών καπνών. β) Εlσάγονται εlς τήν

νά προβfί εlς έντονα διαβήματα πρός τήν άμερικανικήν

Γερμανίαν διά τής μαύρης άγορiiς

τόννοι μη

Κυβέρνησιν. Νά άποστείλη είς Άμερικήν έπιβλητικήν

νιαίως έτοίμων άμερικαvικών σιγαρέττων, δηλαδή 8 χιλιάδες

άντιπροσωπείαν, ή δποία, διαφωτίζουσα τούς άρμοδίους

700 περίπου
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χιστον νά συντελέσουν εlς τήν άρσιν τών πρός τούτο έμ

τούς δποίους δημιουργεί διά τό μέλλον τής χώρας ή σημε

ποδίων. ΕΙς τούτο δέ άκριβώς συνίσταται καί τό έργον τής

ρινή κατάστασις, νά έπιτύχη τήν λήψιν τών μέτρων τά

Κυβερνήσεως.

δποία άνέφερα. Πρός τόν σκοπόν τούτον θά ή το χρήσιμο ν

νά άπευθύνη καί ή Βουλή δραματικήν έκκλησιν πρός τό
άμερικανικόν Κογκρέσσον καί νά ζητή τήν κατανόησιν
καί συμπαράστασίν του.

»τέλος, θά πρέπει νά καταβληθή προσπάθεια τοποθετή
σεως καπνών μας είς τήν Άγγλίαν καί τήν Αίγυπτον. Αί

δύο αύταί χώρα ι έχουν τήν δυνατότητα νά άπορροφήσουν
έφέτος

7 περίπου

ποσότης αύτή είς

έκατ. κιλά μέ προοπτικήν νά άνέλθη ή

10 έκατ.

))Πρός τόν σκοπόν αύτόν θά πρέπει νά ύποβληθώμεν είς

Α. Σακελλαρίου: Δεδομένου δτι ό καπνός ε{ναι ε{δος
πρώτης άνάγκης, δέν εχει γίνει διεθνής προσπάθεια νά λη
φθουν άνάλογα μέτρα, δπως δι' άλλα προϊόντα, π. χ. τόν
σίτον, δπου α{ χώραι διακρίνονται εlς παραγωγικάς καί
καταναλωτικάς καί εχουν καταρτισθfj καί συμβάσεις, α{

όποiαι προβλέπουν τήν άγοράν του προϊόντος αύτου άπό
άλλας παραγωγικάς χώρας.
Κ. Καραμανλής: Δέν γνωρίζω, κύριε συνάδελφε.

ώρισμένας οίκονομικάς θυσίας, δεδομένου δτι ή τιμή τήν

Σ. Στεφανόπουλος: Αύτό εγινε διά τόν σίτον, δταν

δ ποίαν δύνανται νά μaς προσφέρουν ε{ναι σχετικώς χαμη

ύπfjρχε κρίσις. 'Αφ' ής άνfjλθεν ή παραγωγή ή διεθνής,

λή. Θά άπαιτηθή ένδεχομένως νά αvξήσωμεν τήν τιμήν τής

έγκατελείφθη. 'Αντιθέτως, δλα τά Κράτη ε{ναι καπνοπα

λίρας ή νά πριμοδοτήσωμεν άμέσως τόν έξαγόμενον κα
πνόν. ·Η δαπάνη αύτή, άνερχομένη εΙς

8

περίπου δισεκ.

δραχμών, θά ε{ναι άσήμαvτος έν σχέσει μέ τά ώφελήματα
τά δποία θά άποφέρη εlς τό μέλλον. Τήν τελευταίαν αύτή ν
περίπτωσιν θά πρέπει vά τήν προσέξωμεν Ιδιαιτέρως, διότι
ή 'Αγγλία, ή δποία, δι' έλλειψιν δολλαρίων, στρέφεται
σήμερον πρός τά άνατολικά καπνά, ύπάρχει βεβαιότης δτι
θά ζητήση μεγαλυτέρας ποσότ:ητας έλληνικών καπνών με

τά τήν λήξιν τού σχεδίου Μάρσαλ, άπό τό δποίον άντλεί
τά δολλάρια, μέ τά δποία άγοράζει άμερικανικά καπνά.

•Η

ραγωγικά καί τοιαύτη σύμβασις δέν ε{ναι δυνατόν νά
ύπάρξη. 'Η συσχέτισις αύτή ε{ναι έκτός τόπου καί χρόνου.
Α. Σακελλαρίου: "Εχει τήν έξης σημασίαν. " Αν ή έθνι

κή οΙκονομία δέν δύναται νά διαθέση τό προϊόν, διατί νά
ταλαιπωρfjται δ παραγωγός μέ αύτό καί νά μήν έπιδοθfj εiς
liλλην παραγωγήν.

Σ. Στεφανόπουλος~ Αύτό τό όποiον συνέβη δέν ήμπο
ρουμεν νά τό συσχετίσωμεν διά τόν καπνόν.

άπαισιόδοξος αύτή προοπτική ίσχύει καί διά τήν γερμανι

Α. Κωστόπουλος: Κύριε συνάδελφε, έπειδή πpοτείνετε

κή ν άγοράν, ή δποία, δταν στερηθή τών δολλαρίων τού

τήν συγκρότησιν έπιτροπfjς νά έπιδίωξη τήν τοποθέτησιν

σχεδίου Μάρσαλ, θά στραφή πρός τάς χώρας τών άνατολι

τών καπνών εiς τήν γερμανικήν άγοράν, σεiς εiς τό παρελ

κών καπνών, εΙς τάς δποίας θά δύναται νά έξάγη προϊόντα

θόν μετείχετε μιaς τοιαύτης έπιτροπfjς μεταβάσεως εlς

της. 'Απαραίτητος, δμως, προϋπόθεσις διά νά πραγματο

' Αμερικήν, δέν μaς είπατε δμως τάς ένέργειάς σας έκεi.

ποιηθή ή προοπτική αύτή ε{ναι νά τοποθετήσωμεν άπό
τούδε τά καπνά μας είς τάς άνωτέρω χώρας, διότι ή τύχη

τού καπνού έξαρτiiται άπολύτως άπό τήν συνήθειαν τού
καπνιστού.

3.

Ή Κυβέρνησις θά πρέπει νά έχη τήν προοπτικήν

τής συγκεντρώσεως τών καπνών, τά δποία παραμένουν

άδιάθετα εlς χείρας τών παραγωγών, παρά τάς προσπαθείας
τάς δποίας θά καταβάλη διά τήν έξαγωγήν των. Τούτο θά
καταστή άναπόφευκτον, διότι άλλως θά παραμείνουν άνευ
τών μέσων τής ζωής ύπερεκατόν χιλιάδες οίκογένειαι καί
θά κινδυνεύση νά καταστραφή τελείως τό κεφάλαιον αύτό.

)) "Αλλα μέτρα δευτερευούσης σημασίας ε{ναι ή προσπά
θεια τοποθετήσεως τών έλληνικών καπνών εlς χώρας έκεί
θεν τού παραπετάσματος, Ιδίως είς τήν Τσεχοσλοβακίαν.
Δέν γνωρίζω εΙς ποία έμπόδια προσέκρουσεν είς τό παρελ

θόν ή τοποθέτησις τού καπνού μας εΙς τάς έν λόγφ χώρας.
Πάντως, έάν τά έμπόδια δέν ε{ναι έξ έκείνων, τά δποία
προσβάλλουν τήν έθνικήν μας φιλοτιμίαν, θά πρέπει νά
καταβληθή προσπάθεια καί πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν.

)) ·Ετέρα προσπάθεια θά πρέπει

νά καταβληθή, ώστε νά

πεισθούν τά Κράτη τά μετέχοντα τού σχεδίου Μάρσαλ νά
άγοράσουν έλληνικά καπνά έναντι άλλων προϊόντων, τά

δποία θά ε{ναι άπαραίτητα διά τήν άνασυγκρότησιν τής

θέμα, τό δποίον συζητοuμεν, νομίζω δτι δέν δύναται νά
γίνη θέμα πολιτικού άvταγωνισμοv. Πάντως σάς λέγω ότι
αl συνθήκαι έκείναι ήσαν έντελώς διάφοροι άπό τάς σημε
ρινάς συνθήκας, ή δέ προσπάθειά μας τότε δέν άπέβλεπεν
εiς τήν τοποθέτησιν καπνών μας εΙς Γερμανίαν, άλλά εlς
τήν έπανάληψιν τής έξαγωγής των εlς τήν 'Αμερική ν, πρii

γμα τό δποίον έγένετο κατά τό μέτρον του δυνατού.
))Εlς τήν Άμερικήν, άλλωστε, Ισχύει ή έλευθέρα οΙκο

νομία καί δέν ή το δυνατόν εlς τήν άμερικανικήν Κυβέρνη
σιν νά ύποχρεώση τάς έταιρείας νά κάμουν πρόσμειξιν ή
δποία θά ε{ναι άντίθετος πρός τό συμφέρον της.
Α. Κωστόπουλος. Δέν πρόκειται μόνον περί τής έκτο
πίσεως των έλληνικών καπνών έκ τής άμερικανικfj ς άγο

ρaς. Τά ύπάρχοντα άποθέματα ε{ναι παλαιότερα τής έσο

δείας του

1949 κ:αί έπομένως εκ:τοτε θά επρεπε νά τά είχατε

τοποθετήσει, έπί πλέον δέ ούδέν μέτρον ύπεδείξατε διά τήν
τοποθέτησιν έλληνικών καπνών είς τήν Τσεχοσλοβακίαν
καί τήν Πολωνίαν.

Κ. Καραμανλής: Προσφέρετε κακήν ύπηρεσίαν εΙς τήν

Κυβέρνησιν δημιουργοvvτες προκλήσεις, διότι μετά δύο

'Ελλάδος.

)) "Ολα

Κ. Καραμανλής: Κύριε συνάδελφε, μοu κάμετε μίαν δι

ακοπή ν καί μοu ζητείτε νά άπολογηθώ διά τό παρελθόν. Τό

αύτά τά μέτρα, ε{ναι μέτρα περισσότερον πολι

μήνας θά περιέλθη εlς τοιούτον σημείον ή κατάστασις,

τικής έπιδιώξεως παρά οlκονομικής. Θά πρέπει νά πει

ώστε, έάν σήμερο ν άρκούμεθα εlς τήν ύπόδειξιν μέτρων,

σθούν έν τψ έξωτερικψ οι' άρμόδιοι παράγοντες, άν όχι νά

τότε θά άναγκασθώμε νά σiiς έλέγξωμε αύστηρώς. Εlναι

εύνοήσουν τήν τοποθέτησιν τών έλληνικών καπνών, τουλά-

άκατανόητον δτι, ένώ προβαίνω εiς τήν ύπόδειξιν ώρισμέ-
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νων μέτρων, σείς έπιδιώκετε νά κάμετε έλεγχον διά τό πα
ρελθόν. Πάντως, άπαντών εlς τήν άτοπον πρόκλησιν, σaς
πληροφορώ δτι ήμείς καθιερώσαμεν τήν πολιτικήν τής

προστασίας τοu καπνού διά τής καταργήσεως τfjς δεκάτης
καί τής πριμοδοτήσεως αύτοu.
Γ . Παπανδρέου (d.ντιπρόεδρος Κυβερνήσεως) : Ή έν
νοια τής έρωτήσεως ε{ναι ή παροχή πληροφοριών διά τό
παρελθόν καί όχι δ έλεγχος .

Κ. Καραμανλής : Θά πρέπει ή Κυβέρνησις νά έπιδιώξη
έν συνεχείf! τήν άναζωογόvησι ν του Καπνικού ·Οργανισμού.
Βάσει του ίσχύοντος νόμου αί άρμοδιότητές του καθορί
ζονται κατά τρόπον άσαφή καί άόριστον ή δέ έπίδρασίς
του έπί τής καπνικής πολιτικής ε{ναι άνύπαρκτος, πλήν
τής φιλοτίμου προσπαθείας τοu διευθυντού του. Διά νά σaς
φέρω ένα παράδειγμα, άρκεί νά σaς είπω δτι τά έσοδα του

'Οργανισμού ε{ναι

8 δισεκατομμύρια έτησίως καί δαπανά

έξ αύτών μόνον τά τρία δισεκατομμύρια. Σχηματίζονται δέ
άποθέματα

5

δισεκατομμύρια, καθ' ή ν στιγμήν δ καπνός

διέρχεται τοιαύτην κρίσιν. Αύτό άποδεικνύει δτι, έκτός
. τών ούσιαστικών αlτίων, ύπάρχει καί άτελής όργάνωσις

εlς τήν δλην προσπάθειαν, έφ' δσον τό κυριώτερον δργα
νον τής καπνικής μας πολιτικής εύρίσκεται εlς τήν κατά
στασιν πού άνέφερα. Ε{ναι άνάγκη δ Καπνικός 'Οργανι
σμός νά καταστή τό ρυθμιστικόν δργανον εlς τάς άγορα
πωλησίας του καπνού, άσκών τήν πολιτική ν του καπνικού

παρακρατήματος καί έπί πλέον νά έπιδιώξη βελτιώσεις εlς
τήν καλλιέργειαν διά του Καπνικού 'Ινστιτούτου. Πιθανόν

τά μέτρα αύτά νά μή δίδουν πλήρη τήν λύσιν, άλλά έάν
έφαρμοσθοuν θά συντελέσουν κατά πολύ εlς τήν βελ τίωσι ν
τής ύφισταμένης καταστάσεως.

Τό θέμα παρουσιάζεται

άρκετά δύσκολο ν, άλλά ύπάρχουν καί ώρισμέναι δυνατότη
τες, τάς δποίας όφείλει νά πραγματοποιήση ή Κυβέρνησις,
έάν δέν θέλη νά ίδη άποτυγχάνουσαν τήν οlκονομικήν της

πολιτική ν έν τφ συνόλφ της. 'Επειδή μεταξύ τών μέτρων,
τά δποία συζητούνται έσχάτως, ε{ναι καί τό μέτρον τών
Ιδιωτικών άνταλλαγών, έπιθυμώ νά κάμω έπ' αύτοu ώρισμέ
νας παρατηρήσεις. Βεβαίως τό σύστημα τοuτο διευκολύνει
τάς έξαγωγάς, άλλά καί ώρισμένα καίρια καί βασικά έλατ
τώματα. 'Επιτρέπει εlς τούς έξαγωγείς τήν πραγματοποίη
σι ν μεγάλων κερδών τά δποία λαμβάνουν πολλάκις τήν
μορφήν σκανδάλου, έπί πλέον δέ, λόγω τής μειώσεως τών

τιμών τών έθνικών προϊόντων μέ τάς διεθνείς άγοράς, ζη
μιώνουν έξαιρετικά τήν έθνικήν οlκονομίαν.
Χ. Γοργίας: Θεωρητικώς μόνον ε{ναι όρθή ή <'iποψίς
σας. 'Εκ τής έφαρμογής d.πεδείχθη τό d.ντίθετον καί θά σiiς

τό d.ναπτύξω.
Κ . Καραμανλής : Εlς έποχήν καθολικfjς δυστυχίας δέν
ε{ναι νοητόν νά έπιτρέπη τό Κράτος τήν πραγματοποίησι ν
τοιούτων ύπερόγκων κερδών.

'Εφ' δσον, λοιπόν, τό σύ

στημα τών lδιωτικών άvταλλαγών έχει τά βα~ικά αύτά μει
ονεκτήματα, όφείλει ή Κυβέρνησις νά άπόσχη τής ένερ
γείας νά τό έπαναφέρη έν lσχύι, διότι θά δημιουργηθή κοι
νωνικός σάλος. 'Εκτός άν ή Κυβέρνησις δύναται νά έλέγ
χη άπολύτως τήν λειτουργίαν του καί νά άποτρέψη τάς
τοιαύτας καταχρήσεις.

Ι. Σοφιανόπουλος: 'Επειδή, δπως ύπεστηρίξατε, τό σύ-
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στημα τών Ιδιωτικών άνταλλαγών θά δδηγήση ένδεχομέ

τουργίας, ή δποία άποβλέπει εlς τήν μεθοδικήν άξιοποlη

νως εiς καταχρήσεις, θά ήθελα νά κάμετε tπ' αύτου μίαν

σιν τών άρετών του λαου μας καί τών δυνατοτήτων τής

άντικειμενικήν άποσαφήνισιν.

χώρας μας, ε{ναι σχεδόν άνύπαρκτος. 'Αντί τούτου συμ

βαlνουν εlς τήν πολιτικήν μας ζωήν τόσον άπίθανα πρά
Κ. Καραμανλής: Σάς έπαναλαμβάνω δτι, άφ' ένός πρα

γματοποιουνται ύπέροΎΚα καί άνομα κέρδη καί έξ άλλου
uποτιμώvται τά προϊόντα μας εlς τάς διεθνείς άγοράς.

I.

γματα ώστε νά διερωτάται δ κοινός πολίτης έάν δ πολιτι
κός κόσμος τής χώρας δέν άπώλεσε τήν συνεlδησιν τής
άποστολής του.

Σοφιανόπουλος: Νομίζω δτι διά του συστήματος τών

ίδιωτικών άνταλλαγών θά ή το δυνατόν ν' άποφευχθοϊ>ν α{
καταχρήσεις διά τής παρεμβάσεως &νός 'Οργανισμοί), δη

λαδή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

ι;Κατά τήν γνώμην μου; ή κατάστασις αuτη όφείλεται
κυρίως εlς τό γεγονός δτι εlς τήν δημοσίαν μας ζωήν τό
αίσθημα τής προσωπικής φιλοτιμlας, διά νά χρησιμοποιή
σωμεν ήπίαν lκφρασιν, ε{ναι έντονώτερον άπό τό αίσθημα

του καθήκοντος. "Ολα σχεδόν τά θέματα τής δημοσίας μας

Κ. Καραμανλής: Γνωρίζω, κύριοι συνάδελφοι, τάς δυ

ζωής καταλήγουν εlς θέματα προσωπικής φιλοτιμίας καl

σκολlας τάς δποίας παρουσιάζει τό θέμα. Γνωρίζω δμως

κομματικου άνταγωνισμου καl παραμένουν ώς έκ τούτου

έπίσης, καί τό άπέδειξα, νομlζω, δτι τό θέμα παρουσιάζει

άλυτα, δταν δέν δέχωνται τήν χειροτέραν λύσιν.

άρκετάς δυνατότητας, τάς δποίας ή Κυβέρνησις όφείλει νά
πραγματοποιήση. νΗδη, έπιθυμουντες νά ίδωμεν έπιτυγχά

;; Άγόμενοι

άπό τό πνευμα αύτό δημιουργουμεν πλα

σματικάς καί νόθους καταστάσεις, αίτινες μάς άπομακρύ

νουσαν τήν Κυβέρνησιν εlς τήν προσπάθειαν ταύτην, θά

νουν άπό τήν πραγματικότητα καl κατά κανόνα μάς δδη

σταθώμεν συμπαραστάται της'12.

γουν εlς άδιέξοδα. Γνησlα έκφρασις του πνεύματος αύτου
ε{ναι καί ή κατάστασις τήν δποίαν άντιμετωπίζομεν άπό
τής έπομένης τών έκλογών του Μαρτίου. 'Υπεστηρlχθη

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1950

σαν τότε, κατά τρόπον μάλιστα δογματικό ν, άπόψεις τόσον

Κατά τή συζήτηση τών προγραμματικών δηλώ

άντίθεται πρός τήν έλληνικήν πραγματικότητα, ώστε νά

σεων τής Κυβερνήσεως, ή όποία ε{χε μόλις σχημα

δημιουργηθή έκτοτε τό πολιτικόν άδιέξοδον, άπό τό δποί

τιστεί άπό τόν Σοφ. Βενιζέλο, σέ άντικ:ατάσταση τής

ον ματαίως άγωνιζόμεθα νά έξέλθωμεν σήμερον. 'Ηγνοή

Κυβερνήσεως Πλαστήρα, ό Κ. Καραμανλής άνα

θη άπό τούς ύποστηρίζοντας τάς άπόψεις αύτάς δτι έκείνο

πτύσσει άπό τό βήμα τής Βουλής τίς άκόλουθες θέ

τό δποίον έχαρακτήρισε καl χαρακτηρίζει σχεδόν άπο

σεις:

κλειστικώς τήν έθνικήν μας ζωήν άπό τής άπελευθερώσεως

καl έντευθεν καί τό δποίον χρησιμοποιείται ώς κριτήριον

«Πρίν ή εlσέλθω εlς τήν έξέτασιν τών προγραμματικών

διά τήν τοποθέτησιν τών έλληνικών κομμάτων ε{ναι ή άν

δηλώσεων τής Κυβερνήσεως, θά ήθελα νά έξετάσω τά βαθύ

τιμετώπισις του κομμουνιστικου κινδύνου κα{ δτι δλοι οί

τερα έκείνα αίτια, τά δποία δημιουργουν τήν κακοδαιμονί

άλλοι θεωρητικοί διαχωρισμοί, τούς δποίοvς δημιουργοv

αν τής χώρας μας.

μεν μεταξύ μας διά νά δικαιολογήσωμεν τήν uπαρξιν πλη

»Δέν ύπάρχει νομlζω Κυβέρνησις, ή δποία, έμφανιζομέ
νη πρό τής Βουλής, νά μήν ύπόσχεται τά βέλτιστα. 'Εξε
ταστέο ν τυγχάνει έάν lχη τήν lκανότητα καί πρό παντός

θύος αύτοτελών κομμάτων, στερουνται ύπό τάς σημερινάς

τούλάχιστον συνθήκας άξίας πρακτικής.
;;Κατά τήν γνώμη ν μου, ένα ε{ναι τό θέμα τό δποίον lχει

τήν δύναμιν νά πραγματοποιήση έκείνα τά δποία έπαγγέλ- \

ν ' άντιμετωπίση δ πολιτικός κόσμος τής χώρας μας. Νά

λεται. 'Εξ δσων γνωρlζω, εlς τήν χώραν μας α{ προγραμ

κρατήση, μέ μίαν σταθεράν καί σώφρονα πολιτική ν, όρθήν

ματικαί δηλώσεις τών έκάστοτε Κυβερνήσεων καί ή συζή

τήν 'Ελλάδα, μέχρι τής στιγμής, κατά τήν δποlαν τό δρά

τησις έπ ' αύτών άποβαlνουν μάλλον άκαδημαϊκαί, δεδομέ

μα τό δ ποίον δημιουργεί ή σύγκρουσις του κομμουνισμου

νου δτι εlς ούδένα τομέα τής έθνικής μας ζωής κατέστη

μέ τήν lδέαν τής έλεvθερίας θά εuρη διεθνώς τήν λύσιν του.

ποτέ δυνατόν νά έφαρμόσωμεν προγραμματισμένην πολι

;;Νομίζω δτι ή παραγνώρισις τής άληθείας αύτής μάς

ήγαγε ν εlς τό σημερι νόν άδιέξοδον. Μάς ήγαγε δηλαδή εlς

τικήν μέ συνέχειαν καί συνέπειαν.

;; ·Η lλλειψις σταθερότητος εlς τήν δημοσlαν μας ζωήν,

άκυβερνησίαν εlς μlαν έποχήν κατά τήν δποίαν έπεβάλλε

άπό τήν καλήν ή κακήν λειτουργlαν τής δποlας έξαρτάται

το δσον ποτέ άλλοτε ή uπαρξις σταθερου πολιτικου καθε

άπολύτως ή προαγωγή ή όπισθοδρόμησις τής ζωής του

στώτος.

lθνους, άπέβη χρόνιον καί άθεράπευτον νόσημα εlς τήν

;; 'Η διεθνής κατάστασις ε{ναι τόσον κρίσιμος δσον δέν

'Ελλάδα. 'Η δέ lλλειψις αuτη δχι μόνον παρεμποδlζει τήν

ύπήρξε ποτέ άλλοτε. 'Η άρχή του πολέμου έγένετο ήδη

άνάπτυξιν τής δραστηριότητος του lθνους, δχι μόνον έπη

καl ε{ναι δυνατόν άπό στιγμής εlς στιγμήν νά έπεκταθή.

ρεάζει τόν χαρακτήρα καl τά ήθη του λαου μας, άλλά δη

Ή έσωτερική κατάστασις άπό άπόψεως κοινωνικής καl

μιουργεί μlαν άτμόσφαιραν άνυποληψlας γύρω άπό τήν

οlκονομικής ε{ναι τόσον άθλία ώστε ή περαιτέρω παραμέ

χώραν μας, άνυποληψlαν, τής δποlας ε{ναι άνάξιος δ έλ

λησίς της νά δημιοvργή κινδύνους διά τό έθνος. Ή άνάγ

ληνικός λαός.

κη έξάλλου τής άξιοποιήσεως τής ύπολειπομένης άμερι

ι; νΑν λάβη κανείς ύπ ' δψιν του δτι άπό τής άπελεύθε

ρώσεως καί έντευθεν ένηλλάγησαν εlς τήν έξουσίαν

20

κανικής βοηθείας, έπί τής δποίας στηρlζονται α{ μελλον

τικαί έλπίδες του έθνους, έπέβαλλον κατά τήν στιγμήν ταύ

έλληνικαί Κυβερνήσεις, άντί τών τριών ή τό πολύ τεσσά

τη ν, τήν έμφάνισιν σταθεράς καί lσχυράς Κυβερνήσεως, ή

ρων, τάς δποίας φυσιολογικώς θά. lπρεπε νά lχωμεν, δέν

δποία πειθαρχουσα τό έθνος εlς μίαν έντατικήν προσπά

ήμπορεί παρά νά έχη τήν έντύπωσιν δτι εlς τήν χώραν μας

θειαν, θά έδημιούργει τάς στοιχειώδεις προϋποθέσεις διά

πολιτική ζωή ύπό τήν έννοιαν τής σοβαράς έκείνης λει-

τήν έπιβlωσιν του λαοv μας.
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• Ο στρατηγός Πλαστήρας εΙπεν δτι άφ'

ής άνέ

προηγουμένως, ούσιαστικώς άκυβέρνητος άπό τοίί παρελ

λαβε τήν Κυβέρνησιν οϋτε μίαν ήμέραν εΙχε τό αίσθημα

θόντος Μαρτίου, καθ' δσον καί δ σχηματισμός τής παρού

τής σταθερότητας.

σης Κυβερνήσεως δέν δίδει λύσιν εlς τό πολιτικόν μας
πρόβλημα άλλ' άπλώς παρατείνει τήν κρίσιν.
))Πιστεύω δτι ή παροίίσα Κυβέρνησις, καί aν άκόμη

ψηφισθή, θά εlναι βραχύβιος καί δτι συνεπώς μετά τινα
χρόνον θ' άναζητοίίμεν καί πάλιν τήν λύσιν τοίί πολιτικοίί
μας προβλήματος.

)) 'Αλλά

έν έκ τών δύο: ή ύπάρχει ή λύσις αύτή, δπότε

θά έπρεπε, διά νά μή παρατείνωμεν τήν άγωνίαν τοίί
έθνους, νά τήν χρησιμοποιήσωμεν άπό τοίίδε ή δέν ύπάρ
χει, δπότε θά πρέπει νά ψηφίσωμεν τόν έκλογικόν νόμον

καί νά προκηρύξωμεν άμέσως έκλογάς.

)) 'Υποστηρίζεται

ύπό τινων κύκλων ή άποψις δτι θά

πρέπει νά κερδίσωμεν χρόνον καί νά προσφύγωμεν εlς

έκλογάς τήν προσεχή aνοιξιν.
))Κατά τήν γνώμη ν μου κατ' ούδένα τρόπον συγχωρεί
ται ή παράτασις τής παρούσης καταστάσεως. Διότι, έκτός
τής ζημίας τήν δποίαν θά ύποστή ή χώρα παραμένουσα
κατά τόν χρόνον τοίίτον άκυβέρνητος, εlναι πολύ πιθανόν
νά έπιδεινωθή ή διεθνής καί έσωτερική κατάστασις κατά
τρόπον ώστε νά καταστήση έπικίνδυνον aν δχι άδύνατον

τήν διενέργειαν έκλογών κατά τήν aνοιξιν. Δηλαδή, τό
ένδεχόμενον τής έπιδεινώσεως άπό στιγμής εlς στιγμήν
τής καταστάσεως δημιουργεί δι' ήμάς τήν άνάγκην νά εύ
ρεθώμεν έγκαίρως μέ σταθεράν Κυβέρνησιν.

)) 'Εάν

συνεπώς,

λόγω άσυμφωνίας

τών κομμάτων,

άσυμφωνίας άδικαιολογήτου κατά τήν γνώμη ν μου, δέν εl
ναι δυνατόν νά σχηματίσωμεν Κυβέρνησιν διαρκείας, δέν
μaς άπομένει άλλη λύσις άπό τήν aμεσον προσφυγήν εlς
τάς έκλογάς. Τήν δέ εύθύνην διά τά ένδεχόμενα άποτελέ
σματα τών έκλογών αύτών θά τήν φέρουν έκείνοι

ol δποίοι

ήθέλησαν ν' άγνοήσουν τήν ϋπαρξιν τοίί Ααϊκοίί κόμμα
τος, ώς παράγοντος δυναμένου νά συμβάλη εlς τήν λύσιν
τοίί πολιτικοίί μας προβλήματος.

)) Ό

άξιότιμος άρχηγός τοίί Ένωτικοίί Κόμματος, δμι

λών χθές, έξέφρασε τήν λύπην του διότι τό Ααϊκόν κόμμα
θά καταψηφίση τήν Κυβέρνησιν τοίί κ. Βενιζέλου. 'Ερωτά

ται δμως ποιός εlναι έκείνος δ δποίος ήθέλησε νά άπο
κλείση τό Ααϊκόν κόμμα άπό τήν πολιτικήν ζωήν τοίί τό
που καί ούτω νά παρουσιάζεται σήμερον τό Κοινοβούλιον
άνάπηρον.
Π. Κανελλόπουλος: Δέν συμμερίζομαι τήν c'iποψιν σας.
'Εγώ βασίζομαι tπί πραγματικών γεγονότων. Κατέκρινα
δλα τά tθνικόφρονα κόμματα καί διετύπωσα τήν λύπην μου
διότι δλα τά κόμματα ταϋτα δέν tνισχύουν τήν Κυβέρνη
σιν, ώστε νά μή φθάσωμεν ε{ς tκλογάς, καί συνέστησα tπί
πλέον νά σχηματισθή Κυβέρνησις tξ δλων τών κομμάτων,
τά όποία ~χουν συγγενείς κατευθύνσεις ε{ς τό θέμα τής
άσφαλείας τοϋ ~θνους, χωρίς νά κάμω καμμίαν διάκρισιν.
Θ. Τουρκοβασίλης: Κύριε Κανελλόπουλε, μοϋ διέφυγε

νά δώσω τήν άπάντησιν. ·Η πράξις τοϋ άρχηγοϋ τών Φι
λελευθέρων ε{ναι άξία παντός tπαίνου καί σας tρωτώ, ή

Κυβέρνησις ή παροϋσα νομίζετε δτι εΙναι ή Κυβέρνησις
τών tξαιρετικών περιστάσεφν καί νομίζετε δτι δέν μπορεί,

Κ. Καραμανλής: Ή Κυβέρνησις, διά τών προγραμμα

τικών δηλώσεων, ύπόσχεται δημοτικάς έκλογάς διά τόν
προσεχή Όκτώβριον. Θά έξετάσω τό σημείον τοίίτο τών
προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως, διότι έχει
άμεσο ν σχέσιν μέ τό πολιτικό ν μας πρόβλημα. Νομlζω δτι

ή qκέψις αύτή τής Κυβερνήσεως άποτελεί σφάλμα πολιτι
κόν, καθ' δσον ή διενέργεια δημοτικών έκλογών καί lδlως

ύπό τάς συνθήκας πού διατελεί ή χώρα μας προϋποθέτει
τήν ύπαρξιν σταθεράς πολιτικής καταστάσεως.
τοιαύτη κατάστασις δέν ύπάρχει.

Άλλά

'Αντιθέτως, διανύομε ν

περίοδον όξείας καί παρατεταμένης πολιτικής κρίσεως καί
άντιμετωπίζομεν τήν περίπτωσιν τής διενεργεlας γενικών
έκλογών μετά δύο ή μετά πέντε μήνας.

))Al δημοτικαί έκλογαί θά

δημιουργήσουν γενικάς καί

τοπικάς πολιτικάς άντιθέσεις, αίτινες θά δυσχεράνουν πε
ρισσότερον τήν άντιμετώπισιν τοίί κυρίου πολιτικοίί μας

θέματος , καί εlναι ένδεχόμενον νά δώσουν άποτελέσματα
τίi δποία θά νοθεύσουν περαιτέρω τήν δημοσίαν μας ζωήν.
Νομίζω ώς έκ τούτου δτι ή Κυβέρνησις, έάν δέν έχη, δπως
δέν έχομεν ήμείς δι' αύτή ν, τό αίσθημα τής σταθερότητος,

όφείλει ν' άποφύγη τάς δημοτικάς έκλογάς μέχρις δτου
σταθεροποιηθή κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον ή πολι
τική κατάστασις τής χώρας μας.

)) •Ενθυμοίίμαι

δτι δ κ. άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως

κατά μίαν άπό τάς κυβερvητικάς κρίσεις τής τελευταίας
τετραετίας μέ ήρώτησεν έάν τό Ααϊκόν κόμμα δέν έβαρύν

θη ν' άκροβατή. Θά ήμποροίίσα ίσως μετά τήν πείρaν τοίί
τελευταίου έξαμήνου νά είπω μέ τήν σειράν μου δτι, έάν τά

κυβερνητικά κόμματα δέν σταματήσουν τάς πολιτικάς
άκροβασίας, ή έξέλιξις τής καταστάσεως εlς τήν χώρα;
μας θά εlναι τοιαύτη ώστε ν' άποδειχθοίίν μάταιαι αl θυσι
αι εlς τάς δποίας ύπεβλήθη τό έθνος διά νά προστατεύση

τήν έλευθερίαν τοι13 •
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'Ο Κ. Καραμανλής δριcίζεται ύπουργός 'Εθνικής
'Αμύνης στήν Κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου.
Ή είσοδος τοϋ Κ. Καραμανλή συνέπεσε μέ τόν
άνασχηματισμό τής Κυβερνήσεως ιcαί τήν άνάληψη
τής άντιπροεδρίας άπό τόν άρχηγό τοϋ Λαϊιcοϋ κόμ
ματος, Κ. Τσαλδάρη.
Στό γεγονός αύτό άναφέρεται, μεταγενέστερα, δ

ίδιος δ Κ. Καραμανλής:

<<Εlς τό ύπουργεiον 'Εθνικής 'Αμύνης ή θέσις
μου ήτο δυσχερής. Πpi!Jτον, διότι δ Παπάγος, έκτός
του μεγάλου κύρους του, εlχε καί εύρείας άρμοδιότη
τας καί δεύτερον διότι κατά τήν έποχήν έκείνην δ
στρατός, μετά τήν ήτταν τών συμμοριτών, δέν έπε

δείκνυεν lδιαίτερον σεβασμόν πρός τόν πολιτικό ν κό
σμον. Εύθύς ώς διεπίστωσα τό κλίμα αύτό, 'άπεφάσι
σα νά άντιδράσω διά νά προστατεύσω καί τήν προ

Μν δέν λάβη ψήφον tμπιστοσύνης ή παροϋσα Κυβέρνη

σωπικήν μου άξιοπρέπειαν, άλλά καί τό κύρος τοv

σις, νά σχηματισθή άλλη Κυβέρνησις των tθνικοφρόνων

θεσμού. Καί έπέτυχαμέντήν βελτίωσιντής καταστά-
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σεως, άλλά κατόπιν σοβαρών έπεισοδίων. Θά άναφέ
ρω δύο τρία έξ αvτών, τά πλέον χαρακτηριστικά.
α. Κατά τάς πρώτας ήμέρας ένεφανίσθη είς τό

κής 'Αμύνης, Κ . Καραμανλή, μέ τούς ύπουργούς
~ Ανευ Χαρτοφυλακίου προϊσταμένουςτ&ν τριών πο

λεμικών ύφυπουργείων, Γ. Λεγανa, Θ. Δεσύλλα καί

γραφείον μου ένας στρατηγός κατά τρόπον άπάδοντα

Α. Βγενόπουλου. 'Εξετάστηκαν ζητήματα πού άνά

είς τούς στρατιωτικούς κανονισμούς καί τήν εvπρέ

γονται στίς σχέσεις τ&ν τριών ύφυπουργείων, μέ ~μ

πειαν. Τόν άπέπεμψα άπό τό γραφείον μου, άφοίJ τοίJ

φαση στήν πραγματοποίηση οίκονομι&ν.

έκαμα δριμείας παρατηρήσεις καί συγχρόνως έζή
τησα τήν μετάθεσίν του έκ τοίJ κέντρου. Ό τότε άρ

23

χιστράτηγος ήρνήθη νά τήν πραγματοποιήση καί

παρέστη άνάγκη νά άπειλήσω μέ παραίτησιν, διά νά
έπέμβη δ τότε πρωθυπουργός Σ. Βενιζέλος καί νά
πραγματοποιηθή ή μετάθεσίς του.
β. Μετά τινα χρόνον έγένετο εlς τήν λαμίαν ή

τελετή τής άναχωρήσεως τοίJ έκστρατευτικοίJ σώμα
τος διά τήν Κορέα ν. 'Η ύπηρεσία τοίJ ύπουργείου, έν
άγνοί<! μου, εlχε όργανώσει τήν τελετή ν κατά τρόπον
ώστε νά προΊσταται αvτής δ ύπουργός, τόν δποίον

καί θά έπρεπε νά ύποδεχθή έπί τόπου ό άρχιστράτη
γος. 'Ο Παπάγος έθεώρησε δτι τοίJτο έγένετο διά νά
ταπεινωθή καί έδημιούργησε μέγα θέμα, άπειλήσας

τήν φοράν αvτήν αvτ6ς μέ παραίτησιν τόν πρωθυ
πουργόν, δ δποίος άvησύχήσας καί πάλιν παρενέβη.
Τόν καθησύχασα μέ τήν δήλωσιν δτι -διότι άνε
γνώριζα, πράγματι, δτι τό θέμα ήτο λεπτόν- θά ήρ
κούμην είς τήν άποστολήν μηνύματος, χωρίς νά με

ταβώ έπί τόπου, δπερ καί έγένετο.

μιaς έπιτροπής τοίJ Κογκρέσσου, πού έπεdκέφθη τήν

έποχήν έκείνην τήν 'Ελλάδα.

ΆφοίJ κατετόπισα

τούς 'Αμερικανούς γερουσιαστάς έπί τών άμυντικών

1950

Σέ σύσκεψη στό ύπουργείο Στρατιωτικών, μέ τή
συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ

'Εθνικής

'Αμύνης, τοϋ

άρχιστρατήγου καί τοϋ Α' ύπαρχηγοϋ ΓΕΣ, έξετά
ζονται δλα τά έκκρεμή ζητήματα τοϋ ύπουργείου καί
είδικότερα τό ζήτημα τής δυνάμεως τοϋ στρατοϋ.

'Από~ τή συζήτηση προέκυψε δτι ή γενική κατά
σταση

δέν έπιτρέπει όποιαδήποτε

μεταβολή

τής

συνθέσεως η τή μείωση τής δυνάμεως τοϋ στρατοϋ.

'Αντίθετα, έπιβάλλεται αϋξηση καί ένίσχυσή του μέ
είδικά δπλα, γιά τήν έξασφάλιση τ&ν δποίων ~χουν
ijδη γίνει σχετικές ένέργειές πρός τήν κατεύθυνση
τής άμερικανικής στρατιωτικής άποστολής.
'Ο άρχιστράτηγος πληροφόρησε τόν ύπουργό
'Εθνικής 'Αμύνης γιά τίς ένέργειες τοϋ ΓΕΣ, μέ

σκοπό τή συγκρότηση τής έλληνικής ταξιαρχίας
πού θά άποσταλεί στήν Κορέα.

26

γ. Ώς ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης εlχα, έπίσης,

τό έξής έπεισόδιον μέ τόν Νίξον, ό όποίος μετείχε

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1950

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης Κ. Καραμανλής

~γινε δεκτός σέ άκρόαση άπό τό βασιλέα.

28

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1950

άναγκών τής χώρας, έθιξα έν συνεχεί<!καί τό καπνι

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμαν

κόν, τό δποίον διά τήν έποχήν έκείνην ήτο τό σοβα

λής, ~χει μακρά συνεργασία μέ τούς ύφυπουργούς

ρώτερον καί τό όξύτερον οίκονομικόν πρόβλημα. 'Ο

Στρατιωτικών, Ναυτικών καί 'Αεροπορίας, στή δι

Νίξον μέ διέκοψε κάπως άπότομα, διά νά μοίJ εϊπη

άρκεια τής δποίας έξετάζεται ή δυνατότητα έπεκτά

δτι ή έπιτροπή του δέν ένδιαφέρεται, παρά διά τήν

σεως τ&ν εύεργετημάτων τής στεγάσεως στούς άξιω

άμυντικήν κατάστασιν τής χώρας. Τότε τοίJ άπήντη

ματικούς τοϋ Ναυτικοϋ καί τής 'Αεροπορίας καί ή

σα, έξ ίσου άπότομα καί έγώ, δτι ώφειλε νά γνωρίζη

ιϊρση των άδικι&ν πού προέκυψαν άπό τό νέο μισθο

δτι ή οίκονομική καί κοινωνική κατάστασις μιaς

λόγιο σέ βάρος όρισμένων κατηγοριών άξιωματι

χώρας εχει ι'iμεσον σχέσιν μέ τήν άμυντικήν της ίκα

κ&ν. 'Αποφασίστηκε άκόμη ή έπέκταση τοϋ εύεργε

νότητα. Ό πρόεδρος τής έπιτροπής παρενέβη τότε

τικοϋ μέτρου τής καταβολής συμπληρωματικοϋ μι

καί, άπευθυνόμενος πρός τόν Νίξον, τοίJ εlπε: "'Ο

σθώματος άπό τό σχετικό κεφάλαιο καί ύπέρ τ&ν

κύριος ύπουργός εχει δίκαιον"»84 •

άξιωματικ&ν τοϋ Ναυτικοϋ καί τής' Αεροπορίας πού
~χουν άνάγκη στεγάσεως, σύμφωνα μέ τήν έκτίμηση

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1950

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη τοϋ Α.
Παπάγου, δ δποίος τόν συγχαίρει γιά τήν άνάληψη
των καθηκόντων του. 'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύ

νης καί ό άρχιστράτηγος ε{χαν, στή συνέχεια, μακρά
συνεργασία.

21

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

είδικής έπιτροπής πού θά συσταθεί άπό άνώτερους
άξιωματικούς. Γιά τό ζήτημα τής ιϊρσεως τ&ν άδικι
&ν τοϋ νέου μισθολογίου, ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύ

νης έξουσιοδοτήθηκε νά έξετάσει άπό κοινοϋ μέ
τούς άρμόδιους παράγοντες τής άμερικανικής άπο
στολής τή λύση πού προτείνει τό ύπουργείο.

Σέ έκτέλεση των άποφάσεων τής συσκέψεως, ό Κ.

1950

Πραγματοποιείται σύσκεψη τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνι-

Καραμανλής έπικοινώνησε άμέσως μέ τούς έκπρο
σώπους τής άμερικανικής άποστολής, ο{ δποίοι έπι
φυλάχτηκαν ν' άπαντήσουν σχετικά.
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«Μέ τό γεγονός ότι διά τήν Γιουγκοσλαβίαν ή έλ

'Αμύνης έπισήμανε

ληνογιουγκοσλαβική διαφορά άποτελεί μίαν λεπτο

ότι προσυπέγραψε τό νόμο γιά τό νέο μισθολόγιο,

μέρειαν τού βασικού καί άγωνιώδους προβλήματος

άφοu προηγουμένως έξασφάλισε τήν ύπόσχεση των

πού άντιμετωπίζει, τής δριστικής δηλαδή έντάξεώς

μελών του Συντονιστικοί) Συμβουλίου γιά τήν άρση

της εlς τόν δυτικόν κόσμον».

πους του τύπου, δ ύπουργός

των μισθολογικών ιlδικι&ν μέ είδικό 'Αναγκαστικό
Νόμο.
Σέ σχετικό σχόλιο ή έφημερίδα <Πό Βήμα» κρίνει

-Πιστεύετε ότι τό έπεισόδιον τής νησίδας» Αλ

φα εΙναι σοβαρόν;

ότι «ιlπέτυχεν ή δι' έπιτάξεως στέγαση τ&ν άξιωμα

«Βεβαίως. Διότι ή Βουλγαρία, διά τής καταλήψεως

τικ&ν, καθώς καί τό σχέδιο άνεγέρσεως πολυκατοι

τής νησίδος, έτέθη έντεύθεν τού ποταμού 'Έβρου καί

κιών δι' αύτούς, καί όρθ&ς προτιμίiται ήδη ή έξεύ

εlς άπόστασι ν μόλις

ρεση στέγης χάριν τ&ν τοποθετουμένων είς τάς 'Αθή

μικής μας γραμμής. Θά ήδύνατο δέ νά έχη σοβαράς

300 μέτρων άπό

τής σιδηροδρο

νας άξιωματικ&ν, διά κανονικής μισθώσεως κατοι

καί άμέσους συνεπείας, έάν ή έλληνική Κυβέρνησις

κιών στίς νεοκατεσκευαζόμενες ή κενούμενες στήν

δέν ένεπιστεύετο καί τήν περίπτωσιν ταύτη ν εiς τόν

πρωτεύουσα». Στή συνέχεια, τονίζει ότι κανείς δέν

ΟΗΕ)).

εΙναι δυνατό νά εχει άντίρρηση γιά τήν άπόφαση
αύτή, ή όποία προκαλεί ϊσως μεγαλύτερη δαπάνη σέ

βάρος του Δημοσίου, άλλά καί άφήνει τά δικαιώματα
τής Ιδιοκτησίας άθικτα καί, προπαντός, δέν δημι

ουργεί μεταξύ των έργαζομένων καί ίδιοκτητ&ν τά

-Νομίζετε ότι ή τελευταία διακήρυξις του ΚΚΕ
πρός τόν έλληνικόν λαόν δημιουργεί κίνδυνον διά
τήν άσφάλειαν τής χώρας;
«Αύτό καθ' έαυτό τό ΚΚΕ δέν δύναται νά άπειλήι

ζητήματα πού προκαλοuν οί έπιτάξεις καί συνιστίi

ση τώρα τήν άσφάλειαν τής 'Ελλάδος.

νά συμπεριληφθοuν καί οί άξιωματικοί τής Χωροφυ

όμως, κίνδυνος νά άποκτήση τοιαύτην δυνατότητα

'Υπάρχει,

λακής πού άντιμετωπίζουν τίς ϊδιες ιlνάγκες 85 •

εlς τό μέλλον, έάν τά άστικά κόμματα δέν πολιτευ
θούν συνετώτερον)).
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1950

'Ο Κ. Καραμανλής παραχωρεί συνέντευξη c στόν
άνταποκριτή του Ρώυτερ, Μ. Μοντιάνο.

Κατά τήν γνώμην τής στρατιωτικής ήγεσίας

-

εΙναι άπαραίτητος ή
στρατοί) είς

150.000

αϋξησις τής δυνάμεως

του

άνδρας;

Στό πρώτο έρώτημα, γιά τίς προσδοκίες πού τρέ

«Ή aύξησις θεωρείται άναγκαία, διότι ή 'Ελλάς

φει ή 'Ελλάδα άπό τή συνεργασία της μέ τίς ενοπλες

εύρίσκεται έν μέσφ καί ύπό διαρκή άπειλήν κρατων

δυνάμεις του 'Ατλαντικοu Συμφώνου, δ ύπουργός

έχθρικων, τελούντων σχεδόν έν έπιστρατεύσει, χω

'Εθνικής 'Αμύνης, άπάντησε: Πρωτον τήν ένίσχυση

ρίς νά μετέχη, έξ άλλου, οίουδήποτε συστήματος

τής άσφαλείας της, διότι ή έπέκταση τού 'Α τλαντι

συλλογικής άσφαλείας. 'Επί πλέον, ύπάρχουν έκεί

κού Συμφώνου θά καθιστούσε άδύνατο ενα τοπικό

θεν των συνόρων

πόλεμο· δεύτερον, ήθική ίκανοποίηση, διότι θά άπο

τελούσε παραγνώριση τού ήθικού νόμου ή άρνηση
των άλλων χωρων νά έπεκτείνουν τήν άλληλεγγύη
τους σέ ενα λαό, πού προσφέρθηκε δλοκαύτωμα όσες
φορές άπειλήθηκε ή έλευθερία τού κόσμου.
Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε σέ
σειρά άλλων έρωτημάτων:

-

τί φρονείτε διά τάς έλληνογιουγκοσλαβικάς

-

18.000

συμμορίταω.

Δύναται ή 'Ελλάς νά άντιμετωπίση τήν δαπά

νην τής έν λόγφ αύξήσεως του στρατοί) της;
«'Η έρώτησίς σας αύτη θίγει άμέσως τό πρόβλη

μα πού άντιμετωπίζει ή χώρα μας. Νά ένισχύση δη
λαδή τήν άμυναν χωρίς νά άνατρέψη τελείως τήν
οlκονομίαν της. Δαπανωμεν fίδη διά τόν σκοπόν αύ

τόν τά

11%

τού έθνικού μας εlσοδήματος καί τά

40%

τού προϋπολογισμού μας, καθ' ή ν στιγμήν εiς τάς

σχέσεις καί τί aποτέλεσμα θά εΙχεν ένδεχομένη έξο

άλλας χώρας τής Εύρώπης τό ποσοστόν τούτο κυ

μάλυνσίς των;

μαίνεται μεταξύ

«'Από έλληνικής πλευρiiς έκτιμiiται άπολύτως ή
χρησιμότης τής έλληνογιουγκοσλαβικής προσεγγί
σεως. Νομίζω όμως, όπως άποδεικνύουν πρόσφατα
περιστατικά, ότι δέν ύπάρχει ή αύτή κατανόησις έκ

τής έτέρας πλευρiiς. Μία τοιαύτη προσέγγισις θά
ένίσχυεν άπολύτως τήν άσφάλειαν τής Βαλκανικής
καί θά άνεκούφιζε σημαντικά τήν Δυτική ν Εύρώπην».
-Πώς έξηγείτε τήν στάσι ν τής Γιουγκοσλαβίας;

3-5%.

Διά

νά κατανοήσετε τήν

σοβαρότητα τού προβλήματος τούτου, σiiς πληρο
φορω ότι αί πολεμικαί δαπάναι τής χώρας μας εiς
καθαρως έλληνικόν χρήμα άπό τού

1950

άνήλθον εiς τό ποσόν των

1948 μέχρι τού
702.250.000 δολλα

ρίων, αί δέ ύλικαί ζημίαι έκ τής δράσεως των συμμο

ριτων εiς

185.014.000 δολλαρίων.

Αύτή δέ εlναι ή δια

φορά ή δποία ύφίσταται μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των
άλλων χωρων των συμμετεχουσων τού σχεδίου Μάρ
σαλ.

Διαφορά,

ήτις

προφανως

δημιουργεί

τήν
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άνάγκην τijς εiδικijς μεταχειρίσεως τijς χώρας μας».

-

Δύναται ή 'Ελλάς νά άναμένη κεφάλαια διά

την διατήρησιν ηύξημένου στρατοί) έκτός τής βοη
θείας του σχεδίου Μάρσαλ;

ληνικοu στρατοί\ στό Πολεμικό Συμβούλιο, ύπό την

προεδρία του πρωθυπουργοί\ καί μέ τη συμμετοχή
των άντιπροέδρων, Κ. Τσαλδάρη καί Γ. Παπανδρέου,
καθώς καί του ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης. 'Ο Κ.
Καραμανλής συντάσσεται ύπέρ των άπόψεων τοu

«Δέν γνωρίζω aν δύναται, γνωρίζω όμως ότι δι
καιούται νά άναμένη λόγω τijς Ιδιαζούσης γεωγρα
φικής της θέσεως καί τijς άδυναμίας τηρ>.

άρχιστρατήγου.

Μετά τη λήξη τής συνεδριάσεως του Συμβουλίου,

δ Κ. Καραμανλής, μέ έξουσιοδότηση τοu πρωθυ
πουργοί\, θά δώσει στη δημοσιότητα την άκόλουθη

4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

άνακοί νωση:

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, σέ συνεργασία,
διαδοχικά, μέ τόν πρωθυπουργό Σ. Βενιζέλο καί τόν

άρχιστράτηγο Α. Παπάγο, έξετάζει τό γενικότερο
πρόβλημα τής liμυνας τής χώρας. 'Ο Κ. Καραμανλής

ύποστήριξε την άνάγκη νά άντιμετωπιστεί τό θέμα,
στό σύνολό του, άπό τό Πολεμικό Συμβούλιο, σέ

είδικη συνεδρίαση, προτοu τό Κυβερνητικό Οίκονο
μικό Συμβούλιο έπιληφθεί του είδικότερου ζητήμα

τος τής άριθμητικής αύξήσεως του στρατοί\.
'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, σέ άπάντηση

σχετικοί\ δημοσιογραφικοί\ έρωτήματος, δήλωσε:
«'Η έντασις τijς διεθνούς καταστάσεως έδημι

ούργησε δι

'

όλα τά έθνη τήν άνάγκην όπως θέσουν

ε(ς τήν πρώτην γραμμήν τοv ένδιαφέροντός των τό
θέμα τijς άσφαλείας των. Εiς τήν χώραν μας, ώς γνω
στόν, πρόσθετοι εiδικοί λόγοι καθιστούν τήν άνάγ
κην αύτή ν πλέον έπιτακτικήν. ·Η πλήρης άσφάλεια

τijς 'Ελλάδος προϋποθέτει

1) τήν έπέκτασιν τijς άλ

ληλεγγύης τών έλευθέρων λαών καί τijς χώρας μας
καί

2)

τήν διατήρησιν τών στρατιωτικών μας δυνά

μεων εΙς τό έπίπεδον έκεiνο πού έπιβάλλει ή παρού
σα βαλκανική πραγματικότης. 'Αμφότεραι όμως αί

«Τό θέμα τijς άσφαλείας τijς χώρας έχει τήν
στρατιωτικήν, τήν οiκονομικήν καί τήν πολιτικήν

του πλευράν. Ή πρώτη έξητάσθη κατά τήν σ'ημερι
νήν συνεδρίασιν του Πολεμικού Συμβουλίου καί
ήκούσθησαν αι' άπόψεις τijς στρατιωτικής ήγεσίας.
Κατά τήν αύριανήν συνεδρίασιν του Κυβερνητικού
Οiκονομικοv Συμβουλίου θά έξετασθij ή οΙκονομική
πλευρά του ζητήματος, έν συναρτήσει μέ τό όλον

οlκονομικόν πρόβλημα τijς χώρας. Κατόπιν τούτου
καί ύπό τό πρίσμα τών συνομιλιών, αί δποiαι διεξά
γονται διά τήν κατοχύρωσιν τijς παγκοσμίου εΙρή
νης, θά ληφθούν καί άπό έλληνικijς πλευρfiς δριστι
καί άποφάσεις».
Σύμφωνα μέ νεώτερες δημοσιογραφικές πληρο

φορίες, ή Κυβέρνηση μελετά τήν αϋξηση τής δυνά
μεως του στρατοί\ άπό

120

σέ

150

χιλιάδες liνδρες.

'Η liποψη τής Κυβερνήσεως συμπίπτει άπόλυτα μέ
την τοποθέτηση του άρχιστρατήγου.
'Η άνάγκη τής αύξήσεως τής άριθμητικής δυνά
μεως του στρατοί\ ύπογραμμίζεται καί άπό τίς στήλες
του ήμερήσιου τύπου. Κατά την «Καθημερινή»:

περιπτώσεις αύταί εύρίσκονται εiς τοιαύτη ν άλληλε

. ο στρατός, ή δημοσία υπαλληλία, ή όποία δέν δύναται

ξάρτησιν, ώστε ή μία νά συμπληρώνη τήν aλλην.

χωρίς κοινωνικόν κίνδυνον νά περιορισθή καί ή όποία καί

'Επ' αύτοv δέ άκριβώς του σημείου διεξάγονται αί

τώρα άμείβεται άθλίως, καί ή άνοικοδόμησις τής χώρας,

συζητήσεις τών τελευταίων ήμερών καί έπιζητεiται ή

ε{ναι τά τρία θέματα, τά όποία άπασχολοuν τήν έθνικήν

κατανόησις του συμμαχικού παράγοντος.

μας οίκονομίαν. Προκειμένου περί τής άμύνης τής χώρας,

»Διότι, έάν ή άσφάλεια τijς χώρας μας ήθελε θεω
ρηθij καθαρώς έλληνική ύπόθεσις, τότε θά έκαλού
μεθα νά έπιλύσωμεν έν aλυτον σχεδόν πρόβλημα. Νά
ένισχύσωμεν δηλαδή τόν παράγοντα τijς άσφαλείας
μας, χωρίς ν' άναστείλωμεν τήν άνασυγκρότησιν
τijς χώρας καί ν' άνατρέψωμεν τήν οiκονομίαν της».

'Όπως εγινε γνωστό, δ Κ. Καραμανλής ύποστη
ρίζει την liποψη δτι ή πολιτική πλευρά του ζητήμα

δ συλλογισμός «τόσα χρήματα εχομεν, τόσον στρατόν θά
διατηρήσωμεν» ε{ναι μέχρις έγκλήματος μικρός. Τό πόσος
στρατός μaς χρειάζεται διά τήν άσφάλισιν τής έλευθερίας
μας, αύτό θά μaς τό κρίνη ή υπεύθυνος στρατιωτική ήγε
σία. Μείωσις, δμως, του στρατου μας θά ήτο πρόκλησις

των έχθρών μας είς πόλεμοv86 •
τη

σημασία τής άριθμητικής αύξήσεως ύπο

γραμμίζει καί ή έφημερίδα «Τό Βήμα», έπισημαίνον

τας είδικότερα την άνάγκη συντονισμοu καί συνεν

τος τής άσφάλειας τής χώρας ε{ναι έξίσου σοβαρή μέ

νοήσεως μεταξύ των ύπουργων 'Εθνικής 'Αμύνης

τη στρατιωτική καί δτι πρός την κατεύθυνση τής

καί Οίκονομικων:

πρώτης θά πρέπει νά στραφεί εντονη καί άμεση ή

κυβερνητική φροντίδα.

4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

'Ο

πισιν τής άσφαλείας τής χώρας, θά είχομεν νά δώσωμεν

1950

άρχιστράτηγος

Προκειμένης συζητήσεως περί τής έπαρκοuς δυνάμεως
του στρατοί) κατά τήν παροuσαν περίοδον πρός άντιμετώ

Παπάγος

είσηγείται

την

άνάγκη αύξήσεως τής άριθμητικής δυνάμεως του έλ-

μίαν συμβουλήν είς τούς χειριζομένους τό ζήτημα υπουρ
γούς. Νά άποφεύγουν τήν δημοσίαν συζήτησιν ,

ij

τουλά

χιστον τάς δημοσίας μεταξύ των άμφισβητήσεις. Ε{ναι είς
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τόν ρόλον του ύπουργου ' Εθνικής ' Αμύνης νά ζητή τό

του ΟΗΕ, ή δποία συνέστησεν είς τάς δύο Κυβερνή

μέγιστον του άριθμοϋ, τόν όποίον ζητοϋν συγχρόνως δ άρ

σεις δπως άπόσχουν πάσης ένεργείας έπί τής νησί

χιστράτηγος καί τό Γενικόν 'Επιτελείον, δπως ε{ναι είς

δος, τούλάχιστον μέχρι τής ρυθμίσεως του ζητήμα

τόν ρόλον καί είς τά καθήκοντα τοϋ ύπουργοϋ των Οίκο

τος τής κυριότητος.

νομικών

νά ζητή καί έξασφαλίση, διά τήν οίκονομικήν

άνασυγκρότησιν τής χώρας, τό μεγαλύτερον δυνατόν πο
σοστόν τών διαθεσίμων πόρων , χωρίς μέ τουτο νά θέλη νά
βλάψη τόν στρατόν ή νά παραμελήση τήν εθνικήν &σφάλει

αν . Καί ο{ δύο άγωνίζονται διά τήν καλυτέραν έξυπηρέτη
σιν τοϋ δημοσίου καί τοϋ έθνικοϋ συμφέροντος, καθένας είς

τόν τομέα

του 87 •

Χαρακτηριστική, έξάλλου, εΙναι ή έπισήμανση
τής έπιθεωρήσεως «Στρατιωτικά Νέα» δτι <<μέ δύνα

μη

80.000

άνδρών, ή 'Ελλάδα δέν θά εΙ χε τή δυνατό

τητα νά άποκρούσει ένδεχόμενη αίφνιδιαστική εί
σβολή στό εδαφός της»ss .

Κυβέρνησις

όχι

μόνον

δέν

σθη ύπό του Τρίγκβυ Α ή, άλλά άπό τών μέσων Σε
πτεμβρίου ήρχισε προωθούσα τήν κατασκευήν φρά

γματος μεταξύ τής Β.Δ. άκτής τής άλλοτε νησίδος
καί τής βουλγαρικής όχθης μέ καταφανή σκοπόν τήν

μεταβολήν τής μεθορίου διά τής μετατοπίσεως τής
κοίτης τοv ποταμου έπί τά νοτιώτερα.
))Κατόπιν τούτου, η tλληνική Κυβέρνησις έπέ
συρε καί πάλιν τήν προσοχή ν τής Βαλκανικής 'Επι

τροπής έπί του θέματος τούτου, ή δέ 'Επιτροπή έπε
μεταβάντων έπί τόπου παρατηρητών της.

)) Ή

Συγκροτείται στό ύπουργείο ι'Εθνικής 'Αμύνης

μεταξύ

βουλγαρική

λήφθη 1jδη τής έξετάσεως σχετικής έκθέσεως τών

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1950

σύσκεψη

)) Ή

άπήvτησεν εlς τήν σύστασιν ταύτη ν, ή δ ποία διεβιβά

των

ύπουργών

των

πολεμικών

έλληνική Κυβέρνησις, θεωρούσα τυπικώς

καί ούσιαστικώς άπαράδεκτον τήν βουλγαρικήν
ένέργειαν, άναμένει 1jδη τήν άπόφασιν τής Βαλκανι

ύπουργείων καί του ύπουργου 'Εθνικής 'Αμύνης, στή

κής 'Επιτροπής, προκειμένου νά καθορίση τήν πε

διάρκεια τής δποίας έξετάζονται θέματα πού άνάγον

ραιτέρω στάσιν τηρλ

ται στίς σχέσεις τών τριών πολεμικών ύπουργείων.

16
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμαν

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

Μέ τήν παρουσία του ύπουργου 'Εθνικής 'Αμύ
νης, Κ. Καραμανλή, καί του άρχιστρατήγου Α. Παπά

λής, εχει συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, Σ. Βενιζέ- '

γου, εγκαινιάζεται ή λειτουργία τής Σχολής 'Εθνι

λο, πάνω στό θέμα τών άλλεπάλληλων βουλγαρικών

κής 'Αμύνης στή Θεσσαλονίκη .

προκλήσεων κατά μήκος τής έλληνοβουλγαρικής

Σέ σύντομη δμιλία του, κατά τήν κήρυξη τής

μεθορίου πού κορυφώθηκαν μέ τό επεισόδιο τής νη

ενάρξεως τών μαθημάτων; δ Κ. Καραμανλής εΙπε τά

σίδας ~ Αλφα, στόν ποταμό 'Έβρο. ·Η έλληνική Κυ

έξή ς:

βέρνηση έπέσυρε σχετικά τήν προσοχή τής Βαλκα
νικής 'Επιτροπής ύπό τήν αίγίδα του ΟΗΕ, ή δλομέ
λεια τής δποίας καί συνήλθε στήν 'Αθήνα, σέ εκτα

κτη συνεδρίαση, γιά νά έξετάσει τήν κατάσταση.
Είδικότερα, δ κ . Καραμανλής εκαμε πρός τούς
δημοσιογράφους τίς άκόλουθες δηλώσεις:
«Τά καθορισθέντα ύπό τής συνθήκης του Νεϊγύ

«Αiσθάνομαι είλικρινή χαράν, διότι έyκαινιάζω
τήν σχολήν ταύτην, ή ίδρυσις τής δποίας εlς τήν
Θεσσαλονίκη ν συμβολίζει τό άκοίμητον ένδιαφέρον

τής χώρας διά τάς βορείους έπάρχίας. 'Ο άρχιστρά
τηγος κ. Παπάγος είς τήν άξιοθαύμαστον προσπά
θειάν του διά τήν όργάνωσιν τών ένόπλων δυνάμεων
του έθνους ήθέλησε νά προσθέση καί τό ίδρυμα του

σύνορα μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας είς

το, προορισμός του δποίου θά εlναι ή περαιτέρω

τήν περιοχήν δπου έξεδηλώθη τό έπεισόδιον εlναι δ

βελτίωσις του στρατεύματος διά τής έπιτελικής κα

φυσικός ροvς τοv ποταμοv "Εβρου. Πρό δεκαετίας,

ταρτίσεως τών άνωτέρων στελεχών του. 'Επιβάλλε

δμως, καί πλέον, 1jλλαξεν δ ροvς του ποταμοv, είς

ται δέ ή έξακολουθητική βελτίωσις του στρατοv μας

τρόπον ώστε ή άλλοτε νησίς νά άποτελή προέκτασιν

έκ του γεγονότος δτι ή διεθνής κατάστασις έμφανί

του έδάφους.

Ή Βουλγαρία παραγνωρίζουσα τήν

ζεται 'τόσον άπειλητική, ώστε έκείνοι οί δποίοι άγα

πραγματική ν αύτή ν κατάστασιν, καθώς καί τό πνεv

ποvν τήν έλευθερίαν των, νά εlναι ύποχρεωμένοι νά

μα τής συνθήκης του Νεϊγύ, η δποία ήθέλησεν ώς

τήν προστατεύσουν διά τής ίσχύος των. νΗδη ολοι

δροθετικήν γραμμή ν τόν φυσικόν ρουν του ποταμοv,

ο{ έλεύθεροι λαοί, άφυπνισθέντες άπό τά πρόσφατα

έπιμένει είς τά έπί τής νησίδος κυριαρχικά της δι

γεγονότα, έπισπεύδουν τήν άνοικοδόμησιν τής στρα

καιώματα, διεκδικούσα οϋτως ούσιαστικώς tλληνι

τιωτικής των lσχύος ύφιστάμενοι πρός τοvτο τερα

κόν έδαφος. νΗδη άπό μηνών οί Βούλγαροι προσεπά

στίας θυσίας. Διότι εlναι ίσως τραγικόν άλλά δμως

θησαν διά τεχνικών μέσων νά μεταβάλουν τόν ροvν

εlναι άληθές δτι ή άνθρωπότης, όλίγα μόλις έτη μετά

του ποταμοv, πράγμα τό δποίον προεκάλεσεν έπεισό

τήν τελευταίαν θύελλαν, εύρίσκεταικαί πάλιν έν συ

δια καί τήν έπέμβασιν τής Βαλκανικής 'Επιτροπής

ναγερμφ καί άντιμετωπίζει μέ δέος τό μέλλον.
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»Περιήλθε δέ ή άνθρωπότης είς τήν &γωνιώδη
αύτή ν κατάστασιν, διότι δ τελευταίος παγκόσμιος πό

λεμος έληξε κατά τρόπον άτυχή. Καί χαρακτηρίζω
άτυχή τήν λήξιν του διότι δέν έδωσε, ώς ώφειλεν,
λύσιν είς τό πρόβλημα έκείνο τό δποίον ύπήρξεν ή
ούσιαστική καί βαθυτέρα αίτία του. Τό πρόβλημα
δηλαδή τής έγκαίρου άντιμετωπίσεως τής κακοποιού

έκείνης δυνάμεως, ήτις, άφού έδίχασε κοινωνικώς
τήν άνθρωπότητα, προβάλλει ήδη ώς άπειλή κατά
τής παγκοσμίου έλευθερίας. Τούτο Ισχύει κατά μεί
ζονα λόγον καί δι

'

ήμiiς, διότι δ πόλεμος έκείνος,

προωθήσας άσυλλόγιστα τόν κομμουνισμόν είς τήν
περιοχήν μας, διεμόρφωσε τήν βαλκανικήν πραγμα
τικότητα κατά τρόπον καταθλιπτικόν διά τήν χώραν
μας. Μία τεραστία δύναμις, έκκινούσα άπό τόν άπώ

τατον βορρiiν καί έξικνουμένη μέχρι τών κορυφο
γραμμών τού Μπέλλες, έπεχείρησε νά συνθλίψη τήν

χώραν μας καί νά έξανδραποδίση τόν λαόν μας. 'Ο
έλληνικός δμως λαός άντέστη, καί άvτέστη δπως
πάντοτε έπιτυχώς. Καί έχομεν τό δικαίωμα νά είπω
μεν δτι ή άντίστασίς του έκείνη μετά τάς θυσίας πού

συνεπήγετο ύπήρξε μία θετική ύπηρεσία πρός δλους
τούς έλευθέρους λαούς.

Θλιβόμεθα δέ βαθύτατα,

δταν ένίοτε έχομεν τήν έντύπωσιν δτι δέν ύπάρχει
κάτανόησις τής άληθείας ταύτης.

)) "Ηδη

δ έλληνικός λαός δύναται νά αΙσθάνεται

ύπερήφανος καί άσφαλής. 'Ο στρατός μας, χάρις είς
τήν πολύτιμον συνδρομή ν τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών καί εlς τήν έξοχον ήγεσίαν του, εύρίσκεται σήμε

ρον είς τοιαύτη ν άκμήν ώστε νά θεωρήται, άνεξαρτή
τως άριθμών, δ ίκανώτερος στρατός τής έλευθέρας
Εύρώπης. Προορίζεται δέ δ θαυμάσιος αύτός στρα
τός νά προστατεύση {ή ν άσφάλειαν καί τήν εlρήνην
τής χώρας έξ οίασδήποτε προσβολής δθενδήποτε
προερχομένης. Διότι δ έλληνικός λαός εlναι βεβαίως
φιλειρηνικός άλλ

'

εlναι δμως συγχρόνως λαός ύπε

ρήφανος καί έχει άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής τι

μής καί τής έλευθερίας. Μέ τήν βεβαιότητα δτι τά
άποτελέσματα τής σχολής ταύτης θά δικαιώσουν τάς
προσδοκίας έκείνων οϊτινες συνέλαβαν καί πραγμα
τοποιούν ήδη τήν σκέψιν τής ι'δρύσεώς της, κηρύσ
σω τήν έναρξιν τών μαθημάτων τηρλ
Τήν παραμονή, δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης

είχε έπιθεωρήσει τήν άεροπορική βάση τής Λάρισας
καί, στή συνέχεια, έπισκέφθηκε τό Βόλο, δπου, σέ
δηλώσεις του, τόνισε δτι οί στρατιωτικές άρχές δέ θά
κάμουν στό έξfjς έπιτάξεις οίκιών.

17

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

'Ο άντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, Κ. Τσαλδά
ρης, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί του πρωθυπουργοί),

Σ. Βενιζέλου, ύποβάλλει μήνυση κατά τής έφημερί
δας <Πό Βήμα» μέ άφορμή τήν άνάμιξη του όνό-
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'Επίσκεψη του 'Αμερικανού 'Επιτελάρχη 'Αεροπορίας στρατηγού Βάντεμπεργκ.
Πρωθυπουργός δ Σ. Βενιζέλος. Ό Κ. Καραμανλής ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης.
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ματός του στή σκανδαλώδη ύπόθεση τοϋ ΟΑΠ.

25

Στή σύσκεψη, πού κατέληξε καί στή σχετική άπό
φαση, πήραν μέρος, έκτός άπό τόν Κ. Τσαλδάρη καί

τό Σ. Βενιζέλο, ο{ ύπουργοί Σ. Στεφανόπουλος, Κ.
Ροδόπουλος καί δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ.
Καραμανλής.

19

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

Σέ έφαρμογή προγενέστερης έξαγγελίας του, δ
ύπουργός τής 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμανλής,
εισηγείται στό 'Υπουργικό Συμβούλιο' Αναγκαστικό

Νόμο περί ίδρύσεως οικοδομικοϋ όργανισμοϋ άξιω

ματικrον καί άνθυπασπιστrον στρατοϋ ξηρdς, θαλάσ
σης καί άέρος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή προο

1950

·Ο άρχηγός τοϋ άμερικανικου 'Επιτελείου 'Αε
ροπορίας,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

στρατηγός

Βάντεμπεργκ,

έπισκέπτεται

τόν πρωθυπουργό καί τόν άρχιστράτηγο καί, συνο

δευόμενος άπό τούς άρχηγούς των ξένων άποστολrον,

δευτική στέγαση των άξιωματικrον μέ σύναψη μεμο
νωμένων

ij συλλογικών δανέ ίων, άναγκαστική

κά ύλικά, καί διάφορες άλλες διευκολύνσεις. 'Αντιρ

ρήσεις διατυπώθηκαν μόνο άπό τό ύπουργείο Οίκο

μεταβαίνει στό ύπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης καί συ

νομικών

ναντaται μέ τόν ύπουργό Κ. Καραμανλή.

οικοδομικά ύλικά.

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ
άρχιστράτηγος καί δ ύπουργός τής 'Εθνικής 'Αμύ

νης ε{χαν τήν εύκαιρία νά έκθέσουν τίς έλλείψεις τής
έλληνικfiς άεροπορίας σέ έπίγειο καί ίπτάμενο ύλικό

καί ν'ά τονίσουv τήν άνάγκη γιά τήν ένίσχυσή της σέ

άπαλ

λοτρίωση οικοπέδων, παροχή άτελειrον σέ οικοδομι

σχετικά

μέ

τήν

παροχή

άτελειrον

στά

Μετά τήν εγκριση τής ίδρύσεως τοϋ όργανισμοϋ
άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, στή συνεδρίαση τής
27ης 'Οκτωβρίου, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκό
λουθη δήλωση:

«Σκοπός του 'Οργανισμου ε/ναι ή έξασφάλισις

άεροπλάνα.
·Ο Κ. Καραμανλής συγκαλεί σύσκεψη άρμόδιων

Ιδιοκτήτου κατοικίας διά τούς στερουμένους τοιαύ

ύπηρεσιακrον παραγόντων τοϋ ύπουργείου 'Εθνικής

της άξιωματικούς καί άνθυπασπιστάς. Ούτοι ώς έκ

'Αμύνης, άπό τούς δποίους ζητεί νά ένημερωθεί γιά

τής Ιδιότητός των καί τής αύστηρaς πειθαρχικής

τίς προοπτικές τοποθετήσεως των άποθεματικrον κε

έξαρτήσεως δέν δύνανται νά tνωθουν εΙς συνεταιρι

φαλαίων τοϋ Μετοχικοϋ Ταμείου Στρατοϋ καί είδικό

σμούς κατά τάς κειμένας διατάξεις, καί διά του έν

τερα γιά τίς σκέψεις τής διοικήσεώς του σχετικά μέ

λόγφ νόμου ή Ιδιωτική αύτη πρωτοβουλία άvτικαθί

τά σχέδια καί τόν προορισμό τοϋ ύπό άνέγερση κτι

σταται διά τής ίδρύσεως εlδικου όργανισμου άποτε

ρίου στό οικόπεδο τοϋ παλαιοϋ κτιρίου τοϋ ύπουρ

λουντος Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. Ό

γείου Στρατιωτικών.

όργανισμός θά έπιδιώξη νά άνεύρη οiκοδομησίμους
χώρους, τούς δποίουξ θά άποκτήση εlς τάς διαφό

23

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

·Ομάδα 'Αμερικανών κοινοβουλευτικών, άφοϋ

εγινε δεκτή άπό τόν πρωθυπουργό, τόν άντιπρόεδρο
τής Κυβερνήσεως, καί τόν πρόεδρο της Βουλής, έπι

σκέφθηκε καί ε{ χε συνομιλία μέ τόν ύπουργό 'Εθνι
κής' Αμύνης, Κ. Καραμανλή. Μέ τήν εύκαιρία αύτή,
δ Κ. Καραμανλής άνέλυσε τήν κατάσταση τής χώρας
άπό τήν άποψη τόσο τής έσωτερικής δσο καί τής

έξωτερικfiς άσφάλειας καί τόνισε δτι θά άποτελοϋσε
τουλάχιστον σφάλμα ή παραμέληση ένός συγκροτη

μένου ijδη καί έμπειροπόλεμου στρατοϋ, δταν κατα
βάλλεται τόση προσπάθεια γιά τήν έξ άπαρχής άνα
συγκρότηση τrον ένόπλων δυνάμεων της Δυτικής Εύ

ρους πόλεις τής χώρας δι

'

άγορaς ή καί δι

'

άπαλλο

τριώσεως. 'Επ' αύτών θά οlκοδομήση καί θά παρα
χωρήση τάς κατοικίας εΙς τούς δικαιούχους. Οί κυ
ριώτεροι πόροι δι

'

ών θά έπιτευχθή τό δλον έργον θά

ε/ναι εlσφοραί τών δικαιούχων καί τά δάνεια, ιfτινα
θά έπιδιώξη νά έπιτύχη δ

'Οργανισμός παρά του

Κράτους ή παρ' άλλων οΙκονομικών όργανισμών.
·Εκάστη κατοικία θά παραδίδεται εΙς τόν δικαιουχον
εύθύς ώς κατασκευασθή, ή μεταβίβασις δμως τής κυ
ριότητος έπ' αύτής θά γίνεται μετά τήν δλοσχερή
έξόφλησιν τής άξίας του άκινήτου. 'Η έξόφλησις θά
γίνη κατά δόσεις έντός ώρισμένου χρονικου δρίου,
δπερ θά καθορισθή διά Βασιλικου Διατάγματορ>.

ρώπης.

Μεταξύ των μελών τής άμερικανικής άντιπροσω
πείας περιλαμβανόταν καί δ Ρίτσαρντ Νίξον.

24

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

•Ο

1950

ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμαν

29

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

Δημοσιεύονται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως

'Αναγκαστικοί

Νόμοι,

άρμοδιότητας

τοϋ

ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης περί «άναδιοργανώ
σεως τοϋ τεχνικοϋ προσωπικοϋ τής Β. 'Αεροπορίας))

λής, ελαβε μέρος σέ σύσκεψη στό Πολιτικό Γρα

(1533),

«συγκροτήσεως Κλάδου Έφοδιασμοϋ παρά

φείο, ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, μέ θέμα

τΌ Β.

'Αεροπορίφ>

τή δαπάνη πού θά άπαιτηθεί γιά τό έκστρατευτικό

οικοδομικοϋ 'Οργανισμοϋ 'Αξιωματικών Στρατοϋ

σώμα τής Κορέας.

Ξηρaς, Θαλάσσης καί 'Αέρος))

(1534),

«ίδρύσεως Αύτονόμου

(1543) καί «ίδρύσεως
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1950

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμαν
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26

'Οκτωβρίου, τά εξής:

«Διά 'του,~vομου τούτου έπιδιώκεται ή πλήρης όρ
γάνωσις τών μετόπισθεν, εlς τρόπον ώστε, έν περι
πτώσει έπιθέσεως κατά τijς χώρας μας, ή άμυνα του
Κράτους νά εlναι δλοκληρωτική.

Ή σύγχρονος

μορφή του πολέμου, ώς γνωστόν, aπαιτεί δπως τό
Κράτος διαθέτη, έκτός τών τακτικών ένόπλων δυνά
μεων, α{ δποiαι θά aντιμετωπίσουν τόν έχθρόν κατά
μέτωπον, καί aναλόγους δυνάμεις εlς τό έσωτερικόν
διά τήν έγκαιρον aντιμετώπισιν έχθρικών ένεργειών
aποβλεπουσών εlς τήν έξάρθρωσιν καί παράλυσιν
τijς aμύνης τijς χώρας. Συγκεκριμένως ή aντιμετώ

πισις ένεργείας δι· αλεξιπτωτιστών, ή έξουδετέρω
σις δράσεως τών aναρχικών στοιχείων, ή προστασία
τών aμάχων, έν περιπτώσει aεροπορικών έπιδρομών,

λής, σέ σύσκεψη στό ύπουργείο 'Εξωτερικών ύπό
τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τη συμμετο

χή του aρχιστρατήγου Παπάγου, έξετάζει τά θέματα,
τά δποία θά χειριστεί καί τίς &πόψεις πού θά &ναπτύ

ξει δ έκπρόσωπος του ελληνικοί) 'Επιτελείου, aντι
στράτηγος Κιτριλάκης, κατά τίς συζητήσεις πού θά

διεξαχθοuν στήν έπιτροπή γιά τήν όργάνωση τής
ι'iμυνας τής 'Ανατολικής Μεσογείου.
Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής, σέ συνεργα
σία του μέ τό μόνιμο ύφυπουργό Συντονισμοί) καί

aνώτερους ύπηρεσιακούς παράγοντες του ύπουργείου
'Εθνικής 'Αμύνης, έξετάζει τό θέμα τής στεγάσεως
τών πολεμικών ύπουργείων, του Γενικοu 'Επιτελείου

Στρατοu καί άλλων στρατιωτικών ύπηρεσιών.

I

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1950

καί τέλος, ή έπάνδρωσις δλων τών βοηθητικών ύπη

Σύμφωνα μέ έπίμονες φήμες πού δημοσιεύονται

ρεσιώv τών μετόπισθεν, θά aποτελέσουν τούς κυρί

στόν ήμερήσιο τύπο, κυοφορείται στούς κόλπους του

ους σκοπούς τijς όργανώσεως τών μετόπισθεν. Α{

Λαϊκοί) κόμματος, μεταξύ είδικότερα τών κοινοβου

δυνάμεις, α{ όποiαι θά χρησιμοποιηθουν διά τόν

λευτικών στελεχών του, κίνηση γιά τήν aπομάκρυν

σκοπόν αύτόν θά συγκροτηθουν aπό τόν aμαχον

ση του Κ. Τσαλδάρη &πό την ήγεσία τής παρατάξε

πληθυσμόν καί lδίq, aπό τούς έφέδρους, οiτινες διά

ως. Σύμφωνα μέ τίς ίδιες πληροφορίες, aντιμετωπίζε

διαφόρους λόγους δέν ήθελον στρατευθψ>.

ται ή σύσταση νέας προσωρινής διοικήσεq>ς, πιθανό
τατα μέ τη μορφή τριμελοuς έπιτροπής πού θά απαρ

30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

'Ο πρωθυπουργός, Σ. Βενιζέλος, &νακοινώνει δτι

ανέθεσε στόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης νά μελετή
σει τό δλο ζήτημα τής συγχωνεύσεως τών &εροπορι
κών εταιριών Τ ΑΕ καί ΕΛΛΑΣ, καί, γενικότερα τό

πρόβλημα τής λειτουργίας τής πολιτικής &εροπορί
ας στήν 'Ελλάδα.

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ Κ.
Καραμανλής εχει ταχθεί ύπέρ τής ενοποιήσεως τών
ύφιστάμενων ελληνικών εταιριών, μέ την προϋπόθε

τίζεται &πό τούς Σ. Στεφανόπουλο, Γ. Στράτο καί Κ.
Καραμανλή. Ή πρωτοβουλία αύτή συνδυάζεται μέ
τήν έπιδίωξη του παραμερισμοί) του Κ. Τσαλδάρη,
τουλάχιστο μέχρις δτου έκδοθεί τό δικαστικό πόρι
σμα πάνω στό θέμα τής φημολογουμένης &ναμίξεώς
του σέ σκάνδαλο του ΟΛΠ.

'Από τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμανλής δήλωσε
δτι &γνοεί τήν ϋπαρξη παρόμοιας κινήσεως.

3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1950

ση δτι θά κατοχυρωθεί &Πόλυτα δ ελεγχος τών μετο

'Ο Κ. Τσαλδάρης, ύπό τήν πίεση του θορύβου

χών ώστε νά μην περιέλθουν, γιά λόγους έθνικής

πού εχει προκληθεί γύρω &πό τό σκάνδαλο του ΟΛΠ,

aσφάλειας, σέ ξένα κεφάλαια, δτι θά έξυπηρετείται

ύποβάλλει τήν παραίτησή του από τη θέση του &ντι

πλήρως τό κοινό καί δτι ή ανάδοχος εταιρία θά εlναι

προέδρου τής Κυβερνήσεως. 'Ακολουθεί η aποχώ

σέ θέση νά καλύψει έξολοκλήρου τίς δαπάνες της.

ρηση καί τών ύπόλοιπων μελών του Λαϊκου κόμμα
τος &πό τήν Κυβέρνηση, στά δποίασυγκαταλέγεται

31

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1950

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνέντευξη πρός τόν αν
ταποκριτή του πρακτορείου Ρώυτερ, καθόρισε τη

γνωστή ήδη θέση τής 'Ελλάδος aπέναντι στό 'Ατλα
ντικό Σύμφωνο καί τη στάση απέναντι στούς γείτο

καί δ Κ. Καραμανλής.
Στη διάσπαση του κυβερνητικοί) σχήματος καί

τίς ι'iμεσες έπιπτώσεις της, αναφέρεται aπόσπασμα
&πό τήν Ιστορική &ναδρομη πού περιέχεται σέ μετα
γενέστερα σημειώματα του Κ. Καραμανλή:

νές της. 'Ο ύπουργός ·Εθνικής 'Αμύνης πρόσθεσε

«Στό ύπουργεiον 'Εθνικής Άμύνης δέν έμεινα

δτι τό ΚΚΕ δέν εχει τη δυνατότητα πρός τό παρόν νά

παρά έπί τρίμηνον περίπου, διότι έν τφ μεταξύ έξερ

aπειλήσει τήν aσφάλεια τής χώρας. 'Επίσης, τόνισε

ράγη τό σκάνδαλον τών καυσίμων καί έξαπελύθη

τήν ανάγκη γιά αϋξηση τής δύνάμεως του στρατου

aπό τό δημοσιογραφικό συγκρότημα του "Βήματος"

σέ

μία βιαία καί όργανωμένη έπίθεσις κατά του Ααϊκου

150

χιλιάδες άνδρες.
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κόμματος, καί προσωπικώς κατά του κ. Τσαλδάρη.

Σέ κοινή &.νακοίνωση, μετά τήν &.πόσχισή τους,

Ή έπίθεσις συνεχίζετο κατά τρόπον ώστε νά γίνεται

οί εικοσιπέντε βουλευτές τονίζουν δτι, πιστοί στίς

προφανές δτι έπεδιώκετο κρίσις κυβερνητική, πρa

παραδόσεις τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, θά &.γωνιστοϋν

γμα τό δποίον διεπίστωσα καί άπό μίαν συνομιλίαν

γιά τήν ένότητα καί τήν έπικράτηση των &.ρχών του.

τήν όποίαν εlχα μέ τόν τότε πρόεδρον τής Κυβερνή

'Ο Κ. Τσαλδάρης, σέ αύστηρές δηλώσεις του, θά

σεως κ. Βενιζέλο ν. 'Επεσκέφθη ν τότε τόν κ. Τσαλδά

παρατηρήσει δτι

ρη ν καί του είσηγήθην δπως άποχωρήση τό κόμμα

μαρτυρεί καί ό τίτλος τής δμάδος των, καταστάντες

μας άπό τήν Κυβέρνησιν, μέ τήν δήλωσιν δτι άπα

&.νεξάρτητοι, έτέθησαν σήμερον αύτομάτως έκτός

χωρεί διά νά άντιμετωπίση άδέσμευτον τήν έξαπολυ

τοϋ κόμματος».

θείσαν έναντίον του έπίθέσιν καί δτι θά στηρίξη τήν
Κυβέρνησιν διά νά άποτρέψη κρίσιν πολιτικήν. Ό

«oi

&.ποχωρήσαντες βουλευταί, ώς

'Ο Κ. Καραμανλής &.φηγείται σχετικά:

κ. Τσαλδάρης, κατεχόμενος άπό τό αίσθημα δτι &δι

«Ή περίοδος έκείνη ύπήρξεν όδυνηρά δι' έμέ,

κείται, διέπραξε τό σφaλμα νά μήν άποδεχθή τήν

διότι έπί ήμέρας μέ έβασάνιζε τό δίλημμα, έάν έπρε

πρότασίν μου, μέ άποτέλεσμα νά μaς άποβάλουν

πε νά προσχωρήσω ή όχι είς τήν άποστασίαν. Καί

μετ' όλίγας ήμέρας άπό τήν Κυβέρνησιν καί νά δδη

προσεχώρησα μέν τελικώς, άλλά μέ τό δυσάρεστον

γηθώμεν έν συνεχείf! εlς τήν διάσπασιν του Λαϊκου

συναίσθημα δτι έγκατέλειψα τόν άρχηγόν μου, δ

κόμματος.

δποίος κατ' έπανάληψιν μέ έτίμησε μέ τήν έμπιστο

»Μία μεγάλη δσον καί παλαιά πληγή τής έλληνι

σύνην του.

κής δημοκρατίας εlναι ή σκανδαλοθηρία, τής δποίας

»Μετά τινας ήμέρας καί μετά παλλάς συζητήσεις,

ύπήρξαν θύματα δλοι ο{ διακριθέντες πολιτικοί τής

ο{ άποσχισθέντες έσχηματίσαμε τό ΛΕΚ (Λαϊκόν

χώρας. 'Ο 'Ησίοδος, άσχοληθείς μέ τό θέμα εlπε δτι

'Ενωτικόν κόμμα), ύπό τήν δικέφαλον ήγεσίαν Κα

'Όl "Ελληνες δέν έχουν μόνον γλώσσαν άλλά καί

νελλοπούλου-Στεφανοπούλου. Τό νέον σχήμα ύπήρ

αύτί συκοφαντικόν διά νά άπολαμβάνουν διπλά τήν

ξεν άποτυχία. Παρά ταυτα, ή ήγεσία του έζήτησε

συκοφαντίαν". Ή πολιτική καί δ τύπος, γνωρίζοντες

άμέσως έκλογάς, έμου διαφωνουντος καί ύποστηρί

τήν άδυναμίαν αύτήν του πλήθους, τήν έκμεταλλεύ

ζοντος δτι θά έπρεπε νά μετάσχωμεν τής Κυβερνή

ονται άδίστακτα διά νά πλήξουν τούς άντιπάλους

σεως Βενιζέλου- Παπανδρέου, νά ύποκαταστήσωμεν

των. Μεταβάλλουν άσημάντους ύποθέσεις είς σκάν

σύν τφ χρόνφ καί είς τήν συνείδησιν του λαου τό

δαλα καί πολλάκις σκηνοθετουν κατά τρόπον έγ

Λαϊκόν κόμμα. Καί θά είχαμε ναυαγήσει άσφαλώς,

κληματικόν τοιαυτα, χωρίς νά άντιλαμβάνωνται δτι

έάν δέν άπεφάσιζε έν τφ μεταξύ δ στρατάρχης Παπά

διά τής τακτικής αύτής καθίστανται συλλογικώς

γος τήν κάθοδόν του εlς τήν πολιτική ν, κάθοδον, τήν

άνυπόληπτοι»89 •

δποίαν, μεταξύ τών άλλων, ένεθάρρυνεν άσφαλώς
καί ή προηγηθείσα διάσπασις του Λαϊκου κόμματος.
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»·Η άστάθεια πού παρατηρείται είς τήν πολιτι

25

κήν ζωήν τής 'Ελλάδος όφείλεται κυρίως εlς τήν

βουλευτές τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος πού συνέρχεται σέ

ρευστότητα τών πολιτικών σχηματισμών τής χώρας.

·Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει σέ δμάδα &.πό

ίδιαίτερη σύσκεψη καί, μετά τήν &.πόρριψη τής αίτή

Ή δέ ρευστότης αύτή όφείλεται πάλιν είς τό γεγο

σεώς της γιά διεξαγωγή &.νοιχτής ψηφοφορίας μέ &.ν

νός δτι τά κόμματα, προσωποπαγή κατά κανόνα, δέν

τικείμενο τήν &.λλαγή τής ήγεσίας, καταθέτει αύθη

lδρύονται διά νά έκφράσουν ίδέας ή τάσεις λαϊκάς,

μερόν στή Βουλή δήλωση δτι «&.ποτελεί έφεξής &.νε

άλλά διά νά lκανοποιήσουν φιλοδοξίας ή καί διά νά

ξάρτητον δμάδα Λαϊκών βουλευτών έκπροσωπουμέ

έρμηνεύσουν περιστασιακάς άνησυχίας τής κοινής

νην έν τ(i Βουλίj ύπό τοϋ Στ. Στεφανοπούλοω>. ·Η

γνώμης. Τούτου δοθέντος εlναι φυσικόν νά διασπών

νέα όμάδα θά φέρει τόν τίτλο «Λαϊκόν ·Ενωτικόν

ται καί τελιΚώς νά διαλύονται ύποκαθιστάμενα ύπό

κόμμα» (ΛΕΚ) καί &.ποτελείται &.πό τούς Στ. Στεφανό

νέων. 'Αρκεί νά λεχθή δτι μεταπολεμικώς έσχημα

πουλο, Κ. Καραμανλή, Α. 'Αντωνόπουλο, Α . Καρα

τίσθησαν έν 'Ελλάδι καί μετέσχον τών έκλογών

θόδωρο, Α. Παπαθανάση,. Γ . Ράλλη, Αρ. Πρωτοπα

κόμματα καί δτι άπό τό

παδάκη, Ι. Παπαρρηγόπουλο, Ε.

γησαν εlς

'Αλιμπράντη, Β.

Μητσόπουλο, Α. Λέγιο, Γ. Πλυτa, Α. Λαδόπουλο, Α.
Ταλιαδοϋρο, Β. Βασιλικό, Σ. Παπαζή, Α. Καλαντζά
κο, Δ. Δερδεμέζη, Χ. Καραπιπέρη, Λ. Εύταξία, Γ.
Βογιατζή, Β. Στεφανόπουλο, Ι. Κορύζη, Γ. Παπαδό
πετρο καί Δ. Κορκολή. Στήν δμάδα θά προσχωρήσει,

35
1944 μέχρι τό 1955 ένηλλά
τήν έξουσίαν 25 κυβερνήσεις»90 •

Σέ &.πάντηση έξάλλου σχετικοϋ γραπτοϋ έρωτή
ματος πού ύποβλήθηκε &.πό τόν Σ. Μαρκεζίνη, τό

1968,

προσθέτει:

«Δέν εlναι άληθές δτι δ Π. Κανελλόπουλος μέ

καί δ Π. Κανελλόπουλος, ό

έπεισε νά παραμείνω είς τό ΛΕΚ. 'Αντιθέτως, έπιθυ

δποίος θά &.ναλάβει τή συναρχηγία, σέ ίσότιμη βάση

μία άμφοτέρων τών άρχηγών ήτο νά τούς άπαλλάξω

μέ τόν Σ. Στεφανόπουλο.

τής παρουσίας μοv, διότι εύθύς έξ άρχής εlχα διαφω-

στίς &.ρχές τοϋ

1951,

·
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'Εζήτουν έκλογάς,

'Ο ύπουργός Προνοίας, Φ. Ζαίμης, άναγνώρισε

μολονότι τό ΛΕΚ δέν ε{χεν εϋρει άπήχησιν παρά τfj

τήν άνάγκη νά άναζητηθοϋν χρήματα γιά τή συνέχι

ιωινfj yνώμυ. 'Εγώ συνεβοvλευα συμμετοχή ν είς τήν

ση τοϋ προγράμματος «Πρόνοια-' Εργασία>> καί σέ

Κυβέρνησιν Βενιζέλου-Παπανδρέου, είς τρόπον diστε

γραπτή άπάντηdή τοu στόν Κ. Καλλία, άπό

καί νά άποφευχθij δ σάλος τών έκλογών, άλλά καί νά

εμβρίου, ε{ χε έπισημάνει δτι ή Κυβέρνηση ένέγραψε

καταστij, έν τφ μεταξv, ίκανόν τό ΛΕΚ νά ύποκατα

γιά τό σκοπό αύτό στόν προϋπολογισμό

στήση είς τήν κοιvήν γνώμην τό Λαϊκόν κόμμα» 91 •

τομμύρια δραχμών, παρά τίς γνωστές οίκονομικές

45

18

Νο

δισεκα

δυσχέρειες πού τή βαρύνουν. «Τό καθ' ήμaς ύπουρ
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1950

'Ο βουλευτής Κ. Καλλίας άναπτύσσει άναφορά
του, σχετικά μέ τήν άνάγκη αύξήσεως τών πιστώσε
ων γιά "tή συνέχιση τοϋ προγράμματος «Πρόνοια

, Εργασία»,

τό όποίο, ύπό τήν καθοδήγηση τοϋ Κ.

Καραμανλή, ε{ χε έπιτρέψει νά έκτελεστοϋν άξιόλογα
εργα μέ άκρως περιορισμένο οίκονομικό κόστος:

έξασφάλισιν τής έπιτυχίας τής προσ7tμθείας τοϋ
προγράμματος "Πρόνοια- 'Εργασία", άπό τό όποίον

άναμένεται ή προώθησις τής άναπτύξεως τής όδοποι
ίας τής ύπαίθρου καί ή έν γένει έξυπηρέτησις τών
συμφερόντων αύτής».

[Σέ μεταγενέστερη συζήτηση πάνω στό ίδιο θέμα,
στίς

19

Νοεμβρίου

1951,

ό βουλευτής Ε. Καλατζής

«Εlναι γνωστόν δτι διά του συστήματος "Πρόνοια διά

θά έπαναφέρει τό θέμα, έπιζητώντας νά «έπανορθω

τfjς 'Εργασίας" έχουν έκτελεσθfί έργα άξιόλογα μέ έλαχί

θοϋν αί παραλείψεις τής προκατόχου Κυβερνήσεως»

στην σχετικώς δαπάνην . Πρόσφατος άπολογισμός των
συντελεσθέντων άναφέρει δτι έξετελέσθησαν
μετρα νέοι δρόμοι, έβελτιώθησαν

3707

1564

χιλιό

χιλιόμετρα, έγιναν

άρδευτικά έργα διά

55,151 στρέμματα, άποξηραντικά έργα
37,556 στρεμμάτων καί άντιπλημμυρικά, έκτων δποίων
ώφελήθησαν 125,484 στρέμματα. 'Υπάρχει δμως δμολο
έπί

γουμένως δυνατότης άπορροφήσεως πολύ μεγαλυτέρων

ποσών, διότι υπάρχουν πολλαί ετοιμοι μελέται άλλά δfν
έκτελοuνται τά έργα, διότι δέν υπάρχουν χρήματα έπαρκfί
καί έπί πλέον διότι υπάρχει περιορισμός δτι τά έργα δύναν
ται νά γίνωνται μόνον εtς περιφερείας συμμοριοπλήκτων η
πρός άποπεράτωσιν ήμιτελών έργων . Αί δύο αύται κατη
γορίαι δικαιοuνται μέν προτεραιότητος άλλά δέν πρέπει νά
ε{ναι αί μόναι, διότι υπάρχουν περιοχαί μεμακρυσμένων
tδίως κοινοτήτων, _ αί δποίαι πρέπει νά συνδεθοuν μέ τήν
δημοσίαν δδόν, άσχέτως έάν ε{ναι συμμοριόπληκτοι.
»'Ελέχθη δτι ή έπέκτασις του συστήματος "Πρόνοια

διά τfjς 'Εργασίας" θά προσέκρουε εiς τήν υποστηριχθεί
σαν iσχυρώς γνώμην, δτι δλα τά τεχνικά έργα πρέπει νά

καί νά αύξηθοϋν οί πιστώσεις τοϋ προγράμματος
«Πρόνοια-' Εργασία»,

προκειμένου

νά

άνακουφι

στοϋν οί άγροτικοί πληθυσμοί καί νά άνασταλεί ή
έγκατάλειψη τής ύπαίθρου.
Μέ τήν ίδια άποψη θά συνταχθεί ό βουλευτής Ν.
Ζορμπaς:
«Ε{μαι υποχρεωμένος, κ. πρόεδρε, νά συνηγορήσω εiς
δσα ε{πεν δ προλαλήσας άξιότιμος κ. συνάδελφος, σχετι
κώς μέ τήν άνάγκην τήξ διατηρήσεως του θεσμοu "Πρό
νοια- 'Εργασία", καί τής ένισχύσεώς του, διότι κατά τά
τελευταία αύτά ετη τά μόνα εργα τά όποία έξετελέσθησαν

εtς τήν ϋπαιθρον έξετελέσθησαν διά τών κονδυλίων τfjς
πιστώσεως ταύτης.

»'Επί αtώνας είκοσι χωριά τfjς περιφερείας μου έπερί
μεναν νά συνδεθοuν μεταξύ των καί μέ τήν πρωτεύουσαν
τής νήσου καί μόνον τώρα διά τών πιστώσεων "Πρόνοια
Έργασία" άρχίζει ή έπιθυμία των νά πραγματοποιήταυ>.

έκτελοuνται υπό τοu υπουργείου Δημοσίων ~Εργων. Τό

Στό ίδιο θέμα έπανήλθε, καί μεταγενέστερα, ό Κ.

έπιχείρημα δέν ε{ναι βάσιμον. Χρήματα δέν υπάρχουν διά

Καλλίας, προτείνοντας νά έξελιχθεί ό θεσμός «Πρό

νά γίνουν παντου δημόσια εργα μέ έργολάβους, κέρδη καί
βραδύτητας. Διά του συστήματος "Πρόνοια

-

πραγματοποιείται

'Εργασία"

νοια-' Εργασία» σέ μόνιμο:

ζωτικότητας

«Κολοσσιαία ε{ναι διά τήν έγκαταλελειμμένην ϋπαι

καί τfjς δημιουργικής ίκανότητος τών χωρικών μας, οί

θρον ή σημασία του θεσμοί), διότι δχι μόνον έκτελοuνται

δποίοι μέ συγκινητικήν προθυμίαν έργάζονται μέ τό πενι

έργα άμέσως χρήσιμα εtς τούς άπομονωμένους άγροτικούς

μία

χρόν ήμερομίσθιον τών

κινητοποίησις

τfjς

δρχ. άλλά καί εiς πολλάς

πληθυσμούς, καί δυστυχώς ε{ναι σχεδόν τά μόνα τά όποία

περιστάσεις προσφέρουν καί σημαντικόν άριθμόν δωρεάν

γίνονται δι' αύτούς, άλλά έπί πλέον ε{ ναι καί έργα πολύ

11.000

ήμερομισθίων διά νά κατορθωθfί ή άποπεράτωσις των μι

μεγαλυτέρας άξίας άπό τήν καταβαλλομένην δαπάνην. Τά

κρών εργων πού ε{ ναι ή ζωή του χωριοu των. Δι' εργα τά

χρήματα τά όποία πληρώνει τό Κράτος ε{ναι άπλοϋν κίνη

όποία δχι μόνον διευκολύνουσι τήν συγκοινωνίαν των

τρον διά τήν κινητοποίησιν τής άχρησιμοποιήτου, λόγω

άπομεμακρυσμένων περιοχών μέ τά κέντρα καί τήν κυκλο

τής χρονίας υποαπασχολήσεως, έργατικής δυνάμεως του

φορίαν τών προϊόντων έπ' ώφελείq. καί των παραγωγών καί

άγροτικοu πληθυσμοi1»]92.

των καταναλωτών, άλλ' έπί πλέον βοηθοuν άπομεμακρυ
σμένους καί προγεγραμμένους πληθυσμούς ε{ναι άνάγκη

νά διατεθοuν ποσά έπαρκή καί έκ του προϋπολογισμοί) καί

30
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1950

έκ τής άμερικανικής βοηθείας. 'Η δυνατότης άπορροφή

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ παρέμβασή του άπό τό

σεως, τήν δποίαν τόσον άμφισβητοuν, ε{ναι έκδηλος ώς

βήμα τής Βουλής, άναφέρεται στό θέμα τής άποκα

κά.ί ή κοινωνική χρησιμότης έπίσης».

ταστάσεως τών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 'Ελ-
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, λάδος καί τής γείτονος Γιουγκοσλαβίας:

λουθοϋν νά εΙ ναι σήμερον όχι Μακεδόνες, όπως διατείνον

Κ. Καραμανλής: Κύριοι βουλευταί, εlναι άναμφιβ6λως

ται, άλλά Βούλγαροι.

εvχάριστον τ6 γεγον6ς ότι αί έλληνογιουγκοσλαβικαί συ
νεννοήσεις προωθούνται καί ότι θά έχουν ώς κατάληξιν
εvχάριστα άποτελέσματα. Τ6 γεγον6ς τούτο θά εlναι πε
ρισσ6τερον εvχάριστον, δεδομένου ότι οί μεταξύ τών δύο
χωρών σχέσεις εύρίσκοντο καί προπολεμικώς είς πλέον ή
εvχάριστον θέσιν.

'Εν τούτοις, προτίθεμαι νά θίξω δύο

θέματα οvσίας, τά δποία πρέπει νά λάβη σοβαρώς ύπ' όψιν
της ή Κυβέρνησις κατά τήν πρ6οδον τών διαπραγματεύ

σεων, δι6τι θεωρώ σκ6mμον νά άκουσθοvν αί άπ6ψεις τής
Βουλής. Εlναι γνωστ6ν ότι κατ' έπανάληψιν καί κατ6πιν
προκλήσεως ή Γιουγκοσλαβία προέβαλε ζήτημα ύπάρξεως
σλαβικών μειονοτήτων εlς τήν Μακεδονίαν.

σήμερον εlς τήν Γιουγκοσλαβίαν περίπου

'Υπάρχουν

36.000 πρ6σφυ

γες, καί τοvτο πρέπει lδιαιτέρως νά τ6 προσέξη ή Κυβέρ

Κ. Καραμανλής:

Τ6 ζήτημα τών προσφύγων αύτών

άπησχ6λησεν καί τ6ν ΟΗΕ, όταν δ Σέρβος άvτιπρ6σωπος
Μπέμπλερ τ6 έφερεν ένώπι6ν του καί έζήτησε τήν έπανα

φοράν των. 'Εάν ή Κυβέρνησις δέν έξετάση τ6 θέμα αύτ6
καί ο{ πληθυσμοί αύτοί έπανέλθουν κατά έναν οlονδήποτε

τρ6πον, θά ένισχυθή ή άπαίτησις διά μειον6τητας. Μεταξύ
τών

36.000

ύπάρχουν φυσικά καί

5.000

οί δποίοι βιαίως

ήκολούθησαν. 'Εάν, συνεπώς, δέν άποφευχθή ή έπάνοδος
εlς τήν 'Ελλάδα τών πληθυσμών αύτών, ύπάρχει μέγας
κίνδυνος, καί άσφαλώς α{ μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεις
θά διαταραχθούν εlς τ6 μέλλον. Διά τοvτο, έπαναλαμβάνω
καί πάλιν, ή Κυβέρνησις πρέπει ίδιαιτέρως νά προσέξη τά

θέματα, τά δποία έθεσα ένώπιον τής Βουλής;; 93.

νησις, δι6τι ή κατά έναν οίονδήποτε τρ6πον έπάνοδος τών
προσφύγων αvτών εlς τήν 'Ελλάδα θά ένισχύση τάς προ

βαλλομένας άξιώσεις καί θά άποβή κίνδυνος διαταράξεως
τών σχέσεων εlς τ6 μέλλον. Μεταπολεμικώς κατεβλήθη
μία προσπάθεια συνασπισμού τών Σλάβων εlς βάρος τής
'Ελλάδος, τής Κομινφ6ρμ, ίνα δι' αvτοv τοv τρ6που κυρι
αρχήσουν τής Μεσογείου. Εύτυχώς ή

·Ελλάς, χάρις εlς

τήν γενναίαν στάσι ν της καί τ6ν ήρωισμ6ν τών τέκτων της,
άντέστη κατά τής έπιβουλής αύτής, ή δέ Γιουγκοσλαβία έν

τφ μεταξύ κατώρθωσε νά άποκτήση τήν άνεξαρτησίαν της
έναντι τής Ρωσίας, καί αvτ6 διηυκ6λυνε τάς διαπραγματεύ
σεις μεταξύ τών δύο λαών.

Έάν τά δύο αύτά θέματα δέν

άντιμετωπισθοvν καί δέν ξεκαθαρισθούν έν τfί προ6δφ τών
διαπραγματεύσεων, γεwaται ζήτημα διαταράξεως εlς τ6
μέλλον τών σχέσεων τών δύο χωρών.

•Ως γνωστ6ν,

κύριοι

βουλευταί, τ6 ποσοστ6ν τών σλαβοφώνων μεταξύ του πλη
θυσμού τής Βορείου 'Ελλάδος άνέρχεται εlς

2%.

Έκ τοv

ποσοστού δέ αύτοv οί πλείστοι ήκολούθησαν τούς Βουλγά
ρους μετά τ6ν π6λεμον, συνεπείq. τών έγκλημάτων, τά

δποία διέπραξαν κατά τήν Κατοχήν εlς βάρος τών κατοί
κων τής Μακεδονίας.

ΜΑΡτΙΟΥ

1951

'Εξ άφορμής προτάσεως τοϋ πρωθυπουργοϋ, Σ.
Βενιζέλου, γιά τή διακοπή των έργασι&ν τής Βουλής
μέχρι τής 25ης 'Ιουνίου, προκειμένου νά καταρτίσει

ή Κυβέρνηση τόν προϋπολογισμό καί νά έπεξεργα
στεί τό έκλογικό σύστημα, δ Κ. Καραμανλής άνα

πτύσσει άπό τό βήμα τήν άκόλουθη άποψη :
<ιΚύριοι βουλευταί, ή κατάστασις τήν δποίαν τώρα άν
τιμετωπίζομεν δέν ε[ναι δυνατ6ν νά έξηγηθή διά τής λογι

κής. Συμβαίνουν εlς τ6ν τ6πον μας τ6σον άπίθανα πράγμα
τα, ώστε έγώ τούλάχιστον δέν δύναμαι νά καταλάβω πώς
λειτουργεί ή δημοσία μας ζωή. Εlναι άληθές, καί πάντες
παραδεχ6μεθα τοvτο, ότι ή πολιτική ζωή του τ6που μας
δέν λειτουργεί καλώς καί συνεπείq. τούτου ή ζημία εlναι
μεγίστη. Δέν θά έπεκταθώ εlς συγκεκριμένα παραδείγματα

τής άνωμάλου λειτουργίας τής δημοσίας ζωής του τ6που
μας. Θά άναφέρω όμως δύο χαρακτηριστικά περιστατικά
τής καταστάσεως αύτής. νΕχω τήν πληροφορίαν, πρώτον,
ότι ο{ ΗΕλληνες τής 'Αμερικής έχουν τεράστια κεφάλαια

Γ. Μόδης: Ουδέποτε, κύριε συνάδελφε, ύπήρξεν σλα
βική μειονότης έν Μακεδονίq..

έπενδύσει εlς δολλάρια έν 'Αμερικfί, τά δποία κεφάλαια
θά έπεθύμουν νά φέρουν έν

•Ελλάδι,

άναστέλλουν όμως

τήν ένέργειάν των αvτήν λ6γω τής άνωμάλου δημοσίας μας

Κ . Καραμανλής: Εlμαι ύποχρεωμένος νά τ6 τονίσω, δι6τι κατάγομαι έκ Βορείου

16

•Ελλάδος καί δι6τι

τ6 θέμα ύπήρ

ζωής. Δύναταί τις εύκ6λως νά ύπολογίση τήν έκ τούτου
ζημίαν.

Ήρώτησα έξ άλλου κάποτε διαπρεπή νΑγγλον

ξεν άφορμή καταστροφών καί διώξεων εlς τήν Β6ρειον

πολιτικ6ν ποία τά κριτήρια του έκπολιτισμοv μιaς χώρας

•Ελλάδα.

καί μοv άπήντησεν ότι αύτά εlναι κυρίως ή καλή λειτουρ

Δένε[ναι δυvατ6ν, έφ

'

όσον διεξάγομεν διαπρα

γματεύσεις πρ6ς άποκατάστασιν φιλικών σχέσεων μεταξύ
τών δύο χωρών, νά άφήσωμεν άνοικτήν τήν πληγή ν αύτή ν,
ή δ ποία πρέπει, χάριν τής σταθερ6τητος αvτών τούτων τών

γία τής πολιτικής ζωής του τ6που.

;; ·Η τύχη

του λαοv αύτοv θά ή το καλυτέρα έάν είχομεν

τήν διάθεσιν ήμείς ο{ πολιτικοί νά τ6ν βοηθήσωμεν δίδον

36.000

τες εlς τ6ν τ6πον σταθεράν Κυβέρνησιν. Ή πολιτική όμως

προσφύγων εlς τήν Γιουγκοσλαβίαν, τών δποίων ή έπάνο

άστάθεια έν 'Ελλάδι κατήντησε φαίνεται χρ6νιον ν6σημα

δος, ώς έτ6νισα, θά ένισχύση τάς σλαβικάς άξιώσεις, πρέ

καί ύπεύθυνοι εlς τοvτο είμεθα ήμείς οί πολιτικοί.

σχέσεων εlς τ6 μέλλον, νά κλείση. Τ6 θέμα τών

πει lδιαιτέρως νά τ6 προσέξωμεν, δι6τι πρ6κειται περί

;; νΑς μου έπιτραπή

ν' άναφερθώ εlς τήν τελευταίαν πο

πληθυσμών, οί δποίοι έπολέμησαν κατά τής 'Ελλάδος,

λιτική ν έξέλιξιν. Βασανίζομεν έπί

άργ6τερα έγιναν Σέρβοι, εlσήλθον εlς τ6 ΕΑΜ, διά νά

χωρίς νά θέλωμεν νά δώσωμεν μίαν σταθεράν Κυβέρνησιν,

έξακολουθήσουν τ6ν π6λεμον έναντίον μας.

καίτοι δ λα6ς μέ άγωνίαν άνέμενεν νά ίδη τήν έπαύριον

14

μήνας τ6ν τ6πον,

τών έκλογών σταθεράν καί ίκανήν Κυβέρνησιν, δυναμένη ν
Γ. Μόδης: Μερικοί άπό τους σλαβοφώνους, οί δποίοι

νά άξιοποιήση τ6 ύπ6λοιπον τής άμερικανικής βοηθείας.

καί κατά τό παρελθόν ύπήρξαν UΕλληνες, αύτοί έξακολου

Εlναι κατά ταvτα φυσικ6ν νά αίσθάνεται δ λα6ς βαθείαν άπο

θοϋν νά εΙναι καί σήμερον. Οί άλλοι ύπήρξαν καί έξακο-

γοήτευσιν έκ τής έπί 14μηνον άκυβερνησίας τής χώρας.
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»Γίνεται συνεχώς λόγος περί έκλογών, καίτοι νομίζω

δείχθη δτι δέν έγένετο μετατόπισις πολιτικών δυνάμεων,

δτι ούδείς έξ ήμών πιστεύει δτι αύταί ε{ναι rΔφέλιμοι ή

ώστε νά τεθή ζήτημα έκλογών. Τό συμπέρασμα λοιπόν έκ

άναγκαίαι. Δέν έχομεν τό θάρρος εΙλικρινώς νά κανονίσω

τών έκλογών αύτών ε{ναι, δτι πρέπει νά βαδίσωμεν σταθε

μεν τήν θέσιν μας έπί τοίί ζητήματος τών έκλογών, ώστε νά

ρώτερον εiς τά έργα άνασυγκροτήσεως καί νά σταματήσω

άποτραπή ή κακή έξέλιξις τήν δποίαν έλαβεν ή πολιτική

μεν τήν συζήτησιν περί έκλογών. Ή Κυβέρνησις δμως,

τής άτμοσφαίρας τών έπικειμέ

τούναντίον, μή δίδουσα πολιτικήν κατεύθυνσιν, άφησε

νων έκλογών καθιστά έτι μ ή γόνιμο ν τήν λειτουργίαν τής

μοιραίως νά aγώμεθα πρός έκλογάς χωρίς νά τό θέλωμεν.

μας ζωή. 'Η δημιουργία

)Πώρα ή Κυβέρνησις ζητεί τήν παράτασιν τής άκυβερ

πολιτικής μας ζωής. Ούδείς δέχεται δτι ε{ναι ύπεύθυνος

14

νησίας τοίί τόπου μέ δλας τάς έπακολούθους ταύτης ζημί

μηνών, καίτοι ο{ ύπεύθυνοι εύρίσκονται έν τfj αlθούσυ ταύ

ας. 'Εάν πιστεύη τέλος πάντων δτι α{ έκλογαί ε{ναι άναγ

τυ.

καίαι, πρέπει νά ζητήση νά διαλυθή ή Βουλή τώρα άμέσως

διά τήν κατάστασιν αύτή ν καί διά τήν άκυβερησίαν τών

'Από τήν έπαύριον τών έκλογών έδημιουργήσαμεν

τοιαύτην έξέλιξιν τής πολιτικής μας ζωής, ώστε, χωρίς νά

καί νά σταματήση τό δράμα τής άκυβερνησίας, τό δποίον

δυνηθώμεν νά σχηματίσωμεν ούδ' έπί στιγμήν σταθεράν

άρκετά έπί 14μηνον έταλαιπώρησε τόν λαόν.

Κυβέρνησιν, άγόμεθα εlς έκλογάς, κατqστάvτες ούτω, θά

νησις περιπίπτει καί εlς τήν έξής άνακολουθίαν: παραδέ

έλεγα, έπιζήμιοι εlς τόν τόπον καί έλαφρώς άνυπόληπτοι.

χεται δτι ή παροίίσα Βουλή δέν δύναται νά δώση βιώσιμο ν

»Κύριοι συνάδελφοι, έπαναλαμβάνω δτι διά τήν κατά

Κυβέρνησιν καί δι· αύτό άκριβώς θέλει νά γίνουν έκλογαί,

στασιν αύτή ν, καίτοι ούδείς έξ ήμών νομίζει δτι ε{ναι ύπεύ

ζητεί δμως τήν άναβολήν τών έργασιών τοίί Σώματος καί

θυνος, έν τούτοις ύπεύθυνοι είμεθα ήμείς καί κυρίως τά

τήν παράτασιν κατά ταίίτα τής ζωής τής παρούσης Βουλής

Ή Κυβέρ

κυβερνητικά κόμματα, τά δποία άπό τής έπομένης τών

καί τήν συνέχισιν τής άκυβερνησίας έπί πεvτάμηνον άκό

έκλογών έχουν τήν πρωτοβουλίαν εlς τήν έξέλιξιν τής πο

μη. Διά τήν αίτησιν αύτή ν τής Κυβερνήσεως έχω τήν γνώ

λιτικής μας ζωής. Τά κυβερνητικά κόμματα έπρεπε άπό

μη ν δτι δέν ύπάρχει σοβαρόν τι έπιχείρημα, ένώ τούναντί

τής έπομένης τών έκλογών ή νά δώσουν σταθεράν Κυβέρ

ον ή Βουλή πρέπει νά έργασθή κατ· αύτάς διά τήν ψήφισι ν

νησιν εlς τόν τόπον, όπερ ούδέποτε έπραξαν, ή νά διαπι

τοίί έκλογικοίί νόμου.

)) Ό

στώσουν έκτοτε τήν άδυναμίαν τής Βουλής vά δώση βιώ

άξιότιμος άvτιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως πρό

σιμον Κυβέρνησιν καί νά μας δδηγήσουν πρός έκλογάς.

ένός έτους έκαμε τήν όρθήν δήλωσιν δτι δλόκληρος δ πο

Ούδέν έκ τούτων έγένετο. Καί τοίίτο δέν φθάνει, άλλά ή

λιτικός κόσμος πρέπει νά γνωρίζη έκ τών προτέρων τό

άνώμαλος πολιτική κατάστασις συνεχίζεται μέ τήν άρνη

έκλογικόν σύστημα, βάσει τοίί δποίου θά διενεργηθοίίν αl

σιν τής Κυβερνήσεως vά δηλώση σαφώς τάς κυβερνητικάς

προσεχείς έκλογαί. Σήμερον ή Κυβέρνησις λέγει δτι θά

περί τών έκλογών προθέσεις.

χωρήση εiς τάς έκλογάς.

Ή Κυβέρνησις, δηλαδή,

•Αφοίί

λοιπόν αl έκλογαί κατέ

άφοίί δλως αύθαιρέτως διεπίστωσεν δτι ή Βουλή δέν δύνα

στησαν άναγκαίαι, άπαραlτητον ε{ναι νά γνωρlζη δ πολι

ται νά δώση βιώσιμον Κυβέρνησιν, έδήλωσεν άορίστως

τικός κόσμος έκ τών προτέρων τό έκλογικόν σύστημα μέ

δτι θά γlνουν έκλογαί. Θά ήθελα νά έρωτήσω δμως, έάν

τ6 δποίον θά γίνουν αi έκλογαί. Ή Κυβέρνησις δέον νά

πιστεύη ή Κυβέρνησις δτι αί έκλογαί ε{ναι rnφέλιμοι ή

άναθεωρήση τήν άπόφασlν της περί διακοπής τών έργασι

άναγκαίαι. ·Εγώ προσωπικώς έχω τήν γνώμη ν δτι α{ έκλο

ών τοίί Σώματος. Ε{ναι άπαραίτητον δπως ή Βοiιλή συνε

γαί όχι μόνον δένε{ναι rnφέλιμοι ύπό τάς παρούσας συνθή

χίση τάς έργασίας της, διότι ή άναστολή των έργασιών

κας, άλλά τούναντίον ε{ναι έπιζήμιοι, πράγμα τό δποίον

αύτής θά δημιουργήση μίαν άγωνιώδη κατάστασιν εlς τόν

νομίζω δτι ο{ περισσότεροι έξ ήμών πιστεύομεν, καίτοι

πολιτικόν κόσμον τής χώρας. Πρός τοίίτο, δέον ή Κυβέρ

άθελήτως ήκολουθήσαμεν πάντες τόν δρόμον πρός τάς

νησις νά φέρη έγκαίρως ένώπιον τοίί Σώματος τόν έκλογι

έκλογάς έκ σφάλματος τής Κυβερνήσεως. Έγώ παραδέ

κόν νόμον καί ε{τα άμέσως νά χωρήση εiς έκλογάς. Δι·

χομαι ότι ή παροίίσα Βουλή έχει άρίστην σύvθεσιν καί θά

αύτό, θά παρεκάλουν τήν Βουλήν νά άντιδράση εlς τήν

ε{ναι δύσκολον νά έπιτύχωμεν καλυτέραν ταύτης.

διακοπή ν τών έργασιών αύτής, διότι, έάν δέν λύσωμεν τό

))Α{ έκλογαί λοιπόν ε{ναι έπιζήμιοι εlς τόν τόπον μας
ύπό τάς παρούσας συνθήκας, δδηγούμεθα δμως πρός ταύ

πολιτικόν μας πρόβλημα, ε{ναι μάταιον νά άσχολούμεθα
διά τήν λύσιν άλλων θεμάτων.
))Κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, θά φέρετε μεγάλην

τας έκ σφάλματος τής Κυβερνήσεως.

)) Ή Κυβέρνησις

πρέπει κατά τρόπον σαφή νά καθορί

ση τήν θέσιν της έπί τοίί ζητήματος τών έκλογών, δηλαδή

ή νά παραδεχθή ότι δέν ύπάρχει άνάγκη νά γίνουν έκλογαί
καί νά τερματισθή αύτή ή συζήτησις ή νά ζητήση νά δια

εύθύνην διά τήν διακοπήν τών έργασιών τής Βουλής, θά
προσφέρετε δέ τήν μεγαλυτέραν ύπηρεσίαν εlς τόν τόπον

άν άναθεωρήσητε τήν άπόφασίν σας περί διακοπής τών

έργασιών τής Βουλήρ) 94 •

λυθή ή Βουλή aμέσως καί νά γίνουν έκλογαί διά νά έξέλ
θωμεν τοίί πολιτικοίί άδιεξόδου, ε{ς τό δποίον περιήλθα

2

ΙΟΥΛΙΟΥ

μεν, δίδουσα ούτω μίαν πολιτικήν κατεύθυνσιν.

Σ. Βενιζέλος: Καί α{ έκλογαί έπίσης iΙναι πολιτική
κατεύθυνσις.
Κ. Καραμανλής: 'Ορθώς, κύριε πρόεδρε, δένέδηλώσα
τε δμως σαφώς τοιοίίτον τι.
))Α{ δημοτικαί έκλογαί άπέδειξαν δτι ή παροίίσα Βουλή

δέν εύρίσκεται εiς άντίθεσιν μέ τήν λαϊκή ν θέλησιν. 'Απε-

1951

·Ο Κ. Καραμανλής νυμφεύεται τήν 'Αμαλία Κα
νελλοπούλου, κόρη του 'Αναστασίου καί άνεψιά του
Παναγιώτη Κανελλοπούλου.

12

ΙΟΥΛΙΟΥ

1951

Κατά τή συζήτηση στή Βουλή του νομοσχεδίου

«περί τροποποιήσεως του νόμου

5493/32 "περί έκΆο-
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΛΠΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΆΞΕΩΝ

Ό γάμος τοv Κ. Καραμανλή μέ τήν 'Αμαλία Κανελλοπούλου.
Δεξιά ό Α. Παπάγος καί δ Π. Κανt;λλόπουλος.
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γής βουλευτών")), δ Κ. Καραμανλής ύποστηρίζει τήν

των, πλήν όμως ύπάρχουν κ:αί lσχυραί Κυβερνήσεις. Τό

άιcόλουθη aποψη:

άvτίθετον άκ:ριβώς συνέβη εlς τήν Γαλλίαν, όπου έκ: τfjς
άναλογικ:fjς ύπάρχουν πολλά κόμματα μ ή δυνάμενα νά δώ

Κ. Καραμανλής: Κύριοι βουλευταί, πρό δiμήνου, άπό

σουν ίσχυράν Κυβέρνησιν είς τόν τόπον. Ε{ναι γνωστόν

του βήματος τούτου συνέστησα είς τήν Κυβέρνησιν νά μή

ότι ή άναλογικ:ή πληθύνει τά κ:όμματa κ:αί ώς έκ: τούτου

διακ:όψη τάς έργασίας τής Βουλfjς κ:αί ότι δφείλει νά έκ:κ:α

δύσκ:ολον ε{ναι νά ύπάρξη Iσχυρά Κυβέρνησις. Τό πλειο

θαρίση τήν πολιτικ:ήν κατάστασιν, είτε διά τfjς διευρύνσε

ψηφικ:όν σύστημα έχει τά άντίθετα άποτελέσματα, πρέπει

ώς της, είτε διά τfjς καταθέσεως του έκ:λογικ:ου νόμου. Δυ

όμως νά έφαρμόζεται πρίν δημιουργηθουν πολλά κόμματα,

στυχώς έπραξε τό άντίθετον, κ:αί έχω τήν έντύπωσιν ότι ή

νά έφαρμόζεται έπανειλημμένως ώστε νά άναγκ:άση όλα τά

έξέλιξις τών πραγμάτων έδικ:αίωσε τάς άπόψεις μας διότι

κόμματα νά συγχωνευθουν είς δύο. Ζωντανόν παράδειγμα

ουδείς σήμερον έλέγχει τήν πολιτική ν ζωήν του τόπου.
>>Κύριοι βουλευταί, λαμβάνω μέ άπροθυμίαν τόν λόγον,

περί του ότι τό σύστημα τουτο έχει άγαθά άποτελέσματα
ε{ναι ή Μεγάλη Βρεταwία. 'Α νέφερα τά παραδείγματα αυ

διότι πιστεύω ότι α{ συζητήσεις εlς τήν Βουλήν κατέστη 

τά διά νά άποδείξω ότι τό άνθρώπινον ύλικ:όν εlναι παρά

σαν άνευ έννοίας, διότι ουδείς έξ ήμών προσέρχεται είς

γων άποφασιστικ:ώτερος άπό τό έκ:λογικ:όν σύστημα.

τήν αίθουσαν ταύτην νά άναζητήση τήν άλήθειαν κ:αί νά

>>νΗθελα νά έπιστήσω τήν προσοχή ν τfjς Βουλfjς εlς τό

πράξη τό κ:αθfjκ:ον του. Έδημιουργήθη μία νοσηρά πολι

ότι, άν δέν κ:ατορθώσωμεν νά διαλύσωμεν τήν νοσηράν

τική άτμόσφαιρα, ή δποία κ:αθιστii άδύνατον τήν λειτουρ

αυτήν άτμόσφαιραν, έπί ματαίφ διά τfjς άλλαγfjς τών πολι

γίαν του πολιτεύματος, κ:αί δεικνύει ότι δέν έχομεν συνεί

τικών συστ-ημάτων έπιδιώκ:ομεν τήν λύσιν του πQλιτικ:ου

δησιν τfjς έλληνικ:fjς πραγματικότητος. Άποδοκ:ιμάζομεν

μας προβλήματος.

κατά τρόπον συμβολικ:όν κ:αί έπιδοκ:ιμάζομεν κατά τόν ίδι

κ:άμωμεν μίαν ίσχυράν Κυβέρνησιν, όπερ μάλιστα τονίζω

'Εγώ, άντί τών έκ:λογών, προτείνω νά

ον έπίσης τρόπον. Θά fjθελα, κύριοι συνάδελφοι, νά άναφέ

ότι δφείλομεν νά πράξωμεν, μέ σποπόν νά δυνηθώμεν νά

ρω μερικά περιστατικά άποδεικ:νύοντα τήν παραμόρφωσιν

λύσωμεν τά ζητήματα του τόπου κ:αί νά έξυψώσωμεν ούτω

15 μfjνας,

τόν πολιτικ:όν κόσμον τfjς χώρας. Εlμαι βέβαιος ότι αί

χωρίς νά δ ίδωμεν λύσιν εlς τό πολιτικό ν πρόβλημα. Εύρι

έκ:λογαί, άν γίνουν, δέν θά γίνουν παρά μόνον διά νά άπα

του πολιτεύματος. Βασανίζομεν τήν χώραν έπί

σκ:όμεθα καθ. όλον αυτό τό διάστημα μεταξύ φθορiiς κ:αί

δείξουν τήν άλήθειαν αUτήν, δηλαδή νά άποδεlξουν τήν

άφθαρσίας, έάν πρέπει νά κ:άμωμεν Κυβέρνησιν

χρεοκ:οπίαν

fj

νά προ

σφύγωμεν εlς έκ:λογάς. Είς τό πρόβλημα αυτό, έάν ύπfjρχε

τών πολιτικών κ:ομμά1:ων.

ουδεμία

έλπίς

ύπάρχει περί καλυτερεύσεως τfjς καταστάσεως, έάν κ:ατέλ

καλή πίστις, έπρεπε άμέσως νά δοθfj λύσις, άλλως έδει νά

θωμεν εlς έκ:λογάς, ένώ τουναντίον μέ τόν έκ:λογικ:όν σά

είχομεν προσφύγει εlς έκ:λογάς. νΗδη διά τών ζημιών, αl

λον έτι περισσότερα δεινά θά έπισωρεύσωμεν εlς τόν τό

δποίαι έπfjλθον είς τόν τόπον ένεκα τfjς έκ:κ:ρεμότητος του

πον μας.

πολιτικ:ου ζητήματος κ:ατέστημεν άνυπόληπτοι.

»Διά τήν κατάστασιν, εlς ήν περιήλθομεν, τήν ευθύνη ν

>> νΗδη άφου διήλθομεν όλα αυτά τά στάδια, άγόμεθα

φέρει ή Κυβέρνησις, κ:αί κυρίως τά κόμματα τών Φιλελευ

πρός έκ:λογάς, παρά τήν λογικήν, παρά τό συμφέρον του

θέρων κ:αl του κ. Παπανδρέου, διότι αυτά κατηύθυναν τήν

έθνους κ:αί τήν θέλησ{ν μας. Πιστεύω ότι, έκτός άπό τό

πολιτικ:ήν ζωήν τfjς χώρας έπί 15μηνον κ:αί περιήγαγαν

Ααϊκ:όν κόμμα, τό δποίον έχει δίκαιον νά έπιδιώκ:η τάς

τήν πολιτική ν κατάστασιν εlς τό άδιέξοδον τουτο. Καί τά

έκ:λογάς, όλοι οί άλλοι άγόμεθα πρός ταύτας, χωρίς νά τό

δύο σχηματισθέντα μετά τάς τελευταίας έκ:λογάς πολιτικά

θέλωμεν. Δέν πρέπει νά άναμένη ουδείς βελτίωσιν τfjς δη

σχήματα διελύθησαν. Καί εlς τουτο φέρει βαρεία ν ευθύνη ν

μοσίας ζωfjς, χωρίς νά άντιμετωπίσωμεν μέ τό άπαιτούμε

κ:αί δ κ:. Παπανδρέου, διότι δι

νον θάρρος τά δρθούμενα προβλήματα του τόπου. Πρό τι

δεύτερον κ:οινοβουλευτικ:όν σχfjμα κ:αί όχι διότι διεσπά

νων μηνών δ κ:. Κανελλόπουλος έξεφώνησεν ένα λόγον είς

σθη τό Ααϊκ:όν κόμμα, ώς έδήλωσεν δ κ:. Παπανδρέου.

τήν Θεσσαλονίκ:ην. Ό πολιτικός κόσμος τότε ώς σύνο
λον, ήγουμένης τfjς Κυβερνήσεως, έκ:ήρυξεν έν κι νδύνφ τό
πολίτευμα κ:αί έξεφωνήθησαν δραματικοί λόγοι. Κατόπιν,
εlς δημοσιογράφος κ:ατηγόρησεν έναν άνακ:τορικ:όν ύπάλ
ληλον. Καί πάλιν τότε σύσσωμος δ πολιτικός κόσμος
ήγέρθη. Πρό

15-20

ήμερών παρητήθη δ άρχιστράτηγος

Παπάγος. 'Ο πολιτικός κόσμος τό γεγονός τουτο τό πα
ρfjλθεν έν σιγfl, ώσάν νά μ ή συνέβη τίποτε. Τό γεγονός ότι

τά άσήμαντα περιστατικά δημιουργουν δλόκ:ληρα ζητήμα
τα, ένώ άντιθέτως άλλα, τά δποία θά ήδύναντο νά άναστα

'

άλλους λόγους διελύθη τό

Γ. Παπανδρέου: 'Η διάλυσις του δευτέρου κυβερνητι
κου σχήματος έγένετο πρό τής διασπάσεως του Λαϊκου

κόμματος .

•Η

Κυβέρνησις τότε έπεσεν έξάλλου λόγου καί

άπόψε έξήγησα τόν λόγον αύτόν. Κατ' έπανάληψιν είπατε
δτι ενα μέρος τής εύθύνης βαρύνει καί έμέ καί κυρίως διότι
τό πρώτον πολιτικόν σχήμα άπέκλεισε τόν σχηματισμόν

του δευτέρου . Τά πράγματα δμως άπέδειξαν τό άντίθετον:
μόλις τό πρώτον πολιτικόν σχήμα διελύθη, μετ' όλίγας
ήμέρας έπηκολούθησεν τό δεύτερον.

τώσουν τήν χώραν, ή Βουλή τά παρέρχεται έν σιγfl, ε{ναι

Κ. Καραμανλής : 'Εγώ λέγω ότι διά τήν σημειωθείσα ν

ένα δείγμα του ότι τό πολίτευμά μας δέν λειτουργεί φυσιο

κ:ατάπτωσιν του πολιτικ:ου κόσμου τήν εUθύνην κυρίως φέ

λογικά. .

ρουν τά κόμματα έκ:είνα τά δποία κατηύθυναν τήν πολιτι

>>Δέν ύπάρχει, κύριοι συνάδελφοι, lδανικ:όν τι έκ:λογι

κ:ήν ζωήν τfjς χώρας κατά τό διαρρευσαν άπό τών έκ:λογών

κ:όν σύστημα. Τό ίδιον σύστημα έχει διάφορον έπίδρασιν

15μηνον. Αέγω ταυτα, διότι πρέπει νά λεχθουν κ:αί νά άπο

έφαρμοζόμενον είς διαφόρους χώρας. Καί διά νά φέρω ένα

δοθουν αl εUθυναι εlς έκ:είνους είς τούς δποίους άνήκ:ουν

παράδειγμα, λέγω ότι εlς τήν Έλβετίαν, Βέλγιον,

διά

Όλ

τήν έξέλιξιν αυτήν

τfjς πολιτικ:fjς

καταστάσεως.

λανδίαν κ:αί Σουηδίαν έφαρμόζεται άπό πολλών έτών ή

'Εμνημονεύθη ότι έπ' ευκ:αιpίf! του βασιλικ:ου μηνύματος

άναλογικ:ή. Καί ύπάρχει εlς αυτά τά Κράτη πληθύς κ:ομμά-

θά έγένετο Κυβέρνησις Φιλελευθέρων

-

Δημοκ:ρατικ:ου
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Σοσιαλιστικοί) καl ΑΕΚ. ~σμως καί παλαι6τερον ύπήρξεν
ή δυνατ6της αύτή, τά ιcυβερνητικά δμως κ6μματα ά.πέρρι
ψαν τοuτο, έπιμένοvτα εlς μίαν Κυβέρνησιν μειοψηφίας,

πέμπτη συνεχή φορά βουλευτής του νομοu Σερρών.

Τά συγκεντρωτικά άποτελέσματα των έκλογών
τής 9ης Σεπτεμβρίου ήταν τά άκόλουθα:

δπερ συνετέλεσεν εlς τ6 πολιτικ6ν ά.διέξοδον εlς δ νuν
Νόμιμος πληθυσμός:

περιrjλθομεν.

» 'Επειδή

πιστεύω δτι ή μετεκλογική κατάστασις θά

έπισημοποιrjση την χρεοκοπίαν του πολιτικοί) κ6σμου,
προτείνω εlς τrjν Κυβέρνησιν δπως, έπιδεικνύουσα τ6

ά.παιτούμενον θάρρος, έπιδιώξη τ6ν σχηματισμ6ν σταθε
ρfiς Κυβερvrjσεως, lκανfjς νά βγάλη τrjν χώραν ά.π6 τ6

&διέξοδο ν εlς δ περιήλθε. Διά πfiσαν κακήν πολιτική ν έξέ
λιξιν τrjν εύθύνην κυρlως φέρει τ6 κ6μμα τών Φιλελευθέ
ρων, δι6τι τοuτο εύρlσιcεται εlς τrjν Κυβέρνησιν καί κα

τευθύνει την πολιτική ν ζωήν τοu τ6που ά.φ' έν6ς καίε{ναι
τ6 μεγαλύτερον κ6μμα ά.φ' έτέρου. 'Εάν τοuτο δέν κατα

στft δυνατ6ν νά τ6 πράξη ή Κυβέρνησις, όρθ6ν ε{ναι, νομί
ζω,

ol

βουλευταί νά ά.ντιταχθοuν εlς τάς ά.ποφάσεις τών

ά.ρχηγών των, διά τήν σωτηρlαν τοu fθνους, δι6τι άλλως

φέρουν βαρυτάτην εύθύνην μη πράττοvτες τ6 καθήκον μας.
Ε{ναι παράλογον νά διαλύσωμεν μlαν Βουλή ν μέ θαυμασί
αν πολιτικήν δμοιογένειαν. 'Επαναλαμβάνω πάλιν τήν εύ
χrjν, δπως, πρίν δημιουργηθft ά.νεπαν6ρθωτος κατάστασις,

7.395.219, έγγεγραμμένοι έκλο
2.224.246, έψήφισαν: 1.717.012 (23,21% του νόμιμου
πληθυσμου, 77,11% των έγγεγραμμένων), &γκυρα ψηφο
δέλτια: 1.708.904, έκλογικές περιφέρειες: 41, σύνολο
έδρίi>ν: 258, σύνολο ύποψηφίων: 1.881.
~Ελαβαν, 'Ελληνικός Συναγερμός 624.316 (36,53%):
&δρες 114 (44,18%), ΕΠΕΚ 401.379 (23,49%): &δρες 74
(28, 68%), κόμμα Φιλελευθέρων 325.390 (19,04%): &δρες 57
(22,09%), ·Ενιαία Δημοκρατική 'Αριστερά (ΕΔΑ) 180.646
(10,57%): &δρες 10 (3,88%), Λαϊκόν κόμμα 113.876 (6,66%):
&δρες 2 (0,78%), Γ. Παπανδρέου 35.810 (2,10%), 'Αγροτι
κόν 21.009 (1,23%): Ι &δρα, Σοσιαλιστικόν κόμμα 3.912
(0,23%), Διάφοροι 2.572 (0,15%).
γείς:

Ό Α. Παπάγος, μολονότι δ 'Ελληνικός Συνα
γερμός άναδείχτηκε πρώτη δύναμη στή Βουλή, δέ

δέχτηκε νά ήγηθεί Κυβερνήσεως συνασπισμοί), μέ
τήν πεποίθηση δτι τά συμμαχικά κυβερνητικά σχή

τ6σον ο{ ά.ρχηγοί δσοv καί ο{ βουλευταί, ά.vαλογιζ6μενοι

ματα δέν ε{ναι ίκανά νά άποδώσουν γόνιμο εργο. Σέ

τάς εύθύνας μας, δώσωμεν τήν πρέπουσαν λύσιν εlς τ6 πο

μεταγενέστερο έρώτημα, αν ε{χε άντίθετη γνώμη, δ

λιτικ6ν ζήτημα σχηματlζοvτες lσχυράν Κυβέρνησιν 95>>.

Κ. Καραμανλής άπάντησε:

31

ΙΟΥΛΙΟΥ

«Εlχα πράγματι άντίθετον γνώμην. Ύπεστήριξα

1951

δτι δ Παπάγος έπρεπε νά λάβη τήν έντολήν καί νά

Εύθύς μετά τήν άναγγελία τής άποφάσεως του

σχηματίση Κυβέρνησιν. Τήν θέσιν αύτήν τήν ύπε

'Αλέξανδρου Παπάγου νά ίδρύσει νέο πολιτικό όρ

στήριξα διά τρείς λόγους:

γανισμό, τόν «'Ελληνικό Συναγερμό)), τά μέλη του

Κυβερνήσεως έκ μέρους του Παπάγου θά ώδηγουσε

Λαϊκου

κατ' άνάγκην εlς τήν άποκατάστασιν τών σχέσεών

• Ενωτικου

κόμματος άποφασίζουν δμόφωνα

1)

διότι δ σχηματισμός

τή διάλυση του κόμματος, προκειμένου νά διευκολύ

του μέ τό Στέμμα, τήν δποίαν έθεώρουν έθνικώς

νουν τήν εύρύτερη συσπείρωση γύρω άπό τό στρα

άναγκαία,

τάρχη. Συγκεκριμένα, δ Σ. Στεφανόπουλος δήλωσε

γών, δεδομένου δτι συμβάλλουν εlς τήν πολιτικήν

2)

διότι εlμαι έναντίον τών συχνών έκλο

δτι ή ίδρυση τής ΛΕΚ άπέβλεπε στόν τερματισμό

άστάθειαν του τόπου μας, καί 3), καί σπουδαιότερον,

των «παλαιών κομματικών μεθόδων)), προσπάθεια

διότι έπίστευα δτι, έάν ή Κυβέρνησις Πλαστήρα

πού ηδη άναλαμβάνεται άπό τό στρατάρχη Παπάγο.

Βενιζέλου έψήφιζε, δπως προετίθετο,

Κατόπιν τούτου, τό ΛΕΚ, άποβλέποντας στή συνέ

άναλογικήν, δ Συναγερμός, καί μόνον έκ του λόγου

-

τήν άπλήν

νωση δλων των έθνικών δυνάμεων τής χώρας, άποφά

αuτου, θά όπισθοδρομουσε, διότι θά έχανε τόν ψυχο

σισε τ~ διάλυσή του. <<Προχωροuμεν)), κατέληξε, «μέ

λογικόν παράγοντα. Τά πράγματα δμως έξελίχθησαν

πίστιν καί άγνότητα προθέσεων είς τήν έθνικήν του

κατά τρόπον διάφορον καί έδικαίωσαν έκείνους οί

κίνησιν)).

δποίοι εlχαν άντίθετον μέ τήν lδικήν μου γνώμην.

Τήν ίδια ήμέρα, δ Α. Παπάγος άνήγγειλε τήν άπό

'Η διαφωνία μου άλλωστε έπ' αuτου ή το τόσον γνω

φασή του νά μετάσχει στόν έκλογικό άγώνα καί κα

στή, ώστε δ Βενιζέλος μου έστειλε τόν ύπουργόν κ.

λοuσε τούς 'Έλληνες νά τόν περιβάλουν «διά τής

Σπαήν καί μου έπρότεινε νά μετάσχω τής Κυβερνή

έμπιστοσύνης των, ίνα άπαλλαγή ή ·Ελλάς τής άκυ

σεως, καί μάλιστα ώς ύπουργός τής 'Εθνικής 'Αμύ

βερνησίας καί άποκτήση σταθεράν Κυβέρνησιν)),

νης, πράγμα πού θά διευκόλυνεν τήν θέσιν τής Κυ

καί προκειμένου νά έπιτευχθεί «ή πραγματική άλλα

βερνήσεως, προ καλούσης τότε εlς τάς 'Ενόπλους

γή, τήν δποίαν ζητεί τό εθνος)),

Δυνάμεις κάποιαν δυσπιστίαν λόγω Πλαστήρα. Του

εlπα δτι δέν συζητώ τό θέμα, παρά τήν διαφων{αν μέ

9

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

τήν πολιτικήν του Συναγερμου>> 96 •

1951

Διεξάγονται γενικές έκλογές άπό τήν Κυβέρνηση

νέα

Κυβέρνηση

Βενιζέλου μέ τό σύστημα τής ένισχυμένης άναλογι

'Οκτωβρίου

1951, άπό τό

κής (Ν.

Ό Κ. Καραμανλής, μέ τή ση

δευτέρου σέ άριθμό βουλευτικών έδρών κόμματος,

μαία ηδη του 'Ελληνικοu Συναγερμοu, έκλέγεται γιά

τής ΕΠΕΚ, μέ τή συμμετοχή του κόμματος των Φι-

187/8/ 1951).

['Η

σχηματίστηκε,

στίς

27

Ν. Πλαστήρα, άρχηγό του
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1951

λελευθέρων, ύπό τόν Σ. Βενιζέλο. Ή Κυβέρνηση

τό δποίον έφερε ώς πρώτο κόμμα τόν 'Ελληνικόν

Πλαστήρα

Συναγερμόν, ύπεχρέωνε τόν βασιλέα νά καλέση τόν

τίς

11

-

Βενιζέλου παρέμεινε στήν έξουσία ώς

'Οκτωβρίου

Παπάγον πρός διαβούλευσιν διά τόν σχηματισμόν

1952].

Κατά τή νέα περίοδο τής Βουλής

(1951-1952),

δ

Κ. Καραμανλής δρίστηκε μέλος τών κοινοβουλευτι
κών έπιτροπών άρμοδιότητας του ύπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών καί του ύπουργείου Συγκοινω
νιών.

τής νέας Κυβερνήσεως.

»Φοβούμενος ότι τό Στέμμα ήτο δυνατόν νά
άγνοήση τήν ύποχρέωσίν του αύτήν ή ότι ή συνάν

τησις τών δύο άνδρών ήδύνατο νά έπιδεινώση τάς
σχέσεις

των,

έπεσκέφθην

τήν μεθεπομένην τής

έκλογής τόν βασιλέα διά νά του κάμω έκκλησιν, όχι

Σέ μεταγενέστερο κείμενό του, δ Κ. Καραμανλής
άναφέρεται στά γεγονότα πού συνέχονται μέ τίς
έκλογές του Σεπτεμβρίου

1951

καί τά liμεσα έπακό

λουθά τους:

μόνον νά καλέση άμέσως τόν Παπάγον, άλλά καί νά
έπωφεληθή τής συναντήσεως διά τόν τερματισμόν
τής διενέξεως. Εύρήκα τόν βασιλέα, δ δποίος έκ φύ

σεως ήτο άγαθός καί πρaος, εlς έξαλλον κατάστασιν.
'Αφοv έπέκρινεν μέ φράσεις βαρύτατας τόν Παπά

«Κατά τάς έκλογάς αύτάς έξελέγην καί πάλιν
βουλευτής Σερρών ύπό τήν σημαίαν τοv 'Ελληνικού

γον, μοv εlπεν δτι θά τόν καλέση μέν, άλλά τά περαιτέ

ρω θά έξαρτηθοvν άπό τήν συμπεριφοράν έκείνου.

Συναγερμού, εlς τόν δποίον εlχε ένσωματωθεί καί ή

'''Εν συνεχείf! έπεσκέφθην τόν Παπάγον, διά νά

ΑΕΚ. 'Η άνάμιξις του Παπάγου εiς τήν πολιτική ν, ή

του έκθέσω τάς έντυπώσεις μου άπό τήν συνομιλίαν

δποία ύπήρξεν κυρίως συνέπεια τής διενέξεώς του μέ

μου μέ τόν βασιλέα καί νά άπευθύνω καί πρός αύτόν

τό Στέμμα, άπεδείχθη ώφέλιμος διά τήν χώραν, διότι

άνάλογον έκκλησιν. Ό Παπάγος έφάνη ένοχλημέ

ένεκαιvίασε μίαν μακράν περίοδον πολιτικής σταθε

νος άπό τήν πρωτοβουλίαν μου, δεδομένου δτι εlχε

ρότητος. 'Υπήρξεν δμως άτυχής διά τόν ίδιον, έφό

συστήσει δπως ούδείς άπό τούς βουλευτάς έπισκε

σον έδοκίμασε πολλές πικρίες καί έκινδύνευσε νά

φθή τόν βασιλέα.

χάση εlς τήν άρέναν τής πολιτικής δ, τι έκέρδισε εiς

λήν του αύτή ν, άλλά δτι, καί άν τήν έγνώριζα, θά τό

τά πεδία τών μαχών. Ή διένεξις του Παπάγου μέ τό

θεωροvσα καθήκον μου νά συμβάλω εiς τήν άποτρο

Στέμμα ύπήρξε μaλλον άποτέλεσμα παρεξηγήσεων,

πήν μιας συμφορaς, οrα θά ή το . ή έπισημρποίησις

Tov

εlπα ότι άγνοοvσα τήν έντο

τάς δποίας ύπέθαλψεν καί τό άνακτορικό κουτσομ

τής διενέξεως. 'Ο Παπάγος ή το άνθρωπος φλεγματι

πολιό.

κός καί συγκρατημένος, δμιλοvσε όλίγον καί ήτο

»Πρός τό τέλος τοv θέρους του

1950 ol βασιλείς

δύσκολον νά άνακαλύψης εlς τήν έκφρασίν του τά

εlχαν προτείνει στόν Παπάγο, συμφωνούντος καί του

αlσθήματά του, τά όποία έκυμαίνοντο μεταξύ ύπε

Βενιζέλου, δπως άναλάβη τήν διακυβέρνησιν τής

ρηφανείας καί συστολής. 'Ο Παπάγος έτερμάτισε

χώρας. 'Ο Παπάγος άπέκρουσε τήν πρότασιν, μέ τήν

τήν συζήτησιν εlπών: "Ξέρω τί θέλουν, άλλά δένεΙ

δήλωσιν δτι έπ{ ούδενί λόγω προτίθεται νά άναμει

μαι έγώ έκείνος πού όφείλει έξηγήσεις". νΕφυγα μέ

χθή εlς τήν πολιτικήν. Μετά τι να χρόνον δμως έση

ένα αίσθημα άνησυχίας κα{ άπογοητεύσεως. Καί

μειώθησαν δρισμέναι παρεξηγήσεις μεταξύ των, εlς

έσκεπτόμην καθ' δδόν πόσον άνόητα εlναι πολλάκις

τρόπον ώστε, δταν δ Παπάγος άπεφάσισε νά άναμει

τά αίτια πού δημιουργούν τήν lστορίαν.

χθή εlς τήν πολιτικήν, νά θεωρηθή τοvτο ώς πρό

»Εύθύς μετά τάς έκλογάς ύπεστήριξα δτι δ Παπά

κλησις καί έπίδειξις δυνάμ~ως έναντι τοv Στέμματος.

γος έπρεπε νά δεχθή τήν έντολήν καί νά σχηματίση

Καί έκπλήσσεται κανείς μt' τό γεγονός δτι δύο σοβα

Κυβέρνησιν μέ τόν Βενιζέλον, δ δποίος καί ήτο πρό

ροί καί υπεύθυνοι άνθρωποι, ο{ δποίοι μάλιστα συ

θυμος

νεδέοντο διά στενών φιλικών καί πολιτικών δεσμών,

Πρώτον, δτι διά τοv τρόπου αύτοv αύτομάτως θά

πρός τοvτο.

Τά έπιχειρήματά μου

ήσαν:

έφθασαν εlς τό σημείον, διά λόγους άσημάντους, νά

δδηγούμεθα εlς τήν άποκατάστασιν τών σχέσεων

θέσουν έν κινδύνφ καί τήν γαλήνην τής χώρας καί

Στέμματος-Παπάγου καί, δεύτερον, έάν άφήναμε νά

τήν άσφάλειαν του Στέμματος. 'Η έξήγησις θά πρέ

γίνη Κυβέρνησις Πλαστήρα-Βενιζέλου,

πει νά άναζητηθή εlς τό γεγονός, δτι άμφότεροι ήσαν

έπανέφερε τήν άπλήν άναλογικήν, ή όποία θά δδη

αύτη

θά

πείσμονες καί ήνέχθησαν τό περιβάλλον τους νά

γοvσε ψυχολογικώς εlς καθίζησιν του Έλληνικοv

τροφοδοτή τό κουτσομπολιό. Εlναι δέ, ώς γνωστόν,

Συναγερμού. 'Ο Παπάγος, κληθείς μετά τινας ήμέρας

"χαλεποί

ol

πόλεμοι", μεταξύ προσώπων πού έχουν

στενές σχέσεις, δπως γράφει δ 'Αριστοτέλης.

»Τό Στέμμα,

θεωροvν, ώς έλέχθη, τήν κάθοδο ν του

εlς τά άνάκτορα, ήρνήθη τήν έντολήν καί έζήτησεν

διάλυσιν τής Βουλής καί έκλογάς μέ τό πλειοψη
φικόν. 'Αποτέλεσμα τής άρνήσεώς του ή το δ σχημα

Παπάγου εlς τάς έκλογάς ώς πρόκλησιν έναντίον

τισμός τής Κυβερνήσεως Πλαστήρα

του, άντέδρασε έντόνως μέχρι του σημείου νά δημο

Πάντως, ή συνάντησις βασιλέως

σιευθή καί σχετικόν άρθρον του βασιλέως εiς τήν

μιούργησε ένα κλίμα ύφέσεως εiς τάς σχέσεις των,

"' Ελευθερίαν".

πρaγμα πού άπεδείχθη χρήσιμον έν συνεχείφι9 7•

Τό άποτέλεσμα όμως τής έκλογής,

-

-

Βενιζέλου.

Παπάγου έδη
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

σταται εlς τήν χώραν μας. 'Υπάρχουν είς τήν χώραν μας

1952

·Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τίς 'Ηνωμένες

Πολιτείες, μετά άπό πρόσκληση τής άμερικανικής
Κυβερνήσεως .

δύο περίπου έκατομμύρια άποροι, δηλαδή άνθρωποι πρα
γματοποιούντες εlσ6δημα κάτω τών
νιαίως. 'Υπάρχουν

325.000 όρφανά

100.000 δραχμών μη
120.000 φυματικοί.

καί

'Απ6 οlκονομικής πλευρiiς ή κατάστασις έμφανίζεται χει

Στή διάρκεια τής τρίμηνης παραμονής του στίς

ροτέρα. Τ6 έθνικ6ν είσ6δημα κατά κεφαλήν μ6λις πλησιά

ΗΠΑ; δ Κ. Καραμανλής, προκειμένου νά θεραπεύσει

ζει τά

τήν πάθηση τής ώτοσκληρύνσεως, ύποβλήθηκε σέ

τήν Άγγλίαν

120 δολλάρια, ένώ εlς τήν 'Ιταλίαν ε{ναι 235 καί είς
773. Τ6 έμπορικ6ν μας lσοζύγιον παρουσιά

έπιτυχή χειρουργική έπέμβαση. ·Ο ϊδιος, σημειώνει

ζει έλλειμμα προκαλούν τ6ν ίλιγγον. Αί έξαγωγαί μας μ6-

χαρακτηριστικά:

λις άνέρχονται είς

γωγών

«Μετά τόν σχηματισμόν τής Κυβερνήσεως μετέ

104 έκατομμύρια δολλάρια έναντι εlσα
430 έκατομμυρίων δολλαρίων. Τέλος, τ6 έλλειμμα

τού προϋπολογισμού μας κατά τάς πλέον αlσιοδ6ξους

βην διά δευτέραν φοράν είς ·'Αμερικήν, κατόπιν

προβλέψεις τής Κυβερνήσεως θά ύπερβή τά

προσκλήσεως τής άμερικανικής Κυβερνήσεως. Κα

τομμύρια δραχμάς.

τά τήν διάρκειαν τής τριμήνου παραμονής μου έπε

σταται, καθ' ή ν στιγμήν συνεχίζεται ή άμερικανική βοή

800

δισεκα

'Η οlκονομική αvτή κατάστασις ύφί

σκέφθην διαφόρους περιοχάς καί έμελέτησα είδικά

θεια. Εlναι, συνεπώς, εύκολο ν νά άντιληφθώμεν τί θά γίνη,

θέματα. 'Εντύπωσιν μοί5 εκαμε δ άπεριόριστος δυνα

έν δψει μάλιστα τερματισμού τής άμερικανικής βοηθείας.

μισμός τής χώρας αύτής καί ή άπλότης καί δημοκρα

τικότης τών κατοίκων. Αί διαπιστώσεις αύταί μοί5
εφεραν εlς τήν μνήμην τούς λόγους πού άπηύθυνε
πρός τούς 'Αμερικανούς δ Ντιντερώ πρίν άπό

200

χρόνια καί οί δποίοι διατηρούν νομίζω καί σήμερα
τήν έπικαιρότητά τους. "Θά μπορέσουν

Έντ6ς δύο ή τριών έτών θά μεταβληθή ή χώρα εlς κοινω
νικ6ν ήφαίστειον, ίκαν6ν νά μiiς άνατινάξη δλους εlς τ6ν

άέρα, έάν δέν τήν συντάξωμεν έγκαίρως πολιτικώς.

)) 'Επαναλαμβάνω

δτι ή κακοδαιμονία τού λαού μας

όφείλεται εlς τήν έλλειψιν πολιτικής σταθερ6τητος, δεδο
μένου δέ δτι ή παρούσα Κυβέρνησις δέν άποτελεί λύσιν

γενναίοι

τού πολιτικού μας προβλήματος, όφείλομεν διά τής προ

αύτοί 'Αμερικανοί νά χαλιναγωγήσουν τόν πλοvτον

σφυγής είς τάς έκλογάς νά έπιτύχωμεν τήν λύσιν ταύτην.

ol

των καί νά προλάβουν τήν πολυτέλεια ν, τήν μαλθακό

Ή Κυβέρνησις, παρατείνουσα τήν ήδη κρίσιμον κατά

τητα καί τήν διαφθοράν τών ήθών πού συνεπάγεται;

στασιν, άναλαμβάνει βαρείας εvθύνας άπέναντι τού έθνους.

Θά μπορ'έσουν νά καθυστερήσουν διά μερικούς αίώ

Θά ήδυνάμην, διά νά τήν ένθαρρύνω, νά έπικαλεσθώ τ6

νας τουλάχιστον, τόν άδυσώπητον νόμον πού διέπει

προηγούμενον τής 'Εργατικής Κυβερνήσεως τής 'Αγγλί

δλα τά πράγματα τοί5 κόσμου αύτοί5 καί τά καταδικά
ζει νά lχουν τήν γέwησίν των, τήν άκμήν των, τήν
παρακμήν των καί, τέλος, τόν θάνατόν των;")) 98 •

20

ΜΑΡτΙΟΥ

1952

ας, ή δποία, μολον6τι θά ήδύνατο νά παραμείνη έπί δύο
άκ6μη έτη είς τήν άρχήν, παρητήθη πρ6 τών κρισίμων
περιστάσεων, τάς δποίας διέρχεται ή 'Αγγλία, διά νά δώση
τήν δυνατ6τητα είς τ6ν λα6ν νά άναλάβη τάς εvθύνας.

)) Έξεκαθάρισεν

είς τήν Άγγλίαν ή άτμ6σφαιρα τής

άβεβαι6τητος, ή δποία έδημιουργήθη κατά τ6 διάστημα

Κατά τή συζήτηση προτάσεως δυσπιστίας πρός

τών δύο έτών. 'Εδώ ή άβεβαι6της αvτή ύφίσταται άπ6 τής

τήν Κυβέρνηση, δ Κ. Καραμανλής ύπεστήριξε τά

έπομένης τών έκλογών, δπως άποδεικνύουν πολλά στοι

άκόλουθα:
«Κύριοι βουλευταί, δ τρ6πος μέ τ6ν δποίον διεξάγομεν

χεία καί lδί~ ή πρ6σφατος προσπάθεια τής Κυβερνήσεως
δπως μεταβάλη τ6ν έκλογικ6ν ν6μον. Τούτο άποδεικνύει
δτι αvτή αfJτη ή Κυβέρνησις έχει βαθι) τ6 αίσθημα τής μή

τάς συζητήσεις εlς τήν αίθουσα ν ταύτη ν δίδει τήν έντύπω

σταθερ6τητος καί τής ίσχύος νά προχωρήση εlς τήν έφαρ

σιν δτι δέν έχομεν σαφή έπίγνωσιν τών βαθυτέρων έκείνων

μογήν οlουδήποτε προγράμματος. 'Αλλά θά σiiς έρωτήσω,

αίτίων, εlς τά δποία όφείλεται ή κακοδαιμονία τού λαού

κύριε πρ6εδρε, ποίον άποτέλεσμα άναμένατε δταν εlς τ6

μας. Συζητούμεν τά καθέκαστα προβλήματα καί προσπα

παρελθ6ν έδημιουργήσατε τήν άνάγκην τής διαλύσεως τής

θούμεν ματαίως νά δώσωμεν λύσεις είς αvτά, ένώ άρνούμε

παρελθούσης Βουλής; 'Ημείς, πλήν τών έκλογών, προτεί

θα νά δώσωμεν λύσιν εlς τ6 πρωταρχικ6ν μας πρ6βλημα,

νομεν καί σύστημα δυνάμενον νά δώση ριζικήν λύσιν, άν

δηλαδή τ6 πολιτικ6ν. Ε{ναι γνωστή, κύριοι συνάδελφοι, ή

ταποκρινομένην εlς τάς κρισίμους στιγμάς, τάς δποίας δι

έπίδρασις, τήν δποίαν έχει έπί τής τύχης έν6ς λαού ή καλή

έρχεται τ6 έθνους καί άπαιτεί δ λα6ς.

ή ή κακή όργάνωσις τής δημοσίας ζωής, δηλαδή ή άντιμε
τώπισις τών διαφ6ρων προβλημάτων έπί τfί βάσει έν6ς

))Al άντιθέσεις,

κύριοι συνάδελφοι, αί δποίαι προϋπήρ

ξαν καί εlς τήν προηγουμένην Βουλήν μεταξύ τών δύο

σταθερού προγράμματος έφαρμοζομένου μέ σuνέχειαν καί

κομμάτων, τά δποία συμπράττουν εlς τήν σημερινήν Κυ

συνέπειαν. Εlς τήν χώραν δμως αvτήν θά ήδύνατο νά είπη

βέρνησιν, ε{ναι έκείναι πού τά ήνάγκασαν νά προσφύγουν

κανείς δτι δέν ύπάρχει δημοσία ζωή καί τούτο .δι6τι δέν

εlς έκλογάς. 'Εάν δέ προστεθή καί τ6 παράπονον τού συμ

ύπάρχει πολιτική σταθερ6της. Αvτ6 δέ άκριβώς ε{ναι τ6

μαχικού παράγοντος, δτι δέν άξιοποιείται καταλλήλως ή

πρ6βλημα, τ6 δποίον άντιμετωπίζομεν καί τήν λύσιν τού

πρ6ς τ~ ν χώραν μας παρεχομένη βοήθεια, καt άν προσθέ

δποίου όφείλομεν νά έmδιώξωμεν. Πρίν ή, δμως, είσέλθω

σετε άκ6μη καί τήν δυσφορίαν τού έλληνικού λαού, τ6τε

είς τ6 θέμα τούτο καί τήν κριτικήν μου έπί τού έργου τής

άναμφιβ6λως θά συμπεράνετε δτι δέν ύπάρχει κυβερνητική

Κυβερνήσεως, θά προσπαθήσω νά σiiς δώσω μίαν εlκ6να

σταθερ6της. Πρ6 όλίγων άκ6μη ήμερών άπεπειράθητε νά

τής κοινωνικής καί οlκονομικής καταστάσεως, ήτις ύφί-

προβήτε εlς τήν άλλαγήν τού έκλογικού συστήματος.

Av-
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τή δέ μόνον ή ένέργειά σας άποδεικνύει ότι ή ίδία ή Κυ

μεν τάς σταθεράς προϋποθέσεις, μέ τάς δποίας ε{ναι δυνα

βέρνησις δέν έχει τό αίσθημα ότι ε{ναι σταθερά.

τόν νά έπιτευχθή.

Ε. Ζαννής: Σείς προσπαθήσατε νά δημιουργήσετε τήν

κυβερνητικήν άβεβαιότητα μέ τάς περιοδείας σας άνά τήν
Πελοπόννησον. 'Αλλά, έκτός τούτου, άπό τής έπομένης
τών έκλογών έζητούσατε τήν προσφυγήν ε{ς νέας έκλογάς.
Σ. Βενιζέλος: Έδημιουργήσατε μίαν άνωμαλίαν, διότι
εΙσθε κόμματό δποίον άποτελείται άπό

114

βουλευτάς καί

τό δποίον άρνείται συνεχώς οίανδήποτε συνεργασίαν, καί
πρέπει νά τό δμολογήσετε.
Κ. Καραμανλής: Θά μου έπιτρέψετε, κύριε πρόεδρε, νά

))Ε{ναι γνωστή ή άθλιότης του τόπου μας, καί ύπάρχει
αύτή ή άθλιδτης ύπό τό καθεστώς τής άμερικανικής βοη
θείας, φαντασθήτε δέ ποία θά ε{ναι μετά διετίαν. Θά ε{ναι
δραματική ή κατάστασις τής 'Ελλάδος.
))Qί άριθμοί, τούς δποίους άνέφερα, δίδουν μίαν σαφή

εlκόνα τής δυσκόλου καταστάσεως. "Οσον καί dν άξιο
ποιήσωμεν τά μέσα, δέν έπαρκουν διά τάς άνάγκας του

τόπου, καί δι

'

αύτό πρέπει νά δημιουργήσωμεν τάς προϋ

ποθέσεις έκείνας, αί δποiαι χρειάζοντq; διά νά συμπληρω

θουν έξωθεν.

)) Ή έλλειψις,

όμως, κυβερνητικής σταθερότητος βλά

είπω ότι τό μεγαλύτερον μέρος τής εύθύνης διά τήν τοιαύ

πτει θανασίμως τήν χώραν μας καί δι' αύτό δέν ύπάρχει

τη ν πολιτικήν έξέλιξιν τής πολιτικής μας ζωής βαρύνει

έμπιστοσύνη, ώστε νά τοποθετηθουν ξένα κεφάλαια εlς

ύμaς.

τήν 'Ελλάδα, τών δποίων έχουμεν άπόλυτον άνάγκην.
))Δέν έχομεν ώργανωμένην οlκονομίαν, ώστε νά προ

Σ. Βενιζέλος: Μήπως βαρύνει τό ταξίδιον τής Θεσσα
λονίκης;

σελκύσωμεν τήν τοποθέτησιν ξένων κεφαλαίων εlς τήν
'Ελλάδα.

Π. Κανελλόπουλος: Μου προκαλεί εκπληξιν αύτή τι
ένόχλησίς σας έκ των ταξιδίων μας, τι όποία ε{ναι περίερ
γος. Δέν εΙναι τι Θεσσαλονίκη οϋτε άλλη τις αίτία πού δέν
έσχηματίσθη τότε Κυβέρνησις. Σείς, κύριε πρόεδρε, άντί
μιdς ίσχυρaς Κυβερνήσεως τών τριών κομμάτων, προτιμή
σατε νά σχηματίσετε Κυβέρνησιν μειοψηφίας τών δύο

κομμάτων στηριζομένην είς τήν ύποστήριξιν τρίτου κόμ
ματος. Συνεπώς δίκαιον εχει δ κ. Καραμανλής.

)) 'Εάν,

λοιπόν, ύπάρχη περίπτωσις νά ένισχυθουν τά

άνεπαρκή μέσα τά δποiα διαθέτομεν, έπιβάλλεται νά δημι
ουργήσωμεν τάς προϋποθέσεις έκείνας αί δποiαι θά έμπνεύ

σουν έμπιστοσύνην έντός καί έκτός τής 'Ελλάδος. Εlς τό
έξωτερικόν ύπάρχει dφθονον καί εύθηνόν κεφάλαιον, τό
δποiον θά ήδύνατο νά εύρη τοποθέτησιν είς τήν 'Ελλάδα,
άλλά αί ύφιστάμεναι συνθήκαι τό έμποδίζουν. "Ενας μεγά

λος άριθμός δμοεθνών, τόσον τής Αlγύπτου όσον καί τής
'Αμερικής, άντιπροσωπεύων τεραστίας έκτάσεως οlκονο

Κ. Καραμανλής: 'Εφ' όσον, κύριοι συνάδελφοι, τό σύ

μικά μέσα, ε{χε ζωηρόν πόθον νά έπανέλθη είς τήν πατρί

στημα Κυβερνήσεων συνασπισμου δέν εύσταθεί, όφείλο

δα. λόγω, όμως, τής διαρκους άνωμαλίας άνεστάλη ή τάσις

μεν νά στραφώμεν πρός τήν λύσιν Κυβερνήσεων lσχυρών.

αύτή έπί ζημίfl iου έθνους. νΕχομεν ύποχρέωσιν, τόσον

Ή Κυβέρνησις, άρνουμένη νά παραδεχθή ότι τά πράγματα

έξωτερικώς όσον καί έσωτερικώς,

του τόπου δέν πηγαίνουν καλά, διαπράττει σφάλμα βαρύ.

άτμόσφαιραν έμπιστοσύνης, ώστε μετά δύο ή τρία έτη νά

νά δημιουργήσωμεν

Καί dν, έφ

όσον διαρκεί ή άμερικανική οίκονομική βοή

μ ή φθάσωμεν έκεi όπου έχω φόβον ότι θά φθάσωμεν. Πι

θεια, οέν συνταχθή πολιτικώς ή χώρα, δέν γνωρίζω μετά

στεύω, άκόμη, ότι ώρισμένα βασικά προβλήματα θά κατα

διετίαν τί ήμπορεi νά συμβή εlς τόν τόπον;

στή δυνατόν νά εuρουν τήν λύσιν των έάν κατορθώσωμεν

'

ΕΙς βουλευτής: 'Απειλή εΙναι αύτή;

νά δημιουργήσωμεν δμαλήν πολιτικήν ζωήν.
Γ. Μόδης: Σaς προσεφέρθη τι συνεργασία τών δύο κομ

Κ. Καραμανλής: Κύριοι συνάδελφοι, δέν ήμπορεiτε νά

μάτων καί τι προεδρία τής Κυβερνήσεως.

άρνηθήτε ότι ή οlκονομική κατάστασις του τόπου δέν βαί
νει καλώς.

Μετά άπό άλλεπάλληλες διακοπές ιcαί παρεμβά
σεις βουλευτών άπό δλες τίς πτέρυγες, δ Κ. Καρα

μανλής συνόψισε τά συμπεράσματά του ώς έξής:
«Κατά τήν γνώμη ν μου, έφ' όσον ή παρουσα Κυβέρνη

σις δέν άποτελεi λύσιν πολιτικου προβλήματος, δέν δυνά
μεθα χωρίς τήν λύσιν του προβλήματος αύτου νά λύσωμεν

τά καθ' έκαστον ζητήματα. Θά ή το παράλειψις του καθή
κοντός μου, έάν δέν έλεγα ότι ύπάρχει έκκρεμές πολιτικόν

ζήτημα καί πρέπει νά εuρωμεν ταχέως τήν λύσιν του.

)) 'Η

κατάστασις είς τήν χώραν μας ε{ναι τόσον κακή,

ώστε έπιβάλλεται νά δοθή λύσις δριστ1κή έπί του πολιτι
κου θέματος. 'Εάν πρόκειται νά γίνη μιά προσπάθεια διά

τήν έπιβίωσιν του έλληνικου λαου, πρέπει νά ύπάρξη κα

Κ. Καραμανλής:

'Η άπροθυμία μας νά συμπράξωμεν

εlς Κυβέρνησιν συνασπισμου όφείλεται είς τήν έκ του πα

ρελθόντος διαπίστωσιν δτι εlς τήν χώραν αύτήν δέν εύδο
κιμουν Κυβερνήσεις συνασπισμου. 'Εάν δέν δημιουργηθή

κατάστασις τοιαύτη άπό άπόψεως πολιτικής, ώστε νά κα
ταστή δυνατή

καθολική

καί έντονος

προσπάθεια του

έθνους, ούδέν έκ τών βασικών προβλημάτων ε{ναι δυνατόν
νά εuρη λύσιν. Δέν γνωρίζω έάν ύπάρχη άνθρωπος δυνάμε

νος νά άρνηθή δτι άποτελεi μέγα άγαθόν διά τήν χώραν ή
σταθερά πολιτική. Καί, έφ' όσον ή παρουσα Κυβέρνησις
δέν ε{ναι δυνατόν νά άποτελέση τήν πολιτική ν λύσιν, νο
μίζω ότι έχει ύποχρέωσιν, χωρίς νά άναμείνη τήν ψήφον
τής Βουλής, νά παραιτηθή.
Ε.

'Αβέρωφ

(ύφυπουργός

'Εξωτερικών):

Συμφωνώ

άπολύτως έπί του τρόπου καθ' δν θέτετε τά οΙκονομικά προ

τανόησις καί έκτός τής 'Ελλάδος. Διότι τά άνεπαρκή μέ

βλήματα. Οί πόροι μας εΙναι τοιουτοι, rοστε πράγματι νά

σα, τά δποiα διαθέτει ή χώρα μας, πρέπει νά ένισχυθουν

κινδυνεύωμεν νά περιέλθωμεν ε{ς όξείαν ο{κονομικήν κρί

έξωθεν. Διά νά γίνη, όμως, τουτο, πρέπει νά δημιουργήσω-

σιν. 'Αλλά είς τά συμπεράσματά σας περιπίπτετε είς άντι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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φάσεις. ΕΙστε βέβαιος ότι έκ των έκλογών θά άναπηδήση ή

σ~ν τού τιμαρίθμου, ή όποία καl πάλιν δύναται νά έπιτευ

καλυτέρα λύσις καί δέν ήτο ή καλυτέρα λύσις ή προσφορά

χθή, καί έφ' όσον ύπάρχει σταθερά Κυβέρνησις δυναμένη

τής πρωθυπουργίας είς τόν Συναγερμόν καί ή έξασφάλισις

νά έπιτύχη πραγματικόν έλεγχο ν τής οίκονομίας τού τόπου

οϋτω Κυβερνήσεως έπί τετραετίαν; Σείς, άντί τής βεβαίας

καl συμπίεσι ν τών τιμών. Μόνον κατ' αvτόν τόν τρόπον θά

αύτής καταστάσεως, προτιμάτε τό άβέβαιον των έκλογών;

ύπάρξη δυνατότης τά ίδικά μας καπνά νά συναγωνισθούν

Κ . Καραμανλής: Εlς αύτό τό έρώτημα άπήντησα προη
γουμένως, ότι έκ τού προσφάτου παρελθόντος άποδεικνύε

τά καπνά τών άλλων χωρών. Πώς, όμως, εlναι δυνατόν νά
γίvη αvτό μέ μέτρα συμπτωματικά καί τυχαία;

ται ότι δέν εlναι δυνατόν νά έπιβιώσουν εlς τήν 'Ελλάδα
Κυβερνήσεις συνασπισμού.
Ε. 'Αβέρωφ: Είς στιγμάς τραγικών καταστάσεων δημι

ουργείται άλληλεγγύη

μεταξύ

Ε . 'Αβέρωφ: Κύριε συνάδελφε, κατά τό
σαν

του πολιτικοί)

κόσμου .

της

χίαν;

'Οφείλετε νά άκολουθήσετε τό παράδειγμα του άειμνή
στου Σοφούλη, δ δποίος κατά τό

1947 συνειργάσθη

μέ τήν

άντίθετον παράταξιν, μέ τήν δποίαν τόν έχώριζαν τόσαι
διαφοραί καί κατώρθωσε νά φέρη τό γνωστόν άποτέλεσμα.

Κ. Καραμανλής: λογικώς διατυπώνετε τούς συλλογι
σμούς σας, άλλ

'

έφ

'

όσον δέν καθίσταται δυνατόν νά

ύπάρξη έγγύησις ότι ή Κυβέρνησις αύτή θά εlναι διαρκεί
ας, ή συγκρότησίς της θά άπετέλει σφάλμα, έφ' όσον θά
παρελκύετο ή λύσις τού πολιτικού προβλήματος.
Ε . 'Αβέρωφ: Είς τήν συνείδησίν μου σaς βαρύνει μεγά

λη εύθύνη άπέναντι του τόπου, διότι δέν έδέχθητε τήν

1951 έξήχθη
24.000 τόννοι καπνοu. Κατά τό 1952 θά έξαχθή ποσό
33% έπί πλέον. Δέν νομίζετε ότι αύτό άποτελεί έπιτυ

Κ. Καραμανλής: Δέν νομίζω ότι ή έξαγωγή θά φθάση
εlς τήν έκτασιν πού έμνημονεύσατε. Σάς λέγω, όμως, ότι τό
άπόθεμα θά εlναι

12.000 τόννοι

πλέον τού περσιvού, πρά

γμα τό δποίον δημιουργεί άφόρητον κατάστασιν.
))Μέχρις ότου, λοιπόν, καταστή Ικανός δ έλληνικός
καπνός νά συναγωνίζεται τά καπνά άλλων χωρών, έχει

άνάγκην εiδικής προστασίας, ήτις άπαιτεί περιθώριον δύο
έως τριών έτών. Πώς, όμως, εlναι δυνατόν νά άντιμετωπι
σθή έπιτυχώς καί ή μία καί ή άλλη πλευρά τού θέματος,
όταν έλλείπει ή βασική προϋπόθεσις, δηλαδή ή σταθερά
πολιτική ζωή, εlς ήν όφείλεται καί ή κακοδαιμονία τού
τόπου;

προσφοράν.

Μ. Πατρίκιος: 'Υποστηρίξατε ότι θά ~χωμεν άδιάθετον
Κ. Καραμανλής: 'Ημείς, δεχόμενοι ότι έπείγει ή λύσις

ύπόλοιπον περίπου

76.000

τόννων. 'Εξητάσατε πώς δημι

τού πολιτικού θέματος, δέν ήθελήσαμεν διά τοιαύτης ένερ

ουργείται αύτό καί ποίαι ήσαν αί χώραι είς τάς δποίας

γείας νά παρατείνωμεν τήν άγωνίαν τού τόπου. Βαρυτάτη

προπολεμικώς έτοποθετήσαμεν τά καπνά μας;

εlναι ή διίcή σας εvθύvη, διότι διαιωνίζετε τήν κατάστασιν
Κ. Καραμανλής: Σάς άπήντησα έπ' αvτού: άφορά εlς

αύτή ν.
))Δέν θά ήθελα νά τερματίσω τήν δμιλίαν μου, χωρίς νά

τήν πολιτικήν πλευράν τού θέματος.

)) Έάν

έπιστήσω τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως έπί ώρισμένων

ή Κυβέρνησις άναγνωρίζη ότι ή παραμονή της

ε/δικών θεμάτων, τά όποία άπεδείχθη άνεπαρκής νά άντι

εlς τήν άρχήν δέν διευκολύνει τήν λύσιν αvτών τών προ

μετωπίση. 'Εάν ύπήρχε τρόπος νά άκολουθήσωμεν μίαν

βλημάτων καί παρατείνη τήν ύφισταμένην κατάστασιν,

έπίμονον καί σταθεράν πολιτικήν έπί τού θέματος τών

άναλαμβάνει βαρείας εvθύνας διά τό μέλλον τού τόπου.

στρατιωτικών δαπανών καl έπί τού καπνικού, νομίζω ότι τά

Δώσατε είς τόν λαόν τήν δυνατότητα ν' άναλάβη τήν εύθύ

θέματα αvτά θά ήτο δυνατόν νά προωθηθούν, διότι διαθέ

vην διά τήν περαιτέρω διαχείρισιν τών τυχών τοω/9 •

τομεν δίκαια καί ίσχυρά έπιχειρήματα. Εlμαι ύποχρεωμέ

νος νά καταλογίσω εvθύνην εlς τήν Κυβέρνησιν, διότι δέν
έφρόντισε νά χειρισθή τά θέματα αvτά έγκαίρως καί έπιτυ

4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1952

χώς, ώστε νά άνακουφισθή κάπως ή οlκονομία τού τόπου.

'Ο Κ. Καραμανλής λαμβάνει τό λόγο στή Βουλή,

'Από τής άπόψεως τού καπνού ή κατάστασις έξελίσσεται

κατά τή συζήτηση γιά τήν ψήφιση τοϋ σχεδίου νό

κατά τρόπον δημιουργούντα σοβαράς άνησυχίας. Βέβαια,

μου περί έκλογικοϋ συστήματος:

τό ζήτημα εlναι παλαιόν, άνακύψαν μετά τό πέρας τού πο
λέμου, άλλά κατά τόν βlον τής παρούσης Κυβερνήσεως

«Κύριοι βουλευταί, γνωρlζω καλώς ότι δέν πρόκειται,

έφθασεν εlς όξύτητα τοιαύτην, ώστε νά δημιουργήται έν

μέ όσα θά είπω, νά σάς πείσω, ώστε νά μεταβάλλετε άπό

τονον κοινωνικόν πρόβλημα διά τήν Βόρειον 'Ελλάδα.

ψεις, καί τοίίτο διότι, δυστυχώς, εlς τήν χώραν μας ή πολι

'Υπάρχουν

τική ζωή διαμορφούται εlς τά παρασκήνια μάλλον παρά είς

76.000

τόννοι καπνού άδιάθετοι καί μέχρι τέ

λους τού οlκονομικού έτους προβλέπεται ότι θά έξαχθούν

8.000
άξίαν

τόννοι. Ή ύπόλοιπος ποσότης, άντιπροσωπεύουσα

100.000.000

δολλαρlων, θά παραμείvη άδιάθετος.

'Αντιλαμβάνεσθε ποία άνακούφισις θά έπήρχετο εlς τήν

οίκονομίαν τού τόπου, όχι μόνον άπό άπόψεως lσοζυγίου,

τήν αίθουσαν ταύτην.

Άλλά καί διότι ή άντlληψις τής

πειθαρχίας τών βουλευτών εlναι έπικρατεστέρα άπό τήν
άντίληψιν τού καθήκοντος άπέναντι τού έθνους.

)) Ό

τρόπος μέ τόν δποίον, κύριοι συνάδελφοι, διεξά

γομεν τάς συζητήσεις μας εlς τήν αίθουσαν ταύτην, δημι

άλλά καί άπό πλευράς τής έπιβιώσεως τών καπνοπαραγω

ουργεί τήν έντύπωσιν ότι δέν έχομεν σαφή άντlληψιν τής

γικών πληθυσμών. Τό θέμα παρουσιάζει δύο πλευράς. Τήν

βαθυτέρας έκείνης αίτίας, εlς τήν δποίαν όφεlλεται ή κα

έμπορικήν καί τήν πολιτικήν. Ή έμπορική πλευρά συνί

κοδαιμονία τοίί λαοίί μας. Εlχα τήν εvκαιρίαν νά είπω καί

σταται εlς τούτο: έπιβάλλεται κατά πρώτον λόγον μείωσις

άλλοτε ότι ή κακοδαιμονία τοίί λαού μας όφείλεται κυρίως

τού κόστους τής παραγωγής, ήτις όμως προϋποθέτει πτώ-

εlς τήν άτελή όργάνωσιν τής δημοσίας μας ζωής.
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))Δι6τι ή άστάθεια, ήτις χαρακτηρίζει τά πολιτικά μας
πράγματα, όχι μ6νον παρεμποδlζει τήν άνάπτυξιν τής δρα
στηρι6τητος τοίί έθνους, όχι μ6νον διαφθείρει τ6ν χαρα

κτήρα καί τά ήθη τοίί λαοίί μας, άλλά δημιουργεί μίαν

άτμ6σφαιραν άνυποληψίας γύρω άπ6 rήν χώραν μας, άνυ
ποληψίας, τής δποίας ε{ναι άνάξιος δ έλληνικ6ς λα6ς.
))

νΑν λάβη κανείς ύπ' όψιν του τ6 πλήθος τών Κυβερνή

σεων, αίτινες μεταπολεμικώς tνηλλάγησαν είς τήν tξουσί
αν, δέν ήμπορεί παρά νά έχη τήν tντύπωσιν ότι εlς τήν
χώραν αύτή ν, πολιτική ζωή, ύπ6 τήν έννοιαν τής σοβαρaς
tκεlνης λειτουργίας, ήτις άποβλέπει εlς τήν άξιοποίησιν
τών δυνατοτήτων τοίί έθνους, ε{ναι σχεδ6ν άνύπαρκτος.

)) Ή άστάθεια,

όμως, αύτή dφείλεται κατά μέγα μέρος

εlς τήν έλλειψιν σταθεροίί καί άδιαβλήτου tκλογικοίί συ

στήματος, τ6 δποίον νά tπιτρέπη τ6ν σταθερ6ν προσανα

τολισμ6ν τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας.

)) Ά ντί

τούτου, tναλλάσσομεν τά διάφορα tκλογικά

συστήματα κατά τά συμφέροντα τοίί έκάστοτε κυβερνών
τος κ6μματος, εlς τρ6πον ώστε νά άναγκάζωμεν τά κ6μματα
νά γίνωνται άνακ6λουθα καί, συνεπεlfl τούτου, άνυπ6λη
πτα.

'Αποδίδω τοιαύτην σημασίαν εlς τήν σταθερ6τητα

τοίί tκλογικοίί συστήματος, ώστε νά μ ή δέχωμαι νά άσχο
ληθώ μέ τά θεωρητικά πλεονεκτήματα τοίί έν6ς ή τοίί άλ
λου tκλογικοίί συστήματος. Καί θά σaς άναφέρω τ6 παρά

δειγμα τής 'Ελβετίας, τοίί Βελγίου, τής Νορβηγlας καl τής
Σgυηδίας, όπου, παρ' όλο ότι Iσχύει ή άναλογική καί
ύπάρχει πλήθος κομμάτων, ύπάρχει σταθερά καl δμαλή
πολιτική ζωή. Διατί; Δι6τι εlς τάς χώρας tκείvας lσχύει tπί
πεντήκοντα περίπου έτη τ6 ίδιον tκλογικ6ν σύστημα καί
ύπάρχουν tκεί ήμερα πολιτικά ήθη.
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τών 'Ελλήνων πολιτών καί άπαιτεί τήν γνησίαν έκφρασιν
τοίί λαϊκοίί φρονήματος.
Κ. Ρέντης (ύπουργός 'Εσωτερικών): Σείς tψηφίσατε
τόν προηγούμενον tκλογικόν νόμον, δστις περιέχει τήν
σχετικήν διάταξιν.
Κ. Καραμανλής: Κύριε ύπουργέ, tν πρώτοις δέν ύπεστή

ριξα tγώ, ώς θά tvθυμείσθε, τόν νόμον, τ6ν δποίον tπεκαλέ
σθητε, δ δέ 'Ελληνικός Συναγερμός δέν ύπήρχε τήν tπο
χήν tκείνην διά νά τοίί καταλογlσετε τήν εύθύνην.

Κ. Ρέντης: Πάντως, δέν δύνασθε νά τό καταλογίσετε εiς
tμέ. 'Η πλειοψηφία τής Βουλής tκείνης καθιέρωσεν αύ

τήν τήν διάταξιν. Έγώ προσωπικώς δέν τήν tψήφισα .
Κ. Καραμανλής:

'Ο κύριος ύπουργός τών 'Εσωτερι

κών, μ ή έχων tπιχειρήματα λογικά καί ήθικά νά ύποστηρί
ξη τό νομοσχέδιον τ6 δποίον κατέθεσεν, tπικαλείται συ
νεχώς τ6 παρελθόν.
))Κύριε ύπουργέ τών 'Εσωτερικών, μ6νον μέ σκοπιμό

τητα, άποβλέπουσαν είς τήν tξυπηρέτησιν τοίί δημοσίου
συμφέροντος δικαιολογοίίνται ο{ νόμοι καί όχι μέ τό tπι
χείρημα ότι, έστω καί άμαρτωλοί, ίσχυσαν κατά τό παρελ

θόν. Τό νομοσχέδι6ν σας ε{ναι κομματικόν καl άποβλέπει
εlς τήν δημιουργίαν πλεονεκτημάτων διά τήν Κυβέρνησιν,
πρaγμα τό δποίον ε{χε τήν εlλικρίνειαν νά άναφέρη καί δ
εlσηγητής τής Κυβερνήσεως κ. Μπακόπουλορ).

Καί δ Κ. Καραμανλής συνέχισε:
«·Η Κυβέρνησις, μ ή έχουσα tπιχειρήματα νά ύποστη

))Ε{ναι γνωστ6ν, κύριοι συνάδελφοι, ότι δ tκλογικ6ς

ρίξη τήν διάταξιν ταύτην, tπικαλείται άπλώς τό γεγονός

ν6μος, ώς συνάρτησις τής διατάξεως tκείνης τοίί συντά

ότι ίσχυσε αuτη κατά τό παρελθ6ν, λησμονεί όμως ή Κυ

γματος, ήτις καθορίζει τ6ν τρόπον κατά τ6ν δποίον συγ

βέρνησις ότι ή διάταξις αuτη θεσπιθείσα κατά τό

κροτείται ή νομοθετική tξουσία, άσκεί βαθυτάτην tπίδρα

tπαναστατικήν προέλευσιν, ότι 'κατά τό 1928 tφηρμόσθη

1923 έχει

κατά τρόπον πραξικοπηματικόν καί πρ6 παντόςότι tφηρ

σιν tπί τής πολιτικής ζωής μιaς χώρας.
))Πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ότι ή καθιέρωσις σταθε

μόσθη ύπ6 τής ίδίας παρατάξεως, τήν δποίαν tκπροσωπεί

ροίί καί άδιαβλήτου tκλογικοίί συστήματος θά ήδύνατο νά

σήμερον ή Κυβέρνησις καί μέ τόν αύτόν σκοπόν, τήν νό

άποτελέση τήν άπαρχήν τής tξυγιάνσεως καί τής σταθε

θευσιν δηλαδή τοίί λαϊκοίί φρονήματος.

Ή Κυβέρνησις,

))Πάντα ταίίτα ε{ναι τ6σον άληθή, ώστε καί δ εlσηγη

όμως, άντί τούτου, είσήγαγε τό παρόν νομοσχέδιον, α{

θεlς χθές tξ dνόματος τής Κυβερνήσεως τό παρόν νομοσχέ

σκανδαλώδεις διατάξεις τοίί δποlου άποτελοίίν πρόκλησιν

διον κύριος Μπακόπουλος άπέκρουσε τήν διάταξιν ταύτη ν

κατά τοίί λαοίί καί κατά τής tννοίας τοίί δικαίου. Διότι

ώς άντισυνταγματικήν καl πολιτικώς άνήθικον εlς μίαν

ε{ναι άναμφισβήτητον, άλλά καί ώμολογημένον άπ6 τόν

άγόρευσίν του κατά τόν Δεκέμβριον τοίί

εlσηγητήν τής πλειοψηφίας κ. Μπακ6πουλον ότι ή Κυ

το παρομοία συζήτησις tπί τοίί lδίου tκλογικοίί νόμου. ·Ο

βέρνησις, διά τοίί ύπό συζήτησιν tκλογικοίί νόμου, tπιδι

δέ 'Ελευθέριος Βενιζέλος άπεδέχετο κατά τήν συνεδρίασι ν

ώκει

τήν δημιουργίαν εύνοϊκών δι' αύτήν tκλογικών

tκείνην ότι ή διάταξις αuτη άπετέλει άνωμαλίαν τοίί tκλο

προϋποθέσεων καί συνεπώς τήν νόθευσιν τοίί λαϊκοίί φρο

γικοίί νόμου καί ύπέσχετο τήν καθιέρωσιν ένιαlας tκλογι

νήματος.

κής περιφερείας καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα. Θά σaς άνα

ροποιήσεως τής πολιτικής μας ζωής.

))Θά άναφέρω, κύριοι συνάδελφοι, ώρισμέvας διατάξεις
τοίί νομοσχεδίου, αίτινες προδίδουν τήν πρόθεσιν αύτήν

1931, ότε διεξήγε

γνώσω περικοπήν τής άγορεύσεως τοίί κ. Μπακοπούλου
(άναγιγνώσκει).

τής Κυβερνήσεως καί καθιστοίίν τ6 νομοσχέδιον τοίίτο

))Χωρίς νά θέλω νά δημιουργήσω tντυπώσεις εlς βάρος

ήθικώς άπαράδεκτον. Ή διάταξις κυρίως tκείvη, διά τής

τοίί άγαπητοίί μου συναδέλφου κυρίου Μπακοπούλου, ε{

δποίας καθιεροίίται διάφορος tκλογική περιφέρεια μεταξύ

μαι ύποχρεωμένος νά τονίσω τήν ζωηράν άντίθεσιν, ήτις

παλαιaς 'Ελλάδος καί νέων χωρών ε{ναι τ6σον tξόφθαλμα

ύπάρχει μεταξύ τής θέσεως τήν δποίαν έλαβε τότε καί τής

κομματική, ώστε νά προκαλή τήν άγανάκτησιν παντός τι

σημερινής. Συνέβη, όμως, τοίίτο δι6τι δ κύριος Μπακό

μίου άνθρώπου. Πρόκειται περί διατάξεως ή δποία δέν έχει

πουλος, εύρισκόμενος τ6τε εlς τήν άντιπολίτευσιν ώς φί

ούτε ήθικόν, ούτε λογικ6ν, ούτε νομικ6ν έρεισμα. Εύρί

λος τοίί Παπαναστασίου, ήσθάνετο βαρύτατα τήν άδικίαν

σκεται δέ είς άντίθεσιν καί μέ θεμελιώδη διάταξιν τοίί συν

ήτις tγένετο διά τοίί ν6μου τούτου, όπως αlσθαν6μεθα σή

τάγματος, ήτις καθιερώνει lσ6τητα δικαιωμάτων μεταξύ

μερον καί ήμείς.
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))Δι' δλους τούς άνωτέρω λόγους, κύριοι συνάδελφοι,

ναίκες καί νά στερηθούν τού έκλογικού των δικαιώματος.

έξεπλάγην δταν πρό όλίγου ήκουσα τόν άρχηγόν τού Λαϊ
κού κόμματος κύριον Τσαλδάρην νά κηρύσσεται ύπέρ τού
νομοσχεδίου. Τό Λαϊκό κόμμα έπί μακράν σειράν έτών

Γ. Μόδης: Διά τόν στρατόν τί λέτε; Πρέπει νά ό.πο

κλεισθή;

σκληρούς διεξήγαγεν άγώνας έναντίον τού έκλογικού aυ

Κ. Καραμανλής: Ε{ναι άκατανόητον, κύριοι συνάδελ

τού νόμου, δστις έφηρμόζετο εlς βάρος του, δπως έπιχει

φοι, πώς μία Κυβέρνησις, ή δποία έπικαλείται συνεχώς

ρείται νά έφαρμοσθή εiς βάρος ήμών.

τήν δημοκρατικότητά της, άρνείται εiς τά

Γ. Μόδης: Μέ τό σύστημα αότό δ 'Ελευθέριος Βενιζέ
λος τό

1928

έθριάμβευσε, τό

1935

πάλιν μέ τό σύστημα

αότό &.πέτυχε.

60% περίπου τού

έλληνικού λαού νά άσκήσουν τά πολιτικά των δικαιώματα,
τά δποία στηρίζονται έπί τοiί νόμου καί τοiί συντάγματος.

))Κύριοι συνάδελφοι, ή χώρα μας, δπως γνωρίζομεν
δλοι μας, διέρχεται κρισίμους περιστάσεις καί ή προοπτι

Κ. Καραμανλής: Δέν δύνασθε, δμως, νά άρνηθήτέ, κύ

κή διά τό μέλλον της διαγράφεται δραματική. 'Εάν συνε

ριε συνάδελφε, δτι έκείνοι πού έπέβαλον τήν διάταξιν αύ

πώς θέλωμεν νά σταθώμεν εlς τό ύψος τής άποστολής μας,

τή ν δέν τό έκαμαν άπό κομματικούς λόγους.

όφείλομεν νά τής δώσωμεν σταθεράν, σοβαράν καί κοσμί

αν πολιτική ν ζωήν. Εuκαιρίαν δέ πρός τούτο μίiς παρέχει ή
Π. Λυμπέρης: Δηλαδή, κύριε συνάδελφε, σείς ό.ντιπρο

συζήτησις περί τοiί έκλογικού νόμου. 'Αρνηθήτε νά δώσε

σωπεύετε είς τήν αίθουσα ν αότήν τόν ό.ντιβενιζελισμόν καί

τε τήν ψήφον εlς ένα νομοσχέδιον, τό δποίον άπειλεί νά

δέν ε{σθε κόμμα.

έκφαυλίση άντί νά έξυγιάνη τήν πολιτικήν μας ζωήν.

Κ. Καραμανλής: Αυποiίμαι, κύριε συνάδελφε, διότι θά
σίiς είπω δτι κατέστητε ή μάστιξ εlς τήν αίθουσαν ταύτη ν

Τελικά, τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε καί δημοσιεύ

τηκε μέ άριθμό Ν.

2228/6.10.52 100 •

μέ τάς άσκόπους διακοπάς σας.

)) Άλλά

ή Κυβέρνηdις περιέλαβε καί άλλας διατάξεις

εlς τό παρόν νομοσχέδιον, αίτινες άποβλέπουν εlς τήν δη

11
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1952

'Αρ

Παραιτείται ή Κυβέρνηση Πλαστήρα καί δρκί

νείται δηλαδή τό δικαίωμα εlς τάς έκλογάς τών στρατιωτι

ζεται ύπηρεσιακή Κυβέρνηcrη, ύπό τόν άντιεισαγγε

κών καί τών γυναικών, μέ έπιχειρήματα τά δποία ούτε καί

λέα τοϋ 'Αρείου Πάγου Δ. Κιουσόπουλο, μέ σκοπό

άφελείς θά ήδύναντο νά έξαπατήσουν. 'Ισχυρίζεται δηλα

τή διενέργεια βουλευτικών έκλογ&ν μέ τό πλειοψη

μιουργίαν έκλογικών πλεονεκτημάτων ύπέρ αuτής.

δή δτι ύπάρχει δ κίνδυνος νά εiσχωρήση ή πολιτική εiς

τόν στρατό ν, ένώ ε{ναι γνωστόν δτι ή Κυβέρνησις δύναται
νά λάβη τά μέτρα έκείνα, τά δποία θά καταστήσουν άδύνα
τον τόν κίνδυνον τοiίτον, δπως συμβαίνει εlς δλας τάς χώ
ρας τοiί κόσμου, δπου δ στρατός ψηφίζει άκόμη καί έν
καιρψ πολέμου.

16

Νοεμβρίου

1952.

Τό ύπουρ

γός, έν& τό ύπουργείο Δικαιοσύνης άνέλciβε δ Γ.
Μαριδάκης.
Στά γεγονότα πού μεσολάβησαν στό διάστημα

μεταξύ των δύο έκλογικ&ν άναμετρήσεων, άναφέρε

Γ. Μόδης : Δέν πρέπει, κύριε συνάδελφε, νά σας διαφεύ

γει δτι τό νόσημα τοϋ στρατοϋ μας ε{ ναι ή πολιτικολογία.
Κ. Καραμανλής: Κύριε συνάδελφε, ο{ ίδιοι κίνδυνοι
ύφίστανται καί δι

φικό σύστημα, στίς

γείο 'Εσωτερικών διατήρησε δ ϊδιος δ πρωθυπουρ

'

δλους τούς στρατούς τού κόσμου, έν

τούτοις εiς δλα τά άλλα κράτη δ στρατός δέν στερείται τού
δικαιώματος τής ψήφου. Ό Ισχυρισμός τής Κυβερνήσεως
δτι ύπάρχει κίνδυνος vά εlσχωρήση ή πολιτική εlς τόν
στρατόν ε{ναι παράλογος, διότι ε{ναι γνωστόν δτι ή Κυ
βέρνησις δύναται, έάν τό θέλη, νά λάβη τά μέτρα έκείνα τά
δποία θά καταστήσουν τόν κίνδυνον τοiίτον άδύνατον.
Α. Στράτος: Κύριε συνάδελφε, τό Λαϊκό κόμμα μίαν
φοράν διενήργησεν έκλογάς, τό

1935,

ό.πό τοϋ ετους

1923.

ται, μεταγενέστερα, δ Κ. Καραμανλής:
«'Ο Συναγερμός, έμπνεόμενος άπό τόν κύριον

Μαpκεζίνην, ήσκησεν όξείαν, διά νά μή είπω έξαλ
λον, άντιπολίτευσιν κατά τής νέας Κυβερνήσεως
(Πλαστήρα -Βενιζέλου). Ή τακτική του ήτο ένα εl
δος άνενδότου άγώνος. 'Αποχή άπό τήν Βουλή ν, άρ

νησις έπιψηφίσεως του συντάγματος, έξωκοινοβου
λευτικός άγών μέ μεγάλας πολιτικάς συγκεντρώσεις

κ.λ.π. Ό κύριος Μαρκεζίνης, ναυάγιον καί αvτός
πολιτικόν μετά τήν άποχώρησίν του άπό τό Ααϊκόν

κόμμα, δπως καί ήμείς τοv ΑΕΚ, άνεζήτει άσφαλή
κομματικήν στέγην. Καί έχρησιμοποίησεν μέ μεγά

έάν

λην δμολογουμένως έπιδεξιότητα τήν εvκαιρίαν του

ήμείς είμεθα ώς άνθρωποι άτελείς, τοiίτο δέν σημαίνει δτι

Παπάγου, τοv δποίου καί έγένετο έν συνεχείf! δ κύ

θά κάμωμεν καί νόμους άτελείς · όφείλομεν νά κάμωμεν

ριος πολιτικός σύμβουλος.

Κ.

Καραμανλής:

μΑλλωστε,

κύριε

συνάδελφε,

νόμους τελείους, εlς τρόπον ώστε, προσαρμοζόμενοι πρός

αuτούς, νά γινώμεθα τέλειοι καί ήμείς.

)) 'Ισχυρίζεται,

έπίσης, δτι άρνείται εiς τάς γυναίκας τό

δικαίωμα τής συμμετοχής εlς τάς έκλογάς, έφ' δσον δέν
ένεγράφησαν al γυναίκες εlς τούς έκλογικούς καταλόγους.
Τό έπιχείρημα, δμως, τούτο ε{ναι παράλογον. Διότι δέν

ε{ναι δυνατόν, έάν ώρισμένος άριθμός γυναικών δείξη πο
λιτική ν άπροθυμίαν, νά τιμωρηθούν διά τούτο δλαι α{ γυ-

»'Εχθρός έκ πεποιθήσεως τής πολιτικής όξύτη
τος ήτο φυσικόν νά μήν έπιδοκιμάζω τήν ά~ιάλλα
κτον τακτικήν τοv Συναγερμού. Καί ή θέσις αfJτη
εύρισκε συμφώνους καί δρισμένους φίλους μου βου
λευτάς. Τούτο εlχε γίνει εvρύτατα γνωστό, μέ άποτέ
λεσμα, άφ' ένός μέν νά προκαλέση τήν δυσμένειαν
τής ήγεσίας τοv κόμματός μου, άφ' έτέρου δέ προτά-
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είς τάς έκλογάς τοv

1956 ότι, «oi άντίπαλοί μου

δέν

δύνανται νά δώσουν Κυβέρνησιν είς τήν χώραν, διά

αν, καί έθεωρεiτο είς δρισμένους κύκλους, λόγω

τόν άπλούστατον λόγον ότι μισούνται μεταξύ των

Πλαστήρα, άφερέγγυος έθνικώς. Τήν άνοιξιν τοv

περισσότερον άπ' ό,τι μισούν έμένα» 101 •

1952 δ Βενιζέλος μοv έπρότεινεν όπως συμπράξω είς
τήν Κυβέρνησιν ώς ύπουργός 'Εθνικής Άμύνης,

8-9
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1952

πιστεύω ν ότι διά του τρόπου αύτοv έθεράπευε άμφοτέ

ρας τάς άδυναμίας τής Κυβερνήσεως.

Στό πλαίσιο τής προεκλογικής έκστρατείας, δ Α.

Άπέκρουσα

τήν πρότασιν καί τοv έδήλωσα δτι, έάν ένταθοvν αί

Παπάγος πραγματοποιεί περιοδεία στή Βόρειο

διαφωνίαι μου μέ τόν Συναγερμόν, πιθανόν νά μήν

λάδα. Τόν συνοδεύει δ Κ. Καραμανλής.
Στίς

κατέλθω είς τάς έπομένας έκλογάς.

• Ελ

8 Νοεμβρίου 1952, ύποδέχτηκε, στά δρια του

ήσαν έκδηλα τάσυμ

νομοu Σερρών, τόν άρχηγό του Έλληνικοu Συνα

πτώματα τής πολιτικής κρίσεως. Αί συνεχείς έπιθέ

γερμοί) πλήθος άγροτών καί κατοίκων τής περιοχής,

σεις τής άντιπολιτεύσεως, έντός καί έκτός Βουλής, ή

μέ έπικεφαλής τούς ύποψήφιους βουλευτές τοu νο

>>Κατά τό θέρος του

1952

οίκονομική δυσπραγία, τήν όποίαν ένέτειναν καί τά

μοu. ·Ο Κ. Καραμανλής τόν συνόδευσε ώς τήν κεν

άντιπληθωριστικά μέτρα του Καρτάλη, αί άνησυχίαι

τρική πλατεία των Σερρών, άπό τήν όποία καί έκφώ

τάς δποίας προκαλούσε ή άμφίρροπος στάσις τοv

νησε τόν προεκλογικό του λόγο.

Τήν έπομένη, στήν κύρια προεκλογική δμιλία

Πλαστήρα έναντι τοv κομμουνισμού, καθίστων άδύ

νατον τήν παράτασιν τοv βίου τής Κυβερνήσεως.

του, διαρκείας δύο ώρών, δ Κ. Καραμανλής, έπικε

>>'Υπό τάς συνθήκας αύτάς έσημειώθη τότε ή πλέ

φαλής του τοπικοu συνδυασμοu, συνιστά τήν ύπερψή

ον βάναυσος παρέμβασις τής άμερικανικής πολιτι

φιση τοu 'Ελληνικοu Συναγερμοu «άν έπιθυμή δ λα

κής είς τάς έσωτερικάς μας ύποθέσεις. 'Ο 'Αμερικα

ός τής πόλεως καί τοv νομοv τών Σερρών τήν πολιτι

νός πρεσβευτής κύριος Πιόυρυφόυ, υίοθετήσας τάς

κήν έξυγίανσιν καί τήν ήθικήν έξύψωσιν του τόπου».

θέσεις του Συναγερμού, ήξίωσεν άπό τόν βασιλέα

'Ιδιαίτερη εμφαση εδωσε άκόμη στήν άνάγκη

καί τήν Κυβέρνησιν, όπως καθιερωθή τό πλειοψηφι

«νά λείψη δ διχασμός εlς άντιβενιζελικούς καί βενι

κόν καί, διαλυομένης τής Βουλής, προκηρυχθούν

ζελικούς».

έκλογαί. Τήν παρέμβασιν τοvπρεσβευτοv τήν διευκό
λυνε καί ή στάσις του Πλαστήρα, ό δποiος, διά λό
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γους λεβεντιάς, άπεδέχετο τήν πρόκλησιντοv Παπά
γου, μέ άποτέλεσμα νά προκηρυχθούν έκλογαί διά

·Ο ·Ελληνικός Συναγερμός έξασφαλίζει συντρι

1952.
1950-52 ύπήρξεν περίοδος έντόνου

πτική νίκη στις γενικές έκλογές, συγκεντρώνοντας

πολιτικής άσταθείας, διά νά μήν εϊπω άκυβερνησίας.

έδρών. ·Ο Κ. Καραμανλής έκλέγεται γιά εκτη συνε

Άρκεi νά λεχθή ότι κατά τήν περίοδον αύτήν ένηλ

χή φορά βουλευτής στό νομό Σερρών.

τήν 16ην Νοεμβρίου

»'Η περίοδος

ποσοστό

49,22% καί 247 σέ σύνολο 300 βουλευτικών

λάγησαν είς τήν έξουσίαν έξι Κυβερνήσεις. Τά κόμ

Οί έκλογές διενεργήθηκαν μέ τό πλειοψηφικό

ματα τοv λεγομένου Κέντρου (Βενιζέλος- Παπανδρέ

σύστημα, καί, σύμφωνα μέ τά τελικά άποτελέσματα,

ου

έπί συνόλοι"

-

Πλαστήρας), τά δποiα μετά μακράν άπουσίαν

2.123.150

έγγεγραμμένων έκλογέων καί

έπανήρχοντο εlς τήν έξουσίαν, άπεδείχθησαν άπα

1.591 .807

ρασκεύαστα νά κυβερνήσουν τήν χώραν. Καί τούτο

ναγερμός ελαβε

διότι είς τήν έλλειψιν καθολικού κύρους άρχηγοv

συνασπισμός ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων

έγκύρων ψηφοδελτίων, δ 'Ελληνικός Συ

783.541

ψήφους (ποσοστό
.τό

49,22%), δ
544.834 (34,22%),
Λαϊκόν κόμμα 16.767

καί ένια ίου προγράμματος προσετίθεντο καί αί μετα

ή ΕΔΑ

152.011 (9,55%),

ξύ των έντοναι προσωπικαί άντιθέσεις. ~Ητο τόση ή

(1,05%),

ένώ οί άνεξάρτητοι συνδυασμοί καί οί με

μεταξύ των δυσαρμονία ώστε νά άναγκασθώ νά έπι

μονωμένοι ύποψήφιοι συγκέντρωσαν, άντίστοιχα,

στήσω τήν προσοχή ν τοv λαοv έπ' αύτής καί νά εϊπω

56.679 (3,57%)

καί

26.853 (1,69%).
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Ή έπιιφάτηση του Έλληνικοu Συναγερμοί) στίς έκλογές τής 16ης Νοεμβρίου

1952, άφετηρία γιά

τήν άποκατάσταση κλίματος πολιτικής καί κυβερνητικής σταθερότητας, θά δώσει στόν Κ. Καραμανλή
τή δυνατότητα, ώς ύπουργός Δημοσίων ~Εργων καί, ταυτόχρονα, άπό τό Δεκέμβριο του

1954, Συγκοινω

νιών, νά έπιτελέσει δλοκληρωμένο εργο καί νά συμβάλει άποφασιστικά στή δημιουργία τής άναγκαίας

ύποδομής γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη τής χώρας. Στά πλαίσια ένός εύρύτερου στρατηγικοί) σχεδια
σμοί) θά καταρτιστοuν προγράμματα καί θά έκτελεστοuν σημαντικά εργα βραχυπρόθεσμης καί μακρο

πρόθεσμης άποδόσεως. 'Η κατασκευή δικτύου κεντρικών δδικών άρτηριών, σέ συνδυασμό μέ τήν έφαρ
μογή προγραμμάτων δδοποιίας σέ περιφερειακή κλίμακα, άποτέλεσε τήν προϋπόθεση γιά τήν ταχύρρυθ
μη πρόοδο στόν οίκονομικό καί τόν τουριστικό τομέα. 'Η έξασφάλιση τής ύδρεύσεως καί τής άποχετεύ
σεως καί ή έκτέλεση σειρίiς μεγάλων εργων άναμόρφωσαν τήν όψη τής πρωτεύουσας, ένώ παράλληλα
έκδηλώθηκε ένεργό ένδιαφέρον γιά τήν πόλη καί τήν περιφέρεια τής Θεσσαλονίκης, προορισμένη νά

μεταβληθεί σέ πόλο ελξεως ίκανό νά ύποβοηθήσει -καί γενικότερα- τή βιομηχανική άποκέντρωση.
Παράλληλα, ή πρόβλεψη γιά τήν κατασκευή τών φραγμάτων του 'Αξιοu, του 'Αλιάκμονα καί του
'Αχελώου, ύπαγορευμένη άπό τήν άναγκαιότητα γιά τήν ένίσχυση τής ύδροηλεκτρικής παραγωγής,

έξυπηρετοuσε καί τήν άνάγκη γιά τήν παραγωγική άνάπτυξη τής έπαρχίας. Σημαντικά εργα άποτέλεσαν
τήν άφετηρία γιά τήν τουριστική άξιοποίηση τής χώρας ij διεύρυναν τίς έπικοινωνιακές της δυνατότητες
μέ τήν κατασκευή, τήν έπισκευή καί τήν έπέκταση λιμένων, άεροδρομίων καί δδικών άρτηριών. Ή
θετική, τέλος, άντιμετώπιση εκτακτων περιστατικών, ίδιαίτερα τών προβλημάτων πού είχαν άνακύψει
άπό τούς σεισμούς, εμελλε νά δώσει, γιά μιάν άκόμη φορά, τό μέτρο τής άποτελεσματικότητας καί τής

ένεργητικότητας του ύπουργοu Δημοσίων ΥΕργων. Μέ τήν πάροδο του χρόνου, δ Κ. Καραμανλής έξα
σφάλιζε τήν δμόθυμη άναγνώριση γιά τό εργο πού είχε έπιτελέσει· καί ή συμβολή .του άποκτοuσε
πρόσθετη εμφαόη σέ άντιδιαστολή μέ τή μεγαλόστομη καί στείρα δημαγωγfα πού εδινε, σέ σημαντικό
βαθμό, τόν τόνο στόν πολιτικό άνταγωνισμό.
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·Ο 'Αλέξανδρος Παπάγος σχηματίζει Κυβέρνη

ση. Ό Κ. Καραμανλής συμμετέχει ώς ύπουργός των
Δημοσίων ΥΕργων.

Στήν Κυβέρνηση παίρνουν άκόμη μέρος δ Σπ.
Μαρκεζίνης, ώς ύπουργός Συντονισμοί), δ Στ. Στε

φανόπουλος, ώς ύπουργός 'Εξωτερικών , καί άπό τίς

4

Δεκεμβρίου, δ Π. Κανελλόπουλος, ώς ύπουργός

'Εθνικής 'Αμύνης .

προσήλωσις πρός τό καθήκον», ένώ πρός τούς άντι
προσώπους του Τύπου ε{πε δτι «θά καταβάλη κάθε
προσπάθειαν διά νά έπανακτήση τό ύπουρyείον Δ η
μοσίων "Ερyων τήν παλαιά ν αίyλην του καί νά δυνη

θfj νά πραyματοποιήση τόν σπουδαίον προορισμόν
του».

Στή θητεία του, ώς ύπουργου Δημοσίων 'Έργων,
άναφέρεται

δ

Κ.

Καραμανλής

σέ

μεταγενέστερο

ίστορικό σημείωμά του:

Κατά τήν άνάληψη των καθηκόντων του, δ Κ.

«Κατά τάς έκλοyάς αvτάς, άπό τάς δποίας άπε

Καραμανλής, άπευθυνόμενος στούς ύπαλλήλους του

κλείσθησαν δύο τρείς βουλευτάί θεωρούμενοι φίλοι

ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων, τόνισε δτι «αι' στι

μου, έξελέyην κάί πάλιν βουλευτής Σερρών. Ή νέα

yμαί έπιβάλλουν όπως έπιδειχθfj έρyατικότης καί

Κυβέρνησις, όπως καί ο{ συνδυασμοί, κατηρτίσθη-
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σαν υπο τήν έμπνευσιν του κυρίου Μαρκεζίνη, δ

τος καί aλλοτε διά προσωπικούς λόγους έδυσχέραι

δποίος, ώς κύριος σύμβουλος του Παπάγου, άπέβλε

ναν τήν προσπάθειάν μου. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς

πε, καί δικαίως, είς τήν διαδοχήν του. Τούτου δοθέν

εύρέθην είς τήν άνάγκην νά κάμω δύο πράγματα:

τος, ή το φυσικόν νά μου δοθή δευτερευον ύπουργεί

Πρώτον, νά θέτω πρό τετελεσμένου γεγονότος τό

ον είς τήν Κυβέρνησιν. Καί λέγω φυσικόν, διότι ή

ύπουργείοv Συντονισμου, προκηρύσσων δημοπρα

aρνησίς μου νά ένταχθώ εlς τό περιβάλλον ένός έκ

σίας διά τά έργα έκείνα τά δποία θεωρουσα άπαραί

τών έπιτελών μέ έθεσεν είς ένα εlδος άπομονώσεως.

τητα διά τήν άνάπτυξιν τής χώρας. Καί δεύτερον, νά

Τό ύπουρπίον Δημοσίων "Εργων κατά τήν έποχήν

δημιουργήσω, διά διαφόρων συνδυασμών, έκτάκτους

έκείνην σχεδόν έστερείτο περιεχομένου. Καί τό άπε

πόρους του ύπουργείου διά τήν εκτέλεσιν είδικών

δέχθην μέν, άλλ' &προθύμως καί διά νά μή δημιουρ

προγραμμάτων, όπως ήσαν τά έργα ·Αθηνών καί

γήσω ζητήματα είς τήν ήγεσίαν τήν έπομένην τών

Θεσσαλονίκης, τά λιμενικά Πειραιώς, ή ύδρευσις,

έκλογών.

άποχέτευσις κ.λ.π. 'Αποτέλεσμα όλων αύτών ύπήρξε

»Ή νέα Κυβέρvησις άνέλαβε τήν έξουσίαν μέσα

νά άναπτύξη τό ύπουργείον έντός όλίγου τοιαύτην

σ' ένα κλίμα μεγάλης αίσιοδοξίας, τήν δποίαν δι

δραστηριότητα, ώστε νά προκαλή τά ένθουσιώδη

καιολογουσαν τό κύρος του Παπάγου, ή μεγάλη

σχόλια τής κοινής γνώμης καί νά θεωρήται δ κύριος

πλειοψηφία του καί ή συμπαράστασις τών 'Αμερι

φορεύς του δημιουργικου έργου τής Κυβερνήσεως.
»Κατά τήν έποχήν έκείνην κατεσκευάσθησαν,

κανών.

»'Ο κύριος Μαρκεζίνης, πλαισιωθείς άπό lκανούς
συνεργάτας, άνέλαβε τόν οίκονομικόν τομέα, είς τόν
δποίον έπετέλεσε δμολογουμένως άξιόλογον έργον.

καί δλοκληρώθησαν έν συνεχεί(! έπί πρωθυπουργίας
μου:

Α. Είς τόν συγκοινωνιακόν τομέα:

"Εθεσε τά θεμέλια τής έξυγιάνσεως τής έλληνικής

έπαρχιακαί δδοί μήκους

900

Al έθνικαί καί

χιλιομέτρων, μεταξύ

οίκονομίας καί έβελτίωσε τήν διεθνή πίστιν τής χώ

τών δποίων ή 'Αθηνών

ρας. 'Εξ aλλου δ Παπάγος, του δ ποίου τό όνομα ή το

νίκης -Συνόρων, Θεσσαλονίκης

διεθνώς γiιωστόν, έπραγματοποίησεν έπιτυχώς διά

νών -Κορίνθου, 'Αγρινίου- 'Ιωαννίνων- Ήγουμε

-

ΘεσσαλονίΚης, Θεσσαλο

-

Καβάλας,

'Αθη

φορα ταξείδια είς τό έξωτερικόν πού ένίσχυσαν τό

νίτσης, Καλαμών- Πύργου, Τριπόλεως- Πύργου καί

διεθνές γόητρον τής 'Ελλάδος.

άνεκατασκευάσθησαν δδοί

» "Οπως

άνέφερα καί προηγουμένως, άνέλαβα μέ

άπροθυμίαν τό ύπουργείον Δημοσίων "Εργων. Παρά
ταυτα, έφ

• όσον τό άνέλαβα,

έπρεπε νά τό δραστηρι

2.000 χιλιομέτρων. ·

Β. Είς τόν τομέα έγγείων βελτιώσεων: Τά μεγάλα

φράγματα Άξιου,
'Ηλείας.

Άλιάκμονος, Νέστου, Πηνειου

Ή έναρξις τής έκτελέσεως εύρέος προ

οποιήσω χάριν του τόπου άλλά καί χάριν του προ

γράμματος άρδευτικών έργων διά τήν aρδευσιν έκα

σωπικοv μου γοήτρου. 'Εστερείτο ύπηρεσιών, έστε

τομμυρίων στρεμμάτων.

ρείτο προγράμματος καί έστερείτο πιστώσεων. Καί

τό κυριώτερον θέμα του, δηλαδή ή κατασκευή καί

Γ. Τά μεγάλα λιμενικά έργα Πειραιώς, Θεσσαλο
νίκης, Βόλου, Καβάλας, 'Αλεξανδρουπόλεως κ.λ.π.

συντήρησις δδών καί λιμένων, εlχεν άνατεθή είς μί

Δ. Τά έργα 'Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Είς αύτά θά

αν είδικήν ύπηρεσίαν άνεξάρτητον, άποκαλουμένην

πρέπει νά προστεθή ή άνοικοδόμησις τών σεισμο

'Υπηρεσία 'Επειγόντων 'Έργων.

πλήκτων περιφερειών. Κατά τήν έποχήν έκείνην ή

»'Η πρώτη μου μέριμνα ή το ή άναγνώρισις καί

Έλλάς εlχε πληγή άπό άλλεπαλλήλους σεισμούς, ο{

άξιολόγησις του έμψύχου ύλ~κου του. 'Όπως έκαμα

δποίοι προεκάλεσαν παγκόσμιον συγκίνησιν. Εlχαν

καί στά aλλα ύπουργεία πού διηύθυνα, συνεκάλεσα

καταστραφή δλοσχερώς ή Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, ή

είς άλλεπαλλήλους καί κοινάς συσκέψεις όλους τούς

'Ιθάκη καί έν συνεχείq, δ Βόλος καί ή Σαντορίνη .

διευθυντάς του ύπουργείου. Τούς έθεσα θέματα καί

Κατεστράφησαν

ζήτησα έπ' αύτών τάς σκέψεις των προφορικώς καί

γοι έκατοντάδες χιλιάδων άνθρώπων.

73.500

οίκίες καί παρέμειναν aστε

έγγράφως. Κατά τάς συσκέψεις αύτάς έπεσήμανα

;;Α{ δυσχέρειαι, ίδίως εlς τάς νήσους, ήσαν τερά

τούς δύο τρείς lκανοτέρους διευθυντάς, μέ τούς δποί

στιαι. "Επρεπε νά περιθάλψωμεν τούς πληθυσμούς,

ους έσχημάτισα έν συνεχείf! τό έπιτελείον μου καί

νά τούς στεγάσωμεν προσωρινώς, νά άποκομίσωμεν

έκινητοποίησα τό ύπουργείον. Τό σύστημα ύπήρξεν

τά έρείπια καί νά άνοικοδομήσωμεν έξ ύπαρχής έκα

έπιτυχές καί άπέδειξεν ότι τό ίδιο προσωπικό ύπό

τοντάδες πόλεις καί χωριά. Παρά ταυτα, τό έργον

κατάλληλο ν ήγεσίαv δύναται νά άποδώση διπλάσιο ν

αύτό έπερατώθη έντός

έργον.

τότε

»'Εν συνεχείf! ήσχολήθην μέ τήν κατάρτισιν του
προγράμματος του ύπουργείου μου.

Ή έγκρισις

70.300

30 μηνών.

Κατεσκευάσθησαν

κατοικίες μέ τά άντίστοιχα έργα ύποδο

μής, λιμένας, δημόσια κτίρια, σχολεία, έκκλησίας,
νοσοκομεία κ.λ.π.

όμως τών προγραμμάτων καί ή χρηματοδότησίς των

;;Κατεσκευάσθησαν είς άμφοτέρας τάς πόλεις,

έπρεπε νά γίνη άπό τά οίκονομικά ύπουργεία, τά

'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, πολυάριθμα έργα, συγ

δποία όμως aλλοτε άπό κακήν έκτίμησιν του θέμα-

κοινωνιακά, τουριστικά, άποχετευτικά, έξωραϊστι-
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______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

156

κά, ύδρευτικά κ.λ.π., μέ άποτέλεσμα vά άλλάξουv

'Η έφιαλ τική κατάσταση πού ε{χε δημιουργηθεί
έξαιτίας τής πλήρους άνεπάρκειας τών μέσων πού θά

άμφότεραι όψιν.
»'Η δραστηριότης μου είς τό ύπουργείοv αvτό

ήταν δυνατό νά έπιτρέψουν τήν ϋδρευση του λεκα

εlχε έκτιμηθij εvρύτατα άπό τήv κοιvήv γvώμηv καί

νοπεδίου περιγράφεται, συνοπτικά, άπό τόν Σ. Τρι

έδημιούργησεv τάς προϋποθέσεις τijς περαιτέρω πο

ανταφυλλίδη, ύπεύθυνο γνώστη καί χειριστή του θέ

λιτικής μου σταδιοδρομίας» 102 •

ματος:
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«ν Αν καί είς τά πρό τοϋ

1952

1940 ετη

ή λίμνη τοϋ Μαραθώ

νος ήτο σχεδόν πλήρης, ταχέως έγένετο άντιληπτόν δτι

'Ο Κ . Καραμανλής, προκειμένου νά έπιτευχθεί ή

δέν θά έπήρκει είς τό μέλλον, λόγω τfjς ταχείας αύξήσεως

έπίσπευση τής έκτελέσεως των δημοσίων εργων, εχει

τfjς καταναλώσεως. Διά τόν λόγον αύτόν έτέθη είς έφαρ

συνεργασία μέ τόν ύπουργό Συντονισμοί), Σ. Μαρκε

ζίνη, γιά τήν άπλούστευση τής διαδικασίας χορηγή
σεως των έγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων του
προϋπολογισμοί).

4

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ήτοι τοϋ ύδραγωγείου Παρνασσοϋ, μήκους

175

χλμ., τό

όποίον θά μετέφερε τά ϋδατα των πηγών Πολυδρόσου
(Σουβάλα) είς τήν λίμνην, συνολικfjς έτησίας παροχfjς

90

έκατ. κυβ. μέτρων. Πρός τοϋτο ήρχισεν ή κατασκευή τών
σηράγγων Κιούρκων καί Μαλακάσας, συνολικοϋ μήκους

1952

8.600

Σέ άπάντηση έπιστολής του βουλευτή 'Αλ . Πα

παθανάση, μέ aμεση άναφορά στό όνομα του Κ. Κα
ραμανλή καί μέ θέμα τήν «έγκατάλειψψ> τής περιο
χής 'Έβρου, ό Γ. Γραμματέας του ΕΟΤ, Ν. Φωκaς,
άναγγέλλει οτι τό ύπουργείο Δημοσίων νΕργων εχει

χορηγήσει πίστωση

μογήν ή κατασκευή τοϋ δευτέρου σταδίου τfjς μελέτης,

μέτρων καί έν συνεχεί~ ή κατασκευή άνοικτfjς διώ

ρυγος . Τό εργον τοϋτο διεκόπη λόγω τοϋ πολέμου καί τfjς
Κατοχής καί έσυνεχίσθη μετά τό

1945 μέχρι τοϋ χειμάρρου

Αύλώνος (Κακοσάλεσι), μέσω τοϋ όποίου μετέφερεν τά
όλίγα ϋδατα πού συνεκεντροϋντο έκεί. Τό μήκος αύτοϋ τοϋ
ύδαταγωγοϋ άνήλθεν είς

13.800

μέτρα.

>>νΗδη δμως ή συνεχής άνομβρία, ή κατανάλωσις κατά

1.500 έκατ . δραχμών γιά τήν δδό
- Πυθίου καί l.l 00 έκατ. γιά τήν

τήν Κατοχήν τεραστίων ποσοτήτων ϋδατος , ή άποψίλωσις

δδό 'Αρδώνης πρός Κήπους. 'Η κατασκ,ευή τών ερ

δικτύου κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα, ή αϋξησις τfjς κα

γων αύτών θά έξασφαλίσει τήν δδική έπικοινωνία μέ

ταναλώσεως ύπέρ τά

τήν Τουρκία. Μέ τήν εύκαιρία αύτή καί στήν ίδια

λεσμα τήν ταχείαν ταπείνωσιν τfjς στάθμης τfjς λίμνης, μέ

'Αλεξανδρουπόλεως

τής λεκάνης διά καλλιέργειαν, αί ζημίαι τοϋ έσωτερι·κοϋ

25 έκατ .

κυβ. έτησίως, ε{χον ώς άποτέ

άνακοίνωση, προστίθεται οτι χορηγήθηκε άπό τό

έπακόλουθον τόν περιορισμόν τfjς καταναλώσεως μέχρι

ύπουργείο Δημοσίων νΕργων καί πίστωση

χορηγήσεως κατά τά ετη

1.500

έκατ. δραχμών γιά τήν τελική διαμόρφωση τής δδοu
Θεσσαλονίκης- Εύζώνων.

9
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1951,

δτε άπέμειναν είς τήν λίμνην μόνον

κατασκευή των εργων τοϋ 'Αγίου Θωμά, μιίiς μικράς πεδιά

οτι

το

υπουργείο

Δημοσίων

συμπληρωματική πίστωση

2V2 δισεκατομμυρίων, δη 
4V2 δισεκατομμύρια δραχμών, μέ σκο

πό τή συνέχιση τών άντιπλημμυρικών εργων στή
Θεσσαλία.

))Πρός τοϋτο άνηγέρθη μικρόν φράγμα παροχετεύσεως
είς τόν

• Ασωπόν

ποταμόν, διωρύχθησαν

κατεσκευάσθη άνοικτή διώρυξ μήκους

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

28 γεωτρήσεις,
5,5 χιλιομ. συγκεν

τροϋσα τά ϋδατα ταϋτα μέχρι τfjς θέσεως Βίλιζα, δπου έγ

κατεστάθη άντλιοστάσιον, ίσχύος

3500

ϊππων, διά τοϋ

όποίου άνυψοϋνται τά ϋδατα είς τό κατασκευασθέν μέχρι
Αύλώνος (Κακοσάλεσι) ύδραγωγείον Παρνασσοϋ. Τά εργα
ταϋτα έγένοντο τό θέρος τοϋ

12

5 έκατ.

δος είς τά δρια ·Αττικής καί Βοιωτίας.

~Εργων άποφάσισε νά διαθέσει, γιά τό Νοέμβριο,

λαδή συνολικά

στική τό

κυβ . μέτρα, καί δι. αύτό άπεφασίσθη έκ των ένόντων ή

1952

'Ανακοινώνεται

1947-50 ϋδατος μερικάς ώρας τfjς

ή μέρας άνά τριήμερον. 'Η κατάστασις κατέστη άπελπι

1952

Μετά άπό καταγγελία οτι στό έργοστάσιο τής
'Υπηρεσίας Παραγωγικών νΕργων Μακεδονίας πα
ρέμειναν έγκαταλειμμένα δεκάδες μηχανημάτων, ή

φθορά των δποίων θά βραδύνει έπί δίμηνο τήν εναρ
ξη τών εργων του Στρυμόνος, δ ύπουργός Δημοσίων
'Έργων διατάσσει τήν aμεση διενέργεια έλέγχου.

1951

καί εσωσαν πράγματι,

εστω καί προσωρινώς, τήν ύδροδότησιν τfjς πρωτευούσης.
Δέν παραλείπω νά προσθέσω δτι τό

ύπό τfjς
μήκους

1947 χρηματοδοτηθέν
UNRRA κατεσκευάσθη σωληνωτόν ύδραγωγείον
12 χιλιομ., μεταφέρον τά ϋδατα τών πηγών Σουλί

ου, παρά τόν Μαραθώνα, διά άνυψώσεως πρός τήν λίμνην
παροχής

7 έκατ.

κυβ. μέτρων έτησίως (ή άρχαία Μακαρία

πηγή, δπου κατά τήν έναντίον τών Περσών μάχην εύρί
σκετο ή άριστερά πτέρυξ τών 'Αθηναίων). 'Επίσης έγένε
το άντλησις έκ τών φρεάτων Κοκκιναρίi Κηφισίας καί

13
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1952

διάφορα άλλα μικροέργα)) 103 •

'Ανακοινώνεται έπίσημα οτι άπό τίς πρώτες ήμέ

Στό πλαίσιο τής γενικότερης διαπιστώσεως οτι

ρες τής άναλήψεως τών καθηκόντων του, δ Κ. Καρα

τό σοβαρό θέμα τής ύδρεύσεως τής πρωτεύουσας δέν

μανλής εχει άρχίσει νά μελετa τό όξύ πρόβλημα τής

άντιμετωπίστηκε έπιτυχώς άπό τίς προηγούμενες Κυ

ύδροδοτήσεως τής πρωτεύουσας.

βερνήσεις, τό <<Βήμα» σέ σχετικό δημοσίευμα, έπι-
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καλοuνταν τόν πρόσκαιρο βίο τους, έπισημαίνοντας

λέσεως του εργου τούτου. Μολονότι, δμως, τά όριστικά

συμπερασματικά:

σχέδια άπό μακροί) ευρίσκοντο έγκεκριμένα είς τά άρχεία

Δέν εχομεν καμμίαν άμφιβολίαν, δτι ό υπουργός κ. Κα
ραμανλής θά έπιζητήση νά προκρίνη τήν περισσότερον

συμφέρουσα ν άπό δλας τάς λύσεις. 'Αλλά αuτή δέν θά ή το
άρκετή , έφ ' δσον, δπως άλλωστε καί υποτίθεται έκ τής

άνάγκης τής έπιλογής τής πλέον σύμφορης κατευθύνσεως,

των άρμοδίων υπηρεσιών, ή έναρξις έκτελέσεως άνεβάλ
λετο συνεχώς καί, οϋτως, έδίδετο είς τήν κατατυραννοuσαν
τάς ' Αθήνας

• Εταιρείαν

·Υδάτων

εΙ χε τήν .. . μέχρι του έτους

2009

-

ή όποία πρόγραμμα

έκτέλεσιν των δι, αuτήν

καί μόνον προσοδοφόρων έργων τής Σουβάλας

-

ή !(όκαι

ρία νά παρατείνη τήν παροuσαν ήμιβάρβαρον κατάστασιν

καθυστέρει καί μέ τούς προκατόχους του ή διευθέτησις του

τής πρωτευούσης είς πείσμα καί των τουριστικών άκόμη

θέματος. Αί άπόψεις διά τήν προτίμησιν αuτής

άναγκών μας .

ij

έκείνης

τής κατευθύνσεως έχουν έπαρκώς άναλυθή Ί'jδη καί εΙναι

ώριμοι διά τήν έπιλογήν. 'Εκείνο πού άπομένει 'εrναι ή
άπόφασις καί ή γοργή καί άκαθυστέρητη πλέον εναρξις

καί άποπεράτωσις του εργου 104 •
WΗδη, στίς

22

Σήμερον, δμως, ευρίσκεται ή Κυβέρνησις Παπάγου είς

τήν άρχήν· καί τά υπουργεία του Συντονισμοu, τών Δημο
σίων ~Εργων καί τής Γεωργίας έχουν άνατεθή είς τρείς έκ
τών δραστηριωτέρων συνεργατών του στρατάρχου.

Νοεμβρίου, είχε καί η έφημερίδα

« ' Εστία» σέ κύριο t'iρθρο, έπισημάνει:

• Επο

μένως , δέν έπιτρέπεται οϋτε μιaς ήμέρας καθυστέρησις είς
τήν εναρξιν έκτελέσεως του εργου ή τήν ρύθμισιν των τε
χνικών λεπτομερειών τής χρηματοδοτήσεως, πού έκράτη

Μεταξύ των δειγμάτων τής άκυβερνησίας, είς τήν
όποίαν εΙ χε περιέλθει ή χώρα υπό τάς λεγομένας Κυβερνή

σεν έν άδρανεί~ τούς υπουργούς του Κέντρου έπί τόσους
μήναςιοs .

σεις του Κέντρου, περιλαμβάνεται καί τό δτι, έπί τριετίαν
όλόκληρον, άνεβάλλετο ενα άπό τά πλέον άπαραίτητα πα
ραγωγικά καί συμφέροντα καί ε ίς τό Δημόσιον εργα

-

ή

19
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1952

ϋδρευσις τής πρωτευούσης , μέ παράλληλον

Ό Κ. Καραμανλής δηλώνει δτι δ 'Οργανισμός

άρδευσιν των παρευβοϊκών χώρων , ώς καί όλοκλήρου του

Λιμένος Πειραιώς δέν εχει κατορθώσει νά έπιτελέσει

λεκανοπεδίου των Θηβών.

τόν Προορισμό του . ' Η κομματικοποίηση τής διοική

έξ

• Υλίκης

Ή άλήθεια ε{ναι, δτι ό κ . Πλαστήρας, παρ ' δλην τήν

σεως συνετέλεσε rοστε νά διαφθαρεί μέρος του προ

πενιχράν του μόρφωσιν, ε{χεν άντιληφθή, περισσότερον

σωπικοί), νά μειωθεί η άπόδοσή του καί νά σημειω

άπό δλους τούς μεταπολεμικούς κυβερνήτας μας, τήν άξίαν
του έργου αuτοu · άλλ' ή καλή του θέλησις δέν Ί'jρκεσε ν'

άναπληρώση τήν άνικανότητα τών οίκονομικών ίδίως συ
νεργατών του, τήν άβουλίαν τών άλλων καί τήν παράφρονα

κομματικήν σπατάλην του συνόλου . 'Ενώ δέ αί άσυνάρτη
τοι Κυβερνήσεις του Κέντρου έκήρυσσον, άπό τής μιaς
πλευράς, ώς δήθεν πολιτικήν των υπέρ των έργαζομένων
τάξεων , τήν άνάγκην των έγγειοβελτιωτικών εργων, τήν
αϋξησιν τής παραγωγής καί τήν «συμπίεσιν των τιμών»,
διά τής άλλης χειρός άνέβαλλον διαρκώς τήν έκτέλεσιν

του υδραγωγείου, τό όποίον , έντός

3 έτών,

δέν θά έξησφά

θοuν καταχρήσεις.

'Εξάλλου, τό άπασχολούμενο

προσωπικό είναι δυσανάλογα μεγάλο καί τό κόστος
λειτουργίας άδικαιολόγητα ύψηλό, σέ βάρος τής
έκτελέσεως άναγκαίων εργων.
Είδικότερα, δ ύπουργός Δημοσίων 'Έργων παρα
τηρεί :

«Αί δαπάναι φορτοεκφορτώσεως εlναι ύπέρογκοι
καί άπορροφοvν μέγα μέρος τών λιμενικών έσόδων

καί φόρων, προοριζομένων διά λιμενικά εργα. Οuδέν

λιζε μόνον τήν ϋδρευσιν τής κονισαλέας καί ρυπαρaς πρω

ποσόν διά τήν άνανέωσιν του μηχανικού έξοπλισμοv

τευούσης, άλλά θά έδιδε τήν εuκαιρίαν νέων άρδευτικών

του λιμένος διατίθεται, ένώ δημιουργούνται χρέη

καλλιεργειών έπί

πρός τό Δημόσιον καί τάς Τράπεζας τής 'Ελλάδος

ρων

200.000-

140.000 στρεμμάτων -άργότερον δέ έτέ

είς τά πρόθυρα τών 'Αθηνών.

Είς τόν κόσμον όλόκληρον δέν υπάρχει παράδειγμα

καί Κτηματικήν έκ

33

δισεκατομμυρίων δραχμών

περίπου. 'Υπάρχει καί τό προπολεμικόν χρέος πρός

μεγαλουπόλεως μέ σφύζουσαν βιομηχανικήν ζωήν , πού νά

τόν οlκον Χάμπρο έκ

μή περιβάλλετα ι άπό τοιαύτην ζώνην έντατικής καλλιερ

δποίον μετά τών τόκων ύπολογίζεται είς

γείας τής γής διότι μόνον ετσι καθίστανται φθηνότερα τά
είδη διατροφής καί άξιοποιείται τό ήμερομίσθιον των

άπασχολουμένων είς τήν βιομηχανίαν

-

ή όποία πάλιν,

έπωφελουμένη τής φθηνής ζωής των έργατών της, ή μπορεί
νά προσφέρη είς μικροτέρας τιμάς τά ίδικά της είδη. Μό

νον τυφλοί

ij

πληρωμένοι πράκτορες ίδιωτικών συμφερόν

300.000

λιρών 'Αγγλίας, τ6

20

δισεκα

τομμύρια. 'ο λιμήν θεωρείται ώς εχων ύψηλόν κό

στος.

'Εάν έφαρμοσθή όρθολογιστική όργάνωσις

εlς τήν έν γένει λειτουργίαν του καί αυστηρά περι

συλλογή εlς τάς δαπάνας, θά καταστή δυνατή ή διά
θεσις ποσού

30 δισεκατομμυρίων έτησίως,

προερχο

των θά έδυσκολεύοντο νά συλλάβουν, είς δλην τήν εκτα

μένη έκ λιμενικών φόρων καί έσόδων καί έκ τής έκ

σιν, τήν σημασίαν τής έξ 'Υλίκης υδρεύσεως άπό τής άπό

μεταλλεύσεως τών άποθηκών, διά τόν πλήρη έξο

ψεως αuτής δι' δ καί τό άρμόδιον Συμβούλιον του υπουρ

πλισμόν του λιμένος καί τήν βαθμιαίαν έξόφλησιν

γείου Δημοσίων ~Εργων, καθώς καί

5 κατά

σειράν υπουρ

τών χρεών. 'Εντός δύο τό πολύ μηνών θά είμεθα είς

γοί (οί κ . κ. Νικολαίδης, Χαβίνης, Ζέρβας, Ντεντιδάκης

θέσιν νά έξαγγείλωμεν τά μέτρα, τά όποία πρέπει νά

καί Κορωναίος) , άπό κοινοu μετά τών, κατ ' άξίωσιν των

ληφθούν καί νά προβώμεν είς τήν έφαρμογήν των».

'Αμερικανών φίλων μας , μετακληθέντων ξένων έμπειρο
γνωμόνων, διεκήρυξαν τήν σκοπιμότητα τής άμέσου έκτε-

Μέ άφετηρία τίς διαπιστώσεις αύτές, δ ύπουργός
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Δημοσίων nΕργων άναγγέλλει τήν πρόθεσή του γιά

τή λήψη μέτρων μέσα στό επόμενο δίμηνο .
Σέ πρώτη έφαρμογή τ&ν μέτρων γιά τήν έξυγίαν
ση καί άναδιοργάνωση του ΟΛΠ, δ Κ. Καραμανλής
θά κάμει, λίγες ήμέρες άργότερα, τήν πρόσθετη δή
λωση ότι: «ή Κυβέρνησις, προσπαθουσα νά θέση έπί

κεφαλής του σοβαρωτάτου τούτου όργανισμου πρό
σωπα ίκανά καί δυνάμενα νά πραγματοποιήσουν τήν
άναδιοργάνωσιν καί έξυγίανσιν, έκάλεσε τόν είσαγ
γελέα 'Εφετών Ααρίσης κ. Βελουζον, όπως άναλάβη
τήν διοίκησιν του ΟΑΠ». Τό θέμα θά ρυθμιστεί νο
μοθετικά μετά τήν έπικείμενη, έντός ήμερων, ελευση
του νέου διοικητή.

26
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'Ο υπουργός Δημοσίων 'Έργων, Κ . Καραμανλής,
άνακοινώνει ότι, μετά τήν άπόφαση γιά τήν ενοποί
ηση τ&ν τεχνικών υπηρεσιών του Κράτους, θά πρα

γματοποιηθεί νέα σύσκεψη τ&ν άρμόδιων υπουργών
γιά τό διακανονισμό των λεπτομερειών του υπό κα
τάρτιση σχετικοu νομοσχεδίου. nΗδη, τό θέμα μελε

τάται άπό πενταμελή έπιτροπή, μέ τή συμμετοχή καί
ενός τεχνικοί) άπό κάθε ένδιαφερόμενο υπουργείο
(Δημοσίων nΕργων, Προνοίας, Γεωργίας, Δικαιοσύ

νης καί Παιδείας). Τά πορίσματα τ&ν έμπειρογνωμό
νων θά τεθοuν υπόψη τ&ν άρμόδιων υπουργών σέ νέα
είδική σύσκεψη. «Φαίνεται ότι είσέρχεται πλέον είς

τόν δρόμον τής καλυτέρας δυνατής διευθετήσεως τό
πρόβλημα τής ενοποιήσεως τ&ν κατεσπαρμένων καί

άσυντονίστων τεχνικών υπηρεσιών του Κράτους»,
παρατηρείται σέ σχόλιο τής έφημερίδας «Τό Βήμα»,
τό όποίο καί καταλήγει μέ τήν εύχή νά «δοθή ενα
σύντομον πλέον τέρμα είς τήν έπικρατοuσαν άλόγι

στον κατάστασιν, ή όποία μόνον πρόξενος συγχύσε
ως, καθυστερήσεως καί έπιβαρύνσεων υπήρξε».
Στήν έπιθυμία της νά δώσει, άπό τήν πρώτη στι

γμή, ίδιαίτερη εμφαση στά δημόσια εργα, ή Κυβέρ
νηση, καί είδικά δ άρμόδιος υπουργός, Κ. Καραμαν

λής, άπέβλεψε στή διασφάλιση τ&ν άπαραίτητων
προϋποθέσεων. Στό πλαίσιο αύτό έντάχθηκε, κατά
προτεραιότητα, ή άναμόρφωση του συστήματος τ&ν

τεχνικών υπηρεσιών πού ε{χαν διασπαρεί στά διά
φορα υπουργεία καί μέ τό άσυντόνιστο των ένεργει
&ν τους, τά πολλαπλά γενικά εξοδα, τήν ελλειψη
προσωπικοί) καί τεχνικών μέσων, καί τήν άναπόφευ

κτη σπατάλη, ήταν άνίκανες νά άνταποκριθοuν ίκα
νοποιητικά στήν άποστολή τους.

'Η ενοποίηση

όλων των τεχνικών υπηρεσιών πού ήταν έπιφορτισμέ
νες μέ τή μελέτη καί τήν έκτέλεση τεχνικών εργων,

θά συμβάλει στή ριζική άναβάθμιση τής άποδόσεώς
τους, έν& ή οίκονομία άπό τή συγχώνευσή τους σέ
ενιαία υπηρεσία θά ξεπεράσει τά

16

εκατομμύρια

δραχμών, σέ συνδυασμό μέ τή μείωση των εκτακτων
θέσεων -έπί συμβάσει καί ήμερομισθίων.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Κυβέρνηση Παπάγου. 'Ορκωμοσία. Μετά τόν πρωθυπουργό, οί 'Εμμ. Τσουδερός,
Π. Κανελλόπουλος, Σ. Μαρκεζίνης, Στ. Στεφανόπουλος, Κ. Καραμανλής.
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31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

συνεπώς, δταν καταρτισθή τό τεχνικόν έπιτελεiον,

1952

Στό τεσσαρακονθήμερο διάστημα τής θητείας
τοϋ Κ. Καραμανλή, ώς ύπουργοϋ Δημοσίων WΕργων,

έκδίδεται σειρά άποφάσεων γιά τήν άπαλλοτρίωση
έκτάσεων, μέ σκοπό τήν έκτέλεση πάσης φύσεως

θά καταστή δυνατόν νά έκτελεσθοvν ζωτικής σημα

σίας διά τήν έθνικήν οlκονομίαν έργα» 106 •
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δημόσιων εργων, συγκεκριμένα εργων δδοποιίας,

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

λιμενικών, ύδρεύσεως, άρδεύσεως καί άποστραγγι

κη καί περιοχές τής 'Ανατολικής Μακεδονίας, μέ

στικ&ν.

0{ σχετικές

άποφάσεις άφοροϋν κυρίως τήν

άπαλλοτρίωση κτημάτων «πρός διεύρυνσιν τής πρός

σκοπό τήν έπιτόπια έξέταση θεμάτων τής άρμοδιό
τητάς του.

Κόρινθον διακλαδώcrεως της έθνικης δδοϋ 'Αθηνών

Κατά τήν πρώτη ήμέρα τής έπισκέψεώς του στή

-Θηβών», «Κατασκευήν τ&ν εργων διευθετήσεως τοϋ

βορειοελλαδική πρωτεύουσα, σέ κοινή σύσκεψη μέ

χειμάρρου Βασιλικής Λευκάδος», «κατασκευήν τοϋ

τόν ύπουργό καί στελέχη τοϋ ύπουργείου Βορείου

συλλεκτήρος πεδινών ύδάτων
τσης»,

περιοχής Καρδί

'Ελλάδος, έξέτασε τή γενική πορεία τ&ν δημοσίων

«κατασκευήν άποστραγγιστικοϋ χάνδακος

εργων στήν περιοχή τής Μακεδονίας καί της Θρά

IVI

Κελεβης δικτύου Γαστούνης», «κατασκευήν δδοϋ

κης. Στίς

6

'Ιανουαρίου, μέ τή συνοδεία βουλευτών

προσπελάσεως πρός τόν ύπ' άριθ.

τής περιοχής καί άνώτερων στελεχών τοϋ ύπουργεί

εργων ένισχύσεως ύδρεύσεως

10 σίφωvα τ&ν
'Αθηνών - Πειραιώς

ου Δημοσίων WΕργων, έπισκέφθηκε χωριά τής περι

-Περιχώρων», «έκτέλεσιν τ&ν λιμενικών εργων Μο

οχής Ζίχνης καί Παγγαίου καί έξέτασε έκκρεμη

νολίθου νήσου Θήρας», «κατασκευήν τ&ν διωρύγων

προβλήματα τής περιοχής.

ΔΟ, Δ3 καί Δ5 'Αράχθου

-

Λούρου τ&ν ύδραυλικ&ν

Μετά τήν έπιστροφή του στή Θεσσαλονίκη, συγ

'Έργων 'Ηπείρου», «Κατασκευήν τάφρου άποχετεύ

κάλεσε, στίς

σεως τ&ν όμβρίων ύδάτων τ&ν κατακλυζόντων τήν

7

'Ιανουαρίου, εύρε ία σύσκεψη μέ τη

'Ελευσίνος», «κατασκευ

συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ Βορείου ·Ελλάδος, έκπρο
σώπων τοϋ Λιμενικοϋ Ταμείου, τ&ν 'Επιμελητηρίων

ήν δδοϋ προσπελάσεως γεφύρας Παληόχανο της

καί τοϋ 'Εμπορικοϋ Κέντρου Θεσσαλονίκης καθώς

'Εθνικής όδοϋ Καλαμπάκης

- Καστανιίiς - Κρανιίiς»,

καί ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, κυρίως τοϋ ύποΙψγεί

«έκτέλεσιν τ&ν ύδροηλεκτρικ&ν εργων Τριτοποτά

ου Δημοσίων WΕργων, στή διάρκεια της δποίας πρό

μου

τεινε τή συγχώνευση τής 'Ελευθέρας Ζώνης Θεσσα

'Εθνική ν δδόν 'Αθηνών

-

-

Βεροίας».

Στό ίδιο διάστημα έκδόθηκε καί τό Β.Δ. «περί τ&ν

λονίκης καί τοϋ Λιμενικοϋ Ταμείου. Μετά τήν έκδή

δρων τής παραχωρήσεως καί χρησιμοποιήσεως τοϋ

λωση, έντούτοις τής άντιθέσεως διαφόρων όργανώ

Είδικοϋ Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών ~Εργων»,

σεων ένόψει τ&ν πιθανολογούμενων δυσμενών έπι

μέ τό όποίο θεσπίζονταν πάγιες διατάξεις, μέ στόχο

πτώσεων στήν κίνηση τής 'Ελευθέρας Ζώνης, άνα

τόν περιορισμό τ&ν κινδύνων φθορίiς τ&ν μηχανημά

βλήθηκε προσωρινά ή λήψη δριστικής άποφάσεως

των, τήν καλύτερη λειτουργία καί διατήρησή τους,

καί προβλέφθηκε ή έπανεξέταση τοϋ θέματος, μετά

καθώς καί τή βελτίωση τ&ν δρων έργασίας καί άμοι

τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα.

βής τοϋ προσωπικοϋ.

['Η κατάσταση πού έπικρατοϋσε στό λιμένα τής
Θεσσαλονίκης, μέχρι τήν άνάληψη τής πρωτοβου

I
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Σέ άπάντηση δημοσιογραφικοί) έρωτήματος γιά

τά σχέδιά του στή διάρκεια τοϋ νέου ετους δ Κ. Κα

λίας γιά τήν ενοποίηση των όργανισμ&ν, περιγράφε

ται παραστατικά στό άκόλουθο κείμενο:
Είς τόν λιμένα τής Θεσσαλονίκης άπό τής άπελευθε

ραμανλής χαρακτηρίζει ώς τό σημαντικότερο άπό τά

ρώσεως τής πόλεως μέχρι τοϋ ετους

προβλήματα πού καλείται νά άντιμετωπίσει τήν άρ

σθη ή συγχώνευσις τών δύο 'Οργανισμών, 'Ελευθέρας

τια όργάνωση τ&ν τεχνικών ύπηρεσι&ν τοϋ Κράτους

Ζώνης Θεσσαλονίκης καί Λιμενικοϋ Ταμείου Θεσσαλονί

κάτω άπό τήν ένιαία διεύθυνση τοϋ ύπουργείου Δη

κης, ήσκουν έξουσίαν ή άνεμιγνύοντο κατά τινα τρόπον

μοσίων WΕργων μέ άποσπασμένα κλιμάκια στά άλλα

είς τήν διοίκησιν ή διαχείρισιν αύτοϋ α{ κατωτέρω δη

ύπουργεία· παράλληλα, έπισημαίνει τήν άνάγκη γιά

μόσιαι ύπηρεσίαι ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

τήν άμεση έκπόνηση ένός προγράμματος, ή έκτέλε
ση τοϋ δποίου θά πραγματοποιείται άνάλογα μέ τούς

πόρους πού ε{ναι διαθέσιμοι, καί κατέληξε:
<<Ή 'Ελλάς έμφανίζει εlκόνα καθυστερημένης

καί άποικιακής χώρας, προπαντός διότι στερείται
μιiiς ένιαίας καί καλώς όργανωμένης τεχνικής ύπη

1953, καθ'

δ άπεφασί

α. 'Η έλληνική 'Ελευθέρα Ζώνη, ήτις ήρξατο λειτουρ
γοϋσα άπό τοϋ ετους

1925

καί ή όποία περιελάμβανε τήν

περιοχήν τών ύποκειμένων έμπορευμάτων, άπέβλεπε δέ διά
τοϋ έμπορικοϋ καί βιομηχανικοϋ χαρακτήρος της, μακράν

πάσης τελωνειακήζ άναμίξεως, είς τήν αϋξησιν τής διαμε
τακομιστική ς κινήσεως τοϋ λιμένος.

β. Ή γιουγκοσλαβική 'Ελευθέρα Ζώνη, ήτις ήρξατο

ρεσίας, ίκανής νά προβή είς τήν άξιοποίησιν τών

λειτουργοϋσα άπό τοϋ ετους

πλουτοπαραγωγικών περιοχών τής χώρας. Μόνον,

άνεξαρτήτως τής διεθνοϋς θέσεως τοϋ λιμένος Θεσσαλο-

1929, ή

παρουσία τής δποίας,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

νίκης, ενεκα των χερσαίων {δίως συγκοινωνιών, προέβαλ
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των, πολλάκις των αύτών έργολάβων, νά υπάρχουν διαφο

λεν έπί διεθνοϋς νομικοί> πεδίου (σύμβασις τi'jς Γενεύης)

ρετικά τιμολόγια διά τήν ' Ελευθέρα ν Ζώνην καί διαφορε

τόν λιμένα.

τικά διά τόν 'Ελεύθερον Λιμένα, οϋτε καί ήτο έπιτρεπτόν

γ. Τό Λιμενικόν Ταμείον Θεσσαλονίκης, διάδοχος τής
τέως γαλλικής 'Εταιρείας 'Εκμεταλλεύσεως του λιμένος

Θεσσαλονίκης, λειτουργουν ιiπό τοϋ ετους

ο{ έργολάβοι κατά βούλησιν καί κατά τό συμφέρον των νά

διαθέτουν τά μεταφορικά μέσα τής έργολaβίας των.

l 930 έπί εύρυτά

Δι' αύτούς τούς σπουδαίους λόγους καί <iλλους οίτινες

του πεδίου τεχνικών άρμοδιοτήτων, τούτέστιν κατασκευ

ού του παρόντος, προκαλοϋντας τήν δυσφορίαν των μετά

ήν, συντήρησιν λιμενικών εργων, έξοπλισμόν τεχνικόν

του λιμένος συναλλασσομένων καί συντελουντας είς τήν

του λιμένος καί έκμετάλλευσιν πολλών χώρων καί έγκα

αϋξησιν του κόστους των διερχομένων έμπορευμάτων, ή
Κυβέρνησις ιiπεφάσισε έν ετει

ταστάσεων αύτου.

1953

τήν συνένωσιν τών

δ. Τό Λιμεναρχείον Θεσσαλονίκης, δημοσία- υπηρεσία,

δύο κυριωτέρων λιμενικών όργανισμών, τής 'Ελευθέρας

τό δποίον ώς κρατική διοίκησις ε{ναι άρμόδιον διά τήν

Ζώνης Θεσσαλονίκης καί τοϋ Λιμενικοί> Ταμείου Θεσσα

πλοήγησιν τών σκαφών, τήν ιiστυνομικήν έπιτήρησιν, τήν

λόνίκης, ε{ς ένιαίον όργανισμόν 107 .]

ιiσφάλειαν του λιμένος καί τής ναυσιπλοίας.

ε. Τό Ύγιεινομείον Θεσσαλονίκης, δημοσία υπηρεσία,
άρμόδιον διά τά ζητήματα δημοσίας υγείας του λιμένος .

Κατά τήν παραμονή του στή Θεσσαλονίκη, άφοϋ

εδωσε έντολή γιά τήν έπίστρωση τμήματος τής όδου

στ. Τό Γραφείον 'Εργασίας Λιμένος Θεσσαλονίκης

Μοναστηρίου, δ ύπουργός Δημοσίων 'Έργων εκαμε

μετά τής έν αύτφ συσταθείσης καί έδρευούσης 'Επιτροπής

αύστηρές παρατηρήσεις στούς διευθυντές τής 'Υπη

Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτωτικών λιμένος Θεσσαλονίκης,

ρεσίας Συντηρήσεως καί Συμπληρώσεως 'Υδραυλι

τό όποίον ρυθμίζει τά έργατικά ήμερομίσθια, τά έργολαβι

κών ~Εργων Μακεδονίας καί τής 'Υπηρεσίας Παρα

κά τιμολόγια καί <iλλα τινά γενικωτέρας φύσεωζ έργατικά

γωγικών ~Εργων Μακεδονίας, οί δποίες δέν ε{χαν

θέματα, άρμοδιότητος τοϋ υπουργείου 'Εργασίας .

κατορθώσει νά άξιοποιήσουν τίς πρόσφατες πιστώ

'Εκτός των ιiνωτέρω δημοσίων υπηρεσιών καί όργανι

σμών, υπάρχει καί η τελωνειακή ιiρχή ώς δημοσία φορο

λογική οπηρεσία διά τήν βεβαίωσιν των φόρων καί δα
σμών των διακινουμένων έμπορευμάτων έντός τής έπικρα

τείας ώς καί τών έξαγομένων είς τό έξωτερικόν έγχωρίων
προϊόντων.
'Εκ τών περιγραφέντων ένταϋθα προκύπτει ιiναμφι
σβητήτως δτι υφίστατο πράγματι μία πολυαρχία έν τφ λιμέ

νι Θεσσαλονίκης είς τήν διοίκησιν καί τήν διαχείρισιν
τών διερχομένων έμπορευμάτων καί τήν έκμετάλλευσιν
των τεχνικών καί ιiποθηκευτικών έγκαταστάσεων

ρα Ζώνη

-

(' Ελευθέ

Λιμενικόν Ταμείον), τήν ρύθμισιν τών έργατι

κών καί έργολαβικών δικαιωμάτων ('Ελευθέρα Ζώνη

-

Γραφείον 'Εργασίας- Ε. Ρ. Φ . Ε . Λ . Θ . ) . Ή τοιαύτη πολυαρ
χία καί σύγκρουσις άρμοδιοτήτων εϊς τε τήν διοίκησιν,
τήν διαχείρισιν καί τήν έκμετάλλευσιν, δέν ήτο έποικοδο
μητική έφαρμογής ένιαίων προγραμμάτων διοικήσεως καί

έκμεταλλεύσεως του λιμένος ώς καί ρυθμίσεως έργολαβι

σεις τοϋ ύπουργείου Δημοσίων ~Εργων γιά παραγω

γικά εργα καί έπισήμανε δτι ό μηχανικός έξοπλι
σμός των ύπηρεσιών αύτών ε{ναι άτελής καί άσυ
στηματοποί η τος.
Μέ τήν εύκαιρία τής περιοδείας στή Μακεδονία,

δ Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε καί τήν ίδιαίτερη πα
τρίδα του.
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'Η <'iποψη τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τή δημιουργία
είδικών Ταμείων δδοποιίας, προορισμένων νά άνα
πληρώσουν τήν άνεπάρκεια τοϋ κρατικοϋ προϋπο

λογισμοί) γιά τήν κάλυψη τών έξόδων τής δδοποιίας,
έπικροτείται άπό σημαντική μερίδα του ήμερήσιου

άθηναϊκοϋ τύπου . Συγκεκριμένα, οί έφημερίδες <Πό

κών καί έργατικών ζητημάτων. Δέν έπετρέπετο εν μέρος

Βήμα)) καί «'Η Καθημερινή)), άφου περιγράφουν τήν

των λιμενικών ιiποθηκών καί των μηχανημάτων φορτοεκ

<'iθλια κατάσταση τοϋ δδικοϋ δικτύου τής χώρας,

φορτώσεως νά έκμεταλλεύηται ή 'Ελευθέρα Ζώνη καί ετε

έξαίρουν, σέ σχόλιά τους, τήν πρωτοβουλία του

ρον τό Λιμενικόν Ταμείον. Συνέβαινε πολλάκις διά τό αύτό

ύπουργοϋ Δημοσίων ~Εργων, άλλά καί συνιστουν νά

μηχάνημα φορτοεκφορτώσεως νά καταβάλλωνται δικαιώ

άποφευχθεί ή ένδεχόμενη σοβαρή έπιβάρυνση των

ματα ε{ς ιiμφοτέρους τούς όργανισμούς πρός έπιβάρυνσιν

ίδιωτικών αύτοκινήτων ή των λεωφορείων 108 •

καί ταλαιπωρίαν τών συναλλασσομένων μέ τόν λιμένα. Δέν
ήτο έπιτρεπτόν θέματα έργατών τής 'Ελευθέρας Ζώνης νά
ρυθμίζωνται παρά τοϋ Γραφείου 'Εργασίας ή συμβάσεις
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έργολαβικαί συναφθείσα ι μετά τής 'Ελευθέρας Ζώνης νά

'Ο Κ. Καραμανλής δηλώνει δτι «ή άπογραφή τών

τροποποιώνται έν ιiγνοί~ αύτής. Δέν ήτο παραδεκτόν, έφ'

κτιρίων τοϋ Δημοσίου δέv έπετεύχθη άκόμη, διότι

δσον ή 'Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης παρελάμβανε τά

ούδεμία ύπηρεσία τοϋ Δημοσίου εlναι εlς θέσιν νά

έμπορεύματα του έξωτερικου δι' {δ ίων έργατών καί μέσων,
νά παρεμβάλλωνται έργολάβοι, υπεργολάβοι καί <iλλοι
έπιχειρηματίαι είς τήν έργασίαν ταύτην. Δέν ήτο δυνατόν
νά υπάρχη διπλή διαχείρισις έπί δμοειδών πραγμάτων, οϋ
τε διπλή εϊσπραξις παγίων δικαιωμάτων άλλά καί χαρτοσή

τοϋ παρέχη έπακριβώς τά στοιχεία πού έζήτησε».
'Η δήλωση συνέπεσε μέ τήν άνακίνηση τοϋ θέ
ματος τής άνεγέρσεως κρατικών κτιρίων γιά τή στέ
γαση τών δημοσίων ύπηρεσιών, ή όποία καί έλπίζε

μων καί <iλλων συναφών διά τήν έξυπηρέτησιν του αύτου

ται νά όδηγήσει στήν όριστική άντιμετώπιση τοϋ

έμπορεύματος. Δέν ήτο δυνατόν έπί έργολαβικών δικαιωμά-

θέματος.
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15

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ηση

1953

'Εκτενές δημοσιογραφικό δελτίο άναφέρεται σέ
ύπό μελέτη εργα όδοποιίας στήν πρωτεύουσα μέ
πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή:

καί άποκέντρωση τών τεχνικών ύπηρεσιών.

Σύμφωνα μέ τό νομοσχέδιο, Ι:νοποιοuνται οί τεχνικές
ύπηρεσίες τής άρμοδιότητας τών ύπουργείων Δημο
σίων 'Έργων, Προνοίας, Παιδείας καί Δικαιοσύνης.
Στά ύπουργεία αύτά, τά όποία θά διαχειρίζονται στό

'Ο ύπουργός Δημοσίων ~Εργων άνεκοίνωσεν δτι, βά

Ι:ξής τίς δικές τους πιστώσεις, παραμένουν ύπηρεσί

σει τοί\ προγράμματος έκτελέσεως δημοσίων έργων είς τήν

ες μόνο γιά τόν ,προγραμματισμό καί τή μελέτη τών

πρωτεύουσαν, μετά τήν διενέργειαν δημοπρασίας τήν

εργων.

18

τρέχοντος μηνός διά τήν άνάληψιν τοί\ έργου, θά άρχίση

'Η έκτέλεση δλων τών εργων θά γίνεται έφεξής

άμέσως ή κατασκευή δευτέρου κλάδου τής δδοί\ Φαλήρου

άπό "τίς ύπηρεσίες τοu ύπουργείου Δημοσίων ~Ερ

Γλυφάδας. 'Ο κλάδος ούτος, δ όποίος άρχεται άπό τό ~Εν
τεμ τοί\ Π. Φαλήρου καί τερματίζεται είς τό άεροδρόμιον
τοί\ 'Ελληνικοί\, θά έπεκταθή μετά τήν διαπλάτυνσιν τοί\

άεροδρομίου μέχρι τής Γλυφάδας.

γων, οί όποίες άποκεντρώνονται κατά εύρείες περιφέ
ρειες καί ένισχύονται μέ προσωπικό, στό όποίο θά

δίνεται πρόσθετο τεχνικό έπίδομα.

'Επίσης προβλέπεται δ έξωραϊσμός τής παρά τόν κλά
δον τοί\τον άκτής διά φυτεύσεως

5.000

δενδρυλλίων πεύ

20

κης, ώς καί ή δημιουργία άλσών έκ δένδρων καί θαμνοει
δών φυτών εuδοκιμούντων είς τήν περιοχήν ταύτην. Είς τά
άλση θά τοποθετηθοί\ν πάγκοι καί είς ώρισμένα τμήματα

τής άκτής, τά όποία χρησιμοποιοί\νται διά θαλάσσια λου
τρά, θά τοποθετηθοί\ν όμβρέλλαι έκ σιδηροπαγοί\ς σκυρο
κονιάματος.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1953

'Ο Κ . Καραμανλής έπισκέπτεται τίς περιοχές
~ Αρτας καί 'Αγρινίου καί έξετάζει έπί τόπου προβλή

ματα τής άρμοδιότητάς του.
Είδικότερα, έγκρίνει πιστώσεις ϋψους

400

/:κατ.

γιά τήν άποπεράτωση τής όδοu ~ Αρτας-Βοt.φγαρελί

Κατά τήν αuτήν άνακοίνωσιν, θά κατασκευασθή έπίσης

ου-Τρικάλων καί ύπόσχεται νά χορηγήσει πίστωση

παραλλαγή τής δδοί\ Κηφισίας- Έκάλης, άρχομένη άπό

γιά τήν κατασκευή τής όρεινής όδοu ~ Αρτας-' Ανε

τής δδοί\ Σπάρτης καί μέχρι τής δδοί\ Ν. 'Ιωνίας, συνολι

μορράχης-' Αγνάτων.

κοί\ μήκους

μέτρων, διά τής δποίας τακτοποιοί\νται

άποστραγγιστικά καί άρδευτικά εργα στή Βίγλα καί

δύο έπικίνδυνοι καμπύλαι τής δδοί\, δπου, λόγω έλλείψεως

στή Σαλαώρα, καθώς καί τά ύδροηλεκτρικά εργα του

δρατότητος, συνέβησαν είς τό παρελθόν πολλά δυστυχή

Λούρου. Στήν 'Αμφιλοχία, ύπόσχεται τή διάθεση εί

5.200

ματα. 'Η κατασκευή τοί\ ώς άνω έργου θά άρχίση μόλις
περατωθοί\ν ύπό τής πολεοδομικής ύπηρεσίας τά άπαραί
τητα σχέδια ρυμοτομίας. ~Ηδη γίνεται ή διαδικασία τών
άπαλλοτριώσεων. 'Επίσης διά τής κατασκευής τής δδοί\
Καβάλας θά άποσυμφορηθή έκ τοί\ φόρτου τής κυκλοφο

'Επιθεωρεί

δικής πιστώσεως γιά τήν έπισκευή

τά

έκτελούμενα

30

χιλιομέτρων

τής όδοu προσβάσεως στήν πόλη . Στό 'Αγρίνιο, δί
νει έπιτόπιες όδηγίες γιά τίς δυνατές λύσεις, ένόψει
τής έπισκευής τών όδών 'Αγρινίου-Καρπενησίου,

ρίας ή 'Ιερά δδός. 'Η δδός αuτη, ή όποία άρχεται άπό τής

'Αγρινίου-Βονίτ;σης-Λευκάδος καί 'Αγρινίου-Θέρ

δδοί\ 'Αχιλλέως (Μεταξουργείον), θά διέλθη διά τοί\ Χαϊ

μου-Μακρυνοuς καί έγκρίνει κονδύλιο

δαρίου καί θά συναντήση τήν 'Ιεράν δδόν είς Δαφνί. 'Η

τήν έπισκευή τής τελευταίας. τέλος, δίνει έντολές

άρμοδία πολεοδομική ύπηρεσία άσχολείται ήδη μέ τόν

γιά τήν έπισκευή καί μετατροπή τών γεφυρών τής

200 /:κατ., γιά

δριστικόν καθορισμόν τής θέσεώς της. Τό πλάτος της μετά

όδικής άρτηρίας Μεσολογγίου- 'Αγρινίου- 'Ιωαν

τών πεζοδρομίων θά ε{ναι

νίνων, Κονίτσης καί Παλήμπεη Λευκάδος.

20 μέτρα. Αί δδοποιητικαί έργα

σίαι έλπίζεται δτι θά άρχίσουν έντός όκταμήνου, καθ'
δσον θά άπαιτηθοί\ν ρυμοτομίαι, άποζημιώσεις δι' άπαλ

λοτρίωσιν κ.λ.π.
τέλος, διετάχθη ή μελέτη τής πλήρους άνακαινίσεως

τών όδών Πατησίων, ή όποία άπαιτεί δαπάνην

4

ΜΑΡτΙΟΥ

1953

Μετά τήν !(ατάθεσή του άπό τόν ύπουργό Δημο

5.300 έκατ.
δρχ. καί Κηφισίας, ή όποία άπαιτεί δαπάνην 2.270 έκατ. Αί

σίων ~Εργων, στίς

έργασίαι αύται θά πραγματοποιηθοί\ν πρός άποφυγήν δι

πληρώσεως του ύπό του Ν.

πλής δαπάνης, μετά τήν άντικατάστασιν τών κυκλοφο
ρούντων τροχιοδρομικών όχημάτων διά τρόλεϋ-μπάς καί

liρσιν τών τροχιοδρομικών ράβδων. 'Εν τφ μεταξύ διετά
χθη καί γίνεται ή προσωρινή έπισκευή τών φθορών τών

όδών τούτων

18

έντατικώς 109 •

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1953

19

Φεβρουαρίου, συζητείται στή

Βουλή σχέδιο νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμ

Α.Ν.

1550/ 1950 "περί

1630/1951

κυρωθέντος

ΟΛΠ"». Σύμφωνα μέ τό νομο

σχέδιο, συνιστάται έκτελεστική έπιτροπή ώς όργανο
διοικήσεως μεταξύ Διοικητικοu Συμβουλίου καί Γε
νικοu Διευθυντή καί παρέχεται στόν πρόεδρο του
Δ.Σ. τό δικαίωμα έποπτείας δλων τών ύπηρεσιών τοu

όργανισμοu.

'Επίσης,

παρέχεται ή

εύχέρεια τής

άποσπάσεως, προσωρινά, στή θέση του προέδρου

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουρ

τοu Δ.Σ. άνώτερου δικαστικοu καί στή θέση τοu Γε

γοu, τό Κυβερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο καί

νικοu Διευθυντή καί σέ όρισμένες άνώτερες θέσεις

έγκρίνει, μέ είσήγηση τοu ύπουργοu Δημοσίων 'Έρ

δημοσίων ύπαλλήλων, οί όποίοι καί θά έπιδοθοuν

γων, Κ. Καραμανλή, τό νομοσχέδιο γιά τήν Ι:νοποί-

στήν άναδιοργάνωση του ΟΛΠ καί θά συντάξουν τό

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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νέο όργανισμό τών ύπηρεσιών, έφόσον ό έν ίσχύι

όργανισμός, άπό τό

1951'

Συμβούλιο 'Επικρατείας . ·
Κατά τή συζήτηση τοϋ νομοσχεδίου, ό Κ. Καρα

μανλής άντέκρουσε τόν ίσχυρισμό δτι τό ύπό ψήφι
ση σχέδιο νόμου άποβλέπει στή δημιουργία κομμα

τικής διοικήσεως καί ύπογράμμισε δτι ή Κυβέρνη
ση, άντί νά τοποθετήσει στή Διοίκηση πολιτικά πρό
σωπα, χρησιμοποιεί ύπηρεσιακά οργανα καί έκπρο

σώπους τών παραγωγικών τάξεων. Τό ίδιο πνεϋμα

-

πρόσθεσε

-

10

εχει ήδη άκυρωθεί άπό τό

πρυτανεύει καί στή σύνθεση τοϋ Δ.Σ.

τοϋ όργανισμοϋ· είδικότερα, άπευθυνόμενος στούς

είσηγητές τής μειοψηφίας, παρατήρησε:
«Καταβάλλετε προσπάθειαν νά δημιουργήσετε

σεως είς τόν ΟΑΠ, ή όποία νά θεωρήται δργανόν
της. Εlμαι ύποχρεωμένος νά άποκρούσω αύτήν τήν
άντίληψιν, διότι άπό τό νομοσχέδιον άκριβώς προκύ
πτει τό άντίθετον. Ή Κυβέρνησις, άντί νά τοποθετή
ση είς τάς θέσεις έκείνας, αί δποίαι θεωρουνται καί
ριαι θέσεις του Όργανισμου, πολιτικά πρόσωπα ή
κομματάρχας, χρησιμοποιεί τεχνικά πρόσωπα. 'Υπε

στηρίξατε ότι πρέπει νά περιορισθουν οί λειτουργοί

ΜΑΡτΙΟΥ

1953

'Ο Κ . Καραμανλής έπισκέπτεται τήν Κρήτη καί
έπιθεωρεί τά έκτελούμενα εργα όδοποιίας, καθώς καί
τά λιμενικά εργα στήν 'Αγία Γαλήνη 'Ηρακλείου,
τή Σούδα καί τό 'Αεροδρόμιο τής Μεσσαρiiς.

Λίγες ήμέρες νωρίτερα ε{χε άναγγελθεί άπό τό
ύπουργείο Δημοσίων

~Εργων

ή

χορήγηση

έκατ . γιά τήν όδοποιία Κρήτης, άπό τά όποία

5.870
2.500

έκατ. θά διατεθοϋν γιά τίς όδικές άρτηρίες Χανίων
-'Ηρακλείου, Γωνιών- 'Αμπέλου, Σούδας- Ρεθύμνου
'Αμαρίου, ' Αγίου Νικολάου

-

κιανοϋ

20

τήν έντύπωσιν ότι ή Κυβέρνησις διά του παρόντος

νομοσχεδίου έπιδιώκει τήν διαμόρφωσιν μιι'iς διοική

163

-

Φαρσά

ΜΑΡτΙΟΥ

-

' Ιεράπετρας, 'Αλι-

Μέσκλα.

-

1953

' Ο Κ . Καραμανλής περιοδεύει τήν Πελοπόννη
σο, δπου καί ένημερώνεται γιά τήν κατάσταση τοϋ
όδικοϋ δικτύου καί γιά τά έγγειοβελ τιωτικά εργα τοϋ
Παμίσου .

'Ο ύπουργός Δημοσίων 'Έργων έπισκέφθηκε τίς
πόλεις Κόρινθο," Αργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμά
τα , Πύλο, Μεθώνη καί Κορώνη.

28

ΜΑΡτΙΟΥ

1953

του Κράτους. Εlμαι ύποχρεωμένος νά σι'iς είπω τό

Προκειμένου νά έξασφαλιστεί ή καλύτερη έκτέ

έξής: τό Συμβούλιον όφείλει νά έχη τοιαύτη ν σύνθε

λεση των δημοσίων εργων, ό Κ . Καραμανλής είση 

σιν, diστε νά μή παρέχεται ή δυνατότης, νά μή δημι

γείται στό 'Υπουργικό Συμβούλιο τήν κaθιέρωση,

ουργήται δ κίνδυνος του άνταγωνισμου τών διαφό

άντί τοϋ ίσχύοντος οίκονομ\.κοϋ ετους , τοϋ ήμερολο

ρων τάξεων, αίτινες έχουν συμφέροντα συνδεδεμένα

γιακοϋ ετους ή τοϋ παραγωγικοϋ ετους, τό όποίο άρ

μέ τήν έν γένει λειτουργίαν του Όργαvισμου καί νά

χίζει άπό τό Μάρτιο καί λήγει τόν 'Οκτώβριο . Ή

άποβαίνη ή όλη λειτουργία αύτου είς βάρος του λιμέ

είσήγηση έπικροτήθηκε άπό τόν τύπο καί τήν κοινή

νος.

γνώμη άλλά δέν υίοθετήθηκε άπό τόν ύπουργό Συν

»Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι έκπρόσωποι τών δι

τονισμοϋ, Σπ. Μαρκεζίνη.

αφόρων τάξεων έχουν τήν πείραν έκείνην, ή όποία

Τό ήμερολογιακό οίκονομικό ετος θά καθιερωθεί

άπαιτείται διά τήν καλήν λειτουργίαν του Όργανι

μεταγενέστερα, έπί πρωθυπουργίας του, μέ τό ύπ'

σμου, άλλά έκπροσωπουνται αί τάξεις, αί όποίαι

άριθ.

έχουν συνδεδεμένα συμφέροντα μέ τόν

18

Β.Δ. τής

21.5.56.

'Οργανι

σμόν · πρέπει συνεπώς ή σύνθεσις νά εlναι τοιαύτη,
diστε νά ύπάρχη ή πείρα κάθε έκπροσώπου του Δ η
μοσίου, οί δ ποίοι θά έπιβάλλουν τάς όρθάς άπόψεις)).

3

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1953

Μέ άφορμή τήν τροποποίηση τών δρων τής συμ
βάσεως μέ τήν 'Εταιρεία 'Υδάτων, βάσει σχεδίου

τέλος, ό ύπουργός Δημοσίων ~Εργων έπισήμανε

Ν.Δ. τοϋ ύπουργείου Δημοσίων ~ Εργων, δημοσιεύε

δτι «διά του νομοσχεδίου αύτου άπλώς δημιουργείται

ται μακρά άνακοίνωση τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ

μιά μεταβατική κατάστασφ), ένώ τό γενικότερο ζή

ρων ύπό τόν τίτλο «'Ο Σοφοκλής Βενιζέλος κατα

τημα τοϋ ΟΛΠ θά ρυθμιστεί μέ είδικό νομοσχέδιο

κρίνει τήν τροποποίηση των δρων συμβάσεως μέ τήν

πού θά κατατεθεί στό Κοινοβούλιο. «Τό νομοσχέδι

'Εταιρεία 'Υδάτων». Συγκεκριμένα, ύποστηρίζεται

ον)), κατέληξε, «άποβλέπει είς τήν κατανομήν άρμο

δτι ή άλλαγή στή σύμβαση δέ βελτιώνει τούς δ ρους

διοτήτων καί δέν μεταβάλλει ούσιαστικώς τήν κατά

γιά τό Δημόσιο· είδικότερα, ή Κυβέρνηση δέ δικαιοϋ

στασιν. Πρόκειται περί έπαναλήψεως του ήδη ίσχύ

ται νά θριαμβολογ~ί ύποστηρίζοντας τή λύση τής

οντος. Φιλοδοξώ έντός όλίγου νά φέρω έvώπιον τής

ένδεχόμενης παρατάσεως στό διηνεκές των προνο

'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας νόμον, θίγοντα θέματα

μίων τής ' Εταιρείας . Σύμφωνα μέ τό κείμενο τής

ούσίας του ΟΑΠ, καί τότε θά μι'iς δοθή ή εύκαιρία νά

άνακοινώσεως, τήν άνοιξη τοϋ

έξετάσωμεν τό όλον θέμα λεπτομερέστερον καί ού

ση στό χρόνο ίσχύος τοϋ προνομίου τής 'Εταιρείας

σιαστικώτερον))110.

rος τό

1984, όπότε,

1952 δόθηκε

παράτα

σέ έφαρμογή τής βασικής συμβά-
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σεως, θά επρεπε νά εχει έξοφληθεί τό δάνειο τής

κατά τό έτος τούτο καί χωρίς νά συσχετίση τήν παρά

υδρεύσεως μέ δλες τίς συνακόλουθες υποχρεώσεις.

τασιν μέ τήν άντιμετώπισιν τού έκκρεμούντος προ

Τό Νομικό Συμβούλιο τοϋ Κράτους άποφάνθηκε δτι,

βλήματος τής ύδρεύσεως.

έφόσον άποδεχόταν τόν δ ρο, ή 'Εταιρεία, δέ θά δια

)) 'Η

τότε Κυβέρνησις παρητήθη οϋτω βασικού

προνόμιό της καί τά σχετι

δικαιώματος, προβλεπομένου άπό όλας τάς συμβά

κά δικαιώματα θά άναλάμβανε τό Δημόσιο. 'Η τότε

σεις, νά τερματίση τό προνόμιον ένωρίτερον, διά τής

τηροϋσε μετά τό

1984 τό

Κυβέρνηση προτίμησε τή λύση αύτή προκειμένου νά

καθ' οίονδήποτε τρόπον ρυθμίσεως τού δανείου τών

μ ή παραταθεί ή ίσχύς τοϋ προνομίου τής 'Εταιρείας

δμολογιούχων. Ή ρύθμισις τού δανείου καί δ τερ

γιά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ίσως καί στό διη

ματισμός τού προνομίου δύναται νά γίνη ,είτε δι'

νεκές. 'Εξάλλου, ή μονομερής λύση, χωρίς πλήρη

έξαγορaς, είτε διά συμβιβασμού, ώς πρός τό π:οσόν

έξόφληση των ξένων κεφαλαιούχων, θά ήταν άντίθε

καί τήν διάρκειαν τής έξοφλήσεως, είτε άκόμη διά

τη στήν άρχή τοϋ σεβασμοϋ άπό τό Κράτος τ&ν άνει

τής ένοποιήσεως τού δανείου ύδρεύσεως μέ τό ύπό

λημμένων υποχρεώσεών του: κατά μείζονα λόγο μά

άναστολήν όλου δημόσιον χρέος.

λιστα, έφόσον ε{χε προβλεφθεί άπό τή σύμβαση τοϋ

)) Τό

Κράτος εlχεν όθεν πολλάς δυνατότητας νά

ή προσφυγή στή διεθνή διαιτησία γιά τήν έπί

ρυθμίση τό δάνειον καί νά τερματίση τό προνόμιον

λυση τυχόν διαφοράς, γεγονός πού προδιέγραφε τήν

δποτεδήποτε fίθελε κρίνει σκόπιμον, ένώ ή γενομένη

άρνητική εκβαση τής υποθέσεως γιά τό δημόσιο, άν

τότε συμφωνία άπέκλεισε τήν δυνατότητα αύτήν.

1935

καταγγελλόταν ή σύμβαση χωρίς νά έξοφληθοϋν
πλήρως οί όφειλές πρός τούς ξένους κεφαλαιούχους.

)) 'Ανεξαρτήτως

τών άνωτέρω, εlναι χαρακτηρι

στικόν ότι, ένώ ή σχετική πρaξις, κατόπιν καί έντό

'Η άνακοίνωση τοϋ κόμματος των Φιλελευθέρων

νων ένδοκυβερνητικών διαφωνιών, ύπεγράφη κατά

κατέληγε στό συμπέρασμα δτι ή δριστική λήξη τοϋ

Μάρτιον τού

προνομίου τής 'Εταιρείας, εστω καί μετά

μήνας, fίτοι μέχρι τού Όκτωβρίου, δπότε διελύθη ή

30 χρόνια,

Σέ άπάντηση, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τίς άκό

7

σιν, καίτοι τούτο ρητώς προεβλέπετο άπό τήν πρaξιν
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου».

λουθες δηλώσεις:
έξηγήσεις, τάς δποίας δίδει τό κόμμα τών

Φιλελευθέρων διά νά έλαττώση τήν προκληθείσαν
έντύπωσιν άπό τήν έπιτευχθείσαν βελτίωσιν τής συμ
βάσεως 'Υδρεύσεως είς τό τελευταίον 'Υπουργικόν

Συμβούλιον, δέν εύσταθούν, οί5τε έπαρκούν νά καλύ
ψουν τόν κακόν χειρισμόν τού θέματος άπό τάς Προ
ηγουμένας Κυβερνήσεις.

»Ό

ή προηγουμένη Κυβέρνησις έπί

Βουλή, άπέφυγε νά φέρη τήν συμφωνίαν πρός κύρω

ήταν περισσότερο συμφέρουσα.

«Ai

1952,

κακός χειρισμός άρχίζει άπό τό

1950,

δπότε

δ ύπουργός τών Οίκονομικών, είς τό προβλεπόμενο ν
άπό τήν σύμβασιν τού

1935 έγγραφον διά

τόν καθο

ρισμόν τής άμοιβής καί τού έλέγχου τής 'Εταιρείας,
ένώ τό Δημόσιον εlχε δικαίωμα νά δρίση τούς όρους

Κατά τή συνεδρίαση τής 'Επιτροπής 'Εξουσιο
δοτήσεως τής Βουλής, στίς

28

'Απριλίου, εγινε συζή

τηση έπί τής άρχής των άρθρων καί τοϋ συνόλου τοϋ
σχεδίου Ν.Δ. «περί καθορισμοϋ δρων έκμεταλλεύ

σεως καί υδρεύσεως 'Αθηνών

-

Πειραιώς καί Περι

χώρων». Μέ τό νομοσχέδιο έπιδιωκόταν ή ρύθμιση
καί δ διακανονισμός των οίκονομικ&ν, νομικών καί

διοικητικών σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου καί τής
'Ελληνικής 'Εταιρείας 'Υδάτων. Ό υπουργός Δη
μοσίων ΝΕργων έπανέλαβε, μέ τήν εύκαιρία αύτή, τά
άκόλουθα:
«'Η άτυχής διατύπωσις τού έγγράφου άπεστέρη

τούτους μονομερώς καί κατά τήν κρίσιν του, aνευ

σε τό έλληνικόν Δημόσιον τής δυνατότητος

διαπραγματεύσεως, διά κακής διατυπώσεως τού έγ

άπαλλαγή τής 'Εταιρείας, διότι, ένώ τό Δημόσιον

νά

γράφου άπεστέρησε τό Δημόσιον τού δικαιώματος

εlχε τό δικαίωμα νά καθορίζη μονομερώς τάς έκμε

αύτού καί έδωκεν είς τήν 'Εταιρείαν, παρά τήν γνώ

ταλλεύσεις καί, έάν οί όροι δέν έγένοντο άποδεκτοί,

μη ν τού Νομικού Συμβουλίου, τό δικαίωμα διαπρα

οί δμολογιούχοι εlχον άποδεχθή νά μήν έχουν έγγυ

άλλά καί αί

ητήν τών συμφερόντων των τήν Έταιρείαν, δ κακός

διαπραγματεύσεις, άvτί νά περιορισθούν είς τά δύο

χειρισμός τού ζητήματος έδωσε έπιχειρήματα είς

αύτά θέματα, έπεξετάθησαν, ώς μή ώφειλε, καί έπί

τήν Έταιρείαν.

γματεύσεων.

ΝΟχι δέ τούτο μόνον,

τής διαρκείας τών προνομίων τής 'Εταιρείας. Τό θέ

)) Ή σύμβασις

τού

1935 προέβλεψεν ότι τό Δημό
1950, εlχε τό

μα έξέφυγεν οϋτω άπό τά όρια τής άρχικής συμβά

σιον, δύο έτη πρό τής λήξεως, fίτοι τό

σεως, ή δέ προηγουμένη Κυβέρνησις άπεδέχθη κατά

δικαίωμα όπως δι' έγγράφου του κοινοποιουμένου

Μάρτιον τού

τόν καθορισμόν τής λήξεως τού

πρός τήν Έταιρείαν καθορίση μονομερώς τούς όρους

χωρίς κaν νά ζητήση τήν

τούς &φορώντας είς τήν άμοιβήν καί τόν ελεγχον τής

έρμηνευτικήν δήλωσιν πού έθεώρησεν άπαραίτητον

'Εταιρείας. Είς περίπτωσιν δέ κατά τήν δποίαν ή

1952

προνομίου τό έτος

1984,

ή 'Ολομέλεια τού Νομικού Συμβουλίου, διά νά εlναι

'Εταιρεία δέν fίθελεν άποδεχθή τούς όρους τούτους,

τούλάχιστον βέβαιος δ τερματισμός τού προνομίου

θά ήδύνατο τό Δημόσιον νά άναθέση τό

1952

τήν
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έκμετάλλευσιν εlς άλλον όργανισμόν. Διά του έγγρά
φου, όμως,
"Εργων)

τών δύο ύπουργών, Ζέρβα (Δημοσίων

καί

Κωστοπούλου

κοινοποιηθέντος τό

1952

(Οlκονομικών),

του

καί λόγω άτυχους διατυ
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τής πόλεως, παρεμβάλλει πρός τό παρόν έμπόδια
στήν έκτέλεση μεγάλων εργων. 'Ήδη, δμως, εχει ζη
τήσει τήν ύποβολή μελέτης γιά τήν κατασκευή πα
ραλιακής λεωφόρου .

πώσεως τούτου, έδημιουργήθησαν νομικαί άμφισβη
τήσεις μέ άποτέλεσμα νά άτονίσουν τά δικαιώματα
του Δημοσίου. Τήν άτυχή διατύπωσιν του έγγράφου
τών δύο ύπουργών έπεκαλέσθη ή 'Εταιρεία.

» 'Επαναλαμβάνω ότι δέν έπιθυμώ νά καrαλογίσω
εvθύνας διά tήν ύπογραφήν τής συμβάσεως του

1952,

άλλά πάντως δέν δύναται νά άρνηθή κανείς ότι ή
τότε ύπογραφείσα σύμβασις ήτο έπαχθής διά τό έλ

ληνικόν Δημόσιον, όταν μάλιστα εlχεν έξευρεθή άλ

λος τρόπος ύδρεύσεως έκτός τής λί/ινης του Μαρα
θώνος. Τό ότι ήτο έπαχθής τό άνεγνώρισε καί δ δμι
λήσας συνάδελφος (Ν. Ζέρβας), όστις διατελέσας
μετά τήν ύπογραφήν τής συμβάσεως ύπουργός Δη
μοσίων "Εργων δέν κατέθεσε ταύτην πρός κύρωσιν

Τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε καί ελαβε άριθ. Ν.Δ.

2399 / 1953.
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1953

Μετά τήν τελική κατάθεσή του, στίς

11

Μαρτίου,

άπό τόν ύπουργό Δημοσίων "Εργων, Κ. Καραμανλή,

συζητείται καί ψηφίζεται άπό τήν Είδική 'Επιτροπή
'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τό σχέδιο νόμου
«περί ενοποιήσεως καί άποκεντρώσεως τών τεχνικών
ύπηρεσιών του Κράτους».
Στήν άγόρευσή του, δ Κ. Καραμανλής ύπογράμ
μισε δτι εΙναι εύτυχής, διότι, παρά τίς άντιρρήσεις
τόσο τής

άμερικανικής

άποστολής δσο

καί του

ύπουργείου Συντονισμοί\, πέτυχε τό μέγιστο βαθμό
άποδόσεως στή διατύπωση του νομοσχεδίόυ :
«Δυστυχώς, διετυπώθησαν άντιρρήσεις τόσον έκ

εlς τήν Βουλήν» 111 •

7-8

17

μέρους τής άποστολής, όσον καί έκ μέρους του
ύπουργείου Συντονισμου, ότι δέν δύνανται νά θιγουν
α{ ύφισταμεναι ήδη συμφωνίαι. Εlμαι όμως εvτυχής,
ότι έπέτυχα τό μάξιμουμ άποδόσεως, διατυπώνων

1953

τόν νόμον τουτον. "Α ν ύπάρχουν κενά εlς αvτόν, έλ

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τίς πόλεις Καβά

πίζω νά διορθωθουν εlς τό μέλλον. Πρέπει νά έχετε

λα, Ξάνθη, Κομοτηνή καί 'Αλεξανδρούπολη καί

ύπ' οψιν σας, κύριοι συνάδελφοι, ότι διά του νομο

έπιθεωρεί τά εργα πού έκτελοuνται στήν 'Ανατολική

σχεδίου τούτου, θίγεται ή πολιτική άλλων 6-7 ύπουρ

Μακεδονία καί τή Θράκη.

γείων καί τής άμερικανικής άποστολής άκόμη.

Σύμφωνα μέ δηλώσεις πού εκαμε στήν Ξάνθη, δ

»Ή άποψίς μου ήτο νά γίνη καθολική ένοποίη

σκοπός τής περιοδείας του έντοπίζεται στή διαπί

σις μέ ένιαίαν έπετηρίδα. Κατόπιν όμως συζητήσεων

στωση τών άναγκών πού άνάγονται στήν άρμοδιότη

καί συμβιβασμών, κατελήξαμεν εlς τό άποτέλεσμα

τα του ύπουργείου του, ωστε μέ τή σύνταξη του νέου

νά γίνη καθολική ένοποίησις τών έξωτερικών ύπη

προϋπολογισμοί\ νά ζητήσει εiδικές πιστώσεις γιά

ρεσιών, α{ δέ κεντρικαί ύπηρεσίαι νά παραμείνουν

τήν έκτέλεση τών εργων.

εlς τά καθ' έκαστα ύπουργεία, νά έκπονουν τάς μελέ

Μετά τήν δλοκλήρωση τής περιοδείας, άνακοί

τας καί νά συντάσσουν τά προγράμματα, νά τάς δια

νωσε στούς έκπροσώπους του τύπου δτι έξασφάλισε

βιβάζουν δέ μέ τάς πιστώσεις εlς τό ύπουργείον Δη

τά οίκονομικά μέσα ωστε νά προκηρυχθεί σύντομα ή

μοσίων "Εργων διά τήν έκτέλεσιν».

δημοπρασία γιά ·τήν κατασκευή μεγάλου φράγματος
στόν 'Αξιό, ή όποία καί έκκρεμεί άπό 20ετίας, προ
κειμένου νά έξασφαλιστεί ή άρδευση έκτάσεως

450

χιλιάδων στρεμμάτων. 'Η δαπάνη του εργου προϋ
πολογίζεται σέ

22.200

έκατ. δραχμές καί

370.000

δολλάρια. Μέ τήν κατασκευή του φράγματος καί τών

'Επακολούθησε διαλογική συζήτηση, στή διάρ
κεια τής δποίας δ ύπουργός Δημοσίων 'Έργων ε{χε
τήν εύκαιρία νά κάμει, μεταξύ άλλων, τίς άκόλουθες
έπισημάνσεις:

«'Εντός

15 ήμερών θά

εlμαι εlς θέσιν νά έπιφέρω

άρδευτικών δικτύων, ή έτησία γεωργική παραγωγή

σταθερότητα εlς τόν άριθμόν τών ύπηρετούντων τε

θά αύξηθεί κατά

χνικών εlς τά καθ' έκαστα ύπουργεία. Διά τής ένα

3.500.000

δολλάρια.

Σ' δ,τι άφορα τή Θεσσαλονίκη, δ Κ. Καραμαν

ποιήσεως θά καταστή δυνατόν νά δημιουργήσωμεν

λής άνήγγειλε τήν άπόφασή του γιά τή συγχώνευση

έξωτερικά τεχνικά γραφεία εlς τήν έπαρχίαν μέ δύ

του 'Οργανισμοί\ 'Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης

ναμιν έν συνόλφ

καί του Λιμενικοί\ Ταμείου τής πόλεως, ή όποία έπι

τεχνικών κατά γραφείον.

1.200 ύπαλλήλων καί περίπου 20-25

βάλλεται γιά λόγους οίκονομίας άλλά καί ένιαίας
κατευθύνσεως στή λειτουργία τών δύο όργανισμών.

»Κύριοι συνάδελφοι, εlς δύο συνεδριάσεις του

Σέ έρώτηση, άν άποφάσισε τήν κατάσκευή εργων στή

Κυβερνητικου Συμβουλίου ύπεστήριξα τήν άποψιν

Θεσσαλονίκη, άπάντησε δτι ή ελλειψη μελετών, ίδι

ότι πρέπει νά γίνη διαφοροποίησις εlς τό μισθολόγι

αίτερα τής άρμόδιας τεχνικής ύπηρεσίας του δήμου

ον τών τεχνικών ύπηρεσιών. 'Εάν δέν γίνη τοιαύτη
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διαφοροποίησις δένδύναμαι νά προχωρήσω. 'Η Κυ

γείου . 'Η μεταβίβαση θά γίνει μέ πρακτικό άπογρα

βέρνησις κατενόησε τήν άνάγκην αύτήν άλλά δέν

φής, τήν όποία θά διενεργήσουν έπιτροπές πού συγ

εlναι ή στιγμή ή κατάλληλος διά νά κάμη τόν διαχω

κροτοuνται άπό εναν έπιθεωρητή του υπουργείου

ρισμόν αύτόν.

Δημοσίων ~ Εργων, ενα νομομηχανικό καί ενα μηχα

'Εν καιρφ, είς τό νέον οίκονομικόν

έτος, έλπίζω θά ύπάρξη ή δυνατότης καί νά εlσθε

νικό τής υπηρεσίας 'Επειγόντων 'Έργων.
'Η υπηρεσία ' Επειγόντων ~Εργων ε{χε ίδρυθεί τό

βέβαιοι δτι καί πάλιν θά ύποστηρίξω τήν aποψιν

ταύτην» 112 •

1951

Τό σχέδιο εγινε δεκτό σέ έφάπαξ συζήτηση, λό
γω του έξαιρετικά έπείγοντος χαρακτήρα του, καί
μετά τήν ψήφιση δημοσιεύτηκε μέ άρ .

2386/1953.

Στήν είδικότερη διατύπωσή του, τό νέο νομοσχέ

διο, κατά βάση, προέβλεπε τήν ενοποίηση καί εντα

γιά τήν κατασκευή εργων όδοποιίας, άεροδρο

μίων καί λιμένων πού άφοροuν τήν έθνική άμυνα καί
διαχειρίστηκε

180 περίπου δισεκατομμύρια δραχμών,

ένώ υπήρχε άρμόδια καί μόνιμη σχετική υπηρεσία.

1-5

ΜΑ · Ι · ΟΥ

1953

ξη στό υπουργείο Δημοσίων 'Έργων τής υπηρεσίας

'Ο Κ . Καραμανλής, μέ τή συνοδεία τοϋ 'Αμερι

Δημοσίων ~ Εργων του όμώνυμου υπουργείου καί τής

κανοί\ πρέσβη στήν 'Αθήνα, έπισκέπτεται τή Λάρι

. υπηρεσίας 'Έργων Πολιτικής 'Αεροπορίας, τής γε

σα καί περιοδεύει τή Δυτική Μακεδονία, οπου έπι

νικής Διευθύνσεως Οίκισμοu καί 'Ανοικοδομήσεως

θεωρεί τά υπό κατασκευή δημόσια εργα . Κατά τήν

τοu υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, τής Διευθύν

παραμονή του στή Λάρισα, δηλώνει οτι τά εργα έπα

σεως Τοπογραφικής

ναφορaς του Πηνειοu στήν παλαιά κοίτη θά άποπε

'Υπηρεσίας τοu υπουργείου

Γεωργίας καί τών έξωτερικών Τεχνικών' Υπηρεσιών

ρατωθοuν καί θά άρχίσει σύντομα ή κατασκευή των

των

Κοινωνικής

άντιπλημμυρικών εργων στίς έκβολές του, καθώς καί

'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

ή εύθυγράμμιση τής κοίτης του ποταμοί\ άπό τά τέμ

υπουργείων

Προνοίας,

Δημοσίων

~Εργων,

πη μέχρι τό Στόμιο. 'Ακόμη, προβλέπει τήν έγγραφή

καί Δικαιοσύνης .
Στό υπουργείο Δημοσίων 'Έργων περιέρχονταν

πιστώσεων στό πρόγραμμα του νέου ετους γιά τήν

έπίσης οί άρμοδιότητες τής Διευθύνσεως 'Υγειονο

κατασκευή τής δδοu Λαρίσης

μικής Μηχανικής σχετικά μέ τή μελέτη, έπίβλεψη

νίκης, ένω εχουν ηδη προβλεφθεί πιστώσεις

καί έκτέλεση εργων υδρεύσεων καί άποχετεύσεων.

έκατ. γιά τήν δδό Καλαμπάκας-Μετεώρων καί "Αρ

Παράλληλα, προβλεπόταν οτι οί όριστικές μελέτες

τας -Τρικάλων.

-

Τεμπών

-

Θεσσαλο

600

εργων άρμοδιότητας τών Είδικών Τεχνικών 'Υπη

Στή Θεσσαλονίκη, σέ άπάντηση δημοσιογραφι

ρεσιών θά συντάσσονται κατά τούς γενικούς κανόνες

κοϋ έρωτήματος γιά τά φράγματα 'Αξιοϋ καί 'Αλιάκ

καί προδιαγραφές πού θά όρίζονται άπό τό υπουρ

μονος, καθώς καί γιά τήν 'Ελευθέρα Ζώνη Θεσ

γείο Δημοσίων ~Εργων καί θά έγκρίνονται άπό τόν

σαλονίκης, δ υπουργός Δημοσίων ~Εργων δήλωσε

οίκείο υπουργό . Στό υπουργείο Δημοσίων 'Έργων

δτι ή Κυβέρνηση εχει τήν πρόθεση νά άναλάβει τήν

περιέρχεται καί ή άρμοδιότητα γιά τήν έκτέλεση των

έκτέλεση

εργων των υπουργείων Κοινωνικής Προνοίας, Γεωρ

εργων μέ άπόλυτη προτεραιότητα στά παραπάνω.

γίας, Παιδείας καί Δικαιοσύνης, καθώς καί γιά τή

Στή διάρκεια του μηνός θά εχει καταρτιστεί τό όρι

εύρύτερου

προγράμματος

παραγωγικών

μελέτη καί έκτέλεση των εργων πολιτικών υπουρ

στικό πρόγραμμα των υπό έκτέλεση εργων, θά γίνει

γείων πού δέν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία. Στό ίδιο

γνωστό τό ϋψος του ποσοu πού θά διατεθεί γιά τή

υπουργείο περιέρχονται, κατά βάση, καί οί όργανι

χρηματοδότηση· τους. Σ' ο, τι, άφορά τήν 'Ελευθέρα

κές θέσεις καί τό προσωπικό -τεχνικό, διοικητικό,

Ζώνη Θεσσαλονίκης καί τό Λιμενικό Ταμείο, έπανέ

λογιστικό καί βοηθητικό- κάθε κατηγορίας καί φύ

λαβε οτι, liν καί προσωπικά ε{ναι υπέρ τής συγχωνεύ

σεως των

σεως, ή όποία καί εχει καταρχήν άποφασιστεί , θά

παραπάνω

υπηρεσιών.

Τέλος, άπό τό

υπουργείο Δημοσίων ~Εργων θά άσκείται ή έποπτεία

μελετήσει έξ άπαρχής τό θέμα.
' Αναλυτικά, τό σχετικό δημοσιογραφικό δελτίο

καί ό ελεγχος έκτελέσεως εργων Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, καί θά παρέχεται κάθε δυνα

άναφέρει:

τή έξυπηρέτηση, μέσω των έξωτερικών υπηρεσιών

' Ο υπουργός τών Δημοσίων " Εργων , Κ . Καραμανλής,

του, γιά τόν προγραμματισμό, τή μελέτη καί τήν έκτέ

δεχθε ίς χθές τήν έσπέραν τούς άντιπροσώπους του Τύπου

λεση τοπικών, κοινοτικών καί δημοτικών εργων.

άνεκοίνωσεν δτι σκοπός τής περιοδείας του είς τήν Βόρει
ον
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Μέ άπόφαση του υπουργοϋ Δημοσίων ~Εργων, Κ.
Καραμανλή, οί άρμοδιότητες τής υπηρεσίας 'Επει

• Ελλάδα

ε{ ναι νά σχηματίση προσωπικήν άντίληψιν

έπί των είς δημόσια !;ργα άναγκ:ών των διαφόρων νομών ,
είς τρόπον ώστε νά γνωρίζη τά ζητήματα τά όποία του
είσηγουνται αί υπηρεσίαι του υπουργείου του . Ό κ: . Κα
ραμανλής προσέθεσεν δτι έντός ένός κ:αί ήμίσεος μηνός

γόντων ~Εργων 'Εθνικής 'Αμύνης μεταβιβάζονται

έλπίζει νά κ:αταρτίση τήν μελέτην των παραγωγικών !;ρ

στήν υπηρεσία συγκοινωνιακών εργων τοϋ υπουρ-

γων, τά όποία θά εχουν όπωσδήποτε προτεραιότητα ε{ς τήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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κατασκευήν, ίδιαιτέρως δέ τά φράγματα Στρυμόνος καί

σεως, διασποράς των ύπηρεσιών είς διάφορα κτίρια κ.ά.

Βάσει τών συγκεντρωθέντων στοιχείων, έπί δέκα πέντε

'Αλιάκμονος. Ε\ς τήν μελέτη ν θά περιλαμβάνωνται έπίσης
τά εργα δδοποιίας. Διά τά μεγάλα παραγωγικά εργα Βορεί

ύπουργείων λειτουργοϋν

ου 'Ελλάδος, ε{πεν δτι δέν άποκλείεται διά ταϋτα νά δημι

λου

ύπαλλήλων

17.272

130 παραρτήματα καί έπί συνό
12.425 έργάζονται είς τά παραρτή

ουργηθή νέα όργάνωσις, χρησιμοποιουμένων τών ήδη

ματα, ένώ

ύπηρεσιών ΥΣΣΥΕΜ καί ΥΠΕΜ καί προσλαμβανομένου

υπουργείων. Είς τά άνωτέρω δέν υπολογίζονται τά κτίρια

έκτάκτου προσωπικοϋ. 'Ο κ. ύπουργός διηυκρίνισεν δτι

των περιφερειακών ύπηρεσιών, ώς άστυνομικά τμήματα,

4.847

μόνον είς τά κεντρικά καταστήματα τών

εκτά

έφορίαι, σχολεία, ταχυδρομικά γραφεία καί άλλα, τά όποία

κτους ύπαλλήλους δι' εργα είς δλην τήν 'Ελλάδα καί ση

ώς έκ τής φύσεώς των δέν δύνανται νά συγκεντρωθοϋν. 'Η

μαντικόν ποσοστόν έκ τοϋ άριθμοϋ αuτοϋ πιθανόν νά χρη

διασπορά αϋτη συνεπάγεται σπατάλην χρόνου είς τήν λει

σιμοποιηθή διά τά παραγωγικά εργα, των δποίων έγένετο

τουργίαν των υπηρεσιών καί χρήματος, καθιστά δέ δυσχε

εχει δικαίωμα νά προσλάβη τό ύπουργείον του

700

μερική εναρξις είς τό βόρειον τμήμα τοϋ φράγματος Κερ

ρή τήν έπίβλεψιν ύπό των προϊσταμένων. Πρός διόρθωσιν

κίνης καί τά όποία θεωροϋνται άποδοτικά.

τής καταστάσεως δ κ. Καραμανλής προτείνει, δπως τό Κρά

'Ως πρός τήν χρηματοδότησιν των παραγωγικών ερ

τος φροντίση διά τήν έξεύρεσιν γηπέδου, όχι μακράν τοϋ

γων, αϋτη γίνεται έκ τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ καί έκ

κέντρου καί έπαρκών διαστάσεων, ώστε νά καταστή δυνα

τοϋ κεφαλαίου έπενδύσεων τής άμερικανικής βοηθείας. 'Ο

τή ή συγκέντρωσις δλων των κτιρίων των κεντρικών δη

κ. ύπουργός ε{πεν δτι ή έκτέλεσις τοϋ προγράμματος των

μοσίων ύπηρεσιών είς ενα συγκρότημα, τό δποίον νά άπο

δημοσίων εργων θά έξαρτηθή άπό τά χρήματα liτινα θά

τελέση

τό διοικητικόν κέντρον τής πρωτευούσης.

διατεθοϋν δι' αuτό. 'Εάν ταϋτα δέν καλύπτουν δ λα τά ε ρ

455.400

έκατ. δρχ. υπολογίζεται ή δαπάνη διά τήν κατα

γα, τότε θά γίνη σύμπτυξις τοϋ προγράμματος καί θά άρχί

σκευήν τών κτιρίων, έντός τών δποίων θά ε{ναι δυνατόν νά

ση ή έκτέλεσίς του μέ σειράν προτεραιότητος καί μέ βάσιν

στεγασθοϋν

τήν άναγκαιότητα καί άποδοτικότητα έκάστου εργου.

άπό τούς σήμερον υπηρετούντας.

23.000 υπάλληλοι, 20%

Είς

δηλαδή περισσότεροι

Διά τήν έξεύρεσιν τών πόρων πρός κάλυψιν των άνωτέ

'Ερωτηθείς δ κ. ύπουργός διά τήν κατασκευήν τοϋ τμή
Κοζάνης άπό Βεροίας μέ

ρω δαπανών υπάρχουν δύο άσφαλείς πηγαί. 'Αφ' ένός μέν

χρι Κοζάνης κατά μήκος τοϋ ροϋ τοϋ 'Αλιάκμονος, ε{πεν

τό κεφάλαιον έκ τής εκποιήσεως έπτά μεγάλων δημοσίων

ματος τής δδοϋ Θεσσαλονίκης

-

δτι αϋτη θά πραγματοποιηθή δπωσδήποτε. 'Επίσης θά κα

κτιρίων, υπολογιζομένων είς

τασκευασθή ή δδός ή ένώνουσα τήν Δυτικήν Μακεδονίαν

έτέρου δέ τά καταβαλλόμενα υπό τοϋ Κράτους έτησίως

μέ τήν ~Ηπειρον, ήτις θεωρείται εν έκ τών σημαντικωτέ

ένοίκια διά τήν στέγασιν των δημοσίων υπηρεσιών έν

ρων εργων δδοποιίας τής Βορείου 'Ελλάδος.

'Ο κ. Καραμανλής προσέθεσεν δτι άνετέθη είς τούς
ΣΕΚ ή κατασκευή τής μεγάλης παρά τήν 'Αμφίπολιν γεφύ

'Αθήναις άνερχόμενα είς

180 δισεκ.

17.500

περίπου δρχ., άφ'

έκατ. καί τά όποία, μετά

τήν άρσιν τοϋ ενοικιοστασίου, θά άνέλθουν είς

44

δισεκ.

δρχ. Οϋτω υπολογίζεται ή δμπάνη κατασκευής των κτιρίων

ρας, έδημοπρατήθη δέ καί ή κατασκευή τής τοιαύτης έπί

νά καλυφθή άπό τήν έκποίησιν τών κτιρίων καί έκ τοκο

τής δδοϋ Θεσσαλονίκης

χρεωλυτικοϋ δανείου

-

Καβάλας.

τέλος, έρωτηθείς διά τό ζήτημα τής μελετωμένης συγ

χωνεύσεως Λιμενικοϋ Ταμείου καί 'Ελευθέρας Ζώνης, ε{

275

δισεκ., εξοφλουμένου είς

19

ετη

μέ τόκον 6% καί έτησίαν τοκοχρεωλυτικήν δόσιν ίσην
πρός

25

δισεκ. δρχ.

πεν δτι μάλλον αϋτη θά πραγματοποιηθή καί δτι θά κατα

'Ο Κ. Καραμανλής ύποστηρίζει δτι διά τοϋ προτεινομέ

βληθή προσπάθεια δπως ε{ ναι περιωρισμέναι αί θυσίαι τοϋ

νου μακράς πνοής οίκοδομικοϋ προγράμματος θά προκύ· ·

προσωπικοϋ των δύο όργανισμών .

ψουν, έκτός τών οίκονομιών, καί τεράστια ώφέλη διά τήν

Προτοϋ έπιστρέψει στήν 'Αθήνα καί άφοϋ έπι
θεώρησε τό λιμάνι καί τήν 'Ελευθέρα Ζώνη, δ Κ.

Καραμανλής έπισκέφθηκε τή Βέροια καί έξέτασε τό

υγείαν καί άποδοτικότητα των υπαλλήλων καί τήν ταχεία\

καί εuχερή έξυπηρέτησιν τοϋ κοινοϋ, ένώ έξ άλλου θά
άποκτήσουν πολιτισμένην καί άξιοπρεπή έμφάνισιν αί
κρατικαί υπηρεσία ι 113 •

θέμα τής κατασκευής γέφυρας στόν ποταμό 'Αλιάκ
μονα καί τής δημόσιας δδοϋ πρός τή Νάουσα.
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Σέ έπίσκεψή του στήν Πάτρα, δ Κ. Καραμανλής
δηλώνει δτι θά δοθεί νέα πίστωση γιά τήν έκτέλεση

'Ο Κ. Καραμανλής είσηγείται στήν Κυβέρνηση

τής έθνικής δδοϋ ΠΙ καθώς καί γιά τήν άσφαλ τό

σχέδιο γιά τήν άνέγερση κτιρίων, προορισμένων νά

στρωση τής δδοϋ πρός 'Αρόη. Παράλληλα, μετέχει

στεγάσουν iίς δημόσιες ύπηρεσίες. Σχετικά, ή πρω

σέ σύσκεψη στά γραφεία τής Λιμενικής 'Επιτροπής

τοβουλία τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων ~Εργων άναλύεται

καί ένημερώνεται γιά τά θέματα τοϋ λιμένα. Μετά

ώς έξής:

άπό έπιτόπια μετάβασή του, θά διαπιστώσει τήν

Διά τής είσηγήσεως του, δ κ. ύπουργός έκθέτει τήν
έλαττωματικήν κατάστασιν των δημοσίων ύπηρεσιών άπό

άπόψεως στεγάσεως, συνεπεί~ τοϋ γεγονότος δτι τό Κρά

το(; κατέφυγεν είς τήν ένοικίασιν ίδιωτικών κτιρίων, τά

άνάγκη γιά τήν κατασκευή προβλήτας, ή δαπάνη τής
δποίας ύπολογίζεται σέ

3

δισεκ. δραχμών.

Μετά τήν δλοκλήρωση τής έπισκέψεώς του, σέ

άπάντηση έρωτήματος γιά τά προβλεπόμενα εργα, θά

όποία οuδόλως άνταποκρίνονται είς τάς άνάγκας των ύπηρε

ύπογραμμίσει: «Προτιμώ άvτί ύπσσχέσεωv vά άvαγ

σιών λόγω κακοϋ φωτισμοϋ, έλλείψεως κεντρικής θερμάν-

γείλω έργα».
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του δικτύου υπονόμων σέ δλόκληρη τήν

άναφέρεται στό πρόσωπο τοϋ υπουργοϋ Δημοσίων

εκταση τής πρωτεύουσας, τήν άνάθεση στήν 'Εται

'Έργων:

ρεία 'Υπονόμων τής έπεκτάσεως του δικτύου, κ.λ.π.

'Η δημιουργική δραστηριότης του κ. δπουργου, επιλύ

σαντος είς βραχύ διάστημα σημαντικώτατα προβλήματα,
εύθέως συνδεόμενα μέ τήν δπόθεσιν τής άνασυγκροτήσε

Στίς

30

Μαίου, θά άνακοινωθεί άπό τό υπουργείο

Δημοσίων νΕργων ή εναρξη τών έργασιών τής κατα

σκευής του δικτύου υπονόμων τής δδου Πατησίων,

ως, κατακυρώνει τήν κοινήν περί αύτου πεποίθησιν. Πρά

καθώς καί άνακατασκευής τών λεωφόρων Βασιλίσ

γματι, εκ τών κυριωτέρων συνεργατών του στρατάρχου

σης Σοφίας καί Πατησίων. Οί δύο κεντρικές λεωφό

Παπάγου, εχει νά έπιδείξη γονιμωτάτην έργασίαν, τήν

ροι πρόκειται, έξάλλου, νά άπαλλαγοi)ν άπό τίς σι

δποίαν, κυρίως, χαρακτηρίζει ή θετική σκέψις καί ή τα

δηροτροχιές τών τροχιοδρόμων, δεδομένου δτι στό

χεία άντιμετώπισις τών θεμάτων, τοποθετουμένων πάντοτε

έξής ή συγκοινωνία θά διεξάγεται μέ τρόλλεϋ-μπάς.

έπί βάσεων, δυναμένων νά στηρίζουν άποφασιστικάς καί

Κατά συνέπεια, θά διαπλατυνθουν κατά εξι περίπου

σωστικάς ρυθμίσεις. 'Ο κ . Καραμανλής, πολιτικός καθιε

μέτρα ωστε νά έξυπηρετουν τήν δλοένα καί αύξανο

ρωμένης άξίας, είναι βέβαιον δτι άποδίδει είς τόν τομέα
του, κατά τρόπον εύλόγως έπισύροντα τόν θαυμασμόν . Μέ
αύτήν δέ τήν πεποίθησιν ή πόλις τών Πατρών, μέ τήν
δποίαν, ώς γνωστόν, δ κ . Καραμανλής εχει σχέσιν άμεσω
τάτου δεσμου, εκφράζει ίκανοποίησιν καί τιμήν διά τήν

άφιξίν

του 114 •

μένη κίνηση τών όχημάτων.

τέλος, οί έργασίες άνακατασκευής τής δδοϋ Πα
τησίων καί τής λεωφόρου Κηφισίας, υπολογίζεται
δτι θά τερματιστουν ως τόν 'Οκτώβριο, δπότε καί θά

άρχίσει ή λειτουργία τών τρόλλεϋ. 'Η σχετική δη
μοπρασία άναμένεται νά διενεργηθεί έντός τών ήμε
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Παρουσία τοϋ υπουργοϋ Δημοσίων νΕργων, γίνε

ται ή έπίσημη εναρξη τής κατασκευής τών άντι
πλημμυρικών εργων στίς έκβολές τοϋ Πηνειοϋ, στόν
Πυργετό.

Μέ τά νέα εργα, πού καλύπτουν εκταση
στρεμμάτων,

ή

παρακείμενη

εϋφορη

65.000

πεδιάδα θά

άπαλλαγεί άπό τίς πλημμύρες, ή ζημία άπό τίς δποίες

μόνο τόν 'Οκτώβριο τοϋ

1951

εlχε φθάσει τά

8,5

δι

σεκ. δραχμές, θά προστατευθεί ή παραγωγή δεκα
τεσσάρων χωριών καί θά δημιουργηθοϋν οί άπαραί

2 Μαίου,

εlχε άναγγελθεί καί ή δη

μοπράτηση του εργου τής άνακαινίσεως τών δδών
Πατησίων

-

- Λεωφόρου

Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου

Λεωφόρου Συγγρου, τών παραλλήλων τής δδικής

άρτηρίας πρός τήν 'Ιερά 'Οδό καί, άκόμη, τής παρα
λιακής δδοϋ άπό τό νΕδεμ ως τό 'Αεροδρόμιο.
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'Ο βουλευτής τής άντιπολιτεύσεως Ν. Ζορμπiiς,
μέ παρέμβασή του στό Κοινοβούλιο, έπαναφέρει τό
θέμα καί ζητεί άπό τήν Κυβέρνηση νά συνεχιστεί ή

τητες προϋποθέσεις γιά τήν έντατική καλλιέργεια

έφαρμογή του προγράμματος «Πρόνοια- 'Εργασία»,

τής πεδιάδας. Οί προϋπολογισμένες δαπάνες υπολο

ή έφαρμογή τοϋ δποίου, μέ πρωτοβουλία του Κ. Κα

γίζονται σέ

5 δισεκ .

δραχμών. 'Όπως άνακοινώθηκε,

θά καταβληθεί προσπάθεια νά δλοκληρωθουν τά ερ

ραμανλή, εlχε παλαιότερα στεφθεί άπό έντυπωσιακή
έπιτυχία:

γα πρίν άπό τό χειμώνα, προκειμένου νά έξασφαλι

«νΕκρινα σκόπιμον, κύριοι συνάδελφοι, έν δψει τής

στεί ή παραγωγή τοϋ επόμενου γεωργικοί) ετους καί

συντάξεως του νέου προϋπολογισμου, νά φέρω ενώπιον

νά έκτελεστοϋν, στή συνέχεια, άρδευτικά εργα άπό

δμών τό θέμα τής άνάγκης τής συνεχίσεως του προγράμμα

τίς πλούσιες πηγές τής κοιλάδας τών Τεμπών, τά

τος "Πρόνοια

όποία καί θά συμβάλουν στό διπλασιασμό τής παρα

δπότε δμόθυμος ή Βουλή έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν της

γωγής.

δπως έγγραφή σχετικόν κονδύλιον είς τόν προϋπολογι

-

'Εργασία". Τουτο εγένετο καί πέρυσιν,

σμόν διά τό πρόγραμμα τουτο. Δέν θά είναι, λοιπόν, άστο

25

ΜΑ · Ι·ΟΥ
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ρον της καί συστήση είς τήν Κυβέρνησιν νά χορηγήση τά

'Ο υπουργός Δημοσίων 'Έργων, Κ. Καραμανλής,

μέσα έκείνα, διά τών δποίων θά συνεχισθή τό εν λόγω

άνακοινώνει, σχετικά μέ τήν δδοποιία στήν περιοχή

πρόγραμμα. 'Όλοι ήμείς οί περιφερόμενοι είς τήν uπαι

τής πρωτεύουσας, δτι, μετά τήν έπισκευή τών λεωφό

θρον, γνωρίζομεν δτι διά του προγράμματος αύτου πολλά

ρων

συνετελέσθησαν.

Κηφισίας,

Βασιλίσσης

Σοφίας,

Πατησίων,

'Αμαλίας καί Πανεπιστημίου, θά άρχίσει ή έκτέλε

ση δεύτερης σειρiiς εργων . Παράλληλα μέ τά εργα
δδοποιίας, θά άρχίσουν καί οί έργασίες γιά τή βελ
τίωση του δικτύου υπονόμων κατά μήκος τών υπό

Δρόμοι, δδραγωγεία

κ.λ.π . ,

εργα, τά

όποία ούδέποτε άλλως πως θά κατεσκευάζοντο, εγιναν τώ

ρα χάρις είς τό πρόγραμμα τουτο» 115 •
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έπισκευή δδών, ή όποία καί θά άπαιτήσει χρονικό

Διαψεύδεται, ώς άπόλυτα άνακριβής, πληροφο

διάστημα όκτώ μηνών. νΗδη, καταρτίζεται σχέδιο

ρία της έφη μερίδας «'Ελευθερία», δτι δ υπουργός

νόμου μέ σκοπό τήν έξεύρεση τών πόρων γιά τή βελ-

Δημοσίων νΕργων θά δώσει τό όνομά tου στή νέα
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θεμάτων άρμοδιότητας τοϋ ύπουργείου Δημοσίων

παραλιακή λεωφόρο Φαλήρου- Γλυφάδας.
Σέ μεταγενέστερο δημοσίευμά της, ή ϊδια έφημε

~Εργων.

ρίδα έξαίρει τό γεγονός δτι δ Κ . Καραμανλής δέν

Στή Θεσσαλονίκη, πήρε μέρος σέ συνεδρίαση

άποδέχτηκε σχετικό ψήφισμα τοϋ δήμου Γλυφάδας,

τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου, στή διάρκεια τής δποίας

νά όνομαστεί ή νέα άρτηρία Λεωφόρος Καραμ9.νλfj,

συζητήθηκε τό θέμα της άνακατασκευfjς τής λεωφό

καί τόν συγχαίρει γιά τήν άρνησή του. «'Αρχίζω νά

ρου άπό τό Λευκό Πύργο rος τό Ντεπώ. 'Ο ύπουργός

πιστεύω» -έπιλέγει δ « ' Ελευθερόστομος»- «δτι άν

Δημοσίων ~Εργων δήλωσε δτι σέ δι,άστημα δεκαημέ

επαυε νά είναι Συναγερμικός, κάτι θά ήμποροϋσε νά

ρου θά δημοπρατηθεί ή έκτέλεση τών εργων της πλή

προσφέρη είς τήν χώραν μας» 116 •

ρους

άνακαινίσεως καί διαπλατύνσεως της δδοϋ

Θεσσαλονίκης
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'Ο Κ . Καραμανλής έπισκέπτεται τά γραφεία τοϋ

ΟΛΠ καί προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ θέμα τή γενική
άνασυγκρότηση τοϋ 'Οργανισμοϋ.
Μετά τό τέλος της συσκέψεως, δ ύπουργός Δη

μοσίων 'Έργων τόνισε δτι φιλοδοξεί νά δεί τόν ΟΛΠ
πλήρως άνασυγκροτημένο καί ίκανό νά έπιτελέσει
τόν προορισμό του· καί ύπογράμμισε δτι ή έπίτευξη
τοϋ

σκοποϋ αuτοϋ

άπαιτεί

σκληρή

έργασία,

άν

ληφθεί ίδιαίτερα ύπόψη τό τρέχον ελλειμμα ϋψους

5.500

-

άεροδρομίου, καθώς καί της δδοϋ

πρός τίς τουριστικές παραθαλάσσιες κοινότητες Πε

1953

έκατ. δραχμών.

ραίας- 'Αγίας Τριάδας καί Μηχανιώνας, τής κατα
σκευής τμήματος τής παραλιακής δδοϋ, μήκους

μ. , τής έπισκευfjς της δδοϋ Πύλης

-

800

'Αξιοϋ καί της

άνακατασκευfjς τοϋ δικτύου ύπονόμων τής λεωφόρου

Λευκοϋ' Πύργου

- Ντεπώ· είδικότερα παρατήρησε:

«'Επιθυμών νά συντελέσω καί έγώ είς τήν πρόο
δον τής Θεσσαλονίκης, έπεσήμανα άρχήθεν ώρισμέ

να βασικά έργα, ή έκτέλεσις τών όποίων θά βελτιώ
ση σημαντιι::ώς τήν έμφάνισιν τής μακεδονικής πρω
τευούσης. Πρό μηνός έστειλα άνωτέρους ύπαλλή

λους του ύπουργείου μου, οί δποiοι Κατήρτισαν τάς
5
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' Ο Κ . Καραμανλής, σέ συνεργασία του μέ τόν
άρχηγό της άμερικανικfjς άποστολfjς, συζητεί τό θέ
μα τής δημοπρατήσεως τών εργων γιά τήν κατα

σκευή τών φραγμάτων 'Αξιοϋ καί 'Αλιάκμονα, τά
όποία θά έπιτρέψουν τήν παραγωγική άξιοποίηση

940.000

στρεμμάτων.

Μέ τήν ευκαιρία αuτή, δ ύπουργός Δημοσίων
'Έργων έξέτασε καί τό γενικότερο πρόγραμμα πού
εχει καταρτίσει καί ύποβάλει στήν Κυβέρνηση γιά

τήν έκτέλεση παραγωγικών εργων εuρείας κλίμακας.
Μέ τήν έκτέλεση τών εργων αuτών, όχι μόνο θά άπα
σχοληθεί μεγάλος άριθμός άνέργων, άλλά καί θά

βελτιωθεί ή θέση τοϋ άγρότη, τοϋ δποίου δ κλήρος
ε{ναι άνεπαρκής η καί άγονος, καί θά αuξηθεί ση
μαντικά τό συνολικό έθνικό είσόδημα της χώρας .
'Όπως εγινε γνωστό, τό πρόγραμμα πού κατάρτι

σε δ Κ. Καραμανλής περιλαμβάνει δλα τά προσφερό
μενα νά έκτελεστοϋν στή χώρα έγγειοβελ τιωτικά ε ρ
γα, γιά τά κυριότερα άπό τά όποία ύπάρχουν ηδη

πλήρεις μελέτες. Τά εργα δtαιροϋνται σέ τέσσερις
δμάδες, άνάλογα μέ τό μέγεθος καί τόν τρόπο χρημα
τοδοτήσεως . Γιά τήν έκτέλεση τοϋ προγράμματος, δ
ύπουργός Δημοσίων ~Εργων προτείνει είδικό τρόπο
όργανώσεως, σύμφωνα μέ διεθνή πρότυπα πού εχουν
άποδειχτεί ίδιαίτερα άποδοτικά.
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σχετικάς μελέτας, πρόκειται δέ έντός 15θημέρου νά
γίνη ή δημοπράτησις καί ή έναρξις τής έκτελέσεώς
των. Τά έργα τά όποία θά έκτελεσθοvν εlναι τά έξής:
Ι) Θά άνακαινισθή πλήρως καί θά διαπλατυνθή συγ
χρόνως ή όδός Θεσσαλονίκης- άεροδρομίου καί ή
άγουσα είς Περαίαν, Άγίαν Τριάδα καί Μηχανιώ

ναν.

Λιά

τό

2.200.000.000

έργον

αύτό

δραχμών.

2)

διατίθεται

πίστωσις

Θά κατασκευάσω τμήμα

τής παραλιακής όδοv μήκους

800

μέτρων άπό τής

ήλεκτρικής έταιρείας Θεσσαλονίκης μέχρι σχολής
Τυφλών, πρός άποσυμφόρησιν τής κυκλοφορίας τής
λεωφόρου Βασιλίσσης νΟλγας καί βασιλέως Γεωρ

γίου, καί συγχρόνως διά τής έπιχώσεως του λιμενί
σκου θά δημιουργηθή χώρος, του δποίου ή χρησιμο
ποίησις θά άποφασισθή έν καιρφ. Λιά τό έργον αύτό

θά διατεθή πίστωσις

3.000.000.000. 3)

"Ηδη ένέγρα

ψα είς τόν προϋπολογισμόν του ύπουργείου μου πί
στωσιν 2.000.000.000 διά τήν πλήρη άνακαίνισιν του
παλαιοί) διοικητηρίου τής πόλεως έπί τύ βάσει εί
σηγήσεως καί μελέτης του συναδέλφου μου γενικοί)
διοικητοv Βορείου 'Ελλάδος κ. Στράτου.

πίστωσιν

300.000.000

4) Διέθεσα

διά τήν έπισκευήν τής δδοv

άπό Βαρδαρίου μέχρι στρατοπέδου Π. Μελii καί

5)

νΕκρινα άναγκαίαν τήν έξ ύπαρχής κατασκευήν μέ
ταυτόχρονον διαπλάτυνσιν καί κατασκευήν δικτύου
ύπονόμων τής λεωφόρου Βασιλίσσης

Βασιλέως Γεωργίου,

ήτις

6.300.000.000 δραχμών.

θά

"Ολγας καί

άπαιτήση

δαπάνην

Ή έκτέλεσις τοv τελευταίου

αύτοv έργου θά πραγματοποιηθή έφ' δσον δ ύπουρ

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

γός τών Συγκοινωνιών θά δώση, καί μέ έβεβαίωσεν,

κη καί τίς Σέρρες μέ σκοπό τήν έπιτόπια έξέταση

τήν άρμόζουσαν λύσιν είς τό θέμα τών τροχιοδρόμων
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καί ό δfjμος Θεσσαλονίκης θά συντρέξη τήν tκτέλε

κέντρων, λαϊκών καί πολυτελείας, καθώς καί ξενο

σιν του έργου>>.

δοχείων. Τά εργα αύτά άνταποκρίνονται σέ δρισμένη

'Αφοu έπισκέφθηκε τίς Σέρρες, δπου καί παρέ

στη στόν εορτασμό τής έπετείου γιά τήν άπελευθέ
ρωση τής πόλεως, δ Κ. Καραμανλής έπέστρεψε στή

Θεσσαλονίκη, έπιθεώρησε τίς λιμενικές έγκαταστά
σεις καί προήδρευσε σέ σύσκεψη τών έπιτροπών του
Λιμενικοί) Ταμείου καί τής 'Ελευθέρας Ζώνης. Προ

του έγκαταλείψει τή συμπρωτεύουσα, δήλωqε δτι
εχει ηδη άρχίσει η έκτέλεση του προγράμματος πού

έξαγγέλθηκε γιά τήν άναμόρφωση τής πόλεως.

άντίληψη γιά τήν τουριστική έξυπηρέτηση στήν πε
ριοχή τής πρωτεύουσας, δτι οί ξένοι δέν έπισκέπτον
ται τή χώρα μόνο γιά νά γνωρίσουν τίς άρχαιότητες,
άλλά καί γιά νά περάσουν μερικές ημέρες μέ aνεση.

Στόν Πειραιά, έξάλλου, έκτός άπό τά εργα πού έκτε
λοuνται στήν Καστέλλα, πολύ σύντομα θά έγκαινια

στεί σειρά καί άλλων έξωραϊστικών εργων, rοστε τό
έπίνειο τής πρωτεύουσας νά γίνει έφάμιλλο τών μεγά
λων λιμένων τής Μεσογείου.

Μέ άφορμή τό κείμενο έπιστολής γιά τά έκτελού
μενα εργα δδοποιίας στήν 'Αθήνα καί κατά μήκος
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Συγκροτείται σύσκεψη στό ύπουργείο Δημοσίων
νΕργων, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ τή

συμμετοχή του ύπουργοu Συγκοινωνιών καί άρμόδι

τής Φαληρικής άκτής, δ Κ. Καραμανλiίς θά άπευθύ
νει στήν έφημερίδα <<Τό Βήμα», λίγες ημέρες άργό
τερα, τήν άκόλουθη άπάντηση:

ων ύπηρεσιακών παραγόντων . .Κατά τή σύσκεψη

«Φίλε Κύριε Διευθυντά,

έξετάστηκε τό ζήτημα τής ταχύτερης άποπερατώσε

>>Εlς άπάντησιν Πjς tπιστολfjς δημοσιευθείσης

ως τής άνακατασκευής τών λεωφόρων Πατησίων καί

εlς "Τό Βfjμα" τfjς 6ης Αύγούστου, σχετικώς μέ τά

Βασιλίσσης Σοφίας καί κλήθηκε η ΗΕΜ νά δώσει

tκτελούμενα εlς τάς 'Αθήνας έργα όδοποιίας, παρα

συγκεκριμένη άπάντηση γιά τήν άκριβή ημερομηνία

θέτω σχετικόν δημοσίευμα τών "Νέων", τό δποiον

κυκλοφορίας τών τρόλλεϋ

tδημοσιεύθη τήν 31ην 'Ιουλίου καί έλεγε:

-

μπάς καί άφαιρέσεως

τών τροχιοδρομικών γραμμών. 'Επίσης, άντιμετω
πίστηκε τό θέμα τής ταχύτερης άποπερατώσεως τών
ύπονόμων τής δδοu Πατησίων καί η εταιρία συνέτα
με τήν προθεσμία δλοκληρώσεως του εργου άπό
επτά σέ τρισήμισυ μήνες.
'Ο ύπουργός Δημοσίων νΕργων δήλωσε στούς

"Λιά πρώτην φοράν άπ6 πολλών tτών σοβαρά lργα καλ
λωπισμού καί δδοποιίας tκτελούvται εlς τάς 'Αθήνας καί
τήν Φαληρικήν παραλίαν καί τ6 πράγμα εlναι tξ δλοκλή
ρου πρ6ς τιμήν τής Κυβερνήσεως τού 'Ελληνικού Συνα
γερμού καί είδικώτερα τού uπουργού Λ ημοσίων νΕργων Κ.
Καραμανλή. Καθώς, δμως, πληροφορούμεθα άπ6 ώρισμέ

έκπροσώπους τής 'Εταιρίας Μεταφορών δτι, άν rος

νους tπαρχιακούς παράγοντας, δπως καί άπ6 tπαρχιακάς

τήν άποπεράτωση τής κατασκευής καί τών δύο δδών

tφημερίδας, διετυπώθησαν παράπονα δτι προτιμάται ή

δέν άποσυρθοuν άπό τήν κυκλοφορία οί τροχιόδρο
μοι, θά άφαιρεθοuν οί τροχιοδρομικές γραμμές. «Πρέ
πει νά άποδειχτfj>>, τόνισε, «δτι καί στήν χώρα μας
εlναι δυνατό νά tκτελουνται μέ γοργό ρυθμό άρτια
δημόσια έργω>.

πρωτεύουσα εlς βάρος τής tπαρχίας. Τά παράπονα αύτά

εlναι tντελώς άβάσιμα. Μακράν τού νά lσχυριζώμεθα δτι
τ6 tλληνικ6ν Κράτος tξήντλησε τήν μέριμνάν του διά τήν
tπαρχίαν, πιστεύομεν tν τούτοις δτι έπρεπε κάποτε νά tν
διαφερθή καί διά τάς 'Αθήνας. Λέν πρέπει κανεlς WΕλληv
νά λησμονή δτι ή 'Αθήνα εlναι ή καρδιά καί ή προθήκη
τής 'Ελλάδος, εlς αύτήν συνεπώς πρέπει κατά κύριον λ6-
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'Ο Κ . Καραμανλής, σέ συνεργασία μέ τό δήμαρ
χο Πειραιώς καί άρμόδιους παράγοντες του ΟΛΠ,

έξετάζει τή δυνατότητα γιά τήν έκτέλεση εργων δδο
ποιίας καί έξωραϊσμοu τών παραλιακών χώρων του
Πειραιii, άπό κοινοu μέ τό δήμο τής πόλεως.

23
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γον νά συγκεντρώνεται τ6 tνδιαφέρον τής Πολιτείας. Μιά
κακομοιριασμένη καί ρυπαρά πρωτεύουσα, χωρίς δρ6μους
καί χωρίς φώς, δυσφημεί μέ τ6 κατάντημά της δλ6κληρον
τήν 'Ελλάδα, tνώ αl tλλείψεις μιάς tπαρχιακής π6λεως
δέν έχουν γενικωτέρους άντικτύπους. Καλώς λοιπ6ν έπρα
ξεν δ 6πουργ6ς τών Δημοσίων νΕργων νά tνδιαφερθή κατά
κύριον λ6γον διά τάς 'Αθήνας".

>>Καί διά νά καθησυχάσω τόν έπιστολογράφο σας
καί θέσω τέρμα εlς τό κουτσομπολιό, διά νά μ ή είπω

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση του ύπουργοu Δημοσί

δημαγωγίαν, ήτις άσκεiται έπί του θέματος αύτου,

ων νΕργων, Κ. Καραμανλή, μελετάται η κατασκευή

προσθέτω διά πολλαπλήν καί τελευταίαν φοράν δτι

τής Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, κατά μήκος

τά χρήματα διά τά tκτελούμενα έργα εlς 'Αθήνας

τής κοίτης του Ίλισου, η όποία θά συνδέει τίς λεω

καταβάλλουν οί κάτοικοι τfjς πρωτευούσης, δυνάμει

φόρους Βασιλίσσης νΟλγας καί Συγγροu. Προβλέ

του ύπ' άριθ.

πεται άκόμη η άποπεράτωση, έντός του 'Οκτωβρίου,

tπέβαλεν αϋξησιν τών κομίστρων πρός τόν σκοπόν

τών έργασιών έξωραϊσμοu τής Φαληρικής άκτής, η

αύτόν. 'Εκτός tάν νομίζη δ tπιστολογράφος σας, δτι

όποία θά άξιοποιηθεί τουριστικά μέ τήν κατασκευή

δυνάμεθα νά άρνηθώμεν εlς τούς 'Αθηναίους τό δι-

2367
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1953

εlδικου νόμου, δστις

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

172

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

κ:αίωμα νά άνακ:αινίζουν τούς δρόμους τijς πρωτευού

1.100 δισεκ. θά διατεθοϋν είς δραχμάς καί τά ύπόλοιπα 960
32 έκατ. δολλαρίων, διά τήν προμήθειαν

σης μέ iδικ:ά των χρήματα. Τόν πληροφορώ, έπίσης,

δισεκ. ίσόποσον

διά νά διαλύσω τάς άνησυχίας του, δτι τά προγράμ

κεφαλαιουχικών άγαθών έκ τής διεθνοϋς η καί τής έσωτε

ματα τοίJ ύπουρyείου μου τά χρηματοδοτούμενα άπό

ρικής άγορίiς.

τόν προϋπολοyισμόν τοίJ Κράτους κ:αί τά όποία θά
άναγyελθοίJν πολύ συντόμως, προβλέπουν τήν έκ:τέ
λεσιν τριακοσίων περίπου lργων εiς τήν ύπαιθρον

κ:αί ούδέν διά τάς Άθήναρ> 117•

'Εξ άλλου, έκ τοϋ ποσοϋ τών

Διηυκρίνισε περαιτέρω δτι, άν ληφθή ύπ' όψιν άφ'
ένός δτι ή συμπλήρωσις τών έν έκτελέσει ένεργειακών ερ
γων περιλαμβάνεται είς τό μακροπρόθεσμον πρόγραμμα

άναπτύξεως των

26
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1953

έφημερίδα «Καθημερινή» ύπογραμμίζει:

άνθρώπου πού έργάζεται θετικώς καί δέν εχει άνάγκην νά
στηρίζεται είς λόγους κενούς, άλλά μέ τό πάθος ένός άλη
θινά προοδευτικοί\ πνεύματος, ό Καραμανλής συνδέει τούς
μήνας αuτούς τό όνομά του μέ τήν άναμόρφωσιν καί τήν
πλήρη άναδιοργάνωσιν ώρισμένων καιρίων σημείων τής

πρωτευούσης καί τής παραλίου περιοχής. 'Η άκτή τοϋ
Σαρωνικοϋ άπό τήν Πειραϊκήν Καστέλλαν εως τήν Γλυφά
δα, χάρις είς τάς εργα τοϋ Καραμανλή, άποκτίi τήν πρα
γματικήν της άξία, ή λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας καί ή
όδός Πατησίων γίνονται πραγματικαί άρτηρίαι συγχρόνου
μεγαλουπόλεως . ~Ας σημειωθεί δτι τά μεγάλα δημόσια ε ρ

γα τής άκτής τοϋ Σαρωνικοϋ έκτeλοϋνται χωρίς νά έπιβαρύ

νεται ό δημόσιος προϋπολογισμός, έκ τοϋ όποίου, άλλω
στε, δέν ήτο δυνατόν νά έκτελεσθοϋν ποτέ.
ΕΙναι δέ τά εργα αuτά τραvόν δείγμα τοϋ τί ήμπορεί νά
κάμη ενας ύπουργός είς τά δρια τής άρμοδιότητός του έάν
εχη θέλησιν καί νοϋν. ~Επειτα άπό όλίγους μήνας -όχι

ετη - αί 'Αθήναι καί τά Φάληρα, χάρις είς τήν ,δραστηριό
τητα τοϋ ύπουργείου Δημοσίων ~Εργων θά εχουν άλλάξει
μορφήν. 'Ό,τι ήτο είς τήν περιοχήν τοϋ όνείρου, ό Καρα

μανλής τό κάμνει ώραίαν πραγματικότητα. Καί εΙναι τά
εργα του μιά θετικωτάτη συμβολή είς τό δλον οίκοδομητι
κόν πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως τοϋ Συναγερμοί\ .

καί άλλας έπενδύσεις πλήν τών βασικών, προκύπτει δτι έκ
τοϋ έφετινοϋ προγράμματος δαπάνη μεγαλυτέρα τοϋ ήμί

λόγους, σχεδόν τό

l /5 τοϋ πενταετοϋς προγράμματος περι

λαμβάνεται είς τάς έφετινάς έπενδύσεις.
«Μεταξύ τών προβλέψεων τοϋ προγράμματος έπενδύ
σεων)), εΙπεν ό κ. Μαρκεζίνης, «περιλαμβάνεται κονδύλιον
δισεκ. δι, έκτέλεσιν εγγειοβελτιωτικών εργων,

221

δισεκ. διά γεωργικάς βελτιώσεις,

500

97,5

δισεκ. διά βιομηχα

νίας, μεταλλεία καί άλυκάς, καθώς καί άλλα κονδύλια διίi
τόν οίκισμόν, ύδρεύσεις, διάφορα κτίρια, τουρισμόν κ.λ.Π.)).

Νέον ένεργειακόν εργον είς τό πρόγραμμα εΙναι ή κατα
σκευή τοϋ δικτύου μεταφορίiς ήλεκτρικής ένεργείας άπό
~ Αγρα είς Λάρισαν, μήκους

167

χιλιομέτρων, τοϋ όποίου

ύπεγράμμισε τήν σημασίαν, διότι, καίτοι μικρόν σχετικώς
είς κόστος, θά όλοκληρωθή δι' αuτοϋ ή σπονδυλική στήλη
τοϋ έθνικοϋ δικτύου ήλεκτρικής ένεργείας.

'Ο κ. Μαρκεζίνης έξέφρασε τήν εκπληξίν του διότι τό
εργον τοϋτο, τό όποίον ήτο άναγεγραμμένον είς τό πρό
γραμμα ήλεκτρικής ένεργείας διεγράφη κατόπιν, καί οϋτω
άπεμονώθη τό ύδροηλεκτρικόν έργοστάσιον

w

Αγρα, άν καί

ε{ναι έργοστάσιον αίχμής. 'Η συμπλήρωσις τοϋ δικτύου

μεταφορίiς ενεγράφη έκ νέου έφέτος είς τό πρόγραμμα.
'Ο κ. ύπουργός άνέφερεν είς τό σημείον τοϋτο δτι τό

πρόγραμμα έπενδύσεων περιλαμβάνει σειράν βιομηχανι
κών εργων καί άλλων τών όποίιqν ή σειρά δυνατόν νά με

ταβληθή έάν τά πράγματα άποδείξουν δτι τοϋτο χρειάζε
ται. Ώς παράδειγμα άνέφερε τό εργον τοϋ Μέγδοβα, τό
όποίον προσελκύει τό ένδιαφέρον τών ξένων.

1953

<<wΕρχομαι ijδψ, ε{πεν, «εiς τά έγγειοβελτιωτικά Εργα.

Δημοσιεύεται, σέ γενικές γραμμές, δ κρατικός
προϋπολογισμός του ετους

δολλαρίων, τό όποίον ύπεβλή

σεος άφορίi τό μακροπρόθεσμον πρόγραμμα. Μέ άλλους

Χωρίς θόρυβον καί τυμπανισμούς, μέ τήν σιωπήν τοϋ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

235,8 έκατ.

θη είς Οόάσιγκτων, άφ' έτέρου δτι τά νέα εργα περιέχουν

Σέ άρθρο μέ τόν τίτλο «'Ένας άξιος ύπουργός», ή

9

2.060 δισεκ. τά 560 δισεκ.

άφοροϋν νέα εργα.

1953-1954.

'Αναφέρεται

λεπτομερώς τό πρόγραμμα τών ύπό έκτέλεση έγγειο
βελτιωτικών εργων, εργων δδοποιίας καί δημοσίων
κτιρίων.
·Ως έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, δ ύπουργός

Συντονισμοί>, Σ. Μαρκεζίνης, άναφέρθηκε στό σύ
νολο τών άναγκών πού προβλέπεται νά καλύψει δ

'Η Κυβέρνησις άποδίδει έξαιρετικήν σημασίαν είς τόν

τομέα αuτόν καί προγραμματίζομεν τά έξης μεγάλα εργα:
Τήν άρδευσιν τής πεδιάδος τής Θεσσαλονίκης, δεξιά καί
άριστερά τοϋ Λουδία. 'Αριστερά εΙναι τά εργα τοϋ 'Αξιοϋ,
δεξιά τό φράγμα καί τά εργα τοϋ 'Αλιάκμονος. Τά δύο
έργα εξασφαλίζουν τήν άρδευσιν

δαπάνης

6-10

450 δισεκ.

750 χιλ.

στρεμμάτων άντί

καί χρόνον πλήρους άξιοποιήσεώς των

έτών.

))Διά τήν άξιοποίησιν τής περιοχής 'Αχελώου προβλέ

νέος προϋπολογισμός είδικότερα, σ' δ,τι άφορα τό

πεται ή κατασκευή δύο φραγμάτων, τά όποία θά έξασφαλί

πρόγραμμα έπενδύσεων καί τά δημόσια εργα, άνέφε

σουν προστασίαν καί άρδευσιν είς εκτασιν

ρε -σύμφωνα μέ τό σχετικό δημοσιογραφικό δελ

μάτων. 'Η δαπάνη ύπολογίζεται είς

τίο- τά άκόλουθα:

θοϋν δέ

'Ο προϋπολογισμός των έπενδύσεων εΙναι χωριστός

διάθεσιν

2.060

ετη. ΕΙναι πράγματι κολοσσιαία έγγειο

βελτιωτικά εργα αuτά, τά όποία άναλαμβάνει ή Κυβέρνη 

άπό τόν κρατικόν προϋπολογισμόν. Τό καταρτισθέν πρό

γραμμα εργων επενδύσεων διά τό

8 εως 10

506.000 στρεμ
700 δισεκ., θά άπαιτη

1953-54 θά άπαιτήση

σις)) .

Είς τό σημείον τοϋτο ύπεγράμμισεν δτι ή Κυβέρνησις

τήν

άποβλέπει είς τό μακροπρόθεσμοΥ πρόγραμμα ώς μέσον

δισεκ. δραχμών. 'Εκ τοϋ ποσοϋ τούτου τά

άξιοποιήσεως τής ελληνικής γής, ή όποία θά όδηγήση είς

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τήν γεωργική ν αύτάρκειαν τής χώρας, προβαίνει δέ είς τήν

τών 'Αθηναίων , οί δποίοι έπιβαρύνονται ίδιαιτέρως διά

έφαρμογήν αuτοϋ χωρίς καμμίαν κομματικήν προκατάλη

τής αuξήσεως των τοπικών είσιτηρίων. 'Εντός τοϋ πλαι

ψιν ή διάκρισιν . Προσέθεσε δέ δτι κατά τήν έπίσκεψίν του

σίου αuτοϋ συστηματικώς έργάζεται δ ύπουργός Δημοσίων

είς τήν Μακεδονίαν δ συνοδεύσας αύτόν βουλευτής τής

vΕργων, δ δποίος άλλωστε έν στεντϊ συνεργασί~ μέ τόν

ΕΠΕΚ κ . Θεοχαρίδης τοϋ άνέπτυξε καί αuτός τήν μεγίστη ν

ύπουργόν 'Εμπορίου καί άρμοδίους διά τόν τουρισμόν

σημασίαν τής άξιοποιήσεως τής Χειμαδίτιδος λίμνης, χω

έπεξεργάζεται τήν έκτέλεσιν περαιτέρω σχεδίων τουριστι

ρίς νά έπιτύχη νά πείση περί τούτου τήν φιλικήν του Κυ

κής άξιοποιήσεως των άκτών τής 'Αττικής 118

βέρνησιν τοϋ Κέντρου.
«VΗδψ> , εΙπεν δ κ . Μαρκεζίνης, «εlμαι είς τήν εuχάρι

16

στον θέσιν νά άναγγείλω δτι είς τό πρόγραμμα περιελήφθη
καί ή άποξήρανσις τής Χειμαδίτιδος λίμνης, ή όποία θά
άποδώση είς τήν καλλιέργεια ν

24.000 στρέμματα . ·Η δαπά
15 δισεκ . καί δ χρόνος

νη τοϋ εργου αύτοϋ ύπολογίζεται είς

έκτελέσεως δύο ετη, διανοίγονται δέ δυνατότητες καί ερ

γων παραγωγής ρεύματος έκ τών πλεοναζόντων ύδάτων .
» ff Ενα liλλο δνειρον τής

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

1953

Μετά τούς καταστρεπτικούς σεισμούς στά

νησα, μεταξύ

9-12

' Επτά

Αuγούστου, τό ύπουργείο Δημο

σίων VΕργων άνακοινώνει δτι άρχισαν νά καταρτί

ζονται μελέτες γιά τήν έκτέλεση εργων στά κατερει
πωμένα νησιά τής Ζακύνθου, τής Κεφαλληνίας καί

'Ηπείρου, τό δποίον δέν

τής ' Ιθάκης. Τ ή σχετική άπόφαση έπαναβεβαίωσε,

επαυσαν νά ύποστηρίζουν μετά θέρμης οί βουλευταί τής

τήν επομένη, δ Κ . Καραμανλής , στή διάρκεια συνε

περιφερείας καί διά τό δποίον άπό έτών άγωνίζεται δ ουδέ

δριάσεως του Συντονιστικοί> Συμβουλίου ύπό τήν

ποτε λησμονών τήν VΗπειρον Μακαριότατος 'Αρχιεπί

προεδρία του πρωθυπουργοί>, στόν όποίο καί ύπέβα

σκοπος ' Αθηνών, θά ίδη τήν πραγματοποίησίν του. Πρό

κειται περί τής άποξηράνσεως τής λίμνης Λαψίστης, ή
όποία θά άποδώση είς τήν καλλιέργειαν

• Η δαπάνη

θά άνέλθη είς

22 δισεκ.

25.000 στρέμματα.

καί ή συμπλήρωσις τοϋ

εργου θά έπέλθη έντός διετίας .
»Κατόπιν εχομεν τήν διευθέτησιν τοϋ Στρυμόνος, μέ
χρόνον προβλέψεως

I Υ2

ετους καί δαπάνη ν

28,5

λε τά σχέδια πού κατάρτισαν οί ύπηρεσίες του
ύπουργείου Δημοσίων VΕργων γιά τήν δριστική στέ
γαση τών σεισμοπαθών . Σχετικά, προβλέφθηκε ή
δλοκλήρωση καί ή τελική ύποβολή τών σχεδίων στό
συντομότερο δυνατό χρόνο .
Μέ άντικείμενο τήν άποκατάσταση τών σεισμο

δισεκ.» .

' Εν συνεχεί~ άνέφερε καί τό εργον τοϋ ffΕβρου, τοϋ

πλήκτων, δ Κ. Καραμανλής θά άνακοινώσει, στίς

26

δποίου ή σημασία έπίσης εΙ ναι τεραστία, άλλά ή έκτέλεσις

Αuγούστου, δτι άνατέθηκε στό ύπουργείο του ή έν

τοϋ δποίου άπαιτεί περαιτέρω συνεννοήσεις μετά τής φί

τολή κατασκευής

λης Τουρκίας , ή όποία έπίσης πρόκειται νά ώφεληθή άπό

καταρτίστηκε σχέδιο, προϋπολογίστηκαν οί δαπάνες

τήν έκτέλεσίν του. Τόσον τό εργον τοϋτο , δσον καί τό

καί ζητήθηκαν οί άναγκαίες πιστώσεις. 'Η συμφω

εργον τοϋ Νέστου καί τοϋ Καλαμά άποτελοϋν τόν έπόμε
νον κύκλον τοϋ έγγειοβελ τιωτικοϋ προγράμματος .
Περαιτέρω δ κ . ύπουργός άνεφέρθη είς τά εργα δδοποι
ίας,

τά

περιλαμβανόμενα

είς

τό

έφετινόν

πρόγραμμα

έπενδύσεων . Μεταξύ αuτών έμνημόνευσεν ώς πλέον ση

μαντικά τάς δύο δδούς αί όποία ι συνδέουν τήν ·Ελλάδα μέ

1500

ξύλινων κατοικιών. Σχετικά

νία μέ τούς κατασκευαστές προβλέπει βαρύτατες κυ

ρώσεις, έφόσον δέν παραδοθοuν ως τά τέλη Σεπτεμ
βρίου χίλιες, καί ως τόν 'Οκτώβριο οί ύπόλοιπες

πεντακόσιες κατοικίες . Γιά τήν κατασκευή διατέθη

κε άρχικά πίστωση 11 ~ δισεκ. δραχμών.
Μέ νεώτερη άπόφαση θά προβλεφθεί ή κατασκευή

τήν Γιουγκοσλαβίαν καί μέ τήν Τουρκίαν . 'Επίσης τήν

άκόμη ξύλινων κατοικιών, ένώ τό ϋψος της συ

δδόν Καστανιάς-Διδυμοτείχου, τόν άσφαλτικόν τάπητα

2500

Λεβαδείας, Θηβών, 'Ιτέας , τόν άσφαλτικόν τάπητα Βεροί

νολικής δαπάνης τελικά, θά ξεπεράσει αiσθητά τά

ας-Ναούσης, τήν δδόν Τριπόλεως-Λαγκαδίων- · Ολυμπίας

δισεκατομμύρια.

30

καί Τρικάλων-Κατάρας-' Ιωαννίνων .

' Ιδιαιτέραν σημασίαν άποδίδει ή Κυβέρνησις είς τήν
κατ.ασκευήν τών τουριστικών δδών καί άνέφερε χαρακτη
ριστικώς τάς δδούς Ναυπλίου-· Επ ιδαύρου , Δροσιάς-Μπο

26
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Δημοσιεύεται τό Ν.Δ.

2551

γιά τή συγχώνευση

γιατίου-φράγματος Μαραθώνος, Παλαιάς Κορίνθου- v Αρ

τής 'Επιτροπείας τής 'Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλο

γους, Στείρι- • Οσίου Λουκά, τάς προσπελάσεις πρός τήν

νίκης καί του Λιμενικοί> Ταμείου σέ ενιαίο όργανι

μονήν Μετεώρων, Καλάμου- ' Αμφ ιάρεως καί liλλας τινάς

σμό μέ τήν έπωνυμία ' Ελευθέρα Ζώνη καί Λιμήν

δευτερευούσης σημασίας.

Θεσσαλονίκης. 'Ο νέος όργανισμός, δ δποίος καί

' Επίσης δ δρόμος ' Εκάλη ς- Διονύσου- παραλίας Μα
ραθώνος, δ συνδέων τά βόρεια προάστια των ' Αθηνών μέ
τήν άνατολικήν παραλίαν, ή δδός Βαρκίζης πρός Σούνιον

καί Ραφίναν. Θά ε{ναι δ ώραιότερος παραλιακός δρόμος
τοϋ κόσμου καί θά άλλάξη τήν μορφήν τής 'Αττικής . Εu
τυχώς ύπάρχει ή μελέτη άπό 20ετίας άπό Βαρκίζης πρός
Σούνιον, δέν ύπάρχει δμως καμμία μελέτη άπό Σουνίου είς

Ραφίναν. Τά παράπονα τών έπαρχιών δτι δήθεν προτιμάται

συστάθηκε ώς Ν.Π.Δ.Δ., ύποκατέστησε τούς δύο

συγχωνευθέντες σέ δλα τά δικαιώματα καί τίς ύπο
χρεώσεις τους . 'Η διοίκησή του άνατέθηκε σέ συμ

βούλιο μέ τή συμμετοχή δημοσίων ύπαλλήλων καί
έκπροσώπων τών έμποροβιομηχανικών, ναυτικών,
τεχνικών καί έπαγγελματικών όργανώσεων, ένώ τά

θέματα του προσωπικοί> τών συγχωνευμένων όργα

ή πρωτεύουσα διά τά έξωραϊστικά εργα εΙναι liδικα, διότι

νισμών ρυθμίστηκαν μέ εiδικά διατάγματα καί νό

δέν γίνονται είς βάρος γενικών κονδυλίων, άλλ' είς βάρος

μους.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Η δραστική πρωτοβουλία τοϋ Κ. Καραμανλή

-

'Ολυμπίας, γενική έπισκευη όδοστρώματος

γιά τήν ενοποίηση των κύριων όργανισμών τοϋ λιμέ

συμφόρησις 'Ιεράς όδοu 'Αθηνών

να Θεσσαλονίκης εδωσε τήν εύχέρεια καί τά μέσα

λεως

γιά τή βαθμιαία άναδιοργάνωση καί τήν άνταπόκρι

δι' άσφ. τάπ.

σή του στίς σύγχρονες άπαιτήσεις τοϋ διεθνοϋς δια
μετακομιστικοϋ έμπορίου.

-

Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

2.700, Τρικάλων- 'Ιωαννίνων, άνακαίνισις
30 χιλιομέτρων παρά τόν αύχένα Κατάρας 2.428,
Κατερίνης- Τεμπών- Λαρίσης, ~ναρξις κατασκευής 2.325,
τμήματος

2.320, Λαγκαδά - Σωχοu - Σκεπαστοu,
2.000, 'Αθηνών- Ίσθμίας, ~ργα βελτι

γενική άνακαίνισις

1953

δημοσίων

εργων

άρμοδιότητας

τοϋ

ύπουργείου Δημοσίων "Εργων, τά όποία κατάρτισε
γιά τό οίκονομικό ετος

ώσεως

2.000,

'Ιωαννίνων- Βωβούσης- Γρεβενών, βελτιώ

σεις καί συμπληρώσεις

2.000,

Γλυφάδας

- Βαρκίζης - Σου
2.000, 'Αγρινίου
έκτελουμένων ~ργων I .690,

νίου, ~ναρξις ~ργου κατασκευής τής όδοu

-

Καρπενησίου, συμπλήρωσις

1953-1954. Συγκεκριμένα, γιά
~ά εργα όδοποιίας προβλέπεται ή διάθεση 190 δισεκ.

Τριπόλεως

δραχμών-11 Ο άπό τόν προϋπολογισμό έπενδύσεων

έπισκευη καί συμπλήρωσις τής όδοu

καί

πείας

80 άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό.

Μέ τήν έκτέ

λεση τοϋ προγράμματος εργων όδοποιίας θά βελτιω
θεί τό όδικό δίκτυο τής χώρας, ώστε νά προστεθοϋν
νέοι άσφαλ τικοί τάπητες μήκους

622

χιλιομέτρων

καί γενικές άνακαινίσεις ή έπισκευή όδ&ν συνολι
κοϋ μήκους
αύτό,

1665

χιλιομέτρων. Έκτός άπό τό ποσό

προβλέπεται πίστωση

20.400

έκατ.

γιά τή

στοιχειώδη συντήρηση των όδών, τό όποίο άντι
στοιχεί κατά νομό σέ

400-500

έκατ. καί κατανέμεται

άνάλογα μέ τό όδικό δίκτυο κάθε περιφερείας. 'Επί

σης, θά διατεθοϋν
ρών,

13

80 δισεκ.

γιά λιμενικά εργα,

δημόσια κτίρια καί

γιά τήν κατασκευή γεφυ

7

γιά άεροδρόμια,

6

γιά

γιά έγγειοβελ τιωτικά εργα.

89

'Ο Κ. Καραμανλής, δπως άνακοίνωσε, θά έπι

σκεφθεί σύντομα δλα τά διαμερίσματα τής χώρας,
προκειμένου νά όργανώσει έπιτόπου τήν έκτέλεση
των προγραμματισμένων εργων.
'Αναλυτικά, τά ύπό έκτέλεση εργα σέ όλόκληρη
τή χώρα γιά τό οίκονομικό ετος
στοιχες

δαπάνες

τους

σέ

1953-54 καί

ο{ άντί

εκατομμύρια δραχμών,

σύμφωνα μέ τή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση,

ε{ναι τά άκόλουθα:
'Οδοποιία
Τοψίν-Πολυκάστρου-Συνόρων πρός Γιουγκοσλαβίαν,
γενική άνακαίνησις καί έπίστρωσις δι' άσφαλτικοu τάπη

τος

5.850,

Λεβαδείας

- Δελφών -

'Αμφίσσης μετά διακλα

δώσεως πρός 'Ιτέαν, γενική άνακαίνισις μετά κατασκευής
άσφ. τάπ. μέχρι Δελφών

5.660,

'Αλεξανδρουπόλεως- Φερ

ρών- 'Αρδάνη- Διδυμοτείχου -Όρεστιάδος, συμπλήρω
σις γενικής άνακαινίσεως μετ' άσφ. τάπ . μέχρις 'Αρδανί

ου 5.420. (Διά την αύtήν όδόν διετέθησαν την παρελθοu
σαν άνοιξιν δρχ. 3.080 έκατ.), 'Εδέσσης- Φλωρίνης, γενική
άνακαίνισις μετά κατασκευής άσφ. τάπ. 5.400, Θεσσαλο
νίκης - Πολυγύρου, γενική άνακαίνισις μετά κατασκευής
άσφ . τάπ . 4.030, Θεσσαλονίκης -Κιλκίς, γενική άνακαίνι
σις μετά κατασκευής άσφ. τάπ. 3.910, Χανίων- 'Ηρακλεί
ου, έπέκτασις άνακαινίσεως έπιστρώσεως δι' άσφ. τάπ.

3.850,

Γιδά

-

άπο

Τριπόλεως- Καλαμών, συμπλήρωσις άπομένοντας τμήμα

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει τά προγράμματα
έκτελέσεως

3.000,

'Αλεξανδρουπό

Κομοτηνής, συμπλήρωσις άπομένοντος τμήματος

τος δι' άσφ. τάπ.

30

3.000,

Κατερίνης, έπέκτασις άνακαινίσεως έπι

στρώσεως δι' άσφ . τάπ.

3.660, Κοζάνης -Πτολεμαίδος 3.360, Τριπόλεως - Λαγκαδίων

Βεύης, κατασκευή άσφ. τάπ.

-

Σπάρτης, συμπλήρωσις άπομένοντας τμήμα

τος δι' άσφ. τάπ.

-

- Άργαλαστής - Πηλίου,
1.500, Πατρών- Λαμ
συμπλήρωσις τής όδοu 1.200, 'Ηρα

1.590,

Τριπόλεως,

Βόλου

κλείου

-· Αρχανών, άνακαίνισις μετά κατασκευής άσφ.
τάπ. 1.070, άνακαίνισις μέτά κατασκευής άσφ. τάπ. είς
σπουδαιοτέρας όδούς Λέσβου 1.000, Αρτης -Τρικάλων
1.000, Όξυνείας -Δεσκάτης, σύμπλήρωσις άρξαμένων ~ρ
γων 900, Πατρών -Πύργου, συμπλήρωσις άπομένοντος τμή
ματος δι' άσφ. τάπ. 850, Κομοτηνής - Πόρτο Λάγο - Ξάν
θης, όμοίως ώς άνω 830, Καρδίτσης- Σμοκόβου- Ρεντίνης
- Μακρακώμης, συμπλήρωσις άρξαμένων ~ργων 510, Τρι
κάλων - Γρεβενών, συμπλήρωσις άρξαμένων ~ργων 500,
Νέας Πέλλης -' Αξιουπόλεως, άνακαίνισις 500, 'Ιωαννί
νων - Κονίτσης, συμπλήρωσις άπομένοντας τμήματος δι'
άσφ. τάπ. 500, 'Αγρινίου- "Αρτης, συμπλήρωσις άπομέ
νοντος τμήματος δι' άσφ. τάπ. 31 Ο, Λαμίας- Μακρακώμης,
συμπλήρωσις άπομένοντας τμήματος δι' άσφ. τάπ. 237,
w

Χαλκίδος- 'Αλιβερίου, συμπλήρωσις έναπομένοντος τμή
ματος δι' άσφ. τάπ.

8 I.

'Εκ του τακτικοu προϋπολογισμοί) διατίθενται τά κά

τωθι ποσά πρός άνακαίνισιν καί βελτίωσιν των έξης όδών
είς έκατ. δραχμών:
Λευκοu Πύργου

1.800,

-

Ντεπώ

3.000,

Βεροίας

-

Ναούσης

τμημάτων δικτύου Κεφαλληνίας καί 'Ιθάκης

1.300,
1.200, Γρεβενών- Σιατίστης 1.000,
τμημάτων δικτύου Ζακύνθου 800, Δράμας - Νευροκοπίου
750, Σερρών - 'Ηρακλείας - Στρυμονικοu 700, Μπογιατίου
- Λίμνης Μαραθώνος 600, Καλαμών - Πύλου - Μεθώνης
600, Σερρών - Σκούταρι 400, Καστορίου - 'Αμυνταίου
1.500, Σπάρτης- Γυθείου 1.000, Νεαπόλεως- Έπταχωρίου
1.000, Κυπαρισσίας - Πύλου 1.000, Λαμίας - Καμμένων
Βούρλων - 'Αταλάντης 1.000, Πρεβέζης - Μενίνας 1.000,
'Αμφιλοχίας - Καρπενησίου 800, Σκύδρας - 'Αρδέας ' Εξαπλατάνου 800, Κομοτηνής - 'Ιάσμου - Ξάνθης 800,
'Ιωαννίνων- Τζουμέρκων καί 'Ιωαννίνων - Σουλίου 700,
'Αλιβερίου - Λεπούρων - Καρύστου 700, Πύργου - 'Α νδρι
τσαίνης 600, Καπανδριτίου- Καλάμου-' Αγίων 'Αποστό
λων 500, 'Ηρακλείου - Βιάννου - • Ιεράπετρας 500, Ναυ
πλίου - Κρανιδίου 500, διάφοροι όδοί είς Χίον 500, διάφο
ροι όδοί είς Σάμον 500, Τρικάλων- Περτουλίου 500, Πα
ληόχανο - Καστανιάς 500, 'Αλιβερίου - Κύμης 500, Κα
στοριάς - Νεστορίου - Κοτύλης 500, Μακρακώμης - Καρ
πενησίου 500, Ρυζίων- Καστανιάς- Τριγώνου ΠΕβρου 400,
Γιαννιτσών- Γιδά 400, Καρυταίνης- Δημητσάνας 400, Αί
γίου - Πτέρης 400, Ήγουμενίτσης - Μαργαριτίου 400,
Χαρβατίου- Ν . Μάκρης
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Χρυσουπόλεως - Κεραμωτής 400, Ρεθύμνης - 'Αμαρίου
350, Καλουδιανών- Στροβλές- Κάμπου 300, διάφοροι δδοί
είς Λευκάδα 300, διάφοροι δδοί είς Σύρον 300, 'Αριστομέ
νους - Μεσήνης 300, Μολάων - Μονεμβασίας 300, 'Αρεο,πόλεως -Γερολιμένος 300, Νάξου- Τραγαίας- 'Απειράν
θου 250, Κομοτηνής - Μαρωνείας 200, Ξυνειάδος - Κορο
μηλιάς -'Αγίου Στεφάνου - Σ. Σταθμου Κουρνόβου 200,
Πενταπόλεως- 'Αγίας Τριάδος- Πεθελινοϋ 200, Ναούσης
-Πάρου 200, Ανδρου- Γαβρίου 100, Καπανίου- Τοσκ:έσι
100, Λιμεναρίων - Θάσου 300, Καβάλας - Έλευθερουπό
λεως -Κορμίτσης- 'Αγγίστης 500, Πετριτσίου- Ροδοπό
λεως 320, Πολυγύρου- 'Αρναίας- 'Ιερισσοϋ 400, Γρεβε
νών -Δεσκ:άτης 200, 'Αγρινίου- Θέρμου 400, Γυθείου -Σκά
λας 300, Καλαμών - Καρδαμύλης - 'Αρεοπόλεως 400, Τή
νου -Πανόρμου 200, Θεσσαλονίκης - 'Ωραιοκ:άστρου 250,
"Αρτης - 'Αγνάντων 300, Νιγρίτης - 'Αμφιπόλεως 200,
Ροδολείβους - Παλαιοκ:ώμης 200, Λεωνιδίου - Κυβερίου
Α στ ρους 300, Θεσσαλονίκης - 'Αλατίνης - 'Αρετσους
-Παραδείσου 250.
'Εκτός τών άνωτέρω ποσών διατίθεται πίστωσις 20.400

ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΡΓΑ

1953-54:
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'Αεροδρόμια

Διά τά άεροδρόμια διατίθενται τά έξής ποσά είς εκα

τομμύρια δραχμών:
Ρόδου

'Ηρακλείου

2.300,

1.850, 'Αράξου 1.500, Έλ
16-34) 1.150. Διά τήν συμπλήρωσιν

ληνικ:οϋ (διάδρομος

έγκ:αταστάσεων είς διάφορα άεροδρόμια κ:αί έπέκ:τασιν
κτιρίου έπιβατών

'Ελληνικ:οϋ κ:αί φωτεινών έμποδίων

2.876.

w

- w

έκ:ατ. διά τήν στοιχειώδη συντήρησιν τών δδών, ποσόν
δπερ άvτιστοιχεί κατά νομόν είς

400-600 έκ:ατομ.,

κ:ατανε

μηθέν άναλόγως τής έκ:τάσεως του δδικ:οϋ δικτύου έκάστου
τούτων.

Διάφορα

'Επίσης διά τήν συμπλήρωσιν ύδρεύσεως στρατώνων
Κορίνθου διατίθεται ποσόν δρχ.

εκατομμυρίων.

450

Δημόσια Κτίρια

'Επίσης διατίθενται διά δημόσια κτίρια τά κάτωθι πο
σά:

Δι' έπισκ:ευήν Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης δρχ.

1.500

έκ:ατ., δι' άποπεράτωσιν τών Διοικητηρίων: α) 'Ιωαννίνων

1.000, β)

'Ηγουμενίτσης

250, γ) Χίου 600, δ) Ναούσης 250.

Καί διά κτίρια τών κάτωθι άστυνομικ:ών καταστημάτων

τά έξής ποσά:
α) Κτίριον 'Επιμελητείας Χωροφυλακής

1.500 έκ:ατ.,

β)

Μελετητήριον Σχολής δπλιτών Χωροφυλακής Ρεθύμνης

450

έκ:ατ.
'Εγγειοβελτιωτικά WΕργα

Γέφυρα ι

'Επίσης δ κ:. ύπουργός άνεκ:οίνωσε τό άκ:όλουθον πρό

Διά γεφύρας διατίθενται τά κάτωθι ποσά είς εκατομμύ
ρια δραχμών:

γείου του, τών δποίων τό συνολικόν ϋψος χρηματοδοτή

'Αξιου έπί δδοϋ Θεσσαλονίκης - ' 'Εδέσσης, συμπλή
ρωσις

2.400,

γραμμα έγγειοβελτιωτικ:ών ~ργων άρμοδιότητος του ύπουρ

'Αλιάκ:μονος έπί δδοϋ Κοζάνης

-

σεως άνέρχεται είς

συμπλήρωσις

2.190, Στρυμόνος παρά' Αμφίπολιν, συμπλή
1.650, 'Αχελώου έπί δδοϋ 'Αγρινίου-" Αρτης, συνέ
χισις 1.500, Τιταρησίου έπί δδοϋ Δεσκ:άτης - Έλασσόνος
1.200, Αρδα 1.200, Νέστου έπί δδου Καβάλας - Ξάνθης,
συνέχισις 935, Σπερχειοϋ Κακ:άρας- Κηφισσου, συμπλή
ρωσις 800, Φοίνικ:ος (' Αχαίας) 800, 'Αλιάκ:μονος παρά Κό
κ:οβον 800, 'Εφύρας ('Ηλείας) 700, Βέννας (Ροδόπης) 500,
Φυτάκ:ι (Σερρών) 500, Τρικάλων 250, Κουτσούφλιανης 150.
. Συμπλήρωσις

δισεκατομμύρια δραχμάς.

τωθι:

ρωσις

w
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Τά ~ργα ταυτα άναλυτικ:ώς περιγραφόμενα εlναι τά κά

Λαρίσης,

Είς τήν πεδιάδα Θεσσαλονίκης τά άρδευτικ:ά δίκτυα
Βόδα κ:αί Κυμήνων, έκ:τάσεως
ρατωθοϋν πλήρως μέ δαπάνην

16.000
1.864

στρεμμάτων, θά πε
έκ:ατ. δραχμών. Ή

άποπεράτωσις τής ύπολειπομένης έκ:τάσεως των

35.000

στρεμμάτων θά συνεχισθή τό έπόμενον &τος.
Θά συμπληρωθή τό άποστραγγιστικ:όν δίκτυον είς διά
φορα σημεία τής πεδιάδος κ:αί ή κατασκευή τών άντιπλημ

~ργων κατασκευής γεφυρών Τριποποτάμου

μυρικ:ών &ργων Δροσερους, 'Ανθοφύτου, Αίγινείου, ώστε

(Φλωρίνης), Καλεντίνης ('Άρτης), Σκ:αμνελιώτικ:ον ('Ιω

ή δλικ:ή διά τήν πεδιάδα διατιθεμένη πίστωσις νά άνέλθη

αννίνων), Καρά 'Οσμάν (Καβάλας) κ:αί 'Ασωποϋ (Κοριν

είς

θίας)

8

δισεκ:. δραχμάς.

Είς τήν πεδιάδα Πιερίας θά άποπερατωθή ή άποξήραν

378.

Έκτός τών γεφυρών τούτων δ κ:. ύπουργός κατήρτισε
πρόγραμμα έπισκ:ευής

70

περίπου μικρών γεφυρών, διαθέ

σας πίστωσιν ποσου δραχ.

7

δισεκατομμυρίων. Τό πρό

γραμμα τουτο θά άνακ:οινωθή έντός των ήμερων.

σις τών έλών Βαρικ:οϋ, Λιτοχωρίου κ:αί Κατερίνης μέ άντί
στοιχον δαπάνην

2.695

έκ:ατ. δραχμών.

Είς τήν πεδιάδα Κοζάνης θά άποπερατωθή ή άποξή
ρανσις του &λους Σαρηγκ:ιόλ κ:αί ή διευθέτησις τοϋ χει

μάρρου Σουλου μέ δαπάνην
Λιμενικά WΕργα

Διά λιμενικά ~ργα διατίθενται τά κάτωθι ποσά είς εκα
τομμύρια δραχμών:
'Αγίας Γαλήνης

2.500, Σκαραμαγκά 1.700, Σούδας
1.524, Πόρτο Λάγο 922, Πιερίας 500, Προβλήτας Θερμαϊ
κ:οϋ 500, Τήνου (κρηπιδώματα) 500, Καρύστου 400, Σητείας
298, Νάξου 250, 'Αλεξανδρουπόλεως - Κυπαρισσίας - Λε

άξιοποίησις

25.000

1.039,

ώστε νά περατωθή ή

στρεμμάτων έλώδους έκ:τάσεως.

Είς τήν πεδιάδα Σερρών θά άποπερατωθοϋν τά άρδευτι
κ:ά δίκτυα Σκ:ουτάρεως, Προβατά,
'Αγγίτου, συνολικής έκ:τάσεως

'Αναγεννήσεως κ:αί

11.000

στρεμμάτων καθώς

κ:αί τά άποξηραντικ:ά ~ργα είς τήν περιοχήν 'Ηρακ:λείας,
Δημητριτσίου, Λειβαδοχωρίου, Φυτάκ:ι, συνολικής δαπά
νης

3.658

έκ:ατ. δραχμών. 'Επιπροσθέτως είς τήν πεδιάδα

ωνιδίου- 'Αδάμαντος, Μήλου, διάφορα συμπληρωματικά

Σερρών θά γίvη ή μελετηθείσα ήδη ύπό τής ΚΝΑΠΠΕΝ

&ργα συνολικώς

μεγάλη έκ:τροπή του Στρυμόνος κ:αί διευθέτησις τής λίμνης

274.

Πλήν τών άνωτέρω είς τό παρόν πρόγραμμα περιλαμβά

Κερκ:ίνης συνολικ:οϋ προϋπολογισμου

νεται κ:αί ή κατασκευή τοϋ λιμένος Σαντορίνης, του δποίου

χμών, έκ: τών δποίων τά

διετάχθη ή σύνταξις τής μελέτης.

οίκ:ονομικ:όν &τος.

15

26.6

δισεκ:. δρα

θά διατεθοϋν κατά τό τρέχον
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Διά τοίί εργου αύτου προστατεύεται δλόκληρος ή πεδι

λεσις ένός τόσον έκτεταμένου καί τόσον σοβαρου θεμελι

άς των Σερρών, ήτις άπειλείται άπό πλημμύρας συνεπείq

ωμένου προγράμματος δδοποιίας καί έγγειοβελτιωτικών

ύπερχειλίσεως του Στρυμόνος.

εργων δσον αύτό πού έξηγγέλθη έπισήμως ύπό του ύπουρ

Είς τήν πεδιάδα Δράμας , θά άποπερατωθή ή κατασκευή

γου Δημοσίων ~ Εργων, Κ . Καραμανλή. Εις δλας τάς περι

τών άρδευτικών εργων Κουδουνίων, συνολικής έκτάσεως

οχάς τής χώρας έγκαινιάζονται εργα, τά όποία μεταβάλ

14.500 στρεμμάτων

λουν liρδην τήν σημερινήν μορφήν τής οiκονομίας μας.

καί τό άντιπλημμυρικόν εργον του χει

μάρρου Δοξάτου, συνολικοί) προϋπολογισμοί)

2.200

έκατ.

δραχμών.

Θά δώσουν έργασίαν εiς χιλιάδας άνέργων καί θά προωθή
σουν τό γενικώτερον πρόγραμμα τής άνασυγκροτήσεως

Είς τήν περιοχήν Θεσσαλίας προβλέπεται άποπεράτω
σις των εργων τής πεδιάδος Καρδίτσης

-

Τρικάλων , τής

καί άνορθώσεως του τόπου. Οί πολιτικοί παράγοντες τοίί
Κέντρου, έπί των ήμερων τών δποίων έδαπανήθησαν δύο

πεδιάδος Λαρίσης, καθώς καί τά εργα έκβολών εiς τό Δέλ

δισεκατομμύρια δολλαρίων τής άμερικανικής βοηθείας,

τα του Πηνειοίί παρά τό Τσάγεζι. Ή συνολική πίστωσις,

χωρίς νά εχη γίνει τίποτε τό άξιόλογον εiς τόν τομέα τής

ήτις διατίθεται πρός άποπεράτωσιν τών εργων Θεσσαλίας ,

άνασυγκροτήσεως, βλέπουν μέ μεγάλην εκπληξιν ... αύτά

άνέρχεται εiς

τά περίεργα πράγματα .

20.760

έκατ. δραχμάς.

Εις τήν πεδιάδα τής ~ Αρτης δλοκληροίίται ή κατα

Καί σέ άλλο σημείο, παρατηρεί:

σκευή των aρδευτικών καί αποστραγγιστικών δικτύων έπί

συνολικής έκτάσεως
σμόν

14

160.000

στρεμμάτων, μέ προϋπολογι

περίπου δισεκ. δραχμάς.

Είς τόν Πηνειόν τής 'Ηλείας προβλέπεται ή άποπερά
τωσις των εργων εiς τάς πεδιάδας Γαστούνης καί 'Άνδρα

βίδας μέ προϋπολογισμόν

2:460

έκατ. δραχμάς.

Τά εργα συλλεκτήρος πεδιάδος Ξάνθης άποπερατουν

ται μέ πίστωσιν

3.400

έκατ . δραχμάς .

τέλος, εiς τήν περιοχήν Κaτω Μεσσηνίας προβλέπεται
ή άποπεράτωσις διαφόρων ήμιτελών εργων μέ πίστωσιν

1.100

έκατ. δραχμών , καθώς καί διάφορα μικρά εργα είς

διάφορα μέρη τής ' Ελλάδος, ήτοι: Κολυμπάρι Χανίων,
Βέργα 'Ηλείας , Πουρνάρι Σπερχειοίί, Νευροκόπι, ποταμοίί
Μόρνου, 'Αχέροντος κ.λ.π., συνολικής πιστώσεως

2

δι

σεκ . δραχμών .
'Επιπροσθέτως διετέθη πίστωσις

1.270

έκατ . δραχμών

διά διαφόρους μελέτας, καθώς καί έτέρα πίστωσις

2.100 διά

τήν κατάρτισην μελετών των εργων τής άρδεύσεως τής
πεδιάδος Θεσσαλονίκης, συγκροτήματος ' Αχελώου καί
φράγματος Νέστου .
Είς τό πρόγραμμα περιελήφθησαν ώσαύτως τά κάτωθι

Θά ήδύνατο, δμως, έπί τή εύκαιρίq νά σημειωθή δτι
έκείνο πού έπέτυχεν δ Κ. Καραμανλής άποτελεί ύπόδειγμα
μεθοδικής πράγματι έργασίας. ' Η πρώτη φροντίς του ήτο
νά άναδιοργανώση τάς τεχνικάς ύπηρεσίας τής χώρας,
ώστε νά τάς καταστήση {κανάς νά άνταποκριθοίίν εiς τήν

έκτέλεσιν ένός μεγάλου προγράμματος . Κατόπιν περιώ
δευσεν δλόκληρον τήν χώραν, άντελήφθη έπιτοπίως τάς
άνάγκας έκάστης περιφερείας καί, δταν ή Κυβέρνησις διέ
θεσε τάς πιστώσεις , ήτο ήδη ετοιμος διά νά δώση τήν έπι
βαλλομένην σημασίαν καί προτεραιότητα εiς τά σχετικά
εργα. ' Αλλά δέν άφήνει τό πρόγραμμά του εκθετον . 'Αρ

χίζει ήδη περιοδεία(; διά νά όργανώση έπί τόπου τήν έκτέ
λεσιν των προκηρυσσομένων εργων . Πρόκειται περί μιaς
μεθόδου έργασίας καί δράσεως, ή όποία κατέστη πραγμα
τοποιήσιμος χάρις εiς τό όργανωτικόν πνείίμα πού διέπει
τήν Κυβέρνησιν Συναγερμοίί εiς τούς καθ ' εκαστα τομείς

τής δραστηριότητός της ΙΙ9.

5

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

νέα εργα, τά όποία, ώς γνωστόν, άνήγγειλεν ή Κυβέρνησις,
καί τό ϋψος τής χρηματοδοτήσεως των δποίων θά άνακοι

νωθή βραδύτερον, εύθύς ώς ή Κυβέρνησις καθορ ίση τό
κονδύλιον, τό δποίον θά διατεθή διά τόν σκοπόν τοίίτον .
Τά εργα άρδεύσεως πεδιάδος Θεσσαλονίκης έπί έκτά
σεως

750.000 στρεμμάτων διά τής

κατασκευής δύο μεγάλων

1953

UΟπως είχε προαγγελθεί, δ Κ . Καραμανλής έξέ

δωσε άνακοίνωση γιά τήν κατανομή τών

70

δισεκ.

δρχ . άπό τίς πιστώσεις πού εχουν περιληφθεί στό
πρόγραμμα έκτελέσεως εργων του ύπουργείου Δη 
μοσίων 'Έργων κατά τό οικονομικό ετος

1953-54,

μέ

φραγμάτων εiς τούς ποταμούς 'Αξιόν καί 'Αλιάκμονα καί

σκοπό τήν κατασκευή έβδομήντα πέντε, συνολικά,

τής διανοίξεως των άντιστοίχων άρδευτικών δικτύων .

μικρών γεφυρών στά διάφορα διαμερίσματα τής χώ

Τά εργα τοίί συγκροτήματος ·Αχελώου είς τήν liνω πε

ρας.

διάδα αύτου .
' Η κατασκευή του φράγματος Νέστου παρά τούς Τοξό

τας καί ή διάνοιξις τών άντιστοίχων άρδευτικών δικτύων
έπί έκτάσεως

150.000

στρεμμάτων.
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1953

'Η έφη μερίδα «'Ελεύθερος Λόγος» δημοσιεύει

'Η άποπεράτωσις τής άποξηράνσεως τής λίμνης Λα

πληροφορίες περί δήθεν «σκανδαλώδους παραχωρή

ψίστης, καθώς καί διάφορα μικρότερα εργα εiς περιοχάς

σεως» μεταλλείων λιγνίτη στόν Κ . Καραμανλή, κα

της 'Ηπείρου, είς πεδιάδα Νευροκοπίου καί εiς τόν Χα

θώς καί σέ tδιώτη μέ τό ονομα Α. Τσανάκας. Παράλ

βρίαν Χαλκιδικής» .

' Η «Καθημερινή», μέ άφορμή τή γνωστοποίηση
του προγράμματος έκτελέσεως δημόσιων εργων γιά
τό

1953-54,

παρατηρεί :

Πρώτην φοράν μετά τήν άπελευθέρωσιν άρχίζει ή έκτέ-

ληλα, διατυπώνεται τό έρώτημα άν είναι άληθές δτι,
μέ χρήματα άπό τό πρόγραμμα «Πρόνοια

- • Εργα

σία», κατασκευάστηκε εtδικός δρόμος γιά τό μεταλ
λείο του ύπουργου Δημοσίων ~Εργων, δ δποίος καί
θά οφειλε -κατά τό σχολιαστή- νά κηρυχθεί εκ

πτωτος του βουλευτικου άξιώματος!

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σέ άπάντηση του συκοφαντικου δημοσιεύματος,

1953-54:

ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΡΓΑ

177

πάρκτου, έπαναλαμβάνω, μεταλλείου, όπως άποδει

δ Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στή διεύθυνση τής έφη

κνύεται άπό τήν ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν βεβαί

μεpίδας τήν άκόλουθη έπιστολή:

ωσιντής Τραπέζης 'Ελλάδος, έχουσανούτω: "Κύριε

«Κύριε Διευθυντά, παρακαλώ όπως, δυνάμει του
περί Τύπου νόμου, δημοσιεύσητε τήν κάτωθι έπιστο
λήν μου.

»ΕIς τό φύλλον σας τής /3ης τρέχοντος έδημοσι
εύθησαν ώρισμέναι ψευδείς καί συκοφαντικαί πλη
ροφορίαι εΙς βάρος μου, έν σχέσει μέ μίαν δήθεν

σκανδαλώδη παραχώρησιν μεταλλείου εΙς έμέ.

» 'Οφείλω νά πληροφορήσω ότι ή πραγματικότης
έχει ώς άκολούθως:
»Τήν /Βην Δεκεμβρίου

/937,

εΙς έποχήν δηλαδή

κατά τήν δποίαν δέν ήμην οϋτε ύπουργός, οϋτε βου
λευτής, ύπέβαλον μετά του 'Ανέστη Τσανάκα αίτη

σιν άδείας μεταλλευτικών έρευνών ώς πiiς "Ελλην

ύπουργέ, εΙς άπάντησιν έπιστολής σας, βεβαιώ ότι
ούδέποτε ύπεβλήθη εΙς τήν Τράπεζαν ήμών αίτησίς
σας διά χορήγησιν δανείου πρός έκμετάλλευσιν με
ταλλείου ή καί δι' οlανδήποτε aλλην αίτίαν. Μετά
τιμής. Ό ύποδιοικητής, Ε. Γρηγορίου".
>Πέλος, όσον διά τήν μυστηριώδη μετάβασιν τών

γεωλόγων διά τήν σύνταξιν δήθεν έκθέσεως, άντί

άπαντήσεως,

παραθέτω τό κατωτέρω άντίγραφον

έπιστολής, τήν δποίαν σiiς άπηύθυνε αύθορμήτως δ
προϊστάμενος αύτών, καί τήν δποίαν εlχε τήν καλω
σύνην νά κοινοποιήση καί πρός έμέ:
"Πρός τήν έφημερίδα ''Ελεύθερος Αόγος'. 'Εν

ταυθα.

πολίτης δικαιουται νά πράξη. Ή αίτησις αύτη ήκο

"Κύριε Διευθυντά. Άνέγνωσα τά δημοσιευθέντα

λούθησε τήν συνήθη διαδικασίαν τής μεταλλευτικής

εΙς τό χθεσινόν σας φύλλον περί παραχωρήσεως με

νομοθεσίας παραταθείσα κατ' έπανάληψιν μέχρι τής

ταλλείων είς τόν Κ. Καραμανλή ν, ύπουργόν Δ.Ε. Είς

18.12.195/, δπότε, μή όντος δυνατου νά δοθή νέα πα
ράτασις, .έπισπεύδοντος δέ του συνεταίρου καί καθ'

καί ότι γεωλόγοι τής καθ' ήμiiς ύπηρεσίας συνώδευ

τό δημοσίευμα αύτό άναφέρεται, έκτός τών aλλων,

ή ν έποχήν έγώ άπουσίαζα εΙς τάς 'Ηνωμένας Πολι

σαν τόν Κ. Καραμανλήν, έχοντες έντολήν νά συντά

τείας, ύπεβλήθη αίτησις περί παραχωρήσεώς του.

ξουν έκθεσιν διά τήν χορήγησιν δανείου. Εlμαι ύπο

Μετά παρέλευσιν ένός περίπου έτους μiiς έκοινοποιή

χρεωμένος πρός άποκατάστασιν τής άληθείας νά σiiς

θη ή έκθεσις του έπιθεωρητου μεταλλείων, έπί τtf

πληροφορήσω ότι οϋτε αίτησιν χορηγήσεως δανείου

βάσει τής δποίας έδικαιούμην νά προκαλέσω τήν έκ

ύπεβλήθη έκ μέρους του Κ. Καραμανλή, οϋτε έντολή

δοσιν του διατάγματος δριστικής παραχωρήσεως.

έδόθη εΙς τήν ήμετέραν ύπηρεσίαν νά συντάξη σχε

»'Επειδή, όμως, ή έκθεσις αύtη μου έκοινοποιή

τικήν έκθεσιν. Τό άληθές εlναι ότι ο{ ύπάλληλοι τής

9.5.53 αΙτή

ύπηρεσίας μου, μεταβάντες εΙς τήν περιοχήν Σερρών

σεώς μου άνακοινοποίησιν τής έκθέσεως του έπιθε

μέ τήν έντολήν άποπερατώσεως τής κατά τό παρελ

ωρητου, fίτις καί μου έγένετο τήν /3ην 'Ιουνίου έ.έ.

θόν έτος άρξαμένης γεωλογικής μελέτης δλοκλήρου

θη άντικανονικώς, έζήτησα διά τής άπό

Έδικαιούμην καί πάλιν κατά νόμον νά προκαλέσω

τής περιοχής Σερρών

τό διάταγμα τής δριστικής παραχωρήσεως, όπερ δέν

άνάγκην κaί τόν χώρον τόν δηλωθέντα κατά τό

έπραξα καί έγκατέλειψα τήν ύπόθεσιν, διαπιστωθέν

ύπό του Κ. Καραμανλή, διεπιστώθη όμως ότι δ έν

τος έν τφ μεταξύ ότι δ δηλωθείς χώρος στερείταΙ

λόγφ χώρος στερείται οlουδήποτε οίκονομικοv έν

έκμεταλλευσίμου μεταλλεύματος.

διαφέροντος άπό μεταλλευτικής

»Αύτά όσον άφορii τήν διαδικασίαν τής ύποθέ

-

Παγγαίου, έξήτασαν κατ'

πλευρiiς.

1937

Τουτο

πληροφορηθείς δ Κ. Καραμανλής παρ· ήμών, έγκατέ

σεως, ή δποία ύπήρξεν άπολύτως νομότυπος καί ού

λειψεν, ώς ήτο φυσικόν, κάθε περαιτέρω ένέργειαν.

δεμίαν σχέσι ν έχει μέ τήν Ιδιότητά μου ώς ύπουργου.

Μετά τιμής. 'Ο Γενικός Διευθυντής του 'Ινστιτούτου

»'Όσον άφορii τά άναγραφέντα περί κατασκευής

Γεωλογίας καί 'Ερευνών 'Υπεδάφους, Κ. Ζάχος".

δδ'ου έξυπηρετούσης τό άνύπαρκτον μεταλλείον μου,

>>Φρονώ ότι τά άνωτέρω εlναι lκανά νά πείσουν

σiiς πληροφορώ ότι πρόκειται περί άναισχύντου ψεύ

πάντα καλής πίστεως aνθρωπον, ότι ή ύπόθεσις αύ

δους, όπως προκύπτει άπό τήν άπό /4ης τρέχοντος

τή, τήν δποίαν ένεφανίσατε ύπό μορφήν σκανδάλου,

βεβαίωσιν του νομομηχανικου Σερρών, έχουσαν ού

δέν ύπήρξε παρά μιά καθαρώς συκοφαντική προσπά

τω: "Βεβαιώ ότι έκ τών πιστώσεων του προγράμμα

θεια.

τος 'Πρόνοια- 'Εργασία' ή aλλου πόρου του Δημο

σίου ούδέποτε κατεσκευάσθη έν τφ νομφ Σερρών
δδός aγουσα εΙς οlονδήποτε μεταλλείον καί δή εΙς
περιοχήν, έν τtf δποίff έδόθη aδεια μεταλλευτικών

έρευνών εΙς τόν Κ. Καραμανλήν καί Α. Τσανάκαν.
Ό νομομηχανικός Σερρών Ε. Καλλιοντζής".

»Εlναι έξ ίσου ψευδές τό άναγραφέν ότι έπεδίωξα
τήν παροχήν δανείου διά τήν έκμετάλλευσιν άνυ-

>>Τήν δέ συνταγματικήν πλευράν του ζητήματος,

τήν δποίαν θίγει τό δημοσίευμά σας καί ή δποία ού
δεμίαν σχέσιν έχει μέ τήν προσωπικήν μου ύπόλη
ψιν, θεωρώ άστήρικτον>>'2°.
Μέ άφορμή τή συκοφαντική έπίθεση κατά του Κ.
Καραμανλή, ή «Καθημερινή» δημοσίευσε τό άκό

λουθο σχόλιο:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Δέν θά έδιστάζαμεν νά κατακρίνωμεν καί ήμείς τόν

Πρός άποκατάστασιν άκριβώς τής άδικίας ταύτης

ύπουργόν Δημοσίων νΕργων, άν ή έναντίον του έπίθεσις

κάί έπειδή δέν ή το έν γένει δίκαιος ούδέ συνταγματι

μιiiς

κώς δυνατός δ ύποβιβασμός τών προωθηθέντων,

άντιπολιτευομένης

έφημερίδος

περιείχε

άποκαλύπτοντα ένεργείας άσυμβιβάστους

στοιχεία

καί πρός τό

άξίωμα άλλά καί πρός τό ήθος τοϋ άνθρώπου. 'Από τήν
άπάντησιν, δμως, τοϋ κ. ύπουργοϋ προκύπτει σαφέστατα
δτι ή ένέργεια, ή όποία άποτελεί τό άντικείμενον έπιθέσε

ως, εlναι παλαιά καί μέχρι τών λεπτομερειών της νόμιμος.
Οuτε σκάνδαλον ύπάρχει, οuτε παράβασις νόμων, οuτε τι
τό ... άντισυνταγματικόν. Διότι καί περί άντισυνταγματι

προεβλέφθη εiς τόν νόμον τής ένοποιήσεως (aρθρ.
παρ.

2)

8

διάταξις προαγωγής κατά ένα βαθμόν τών

ύστερησάντων, ώς πρός τούς νεωτέρους των, ώστε έν
τφ μέτρφ του δυνατοv νά έπανέλθη ή Ιεραρχική Ισό

της, fjτις εlχεν ούτω κλονισθή είς τό Παρελθόν. Τήν

ένταξιν, τέλος, τών ύπαλλήλων τών ένοποιη~εισών

κών πράξεων δμιλεί ή άντιπολιτευομένη έφημερίς. Βεβαί

ύπηρεσιών διενήργησε κατ,

ως, δ Καραμανλής δέν εχει άνάγκην τής ίδικής μας συνη

σχετικού νόμου είδική έπιτροπή ύπό τήν προεδρίαν

έξουσιοδότησιν του

γορίας διά νά άποδείξη πόσον φανταστικαί ε{ναι αί μέ με

άεροπαγίτου καί μέ άποκλειστικώς ύπηρεσιακά κρι

γάλην προχειρότητα καί χωρίς βάσιν διατυπούμεναι έναν

τήρια, του ύπουργοv διατηρήσαντος καί άσκήσαντος

τίον του κατηγορίαι. Σημειώνομεν άπλώς τόν κατήφορον

μόνον τό δικαίωμα έκλογής τής νέας ήγεσίας του

είς τόν δποίον ήμπορεί νά παρασυρθή μία έφημερίς, δταν

Σώματος τών Δημοσίων ΝΕργων, fίτοι του Γενικοv

θέλει νά κάμη άντιπολιτευτικόν θόρυβον, βάσει άφελών

καί άστηρίκτων έπιχειρημάτωνΙ2Ι.

Διευθυντού καί τών τεσσάρων προϊσταμένων ύπηρε
σιών~~123.

Καί τό «Βήμα» παρατηρεί:
Σπανίως άπάντησις ύπουργοϋ είς σκανδαλοθηρικάς

21-28

έναντίον του έπιθέσεις ύπήρξε τόσον πειστική καί τόσον

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1953

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί δεκαήμερη

πλήρης, δσον ή χθεσινή τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων WΕργων

περιοδεία στή Θεσσαλία καί τή Βόρεια

Καραμανλή είς δσα έγράφησαν περί άντικανονικής άνα

κύριους σταθμούς τίς πόλεις Θεσσαλονίκη, Σέρρες,

μείξεώς του είς τήν ύπόθεσιν ένός μεταλλείου. 'Αποδεικνύ
εται άπό τήν άπάντησιν τοϋ ύπουργοϋ : Πρώτον, δτι δέν

ύπάρχει μεταλλείον, δτι δηλαδή δ χώρος περί ού δ θόρυ
βος στερείται έκμεταλλευσίμου μεταλλεύματος, δι' δ καί
έγκατελείφθη. Δεύτερον, δτι ούδέποτε κατεσκευάσθη δρό
μος προσπελάσεως είς τό έν λόγφ «μεταλλείον». Τρίτον,

' Ελλάδα

μέ

Δοξάτο, Δράμα, Κομοτηνή, 'Αλεξανδρούπολη, Βέ
ροια, Νάουσα, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα
καί Βόλο. Κατά τήν περιοδεία του, πέρα άπό τή γενι
κή έπιθεώρηση τών έκτελούμενων δημοσίων εργων,
εθεσε σέ έφαρμογή τό σύστημα τών κλιμακίων κα

δτι ούδέποτε κρατικοί γεωλόγοι συνώδευσαν τόν Καρα

τασκευής, τά όποία άποτελοϋνται άπό τεχνικούς

μανλήν είς έπιτοπίαν έξέτασιν τοϋ μεταλλείου καί τέταρ

έπιφορτισμένους μέ τήν έπίβλεψη άπό τήν εναρξη ως

τον, ούδέποτε ύπεβλήθη είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος

τήν άποπεράτωση εργου, καί ύπέγραψε τή δημοπρά

αίτησις διά χορήγησιν δανείου είς τόν Καραμανλήν πρός

τηση σειράς εργων-

έκμετάλλευσιν τοϋ έν λόγφ χώρου ή δι' άλλην αίτίαν. τί

μένει, λοιπόν, άπό τόν θόρυβον; Οuτε καπνός 122 .

29

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

59

δδών καί

25

γεφυρών.

Κατά τήν παραμονή του στή Θεσσαλονίκη, δ Κ.
Καραμανλής συζήτησε μέ άρμόδιους παράγοντες τό
ζήτημα τής άνακαινήσεως τής λεωφόρου Λευκοϋ

1953

Πύργου

- Ντεπώ,

παραβρέθηκε στά έγκαίνια τής νε

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ άφορμή τήν άσκηση κρι

οκατασκευασμένης δδοϋ Θεσσαλονίκης- Ν. Μηχα

τικής γιά τήν προαγωγή, κατά τήν ενοποίηση τών

νιώνας, έπιθεώρησε τή διανοιγομένη παραλιακή δδό

τεχνικών ύπηρεσιών, τών ταχύτατα προαχθέντων

Θ. Σοφούλη

ύπαλλήλων τοϋ πρώην ύπουργείου 'Ανοικοδομήσε

στήν εναρξη τών εργων τής παραλιακής λεωφόρου.

-

'Αλατίνη

-

'Αρετσοϋς καί παρέστη

ως σέ κλίμακα άνώτερη τών άντίστοιχων ύπαλλήλων

'Επίσης, έπιθεώρησε τήν δδό Μοναστηρίου καί τήν

τοϋ ύπουργείου Δημοσίων νΕργων, στό όποίο καί οί

πλατεία τοϋ σιδηροδρομικοί) σταθμοϋ.

ίδιοι άρχικά άνήκαν, εστειλε τήν άκόλουθη έπιστο

Ό ύπουργός Δημοσίων νΕργων, μετά τήν έπι

λή πρός τή διεύθυνση τής έφημερίδας «'Ελευθερία»:

στροφή του στήν 'Αθήνα, διέψευσε τίς φήμες γιά

«Κύριε Διευθυντά, είς άπάντησιν σχολίου σας

τής 26ης τρέχοντος, έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω
μεν, ότι πράγματι κατά τήν ένοποίησιν τών τεχνικών

ύπηρεσιών του Κράτους άνέκυψεν τό ζήτημα τής δι
αφόρου βαθμολογικής έξελίξεως τών τεχνικών ύπαλ
λήλων είς τάς ύπηρεσίας έξ ών προήρχοντο.
Δημοσίων "Εργων ήσαν

Ol τών

ol άπό μακρiiς σειρiiς έτών

βραδυπορήσαντες είς τάς προαγωγάς, ένώ πολλοί δι

τήν έπιβολή είδικής φορολογίας μέ σκοπό τήν κα

τασκευή τών εργων δδοποιίας. Κατά τή διέλευσή του
μάλιστα άπό τό Βόλο δήλωσε ότι ή κατασκευή τοϋ
έπαρχιακοϋ δδικοϋ δικτύου θά άνατεθεί στά τοπικά
ταμεία κάθε νομαρχίας, τών δποίων τά εσοδα θά προ
έρχονται άπό τό φόρο τής βενζίνης .

6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1953

ορισθέντες η μεταταχθέντες είς τό άλλοτε ύπουργεί

'Η έφη μερίδα «'Ελευθερία» σχολιάζει είρωνικά

ον 'Ανοικοδομήσεως εlχον προωθηθή ταχύτερον.

τήν έπίρριψη, άπό τίς στήλες τής «'Εστίας» καί κατά
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τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων ~Εργων, τής μομφής δτι
έπισκευάζει τούς

δρόμους τής

'Αθήνας

άσχοληθεί, δπως ύποστηρίζεται στό σχόλιο, μέ τό
θέμα τής ύδρεύσεως καί τών ύπονόμων. Παρατηρεί,
συγκεκριμένα,

δτι δ

Κ.

Καραμανλής

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

άντί νά

179

1953

'Ο Κ. Καραμανλής καταθέτει σχέδιο προϋπολο
γισμοϋ γιά τόν έξωραϊσμό τής άκτής τοϋ Σαρωνικοϋ.

«άνέπτυξεν

ύπερβολικήν δραστηριότητα πού έπιτρέπει στούς

13

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1953

δδηγούς, τουλάχιστον, τών αύτοκινήτων νά iσχυρί

Σέ σύσκεψη στό ύπουργείο Δημοσίων ~Εργων,

ζωνται δτι δ μόνος πού έργάζεται άπό τήν Κυβέρνη

ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

σιν εΙναι δ ύπουργός τών Δημοσίων ~Εργων» 1 2 4

μετοχή καί τών ύπουργών 'Εσωτερικών καί Συγκοι
νωνιών, τοϋ δημάρχου' Αθηναίων, τοϋ διευθυντή τής

16-18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1953

'Αστυνομίας 'Αθηνών καί άλλων άρμόδιων παρα

·Ο Κ. Καραμανλής περιοδεύει τήν 'Ήπειρο καί
τή Δυτική Στερεά ·Ελλάδα μέ κύριους σταθμούς τά
'Ιωάννινα, τήν 'Ηγουμενίτσα, τήν Παραμυθιά, τήν
Πρέβεζα, τήν ~ Αρτα, τό 'Αγρίνιο, τό Μεσολόγγι

καί, τέλος, τήν Πάτρα. Κατά τήν περιοδεία του, δ
ύπουργός Δημοσίων ~Εργων εδωσε Ιδιαίτερη εμφα
ση στά έκτελούμενα άρδευτικά καί άποστραγγιστικά

γόντων, άποφασίζεται ή διακοπή τής κυκλοφορίας
τών τράμ στίς γραμμές 'Αμπελοκήπων καί Πατησί
ων. ·Η πρόβλεψη τοϋ σχετικοϋ μέτρου συνδυάζεται
μέ τή

λήψη

προγενέστερης άποφάσεως, στίς

23

'Οκτωβρίου, γιά τήν εναρξη τής λειτουργίας τοϋ
τρόλλεϋ άπό τίς

15

Νοεμβρίου

1953.

Τρείς ήμέρες άργότερα, ένόψει τής κωλυσιεργί

εργα, Ιδιαίτερα στίς περιοχές 'Αχέροντος, Κοκκυ

ας τής ·Εταιρείας Μεταφορών, δ Κ. Καραμανλής

τοϋ καί "Αρτας.

κατέρχεται τά μεσάνυχτα στό κέντρο τής πρωτεύου

30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

σας καί έγκαθιστίi προσωπικά τά άναγκαία συνερ
γεία γιά τήν άφαίρεση τών τροχιοδρομικών γραμμών

1953

Μετά άπό μακρές διαπραγματεύσεις ύπογράφεται

άπό τίς δδούς Πατησίων καί Βασιλίσσης Σοφίας.

άπό τά ύπουργεία Δημοσίων ~Εργων ·Ελλάδος καί

Στό περιστατικό άναφέρεται παραστατικά, σέ με

Τουρκίας τό πρακτικό συμφωνία!; γιά τήν κατασκευή

ταγενέστερο δημοσίευμά του, δ 'Ιταλός δημοσιογρά

μεγάλης γέφυρας στόν ποταμό 'Έβρο. 'Από έλληνι

φος Στέφανο τέρρα:

κής πλευρίiς, ή σχετική άπόφαση τοϋ Ύπουργικοϋ

Συμβουλίου εΙχε βασιστεί σέ εΙσήγηση τοϋ Κ. Κα
ραμανλή.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή έκδόθηκε άπό τό ύπουρ
γείο Δημοσίων ~Εργων ή άκόλουθη άνακοίνωση:
Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων συνεφωνήθη μετά
τής Τουρκίας ή κατασκευή τής νέας μεγάλης γεφύρας του
'Έβρου, ύπογραφέντος του σχετικου πρακτικου μεταξύ

των ύπηρεσιrον του ύπουργείου Δ. Ε. 'Ελλάδος καί Τουρ
κίας. 'Ο ύπουργός Δ.Ε. εiσηγηθείς, τελικώς ελαβεν εγκρι
σιν του Ύπουργικου Συμβουλίου διά τήν προώθησιν ι του

ζητήματος.

•Η

έν λόγφ γέφυρα θά κατασκευασθή μεταξύ

Κήπων καί 'Αρδάνη, θά εχη μήκος

800 μ.

καί πλάτος όδο

στρώματος

νηθή

7,5 μ. Διά τήν κατασκευήν του ϊ;ργου θά δαπα
ποσόν 30 δισεκ., έκ των όποίων τό ijμισυ θά βαρύνη

τήν 'Ελλάδα. Προβλέπεται δέ δτι θά περατωθή μέχρι τίς

10 Ι 6 Ι 54.

Ή έν λόγφ γέφυρα θά συντομεύση τήν άπόστα

σιν πρός Κωνσταντινούπολιν κατά

100

χιλιόμετρα.

«'Η γνωριμία μου μέ τόν Καραμανλή εγινε μιά νύκτα
σ' ενα δρόμο πού ε{χε γίνει σχεδόν άδιάβατος άπό τή μα
νιακή έργασία των έργατrον πού "ξήλωναν" τά σίδερα μιας
άγγλικής εταιρίας τροχιοδρόμων, ή όποία ε{χε εδρα τήν

'Αθήνα. Σέ μήκος πενήντα περίπου μέτρων, ό δρόμος φω
τιζόταν άπλετα άπό λάμπες κρεμασμένες στά σύρματα του

τράμ .. ο θόρυβος εξ ι περίπου ήλεκτρικων γεωτρύπανων μέ
έμπόδιζε νά μιλήσω γιά νά πληροφορηθώ τό τί άκριβrος
συνέβαινε. ·Ο κόσμος μαζευόταν γύρω κατάπληκτος άπό
τή νυκτερινή αύτή άπόπειρα έναντίον των περιουσιακών

στοιχείων τής ξένης εταιρίας, ή όποία άπό τά δικαστήρια
εΙχε θεωρηθεί άσύδοτη. Μερικοί aπληροφόρητοι άστυφύ
λακες εκαναν τρία βήματα μπρός γιά νά παρεμποδίσουν τίς

έργασίες, ένω ενας άξιωματικός τούς εκανε νόημα νά στα
ματήσουν. 'Εκείνη τή στιγμή ϊ;φθασαν μέσα σέ μεγάλες
πολυτελείς λιμουζίνες ο{ δικηγόροι καί άλλοι άνώτεροι

ύπάλληλοι τής έταιρίας οί δποίοι, άφου έπέδειξαν διάφορα
έπίσημα εγγραφα, ζητουσαν τήν έπέμβαση των άστυνομι

κων. Ήταν δμως άργά. "Ηδη μερικοί λαϊκοί τύποι μεταξύ
των θεατών, σέ ενδειξη έπιδοκιμασίας γιά τήν ένέργεια

30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-

2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1953

'Ο ύπουργός Δημοσίων "Εργων, Κ. Καραμανλής,

πραγματοποιεί περιοδεία στήν 'Ανατολική Πελο
πόννησο μέ κύριους σταθμούς στίς πόλεις Καλαμά
τα, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Γύθειο, Σπάρτη, "Αργος

καί Ναύπλιο, προκειμένου νά έξετάσει τήν πορεία

αύτή του έπίσημου έλληνικου κράτους, άρχισαν "νά δί
νουν καί αύτοί ενα χέρι" γιά νά βοηθήσουν τούς έργάτες.
'Επί τέλους, μιά άπό τίς γραμμές άποσπάστηκε, άνασηκώ
θηκε μέ τις τανάλιες θριαμβευτικά ώς σύμβολο καί μετα
φέρθηκε μέ δυσκολίες στό πεζοδρόμιο. 'Ένας ψηλός καί

νεώτατος άνδρας εσκυψε καί άγγιξε τή σιδηροτροχιά μέ τό
χέρι του. 'Αναγνώρισα τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή, δ

τών ύπό έκτέλεση εργων καί νά συζητήσει έπί τόπου

δποίος ήταν τότε ύπουργός των Δημοσίων "Εργων μέ τόν

τίς άνάγκες κάθε περιοχής .

Παπάγο. Κατόρθωσα νά τόν πλησιάσω. Μου ε{πε δτι ή
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

180

άγγλική 'Εταιρία Μεταφορων, Ιδιοκτήτρια των σιδηρο

'Αντίθετος έρμηνεία τi'jς σχετικi'jς διατάξεως τi'jς συμβά

τροχιων καί των γέρικων τράμ κατόρθωνε ήδη άπό

σεως θά είχε τήν ί:ννοιαν καταργήσεως του Κράτους.

20 χρό

v

Άλ

νια πρίν, μέ διάφορα νομότυπα καί δικαστικά τεχνάσματα,

λωστε ή διακοπή των τροχιοδρόμων ήτο άναγκαία συνε

νά άναβάλλει συνεχώς, άπό χρόνο σέ χρόνο, τήν άπομά

πεί~ τi'jς συναφθείσης συμφωνίας περί άντικαταστάσεως

κρυνση άπό τήν κυκλοφορία των παμπάλαιων όχημάτων,

των τροχιοδρόμων διά τρόλλεϋ

τά όποία παρεμπόδιζαν τήν έλεύθερη κίνηση στούς δρό

2.

-

μπάς.

'Η 'Εταιρεία Ισχυρίζεται περαιτέρω οτι ύφίσταται

μους τi'jς έλληνικi'jς πρωτεύουσας. 'Εκείνο τό βράδυ, δ Κ.

ζημίαν συνεπεί~ τi'jς διακοπi'jς. Τουτο είναι έπίσης άνα

Καραμανλi'jς άποφάσισε έπί τέλους νά κάνει κάτι συγκε

κριβές διότι ή 'Εταιρεία, κατά μέν τήν διάρκειαν τi'jς έκτε

κριμένο καί νά λύσει τό πρόβλήμα. Είχε διαλέξει μερικούς

λέσεως του ί:ργου ώφελήθη άντί νά ζημιωθi'j, μονοπωλή

έργάτες Μακεδόνες καί οί σιδηροτροχιές "ταμπού" ξηλώ

σασα σχεδόν τήν συγκοινωνία ν έπ' άμφοτέρων των δδων

θηκαν παρευθύς.

λόγω τi'jς άπομακρύνσεως των ίδιωτικων λεωφορείων, τήν

»" 'Όπως θά ξέρετε ίσως", μου είπε, "στήν 'Ελλάδα,

δποίαν έπέβαλεν ή κατασκευή των δύο κλάδων, θά ώφελη

ενας οΙκογενειάρχης, δ δποίος κατορθώνει, μέσα σέ μιά

θi'j δέ καί εΙς τό μέλλον, διότι άνευ τi'jς άνακαινίσεως ~ων

νύκτα νά στήσει τέσσερις τοίχους καί μιά στέγη, δημιουρ

δύο δδων θά ήτο προβληματική ή κυκλοφορία των τρόλλεϋ

γεί τετελεσμένο γεγονός καί δέν διατρέχει κίνδυνο νά του

- μπάς.

τό ξαναγκρεμίσουν έκείνη τή στιγμή. Κάτι τέτοιο ί:καμα

ξενήση ζημίαν εΙς τήν 'Εταιρείαν, άπέφυγε νά διακόψη έξ

καί έγώ", πρόσθεσε μέ χαμόγελο, "καί μέ τόν τρόπο αύτό

άρχi'jς, οπως έπέβαλε τό συμφέρον του εργου, τήν κυκλο

ολοι οί δικηγόροι τi'jς 'Αθήνας δέν θά μπορέσουν νά ξανα

φορίαν των τροχιοδρόμων καί έξετέλεσε τουτο κατά κλά

τοποθετήσουν στή θέση της αύτή τή σιδηροτροχιά"» 125 •

δους, παρά τήν έπιβράδυνσιν καί τήν πρόσθετον δαπάνην

Εύθύς μετά τή γνωστοποίηση τής δραστικής πα

ρεμβάσεως του Κ. Καραμανλή, ή «Καθημερινή» εΙ χε
δημοσιεύσει τό άκόλουθο σχόλιο:
Είς τήν Κυβέρνησιν Σοφούλη -Τσαλδάρη, δ κ. Καρα
μανλi'jς, ύπουργός των Συγκοινωνιων, Ί'jναγκάσθη νά έγκα
ταλείψη τό ύπουργείον του καί νά άναλάβη τό ύπουργείον

Προνοίας, έπειδή δέν έπρόκειτο νά ψηφισθi'j δ νόμος πού
είχε καταθέσει εΙς τήν Βουλήν, διά τήν τροποποίησιν των
συμβάσεων μέ τάς ξένας έταιρείας . Χθές τό μεσονύκτιον δ
Κ. Καραμανλi'jς έγκατέστησε προσωπικως τά συνεργεία
διά τήν άφαίρεσιν των τροχιοδρομικων γραμμων άπό τάς
δδούς Πατησίων καί Βασιλίσσης Σοφίας, άφοϋ ή δυστρο

πουσα ' Εταιρεία προσεπάθει νά διαιωνίση τό καθεστώς
των συρομένων παλαιοσιδηρικων. 'Ο Κ. Καραμανλi'jς εί
ναι τό ίδιον πρόσωπον, τό δποίον εΙς τήν μίαν περίπτωσιν
ύπεχρεώθη νά έγκαταλείψη τό ύπουργείον του καί τώρα

v

Άλλωστε, τό Κράτος, άκριβως καί διά νά μή προ

πού προέκυπτε. Τουτο ώφέλησεν ολως ίδιαιτέρως τήν

'Εταιρείαν, ή όποία έν έναντί~ περιπτώσει θά ί:δει νά δια
κόψη τάς συγκοινωνίας της τουλάχιστον έπί πεντάμηνον.

3.

'Ισχυρίζεται ή 'Εταιρεία οτι άπό τi'jς 23ης 'Οκτω

βρίου, οτε τό ύπουργείον Συγκοινωνιων καθώρισε τήν δια
δρομήν των τρόλλεϋ

-

μπάς διά τi'jς δδου Πανεπιστημίου

μέχρι τi'jς ταχθείσης προθεσμίας τi'jς 15ης Νοεμβρίου, δ

χρόνος ήτο άνεπαρκής διά νά έγκαταστήση τάς έναερίους

γραμμάς της. Τουτο είναι έπίσης άνακριβές, διότι Ί'jδύνατο
μέ έντατικήν προσπάθειαν, εστω καί μέ μικράν ύπέρβασιν,
νά άποπερατώση έγκαίρως τό δίκτυον, οπερ δέν επραξε.
4. " 0σον άφορα τό θέμα του προσωπικου, τό δποίον

θίγει είς τήν άνακοίνωσίν της, .τουτο ύφίστατο άπό πεντα
'μήνου, οτε άπεφασίσθη ή άντικατάστασις των τροχιοδρό
μων διά τρόλλεϋ -μπάς, οπως θά ύφίσταται καί μετά ενα
μi'jνα, οταν θά πραγματοποιηθi'j ή έν λόγφ άντικατάστασις.

Καί ή άνακοίνωση θά καταλήξει:

έπροχώρησε μέ άποφασιστικότητα καί άνενόχλητος εΙς τό
ί:ργον του. τί σημαίνει τοϋτο δ καθείς τό έννοεί. Τότε άπε

'Εκείνο τό δποίον κατέστησεν άναγκαίαν τήν άπό μέ

τέλει μέλος μιας άνισχύρου καί ύποτυπώδους ΚΙ,Jβερνήσε

ρους του Κράτους διακοπήν τi'jς τροχιοδρομικi'jς συγκοι

ως, πού ύπέκυπτεν είς ολας τάς άξιώσεις ξένων τε καί ήμετέ

νωνίας, δεδομένου οτι ή άναστολή των εργων των δδων

ρων. Τώρα άποτελεί μέλος μιάς Κυβερνήσεως Ισχυρaς καί

ήτο άδύνατος, είναι τό γεγονός οτι, ένω διεξήγοντο αί συ

τιμίας, τήν δποίαν σέβονται ολοι, ξένοι καί ήμέτεροι 126 •

ζητήσεις διά τήν τακτοποίησιν του θέματος των τροχιοδρό
μων άνευ διακοπi'jς τi'jς έκτελέσεως των εργων, ή 'Εταιρεία

Μετά τά γεγονότα καί σέ άπάντηση τής ί:γγραφης

τήν τελευταίαν στιγμήν έξήρτησε τήν άπομάκρυνσιν των

διαμαρτυρίας τής 'Εταιρείας Μεταφορών γιά τή δια

τράμ άπό τήν ί:γκρισιν χορηγήσεως εΙς αύτήν δανείου ένός

κοπή τής τροχιοδρομικής συγκοινωνίας στό κέντρο

εκατομμυρίου δολλαρίων διά τήν παραγγελίαν δευτέρας

· τής

'Αθήνας, χωρίς τήν προηγούμενη συγκατάθεσή

της, σέ κοινή άνακοίνωση των ύπουργείων Συγκοι
νωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, θά άναφερθοuν τά

έξή ς:

I.

vοσον άφορα τό έπιχείρημα τi'jς 'Εταιρείας, οτι ή

διακοπή έγένετο κατά παράβασιν τi'jς συμβάσεως καί οτι
θά ζητηθi'j ή διάτων δικαστηρίων άποκατάστασις των ζη

μιων, τονίζεται οτι τοϋτο είναι άνακριβές διότι ή σύμβασις

σειράς τρόλλεϋ

-

μπάς.

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ κείμενο πού θά
ύπαγορεύσει μεταγενέστερα, θά άναφέρει:
«Εlχα συμφωνήσει μέ τήν έταιρείαν Πάουερ -μέ

τήν δποίαν εlχα έλθει είς σύyιφουσιν καί ώς ύπουρ
yός Μεταφορών τό

1948-

δπως έντός δρισμένης

προθεσμίας καταργηθούν αί τροχιοδρομικαί yραμ

προβλέπει διακοπήν τi'jς συγκοινωνίας διά λόγους δημο

μαί τών λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας καί Πατησί

σίας τάξεως ή έκτελέσεως δημοσίου εργου μετά προειδο

ων διά τήν άνακούφισιν τής κυκλοφορίας. Πρός έπι

ποίησιν τi'jς 'Εταιρείας, ή όποία καί έγκαίρως έγένετο.

τάχυνσιν τοiί έργου εlχον aρχίσει τήν άνακατασκευ-
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Ή άφαίρεση τών τροχιοδρομικών γραμμών άπό τό κέντρο τής 'Αθήνας.
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ήν τών δδοστρωμάτων, ή δλοκλήρωσις δμως τών

άπό 'Ηλυσίων μέχρις δδου Μεσογείων. 'Επί του θέ

δποίων ήτο άδύνατος πρίν άφαιρεθουν αl σιδηρο

ματος τούτου έχομεν τήν τιμήν νά σiiς γνωρίσωμεν

τροχιαί.

•Η έταιρεία, έπωφελουμένη τής άνάγκης αύ

δτι ή διάνοιξις αϋτη ούδόλως έγκατελείφθη.

Τό

τής fίρχισεν όλίγον πρό τής ταχθείσης προθεσμίας

ύπουργείον Δημοσίων UΕργων έφαρμόζει fίδη εύρύ

νέας συζητήσεις διά τούς δρους τής καταργήσεως

πρόγραμμα δδοστρώσεως τών κυρίων άξόνων τής

τών γραμμών. 'Αντιληφθείς τάς προθέσεις τής έται

πρωτευούσης μέ σειράν προτεραιότητος τόσον διά

ρείας, ώρισα προθεσμίαν μιiiς έβδομάδος διά τήν

τάς ύπεραστικάς συνδέσεις

πραγματοποίησι ν τών άρχικώς συμφωνηθέντων. Καί

Γλυφάδα

έπειδή ή έταιρεία ήρνείτο νά συμμορφωθή, τά μεσά

Καβάλας,

-

Λεωφόρος νΕδεμ

-

Σούνιον, Νέα Λεωφόρος Μακεδον{ας

if

•Ιεράν

-

·

δδόν- δσον καί διά τάς άστικάς

νυχτα τής τελευταίας ήμέρας, δταν άπεσύρθησαν καί

άρτηρίας Βασιλίσσης Σοφίας, Πατησίων, Βασιλέως

τά τελευταία τράμ, μετέβην καί δ ίδιος έπικεφαλής

Κωνσταντίνου, Π. Μελii κ.λ. π. Ή προτίμησις τής

συνεργείου καί ήχρήστευσα τάς σιδηροτροχιάς δι

'

Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου έγένετο πρός

άφαιρέσεως τμήματος αύτών. 'Εννοείται, δτι ή έται

τόν σκοπόν τής &μέσου άποσυμφορήσεως τής περί

ρεία διεμαρτυρήθη έvτονώτατα, άλλά ή κοινή γνώμη

τόν νΑγνωστον Στρατιώτην περιοχής δι' άπευθείας

έχειροκρότησεν καί διότι έξετίμa τήν χρησιμότητα

διοχετεύσεως τής έξ 'Αμπελοκήπων κινήσεως πρός

i"ών έργων, άλλά καί διότι άντιπαθουσε ζωηρώς τήν

Μακρυγιάννη, καί άντιστρόφως. 'Ελπίζομεν δέ δτι

έταιρείαν» 127•

συντόμως θά είμεθα εlς θέσιν νά δλοκληρώσωμεν

τήν μελέτη ν δδοστρωσίας του 'Ιλισου, τόσον άπό

14

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1953

· Ο υπουργός Δημοσίων UΕργων, Κ . Καραμανλής ,

Σταδίου μέχρι Λεωφόρου Συγγρου δσον καί άπό
'Ηλυσίων μέχρις δδου Μεσογείων» 129 •

άνακοινώνει τή χορήγηση πιστώσεων άπό τό πρό
γραμμα δημοσίων έπενδύσεων γιά τήν άποπεράτωση
εργων υδρεύσεως σέ διάφορους δήμους τής χώρας.

14

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1953

Μέ άφορμή τήν εναρξη, μέ πρωτοβουλία του Κ.

27

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1953

'Ο Κ . Καραμανλής υπογράφει τήν άπόφαση γιά

τήν προκήρυξη της δημοπρασίας, στίς

28

Δεκεμβρί

όb, κατασκευής τών φραγμάτων έκτροπής στούς πο
ταμούς 'Αξιό καί ' Αλιάκμονα . Μέ τό νέο εργο, ή

Καραμανλή, τών εργων γιά τή διάνοιξη τής νέας λε

δαπάνη του δποίου υπολογίζεται σέ

ωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ή έφημερίδα «Κα

χμών, θά παροχετεύονται ϋδατα γιά τήν άρδευση

θημερινή» δημοσιεύει τό άκόλουθο σχόλιο:

750.000

•Η

νέα λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, τής όποίας

ή διάνοιξις καί κατασκευή ijρχισεν άπό χθές , θά δώση
μίαν άποφασιστικήν λύσιν είς τό συγκοινωνιακόν πρό
βλημα τής πρωτευούσης. ΕΙναι ενα χρησιμώτατον ί\ργον

65

δισεκ. δρα

στρεμμάτων της πεδιάδας Θεσσαλονίκης .

Μετά τήν περάτωση τών διατυπώσεων τής δημοπρα
σίας, ή εναρξη τών έργασιών θά είναι δυνατή τόν
'Ιανουάριο του

1954 καί ή

δλοκλ ή ρωσή τους θά έπι

τευχθεί σέ διάστημα δύο έτών.

άπαραίτητον διά τήν άποσυμφόρησιν τής λεωφόρου Βασι

'Ο υπουργός Δημοσίων νΕργων υπέγραψε άκόμη

λίσσης Σοφίας, ή όποία καί μετά τήν άναμόρφωσίν της θά

σύμβαση γιά τήν άνάθεση, σέ δμάδα μηχανικών, τής

έδέχετο όλόκληρον τό βάρος τής συγκοινωνιακής συμφο

έκπονήσεως πλήρους καί δριστικής μελέτης γιά τά

ρήσεως, άν δέν ήνοίγετο ή νέα μεγάλη βοηθητική άρτηρία .

άρδευτικά καί άποστραγγιστικά εργα καθώς καί τά

Ύπεστηρίχθη πρό όλίγου καιροί> είς μίαν κριτικήν των

άγροτικά δδικά δίκτυα τής πεδιάδας Θεσσαλονίκης .

προσπαθε ιών πού καταβάλλει ό κ. Καραμανλής διά νά πε
ριστείλη τήν άναρχίαν των ' Αθηνών, δτι α{ δαπάναι πού
γίνονται σχετικώς θά ήμποροί>σαν νά χρησιμοποιηθοί>ν
ύπέρ άλλων περισσότερον έπειγόντων σκοπών. Δέν φαντα

ζόμεθα νά θεωροί>ν άκόμη καί τώρα ... περιττήν τήν δαπά
νην ο{ ύποστηρικταί τής διαιωνίσεως του συγκοινωνιακοί>

φρενοκομείου τής

πρωτευούσης 12 s.

Ή μελέτη, άξίας

6 δισεκ.

δραχμών, θά δλοκληρωθεί

σέ διάστημα δύο έτών, άλλ. εχει προβλεφθεί ή τμη
ματική παράδοσή της, ώστε νά έπιτευχθεί ή πλήρης

άξιοποίηση τής πεδιάδας στό συντομότερο δυνατό
διάστημα.

•Η

έκτέλεση τών άρδευτικών καί τών άλλων σχε

τικών έργων γιά τήν πλήρη άξιοποίηση της έκτάσε

18

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1953

Δημοσιεύεται στήν έφημερίδα <Πό Βήμα» έπι
στολή του υπουργοί> Δημοσίων UΕργων:

ως αύτής, συνολικά

750.000

στρεμμάτων, υπολογίζε

ται δτι θά άπαιτήσει δαπάνη

300

δισεκ. καί χρονικό

διάστημα τουλάχιστο μιaς όκταετίας, αν ληφθεί υπό- .
ψη ή περιορισμένη χρηματοδότηση καί ή άδυναμία

«Κύριε Διευθυντά,

προσαρμογής σέ άρδευτικές καλλιέργειες καί γεωρ

»Εiς τήν έγκριτον έφημερίδα σας έδημοσιεύσατε

γικής

έπιστολήν του άναγvώστου σας Ι. Τσατσαρώνη άνα
(f)ερομένην είς τήν διάνοιξιν τής λεωφόρου 'Ιλισου

άξιοποιήσεως

100.000

έκτάσεως

μεγαλύτερης

άπό

στρέμματα κατ ' ετος.

τέλος, δ Κ. Καραμανλής υπέγραψε σύμβαση γιά
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«Διατίθενται νέαι πιστώσεις

τήν άνάθεση τής έκπονήσεως τής μελέτης φράγμα

τος έκτροπfiς στό Νέστο, μέ σκοπό τήν άξιοποίηση

183

900

έκατ. δραχμών

διά τήν δλοκλήρωσιν καί δι' άσφάλτου έπίστρωσιν

τής παρακείμενης εϋφορης πεδιάδας. Μέ τό νέο φρά

τής νεοκατασκευασθείσης λεωφόρου Άλατίνη-Κα

γμα θά έξασφαλιστεϊ: ή άρδευση Ι 50.000 στρεμμάτων

ραμπουρνοϋ

τής περιοχής Κάτω Νέστου. 'Η δαπάνη τοu εργου

δημοπρατήσεώς της καί τής δενδροφυτεύσεως όλου

ύπολογίζεται σέ

30

δισεκ. δραχμών καί ή έκτέλεσή

-

'Αρετσοϋς, διαταχθείσης τής άμέσου

τοϋ μεταξύ τής λεωφόρου καί θαλάσσης χώρου.

του θά άρχίσει, μετά τήν κατάρτιση τής μελέτης, σέ

'Επίσης άπεφασίσθη, κατόπιν συνεργασίας καί μετά

διάστημα εξι μηνών.

τοϋ ύπουργοϋ Βορείου 'Ελλάδος, όπως ή άρχική πί

στωσις τών

28

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει ότι δλοκληρώ

νονται, μέ ταχύ ρυθμό, τά εργα άνακαινίσεως τών
δδών Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας καί, σέ

διάστημα ήμερών, θά άποκατασταθεϊ: ή δυνατότητα
έλεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ πλατείας Κολιάτσου
καί Θών.
'Ο ύπουργός Δημοσίων νΕργων διευκρίνησε άκό

μη ότι στά εκτελούμενα εργα, έκτός άπό τήν άνακα

τασκευη του δδοστρώματος, περιλαμβάνεται ή ταυτό
χρονη καί συγχρονισμένη έκτέλεση καί iiλλων ερ
γων, όπως ή κατασκευή ύπονόμων, ύπόγειων δικτύων
ήλεκτρικών καί τηλεφωνικών γραμμών καί νέου κεν
τρικοί) άγωγοu φωταερίου, έκτάσεως

1.500

έκατ. αύξηθή είς

3. 700

έκατ. είς

τρόπον ώστε νά έξασφαλισθή ή πλήρης άνακαίνισις

1953

5 χλμ.·

τοί5 Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης μέ έγκατάστασιν
κεντρικής θερμάνσεως, διαταχθείσης τής έπισπεύ

σεως τής σχετικής διαδικασίας διά τήν έναρξιν τής
έκτελέσεως τοϋ έργου. Διά νόμου, ώσαύτως,

τόν

δποίον κατέθεσα καί διά τοϋ δποίου έπεκτείνω τήν
έπιβληθείσαν προσφάτως ύπέρ τοϋ ΟΑΠ εlδικήν εί
σφοράν έπί τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ εΙσαγομένων πε
τρελαιοειδών καί είς τόν λιμένα Θεσσαλονίκης, αύ

ξάνονται οί πόροι τοϋ Αιμενικοϋ Ταμείου Θεσσαλο

νίκης κατά

8

1.200 έκατ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

περίπου tτησίως».

1953

'Ανακοινώνεται άπό τόν ύπουργό Δημοσίων 'Έρ

καί κατέ

γων, Κ. Καραμανλή, ή έπανάληψη τώνέργασιών χα

ληξε:
«Διά τήν έκτέλεσιν τών άνωτέρω έργων έπρεπε νά

έξασφαλισθοϋν τά χρήματα, τά άπαιτούμενα ύλικά
καί τό άπαιτούμενον εiδικευμένον προσωπικόν, τά
όποία αί συμπράττουσαι είς τά έργα ύπηρεσίαι δέν

ράξεως τής δδοu Λαρίσης-Κατερίνης, ή όποία καί
προβλέπεται νά τερματιστεί έντός τοϋ ετους Ι 954.

5-6

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1954

διέθετον, διότι ούδέποτε μέχρι σήμερον είς τόσο

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

βραχύ διάστημα έκλήθησαν νά έκτελέσουν έργον τό

κη καί άφοu έξετάζει τήν άπόδοση της λειτουργίας

σης έκτάσεως. 'Αρκεί νά λεχθή ότι διά τήν ταυτό

μετά τή συγχώνευση τών δύο όργανισμών τοϋ λιμέ

χρονο ν έκτέλεσιν των έργων παρέστη άνάγκη νά

να, μεταβαίνει στίς Σέρρες καί τή Δράμα καί ένημε

χρησιμοποιηθή όλος δ έν 'Αθήναις διαθέσιμος μη

ρώνεται γιά τήν πορεία τών δημοσίων εργων τής πε

χανικός έξοπλισμός, όλοι οί εΙδικευμένοι είς παρό

ριοχής.

μοια έργα τεχνίται, παραyγελίαι είς τό έξωτερικόν
καί δανεισμός ύλικών, έργασία συνεχής ήμερησία
καί νυκτερινή καί έντασις πάσης προσπαθείας».

5-6
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Παρουσία τοu ύπουργοu Δημοσίων 'Έργων, έγ
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Μέ σκοπό τή διαρρύθμιση του χώρου γύρω άπό
τήν παλαιά Βουλή συγκροτεϊ:ται στό ύπουργεϊ:ο Δη
μοσίων νΕργων σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοu Κ.
Καpαμανλfi καί μέ τή συμμετοχή του δημάρχου

καινιάζεται ή κατασκευή τών δδών Θεσσαλονίκης

'Αθηναίων, τών καθηγητών του Πολυτεχνείου, Κ.

Κιλκίς, Γεφύρας-Εύζώνων καί Πολυγύρου-Θεσσα

Κιτσίκη , Ε. Ρουσσόπουλου, Π. Μιχελfi, Αλ. Κριεζfi

λονίκης.

καί Ι. Παπα, καθώς καί άρμόδιων παραγόντων του

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ Κ. Καραμανλής έπισκέ

ύπουργείου Δημοσίων νΕργων.

φθηκε τίς Σέρρες, τό Κιλκίς καί τήν 'Αρναία, όπου

Κατά τή σύσκεψη άναγνωρίστηκε καταρχήν ή

καί έξέτασε θέματα της εύρύτερης περιοχής τους,

άνάγκη της κυκλοφοριακής διαρρυθμίσεως τής πλα

ένώ κατά τή διέλευσή του άπό τή Θεσσαλονίκη έπι

τείας Κολοκοτρώνη σέ συνδυασμό μέ τή δημιουργία

θεώρησε τό εργο τής έπεκτάσεως τής παραλιακής

χώρου σταθμεύσεως αύτοκινήτων. Διαπιστώθηκε ή

λεωφόρου καί, στή συνέχεια, τή νέα παραλιακή λε

ταυτότητα του σχεδίου πού έφαρμόζεται άπό τό

ωφόρο άπό τήν δδό Θεμ. Σοφούλη μέχρι τήν 'Αρε

ύπουργείο μέ τό σχέδιο πού ε{χε έκπονήσει καί δη

τσοu. Σχετικά μέ τά εργα στή Θεσσαλονίκη, εκαμε

μοσιεύσει ή άρχιτεκτονική ύπηρεσία του δήμου τό

τίς άκόλουθες δηλώσεις:

Ι949. Οί λεπτομερειακές άλλαγές πού άποφασίστηκε
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νά γίνουν άφοροϋν κυρίως τήν αισθητική προστασία

δύο χρόνων. Μέ τό εργο αύτό έγκαινιάζεται ή άξιο

τοϋ παλαιοϋ κτιρίου τfjς Βουλfjς.

ποίηση τfjς περιοχfjς 'Αγρινίου- Μεσολογγίου, δε

29 IANOY ΑΡΙΟΥ 1954

τfjς

σμεύονται τά ϋδατα τοϋ 'Αχελώου γιά τήν aρδευση

Σέ σύσκεψη των υπουργών Δημοσίων νΕργων καί
'Εμπορίου καί τοϋ υφυπουργοϋ 'Εμπορίου, υπό τήν

προεδρία τοϋ υπουργοϋ Συντονισμοϋ Σ. Μαρκεζίνη,
έγκρίθηκε εισήγηση τοϋ Κ. Καραμανλfj γιά τήν άνά
θεση τfjς έκτελέσεως των έγγειοβελτιωτικών εργων,
'Αξιοϋ,

'Αλιάκμονα

καί

Κεντρικfjς

Μακεδονίας

στήν έταιρία, οί προτάσεις τfjς όποίας κρίθηκαν, με
τά τό διεθνfj διαγωνισμό πού διενεργήθηκε, ώς πε
ρισσότερο συμφέρουσες. Παράλληλα, συζητήθηκε

καί δόθηκε λύση στό ζήτημα τfjς χρηματοδοτήσεως
τοϋ εργου, τό όποίο θά άπαιτήσει δαπάνη

65

δισεκ.

(παλαιών) δραχμών.

Μέ τή σύμβαση πού έξουσιοδοτήθηκε νά υπογρά
ψει ό υπουργός Δημοσίων 'Έργων, θά κατασκευα
στοϋν φράγματα στούς δύο ποταμούς, ένώ μέ aλλη,

πεδιάδας

173.000

'Αγρινίου

καί

Όζεροϋ,

έκτάσεως

στρεμμάτων, καί έξασφαλίζεται ή έναποθή

κευση ϋδατος γιά τήν aρδευση των πεδιάδων τfjς πε
ριοχfjς,,Μεσολογγίου.

'Ο Κ. Καραμανλfjς υπέγραψε άκόμη τήν προκή
ρυξη διαγωνισμοϋ μεταξύ 'Ελλήνων έργολάβων. γιά
τήν κατασκευή τfjς σήραγγας τfjς Λαψίστης, μέ στό

χο τήν άποξήρανση του όμώνυμου ελους πού βρί
σκεται στήν περιοχή των 'Ιωαννίνων καί καλύπτει
εκταση

20.000

στρεμμάτων. 'Η κατασκευή τfjς σή

ραγγας εΙ χε άρχίσει πρίν άπό τόν πόλεμο, άλλ'
εκτοτε διακόπηκε . Τό κύριο εργο άφορα τήν κατα

σκευή σήραγγας μήκους

4.200

μέτρων, γιά τή διοχέ

τευση των υδάτων των πλημμυρών, ή δαπάνη του κυ
μαίνεται στά

15

δισεκ. καί ή άποπεράτωσή του θά

δλοκληρωθεί σέ διάστημα δυόμισυ έτων.

πού ήδη συνομολογήθηκε, άνατέθηκε σέ 'Έλληνες
μηχανικούς ή μελέτη τοϋ άρδευτικοϋ δικτύου τfjς

14- 15
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περιοχfjς ώστε, μετά τόν τερματισμό τfjς κατασκευfjς

Παρουσία τοϋ υπουργοϋ Δημοσίων νΕργων, Κ.

των φραγμάτων, σέ διάστημα διετίας, νά συνεχιστεί

Καραμανλfj, έγκαινιάζεται ή ριζική έπισκευή τfjς

ή κατασκευή τοϋ δικτύου άρδεύσεως τfjς περιοχfjς.

Με τήν όλοκλήρωση τών εργων, προστατευτικών

δδοϋ Λαρίσης- Τεμπών- Θεσσαλονίκης- Συνόρων,
ή όποία καί χαρακτηρίστηκε άπό τόν τύπο ώς «ενα

καί άρδευτικών, σέ διάστημα τεσσάρων συνολικά

άπό τά εργα έκείνα χωρίς τά όποία δέν ήμπορεί νά

περίπου

δλοκληρωθεί ή άνασυγκρότησις τοϋ τόπου».

750.000

έτών,

θά

άποδοθοϋν

στήν

καλλιέργεια

στρέμματα εϋφορης γfjς.

Στή σύσκεψη συζητήθηκε άκόμη τό θέμα tfjς

ϋπαρξη

-

'Η

υπογραμμιζόταν μέ τήν εύκαιρία αύτή

-ένός τέλειου δδικοϋ δικτύου άποτελεί τή βάση γιά

ενοποιήσεως των υπηρεσιών έγγειοβελτιωτικών ερ

τήν άξιοποίηση τοϋ τουριστικοϋ πλούτου τfjς χώρας,

γων των υπουργείων Δημοσίων 'Έργων καί Γεωργί

άλλά καί τήν προϋπόθεση γιά τή γενικότερη άνα

ας, μέ εισηγητές τούς άρμόδιους υπουργούς, Κ. Κα
ραμανλfj καί Π. Παπαληγούρα.
'Ανακοινώθηκε

έπίσης

δτι

μόρφωση τfjς οικονομίας της.

θά

διατεθοϋν

2!12

τρισεκ. (παλαιών) δραχμών γιά τό 6ετές ένεργειακό
'Αχελώου, δαπάνης

(13

49 έκατ.

δολλαρίων, τοϋ Μέγδο

έκατ.), γιά τή γραμμή μεταφοράς άπό Λάρισα

σέ VΕδεσσα

(2,5

Εύτύχημα θά εΙναι

σπάθεια πού διεξάγεται εtς τόν τομέα αύτόν τfjς κυ
βερνητικfjς δραστηριότητος»ι3ο.

πρόγραμμα πού συνίσταται στά εργα Κρεμαστών τοϋ

βα

«

aν συνεχισθfj μέχρι τfjς δλοκληρώσεώς της ή προ

έκατ.), γιά τή γραμμή μεταφοράς

Τροπαίων- 'Αμαλιάδος

(1,2 έκατ . ), γιά τήν ϋψωση
τοϋ φράγματος τοϋ Λάδωνος (1 έκατ.) . Θά άπαιτηθεί,
έπί πλέον, δαπάνη 20 έκατ. δολλαρίων γιά τήν κατα

'Ο υπουργός Δημοσίων VΕργων έγκαινίασε άκό

μη τή μεγάλη γέφυρα τοϋ 'Αλιάκμονα καί τήν δδό
Κοζάνης-Πτολεμαίδος- Φλώρινας, μήκους

65 χιλιο

μέτρων, μέσω τfjς δποίας δλόκληρη ή βορειοδυτική

Μακεδονία θά έξασφαλίσει aμεση έπικοινωνία μέ τή
νότια

' Ελλάδα.

σκευή δικτύων διανομfjς καί τήν άλλαγή των έσωτε

ρικ(i)ν έγκαταστάσεων. 'Εξάλλου, μελετάται τό θέμα
τοϋ έξηλεκτρισμοϋ τfjς Κρήτης καί τfjς Σύρου.

6
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Συζητείται στή Βουλή, μετά άπό πρόταση τοϋ
υπουργοϋ Δημοσίων 'Έργων, τροπολογία στό Ν.Δ.

1954

238~/

'Υπογράφεται άπό τόν υπουργό Δημοσίων 'Έρ

γων ή διακήρυξη δημοπρασίας γιά τήν κατασκευή

1953

«περί ενοποιήσεως των τεχνικών υπηρε

σιων καί έντάξεως των υπαλλήλων τοϋ υπουργείου
Δημοσίων νΕργων»,

φράγματος έκτροπfjς των υδάτων τοϋ 'Αχελώου μέ

Συγκεκριμένα, δ Κ. Καραμανλfjς υποστήριξε δτι

σκοπό τήν aρδευση τfjς πεδιάδας τοϋ 'Αγρινίου. 'Η

τό Συμβούλιο 'Επικρατείας δέ δικαιοϋται, άντίθετα

δαπάνη προϋπολογίζεται σέ

δισεκ . δραχμών καί

μέ τή βούληση τοϋ Κοινοβουλίου, νά κρίνει τή νομι

θά έκτελεστεί άπό 'Έλληνες τεχνικούς σέ διάστημα

μότητα τfjς συνθέσεως τfjς έπιτροπfjς πού εχει έπι-

43
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ληφθεί τοϋ θέματος τής έντάξεως τ&ν ύπαλλήλων

συναδέλφων πού συμμετείχαν τότε -ότι tζητήθη άπό tμέ

τ&ν διαφόρων τεχνικών ύπηρεσι&ν τοϋ Κράτους στό

νά άναλάβω προσωπικώς τήν εύθύνην τής κρίσεως. Καί

ύπουργείο τ&ν Δημοσίων 'Έργων. Τήν τροπολογία

εlπον ότι δέν ήτο δυνατόν ένας άνθρωπος νά κρίνη

έπέκριναν οί βουλευτές Ν. Ζορμπaς, Κ. Μητσοτά

ύπαλλήλους. Αύτό άποτελεί τρανήν άπόδειξιν ότι όχι μό

κης, Θ . Χαβίνης, Π. Ντεντιδάκης. 'Ο Κ . Καραμαν
λής άντέτεινε δτι ή σύνθεση τής έπιτροπής ύπήρξε
νόμιμη καί ένήργησε μέ ύπηρεσιακά καί άδιάβλητα
κριτήρια· καί ύπογράμμισε δτι τυχόν άπόρριψη τής
τροπολογίας θά δημιουργοϋσε τήν άνάγκη νά άσχο
ληθεί άλλη έπιτροπή έπί
μέ άποτέλεσμα

6-7

μήνες μέ τό ίδιο θέμα,

νά προκληθεί άναστάτωση

στόν

κρατικό μηχανισμό.

'Αναλυτικά, ή συζήτηση, ή όποία καί κατέληξε
στήν άποδοχή τής τροπολογίας τοϋ ύπουργοϋ Δημο
σίων ~Εργων, εχει ώς έξής:

4.000

νον ύπήρξε νόμιμος ή σύνθεσις τής tπιτροπής, άλλά καί τό
έργον της ύπήρξεν άπολύτως άδιάβλητον, διότι, tπανα
λαμβάνω, tνώ tπέμενεν ή tπιτροπή νά έχη τό δικαίωμα τής

κρίσεως δ ύπουργός, έγώ ήρνήθην τό δικαίωμα τοίίτο, καί
είπαν ότι θά πρέπει νά κρίνη τό Συμβούλιον. Συνεπώς αί
παρατηρήσεις τοίί κυρίου Ντεντιδάκη, όσον άφορii τά
σφάλματα πού διεπράχθησαν κατά τήν tφαρμογήν τοίί νό

μου, δέν άφοροίίν ούτε έμέ, ούτε τήν έπιτροπήν, διότι, έπα
ναλαμβάνω, έγινε δεκτός δ νόμος καί τό άρθρον

8,

τό

δποίον προέβλεπε τήν σύνθεσιν τής tπιτροπής.
))Κύριοι συνάδελφοι, ή tπιτροπή έντάξεως, όπως τήν
προέβλεπεν δ νόμος, εlργάσθη tπί έξι συνεχείς μήνας,
καθ' όλον τό θέρος νυχθημερόν, έφθασα δέ μέχρι τοίί ση

Ν. Ζορμπίiς: Κύριε πρόεδρε, άντιτιθέμεθα εiς τήν τρο

μείου νά άρνηθώ καί αύτήν άκόμη τήν κανονικήν άδειαν

πολογίαν τήν δποίαν προτείνει δ κύριος υπουργός των Δη

εΙς τούς ύπαλλ ήλους, διότι tνόμιζον ότι τό έργον τής έντά

μοσίων "Εργων καί διά τής δποίας προετοιμάζεται ή άκύ

ξεως τών ύπηρεσιών ήτο τόσον tπείγοv,, ιδστε δέν έπρεπε

ρωσις έκδοθεισών άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου 'Επικρα

νά σταματήση καθόλου. Ή σύνθεσις τής έπιτροπής εlvαι

τείας. Δέν εΙναι δυνατόν νά δεχώμεθα διατάξεις καθ' ijν

γνωστή. 'Απετελέσθη άπό τρείς προϊσταμένους τοίί ύπουρ

στιγμήν έκκρεμοϋν προσφυγαί ένώπιον τοϋ Συμβουλίου

γείου Δημοσίων

τής 'Επικρατείας. Διότι δέν γνωρίζομεν ποϋ θά μίiς δδηγή

'Επιμελητηρίου, καί έναν 'Αρεοπαγίτη ν. 'Εγένοντο, όπως

"Εργων,

τόν πρόεδρον τοίί

Τεχνικοίί

ση ή διάταξις αϋτη τοϋ κυρίου υπουργοϋ καί ποίους σκο

ήτο φυσικόν, διάφοροι προσφυγαί, στηριζόμεναι έκάστοτε

πούς υποκρύπτει.

εΙς διαφόρους λόγους. Εlς tξ αύτών, προσέβαλε τήν άπό

»·Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει δτι δ κύριος υπουργός τών

φασιν τής tπιτροπής tντάξεως, tπί τψ λόγφ ότι δέν ήτο

Δημοσίων ~Εργων άναμφισβητήτως ευρίσκεται εiς δυσχε

νόμιμος ή σύνθεσις τής tπιτροπής, καί έθεωρήθη ώς μή

ρεστάτην θέσιν μετά τήν έκδοθείσαν άπόφασιν τοϋ Συμ

νόμιμος, διά τόν λόγον ότι tθεωρήθη καί δ πρόεδρος τοίί

βουλίου 'Επικρατείας, διότι, δπως κατέπεσεν ή πρώτη,

Τεχνικοίί 'Επιμελητηρίου ·Ελλάδος ώς έχων καί τήν Ιδιό

κατά τόν ίδιον τρόπον εΙναι δυνατόν νά καταπέσουν καί αί

τητα τοίί Γενικου Γραμματέως, ώς ύπηρεσιακός.

ίiλλαι, δπότε καταπίπτει τό σύνολον των γενομένων έντά

λαμβάνεσθε, tάν ήτο δυνατόν, εΙς ένα λόγον άνύπαρκτον

'Α ντι

ξεων καί δ υπουργός θά ευρεθή εiς τήν άνάγκην νά κάμη

νά στηριχθή μία άπόφασις, ή όποία θά άνέτρεπε μίαν κατά

νέας έντάξεις άπό τήν άρχήν. Κάτι παρόμοιον συνέβη μέ

στασιν δημιουργηθείσαν είς ένα τομέα τής δημοσίας ζωής,

έκδοθείσαν άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας, άφο

όπως εlναι δ τομεύς τών Δημοσίων "Εργων. 'Αλλά καί tάν

ρώσαν περιφερειακούς οiκονομικούς υπαλλήλους. Καί τό

δεχθώμεν ότι ό πρόεδρος του Τεχνικοίί 'Επιμελητηρίου

τε ή Βουλή, προτάσει τοϋ άρμοδίου υπουργοϋ, ευρέθη εiς

ύπό τήν άλλη ν του Ιδιότητα ε{ναι πρόσωπον ύπηρεσιακόν,

τήν άνάγκην νά ψηφίση νέον νόμον. Βεβαίως, δ κύριος

αύτό θά ήτο πρός μείζονα κατοχύρωσιν τών ύπαλλήλων,

υπουργός τών Δημοσίων 'Έργων εχει κάποιο δίκαιον λέ

διότι, όταν λέγη δ νόμος ότι πρέπει τά

γων, δτι δέν δύναται νά κάμη έντάξεις άπό τήν άρχήν.

νά εlναι ύπηρεσιακά πρόσωπα, tννοεί ότι δέν βλάπτουν τά

2/3 του Συμβουλίου

ΕΙναι δμως έξ ίσου βέβαιον δτι κατά τάς γενομένας έντά

περισσότερα. Ήμείς, λοιπόν, άντί τριών είχομεν τέσσα

ξεις έγένοντο ώρισμέναι άδικίαι . Διά τοϋτο, προσωπικώς

ρες. 'Αλλά άνεξαρτήτως του τυπικοίί αύτοίί λόγου, ύπάρ

έγώ τουλάχιστον, δέν θά ε{χα άντίρρησιν νά ψηφίσω τήν

χει καί ή πλευρά τής ούσίας. Κύριοι, προείχεν δ σκοπός

τροπολογίαν τοϋ κυρίου υπουργοϋ.

τής ένοποιήσεως τών τεχνικών ύπηρεσιών του Κράτους,
καί νομίζω ότι τό νομοθέτημα αύτό προήγαγε τήν ύπόθεσιν

Κ. Καραμανλής: Κύριοι, εlναι γνωστόν, ότι δ νόμος

αύτή ν. 'Εάν δεχθώμεν τώρα ότι ή σύνθεσις τής tπιτροπής

περί ένοποιήσεως τών τεχνικών ύπηρεσιών καί tντάξεως

δέν ύπήρξε νόμιμος, θά παραστή άνάγκη νά άσχοληθώμεν

τών ύπαλλήλων τοίί ύπουργείου Δημοσίων "Εργων, tγένε

tπί άλλους

το άπό τήν Βουλή ν δμοφώνως δεκτός, καθώς καί τό άρθρον

πόν, ότι εlναι δυνατόν ή Βουλή, ή όποία tψήφισε τόν νό

τό δποίον προβλέπει τήν σύνθεσιν τής tπιτροπής. Ό

μον έκείνον καί τής δποίας τήν θέλησιν έρμηνεύει τό Συμ

8,

6-7 μήνας μέ

τό ζήτημα αύτό. Δέν νομίζω, λοι

άξιότιμος βουλευτής tκ Πειραιώς κύριος Ντεντιδάκης

βούλιον τής 'Επικρατείας, νά κρίνη σκόπιμον τοίίτο. Τό

εlπεν άπόψε ότι, όταν συνεζητείτο ό νόμος είς τήν και να

Συμβούλιον όμως τής 'Επικρατείας θά είπη tάν ή σύνθεσις

βουλευτικήν tπιτροπήν, tπέστησε τήν προσοχήν μας tπί

τής 'Επιτροπής έγένετο όπως τήν ήθέλησεν ή Βουλή καί δ

τών ένδεχομένων άνωμαλιών, τάς όποίας θά έδημιούργει ή

Νόμος. 'Απαντώ, λοιπόν, εlς τόν κ. Ζορμπiiν. Ποίος εlναι

ένταξις τών διαφόρων τεχνικών ύπηρεσιών τοίί Κράτους,

tκείνος, δ όποίος θά είπη ποία ήi"ο ή πραγματική θέλησις

άλλά δέν διετύπωσε τότε ούδεlς, ούτε ό κύριος Ντεντιδά

τής Βουλής, tκτός τής Ιδίας Βουλής, ή όποία έκαμε τόν

κης, παρατήρησιν είς τήν σύνθεσιν τής tπιτροπής. "Οχι

νόμον; ·Ημείς, λοιπόν, είμεθα άρμοδιώτεροι παντός άλλου

μόνον τοίίτο, κύριε Ντεντιδάκη, άλλά θά ένθυμήσθε- καί

νά είπωμεν τήν θέλησιν μας.

θά έπικαλεσθώ έν προκειμένφ τήν μαρτυρίαν όλων τών

))Ούτε, λοιπόν, άπό άπόψεως ούσίας, ούτε άπό άπόψεως
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τύπου, ε{ναι δυνατόν νά άποιφουσθή ή τροπολογία πού

'Αρκεί νά σaς εϊπω τό έξής: 'Όταν ό κ. Καρτάλης ήτο

έκαμα μέ σκοπό νά κατοχυρώσω τήν ένοποίησιν τών τε

ύπουργός του Συντονισμοί) καί ήθελε νά κάμη ώρισμένας

χνικών τού Κράτους.

μεταβολάς, του είπον: «Θέλεις ύπάλληλον; Νά πάρης τόν

»'Εν έναντί~ περιπτώσει άντιλαμβάνεσθε ποία άναστά-·

Παπανικολάου ώς γενικόν διευθυντήν, μόλον δτι θά μου

τωσις θά έπέλθη έπί ζημί~ τών δημοσίων συμφερόντων.

τόν στερήσης έμένα». 'Επρόκειτο περί ύπαλλήλου πρώτης

Νομίζω, λοιπόν, ότι ή Βουλή, έκτιμώσα τό άνύπαρκτον τού

τάξεως, καί παρακαλώ δλους τούς συναδέλφους, οί όποίοι

τυπικού αύτού λόγου, καί έκτιμώσα τό δημόσιον συμφέ

τόν γνωρίζουν, νά μου είπουν, έάν εχω άδικο. Ήτο ενα

ρον, θά άποδεχθή τήν τροπολογίαν μου, διά νά κατοχυρω

άπό τά μεγάλα σας σφάλματα, τό δτι τόν άπεμακρύνατε.

θή /iνα σημαντικόν τμήμα τής δημοσίας ζωής. Κύριοι συνά
δελφοι, έπαναλαμβάνω ότι ή σύνθεσις τής έπιτροπής έγέ

νετο κατά τοιούτον τρόπον καί τό έργον της έπίσης έγένε
το κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά προκαλέση διαμαρτυρί
ας μάλλον κυβερνητικών βουλευτών. Σάς πληροφορώ ότι
έάν έδέχθην δέκα διαμαρτυρίας, αί έννέα προήρχοντο άπό

βουλευτάς τής κυβερνητικής πτέρυγος.

Κ. Καραμανλής: Κύριοι συνάδεφλοι, δέν γνωρίζω πώς
έχρησιμοποιήθη άπό μέρους σας ό κ. Παπανικολάου. Θά
έπιθυμούσα νά μήν καταλήξη ή συζήτησις είς κρίσιν προ
σώπων, διότι πάντοτε ή κρίσις τών προσώπων, αύτή καθ'
έαυτή ε{ναι δυσάρεστος. Σάς λέγω μόνον ότι είχατε παρα
τείνει έπί δύο έτη τό όριον ήλικίας τού παλαιού γενικού

Θ. Χαβίνης- Κ. Μητσοτάκης: Δέν είπε κανείς τέτοιο
πράγμα.

διευθυντού, άντί νά προαγάγητε τόν κ. Παπανικολάου.
'Εάν είχατε τοσαύτην έκτίμησιν εlς τό πρόσωπον τού κ.

Π. Ντεντιδάκης: Διατί θέτετε κομματικώς τό ζήτημα;

Κ. Καραμανλής: Σείς τό έθέσατε. Θά μού έπιτρέψητε νά

Παπανικολάου, ύπήρχε τρόπος, νά τόν κάμετε γενικόν δι
ευθυντή ν. Θά προτιμούσα νά τερματίσωμεν αύτή ν τήν συ

ζήτησιν.

συνεχίσω. Αέγω ότι ή σύνθεσις τής έπιτροπής έγένετο κα
τά τρόπον άπολύτως άδιάβλητον, τόσον άδιάβλητον, ώστε,
μολονότι ή Κυβέρνησις ε{χε τό δικαίωμα νά έχη γνώμην
έπί τών άποφάσεών της, ούδόλως άνεμείχθη, διότι ήθελε τό
έργον τής έπιτροπής νά ε{ναι άδιάβλητον.

Άλλά, ε{ναι

φυσικόν, όταν άνθρωποι κρίνωνται άπό άνθρώπους, νά γί

νωνται άδικίαι έκ λόγων προτιμήσεως ή συμπαθειών, ή έκ
λόγων κακής έκτιμήσεως.

Θ. Χαβίνης: Θά σaς άπαντήσω είς μίαν παρατήρησιν

άδικον τήν δποίαν έκάματε. Παρέτεινα πράγματι τό δριον
τής ήλικίας του κ. Βασιλείου άλλά θά πρέπει νά γνωρίζητε
δτι οί διευθυνταί είχον πλήρη άνεξαρτησίαν καί ό κ. Πα
πανικολάου ήρχετο καί ύπέγραφεν είς έμέ μόνον. Θέλω νά

σaς είπω τοuτο μόνον, δτι δ κ. Παπανικολάου έτίμησεν
τόν ύπαλληλικόν κόσμον.
Κ. Καραμανλής:

Π. Ντεντιδάκης: Κύριε ύπουργέ, τήν είδιιcήν έπιτροπήν
του άρθρου

8 του

Ν.Δ.

2386/1953,

ήτις ένήργησε τάς έντά

έφ

'

'Εδώ έπεκράτησεν ή άντίληψις ότι

όσον ένοποιούνται αί τεχνικαί ύπηρεσίαι τού Κρά

τους, θά ήτο σκόπιμον, διά τής άναδείξεως νέας ήγεσίας,

ξεις, τήν έξελέξατε σείς, άρα σείς είσθε δ ύπεύθυνος. Διατί

νά δημιουργηθή νέα άτμόσφαιρα εlς τό ύπουργείον. 'Από

θέλετε νά έπιρρίψετε τάς εύθύνας είς τήν έπιτροπήν του

δειξις τούτου ε{ναι ότι έπεκρίθην διότι έξ έκείνων οί δποί

άρθρου

του συντάγματος. ~Εγιναν, κύριοι βουλευταί,

οι άνεδείχθησαν εlς τήν νέαν ήγεσίαν, οί περισσότεροι

άδικίαι πρωτοφανείς, διότι έτέθησαν είς κατώτερον βα

προήρχοντο άπό τήν άντιπολίτευσιν. Γνωρίζετε τά πρό

θμόν νομομηχανικοί μέ

σωπα. Σάς έρωτώ, ύπάρχει κανείς έκ τής πολιτικής του

35

20-26

έτών ύπηρεσίαν δημοσίαν,

άπό ύπαλλήλους του τέως ύπουργείου 'Ανοικοδομήσεως,
ο'ίτινες είχον ύπηρεσίαν

3-5 έτών.

'Όπως βλέπω είς τό Διά

ταγμα πού εχω άνά χείρας, εναν έξαιρετικόν ύπάλληλον
του ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων, μέ

40

έτών εύδόκιμον

δημοσίαν ύπηρεσίαν, μέ τόν βαθμόν του γενικοί) έπιθεω
ρητου, τόν ύπεβίβασεν είς τόν βαθμόν του έπιθεωρητου.

Τοuτο κατιδόντες καί ύμείς ό ίδιος, ήναγκάσθητε νά φερε
τε νέον νόμον νά τόν άποκαταστήσετε είς τόν βαθμόν του
γενικου έπιθεωρητου. 'Ο έξαιρετικός ούτος ύπάλληλος
ήναγκάσθη είς παραίτησιν.

Κ. Καραμανλής: Σάς λέγω τό έξής: ε{ναι πρός τιμήν
μου τό γεγονός ότι μ

'

όλον ότι δ κ. Παπανικολάου ήτο

φίλος τής κυβερνητικής πτέρυγος, ε{χα τό θάρρος καί τήν
δύναμιν νά τόν θέσω έκτός ύπηρεσίας.

Θ. Χαβίνης: Σφάλμα σας μεγάλο, διότι έπρόκειτο περί
ύπαλλήλου, ό όποίος

-

ήτο πάντοτε άντιβενιζελικός, άλ

τοποθετήσεως;
Θ. Χαβίνης

-

Κ. Μητσοτάκης: Δέν είπε κανείς αύτό.

Κ. Καραμανλής: Σάς λέγω ότι τήν μέν ήγεσίαν τήν

έκρινεν ή Κυβέρνησις, τούς ύπαλλήλους δέ τών ύπηρεσι
ών, αί δποίαι ένοποιήθησαν, τούς έκρινεν ύπηρεσιακόν

όργανον, ή έπιτροπή έντάξεων, τήν δποίαν προβλέπει ό
νόμος. Τήν ήγεσίαν τού ύπουργείου τήν έκρινεν ή Κυβέρ

νησις καί έπαναλαμβάνω ότι ή Κυβέρνησις άπεφάσισεν ώς
άπεφάσισε, διότι ένόμιζεν ότι μετά τήν ένοποίησιν τών
διαφόρων αύτών ύπηρεσιών έπρεπεν, άναδεικνύουσα νέαν
ήγεσίαν τού τεχνικού κόσμου, νά δημιουργήση μίαν νέαν

άτμόσφαιραν εlς τό ύπουργείον. Σάς ε{πον ότι κατά τήν
κρίσιν προσώπων ε{ναι δυνατόν νά διεπράχθησαν άδικίαι.

'Ημείς εlς ούδένα ήρνήθημεν τό δικαίωμα διά λόγους ού
σιαστικούς νά προσφύγη εlς τό Συμβούλιον τής 'Επικρα

τείας καί νά έπιδιώξη τήν άποκατάστασίν του. 'Ημείς μό

λά ή άλήθεια πρέπει νά λέγεται- έτίμησε τόν ύπαλληλι

νον λέγομεν ότι, έφ' όσον τό Συμβούλιον τής 'Επικρατεί

κόν κόσμον καί τό Κράτος, μέ μεγίστην πείραν, μέ άντί

ας έπελήφθη τού θέματος τής νομιμότητος τής συνθέσεως

ληψιν τεραστίαν, μέ ήθος. Ήτο ενας ύπάλληλος, πολύτι

τής έπιτροπής, έπ' αύτού άρμοδία νά άποφανθή ε{ναι ή

μος συνεργάτης καί βοηθός όχι μόνον του ύπουργοu τών

Βουλή. Τό γνωρίζομεν τό δικαίωμα καί τό κατοχυρώνομεν

Δημοσίων

διά τής τροπολογίας τήν δποίαν ύποβάλλομεν, όχι μόνον

'Έργων, άλλά καί δλης τής Κυβερνήσεως.
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Θ. Χαβίνης: 'Εδείξατε άμεροληψίαν πρωτοφανή.

νά συζητηθοίίν δλαι αί έκκρεμείς προσφυγαί διά λ6γους
ουσιαστικούς, άλλά καί αί ήδη κριθείσαι.

Κ. Καραμανλής:

'Εάν vπάρχουν άνθρωποι,

ol

δ ποίοι

Γ. Βογιατζής: 'Επειδή συμφωνώ μέ δσα λέγετε, νομίζω

παραπονοίίνται ότι ήδικήθησαν, δικαίως είτε άδίκως, θά

δτι πρέπει νά δοθή τό δικαίωμα, τουλάχιστον εiς τούς

πρtπει νά υποβάλουν προσφυγάς καί έκ τοίί άριθμοίί τών

προσφυγόντας νά έπανεξετασθοϋν αί προσφυγαί των διά

προσφυγών θά κρίνωμεν.

τούς υπολοίπους λόγους.

Κ. Μητσοτάκης: Είχομεν παλαιοτέραν δήλωσιν τοϋ

Κ. Καραμανλής: νΟχι μ6νον έπιτρέπομεν εlς οΙονδή

κυρίου ύπουργοϋ Δημοσίων νΕργων ένώπιον τοϋ Σώματος

ποτε vπάλληλον νά προσφύγη εlς τ6 Συμβούλιον τής

δτι θά φέρη νόμον, διά τοϋ δποίου θά διορθώνωνται τά

'Επικρατείας καί τ6 Συμβούλιον τής 'Επικρατείας νά κρί

άτοπα. 'Εφ' δσον έδέχθητε δτι όντως έγιναν λάθη πρέπει

νη τούς λ6γους οuσίας, διά τούς δποίους παραπονείται δ

αύτά νά διορθωθοϋν.

vπάλληλος, άλλά καί διά τάς κριθείσας προσφυγάς λέγο
μεν δτι δύνανται άνευ έτέρας διαδικασίας νά έπανέλθουν
εlς τήν κρίσιν διά λ6γους οuσίας, πλήν τοίί λ6γου τοίί
άφορώντος εlς τήν σύνθεσιν τής έπιτροπής. Παρακαλώ,
λοιπ6ν, νά γίνη δεκτή ή τροπολογία, νά κατοχυρώσωμεν

τ6 σύνολον τής έντάξεως καί κατ6πιν νά συζητηθοίίν αί
προσφυγαί.

Κ. Καραμανλής : νΕκαμον τήν δήλωσιν δτι πρώτα πρώ

τα θά πρέπει νά ίδωμεν ποίοι εlναι έκείνοι, οί δποίοι άδι
κοίίνται, θά πρέπει νά άναμένωμεν τήν vποβολήν τών προ
σφυγών.

'Απ6 τ6ν άριθμ6ν τών προσφυγών καί άπ6 τ6

μέγεθος τής άδικίας, τ6 δποίον θά διαπιστωθή, θά κρίνω
μεν τήν άνάγκην νομοθετικής θεραπείας τοίί κακοίί. Δέν

εlμαι έγώ έκείνος δ δποίος θά δεχθώ νά γίνουν άδικίαι 131 •

Θ. Χαβίνης: 'Εφ δσον τό νομοσχέδιον, κύριε ύπουργέ,
ε{ναι εiς πρώτην άνάγνωσιν, νά μή λάβωμεν άπόψε καμμί

αν άπόφασιν καί νά μελετήσητε τό ζήτημα πάλιν, διότι δέν
ε{ναι τόσον άπλοϋν

140

18

ύπάλληλοι νά προσφύγουν εiς τό

Συμβούλιον τής 'Επικρατείας άδικούμενοι. Είναι μεγάλο

πράγμα καί έδημιούργησε μέγα σάλον μέσα εiς τό ύπουρ
γείον Δημοσίων νΕργων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1954

Μέ άπόφαση του ύπουργου Δημοσίων νΕργων '

συνιστίiται είδική ~πιτροπή γνωματεύσεως γιά τά
πολεοδομικά θέματα τής 'Αθήνας καί τής Θεσσαλο
νίκης.

Κ. Καραμανλής: Καί ποίος θά έκτιμήση τάς άδικίας;
Φυσικ6 ήτα εlς τήν ένταξιν
μοποίησιν

500

4.000 άνθρώπων,

εlς τήν μονι

έκτάκτων, νά vπάρξουν καί άνθρωποι ο{

δποίοι ήδικήθησαν, ή έχουν τ6 αίσθημα δτι ήδικήθησαν.
'Εγώ δέν άρνοίίμαι ότι ή το δυνατ6ν νά έγιναν άδικίαι, άλ
λά ποίος θά κρίνη έάν έγιναν άδικίαι; 'Εγώ; ν Οχ ι. Τ6 Συμ

βούλιον τής 'Επικρατείας. 'Επαναλαμβάνω, φυσικ6ν ή το
είς τήν τακτοποίησιν

300,

4.000

άνθρώπων νά vπάρξουν

200-

οί δ ποίοι νά έχουν τ6 αίσθημα δ τι ήδικήθησαν καί νά

προσφύγουν εlς τ6 Συμβούλιον τής 'Επικρατείας.

'Εγώ,

λοιπ6ν, λέγω, ήμποροίίν νά προσφύγουν είς τ6 Συμβούλιον
τής 'Επικρατείας καί έάν έπιτύχουν θά τούς άπα καταστή

σω. Σείς τί λέγετε; Ποίος θά τούς κρίνη; Πώς θά κριθοίίν
έκείνοι οί δ ποίοι έχουν τ6 αίσθημα δτι ήδικήθησαν; 'Εάν

θελήσωμε ήμείς νά τούς κρίνωμεν, θά πρέπει έπί
νά έξετάζωμεν

4.000

6 μήνας

υπαλλήλους.

Θ. Χαβίνης: 'Εάν δώσετε τό δικαίωμα νά προσφύγουν
εiς μίαν δευτεροβάθμιον έπιτροπήν, θά λυθή ίσως τό πρά

γμα. Διατί λοιπόν νά μή γίνη μία δευτεροβάθμιος έπιτρο
πή;
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1954

Μέ άφορμή ~ρώτηση γιά τήν άνάγκη μελέτης του
όλου θέματος τής ~παρχίας Λασηθίου
προστατευτικό, καί δδικό

-

άρδευτικό,

δ ύπουργός Δημοσίων

-

νΕργων, άφου διευκρίνησε ένώπιον τής Βουλής δτι
δλες οί δδοί τής χώρας διακρίνονται σύμφωνα μέ τό
νόμο σέ έθνικές, έπαρχιακές καί κοινοτικές, ~πεσή
μανε:

«Διά τάς έθνικάς, τήν εuθύνην τής ψροντίδος καί τής
συντηρήσεως, μαζί μέ τάς δαπάνας, τάς έχει τ6 Κράτος.
Διά τάς έπαρχιακάς, παλαι6τερον έφρ6ντιζον α{ έπαρχίαι
διά τών 'Επαρχιακών Ταμείων. 'Αλλά τά 'Επαρχιακά Τα
μεία άργ6τερον δέν ήσαν εlς θέσιν οίκονομικώς νά άντα

ποκριθοίίν καί τ6 Κράτος άνέλαβε καί τήν συντήρησιν τών
έπαρχιακών δδών. Δυστυχώς, δμως, λ6γω τοίί μεγάλου

άριθμοίί, δέΎ ε{ναι δυνατ6ν τ6 Κράτος μέ τ6ν προϋπολογι
σμ6ν του νά άντιμετωπίση τ6 μέγα αuτ6 βάρος. 'Ετοιμάζω

νομοσχέδιον, τ6 δποίον θά καταθέσω προσεχώς, διά τοίί
δποίου καθορίζω τάς έθνικάς δδούς μέ αuστηρ6τητα καί μέ

Κ. Καραμανλής: Κύριε Χαβίνη, vπάρχουν δύο στάδια

τήν προβλεπομένην τεχνικήν άποκέντρωσιν, ίνα δοθή ή

δικαιώσεώς τω \ι. Πρώτον, διατηροίίν άκέραιον τ6 δικαίωμα

εuχέρεια καί ή δυνατ6της συντηρήσεως τοίί δδικοίί δικτύ

νά κριθοίίν άπ6 τ6 Συμβούλιον τής 'Επικρατείας καί δεύ

ου τής έπαρχίας. 'Εφέτος ή Κυβέρνησις διέθεσεν Ι 20 δι

τερον, έάν διαπιστώσω δτι πράγματι έγένετο μεγάλη άδι

σεκατομμύρια διά τ6 έθνικ6ν δίκτυον, μεταξύ τών δποίων

κία, νά λάβω τά κατάλληλα μέτρα, πρ6ς άποκατάστασίν

ήσαν α{ έθνικαί δδοί ·Ελλάδος

των. Τ6 θέμα, κύριοι, εlναι νά γίνη δεκτή ή τροπολογία

Γιουγκοσλαβίας. Τά χρήματα αuτά έξοικονομήθησαν άπ6

μου, διά νά κατοχυρωθή έν τφ συν6λφ του τ6 έργον τής

τ6 κεφάλαιον τών έπενδύσεων. Περαιτέρω διετέθησαν άπ6

έντάξεως, ένώ άλλως θά δημιουργηθή χάος είς τ6ν τομέα

τ6ν προϋπολογισμ6ν

αuτ6ν. Καί δέν νομίζω δτι οίοσδήποτε έντ6ς τής αlθούσης

ώρισμένων έπαρχιακών δδών.

αuτής θά ήθελε νά δημιουργηθή ένα χάος είς τ6ν τομέα
αuτ6ν τής δημοσίας ζωής τής χώρας.

)) 'Αλλά,

-

Τουρκίας καί 'Ελλάδος

80 δισεκατομμύρια διά

-

τήν βατ6τητα

κύριοι συνάδελφοι, δλα αuτά, λαμβανομένων

vπ' δψιν τών άναγκών καί τών άπαιτήσεων, εlναι σταγών
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έν τφ ώκ:εανψ. Διά τούς λ6γους αύτούς κ:ατήρτισα, ώς προ

ταξύ έλληνικών Οίκων, τήν 12 'Ιανουαρίου, ήρχισεν

ανέφερον, νομοσχέδιον, τ6 δποίον θά έλθη ένώπι6ν σας

δέ ήδη ή κατασκευή των διά τής έγκαταστάσεως του

κ:αί διά του όποίου καθορίζω αύστηρώς τάς έθvικ:άς δδούς.

άναδόχου.

Πράττω τοuτο δι6τι έχουν χαρακτηρισθfί ώς έθνικαί δδοί,

ραγγας Λαψίστης, προϋπολογισμού

α{ δποίαι συνδέουν τήν πρωτεύουσαν μέ τάς πρωτευούσας
τών νομών, κ:αί αί συνδέουσα ι τάς πρωτευούσας τών νομών

μεταξύ των, έπίσης αί συνδέουσα ι τήν χώραν μέ ξένα Κρά
τη, ώς κ:αί αί τουριστικ:αί. Διά του νομοσχεδίου προβλέπε

ται δημιουργία τοπικ:οu προϋπολογισμοί}, ούτως ώστε νά

2) Διά

τό έργον τής κατασκευής τής σή

15.000.000.000

δραχμών, fίτις άποτελεί τό βασικόν έργον άξιοποιή
σεως τής παρά

20.000

τά

'Ιωάννινα έλώδους έκτάσεως

στρεμμάτων, προεκηρύχθη δημοπρασία διά

τήν 30ήν Μαρτίου, χορηγηθέντων πρός τούτο τών

κ:αταστif δυνατ6ν νά ένισχυθif τ6 'Επαρχιακ:6ν Ταμείον,

μηχανημάτων aτινα έχρησιμοποιήθησαν διά τήν κα

διά τfjς έξευρέσεως π6ρων, ώστε νά κ:αταστif τοuτο lκαν6ν

τασκευήν του ύδροηλεκτρικοv έργοστασίου Λούρου.

διά τήν συντήρησιν τών έπαρχιακ:ών δρ6μων. Θά γίνη ένα
πρ6γραμμα τεσσάρων

- πέντε

έτών συντηρήσεως παλαιών

καί κ:ατασκ:ευifς νέων.

Ή διάρκεια τής έκτελέσεως τών έργων τούτων προ
βλέπεται είς

30 μήνας. 3) Διά τά άντιπλημμυρικά έρ
- Χαλκιδικής, προϋπολογι

γα χειμάρρου Χαβρίου

»Εvρέθην εiς τήν άνάγκ:ην νά είπω τά όσα εlπον, δι6τι
δεκ:αέξι άναφοραί, έπαvαλαμβάνω, άφορου ν εiς τήν συντή
ρησιν δρ6μων. Δέν vπάρχουν, όμως, π6ροι ούτε άπ6 τ6
Κράτος, ούτε άπ6 άλλη ν πηγή ν.

'Ελπίζω, λοιπ6ν, λίαν

συντ6μως νά έλθη νομοσχέδιον κ:αί νά τύχη τifς έγκ:ρίσεώς
σας, ούτως ώστε νά δυvηθώμεν νά κ:ινήσωμεν τ6 δυναμικ:6ν

τifς υπαίθρου, άνευ του δποίου δέν δύναται νά άντεπεξέλθη

σμού

4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, διά τών όποίων
10 χιλιάδων στρεμμάτων

προβλέπεται ή προστασία

εύφόρου γής άποκλίσεως καί διαβρώσεως, προεκηρύ
χθη δημοπρασία τήν 9ην 'Απριλίου, ύπολογιζομέ
νης τής περατώσεως του πρώτου μέρους αύτών περί
τά τέλη τρέχοντος έτους. Διά τών άνωτέρω έργων

6.000

όλοκληροvται τό πρόγραμμα έκτελέσεως νέων έγ

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής πληροφόρησε τό

λάβη χώραν εύθύς ώς ή 'Εταιρεία "Νάππεν" περα

ό προϋπολογισμ6ς, δι6τι ή ·Ελλάς έχει άνάγκην άπ6
δρ6μουςιι.

Σώμα δτι, γιά τό ετος
σκευή

94

1954-5

προβλέπεται ή κατα

γεφυρών μέ τήν προοπτική νά άνακατα

γειοβελ τιωτικών έργων, άπομένοντος μόνον του φρά

γματος Νέστου, ή έναρξις κατασκευής τοv όποίου θά
τώση περί τά τέλη 'Απριλίου, ώς ύπολογίζεται, τήν
σχετικήν μελέτην».

σκευαστοϋν, μέσα στά δύο έπόμενα ετη, καί οί ύπό

λοιπες, άπό τίς

13

ΜΑΡτΙΟΥ

300

κατεστραμμένες 1 32.

19

ΜΑΡτΙΟΥ

1954

'Ανακοινώνεται ή έπικείμενη δλοκλήρωση ση

1954

μαντικών δδικών εργων στήν πρωτεύουσα.

Στό πλαίσιο τής έφαρμογής τοϋ προγράμματος

Συγκεκριμένα, ή δδός Βασιλέως Κωνσταντίνου

έγγειοβελτιωτικών εργων, άρχίζει ή κατασκευή τοϋ

θά δοθεί στήν κυκλοφορία στίς

φράγματος 'Αχελώου. Σύμφωνα μέ τή σχετική άνα

θά καλυφθεί ως τό τέλος 'Απριλίου, ή διαπλάτυνση

κοίνωση τοϋ ύπουργείου Δημοσίων ~Εργων, ή έκτέ

των δδών Βασιλίσσης Σοφίας καί Πατησίων θά άπα

λεση

περατωθεί σέ διάστημα ήμερων, ένώ εχει ένταχθεί

κατακυρώθηκε στήν

·Εταιρεία

·Οδών καί

'Οδοστρωμάτων. 'Η δαπάνη τοϋ εργου ύπολογίζεται
σέ

43 δισεκ.

δραχμών καί ή δλοκλήρωσή του θά γίνει

ως τό τέλος τοϋ

1955.

15 Μαίου,

δ 'Ιλισός

στό πρόγραμμα κατασκευής καί διαπλατύνσεως τών

άθηναϊκών δδών καί ή Λεωφόρος Συγγροϋ. Στήν εύ
ρύτερη περιφέρεια τοϋ λεκανοπεδίου, τά χωματουρ

Μέ τήν εύκαιρία τής κατακυρώσεως τοϋ εργου

γικά εργα στή λεωφόρο Δαφνίου δλοκληρώνονται

τοϋ 'Αχελώου, δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε, σέ

περί τά μέσα 'Ιουνίου καί εγινε ήδη ή διάνοιξη τοϋ

δηλώσεις του, στό πρόγραμμα των έγγειοβελτιωτι

κατεξοχήν βραχώδους τμήματος τής δδοϋ Βουλιαγμέ

κών εργων τοϋ ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων:

νης-Σο'υνίου. 'Ακόμη, περατώνεται ή άσφαλτόστρω

«Τά συνεχιζόμενα έργα, τά όποία, ώς yνωστόν,

χρηματοδοτούνται μέ

94

δισεκ. δραχμών, έκτελοvν

ται μέ γοργόν ρυθμόν, άπορροφηθέντων μέχρι σήμε
ρον

68 δισεκ.

δραχμών έκ τής ώς aνω συνολικής πι

στώσεως. 'Επίσης, τά νέα μεγάλα παραγωγικά έργα,
τά όποία περιελήφθησαν είς τό ύπό έκτέλεσιν πρό

γραμμα καί τά όποία καλύπτουν σημαντικόν μέρος

ση τής δδοϋ 'Αθηνών-Νέας Μάκρης ως τά τέλη Μαί

ου, τής δδοϋ Δροσιάς-Μπογιατίου-Λίμνης Μαραθώ
νος ως τά τέλη 'Απριλίου, τήςόδοϋ Χαρβατίου-Λού
τσας καί τής όδοϋ Καπανδριτίου-Καλάμου-' Αγίων
'Αποστόλων ως τά τέλη 'Ιουνίου.

26-27

ΜΑΡτΙΟΥ

1954

τοv προγράμματος άνασυγκροτήσεως τfjς χώρας, εί

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί νέα έπίσκεψη

σήλθον είς τό στάδιον τής έκτελέσεως. Συγκεκριμέ

στή Θεσσαλονίκη, μέ σκοπό τή ρύθμιση σειράς θεμά

νως:

των τής άρμοδιότητάς του. Μεταξύ aλλων, συνοδευό

1) Διά τά φράγματα τών ποταμών Άξιου καί
δρχ.

μενος άπό τόν ύπουργό Βορείου ·Ελλάδος, Α. Στρά

έγένετο ή δημοπρασία, πρός άνάδειξιν άναδόχου με-

το, έπιθεώρησε τό άνακατασκευαζόμενο μέγαρο τοϋ

'Αλιάκμονος, προϋπολογισμού

65.000.000.000
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Διοικητηρίου, όπου καί θά στεγαστοϋν όλες οί δημό

16 χιλιομέτρων,

σιες ύπηρεσίες τής πόλεως- εργο γιά τό όποίο εχει

τώ'ν πλεοναζόντων ύδάτων τής λίμνης πρός όφελος

διατεθεί κονδύλιο

τών γύρω έκτάσεων. 'Η εναρξη τών έργασιών θά γί

3.700

έκατ. Στή συνέχεια, έπιθεώ
Μηχανιώνος, όπου

νει σέ διάστημα δεκαπενθημέρου καί προβλέπεται νά

σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογρα

άποπερατωθεί μετά δύο ετη. 'Η δαπάνη άνέρχεται σέ

ρησε τίς δδούς 'Ωραιοκάστρου
διαπίστωσε

-

ή όποία θά έπιτρέψει τή διοχέτευση

-

φικό δελτίο- άδικαιολόγητες φθορές, πού θά άπο
κατασταθοϋν πλήρως

άπό τούς

έργολάβους,

11.755.000

νέες δραχμές.

Μέ τό δεύτερο, γίνεται ή διευθέτηση τοϋ χειμάρ

καί

προήδρευσε στό Δημαρχείο σέ σύσκεψη, κατά τήν

ρου Χαβρία, δ δποίος κατακλύζει τήν κοιλάδα 'Ορ

όποία άποφασίστηκε ή ανακατασκευή τής παραλια

μυλίας Χαλκιδικής καί άχρηστεύει

κής λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου

εργήσιμα στρέμματα.

-

Βασιλίσσης

10-20.000

καλλι

·Η έκτέλεση τοϋ εργου θά

'Όλγας, μέ συμμετοχή τοϋ δήμου στήν όλη δαπάνη .

δλοκληρωθεί στή διάρκεια τοϋ έπόμενου ετους καί ή

'Επίσης, άποφασίστηκε νά άφαιρεθοϋν οί τροχιο

δαπάνη του ύπολογίζεται σέ

4.500.000

νέες δραχμές .

δρομικές γραμμές καί νά κατασκευαστεί πλήρες δί

κτυο ύπονόμων καί ύδρεύσεως. Σχετικά προβλέφθη

6- 7

κε ότι ή δημοπράτηση τοϋ εργου θά γίνει τό ταχύτε

ρο, ώστε άπό τήν

1η

Μα ίου νά άρχίσει ή έκτέλεση

τοϋ εργου. Τέλος, άποφασίστηκε νά διαμορφωθεί δ
άκάλυπτος χώρος άπό τήν παραλιακή λεωφόρο ώς τή

θάλασσα σέ άλσος καί νά έξωραϊστεί κατά τό ύπό
δειγμα τής παραλιακής λεωφόρου Φαλήρου

-

Βου

λιαγμένης. Στή συνέχεια, έπιθεώρησε τήν παραλιακή

λεωφόρο τής 'Αρετσοϋς καί ύπέδειξε δρισμένες πα
ραλλαγές καί βελτιώσεις.
Τήν έπομένη, δ ύπουργός Δημοσίων νΕργων έγ

καινίασε σειρά σημαντικών εργων στήν ϋπαιθρο τής
Μακεδονίας, όπως τό φράγμα τοϋ 'Αλιάκμονα, μεγά

λη γέφυρα στόν 'Αξιό καί τή γέφυρα τής 'Αμφιπό
λεως, στίς έκβολές τοϋ Στρυμόνα.

2

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΑ · Ι · ΟΥ

1954

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται καί πάλι τή
Θεσσαλονίκη καί παρίσταται στήν τελετή τής συμ
βολικής άφαιρέσεως τών τροχιοδρομικών γραμμών
τής διαδρομής Ντεπώ-Τσιμισκή καί τής έyάρξεως

τοϋ εργου άνακατασκευής τ&ν δδών Βασιλέως Γεωρ
γίου καί Βασιλίσσης WΟλγας.

Μετά τήν τελετή, δ ύπουργός Δημοσίων νΕργων

δήλωσε ότι ή συμπρωτεύουσα θά άλλάξει έvτελώς
όψη: πρόκειται vά έκτελεστοvv τόσα έργα, όσα δέv

έκτελέστηκαv στίς τελευταίες δεκαετίες.
Προτοϋ έπιστρέψει στήν 'Αθήνα, δ Κ. Καραμαν

λής έπιθεώρησε τά εργα 'Αξιοϋ-' Αλιάκμονος καί
περιόδευσε αύθημερόν τήν

'Ανατολική

Μακεδο

νία.

1954

11

'Ο Σ . Μαρκεζίνης, ύπουργός Συντονισμοϋ, ύπο
βάλλει τήν παραίτησή του.
Στό πλαίσιο τοϋ μερικοϋ κυβερνητικοϋ άνασχη

ματισμοϋ πού θά έπακολουθήσει, δ Κ. Καραμανλής
διατηρεί τό ύπουργείο Δημοσίων νΕργων. Σύμφωνα
μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, συζητήθηκε ή άνά

\ηψη άπό τόν Κ. Καραμανλή τοϋ ύπουργείου Συντο

ΜΑ · Ι · ΟΥ

1954

'Ο Κ . Καραμανλής έπισκέπτεται τόν Πειραιa
καί, άφοϋ έπιθεωρεί τούς λιμενικούς χώρους, έξετά
ζει, σέ πολύωρη σύσκεψη με τή συμμετοχή τών άρμό

διων παραγόντων, τή νέα σειρά εργων τοϋ ΟΑΠ .
Σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει τά άκό-

λουθα:

.

. ο υπουργός συνέστησεν είς τήν έκτελεστικήν έπιτρο

νισμοϋ, άλλ' άντιτάχθηκε σταθερά δ Σ. Στεφανό

πήν του όργανισμοu δπως προβfj είς τήν dμεσον εναρξιν

πουλος .

των άνωτέρω εργων , καθ' δσον καί αί σχετικαί μελέται

4

ΜΑ·Ι·ΟΥ

ε{ναι ετοιμαι, άλλά καί α{ άντίστοιχοι πιστώσεις διατίθεν

1954

ται έκ τών άποθεματικών τοu ΟΑΠ , τά δποία υπερβαίνουν

'Ο Κ . Καραμανλής άνακοινώνει ότι ύπογράφη

τά

35

έκατ. δραχμών .

καν οί συμβάσεις γιά τήν έκτέλεση τών εργων Λαψί

Κατά τάς ληφθείσας άποφάσεις, τάς δποίας άνεκοίνω

στης 'Ηπείρου καί Χαβρία Χαλκιδικής, μέ τά όποία

σεν δ γενικός διευθυντής του ΟΑΠ κ. 'Αναστασaτος είς

δλοκληρώνεται τό πρόγραμμα τών νέων έγγειοβελ

τόν κ . υπουργόν τών Δημοσίων νΕργων, συνολικώς θά δια

τιωτικών εργων τοϋ ύπουργείου Δημοσίων νΕργων.

τεθοuν

Μέ τό πρώτο εργο προβλέπεται ή κατασκευή σή
ραγγας

4.200

μέτρων , γιά τήν άποστράγγιση καί τήν

άποξήρανση τής λίμνης Λαψίστης καί~ τής περιοχής
της, ώστε νά άποδοθοϋν στήν καλλιέργεια

15.000

στρέμματα

άλλων

10.000.

καί

νά

βελτιωθεί

ή

άπόδοση

Τό εργο θά συμπληρωθεί μέ τήν κατασκευή

τής άποστραγγιστικής τάφρου 'Ιωαννίνων, μήκους

21 Υ2

έκατ. δρχ. διά τήν έκτέλεσιν τών προγραμμα

τισθέντων εργων . Έκ τούτων

6\.-S

έκατ. θά διατεθοuν είς

εργα συντηρήσεως των κτιρίων, τών εργων δδοποιίας καί
των κρηπιδωμάτων τοu ΟΑΠ, τό δέ υπόλοιπον ποσόν έκ

15

έκατ. διά τήν έκτέλεσιν νέων εργων, μεταξύ των δποίων ή
άνέγερσις νέων άποθηκών, ή κατασκευή τfjς παραλιακής
λεωφόρου, άπό του κεντρικοu τελωνείου μέχρι του σταθμοu
ΣΠΑΠ, δ έξωραϊσμός του Τουρκολίμανου , διά τό δποίον

θά διατεθfj ποσόν

I

έκατ . , ή κατασκευή τfjς άκτfjς Τρύφ.
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'Εξωραϊστικά ερyα στή Θεσσαλονίκη.
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Μουτσοπούλου κ:.ά. 'Επίσης, έγένετο παρά του κ:. Καρα

μενον ι'fδη πρόγραμμα τοίί ύπουργείου Δημοσίων "Εργων.

μανλή σύστασις διά τόν έξωραϊσμόν κ:αί των πλατειών

Διά νά έχετε δέν τήν δυνατότητα συγκρίσεως, ε{μαι ύπο

'Αμαλίας κ:αί Καραϊσκάκη.

χρεωμένος νά σfiς είπω δτι διά τήν χρήσιν

'Ομιλών είς άντιπροσώπους του τύπου, δ κ:. ύπουργός

έδήλωσεν δτι ετοιμάζει νομοθετικ:όν διάταγμα, διά του
δποίου προβλέπεται ή έπί 5ετίαν ύπό του ΟΛΠ ένίσχυσις

του δήμου Πειραιώς διά 2 Ι:κ:ατ. δραχμών έτησίωςΙ33.

18

ΜΑ·Ι·ΟΥ

Θεσπρωτίαν διετέθησαν

/952-53,

διά τήν

605 έκατομμύρια.

Χ. Παπασταύρου: Δι' έπαρχιακ:ά;
Κ. Καραμανλής: Συγκοινωνιακά. Διετυπώσατε τό παρά

πονον δτι ή έπαρχία Θεσπρωτίας έγκατελείφθη άπό τό

1954

ύποvργείον Δημοσίων "Εργων, ένώ άντιθέτως δαπανώνται

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο
τείται στό ύπουργείο Δημοσίων νΕργων σύσκεψη μέ

θέμα τήν πορεία τής έκτελέσεως των προγραμματι
σμένων δημόσιων εργων στόν Πειραιii, δδικων καί

έξωραϊστικων.
'ο ύπουργός έπέστησε τήν προσοχή των άρμο
δίων στήν άνάγκη τής ταχύτερης δυνατής δλοκλη

ρώσεώς τους. Είδική έξέταση εγινε, στή διάρκεια

χρήματα καί κάμνομεν έργα εlς τάς 'Αθήνας. Σfiς άπαντώ

δτι διά συγκοινωνιακά έργα εiς τήν έπαρχίαν,

1952-53 διε
3.655 έκα

τέθησαν άπό τό ύπουργείο Δημοσίων "Εργων
τομμύρια, ώς άκολούθως..... (άναγιγνώσκ:ει).

ιιΔηλαδή έκ τών
θτj διά τήν χρήσιν

605 έκατομμυρίων, τά όποία ε{χον δο
1952-53, διαθέσαμεν 3.655 έκατομμύρια

διά... ιι (άναγιγνώσκ:ει).
ιι Ό κύριος συνάδελφος παραπονείται διατί εiς τά προ
γράμματά μου δέν έκαμα ίκανοποιητικάς προβλέψεις διά

τής συσκέψεως, καί των προβλημάτων τής 'Εταιρεί

τάς έπαρχίας. Καί άπαντώ: 'Αντί τών

ας 'Ηλεκτρικων Σιδηροδρόμων.

διά τήν χρήσιν

21

έπικαλοίίμαι τήν μαρτvρίαν τών άλλων συναδέλφων τής
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1954

600 έκατομμυρίων
/952-53 διαθέσαμεν 6.600 έκατομμύρια. Συ

άριθμών άποδεικνύεται δτι ε{ναι άβάσιμα, καί

'

Θεσπρωτίαςιι.

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τίς πόλεις Ναύ
πλιο, "Αργος, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Καλαμάτα,

Σπάρτη καί Γύθειο, όπου καί έπιβλέπει τά έκτελού
μενα δημόσια εργα.

Στή συνέχεια τής άγορεύσεώς του, δ ύπουργός
Δημοσίων "Εργων έπεσήμανε καί γενικότερα:
«'Ο κύριος συνάδελφος έκαμε μίαν έρώτησιν διά τήν

Κατά τήν περιοδεία του στήν Πελοπόννησο, δ

έπαρχίαν Θεσπρωτίας, καί τοίί άπαντώ δτι τό έρώτημά του

ύπουργός Δημοσίων νΕργων έξέφρασε τή δυσφορία

ε{ναι άδικαιολόγητον καί νομίζω δτι δ' άριθμών άπέδειξα

του γιά τό βραδύ ρυθμό στήν έκτέλεση δρισμένων

δτι ε{ναι άβάσιμον. Γνωρίζουν ολοι οί κύριοι συνάδελφοι,

εργων, σχετικων i.δίως μέ τήν έπισκευή των δδων.

καί lδίως δσοι ύπτjρξαν ύπουργοί Δημοσίων "Εργων, δτι αί

«Τοvτοιι, παρατήρησε, «όφείλεται άφ' ένός μέν είς

άνάγκαι τής χώρας α{ συγκοινωνιακαί ε{ναι τεράστιαι καί

τήν καιωκαιρίαν, άλλά κατά κύριον λόγον είς τήν
άνεπάρκειαν ώρισμένων έργολάβωνιι.
Μέ άφετηρία τή διαπίστωση αύτή, δ Κ. Καρα

μανλής κήρυξε εκπτωτους τούς

έργολάβους των

δδων Τριπόλεως-Σπάρτης καί Τριπόλεως-Καλαμά
τας, διέταξε τήν άφαίρεση των διπλωμάτων τους καί

τά μέσα πού διαθέτομεν ε{ναι περιωρισμένα.

ιιΑύτά δσον &/poρfi τήν Θεσπρωτίαν. 'Αλλά διότι καί

παλαιότερον έθίγη τό θέμα τών έργων τών έκτελουμένων
εlς τάς 'Αθήνας, καί διότι προσφάτως γίνεται μία προσπά
θεια νά δημιουργηθοίίν ψευδείς έντυπώσεις αί δποίαι δη
μιουργοίίν ένα συναίσθημα πικρίας εlς τήν ύπαιθρον χώ
ραν, ε{μαι ύποχρεωμένος, διά νά διαλύσω αύτή ν τήν παρε

άνέθεσε τή συνέχιση των εργων σέ aλλους πού πα

ξήγησιν, άλλά καί νά ένημερώσω τήν Βουλή ν, νά έπαναλά

ρουσίασαν καλύτερη άπόδοση.

βω έκείνο πού ε{πον ε{ς τήν αίθουσα ν αύτή ν πρό τριμήνου.
Καί νομίζω δτι δ κύριος Παπασταύρου, δ όποίος παρίστα

28
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το εiς τήν συνεδρίασιν έκείνην, δέν έχει τό δικαίωμα νά μέ

έπικρίνη καί πάλιν.

Σέ άπάντηση έρωτήσεως του βουλευτή Θεσπρω

ιι Τά έργα τών 'Αθηνών, δπως έδήλωσα, έκτελοίίνται άπό

τίας, Χ. Παπασταύρου, γιά τήν -κατά τή γνώμη

πόρους οί δποίοι άντλοίίνται άπό τόν άθηναϊκόν λαόν.

του- δυσαναλογία των δαπανων στήν έκτέλεση ερ

"Οπως γνωρίζετε, έψηφίσαμεν έναν νόμον, διά τοίί δποίου

γων όδοποιίας, έξωραϊσμου καί συγκοινωνιακων,

έπεβάλλετο μία πρόσθετος έπιβάρυνσις είς τά εlσιτήρια

άφενός τής πρωτεύουσας καί άφετέρου τής έπαρχίας,
δ Κ. Καραμανλής παρατήρησε:
«'Η έπερώτηση τοίί συναδέλφου έχει δύο πλευράς. 'Η

τών λεωφορείων. 'Ο διαρκής αύτός πόρος δίδει περίπου
ένα ποσόν

45

δισεκατομμυρίων, τά όποία [Jληρώνουν οί

'Αθηναίοι διά νά κάμουν δρόμους εiς τάς 'Αθήνας. Συνε
πώς ούδέν έκ τών έργων τούτων πού έκτελοuνται εlς τάς

μία ε{ναι διατύπωσις παραπόνων δτι ή έπαρχία Θεσπρωτί

'Αθήνας

ας άπό τής πλευρfiς τοίί ύπουργείου Δημοσίων νΕργων έγ

'Εκτός έάν σείς άρντjσθε τό δικαίωμα είς τούς 'Αθηναίους

χρηματοδοτείται

άπό

τόν

προϋπολογισμόν.

κατελείφθη. Ε{μαι ύποχρεωμένος νά σfiς είπω δτι τό παρά

νά κάμουν δρόμους μέ iδικά των λεπτά.

πονο~ε{ναι άβάσιμον, δπως θά άποδειχθif άπό τά νούμερα

ιιΔιά νά σfiς δώσω τήν δυνατότητα συγκρίσεως, θά σfiς

τά όποία θά έκθέσω. Διά τήν έπαρχίαν Θεσπρωτίας, κύριοι

είπω τά έξτjς: Δίδω τήν άπάντησιν εlς δλοvς τούς κυρίους

συνάδελφοι, διετέθησαν αί έξης πιστώσεις είς τό έκτελού-

συναδέλφους, οί δποίοι διαμαρτύρονται δτι είς αύτήν τήν
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έπαρχίαν έγένοντο έργα καί εlς έκείνην δέν έγένοντο. Λέ

άτυχής καί ώς πρός τό παράπονό ν σας τό δ ποίον διατυπώ

γω τό έξής πρός ένημέρωσιν τής Βουλής καί πρός άποτρο

σατε, δτι εiς τήν έπαρχίαν δέν γίνονται άρκετά έργα, καί

πήν νέων παρεξηγήσεων δσον άφορii τά έργα τά δποία

ώς πρός τό δεύτερον μέρος, δτι γίνονται έργα εiς τάς 'Αθή

έκτελοίίνται εlς 'Αθήνας καί τά δποία έγώ θεωρώ ώς άπολύ

νας καί παραμελοίίνται αί έπαρχίαι. Θέλω νά πιστεύση ή

τως άπαραίτητα, διότι, δπως καί άλλοτε εlπον, α{ 'Αθήναι

Βουλή δτι μέ τά μέσα πού ε[χ ον εiς τήν διάθεσίν μου έκαμα

κατοικοίίνται άπό 'Έλληνας, εlναι πρωτεύουσα, καί άπό

δ, τι ή το δυνατόν διά νά ίκανοποιήσω τάς άνάγκας, δπως

άπόψεως τουριστικής κατέχουν τήν πρώτην θέσιν.

έγώ τάς άντιλαμβάνομαι. Γνωρίζετε δτι αί συγκοινωνιακαί

'Εάν

δέν φτιάξωμεν τάς 'Αθήνας, θά ματαιοπονοίίμεν προσπα

άνάγκαι εlναι τεράστιαι.
ιιΑάβετε υπ' όψιν δτι εlς δλην τήν 'Ελλάδα υπάρχουν

θοίίντες νά δημιουργήσωμεν τουρισμόν.

ιιΕ{μαι υποχρεωμένος, έφ

'

όσον τίθεται έτσι τό θέμα

5.000 συνοικισμοί καί έκαστος έξ αύτών περιβάλλεται μέ

καί γίνεται συζήτησις μεταξύ τών πιστώσεων πού διατί

2-3

θενται εlς τάς έπαρχίας καί τών έργων πού [κτελοίίνται εlς

θοίίν. Διά νά γίνη τοίίτο εlναι άνάγκη νά κατασκευασθοίίν

άλλους. Ούτοι έχουν τήν εύλογον άξίωσιν νά συνδε

τάς 'Αθήνας, νά ένημερώσω καί πάλιν τήν Βουλή ν δτι τά

2.000 δδοί.
ιιτό πρόγραμμα τοίί υπουργείου Δημοdίων ΥΕργων δέν

προγράμματα τοίί υπουργείου Δημοσίων ΥΕργων, τά πάσης

403 δισεκατομμύρια.
Τά 256 δισεκατομμύρια διετέθησαν δι ' έργα δδοποιίας,
συντηρήσεως, κατασκευής νέων δδών κ.λ.π. · 184 δισεκα

εlναι δυνατόν νά περιλάβη έπάνω άπό 50-80-100. Δέν ε{ναι

τομμύρια διετέθησαν διά έγγειοβελ τιωτικά έργα, μεταξύ

μεν, νά μ ή υπάρχουν κενά καί νά διατυπώνωνται παράπονα.

τών δποίων εlναι τά μεγάλα φράγματα τοίί Άξιοίί, Άλι 

Εlς τόν τομέα τών δημοσίων έργων συμβαίνει τό έξής,

άκμονος: σύνολον

δπως συμβαίνει καί εlς τούς άλλους τομείς τής ζωής μας,

φύσεως, καλύπτουν μίαν δαπάνη ν άπό

403

δισεκατομμύρια. 'Εξ αύτών διετέ

θησαν διά τάς 'Αθήνας

δυνατόν, δσονδήποτε πλήρες καί έάν γίνη τό πρόγραμμα;
δσονδήποτε πλήρη κατανομήν πιστώσεων καί Μν κάμω

10 δισεκατομμύρια δι' έργα τά

δτι εlναι άδύνατον νά έκπληρώσετε δλας τάς άνάγκας,

δποία δέν δύνανται νά χαρακτηρισθοίίν έργα άφορώντα

έστω καί έάν διαθέτατε έπαρκή μέσα καί τεχνικόν έξοπλι

τήν 'Αθήνα, άλλά εlναι έργα πού ένδιαφέρουν τήν Πανελ

σμόν, διότι δέν τελειώνουν ποτέ, δημιουργοίίνται συνεχώς

λήνιον.
'Αθήνας

'Επί

403
μόνο 10

δισεκατομμυρίων διετέθησαν διά τάς

νέα ι. Συνεπώς δένε[ναι δυνατόν νά μ ή υπάρχουν παράπονα

δισεκατομμύρια.

δτι κάποια παράλειψις γίνεται.

ΥΕπρεπε ή κατανομή

ιι 'Επαναλαμβάνω, καί δίδω τήν διαβεβαίωσιν εlς τήν

τών πιστώσεων τοίί υπουργείου νά γίνεται μέ βάσιν τόν

1/5 τοίί πλη

Βουλή ν, δτι μέ τά μέσα πού έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου ή

θυσμοίί τής 'Ελλάδος θά έπρεπε δικαιωματικώς νά πάρουν

Κυβέρνησις, έκαμα πiiν δυνατόν διά νά ίκανοποιήσω τάς

80 δισεκατομμύρια καί έπήραν 10 δισεκατομμύρια. 'Επα
ναλαμβάνω δτι, ένώ έκ τών άναλόγούντων άπό άπόψεως
πληθυσμοίί 80 δισεκατομμυρίων λαμβάνουν μόνον 10 δι

άνάγκας τοίί τόπου. Θά σiiς παρακαλέσω, έάν έχετε δικαι

πληθυσμόν. Αί 'Αθήναι, αί δποίαι έχουν τό

ολογημένα παράπονα, νά τά φέρετε υπ' όψιν μου, νά τά

συζητήσωμεν καί νά μ ή διατυπώνετε έρωτήσεις μέ σκοπόν

σεκατομμύρια, καί διατίθενται αύτά όχι διά νά ι'κανοποιη

νά δημιουργήτε έντυπώσεις. Νομίζω δτι αύτό εlναι κάτι

θοίίν άποκλειστικώς άνάγκαι τών 'Αθηνών, άλλά διά τήν

πού μοίί δίδει τό δικαίωμα νά διαμαρτυρηθώι/ 34 •

' άποσυμφόρησιν τής Ίερiiς δδοίί, έργου τό δποίον έχει
πανελλήνιον σημασίαν.

II
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ιιΚατόπιν αύτών τών δεδομένων, τά δποία έτέθησαν

υπ'όψιν τής Βουλής, εlναι δυνατόν νά υποστηρίζετε δτι

Τό Κυβερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο, μετά

πρέπει νά παύσουν νά έκτελοίίνται τά έργα τών 'Αθηνών,

άπό είσήγηση τοϋ Κ. Καραμανλfj, έγκρίνει τήν έκτέ

διότι δημιουργοίίν παρεξηγήσεις;

λεση δδικών καί έξωραϊστικών εργων στόν Πειραιa,

Χ. Παπασταύρου: Ποιός τό εiπεν αuτό;
Κ. Καραμανλής: 'Εάν ευρίσκωμαι εlς τήν άνάγκην νά

φέρω τούς άριθμούς καί νά δώσω έξηγήσεις, ε[ναι ..διότι

άξίας

25

έκατ . νέων δραχμών, τά όποία θά χρηματο

δοτηθοϋν άπό τόν ΟΛΠ καί, κατά ενα ποσοστό, &.πό
τό ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων:

διεπίστωσα δτι τελευταίως γίνεται προσπάθεια δημιουργί

'Ανακατασκευή καί έπίστρωση μέ άσφαλτικό τάπητα

ας ψευδών έντυπώσεων εiς βάρος τών έργων πού γίνονται

τής κεντρικής παραλιακής λεωφόρου άπό τήν πλατεία

εlς τάς 'Αθήνας. Αί ψευδείς αύταί έντυπώσεις εlναι δυνα

'Αγίου

τόν νά δημιουργήσουν αίσθημα πικρίας εlς τήν έπαρχίαν

δρχ.)· διαρρύθμιση καί έξωραϊσμός των πλατειών Καραϊ

Νικολάου

(τελωνείο)

μέχρι

ΣΠΑΠ

(2.200.000

καί δημιουργοίίν παρεξηγήσεις. ΥΕχομεν υποχρέωσιν νά

σκάκη καί 'Αμαλίας

δώσωμεν έξηγήσεις καί νά έχωμεν τό θάρρος νά είπωμεν

κής, άπό τό Ναυτικό Νοσοκομείο μέχρι τή Σχολή Δοκίμων

δτι έπιβάλλεται νά γίνουν έργα εlς τάς 'Αθήνας.

καί έπέκταση τής όδοϋ Ράλλη πρός τήν όδό Μ. Χατζηκυ

ιιΔιότι γνωρίζετε δλοι καλώς δτι ή έμφάνισις τών δρό

(500.000)· άνακατασκευή

τής Πειραϊ

μων τών 'Αθηνών παρουσιάζει εlκόνα πού δέν παρουσιάζει

ριακοϋ (1.500.000)· έπισκευή 'Ακτής Τρ. Μουτσοπούλου
(700.000)· διαρρύθμιση καί έξωραϊσμός των λιμενίσκων

δ δημόσιος δρόμος τής μικροτέρας έπαρχιακής πόλεως.

Μουνιχίας (τουρκολίμανο) μέ τήν προέκταση τοϋ μώλου,

Ή έμφάνισις τής δδοίί Πατησίων ήτο τοιαύτη πού δέν

τήν έκβάθυνση αuτοϋ καί τήν άνακατασκευή καί διαπλά

συναντάται ούτε εlς τήν Σπάρτην, ούτε εlς τάς Πάτρας.

τυνση τής παραλιακής όδοϋ γύρω άπό τόν λιμενίσκο

'Εφ' όσον τόσον έπιτακτική ε{ναι η άνάγκη νά γίνη κάτι

( I .000.000)·

κατασκευή τριών ύποστέγων τροχιών γερανο

εiς τάς 'Αθήνας καί έφ' όσον αύτό τό δποίον γίνεται, γίνε

γεφύρας, καθώς καί διαφόρων lίλλων οiκοδομικών εργων

ται εlς βάρος τών 'Αθηναίων, δέν ε{ναι δυνατόν νά διατυ

άπαραιτήτων γιά τήν κανονική καί εϋρυθμη λειτουργία

πώνετε έπικρίσεις. Νομίζω δτι ή έρώτησίς σας υπήρξεν

τοϋ λιμένα

(5 .800.000)·

εναρξη κατασκευής προβλήτας
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άτμοπλοίων έξωτερικοϋ
κονομική χρήση

(οίκοδομικών,

(6.500.000)·

(20.000.000) (πίστωση άπό τήν οί
1954-55, 5.000.000)· συντήρηση εργων

λιμενικών,

δδοποιίας

καί υπονόμων)

κατασκευή νέας γέφυρας Καλαμάνη

-

Πειραι

ώς γιά διευκόλυνση τfjς κυκλοφορίας όχημάτων (πίστωση
στό πρόγραμμα επενδύσεων

2.000.000,

μέ τήν προϋπόθεση

δτι θά συμπράξει καί ή 'Εταιρεία 'Ηλεκτρικών Σιδηροδρό
μων) .

Αύθημερόν ό Κ.

Καραμανλής, συνοδευόμενος

άπό τό δήμαρχο Πειραιώς καί τόν πρόεδρο του
ΟΑΠ , έπισκέφθηκε τίς περιοχές, δπου πρόκειται νά
έκτελεστουν τά εργα καί ί-:δωσε σχετικές όδηγίες.
Τό Συντονιστικό Συμβούλιο ένέκρινε, στήν ίδια
συνεδρίαση, καί τή σύμβαση μέ τήν 'Εταιρεία 'Υδά
των γιά τήν έκτέλεση άποχετευτικών εργων στήν πε

ριοχή τής πρωτεύουσας, τήν όποία καί έξουσιοδοτή

θηκαν νά υπογράψουν οί υπουργοί Δημοσίων 'Έρ
yων καί Οίκονομικών.

17

ΙΟΥΝΙΟΥ

1954

'Ο Κ. Καραμανλής, στή διάρκεια συνεδριάσεως
τής Βουλής, υποστηρίζει δτι ό έν ίσχύι πολεοδομι
κός νόμος πρέπει νά ίσχύσει γιά ενα καί μόνο τετρά

μηνο άκόμη, μέχρις δτου ψηφιστεί καί έφαρμοστεί ό
νέος «Οiκοδομικός Κανονισμός)) πού καταρτίζεται

άπό τήν Κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, άφοϋ παρατή

ρησε δτι ό υφιστάμενος νόμος - είχε καταρτιστεί τό

1929,

μέ βάση τό σχέδιο τής πρωτεύουσας άπό τήν

έποχή τοϋ 'Όθωνα, έπισήμανε:

«Ή πόλις τών 'Αθηνών έκτίσθη καί έπεξετάθη
χωρίς καμμίαν βάσιν. Εlναι άνάyκη νά έφαρμοσθούν
ώρισμένα σχέδια ... Τό ζήτημα έφαρμοyής τού 'Όί
κοδομικού Κανονισμού " δέν εlναι τό αύτό καί διά
τάς 'Αθήνας καί διά τάς aλλας έπαρχιακάς πόλεις.
VΗδη έπιδιώκομεν μίαν δριστικήν τακτοποίησιν τού

ζητήματος τού σχεδίου τής πόλεως τών 'Αθηνών καί
κατά τό διάστημα αύτό έκρίναμεν σκόπιμον νά ίσχύ

ση δ, τι ίσχυε μέχρι τούδε διά νά μ ή δημιουρyήσωμεν
νέαν άνωμαλίαν καί διά τό κοινόν καί διά τάς ύπηρε
σίας))135.

17

ΙΟΥΝΙΟΥ

1954

'Ο υπουργός Δημοσίων V Εργων άνακοινώνει δτι

aρχισαν, δπως είχε ijδη άναγγελθεί, οί έργασίες έπι
σκευής καί συντηρήσεως τών άσφαλτικών όδοστρω
μάτων τής χώρας. Τό μήκος τών υπό έπισκευή όδών
υπολογίζεται σέ
πιστώσεις σέ

19
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'cfl

42

2.630

χιλιόμετρα καί οί εκτακτες

εκατομμύρια δραχμών.

1954

πρωτοβουλία τοϋ Κ Καραμανλή γιά τή ριζι

κή άναμόρφωση τοϋ χώρου γύρω άπό τήν 'Ακρόπο-
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Ή περιοχή τijς Άκροπόλεως πρίv άπό τήv έκτέλεση τώv έργων έξωραϊσμοί5.
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λη -μεταξύ Ίερου Βράχου, 'Ωδείου Ήρώδου του

σέ δύο στάδια. Τό πρώτο θά έκτελεστεί σέ διάστημα

'Αττικου, Φιλοπάππου καί 'Αστεροσκοπείου- εί

τριών έτών, ή δαπάνη ύπολογίζεται σέ

σέρχεται στό στάδιο τής έφαρμογής μέ τήν προκή

χμών καί ή έτήσια παροχή ϋδατος σέ

70 έκατ. δρα
40 έκατ. κυβι

ρυξη διαγωνισμοί> γιά τή σύνταξη σχετικής μελέτης .

κά. Μέ σκοπό τήν έξοικονόμηση τών άναγκάίων οί
κονομικών πόρων θά έπιβληθεί είδικό τέλος

20

ΙΟΥΝΙΟΥ

3%

στό

είσόδημα άπό οίκοδομές, έξαιρουμένων τών μικρών.

1954

'Η προκήρυξη τών δημοπρασιών γιά τήν έκτέλεση
Δημοσιεύεται στήν έφημερίδα «'Ελευθερία» έπι

τών εργων ύδρεύσεως θά πραγματοποιηθεί σέ διά

στολή του ύπουργου Δημοσίων 'Έργων Κ . Καρα

στημα ήμερων καί ή εναρξη τών έργασιών ύπολογί

μανλή:

ζεται νά γίνει έντός του 'Οκτωβρίου.

«Είς άπάντησιν του σχολίου τής έφημερίδος σας,
σχετικώς μέ τήν λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας, σaς

πληροφορώ τά έξής: 'Η άνακατασκευή τής λεωφό

«Μέ ίδιαιτέραν δλως ίκανοποίησιν aνακοινώνω δτι ή

ρου ταύτης Ί]ρχισε τήν Ι ην 'Ιουλίου π. ε. Κανονικώς

Κυβέρνησις ενέκρινε κοινήν είσήγησιν τών υπουργών

ή έκτέλεσις του lργου ώφειλε νά άκολουθήση τήν

Δημοσίων VΕργων καί οικονομικών διά τήν εκτέλεσιν τών

έξής διαδικασίαν. Μέχρι του Δεκεμβρίου νά γίνη ή

νέων εργων υδρεύσεως τής περιοχής πρωτευούσης.

ύποδομή μέ δλα τά συναφή τεχνικά lργα, νά κυκλο

»Κρίνω περιττόν νά έξάρω ,τήν σημασίαν, τήν δποίαν

φορηθή ή όδός μέχρι τής άνοίξεως καί νά στρωθή δ

εχει διά τήν ~ εμφάνισιν, τήν υγείαν καί τήν πρόοδον τών

άσφαλτικός τάπης περίπου κατά τήν έποχήν αύτήν.

'Αθηνών ή έπίλυσις τοϋ ζητήματος τούτου, τό δποίον υφί

rουτο κανονικώς επρεπε νά γίνη διά δύο λόγους.

σταται εκκρεμές aφ' ή ς σχεδόν υφίσταται ή πόλις τών

Πρώτον, διότι επρεπε νά κυκλοφορηθή δ δρόμος διά
vά παρουσιάση τά μειονεκτήματά του (καθιζήσεως,
κακοτεχνίας κ.λ.π.) καί δεύτερον διότι άντενδείκνυ
ται ή κατασκευή άσφαλτικου τάπητος κατά τήν δι

'Αθηνών ώς πρωτεύουσα. Κατά τό παρελθόν, παλαιόν καί

πρόσφατον, διεξήχθησαν εντός aτμοσφαίρας φανατισμοϋ,
μακραί συζητήσεις διά τήν ένδεδειγμένην λύσιν τοϋ θέμα
τος τούτου, aνευ δμως θετικοϋ aποτελέσματος. VΗδη, ή

Κυβέρνησις, υίοθετήσασα τήν νέαν χάραξιν, τήν δποίαν

άρκεια του χειμώνος. Διότι, δμως, παραμένουσα ή

είσηγήθη δ υπουργός Δημοσίων 'Έργων καί έμελέτησαν

όδός

αί υπηρεσία ι τοϋ υπουργείου του, δίδει όριστικήν λύσιν είς

αύτη

έπί

τόσον

χρονικόν

διάστημα

άνευ

άσφάλτου, θά επνιγε τήν πόλιν μέ λάσπην καί τήν

τό έπίμαχον τοϋτο θέμα.

σκόνη ν τήν όποίαν θά άνέπτυσσεν, αί ύπηρεσίαι του
ύπουργείου άπεφάσισαν τήν πρώτην στρώσιν ύπό

)) 'Η χάραξις αϋτη,
121.000.000 δραχμών μέ

δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, δηλαδή τόν Νοέμβρι

κών μέτρων ϋδατος ετησίως θά εκτελεσθfj είς δύο στάδια,

ον καί Δεκέμβριον, έν γνώσει των δ τι ή πρώτη στρώ

έκ τών δποίων τό πρώτον έντός τριετίας θά άπαιτήση δια

σις του τάπητος θά παρουσίαζε μειονεκτήματα, τά

όποία θά έπανωρθουντο, δπως καί τά άλλα ένδεχό/.π
να μειονεκτήματα του lργου, πρό τής στρώσεως του

όριστικου τάπητος. 'Άλλως τε, δπως εlναι γνωστόν,
άπό έπανειλημμένας άνακοινώσεις του ύπουργείου,

·

'Ο πρωθυπουργός, 'Αλ. Παπάγος, εκαμε σχετικά
τήν άκόλουθη δήλωση:

πάνην

70.000.000

100

εκατομμυρίων κυβι

δραχμών καί θά ενισχύση τήν ϋδρευσιν

τής πρωτευούσης διά

)) 'Η

ή όποία θά άπαιτήσει δαπάνη ν
παροχήν

40.000.000

κυβικών μέτρων έτησίως.

Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν aμεσον εκτέλεσιν τοϋ

πρώτου μόνον σταδίου τοϋ εργου, άφ, ένός μέν διότι δέν
έθεωροϋσε δίκαιον δπως ή παροϋσα γενεά επωμισθή μέ
τήν δαπάνην δλοκλήρου τοϋ εργου, άφ' έτέρου δέ διότι ή

αύτοί άκριβώς ύπήρξαν οί λόγοι, διά τούς δποίους

παροχή

άπεφασίσθη ή κατασκευή του τάπητος είς δύο στρώ

νου ίκανοποιεί τάς άνάγκας τής πρωτευούσης διά τήν προ

σεις, δηλαδή ό κίνδυνος καί ή άσφαλής πρόβλεψις

σεχfj τουλάχιστον δεκαπενταετίαν.

40.000.000

κυβικών μέτρων ϋδατbς άπορροφουμέ

δ τι τό δύσκολο ν καί πολυσύνθετον αύτό lργον, έκτε

»Εlναι αύτονόητον δτι μέ τάς δαπάνας τόσον τοϋ εργου

λεσθέν ύπό δυσμενείς συνθήκας ένός βαρυτάτου χει

τούτου, δσον καί τών άναγγελθέντων ήδη εργων aποχετεύ

μώνος, θά παρουσίαζε μειονεκτήματω> 136 •

σεως, δέν θά επιβαρυνθή τό σύνολον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ,

23
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άλλά δ πληθυσμός τfjς περιοχfjς πρωτευούσης διά μικροϋ

προσθέτου τέλους, συνεισπραττομένου μετά τοϋ φόρου οί

1954

κοδομών» .

Μετά άπό είσήγηση

του ύπουργου Δημοσίων

'Έργων, Κ. Καραμανλή, καί μέ τή σύμφωνη γνώμη

του ύπουργου Οίκονομικών, Κ. Παπαγιάννη, τό Κυ

Τό είσαγωγικό μέρος ,τής μακράς είσηγήσεως του

ύπουργου Δημοσίων 'Έργων εχει ώς έξής:

βερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο έπιλέγει δριστι

«Εlναι γνωστή ή σημασία τήν όποία ν εχει διά τήν

κά τή λύση τής Ύλίκης γιά τήν ϋδρευση τής 'Αθή

πρωτεύουσαν τό πρόβλημα τής ύδρεύσεώς της, τό

νας, του Πειραιά καί τών περιχώρων τής πρωτεύου

όποίον άπησχόλησε τάς τρείς τελευταίας γενεάς,

σας, μέ βάση τό νέο σχέδιο του άγωγου μέσω Τανά

χωρίς μέχρι στιγμής νά εύρη τήν όριστικήν του λύ

γρας. Τό δλο εργο, μήκους

σιν. 'Ήδη εlς τάς 'Αθήνας ή κατανάλωσις κατά κε

τήσει δαπάνη

121

45

χιλιομέτρων, θά άπαι

έκατ. δραχμών καί θά έκτελεστεί

φαλήν άνέρχεται εlς

75

περίπου λίτρα ήμερησίως
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εναντι τών

300

κατά μέσον δρον, πού εχουν αί άντί

197

Σουβάλας, τfjς Παρευβοϊκfjς, τfjς Θηβαϊκής καί τfjς

στοιχοι μέ αύτή ν πόλεις. ' Υδρεύονται δέ έπί πληθυ

'Ενδιαμέσου μέσω Τανάγρας, διευκρίνησε δτι οί χα

σμού ένός έκατομμυρίου τριακοσίων πεντήκοντα χι

ράξεις αύτές, έκτός τfjς Σουβάλας, προτείνονται, καί

λιάδων

ύπάρχουν σχέδια τριών σέ πρώτη φάση σταδιακών

(1.350.000) 950.000 μόνον

περίπου.

»Διά νά έκτιμηθή, δμως, άκριβέστερον ή σημα

έκτελέσεων- τfjς Παρευβοϊκfjς (Παραλίμνη

-' Αγί

σία του προβλήματος τούτου άρκεί νά ύπομνησθή

ου Θωμά), τfjς Θηβαϊκής (Ρακτόζης- Κακοσάλεσι)

δτι τόν Νοέμβριον του

καί τfjς 'Ενδιαμέσου (άπό Ύλίκης είς Ύδροληψίαν

ριείχε μόνον

7,5

1952 ή λίμνη Μαραθώνος πε
W ύδατος, παρά τά είσκο

έκατομ.

μισθέντα είς αύτή ν έκτου άντλιοστασίου του 'Αγίου
Θωμά

1951

11

έκατομ.

W,

δπερ σημαίνει δτι aν κατά τό

δέν ε{χον κατασκευασθή τά /fργα του 'Αγίου

Θωμά ή λίμνη θά ήτο κενή ύδάτων. Ή καθ' ήμάς
ύπηρεσία, άφοv άπετύπωσε διά τοπογραφήσεως τήν
κατάλληλον ζώνην, συνέταξε προμελέτην χαράξεως

·Αγίου Θωμά), καί κατέληξε :

«'Εκ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει κατά τρό
πον άναμφισβήτητον δτι ή ένδιάμεσος λύσις, δηλα
δή ή χάραξις μέσω Τανάγρας, τήν όποίαν έμελέτη
σεν ή ύπηρεσία του ύπουργείου μας, εlναι ή πλέον
συμφέρουσα καί πλεονεκτούσα τών δύο aλλωv».

του 'Υδραγωγείου άπό ' Υλίκη ς μέσω Σύρτζι καί Τα

'Η έπιλογή γιά τήν ϋδρευση άπό τήν ·Υλίκη καί

νάγρας, καταλήγουσα είς τό ' Υδραγωγείον Κακοσά

τήν πορεία χαράξεως του ύδραγωγείου πρός τήν κα

λεσι, ύπολογίσασα τήν δαπάνην του εργου είς

121

έκατομ. νέων δραχμών.

»Τήν προμελέτη ν αύτή ν καί τήν σύγκρισίν της μέ
τάς δύο aλλας χαράξεις, έθέσαμεν ύπό τήν κρίσιν
έπιτροπής, συγκροτηθείσης έκ τών Α. Καλίνσκη,
Γενικοv Διευθυντού τοv ύπουργείου Συντονισμού, Γ.
Καρακασώνη, καθηγητού ΕΜΠ, Ν. 'Αλ τηγοv, πολι
τικού μηχανικού, Κ. Κυριακού, πολιτικού μηχανι

διάλογο καί ζωηρές άντεγκλήσεις έπί μακρούς μή
νες, γεγονός πού δέν άνέστειλε τήν τελική έφαρμογή
τfjς άποφaσεως του ύπουργου Δημοσίων 'Έργων .
'Ενδεικτικό εΙ ναι τό κύριο σχόλιο τfjς έφη μερίδας
«Καθημερινή».
Μaς φαίνεται σχεδόν άπίστευτον δτι, ϋστερα άπό τό
σας συζητήσεις , τόσας μελέτας , τόσα σχέδια καί τόσην

κού.

»Ή έπιτροπή, διά γνωματεύσεώς της έγκρίνει
τήν έν λόγω προμελέτη ν καί άποφαίνεται δτι ή ένδιά

μεσος αύτη χάραξις ε{ναι ή πλέον ένδεδειγμένη λύ
σις 'πρός έφαρμογήν, διότι διά τήν παροχήν

3,25 W,

δσον έπιτρέπει τό ύφιστάμενον σήμερον ' Υδραγω

γείον Κακοσάλεσι, ε{ναι ή οίκονομικωτέρα, ταχυτέ
ρας κατασκευής καί ταχυτέρας άποδόσεως.

τυπογραφικήν μελάνην πού έσπαταλήθη γύρω άπό τό ζή
τημα τής υδρεύσεως τής πρωτευούσης, έφθάσαμεν έπί τέ
λους εiς τήν άρχήν τής όριστικής λύσεως. Τό θέμα εύρί

σκετο άπό μακροί> εiς τήν σφαίραν του θορύβου καί , έπει
δή κατά τά δύο τελευταία έτη εΙχαν βοηθήσει όλίγον καί οί
ούράνιοι κρουνοί , τό ένδιαφέρον του κοινοί> εΙχεν άρχίσει
νά χάνη τόν άγωνιώδη χαρακτήρα του. 'Ακριβώς δι' αύτό

ύπήρξαν διά τόν πληθυσμόν τής πρωτευούσης μιά πολύ

>>Υέλος, τό Συμβούλιον τών Δημοσίων ΝΕργων

διά τής ύπ' άριθ.

τεύθυνση τfjς πρωτεύουσας ε{ χε προκαλέσει δημόσιο

εύχάριστος έκπληξις αί χθεσιναί άνακοινώσεις του στρα

825 άπό 12.6.54 πράξεώς του έγκρί

τάρχου Παπάγου καί του κ . Καραμανλή περί έγκρίσεως

νει όμοφώνως τήν λύσιν ταύτην ώς πλεονεκτούσαν

του τελικοί> σχεδίου τής ύδρεύσεως καί τής ένάρξεως των

άπολύτως τών έτέρων. Κατά τάς συζητήσεις, αί'τινες

έργων άιrό του προσεχοuς 'Οκτωβρίου, μέ άρχήν τής δη

διεξήχθησαν μεταξύ τών εlδικών διά τήν έξεύρεσιν

μοπρατήσεως άπό τής μεθαύριον Δευτέρας! "Αν ό κ. Κα

τής καλυτέρας λύσεως, έκρίθη σκόπιμον δπως μή
συνδυασθή τό θέμα τής ύδρεύσεως μέ τήν δυνατότη
τα τών άρδεύσεων ώρισμένων περιοχών.
»Πρώτον, διότι τό θέμα τής ύδρεύσεως τής πρω

ραμανλής fικολούθει τό άναβλητικόν σύστημα των προκα
τόχων του, ό Θεός γνωρίζει πότε θά έβλεπεν ή πρωτεύουσα
τήν λύσιν του ύδρευτικου της προβλήματος καί οί άνα

γνώσται των έφημερίδων εΙναι βέβαιον δτι θά έδιάβαζαν,
ϋστερα άπό πολλά χρόνια, πόσα κιλά είσέρρευσαν είς τήν

τευούσης ε{ναι έπείγον καί αύτοτελές. Δεύτερον, διό

λίμνην καί πόσα γραμμάρια περισσότερα ή όλιγώτερα πε

τι ό συνδυασμός μέ τήν aρδευσιν θά άπαιτήση πρό

ριείχε πέρυσιν 137 •

qθετα εργα, μακρόν χρόνον καί μεγάλας προσθέτους

δ(Χπάνας. .Καί τρίτον, έκάστη τών τριών λύσεων δύ
ναται νά χρησιμοποιηθή είς τό μέλλον δι

'

άρδεύ

Στή διαμόρφωση τfjς άποφάσεως γιά τήν έπιλογή

-,ης 'Υλίκη ς άναφέρθηκε παραστατικά, στό κείμενο

σεις, έφ' δσον θά ύπάρχουν αί οίκονομικαί καί τε

πρόσφατης δμιλίας του, δ Σ. Τριανταφυλλίδης, συν

χνικαί δυνατότητες τής κατασκευής έργων άρδευτι

τάκτης τfjς άρχικfjς μελέτης:

κών».

Στή συνέχεια τfjς είσηγήσεώς του, ό Κ. Καρα
μανλής άναφέρθηκε μέ συγκεκριμένα στοιχεία στό

«'Ο γράφων εΙχεν ύπηρετήσει προπολεμ ι κώς, ώς μη
χανικός τοu ύπουργείου Δημοσίων " Εργων, εiς τά ύδραυ
λικά έργα Βοιωτικοί> Κηφισοu-Κωπαίδος καί εΙχεν γνώσ ιν
των ύδατικών συνθηκών τής περιοχής. Κατά τήν διάρκειαν

μήκος του ύδραγωγείου, τή δαπάνη καί τή μεγίστη

τής κατοχής συνέταξεν μελέτην ύδρεύσεως τής πρωτευού

παροχή ϋδατος στήν περίπτωση των λύσεων τfjς

σης έκ τής λίμνης

• Υλίκης ,

τήν όποία ν ύπέβαλεν είς τό
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ύπουργείον. Αί γνώμαι εδιχάσθησαν μεταξύ τών λύσεων

του. Οί τεχνικοί διηρέθησαν εiς δύο όμάδας. Ή μία

'Υλίκη ς καί Σουβάλας. 'Η 'Υλίκη, επιφανείας

μέ επικεφαλής τήν 'Εταιρεία Ύδάτων, ύπεστήριζε

τραγ., χιλμ., μέ μέγιστον βάθος
θηκεύσεως

500

24,5

τε

μέτρων καί όγκον aπο

τήν ϋδρευσιν τών ·Αθηνών άπό τόν Παρνασσό ν, ή δέ

έκατομ. κυβ. μέτρων, δέχεται τά ϋδατα του

άλλη άπό τήν Ύλίκην. Ή διαμάχη κατέστη όξεία

50

Βοιωτικου Κηφισου καί του Μέλανος, λεκάνης aπορροής

2430 τετραγ.

χιλμ., ητοι δλα τά ϋδατα τά προερχόμενα aπό

τόν Παρνασσόν, τόν 'Ελικώνα, καί τό Καλλίδρομον. Ή
μέση ετησία άπορροή τών ύδάτων πού είσρέουν είς τήν
'Υλίκη ν ανέρχεται είς

250-300

έκατομ. κυβ. μέτρα. Δύο

δμως ύπάρχουν βασικά μειονεκτήματα, ιiφ' ένός ή μηχα

καί Ιfφθασε μέχρι δικαστηρίων. Τελικώς επεκράτη
σεν ή λύσις τής ύδρεύσεως εκ τής 'Υλίκης. 'Αλλά

τότε ήρχισεν νέα διένεξις ώς πρός τήν χάραξιν του
ύδραγωγείου. Οί μέν ύπεστήριζαν τήν Παρευβοϊκήν,
οί δέ τήν Θηβαϊκήν χάραξιν. Καί αί συζητήσεις αύ

νική aνύψωσις τών ύδάτων, καθότι τό μέγιστον ύψόμετρον

ταί εσυνεχίζοντο επί όκταετίαν, μολονότι ή πρωτεύ

τής 'Υλίκη ς εlναι

+ 80 καί κυρίως ή γεωλογική διαμόρφω

ουσα ύπέφερεν άπό τήν Ιfλλειψιν ϋδατος καί ήτα σα

σις τοu πυθμένος τής λίμνης, δστις, εύρισκόμενος είς σει

φής καί προσεχής ό κίνδυνος τfίς άπολύτου λειψυ

σμοπαθή περιοχήν, εlναι πλήρης ρωγμών καί καταβοθρών,

δρίας.

οϋτως rοστε μετά τής εξατμίσεως ή τελική aπολήψιμος πο
σότης νά περιορίζεται περίπου είς τό ijμισυ.

»'Ο τότε ύπουργός Δημοσίων 'Έργων καί νυν Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας, πρός τόν δποίον είσηγήθημεν τό

1953

τήν μελέτην ταύτην, τήν υίοθέτησεν ώς aμεσον καί

εξυπηρετουσαν πλήρως τάς άνάγκας τής ύδρεύσεως τής
πρωτευούσης .

»'Έδωσεν εντολήν πρός ήμtiς συντάξεως τής δριστικής
μελέτης καί εγένοντο τά έγκαίνια τής ενάρξεως τών εργων
τήν 3ην 'Οκτωβρίου

1954,

τά όποία επερατώθησαν καί

))Μόλις άνέλαβα τό ύπουργείον Δημοσίων 'Έρ

γων, ήσχολήθην μέ τό εν λόγφ πρόβλημα, καί εiς
επανειλημμένας συσκέψεις άκουσα τάς άπόψεις τών
διαμαχομένων.

Άπό τάς συζητήσεις αύτάς διεπί

στωσα δτι εiς τήν επιστημονική ν διαφοράν προσετί
θετο τό πείσμακαί τό συμφέρον. 'Υπό τάς συνθήκας

αύτάς άπεφάσισα νά επανεξετάσω τό δλον θέμα μέ
τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν του ύπουργείου μου. Μελε
τών επί τοϊ5 χάρτου τό θέμα διερωτήθην, άν ερευνή

Οϋτω

θησαν δλαι αί δυναταί χαράξεις, δεδομένου δτι εκ

ελύθη διά μίαν τουλάχιστον 25ετίαν τό πρόβλημα τής

πρώτης οψεως είχα τήν εντύπωσιν δτι ήτα δυνατόν

έτέθησαν είς λειτουργίαν τήν 26ην Αuγούστου

1957.

ύδροδοτήσεως διά τής ενισχύσεως καί του εμπλουτισμου

νά ύπάρξη ενδιάμεσος χάραξις συντομωτέρα. "Οταν

δι' α ότου του τρόπου τής λίμνης του Μαραθώνος.

εθεσα τήν σκέψιν αύτή ν ύπ. ο ψι ν τής άρμοδίας διευ

))Βάσει τής δριστικής μελέτης κατεσκευάσθη ενα ιiν

τλιοστάσιον είς τήν ί\ξοδον τών ύδάτων aπό τήν 'Υλίκη ν
πρός Παραλίμνην (ιiντλιοστάσιον Μουρικίου) εγκατεστη
μένης ίσχύος

18.100

ϊππων, ενα άπό τά μεγαλύτερα τής

'Ελλάδος, τό δ ποίον άνεβίβαζεν τά ϋδατα κατά
μέσω ώθητικών αγωγών

μέτρα

ι .350 μέτρων καί εκείθεν διά

ύδραγωγείου

33

ραγξ

καί σωληνωτοί σίφωνες

2,7 χιλμ.

I 10

χιλιομ . (άνοικτή διώρυξ

είς τό ιiντλιοστάσιον παρά τήν

23,9 χιλμ., σή
6,4 χιλμ.) κατέληγεν
Βίλιζαν (ίσχύος 4.900 ϊπ

θύνσεως καί διεπίστωσα δτι ή σκέψις ή το επιδεκτική
μελέτης, εδωσα εντολήν νά μελετηθή ή λύσις αύτή
τάχιστα καί άθόρυβα πρός άποφυγήν άντιδράσεων.
Έντός διμήνου εγένετο ή προμελέτη, ή όποία άπέ
δειξεν δτι οχι μόνον ήτα δυνατή ή ενδιάμεσος χάρα

ξις, άλλά δτι καί θά ήτα πολύ εύθηνοτέρα, διότι θά
είχε τό ήμισυ σχεδόν τής Παρευβοϊκής χαράξεως.
)>Πεισθείς δτι αύτή άπετέλει τήν καλυτέραν λύσιν

πων), aπό δπου διοχετεύοντο πρός τό ύφιστάμενον ύδρα

άνέλαβα τήν εύθύνην νά δημοπρατήσω τό Ιfργον άνευ

γωγείον Παρνασσου τής ΕΕΥ δι' aνυψώσεως

όριστικής μελέτης. Καί τοϊ5το άφ' ένός μέν διότι τό

76

μ.

))Τό ύδραγωγείον τουτο εξυπηρέτησεν επί 25ετίαν πλή

ρως τήν πρωτεύουσαν καί εξακολουθεί νά εξυπηρετεί συμ
πληρωματικώς ταύτην, μετά τήν κατασκευήν τών ί\ργων

Μόρνοω) 138 •
'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλfjς θά συνοψίσει, σέ με
ταγενέστερο στάδιο, τίς εντυπώσεις του:

θέμα ήτα κατεπείγον καί άφ' έτέρου διότι εγνώριζα

δτι, εάν εχρόνιζε τό θέμα, θά εξεδηλουντο νέα ι άντι
δράσεις, αύτή τή φορά εξ άμφοτέρων τών διαμαχομέ
νων μερίδων μέ κίνδυνον νά ματαιωθή καί πάλιν τό
/fργον. 'Εντός τριετίας επερατώθη τό Ιfργον καί διο
χετεύθησαν

100.000.000

κυβ. ϋδατος εiς τήν λίμνην

τοϊ5 Μαραθώνος. 'Όταν /fφθασαν τά πρώτα νερά τής
«'Άξιον iδιαιτέρας μνείας είναι τό Ιfργον τής

'Υλίκη ς ή λίμνη είχε σχεδόν άποξηρανθή. Τό άπό

ύδρεύσεως τών ·Αθηνών, διότι είναι χαρακτηριστι

θεμά της είχε περιορισθή στά

κόν τοϊ5 αύδηριτισμοϊ5 των 'Ελλήνων.

πού δέν επαρκοϊ5σαν παρά διά τάς άνάγκας ένός διμή

Τό

4-5 έκατ.

κυβ. ϋδατος,

))Αί 'Αθήναι ύπέφεραν πάντοτε άπό λειψυδρίαν.

νου περίπου. Τουτο σημαίνει δτι, εάν δέν εlχεν άντι

κατεσκευάσθη ή λίμνη του Μαραθώνος, ή

μετωπισθή τό θέμα μέ άποφασιστικότητα καί ίσως

1930

όποία δμ ως μετά άπό λίγα χρόνια άπεδείχθη άνεπαρ

καί μέ κάποιαν αύθαιρεσίαν, τό φθινόπωρον τοϊ5

κής διά τήν κάλυψιν τών άναγκών τής πρωτευούσης.

ή Άθήνα θά επρεπε δι' Ιfλλειψιν ϋδατος νά εγκατα

Πρός ενίσχυσιν τής λίμνης εξετελοϊ5ντο διάφορα

λειφθή άπό τούς κατοίκους της.

1957

προσωρινά εργα, καί εύθύς μετά τόν πόλεμον, δταν

»Εlναι περιττόν νά είπω δτι ή άντιπολίτευσις δέν

τό θέμα τής ύδρεύσεως Ιfλαβεν όξυτέραν μορφήν,

παρέλειψε νά δημοκοπήση καί εiς τήν περίπτωσιν

ήρχισαν συζήτησιν διά τήν ριζικήν άντιμετώπισίν

αύτήν καί νά ζητή τήν άναστολήν του Ιfργοω> 139 •
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αύτά καί μάλιστα εlς συνάλλαγμα. Καί γνωρίζετε πόσον

1954

Κατά τή συζήτηση, άπό τήν εiδική έπιτροπή
έξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, του σχεδίου Ν.Δ. «πε
ρί καταργήσεως εiσφορaς ύπέρ του 'Οργανισμοί>

'Αποχετεύσεως καί έπιβολής εiδικου τέλους διά τά
νέα εργα ύδρεύσεως έξ 'Υλίκης καί άποχετεύσεως

βαρύ καί άντιοικονομικόν εlναι νά δανείζεσθε καί νά πλη
ρώνετε συνάλλαγμα δι

'

έργα ούχί άμέσου παραγωγής.

"Οταν συμβαίνη νά διατυπώνωμεν έπιφυλάξεις διά δάνεια
παρομοίας φύσεως άμέσου άποδόσεως καί παραγωγής, κα
τά μείζονα λόγον δέν θά έπρεπε νά ζ ητήσωμεν χρήματα τοίί

έξωτερικοίί, διά νά κάμωμεν τό έργον τής vδρεύσεως τών

εiς τήν περιοχήν τής πρωτευούσης», ό Κ. Καραμαν

'Αθηνών.

λής διευκρινίζει καί άναλύει, μετά τόν ύπουργό οι

έάν έδανειζόμεθα, ν, άναλάβωμεν συμβατικάς υποχρεώ

κονομικών

σεις παρομοίας έκείνων, α{ δποίαι vφίστανται σήμερον καί

πού

κάλυψε

τήν

οικονομική

κυρίως

πλευρά, τούς σκοπούς του νέου νομοθετήματος.

Τό πλήρες κείμενο τής άγορεύσεώς του πάνω στό
νευραλγικό θέμα τής ύδρεύσεως τti:ιν 'Αθηνών, εχει
ώς έξής:

'Αλλ' έκτός τούτου, θά είμεθα υποχρεωμένοι,

προκαλοίίν τάς διαμαρτυρίας τοίί άθηναϊκοίί λαοίί, μέ τάς

διαφόρους έταιρείας. Διότι, κύριοι συνάδελφοι, έάν κατά
τόν

1925,

δτε απεφασίσθη τό έργον τής vδρεύσεως τοίί

Μαραθώνος, άντί νά καταφύγωμεν εlς έξωτερικόν δανει
σμόν, vπήρχε τότε ό τρόπος, άλλά καί τό θάρρος, νά έφαρ

ιιΚύριοι συνάδελφοι, δέν νομίζω ότι έχω άνάγκην νά

μοσθή ή σημερινή πολιτική, δηλαδή νά ζητηθή άπό τούς

έξάρω τούς σκοπούς τούς δποίους καλείται νά έξυπηρετή

'Αθηναίους νά καταβάλουν τά χρήματα τής υδρεύσεώς

ση τό παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα.

των, δέν θά είχομεν τό δράμα, τό όποίον έχομεν έπί τόσα

'Εκείνο, τό δποίον

θά ήθελον νά διευκρινίσω, διότι άπό δ, τι άνεγράφη εiς τόν
τύπον έδημιουργήθη ή έντύπωσις ότι ό πόρος αύτός, ή

μάλλον τό τέλος αύτό, τό δποίον έπιβάλλεται, έπιβάλλεται

μόνον διά τήν ύδρευσιν, εlναι άνάγκη νά διευκρινισθή, ότι
έπιβάλλεται διά τήν κάλυψιν άμφοτέρων τών προγραμμά

έτη τώρα.
Θ. Χαβίνης: Μετά μίαν καταστροφήν τοιαύτης έκτά
σεως, ώς ή Μικρασιατική καί μέ

I

Υ2 έκατομ. πρόσφυγας,

δέν ήτο δυνατόν νά έξευρεθοϋν χρήματα.

των, aποχετεύσεως καί vδρεύσεως καί ότι ή Κυβέρνησις

Κ. Καραμανλής : Συνεπώς ή Κυβέρνησις διά τούς λό

έχει τήν γνώμην ότι τά θέματα αύτά εlναι συγγενή καί

γους αύτούς εvρέθη εiς τήν άνάγκην νά άποκλείση τήν

άλληλοσυμπληροίίνται. Αύτά εlναι τόσον άληθή, ώστε καί

λύσιν αύτήν καί κατέφυyεν εlς τήν vγιa καί δικαίαν, νά

έάν είχομεν τόν τρόπον τόν τεχνικόν καί τόν οiκονομικόν

ζητήση άπό τούς 'Αθηναίους τά μέσα τής κατασκευής τών

νά λύσωμεν τό θέμα τής vδρεύσεως καί έάν είχομεν τόν

υπονόμων καί τής υδρεύσεως, πράγμα τό όποίον γίνεται είς

τρόπον νά έπεκτείνωμεν τό έσωτερικόν δίκτυον, ώστε νά

Γc όλας τάς πόλεις καί τά μέρη τοίί κόσμου. Εlναι περιττόν νά

διοχετεύεται όλόκληρον τό ύδωρ τής 'Υλίκης εlς τούς κα

σaς είπω, κύριοι συνάδελφοι

ταναλωτάς, έάν δέν συμπληρωθή τό δίκτυον τής aποχετεύ

'Αθήνας

- διότι όλοι ζώμεν εlς τάς
- ότι ίσως ίσως α{ 'Αθήναι ε{ναι ή μόνη πόλις

σεως, δέν θά εlναι δυνατόν τό ύδωρ αύτό νά διοχετεύεται.

τοίί κόσμου ή όποία άνεπτύχθη καί έξελίχθη κατά τρόπον

Δ ιά τόν λόγον αύτόν, μέ τόν άξ ιότιμον συνάδελφο ν υπουρ

διάφορον τών άλλων πόλεων, θά ήμποροίίσε νά είπη κανείς

γόν τών ΟΙκονομικών έσκέφθημεν ότι θά έπρεπε κατά ένι

κατά τρόπον έντελώς τυχαίον. Αύτός εlναι ό λόγος, διά τόν

αίον τρόπον ν' άντιμετωπίσωμεν τό θέμα. Εlσηγήθημεν,

δποίον τά βασικά κοινωφελή έργα, τά όποία γίνονται είς

λοιπόν, εiς τήν Κυβέρνησιν, ότι θά έπρεπε νά δημιουργηθή

όλα τά μέρη τοίί κόσμου προηγοίίνται πρίν έπεκταθή μία

εiδικός ένιαίος πόρος, δ δ ποίος θά έκάλυπτεν άμφότερα τά

πόλις- ήδη εvρισκόμεθα είς τήν άνάγκην νά άντιμετωπί

προγράμματα. 'Όσον άφορά τόν τρόπον τής χρηματοδοτή

σωμεν πολλαπλaς τεχνικάς καί οlκονομικάς δυσχερείας,

σεως τών δύο προγραμμάτων, καί εiδικώτερον τοίί προ

διά νά πραγματοποιήσωμεν έκείνα, τά όποία έγκαίρως δέν

γράμματος τής vδρεύσεως, ή Κυβέρνησις εlχε τήν δυνατό

έγένοντο.

τητα νά έκλέξη μίαν έκ τών τριών λύσεων. νΗ θά έπρεπε νά

δέλφων έθιξαν τήν τεχνικήν πλευράν τοίί θέματος, ή προ

χρηματοδοτηθή ή ύδρευσις τών 'Αθηνών άπό τόν κρατι

σωπική μου γνώμη εlναι ότι τό θέμα αύτό δέν άποτελεί,

'Επειδή όμως ώρισμένοι έκ τών κυρίων συνα

κόν προϋπολογισμόν, πράγμα τό δποίον τό άπέκλεισε, καί

ούτε δύναται νά άποτελέση, aντικείμενον συζητήσεως, άλ

όρθώς, ή Κυβέρνησις, διότι εiς μίαν έποχήν, κατά τήν

λά καί έάν ήδύνατο νά άποτελέση, δέν θά ήτο δυνατόν ή

δποίαν καί ή τελευταία κοινότης τής vπαίθρου κατασκευά

συζήτησις α6τή νά δδηγήση εlς συγκεκριμένας άποφά~εις.

ζει τά κοινωφελή της έργα έξ iδίων της πόρων, καί πολλά

"Οπως γνωρίζετε, έν τεχνικόν ζήτημα, καί μάλιστα τής

κις μέ προσωπικήν έργασίαν τών κατοίκων της, δέν θά ή το

έκτάσεως έκείνου τό όποίον συζητοίίμεν, είναι δύσκολον

όρθόν ούτε δίκαιον άπό τόν κρατικό ν προϋπολογισμό ν νά

νά λυθή. Συζητοίίμεν μεταξύ τών τεχνικών τό θέμα αύτό έπί

κατασκευσθοίίν τά έργα αύτά. 'Υπήρχεν ό άλλος τρόπος:

7 έτη,

διά νά μ ή γίνη δυσάρεστος ή Κυβέρνησις, έπιβάλλουσα τό

δικαστήρια άκόμη, καί δέν κατέστη δυνατόν νά άντιμετω

κατά τρόπον ό όποίος ώδήγησεν αύτούς καί εlς τά

βάρος αύτό, ήτο δυνατόν νά καταφύγη εlς δανεισμόν. Καί

πισθή. Πώς ήτο δυνατόν ήμείς,

πληροφορώ τήν Έπιτροπήν ότι vπήρξαν προτάσεις τρι

τήσεως νά καταλήξωμεν εiς aποτελέσματα;

ol μή

τεχνικοί, άνευ συζη

ών τεσσάρων ξένων έταιρειών, προσφερομένων νά χρημα

))Παρά ταίίτα, έπειδή ώρισμένοι έκ τών κυρίων συνα

τοδοτήσουν καί νά έκτελέσουν τό έργον, έπιθυμούντων

δέλφων έθιξαν τήν τεχνική ν πλευράν τοίί ζητήματος, εlμαι

όμως ν' άναλάβουν καί τήν έκμετάλλευσιν αύτοίί. Ή Κυ

υποχρεωμένος νά είπω πρός τήν Άντιπροσωπείαν, ποία

βέρνησις ή το υποχρεωμένη ν, άποκλείση καί τήν λύσιν

vπήρξεν ή διαδικασία, τήν όποίαν ήκολούθησεν ή Κυβέρ

αύτή ν διά δύο λόγους. Πρώτον, διότι έάν διά δανείου έξω

νησις διά νά φθάση εlς τήν λύσιν τήν όποίαν δίδει καί ή

τερικοίί έξετελείτο τό έργον τής vδρεύσεως, θά είμεθα

όποία εlναι ή όθροτέρα.

υποχρεωμένοι εiς τό μέλλον ν, άποδώσωμεν τά χρήματα

)) 'Υπήρχε

μεγάλη έρις κατά τό παρελθόν, μεταξύ δύο
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τεχνικά έργα, προϋπέθετε σήραγγα

6 !1

χιλιομέτρων έπί

χρόνια όξύτατος άγών διά νά έπικρατήση ή μία έκ τών δύο

βραχώδους έδάφους καί μίαν άλλην έπίσης σήραγγα. Καί

λύσεων. Δύναμαι νά είπω ότι όρθώς αί προκάτοχοι Κυβερ

μόνον αύτά τά δύο έστοίχιζαν

νήσεις υίοθέτησαν τήν λύσιν τής 'Υλίκης. Ή άλλη, τής

πώς, άνεξαρτήτως τών σκέψεων, τάς δ ποίας ύπέκρυπτεν ή

Σουβάλας, ή όποία ύπεστηρίχθη άπό τήν 'Εταιρείαν 'Υδά
των, ήτα μία λύσις, ή όποία προϋπέθετεν ύδραγωγείον

70

'Εταιρεία, άπεδείχθη τεχνικώς καί οΙκονομικώς άσύμφο
ρος.

σημερινών δραχμών, πα

»ΟfJτως εlχον τά πράγματα, όταν ή ύπηρεσία, ή Ιδική
μου, ήσχολ ήθη μέ τή ν διερεύνησι ν τών έπιχειρημάτων καί

7.000.000

τών στοιχείων τής 'Εταιρείας, διότι διεπίστωσεν ότι ύπήρ

άπροσδιόριστον.
»Ήτα φυσικόν αί προκάτοχοι Κυβερνήσεως καί οί
προηγούμενοι έμου εΙς τό ύπουργείον Δημοσίων VΕργων

άγών αύτός διεξήγετο μέχρι του

χε

τρόπος χαράξεως πολύ

καλύτερος άμφοτέρων.

'Η

ύπηρεσία του ύπουργείου Δημοσίων VΕργων εlργάσθη έπί

τέσσαρας μήνας καί διεπίστωσεν ότι ε{ναι δυνατή ή έκτέ

νά υίοθετήσουν τήν λύσιν τής 'Υλίκης.

»Ό

δισεκατομμύρια. Συνε

έκατ. κυβικών καί χρόνον έκτελέσεως

χιλιομέτρων, δαπάνην
ροχήν fJδατος
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1950.

Ή τότε Κυ

λεσις ύδραγωγείου

45 χιλιομέτρων έναντι 44 τής Θηβαϊκής

βέρνησις έλαβε τήν δριστικήν άπόφασιν νά παραμερίση

καί

τήν λύσιν τής Σουβάλας καί νά υίοθετήση τήν λύσιν τής

ρως οlκονομικώτερον.

76

τής παραγωγικής καί ότι τό έργον αύτό ε{ναι άπεί

'Υλίκης. VΕδωσα τήν έντολήν νά συνταχθή ή σχετική με

»Ή Κυβέρνησις ε{χεν βεβαίως πάντα λόγον νά λάβη

λέτη. Καθ ' ή ν έποχήν συνετάσσετο ή μελέτη τής ύδρεύ

σοβαρώς ύπ' όψιν της μίαν τοιαύτην εlσήγησιν, όχι διότι

σεως έξ 'Υλίκης παραγωγικώς, ύπεστηρίχθη άπό μερίδα

ήτα τής ύπευθύνου ύπηρεσίας του ύπουργείου Δημοσίων

τεχνικών καί άπό τήν Έταιρείαν 'Υδάτων ότι ύπάρχει άλ

VΕργων καί τής Διευθύνσεως 'Υδρεύσεως 'Αθηνών, μολο

λη λύσις έξ

νότι κατά τό παρελθόν ε{χ εν ταλαιπωρηθή άπό τάς άπόψεις

Ύλίκης, άλλη συμφερωτέρα.

Δηλαδή ή

'Εταιρεία 'Υδάτων έγκατέλειψε "τήν λύσιν τής Σουβάλας,

τών διαφόρων τεχνικών εlς τοιουτον βαθμόν, ωστε νά μή

έπειδή ούδείς ύπουργός καί καμμία Κυβέρνησις δέν θά ή το

έχη έμπιστοσύνην εΙς κανέναν εlδικόν, άλλά έθεώρησε

δυνατόν νά συνεχίση, καί έδέχθη νά γίνη έξ Ύλίκης, μέ

σκόπιμον τήν μελέτην αύτήν νά θέση ύπ' όψιν εlδικών

τήν διαφοράν όχι παραγωγικώς, διότι ύπεστήριζεν ότι

τεχνικών. Συνεκρότησα, πρός τουτο, μίαν έπιτροπήν άπό

ύπήρχεν άλλη λύσις χαράξεως, ή όποία εlναι πολύ πρα

τέσσαρας έγκρίτους τεχνικούς ύδραυλικούς

κτικωτέρα καί κατά πολύ οlκονομικωτέρα. VΕλεγε, λοιπόν,

δποίων δύο καθηγηταί Πολυτεχνείου

ένώ τό ύδραγωγείον τό δποίον θά κατασκευάσωμεν παρα

κασώνην, Καλίνσκη, Άλτηγόν καί Κυριακόν. Τούς παρε

γωγικώς έχει μήκος

κάλεσα, άφ' ένός μέν νά μου είπουν τήν γνώμη ν των έπί

70 χιλιομέτρων καί δαπάvην 180 δισε
κατομμυρίων μέ τρία κυβικά καί όχι μέ 7- διότι μέ 7 έχει
260- ύπάρχει μέση λύσις, νά γίνουν 44 χιλιόμετρα πού θά
στοιχίσουν μόνον 70 δισεκατομμύρια. 'Ανεξαρτήτως του

-

-

έκ τών

τούς κυρίους Καρα

τής προτάσεως τής ύπηρεσίας του ύπουργείου, έάν ή λύσις
εlσαχθή, καί έν συνεχεί~ νά μου κάμουν μίαν συγκριτική ν

μελέτην τών τριών χαράξεων.

έάν ή λύσις αύτή προετείνετο άπό τήν 'Εταιρεία ν 'Υδάτων

»Δηλαδή τήν ύπεχρεώσαμεν, εΙς τήν κρίσιν της, νά λά

ή άπό ώρισμένην μερίδα τεχνικών, δέν ήτα δυνατόν νά μ ή

βη ώς βάσιν τό αίτημα τής έγκριθείσης μελέτης Ραυτοπού

έξετασθή τό ζήτημα. Διότι, άν έπροχωρούσαμεν άνεπιφυ

λου, διότι μόνον ή μελέτη, πλήρως έγκρινομένη άπό τό

λάκτως εΙς τήν έκτέλεσιν τής μελέτης τής παραγωγικής,

Συμβούλιον καί άπό τήν Κυβέρνησιν, ήτο ή παρευβοϊκή.

καί μετά ένα ή δύο χρόνια άπεδεικνύετο ότι ή λύσις τήν

Εlπον ότι καί τάς τρείς χαράξεις θά τάς κρίνετε μέ τό αύτό

δποίαν ύπεστήριξαν ή 'Εταιρεία 'Υδάτων καί οί τεχνικοί

κριτήριον, μέ βάσιν τάς τιμάς τής συγκεκριμένης μελέτης

ήτα όρθοτέρα, δέν θά είχαμεν τρόπους νά δικαιολογηθώ

καί μέ βάσιν τήν αύτήν παροχήν fJδατος.

μεν. Ώφείλαμεν νά έξετάσωμεν τήν λύσιν αύτή ν, εΙς τρό

»Λοιπόν ήμην ύποχρεωμένος, διά νά έχω άσφαλή τήν

πον ωστε, έάν ή το όρθοτέρα, νά τήν υίοθετήσωμεν, έάν δέν

κρίσιν τής έπιτροπής, νά τούς περιορίσω τά όρια τής κρί

ή το

σεώς των, καί τούς είπαν ότι μέ τά δεδομένα αύτά, τά όποία

-

όπως άπεδείχθη

-

νά τήν άποκλείσωμεν.

Ά να

γνωρίζομεν ότι ή λύσις δέν εlναι συμφερωτέρα.
»'Όταν, λοιπόν, άνέλαβον τό ύπουργείον Δημοσίων

θά Ισχύσουν καί διά τάς τρείς χαράξεις, νά μου κάνουν
μίαν σχετικήν μελέτην.

VΕργων, διεξήγετο ή συζήτησις αύτή έπί του θέματος καί

»'Η έπιτροπή αύτή, ή όποία άπετελέσθη έξ εΙδικών,

ύπέβαλον σχετική ν μελέτη ν. Ή 'Εταιρεία δέν εlχε μελέ

μεταξύ τών όποίων καί δύο καθηγηταί του Πολυτεχνείου

τη ν, ούδέ κάν προμελέτη ν, άλλά ε{χεν ώρισμένα στοιχεία,

εΙδικευμένοι εlς τά ύδραυλικά, κατά τρόπον δμόφωνον

τά όποία εlχε συγκεντρωμένα μέ τήν προοπτικήν ότι ή

άπεφάνθη, εΙς μίαν πολυσέλιδον έκθεσίν της, ότι ή λύσις ή

λύσις της κατευθύνετο πρός τήν λύσιν Σουβάλας.

όποία έμελετήθη καί έπροτάθη άπό τήν ύπεύθυνον ύπηρε

Θ. Χαβίνης: Εϊμεθα σύμφωνοι, διότι ή 'Εταιρεία άπέ
βλεπεν εiς τήν λύσιν, κατ' ούσίαν, Σουβάλας .
Κ. Καραμανλής: Δίότι ή λύσις, τήν δποίαν προέτεινε

πρός 'Υλίκη ν, ούσιαστικώς κατευθύνετο πρός Σουβάλαν.

σίαν του ύπουργείου, ε{ναι ή καλυτέρα. Δέν ήρκέσθην εΙς
αύτό.

}} "Οπως

γνωρίζετε, καλώς ή κακώς, δ

v

Αρειος Πάγος

τών τεχνικών εlς τήν 'Ελλάδα ε{ναι τό Συμβούλιον τών
Δημοσίων VΕργων.

Ύπεστηρίχθη ότι θά έφθαναν τά έργα εΙς Ρακτόζην. Θά

ιιΠαρέπεμψα τόσον τήν εlσήγησιν καί τήν μελέτη ν τής

εύρίσκετο μία άσθενής Κυβέρνησις ή ύπουργός, δ δποίος

ύπηρεσίας μου, όσον καί τήν μελέτη ν τής εΙδικής έπιτρο

θά δεχθή τήν παλαιάν λύσιν, τήν παλαιάν τακτικήν της.

πής, εΙς τό Συμβούλιον Δημοσίων VΕργων, τό δποίον άπε

'Ανεξαρτήτως αύτου, τό όποίο ν ήμπορεί νά ή το άληθές

τελείτο, έκτός τών άλλων, καί άπό τούς τέσσαρας γενικούς

-ήμπορεί καί όχι- άπεδείχθη ότι ή λύσις ήτα άσύμφο

διευθυντάς του ύπουργείου καί άπό δύο καθηγητάς του

ρος, διότι ήτα πολύ δαπανηρά, διότι προϋπέθετε τεράστια

Πολυτεχνείου, τόν κ. Πίπαν καί τόν κ. Ρουσσόπουλον.
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))Συνήλθον κατ' επανάληψιν, tξήτασαν τήν είσήγησιν
του ύπουργείου, τήν έκθεσιν τijς επιτροπής καί ολον τό

ύλικόν, τό δποίον συνεκεντρώθη δι

'

ολας τάς χαράξεις.

θυσίας άπό τόν aθηναϊκόν λαόν διά τήν εκτέλεσιν τών
έργων.

)) 'Εάν ή Κυβέρνησις παρεσύρετο aπό οσα λέγονται καί

τό Συμβούλιον τών Δημοσίων ~Εργων,

γράφονται τάς τελευταίας ήμέρας έπί του θέματος τής

κατά τρόπον δμόφωνονκαί αύτό, οτι ή λύσις τήν δποίαν

ύδρεύσεως, δηλαδή άπό τήν κριτική ν ή δποία άσκείται tπί

)) 'Αποφαίνεται

όφείλει aδιστάκτως νά υίοθετήση ή Κυβέρνησις εlναι αύτή

τής άποφάσεως τών δποίων έλαβεν ή Κυβέρνησις, θά πα

τήν δποίαν εμελέτησαν καί τήν δποίαν είσηγείται ή ύπεύ

ρεσύρετο εΙς τόν φαυλον έκείνον κύκλον τών συζητήσεων
του παρελθόντος, αί δ ποία ι, οπως ε{πον καί προηγουμένως,

θυνος ύπηρεσία του ύπουργείου.
))Κύριοι συνάδελφοι, ούτε εγώ ε{μαι τεχνικός, ούτε τά

διεξαχθεiσαι μέ προκατάληψιν καί φανατισμόν, όχι μόνο ν

ύπόλοιπα μέλη τής Κυβερνήσεως, άλλά ούτε καί οί συνά

έξέθεσαν τό Κράτος, aλλά κατέστησαν άδιάβλητον τήν

δελφοι πού παρίστανται εΙς τήν Βουλήν.
))Μία Κυβέρνησις, σεβομένη έαυτήν καί επιθυμουσα νά

πραγματοποίησι ν τής ύδρεύσεως. 'Οφείλει, λοιπόν, ή Κυ

βέρνησις, άνεξαρτήτως του tάν ύπάρχουν καλόπιστοι ή

πράξη τό καλύτερον, δέν ήτο δυνατόν νά άγνοήση τάς

κακόπιστοι άντιρρήσεις έν σχέσει μέ τήν λύσιν αύτή ν, τήν

ύπευθύνους συμβουλάς, δμοφώνως διατυπωθείσας, ολων

δποίαν προέκρινε, νά προχωρήση εlς τήν λύσιν αύτήν,

αύτών τών ύπευθύνων συμβούλων της καί εΙδικών επί του

διότι πiiσα περαιτέρω συζήτησις tπί του τεχνικου θέματος

θέματος αύτου καθηγητών του Πολυτεχνείου καί νά άνα

θά σημάνη ματαίωσιν δριστικήν του έργου.

ζητήση τήν άλήθειαν εΙς τάς άπόψεις άνευθύνων παραγόν

))Γνωρίζουν οί κύριοι συνάδελφοι, οί δποίοι διετύπω

των, Ιδιωτών τεχνικών, οί δποίοι ήμπορεί νά ε{ναι καθ'

σαν τάς aντιρρήσεις των, πόσον επίμονος

ολα άξιόλογοι, aλλά ήμπορεί νά έχουν είτε ήθικά είτε ύλι

νά είπω δραματική

κά συμφέροντα.

λύσις εΙς τό θέμα τής ύδρεύσεως, διότι τό θέμα αύτό ε{χε

))λέγω, λοιπόν, οτι ή Κυβέρνησις, προκειμένου νά δώ

-

-

θά ήδυνάμην

προσπάθεια άπαιτεiται, διά νά δοθή

τήν πολιτικήν του, είχε τήν συμβατικήν του, εlχε τήν οl

ση λύσιν εΙς τό τεχvικόν ζήτημα, ήκολούθησε διαδικασίαν

κονομικήν του, είχε τήν τεχνικήν του πλευράν.

τελείως aδιάβλητον, διαδικασίαν, ή δποία, επαναλαμβάνω,

λοιπόν, αύτό τό θέμα, τό δποίον εταλαιπώρησεν επί

"Οταν,

επιτρέπει εΙς ολους ήμiiς νά έχωμεν τό αίσθημα οτι ή λύσις

χρόνια τάς 'Αθήνας, οταν αύτό τό θέμα, τό δ ποίον ήγειρε

τήν δποίαν τελικώς υίοθέτησεν ε{ναι ή όρθοτέρα.

συζητήσεις έπτά καί όκτώ ετών, άγεται πρός λύσιν καί

50

))Ε{ναι περιττόν νά σiiς είπω οτι εφροντίσαμεν, ώστε

προκρίνεται μία λύσις δριστική, δέν εlναι όρθόν ή άπόφα

ολοι αύτοί, τών δποίων εξητάσαμεν τήν γνώμη ν, νά ε{ναι

σις τής Κυβερνήσεως επί του προκειμένου νά τυγχάνη αύ

μεταξύ εκείνων οί δποίοι κατά τό παρελθόν δέν aνεμεί

τής τής κριτικής. Διότι, κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε κα

χθησαν εΙς τό θέμα, ούτε ε{χον συμφέροντα επί του θέμα

λύτερον έμου, tάν σήμερον εδεχόμη ν, πειθόμενος εlς τά

τος, διά νά ύπάρξη ή βεβαιότης οτι ή κρίσις των, ή συμβο

επιχειρήματά σας -διότι δέν πείθομαι εlς αύτά, επανα

λή των, θά ήτο aντικειμενική, θά ήτο τιμία.

λαμβάνω οτι έχω τήν ύπεύθυνον γνώμη ν ολων τών ύπευθύ

))λέγω, λοιπόν οτι, οταν ή Κυβέρνησις ήκολούθησεν

νων συμβούλων, τών τεχνικών συμβούλων τής Κυβερνή

αύτή ν τήν διαδικασίαν, τήν δποίαν ήκολούθησεν, εδέχθη

σεως, τών είδικών ύδραυλικών του Πολυτεχνείου καί συ

κατά τρόπον δμόφωνον καί aνεπιφύλακτον τήν συμβου

νεπώς εlμαι ύποχρεωμένος νά δεχθώ οτι αί συμβουλαί των

λήν, aπό ολα αύτά τά όργανα καί τούς εΙδικούς τεχνικούς,

καί αί γνώμαι των ε{ναι όρθαί

οτι ώφειλε νά προχωρήση εΙς τήνλύσιναύτήνδιότι ε{ναι ή

ήμπορεί καί πάλιν τό θέμα νά συζητηθή aπό τεχνικής

προτιμοτέρα, τόσον aπό άπόψεως κόστους, οσον καί aπό

πλευρiiς, αύτό θά εσήμαινε οτι ούτε μετά

άπόψεως χρόνου κατασκευής.

τό έργον. Τό λέγω αύτό όχι διότι δέχομαι οτι ή λύσις, τήν

-

άλλά, εάν εδεχόμην, οτι

50 έτη θά εγένετο

δυνατόν, επαναλαμβάνω, νά άγνοήση τήν γνώ

δποίαν προεκρίναμεν δέν ε{ναι όρθή, διότι σiiς είπον οτι

μη ν ολων αύτών τών ύπευθύνων συμβούλων της καί νά

έχομεν ύπευθύνους γνωματεύσεις, έχομεν άπόφασιν του

άναζητήση γνώμας Ιδιωτών τεχνικών, οί δποίοι ήμπορεί

Συμβουλίου Δημοσίων νΕργων καί εlδικήν μελέτη ν τής

νά ε{ναι καθ' ολα άξιόλογοι άλλά οί δποίοι ήμπορεί νά

εΙδικής ύπηρεσίας ύδρεύσεως 'Αθηνώ ν. Δέν ή το δυνατόν

έχουν λόγους προσωmκούς, φιλοτιμίας, λόγω τών διενέ

δι' ήμiiς, τήν Κυβέρνησιν, νά ύπάρξουν μεγαλύτεραι εγ

ξεων του παρελθόντος, ή λόγους προσωπικών συμφερόν

γυήσεις έπί τών δποίων νά στηρίξωμεν τάς aποφάσεις μας.

)) Ήτο

των νά ύποδείξουν εσφαλμένην λύσιν;
))Νομίζω, λοιπόν, δι

' οσων εlπον,

Άλλά, έπαναλαμβάνω, άπευθυνόμενος πρός εκείνους, οί

οτι aποδεικνύεται οτι

δποίοι συμβαίνει νά έχουν άντιρρήσεις διά τήν τεχνική ν

ή Κυβέρνησις ήκολούθησε τήν όρθήν διαδικασίαν, προ

πλευράν του θέματος, οτι έκείνο τό δποίον προέχει ε{ναι

κειμένου νά λάβη τήν δριστικήν της άπόφασιν. 'Αλλά tάν,

νά προχωρήσωμε εlς τήν έκτέλεσιν του έργου.

κύριοι συνάδελφοι, συμβαίνη νά ύπάρχουν μεταξύ ήμών

))Θά επεθύμουν, χωρίς νά θέλω νά θίξω τόν άξ ιότιμον εκ

τινές οί δποίοι παρά ταυτα δέχονται οτι ή Κυβέρνησις

Πρεβέζης συνάδελφον, δ δποίος ήγειρε τάς σοβαρωτέρας

ώφειλε νά aγνοήση ολας αύτάς τάς γνώμας τών εΙδικών

καί εντονωτέρας άντιρρήσεις επί του τεχνικου θέματος, νά

συμβούλων της καί νά προχωρήση εΙς άλλην λύσιν καί

του είπω οτι κάποτε είχον έρωτήσει τόν aείμνηστον Σοφού

οτι, συνεπώς, ή λύσις τήν δποίαν υίοθέτησε δέν ε{ναι ή

λη ν διατί ή aντιπολίτευσις έπί ένός θέματος, τό δποίο ν

Ιδεώδης, θά ε{χον νά είπω, άπαντών πρός αύτούς, οτι ή

κατά τρόπον άναμφισβήτητον έξυπηρετουσε τό κοινόν

χειροτέρα λύσις εlναι προτιμοτέρα άπό τήν εκκρεμότητα.

συμφέρον, πήρε τήν θέσιν τήν δποίαν πήρε; Μου ε{πε,

τό δποίον έχει σημασία ν εlς τό έξής εlναι ο τι

λοιπόν, δ άείμνηστος Σοφούλ ης: "Παιδί μου, εlς τόν τόπον

ή Κυβέρνησις, μέ τήν προεργασίαν τών προκατόχων, μέ

αύτόν ολοι θέλουν νά κάμουν τό καλό, άλλά νά τό κάμου ν

)) 'Εκείνο,

τήν φιλότιμον προσπάθειαν τών τεχνικών της ύπηρεσιών,

αύτοί. 'Εάν ομως πρόκειται νά τό κάμουν άλλοι, ποτέ νά

εύρίσκεται σήμερον εΙς τήν εύχάριστον θέσιν νά ζητήση

μή γίνφλ
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»Παρακαλώ, λοιπόν, τήν Βουλή ν, χωρίς δισταγμούς, μέ
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ον παρευβοϊκών έκτάσεων ε{ ναι μεγίστη διά τήν 'Εθνική ν

τήν βεβαιότητα δτι ή Κυβέρνησις ήκολούθησεν έπί τofi

μας Οiκονομίαν καί εχει διαπιστωθή έπανειλημμένως καί

θέματος τήν όρθοτέραν λύσιν, καί μέ τήν βεβαιότητα δτι

άπό άποφάσεις των άρμοδίων ύπηρεσιακών συμβουλίων

έξυπηρετεί μίαν ζωτικήν, σημαντικήν άνάγκην τής πρω

καί άπό διαφόρους εiδικούς έμπειρογνώμονας ήμεδαπούς

τευούσης, νά δεχθή τό παρόν νομοσχέδιον, διά νά προχω

καί άλλοδαπούς.

ρήσωμεν είς τήν έκτέλεσιν τofi έργουι>.

»Παρακαλώ, λοιπόν, νά διασαφηνίσητε, έάν μέ τήν

Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, δ Κ. Κα
ραμανλής ε{χε έκτεταμένο διάλογο μέ τούς βουλευ
τές Θ. Χαβίνη, Π. Ντεντιδάκη, Δ. Βουρδουμπii καί

έκτέλεσιν τών άποφασισθέντων ύπό τής Κυβερνήσεως ερ

γων διά τήν ϋδρευσιν τών 'Αθηνών, έρωτώ έάν προβλέπε
ται καί ε{ναι δυνατή ή μελλοντική έκτέλεσις εργων άρδεύ
σεως τών παρευβοϊκών έκτάσεων, διότι νομίζω δτι διά τών

Ν. Κουντούρη. Σ' δ,τι είδικότερα άφορα τήν τεχνική

δηλώσεών σας εiς τούς άντιπροσώπους του τύπου, δχι μό

aποψη τοϋ θέματος, άναφέρθηκαν τά έξής:

νον δέν άπεκλείσατε τήν μελλοντικήν έκτέλεσιν τών άρ

Κ. Καραμανλής : Ή τεχνική άποψις δέν νομίζω δτι δύ

ναται νά άποτελέση άντικειμένον συζητήσεως άπόψε.

δευτικών εργων, άλλά, τουναντίον, άφήσατε νά εννοηθή
δτι ε{ναι πιθανή ή εκτέλεσις τοιούτων άρδευτικών εργων.
Παρακαλώ, λοιπόν, νά διασαφηνίσητε τό ζήτημα τουτο, τό

Θ. Χαβίνης: Βεβαίως θά άποτελέση άντικείμενον συζη
τήσεως, διότι πρόκειται περί του μεγαλυτέρου ζητήματος

του έλληνικου Κράτους.

δποίον ε{ναι τόσον γενικώς ενδιαφέρον καί πάντως ενδια
φέρει καί εμέ ώς βουλευτήν τής περιφερείας Εuβοίας.

Κ. Καραμανλής:

Κ. Καραμανλής: Δέν έχω άντίρρησιν νά συζητήσω, έάν
θέλετε, καί τήν πλευράν αι5τήν.

Ή Κυβέρνησις διαχωρίζει τό θέμα

τής vδρεύσεως άπό τό θέμα τής άρδεύσεως, διότι ή συσχέ

τισις τής vδρεύσεως τών 'Αθηνών μέ τό θέμα τής άρδεύ
σεως θά έγένετο άφορμή νά μή γίvη ποτέ ή ύδρευσις τών

Θ. Χαβίνης: Κύριε ύπουργέ, άποφασίζετε νά κάμετε
τοιουτον εργον Ciνευ δριστικής μελέτης; Που Ί'ικούσθη νά
γίνη τοιουτον εργον χωρίς δριστικήν μελέτην;

'Αθηνών. 'Εάν συνδυάσωμεν τό θέμα τής vδρεύσεως τών
'Αθηνών, τό δποίον είναι έπείγον, μέ τήν ιΊρδευσιν, τότε
δέν γίνεται τίποτε. 'Όλοι οί παριστάμενοι συνάδελφοι καί

Κ . Καραμανλής: Κύριε συνάδελφε, τό τί χάραξις θά

γίνη, θά γίνη τοfiτο όχι διά νόμου, άλλά μέ διοικητικήν
πρaξιν ύπ' ει5θύνην τής Κυβερνήσεως.

πρό παντός οί έκπροσωποfiντες τήν άντιπολίτευσιν, οί
δποίοι

ήσχολήθησαν μέ τό θέμα αι5τό,

ι]σχολήθησαν,

όφείλω νά είπω, καί κατέβαλον έπίμονον προσπάθειαν,
άλλά τό θέμα έχει τήν τεχνικήν καί τήν οlκονομικήν του

Θ. Χαβίνης: 'Επειδή άναλαμβάνετε τήν εuθύνην σείς,

πλευράν. Τό γεγονός δτι έβρεξε πέρυσι καί άνεκουφίσθη

δηλαδή ή Κυβέρνησις, ε{ναι ύποχρεωμένη ή έπιτροπή νά

μεν έφέτος, δέν νομίζω δτι πρέπει νά μaς δημιουργήση

τό δεχθή;

μίαν άνεσιν. 'Εάν γίνη άρδευσις, ή όποία προϋποθέτει μί
αν μελέτη ν τής νέας προσθέτου δαπάνης, νομίζω δτι τοfiτο

Κ. Καραμανλής: Βλέπω δτι εlσθε πολύ δρμητικός, κύριε
συνάδελφε. 'Απόψε συζητείται ή οίκονομική πλευρά τofi

δέν συμφέρει εlς τήν 'Ελλάδα νά κάμη άρδεύσεις δι' άνυ
ψώσεως τών ύδάτων.

θέματος. Ή τεχνική δέν άποτελεί άντικείμενον νομοθετι

»Κύριε συνάδελφε, έχετε τάς άπόψεις σας καί έγώ τάς

κής ρυθμίσεως, άλλά άντικείμενον διοικητικής πράξεως.

lδικάς μου. 'Εγώ άπαντώ διατί ή Κυβέρνησις, έπιθυμοfiσα

Παρά ταfiτα, είμαι πρόθυμος νά συζητήσω καί νά δώσω

νά έπιταχύνη τήν λύσιν τofi προβλήματος τi/ς vδρεύσεως

έξηγήσεις. 'Ηθέλησα νά κάμω αι5τήν τήν διευκρίνισιν, διό

τών 'Αθηνών, διεχώρισε τό θέμα τής άρδεύσεως. "Οταν

τι δέν πρέπει νά άναλωθή ή συνεδρίασις μέ τήν συζήτησιν

έχετε τήν πεδιάδα τών Σερρών, τής Θεσσαλονίκης καί τofi

τής τεχνικής πλευράς, άλλά νά λυθή τό οίκονομικόν μέρος
τofi νομοσχεδίου καί, έάν θέλετε, συζητοfiμεν καί τό άλλο,

'Αγρινίου,

αί δποίαι διαρρέονται

άπό

ποταμούς,

τών

δποίων τό νερό ήμπορεί νά τό χρησιμοποιήσετε διά φυσι

τό τεχνικό ν. Δέν έχουν διάφορον παροχή ν αί δύο χαράξεις

κής ροής, καί δέν έχομεν άρδευτικό νερό, καί δέν έχομεν

καί ή παροχή κρίνεται άπό τήν χωρητικότητα τofi υδραγω

ιΊρδευσιν, θά κάμωμεν ιΊρδευσιν έν συσχετισμφ μέ τό έρ

γείου τού Κακοσάλεσι.

γον τής ύδρεύσεως τών 'Αθηνών καί μέ άνυψωμένα νερά;

Π. Ντεντιδάκης: 'Υπολογίσατε, κύριε ύπουργέ, τί θά
δώση αuτή ή φορολογία του

3%;

ύδρεύσεως τών 'Αθηνών.

Κ . Καραμανλής: Τό ύπουργείον Οίκονομικών ύπελόγι
σεν δτι θά άποδώση περί τά

/30.000.000 τά 4 χρόνια καί θά

καλύψη δλον τό πρόγραμμα κατά τόν έξής τρόπον. VΕχο

μεν καί άλλους πόρους εlδικούς, δπως είναι τά δικαιώματα
τών συνδέσεων.

105.000.000,

Καί τά δύο προγράμματα καλύπτουν

ή φορολογία δέ θά άποδώση

/30.000.000.

Αι5-

τοί εlναι ύπολογισμοί τofi vπουργείου ΟΙκονομικών.

'Ο διάλογος συνεχίστηκε ώς έξή ς:
Κ. Μπακόλας: Κύριε ύπουργέ, ή σπουδαιότης τής πα
ρευβοϊκής χαράξεως διά τήν Ciρδευσιν

Ή Κυβέρνησις είναι πρόθυμος νά έξετάση έάν ύπάρχη
ζήτημα άρδεύσεως, άλλά μετά τήν λύσιν τofi θέματος τής

70 χιλιάδων καί πλέ-

Δ. Βουρδουμπάς: Καί άκριβώς αuτό είναι, κύριε ύπουρ
γέ, τό θέμα επί του δποίου εγένετο ή παρατήρησις ή {δική
μου.

Κ. Καραμανλής:

'Εάν vπάρχη ή δυνατότης νά παρα

σκευασθή τό θέμα τεχνικώς, νά έφαρμοσθή τοfiτο, άλλ

'

όχι συγχρόνως μέ τό θέμα τής vδρεύσεως τών 'Αθηνών.

Εlμαι δέ ύποχρεωμένος νά δώσω τήν άπάντησιν εlς τόν
κύριον συνάδελφο ν.

Ά νεξαρτήτως τής χαράξεως, τήν

δποίαν θά προκρίνωμεν καί τήν δποίαν προεκρίνομεν, δε
δομένου δτι ή πηγή τofi νεροfi τής 'Υλίκης, δηλαδή ή
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Καρδίτσα, κατά τήν διάρκειαν τού θέρους δέν δίδει παρο
χή ν, διότι έξοδεύεται δλο τό νερό μέ iiρδευσιν, όποιοδή
ποτε άρδευτικόν έργον καί iiν κάμετε, θά τό κάμετε δι

'

άντλήσεως.

Κατά τή θεμελίωση του εργου, ό ύπουργός Δημο

σίων 'Έργων είπε, μεταξύ άλλων:
«Τό έργον τό όποίον έγκαινιάζομεν σήμερον εl

ναι άπό τά μεγαλύτερα τεχνικά έργα τά όποία έξετελέ

Θ. Χαβίνης: VΟχι, κύριε ύπουργέ. Διά τής παρευβοϊκής

καθόλου. Αuτό εΙ ναι τό μεγάλο πλεονέκτημα. Θά δμιλήσω
διά μακρών, διότι εύρίσκεται εν πλήρει πλάνΊJ ή επιτροπή.

σθησαν είς τήν χώραν μας καί ύπijρξεν, δπως γνωρί
ζετε, τό δνειρο πολλών γενεών».
Στή συνέχεια, ύπογράμμισε δτι μόνο μέ τά παρα

Κ. Καραμανλής: Θά ήδυνάμην νά δώσω άπάντησιν εiς

τόν κύριον συνάδελφον, άριωύμενος είς τήν δήλωσιν δτι
ή Κυβέρνησις διαχωρίζει τό θέμα τής ύδρεύσεως άπό τό

τής άρδεύσεως.

» 'Αλλά

δεδομένου δτι ή παροχή αύτή άπό μέρους τής

'Υλίκης, κατά τήν διάρκειαν τών τεσσάρων θερινών μη

νών διακόπτεται, διότι έξαντλείται δλο τό νερό, έφ' δσον
ή

Καρδίτσα δέν δίδει

νερό

κατά

τήν διάρκειαν

γωγικά εργα είναι δυνατό νά αύξηθεί τό εθνικό είσό
δημα τής χώρας, τό όποίο είναι τό , χαμηλότερο τής

Εύρώπης, καί aνέφερε δτι, βάσει μελετών, εχει διαπι
στωθεί δτι εντός 15ετίας θά εκτελεστουν εργα ίκανά

νά αύξήσουν κατά
'Η

θεμελίωση

35%

τό εθνικό είσόδηι.,ια.

τών εργων στήν

πεδιάδα του

τού

'Αγρινίου εδωσε καί νέα εύκαιρία γιά νά ύπογραμ

Θ. Χαβίνης: Κύριε ύπουργέ. Είναι τόσο τό νερό καί τής

περιληφθεί στό πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως. Στά

θέρους...

μιστεί ή σημασία των παραγωγικών εργων πού εχουν

'Υλίκη ς καί τής Παραλίμνης, c:Οστε τοιοϋτον θέμα δέν

πλαίσια τής προσπάθειας γιά τήν οίκονομική ανά

ύπάρχει.

πτυξη, τονιζόταν σχετικά, οφείλουν νά προταχθουν

Κ. Καραμανλής: 'Εγώ λέγω τό έξής: δτι ή 'Υλίκη τρο
φοδοτείται άπό τήν Καρδίτσαν, δεδομένου μάλιστα δτι τό
καλοκαίρι ή Κωπαtς χρησιμοποιεί δλο τό νερό διά τήν
iiρδευσιν, δέν παρέχει ή Καρδίτσα νερό εiς τήν 'Υλίκη ν.

Συνεπώς, λέγω δτι έφ' δσον άπό τήν Καρδίτσαν δέν θά

τά εγγειοβελτιωτικά, ώς εργα άμεσης aποδόσεως.
'Από τό Δεκέμβριο του
θέσει ποσό

259 έκατ.

1953, ή

Κυβέρνηση εχει δια

δρχ., μέ τό όποίο συνεχίστηκαν

καί όλοκληρώθηκαν τά εργα των πεδιάδων Μακεδο

νίας, Θεσσαλίας καί "Αρτας καί εγινε ή εναρξη τής

έχητε νερό καί έάν πρόκειται νά χρησιμοποιήσωμεν τά

κατασκευής των φραγμάτων

νερά τής 'Υλίκης, όπωσδήποτε θά πάμε είς iiντλησιν, διότι

καί 'Αχελώου, καθώς καί, μεταξύ άλλων, τά εργα

φυσική ν ροή ν έχετε άπό τήν 'Υλίκη ν μόνον τόν χειμώνα.

Λαψίστης 'Ηπείρου καί Χα:βρία Χαλκιδικής.

'Επαναλαμβάνω δτι ή Κυβέρνησις, έπιθυμοί!σα νά έπισπεύ
ση τή ν λύσι ν τού θέματος τής ύδρεύσεως, τό όποίο ν θεωρεί
σοβαρόν καί έπείγον, δέν ή θέλησε νά τό συσχετίση μέ τήν

iiρδευσι ν 140 •

'Αξιου,

'Αλιάκμονα

'Η σημασία τών πρόσφατων εργων, aλλά καί τής
γενικότερης προσπάθειας πού εχει αναληφθεί μέ

πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή, εξαίρεται σέ επί
καιρο σχόλιο τής εφημερίδας «Καθημερινή», μέ τίτ

Τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στήν ίδια συνεδρίαση
καί ελαβε aρ. Ν.

3033/1954.

λο «'Η εύθεία όδός»:
Τά μεγάλα τεχνικά εργα τοϋ 'Αχελώου, τοϋ 'Αξιοϋ καί
τοϋ 'Αλιάκμονος, τ&ν όποίων εγιναν προχθές τά εγκαίνια,

10

!ΟΥ ΛΙΟΥ

1954

καθώς καί εκείνα πού εύρίσκονται ήδη ύπό εκτέλεσιν άνά

'Ο Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει τά νέα λιμενικά
εργα τής Τήνου, δαπάνης

3.060.000

δρχ. Στή συνέ

χεια, ένόψει καί τής μεταφοράς τής πλωτής δεξαμε
νής aπό τόν Πειραιά στή Σύρο, επισκέπτεται τήν

τήν χώραν, Ciν άποδοθοϋν εtς τόν όρθόν προορισμόν των
-τήν άνασυγκρότησιν τής έλληνικής γεωργίας- είναι

δυνατόν νά άπαλλάξουν τήν ϋπαιθρον άπό τήν συνεχή αί
μορραγίαν, ή όποία άραιώνει τάς τάξεις της, καί άπό τά
φοβερά έπακόλουθα τής αίμορραγίας αuτής: τόν ύπερπλη

'Ερμούπολη, προκειμένου νά σχηματίσει άμεση aν

θυσμόν τ&ν πόλεων, τήν άνεργίαν καί τήν άθλιότητα. Τό

τίληψη γιά τά αναγκαία λιμενικά εργα.

κυριώτερον στήριγμα τής έλληνικής εuημερίας είναι ή
βελτιωμένη γεωργία. Οuδείς εχέφρων Ciνθρωπος άρνείται

17
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τήν σημασίαν τής βιομηχανίας . 'Αλλά ή βιομηχανία μας

1954

(καί μαζί μέ αuτήν αί πόλεις μας) θά εuημερήση μόνον, εάν

Θεμελιώνονται aπό τόν Κ. Καραμανλή τά μεγάλα

προσαρμοσθή ε{ς τάς γεωργικάς δυνατότητας. Τά μεγάλα

aρδευτικά εργα τής πεδιάδας του 'Αγρινίου καί, εί

τεχνικά εργα άνά τήν 'Ελλάδα άνοίγουν τόν δρόμον πρός

δικότερα, ή κατασκευή φράγματος στόν 'Αχελώο,

τήν άνάπλασιν τής γεωργίας μας.

1624

μέτρων. Τό νέο εργο, τό όποίο θά συμβάλει

στήν aξιοποίηση

450.000

στρεμμάτων καλλιεργήσι

μης γής, θά aπαιτήσει δαπάνη

v

Ας εuχηθή κανείς νά μ ή

γίνη παρέκκλισις άπό τόν ~ρόμον αuτόν, τόν εuθύν, πού

είναι συντομώτερος καί άσφαλέστερος παντός Ciλλου 141 •

έκατ. δραχμών καί

Στό ίδιο θέμα αναφέρεται καί δημοσιογραφική

ή εκτέλεσή του θά όλοκληρωθεί ως τό τέλος 'Ιουνί

aνταπόκριση aπό τήν περιοδεία του Κ. Καραμανλή

ου

στήν Αίτωλοακαρνανία καί τή Μακεδονία, μέ τίτλο

1956.

45

'Η όριστική μελέτη του εργου ανατέθηκε σέ

όμάδα 'Ελλήνων τεχνικών.

«Τά εκτελούμενα μεγάλα δημόσια εργα»:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Η ΆΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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Θεμελίωση aρδευτικών Ιiρyων στήν πεδιάδα τού 'Αγρινίου.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Όσοι εlναι προικισμένοι μέ κάποιαν iδιοφυ'ίαν δημι

συνεχώς νέα μεγάλα παραγωγικά εργα. Διότι ή φύσις του

ουργικήν, εlναι συνήθως έγκάρδιοι καί σεμνοί, δταν δμι

εlναι προικισμένη μέ τό πάθος του δημιουργοu. Καί διότι

λοuν πρός τούς lίλλους. »Εχουν τήν aφέλειαν καί τούς

τόν δημιουργικόν του ενθουσιασμόν τόν στηρίζει εiς τήν

ενθουσιασμούς του παιδιου καί τήν αύτοκυριαρχίαν του

πίστιν, τήν θέλησιν καί τήν επιμονήν πού τόν δδηγοuν

μεστοuGθρώπου . Τήν aλήθειαν αύτήν μου εβεβαίωσεν

πάντοτε εiς τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών του.

aκόμη

ίαν φοράν δ υπουργός τών Δημοσίων 'Έργων κ.

Καί τώρα, εiς δλόκληρον τήν Μακεδονίαν καί τήν Θρά

αραμανλής, δταν εiς τό πεζοδρόμιον του υπουρ

κην, άπό τήν Καστοριάν μέχρι του ποταμοu 'Έβρου, εiς

γείου του, τής πολυσυχνάστου δδου Καραγεώργη τής Σερ

τήν Θεσσαλίαν, εiς τήν Στερεάν 'Ελλάδα καί εiς τήν Πε

Κώστας

βίας, ενηγκαλίζετο προχθές αύθόρμητα παλαιούς φίλους

λοπόννησον εκτελοuνται lίπειρα εργα πού ένεπνεύσθη δ

-συμπαραστάτας άπό τά πρώτα βήματα τής πολιτικής του

υπουργός τών Δημοσίων »Εργων. Καί εκτελοuνται μέ ταχύ

ζωής- πού επρόκειτο νά άναχωρήσουν μετ' όλίγον μαζί

τατον ρυθμόν. Διότι δ κ. Καραμανλής θέλει νά κερδηθή δ

του εiς τήν Αiτωλοακαρνανίαν καί τήν Μακεδονίαν.

πολύτιμος χρόνος πού έχάθη εiς τό παρελθόν 142 •

Εiς τό άεροδρόμιον του' Ελληνικοί) δμως μετεβλήθη ή
σκηνή. 'Ο κ. Κώστας Καραμανλής, πού θέλει νά είναι

20
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1954

δλοι συνεπείς εiς τά ((ραντεβού» των δπως αύτός, διά νά μ ή
χάνεται πολύτιμος χρόνος, υποδέχέται φίλον του δημοσι

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση του Κ. Καραμανλή δια

ογράφον μέ εγκαρδιότητα μέν, aλλά καί μέ μίαν εiλικρινή

τέθηκαν ολες οί πιστώσεις του ύπουργείου Δημοσί

παρατήρησιν:

ων ~Εργων γιά τό ετος

-

πού μiiς περιμένουν εlς τό Άyρίνιον.

-

1954.

Γιατί άργησες; Θά ταλαιπωρήσωμε τούς άνθρώπους

2

Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

1954

Πταίει, του aπήντησε μέ ετοιμότητα δ δημοσιογρά

'Εγκαινιάζονται άπό τόν Κ. Καραμανλή τά εργα

φος, δ ((μαστροχαλαστής» υπουργός τών Δημοσίων 'Έρ
γων, πού κατήντησεν aδιάβατον τήν λεωφόρον Συγγροu.
'Ο κ. Κώστας Καραμανλής έγέλασε μέ τήν καρδιά του

Λαψίστης, παρουσία καί του ύπουργοu Προεδρίας,
Γ. Ράλλη.

σάν παιδί, καί επροχώρησε πρός τό άεροπλάνον.
Έφθάσαμεν εiς τό 'Αγρίνιον. Εiς τό δημαρχιακόν μέ-

:χρον, δπου εγένετο συγκέντρωσις των έκπροσώπrον του
Α.αου, εκφωνοuνται προσφωνήσεις καί aντιφωνήσεις. Γί
νεται λόγος δι' δ λα καί δι' δλους. Κανείς δμως δέν άναφέ
ρει τό δνομα του υπουργοu τών Δημοσίων »Εργων, πού

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ ύπουργός Δημοσίων
~Εργων δήλωσε οτι ή Κυβέρνηση εχει άποφασίσεί

νά έκτελέσει σειρά καί άλλων εργων στήν 'Ήπειρο
καί κάλεσε τό λαό νά βοηθήσει στήν πραγματοποίη
ση του προγράμματός της.

επήγε έκεί μέ τόν άποκλειστικόν σκοπόν νά έγκαινιάση
ενα τεράστιον εργον

-

τό φράγμα του 'Αχελώου. 'Ένα

4
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εργον, πού ώνειρεύοντο άπό χρόνια οί ενδιαφερόμενοι καί
πραγματοποιεί σήμερον δ κ. Κώστας Καραμανλής.
'Ο υπουργός τής Γεωργίας κ. Πέτρος Λεβαντής, πού
ώμίλησε τελευταίος, aντελήφθη τό μέγα λάθος των ρητό
ρων. Καί υπενθύμισεν εiς τούς παρισταμένους τόν σκοπόν

τόu ταξιδίου τών υπουργών εiς τό 'Αγρίνιον.
'Αλλά δ κ. Κώστας Καραμανλής δέν έξεδήλωσε καμ

1954

'Ο δήμαρχος Γ. 'Ανδριανόπουλος άπονέμει τό
χρυσό μετάλλιο του Δήμου Πειραιώς στόν ύπουργό
Δημοσίων 'Έργων, Κ. Καραμανλή .
Κατά τήν έφημερίδα <Πό Βήμα» ή άπονομή αύτή

κρίνεται «δικαία» καί «πρέπει νά έπιδοκιμασθή άπό
τήν κοινήν γνώμην, ώς άναγνώρισις τής έπιτυχίας

μίαν δυσφορίαν, δέν διετύπωσε κανένα παράπονον. 'Απλώς

ένός ύπουργοu, ή δποία δέν περιορίζεται μόνον εiς

τό άπόγευμα, δταν εγένοντο τά εγκαίνια του φράγματος

τόν Πειραιa, άλλά έκτείνεται εiς τήν πρωτεύουσαν

παρά τήν δχθην του 'Αχελώου, υπεγράμμισε μέ τόν εν

καί εiς ολην τήν άλλην χώραν». Καί έπεξηγεί: «Μέ

θουσιασμόν του δημιουργοί) τήν σημασίαν του εργου, χω

σα εiς δύο περίπου χρόνια, δ Κ. Καραμανλής έσχεδί

ρίς εγωισμόν καί χωρίς δημαγωγίας.

ασε καί έξετέλεσε διά τήν 'Ελλάδα δημόσια εργα, τά

'Αλλά ή γλώσσα τής εiλικρινείας καί τής άληθείας
συγκινεί καί τόν πλέον &διάφορον. Καί δλοι οί παριστάμε

νοι, μέ έπί κεφαλής τόν γέροντα μητροπολίτην, εξέσπασαν
εiς παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Τήν έπομένην ήμέραν οί Μακεδόνες, πού, εlναι ψύ

δποία δέν εΙχαν έκτελεσθή έπί μίαν 20ετίαν, ίσως δέ
καί έπί μακρότερον άκόμη χρόνον» 143 •
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1954

χραιμοι καί δέν εκσποuν εύκολα εiς εκδηλώσεις ένθουσια

'Η έλληνική Κυβέρνηση ζητεί τήν έγγραφή τής

σμοu, υπεδέχθησαν παντοu τόν κ. Καραμανλήν μέ εγκαρ

κυπριακής ύποθέσεως στήν ήμερήσια διάταξη τής

διότητα καί χαράν. 'Όχι διότι εlναι συμπατριώτης των,

άλλά διότι, δπως εlναι ρεαλισταί, άντελήφθησαν τήν ση
μασίαν των εγκαινιασθέντων εργων, τόσον διά τό iδικόν
των προσωπικόν συμφέρον, δσον καί διά τό γενικώτερον
συμφέρον τής εθνικής οiκονομίας του τόπου.

9ης Συνελεύσεως, ύποστηρίζοντας τήν άναγνώριση

στό λαό τής Μεγαλονήσου του δικαιώματος τής αύ
τοδιαθέσεως σέ έφαρμογή του καταστατικοί) χάρτη
τοϋ όργανισμοu.

'Ο μητροπολίτης Βεροίας, πού γνωρίζει aπό παιδί τόν

Τό Δεκέμβριο του ίδιου ετους ή πολιτική έπιτρο

κ. Καραμανλήν εξέφρασεν εiς μίαν στιγμήν τήν βεβαιότη

πή τής Γενικής Συνελεύσεως θά άποφασίσει μέ μεγά

τα δτι δ υπουργός τών Δημοσίων »Εργων θά έγκαινιάζη

λη πλειοψηφία τήν άναβολή τής συζητήσεως.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΡΓ Α ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
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'Εγκαίνια άποστραyyιστικών lfpyωv Λαψίστης.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Στήν άνακίνηση του κυπριακου ζητήματος καί
τίς liμεσες συνέπειές της, άναφέρεται παραστατικά δ

έλπίδας αύτάς, τό

Κ. Καραμανλfjς:

))Οι' Κύπριοι,

«'Ο Παπάγος, φιλοδοξώ ν νά συνδέση τ' ονομά

/925 κατέστησαν τήν

νήσον άποι

κίαν τού Στέμματος.
άντιληφθέντες δτι

έμπαίζονται,

άπεφάσισαν νά έπιδοθούν εlς άγώνα διά τήν ένωσίν

του μέ τήν 'Ένωσιν τής Κύπρου μετά τής 'Ελλάδος,

τους μέ τήν 'Ελλάδα. Ό άγών αύτός διήλθεν άπό

καί ένοχληθείς δικαιολογημένα άπό τήν άρνητικήν

πολλά στάδια μέχρι τό

οσον καί προκλητικήν συμπεριφοράν τού τΗντεν,

σιν άποφασιστικήν. Μέ πρωτοβουλίαν τού νέου 'Αρ

άπεφάσισε νά έγείρη έπισήμως τό Κυπριακόν καί νά

χιεπισκόπου

καταθέση τόν Αϋγουστον τού

κατά τό όποίο ν έψήφισαν τά

1954

προσφυγήν εlς

τόν ΟΗΕ. Καί ή φιλοδοξία ήτο δικαιολογημένη, άλ

1950,

Μακαρίου

όπότε εlσήλθεν εlς φά

διεξάγεται

δημοψήφισμα

95, 7 έπί τοίς έκατό

τών

κατοίκων ύπέρ τής ένώσεως. Μέ τόν τίτλον αύτόν ή

λά καί ό σκοπός, δεδομένου δτι ή 'Ένωσις άπετέλει

ήγεσία τού κυπριακού λαού άποφασίζει νά προβάλη 1

αίτημα τού έθνους. Τό σφάλμα ύπήρξεν δτι τό θέμα

διεθνώς τό θέμα καί ζητεί πρός τούτο έπισήμως τήν

ήγέρθη χωρίς νά δημιουργηθούν προηγουμένως αι'

συμπαράστασιν τής 'Ελλάδος.

κατάλληλοι διπλωματικαί καί ψυχολογικαί προvπο

)) 'Όλα

δμως αύτά άφήνουν άσυγκινήτους τούς

θέσεις. Καί τούτο έγένετο διότι προφανώς ύπετιμή

'Άγγλους, τών όποίων ή στάσις εlς τήν προκειμένην

θησαν αι' δυσκολίαι καί οι' κίνδυνοι, τούς όποίους

περίπτωσιν δυσκόλως έξηγείται μέ τήν κοινήν λογι

περιέκλειε τό θέμα. τΗτο φανερόν έν τούτοις δτι ή

κήν. Διότι ή έλληνικότης τής Κύπρου ι'στορικώς καί

προώθησις τού Κυπριακού θά μiiς έφερε κατ' άνάγ

έθνολογικώς

κην εlς ρήξιν μέ τήν Άγγλίαν καί τήν Τουρκίαν καί

έλευθερίαν των εlς πρωτογόνσυς λαούς τής 'Ασίας

συνεπώς εlς άντίθεσιν μέ δλους τούς συμμάχους μας.

καί τής 'Αφρικής καί τήν ήρνούντο εlς τήν Κύπρο ν

ήτο

άναμφισβήτητος.

Θά παρέλυε τό Βαλκανικόν Σύμφωνον καί θά καθί

πού έχει ι'στορίαν

στα δυσχερή τήν θέσιν μας εlς τήν Άτλαντικήν

λάς, μέ τήν όποίαν είχαν μακρούς φιλικούς καί συμ

Συμμαχίαν. ΝΕπρεπε δέ νά διεξαγάγωμεν τόν άγώνα

μαχικούς δεσμούς καί ή όποία έπολέμησεν μέ αύτα

έντός τών συμμαχιών μας, χωρίς νά δυνάμεθα, διά

πάρνησιν μαζί τους, θά ένεπλέκετο κατ' άνάγκην εlς

λόγους εύνοήτους, νά έπιζητήσωμεν τήν συμπαρά

τόν άγώνα. 'Όλaι αι' έλληνικαί Κυβερνήσεις μέχρι

στασιν τής Ρωσσίας. Οι' παράγοντες πού έπηρέαζαν

τού

τό θέμα ήσαν τόσο lσχυροί καί τόσον άντιφατικοί,

γλίαν, οχι μόνον έπεδίωξαν φιλικόν διακανονισμόν

άJστε ή Έλλάς έκινδύνευεν άνά πiiσαν στιγμήν νά

τού θέματος, άλλά διά νά διασφαλίσουν καί τά στρα

1954,

30 αίώνων.

ΝΕδωσαν τήν

'Εγνώριζαν δτι ή 'Ελ

διά νά άποφύγουν άντίθεσιν μέ τήν Άγ

συνθλιβή μεταξύ των. Ή έλλειψις αύτή τής προπα

τηγικά τους συμφέροντα τής προσέφεραν βάσεις

ρασκευής έγινε αlσθητή κατά τήν έξέλιξιν τού θέμα

έκτός τής Κύπρου, εlς τήν Κρήτη ν καί τήν ήπειρωτι

τος πού πέρασε άπό δραματικάς φάσεις καί τήν αl

κήν 'Ελλάδα. Παρ' δλα αύτά ό τΗντε ν έδήλου πει

σθάνθηκε έντονώτερα άπ' δλους ό γράφων.

σμόνως δτι διά τήν Άγγλίαν δέν ύφίσταται θέμα Κύ

»'Η ι'στορ ία τής Κύπρου είναι

τόσον παλαιά

πρου οϋτε διά τό παρόν οϋτε διά τό μέλλον, μέ άποτέ

δσον καί ή ι'στορ ία τής 'Ελλάδος.

'Ο πολιτισμός

λεσμα νά άνοίξη εlς τήν ,Μεσόγειον μίαν έπικίνδυ

της, σύγχρονος καί συγγενής τού Μυκηναϊκού, εύρί
σκετο εlς πλήρη άκμήν τό

1200 π.Χ.

νον πληγήν πού πυορροεί άκόμα.

Καί τής έπέτρε

))Καί έδέχθη μέν τό

1955,

ώς θά εi'δομεν έν συνε

ψε νά διαδεχθή τήν τρίτην στήν κυριαρχίαν τής Με

χείg, συζήτησιν, άλλά άφού ένέπλεξε καί τήν Τουρ

σογείου, τήν όποίαν καί διετήρησε έπί τέσσαρες

κίαν εlς τό πρόβλημα καί διά τού τρόπου αύτού τό

σχεδόν αlώνας. 'Από τόν ογδοον αlώνα άρχεται ή

κατέστησεν tiλυτον)) 144•

σκοτεινή περίοδος τής δουλείας ύπό τούς 'Ασσυρί
ους, τούς Αlγυπτίους, τούζ Πέρσας καί τούς Ρωμαί

ους, μέχρι τόν 4ον π.Χ. αlώνα, όπότε ή νήσος καθί
σταται τμήμα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.
))Μετά τήν πτώσιν τού Βυζαντίου ή Κύπρος κατε

λήφθη άπό τούς Τούρκους, οι' όποίοι τό

1878 διά μιiiς

18

Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

1954

Θεμελιώνεται άπό τό βασιλέα ή μεγάλη ύπόγεια

σήραγγα του άποχετευτικου άγωγου στή Δραπετσώ
να. Τό μήκος του άγωγου θά είναι

16 χιλ., ή

έπαισχύντου, δπως τήν άπεκάλεσε ό Γλάδστων, συν

μενη δαπάνη ύπολογίζεται σέ

/;κατ. δραχμές καί

θήκης τήν έμίσθωσαν εlς τούς ΝΑγγλους άντί

77

άπαιτού

80.000

τό εργο θά δλοκληρωθεί σέ τρία χρόνια. Στά έγκαί

λιρών έτησίως. Ή Κύπρος κατά τήν έποχήν έκείνην

νια τfjς θεμελιώσεως, δ ύπουργός Δημοσίων 'Έργων

ήτο κατά

έξfjρε τή σημασία του εργου, μέ τήν έκτέλεση του

80% έλληνική,

ένθαρρυνθείσα δέ άπό τάς

σχετικάς άντιδράσεις πού έσημειώθησαν εlς τήν

δποίου θά άπαλλαγεί ή φαληρική άκτή καί ή Σούδα

'Α γγλίαν, ι]λπισεν δ τι θά άκολουθούσε συντόμως τά

άπό τά άκάθαρτα uδατα, καί δ Κορυδαλλός, τό Αiγά

βήματα τών 'Ιονίων Νήσων, πού πρό ολίγου είχον

λεω, ή Κοκκινιά, τό Νέο Φάληρο καί τμήμα του Πει

ένωθή μέ τήν 'Ελλάδα. Οι' ΝΑγγλοι δμως, παρ' δτι

ραιώς άπό τίς πλημμύρες. «Είναι ενα εργο», έξαίρει

κατά καιρούς καί ένίοτε έπισήμως ύπέθαλψαν τάς

σέ σχόλιό της τήν ίδια ήμέρα ή «Καθημερινή » , «πού

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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έμελετiiτο έπί ημισυ αίώνα καί τό περίμεναν δύο γε

λεσμα τοϋ διαγωνισμοϋ ύπήρξε πολύ Ικανοποιητικό,

νεές 'Αθηναίων καί όφείλεται στόν ύπουργό Δημο

έφόσον οί τιμές πού προσφέρθηκαν γιά τήν έκτέλεση

σίων ~Εργων, του δποίου ή σπανία δραστηριότης

τοϋ εργου ήταν κατώτερες άπό τή δαπάνη πού ε{χαν

πρέπει νά άποτελέσει παράδειγμα πρός μίμηση». Καί

προϋπολογίσει οί ύπηρεσίες τοϋ ύπουργείου Δημο

ό Κ. Καραμανλής χαρακτηρίζεται ώς «άνθρωπος τών

σίων ~Εργων.

ταχίστων καί ι?ρθών άποφάσεων».

3
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1954

Παρουσία τοϋ πρωθυπουργοϋ, τοϋ ύπουργοϋ Δη

·Ο Κ. Καραμανλής, άφου συνοδεύει τόν πρωθυ

μοσίων 'Έργων καί πολλών μελών τοϋ Ύπουργικοϋ

πουργό κατά τήν μετάβασή του στή Θεσσαλονίκη

Συμβουλίου, έγκαινιάζονται τά εργα τής 'Υλίκη ς,

γιά τά έγκαίνια τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, έπισκέπτε

στό 160ό χιλιόμετρο τής δδοϋ Θηβών-Χαλκίδας.

ται τήν Καβάλα, όπου έγκαινιάζει τά λιμενικά εργα

Μετά τήν τέλεση του άγιασμοϋ, ελαβε τό λόγο δ

τής πόλεως, καί, στή συνέχεια, τήν 'Αλεξανδρούπο

Κ. Καραμανλής, δ δποίος τόνισε ότι «ή πρωτεύουσα

λη, προκειμένου νά παραστεί στά έγκαίνια τής ελλη

έπί σειράν έτών άνέμεινε τήν έκτέλεσιν του έργου

νοτουρκικής γέφυρας τοϋ 'Έβρου.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δημοσιεύεται τό εξής σχό

αύτου, διότι αί 'Αθήναι άντιμετωπίζουν τό πρόβλη
μα τijς ύδρεύσεως άπό τής δημιουργίας των ώς πόλε

λιο μέ άναφορά στά εργα πού έκτελέστηκαν στή Βό

ως». 'Από τήν πλευρά του, δ πρωθυπουργός έξέφρα

ρειο 'Ελλάδα, μέ πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή.

σε τήν ίδιαίτερη χαρά καί ίκανοποίησή του γιά τήν

Οuδέποτε άλλοτε κατά τό μεταπολεμικόν παρελθόν

έξεδηλώθη μέ τόσην συστηματικότητα καί μέ τόσον καλά
άποτελέσματα ή κυβερνητική φροντίς ύπέρ τής βορείου

εναρξη «ένός σπουδαιοτάτου έργου, τό δποίον λύει
ένα άπό τά ζωτικότερα προβλήματα τijς πρωτευού
σης».

Μετά τή λήξη τής τελετής, δ Κ. Καραμανλής

πρωτευούσης τής 'Ελλάδος, όσον κατά τά δύο τελευταία
ετη. 'Υπό γενικάς συνθήκας όχι πολύ εuνοϊκάς, μέ περιο

δήλωσε στούς άντιπροσώπους τοϋ τύπου:

ρισμένας οίκονομικάς δυνατότητας λόγω τών ό.νεξαντλή
των ύποχρεώσεων του Κράτους εγιναν πολλά πρός τήν κα

τεύθυνσιν τής βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως του

«Τό έργον θά περατωθij έντός τριετίας, έφόσον

όμως παραστij άνάγκη, τουτο δύναται νά παραδοθij

πληθυσμου, του έπαναπατρισμου τών προσφύγων, του

καί έντός διετίας. Παράλλήλως, θά άρχίσουν είς τήν

έποικισμου τών παραμεθορίων περιοχών, τής έκτελέσεως

πρωτεύουσαν καί τήν περιοχήν έργασίαι έπεκτάσεως

τεραστίας σημασίας εργων ό.νασυγκροτήσεως, όπως ε{ναι

του δικτύου ύδρεύσεως, αί δέ σχετικαί δαπάναι θά

τά φράγματα ' Αξιου καί 'Αλιάκμονος, τής έπισκευής καί

καλυφθουν έξ εlδικijς εlσφορiiς, τήν δποίαν θά εlσ

ό.νακαινίσεως όλων τών δδικών ό.ρτηριών, γεφυρών κ.λ.π .

πράττη ή 'Εταιρεία 'Υδάτων καί ή δ ποία φθάνει τά

Τόν μαρασμόν καί τήν κακοδαιμονίαν διαδέχεται ή βαθμι

13 έκατομμύρια

αία, άλλά σταθερά καί άσφαλής άνόρθωσις 145 •

3
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έτησίως».

1954

1954

Σέ κοινή σύσκεψη τών ύπουργών Δημοσίων ~Ερ

γων καί Συγκοινωνιών λαμβάνονται δριστικές άποφά
σεις γιά τήν άποσυμφόρηση τής κυκλοφορίας τών
δδών τής πρωτεύουσας καί τή μεταφορά τών άφετη

Σέ βαρυσήμαντο άρθρο στήν έφημερίδα <Πό Βή
μα» μέ τόν τίτλο «Νά δλοκληρωθεί τό ύπό έκτέλεσιν

λαμπρόν σύνολον δημοσίων εργων)>, δ άρχιτέκτονας
Κ. Κιτσίκης άναφέρει τά άκόλουθα:

ριών καί σημείων σταθμεύσεως τών λεωφορείc:ον .

«'Ως παλαιός τεχνικός, κατ' έπανάληψιν έπικρίνας είς

'Αποφασίζεται άκόμη ή άμεση τοποθέτηση διεθνών

τό παρελθόν τήν πολεοδομικήν άναρχίαν τής πόλεως τών

σημάτων γιά τήν καθοδήγηση τών αύτοκινήτων στά

έπικίνδυνα σημεία τσϋ δδικοϋ δικτύου.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

23

1954

Μέ άπόφαση τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων ~Εργων, δ

διαγωνισμός γιά τήν ά.νάληψη τών εργων τοϋ ύδρα
γωγείου 'Υλίκης, στόν όποίο πήραν μέρος δέκα ελ

ληνικές εταιρείες, κατακυρώνεται έν όνόματι τής

κοινοπραξίας τών εταιρειών ΕΤΚΑ καί Τεχνικά
'Ελληνικά ~Εργα, μέ προσφορά δαπάνης έκτελέσε

ως

34.950.000

δρχ.

'Ο Κ. Καραμανλής δήλωσε σχετικά ότι τό άποτέ-

'Αθηνών καί τήν έγκατάλειψιν τή ς έπαρχίας άπό παντός
τεχνικου εργου, θά έθεώρουν παράλειψίν μου νά μ ή σχολιά
σω τό όντως τεράστιον εργον του ύπουργου Δημοσίων
~Εργων Καραμανλή, πρωτοφανές είς τά έλληνικά χρονικά.

Χάρις είς τήν εντονον δραστηριότητά του καί τάς άόκνους
προσπαθείας του κατά τό διετές διάστημα τής ύπουργίας

του, συνετελέσθησαν εργα, τών δποίων ή εκτασις προκα
λεί τόν θαυμασμόν, κυρίως έκείνων, ο{ δποίοι γνωρίζουν

τάς δυσκόλους συνθήκας ύπό τάς δποίας ταυτα έπραγμα
τοποιήθησαν. Σκοπός του παρόντος δέν ε{ναι τόσον ή

εξαρσις τών εργων του Κ. Καραμανλή, γνωστών . έν πολ
λοίς, καί τά όποία τόν εχουν έπιβάλει είς τήν κοινήν συ

νείδησιν, όσον ή έξέτασις τής άπόψεως έάν καί κατά πό
σον θά ήδύνατο νά γίνη έπωφελεστέρα χρησιμοποίησις

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Εγκαίνια Διεθvοί5ς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης άπό τόv Α. Παπάγο.
Παραπλεύρως ό Κ. Καραμανλής.
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τής καταπληκτικής αuτής δραστηριότητος είς συγγενείς

κόν, έν συνδυασμφ πρός τήν κατασκευήν τών κυριωτέρων

τομείς έπ' άγαθφ τής χώρας. Προτοϋ άναπτύξωμεν τάς

τουριστικών δδών, ώς εΙναι ή Τριπόλεως- 'Ολυμπίας, Λε

συγκεκριμένας άπόψεις, τάς δποίας ί\χομεν έπί τοϋ θέματος

βαδείας- Δελφών- 'Ιτέας, Σπάρτης- Καλαμών- 'Επιδαύ

τούτου, άς προβώμεν είς μίαν σύντομον άνασκόπησιν τοϋ

ρου, δικτύου Πηλίου καί πλείστων άλλων.

εργου του.

»Παράλληλα πρός τάς διεθνείς καί τουριστικάς δδούς

»Καί μόνον ή διαμόρφωσις τών δδών Πατησίων καί

δλοκληροϋται συντόμως τό 'Εθνικόν 'Οδικόν Δίκτυον διά

Βασιλίσσης Σοφίας, δσον καί ο{ δύο κλάδοι τής παραλια

τών δδών Τριπόλεως- Σπάρτης, Γυθείου -Καλαμών- Τριπό

κής λεωφόρου άπό ~Εντεμ είς Γλυφάδα, θά ήσαν εργα iκα

λεως, Κοζάνης

μικρόν ποσοστόν τών δσων συντελοϋνται, όχι μόνον εiς τά

- 'Εδέσσης, 'Αλεξανδρουπό
- Ναούσης κ.λ.π.
»'Αξία ίδιαιτέρας έξάρσεως εΙναι ή δδός Λαρίσης Τεμπών - Κατερίνης - Θεσσαλονίκης - Τοψίν - Πολυκά

άστικά κέντρα 'Αθήνας, Πειραιa, Θεσσαλονίκης, άλλά

στρου, ijτις άποτελεί τήν σπονδυλικήν στήλην τοϋ δδικοϋ

καί καθ' dπασαν τήν 'Ελλάδα .

μας δικτύου, συντομεύουσα κατά

νά νά τοϋ έξασφαλίσουν τήν έπιτυχίαν του ώς ύπουργοϋ
τών Δημοσίων ~Εργων. 'Εν τούτοις, τά εργα αuτά εΙ ναι

»Είς τήν περιοχήν τών 'Αθηνών έκ παραλλήλου πρός
τήν λεωφόρον Βασιλέως Κωνσταντίνου προχωρεί σέ γορ
γόν ρυθμόν ή παραλιακή δδός Βουλιαγμένης

-

Βάρκιζας

λεως

-

-

Φλωρίνης

Κομοτηνής, Βεροίας

τήν άπόστασιν Λαρίσης

-

90

δλόκληρα χιλιόμετρα

Θεσσαλονίκης.

»Συνάρτησις τοϋ δδικοϋ δικτύου ε{ ναι αί γέφυραι αϊτι
νες κατεσκευάσθησαν, έξ ών κυριώτεραι ε{ναι τέσσαρες

-Σουνίου, άποπερατοϋται δέ συντόμως καί ή δδός Καβάλας

μεγάλαι σιδηραί γέφυραι, 'Αξιοϋ, 'Αλιάκμονος, 'Αχελώ

πρός Δαφνί, ijτις αίσθητώς θ' άποσυμφορήση τήν κίνησιν

ου, 'Αμφιπόλεως, ώς καί δεκάδες άλλων μικροτέρων καθ'

τής 'Ιερaς δδοϋ, διά τής δποίας αί 'Αθήναι έπικοινωνοϋν

δλην τήν χώραν. 'Αξία δμως ίδιαιτέρου έπαίνου εΙναι καί

μέ δλόκληρον τής 'Ελλάδα.

ή μέριμνα ijτις λαμβάνεται διά τήν έπισκευήν καί πλήρη

»Είς τά εργα ταϋτα προστίθενται αί δδοί Σταυροϋ
ας Μάκρης, Χαρβατίου

-

Λούτσας, Καπανδριτίου

μου -'Αγίων 'Αποστόλων, Βογιατίου

-

- Νέ

Καλά

συντήρησιν δλοκλήρου τοϋ άσφαλτικοϋ δικτύου τής χώ
ρας, μήκους περίπου

2600

χιλιομέτρων, είς τρόπον, ώστε

Λίμνης Μαραθώ

έντός τών ήμερων ν' άποπερατωθώσιν αί σχετικαί έργασί

νος, καί πλείστα άλλα εργα. 'Εκ παραλλήλου, καταβάλλε

αι, διά νά έπακολουθήση ή δι' είδικών μηχανημάτων συ

-

ται παρ, αuτοϋ προσπάθεια -έπιτυχοϋσα εiς τήν πλατεία ν

νεχής συντήρησις τών δδών καί πρόληψις τών φθορών έν

Κολοκοτρώνη- διά τήν διαμόρφωσιν ζωτικών κόμβων

τij γενέσει των.

τής πόλεως, ώς π.χ. τών πλατειών Όλυμπιακοϋ Σταδίου,

»Μεγίστης σημασίας διά τήν έθνικήν οίκονομίαν τής

τής περιοχής 'Ακροπόλεως καί άλλων σημείων τής πρω·

χώρας εlναι τά συντελούμενα εγγειοβελτιωτικά ί\ργα τής

τευούσης, έν άναμονij συντάξεως τοϋ ρυθμιστικοϋ χάρτου

ύπαίθρου, διά τά όποία διετέθη ποσόν

τής πόλεως 'Αθηνών, τοϋ ρυμοτομικοϋ δικτύου αuτής καί

δραχμών. 'Εκτός τής δλοκληρώσεως τών εργων τών πεδιά

τής συναφοϋς πρός αuτό άνασυντάξεως τοϋ Οiκοδομικοϋ

δων Θεσσαλίας

Κανονισμοϋ.

στου καί άλλων, ήρχισεν ή έκτέλεσις τών μεγάλων έγγειο

»Είς τόν Πειραιa, καταβάλλεται προσπάθεια διαμορ

-

~ Αρτης

-

127.000.000

Θεσσαλονίκης

-

νέων

Σερρών -Νέ

βελτιωτικών εργων, δπως εlναι τά φράγματα

'Αξιοϋ,

φώσεως τής Καστέλλας, άνακαινίσεως τής Πειραϊκής

'ΑχεΑ.ώου καί 'Αλιάκμονος, dτινα άποπερατούμενα θά εΙ

δδοϋ, άνακατασκευής τής παραλιακής δδοϋ, διαρρυθμίσε

ναι κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν έθνικήν οίκονομίαν.

ως καί έξωραϊσμοϋ τών πλατειών Καραϊσκάκη καί 'Αμα

»'Επίσης συντελοϋνται διάφορα λιμενικά ί\ργα, άνε

λίας καί άνακατασκευής τής δδοϋ άπό Ναυτικοϋ Νοσοκο

γείρονται δέ καί διάφορα δημόσια κτίρια, πρό παντός είς

μείου μέχρι Σχολής Δοκίμων. 'Επίσης έκτελοϋνται καί διά

τάς έπαρχίας.

φορα εργα, τόσον συντηρήσεως ύφισταμένων τοιούτων,

»τέλος, δέον νά έξαρθή τό εργον τοϋ κεντρικοϋ άποχε

δσον καί λιμενικών καί δδοποιίας, ώς καί κατασκευής

τευτικοϋ άγωγοϋ, τοϋ δποίου ή έκτέλεσις ήρχισεν πρό δι

νέας προβλήτος διά τά άτμόπλοια τοϋ έξωτερικοϋ.

μήνου, κυρίως δέ τό έγκαινιαζόμενον εργον τής ύδρεύσεως

»Σοβαρώτατα εργα συντελοϋνται καί εiς Θεσσαλονίκη ν,

τής πρωτευούσης.

έξ ών σπουδαία διά τήν πόλιν θά εΙναι ή προέκτασις τών

»Τό πλέον άξιοθαύμαστον εiς τήν πραγματοποίησιν

,κρηπιδωμάτων τής προκυμαίας πρός δημιουργίαν παραλι

τών άνω ί\ργων εlναι δτι δ κ. Καραμανλής κατορθώνει καί

ακής δδοϋ, άνταποκρινομένης πρός τήν συνεχή άνάπτυξιν

παρακάμπτει οίκονομικάς καί τεχνικάς δυσκολίας τάς

τής πόλεως /ώς καί ή νέα παραλιακή λεωφόρος Θεσσαλο

δποίας καθημερινώς συναντa, καθόσον εlναι γνωστόν είς

νίκης

'Αρετσοϋς. Παράλληλα πρός αuτά συντελοϋνται

δλους μας δτι δέν ύφίσταται τεχνική προπαρασκευή άντα

διάφορα εργα έντός τής πόλεως ώς αί λεωφόροι Βασιλέως

ξ ία τοϋ συντελουμένου κολοσσιαίου εργου, αi τεχνικαί μας

Γεωργίου καί

διάφοροι άποκαταστάσεις δδο

ύπηρεσίαι μή άμειβόμεναι έπαρκώς ε{ναι περιωρισμέναι

στρωμάτων, κατασκευαί άσφαλτικών ταπήτων ώς καί δια

είς άριθμόν, καί δ μηχανικός έξοπλισμός τών κατά καιρούς

νοίξεις δδών περί τήν πόλιν καί ή διαμόρφωσις τών πλα

δεινοπαθούντων έργολάβων εΙναι μaλλον ύποτυπώδης».

-

~Ολγας,

τειών Βαρδαρίου καί Σταθμοϋ.
»Θεμελιώδους σημασίας διά τήν χώραν εΙναι τά συγ

κοινωνιακά εργα, τά όποία άπορροφοϋν καί τό μεγαλύτε

Καί δ Κ. Κιτσίκης καταλήγει μέ τήν άκόλουθη
παρατήρηση:

ρον μέρος τοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ ύπουργείου. 'Εκ τού

των πάλιν, ίδιαιτέραν άξίαν εχουν αi κατασκευαζόμεναι

«Κατόπιν τών άνωτέρω θά διηρωτaτο κανείς : έφόσον δ

δύο διεθνείς δδοί αί άγουσαι ή μέν μία πρός τήν Γιουγκο

ύπουργός Δημοσίων ~Εργων παρέχει τοιαϋτα άναμφισβή

σλαβίαν ή

θά

τητα δείγματα τής ίκανότητός του καί συγκεντρώνει είς τό

συνδέουν αuτοκινητιστικώς τήν χώραν μας μέ τό έξωτερι-

ύπουργείον του τάς κυριωτέρας τεχνικάς ύπηρεσίας είς

δέ

άλλη

πρός

τήν Τουρκίαν,

αϊτινες
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δλους τούς κλάδους, διατί δέν εύρύνεται ή δικαιοδοσία του

μήκους

καί είς άλλους τομείς τεχνικούς, συγγενείς πρός τό έργον

ται έν τφ περατούσθαι, πλήν δύο τμημάτων τού

περίπου χλμ. Αί σχετικαί έργασίαι εύρίσκον

καί τήν ίδιοσυγκρασίαν του, οϊτινες ό.σφαλώς χωλαίνουν,

κάμπου καί Πατρών -Αάππα, μήκους

200

30

•Αχλαδο

χλμ., τό δποίον

ό.κριβώς διά τόν λόγον δτι εύρίσκονται είς ξένον περιβάλ

άνακατασκευάζεται έξ ύπαρχής καί θά παραδοθή μετά ένα

λον πρός τήν φύσιν αύτών, είς ό.κατάλληλον δηλαδή κλί

μήνα περίπου. Διά νέας κατασκευάς άσφαλτικού τάπητος

μα; Καί οί τομείς αύτοί εlναι δύο: πρώτον, ή ό.νοικοδόμη

διετέθησαν

σις τών σεισμοπλήκτων περιοχών καί δεύτερον, δ τομεύς

εlς

τών τεχνικών έργων του Τουρισμου» 146 •

κατασκευήν

28

160 χλμ.

έκατ. δρχ. Αί νέαι κατασκευαί άνέρχονται

'Επίσης διετέθη ποσόν

400

Έθίρας, Παμίνου, Βαλαώρας κ.λ.π.

6-9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

'Ο

Κ.

στωσις

1954

13 έκατ.

6

έκατ. δρχ. διά τήν

γεφυρών, μεταξύ τών δ ποίων αl Φοίνικος,
'Επίσης διετέθη πί

διά τήν συντήρησιν καί έπισκευήν 30 δευ

~τερευουσών δδών, μεταξύ τών δποίων Καλαμών- Μεσσή-

Καραμανλής

πραγματοποιεί

περιοδεία

νης, Ναυπλίου -Κρανιδίου, Α ίγίου

στήν Πελοπόννησο, μέ κύριους σταθμούς στίς πό

τέλος

δ

κ.

Καραμανλής

- Φτέρης - Αεωνιδίουιι.

έδήλωσεν

λεις Κόρινθο, Ναύπλιο, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμά

άνω πιστώσεις τών

τα .καί Πύργο, δπου καί προήδρευσε σέ συσκέψεις

έγγειοβελ τιωτιά έργα τής Πελοποννήσου.

57

έκατ.

δτι

διετέθησαν

12

ό.πό

τάς

έκατ. δι'

τών νομομηχανικών καί ένημερώθηκε γιά τήν πορεία
τών εργων καί τίς άνάγκες σέ εργα τών περιφερειών

τους. Είδικότερα, έπιθεώρησε τήν δδό "Αργους

-

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1954

Ναυπλίου, τήν δδό πρός τό Θέατρο τής 'Επιδαύρου

Τό Κυβερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο έγκρί

καί τήν Παλαιά 'Επίδαυρο, καθώς καί τή μεγάλη δδό

νει είσήγηση του ύπουργου Δημοσίων "Εργων γιά

Τρίπόλεως

χιλιομέτρων,

τήν κατασκευή μεγάλων λιμενικών εργων, προορι

πού άνακατασκευάζεται έξ δλοκλήρου. Στή συνέ

σμένων νά συμβάλουν στόν έκσυγχρονισμό του Πει

-

'Ολυμπίας, μήκους

130

χεια, έπισκέφθηκε τήν Πάτρα καί έπέστρεψε στήν

ραιa. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή κατασκευή τεσ

'Αθήνα μέσω Καλαβρύτων.

σάρων προβλητών

καί κρηπιδωμάτων συνολικοί)

άναπτύγματος

μέτρων καί δαπάνης

Κατά τή διέλευσή του άπό τήν 'Ολυμπία, δ Κ.

3.350

135

έκατ.

Καραμανλής είχε τήν εύκαιρία νά τονίσει δτι «ή Κυ

δραχμών, πού θά καταβληθεί άπό τά περισσεύματα

βέρνησις πράττει πiiν τό δυνατόν διά νά ίκανοποιή

καί τά εσοδα του ΟΑΠ. «Παρά tό βεβαρυμένο άπό

ση τάς άνάγκας τοv λαοv, άλλ

κ:αταχρήσεις παρελθόν του», παρατηρείται χαρα

'

αί άνάγκαι εlναι άπε

ριόριστοι, ένώ τά μέσα ε{ναι περιωρισμένω>.

κτηριστικά στό «Βήμα», «δ ΟΑΠ παρουσιάζει ήδη
περίσσευμα, τό όποίο καί θά έπιτρέψει νά έκτελε

Καί συνέχισε:

στουν τήν έπομένη τριετία τό(Jο τά έγκεκριμένα δσο

«'Εν τούτοις, αί άνάγκαι έτέθησαν είς κλίμακα

καί τά ύπό μελέτη εργα» 147 • Σχετικές δηλώσεις εκα

σπουδαιότητος καί ήδη έξετελέσθησαν καί συνεχί

μαν δ πρωθυπουργός καί δ ίδιος δ ύπουργός Δημο

ζονται έκτελούμενα είς δλόκληρον τήν 'Ελλάδα έρ

σίων "Εργων, Κ. Καραμανλής.

'Η πρόοδος

'Ο πρωθυπουργός, άφου προδιέγραψε τήν άνα

ύπήρξεν ίκανοποιητική. Μετά τήν έκτέλεσιν τής

γωγή του Πειραιa, χάρη στά νέα εργα, «άπό άπλουν

λοvν τήν σπονδυλικήν στήλην τοv προγράμματος

ύπογράμμισε:

γα, τά δ ποία άνεμένοντο έπί 50ετίαν.

πρώτης αύτής σ~ιρiiς τών μεγάλων έργων πού άποτε

θαλάσσιον χώρον είς ενα συγχρονισμένον λιμένα»,

καί τά όποία άπερρόφησαν δλας !_άς πιστώσεις, τόν

τεχνικόν έξοπλισμόν καί τάς τεχνικάς ύπηρεσίας, θά

«Ή έκτέλεσις τών ό.νωτέρω έργων κατέστη δυνατή χά

έπακολουθήση άλλη περίοδος, ή δευτέρα, κατά τήν

ρις είς τήν έξυγίανσιν τών οίκονομικών του ΟΑΠ. "Ηδη δ

δποίαν θά έκτελεσθοvν έργα δευτερευούσης σημασί
ας, ίκανοποιοvντα περισσότερον τοπικάς άνάγκας».
Κατά τήν παραμονή του, τέλος, στήν Πάτρα, δ Κ.

Καραμανλής προήδρευσε σέ σύσκεψη πού εγινε στή
νομαρχία, μέ άντικείμενο τά τεχνικά θέματα του λιμέ
να. Σύμφωνα, έξάλλου, μέ τό σχετικό είδησεογραφι
κό δελτίο, συνοψίζοντας τίς έντυπώσεις του άπό τήν
περιοδεία στήν Πελοπόννησο, δ ύπουργός Δημοσί
ων 'Έργων άνέφερε καί τά άκόλουθα:
«Διά τά συγκοινωνιακά έργα τής Πελοποννήσου διατέ
θησαν άπό τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου

χμαί. 'Εξ αύτών

12 έκατ.

57

έκατ. δρα

διετέθησανδιά τήνέπέκτασιν καί

συντήρησιν τού άσφαλτικού δικτύου τής Πελοποννήσου,

'Οργανισμός, έναντι τών σταθερών έλλειμμάτων, τά όποία
παρουσίαζε κατά τό παρελθόν, ένεφάνισε κατά τήν τελευ
ταίαν διετίαν, ήτοι ό.πό τόν Νοέμβριον του

1952, περίσ
98.000.000 δραχμών, έκ τών δποίων, ό.φου διετέθη
σαν 21.000.000 δρχ. διά τήν έξόφλησιν ύποχρεώσεων του
παρελθόντος καί 25.000.000 δι' εργα, τά όποία εύρίσκονται
σευμα

ήδη ύπό έκτέλεσιν, Εχει "αύτήν τήν στιγμήν είς τά ταμεία
του

52.000.000

δραχμάς».

'Ο Κ. Καραμανλής δήλωσε:
«'Ο λιμήν τοv Πειραιώς, δστις, ώς γνωστόν, άπό
άπόψεως κινήσεως ε{ναι δ τρίτος λιμήν τής Μεσο
γείου, άπό άπόψεως τεχνικών έργων κατατάσσεται

μεταξύ τών πλέον καθυστερημένων.

"Οχι μόνον
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πλοία του έξωτερικοv, άλλά ουδέ κίiν πλοία τής
άκτοπλοίας μας εlναι δυνατόν νά πλευρίσουν δι

'

στικόν τών έλλείψεων του λιμένος εlναι ότι τά έπι
σκεπτόμενα τήν χώραν μας ύπερωκεάνεια παρίστα
ται άνάγκη ν' άγκυροβολοvν είς τ' άνοικτά του Φα
λήρου καί νά μεταφέρωνται διά λέμβων οί έπιβάται
των. Διά τήν θεραπείαν τών έλλείψεων αύτών, κατά
τό

1930 άπεφασίσθη

καί άνερχομένων έτησίως είς

έλ

λειψιν προβλητών καί κρηπιδωμάτων. Χαρακτηρι

τό πρώτον ή έκτέλεσις τών λι

μενικών έργων του Πειραιώς, μετακληθέντος πρός
τούτο του 'Ιταλού λιμενολόγου Γκάλι, όστις καί συ

νέταξε μελέτην άνταποκρινομένην είς τάς άνάγκας
τής έποχής έκείνης. VΕκτοτε, κατ' έπανάληψιν συ

νεζητήθη τό θέμα, ύπεβλήθησαν νέαι μελέται καί
παραλλαγαί του άρχικοv σχεδίου, χωρίς όμως τό ζή

213

0{ εtσηγήσεις του

26.000.000 δραχμάς)).

Κ. Καραμανλή πρός τό Συντο

νιστικό Συμβούλιο ε{χαν δριστικά διαμορφωθεί σέ
πολύωρη σύσκεψη τοϋ ύπουργοu Δημοσίων VΕργων

μέ τό Δ.Σ. τοϋ ΟΑΠ, στίς

I

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

27

'Οκτωβρίου

1954.

1954

Ό Κ. Καραμανλής, σέ κατ' tδίαν συνομιλία, έκ
θέτει στόν πρωθυπουργό τίς άπόψεις του γιά τή μελ
λοντι~ςή πορεία τής Κυβερνήσεως καί τής παρατά

ξεως τοϋ 'Ελληνικοϋ Συναγερμοϋ.
Σέ έπιστολή του πρός τόν Α. Παπάγο, δύο ήμέρες
άργότερα, θά έκθέσει καί γραπτώς τίς σχετικές σκέ
ψεις του:

«Κύριε Στρατάρχα,

τημα νά προωθήται είς τήν λύσιν του.

)) Άπό διμήνου έπελήφθημεν καί πάλιν τοv θέμα

)) 'Εκθέτω

έν περιλήψει τάς άπόψεις, τάς δ ποίας

τος τούτου μετά τοv προέδρου τοv ΟΑΠ κ. Κ. Λούν

εlχα τήν τιμήν νά σaς άvαπτύξω κατά τήν προχθεσι

δρα, άποφασισμένοι νά έπιλύσωμεν τούτο δριστι

νήν μας συνομιλίαν:

κώς. Πρός τούτο συνεκροτήθησαν άλλεπάλληλοι
συσκέψεις, εlς τάς δποίας μετέσχον όλοι οί δυνάμε

)) 'Ο

Συναγερμός,

τόν δποίον έφεραν είς τήν

έξουσίαν αί λαϊκαί, κυρίως, τάξεις, ένεφάνισεν κατά

νοι νά έχουν γνώμη ν έπί του θέματος είδικοί, μέ άπο

τήν διετή πορείαν του τάς έξής δύο βασικάς άδυνα

τέλεσμα Vά έγκριθή τό ύπό του καθηγητού τής λιμε

μίας, αίτινες έδημιούργησαν μίαν άπόστασιν μεταξύ

νολογίας κ. Πίπα έκπονηθέν σχέδιον, όπως τούτο

αύτοv καί τών μαζών, αίτινες τόν ήκολούθησαν.

έτροποποιήθη τελικώς ύπό του Συμβουλίου Δημοσί

))Πρώτον, ή προέλευσις καί ή ιδιοσυγκρασία τών

ων VΕργων καί του δποίου τήν έκτέλεσιν άπεφασί

προσώπων, τά δποία ήσκησαν τήν οlκονομικήν του

σαμεν κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν του Διοικη

πολιτικήν, άλλά καί συγκεκριμέναι πολιτικαί πρά

τικού Συμβουλίου του ΟΑΠ. Τό έγκριθέν πρόγραμμα

ξεις, τόν έτοποθέτησαν άπολύτως δεξιά καί, δεύτε

προβλέπει:

ρον, ή οίκονομική αύτη πολιτική ήσκήθη κατά τρό

1.

Κατασκευήν δύο προβλητών, δυναμένων νά

πον ώστε νά δημιουργηθή ή έντύπωσις ότι δι

'

αύτής

δεχθώσι πρός πλεύρισιν έξ μεγάλα πλοία έξωτερι

δέν έξυπηρετήθησαν άπλώς μεγάλα συμφέροντα άλ

κοv, έξ ών δύο

λά πολλάκις καί ύποπτα τοιαύτα.

ύπερωκεάνεια,

77.000.000.
2. Κατασκευήν δύο

δαπάνης

δραχμών

)) 'Εάν

εlς αύτά προστεθή καί τό γεγονός δτι δ

προβλητών δυναμένων νά δε

Συναγερμός διά τής μεγαλοστόμου πολιτικής του κ.

, χθώσι πρός πλεύρισιν δέκα πλοία άκτοπλοίας, δαπά
νης δραχμών 22.000.000.
3. Κατασκευήν κρηπιδωμάτων παρά τfj νηοδόχφ

Μαρκεζίνη έδημιούργησεν ψευδείς έντυπώσεις καί

φορτηγίδων πρός

έκφόρτωσιν

ξυλείας,

26.000.000 δραχμών.
4. Κατασκευήν κρηπιδωμάτων

δαπάνης

άβασίμους έλπίδας, δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν κά
πως δυσάρεστον άτμοσφαίραν έντός τής δποίας κι

νείται σήμερον ή Κυβέρνησις.

)) 'Ήδη

δ Συναγερμός, μετά τάς τελευταίας περι

τμήματος Α, Β,

πετείας, είσέρχεται εlς μίαν νέαν περίοδον καί έφ'

πρός άξιοποίησιν του χώρου του προοριζομένου δι,

όσον ύπάρχει, μάλιστα, ή πρόθεσις έξαντλήσεως τής

έλευθέραν ζώνην, δαπάνης

10.000.000 δραχμών.

τετραετίας, όφείλει νά λάβη ώρισμένα μέτρα, διά τών

))Δηλαδή, θά κατασκευασθώσι νέα κρηπιδώματα
συνολικού άναπτύγματος

6.50-11.50

3.350

μέτρων άπό βάθους

μέτρων, συνολικής δαπάνης

135.000.000

δραχμών. Πρός κάλυψιν τής άνωτέρω δαπάνης διαθέ
τομεν ήδη

52.000.000 δραχμάς,

θά έχωμεν δέ είς τήν

διάθεσίν μας κατά τήν διάρκειαν τής τριετίας, ήτις

δποίων, διαλύων τήν ύφισταμένην σήμερον άτμο
σφαίραν, θά δημιουργήση μίαν νέαν τοιαύτην.
))Κατά τήν γνώμη ν μου τά μέτρα ταύτα ε{ναι τ'
άκόλουθα:

1.

Θά πρέπει νά εlναι εύρύς δ άνασχηματισμός

τής Κυβερνήσεως. Θά ή το ίσως σκόπιμον διά λόγους

προβλέπεται διά τήν έκτέλεσιν τών έργων, καί έτερα

ψυχολογικούς νά ύποβληθοvν αί παραιτήσεις δλων

78.000.000 δραχμών,
ύπ' άριθ. 2942/54

τών ύπουργών καί νά σχηματισθή έξ ύπαρχής νέα

τά δποία διεσφαλίσαμεν διά του

τό

Κυβέρνησις, ή δποία άπό άπόψεως προσώπων καί

δποίον καθιστά ύποχρεωτικήν τήν παρακατάθεσιν

νομοθετικού διατάγματος,

διαρθρώσεως νά δύναται νά ίκανοποιήση τήν κοινήν

παρά τραπέζυ ώρισμένων έσόδων του ΟΑΠ, προορι

γνώμη ν.

ζομένων άποκλειστικώς διά τήν έκτέλεσιν τών έργων

2.

'Η νέα αύτή Κυβέρνησις θά πρέπει νά κάμη
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άπολογισμόν του μέχρι τούδε κυβερνητιιωv εργου,

»'Επίσης, έάν πραγματοποιηθή ή όνομασία τών

διά τοv δποίου άπολογισμοv νά άναγνωρίζηται ότι

κ. κ. Στεφανοπούλου καί Κανελλοπούλου εiς άντι

άναπόφευκτα

προέδρους, θά πρέπει ούτοι ν' άναλάβουν τήν ούί:τι

aλλωστε είς κάθε πολιτική ν- καί θά τονίζη τό θετι

αστικήν εύθύνην τοv οiκονομικοv καί διοικητικού

διεπράχθησαν ώρισμένα σφάλματα

-

κόν εργον τής Κυβερνήσεως καί πρό παντός τόν πα

τομέως, μετατιθέμενοι εlς τά ύπουργεία Συντονισμού

ράγοντα τής άσφαλείας καί τής σταθερότητος.

καί 'Εσωτερικών. ~Αλλως ή όνομασία των, στερουμέ

3.

Ή Κυβέρνησις αvτη θά πρέπει νά έμφανίση

μίαν νέαν πολιτικήν, ή δποία, χωρίς νά εlναι έντυ

νη πολιτικής σημασίας, θά εδιδε μάλλον τήν έντύ
πωσιν τής ίκανοποιήσεως φιλοτιμιών.

πωσιακή, δέον νά έκδηλωθή διά συγκεκριμένων μέ

>>Σχετικώς μέ τάς ίδικάς μου άρμοδιότητας, συμ

τρων τά δποία θ' άποδεικνύουν έμπράκτως τήν άλ

φωνώ όπως άναλάβω καί τά ύπουργεία Συγκοινωνιών

λαγήν καί συγκεκριμένως:

α. Πρέπει νά σημειωθή μεταβολή είς τήν έργα

καί 'Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων καί
παρακαλώ όπως μοv δρίσητε τρείς ύφυπουργούς

τικήν μας πολιτικήν, έφ' όσον ύπάρχει ή έντύπωσις

καί, εί δυνατόν, τούς κάτωθι: Κ. Παπακωνσταντίνου

ότι ή πολιτική αvτη έμπνέεται άπό τούς βιομηχά

Κορινθίας, Β. Παπαρρηγόπουλον Καλαβρύτων, Ν.

νους καί έργοδότας.

'Αθανασίου Θεσπρωτίαρ>i4s.

β. Είς τήν πολιτικήν τών πιστοδοτήσεων πρέπει
νά δοθή προτεραιότης είς τήν γεωργίαν.

γ. Θά πρέπει νά άποφευχθή ή περαιτέρω aρσις

10
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1954

τοv ένοικιοστασίου. Διότι δέν συγχωρείται ή aρσις

Στή διάρκεια συνεδριάσεως της Βουλής, δ Κ.

κοινωνικού μέτρου είς έποχήν στενότητος οίκονομι

Καραμανλής άπαντα σέ σειρά έρωτήσεων μέ άναφο
ρά σέ θέματα άρμοδιότητας του ύπουργείου Δημοσί

κής.

δ. Θά πρέπει νά έπιδιωχθή σοβαρώς ή είσπραξις

ων ~Εργων.

Σέ έρώτηση γιά τήν πιθανή έπέκταση του δικτύ

τών παγωμένων πιστώσεων, εστω καί aν πρόκειται

νά κλείσουν μερικαί παθητικαί έπιχειρήσεις.
ε. Θά πρέπει ν' άνακοινωθοvν τά δάνεια τά δ ποία
έχορηγήθησαν κατά τό τελευταίον πρό τής άναπρο
σαρμογής τρίμηνον καί νά ληφθούν μέτρα έναντίον
έκείνων, οfτινες άδικαιολογήτως τά ελαβον.
στ. Θά πρέπει διά λόγους ούσιαστικούς καί ψυ

ου ύδρεύσεως στήν πόλη του Πειραιa καί στούς συ
νοικισμούς τής περιοχής, δ ύπουργός άπάντησε:
<ι Ή 'Εταιρεία 'Υδάτων έχει υποχρέωσιν έπεκτάσεως

τοίί δικτύου μόνον έντός τfjς συμβατικής ζώνης. "Οσαι
κοινότητες καί δήμοι εvρίσκονται έκτός τfjς ζώνης ε/ναι

υποχρεωμένοι νά καταβάλ)ι,ουν τά έξοδα έπεκτάσεως τοίί

χολογικούς νά περιορισθή ή έλευθερία τών εΙσαγω

δικτύου. Είς τόν δfjμον Πειραιώς έφρόντισα νά δοθfj άρκε

γών ώς πρός τά είδη πολυτελείας.

τός άριθμός σωλήνων καί έζήτησα άπό τό υπουργείον ΟΙ

ζ. Θά πρέπει νά έπιδιωχθή μεγαλυτέρα διαφορο
ποίησις μεταξύ &μέσου καί έμμέσου φορολογίας.
η. Νά καταρτισθή πρόγραμμα έπενδύσεων ρεαλι

στικόν, άνταποκρινόμενον είς τά μέσα τά δποία δια
θέτει ή Κυβέρνησις. Διά τήν έπιτυχίαν τοv προγράμ
ματος αύτοv θά πρέπει ν' άποφευχθή ή κατανομή

τών μέσων τούτων
περιωρισμένα

-

-

τά δποία, ώς γνωστόν, εlναι

έίς πολλούς τομείς, μέ άποτέλεσμα

κονομικών νά διαθέση σημαντικάς πιστώσεις, ώστε νά πα
ραγγελθοίίν σωλήνες είς τό έξωτερικόν καί νά λάβουν άπό
τούς σωλήνας αύτούς

ol

δfjμοι καί αl κοινότητες.

Ή

'Εταιρεία 'Υδάτων δέν ε/ναι υποχρεωμένη, έπαναλαμβά
νω, νά έπεκτείvη τό δίκτυον. Τό δημόσιον, κατά παράκλη

σίν μου, διαθέτει πιστώσεις διά τήν παραγγελίαν σωλήνων

εlς τό έξωτερικόν, ώστε νά έφοδιασθοίίν

ol δfjμοι

καί τότε

νά 6ποχρεωθfj ή έταιρεία νά κάμη τήν έγκατάστασι ν. 'Ελ
πίζω, ότι θά δοθfj ή πίστωσις αύτή, διά νά κάμω παραγγε

είς ούδένα έξ αύτών νά έπιτυγχάνεται ή δλοκλήρω

λίαν σωλήνων, ώστε, έφ' όσον δ!ατεθοίίν τά μέσα, νά γίνη

σίς του.

ή τοποθέτησις».

'

» "Οσον άφορά τέλος, τήν διάρθρωσιν καί τό ερ
γον τής Κυβερνήσεως θά έπεθύμουν νά κάμω τάς

Στήν ίδια συνεδρίαση, μέ άφορμή έρώτηση γιά

άκολούθους παρατηρήσεις: 'Η Κυβέρνησις δέν εχει

τίς δυνατότητες άντικαταστάσεως κατεστραμμένης

νά φοβηθή καί τήν δεινοτέραν κατάστασιν έάν εχη

γέφυρας στόν ποταμό Καλαμa, θά παρατηρήσει γε

διαρκή τόν ελεγχον τής καταστάσεως αύτής καί τό

νικότερα:

αίσθημά ότι μέ τά μέσα τά δποία εχει εiς τήν διάθε
σίν της πράττει τό καλύτερον.
»Πρός τούτο, τό Συντονιστικόν Συμβούλιον, τό
δποίον ύποκαθιστά κακώς έν παντί τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον, θά πρέπει νά συγκροτηθή άπό ύπουρ
γούς, εχοντας aμεσον σχέσι ν μέ τό κυβερνητικό ν ερ

<ι"Οπως καί άλλοτε έδήλωσα, είς τήν χώραν μας 6πάρ
χουν

348

κατεστραμμέναι γέφυραι άπό τήν κατοχήν καί

τόν συμμοριτοπόλεμον. Κατά τό παρελθόν έτος έτυχον

ώρισμένων πιστώσεων καί έπεσκευάσθησαν

34

γέφυραι.

>>Διά τό νέον οίκονομικόν έτος δέν διετέθησαν άνάλο

γοι πιστώσεις διά γεφύρας. Τοίίτο όμως δέν σημαlνει ότι

γον, εiς τρόπον ό5στε νά καθίσταται δυνατός δ συν

δέν θά ληφθfj διά τό θέμα αύτό πρόνοια.

τονισμός καί δ διαρκής ελεγχος του εργου αύτοv.

καταρτισθfj

νέον πρόγραμμα καί έφ

'

"Οταν θά

όσον διατεθοίίν
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'Εγκαίνια lργων 'Υλίκης. 'Ο Κ. Καραμανλής συνοδεύει τόν πρωθυπουργό.
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πιστώσεις, θά έχω ύπ' δψιν μου τήν γέφυραν αύτήν».

Σέ άπάντηση, τέλος, έρωτήσεως σχετικά μέ τήν

άναφορά τής ·Ενώσεως Κοινοτήτων Δημοτικών καί

δημοσιευτεί καί ή άκόλουθη έπιστολή τοϋ πρώην
ύφυπουργοϋ 'Αποκαταστάσεως των Σεισμοπλήκτων,
Γ .Α. Ρωμανοϋ:

Δημοσίων έργατοτεχνιτών δδοποιίας «άχρηστευθέν

«Κύριε Διευθυντά, ήλπιζα δτι δ Κ. Καραμανλής θά διέ

των έκ τής τελειοποιήσεως των τεχνικών καί μηχα

ψευδε τάς "δηλώσεις" του tπί θεμάτων τής άποκαταστά

νικών μέσων», οί δποίοι καί έπιζητοϋν είδικά μέτρα

σεως των σεισμοπλήκτων νήσων, δημοσιευθείσας είς τάς

προστασίας, δ Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε:

έφη μερίδας τής Κυριακής. nΗλπιζα, άκόμη, ότι tφ' όσον

μ ή διαψεύδων τάς υiοθετεί, θά εύηρεστείτο τουλάχιστον νά

«Τ6 αίτημα εlναι συμπαθές, άλλά δέν εlναι δυνατ6ν νά

τάς tπεξηγήση, ι.Οστε νά tπιτρέψη είς tκείνους

lκανοποιηθή. ~οταν άναπτύσσεται ή τεχνική, φυσικ6ν εl

κατά τόν ενα

ij

oi

δποίοι

τόν άλλον τρόπον άνεμείχθησαν είς τήν

ναι νά παραμένουν άχρησιμοποίητοι έργάται. Τά μηχανι

μέχρι τοίίδε δραστηριότητα του ύπουργείου 'Αποκαταστά

κά μέσα, εlς τήν συγκεκριμένην αύτήν περίπτωσιν, χρησι

σεως σεισμοπλήκτων νήσων νά tκθέσουν δημοσί~ τάς άπό

μοποιοίJvται άπ6 JΟετlας καί έχει δημιουργηθή έν καθε

ψεις των. Είς όσους, ώς tγώ, μοιραίως tκ των άνω δηλώσε

στώς. Άλλά δέν συμφωνώ είς τ6 νά μή χρησιμοποιηθοίJν

ων θίγονται, δέν άπομένει τίποτε άλλο παρά νά άξιώσωμεν

μηχανικά μέσα. ΑυποίJμαι δι6τι δέν έχομε άκ6μη τά μηχα

ταχύτατον καί εύρύτατον τόν ελεγχον πού άπειλοίίν αi

νικά μέσα, ώστε νά άναπτύξωμεν ένα εύρύ πρ6γραμμα έρ

ύπουργικαί δηλώσεις».

γων, δπ6τε θά χρησιμοποιοίJνται περισσ6τεροι έργάται 149•

15
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Σέ άπ'άντηση δ Κ. Καραμανλής δημοσίευσε τήν
άκόλουθη έπιστολή:

1954

«Φίλε κύριε Διευθυντά,

Σέ συνδυασμό μέ τόν άνασχηματισμό τής Κυβερ

»Δικαίως δ κύριος Ρωμαν6ς ήνωχλήθη, έφ • όσον

νήσεως, συγχωνεύεται τό ύπουργείο Δημοσίων ~Ερ

γων καί τό ύπουργείο Συγκοινωνιών καί όνομάζεται

ή εΙδησεογραφία τών έφημερίδων, καί όχι δηλώσεις

ύπουργείο Δημοσίων ~Εργων καί Συγκοινωνιών.

μου, άφijκε κακώς τήν έντύπωσιν ότι δ διαταχθείς

Τό νέο ύπουργείο άναλαμβάνει δ Κ. Καραμαν

έλεγχος έχει σχέσιν μέ τά πολιτικά πρ6σωπα τά δια
χειρισθέντα τήν ύπ6θεσιν τών σεισμοπλήκτων νή

λής.

σων.

17-19
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»Εlναι άληθές ότι τ6σον είς τήν Ζάκυνθον, όσον

1954

·Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Ζάκυνθο καί

τήν Κεφαλληνία καί, σέ δημόσια δμιλία, βεβαιώνει
δτι ή Κυβέρνηση θά δώσει προτεραιότητα στήν πλή
ρη άποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Παράλληλα,
δηλώνει δτι θά διενεργηθεί αύστηρός ελεγχος των
flδη πεπραγμένων, μή άποκλείοντας καί τή σύσταση
είδικής έξεταστικής έπιτροπής, έπιφορτισμένης νά
έξετάσει αν εγινε καλή χρήση τοϋ δημόσιου χρήμα
τος

f1

σημειώθηκαν έπίμεμπτες παραλείψεις καί κα

θυστερήσεις, δπότε προκύπτει θέμα κυρώσεων.
·Η έπίσκεψη τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων UΕργων

καί είς τ6 •Αpγοστ6λιον, ο{ βουλευταί κα{ διάφοροι
όργανώσεις μοίJ κατήγγειλαν ότι ώρισμέναι έργολά
βίαι έκτελοίJνται πλημμελώς, εlς τρ6πον ώστε τά έρ
γα νά μή γίνωνται έγκαίρως καί dρτια.

))Κατ6πιν τούτου, ήτο φυσικ6ν νά διατάξω τ6ν
έλεγχον τών έργολαβιών τούτων, ούτως ώστε, καί dν
άκ6μη τά παράπονα τoiJ κ6σμου εlναι άβάσιμα, νά μ ή
ύπάρχη είς αύτ6ν ή έντύπωσις ότι τ6 Κράτος άρνεί
ται νά τά έξετάσφ)t5 1 .]

28
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1954

καί Συγκοινωνιών στά σεισμόπληκτα νησιά εδωσε

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τά γραφεία τοϋ

τήν άφορμή γιά νά έπισημανθοϋν δρισμένες άνωμα

ΟΛΠ, δπου καί τοϋ έπιφυλάσσεται θερμή ύποδοχή.

λίες στήν έκτέλεση τοϋ προγράμματος άποκαταστά

Στή συνέχεια, ύπεροκτακόσιοι ύπάλληλοι τοϋ Όρ

σεως. 'Η παρουσία του άναπτέρωσε καί τίς προσδο

γανισμοϋ, διοικητικοί καί τεχνικοί, τόν ύποδέχονται

κίες των κατοίκων γιά τήν έπίσπευση τής άνοικοδο

μέ ζωηρές έκδηλώσεις στήν αίθουσα τοϋ Δημοτικοϋ

μήσεως, έφόσον μάλιστα θά ύπάγονταν δλες οί τε

Θεάτρου Πειραιώς, έπιβεβαιώνοντας τό γεγονός δτι,

χνικές κρατικές ύπηρεσίες στό ύπουργείο Δημοσίων

χάρη στή δημιουργική συμβολή του, τό πρώτο λιμά

'Έργων καί θά τερματιζόταν ή σύγχυση καί ή τυχόν

νι τής χώρας άνέλαβε διοικητικά καί άποκαταστά

παρέλκυση στήν έκτέλεση των εργων. «Ό Καρα

θηκε οίκονομικά μέ άποτελέσματα εύεργετικά γιά τή

μανλής»,

θέση καί των έργαζομένων.

ύπογραμμίζεται

στόν

ήμερήσιο

τύπο,

«εδωσεν flδη πολλά δείγματα διοικητικών καί συν

Μετά τήν προσφώνηση τοϋ προέδρου τοϋ Διοι

τονιστικών ίκανοτήτων, ώστε δικαίως οί κάτοικοι

κητικοϋ Συμβουλίου τοϋ ΟΛΠ καί έκπροσώπων τοϋ

των 'Ιονίων νήσων νά άναμένουν νά θέση τέρμα καί

προσωπικοϋ, ό Κ.

είς τόν ίδικόν των δρίiμα»ιsο.

έπραξεν ύπέρ τοίJ ΟΛΠ καί τοίJ προσωπικού του τά

['Η έκδήλωση τής πρωτοβουλίας τοϋ Κ. Καρα
μανλή γιά τή διεξαγωγή έλέγχου εδωσε άφορμή νά

Καραμανλής τόνισε δτi «όσα

έπραξεν έκ καθήκοντος,

ώς μέλος Κυβερνήσεως

έχούσης άπ6λυτον συνείδησιν τής άποστολfjς τηρλ

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΉΚΤΩΝ

217

Καί κατέληξε:

ή διαδικασία διά τόν καθορισμόν τών δικαιουμένων δανεί

«Διά νά προκόψη ενα Κράτος, ενας όργανισμός,

χουσών δημοπρασιών προμηθείας ύλικών καί διά τήν κα

μία έπιχείρησις, πρέπει νά ύπάρξη δ δεσμός τής άλ

ων, συντμηθουν αί προθεσμίαι διά τήν έπανάληψιν άποτυ

τάρτισιν μελετών τών ύπό κατασκευήν εργων, άνεγερθουν

ληλεγγύης μεταξύ τών άνωτέρων καί κατωτέρων.

άμέσως

Γνωρίζετε πόσον βαθεία εlναι ή άποστολή τοiί ΟΑΠ,

κυνθον, διατεθείσης σχετικής πιστώσεως έκτου προγράμ

200 έργατικαί κατοικίαι εlς

'Αργοστόλιον καί Ζά

100

όχι μόνον διότι κινοiίνται έπαγγελματικώς περί αύ

ματος τής 'Εργατικής Στέγης καί dλλαι

τόν χιλιάδες έργατών καί ύπαλλήλων, άλλά καί διότι

πρός στέγασιν ισαρίθμων δημοσιοϋπαλληλικών οΙκογε

άπτεται γενικωτέρων συμφερόντων τοiί Κράτους καί

νειών, δαπάναις του προγράμματος στεγάσεως δημοσίων

τής έθνικής οΙκονομίας.

>> Ύπήρξεν, όντως, λυπηρόν τό παλαιόν κατάν

τημα. ·Εδέησε νά άντιπαλαίσωμεν είς πλείστας δυ

κατοικίαι

ύπαλλήλων, άνατεθή τέλος είς τήν ΑΤΕ, άντί του Ταμείου
Παρακαταθηκών, ή σχετική έργασία διά τήν παροχήν

άρωγής ύπό τύπον δανείου».

σχερείας διά νά έπιτύχωμεν τήν 1jθικήν άποκατά

Κατά τή συνεδρίαση έγκρίθηκε άκόμη πρόταση

στασιν καί τήν οίκονομικήν άνόρθωσιν τοiί λιμένος,

του Κ. Καραμανλ η γιά τήν παροχή τ& ν άναγκαίων

lκανοποιοiίντες ταυτοχρόνως καί τά παλαιά καί δί

ύλικ&ν σ· δσους δέν μετέχουν στήν πρώτη φάση του

καια αΙτήματα τοiί προσωπικοiί του.

»Oi

προγράμματος καί έπιθυμουν νά κατασκευάσουν οί

ύπάλληλοι τοiί όργανισμοiί, έντός τών πλαι

ϊδιοι τίς κατοικίες τους. Μέ τόν τρόπο αύτό προβλέ

σίων τοiί δόγματος τής άλληλεγγύης, όφείλουν νά

πεται νά κατασκευαστοϋν

συμβάλουν, πάσrι θυσίf!, είς τήν δλοκλήρωσιν τής

ίδίως στήν ϋπαιθρο.

4.000

άκόμη οίκήματα,

λιμενικής άνασυγκροτήσεως διά νά αίσθανθοiίν μαζί
μέ τό αίσθημα τής άσφαλείας διά τήν θέσιν των, καί
τό σκίρτημα τής ύπερηφανείας, διότι έπετέλεσαν τό

καθήκον των. Οϋτε, έγώ, χωρίς τήν ίδικήν σας βοή

θειαν, ούτε σείς, ' χωρίς τήν συμπαράστασιν τοiί
ύπουργοiί, εlναι δυνατόν νά δδηγήσωμεν τόν λιμένα

είς τήν δδόν, είς τήν δποίαν καλεί τό πρώτον έμπο
ροναυτικόν μας κέντρον ή μοίρα του».
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1955

·Ο ύπουργός Δημοσίων ~Εργων καί Συγκοινωνι

ών ύπέγραψε άπόφαση γιά τήν εναρξη των εργων
διαμορφώσεως τής περιοχής 'Ακροπόλεως

-

Φιλο

πάππου, άφου προηγουμένως έξασφάλισε τήν κα

ταρχήν εγκριση τής σχέ'τικής μελέτης άπό τό 'Αρ
χαιολογικό Συμβούλιο.

Τά ύπό έκτέλεση εργα, σύμφωνα μέ τή μελέτη,

1954

ε{ναι τά άκόλουθα:

Τό Κυβερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο, μετά

l.

Νέα όδός Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου, άνακατασκευα

άπό είσήγηση του Κ. Καραμανλή, άνακοινώνει σει

ζομένη παρά τά οΙκοδομικά τετράγωνα, καταργουμένης

ρά άποφάσεων ύπέρ των σεισμόπληκτων περιοχών

τής σημερινής όδου καί τής πλατείας 'Ακροπόλεως πρός

τής ·Επτανήσου.

θέατρον 'Ηρώδου 'Αττικου, δπου θά έπεκταθή ό άρχαιο

'Όπως δήλωσε δ πρωθυπουργός, μετά τό τέλος

τής συνεδριάσεως, ή πρόσφατη έπιτόπια έξέταση
τής καταστάσεως άπό τόν ύπουργό Δημοσίων ~Ερ

γων κατέδειξε δτι δέν εχουν διασφαλιστεί δλες οί
προϋποθέσεις γιά τήν εναρξη του εργου τής άνοικο
δομήσεως κατά τήν liνοιξη, δπως προβλεπόταν άπό

λογικός χώρος.

2.

Διαμόρφωσις νέας πλατείας πρό του θεάτρου 'Ηρώ

δου 'Αττικου καί πρόσβασις πρός τάς εΙσόδους του θεά
τρου άπό τήν νέαν όδόν Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου.

3. Νέα προσπέλασις έκ τής όδου Διονυσίου' Αρεοπαγί
του πρός τήν είσοδον τής 'Ακροπόλεως, καταργουμένης

τής σημερινής προσπελάσεως. 'Η νέα όδός θά κατασκευ

τό πρόγραμμα δριστικής άποκαταστάσεως των νή

ασθή διά λιθοστρώτου προσαρμοζομένου πρός τό τοπίον

σων, καί κρίθηκε άναγκαία ή πρόβλεψη σειρaς μέ

καί τό περιβάλλον.

τρων γιά τήν έπίσπευση του ρυθμοϋ των έργασιών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τό κείμενο τής σχετι

4.

Νέα όδός προσπελάσεως άπό τήν όδόν Διονυσίου

'Αρεοπαγίτου πρός τήν περιοχήν του μνημείου Φιλοπάπ
που, διερχομένη διά του 'Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιά

κής άνακοινώσεως, άποφασίστηκε:

ρη. Καί ή όδός αϋτη θά κατασκευασθή λιθόστρωτος καί

«Νά άναδιοργανωθή ή άρμοδία ύπηρεσία διά τής έντά

ξεως εiς αuτήν μονίμων καί έμπείρων ύπαλλήλων, άποστα

κατά τρόπον μή θίγοντα τό τοπίον.

5.

Διαμόρφωσις του πέριξ του ναου ·Αγίου Δημητρίου

λουν περί τά τέλη Φεβρουαρίου δύο τάγματα μηχανικου,

Λουμπαρδιάρη χώρου, ώς καί κατασκευή περιπτέρου άνα

τά όποία θά βοηθήσουν τήν άνοικοδόμησιν τής ύπαίθρου,

ψυκτηρίων διά τούς περιηγητάς.

διά τής προωθήσεως τών ύλικών, τής τεχνικής έπιβλέψεως
καί τής έκκαθαρίσεως τών έρειπίων, αuξηθή τό κονδύλιον
τής είς δραχμάς άρωγής άπό

30

είς

75

εκατομμύρια δρα

χμάς διά τήν ταυτόχρονον προώθησιν του δλου προγράμ
ματος, ένισχυθουν άμέσως δι' έκτάκτου προσωπικου τά
πρωτοδικεία 'Αργοστολίου καί Ζακύνθου καί άπλοποιηθή

6.

Κατασκευή περιφερειακής όδου 'Ακροπόλεως λιθο

στρώτου, μικρου πλάτους, άρχομένης άπό τής προσπελά

σεως πρός 'Ακρόπολιν καί περιβαλλούσης τόν 'Ιερόν Βρά
χον άπό τής βορεινής καί άνατολικής πλευράς.

7.

Περιφερειακή όδός πέριξ του λόφου Φιλοπάππου

-

'Αστεροσκοπείου, έν έπαφij τών οΙκοδομικών τετραγώνων

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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καί προσπέλασις τοϋ άρχαιολογικοϋ αύτοϋ πάρκου εiς διά

Συγκοινωνιών καί Δημοσίων UΕργων, Κ. Καραμαν

φορα σημεία τής πρωτευούσης.

λής, έξέδωσε τήν άκόλουθη άνακοίνωση:

8.

Γενική διαμόρφωσις τοϋ χώρου θά γίνη δι' έρεύνης

τών άρχαιοτήτων καί άναδείξεως αύτών, όλόκληρος δέ ή
περιοχή θά φυτευθή καταλλήλως.

«Δέν ε{ναι άληθές δτι διακ6πτονται τά έν λόγφ
έργα.

'Απλώς έπιβραδύνεται δ ρυθμός έκτελέσεώς

των, πρiiγμα τό δποίον έδημιούργησεν, ώς ήτο φυσι
Σημειώνεται δτι στήν έκτέλεση τών εργων, έκτός

άπό τό ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων, θά συμβάλουν
καί δ δήμος 'Αθηναίων, τά ύπουργεία Παιδείας καί
Γεωργίας, καθώς καί δ ΕΟΤ.

Σέ σχετικές δηλώσεις του, ό Κ. Καραμανλής
άναφέρει:
«'Εκείνο πού καθιστά πολύτιμο ν τόν χώρο ν, τόν

'Αστεροσκοπείου, δένε{ναι μόνον ή

άρχαιολογική άξία του, άλλά καί τό γεγονός δτι δ
χώρος αύτός- έκτάσεως

1000 στρεμμάτων- μέ τόν

θαυμάσιο ν όρίζοντα καί τήν θέσιν του, εύρισκόμενος

είς τό κέντρον τών 'Αθηνών, δύναται νά άποβή τό
πος άναψυχής του πληθυσμού τής πρωτευούσης.
Πρός τοvτο έθεωρήθη χρήσιμον δπως ζητηθούν αί
γνώμαι τών 'Ελλήνων άρχιτεκτόνων, προκηρυχθέν
τος πρό μηνών διαγωνισμού. Δυστυχώς, τό άποτέλε:.

σμα του διαγωνισμού δέν ύπήρξεν ίκανοποιητικόν
καί κατόπιν τούτου διετάχθη ή ύπηρεσία μελετών
δπως καταρτίση σχετικήν μελέτην, ή όποία έτέθη
ύπ' οψιν έπιτροπής έκ τών Ά. Όρλάνδου, Δ. Πικι
ώνη, Ι. Μηλιάδου, Κ. Πάντζαρη καί Ν. Φωκii. Ή

έπιτροπή συνεφώνησεν έπί τής έγκριθείσης μελέτης,
τήν δποίαν, έπίσης, ένέκρινε κατ' άρχήν καί τό
'Αρχαιολογικόν Συμβούλιον)).
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γεγονότος δτι, λόγω τής έντάσεως μέ τήν δποίαν τό

ύπουργείον προώθησε τά παραγωγικά έργα, έντάσε
ως εύνοηθείσης καί άπό τόν ήπιον χειμώνα, αί διατε
θείσα ι πιστώσεις άπερροφήθησαν ένωρlτερον άπό

δποίον καταλαμβάνει τό συγκρότημα 'Ακροπόλεως

- Φιλοπάππου -

κόν, τήν άνάγκην τής άπολύσεως ώρισμένου άριθμοv

έργατών. Ή έν λόγφ έπιβράδυνσις προήλθεν έκ τοv

δ, τι προεβλέπετο. Συγκεκριμένως: έκ τοv προγράμ
ματος έπενδύσεων διετέθησαν δι

'

έyγειοβελ τιωτικά

έργα διά τό τρέχον οίκονομικόν έτος
δρχ., έξ αύτών δέ άπερροφήθησαν ήδη

120.880.000
109.900.000.

))Είδικώτερον διά τά φράγματα, τά όποία έπιθυ
μοvμεν νά τονίσωμεν δτι εύτυχώς έκτελοvνται μέ

γοργότατον ρυθμόν, διετέθησαν

52.248.000 δρχ., έξ
50.288.000 δρχ.

ών άπερροφήθησαν μέχρι σήμερον

Διά τά έργα τής πεδιάδος Θεσσαλίας, διά τά όποία ώς
γνωστόν διετυπώθησαν έπίσης διαμαρτυρίαι, διετέ

θησαν

15 /:κατ.

δρχ., άπερροφήθησαν δέ δλα.

))Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά συγκοινωνιακά έρ
γα τής άρμοδιότητος του ύπουργείου: έπί συνολικών

πιστώσεων διατεθεισών έκ τών έπενδύσεων καί του
τακτικού προϋπολογισμού διά τό τρέχον οlκονομι
κόν έτος έκ δρχ.

σήμερον

207.168.000 άπερροφήθησαν μέχρι
177.700.000 δρχ. Δηλαδή τό ύπουργείον

Δημοσίων ΥΕργων κατά τό πρώτον l:ξάμηνον άπερρό
φησεν δλας σχεδόν τάς πιστώσεις, αί όποίαι διετέ
θησαν διά τό τρέχον οlκονομικόν έτος.

)) UΗδη έξετάζεται

1955

ύπό τής Κυβερνήσεως ή δυνατό

της χορηγήσεως έκτάκτων, έκτός τών προβλεφθει

Σέ κοινή σύσκεψη του ύπουργου Δημοσίων UΕρ

γων καί Συγκοινωνιών μέ τόν ύπουργό Οίκονομικών

σών, πιστώσεων διά τήν συνέχισιν τών έργων μέ τόν
αύτόν ώς πρότερον έντατικόν ρυθμόν)).

καί τόν ύφυπουργό Συγκοινωνιών, παρουσία καί άρ
μόδιων ύπηρεσιακών παραγόντων, συζητείται δ έκ
πλειστηριασμός του περιουσίας τής ΤΑΕ. Ή έται
ρεία, σύμφωνα μέ τίς άνακοινώσεις του Κ. Καραμαν
λή, όφείλει στό Δημόσιο

llO

έκατ. καί ή σημερινή

έκμετάλλευση άφήνει σημαντικό ελλειμμα, ένώ τό

Κράτος, γιά νά μή διακοπουν οί άεροπορικές συγ
κοινωνίες, άναγκάστηκε νά παρέχει δάνεια γιά τήν

έξυπηρέτηση των έπειγουσών ύποχρεώσεων της. Εί
δική έπιτροπή θά προχωρήσει, σέ διάστημα δύο μη
νών, στήν έκκαθάριση τής καταστάσεως καί θά δια

τυπώσει προτάσεις γιά τήν έξ ύπαρχής άναδιοργά
νωση τής πολιτικής άεροπορίας.

22
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1955

'Ο Κ. _ Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τεχνι
κούς του ύπουργείου Δημοσίων ΥΕργων καί Συγκοι

νωνιών,

άφου

έπιθεώρησε

τά

έκτελούμενα

εργα

ύδρεύσεως στή λίμνη 'Υλίκη, έξέφρασε τήν ίκανο
ποίησή του γιά τήν πορεία τών έργασιών. :'Ηδη, εχει

προχωρήσει ή δριστική χάραξη του ύδραγωγείου σέ
μήκος

80

χιλιομέτρων.

Σέ σχετική άνακοίνωσή της, έξάλλου, ή ύπηρε
σία ύδραυλικών εργων εδωσε διευκρινήσεις σχετικά
μέ τήν πορεία τών έργασιών, σέ συνάρτηση καί μέ

τήν προϋπολογισμένη δαπάνη, τήν όποία καί δέν
ύπερβαίνει.
Στή συνέχεια, μέ τή συνοδεία του ύπουργου Ναυ

Σέ άπάντηση διαδόσεων γιά άθρόες άπολύσεις

τιλίας, Γ. Βογιατζή, καί βουλευτών τής περιοχής,

έργατών καί διακοπής, λόγω έλλείψεως πιστώσεων,

έπισκέφθηκε τή Χαλκίδα, δπου, μετά άπό έπιτόπια

τών παραγωγικών εργων στή Μακεδονία, ό ύπουργός

έξέταση τής καταστάσεως, άνακοίνωσε τή διάθεση

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΆ ΕΡΓΑ Σ'ΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

219

'Επιθεώρηση τώv lργωv 'Υλίκης.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

220

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

πιστώσεων

775.000

δραχμών γιά τή βελτίωση καί

άποκατάσταση του δδικου δικτύου του νομου.

Στήν πορεία του ~ργου τής 'Υλίκη ς άναφέρεται

Σταυρου

-

μοσίων

"Εργων έπιθεώρησε άκόμη

Βεροίας

-

Γιαννιτσών. Ό ύπουργός Δη
τά εργα του

'Αλιάκμονα.

Κατά τή μετάβασή του στή Θεσσαλονίκη, δ Κ.

δημοσιογραφικό σχόλιο μέ τίτλο «Τό 'Υδρευτικόν»:

Καραμανλής προήδρευσε σέ σύσκεψη, μέ άντικείμε
Τό γεγονός δτι εύρέθη ενα βραχώδες τμήμα, κατά τήν

κατασκευήν των μονίμων εργων τής 'Υλίκη ς, διά των
δποίων θά λυθή δριστικώς τό πρόβλημα τής ύδρεύσεως τής
πρωτευούσης, του Πειραιώς καί δλοκλήρου τής 'Αττικής,
εδωσεν άφορμήν είς τήν έπανάληψιν των στερεοτύπων άν

νο τήν άστική συγκοινωνία τής πόλεως. Μετά τή
λήξη της καί άφου δέχτηκε διάφορες άντιπροσωπεί
ες έργαζομένων, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τίς άκό
λουθες δηλώσεις πρός τούς έκπροσώπους του τύπου:

τιρρήσεων, δσον άφορα τήν χρησιμότητα του έκπονηθέν

τος καί έκτελουμένου σχεδίου, έν συγκρίσει πρός άλλα
παλαιότερα. 'Αλλ' έκείνο πού εχει ύπ' όψι ν του τό κοι

νόν, εΙναι τουτο: δτι άν δέν άπεφασίζετο τώρα ή έκτέλε
σις του εργου, μέ μίαν διαρρύθμισιν τής χαράξεως του
ύδραγωγείου, ή όποία οuδόλως ζημιώνει τήν άπόδοσιν,
ένώ περιορίζει αίσθητώς τήν δαπάνην, τό ύδρευτικόν πρό

«νΕχω τήν πρ6θεσιν έντός τής άνοίξεως νά άρχί
σω τήν έκτέλεσιν καί άλλων έργων εlς τήν Θέσσα
λονίκην, μεταξύ τών δποίων καί ή λεωφόρος Έγνα
τία. 'Η έκτέλεσις όμως του έργου αύτου προϋποθέτει
τήν δριστικήν ρύθμισιν του ζητήματος τών τροχιο

δρόμων, ή κατάργησις τών δποίων ε{ναι έπιβεβλημέ

βλημα τής πρωτευούσης θά εμενεν είς τήν έκκρεμότητα έπί

νη καί έπ' αύτου συμπίπτουν:

μίαν άκόμη γενεάν . Τό γεγονός δτι κατηναλώθησαν εξ δλό

δημοσίου, τό δποίον έπιβαρύνεται μέ τήν έκμετάλ

κληρα χρόνια καί δαπάναι όχι μικραί διά τήν συγγραφήν

λευσιν αύτών κατά

μελετών, τάς δποίας έδέχετο δ ενας ύπουργός καί άπέρρι
πτεν δ άλλος, δήλον ποιεί. .. 152 •

συμφέρον τής πόλεως, δι6τι άφ ' έν6ς μέν θά καταστή

700.000

1)

τά συμφέροντα ι του

δραχμάς μηνιαίως,

2)

τ6

δυνατή ή έκτέλεσις καί νέων έργων εlς αύτή ν, άφ'
έτέρου δέ θά άντικατασταθή τό άπηρχαιωμένον αύτ6
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σύστημα συγκοινωνίας μέ σύγχρονα καί πολιτισμέ

1955

Παρουσία του ύπουργου Δημοσίων 'Έργων καί

Συγκοινωνιών γίνονται τά έγκαίνια τής νέας σιδηρο
δρομικής γραμμής Κοζάνης

-

'Αμυνταίου

μαίδας. Τό εργο καλύπτει άπόσταση

-

Πτολε

60 χιλιομέτρων

καί άποτελεί μέρος του προγράμματος συμπληρώσε
ως του σιδηροδρομικου δικτύου τής χώρας καί άπο

καταστάσεως άπευθείας σιδηροδρομικής συνδέσεως
τής δυτικής Βορείου 'Ελλάδας μέ τήν πρωτεύουσα.

'Η νέα συγκοινωνιακή άρτ'Ι}ρία προορίζεται άκόμη
νά έπιτρέψει τή μεταφορά προϊόντων, άγροτικ&ν καί
άλλων, δπως χρωμίου, λιγνιτών καί ξυλείας, νά δια

να συγκοινωνιακά μέσα,

3) τ6 συμφέρον τών lδίων τών

τροχιοδρομικών, οί δποίοι ύπηρετουντες εlς μίαν
φθίνουσαν έπιχείρησιν, δέν δύνανται νά έχουν τ6 αί
σθημα τής άσφαλείας διά τ6 μέλλον. Τούτου δοθέν

τος δέν άπομένει παρά νά άναζητήσωμεν τήν διάδο
χον κατάστασιν. Ώς πρ6ς αύτή έδήλωσα είς τούς
έκπροσώπους τής πόλεως, ότι, άποκλεισμένης τής
δημοσίας έπιχειρήσεως αύτών, δέχομαι οίανδήποτε
λύσιν, ή δποία θά έξησφάλιζε τήν τάξιν τών τροχιο
δρομικών καί τήν έγκατάστασιν άρτίας καί συγχρο
νισμένης συγκοινωνίαρ>.

σφαλίσει τήν έπικοινωνία μέ τή Θεσσαλονίκη σ'

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοίνωσε άκόμη τή διάθε

δλόκληρη τή διάρκεια του ετους μέ τήν πρόσθετη

ση πιστώσεων γιά τήν δλοκλήρωση τ&ν λεωφόρων Βα

προοπτική τής έπεκτάσεως μέχρι τή Σιάτιστα καί

σιλίσσης "Ολγας καί Βασιλέως Γεωργίου

τήν Καλαμπάκα, άλλά καί άκόμη νά έξυπηρετήσει
στρατιωτικούς σκοπούς. 'Ιδιαίτερα θετική έντύπωση
προκάλεσε καί ή άνέγερση του πολυτελους έπαρχια
κου σιδηροδρομικου σταθμου τής Κοζάνης.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ Κ. Καραμανλής άναφέρ
θηκε καί γενικότερα στά εργα πού έκτελέστηκαν καί
έκτελουνται στή Δ . Μακεδονία, μέ εμφαση στίς
δδούς Θεσσαλονίκης
λυκάστρου

-

- Κιλκίς,

Θεσσαλονίκης

-

Πο

Συνόρων, Βεροίας -Ναούσης, 'Εδέσ

(800.000

δραχμές), τήν άνακατασκευή τής λεωφόρου 'Εγνα
τίας

(1.800.000), τήν άποπεράτωση του Διοικητηρίου
(900.000), τήν έπισκευή τής δδου Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών· (1.100.000), τήν δδό Ζαγκλιβερίου
(400.000) καί γιά άλλες πολεοδομικές άνάγκες τής
Θεσσαλονίκης (Ι .300.000).
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σης- Φλωρίνης, Κοζάνης- Πτολεμαϊδος, Θεσσαλο

Μέ είσήγηση του δημάρχου 'Αθηναίων, τό Δη

νίκης- Κατερίνης καί στά φράγματα καί τίς γέφυρες

μοτικό Συμβούλιο άποφασίζει τήν άπονομή του χάλ

• Αλιάκμονος

κινου μεταλλίου τής πόλεως στόν ύπουργό Δημοσί

καί

•Αξιου.

Στή συνέχεια, έπισκέφθηκε τή Βέροια, δπου άνα

ων "Εργων, Κ. Καραμανλή, «είς άναγνώρισιν τ&ν

κοίνωσε τήν εγκριqη πιστώσεων

πρός τήν πόλιν προσφερθεισών καί προσφερομένων

γιά τή κατασκευή τής δδου

ύπηρεσι&ν».

900.000 δραχμών
Βεροίας - Ναούσης,

600.000 γιά τήν κατασκευή τής δδου Βεροίας- 'Αλι
άκμονος καί 420.000 γιά τήν κατασκευή τής δδου

'Ο Κ. Καραμανλής θά άποποιηθεί τήν άποδοχή
τής διακρίσεως.
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'Ο Κ. Καραμανλής έξαγγέλλει τό συμπληρωμα
τικό πρόγραμμα δδοποιίας τής χώρας. 'Αφου εκαμε

σύντομο άπολογισμό τ&ν εργων πού έκτελέστηκαν
άπό τό Σεπτέμβριο του

1953,

δταν καταρτίστηκε τό

σχετικό πρόγραμμα, άνακοίνωσε τή διάθεση νέων
πιστώσεων

llO

έκατ. δραχμών γιά τή συνέχιση τής

άνακατασκευfiς έθνικ&ν δδ&ν, καθώς καί τή βελτίω
ση καί συντήρηση έπαρχιακ&ν δδ&ν.
Τό κείμενο τ&ν άνακοινώσεων του ύπουργου Δη
μοσίων 'Έργων καί Συγκοινωνιών ε{ναι τό έξης:
«'Από τόν Σεπτέμβριο ν του

1953,

βελτίωσιν τών έθνικών δδών καί κατασκευήν νέων
τοιούτων, έδαπανήθη μέχρι σήμερον ποσόν δραχμών
μή ύπολογιζομένων τών έργων 'Αθη

νών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, τά όποία, ώς κατ'
έπανάληψιν έτονίσθη, χρηματοδοτουνται άπό είδι
κούς πόρους. Διά τών έν λόγφ πιστώσεων έγένοντο
τά κάτωθι έργα: κατεσκευάσθησαν νέα άσφαλ τικά

δδοστρώματα, μήκους

1123

χιλιομέτρων, διά τών

δποίων αύξάνεται τό ύφιστάμενον άσφαλτικόν δί
κτυον έκ

2700 χιλιομέτρων κατά 40% περίπου.

'Εγέ

νοντο διανοίξεις νέων τμημάτων έθνικών δδών καί
διευρύνσεις τοιούτων έπί μήκους

Κατεσκευάσθησαν
μήκους

1480

36

χιλιομέτρων.

480

μεγάλαι γέφυραι, συνολικου

μέτρων. Κατεσκευάσθησαν aλλαι

82

μικραί γέφυρα ι. 'Εγένετο έπισκευή καί συντήρησις
τών ταπήτων του ύφισταμένου όδικου δικτύου έπί
συνολικου μήκους

1300 χιλιομέτρων,

άνακαινισθέν

τος οϋτω του 50% τών άσφαλ τι κών ταπήτων, συνετη
ρήθη δέ στοιχειωδώς τό ύπόλοιπον δίκτυον τής χώ
ρας.

» VΗδη

διαθέτομεν τάς κατωτέρω νέας συμπληρω

ματικάς πιστώσεις διά τήν άποπεράτωσιν έντός του
θέρους καί τών ύπολοίπων έργων του προγράμματος,

πλήν τών δύο μεγάλης πνοής δδών Τεμπών καί Σου
νίου, αί δποίαι θά συνεχισθουν καί κατά τό προσεχές
έτος.

Α

'. Αί συνεχιζόμεναι δδοί: Χανίων- Ήρακλείου
2.300.000, Γιδa-Κατερίνης 4.500.000, Βουλια
γμένης - Σουνίου 5.500.000, Βόλου - Πηλίου
3.000.000, Λαρίσης- Τεμπών- Κατερίνης 6.000.000,
Τοψίν- Πολυκάστρου -Συνόρων 2.300.000, Θεσσα
λονίκης - Κιλκίς 1.200.000, Τριπόλεως - Σπάρτης
800.000, Πολυγύρου - Άρναίας - Άγ. VΟρους
5. 500.000, Τρ ι πόλεως- 'Ολυμπίας (διά τήν άποπερά
δραχ.

τωσιν τής

δποίας συμβάλλει

καί δ

Διά τής όλο

ζομένων έργων θά προστεθουν είς τό άσφαλτικόν δί
κτυον, έκτός τών προαναφερθέντων

1123,

καί έτερα

700 χιλιόμετρα.
Β'. 'Επειδή τό ώς άνω ύπό έκτέλεσιν πρόγραμμα

έθνικών όδών ήτο άρκετά βεβαρυμένον κατά τό πα
ρελθόν έτος καί ώς έκ τούτου αί διατεθείσαι διά δευ

τερευούσας δδούς τής χώρας πιστώσεις ύπήρξαν
κατ' άνάγκην περιωρισμέναι, διαθέτομεν fίδη πι
στώσεις διά τήν βελτίωσιν καί συντήρησιν τών κά
τωθι έπαρχιακών δδών:

δτε κατηρτίσα

μεν τό πρώτον πλήρες πρόγραμμα όδοποιίας, πρός

324.000.000,

1.450.000 δραχμαί.

κληρώσεως έντός του θέρους, τών άνωτέρω συνεχι

Τουρισμός)

'Αμφιλοχίας - Λευκάδος
- Θέρμου 500.000, Ναυπλίου
- Κρανιδίου 700.000, Λεωνιδίου - Κυβερίου v Αστρους
450.000,
Παραδεισίων - Λεονταρίου
400.000, VΑρτης- Καλεvτίνης- Άγνάντων 400.000,
Αίγίου - Φτέρης -Καλαβρύτων 600.000, Πατρών
Καλαβρύτων- 'Α γ. Λαύρας 600.000, Πατρών- Κλά
ους 500.000, Δοξάτου- Κυργίων 500.000, Δράμας
Παγγαίου 500.000, Δράμας- Προσωτσιάvης 400.000,
Διδυμοτείχου - Ζώvης - 'Ορεστιάδας 400.000, Λε
πουρών - Καρύστου 500.000, Χαλκίδος -Αlδηψου
800.000, Χαλκίδος- Κύμης 300.000, Καρπενησίου
'Αγρινίου 500.000, Πύργου -Σιμοπούλου- Άμαλιά
δος 500.000, Πύργου- Άνδριτσαίνης -Χάνι Δρα
γουμάνου 400.000, Βεροίας- Πιερίων 600.000, Θεσ
σαλονίκης - 'Εγναtίας 1. 700.000, Θεσσαλονίκης -Ν.
Μουδανιών 1.100.000, Θεσσαλονίκης- Ζαγκλιβερί
ου 400.000, 'Ιωαννίνων - Ήγουμενίτσης 600.000,
'Ιωαννίνων - Σουλίου- Άγνάντων 400.000, 'Ελευ
θερουπόλεως - Κορμίστης 500.000, Καρδίτσης Φαρσάλων 1.000.000, Καστοριaς - Άμυνταίου
500.000, Λευκίμης - Κάβου (Κερκύρας) 400.000,
Ήγουμενίτσης- Άξιουπόλεως 500.000, Νεαπόλεως
- Πενταλόφου (Κοζάνης) 800.000, Μπάρας - Σιατί
στης - Καλονερίου 500.000, Ξvλοκάστρου - Τρικά
λων 400.000, Ταράψης- Μονεμβασίας- Νεαπόλεως
500.000, Λαρίσης- Άγυιaς 500.000, Βόλου- Άλμυ
ρου 400.000, Καρδαμύλης - Άρεοπόλεως 400.000,
Κυπαρισσίας- Πύλου 1.000.000, Καλαμών- Πύλου
500.000, 'Εδέσσης - Έξαπλατάνου - Γιαννιτσών
1.050.000, Πρεβέζης - Κανελλακίου - Πάργας
400.000, Κομοτηνής - Ξάνθης 400.000, Τρικάλων Περτουλίου 500.000, Λαμίας- Καρπενησίου 2.500.000
καί 'Ιτέας - 'Αμφίσσης- Ναυπάκτου 1.000.000 δρα
δρχ.

700.000,

'Αγρινίου

χμαί. Διά τήν Κρήτην, έκτός τής άνωτέρω πιστώσε
ως

2.300.000 δρχ.

κής δδου Χανίων

διά τήν άποπεράτωσιν τής κεντρι

-

Ήρακλείου, διατίθενται καί διά

τό ύπόλοιπον δδικόν δίκτυόν της δρχ.

4.300.000,

διά

8.000.000,

τό δδικόν δίκτυον Χίου

-Γυθείου

κτυον Σάμου 700.000, διά τό δδικόν δίκτυον Λέσβου
800.000 καί διά τό δδικόν δίκτυον Κυκλάδων
1.450.000 δρχ.

Τριπόλεως- Καλαμών 3.000.000, Σπάρτης
2.100.000, Σερρών- Ήρακλείας 2.380.000,
Άμφιπόλεως - Δράμας 2.500.000, Βεροίας - Ναού
σης 1.250.000, Θεσσαλονίκης - Ντεπώ 1.450.000,
Γρεβενών- Σιατίστης 1.150.000 καί Φερρών- Διδυ-

1.000.000,

διά τό δδικόν δί

Γ'. 'Εκτός τών άνωτέρω έργων, συνεχιζομένων
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90 δδοί καί 40

γίαν καί περισσότερον μάλιστα τιμητικήν δμολογίαν τής

γέφυρα ι μικροτέρας σημασίας καθ' δλην τήν χώραν

καί νέων, χρηματοδοτούνται καί aλλαι

πλευράς τής άντιπολιτεύσεως καί έν ττϊ παρούσυ αίθούσυ

διά ποσού δρχ.

τέλος, διά τήν άποτελε

καί έν ττϊ αίθούσυ τής Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής, δ

σματικήν συντήρησιν καί περαιτέρω βελτίωσιν τών

σημερινός ύπουργός τών Δημοσίων »Εργων κάμνει τό πdν

18.000.000.

έπαρχιακών δδών συνιστώνται, ώς γνωστόν, διά του
κατατεθέντος είς τήν Βουλήν νομοσχεδίου, τοπικοί

όρyανισμοί, οίτινες αύτοδιοικούμενοι καί χρηματο
δοτούμενοι έπαρκώς, θά άναλάβωσι τό έργον τούτο
άπό του προσεχούς θέρους».

Oi

'Ιδιαίτερα υπο

γραμμίστηκε ότι τά υπό έκτέλεση εργα, καί κυρίως ή
προσθήκη

700

χιλιομέτρων άσφαλτικοϋ τάπητος, θά

άλλάξουν κυριολεκτικά τήν οψη

έξοπλισμοϋ των μηχανημάτων των δημοσίων έργων θά ήτο
άνευ σημασίας ή άνευ νοήματος, έάν δέν ύπήρχεν καί νό
μος προβλέπων τήν κατασκευήν τών δδών. Διότι, ώς γνω
στόν, τά μηχανήματα άποτελοϋν τό μέσον καί δ σκοπός

άνακοινώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή σχολιάστη

καν έγκωμιαστικά άπό τόν τύπο.

διά τήν άνασυγκρότησιν, έντός του τομέως τής άρμοδιότη
τός του, τής χώρας μας. Πράγματι, δ 'Οργανισμός του

τής έλληνικής

ε{ναι ή έκτέλεσις τών δημοσίων έργων καί περισσότερον
άπό δλα, τά δημόσια εργα έν 'Ελλάδι, κατά μέγιστον πο
σοστόν, ε{ναι ή δδοποιία».

Στό περιεχόμενο τοϋ νέου νομοθετήματος άνα

φέρθηκε δ βουλευτής Κ. Καλλίας:

έπαρχίας. Χαρακτηριστικά, τό «Βήμα» υπογραμμί
«Διά του ύπό κρίσιν νομοσχεδίου έπιτυγχάνεται πρώ

ζει:

τον, ή άποκέντρωσις καί ή αύτοδιοίκησις είς τόν τομέα τής
'Αποτελεί πηγήν ίκανοποιήσεως καί χαρdς διά τόν έλ

δδοποιίας, κατά τρόπον δέ άριστον. Δεύτερον, προβλέπε

ληνικόν λαόν τό γεγονός δτι δ Κ. Καραμανλής κατορθώ

ται ή συγχώνευσις μικροτέρων όργανισμών, δπως ε{ναι τά

νει, συνεχίζων τήν θετικήν, συστηματικήν καί τόσον άπο

ταμεία μονίμων δδοστρωμάτων, είς τά ταμεία δδοποιίας

δοτικήν του δρdσιν, νά πραγματοποιή άθορύβως τόσον

τών νομών, καί τέλος, έπιτυγχάνεται ή έκλογίκευσις τής

σημαντικά έργα, τά όποία ε{ναι άπό τά όλίγα πού θά μεί

όργανώσεως τοϋ δλου έργου τής δδοποιίας. Έπί πλέον,

νουν είς τόν τόπον μας 1 53.

έξασφαλίζονται έπαρκείς πόροι, διά τάς δδούς έκείνας, α{
δποίαι δέν κατέστη άκόμη δυνατόν νά κατασκευασθουν.
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Είσάγεται άπό τόν υπουργό Συγκοινωνιών καί
Δημοσίων »Εργων καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή δ Ν.

3154/1955

«περί συστάσεως κρατικοϋ Όργανισμοϋ

Διότι πλήν τών

34 έκατ., τά όποία άποτελοϋν σήμερον τούς

πόρους των ταμείων τής έπαρχιακής δδοποιίας, προστί
θενται ετερα

60 περίπου

έκατ., δηλαδή τό ήμισυ του προϊ

όντος τής φορολογίας τοϋ δασμοί> τής βενζίνης καί τοϋ

φόρου κυκλοφορίας αυτοκινήτων τοϋ διατιθεμένου ύπέρ

Μηχανημάτων Δημοσίων »Εργων». Μέ τό νομοσχέ

τής δδοποιίας. Πρόκειται δέ περί δύο έσόδων του προϋπο

διο προβλέπεται ή συγκέντρωση καί ένιαία διαχεί

λογισμοί>, τά όποία, λόγω τής φύσεώς των, συνεχώς αύξά

ριση τοϋ μηχανικοϋ έξοπλισμοϋ πού χρησιμοποιεί

νουν.

ται γιά τήν έκτέλεση τών δημόσιων εργων. Τά μηχα

»»Εχομεν

έπομένως βασικόν έσοδον διά τά ταμεία τής

νήματα θά διατίθενται άπό τόν 'Οργανισμό γιά τήν

δδοποιίας των νομών

έκτέλεση κοινωφελών σκοπών καί δημόσιων εργων

άποδόσεως των φορολογιών.

μέ τήν καταβολή άνάλογου μισθώματος. 'Όπως πα

ρατήρησε δ Κ. Καραμανλής στή διάρκεια τής σχετι

κής συζητήσεως, «θά έπρεπε δλος δ μηχανικός έξο
πλισμός του Κράτους νά ένταχθfί είς αύτόν τόν 'Ορ

γανισμόν)>" καί πρόσθεσε: «Αύτός ό μηχανικός έξο
πλισμός, δ δποίος άντιπροσωπεύει σήμερον μίαν

άξίαν

200

τόσων δισεκατομμυρίων δραχμών, έπέρα

84 έκατ.,

έπί ττϊ βάσει τής σημερινής

»Πέραν αύτών, γίνεται έν τφ νομοσχεδίφ διάκρισις τών
δδών βάσει τής σημασίας των, καί καθίσταται δυνατόν,
άφ' ένός μέν τά ταμεία τής έθνικής δδοποιίας νά άνταπο

κρίνωνται είς τάς δαπάνας συντηρήσεω·ς τοϋ ύπάρχοντος
δικτύου, άφ. έτέρου δέ διά των έπενδύσεων νά έξακολουθή
νά γίνεται ή κατασκευή τών νέων έθνικών δδών καί διάτων
ταμείων δδοποιίας νομών νά άντιμετωπίζωνται α{ τών λοι

πών άνάγκαι τής δδοποιίας τής χώρας.

σεν άπό άπείρους περιπετείας καί κινδυνεύομεν είς

»Πέραν τούτου, προβλέπεται είδικός πόρος, δ δποίος

δύο έτη νά τόν χάσωμεν, μέ άδυναμίαν νά τόν άνα

είς μίαν συγκεκριμένην περιοχήν πού έφηρμόσθη, δηλαδή

πληρώσωμεν, έάν δέν φροντίσωμεν νά τόν όρyανώ

είς τήν πόλιν τών 'Αθηνών, τόσον άπέδωσεν. Δηλαδή, τό

σωμεν)).

είδικόν τέλος τής χρήσεως των δδών.

Στή διάρκεια τής ίδιας συνεδριάσεως συζητήθη
κε καί ψηφίστηκε άκόμη τό σχέδιο νόμου «περί κα
τασκευής καί συντηρήσεως δδών», συμπληρωματικό
τοϋ πρώτου νομοθετήματος.
«Διά του ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου "περί κατασκευής
καί συντηρήσεως δδών" -τόνισε δ είσηγητής τής πλειο
ψηφίας- συμπληρουται ή έτέρα πτυχή τοϋ διπτύχου,

'Όπου δηλαδή

ύπάρχει ή άνάγκη ή τοπική, προστίθεται δ τοπικός αύτός

πόρος, δ δποίος διασφαλί~ει τήν έπάρκειαν πόρων, διά νά
ε{ναι δυνατόν νά άντιμετωπισθή ριζικώς τό ζήτημα τής
δδοποιίας .
»Εlναι περιττόν νά έκτεθή πόσον μεγάλη ε{ναι ή άνάγ
κη καί πόσον μεγάλη ε{ναι ή σημασία τής κατασκευής των
δδών.
»Περιφέρειαι, δπως ή ίδική μου, έννοώ τήν Εϋβοιαν, α{

άφορώντος έργα τών ύπουργείων Δημοσίων »Εργων καί

δποίαι έστερήθησαν μέχρι σήμερον,

Συγκοινωνιών, προσπάθεια ή όποία, κατά κοινήν δμολο-

άπελευθερώσεως τής ·Ελλάδος, τής χαρdς νά έχουν τήν

125
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κεντρικήν των άρτηρίαν κατασκευασμένην, γνωρίζουν πε

θόν, άλλά ή παροίίσα Κυβέρνησις έσκέφθη άλλως. Υlοθέ

ρισσότερον άλλων περιφερειών, πόσον μεγάλην σημασίαν

τησε τό έπιχείρημα τοίί ύπουργοίί τών Δημοσίων νΕργων,

εχει ή άπόκτησις αUτου του πλεονεκτήματος.

δ δποίος εlπεν: "Δέν δύνασθε νά κάμνετε πολιτικήν συν

»Κύριοι συνάδελφοι, πέραν αύτών, προστίθεται καί ή
συμβολή διά προσωπικής έργασίας των κατοίκων, άκόμη

κdί τών ώφελουμένων κοινοτήτων, διά μικρaς έπιβαρύν
σεως, ώστε δι' ένός δλοκλήρου συστήματος νά έξασφαλί

τηρήσεως δδοποιίας έφ' δσον δέν έχετε όδούς")).

Στή συνέχεια, άντέκρουσε τήν liποψη οτι θά πρέ
πει νά άπαλειφθεί άπό τό κείμενο του νομοσχεδίου ή

ζεται ή ριζική άντιμετώπισις των άναγκών τής όδοποιίας

διάταξη πού προβλέπει τήν καταβολή είσφορaς

τής χώρας . Διά τόν λόγον τοuτον , έχαρακτήρισα ώς βασι

άπό τούς δήμους καί τίς κοινότητες μέ σκοπό τήν

κόν τό προκείμενον νομοσχέδιον, τό δποίον, μαζί μέ τό

ένίσχυση τών πόρων πού θά διατεθουν γιά τήν δδο

πρώτον νομοσχέδιον, τό ψηφισθέν πρό όλίγου ύπό τής

ποιία:

'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας, άποτελεί τήν συμπλήρωσιν
καί τήν δλοκλήρωσιν ένός όντως σημαντικοί) καί πανελ

ληνίως άναγνωριζομένου εργου, τό δποίον άπό διετίας έπι
τελεί δ ύπουργός τών Δημοσίων νΕργων, κ . Καραμανλής.

Τό όνομά του άπέβη περίπου συνώνυμον μέ τήν λέξιν πρα
γματοποίησις .
»νΕχω τήν πεποίθησιν δτι διάτων δύο σημερινών νο

μοσχεδίων, θά καταστή δυνατόν νά δλοκληρώση τήν προ
σπάθειάν του, καί εϋχομαι δλαι αί περιφέρειαι τής χώρας

νά άπολαύσουν τούς καρπούς τής δημιουργικής του δρα
στηριότητος» .

5%

«Πρώτον, ή διάταξις εlναι δυνητική. Προϋποθέτει τήν
άπόφασιν τοίί τοπικοίί όργάνου, ή όποία θά έγκριθή άπό
τόν ύπουργόν τών 'Εσωτερικών. Διττώς προστατεύεται ή

κοινότης. Δεύτερον, ήμπορεί νά εlναι μερική καί δχι κα
θολική εlς δλον τόν νομόν. 'Ημείς θέτομεν βάσιν οΙκονο
μική ν.
))Θά παρεκάλουν νά δεχθήτε τοίίτο, διότι εlναι άξίωσις

τής ύπαίθρου νά τούς έπιτρέψωμεν νά φορολογοίίνται διά
νά κάμουν δρόμους. Θά ή το δυνατόν νά είχατε δίκαιον, έάν
τό δημόσιον έπεδίωκε νά άπαλλαγή κάθε βάρους. 'Ενώ τό
δημόσιον λέγει, τούς έξασφαλίζω πόρους καί τούς παρέχω

Στή διάρκεια τής συζητήσεως πού έπακολούθη

τήν δυνατότητα τής κατασκευής τών δρόμων. 'Εάν θελήσω

σε, ό ίδιος ό ύπουργός Δημοσίων νΕργων ε{χε τήν

νά διαγράψω αvτάς τάς διατάξεις, δλοι οί κύριοι συνάδελ

ευκαιρία νά κάμει σειρά διευκρινήσεων καί έπιμέ

φοι θά διαμαρτυρηθοίίν)λ

ρους παρατηρήσεων. Μεταξύ liλλων, σέ παρατήρη
ση βουλευτή οτι οί έπαρχιακές όδοί δέν θά όφειλαν,

οπως οί έθνικές, νά χαρακτηριστουν μέ τήν εκδοση

έφάπαξ Β.Δ., άπάντησε:

Καί κατέληξε:
«'Εάν δ ύπουργός τών Δημοσίων νΕργων έπέμενε νά

έπιβάλη μίαν φορολογίαν ύπέρ τής Κυβερνήσεως, θά ήτο
δυνατόν νά γεννηθοίίν άντιρρήσεις.

«Δέν γνωρίζω, έάν έκείνο, τό δ ποίον έλπίζω δτι θά έπι
τύχωμεν εlς τόν τομέα αvτόν, θά τό έπιτύχωμεν.

'Εκείνο

κυρίως τό δποίον προέχει εlναι ή σταθερότης τής χρημα
τοδοτήσεως καί τών πόρων, τούς δποίους θά διαθέτουν. 'Η
συντήρησις ε{ναι άτέρμων, ή κατασκευή έπίσης εlναι μεγά
λης έκτάσεως. Δέν δύνασθε λοιπόν, έάν δέν κάμετε πολυε
τές πρόγραμμα, νά έχετε τό αίσθημα δτι θά πραγματοποιη
θή τό έργον. Τά έπαρχιακά Ταμεία θά πρέπει νά κάμουν

ένα πρόγραμμα, δπότε θά πρέπει έκ τών προτέρων νά εlναι
σαφώς καθωρισμένον τό έπαρχιακόν δίκτυον καί θά πρέπει
νά μ ή ύπάρχη δυνατότης μεταβολών. 'Εάν γίνωνται μετα

βολαί, θά καθίσταται άδύνατος ή έφαρμογή τοίί έπαρχια
κοίί προγράμματορ).

'Ο ύπουργός, δμως,

τών Δημοσίων νΕργων φροντίζει, ϊνα, δσον τό δυνατόν,
καταστοίίν αί έπαρχίαι ίκαναί νά έκτελέσουν προγράμματα
δδοποιίας. νΗθελον νά σiiς είπω δτι άπό δλας τάς έπαρχίας

δέχομαι έπίμονα αΙτήματα, νά τούς δημιουργήσωμεν τήν
δυνατότητα νά φορολογοίίνται μεταξύ των, διά νά κατα
σκευάσουν δρόμους. Δέν εlναι αύτή ή διάταξις παρά μία
άπάντησις είς τό αίτημα τοίί λαοίί τής ύπαίθρου. · · Εάν σείς
οί έκπρόσωποι τοίί κόσμου αvτοίί, δ δποίος δέχεται νά

φορολογηθή διά νά κατασκευάση δρόμους, δέν τό δέχεσθε,
αvτό εlναι δχι είς βάρος τής Κυβερνήσεως, άλλά είς βάρος
τοίί λαοίί. Εlναι θέμα τοίί λαοίί, τόν δ ποίον έκπροσωπείτε,
καί σείς aς έκτιμήσετε έάν ή διάταξις αύτη ε{ναι χρήσιμος
ή όχι. 'Εγώ δμως, μέ τήν πείρα ν, τήν δποίαν έχω έπί τοίί
θέματος, νομίζω δτι εlναι χρήσιμον νά ύπάρχη ώς δυνατό

Σέ άπάντηση, έξάλλου, σχετικής παρατηρήσεως
του βουλευτή Κ. Παπαγιάννη, ύποστήριξε:

της, άποκλείω δέ τήν περίπτωσιν τοίί νά γίνη κατάχρησις,
κατά τρόπον, ώστε νά δημιουργηθοίίν έπαχθείς δροι δι

'

ώρισμένας έπαρχίας. Θά έκτιμήσουν τήν δυνατότητα οί
«Είπατε δτι θεωρητικώς καί ουσιαστικώς έχετε τήν

τοπικοί παράγοντες. 'Εάν τήν έκτιμήσουν κακώς, θά έλεγ

aποψιν δτι θά πρέπει νά τηρηθή ή άρχή τής ένότητος τοίί

χθοίίν άπό τρείς ύπουργούς. 'Εάν δεχθώμεν δτι εlς μίαν

προϋπολογισμοίί. Δέν νομίζω δτι αvτό θά έχη έπιζημίους

έπαρχίαν ύπάρχει οΙκονομική κρίσις, τότε κακώς τό τοπι

συνεπείας. Καί τό θέμα αvτό, δπως κάθε θέμα πολιτικόv,

κόν συμβούλιον άπεφάσισε νά έπιβάλη αvτήν τήν εlσφο

εlναι δυνατόν νά ύποστηρίζεται μέ

άπόψεις έξ ίσου

ράν, καί εlναι δυνατόν, προσφεύγοντες είς τόν δεύτερον

πειστικάς. Συνεπώς, σείς έχετε τήν aποψιν δτι κακώς δ

βαθμό ν, είς τούς ύπουργούς, νά άπαλλαγοίίν. 'Επίσης ε{ναι

5-10

σημερινός ύπουργός τών ΟΙκονομικών συγκατετέθη νά

περιωρισμένης φορολογικής διαρκείας. Εlναι δυνατόν νά

δημιουργηθή σταθερός καί μόνιμος πόρος, διότι αvτό θά

είπωμεν δτι έφέτος έχομεν πρόγραμμα βεβαρυμένον καί

τόν έμποδίζη είς τήν άντιμετώπισιν τών οΙκονομικών του

συντρέχει λόγος νά έπιβάλωμεν δι

προβλημάτων.

τήν τήν εΙσφορά ν, έφ, δσον ύπάρχουν δλαι αvταί αί έγγυή

))Καί λέγω δτι αvτό ήμπορεί θεωρητικώς νά εlναι όρ-

σεις, αί δποίαι μiiς πείθουν δτι άφ

,

ένα ή δύο χρόνια αυ

' ένός μέν άποκλείεται

ή
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κατάχρησις, άφ' έτέρου δημιουργείται μία δυνατότης έν

κυβερνητικοί ή άντιπολιτευόμενοι. Ε{ναι γνωστόν, άλλω

δεχομένης χρησιμοποιήσεως δι· ώρισμένας έπαρχίας».

στε, δτι τά λαμπρά &ργα των 'Αθηνών, τά όποία άφήνουν

τέλος, σ' δ,τι άφορα τό γενικότερο θέμα της έξ
ασφαλίσεως τών άναγκαίων πόρων γιά τή σταθερή
χρηματοδότηση τών εργων όδοποιίας, ό ύπουργός

έποχήν είς τήν ίστορίαν τής πρωτευούσης, &γιναν χάρις
είς μίαν είδικήν είσφοράν έπί του είσιτηρίου των λεωφο
ρείων. Διατί τάχα δέν θά &πρεπε νά γίνη κάτι άνάλογον καί

διά τούς έπαρχιακούς δρόμους 155 ;

Δημοσίων 'Έργων παρατήρησε:

'Η «Καθημερινή», έξάλλου, σέ άντίκρουση τής

«Τό θέμα τfίς δδοποιίας εlς όλας τάς χώρας άπό άπόψε

μομφής δτι ό ύπουργός Δημοσίων νΕργων καί Συγ

ως χρηματοδοτήσεως καί προγράμματος έμφανίζεται κατά

κοινωνιών ένδιαφέρεται μόνο γιά τήν όδοποιία τής

τρόπον lδιότυπον. Τό θέμα τfίς συντηρήσεως εlναι άτέρ

πρωτεύουσας καί άγνοε'ί τήν έπαρχία, ύπογραμμίζει

μον, ώς εlπον. 'Εφροντίσαμεν νά δημιουργήσωμεν μόνι

σέ σχόλιό της, δτι στό σύνολο τών

μον πόρο ν, δ δποίος vά έπιτρέπη προγραμματισμόν. 'Η
άδυναμία είς τόν τομέα αύτόν ήτα ότι δέν ύπάρχει σταθε
ρός καί μόνιμος πόρος, δ δποίος νά έπιτρέπη είς τόν έκά
στοτε ύπουργόν νά έχη μίαν άσφαλfί Προοπτικήν διά τόν

προγραμματισμόν. Τό γνωρίζουν όσοι ύπfίρξαν ύπουργοί.

2700 χιλιομέτρων

πού κάλυπτε όλόκληρο τό άσφαλτικό δίκτυο τής χώ
ρας, προστέθηκ!Jν στό είκοσάμηνο διάστημα τών

«εργων Καραμανλή>>

1100 χιλιόμετρα,

ένώ c'iλλα

700

εlναι προγραμματισμένα καί ύπό έκτέλεση. Καλύ

"Οταν δέν δύνασθε νά γvωρίζητε μέχρι τοί5 'Οκτωβρίου τί

πτονται δηλαδή τά

κονδύλιον δύνασθε νά διαθέσητε, δέν δύνασθε νά κάμετε

τα άπό τά δδικά εργα 'Αθηνών καί Πειραιώς, τά

60% του δλου δικτύου, άνεξάρτη

τίΠοτε, διότι όταν θά τό κάμετε έρχεται δ χειμών καί δέν

δπο'ία δέν έπιβαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό

έκτελείται τό πρόγραμμα καί συνεχώς πρέπει νά ύπάρχη έκ

οϋτε κατ' έλάχιστο, έφόσον ή δαπάνη έξοικονομεί

τών προτέρων σαφώς καθωρισμένον ένα έλάχιστον διά τήν

ται άπό τίς είδικές είσφορές. 'Ο κρατικός προϋπο

συντήρησιν τfίς δδοποιίας ποσόν. Αύτό διεπίστωσα άπό

λογισμός- έπισημαίνει- προβλέπει πιστώσεις μό

τήν πείραν μου. Σείς κατέχεσθε άπό τήν νοοτροπίαν τοί5

νο γιά τήν έπαρχιακή δδοποιία, ή όποία καί προχω

ύπουργοί5 τών Οίκονομικών, δ δποίος έπιθυμεί νά έχη ένι
αίον προϋπολογισμόν. 'Εγώ, άντιθέτως, έχων τήν προσω
πικήν μου πείραν, έπιμένω ότι πρέπει νά ει5ρεθfί ένας τρό
πος νά δημιουργηθfί μία σταθερά πολιτική εlς τό θέμα τfίς

ρε'ί μέ ταχύτατο ρυθμό 1 56.

9

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1955

δδοποιίας· έάν δέν δυνάμεθα νά έχωμεν αύτάς τάς σταθεράς

Μέ έντολή του ύπουργοu Συγκοινωνιών καί Δη

προϋποθέσεις, τουλάχιστον νά τάς έξασφαλίσωμεν έκεί

μοσίων 'Έργων, Κ. Καραμανλή, ή άρχιτεκτονική

όπου δυνάμεθω/54 •

ύπηρεσία τοu ύπουργείου κατάρτισε μελέτη μέ άντι

Μέ τήν ψήφιση του Ν. ύπ' άριθμ.

3155/1955

έπι

τεύχθηκε δ καθορισμός τής γενικής διαιρέσεως τών
όδών σέ 'Εθνικές,

'Επαρχιακές καί Δημοτικές η 

Κοινοτικές, του χαρακτηρισμοί> κάθε κατηγορίας
τών «ύπόχρεων πρός κατασκευήν, άνακαίνισιν καί

συντήρησιν τών δδών», τών πόρων τών Ταμείων

όδοποιίας καί του είδικοu τέλους γιά τή χρήση τών
όδών, τών είσφορών τών κοινοτήτων ύπέρ τής έπαρ
χιακfjς όδοποιίας καί άλλων συναφών θεμάτων, δπως
του προσωπικοί> τών Ταμείων 'Οδοποιίας, 'Α τελεί
ας καί Προνοίας.

Μέ τήν εύκαιρία της συζητήσεως στή Βουλή, ή
έφημερίδα <Πό Βήμα» δημοσίευσε τό έξης σχόλιο:
'Ημπόρει θεωρητικώς νά ε{ χε δίκαιον δ πρώην ύπουρ
γός των Οίκονομικii>ν κ. Παπαγιάννης, δταν άντετάχθη,
βάσει τής άρχής τής ένότητος τοϋ κρατικοϋ προϋπολογι

κείμενο τήν όριστική μελλοντική μορφή τής άκτfjς
του Σαρωνικοu, άπό τήν Καστέλλα μέχρι τό Σούνιο.

Είδικότερα, προσδιορίστηκαν οί θέσεις γιά τήν άνέ

γερση ξενοδοχείων, καζίνου, λουτρικών έγκαταστά
σεων, ναυτικών έγκαταστάσεων, κέντρων άναψυχfjς
κ.λ.π. , προβλέφθηκε άκόμη εύρύ περιθώριο άναπτύ

ξεως τής παραλιακής ζώνης στό πλαίσιο του νέου
πολεοδομικοί> προγράμματος.

Παράλληλα μέ τήν τουριστική άνάδειξη τής πα

ραλίας του Σάρωνικοu, δπου κατασκευάζεται ή νέα
παραλιακή όδός Βουλιαγμένης

-

Βαρκίζης

-

Λομ

βάρδας- 'Αναβύσσου- Σουνίου, τό ύπουργε'ίο προέ
βλεψε μέτρα γιά τήν έξυπηρέτηση του κύριου τουρι
στικοί\ σκοποί> τής άκτfjς. Συγκεκριμένα, κηρύχθη

καν άπαλλοτριωτέες δρισμένες έκτάσεις, μεταξύ τής
δδοu καί τής θάλασσας, μέ σκοπό νά άποδοθοuν σέ
κοινή χρήση καί νά άποτελέσουν τό πεδίο έκτελέ

σμοϋ, κατά τής έπιβολής είδικής είσφορaς διά τήν κατα

σεως εργων τουριστικής άναπτύξεως της περιοχής.

σκευήν καί συντήρησιν τοϋ δικτύου τής 'Επαρχιακής

Καθορίστηκαν, τέλος, όρισμένοι πολεοδομικοί περι

'Οδοποιίας. Είς τήν πρaξιν δμως ε{χε δίκαιον δ ύπουργός

ορισμοί στήν άνέγερση οίκοδομών καί προβλέφθη

των Συγκοινωνιών κ. Καραμανλής, δ δποίος έπέμεινεν είς

καν οί δροι γιά τίς άναγκαίες άπαλλοτριώσεις.

τήν ψήφισιν τοϋ σχετικοϋ νομοσχεδίου. 'Απόδειξις δτι
τόν ύπουργόν των Δημοσίων νΕργων συνεχάρησαν όχι μό

νον δ είσηγητής τής πλειοψηφίας, άλλά καί δ είσηγητής

'Ανακοινώνεται άπό τό ύπουργείο Συγκοινωνιών
καί Δημοσίων 'Έργων, ή χορήγηση καί νέας πιστώ

τής μειοψηφίας, καθώς καί οί περισσότεροι άπό τούς βου

σεως

λευτάς των έπαρχιii>ν πού άiμίλησαν, άνεξαρτήτως άν ήσαν

γων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως τής πρωτεύουσας.

4

έκατ. νέων δραχμών γιά τή συνέχιση τών ερ
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λαμβάνει τήν έκτέλεση καί χρηματοδότηση του τμή

1955

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί νέα έπίσκεψη

στά σεισμόπληκτα νησιά του 'Ιονίου, Ζάκυνθο, Κε
φαλληνία καί 'Ιθάκη, καί έπιθεωρεί τά έκτελούμενα
λιμενικά εργα.

Στό 'Αργοστόλι, άπευθυνόμενος στό μητροπολί
τη Κεφαλληνίας καί τά μέλη τfίς τοπικής έπιτροπfίς
άποκαταστάσεως τών νήσων, καθώς καί στούς έκ

προσώπους των έπαγγελματικών . τάξεων' τόνισε:

ματος του εργου πού θά κατασκευαστεί στό έθνικό
της εδαφος, ένώ προβλέπεται ή σύσταση κοινής έπι
τροπfίς γιά τό pυντονισμό των δύο προγραμμάτων

καί τήν έπίλυση των τεχνικών διαφορών, καί, άκόμη,
ή άμοιβαία άναγνώριση του δικαιώματος τfίς κατα
σκευής χαμηλών άναχωμάτων σέ περιοχές, όπως του

Σουφλίου καί τοu Διδυμοτείχου, γιά τίς δποίες ή με
λέτη δέν προβλέπει εργα προστατευτικά.
'Η ώφέλεια πού θά προκύψει μετά τήν δλοκλή

«Γνωρίζετε δτι άπό μηνός περίπου λαμβάνονται
σύντονα μέτρα πρός δλας τάς κατευθύνσεις, ωστε ή

ρωση τών εργων ύπολογίζεται σέ

I

έκατ. τουρκικών

λιρών γιά κάθε χώρα, ένώ τό έτήσιο είσόδημα της

άνοικοδόμησις τών vήσων νά άρχίση όριστικώς κα

περιοχής, όπου θά έκτελεστοuν, θά αύξηθεί κατά

τά τάς cάρχάς 'Απριλίου. Πρός τουτο έχορηγήθησαν

250%. Σέ πρώτο στάδιο θά άποδοθοuν στήν καλλιέρ
γεια 531 .000 στρέμματα .

νέαι σημαντικαί πιστώσεις, άπεφασίσθη ή άποστολή
δύο ταγμάτων στρατου, άπλουστεύθη καί έσυντομεύ

'Από τήν πλευρά τfjς τουρκικής Κυβερνήσεως, ό

θη ή διαδικασία τών δικαιουμένων άρωγής καί ή έπί

πρωθυπουργός 'Αντνάν Μεντερές, σέ τηλεγράφημα

λυσις σωρείας ζητημάτων συνδεομένων μέ τήν άπο

πρός τόν 'Έλληνα ύπουργό Δημοσίων 'Έργων, έξή

κατάστασιν τών νήσων, καί οί5τω εύρισκόμεθα είς τάς

ρε τή σημασία της ύπογραφfίς της συμφωνίας, ώς

παραμονάς

«μίαν έπιπλέον έκδήλωσιν τfίς έπιθυμίας συνεργασί

τής

ένάρξεως

τής

άνοικοδομήσεως.

Προκαλεί ώς έκ τούτου lκπληξιν, δτι ώρισμέναι
έπαγγελματικαί τάξεις προέβησαν πρό ήμερών είς

ας, fίτις έμφωλεύει είς τάς καρδίας μας)) .

'Όταν, στίς

16

Μαρτίου ύπογραφεί ή διακήρυξη

ένέργειαν, δπως ή τής άπεργίας, ifτις, μή εχουσα οϋ

γιά τή δημοπράτηση τών εργων, ό Κ. Καραμανλής

τε νόημα, οϋτε δικαιολογίαν, δύναται νά παραβλάψη

θά κάμει τίς άκόλουθες δηλώσεις:

τό lργον τής άποκαταστάσεως τών κατοίκων τών νή

σων. Διότι, έάν γύρω άπό τό lργον τής άνοικοδομή

«Τά άντιπλημμυρικά lργα του "Εβρου, τών όποί

σεως δημιουργηθή κλίμα μεμψιμοιρίας καί άντιθέ

ων ή κατασκευή δημοπρατείται fίδη, άποτελουν ένα

σεως, δέν θά δύναται νά άναμείνη κανείς άγαθά άπο

άπό τά μεγαλύτερα έγγειοβελ τιωτικά lργα, τά όποία

τελέσματα. 'Επιθυμώ δέ, μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν, νά

έξετελέσθησαν είς τήν χώραν μας.

σάς είπω δτι τό έκτεταμένον αύτό θέμα, τό όποίο ν τό

))Δι' αύτών θ' άποδοθουν είς τήν καλλιέργειαν

καθιστά δυσκολώτερον τό γεγονός δτι lχασε τήν

άπό έλληνικής πλευράς έκτάσiις 250.000 περίπου

άτμόσφαιραν τών πρώτων ήμερών, θά άχθή είς πέρας

στρεμμάτων καί θά καταστή δυνατόν νά άρδευτουν

μόνον έάν ύπάρξη στενή καί πλήρης συνεργασία

ίσόποσοι περίπου έκτάσεις μετά τήν κατασκευήν καί

Κράτους καί ένδιαφερομένων καί aν οί τελευταίοι

τίiίν άρδευτικών δικτύων. Λιά τής όλοκληρώσεως τών

αύτοί άναλάβουν τό lργον τουτο μέ πίστιν καί αίσιο

lργων αύτών ύπολογίζεται δτι ή καθαρά έτησία γε

δοξίαν».

ωργική πρόσοδος τής &κριτικής αύτής περιοχής θ'

'Επανερχόμενος, κατά τή διέλευσή του άπό τήν

Πάτρα, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε ότι είναι έξαιρετι
κά ίκανοποιημένος άπό τήν πρόοδο των έργασιών
άνοικοδομήσεως καί πρόσθεσε ότι, όπως έλπίζει, τό
πρόγραμμα τfίς όριστικfίς στεγάσεως τών σεισμοπλή
κτων θά έφαρμοστεί άπό τήν !η 'Απριλίου

21
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1955.

αύξηθή κατά

60-70 έκατομμύρια δραχμάς,

fίτοι περί

που θά τριπλασιασθή.
))Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν καί έπειδή δέν φαίνεται

νά ε{ναι άρκετά γνωστόν τό lργον τό όποίον συντε
λείται είς τόν τομέα τών παραγωγικών εργων, ε{ναι
χρήσιμον νά ύπομνησθή δτι, έκτός τών lργων του
'Έβρου, έτέθησαν ύπό έκτέλεσιν άπό του παρελθόν
τος 'Απριλίου καί τά aλλα μεγάλα έγγειοβελ τιωτικά

1955

lργα, δπως τά άρδευτικά φράγματα του Άξιου, του

'Ο Κ . Καραμανλής ύπογράφει, άπό κοινοu μέ τόν

Άλιάκμονος καί του 'Αχελώου, τά άντιπλημμυρικά

Τοuρκο ύπουργό έπί των Δημοσίων »Εργων, τήν

lργα του Χαβρίου καί τής Ααψίστης καθώς καί τά

όριστική συμφωνία γιά τήν έκτέλεση άντιπλημμυρι

άποπερατούμενα lργα τών πεδιάδων 'Ηπείρου, Μα

κών εργων στόν 'Έβρο.

κεδονίας, Θεσσαλίας καί Πελοποννήσου.

Τό κείμενο τfίς συμφωνίας προβλέπει τή δημοπρά

)) Ώς

γνωστόν, τά τρία μεγάλα άρδευτικά φρά

9
15

γματα άποτελουν τήν προϋπόθεσιν διά τήν aρδευσιν

Μαίου, καί τήν περάτωση του εργου σέ διάστημα

κης καί 'Αγρινίου -Μεσολογγίου, έμελετάτο δέ ή

πέντε κατασκευαστικών περιόδων. Κάθε χώρα άνα-

έκτέλεσις αύτών άπό τό

τηση τών εργων άπό τίς δύο Κυβερνήσεις, στίς
'Απριλίου, τήν εναρξη τfίς έκτελέσεώς τους, στίς

1.200.000

στρεμμάτων είς τάς πεδιάδας Θεσσαλονί

1935,

δτε lληξε τό πρώτον

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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στάδιον τών άντιπλημμυρικών §ργων τής Κυβερνή

τοϋτο θέμα θά άποτελέσει καί τό κύριο άντικείμενο

σεως Βενιζέλου. Τά §ργα τής Ααψίστης καί τοv Χα

ειδικής συσκέψεως, ύπό τήν προεδρία του, στίς

βρία είναι έπίσης μεγάλης σημασίας εργα, διότι θά

Μαρτίου.

άνακουφίσουν τάς άγόνους περιοχάς τής 'Ηπείρου

11

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, διευκρινίστηκε δτι στή

καί τής Χαλκιδικής. τέλος, είς τάς πεδιάδας Θεσσα

διάρκεια τοϋ 'Οκτωβρίου

λονίκης, Σερρών, 'Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Πελο

ή νέα γραμμή τοϋ ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου μέχρι

ποννήσου

έξετελέσθησαν

1955

θά εχει λειτουργήσει

άντιπλημμυρικά, άπο

τή Νέα ' Ιωνία καί θά εχει άποπερατωθεί ή άνοικοδό

στραγγιστικά καί άρδευτικά εργα είς εύρυτάτην κλί

μηση τών σταθμών στό τέρμα Πατησίων καί τή Νέα

μακα, διατεθέντων, άφ

'Ιωνία.

'

ής άνέλαβεν η παρούσα Κυ

βέρνησις μέχρι σήμερον, δι

'

αύτά

280

έκατ. δρα

Στό έπόμενο κατασκευαστικό στάδιο θά περιλη

φθεί, σύμφωνα μέ μεταγενέστερη δήλωση τοϋ Κ.

χμών.

>>'Εκ τών άνωτέρω γίνεται φανερό ν δτι τά §ργα

Καραμανλή, ή επέκταση τής σιδηροδρομικής γραμ

αύτά έν τφ σvνόλφ των συνιστούν τό μεγαλύτερον

μής μέχρι τοϋ 'Αμαρουσίου. 'Ήδη, προκειμένου νά

πρόγραμμα

όποίον

μή δυσχερανθεί ή επικοινωνία μεταξύ τών διαμερι

άνελήφθη ποτέ ύπό τοv έλληνικοv Κράτους, η δέ

σμάτων τοϋ προαστείου, εχει προβλεφθεί κατασκευή

πραγματοποίησίς

πολλών διαβάσεων κάτω άπό τίς τροχιοδρομές.

έγγειοβελ τιωτικών §ργων,

του

τό

θά βελτιώση αίσθητώς τό

έθνικόν μας είσόδημα καί θά άνακουφίση είς εύρείαν
κλίμακα τούς άγροτικούς πληθυσμούς.
))

ετι

22

ΥΗδη εχομεν τήν πρόθεσιν, δπως άναπτύξωμεν
περαιτέρω,

άπό

του

προσεχούς

οίκονομικοv

ετους, τό πρόγραμμα τούτο, πιστεύοντες δτι άσφαλή
βάσιν διά τήν άνόρθωσιν τής οίκονομίας μας καί

προϋπόθεσιν διά τήν άνάπτυξιν τών aλλων κλάδων
αύτή ς θά άποτελέση η βελτίωσις τής άγόνου καί πε
ριωρισμένης έλληνικής γήφλ

ΜΑΡτΙΟΥ

1955

Μετά τή διαμόρφωση των όριστικών άποφάσεων
τοϋ Κ. Καραμανλή πάνω στό θέμα τής πολιτικής άε

ροπορίας, εισάγεται στή Βουλή καί συζητείται τό

σχέδιο

νόμου

3006/ 1954
1850/ 1951

«Περί

τροποποιήσεως

τοϋ

Ν.Δ.

"περί εκκαθαρίσεως τής ύπό τοϋ Α . Ν .
συσταθείσης 'Ελληνικής 'Αεροπορικής

'Αν. 'Εταιρείας ΤΑΕ"».

Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως καί σέ

3

ΜΑΡτΙΟΥ

1955

άπάντηση παρατηρήσεως τοϋ εισηγητή τής μειοψη

'Ο Κ . Καραμανλής εξαγγέλλει τή διάθεση πρό

φίας, Κ. Μητσοτάκη, δτι ή Κυβέρνηση, προτοϋ φθά

έκατ . , γιά τά παραγωγι

σει στή λήψη τών τελευταίων άποφάσεών της, δέν

κά εργα Μακεδονίας, ιδίως γιά τά φράγματα 'Αξιοϋ

εφάρμοσε θετική πολιτική στόν τομέα τών άεροπο

σθετης πιστώσεως, ϋψους

14

καί 'Αλιάκμονος.

ρικών συγκοινωνιών, μέ άποτέλεσμα νά άποσυντεθεί
ή πολιτική άεροπορία τής χώρας, ό Κ. Καραμανλfjς

Αί συμπληρωματικαί αύταί πιστώσεις, τονίζεται στό
σχετικό εΙδησεογραφικό δελτίο, παρέστη άνάγκη νά δια

άντέτεινε:

τεθοϋν διότι ώς άνεκοινώθη ~αί ι'iλλοτε, αί διατεθείσαι διά

ιιΠρίν ή παραστή άνάγκη νά ληφθούν τά μέτρα άπό

τό τρέχον ο{κονομικόν ετος πιστώσεις άπερροφήθησαν

μέρους τής Κυβερνήσεως, η ΤΑΕ έλειτούργει κατά τρόπον

κατά τό πρώτον περίπου έξάμηνον, λόγω τοϋ γοργοϋ ρυ

άJστε νά δημιουργήται άτμόσφαιρα έμπιστοσύνης; Θά ήθε

θμοϋ , μέ τόν όποίον προωθήθησαν αί σχετικαί έργασίαι .

λα νά γνωρίζω τήν γνώμην σας. Προσπαθείτ~ νά δημιουρ

Τονίζεται δτι τό πρόγραμμα τfjς κατασκευfjς τών φρα

γήσετε έντυπώσεις, δτι ένώ καλώς είχον τά Πράγματα τής

γμάτων έκτελείται μέ τόσην έπιτυχίαν, ωστε νά προβλέπε

Πολιτικής 'Αεροπορίας, παρενέβη άπροσδοκήτως η Κυ

ται δτι ταϋτα θά παραδοθοϋν πέντε μfjνας πρό τfjς συμβα

βέρνησις διά λόγους προσωπικούς. Καί {ρωτώ: μέχρι τής

τικfjς προθεσμίας 157 •

ημέρας πού παρέστη άνάγκη νά παρέμβη ή Κυβέρνησις,

έβαινον καλώς τά πράγματα τής Πολιτικής 'Ά.εροπορίας ή

10

ΜΑΡτΙΟΥ

1955

διότι δέν έβαινον καλώς έδημιουργήθη η άνάγκη τής πα
ρεμβάσεως; ΗΑλλωστε, δπως γνωρίζετε, αί συγκοινωνίαι

Ό Κ . Καραμανλής επιθεωρεί τα εργα μεταξύ

αί άεροπορικαί, αί σιδηροδρομικαί καί πaσαι συγκοινωνί

Πλατείας 'Αμερικής καί Κάτω Πατησίων, ενόψει

αι, είναι προνόμιον τοv Κράτους. Τό παραχωρεί εlς κάποι

τής επεκτάσεως τοϋ ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου.
' Ο ύπουργός Δημοσίων 'Έργων καί Συγκοινωνι

ών εξέτασε μέ προσοχή τό α!τημα τών κατοίκων τής
περιοχής νά άποφευχθεί ή διχοτόμηση τής συνοικί

ον, καί έάν δέν κάμη καλήν χρήσιν, έχει δικαίωμα νά πα

ρέμβη. Θά ήθελον νά γνωρίζω, έάν πιστεύετε δτι μέχρι τής
στιγμής πού παρενέβη τό Κράτος η ΤΑΕ έλειτούργει κα

λώρ>.

ας τους άπό τίς γραμμές τοϋ σιδηροδρόμου καί κατέ

Στό περιεχόμενο τοϋ νομοσχεδίου, καθώς καί

βαλε προσπάθεια γιά τή βελτίωση τών δρω ν τής

στήν προϊστορία τοϋ δλου θέματος, άναφέρθηκε

συμβάσεως πού άναφέρονται στίς ύποχρεωτικές δια

εκτενέστερα ό ύφυπουργός Συγκοινωνιών, Κ . Παπα

βάσεις, ώστε νά διευκολύνονται οί πεζοί. Τό ειδικό

κωνσταντίνου. «Δέν ενόμιζον», παρατήρησε στήν
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άρχή τής άγορεύσεώς του, «ότι τό νομοσχέδιον επρό

συνάδελφοι, δτι ή ελληνική 'Αντιπροσωπεία καί ή ελλη

κειτο νά προκαλέση τόσην συζήτησιν, διότι ή φιλο

νική κοινή γνώμη θά επρεπε νά εχη τό δικαίωμα μετά

δοξία του νομοσχεδίου τούτου ήτο λίαν περιωρισμέ

ετη, άφ' δτου εγιναν αύτά τά όποία εγιναν, αί συζητήσεις

νη. 'Επρόκειτο εtς τήν ούσίαν νά συζητήσωμεν τάς
προθεσμίας καί νά επιτραπή νά φθάση τό ταχύτερον

εtς τόν πλειστηριασμόν ή κατάθεσις τής Τ ΑΕ, ή
όποία

βασανίζει τό έλληνικόν Δημόσιον άπό τό

1948».

Στή συνέχεια, άφοί.\ άναφέρθηκε άναλυτικά

στό ίστορικό τής εταιρείας, κατέληξε ώς έξής:
<Πί επιδιώκει δ νόμος

3006

Υ2

πού προηγήθησαν καί δλαι αύταί α{ άτέλειαι τής διαδικα

σίας, νά άξιώση άπό τόν 'Ελληνικόν Συναγερμόν, νά δώση
συγκεκριμένη ν πολιτικήν, τήν δποίαν οϋτε τό νομοθέτημα

δίδει οϋτε αί δηλώσεις τών άρμοδίων ύπουργών δίδουν.
»'Εν πάστι περιπτώσει, ήμείς θά άναμείνωμεν τήν έκδή

λωσιν τής κυβερνητικής πολιτικής, διά νά συζητήσωμεν
καί διά νά άσκήσωμεν τήν κριτικήν έπ' q.ύτής».

καί τί προσδοκά ή Κυβέρ

νησις σήμερον διά τής τροποποιήσεως τοϋ νόμου

2

3006; Νά

Κ. Καραμανλής: Εlναι ή τρίτη ή τετάρτη φορά πού
εύρίσιωμαι είς τήν άνάyκην νά άπαντήσω έπί τών άντιρρή

τiφματισθή τό ταχύτερον ή ύπόθεσις αύτή τής Πολιτικής

σεών σας. Θά σιΊς παρακαλέσω νά δεχθήτε δτι δέν έχετε τό

'Αεροπορίας, νά άπαλλαγή τό ελληνικόν Δημόσιον άπό

δικαίωμα νά μιΊς κατηyορήτε, διότι σήμερον δέν λέyομεν

τήν δήμευσιν εκείνου τοϋ προνομίου, καί έλευθέρα μετά

πρός τήν Έθνικήν Άντιπροσωπείαν πώς θά όρyανώσω

ταϋτα νά χωρήση είς τήν όργάνωσιν τής Πολιτικής 'Αε

μεν τήν Πολιτικήν Άεροπορίαν. ΣιΊς εlπα διατί. Εlναι

ροπορίας κατά τρόπον, δ δποίος θά έγγυίiται δτι ή νέα

άπαραίτητον νά τελειώσωμεν πρώτον τό στάδιον τής έκ

επιχείρησις, ή όποία θά δημιουργηθή, θά ε{ναι βιώσιμος,

καθαρίσεως. Δέν δυνάμεθα νά δμιλήσωμεν περί νέας όρyα

διά νά μή επαναληφθή εκείνο τό δποίον εγινε τό

1951, δταν

νώσεως έάν δέν είμεθα κύριοι τοίi προνομίου. Κακώς άνε

έδημιουργήθη τύποις μέν μία ίδιωτική επιχείρησις, ή

yνωρίσθη τό προνόμιον ώς περιουσια'κόν στοιχείον τής

όποία θά επρόκειτο νά άποβή μάστιξ τοϋ προϋπολογισμοί),

έταιρείας. 'Απήντησα έπ' αύτοίi τρείς φοράς καί λυπούμαι

ή όποία δμως ούσιαστικώς άπό τής πρώτης στιγμής τής

διότι δέν ήθελήσατε νά τό άντιληφθήτε. Δέν δυνάμεθα νά

συστάσεώς της δέν εκαμε τίποτε ι'iλλο παρά νά βασίζεται

δμιλώμεν περί νέας όρyανώσεως, έάν δέν yίνωμεν κύριοι

είς

επιχορηγήσεις

τοϋ

κρατικοί)

δποίαι, δπως άνέφερον, άνήλθον είς

προϋπολογισμοί),

αί

τοίi προνομίου. 'Επιβάλλεται νά yίνη ή έκκαθάρισις, καί

2 δισεκατομμύρια τήν

έάν yίνωμεν κύριοι τοίi προνομίου, θά διαπραyματευθώμεν

εποχήν εκείνην, καί τρία εκατομμύρια σημερινάς δραχμάς

είτε μέ λοιπούς κεφαλαιούχους, είτε μέ έταιρείας.

μέ τήν άναπροσαρμογήν τήν νομισματικήν. Δέν ξεύρω τί

»Δέν δυνάμεθα, λοιπόν, σήμερον νά είπωμεν τί θά κά

θά επετυγχάνετο εάν ύποτεθή δτι ή Κυβέρνησις έπροχώρει

μωμεν, διότι δέν έχομεν τό βασικόν στοιχείον τοίi προνο

είς τήν άφαίρεσιν τοϋ προνομίου καί έγκατέλειπε τήν εται

μίου;/ 58.

ρείαν μέ τάς ύποχρεώσεις καί τάς δεσμεύσεις καί τά προνό
μια τά όποία ε{χον δημιουργηθή είς βάρος της. Πρέπει νά

Τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε καί ελαβε άρ. Νόμου

συνομολογηθή, κύριοι συνάδελφοι, δτι εάν έγκατελείπετο

3179 Ι 1955. Σέ

ή εταιρεία είς τήν θέσιν τήν δποίαν εύρίσκεται ή εάν παρε

βάσεως μέ τήν 'Ανώνυμη 'Εταιρεία ΤΑΕ, τό ύπουρ

δίδετο είτε είς τούς σημερινούς είτε είς τούς παλαιούς μετό

γείο Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων προκήρυ

χους, είτε είς ο{ουσδήποτε τρίτους, μετά μαθηματικής

ξε, τήν

άκριβείας έπρόκειτο νά έπαναληφθή εκείνο τό δποίον εγι

ση τής εκμεταλλεύσεως των άεροπορικών μεταφο

νεν εως τώρα, δσον άφορίi τούς μετόχους, οί δποίοι θά

ρών.

άνέκτων τήν επιχείρησίν των, καί τήν επομένην τής παρα
δόσεως είς χείρας των τής επιχειρήσεως, θά ένεφανίζοντο

είς τό Δημόσιον καί θά τοϋ ελεγαν δτι άδυνατοϋμεν νά

24-28

lη

εφαρμογή του, μετά τή λύση τής συμ

'Ιουλίου, διαγωνισμό γιά τήν παραχώρη

ΜΑΡΠΟΥ

1955

άνταποκριθώμεν είς τάς ύποχρεώσεις μας, δέν εχομεν κεφά

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή Θεσσαλονί

λαια νά προχωρήσωμεν, ι'iς ελθη δ προϋπολογισμός νά

κη καί, στή συνέχεια, τήν Καβάλα, τή Δράμα, τίς

πληρώσψ>.

Σέρρες καί τήν Κατερίνη, όπου ενημερώνεται γιά

Ή συζήτηση εκλεi.σε μέ δευτερολογία του Κ.
Μητσοτάκη καί παρέμβαση του Κ. Καραμανλή:
«Μετά δύο καί ijμισυ ετη διακυβερνήσεως, έρχόμεθα μέ

τήν πορεία τής εκτελέσεως των δημοσίων εργων.
Κατά τήν παραμονή του στή Θεσσαλονίκη συγκά
λεσε σύσκεψη γιά τό συγκοινωνιακό πρόβλημα τής

πόλεως, τό όποίο καί άΠοφασίστηκε νά χειριστεί

ενα νομοθέτημα, τό δποίον επισπεύδει ώρισμένην διαδι

προσωπικά ό ίδιος καί νά δώσει, τό ταχύτερο δυνατό,

κασίαν, χωρίς καί νά ύποδηλοϋται, εστω καί είς πολύ γενι

τήν ενδεικνυόμενη λύση σέ συνάρτηση μέ τό πρό

κάς γραμμάς, ή πρόθεσις τής Κυβερνήσεως νά άντιμετωπί

γραμμα των ύπό εκτέλεση νέων εργων.

ση τό θέμα κατά τόν Α ή Β τρόπον, διότι πιθανώτατα καί ή
ίδία ή Κυβέρνησις νά μή εχη καταλήξει είς άποφάσεις: θά
κάμη

δηλαδή

κρατικήν εκμετάλλευσιν τήν Πολιτικήν

'Αεροπορίαν, θά τήν κάμη ίδιωτικήν έκμετάλλευσιν, καί
ι'iν τήν κάμη ίδιωτικήν εκμετάλλευσιν, ή εστω καί ι'iν τήν

Κατά τή διέλευσή του άπό τή Θεσσαλονίκη, ό
ύπουργός Δημοσίων 'Έργων είχε τήν εύκαιρία νά
δηλώσει ότι επί Κυβερνήσεως Κέντρου διατέθηκαν
γιά τά παραγωγικά εργα Μακεδονίας, κατά τά ετη

καί

1952, συνολικά 20.000.000 δραχμών,

ενω επί

κάμη κρατικήν, κατά ποίον τρόπον θά παύση ή έκμετάλ

1951

λευσις νά εlναι παθητική, καί κατά συνέπειαν, νά βαρύνη

τών ήμερων τής Κυβερνήσεως Συναγερμοί\ διατέθη

τόν προϋπολογισμόν; Νομίζω, κύριε Πρόεδρε καί κύριοι

καν μόνο γιά τό ετος

1953, 33.000.000,

καί γιά τό
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τρέχον οίκονομικόν ετος,
καί

ll

64.000.000 -53

άρχικώς

Σέ άπάντηση, έξάλλου, άνακριβών πληροφοριών
καί σχολίων μερίδας τοϋ τύπου, μέ άναφορά στίς πι
στώσεις γιά τήν έκτέλεση τών παραγωγικών εργων
στή Μακεδονία, δ Κ. Καραμανλής παρατήρησε:

« Ώρισμένοι

δημαγωγοί, έπιδιώιωντες όπως μει

ώσουν, διά λόγους κακώς έννοουμένης άντιπολιτεύ
σεως, τήν σημασίαν του τεραστίου έργου τό δποίον

έπιτελείται είς τόν τομέα αύτόν έν Μακεδbνίq., δί
δουν κατά καιρούς είς τόν τύπον άνακριβείς πληρο
φορίας διά τήν πορείαν τών έργων καί τάς πιστώσεις
αί όποία ι διατίθενται δι

'

αύτά.

'Επί Κυβερνήσεως

Κέντρου διετέθησαν διά παραγωγικά έργα Μακεδο
νίας

22 έκατ.

κατά τό

1952,

ένώ έπί τών ήμερών τής

παρούσης Κυβερνήσεως διετέθησαν

33

έκατ. διά τό

1953 καί διά τό τρέχον οίκονομικόν έτος 64 έκατ., έκ
τών δποίων 53 έκατ. άρχικώς καί 11 έκατ. πρό ήμε
ρών έκτάκτως, δηλαδή ύπερτριπλάσιαι πιστώσεις
έκείνων, αϊτινες διετίθεντο κατά τό παρελθόν.

>> 'Εγράφη

έπίσης,

κατά

καί τριπλάσια άπό έκείνα πού διέθεταν αί Κυβερνήσεις του
Κέντρου . ΥΟτι δέ έφέτος τά εργα εγιναν μέ πολύ μεγαλυτέ

πρό ήμερών έκτάκτως.

τρόπον

προδίδοντα

aγνοιαν τών πραγμάτων, αν μή κακοπιστίαν, ότι τά
φράγματα δέν προωθούνται ώς έπείγοντα, διά τόν λό

γον ότι παρίσταται άνάγκη νά γίνουν έν τψ j.ιεταξύ αί

μελέται τών άρδευτικών δικτύων. Τούτο ε{ναι &να
ληθές, διότι τά φράγματα του Άξιου καί Άλιάκμο
νος, παρά τούς άντιθέτους Ισχυρισμούς, θά παραδο
θούν ένωρίτερον κατά τρίμηνον άπ' δ, τι προβλέπουν

αί σχετικαί συμβάσεις, ή δέ μελέτη του άρδευτικοίJ
δικτύου, άνεξαρτήτως τής κατασκευής τών φραγμά
των, άνετέθη είς δμάδα 'Ελλήνων τεχνικών ταυτο

χρόνως μέ τήν έναρξιν κατασκευής τών φραγμάτων
πρό ένός καί πλέον έτους.

>>'Επειδή, όμως, δημιουργείται σύγχυσις έκ του
γεγονότος ότι κατά καιρούς γίνονται άπολύσεις έρ
γατοτεχνικοίJ προσωπικού τής ΥΣΣΥΕΜ, παρέχομεν

τήν πληροφορίαν ότι τούτο δέν όφείλεται είς τήν
άνεπάρκειαν τών διατεθειμένων πιστώσεων, ώς προ

κύπτει άπό τούς άνωτέρω άριθμούς, άλλά εlς τήν με
ταβολή ν του συστήματος τής έκτελέσεως τών έργων.
Δηλαδή, παρέστη άνάγκη πρός τό συμφέρον τών έρ

γων, νά καθιερώσωμεν διά τά μεγάλα έξ αύτών, όπως
ε{ναι τά φράγματα, τό σύστημα τής δι

'

έργολαβιών

έκτελέσεως αύτών καί ούχί άπολογιστικώς ύπό τήν
ΥΣΣΥΕΜ, ώς έγένετο κατά τό παρελθόν. Εlναι αύτο
νόητον ότι τό σύστημα τούτο συντελεί είς τόν περιο

ρισμόν του κύκλου έργασιών τής ΥΣΣΥΕΜ>>.
Σέ σχόλιο μέ άφορμή τίς δηλώσεις τοϋ Κ. Καρα

ραν άπό άλλοτε ταχύτητα , καί δι, αuτό τά διατιθέμενα κε
φάλαια έξηντλήθησαν ταχύτερα του συνήθους.

•Η

κυβερ

νητική αϋτη άπάντησις εlναι πλήρης καί δέν έπιδέχεται
άμ~ισβήτησιν .

•Η

ταχυτέρα συμπλήρωσίς των συμφέρει,

και διά τfjς έπιταχύνσεώς των λύεται είς τήν Μακεδονίαν

τό πρόβλημα άνεργίας πού εχει δημιουργηθεί159.

Προτοϋ άναχωρήσει άπό τή Θεσσαλονίκη, δ Κ.
Καραμανλής εκαμε καί τήν άκόλουθη δήλωση:

«Πρόθεσίς μου ε{ναι

νά άνακατασκευάσω έξ

ύπαρχής τάς δύο κεντρικάς λεωφόρους τής Θεσσα

λονίκης, δηλαδή τήν λεωφόρον Τσιμισκή καί τήν
λεωφόρο ν 'Εγνατία ν. Καί διά μέν τήν πρώτην έδωσα

ήδη έντολήν νά γίνη ή δημοπρασία, μέ προοπτικήν
νά άρχίση ή έκτέλεσις περί τά τέλη 'Απριλίου, διαθέ
σας πρός τούτο πίστωσιν δραχμών Ι. 700.000. "Οσον

άφορά τήν δευτέραν, ή έναρξις τήq κατασκευής της
συνοδεύεται μέ τήν λύσιν τοίJ ζητήματος τών τροχι

οδρόμων. Δυστυχώς άπωλέσθη πολύτιμος χρόνος
καί ήδη οίαδήποτε λύσις καί aν προτιμηθή, ή διαδι

κασία της θά συντελέση είς τήν έπιβράδυνσιν τής
ένάρξεως τοίJ έργου. Εlναι γνωστόν ότι, έπειγόμενος
διά τήν έκτέλεσιν του σημαντικού αύτοίJ έργου, ήλ
θον πρό διμήνου είς Θεσσαλονίκην καί έζήτησα τάς

άπόψεις τών έκπροσώπων τής πόλεως, παρ
δέν εlχα ύποχρέωσιν πρός τούτο.

Mov

'

όλον ότι

έζητήθη τότε

δεκαπενθήμερος προθεσμία, ή όποία όμως παρετάθη

κατ ' έπανάληψιν. Μετά δίμηνον ήλθον καί Πάλιν είς
Θεσσαλονίκην, διά νά διαπιστώσω ότι τό θέμα όχι

μόνον δέν προωθήθη πρός τήν λύσιν του, άλλά έγι
νεν άφορμή έρίδων καί άντιθέσεων. 'Εν πάσυ περι
πτώσει, ή Κυβέρνησις, έχουσα τό προνόμιον τής έκ

μεταλλεύσεως τών τροχιοδρόμων καί ύφισταμένη
περί τά

10 έκατ.

δρχ. ζημίαν έτησίως άπό τήν έκμε

τάλλευσιν αύτών, θά άναζητήση λύσιν του θέματος,
τοσούτον μάλλον, καθ' όσον τό σημερινόν καθε

στώς άναστέλλει τήν πρόοδον τής Θεσσαλονίκης.
>>'Επίσης, έδωσα έντολήν καί διέθεσα τάς σχετι
κάς πιστώσεις διά τήν στρώσιν του τελικού άσφαλ~

τικοv τάπητος τής παραλιακής λεωφόρου 'Αρετσοvς

καί τής κεντρικής Βασιλέως Γεω/ηίου καί νΟλγας.
'Η όλο κλήρωσις τής τελευταίας ταύτης λεωφόρου
διά τής κατασκευής καί του ύπολοίπου τμήματος αύ

τής, συνδυάζεται δυστυχώς καί αύτή μέ τό θέμα τών
τροχιοδρόμων. Έζήτησα διά τήν δλοκλήρωσιν του
έργου αύτοίJ νά μεταφέρω, δαπάναις του ύπουργείου,

τάς γραμμάς του ύπολειπομένου αύτοίJ τμήματος έπί

μανλή, «Τό Βήμα» έπιβεβαιώνει δτι, τόσο κατά τό

τής δδοv τζαβέλλα, πλήν όμως, δ δήμος δέν συναινεί

οίκονομικό ετος

εlς τούτο, μέ τήν αίτιολογίαν ότι θά ύποστή ζημίας ή

1954-55,

δσο καί κατά τό προηγού

μενο,

ή Κυβέρνησις του Συναγερμου διέθεσεν είς τάς νέας
χώρας διά τήν έκτέλεσιν άναλόγων εργων ποσά διπλάσια

δδός τζαβέλλα.
»,'Όσον άφορά

τήν πλατείαν Βαρδαρίου,

τήν

δποιαν κατεσκευάσαμεν τό παρελθόν φθινόπωρον,
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Μέ τήν εύκαιρία τής έπίσημης ένάρξεως των έρ

έλπίζω δτι ό δήμος θά διαμορφώση τό έσωτερικόν
αvτής, καθ'

ti

συνεφωνήθη καί βάσει σχεδίου, τό

όποίον παρεδόθη είς αvτόν ύπό του ύπουργείου».
Συμπληρωματικά, δ Κ. Καραμανλής άνακοίνωσε
δτι διέθεσε γιά τήν έπισκευή δδ&ν τής Καστοριί'iς

καί του Λαγκαδί'i άπό

200.000

δραχμές, έν& τό 'ίδιο

ποσό διατέθηκε γιά τήν κατασκευή της δδου άπό τό
γήπεδο τής Τούμπας ώς τό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

10
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γασι&ν άνοικοδομήσεως των σεισμόπληκτων νη

σιών του 'Ιονίου, έπισημάνθηκε στόν ήμερήσιο τύπο
ή συνολική, ώς τή στιγμή έκείνη, διάθεση ποσου

556

έκατ.

ΙΙ3

δραχμών,

στό

έκατ. άπό έράνους,
νων καί

5 έκατ.

20

όποίο

έκατ. άπό είσφορές βιομηχά

δολλάρια άπό τήν άμερικανική βοή

θεια.
'Αφου παρέμεινε μία όλόκληρη έβδομάδα, ό Κ.
Καραμανλής έπανfϊλθε δύο

1955

περιλαμβάνονται

στίς

29

έβδομάδες άργότερα,

'Απριλίου, στά ·Επτάνησα προκειμένου νά

Παρουσία του βασιλέως καί του ύπουργου Δημο

έπιβλέψει προσωπικά τήν πορεία των έργασιων γιά

σίων 'Έργων καί Συγκοινωνιών, Κ. Καραμανλή, έγ

τήν άνοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών.

καινιάζεται, μέ τή θεμελίωση του Διοικητήριου τής

Χαρακτηριστική τής έμμονης του στήν άνάγκη έπι

Ζακύνθου, τό γενικότερο πρόγραμμα της άνοικοδο

ταχύνσεως του ρυθμου έκτελέσεως των προγραμμα

μήσεως στά ·Επτάνησα .

τισμένων έργασι&ν, ύπfϊρξε ή έντολή γιά τή συνέχι

·Ο άνταποκριτής τής έφημερίδας «Τό Βήμα»

σή τους καί κατά τίς νυκτερινές ώρες.

γράφει μεταξύ των άλλων:
Μέσα στήν κορεσμένη άπό παλμό άτμόσφαιρα, ό πρω

22
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1955

ταγωνιστής τής ήμέρας ήτο δ ύπουργός Συγκοινωνιών καί

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τά μέλη του Προε

Δημοσίων ~Εργων, Κ. Καραμανλής, ό όποίος επί πέντε μή

δρείου τής Γενικής Συνομοσπονδίας 'Επαγγελματι

νες άφιέρωσε δλη τή δραστηριότητά του γιά τή σημερινή

ών Αύτοκινητιστ&ν, τά όποία του έκθέτουν τά προ

πραγματικότητα. Διά νά μεταμορφωθή ό χώρος των άμόρ

βλήματα του κλάδου τους μετά τήν έπιβολή νέας φο

φων ερειπίων σέ καλοσχεδιασμένες πόλεις . Διά νά γίνη ή
έρήμωση, κυψέλη έργασίας. Διά νά δημιουργηθοί\ν οί
προϋποθέσεις τής άνεγέρσεως

10.000 σπιτιών,

πού σύμφω

να μέ τά σχέδια θά παραδοθοί\ν μέχρι του Νοεμβρίου

1955.

Συγκινημένος ό Κ. Καραμανλής ζή τό εργο αύτό πού
μπορεί νά καυχηθή πώς ε{ναι δημιούργημα τής ίδικής του
άποφασιστικότητος.

-

τί θά μdς πήτε κύριε ύπουργέ σήμερα, πού οί κόποι

μιdς πενταμήνου προσπαθείας γίνονται πραγματικότης;

-

Δέv έκαμα παρά τ6 καθήκον μου 160 •

ρολογίας καί τήν αϋξηση τής τιμής τής βενζίνης. ·Ο
ύπουργός Δημοσίων VΕργων καί Συγκοινωνιών ύπο
σχέθηκε νά μελετήσει τό σχετικό ύπόμνημα καί νά
δώσει σύντομα άπάντηση. Σέ νέα συνάντηση, στίς

4

Μαίου, θά δηλώσει δτι ύπό τήν άπειλή άπεργίας κά

θε συζήτηση είναι περιττή καί δτι, δπως είχε ύπο
σχεθεί στήν πρώτη συνάντησή τους, τά θέματα θά

έξεταστουν άπό 5μελfϊ κυβερνητική έπιτροπή μέ εί
σηγητή τόν ύφυπουργό Συγκοινωνιών, Κ. Παπακων

Σέ σύντομη προσφώνησή του, κατά τήν τελετή

των έγκαινίων, δ Κ. Καραμανλής θά τονίσει:

σταντίνου.

Μετά τίς διαβεβαιώσεις αύτές, οί αύτοκινητιστές
άνέστειλαν τήν άπεργία.

«'Επιδίωξη τής Κυβερνήσεως εlναι δ πως διά τό
τρέχον έτος, έκτός τών δημοσίων κτιρίων καί τών

έργων κοινής ώφελείας (λιμενικών, ύδρεύσεως, άπο
χετεύσεως κ.λ. π.), άνοικοδομηθοvν εlς τάς νήσους

9-10

χιλιάδες περίπου κατοικίαι.

VΗδη άπό 2/ης

Μαρτίου έ.έ., όπότε fjρχισε νά λειτουργή δ μηχανι
σμός τής άνοικοδομήσεως, lδίως έν ύπαίθρφ, ύπεγρά
φησαν συμβάσεις άρωγής διά
λιώθησαν δέ μέχρι τfjς

2595 κατοικίας,
στιγμής 915>>.

έθεμε

6
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'Επανέρχεται στή Βουλή, μετά άπό σχετική έπε
ρώτηση, τό θέμα της ύδρεύσεως τής πρωτεύουσας.
Συγκεκριμένα, δ βουλευτής Θ. Χαβίνης ύποστή

ριξε δτι δύο είναι τά κύρια θέματα, ή προτίμηση άπό
τόν ύπουργό Δημοσίων ΗΕργων τής παρευβοϊκfϊς έν

διαμέσου χαράξεως καί τό ζήτημα του ciντλιοστασί
ου. Κατά τήν άποψή του, άποτελεί σφάλμα ή έγκατά

·Ο ύπουργός Δημοσίων VΕργων τόνισε δτι ή

λειψη τής παρευβοϊκfϊς χαράξεως, μέ τήν όποία θά

πραγματοποίηση του προγράμματος «θά έξαρτηθή

γινόταν συγχρόνως καί άρδευση μεγάλων έκτάσεων,

μεγάλως άπό τήν προθυμίαν καί τήν δραστηριότητα

μέ μία έπιβάρυνση τό πολύ

τοv πληθυσμού, άπό τήν αίσιοδοξίαν καί τήν κατανό

άφορμή τό ζήτημα του άντλιοστασίου, διατύπωσε

ησιν τών ένδιαφερομένων>>. Τέλος, άναφέρθηκε στή

παράκληση καί σύσταση στόν ύπουργό γιά μεταφο 

60-80

έκατομμυρίων. Μέ

βοήθεια του έξωτερικου πρός τούς σεισμοπλήκτους

ρά του στήν 'Ανάχωλη, άντί τής θέσεως στό Μαυρί

καί έξfϊρε τή δράση των ένόπλων δυνάμεων, «ή συμ

κι, δπου θεωρεί δύσκολη καί άνασφαλfϊ τήν κατα

βολή τών όποίων είς τήν άντιμετώπισιν του παρόν

σκευή του.

τος προβλήματος ύπfjρξεν δντως άποφασιστική>>.

'Ο ύπουργός Δημοσίων VΕργων καί Συγκοινωνι-
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ών, Κ. Καραμανλής, ύποσχέθηκε νά έξετάσει τήν

ας διά νά προλάβουν τήν Κυβέρνησιν, άλλά φέρουν σήμε

πρόταση του Θ. Χαβίνη, εστω καί aν οί έκθέσεις τών

ρον τήν συζήτησιν; 'Επαναλαμβάνω, όμως, ότι δέν έχω τό

ειδικών συνηγορουν άνεπιφύλακτα γιά τήν έπιλογή

δικαίωμα, μετά τάς παρατηρήσεις τάς δποίας έκαμα, νά

του Μαυρικίου . Τό άπόσπασμα τών πρακτικών τής
Βουλής, μέ τήν κύρια παρέμβαση του Κ. Καραμαν
λή, άναφέρει τά άκόλουθα :

άρνηθώ εΙς οίανδήποτε στιγμήν τής έκτελέσεως τής κυ

βερνητικής πράξεως τόν έλεγχον. Παρά ταυτα, ήθέλησα
νά δώσω τήν ένδεχομένην έξήγησιν του γεγονότος, ότι
έρχεται αύτός δ έλεγχος τόσον καθυστερημένος.

«Κύριοι βουλευταί. Μολονότι δέν άγνοώ τό δικαίωμα

»Κύριοι συνάδελφοι, όταν άνέλαβον τό ύπουργείον

τής άντιπολιτεύσεως νά έλέγχη άνά πiiν στάδιον τίς πρά

Δημοσίων ΗΕργων, τό θέμα τής ύδρεύσεως εvρίσκετο εΙς

ξεις τής Κυβερνήσεως, δμολογώ ότι έκπλήσσομαι διότι

τό έξής σημείον: ή προηγουμένη τής Ιδικής μας 'Υπηρε

άνακινείται μέ τόσην καθυστέρησιν τό θέμα τής ύδρεύσεως

σιακή Κυβέρνησις ε{χεν έγκρίνει δριστικώς τήν μελέτην

τών 'Αθηνών. Τόν περασμένον Ίούνιον, πρό ένός έτους

τής παρευβοϊκής χαράξεως καί, διότι έθεώρησεν ότι τό

περίπου, ή Κυβέρνησις άνεκοίνωσε τήν άπόφασίν της, διά

έργον ε{ναι τόσον σοβαρό ν, δέν ήθέλησεν νά άναλάβη τήν

τής δποίας, άφου έξηγουσε τήν διαδικασίαν τήν δποίαν

εύθύνην τής έκτελέσεως, διά νά πράξη τουτο ή έκ τών

ήκολούθησεν, έλεγε διατί προτείνει τήν ένδιάμεσον χάρα

έκλογών προερχομένη πολιτική Κυβέρνησις.

)) "Οταν

ξιν. 'Από του 'Ιουνίου μέχρι του Αύγούστου πού έγένετο ή

άνέλαβον τό υπουργείον καί ήσχολήθην μέ τό

προκήρυξις τής δημοπρασίας διά τήν έκτέλεσιν τής χαρά

θέμα τής υδρεύσεως, διεπίστωσα ότι, παραλλήλως πρός

ξεως έμεσολάβησαν δύο μήνες, καί άπό του Αύγούστου

τήν παρευβοϊκήν χάραξιν, ύπήρχε καί μία άποψις τής

πού έγένετο ή δημοπρασία μέχρι του 'Οκτωβρίου πού ήρ

'Εταιρείας 'Υδάτων, ύποστηριζομένης άπό σημαντικήν

χισεν ή έκτέλεσις έμεσολάβησαν τρείς μήνες. Καί άπό του

μερίδα τεχνικών, Ισχυριζομένων ότι ναί μέν θά πρέπει νά

'Οκτωβρίου μέχρι σήμερον πού έκτελείται τό έργον έμε

φέρωμεν τά νερά άπό τήν 'Υλίκη ν, άλλά, άντί τής παρευ

σολάβησαν άλλοι όκτώ μήνες. 'Εάν εΙλικρινώς ή άντιπο

βοϊκής χαράξεως, προέτεινεν dλλην συντομωτέραν, ήτις

λίτευσις, καί εΙδικώς οί έπερωτώντες τήν Κυβέρνησιν,

δέν θά ύπερέβαινε τά

έπίστευαν ότι ή Κυβέρνησις άκολουθεί έσφαλμένην δδόν,

μέ

δέν γνωρίζω διατί θά έπρεπε νά άναμείνουν νά παρέλθη ένα

νη ν ή 'Εταιρεία χωρίς νά έπιβαρυνθή τό Κράτος. Θά έγί

70 έκατ. ,

44 χιλ .

Θά ή το δυνατόν νά έκτελεσθή

καί, πέραν τούτων, θά άνελάμβανεν τήν δαπά

έτος δλόκληρον διά vά άπευθύνουν τήν παρουσαν tπερώ

νετο δέ κατά τόν έξής τρόπον: θά έγίνετο κατ ' άρχήν τό

τησιν καί νά προκαλέσουν τήν άποψινήν συζήτησιν. Θά

πρώτον στάδιον, καθ' ό θά έκαμνε έν φράγμα είς τήν Ρα

ήτο δυνατόν, έάν εΙλικρινώς κατείχοντο άπό άνησυχίας ώς

πτόζαν, όπου θά συνεκεντρουντο τά νερά του Άσωπου

πρός τήν όρθότητα τής άποφάσεως τής Κυβερνήσεως, νά

καί, έκ τής πωλήσεως τούτων, θά ήδύνατο μετά

άντιδράσουν έγκαίρως, νά κάμουν πρό δέκα μηνών αύτό τό

έκ τής συγκεντρώσεως τών χρημάτων νά έκτελέση τό δεύ

4-5 χρόνια

δποίον κάμνουν άπόψε, εΙς τρόπον ώστε νά έχουν τήν βά

τερον στάδιον. Ή Κυβέρνησις εϋρισκεν τήν aποψιν αύτή ν

σιμον έλπίδα ότι ε{ναι δυνατόν νά προλάβουν σφάλματα.

συμφέρουσα ν, πρώτον διότι τό έργον ή το έφθηνότερον καί

»Άλλά, κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι ή συζήτησις

δεύτερον, διότι δέν θά έπεβαρύνετο τό Κράτος. Οϋτως έτέ

αύτή προεκλήθη διά τόν λόγον ότι τό νέον κόμμα, ή Φιλε

θη είς τήν Κυβέρνησιν τό ζήτημα ότι, προκειμένου νά έλ

λευθέρα Δημοκρατική "Ενωσις, έπιθυμουσα νά καταλάβη

θουν τά νερά άπό τήν ' Υλίκη ν, θά ή το δυνατόν νά έλθουν ή

δλόκληρον τόν χώρον τής άντιπολιτεύσεως, άπεφάσισε νά

διά τής παρευβοϊκής χαράξεως, ή διά τής προτεινομένης

άσκήση έντονον άντιπολίτευσιν. λέγω, λοιπόν, ότι εΙλι

ύπό τής 'Εταιρείας 'Υδάτων. Εlπον τότε είς τήν Κυβέρνη

κρινώς έκπλήσσομαι, διότι μετά παρέλευσιν ένός έτους

σιν, έάν δέν έρευνήσω τήν πρότασιν τής 'Εταιρείας, δέν

άπό τής άνακοινώσεως τής κυβερνητικής άποφάσεως καί

ε{ναι δυνατόν νά τήν άποδεχθώ, διότι ένδέχεται ή 'Εται

όκτώ μήνας άπό τής ένάρξεως δέν έδόθη εύκαιρία διά νά

ρεία, διά νά ματαιώση τήν ϋδρευσιν τών 'Αθηνών, νά μiiς

έκφράσητε τάς άνησυχίας σας καί ένδεχομένως νά προ

δδηγήση εΙς άδιέξοδον.

στατεύσετε τήν Κυβέρνησιν άπό ένδεχόμενον σφάλμα.

πίστωσιν χρόνου, διά νά έλέγξω τήν πρότασιν τής 'Εται

Έζήτησα άπό τήν Κυβέρνησιν

"Οταν ε{χα τήν τιμήν νά φέρω εΙς τήν Βουλή ν τόν νόμον,

ρείας. Έζήτησα άπό τήν Έταιρείαν μελέτην. Μου ε{πεν

διά του δποίου έδημιούργησα τόν πόρον τόν άπαραίτητον

ότι στερείται μελέτης. Έζήτησα προμελέτην. Μου ε{πεν

διά τήν έκτέλεσιν του έργου, διεξήχθη συζήτησις έπί του

ότι δέν έχει προμελέτην, άλλά ώρισμένα στοιχεία, τά

νόμου έκείνου καί δ άξιότιμος συνάδελφος κ. Χαβίνης

δποία τής έπιτρέπουν νά έκτιμήση τό κόστος του έργου.

έλαβε τόν λόγον καί μετέφερε τήν συζήτησιν έπί του τε

' Εζήτησα τά στοιχεία αύτά, τά δ ποία μου έστειλεν. 'Εκά

χνικου μέρους. Ε{πα τότε, ότι, μολονότι δέν συζητουμεν τό

λεσα μίαν έπιτροπήν. Εlμαι ύποχρεωμένος νά σiiς είπω ότι

τεχνικόν μέρος, άλλά συζητουμεν ένα νομοσχέδιον, διά

γύρω άπό τό θέμα αύτό ε{χε δημιουργηθή φανατισμός,

του δποίου άναζητουμεν τούς πόρους διά τήν έκτέλεσιν

ύπήρχεν μία προκατάληψις όλων έκείνων, οί δποίοι άνε

του έργου, παρά ταυτα, διότι δ κύριος Χαβίνης ε{ναι καθ'

μείχθησαν είς τό έργον αύτό. Διά τουτο, ήθέλησα νά χρη

όλα σεβαστός καί εύγενής -ώς ύπουργός τών Δημοσίων

σιμοποιήσω διά τόν έλεγχον τής έν λόγω προτάσεως πρό

ΗΕργων ε{χεν άσχοληθή μέ τό θέμα αύτό- δέν ήρνήθην νά

σωπα, τά δποία δέν ε{χον άνάμιξιν εΙς τό θέμα. Πράγματι,

δώσω έξηγήσεις καί έδέχθην τήν συζήτησιν. Διατί, επανα

συνεκρότησα μίαν έπιτροπήν, ύπ ' όψιν τής δποίας έτέθη

λαμβάνω, οί άξιότιμοι συνάδελφοι, οί δποίοι άπευθύνουν

σαν τά στοιχεία τής 'Εταιρείας, ή δποία άπεφάνθη ότι,

τήν παρουσαν έπερώτησιν πρός τήν Κυβέρνησιν καί τήν

μολονότι τό μήκος τής έν λόγφ χαράξεως είναι μικρότε

έλέγχουν διά μίαν δήθεν άστοχο ν ένέργειαν, διατί καθ,

ρον, δέν θά ε{ναι μικρότερον τό κόστος της άπό τήν πα

όλα τά στάδια, άπό τά δποία έπέρασε τό θέμα αύτό τής

ρευβοϊκήν χάραξιν. Καθ' ή ν όμως έποχήν έρευνiiτο ή πρό

ύδρεύσεως τών 'Αθηνών, δέν έπωφελήθησαν μιiiς εύκαιρί-

τασις αύτή, ή ύπεύθυνος 'Εταιρεία τής ύδρεύσεως Άθη-
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βικών. Τότε προέβλεπε συνδυασμόν άρδεύσεως καί ύδρεύ

τήν έξής άπλήν σκέψιν, ότι, έφ' όσον έρχόμεθα νά ένώσω

σεως. Ή λύσις η ένδιάμεσος ή δποία άποβλέπει εiς τήν

μεν δύο σημεία, δηλαδή τήν Ύλίκην μέ τάς 'Αθήνας, εί

λύσιν τοϋ θέματος τής ύδρεύσεως προβλέπει ύδραγωγείον

ναι δυνατόν ή ένωσις vά γίνη κατά διάφορον τρόπον.

παροχής

11Είναι δυνατόν δηλαδή νά ύπάρχουν

8-10 χαράξεις.

3

μέτρων κυβικών, όση δηλαδή ή χωρητικότης

τοϋ ύδραγωγείου τοϋ Κακοσάλεσι.

'Επελήφθη τής ύποθέσεως καί έξήταζε τήν δυνατότητα

ιιΔιά νά μή δημιουργηθή, λοιπόν, ή έντύπωσις δτι βγά

άλλης χαράξεως έκτός τής θηβαϊκής καί τής παρευβοϊκής.

ζαμε άκριβωτέραν τήν παρευβοϊκήν- καί είναι άκριβωτέ

Διεπιστώθη ότι είναι δυνατόν νά γίνη ένδιάμεσος χάραξις,

ρα έφόσον προβλέπει ύδραγωγείον παροχής

ή μεγαλυτέρα άπό άπόψεως έδαφών καί οlκονομικωτέρα

βικών- θά κάμετε τούς ύπολογισμούς σας μέ ύδραγωγείον

άπό άπόψεως έκτελέσεως. Έζήτησα τότε τήν άδειαν άπό

παροχής

3 μέτρων

7 μέτρων

κυ

κυβικών.

τήν Κυβέρνησιν νά κάμω προμελέτην. Είχα ύποχρέωσιν,

ιι 'Αποτέλεσμα τής έρεύνης ύπήρξε τό έξής. Θά ήθελον,

έφ' όσον συνεζητείτο ή δυνατότης καί άλλης χαράξεως,

διά νά έκτιμηθή ή άνάγκη τής διαδικασίας τής ένεργείας

νά τήν έρευνήσω, άiστε νά έχω τό αίσθημα ότι έκείνο τό

αύτής, νά σάς είπω ότι όταν συνεζητείτο τό θέμα τής

δποίον άπεφάσισα ήτα τό όρθόν, διότι, φαντασθήτε τήν

κης, συνεζητείτο έν συγκρίσει μέ τήν λύσιν Σουβάλας. Τό

• Υλί

θέσιν τής Κυβερνήσεως, ή δποία θά άπεφάσιζε τήν έκτέ

τε λοιπόν τό ύπουργείον Δημοσίων VΕργων, διά τοϋ Συμ

λεσιν τοϋ έργου, έάν, όταν έπραττε τοϋτο, ύπεστηρίζετο

βουλίου αύτοϋ, άφοϋ τό πρώτον έκηρύχθη ύπέρ τής Σουβά

άπό ύπευθύνους τεχνικούς ότι ή το δυνατή οiκονομικωτέρα

λας, τό ίδιον Συμβούλιον Δημοσίων VΕργων, τοϋ δποίου

χάραξις. Είχα στοιχειώδες καθήκον νά πράξω τό πάν μέ

έπικαλείσθε, κύριοι συνάδελφοι, ώς έπιδεχομένην άμφι

χρις ότου βεβαιωθώ ότι δέν ύπάρχει καλυτέρα χάραξις.

σβήτησιν τήν άπόφασιν, είχεν άπορρίψει τήν λύσιν τής

11 'Εγένετο

ή

προμελέτη

τής ένδιαμέσου χαράξεως.

'Υλίκης καί είχε ταχθή ύπέρ τής Σουβάλας. Καί δπως εί

'Εσχημάτισα μίαν έπιτροπήν, τήν δ ποίαν κακώς δ άξιότι

πε ν δ τότε ύπουργός, παρά τήν γνώμην του προέκρινε

μος έκ Ρόδου συνάδελφος έπέκρινεν, διότι ήθελα έκείνοι,

-καί όρθώς -τήν λύσιν Ύλίκης. Δέν γνωρίζω, λοιπόν,

οί δποίοι θά έκαμναν τήν έρευναν νά μή είναι προκατει

πώς είναι δυνατόν, όταν έπικρίνετε τήν iδικήν μου πολιτι

λημμένοι έπί τοϋ προκειμένου θέματος καί νά έχω άντικει

κή ν, νά έπικαλήσθε ώς κάτι, τό δποίον δέν έπιδέχεται άμ

μενικήν γνώμην. Νά άναζητήσω τήν γνώμην έκείνων οί

φισβήτησιν, τήν άπόφασιν τοϋ αύτοϋ Συμβουλίου,

δποίοι μέχρι τής στιγμής δέν είχαν άναμειχθή ένεργώς.

δποίον, ένώ είχεν άπορρίψει τήν λύσιν Ύλίκης καί έτά

Συνεπώς, έκαμα μίαν έπιτρσπήν, τής δποίας μετείχαν οί

χθη ύπέρ τής Σουβάλας, όταν δ ύπουργός παρά τήν γνώμη ν

δύο καθηγηταί τής ύδραυλικής τοϋ Πολυτεχνείου, Καρα

του έδέχθη τήν 'Υλίκη ν, ένέκρινε τήν 'Υλίκη ν.

κασώνης καί Καλίνσκης. Δέν δύναμαι νά δεχθώ ώς βάσι
μον τόν iσχυρισμόν τοϋ κ. Ζίγδη, ότι δ Καρακασώνης, τόν

δποίον τιμώ, ήτα είς τάς δυσμάς τοϋ βίου του καί συνεπώς
δέν δυνάμεθα νά έχωμεν έμπιστοσύνην εiς τήν γνώμη ν του.
11Σάς πληροφορώ, κύριοι συνάδελφοι, χωρίς νά θέλω νά

θίξω κανέναν, ότι θά κάμω μόνον σύγκρισιν. Τής έπιτρο
πής λοιπόν μετείχαν οί δύο καθηγηταί τής ύδραυλικής κύ
ριοι Καλίνσκης καί Καρακασώνης, καί μετείχαν καί δύο
διακεκριμένοι ύδραυλικοί, δ κ. Άλτηγός καί δ κ. Κυρια
κός. Δέν νομίζω ότι -έάν θέλωμεν νά είμεθα καλής πίστε

ως- δυνάμεθα νά άρνηθώμεν ότι άπό τούς πλέον διακε

κριμένους ύδραυλικούς, έξω άπό τούς ύπευθύνους δημοσί
ους ύπαλλήλους, είναι οί δύο αύτοί τούς δποίους έβαλαν
εiς τήν έπιτροπήν.

1ιΤούς παρεκάλεσα, λοιπόν, νά μοϋ κάμουν μίαν μελέ
την καί τών τριών χαράξεων. νΕχομεν τήν παρευβοϊκήν, ή
δποία μάς παρουσιάζει καί μελέτην έγκεκριμένην. νΕχο
μεν τήν ένδιάμεσον καί διά τήν δποίαν ή ύπεύθυνος ύπη

ρεσία ύδρεύσεως τοϋ ύπουργείου έκαμε προμελέτην καί
έχομεν καί τήν μέσω Ραπτόζης καί Θηβών, τήν δποίαν
έπρότεινεν ή 'Εταιρεία καί τήν δποίαν δ ίδιος ήρεύνησα

μετά τής έπιτροπής διά νά βγάλω τό κόστος. Παρεκάλεσα,
λοιπόν, τήν έπιτροπήν νά κάμη μία συγκριτική ν μελέτη ν,
εiς τρόπον άiστε, όταν ή Κυβέρνησις θά είναι άiριμος νά
λάβη τήν άπόφασιν διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου, νά έχη
βεβαιότητα ότι έπιλέγει τήν καλυτέραν λύσιν.

ιιΔέν παραλείπω νά σάς εϊπω ότι είς τήν έπιτροπήν, διά
νά είναι άδιάβλητος ή κρίσις της καί τό συμπέρασμα
άσφαλές, έδωσα έντολήν όπως αί συγκρίσεις γίνουν μέ
παροχήν ύδραγωγείου τήν lδίαν. Διότι ή λύσις τής παρευ
βοϊκής έμελετήθη μέ παροχήν ύδραγωγείου

7 μέτρων

κυ-

τό

Ζίγδης: Διότι εγιναν συζητήσεις κατόπιν.

I.

Κ . Καραμανλής: 'Εν πάσrι περιπτώσει, τό Συμβούλιον
τής έποχής έκείνης, κύριοι συνάδελφοι, είχε νά κάνη με

ταξύ Ύλίκης, παρευβοϊκής καί Σουβάλας. 'Από τήν πρώ
την στιγμήν πού έτέθη τό θέμα ύπ' όψιν μου δέν ύπήρχε

θέμα Σουβάλας. Διότι ή Σουβάλα θέλει ύδραγωγείον

143

χ~ιλιομέτρων, δαπάνην έκτελέσεως

500.000.000, 30 χρόνια

έκτέλεσιν, ένώ θά δίδη

κυβικά νερό. Διερωτώ

70.000.000

μαι, πώς είναι δυνατόν έπί 2-3 χρόνια νά διεξάγεται ή συζή
τησις περί Σουβάλας, δεδομένου ότι τά στοιχεία άποδεικνύ

ουν δτι δέν ύπήρχε θέμα Σουβάλας. Παρά ταϋτα, τό Συμβού
λιον Δημοσίων VΕργων, δταν έξήταζε τήν παρευβοϊκήν

χάραξιν, τήν έξήτασεν έν συγκρίσει μέ τήν Σουβάλαν. Καί
ήτα φυσικό ν νά ταχθή ύπέρ τής 'Υλίκης, όπως έλέχθη.
ιιΚατόπιν τούτου θά σάς είπω ποίον ή το τό συμπέρασμα
τής 'Επιτροπής.
ιι 'Η παρευβοϊκή προϋποθέτει ύδραγωγείον

τρων, δαπάνην έκτελέσεως

100

187

79 χιλιομέ

έκατομ., παροχήν ύδατος

έκατ. κυβικών, όσον καί αί τρείς χαράξείς. Διότι αί

τρείς χαράξεις τήν αύτή ν παροχή ν ύδατος δίδουν, δεδομέ
νου ότι ή παροχή καθορίζεται άπό τήν χωρητικότητα τοϋ
ύδραγωγείου τοϋ Κακοσάλεσι. νΕχει δέ δαπάνη ν λειτουρ
γίας

19,5 έκατομμυρίων.

Αύτά όσον άφορά τήν παρευβοϊ

κήν. 'Η θηβαϊκή έχει ύδραγωγείον

44 χιλιομέτρων,

προϋ

ποθέτει δαπάνην έκτελέσεως

239 έκατομμυρίων

άντλήσεως

'Ενδιάμεσος: μήκος ύδραγω

γείου

25 έκατομμύρια.

45 χιλιόμετρα,

δαπάνη έκτελέσεως

δαπάνη άντλιοστασίου

I.

23

καί έξοδα

121 έκατομμύρια,

έκατομμύρια.

Ζίγδης: Τούς iδίους d.ριθμούς εδωσα καί έγώ.
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Κ . Καραμανλής: Θά τούς άιωύσετε τώρα, κύριε συνά

έκτελεσθούν, άλλά μέ τήν ύποχρέωσιν τfίς 'Εταιρείας πού

δελφε, διά νά ήμπορέση καί ή Βουλή νά σχηματίση σαφfί

άναλαμβάνει, έντός ώρισμένου χρονικού διαστήματος νά

γνώμην περί τού έάν ή Κυβέρνησις προέκρινε τήν καλυτέ

κάμη καί τήν μελέτην.
ιι 'Εν πάσυ περιπτώσει, έάν ή δριστική μελέτη ή ή έκτέ

ραν λύσιν. 'Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι έχομεν τάς τρείς

άλλά μέ

λεσις, όπως γίνεται σήμερον, άπεδείκνυεν ότι ή προμελέτη

3 κυβικών μέτρων καί όχι 7. Μέ
7 κυβικών μέτρων θέλει 259 έκατομμύρια. "Οταν

δέν άφίσταται τfίς πραγματικότητος, θά ήμουν ύποχρεωμέ

λέγωμεν ότι μέ τά ίδια χρήματα θά έχωμεν καί άρδευσιν

δριστικήν μελέτην, διά νά άρχίση τήν έκτέλεσιν τού έρ

χαράξεις. ·Η παρευβοϊκή θέλει

187 έκατομμύρια,

παροχήν ύδραγωγείου
παροχή ν

νος νά δεχθώ ότι ίσως δέν έπρεπε κανείς νά άναμείνη τήν

καί ϋδρευσιν, σίiς πληροφορώ ότι έάν τό ύδραγωγείον τfίς

γου. Σίiς πληροφορώ, διότι δ θόρυβος περί τού δτι παρου

παρευβοϊκfίς έπρόκειτο νά γίνη μέ παροχήν

σιάζονται άπρόβλεπτα έμπόδια εlς τήν έκτέλεσιν τού έρ

όχι

3, άντί τών 187 έκατομμυρίων,

7 μέτρων καί
στοιχίζει 259 έκατομμύ

γου έδημιουργήθη πρό

3-4 μηνών,

όχι σήμερον. Καί γνω

ρίζετε δτι τήν έπαύριον τού θορύβου αύτού έκάλεσα δλους

ρια.

ιιΔιά νά ύπάρχη ή βεβαιότης ότι ή σύγκρισις τών διαφό

τούς τεχνικούς καί έπfίγα έπί κεφαλής των νά έπιθεωρήσω

ρων χαράξεων γίνεται μέ τήν αύτήν βάσιν, παρεκάλεσα

τό έργον. 'Εγένετο μία άνακοίνωσις τfίς ύπευθύνου ύπηρε

τήν έπιτροπήν νά κάμη σύγκρισιν μέ παροχήν

σίας τών Δημοσίων νΕργων ότι όλα αύτά τά δποία λέγον

3

κυβικών

187

ται, λέγονται διά νά έξακολουθήση ή κακοδαιμονία γύρω

έκατομμύρια, ένώ έάν έπρόκειτο νά έκτελεσθfί μέ παροχή ν

άπό αύτό "τό θέμα τfίς ύδρεύσεως, δτι όπως έκτελείται τό

μέτρων καί συνεπώς αί δαπάναι νά περιορισθούν εlς

7 μέτρων,

ή δαπάνη θά ήτο

259

έργον αύτό άποδεικνύει δτι τά βραχώδη, τά δποία προέ

έκατομμύρια.

ιιι\έγω, λοιπόν, ότι ή ένδιάμεσος, κατά τήν άποψιν τfίς

βλεψεν ή προμελέτη, εlναι περισσότερα έκείνων τά δποία

έπιτροπfjς, άποψις, τήν δποίαν υΙοθέτησε καί τό Συμβού

εύρέθησαν. Συνεπώς έχετε τήν διαφοράν τfίς δαπάνης

λιον Δημοσίων νΕργων, ή ένδιάμεσος χάραξις θά άπήτει

μέ

121

έκατομμύρια ή δέ παρευβοϊκή, διά νά εlναι Ικανή νά

έξυπηρετήση άμφοτέρους τούς σκοπούς, θέλει

259

έκα

187 καί έχετε

τών κυρίων, δτι τά

120

ιιΔέν θά σίiς άναφέρω τά στοιχεία τά άφορώντα τήν

θά γίνουν

30.

Συνεπώς, δέν έχετε

μόνον τήν γνώμη ν ύπευθύνων τεχνικών, ύπευθύνων συμβού
λων τfίς Κυβερνήσεως,

τομμύρια.

120

τήν άπόδειξιν δτι εlναι άβάσιμος δ φόβος

φοράν τών άριθμών.

ol δποίοι διαπιστούν αύτή ν τήν δια
νΕχετε πλήρεις καί έμπράκτως τάς

θηβάϊκήν χάραξιν, τήν ύποστηριχθείσαν άπό τήν Έται

άποδείξεις, πράγμα τό δποίον σημαίνει ότι όφείλομεν νά

ρείαν καί τόν κ. Παπανικολάου καί θά άρχίσω άπό τήν

δεχθώμεν ώς δριστικήν αύτήν τήν διαφοράν τού κόστους.
Ή ένδιάμεσος χάραξις άπαιτεί δαπάνην

σύγκρι σιν τών δύο χαράξεων.
ιι νΕχετε, λοιπόν, τήν ένδιάμεσον χάραξιν! μήκους
χιλιομέτρων καί δαπάνης

7 μέτρων

ων, ή παρευβοϊκή

187 καί,

120 έκατομμυρί

έπαναλαμβάνω, δέν πιστοποιεί

τήν

ται μόνον άπό τά ύπεύθυνα κρατικά όργανα, άποδεικνύεται

καί μέ

καl άπό τήν πρίiξιν. Διότι ή ένδιάμεσος χάραξις, τfίς δποί

120 έκατομμυρίων καί έχετε

παρευβοϊκήν, μέ παροχήν ύδραγωγείου

45

ας έξετελέσθη μέχρι σήμερον ύδραγωγείον

259 έκατομμύρια.

5-6

χιλιομέ

ιι νΕλεγον, λοιπόν, ότι άσχολούμεθα αύτή ν τήν στιγμήν

τρων καί σήραγγα, τfίς δποίας έγένοντο γεωτρήσεις, άπο

μέ τήν δαπάνην, έν συνεχεί~ δέ θά άσχοληθώμεν μέ τά

δεικνύεται άπό τήν πρίiξιν δτι άνταποκρίνεται πρός δλας

άλλα, τά δήθεν μειονεκτήματα, τά δποία καταλογίζονται

τάς προϋποθέσεις τfίς προμελέτης. Τό λέω αύτό, εlς άπάν

εlς τήν πρώτηνχάραξιν. νΕρχεται ή ύπεύθυνος ύπηρεσία

τησι ν τών διατυπωθέντων φόβων, ότι έχετε ώς έπιχειρήμα

ύδρεύσεως 'Αθηνών, ή εΙδική 'Επιτροπή καί τό Σ. Δ. Ε. καί

τα δτι ή ένδιάμεσος χάραξις εlναι εύθηνή καί βλέπετε ότι

πιστοποιούν αύτήν τήν διαφοράν άπό άπόψεως δαπανών.

τά πράγματα άποδεικνύουν δτι ήμπορεί νά βγfί άκριβωτέ

Τό συμπέρασμα τών εΙδικών, οί δποίοι, άφού έκαμαν τάς

ρα. 'Αλλ' έγώ, συνοδευόμενος άπό

συγκρίσεις, δίδουν τούς άριθμούς διά τά θέματα τών τριών

αύτό εlναι άναληθές καί έπαναλαμβάνω ότι αύτό, τό δποί

χαράξεων κατά τρόπον κατηγορηματικόν καί άποφαίνον

ον λέγετε σήμερον, ύπfίρξε θέμα, τό δποίον έγεννήθη

ται ύπέρ τfίς ένδιαμέσου χαράξεως. Λέγουν, λοιπόν, οί

-δέν ήξεύρω πόθεν- πρό

10 τεχνικούς,

εlδα ότι

3-4 μηνών.

άριθμοί αύτοί οί δ ποίοι βγαίνουν άπό μελέτη ν, τήν δποίαν

ιι ·Επιθυμώ νά πείσω τήν Βουλή ν δτι ή άναφορά αύτή

έκαμεν ή ύπεύθυνος ύπηρεσία ύδρεύσεως 'Αθηνών, ότι τά

τών άριθμών δέν πιστοποιείται μόνον άπό ύπεύθυνα όργα

στοιχεία τfίς προκριθείσης λύσεως δέν δύνανται νά άμφι

να τού Κράτους, άλλά άποδεικνύεται άπό τήν πρίiξιν, τό

σβητηθούν.

λέγει καί ή ύπεύθυνος άνακοίνωσις τfίς ύπηρεσίας ύδραυ

ιι •Ομιλούν περί τού κινδύνου ν' άποδειχθfί ότι ή χάρα

λικών, τό διεπίστωσα κι δ ίδιος. Κύριοι συνάδελφοι, δέν

ξις αύτή τήν δ ποίαν προεκρίναμεν ώς τήν πλέον οlκονομι

πρόκειται έγώ νά δεχθώ τήν γνώ_μην τών άνευθύνων τεχνι

κήν, ύπάρχει κίνδυνος εlς τά πράγματα ν ' άποδειχθfί πε

κών συμβούλων. Καί πού θά άναζητήσω τούς τεχνικούς

ρισσότερον δαπανηρά άπό τήν παρευβοϊκήν. Σίiς ε{πον

συμβούλους; Θά τούς άναζητήσω εlς τά όργανα έκείνα, τά

ποία ή διαφορά. Ή μέν ένδιάμεσος χάραξις ύπολογίζεται

δποία έκ τού νόμου εlναι τεταγμένα νά δίδουν τεχνικάς

εlς

120 έκατομμύρια, ή δέ παρευβοϊκή εlς 187, καί μέ πα
ροχήν ύδραγωγείου 7 !ι2 εlς 259. Αύτό σημαίνει ότι διαφέ
ρει κατά 130 έκατομμύρια. Λέγουν, όμως, έπαναλαμβάνω,
"τί άπεφασίσατε τήν έκτέλεσιν τού έργου αύτού, χωρίς νά
γίνη δριστική μελέτη;"

' Α νέφερον προηγουμένως τήν

έκτέλεσιν τού έργου Κακοσάλεσι, άλλά καί τήν έκτέλεσιν

συμβουλάς εlς τήν Κυβέρνησιν · ούτε εlς τά καφενεία ούτε
εlς τά πεζοδρόμια θά τά άναζητήσω.
Θ. Χαβίνης : 'Εγώ δέν ~θεσα τοιοϋτον θέμα. Δέν νομίζω
δτι αύτό μέ άφορα. 'Εγώ πιστεύω δτι ε{ ναι άκριβότερη ή
λύσις, άλλά ~στω καί άκριβότερη, επρεπε νά προτιμηθή .

τού έργου τού Άγίου Θωμίi, διά νά μή άναφέρω σωρείαν
aλλων έργων, τά δποία δημοπρατούνται όχι μόνον διά νά

Κ. Καραμανλής:

'Εάν δέν έπρόκειτο νά καταλογίσω
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πρόθεσιν δημιουργίας ψευδών έντυπώσεων, δέχομαι δτι

χρόνια. Ή φορολογία, τήν δποίαν έπιβάλλομεν εlς τούς

υπάρχει δικαιολογημένος φόβος, δτι ή προκριθείσα χάρα

'Αθηναίους, μετά δυσκολίας δίδει

ξις διά λόγους καθαρώς οlκ:ονομικ:ούς, άποδεικ:νύεται άπό

αύτά καλύπτουν ύδρευσιν κ:αί άποχέτευσιν. "Οταν, παρά τά

τά πράγματα δαπανηροτέρα.

Αέγω, λοιπόν,

140

έκ:ατομμύρια κ:αί

υπευθύνως

σκληρά μέτρα κ:αί τήν φορολογίαν, τήν δποίαν έπιβάλλο

πρός τήν Βουλήν κ:αί πρός τούς συναδέλφους, οι' δποίοι

μεν, δέν δυνάμεθα νά διαθέσωμεν διά τό έπείγον θέμα τής

έξεδήλωσαν αύτούς τούς φόβους, δτι έκτός τών πιστοποιή

υδρεύσεως πλέον τών 80-90 έκ:ατ., ή το δυνατόν σοβαρώς νά

σεων τών υπευθύνων τεχνικών τής Κυβερνήσεως, υπάρχει

πιστεύωμεν δτι θά προχωρήσωμεν εlς τήν έκ:τέλεσιν του

κ:αί ή πρίiξις ή όποία μίiς πείθει, δτι περίπου θά φθάσωμεν

έργου, τό όποίο ν έστηρίζετο είς προϋπολογισθείσαν δαπά

έκ:εί πού προέβλεψεν ή προμελέτη. Τούτου δοθέντος, είμε

νην

θα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ώς σταθερούς τούς άρι

υδρεύσεως, ούτε τό έργον τής άρδεύσεως.

θμούς, οί δποίοι δημιουργούν αύτή ν τήν διαφοράν μεταξύ
δύο χαράξεων. 'Ενώ ή ένδιάμεσος χάραξις άπαιτεί δαπά
νη ν

120 έκ:ατομμυρίων~

ή παρευβοϊκ:ή άπαιτεί 259.

))~Ερχομαι είς τό θέμα τώνάρδεύσεων. Πρώτον, έκ:είνο,
τό όποίον ένεφανίζετο ώς θέμα έπείγον, ήτο τό θέμα τής

υδρεύσεως τών Άθηνών, διότι δπως ε{πον προηγουμένως

κ:αί δπως έτόνισεν δ κ:. Χαβίνης, έάν δέν συνέβαινε νά

με. Φθάνει νά σίiς είπω δτι τόν Δεκ:έμβριον τοD

λίμνη ε{χεν

7 έκ:ατ.

1952,

ή

κυβικά, μολονότι έτροφοδοτείτο μέ

12

έκ:ατ. κυβικά άπό τόν "Α γιον Θωμίiν. 'Υπήρχεν δ κίνδυνος

εlς ένα ή δύο έτη νά έξαντληθοvν τά φρέατα του 'Αγίου
Θωμίi κ:αί νά μή έχωμεν τήν ποσότητα αύτή. Συνεπώς, ώς
θέμα έπείγον κ:αί πρώτιστον διά τήν Κυβέρνησιν ήτο τό
θέμα τής Vδρεύσεως τών Άθηνών.

)) 'Εάν,

κύριοι συνάδελφοι, διεχωρίζετο τό θέμα τής

υδρεύσεως άπό τό θέμα τής άρδεύσεως, έάν κ:αθιστούσαμεν

θά έγίνετο, ούτε τό έργον τής

Ν. Ντεντιδάκης: Κύριε ύπουργέ, εtς τό σημείον αuτό θά
μου έπιτρέψητε νά σaς είπω δτι ήμπορουσε νά γίνη
δσων γνωρίζω διότι τό εχω μελετήσει τό θέμα

-

-

έξ

θά ήμπο

ρουσε νά γίνη ή ϋδρευσις των 'Αθηνών, νά έξασφαλισθή

δι' ενα χρονικόν διάστημα, καί συγχρόνως νά έκτελήται τό
εργον τής άρδεύσεως.

εlσέλθωμεν εlς τήν περίοδον τών βροχερών έτών, ε{ναι
άμφίβολον έάν αύτή ν τήν στιγμήν θά είχομεν νερό νά πιού

259 έκ:ατομμυρίων; Δέν

Κ. Καραμανλής : Πρέπει νά ήξεύρετε δτι αι' Άθήναι,
διά νά καταστούν ι'καναί ν' άπορροφήσουν τά

100

έκ:ατ.

κυβικά, περί τών δποίων δμιλοvμεν, δέν ε{ναι άρκ:ετόν νά
φθάνη τό νερό εlς τάς Άθήνας. ~Εχετε άνάγκην νά έπε
κ:τείνετε τό έσωτερικόν δίκτυον, κ:αί θέλετε δι' αύτόν τόν
σκοπόν

120-130 έκ:ατ.

Συνεπώς, έάν προσκ:ομισθή τό ύδωρ

κ:αί πρόκειται έξ αύτοD νά άντλήσετε πόρους, θά πρέπει νά

έπεκ:ταθή τό δίκτυον υδρεύσεως, διότι τό σημερινόν ε{ναι
χωρητικότητος

45

έκατ.

'Εάν φέρωμεν τό νερό χωρίς νά

έπεκ:ταθή τό δίκτυον θά ε{ναι άνευ άποτελέσματος.

άδύνατον εlς τό μέλλον τήν έκ:τέλεσιν του δευτέρου μέρους

Θ. Χαβίνης: 'Η δαπάνη διά τήν έπέκτασιν του δικτύου

του έργου, του άρδευτικ:οv, θά ή το δυνατόν νά μου είπήτε,

θά έπιβαρύνη τούς καταναλωτάς καί όχι τούς {διοκτήτας

"κύριε υπουργέ, δσονδήποτε έπείγον κ:αί έάν ή το τό θέμα,

καί θά έδέχετο ή 'Εταιρεία νά ε{σπράξη τό ποσόν αuτό.

δσονδήποτε κ:αί έάν έκ:ινδύνευον αι' Άθήναι, δέν θά ήτο

Σήμερον ή έπιβάρυνσις πίπτει έπί τών tδιοκτητών, οί κα

δυνατόν δριστικ:ώς νά καταδικάσετε κ:αί νά κλείσετε τήν

ταναλωταί δέν πληρώνουν τίποτε. ' Επομένως, ε{ ναι ετερον

δυνατότητα τής άρδεύσεως". Μολονότι, έν τοιαύτy περι

~κάτερον.

πτώσει, ή Κυβέρνησις έχουσα συνείδησιν τοD κινδύνου,
τόν δποίον διέτρεχεν ή πρωτεύουσα άπό έλλειψιν ύδατος,
ήδύνατο νά άγνοήση άκ:όμη κ:αί τόν παράγοντα αύτόν, νά
είπη δτι έκ:είνο πού μέ ένδιαφέρει ε{ναι νά δώσω λύσιν είς

τό έπείγον θέμα τής υδρεύσεως, παρά ταvτα δέν άπέκ:λεισε,
δέν κ:ατέστησεν άδύνατον τήν έκ:τέλεσιν του δευτέρου μέ
ρους τοD σχεδίου. Ή άρδευσις ε{ναι δυνατόν νά γίνη σέ
τρία σημεία τής περιοχής μεταξύ 'Υλίκ:ης κ:αί 'Αθηνών,

τής παρευβοϊκ:ής, είς τήν δ ποίαν δέν πρόκειται ν' άρδευ
θοvν

I 50 χιλιάδες στρέμματα,

άλλά κ:ατετμημένα.

άλλά 50, κ:αί όχι συνεχόμενα

Θά μοv είπητε δέν έχει σημασίαν.

~Εχει σημασίαν, διότι, δταν δέν ε{ναι πεδινά κ:αί θέλετε νά

κάμετε άρδευσιν, θά δαπανήσετε τό τριπλάσιον. 'Υπάρχει

κ:αί τό πεδίον τών Θηβών, τό όποίο ν ήμπορεί ν' άρδευθή
μέ τήν χάραξιν τήν θηβαϊκ:ήν,

50 χιλιάδες

στρέμματα εύ

φορώτατα πεδινά κ:αί συνεχόμενα. 'Υπάρχουν κ:αί

35 χιλ.

Κ. Καραμανλής: Διά τήν άξιοποίησιν τών

100

έκ:ατ.

κυβικών ύδατος, τό δποίον θά φέρωμεν έδώ, θά χρειασθή
έπέκ:τασις του έσωτερικ:οv υδραγωγείου· διά τό έργον αύτό
άπαιτείται έπιπρόσθετος δαπάνη

120

έκ:ατ. Αύτά δσον

άφορίi τήν άντιμετώπισιν τοD θέματος. 'Υπάρχει ή δυνατό

της τής έκ:τελέσεως αύτοτελοDς άρδευτικ:οv έργου μέ άφε
τηρίαν τήν Παραλίμνην, διά τοD δποίου μέ φυσική ν ροήν

ε{ναι δυνατόν ν' άρδεύσετε τά παρευβοϊκ:ά πεδία. 'Επανα
λαμβάνω, δτι αύτά πού είπατε δέν υφίστανται κ:αί διά λό
γους οΙκονομικούς. "Οταν έχετε τήν ένδιάμεσον χάραξιν
μέ

120

έκ:ατ. κ:αί τήν παρευβοϊκ:ήν μέ

259

κ:αί έχετε μίαν

διαφοράν

I 30 δισεκ:. κ:αί θέλετε διά τά άρδευτικ:ά έργα όχι
περισσότερα τών 60 έκατ., προκύπτει δτι δύνασθε νά έκ:τελέ
σετε αύτοτελές έργον άρδεύσεως κ:αί νά έχετε ο{κ:ονομί
αν)/6'.

στρέμματα, άπό τό Μουρίκ:ι μέχρι τής Τανάγρας. 'Εκτός

του δτι ε{ναι δυνατόν νά βρεθούν άλλα ι περιοχαί, υπάρχει
άπόλυτος ή εύχέρεια νά γίνη αύτοτελές έργον άρδεύσεως
τών παρευβοϊκ:ών έκ:τάσεων. Θά μοv είπητε, διατί νά κ:ά
μωμεν αύτοτελές, άφοv δυνάμεθα διά του αύτοv έργου νά

έξυπηρετήσωμεν κ:αί τούς δύο σκοπούς. 'Απαντώ, πρώτον,

9

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1955

Θεμελιώνονται άπό τό βασιλέα, παρουσία πολ
λών μελών τής Κυβερνήσεως καί των τοπικών άρ
χών, τά μεγάλα λιμενικά εργα τοϋ Πειραιii. Τά νέα

διότι, έάν συνεδυάζετο τό θέμα άρδεύσεως κ:αί υδρεύσεως

εργα άφοροϋν τά άρχικά δύο στάδια τής όλοκληρώ

θά άπητοvντο

σεως τής τεχνικής διαρρυθμίσεως τοϋ λιμένος Πει

259 δισεκ:.

διά νά έκ:τελεσθή τό έργον.

))Σίiς πληροφορώ δτι ή συζήτησις θά διεξήγετο άλλα

10

ραιώς, βάσει των προγραμμάτων καί σχεδίων πού
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εχουν έγκριθεί άπό τόν ΟΛΠ. Συγκεκριμένα, θά διαρ
ρυθμιστοϋν οί προβλήτες Τζελέπη καί Βασιλέως
Κωνσταντίνου, θά κατασκευαστοϋν δύο νέες προβλή
τες στήν άκτή Τζελέπη καί μία μεγάλη πρό τοϋ πα

λαιοί> Τελωνείου καί θά κατασκευαστοϋν συνολικά

2475

μ. κρηπιδωμάτων. 'Η συνολική δαπάνη ύπολο

γίζεται σέ

44.320.000

δραχμές καί ή παράδοσή τους

θά γίνει σέ διάστημα τριών έτών .
Μετά τόν άγιασμό, ελαβε τό λόγο ό ύπουργός
Δημοσίων 'Έργων καί Συγκοινωνιών, Κ. Καραμαν
λής:
«Μεγαλειότατε,

»Κατά τά τελευταία έτη κατέστη κοινή συνείδη
σις ή άνάγκη τής έκτελέσεως έργων εiς τήν χώραν
μας. 'Όλοι άντιλαμβανόμεθα ifδη δτι, έάν ή Έλλάς
θεωρήται χώρα καθυστερημένης οiιωνομίας, τούτο

όφείλεται, κυρίως, εiς τό γεγονός δτι δέν έπέτυχε
μέχρι σήμερον νά χρησιμοποιήση τήν σύγχρονον
τεχνικήν πρόοδον.
))Προσωπικώς, πιστεύω δ τι είναι δυνατόν ν' άλλά
ξη ή μοίρα τού τόπου αύτού, έάν καταστώμεν ίκανοί
νά έκτελέσωμεν εiς εύρείαν κλίμακα έργα ίκανά νά
άξιοποιήσουν τάς φυσικάς δυνατότητας πού περι

κλείει ή έλληνική γή. Τούτο, δμως, προϋποθέτει μί
αν καθολικήν, πειθαρχημένην καί έντονον προσπά

θειαν όλοκλήρου τού έθνους, προσπάθειαν μεθοδικά
ώργανωμένην καί κατευθυνομένην έπιτυχώς άπό μέ
ρους τού Κράτους. Διότι, ή δύναμις ένός λαού γίνε

ται άπεριόριστος, δταν ύπάρξη ή τεχνική καί διοι 
κητική έκείνη προπαρασκευή, fίτις καθιστά δυνατή ν
τήν άξιοποίησίν της.
))Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τού τί δύναται νά

γίνη εiς τόν τόπον αύτόν άποτελούν τά έργα, τά
όποία έγκαινιάζομεν σήμερον. Χωρίς νά προσφύγω
μεν εiς δανεισμούς καί χωρίς νά έπιβαρύνωμεν τόν

κρατικό ν προϋπολογισμόν, κατέστη δυνατόν διά τής
έξυγιάνσεως καί μόνον τών οίκονομικών τού ΟΛ.Π

νά άναλάβωμεν τήν έκτέλεσιν ένός έργου τής τάξεως
τών

105.000.000

δραχμών.

)Πόν Ίανουάριον τού

1953 ό

ΟΛ.Π ένεφάνιζε τα

μειακόν έλλειμμα, έβαρύνετο δέ, έκτός τούτου, μέ
σημαντικά χρέη. "Εκτοτε καί μέχρι σήμερον έπρα
γματοποίησε περισσεύματα, τά όποία τού έπέτρεψαν

νά ίσοσκελίση τόν προϋπολογισμόν του, νά έξοφλή
ση τά παλαιά του χρέη, νά βελ τιώση τάς άποδοχάς
τού προσωπικού του, νά διαθέση

27.000.000 δι'

έκτε

λεσθέντα ifδη εiς Πειραιά έργα καί νά έχη αύτή ν τήν
στιγμήν ταμειακόν περίσσευμα

70.000.000,

ποσόν τό

όποίον άποτελεί τήν βάσιν διά τήν έκτέλεσιν τού
παρόντος έργοωλ
Στή συνέχεια, άφοϋ άναφέρθηκε στή νομοθετική
μέριμνα γιά τά εσοδα τοϋ ΟΛΠ καί στή μελέτη, πού
άφορα τήν έκτέλεση τών νέων εργων κατασκευής
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Θεμελίωση τών μεγάλων λιμενικών έρyων στόν Πειραιά.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

236
προβλητών, ίκανών νά δεχτοϋν

6 μεγάλα πλοία τοϋ
10 πλοία άκτοπλοίας καί κρηπιδωμά

ύπογείως- έφ

έξωτερικοϋ καί

έπιδιώξωμεν τάς βελτιώσεις έκείνας, αϊτινες θά κα

των γιά τήν έμπορευματική κίνηση τοϋ λιμένα, συ

ταστήσουν όλιγώτερον αiσθητήν τήν διχοτόμησιν'>.

νολικοϋ μήκους

2475

όσον τούτο δέν έγένετο, όφείλομεν νά

'Η προσοχή του, τόνισε, θά στραφεί πρός τήν κατα

μέτρων, κατέληξε:

«Λέν νομίζω ότι έχω άνάγκην νά έξάρω τήν ση
μασίαν, τήν δποίαν έχουν διά τήν πόλιν του Πειραι
ώς καί γενικώτερον διά τήν έθνικήν μας οiκονομίαν
τά έργα τά δ ποία έγκαι νιάζομεν σήμερον.

'

•Η παρου

σία τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητας, έκτός τής λαμ
πρότητας τήν δποίαν προσδίδει εiς τήν τελετήν, δί
δει καί τό μέτρον τής σπουδαιότητος αύτώt.{.

σκευή πολλαπλών ύπόγειων διαβάσεων γιά πεζούς
καί όχήματα . 'Η Κυβέρνηση εχει ήδη υίοθετήσει τή
σχετική είσήγησή του.

19

ΜΑ·Ι·ΟΥ
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'Ο Κ. Καραμανλής έπιδεικνύει στό βασιλέα τά

εκτεταμένα εργα πού έκτελοϋνται στήν περιοχή τής

»'Ο Πειραιεύς, όστις ε{ναι ένας άπό τούς πρώ

'Ακροπόλεως, τά όποία καί εlχε έπιθεωρήσει λίγες

τους λιμένας τής Μεσογείου άπό άπόψεως κινήσεως,

ήμέρες νωρίτερα, ύποδεικνύοντας νά έπισπευσθεί ή

καθυστερημένος όμως άπό άπόψεως έργων τεχνικών,

δλοκλήρωσή τους.

θά μεταβάλη διά τών έργων αύτών όψιν, θά τονώση

Στά εργα άναμορφώσεως τοϋ χώρου τής 'Ακροπό

τήν οlκονομίαν του καί θά ίδη πραγματοποιουμένην

λεως άναφέρεται άναλυτικά έκτενές είδησεογραφικό

μίαν προσπάθειαν πολλών δεκαετηρίδων».

δελτίο τής έφημερίδας «Καθημερινή», μέ βάση τίς
πληροφορίες τοϋ προϊσταμένου τής Διευθύνσεως

12

ΜΑ·Ι · ΟΥ

Πολεοδομικών Μελετών 'Αθηνών, Π. Βασιλειάδη:

1955
άπό τό δήμαρχο

Τά εργα τής 'Ακροπόλεως εΙναι μεγάλης σημασίας,

'Αθηναίων, Π. Κατσώτα, δικαιωμάτων στίς είσφο

Μέ άφορμή

τή

διεκδίκηση

όχι μονάχα γιά τήν πόλιν τών 'Αθηνών, άλλά καί γιά

ρές τών εισιτηρίων τών άστικών συγκοινωνιών, δ κ.

δλους δσοι θαυμάζουν τόν άρχαίο έλληνικό πολιτισμό . ' Η

Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

διαμόρφωσις του χώρου αuτου εΙ ναι ενα λεπτό καί ύπεύθυ

«'Υποθέτω ότι άγνοεί δ κύριος δήμαρχος τούς

νο εργο καί δ σκοπός μας εΙναι άπλός: Πρώτον, νά βοηθή
σωμε τούς έπισκέπτας στήν άνετη έπίσκεψη των άρχαίων

λόγους οϊτινες έπέβαλον τήν μικράν εiσφοράν έπί

μνημείων καί στήν εuχάριστη παραμονή τους στόν άρχαίο

τών εiσιτηρίων ώρισμένων δδικών άρτηριών, διεκδι

χώρο, καί δεύτερον, νά μή άλλοιώσωμε τήν μορφή του

κών αύτή ν ύπέρ του Λ ήμου. Κατά τό παρελθόν δ Λ ή

περιβάλλοντος τών άρχαίων μνημείων. Διά νά έπιτύχωμε

μος έπέτυχε νά άπαλλαγή τής φροντίδας διά τάς κεν

τό δεύτερο σκοπό μας, έκτός άπό τόν είδικό τρόπο κατα

τρικωτέρας δδούς τής πόλεως, όπως Πατησίων, Βα
σιλίσσης Σοφίας, Συγγρού, Σταδίου κ.λ.π., διά του
χαρακτηρισμού των, ώς έθνικών. "Οταν άνέλαβον τό
ύπουργείον Δημοσίων "Εργων έζήτησα άπό τόν Λή
μον νά άναλάβη τήν φροντίδα τών δδών αύτών, άλλά
μοv έδήλωσεν άδυναμίαν.

'Εφ' όσον, λοιπόν, δέν

σκευής των νέων εργων, προβλέπεται νά άφαιρεθουν δλες
ο{ προγενέστερες κατασκευές πού δέν προσαρμόζονται στό
χαρακτήρα του χώρου.

'Η περιοχή αύτή, πού βρίσκεται στήν καρδιά τής 'Αθή
νας, έκτός άπό τήν μεγάλη σημασία πού εχει γιά τούς πε

ριηγητάς, ε{ναι ενας μοναδικός έλεύθερος χώρος γιά τούς
'Αθηναίους.

ήτο έπιτετραμμένον νά άφεθοvν αί κεντρικαί δδοί

Τά εργα πού θά γίνουν είς τήν περιοχήν 'Ακροπόλεως

τής πόλεως εiς τήν άθλίαν κατάστασιν εiς τήν δποί

Φιλοπάππου, ε{ναι ή μετάθεσις τής δδου Διονυσίου 'Αρε

αν εύρίσκοντο πρό διετίας καί έφ' όσον, έξ άλλου,

οπαγίτου, οί νέες προσβάσεις πρός τό 'Ωδείον Ήρώδου

δέν ήτο δυνατόν νά έπιβαρυνθή δ κρατικός προϋπο

του 'Αττικου, τήν 'Ακρόπολιν καί τόν λόφον Φιλοπάπ

λογισμός διά τήν κατασκευήν των, παρέστη άνάγκη,

που, ή διαμόρφωσις τής περιοχής του 'Αγίου Δημητρίου

διά τούς άνωτέρω λόγους, τής έπιβολής τής έν λόγω

Λουμπαρδιάρη καί ή άπομάκρυνσις τής δδου 'Αποστόλου

εiσφορiiς. Λέν νομίζω ότι αί 'Αθήναι ώς πόλις δέν
ώφελήθησαν άπό τό μέτρον αύτό'>.
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'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν ύφυ
πουργό Κ. Παπακωνσταντίνου, έπισκέφθηκε τήν πε

ριοχή μεταξύ Πατησίων καί 'Αμαρουσίου, προκειμέ
νου νά έξετάσει τίς δυνατές λύσεις τών προβλημάτων
πού άνακύπτουν άπό τήν έπέκταση τής γραμμής τοϋ
ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου. «'Η διχοτόμησις τής πε

Παύλου άπό τόν ναόν του

• Ηφαίστου

(Θησείον). τέλος,

δλόκληρη ή περιοχή θά δενδροφυτευθή καί θά άνοιχθουν
μονοπάτια καί μικρά πλατώματα γιά τήν παραμονή τών

έπισκεπτών.
'Η νέα δδός Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου κατασκευάζεται
έν έπαφij μέ τά οίκοδομικά τετράγωνα καί ετσι ή μεγάλη

εκτασις άνάμεσα στόν παλαιό καί τόν καινούργιο δρόμο
προστίθεται στήν άρχαιολογική περιοχή.

•Ο

χώρος αύτός

θά άνασκαφή, θά έρευνηθή καί θά φυτευθή κατά τρόπον
πού άρμόζει στά άρχαία μνημεία. Κατά τήν κατασκευήν
τής δδου άπεκαλύφθησαν σημαντικά άρχαία εύρήματα, τά
όποία έμελετήθησαν καί άπετυπώθησαν, τά δέ κυριώτερα

ριοχής ταύτηρ,, δήλωσε, «θά ήτο δυνατόν νά άπο

άπό αύτά θά καλυφθουν καταλλήλως καί θά εΙναι προσιτά

φευχθή μόνον έάν κατεσκευάζετο δ σιδηρόδρομος

είς τούς έπισκέπτας ύπό τήν στάθμην τής δδου. Τό δδό-
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στρωμα θά κατασκευασθή μέ σκυρόδεμα, του δποίου ή ύφή

του 'Ωδείου του Ήρώδου τοu 'Αττικου, προβλέπεται νά

ταιριάζει κάπως περισσότερον άπό τήν άσφαλτον, στά άρ

άποπερατωθή ή ύπαίθρια σκηνή του 'Εθνικοί> Θεάτρου

χαία μνημεία.

πού βρίσκεται στό κοίλον τοu μνημείου τοu Φιλοπάππου.

Παράλληλα πρός τό δδόστρωμα θά γίνη πεζοδρόμιο μέ

Θά δημιουργηθοuν ετσι οί δυνατότητες καί οί κατάλληλοι

πλάκες, του δποίου τήν άκριβή θέση καί μορφή θά μaς

χώροι γιά νά δοθή Φεστιβάλ άρχαίου δράματος καί μουσι

καθορίσουν οί άρχαιολογικές άνασκαφές.
τέλος, τό σημερινόν κιγκλίδωμα του άρχαιολογικου
χώρου θά άντικατασταθή μέ κατάλληλη περίφραξη άπό πλέ
γμα καλυμμένο μέ φυτά.

Δέν εχομε μελετήσει τήν πρόσβαση του 'Ωδείου ' Ηρώ

κής στούς πρόποδες τής 'Ακροπόλεως σέ περιβάλλον μο
ναδικό στόν κόσμο.
Λόγω τής μεγάλης σημασίας τών εργων καί τής ιδιαιτέ
ρας αισθητικής έπιρροής αύτών έπί του περιβάλλοντος

των άρχαίων μνημείων, προεκηρύξαμεν άρχιτεκτονικόν

δου του 'Αττικου, διότι περιμένομε τό άποτέλεσμα τών

διαγωνισμόν. Τήν τελικήν μελέτην πού συνέταξεν ή Διεύ

άνασκαφών. 'Ελπίζομε δτι θά βροuμε τήν παλαιά εϊσοδο,

θυνσις Πολεοδομικών Μελετών του ύπουργείου Δημοσίων

δπως ήταν στούς Ρωμαϊκούς χρόνους καί δτι αύτή θά μπο

~Εργων ύπεβάλαμεν εις τήν κρίσιν έπιτροπής αισθητικών

ρή νά χρησιμοποιηθή καί σήμερα.

καί άρχαιολόγων.

'Η άπομάκρυνσις τής δδοu Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου

Τήν τελική ν έπεξεργασίαν aπό αισθητικής πλευράς του

άπό τό 'Ωδείον ' Ηρώδου του 'Αττικοu, έδημιούργησε τήν

λεπτοί> αύτου εργου ώς καί τάς φυτεύσεις παρακολουθεί δ

άνάγκη μιaς νέας προσβάσεως πρός τήν 'Ακρόπολιν, ή

καθηγητής κ. Δ. Πικιώνης.

όποία ξεκινώντας άπό τό τέρμα τής δδοu Διονυσίου 'Αρε

τίς άρχαιολογικές άνασκαφές έποπτεύει δ n Εφορος

οπαγίτου άκολουθεί τήν παλαιάν άνάβαση πρός τήν 'Ακρό

'Αρχαιοτήτων τής 'Ακροπόλεως κ. Γ. Μηλιάδης, μέ τόν

πολη, χωρίς νά δημιουργή νέα διαταραχήν του τοπίου καί

δποίον συνεργαζόμαστε στενά πάνω σέ δλες τίς λεπτομέ

καταλήγει σέ ενα πλάτωμα περίπου στήν ίδια θέση μέ τό

ρειες των διαφόρων έργασιών. Στήν πραγματοποίηση του

σημερινό. Τό πλάτωμα αύτό θά εΙναι σέ δύο έπίπεδα, χω

εργου συνέβαλε οικονομικώς δ Δήμος 'Αθηναίων, τό Τα

ρισμένα μέ φυτεία, ώστε νά προσαρμόζεται στήν κλίμακα

μείον 'Αρχαιολογικών 'Απαλλοτριώσεων, δ 'Ελληνικός

του τοπίου. ' Η πρόσβασις καί τό πλάτωμα θά κατασκευα

'Οργανισμός Τουρισμοί>, τό ύπου ργείον Συγκοινωνιών καί

σθοuν μέ λιθόστρωτο, ή μορφή του δποίου θά έπιτρέπη τήν

Δημοσίων n Εργων, ώς καί τό ύπουργείον Γεωργίας , του

άνετη κυκλοφορία τών αύτοκινήτων χωρίς νά ύποτάσσεται

δποίου συνεργεία ανέλαβαν νά έκτελέσουν τήν δενδροφύ

στήν μηχανική μορφή ένός αύτοκινητοδρόμου. Τό δδό

τευση.

στρωμα γίνεται λίθινο, διότι ώς ύφή καί ώς χρώμα ταιριά
ζει καλύτερα μέ τό περιβάλλον.
'Η πρόσβαση πρός τό μνημείον του Φιλοπάππου περ
να μπροστά άπό τό ναύδριον του ' Αγίου Δημητρίου καί

Τά βασικά εργα θά τελειώσουν στό τέλος 'Ιουλίου, ή

δέ τελική διαμόρφωσις καί φύτευσις θά γίνουν aργότερα
μέ τήν νέαν περίοδον φυτεύσεως , άφοu τελειώσουν καί οί

aρχαιολογικές ανασκαφές.

φθάνει σέ ενα πλάτωμα περί τά εκατόν μέτρα aπό τό μνη

Οί κυριώτερες βελτιώσεις νομίζω πώς εΙναι ή άφαίρε

μείο, aπό δπου θά μπορή κανείς νά βλέπη άπό τήν μιά τόν

σις τών άσφαλτικών ε ργων κάτω άπό τά Προπύλαια καί ή

Φαληρικό δρμο καί τόν Πειραιά καί άπό τήν άλλη τήν

μετατόπισις τής δδου Διονυσίου

'Ακρόπολιν.

'Ωδείον Ήρώδου του 'Αττικου . n Ετσι δ θεατής εχει πε

'Αρεοπαγίτου aπό τό

Τό γραφικώτατο παρεκκλήσι του 'Αγίου Δημητρίου

ρισσότερη άπόστασιν άπό τά μνημεία, ή άπομάκρυνσις

του Λουμπαρδιάρη πού πήρε τό ονομά του άπό τήν. Λομ

άκαλαισθήτων οικιών aπό τό 'Ωδείον καί ή άντικατάστα

πάρδα πού εΙχαν στήσει οί Φράγκοι, παραμορφώθηκε άργό

σις αύτών μέ καλαίσθητα περίπτερα γιά τούς έπισκέπτας , ή

τε ρα μέ μιά άταίριαστη προσθήκη. Μελετοuμε νά aντικαc

μετατόπισις τής δδοu ' Αποστόλου Παύλου aπό τόν ναόν

ταστήσωμε τήν προσθήκη αύτή μέ άλλη πιό ταιριαστή,

του 'Ηφαίστου (Θησείον), ή άποπεράτωσις του νέου ύπαι

προσθέτοντας καί εναν αύλόγυρο , δπου οί έπισκέπτες θά

θρίου θεάτρου καί τέλος ή γενική διαμόρφωσις καί ή aλ

μποροuν νά κάθωνται καί νά aπολαμβάνουν τήν θέα του

λαγή τής φυτείας.

Παρθενώνος.

Πιστεύομε -κατέληξεν δ κ. Π . Βασιλειάδης- πώς μέ

'Επίσης, προβλέπομε νά γίνη ή μετατόπισις aπό τόν

τά εργα αύτά θά βελ τιώσωμε σημαντικά τό περιβάλλον τής

ναό του ' Ηφαίστου, στό Θησείον, τής δδοu ' Αποστόλου

περιοχής τή ς ' Ακροπόλεως χωρίς νά έπηρεάσωμε τά μο

Παύλου, καί νά δημιουργήσωμε μία νέα δδό μέσα aπό τό

ναδικά αύτά μνημεία τής 'Αρχαιότητας 162 •

πάρκο του Θησείου.
Συνολικά ή περιοχή θά φυτευθή μέ κατάλληλα δένδρα

καί αύτοφυείς θάμνους, έληές, δάφνες, σκίνα καί άλλα .
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Πολλά άπό τά σημερινά κυπαρίσσια θά άφαιρεθουν, διότι

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ επιθεωρεί τά εκτελού

δέν ταιριάζουν μέ τά μνημεία. 'Η φύτευσις μελετάται ετσι,

μενα ί:ργα στήν 'Ήπειρο , μέ κύριους σταθμούς τά

ώστε νά ύποτάσσεται παντου στή μορφή των μνημείων.
Προσπαθήσαμε στά aχνάρια τών παλαιών δδών νά χαρά

ξωμε μονοπάτια καί νά ένώσωμε τόν χώρο τής ' Ακροπό
λεως μέ τόν χώρο τής ' Αρχαίας άγορaς.

Οί έ ργασίες αύτές θά συμπληρωθοuν μέ τήν άνέγε ρση
τουριστικοί> πε ριπτέρου σέ κατάλληλη θέση παρά τόν aρ
χαιολογικόν χώρον.
' Εν συνδυασμφ μέ τήν συντελούμενη aναμαρμάρωση

'Ιωάννινα, τήν Πρέβεζα, τήν

»

Αρτα , τήν 'Ηγουμενί

τσα καί τήν Παραμυθιά, καταλήγει στήν Κέρκυρα ,

όπου καί ενημερώνεται γιά τήν πορεία των δημόσιων

ί:ργων.
Κατά τή μετάβασή του στά 'Ιωάννινα , ό Κ. Κα
ραμανλής

5.500.000

aνήγγειλε τή

χορήγηση πιστώσε ων

δραχμών γιά τήν περάτωση τής σήραγγας
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Λαψίστης,

3.000.000

γιά τήν άποπεράτωση τών ερ

καί πλέον, διά δέ τούς εξ άλλους νομούς τής 'Ανατολικής

Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης, διετέθησαν

γων τής πεδιάδας τής "Αρτας καί τοϋ 'Αχέροντα,

6.500.000

ρια .

γιά τή βελτίωση τοϋ εθνικοϋ δικτύου τής

'Ηπείρου καί

1.900.000 γιά

222.000

άλλα συγκοινωνιακά ερ

εναντι

670.000

δέ άλλων νομών

1954, διατέθηκαν γιά συγκοινωνιακά εργα στό νησί
5.700.000 δραχμές, δέχτηκε δτι όρισμένα εργα άτύ

I\

εκατομμύ

νομοu Σερρών ανέρχεται εις

τών άλλων εξ νομών . 'Η εκτασις

4.050 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τών
17.250.

))Αότά είναι στοιχεία aντικειμενικά, βάσει τών δποίων

θά ήτο δυνατόν νά γίνη ή κατανομή τών πιστώσεων . 'Από

χησαν, άλλ, ύπογράμμισε δτι οί ύπεύβυνοι εργολά

στοιχεία έξάλλου πού ελαβα, προκύπτει δτι τό συγκοινω

βοι κηρύχθηκαν εκπτωτοι καί άνήγγειλε τήν προκή

νιακόν δίκτυον τών Σερρών δέν εύρίσκεται εις χειροτέραν

ρυξη νέων δημοπρασιών καί τήν εκτέλεση νέου προ

μοίραν τών εξ άλλων νομών. Θά παρακαλέσω τόν κύριον

τέλος, άνακοίνω

1955.

πληθυσμός του

του νομοu Σερρών είναι

γα. Στήν Κέρκυρα δήλωσε δτι, άπό τήν άνοιξη τοϋ

γράμματος στή διάρκεια τοϋ

'Ο

ύπουργόν τών Δημοσίων 'Έργων, νά πληροφορήση τήν

σε δτι, σέ διάστημα δέκα ήμερών, θά άρχίσουν νά

Έθνικήν

εκτελοϋνται λιμενικά εργα ϋψους

όψιν του διά τήν διάθεσιν τών έν λόγω πιστώσεων.

3.180.000

δρχ.

Ευθύς μετά τήν επιστροφή του στήν 'Αθήνα, ό

Κ . Καραμανλής: Κύριοι συνάδελφοι, όφείλω νά εύχα

ύπουργός Δημοσίων 'Έργων ενέγραψε τή νέα πί

ριστήσω τόν συνάδελφο ν εκ Γυθείου, διότι διά τών έρωτή

στωση γιά τήν επίσπευση τής κατασκευής τής σή

ραγγας τής Λαψίστης, πρίν άπό τήν ήμερομηνία πού
προβλέπεται άπό τή σχετική σύμβαση.

'Αντιτφοσωπείαν , ποία κριτήρια ελαβεν ύπ'

σεών του μου δίδει aφορμήν νά έκθέσω, ενώπιον τfjς Βου
c

λfjς, τάς πιστώσεις αί όποία ι διετέθησαν ύπό τfjς Κυβερνή
σεως, καί τό lργον, τό όποίον συνετελέσθη είς τόν τομέα
τών συγκοινωνιακών, fργων.
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»Θά προετίμων, όμολογώ, ή έρώτησις του κυρίου συ

1955

Διεξάγεται στή Βουλή μακρά συζήτηση γιά τίς
πιστώσεις πού διατέθηκαν άπό τήν Κυβέρνηση, κα

ναδέλφου νά εγένετο μέ σκοπόν τήν ενημέρωσίν του καί
δχι μέ πρόθεσιν επικρίσεως, τοσουτον μάλλον καθ' όσον ή
έπίθεσίς του στηρίζεται είς dνακριβfj στοιχεία.

θώς καί γιά τό εργο πού συντελέστηκε στό συγκοι

»Πολλάκις διαπράττομεν τό σφάλμα ή παρασυρόμενοι

νωνιακό τομέα . Σέ άπάντηση σχετικής ερωτήσεως, ό

aπό dνακριβfj στοιχεία, τά όποία άντλουμεν aπό άνευθύ

Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στό εργο πού πραγμα

νους ένδεχομένως πηγάς,

τοποιήθηκε στή διάρκεια τής ύπουργίας του καί, μέ

Φοβουμαι ότι καί είς τήν προκειμένη ν περίπτωσιν συνέβη

συγκεκριμένους άριθμούς, κατέδειξε δτι ή επιλογή
τών εργων καί ή διάθεση τών πιστώσεων εγινε μέ
αύστηρά άντικειμενικά κριτήρια, χωρίς νά εύνοηθεί
όποιαδήποτε περιοχή τής χώρας σέ βάρος άλλης.
Τά κυριότερα σημεία τής σχετικής συζητήσεως:
Π. Τζαννετάκης: Κύριοι συνάδελφοι, aφορμήν νά ύποβά
λω τήν έν λόγφ έρώτησίν μου, εδωσαν τά μεγάλα ποσά τά

όποία έδαπανήθησαν εις πολυτελή εργα δδοποιίας εις τάς

νά διατυπώνωμεν επικρίσεις.

τουτο, ώστε χωρίς νά ύπάρχη ή εξακρίβωσις τών στοιχεί
ων επί τών όποίων εστηρίχθη ή ερώτησις του κυρίου συ
ναδέλφου, νά διατυπωθfj ή ερώτησις μέ πνευμα έπικρίσεως.
Τά στοιχεία, τά όποία θά θέσω ύπ ' όψιν τfjς Βουλfjς, θά
aποδείξουν ότι αναμφισβητήτως αύτά τά στοιχεία τά όποία
επικαλείται ό κύριος συνάδελφος διά νά επικρίνη τήν πο
λιτικήν του ύπουργείου τών Δημοσίων "Εργων εlναι άνα
κριβfj.
»Κύριοι συνάδελφοι, κατά τό

/951-52

διετέθησαν διά

'Αθήνας καί πέριξ τών 'Αθηνών, εις εργα πού συνηθίζουν

συγκοινωνιακά lργα, άπό επενδύσεις καί συντηρήσεις,

νά τά χαρακτηρίζουν τουριστικά καί οόχί εις εργα παρα

έκατομμύρια. Τό

γωγικά τής ύπαίθρου, ή όποία εχει μεγάλας έλλείψεις εις

/953-54 179 έκατομμύρια.

τήν δδοποιίαν. Ή ϋπαιθρος στερείται συγκοινωνιακού δι
κτύου καί αότό αποβαίνει εις βάρος τής αγροτικής κυρίως
οικονομίας μας. Κατ' έπανάληψιν διαβάζομεν εις τάς έφη

1952-53

διετέθησαν

82

67

έκατομμύρια. Τό

Θ. Χαβίνης : Εiς αότά δέν περιλαμβάνονται τά έπ ε ίγον
τα εργα;

μερίδας διαμαρτυρίας διά τό θέμα αότό. Τό θέμα τής δδο

Κ. Καραμανλής: "Οχι, δέν βάζω τά επείγοντα lργα.

ποιίας είναι μεγάλο καί παρακαλώ τόν κύριον ύπουργόν

» Τό σύνολον τών διατεθεισών πιστώσεων,

κατά τάο/κο

τών Δημοσίων 'Έργων, νά μiiς εϊπη ποία είναι τά δαπανη

νομικά lτη διά τήν συντήρησιν καί κατασκευήν εθνικών

θέντα ποσά aπό του

δδών, εχει ώς έξfjς:

1951-52

μέχρι σήμερον καί ποία ή

κατανομή των κατά περιφερείας .

Κ. Καραμανλής: Κύριε Πρόεδρε, συναφής ε[ναι καί ή
ύπ' aριθμ.

10 ερώτησις

του κυρίου συναδέλφου, ή aφορώ

σα τήν χορήγησιν πιστώσεως διά τόν νομόν Σερρών καί θά
παρεκάλουν νά συσχετισθfj, καί dναπτύξη καί επ' αύτfjς
τάς aπόψεις του ό κύριος συνάδελφος.

χεία πού μiiς εδωσεν δ κύριος ύπουργός τών οικονομικών ,
προκύπτει δτι έχορηγήθησαν πιστώσεις κατά τήν χρήσιν
καί

1954-55

διά τόν νομόν Σερρών

Δραχμ.
Δραχμ.
Δραχμ.
Δραχμ.

67.591.000
82.380.000
179.486.000
299.446.500

λιμένες

Π. Τζαννετάκης: Μάλιστα. Κuριε Πρόεδρε, ά:πό στοι

1953-54

1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955

9

εκατομμύρια

1952-1953
1953-1954
1954-1955
)) 'Εκ

Δραχμ.
Δραχμ.
Δραχμ.

4.497.000
5.803.000
8.100.000

τών πιστώσεων τούτων, διετέθησαν:
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'Επιθεώρηση τών έργων 'Ακροπόλεως. Ό Κ. Καραμανλής συνοδεύει τό βασιλέα Παύλο.
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1952-53
1952-53
1953-54
1953-54
1953-54
1954-55
1954-55
)) Έκ
1951-52
1952-53
1953-54

Είς Τ.Δ. Πρωτευούσης

Δραχμ.

Είς τόν νομό ν 'Αττικής

Δραχμ.

Είς ΤΔ. Πρωτευούσης

Δραχμ.

Εlς τόν νομό ν 'Αττικής

Δραχμ.

Είς τήν πόλιν Θεσjνίκης

Δραχμ.

Είς ΤΔ. Πρωτευούσης

Δραχμ.

Είς τήν πόλιν Θεσjνίκης

Δραχμ.

1.000.000
1.667.000
2.644.000
7.272.000
3.350.000
3.356.000
2.450.000

Δραχμ.

Είς ΤΔ. Πρωτευούσης

Δραχμ.

Εlς ΤΔ. Πρωτευούσης

Δραχμ.

τηρίων τών λεωφορείων άστικών γραμμών 'Αθηνών).
))Πέραν τών ποσών αύτών, διετέθη καί ένα ποσόν διά
τήν κατασκευήν τής Ίερiiς ΌδοίJ καί τής παραλιακής
δδοίJ πρός τό Σούνιον, αί δποίαι εlναι πανελληνίου ένδια

φέροντος καί χαρακτήρος καί δέν ύπάγονται ούτε είς τά
έργα 'Αθηνών, ούτε εlς τά έργα Ά ττικής.

)) "Οπως προκύπτει άπό τούς άριθμούς τούς δποίους άνέ
φερα, άπό τόν τακτικόν προϋπολογισμόν δέν διετέθησαν
χρήματα έντός τών 'Αθηνών.

179

καί

νεπώς, όχι μόνον δέν εύσταθεί ή κατηγορία σας, άλλά έπα
ναλαμβάνω ότι άποδεικνύεται άπό τούς άριθμούς, τούς
δποίους έπικαλοίJμαι, τό άντίθετον, ότι κατεβλήθη άπό τό
ύπουργείον Δημοσίων VΕργων καί είδικώτερον άπό τήν
παροίJσαν Κυβέρνησιν προσπάθεια έντατική νά καλυ
έπαρχίας. Άλλά διότι δημιουργείται ήθελημένως η άθελή

2.560.000
5.109.000
32.045.000

))(Τά ποσά αύτά προέρχονται έκ τής αύξήσεως τών είσι

Π. Τζαννετάκης: Τά

θά ίδητε ότι αί πιστώσεις, αί δποίαι διετέθησαν

φθοίJν, ώς ήτα δυνατόν, αί συγκοινωνιακαί άνάγκαι τής

τοίJ Τ.Μ.Ο. 'Αθηνών διετέθησαν:
Είς ΤΔ. Πρωτευούσης

1953-54,

δι' έργα τών έπαρχιώvεlναι διπλάσιοι καί τριπλάσιοι. Συ

τως συνεχώς μία παρεξήγησις γύρω άπό τά έργα τά δποία
έξετελέσθησαv η έκτελοίJνται είς τάς 'Αθήνας, έπιθυμώ νά
δώσω εlς τήν Βουλή ν τήν έξής έξήγησιν. 'Εν πρώτοις, ή το
άναγκαίον τά έργα τών 'Αθηνών νά χρηματοδοτηθοίJν άπό

εlδικούς πόρους διά τόν έξής λόγον. "Οπως γνωρίζετε, κα
τά τό παρελθόν οι' διάφοροι Δήμοι έπέτυχον ώστε τούς
κεντρικωτέρους δρόμους τών πόλεών των νά τούς χαρα
κτηρίζουν η δδούς

Έθνικάς δδούς.

τών Μονίμων

'Οδοστρωμάτων

η

Αύτό συνέβη μέ τάς 'Αθήνας καί παρα

τηρείται τό έξής περίεργον: Ή δδός Σταδίου, Πανεπιστη

μίου, ΆJiαλίας, ΣυγγροίJ, 'Αλεξάνδρας, Πατησίων, Βασι
λίσσης Σοφίας, α ι' κεντρικώτεραι δδοί τών 'Αθηνών, νά μ ή
ύπάγωνται ούτε εlς τόν Δ ήμ ον ούτε εlς τό Κράτος, άλλά είς

τό Ταμείον Μονίμων 'Οδοστρωμάτων. Τό Ταμείον Μονί

299

δέν περιλαμβάνονται

εiς τάς δα πάνας τοu Ταμείου Μονίμων 'Οδοστρωμάτων;

μων 'Οδοστρωμάτων προπολεμικώς ε[χε σημαντικούς πό
ρους, διότι είχε τά διόδια καί ήτα είς θέσιν νά συντηρή
τούς δρόμους αύτούς. Μεταπολεμικώς κατηργήθησαν τά

Κ. Καραμανλής: VΟχι. Δι' έργα τών 'Αθηνών άπό τόν

διόδια καί τό Ταμείον Μονίμων 'Οδοστρωμάτων, τό δποί

τακτικό ν προϋπολογισμό ν δέν διετέθησαν πιστώσεις παρά

ον εlχε τό βάρος διά τήν συντήρησιν καί άνακαίνισιν τών

διετέθησαν

μεγαλυτέρων δρόμων τών 'Αθηνών, έστερείτο πόρων &κό

40

δισεκατομμύρια άπό τό Ταμείον Μονίμων

'Οδοστρωμάτων, τά δποία προέρχονται άπό τήν εlδικήν
είσφοράν, τήν δποίαν έπεβάλλομεν έπί τών είσιτηρίων

ώρισμένων λεωφορειακών γραιJμών τών 'Αθηνών.

μη καί διά τήν συντήρησίν των.
))Πρίν η άναζητήσω τρόπον θεραπείας τοίJ κακοίJ, έκά

λεσα τόν Δήμον 'Αθηναίων καί παρεκάλεσα νά άναλάβη

))Οί άριθμοί αύτοί άποδεικνύουν ότι ή κατηγορία, ή

τούς δρόμους αύτούς. Προσεφέρθημεν νά τούς ά~οχαρα

δποία κατ' έπανάληψινδιετυπώθη είς τήναίθουσαναύτήν,

κτηρίσωμεν. 'Ο δήμαρχος 'Αθηναίων μοίJ έδήλωσεν άδυ

ότι δαπανώνται χρήματα τοίJ κρατικοίJ προϋπολογισμοίJ

ναμίαν. 'Επεβάλλετο συνεπώς, έφ

δι

έργα τής πόλεως τών 'Αθηνών, άποδεικνύεται καί διά

καί διά λόγους τυπικούς καί διά λόγους ούσιαστικούς

μίαν &κόμη φοράν άνακριβής. Διότι, έπαναλαμβάνω ότι,

-τυπικούς διότι οί δρόμοι αύτοί δέν ύπάγονται ούτε εlς τό

'

'

όσον δέν ή το δυνατόν

όπως προκύπτει άπό τούς άριθμούς πού έθεσα είς τήν διά

Ταμείον 'Εθνικής 'Οδοποιίας, άλλ' ούτε είς τόν Δήμον,

θεσίν σας, άπό τόν κρατικό ν προϋπολογισμό ν δι' έργα τών

ούσιαστικώς δέ διότι θά διετυποίJτο τό δικαιολογημένον

'Αθηνών δέν διετέθησαν περισσότερα άπό έκείνα,

παράπονον άπό τήν έπαρχίαν, ότι έξοδεύοvται χρήματα

τά

δποία διετίθεντο κατά τό παρελθόν. Διετέθη είδικώς δ πό

διά τάς 'Αθήνας, καθ' ην στιγμήν α ι' έπαρχιακαί δδοί εlναι

ρος τόν δ ποίον έπεβάλλομεν έπί ώρισμένων λεωφορειακών

άδιάβατοι

γραμμών διά τήν κατασκευήν τών δρόμων τών 'Αθηνών.

εΙσηγηθώ τό μέτρον, τό δποίον γνωρίζετε καί τό δποίον

)) Άλλά,

κύριε συνάδελφε, διότι διετυπώσατε καί πάλιν

τήν κατηγορίαν κατά τρόπον - aς μοίJ έπιτρέψητε

-

όχι

-

έπεβάλλετο έκ τής καταστάσεως αύτής νά

έδωσε τά γνωστά άποτελέσματα. Miiς έπέτρεψε χωρίς νά
έπιβαρυνθή δ κρατικός προϋπολογισμός νά ένισχύσωμεν

καλόπιστο ν, ότι γίνονται έργα είς τάς 'Αθήνας καί δέν

τό Ταμείον Μονίμων ·Οδοστρωμάτων, μέ άποτέλεσμα νά

γίνονται είς τήνέπαρχίαν, σiiς λέγω ότι άποδεικνύεται άπό

άνακαινισθοίJν α ι' κυριώτεραι δδοί τών 'Αθηνών, τήν στι

τούς άριθμούς πού άνέφερα τό έντελώς άντίθετον. Τό 195455 διετέθησαν περίπου 500 έκατομμύρια δραχμαί δι ' έργα
τής έπαρχίας καί δέν διετέθησαν δι ' έργα τών 'Αθηνών

φιλοτιμίας, όχι μόνον διά τούς 'Αθηναίους, άλλά καί δι'

περισσότερα έκείνων, τά δποία διετέθησαν κατά τό παρελ

δτι άπό τούς άριθμούς τούς δποίους σiiς έδωσα προκύπτει

θόν. Διετέθη διά τάς 'Αθήνας είδικός πόρος, τόν δποίον

άντίθετον συμπέρασμα έκείνου τό δποίον έπεδιώξατε νά

καταβάλλουν οί ίδιοι οί 'Αθηναίοι πού έχουν τό δικαίωμα

συναγάγητε, ότι δηλαδή έγινε μία εύνοια ύπέρ τών 'Αθη

γμήν κατά τήν δποίαν ή άνακαίνισίς των άπετέλει ζήτημα
όλους τούς "Ελληνας. Νομίζω λοιπόν, κύριε συνάδελφε,

νά πληρώνουν διά τούς δρόμους των. Θά έπεθύμουν, έφ'

νών, διά τάς δποίας δαπανώνται τεράστια ποσά, ένώ έγκα

όσον κατά τό παρελθόν κατ' έπανάληψιν έδόθησαν έξηγή

ταλείπονται αι' έπαρχίαι. 'Επαναλαμβάνω διά τρίτην φο

σεις, νά μή έξακολουθή αύτή ή προσπάθεια τής δημιουρ

ράν, ο{ άριθμοί τούς δποίους έδωσα, άποδεικνύουν δύο τι

γίας έσκεμμένης παρεξηγήσεως, μέ άποτέλεσμα νά προκα

νά: Πρώτον, ότι άπό τόν κρατικόν προϋπολογισμόν δέν

λοίJνται τά παράπονα τής έπαρχίας.

διετέθησαν χρήματα δι 'έργα 'Αθηνών, δεύτερον, δτι κατά

))VΑν κάμητε μίαν σύγκρισιν μεταξύ

1951, 1953,

καί

τά δύο τελευταία έτη διετέθησαν διπλάσιαι περίπου πι-
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στώσεις δι

lργα τών έπαρχιών άπό δ, τι διετέθησα ν κατά

'

)) Ό

5.065.000

καί διά τόν νομόν "Εβρου, συμπεριλαμβανομέ

νης καί τής Γεφύρας 'Έβρου, ή όποία εlναι διεθνούς ση

τό παρελθόν.

κύριος συνάδελφος lχει καί τήν ύπ' άριθ.

10

τής

μασίας dντί 80.000.000, lχετε

'Αλλά ή Γέφυρα

61.000.000.

ήμερησίας διατάξεως έρώτησιν. Ή έρώτησις αϋτη άναμ

τού "Εβρου, άνεξαρτήτως τού γενικωτέρου σκοπού, τόν

φισβητήτως δέν έγένετο μέ πρόθεσιν ένημερώσεως τού κυ

δποίον έξυπηρετεί, δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι δέν γίνε

ρίου συναδέλφου, διότι δέν έρωτά πόσα έδαπανήθησαν διά

ται καί διά τήν Θράκην, δπως ό δρόμος Θεσσαλονίκης

τάς Σέρρας, πόσα διά τήν Κομοτηνή ν, Χαλκιδικήν κ.λ.π. ,

Εύζώνων, dνεξαρτήτως τών διεθνών σκοπών, έξυπηρετεί

άλλά άναφέρει ό ίδιος τούς άριθμούς καί - άς μού έπιτρα

καί τήν έπαρχίαν εlς τήν δποίαν γίνεται . ι\οιπόν, κύριε

πfί νά είπω

-

συνάδελφε, άντί τών

11.000.000,

πρίν ή ζητήση ύπευθύνους πληροφορίας καί έξηγήσεις

τέθησαν είς τούς

νομούς, διετέθησαν

άπό τόν κύριον ύπουργόν, νά δώση τήν έρώτησιν καί είς

έάν άφαιρέσητε τήν Γέφυραν τού

τήν δημοσιότητα.

προθέσεων, τάς όποίας είχατε, δτι οι' άριθμοί τούς όποίους

61.000.000. Είσθε ύποχρεωμένος νά δεχθfίτε δτι μεταξύ τών
11 καί τών 80, ύπάρχει μία dπόστασις τεραστία.
))Βεβαίως, δικαίωμα παντός βουλευτού - διότι οί βου

έπεκαλέσθητε είναι άβάσιμοι.

λευταί δέν έκπροσωπούν μόνον τάς έπαρχίας των, άλλά καί

διά νά δημιουργήση έντυπώσεις, έφρόντισε

-

))Θά σάς παρακαλέσω νά βεβαιωθfίτε, άνεξαρτήτως τών

Π . Τζαννετάκης: Αύτά είναι τά στοιχεία, τά όποία εδω
σεν δ κύριος ύπουργός τών Οίκονομικών.

κάθε έποχήν πόσα διετέθησαν. 'Ο κύριος συνάδελφος μέ
κατηγορεί δτι διέθεσα διά μέν τόν νομό ν Σερρών

9.000.000,

διά δέ τούς άλλους νομούς τής 'Α νατολικfίς Μακεδονίας
καί Θράκης

'Η άλήθεια είναι: διά μέν τόν νο

11.000.000.

10.900.000

καί δχι

9.000.000

πού

λέγει ό κύριος συνάδελφος. Διά δέ τούς νομούς, τούς όποί
ους

έμνημόνευσεν

80.000.000

καί δχι

ό

κύριος

11.000.000.

συνάδελφος,

διετέθησαν

Θά σάς άναφέρω κατά νο

μούς πώς lγινεν ή διάθεσις τών πιστώσεων αύτών. Νομός
Σερρών

53-54

καί

54-55 διετέθησαν 10.900.000.

καί

δικαίωμα παντός βουλευτού εlναι

νά έλέγχη τάς πράξεις τών ύπουργών καί τών Κυβερνήσε

τήν πρόθεσιν δημιουργίας έντυπώσεων. Καί τούτο διότι ό
κύριος συνάδελφος δέν έξήτασε κάν τί διετέθησαν διά τήν
έπαρχίαν του, διά τήν ι\ακωνίαν.
))Διά τήν ι\ακωνίαν διετέθησαν

10.500.000.

Έάν λάβω

μεν δέ ύπ ' δψιν δτι ή ι\ακωνία, dπό dπόψεως έκτάσεως,
εlναι τό !ι2 τού νομού Σερρών, νομίζω δτι τής μόνης έπαρ

χίας ό έκπρόσωπος πού δέν θά έδικαιούτο νά lχη έν προ
κειμένφ παράπονα είναι ό έκπρόσωπος αύτός.

)) 'Ο

κύριος συνάδελφος έπιμένει προφανώς νά δημι

ουργήση έντυπώσεις, δέν ήρώτησεν δμως διά τήν Τρίπολιν
ή τήν ι\ακωνίαν, τί ποσά διετέθησαν έκεί. Θέλων δμως νά

ύποστηρίζων δτι ήδίκησα άλλους νομούς, τόν νομόν Δρά

Κ . Καραμανλής : Μάλιστα, δι ' lργα συγκοινωνιακά.

Διά τόν νομόν Χαλκιδικής, δ δποίος είναι τό

1/ 3 τού νομού

11.400.000.

μας, Καβάλας κ.λ.π.
))Κύρι ε συνάδελφε, αί περιφέρεια ι αύταί, τάς δποίας έθέ
σατε ύπό τήν προστασίαν σας, lχουν είς τήν αίθουσαν

αύτή ν έκπροσώπους, έγώ δέ δ ίδιος ώς ύπουργός Δημοσίων

Π. Τζαννετάκης : 'Ο κ. ύπουργός τών ΟΙκονομικών μaς

εδωσε διά τόν νομόν Χαλκιδικής

-

80.000.000

"Εβρου, διετέθησαν

δημιουργήση έντυπώσεις, έπεξετάθη είς άλλους νομούς,

Θ. Χαβίνης : Δι' εργα δδοποιίας μόνον;

Σερρών, διετέθησαν

τό lθνος όλόκληρον

τά όποία λ έγετε δτι διε

ων, δέν γνωρίζω δμως, έάν ό κύριος συνάδελφος δέν εlχε

Κ . Καραμανλής : Θά σάς είπω διά κάθε νομόν καί διά

μό ν Σερρών διετέθησαν

6

1.200.000.

Αuτό αναφέρ ε

ται καί είς τά πρακτικά τής Βουλής τής \Οης Μαίου .

"Εργων τάς lχω έπισκεφθfί 5-6 φοράς. 'Εάν ή το dληθές δτι
έγένετο κακή χρήσις τών πιστώσεων καί δτι αί περιφέρεια ι
αύταί ήδικήθησαν, ύπάρχουν έκπρόσωποι τών περιφερει

ών αύτών είς τήν αίθουσαν αύτή ν, οί όποίοι καί δικαίωμα

Κ . Καραμανλής : Γίνεται ή έξιjς παρεξήγησις. Δέχομαι

εlχον καί ύποχρέωσιν εlχον νά διαμαρτυρηθούν. Θά ήτα

δτι διατελείτε ένδεχομένως έν καλ(ί πίστει, άλλά γίνεται

δμως δυνατόν νά δικαιολογηθfί ή έρώτησις αύτή, έάν συνέ

κάποια παρεξήγησις. Προφανώς ό ύπουργός τών Οiκονο

βαινε νά έστηρίζετο ε ίς προσωπικόν παράπονον, dφορών

μικών σάς lδωσε τό ποσόν τό προερχόμενον έκ τών συν

τήν ίδιαιτέραν σας έπαρχίαν. 'Επαναλαμβάνω δμως δτι ή

τηρήσεων καί δχι καί έκ τών έπενδύσεων, διότι ό προϋπο

έπαρχία σας -λυπούμαι διότι θά σάς πικράνω- τήν δποί

λογισμός έπενδύσεων καθορίζεται άπό τό ύπουργείον Συν

αν έπεσκέφθην έγώ περισσοτέρας φοράς άπό σάς ώς βου

τονισμού, καί μόνον ό έκ τών συντηρήσεων άπό τόν

λευτής της, μολονότι εlναι τό ήμισυ dπό dπόψεως πληθυ

ύπουργόν τών Οiκονομικών. Σaς παρέχω τά στοιχεία, έάν

σμού άπό τόν νομόν τόν Ιδικόν μου, lλαβε

10.500.000 δρχ.

δέ θέλετε τώρα, άς συσταθfί έξεταστική τών πραγμάτων

))Κύριοι συνάδελφοι, lδωσα τήν άπάντησιν είς τήν

έπιτροπή καί άς έξετασθώσιν τά στοιχεία. "Οταν δμως ό

έρώτησιν τού κυρίου συναδέλφου, άλλά διότι δ κύριος συ

ύπεύθυνος ύπουργός παρέχη στοιχεία, τά παρέχει ύπευθύ

νάδελφος έπεξετάθη είς γενικωτέρας παρατηρήσεις, έν σχέ

νως καί δέν εlναι δυνατόν νά άμφισβητηθούν ταύτα.

'Ο

σει μέ τήν κατάστασιν τήν όποίαν έμφανίζει τό δδικόν

κύριος συνάδελφος Ισχυρίζεται δτι διετέθησαν διά τόν νο

δίκτυον τής χώρας μας, εlμαι ύποχρεωμένος νά είπω, πρά

μό ν Σερρών

γμα τό δποίον δλοι γνωρίζετε, Ιδιαιτέρως δέ οί διατελέ

9.000.000 καί διά τούς λοιπούς νομούς Μακε
δονίας καί Θράκης 11.000.000. VΕναντι αύτών, έγώ λέγω,
δτι διετέθησαν διά μέν τόν νομόν Σερρών 10.000.000, διά
δέ τούς ύπολοίπους 70.000.000. Ά ναλυτικώτερον, διετέ
θησαν διά τόν νομόν Δράμας 3.400.000, διά τόν νομόν
Χαλκιδικής 11.400.000, διά τόν νομό ν Ξάνθη ς 3. 700.000,
διά τόν νομόν Καβάλας 5.800.000, διά τόν νομόν Ροδόπης

σαντες ύπουργοί είς τό ύπουργείον Δημοσίων "Εργων, ε{

μαι ύποχρεωμένος νά είπω δτι τό θέμα τής όδοποιίας ε{ναι
dπέραντον άπό άπόψεως κατασκευών καί συντηρήσεων.
Δέν lχομεν πλήρες

έθνικόν καί έπαρχιακόν δίκτυον.

"Εχομεν άνάγκην
είς τήν διάθεσιν

4.200.000.000 καί lναντι αύτών τίθενται
τού ύπουργού 100-150-200 έκατομμύρια.
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»Πώς, λοιπόν, νά μ ή γίνουν παραβλέψεις; Τό θέμα τής

κρατικό προϋπολογισμό για εργα όδοποιίας στήν

δδοποιίας θά ήτα δυνατόν νά θεραπευθή, εάν έτίθετο έπί

'Αθήνα καί δτι, κατά τήν έκτέλεση δημοσίων εργων

άλλης βάσεως. 'Εάν fιμπορούσαμεν νά ύπολογίσωμεν τάς

στίς λοιπές περιοχές τής χώρας, δέν ευνοήθηκε ή

άνάγκας τής δδοποιίας είς χρήμα καί έκάμνομεν ένα είδι

ίδιαίτερη έκλογική του περιφέρεια. Ό ύπουργός

κόν δάνειον καί άφοϊί όργανωθώμεν τεχνικώς καί συμπλη
ρώσωμεν τήν κατασκευήν τών δρόμων, θά fιμποροϊίσε νά
πληρωθή αύτό άπό έκείνους, οί δποίοι θά χρησιμοποιή
σουν τούς δρόμους αύτούς, είς ένα ώρισμένον χρονικόν

διάστημα. Ε{σθε ύποχρεωμένοι, κύριοι συνάδελφοι, νά

Δημοσίων 'Έργων -ύπογραμμίζει- κατόρθωσε μέ

ευχέρεια νά άποδείξει, πρώτο, δτι δέν άμέλησε τήν
έλληνική έπαρχία σέ οφελος τών 'Αθηνών καί, δεύ
τερο, δτι ό νομός Σερρών δέν ετυχε δποιασδήποτε

παραδεχθήτε δτι ή παροϊίσα Κυβέρνησις καί τό ύπουργεί

προνομιακής μεταχειρίσεως. Τά εργα στήν περιοχή

ον Δ ημ οσίων "Εργων άναπτύσσει μίαν φιλότιμο ν προσπά

τής πρωτεύουσας χαρακτηρίζονται «λαμπρότατα»,

θειαν είς τόν τομέα αύτόν, άλλά ε{μαι ύποχρεωμένος καί

καί παρατηρείται δτι ή 'Αθήνα άλλαξε οψη:

έγώ νά άναγνωρίσω δτι ύπάρχουν άκόμη έλλείψεις.
»λέγω, λοιπόν, δτι δέν εlναι δυνατόν νά μ ή ύπάρχουν

παράπονα καί μάλιστα παράπονα δικαιολογημένα, διότι τό
θέμα τής δδοποιίας ε{ναι τόσον έκτεταμένον, ώστε έκείνα
τά δποία διαθέτομεν καθ' έκαστον έτος

-

καί έπαναλαμβά

νω δτι τά δύο τελευταία έτη διετέθησαν άφθονοι πιστώ

•Η

χθεσινή συζήτησις κατέδειξεν δτι δ Κ. Καραμαν

λής δέν εlναι μόνον ύπουργός Δημοσίων "Εργων, άλλά

ε{ ναι καί δ δίκαιος ύπουργός, δ όποίος καταμερίζει /:ν iσό
τητι τάς πιστώσεις rοστε νά μήν άδικηθή καμμιά περιοχή

τής Έλλάδος 164 •

σεις- δέν εlναι δυνατόν νά θεραπεύσουν τάς άνάγκας αύ

25

τάς, διότι τό θέμα εlναι έκτεταμένον.
»'Εάν λάβητε ύπ ' όψιν σας δτι τό έθνικόν δίκτυον τής

χώρας εlναι δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, έάν άναλογισθή
τε τί κοστίζει ή κατασκευή έκάστου χιλιομέτρου καί λάβε

τε ύπ' όψιν σας δτι τό δίκτυον τής έπαρχιακής δδοποιίας
εlναι

21.000 χιλιόμετρα,

τί χρειάζεται διά τήν κατασκευήν

καί συντήρησίν των καί δτι οί κοινοτικοί δρόμοι εlναι

42.000

χιλιόμετρα, θά άντιληφθήτε διατί ε{πον δτι, δταν

ΜΑ·Ι·ΟΥ
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·Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ έπιθεωρεί τά έκτελού
μενα εργα στήν πλατεία πρό τοϋ Σταδίου καί στό

χώρο τής 'Ακροπόλεως, έπισκέπτεται τό Κερατσίνι,
προκειμένου νά ένημερωθεί έπί τόπου γιά τά εργα
άποχετεύσεως. 'Όπως διαπιστώθηκε, προχωρεί μέ
ταχύ ρυθμό ή

κατασκευή τής σήραγγας,

εχουν ήδη άνοιχτεί

μήκους

3.900:

τήν πλήρη άνακαίνισιν τοϊί δδικοϊί δικτύου τής χώρας,

μέτρα άπό τήν πλευρά τοϋ Καραβa. ·Ο νέος μεγάλος

εϋρομεν τόν άριθμόν

άποχετευτικός άγωγός τής πρωτεύουσας, τμήμα τοϋ

4.200.000.000

καί καλούμεθα τήν κα

378

μέτρα καί άλλα

κατά τρόπον θεωρητικόν έξητάσαμεν τό τί άπαιτείται διά

208

τάστασιν αύτή ν νά τήν άντιμετωπίσωμεν μέ τά

80.000.000,

δποίου άποτελεί ή σήραγγα, θά εχει συνολικό μήκος

τά

καί μέ

16

δποία

εlχεν

150.000.000,

δ

πρό

έμοϊί

συνάδελφος

τά πρώτα ίδικά μου, καί τά

τά

200.000.000 τά έπό

μενα. Συνεπώς, δέν ε{ναι δυνατόν παρά νά ύπάρχουν παρα
λείψεις, άλλά παραλείψεις δικαιολογημέναι, αί δποίαι δέν

δημιουργοϊίν εύθύνας διά τήν Κυβέρνησιν. Ώς άποδεικνύ
εται άπό τούς άριθμούς, τούς δποίους άνέφερον, άλλά καί

έμπράκτως, ή Κυβέρνησις καταβάλλει φιλοτίμους καί, δύ
ναμαι νά είπω, άποτελεσματικάς προσπαθείας διά νά βελ

χλμ. , άπό τά όποία εχουν ήδη κατασκευαστεί

στήν ·Υλίκη, δπου καί διαπίστωσε δτι ή έκτέλεση
τών εργων ύδρεύσεως γίνεται σύμφωνα μέ τά καταρ
τισμένα ήδη σχέδια. Συγκεκριμένα, εχει ήδη κατα
σκευαστεί ή ύδαταγωγός διώρυγα, μήκους

7 χλμ. ,

καί

προχωροϋν έντατικά οί έργασίες γιά τή διάνοιξη νέ

τιώση έν τφ μέτρφ τοϊί δυνατοϊίτήν κατάστασιν τοϊί δδικοϊί

ας, μήκους

δικτύου τής χώρας.

τής μεγάλης σήραγγας τής Τανάγρας, μήκους

»Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, δτι δσον άφορii αύτάς

9.

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής κατευθύνθηκε

10

χλμ . , ένώ ή εναρξη τής κατασκευής

μ . , θά γίνει ως τίς

15

2.600

'Ιουνίου. τέλος, τό συνολικό

καθ' έαυτάς τάς έρωτήσεις τοϊί κυρίου συναδέλφου, ή

μήκος τοϋ ύπό κατασκευή ύδραγωγείου θά καλύπτει

άπάντησις ύπήρξε τοιαύτη, ώστε νά άποδεικνύεται δτι ή

45 χιλιόμετρα·

διατύπωσις παραπόνων ή κατηγοριών έπί θεμάτων αύτοϊί

ε{ναι άδικαιολόγητοι. "Οσον άφορii τό θέμα τών έργων
τών 'Αθηνών, διά τά δποία εύρέθην κατ' έπανάληψιν είς

τήν άνάγκην νά έξηγήσω είς τήν Βουλήν πώς έχουν, άπα
δεικνύεται, δτι οί δρόμοι τών 'Αθηνών κατασκευάζονται,

εχει μελετηθεί δριστικά άπό τήν άρμό

δια ύπηρεσία τοϋ ύπουργείου Δημοσίων νΕργων καί
Συγκοινωνιών μήκος ύδραγωγείου πάνω άπό

30 χλμ.

καί παραδόθηκε στόν έργολάβο ή δριστική μελέτη
γιά τά

27

χιλιόμετρα.

χωρίς νά έπιβαρύνεται δ δημόσιος προϋπολογισμός άπό

πόρους τών 'Αθηνών, καί έπειδή ήτα άναγκαία ή κατα
σκευή των κατεσκευάσθησαν. Είδικώτερον, διά τό θέμα

τής έπαρχιακής δδοποιίας, κατά τά τελευταία δύο έτη διετέ
θησαν ύπερδιπλάσιαι πιστώσεις άπό τάς διατεθείσας κατά

τό παρελθόνι> 163 •
Σέ σχόλιο μέ άφορμή τή συζήτηση στή Βουλή,

26

ΜΑ·Ι · ΟΥ
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Σέ άπάντηση σχετικής έρωτήσεως πρός τή Βου
λή, ό Κ. Καραμανλής άπαντα έγγράφως σχετικά μέ
τά χρηματικά ποσά πού δαπανήθηκαν γιά εργα συν
τηρήσεως

όδών

στήν

ευρύτερη

περιφέρεια

τής

'Ηπείρου.

τό «Βήμα» έπιβεβαιώνει δτι, δπως κατέδειξε ό Κ .

'Από τά άναλυτικά στοιχεία πού κατέθεσε, έν

Καραμανλής, δέν διατέθηκαν πιστώσεις άπό τόν

δεικτική γιά τήν εκταση τών έργασιών καί τό κόστος
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' Επιθεώρηση τώv ερyωv 'Υλίκης.
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πού συνεπάγονται ε{ναι ή κατάσταση τών εργων χρή
σεως του οiκονομικου ετους

ύπουργό Προεδρίας, Γ . Ράλλη, καί τόν ύφυπουργό

Οiκισμοϋ, Β. Παπαρρηγόπουλο, καθώς καί άπό τόν

1953-4:

Τουρκο πρέσβη στήν 'Αθήνα, εφθασε άεροπορικώς
στήν 'Αλεξανδρούπολη, όπου τόν ύποδέχτηκαν δ

I.
·Οδός
>>

»
»
»
»
»
Γέφυρα

»

ύπουργός Γεωργίας, Π . Λεβαντής, έπικεφαλής έκ

Νομός 'Ιωαννίνων:

Κονί τ σης-' Ελευθέρου
Κοπάνι-Τοσκέσι

80.000
100.000

'Ιωαννίνων-Δωδώνης-

Σουλίου
Ίωαννίνων-Τσιμόβου
Ίωαννίνων-Καλεντζίου
'Ιωαννίνων- Ήγουμενίτσης

Καμπέρ-' Αγa
Τσίπιανης

212.207
200.000
300.000
500.000
100.000
100.000

Στοιχειώδης συντήρησις όδικοϋ
δικτύου

676.000
2.268.207

»

·: Αρτης-Άγνάντων
'Αγνάντων-Πραμάντων

Γέφυρα ι " Α νω Καλεντίνης

»
»

'Ασπρομμάτη (" Αρτης
, Αγνάντων)
Γρέβιας (" ΑρτηςΓεφ. Κοράκου)

300.000
50.000
110.400

δικτύου

λες. Στό εδαφος τής τουρκικής έπικράτειας, κατά τήν

άντιφώνησή του, ό Κ. Κάραμανλής ε{rtε:
«Κύριε συνάδελφε,

»

Μενίνης-Παραμυθιdς-Γλυκfjς

»

Ήγουμενίτσης-Ίωαννίνων
Μενίνας
Λαγκάβιστας

Γέφυρα

Κακάβου

γων αύτών, χρονολογούμεναι άπό του

1934,

κατέλη

ψαμεν.

>Πά έργα τά δποία έγκαινιάζομεν σήμερον έχουν
μεγίστη ν οίκονομικήν άλλά καί πολιτικήν σημασίαν
των σημασία γίνεται καταφανής έκ τοv γεγονότος

ότι διά τής έκτελέσεως αύτών θ' άποδοθώσι ν είς τήν

240.000

μικροτέρα. Τά κοινά αύτά έργα, προστιθέμενα είς

καλλιέργειαν

530.000

στρέμματα, μέ άποτέλεσμα ν '

αύξηθή σημαντικώς τό έθνικόν είσόδημα άμφοτέρων
τών χωρών.

» Άλλά καί ή πολιτική των σημασία δέν ε{ναι
τήν μεγάλην γέφυραν του 'Έβρου καί τήν δδόν 'Αλε

ξανδρουπόλεως

-

Κωνσταντινουπόλεως, τά δποία

ήδη κατασκευάζονται, μεταβάλλουν τόν ποταμόν
"Εβρον, άπό διαχωριστική ν γραμμή ν μεταξύ τών δύο

184.000
175.000

Στοιχειώδη<; συντήρησις όδ ικοϋ
δικτύου

ίκανοποίησίν του διά τήν έναρξιν τής έκτελέσεως
τών άντιπλημμυρικών έργων του 'Έβρου. Ώς γνω

400.000
1.000.000
300.000
250.000
80.000

Νομός Πρεβέζης :

Καναλακίου-Πάργας

ύμών πρός τήν τουρ

διά τήν Τουρκίαν καί τήν 'Ελλάδα. Ή οίκονομική

2.270.000

·Οδός

'

κικήν Κυβέρνησιν τούς χαιρετισμούς του καί τήν

λεως, τήν δποίαν πρό τριμήνου άπό κοινοί) ύπεγρά

Στοιχειώδης συντήρησις όδικοu

δικτύου

παρεκάλεσεν νά διαβιβάσω δι

20.000
360.000

' Ηγουμενίτσης-Μαργαριτίου

IV.

εδαφος, όπου καί, άντίστοιχα, δ 'Έλληνας καί ό
Τοϋρκος ύπουργός άποκάλυψαν άναμνηστικές στή

ξαν είς τήν εύτυχή συμφωνίαν τfjς Κωνσταντινουπό

ΠΙ. Νομός Θεσπρωτίας:

»

'Η τελετή τής θεμελιώσεως του εργου εγινε άρ
χικά σέ τουρκικό καί, στή συνέχεια, σέ έλληνικό

στόν, αί διαπραγματεύσεις διά τήν έκτέλεσιν τών έρ

910.400

Γέφυρα

μέσο τής γέφυρας τοϋ 'Έβρου πού συνδέει τίς δύο
χώρες.

70.000

Στοιχειώδης συντήρησης όδικοϋ

' Οδός

θύνθηκε στό Πύθιο καί συναντήθηκε μέ τόν Τουρκο
ύπουργό Δημοσίων 'Έργων, Κεμάλ Ζεϊτίνογλου, στό

»'Ο Πρόεδρος τής ·Ελληνικής Κυβερνήσεως μέ

Π. Νομός "Αρτης:

Όδός

προσώπων τών τοπικών άρχών. Στή συνέχεια, κατευ

240.000
599.000 165

χωρώ ν είς ένωτικήν τοιαύτην, έπιβεβαιώνουν δέ έμ
πράκτως καί ένισχύουν τήν ύφισταμένην μεταξύ τών
δύο λαών φιλίαν.

>> Τήν

σημασίαν τής φιλίας αύτής δέν νομίζω ότι

έχω άνάγκην νά τήν έξάρω. 'Εάν κατά τήν έποχήν
τής θεμελιώσεώς της, ή έλληνοτουρκική φιλία έθεω

I

ΙΟΥΝΙΟΥ

ρείτο άπλώς χρήσιμος, σήμερον, μέ τήν τροπή ν τήν

1955

δποίαν έλαβεν ή ' διεθνής κατάστασις, καθίσταται

·Ο ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, Κ. Καραμανλής,

άπολύτως άναγκαία διά τή ν άσφάλεια ν καί τήν εύη

θεμελιώνει τά άντιπλημμυρικά εργα του 'Έ βρου, πα

μερίαν τών δύο χωρών.

ρουσία καί του Τούρκου δμολόγου του.

όφείλομε ν νά τήν προστατεύσωμεν έπιδεικνύοντες

'Ο

Κ.

Καραμανλής ,

συνοδευόμενος

άπό

τόν

' Υπό τήν έννοιαν αύτή ν

πνεvμα άμοιβαίας κατανοήσεως είς δ, τι άφορii τά αί-
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'Εκτέλεση έργων στόv "Εβρο.
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σθήματα καί τάς άνάγκας άμφοτέρων τών λαών.

Μέ άφορμή τά έγκαίνια τών εργων τοϋ 'Έβρου

>>Κύριε συνάδελφε, σι'iς εύχαριστώ διά τήν συμπά

καί τήν έπίσκεψη τοϋ Τούρκου ύπουργοϋ τών Δημο

θειαν μέ τήν όποίαν μι'iς ύπεδέχθητε έπί του τουρκι

σίων ~Εργων στήν 'Αθήνα, <Πό Βήμα» δημοσίευσε

κου έδάφους καί σι'iς διαβεβαιώ δτι ή έλληνική Κυ

τό άκόλουθο σχόλιο:

βέρνησις καί ό έλληνικός λαός κατέχονται άπό τά
αύτά αΙσθήματα φιλίας καί έκτιμήσεως διά τό τουρ
κικόν lθνορ>.
'Η τελετή τών έγκαινίων τών άντιπλημμυρικών

Δέν είναι μόνον οί 'Έλληνες οί δποίοι διαπιστώνουν μέ
ίκανοποίησιν δτι μεγάλα εργα κοινής ώφελείας ήρχισαν
νά έκτελοϋνται είς τόν τόπον μας . Είναι καί οί περαστικοί
άπό τήν ·Ελλάδα ξένοι, είς τούς δποίους δίδεται ή εύκαι

εργων στόν 'Έβρο όλοκληρώθηκε μέ τήν έπίδοση

ρία νά έπισκεφθοϋν μερικά έξ αύτών. Οϋτω, δ Τοϋρκος

άπό τό δήμαρχο 'Αλεξανδρουπόλεως δύο άναμνη

ύπουργός των Δημοσίων nΕργων κ. Ζεϊτίνογλου, άφοϋ πα

στικών πλακών, ή πρώτη στόν πρωθυπουργό καί ή

δεύτερη στόν Κ . Καραμανλή, σέ ενδειξη τής εύγνω
μοσύνης τών κατοίκων τής περιοχής.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Κ. Καραμανλής έγκαι

νίασε καί τή νέα παραλιακή όδό τής 'Αλεξανδρουπό
λεως. Τόσο, έξάλλου, στήν 'Αλεξανδρούπολη, δσο

ρέστη μέ τόν ~Ελληνα συνάδελφόν του κ. Καραμανλήν είς

τά έγκαίνια των μεγάλων άντιπλημμυρικών εργων τοϋ
'Έβρου καί έπεσκέφθη έν συνεχεί~ άλλα εργα είς τήν πε
ριοχήν τής πρωτευούσης, σύγχρονα ή παλαιότερα, έξέ

φρασε τόν άνυπόκριτον θαυμασμόν του διά τόν ογκον τών
ήδη εκτελεσθέντων καί τών ύπό κατασκευήν εργων καθώς
καί διά τήν άρτιότητα τής τεχνικής τών έκτελέσεων . Αί

καί στή Θεσσαλονίκη, στό άεροδρόμιο τής όποίας

διαπιστώσεις αύταί ένός άρμοδίου ύπουργοϋ φίλης χώρας

στάθμευσε άπό κοινοϋ μέ τόν Τοϋρκο ύπουργό Δη

γίνονται δεκταί μέ εύχαρίστησιν άπό τόν έλληνικόν λαόν,

μοσίων ~Εργων, προσκεκλημένο τής έλληνικής Κυ

διότι άποτελοϋν άναγνώρισιν τής παραγωγικής του δρα

βερνήσεως, έξήρε, σέ σύντομες δηλώσεις, τό δημι

στηριότητος καί τών θυσιών του. Πράγματι , μολονότι κα

ουργικό εργο πού έπιτελεί ή Κυβέρνηση. 'Εκφρά

τά τά ετη τών παχειών άγελάδων δ έλληνικός λαός διέθετε

ζοντας, είδικότερα, τή συγκίνησή του γιά τήν ύπο

τά κονδύλια τοϋ σχεδίου Μάρσαλ οχι είς τήν άνασυγκρό

δοχή πού τοϋ έπιφύλαξαν οί κάτοικοι Θεσσαλονί
κης, τόνισε δτι «ή Κυβέρνησις κάμνει όλόκληρον
τό καθήκον της έφαρμόζουσα τό πρόγραμμά της καί

αί έκδηλώσεις αύταί έρμηνεύονται ώς άναγνώρισις
τών προσπαθειών τijς Κυβερνήσεως διά τήν Βόρειον
Έλλάδω>· καί εδωσε τή διαβεβαίωση δτι «ή Κυβέρ
νησις του στρατάρχου Παπάγου θά συνεχίση τό έν

τησίν του, δπως άλλοι λαοί, καί μολονότι εκτοτε βαρύνε

ται μέ_ ύπερόγκους στρατιωτικάς δαπάνας, έν τούτοις κα
τορθώνει μέ τόν μόχθον του καί άπό τό ύστέρημά του νά

έξοπλίζη τήν χώραν του μέ εργα προκαλοϋντα ήδη τόν

θαυμασμόν καί τών ξένωνΙ66 .

2

ΙΟΥΝΙΟΥ

1955

διαφέρον της ύπέρ του λαου καί τών προβλημάτων

'Ο Κ. Καραμανλής, κατά τήν έπιστροφή του άπό

του μέ μεγαλύτερον παλμόν καί έντονώτερον ρυ

τήν 'Αλεξανδρούπολη, διέρχεται άπό τή Θεσσαλο

θμόν>).

νίκη καί έπιθεωρεί τά έκτελούμενα εργα στήν πόλη

Μέ τήν εύκαιρία τών έγκαινίων τών άντιπλημμυ
ρικών εργων, άπηύθυνε μήνυμα καί ό 'Αλ. Παπάγος,

στό όποίο, μεταξύ άλλων, τόνιζε δτι συμμετέχει «μέ
βαθείαν συγκίνησιν είς τήν μεγάλην χαράν τοϋ λαοϋ
τοϋ 'Έβρου διά τά έγκαίνια τών άντιπλημμυρικών

εργων, τά όποία θά άπαλλάξουν τήν περιοχήν άπό τή
μάστιγα τών συνεχών καταστροφών καί θά άξιοποιή
σουν άκόμη περισσότερον τούς σκληρούς μόχθους

τών άγροτών»· καί κατέληγε ώς έξής:
«'Όλαι αί προηγούμεναι Κυβερνήσεις είχον ύποσχεθή

δτι θά έξετέλουν τό εργον τοϋ ~Εβρου. Ούδεμία έξεπλή
ρωσε τήν ύπόσχεσίν της αύτή ν . 'Η Κυβέρνησις τοϋ Συνα

καί στήν ϋπαιθρο της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικό
τερα, διεπίστωσε μέ ικανοποίηση δτι ή κατασκευή
τοϋ μεγάλου φράγματος τοϋ 'Αξιοϋ, μέ τό όποίο θά

άρδευτοϋν

350.000

στρέμματα, προχωρεί μέ ταχύ ρυ

θμό ωστε τό εργο νά παραδοθεί μέσα στά χρονικά
πλαίσια πού εχουν προβλεφθεί άπό τή σχετική σύμ
βαση . Μετά τήν έπιθεώρηση τοϋ φράγματος τοϋ

' Αλιάκμονα, δήλωσε δτι καί αύτή ή κατασκευή όλο

κληρώνεται καί ύπογράμμισε δτι θά άξιοποιηθεί καί
τό τελευταίο κομμάτι τής έλληνικής γής.
Συγκεκριμένα ό ύπουργός Δημοσίων ~Εργων δή

λωσε τά άκόλουθα:

γερμοϋ, παρ, δλον δτι εχει νά άντιμετωπίση τάς προσθέ

«Υ' άντιπλημμυρικά lργα του 'Έβρου, τά όποία

τους έκ τών θεομηνιών δυσχερείας, τηρεί τόν λόγον της .

έγκαινιάσαμεν χθές, προστιθέμενα είς τά μεγάλα άρ

Είς πείσμα δλων έκείνων πού διατείνονται δτι δέν προχω
ρεί ή άνασυγκρότησις τοϋ τόπου, δηλώ δτι μέ τήν βοήθει
αν τοϋ Θεοϋ καί τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τών 'Ελλή

νων, οχι μόνον δ 'Έβρος άλλά καί δλα τά μεγάλα έγγειο
βελτιωτικά, καθώς καί τά ύπόλοιπα εργα άνασυγκροτή
σεως, θά τελειώσουν δπωσδήποτε · οϋτω θά άνοίξουν μεγά
λοι δρίζοντες προόδου καί εύημερίας, διά τόν έλληνικόν
λαόν».

δευτικά φράγματα του 'Αξιου, του 'Αλιάκμονος καί
του 'Αχελώου, καθώς καί τά είς τάς πεδιάδας Θεσ-

. σαλίας, Σερρών, 'Ηπείρου, Νέστου καί εlς dλλας
περιοχάς έκτελούμενα lργα, συνιστουν τό μεγαλύτε
ρον πρόγραμμα lργων έγγείου βελτιώσεως, τό όποί
ον άνελήφθη μέχρι σήμερον ύπό του Κράτους.

>> Τά

lργα αύτά, άποτελουν μέρος ένός εύρυτέρου
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'Επιθεώρηση έργων Άξιου.
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προγράμματος, τό δποίον κατηρτίσαμεν ήδη έν γενι

τού λαού. Δέν έγιναν δταν άφήναμεν άχρησιμοποίη

καίς γραμμαίς καί τού δποίου ή έκτέλεσις θά ήτο

τα κατ· έτος

ίκανή νά άναμορφώση τήν έθνικήν οίιωνομίαν μας,

άπό τό ύστέρημά μας, καθ· fίν στιγμήν έχομεν τόσα

άξιοποιούσα καί τό τελευταίον τμήμα τής έλληνικής

στρατιωτικά βάρη. Ή ζωή ένός άτόμου άναμεμιγμέ

100

έκατ. δολλάρια καί γίνονται τώρα

γής. Διά νά έκτιμηθή ή άποφασιστική σημασία, τήν

νου είς τήν πολιτικήν εlναι σκληρά. Εlναι γεμάτη

δποίαν έχει διά τό μέλλον τού έθνους ή πραγματο

άπό έλπίδας, φροντίδας καί μόχθους. 'Όταν δμως δ

ποίησις ένός τοιούτου προγράμματος θά πρέπει νά

πολιτικός αύτός άναλίσκεται διά τό σύνολον καί έχει
τήν άναγνώρισίν του, τότε έχει καί τήν ίκανοποίησιν

λεχθή:

/.

'Ότι τό ποσοστόν τού άγροτικού μας πλυθυ

σμού κατήλθε κατά τά τελευταία έτη άπό

80%

είς

δτι δ άγών του άναγνωρίζεται ύπό τού λαού.

Ύπό

τήν έννοιαν αύτήν δέχομαι μέ συγκίνησιν καί ύπε

εlναι δέ γνωστόν δτι περαιτέρω μείωσις τού

ρηφάνειαν τήν ύψίστην τιμήν, τήν δποίαν μού κά

ποσοστού αύτού θά άπέβαινεν έπικίνδυνος δαi τήν

μνει ή πόλις σας. Καί έλπίζω δτι θά μέ βοηθήση δ

χώραν.

λαός καί θά έχω δυνάμεις νά συνεχίσω τό έργον μου

60%,

2.

"Οτι δ γεωργικός κλήρος είς τήν 'Ελλάδα, ήδη

άνεπαρκής κατ' έκτασιν κατανεμόμενος άπό γενεάς

είς γενεάν μεταξύ περισσοτέρων κληρούχων, θά φθά
ση συντόμως είς δρια κοινωνικώς καί οίκονομικώς
άπαράδεκτα.

3.

'Ότι δ άσφαλέστερος καί ταχύτερος τρόπος

αύξήσεως τού έθνικού είσοδήματος εlναι ή βελτίω
σις τής γεωργικής παραγωγής, ή δποία κατά τούς

ύπολογισμούς μας δύναται διά τής έκτελέσεως τού έν
λόγφ προγράμματος ν· αύξηθή κατά

35%

περίπου.

»'Υπάρχει πράγματι είς τήν έλληνικήν οίκονο
μίαν μία έντονος άντινομία, συνισταμένη είς τό γε
γονός δτι, ένώ ή Έλλάς εlναι γεωργική χώρα, δέν
καλλιεργεί παρά τά

23%

τού έδάφους της, άλλά καί

αύτά κατά τρόπον τεχνικώς καθυστερημένον.

)) 'Η

πραγματοποίησις δμως αιl,τού τού προγράμ

καί νά φανώ άντάξιος τής τιμής πού μού άπονέμετε)λ
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό ύπουργός Γ. Ράλλης, ό

όποίος καί ε{χε συνοδεύσει τόν Κ. Καραμανλή στήν
περιοδεία του στή Δυτική Μακεδονία, εδωσε πρός
μετάδοση άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό 'Αθηνών τό
άκόλουθο κείμενο μέ κύριο θέμα άναφορiiς τά εργα

άνασυγκροτήσεως στή Βόρειο 'Ελλάδα:
«Τά άντιπλημμυρικά εργα του 'Έβρου , τών δποίων ή

εναρξις έωρτάσθη προχθές, δέν επιβάλλονται βέβαια άκό
μη είς τήν συνείδησίν μας, παρά άπό τήν άναμέτρησιν τής
κολοσσιαίας ώφελείας, πού μέλλει νά προκύψη έξ αύτών
άμα τΌ άποπερατώσει των. 'Η ώφέλεια αuτη συνίσταται έν
γενικαίς γραμμαίς είς τό έξής: 'Ολόκληρος εκτασις έλλη
νικής γής, ijτις εμενε μέχρι τοuδε χέρσος, λόγω τών άπα
γορευτικών πάσης καλλιεργείας πλημμυρών θά άποδοθή

είς τήν άγροτικήν άξιοποίησιν. Σύγκειται δέ ή εκτασις

ματος προϋποθέτει κατάλληλον τεχνικήν καί διοι

αuτη έκ

κητικήν όργάνωσιν, μέ βάσιν τήν Ιiμεσον συμμετο

γεωργικούς κλήρους ίκανούς νά άποτελέσουν τήν βάσιν

χήν τών ένδιαφερομένων πληθυσμών, όργάνωσις ή

πρός βιοπορισμόν

δποία έφαρμοσθείσα είς aλλας χώρας τεχνικώς προ

ών, άφ' έτέρου δέ, είς έπαύξησιν του έθνικου είσοδήματος

ηγμένας, μετέβαλε τήν μορφήν τής οίκονομίας των.

κατά

·Εκ τών άνωτέρω καθίσταται σαφές δτι ή προσοχή

δπερ ijρχισεν άπό προχθές νά κατασκευάζεται, θά προχω

τού κράτους καί τού έθνους δλοκλήρου όφείλει πρός
τόν τομέα αύτόν κυρίως νά στραφή είς τό μέλλον)).

80

250.000 στρεμμάτων μεταφραζομένων άφ'
8.000 άκτημόνων

ένός είς

άγροτικών οίκογενει

εκατομμύρια δραχμών έτησίως. Τό εργον τοuτο,

ρήση μέ γοργότατον ρυθμόν, είς τρόπον οοστε νά καταστή

συντόμως δυνατή ή εναρξις τής καλλιεργείας τής μελλού
σης νά προστατευθή γής. Εlναι εργον, τό δποίον έξήγγει

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε άκόμη τή Βέ

λαν δλοι οί κυβερνήται τής τελευταίας 30ετίας, μόνον

ροια, δπου μέ άπόφαση τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου

δμως δ στρατάρχης Παπάγος μετέβαλε τήν ύπόσχεσιν είς

Σέ

πραγματικότητα καί χάρις είς τήν Κυβέρνησιν του Συνα

Δημοσίων

γερμοί) θά άπαλλαγή έπί τέλους δ λαός τής Θράκης του

«Αiσθάνομαι εύτυχής διαπιστών δτι δ λαός τής

εχει ijδη προχωρήσει τόσον πολύ, οοστε ή άξία των νά

Βεροίας άναγνωρίζει τό έργον τής Κυβερνήσεως.

γίνεται αίσθητή όχι μόνον άπό τήν άναμέτρησιν του μεγα

·Εάν αύτό άποτελή διά τήν Κυβέρνησιν ίκανοποίη

λοπνεύστου προγραμματισμοί) των, άλλά άπό αύτήν ταύ

σιν, διά τόν λαόν τής Βεροίας άποτελεί τιμήν. Διότι

την τήν έπί του τόπου μετάβασιν καί διαπίστωσιν τών συν

άνακηρύχθηκε έπίτιμος δημότης τής πόλεως .
άπάντηση

τοϋ δημάρχου,

ό ύπουργός

'Έργων ε{πε τά έξής:

ή άναγνώρισις μιaς ύπηρεσίας άποτελεί ύψίστην
άρετήν. Αίσθάνομαι τήν άνάγκην νά σaς είπω δτι ή
παρούσα Κυβέρνησις έπραγματοποίησεν είς τόν το

μέα τών παραγωγικών έργων περισσότερα έργα άπό
δσα έπερίμενε κανείς. "Οσα δέν έγιναν κατά τήν πε

έφιάλτου, πού έπί τόσον χρόνον τόν έβασάνιζεν.
»'Εκείνα δμως τά εργα, τών δποίων ή πραγματοποίησις

τελεσθέντων, ε{ναι τά άρδευτικά εργα 'Αλιάκμονος καί

'Αξιου.
»'Ως πρός τό πρώτον δέον νά τονισθή

-

διότι ε{ ναι

άξιον εύγνώμονος έπαίνου πρός τόν σχόντα τήν πρωτο
βουλίαν καί τήν έποπτείαv του εργου ύπουργόν Δημοσίων
nΕργων κ. Κ. Καραμανλήν- δτι ή ταχύτης μέ τήν δποίαν

ρίοδον τής πλουσίας άμερικανικής βοηθείας, γίνον

έπροχώρησε δέν ύπερέβη άπλώς πάσαν προσδοκίαν, άλλά

ται τώρα πού διεκόπη ή βοήθεια, άπό τό ύστέρημα

κατέστησε δυνατήν διά πρώτην ίσως φοράν είς τά έλληνι-
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κά τεχνικά χρονικά, τήν παράδοσιν του εργου ετοίμου κα

λεση του σχετικου προγράμματος, τό ύπουργείο Δη

τά εξ όλοκλήρους μήνας ένωρίτερον του άρχικώς ύπολο

μοσίων 'Έργων καί οί ύπηρεσίες Τουρισμου καταρ

γισθέντος χρόνου . nΗτοι, άντί του Μαίου

τίζουν τούς δρους μέ τούς όποίους ό ΟΔΕΠ, στόν

1956,

τουτο θά

εχη συμπληρωθή τόν Νοέμβριον του τρέχοντος ετους.
»Διά του εργου τούτου άποσκοπείται ή έκτροπή τών
ύδάτων του ποταμου 'Αλιάκμονος κατά τούς θερινούς κυ
ρίως μήνας πρός άδρευσιν

3/ 4

420.000

στρεμμάτων, έξ ών τά

εlναι σήμερον άκόμη άλατουχα, δηλαδή καθ ' όλο

όποίο καί άνήκει κατά κυριότητα η περιοχή, θά προ

κηρύξει διεθνή διαγωνισμό .

15-18

κληρίαν άγονα. Ή δέ έκ τής έγγείου ταύτης βελτιώσεως
μέλλουσα νά προκύψη αϋξησις του έθνικου εισοδήματος,
ύπολογίζεται ύπερτέρα των

200.000.000

νέων δραχμών .

» ' Ως πρός τό δεύτερον μεγάλο έγγειοβελ τιωτικόν ερ
γον του φράγματος ' Αξιου, τό όποίον ijρχισεν όμου μετά
του προηγουμένου τήν άνοιξιν του

1954, δέον νά λεχθή

δτι

άποτελεί, έν συνδυασμφ μέ τό άρδευτικόν εργον του ' Αλι

ΙΟΥΝΙΟΥ

1955

'Ο Κ. Καραμανλή ς περιοδεύει τά ' Επτάνησα καί

διαπιστώνει μέ ίκανοποίηση δτι οί έργασίες άνοικο
δομήσεως προχωρουν μέ έντατικό ρυθμό . 'Από τίς

10.000

κατοικίες πού εχουν προγραμματιστεί,

4.ll9

κατοικίες βρίσκονται ήδη στό στάδιο τής κατασκευ
ής, γεγονός πού έπιβεβαιώνει δτι τά εργα πού έγκαι

άκμονος , τό πρώτον μέρος ένός ευρυτέρου προγράμματος,

νιάστηκαν στίς

πλήρους έκτατικής καί έντατικής άξιοποιήσεως τής πεδιά

τό Νοέμβριο του ίδιου ετους.

10

'Απριλίου θά δλοκληρωθουν ως

δος Θεσσαλονίκης, διά τής κατασκευής ένός άρτίου άρ

Σ' δτι, έξάλλου , άφορα τά εργα κοινής ώφελείας

δευτικου αποστραγγιστικου δικτύου, επιτρέποντας τήν

καί τά δημόσια κτίρια, τά λιμενικά 'Αργοστολίου

χρησιμοποίησιν των ύδάτων των δύο μεγάλων ποταμών .

Ζακύνθου, Σάμης, 'Ιθάκης καί Ληξουρίου θά άποπερα

>>Τό φράγμα 'Αξιου συγκεκριμένως, εχει ώς aντικείμενα

βελτιώσεως: I) τήν άρδευσιν συνολικής έκτάσεως 370.000
στρεμμάτων , έξ ών τά 2/ 3 άλατουχα σήμερον , δηλαδή
καθ' όλοκληρίαν άγονα, 2) τήν άγροτικήν άποκατάστασιν
άνω τών 4.000 οικογενειών άκτημόνων σήμερον καί άπόρων
καλλιεργητών, 3) τήν αϋξησιν του έθνικου εισοδήματος
κατά 200.000.000 νέων δραχμών» .

τωθουν στή

ΙΟΥΝΙΟΥ

1955

'Ιουλίου, τά δημόσια

στά τέλη 'Οκτωβρίου, ένώ τά εργα ύδρεύσεως καί
άποχετεύσεως θά δλοκληρωθουν ως τό τέλος Δεκεμ
βρίου.

28
7

διάρκεια του

κτίρια- Διοικητήριο, Δημαρχεία, Γυμνάσια κ.λ.π.

ΙΟΥΝΙΟΥ

1955

Μέ άφορμή τήν πρόταση γιά τή σύσταση δια

Μέ άφορμή μεγάλο δάνειο πού συνήψε η 'Ιταλία

κομματικής έπιτροπής, έπιφορτισμένης νά διεξαγά

μέ τή Διεθνή Τράπεζα γιά τήν άνασυγιφότησή της, η

γει στά 'Ιόνια νησιά ερευνα καί νά συντ~ξει εκθεση

«Καθημερινή» κάμει εκκληση στόν ύπουργό Συγκοι

γιά τά ληπτέα μέτρα πρός άποκατάσταση τών σει

νωνιών καί Δημοσίων ~Εργων, τόν όποίο καί χαρα

σμοπλήκτων, ό Κ . Καραμανλής, ώς ύπουργός Συγ

κτηρίζει ώς πολιτικόν ίiνδρα τολμηρό, νά μή διστά

κοινωνιών καί Δημοσίων nΕργων, εκαμε στή Βουλή

σει νά προχωρήσει τουλάχιστο στήν πληρέστερη

τήν άκόλουθη διευκρίνηση :

προπαρασκευή του έδάφους γιά τήν έξεύρεση διε
θνους βοήθειας ϋψους

3

δισεκ . δραχμών

(100

έκατ .

δολλαρίων), πρός έκτέλεση εργων στή χώρα, στά

πλαίσια ένός 7ετους ή 8ετους προγράμματος, δπως
ήδη προβλέπουν καί σχετικές μελέτες του ύπουργεί
ου Δημοσίων ~ Εργων 167 •

«'Επειδή κατά τήν μετάβασίν μου είς τάς Ίονί

ους Νήσους έξεφράσθησαν παράπονα έκ μέρους τών
κατοίκων, κατήρτισα έπιτροπήν, ή όποία έξετάζει
τήν σύνθεσιν τών όγκολίθων καί τό θέμα τών λιμενι

κών έγκαταστdσεων. Είδικός δέ έπιθεωρητής θ'
άναλάβη τήν έξέτασιν τών άνωτέρω διά τήν έξαγω
γήν συμπερασμάτων.

9

ΙΟΥΝΙΟΥ

1955

)) 'Επειδή

καί δλη αύτή ή έρευνα δέν ε{ναι πλή

τόν

ρης, συνέστησα καί έτέραν τριμελή έπιτροπήν πρό

ύπουργό Προεδρίας, Γ . Ράλλη, έπισκέπτεται τήν πε

είκοσι ήμερών, ή όποία νά έρευνήση τό δλον θέμα

ριοχή τής Βουλιαγμένης καί έξετάζει τά σημεία πού

καί έντός μηνός νά έχη ύποβάλει τό πόρισμά της, τό

προσφέρονται γιά τήν έκτέλεση τουριστικών εργων.

όποίον καί θά τεθή είς τήν διάθεσιν τής Βουλήρλ

'Ο

Κ.

Καραμανλής,

συνοδευόμενος

άπό

'Ήδη, μία έβδομάδα νωρίτερα, ό ύπουργός Δη
μοσίων 'Έργων ε{χε, μετά άπό συνεργασία καί πάλι

μέ τόν ύπουργό Προεδρίας, καταλήξει στήν άπόφα
ση έκδόσεως είδικου διατάγματος μέ άναφορά στή

διασφάλιση τής τουριστικής άναπτύξεως τής περιΟ

«Κατά συνέπεια)), κατέληξε, «ή σύσταση καί τής
νέας έπιτροπής θά προκαλέση μάλλον σύγχυσψλ
τέλος, σέ συζήτηση γιά τήν κατασκευή του λιμέ

να τής Ρόδου, εκαμε τίς άκόλουθες διευκρινήσεις :

χής άπό τό Μεγάλο Καβούρι ως τή Βάpκιζα, τής

«'Α ναμφισβητήτως, πρόκειται περί έργου μεγί

όποίας καθοριζόταν, κατά ζώνες , καί η χρήση του

στης σημασίας διά τήν άνάπτυξιν του Τουρισμου.

έδάφους . Προκειμένου νά καταστεί δυνατήc η έκτέ-

Κατηρτίσθη μελέτη κατασκευής του λιμένος τής Ρό-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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δου, ή όποία άναβιβάζει τήν δαπάνη ν είς 250.000.000

διά τής όποίας καλοvμεν τούς ένδιαφερομένους νά

δραχ. Τό ύπουργείονΔημοσίων "Εργων διέθεσε δι'

άναλάβουν τήν έκμετάλλευσιν τών έναερίων συγκοι~

δλα τά λιμενικά έργα τής 'Ελλάδος ποσόν

7.000.000

νωνιών, δπως ύποβάλουν τάς σχετικάς προτάσεις

δραχ. Δέν ήτο, συνεπώς, δυνατόν νά δώση ή Κυβέρ

των. Είς τόν διαγωνισμόν θά λάβουν μέρος έλληνι

νησις ύπόσχεσιν δτι θά διαθέση

μό

καί Έταιρείαι, τών όποίων αί μετοχαί άνήκουν είς

Όργανισμόν Δωδεκανή

χον θά παραχωρηθή τό άποκλειστικόν προνόμιον

8.000.000 δραχ.

νον διά τόν λιμένα τής Ρόδου.
»Συνεννοήθην μέ τόν

'Έλληνας τούλάχιστον κατά

51%,

είς δέ τήν άνάδο

σου, μέ τόν δήμαρχον Δωδεκανήσου καί μέ τό Λιμε

τής έπί μίαν 20ετίαν έκμεταλλεύσεως τών τακτικών

νικόν Ταμείον, δπως διαθέσουν ώρισμένα ποσά, καί

γραμμών έσωτερικοv καί έξωτερικοϊ5, μέ ύποχρέωσίν

τό Κράτος νά έλθη άρωγόν, ώστε νά συντελεσθή τό

της, δπως έξασφαλίση τήν έξυπηρέτησιν τούλάχι

έργον. 'Εάν ύπάρξουν αί προϋποθέσεις αύταί, έλπίζω

στον τών σημερινών γραμμών του έσωτερικοϊ5 μέ τήν

ίδίαν περίπου πυκνότητα δρομολογίων καί τήν έξυ

δτι τό έργον θά συντελεσθή.
»Θά έπεθύμουν, κύριοι συνάδελφοι, νά τονίσω

πηρέτησιν τούλάχιστον τής έπιβατικής καί έμπορι

τήν άνάγκην τής έπισπεύσεως τής άξιοποιήσεως τής

κής κινήσεως μέσω 'Αθηνών άπό Κεντρικής Εύρώ

μεγάλης περιουσίας του

Όργανισμοv Δωδεκανή

πης πρός 'Αφρική ν καί άπό Δυτικής Εύρώπης πρός

σου. "Εχω τήν γνώμην δτι, έάν άξιοποιηθή ή περι

'Ασία ν, ώς καί τάς ύπαρχούσας σήμερον γραμμάς

ουσία αύτή, τά Δωδεκάνησα θά μεταβληθούν είς πα
ράδεισον»168.

Ά νατολικής Μεσογείου άπό 'Αθηνών, διά τεσσά
ρων τούλάχιστον συγχρόνων τετρακινητηρίων έλ
ληνικών άεροσκαφών έφαμίλλων πρός τά έξυπηρε

28

ΙΟΥΝΙΟΥ

τοvντα τάς διεθνείς γραμμάς>i.

1955

'Ο Κ. Καραμανλής, προβαίνει σέ νέες σημαντι
κές άνακοινώσεις γιά τό μέλλον τής Πολιτικής 'Αε

'Ο Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε άκόμη στό θέμα
τής μεταφοράς του άεροδρομίου 'Ελληνικοu:

ροπορίας.
Συγκεκριμένα, δ ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δη

μοσίων

'Έργων,

άναγγέλλει

δτι,

μέ

πράξη

του

'Υπουργικοί) Συμβουλίου, έγκρίθηκε «ή κατακύρω
σις τής περιουσίας τής ΤΑΕ μετά τών έν έτει

1951

παραχωρηθέντων είς αύτήν προνομίων είς τό έλλη

νικάν Δημόσιον, ώς μοναδικό ν πλειοδότη ν κατά τόν
ένεργηθέντα τήν δωδεκάτην λήγοντος μηνός δημό
σιον πλειστηριασμόν;;· καί συνέχισε:

«Τό ύπουργείον, ώς γνωστόν, έν δψει τών ύφι
σταμένων άντιθέτων άντιλήψεων, έζήτησεν άπό του

Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους τήν συμβουλευ
τικήν συνδρομήν τής Διεθνοϊ5ς 'Οργανώσεως Πολι
τικής 'Αεροπορίας, πρός ή ν διεβίβασεν άπαντα τά
είς τήν διάθεσιν αύτοϊ5 στοιχεία. Τάς ήμέρας ταύτας

έλήφθη

1951

τάς συνεπείας του τρό

που καθ' δν ώργανώθησαν καί έλειτούργησαν αί έλ
ληνικαί άεροπορικαί συγκοινωνίαι. Δίς κατά τήν δι
αρρεύσασαν περίοδον Ίjναγκάσθη τό Κράτος είς πα

ρέμβασιν διά νά έξασφαλίση τήν συνέχισιν τής έκ
μεταλλεύσεως τών άεροπορικών γραμμών, έπιτυγχα
νομένης διά συνεχοϊ5ς δανεισμού ύπό τήν έγγύησιν

του Κράτους. "Ηδη αί ύποχρεώσεις τής άπό τοϊ51951
άρξαμένης πενταετίας ύπερβαίνουν τό ποσόν τών

έκθεσις

τοϊ5

Διεθνοϊ5ς

άεροδρομίου είς τό Έλληνικόν».

«'Όπως εlναι γνωστόν, τό έλληνικόν Δημόσιον
ύφίσταται άπό του έτους

έμπεριστατωμένη

'Οργανισμού, τασσομένου ύπέρ τής παραμονής τοϊ5

130

έΚατομμυρίων δραχμών νέας έκδόσεως χωρίς συνυ

Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές ή Κυβέρνηση άπο
φάσισε νά παραμείνει τό άεροδρόμιο στό ·Ελληνικό
καί νά έκτελεστοuν εργα άνεγέρσεως νέων κτιρίων, ά
παραιτήτων γιά τήν ίκανοποιητική λειτουργία του,
πλήρους έκσυγχρονισμοu καί πιθανότατα έπεκτάσε
ώς του, ώστε νά γίνει έφάμιλλο των εύρωπαϊκών.

Τελικά, μετά άπό μελέτη τοu θέματος, θά άποφα
σιστεί ή άνακαίνιση νά έπικεντρωθεί σέ έξωραϊστι
κά εργα, έντοπίζοντας τό χρόνο ένάρξεως τής έκτελέ
σεως τών εργων στίς άρχές Αύγούστου.

πολογισμόν του μέτοχικοϊ5 κεφαλαίου, ένώ τό πάσης
φύσεως ένεργητικόν τής έταιρείας ΤΑΕ ύπολείπεται
του ήμίσεος τών ύποχρεώσεων τούτων.
;;Τό έλληνικόν Κράτος, άνακτήσαν τά προνόμια

καί άποδεσμευθέν τής έπί πενταετίαν παραταθείσης
νόθου καταστάσεως, εlναι ήδη είς θέσιν νά προχωρή
ση είς τήν άναζήτησιν προσφόρου καί έπωφελοϊ5ς

διά τό Δημόσιον καί τό κοινωνικόν σύνολον όργα

2

ΙΟΥΛΙΟΥ

1955

Ό Κ. Καραμανλής, μέ έπιστολή στόν πρωθυ

πουργό, ύποβάλλει τήν παραίτησή του, έφόσον ή
Κυβέρνηση έμμείνει στήν ύπογραφή τής ύπό δια
πραγμάτευση συμβάσεως μέ τήν 'Εταιρεία Ζήμενς.

Τό κείμενο τής έπιστολής είναι τό άκόλουθο:

νώσεως τής έκμεταλλεύσεως τών άεροπορικών συγ

«Κύριε Στρατάρχα,

κοινωνιών.

»'Υπήρξαν, δπως γνωρίζετε, άρκεταί αί περιπτώ

;;Πρός τοvτο ύπογράψαμεν σήμερον διακήρυξιν,

σεις κατά τάς όποίας διεφώνησα μέ τήν άκολουθου-
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μένη ν ύπό τής Κυβερνήσεως πολιτική ν. Παρά ταϊίτα,

νωνιών καί Δημοσίων ~Εργων καί του υφυπουργοu

πιστεύω ν είς τήν χρησιμότητα τής παρούσης Κυβερ

Συγκοινωνιών νά δεχτοuν τίς άπαιτήσεις τοu Ι.

νήσεως, καί μ ή έπιθυμών νά διαταράξω τήν συνοχή ν

Βουλπιώτη. Πρίν άπό τήν υποβολή τής παραιτήσε

της, άπέφυγα έπιμελώς νά γίνω δημιουργός ζητημά

ως, δ Κ. Καραμανλής ε{χε δεχτεί άπό τόν Κ. Παπα

των. μΗδη λυπούμαι διότι, μ ή δυνάμενος νά συμπρά

κωνσταντίνου τήν άκόλουθη επιστολή 169 :

ξω εlς τήν ύπό διαπραγμάτευσιν σύμβασιν τής 'Εται
ρείας Ζήμενς, εύρίσκομαι είς τήν άνάγκην νά σiiς πα

ρακαλέσω όπως άποδεχθήτε τήν παραίτησίν μου.
»Πιστεύω, άλλωστε, ότι διά τής παραιτήσεώς μου

«2

'Ιουλίου

1955

»'Αγαπητέ μου ύπουργέ,

»u Οπως καί προφορικώς Σάς έξέθεσα κατά τήν π ρω ι νήν
συνάντησίν μας, πιστεύω δτι δέν ε{ναι δυνατόν νά προχω

διευκολύνω τήν Κυβέρνησιν είς τόν χειρισμό ν ένός ζη

ρήση ή Κυβέρνησις είς τήν ύπογραφήν τής συμβάσεως μέ

τήματος, τό όποίον συνδέεται μέ άναληφθείσας ύπό

τή Ζήμενς.

τής Κυβερνήσεως ύποχρεώσεις, τήν φύσιν καί τήν

»Τά προκύψαντα σήμερον νέα στοιχεία δημιουργοuν

έκτασιν τών δποίων έγώ δ rδιος δέν δύναμαι νά έκτι

τήν άνάγκην τής άπ' άρχής συζητήσεως του θέματος κατά

μήσω.

τρόπον άσφαλίζοντα τό δημόσιον συμφέρον καί άποκλεί

»Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν, κύριε Στρατάρχα, έπι

θυμώ νά σiiς εύχαριστήσω διά τήν έμπιστοσύνην μέ
τήν δποίαν μέ περιεβάλατε καί νά σiiς διαβεβαιώσω

οντα οιανδήποτε παρεξήγησιν.
»Φοβοuμαι δτι δταν ελθουν α{ έπίσημοι βεβαιώσεις του

γερμανικοί) ύπουργείου, ε{ναι ένδεχόμενον νά δοκιμάσωμε
μεγαλυτέρας έκπλήξεις άπό τήν σημερινήν, ή όποία, έκτός

ότι καί έκτός Κυβερνήσεως εύρισκόμενος θά βοηθή

τών liλλων, άποδεικνύει, δπως πάντοτε έτόνιζα, τήν Ελλει

σω μέ προθυμίαν τό έργον σαρ>.

ψιν καλής πίστεως τοu άντιπροσώπου τής 'Εταιρείας.

Τό θέμα τής παραιτήσεως του Κ. Καραμανλή
προκλήθηκε άπό τή διαφορά άπόψεων πού άνέκυψε

»'Επί πλέον, καί ή βελτιωθείσα χθές προσφορά των

Σουηδών έπιβάλλει τήν άναστολήν τής ύπογραφής μέχρις
δτου διευκρινισθοuν ο{ δροι τής προσφοράς ταύτης, οίτι

στίς διαπραγματεύσεις μεταξύ τής 'Εταιρείας «Ζή

νες παρουσιάζονται κατ' άρχήν εύνοϊκοί, καίτοι δέν ε{ναι

μενς-Χάλσκε», είδικότερα μεταξύ του άντιπροσώπου

άπολύτως σαφείς καί δέν δεσμεύουν τόν ΟΙκον.

της στήν 'Ελλάδα 'Ιωάννη Βουλπιώτη, διευθυντή

»Δέν γνωρίζω τί θά γίνη περαιτέρω, έπιθυμώ δμως νά

τής Ραδιοφωνίας στήν κατοχική περίοδο, καί του

έπαναλάβω τήν δήλωσιν δτι, δπως εχουν σήμερον τά πρά

υφυπουργοu Συγκοινωνιών, Κ. Παπακωνσταντίνου.

γματα, ε{ναι άπολύτως άδύνατον νά ύπογράψωμεν τήν

'Όταν, πράγματι, άνέλαβε δ τελευταίος τά καθήκον

τά του, εκκρεμοuσαν οί διαπραγματεύσεις μέ τό γερ
μανικό Ο{κο γιά τήν προμήθεια τηλεφωνικοί) υλικοu

στόν

'Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών 'Ελλάδος σέ

εφαρμογή
Νοεμβρίου
σκελή

τής

έλληνογερμανικής συμφωνίας

1954.

'Όπως προκύπτει άπό δύο μακρο

υπομνήματα του Καιν.

πρός τόν πρωθυπουργό -στίς

25

του

Παπακωνσταντίνου

27

Μαρτίου καί στίς

'Ιουνίου-, οί σχετικές συζητήσεις υπήρξαν μα

κρές καί επίπονες καί επιπλέον διακόπηκαν επανει

λημμένα, εξαιτίας τών άπαιτήσεων του άντιπροσώ
που τής ξένης εταιρείας γιά τεχνική συμπαράσταση
Γερμανών είδικών πρός τόν ΟΤΕ, ή όποία θά επιβά

ρυνε τό έλληνικό Δημόσιο μέ

30

έκατ. δρχ. καί γιά

άναπροσαρμογή τών τιμών του διαγωνισμοί) πού ε{ χε
διενεργηθεί τό

1953, μέ σκοπό τήν προμήθεια υλικοu

24.000 τηλεφωνικών συνδέσεων.

Οί τιμές αύτές άπο

τέλεσαν τή βάση γιά τόν καθορισμό τιμών διεθνοuς
διαγωνισμοί), σύμφωνα μέ τή ρήτρα τών επιστολών

πού ε{χαν άνταλλαγεί μεταξύ έλληνικής καί γερμα
νικής κυβερνήσεως, τό Νοέμβριο του Ι 954, καί πού
άπέκλειαν τή διενέργεια διεθνοuς διαγωνισμοu γιά
τήν προμήθεια του τηλεπικοινωνιακοί) υλικοu.
Τό συναρμόδιο υπουργείο Συντονισμοu καί, άκό

μη, τό Κυβερνητικό Συντονιστικό Συμβούλιο ήταν

σύμβασιν .
»'Επί των έπιστολών του πληρεξουσίου τής Ζήμενς καί
τής προτάσεως των Σουηδών σπεύδω νά ένημερώσω τόν
Πρόεδρον κ. Κανελλόπουλον καί τόν ύπουργόν Συντονι
σμοί). Τούς έτηλεφώνησα καί μέ άναμένουν» .

.

Αύθημερόν, δ Κ. Καραμανλής συνέταξε τήν άκό
λουθη άπάντηση:
«'Αγαπητέ Κώστα,
»'Επήρα τό γράμμα σου καί σοϊί άπαντώ άμέσως,
διότι μετ' όλίγον φεύγω. Δέν έχρειάζετο νά έπαναλά

βης έγγράφως όσα μοϊί ε{πες προφορικώς. Σοϊί ε{πα
ότι εrμεθα σύμφωνοι έπί τής άπόψεως ότι δέν εlναι
δυνατόν νά προωθηθή ή ύπογραφή καί κύρωσις τής
συμβάσεως μέ τούς Γερμανούς, ύπό τό φώς τών νέων
στοιχείων τά όποία προέκυψαν σήμερον.
»'Υπό τό πνεϊίμα αύτό άπευθύνω έπιστολήν πρός
τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, εlς τήν δποίαν

έξηγώ τά πράγματα καί δηλώ ότι, aν παρά ταϊίτα ή
Κυβέρνησις, λόγω δεσμεύσεως έκ τών γνωστών έπι
στολών,

τήν φύσιν καί τήν έκτασιν τής δποίας

άγνοώ, νομίζει ότι όφείλει νά προωθήση τήν ύπο
γραφήν τής έν λόγφ συμβάσεως, πρός διευκόλυνσίν

της θέτω τήν παραίτησίν μου είς τήν διάθεσίν της.
Υ.Γ. Τήν Δευτέρα, όταν συναντηθούμε καί θά

ενήμερο τής εξελίξεως τών διαπραγματεύσεων καί

έχουμε τά άποτελέσματα, θά ίδοϊίμε τήν

ενέκρινε τή σταθερή άρνηση του υπουργοu Συγκοι-

χεια».

...

συνέ
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'Η παραίτηση τοϋ ύπουργοϋ Συγκοινωνιών καί

διατύπωσις, ή όποία καί τό δημόσιον συμφέρον νά κατο

Δημοσίων ~Εργων, οχι μόνο δέν εγινε άποδεκτή άπό

χυρώσει κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον καί είς τόν

τόν Α. Παπάγο, άλλ' οϋτε καί συζητήθηκε. 'Ο άντι

Καραμανλήν νά έπιτρέψει νά συνεχίσει τήν άσκησιν τών

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Παν. Κανελλόπουλος,

καθηκόντων του 170 •

διέψευσε τίς φήμες γιά τήν ύποβολή παραιτήσεως

'Ένα δεκαήμερο μετά τήν ύποβολή παραιτήσεως

καί πρόσθεσε ότι τό θέμα θά έξεταστεί άπό τό Συντο

άπό τόν Κ. Καραμανλή, ύπήρξε ύποτροπή τής κρί

νιστικό Συμβούλιο. 'Από τό Πολιτικό Γραφείο του

σεως. 'Ο Ι. Βουλπιώτης εστειλε στόν πρωθυπουργό

πρωθυπουργοί) έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση:

δύο έπιστολές, μέ ήμερομηνία 4ης Αύγούστου

«Δέν άνταποκρίνεται πρός τήν άλήθεια τό άναγραφέν

1955,

μέ τίς δποίες κατήγγειλε ότι, γιά νά συγκατανεύσει

είς τινας έφημερίδας, δτι δ ύπουργός Συγκοινωνιών καί

στήν ύπογραφή τής συμβάσεως μέ τό γερμανικό οι

Δημοσίων 'Έργων Κ. Καραμανλής δι ' έπιστολής του πρός

κο δ ύφυπουργός Συγκοινωνιών Κ. Παπακωνσταντί

τόν στρατάρχην Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως έγνώρισεν

νου ε{χε ζητήσει

δτι, λόγω ανάγκης διευκρινήσεως δρων τινών τής συμβά

χρυσές λίρες γιά γνωστό του, μεσάζοντα. 'Ο Κ. Πα

σεως Ζήμενς, δέν θά ήτο δυνατόν νά ύπογραφή καί νά

πακωνσταντίνου ελαβε γνώση του περιεχομένου των

ψηφισθfi αϋτη παρά τής Βουλής πρό τής 7ης 'Ιουλίου,
ήμερομηνίας καθ' ijν δ στρατάρχης είχε καθορίσει τό πέ

ρας τών έργασιών τής παρούσης συνόδου τής Βουλής» .

έπιστολ&ν στίς

100.000 δολλάρια, δ ίδιος, καί 1.000

13 Αύγούστου καί αύθημερόν ύπέβα

λε τήν παραίτησή του καί ταυτόχρονα ύπέβαλε, μέ
τή σύμφωνη γνώμη καί του Κ. Καραμανλή, μήνυση

'Ο ίδιος δ Κ. Καραμανλής , σέ σχετική έρώτηση,

γιά συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Βουλπιώτη

άπάντησε ότι «ύπάρχει σχετική άvακοίvωσις του

καί εξι άτόμων πού ε{χαν συνεργαστεί μαζί του, στή

Πολιτικού Γραφείου καί έπομέvως ούδέv σχόλιον)),

σύνταξη τής δεύτερης ίδίως έπιστολής. 'σ πρωθυ

Παράλληλα, δ ύφυπουργός Συγκοινωνιών διευ
ιφίνησε ότι:
«ή σύμβασις δέν ύπεγράφη, διότι άνεμένετο ή aπάντη

πουργός δέν εκαμε δεκτή τήν παραίτηση του ύφυ
πουργοu Συγκοινωνιών καί, σέ άνακοίνωση τοϋ Πο

λιτικοί) Γραφείου, ύπογράμμισε ότι τόν περιβάλλει
μέ τήν έμπιστοσύνη του, έν&, παράλληλα, τό Κυβ ε ρ

σις του ξένου Οίκου έπί δύο θεμάτων· ή άπάντησις, λη

νητικό Συντονιστικό Συμβούλιο άνακοίνωσε, στίς

φθείσα τήν πρωίαν του Σαββάτου, έκρίθη ώς μή ίκανοποι

Αύγούστου, ότι «ένέκρινε καί συνέπραττε είς όλας

ητική, καί κατόπιν τούτου έδηλώθη τόσον ύπ' αύτου, δσον
καί ύπό του Κ. Καραμανλή δτι δέν είναι δυνατόν νά ύπο
γραφή ή σύμβασις» .

16

τάς ένεργείας τοu ύφυπουργοu Κ . Παπακωνσταντί
νου» καί ότι, μετά τήν άνακοίνωση αύτή, δ τελευταί
ος «δέν έμμένει είς τήν παραίτησίν του».

Τά δύο αύτά θέματα άναφέρονται στή διαφορά

Στό συγκεκριμένο αύτό περιστατικό, καθώς καί

τιμών των ύλικ&ν καί, όπως τόνισε δ Κ. Παπακων

στόν είδικό ρόλο πού διαδραμάτισε δ Κ. Καραμαν

σταντίνου, ή σύμβαση τελικά θά ύπογραφεί έφόσον

λής, μέ έντολή του Α. Παπάγου, άναφέρεται έπιστο

ίκανοποιηθοuν άπόλυτα οί άπόψεις του έλληνικοϋ

λή του Λεωνίδα Α. Παπάγου πρός τόν είσαγγελέα, μέ

Δημοσίου. «Πάντως», πρόσθεσε, «δέν νομίζω ότι θά

ήμερομηνία

καταστή δυνατή ή ύπογραφή τής συμβάσεως πρό τής
Πέμπτης , τελευταίας ήμέρας τής παρούσης συνόδου

τής Βουλής, διά νά συζητηθή καί νά κυρωθή ύπ'

αύτή ς . ' Επομένως, ή θά παραπεμφθή τό νομοσχέδιον
είς τήν νέαν σύνοδον ή θά άπαιτηθή ή σύγκλησις
έκτάκτου συνόδου πρός ψήφισιν τής συμβάσεως».
Μέ άφορμή τίς φήμες γιά παραίτηση του Κ . Κα

ραμανλή , τό «Βήμα» εγραψε:
'Ενήργησαν σύμφωνα πρός τό δημόσιον αi:σθημα, άλ

λά πρό παντός καί πρός τό συμφέ ρον τής Κυβερνήσεως οί

2

'Οκτωβρίου

1955:

«Κύριε Είσαγγελευ,

»' Ανέγνωσα είς τάς σημερινάς έφημερίδας δτι δ κύριος
Βουλπιώτης, άπολογούμενος ένώπιον του δικαστηρίου,
άνεφέρθη είς τήν παρ ' έμου πρός τόν κύριον Καραμανλήν

παράδοσιν τών πρός τόν στρατάρχην άπευθυνθεισών έπι
στολών του περί του κυρίου Παπακωνσταντίνου , άφήνων
τήν έντύπωσιν δτι ό κύριος Καραμανλής δέν ένήργησε
σύμφωνα μέ τήν διαβιβασθείσαν παρ ' εμου εντολήν του

πατρός μου.
»Πρός άποκατάστασιν τής aληθείας αίσθάνομαι τήν

άνάγκην νά σίiς γνωρίσω τά άκόλουθα:

κυβερνητικοί παράγοντες, οί δποίοι έκινήθησαν άπό προ

>>Τήν 12ην Αύγούστου έ . ε. , έντολτϊ του πατρός μου, πα

χθές δραστηρίως διά νά άποτρέψουν τήν θρυληθείσαν

ρέδωσα είς τόν κύριον Καραμανλήν τήν δευτέραν έπιστο

πρός στιγμήν ώς πιθανήν aποχώρησιν του Κ. Καραμανλή.

λήν του κυρίου Βουλπιώτη . ' Ο κύ ριος Καραμανλής, έπει

Διότι δ ύπουργός τών Δημοσίων Υ Εργων είναι κατά γενι

δή ή έπιστολή αϋτη άνεφέρετο είς προγενεστέραν τοιαύ

κήν άναγνώρισιν ενας άπό τούς περισσότερον έπιτυχόντας

την, έζήτησε νά του προσκομίσω καί τήν έπιστολήν εκεί

ύπουργούς τής Κυβερνήσεως καί πρέπει νά μείνει είς τήν

νην.

θέσιν του διά νά συμπληρώσει τό 1\ ργον τό δποίον ήρχισε .

>>Τήν πρωίαν ifjς έπομένης , 13η ς Αύγούστου, του παρέ

Τό δτι διεφώνησε πρός μίαν διάταξ ιν τής συμβάσεως δέν

δωσα είς τήν οίκίαν του καί τήν π ρώτην έπιστολήν μετά

είναι λόγος νά άποχωρήσει άπό τήν Κυβέ ρνησιν. Θά εύρε

τής διαβιβαστικής τοιαύτη ς πρός τόν κύριον Στεφανόπου

θεί, άλλωστε, καί ώς πρός τήν διάταξιν αύτήν, έλπίζουμε ,

λον.
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»·Ο κύριος Καραμανλής έζήτησε νά πληροφορηθή τάς

μόνο έπαχθής, άλλά καί σκανδαλώδης, δπως άπεδεί

έντολάς του πατρός μου, έγώ δέ του άπήντησα δτι δ πρόε

χθη, έν συνεχείq.. 'Αρνούμενος, παρά τάς πιέσεις, νά

δρος τής Κυβερνήσεως άποστέλλει τάς έπιστολάς πρός αύ

ύπογράψω τή σύμβαση, ύπέβαλα τήν παραίτησή μου.

τόν διά νά ένεργήση δπως αύτός νομίζει.

>>·Ο κύριος Καραμανλής έν συνεχεί~ έκάλεσε τόν κύ
ριον Παπακωνσταντίνου, είς τόν όποίον έπέδειξε παρου
σί~ μου τάς έν λόγφ έπιστολάς, μέ τήν σύστασιν νά τάς

άναγνώση μέ fιρεμίαν.
»Πρό τής αναχωρήσεώς μου έκ τής οίκίας του κυρίου

Καραμανλή, δ κύριος Παπακωνσταντίνου έδήλωσεν άμέ

Τό άΠοτέλεσμα ήταν νά έξυφανθεί άπό τόν άντιπρό
σωπο τής έταιρείας Βουλπιώτη, ένθαρρυνόμενο καί
άπό όρισμένους κυβερνητικούς παράγοντες, μεταξύ
τών όποίων ό Στεφανόπουλος καί ό Μπόμπολας,
έναντίον του τότε ύφυπουργου μου Κ. Παπακων
σταντίνου, ή γνωστή σκευωρία. Σκευωρία, ή όποία

σως δτι ύποβάλλει τήν παραίτησίν του καί άνεζήτησεν

είχε σχεδιαστεί άρχικά γιά νά πλήξει έμένα, άλλά

άπό τηλεφώνου τόν είσαγγελέα διά νά ύποβάλη μήνυσιν

δέν γνωρίζω γιατί τελικά δέν άποτολμήθηκε αύτό.
'Αποτέλεσμα δλων αύτών ήταν νά ματαιωθεί ή σύμ

έrtί δυσφημίσει.
Μετά τιμής
'Αθήναι,

2

'Οκτωβρίου

βαση καί νά σταλεί καί ό άντιπρόσωπος τής έταιρεί
ας στή φυλακή» 172•

1955
Λεων. Παπάγος» 171

Τελικά, στίς

17

Αύγούστου, μέ δμόφωνη άπόφα

ση τών μελών τοu Κυβερνητικοί)

Συντονιστικοί)

Σέ γραπτό τέλος έρώτημα του Σ. Μαρκεζίνη,

συγγραφέα τής «Πολιτικής 'Ιστορίας τής Νεωτέρας
'Ελλάδος», εδωσε τό

Συμβουλίου, μετά άπό σχετική μακρά εtσήγηση του
Κ. Καραμανλή, ή έλληνική Κυβέρνηση άνήγγειλε
τή διεξαγωγή διεθνοuς διαγωνισμοί) γιά τήν προμή
θεια τοu τηλεπικοινωνιακοί) ύλικοu. Σύμφωνα μέ τήν
άποψη τοu ύπουργοu Συγκοινωνιών καί Δημοσίων

'Έργων, μετά τήν τροπή πού ε{χε πάρει ή ύπόθεση
«Ζήμενς», έπιβαλλόταν νά έπιδιωχτεί ή άποδέσμευ
ση τής έλληνικής Κυβερνήσεως «διότι καί ή πλέον

έντιμος καί συμφέρουσα είς τό Δημόσιον σύμβασις,
έάν ύπεγράφετο μέ τήν "Ζήμενς" θά ήτο διαβλητή
καί θά άπετέλει άντικείμενον καί κακοπίστου άκόμη
κριτικής».

Σχετικά, δ ύπουργός Συντονισμοu, Π .

Παπαληγούρας, εξουσιοδοτήθηκε νά έξηγήσει στόν
επιτετραμμένο τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
στήν 'Αθήνα τούς λόγους πού έπέβαλαν τήν άπαλ
λαγή τής 'Ελλάδος άπό τήν ύποχρέωση νά προμη
θευτεί τηλεπικοινωνιακό ύλικό άπό τή «Ζήμενς».
'Η μήνυση τοu ύφυπουργοu Συγκοινωνιών κατά

1968

τήν άκόλουθη άπάντηση:

«Ούδέποτε έσκέφθην ότι ή ύπόθεσις Βουλπιώτη
είχε σχέσιν μέ τήν πρωθυπουργοποίησίν μου. Διά
πρώτην φοράν τό έρώτημα του κ. Μαρκεζίνη μέ κά

νει νά τό σκεφθώ καί νά έξηγήσω τόν ί5ποπτον
ρόλο ν πού έπαιζε τότε δ κ. Στεφανόπουλος. Τό ίστο
ρικό έχει ώς άκολούθως: Μίαν πρωίαν ( 13 του μηνός
Αύγούστου) μέ έπεσκέφθη ό Λεωνίδας Παπάγος καί
μου ένεχείρησεν έπιστολήν, τήν όποίαν άπηύθυνε δ
Βουλπιώτης πρός τόν άσθενουντα πρωθυπουργό ν καί

ή όποία περιείχε τάς γνωστάς καταγγελίας είς βάρος
του Παπακωνσταντίνου. 'Εκάλεσα άμέσως τόν Πα
πακωνσταντίνου καί του συνέστησα νά προσφύγη εlς
τήν δικαιοσύνη ν.

'Εν συνεχείq. έπεσκέφθην τόν

ύπουργόν τών 'Εξωτερικών, δ δ ποίος μέ άφήκε μέ
τήν έντύπωσιν ότι θεωρεί ένδεχομένην τήν κατηγο

ρουμένην πρiiξιν. Άντέδρασα μέ άγανάκτησιν. Έκ
τών ύστέρων έπληροφορήθην ότι ή κατά του Παπα
κωνσταντίνου σκευωρία είχε σχεδιασθή νά γίνη

τοu Ι. Βουλπιώτη εκδικάστηκε στό Τριμελές Πλημ

κατ' άρχήν έναντίον μου. Δέν γνωρίζω διατί τό σχέ

μελειοδικείο μεταξύ

'Οκτωβρίου

διον μετεβλήθη. Κάποτε έζήτησε νά μέ έπισκεφθή ή

καί στό 'Εφετείο 'Αθηνών, δπου προσέφυγε δ άντι

κ. Βουλπιώτη διά νά μου άποκαλύψη τά τής ύποθέ

πρόσωπος τής «Ζήμενς» μετά τήν καταδίκη του, με

σεως. 'Ηρνήθη ν νά τήν δεχθώ καί θά μπορουσε νά τό

ταξύ

κάνη ό συγγραφεύς έάν τόν ένδιαφέρη».

28

Σεπτεμβρίου

3-7 Δεκεμβρίου 1955.

-3

Ό Βουλπιώτης καταδικά

στηκε σέ 14μηνη φυλάκιση άπό τό Πλημμελειοδι
κείο γιά συκοφαντική δυσφήμιση του μηνυτή, χωρίς

δικαίωμα άναστολής ή εξαγορίiς, καί ή καταδίκη του
εγινε τελεσίδη μέ άπόφαση τοu 'Εφετείου 'Αθηνών.
Ό Κ. Καραμανλής κατέθεσε στή δίκη του Ι. Βουλ
πιώτη, ώς μάρτυς κατηγορίας στίς

28

Σεπτεμβρίου.

Σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο σημείωμά του, δ

Κ. Καραμανλής άναφέρει σχετικά μέ τήν ύπόθεση :

«Τό

1955,

ήρθα σέ άνοικτή ρήξη μέ τήν έταιρεία

9

ΙΟΥΛΙΟΥ

1955

·Ο Κ . Καραμανλής, μέ τή συνο,δεία τοu ύφυπουρ

γοu Συγκοινωνιών, Κ. Παπακωνσταντίνου, επισκέ
πτεται τήν Κρήτη καί επιθεωρεί τά ύπό έκτέλεση
συγκοινωνιακά καί εργα δδοποιίας. Σύμφωνα μέ
σχετική δήλωσή του, στή διάρκεια τοu νέου ο{κονο

μικοu ετους θά διατεθοuν γιά συγκοινωνιακά εργα
στή Μεγαλόνησο,

14.300.000 δραχμές.

«Δημιουργεί

Ζήμενς, έξαιτίας μιiiς συμβάσεως, τήν όποία ή έται

ται», παρατήρησε, «αiσιόδοξος προοπτική διά τά

ρεία αύτή είχε διαπραγματευθεί μέ τά &πουργεία

συγκοινωνιακά, χάρις είς τόν νέον θεσμόν τών

'Εξωτερικών καί Συvτονισμου καί ή όποία ήταν δχι

'Επαρχιακών Ταμείων 'Οδοποιίας, ό όποίος θά άπο-
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τελέσει σταθμόν είς τήν βελτίωσιν τών όδικών συν

ποί λιμένες τής 'Ελλάδος έξηρέθησαν τής ύποχρεώ

θηκών τής χώρας καί δημιουργεί τάς προϋποθέσεις

σεως αvτής ύπό τής πενταμελους έξ ύπουργών έπι

διά τήν θεραπείαν τών άναγκών τής Κρήτης».

τροπής πρός άποφυγήν αvξήσεως τών τιμολογίων,

Μέ νεώτερη άπόφασή του, στίς
ύπουργός

Συγκοινωνιών

καί

'Ιουλίου, δ

23

Δημοσίων

νΕργων

άνήγγειλε τή διάθεση καί εκτακτης πιστώσεως ϋψους

1.770.000

γιά τήν έκτέλεση εργων στήν Κρήτη.

καί β) θεωρεί τάς άποδοχάς τών λιμενεργατών Πει
ραιώς ώς άπολύτως ίκανοποιητικάς.
))Κατά τής άποφάσεως αvτής του ΟΑΠ οί έργάται

προσέφυγαν είς τήν Κυβέρνησιν, ύποστηρίζοντες

δτι εlναι δυνατόν άπό τόν λογαριασμόν τών φορτο

20

ΙΟΥΛΙΟΥ

εκφορτώσεων νά ίκανοποιηθή τό αίτημά των, αυξα

1955

Μετά άπό νέα περιοδεία του στά 'Ιόνια νησιά, δ
Κ. Καραμανλής δηλώνει δτι τό πρόγραμμα γιά τήν

άνοικοδόμηση

7.182

κατοικιών καί aλλων κτιρίων

έκτελείται μέ ταχύ ρυθμό.

Μέ τήν ϊδια εύκαιρία έξαίρει τήν πολύτιμη συμ
βολή τοϋ στρατοϋ. 'Η συνδρομή αύτή έξασφαλί
στηκε μέ τήν έγκατάσταση στά σεισμόπληκτα νη
σιά, άπό τό Φεβρουάριο τοϋ

1955,

δύο ταγμάτων μη

χανικοϋ μέ πλήρη έξοπλισμό μετά άπό σχετική συ
νεννόηση τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τόν άντιπρόεδρο της
Κυβερνήσεως καί ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Π.

Κανελλόπουλο, άπό τά τέλη Δεκεμβρίου

24

ΙΟΥΛΙΟΥ

1954.

νομένου έν άνάγκυ καί του τιμολογίου. Πρός έξα

κρίβωσιν τής πραγματικής καταστάσεως συνεκροτή
σαμεν έπιτροπήν, είς ή ν μετέσχον καί οί έκπρόσωποι
τών έργατών καί είς τήν δποίαν έδώσαμεν έντολή

δπως έξετάση: α) έάν αί άμοιβαί τών έργατών θεω
ρουνται ίκανοποιητικαί έν σχέσει μέ τούς δρους έρ
γασίας καί β) έάν διά τήν κάλυψιν τής δαπάνης έκ

τών δοθησομένων τυχόν αvξήσεων πρέπει νά αvξη
θουν τά τιμολόγια του λιμένος ή θά ήδύνατο νά κα

λυφθή αύτη διά τής τροποποιήσεως του κανονισμου
έργασίας.

)) 'Η έπιτροπή,

διά του άπό

10.7.54 πρακτικου της,

άπεφάνθη δτι: α) αί άμοιβαί, έν τφ συνόλφ των,
άνερχόμεναι κατά μέσον δρον διά κάθε έργάτην είς

1955

2.200

'Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει στή Σύρο νέα λι
μενικά εργα, κόστους

3.765.000

δραχμών.

δρχ. μηνιαίως, εlναι ίκανοποιητικαί καί β) ή

δαπάνη διά τάς δοθησομένας τυχόν αvξήσεις δέον νά
καλυφθή έξ οίκονομιών, αί όποία ι θά προκύψουν διά
τής τροποποιήσεως του κανονισμου καί δχι διά τής

24

ΙΟΥΛΙΟΥ

Μέ

αvξήσεως τών τιμολογίων, τοσουτον μάλλον καθ'

1955

άφορμή

τήν

άναγγελία

τής

συγκλήσεως

εκτακτου ίατρικοϋ συμβουλίου, έκφράζονται ζωηρές
άνησυχίες γιά τήν ύγεία τοϋ πρωθυπουργοϋ, Α. Πα
πάγου.

30

ΙΟΥΛΙΟΥ

παρουσιάζει περίσσευμα.
))Κατόπιν τούτου, συμμορφούμενος καί πρός τήν

σύστασιν του κυρίου προέδρου τής Κυβερνήσεως,

δπως έξετάσω μετά συμπαθείας τό αίτημα τών έργα
τών, διά του άπό 30ής 'Ιουλίου έγγράφου μου συνέ

1955

στησα εlς τήν διοίκησιν του ΟΑΠ δπως μέχρι τής

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει τή χορήγηση

πιστώσεως

δσον δ λογαριασμός τών φορτοεκφορτώσεων δέν

23

/:κατ. δραχμών γιά τή χρηματοδότηση

τοϋ εργου διευθετήσεως τής κοίτης τοϋ Στρυμόνα.

10ης Αvγούστου έπανεξετάση τό θέμα, μέ βάσιν τήν
άναζήτησιν του τρόπου καί τών μέσων διά τήν ίκα
νοποίησιν του αlτήματος τών έργατών, μέ ταυτόχρο

νον τροποποίησιν ώρισμένων διατάξεων του κανο

11

Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

νισμου έργασίας, αϊτινες άναμφισβητήτως συνετέ

1955

Μέ έξουσιοδότηση τοϋ Κυβερνητικοϋ Συντονι
στικοϋ Συμβουλίου, δ Κ. Καραμανλής έπιφορτίζεται

νά χειριστεί τό θέμα τών λιμενεργατών τοϋ ΟΑΠ.
Ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, άφοϋ άνέλαβε
τήν πρωτοβουλία γιά έπίλυση τών σχετικών διαφο
ρών, εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη δήλωση:

«Πρό διμήνου περίπου οί φορτοεκφορτωταί του

λιμένος Πειραιώς ύπέβαλον τό αίτημα τής αvξήσεως
τών άποδοχών των. ·Η διοίκησις του ΟΑΠ διά τής
άπό

31.5.54 άποφάσεώς

λουν εlς τήν μειωμέvην άπόδοσιν τών έργατών.

)) Τό Λιοικητικόν Συμβούλιον του ΟΑΠ,
εlς συνεδρίασιν τήν Βην τρέχοντος,

δπως δοθή αϋξησις ήμερομισθίου άπό

συνελθόν

άπεφάσισεν

20-30%,

συγ

χωνευομένου εlς αvτήν του χορηγουμένου ήδη έπιδό
ματος άκριβείας καί τροποποιηθουν ώρισμέναι διατά

ξεις του κανονισμου έργασίας, αϊτινες ήσαν έπαχθείς
διά τόν 'Οργανισμό ν καί καθιέρωσαν εlς παλλάς πε
ριπτώσεις άργομισθίαν.

))Τήν άπόφασιν αvτήν, ή όποία ίκανοποιεί τό αί

της άπέρριψε τό αίτημα του

τημα τών λιμενεργατών καί διασφαλίζει τήν καλυτέ

το, διότι: α) δ όργανισμός δέν ή το νόμφ ύπόχρεος είς

ραν λειτουργίαν του λιμένος, ένεκρίναμεν μέ ώρισμέ

τήν αϋξησιν, τήν έπιβληθείσαν λόγω τής άναπρο

νας τροποποιήσεις άφορώσας τόν χρόνον τής κατα

σαρμογής, καθ' δσον τόσον αvτός δσον καί οί λοι-

βολής τής αvξήσεως καί τό ποσοστόν τής άποδόσε-
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1955- 56

ως, καλουμεν δέ τούς λιμενεργάτας όπως άπό τής

μεγάλων εργων δδοποιίας στόν Πειραιά μέ χρήματα

αϋριον Παρασκευής έπανέλθουν εiς τάς έργασίας

τοϋ όργανισμοϋ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή άνακατασκευή τών

των, διότι aλλως κινδυνεύουν νά παρασυρθουν άπό
ή όποία, μή

λεωφόρων Βασιλέως Γεωργίου Α', Βασιλίσσης Σο

έχουσα νομικόν καί ήθικόν έρεισμα, θά άποβή τελι

φίας, τών δδών Πύλης καί Τζαβέλα πού άποτελοϋν

κώς είς βάρος των».

συγκοινωνιακές άρτηρίες, ή δημιουργία προσπελά

τό προεδρείον των είς περιπέτειαν,

σεως πρός τήν όδό 'Αθηνών, μέσω τών δδών 'Αγίου

14

Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

Διονυσίου καί Κόνωνος, ή συνένωση τοϋ παραλια

1955

Σέ άπάντηση δηλώσεων τοϋ Σ. Βενιζέλου γιά τό
πρόγραμμα

άνοικοδομήσεως

των

'

σεισμόπληκτων

περιοχών τής 'Επτανήσου, δ Κ. Καραμανλής διευ
κρινίζει:

κοί> χώρου τοϋ Κωφοϋ λιμένος (Καρβουνιάρικα) μέ

τή λεωφόρο Χατζηκυριάκου, προκειμένου νά έξυπη 
ρετηθεί ή τουριστική κίνηση, ή διαμόρφωση τής
πλατείας 'Αλεξάνδρας καί ή διαρρύθμιση τοϋ μώλου
τοϋ δρμου Μουνιχίας (τουρκολίμανο), προκειμένου

«Εlναι γνωστόν ότι ή άνοικοδόμησις ήρχισε τήν

/Οην 'Απριλίου έ.έ. καί έπρεπε έν τψ μεταξύ νά λυ

νά έξασφαλιστεί ή άσφαλέστερη δίοδος των πλοίων.
'Η δαπάνη ύπολογίζεται σέ

7 εκατομμύρια

δραχμές.

θουν aπειρα ζητήματα τά όποία άπετέλουν τήν προϋ

Παράλληλα, άποφασίζεται ή συνέχιση τών ερ

πόθεσίν της, όπως σχέδια πόλεων, aρσις έρειπίων,

γων γιά τήν άποπεράτωση τής ίχθυόσκαλας τοϋ Πει

άναδασμοί, προμήθεια 6λικών κ.λ.π. Είς τήν Κεφαλ

ραιά, καθώς καί ή έπέκταση τής κατασκευής καί στά

ληνίαν ύπεγράφησαν

ύπόλοιπα κρηπιδώματα τοϋ λιμένος. 'Η προϋπολο

δέ έν έκτελέσει

5. 716

συμβάσεις, εύρίσκονται

2.885 οίκοδομαί,

έκ τών δποίων

1110

γισμένη δαπάνη, έκτός άπό τά συνεχιζόμενα εργα γιά

είς τήν πόλιν του 'Αργοστολίου. Είς τήν Ζάκυνθον

τή διαπλάτυνση τής γέφυρας Καλαμάνη, άνέρχεται

εύρίσκονται έν έκτελέσει

3.432,

έξ ών

863

είς τήν

πόλιν τής Ζακύνθου. Ή άνοικοδόμησις τέλος τής
'Ιθάκης δλοκληρουται έντός του τρέχοντος έτους

σέ

120

έκατ. δραχμές.

'Ο δήμαρχος Πειραιώς, άπό τήν πλευρά του, έξέ
φρασε τή χαρά του γιά τήν έκτέλεση τών σημαντι

μετά τήν τελευταίαν έπέκτασιν του προγράμματος, ή

κών αύτών εργων όδοποιίας καί εύχαρίστησε τόν

όποία περιέλαβε καί τούς υπολοίπους δικαιούχους

ύπουργό Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων γιά τό

άρωγής. 'Εκεί αύτήν τήν στιγμήν άνεγείρονται καί

ένδιαφέρον του, άλλά καί διατύπωσε τή λύπη του γιά

έπισκευάζονται

οiκοδομαί. Ούτω, τό σύνολον

τό γεγονός δτι δέν προηγήθηκε συζήτηση έπί των

τών έν έκτελέσει οΙκοδομών είς τάς 'Ιονίους Νήσους

σχετικών θεμάτων μέ τούς έκπροσώπους τής δημοτι

άνέρχεται είς

κής άρχής.

883

7.200.

'Εκ τούτων,

946 έχουν

πλήρως

άποπερατωθή καί παραδοθή είς τούς δικαιούχους, έκ
τών 6πολοίπων δέ έν έκτελέσει προβλέπεται ότι έν
τός του Αύγούστου θά παραδοθουν πλήρως άποπερα
τωμέναι2. 750, έξ ών 1.000 είς Κεφαλληνίαν,
Ζάκυνθον καί

150

1.600 είς

είς Ίθάκην, θά βαίvη δέ μέ τόν

αύτόν ρυθμόν ή άποπεράτωσις καί παράδοσις τών
6πολοίπων.

'Εξ aλλου αί 6πογραφείσαι συμβάσεις

ύπερέβησαν τάς

10.000,

6πάρχουν δέ τά δεδομένα τά

όποία πείθουν ότι έvτός του τρέχοντος έτους δ άρι
θμός ούτος θά φθάση τάς

13.000 έναντι

τών

6.000 αί

δποίαι άρχικώς εlχον προγραμματισθή διά τό πρώ

τον έτος. Έκ τών

13.000

τούτων αί

12.000

θά έχουν

καrά τό πλείστον άποπερατωθή ή θά εύρίσκωνται έν
έκτελέσει μέχρι τέλους του έτους.

3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1955

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει τό πρόγραμμα
έκτελέσεως εργων τοϋ ύπουργείου Συγκοινωνιών καί
Δημοσίων

1955-6.

~ Εργων κατά τό νέο οίκονομικό ετος

Προβλέπεται ή διάθεση

437

έκατ . δραχ. γιά

τό δδικό δίκτυο, τά έγγειοβελτιωτικά, άντιπλημμυ

ρικά κ.λ.π. εργα τής χώρας . Στή διάρκεια τοϋ

1957,

έξάλλου, θά εχουν περατωθεί τά ύδρευτικά εργα τής
λίμνης 'Υλίκη ς καί θά άρχίσει ή ϋδρευση 'Αθηνών
-Πειραιώς καί περιχώρων.

Τό πλήρες κείμενο τής άνακοινώσεως εχει ώς
έξή ς:

))Σημειωτέον ότι εiς τούς άριθμούς αύτούς πρέπει

«'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ~Εργων κ.

νά προστεθουν τά άνεγειρόμενα δημόσια κτίρια καί

Καραμανλής άνεκοίνωσε τό πρόγραμμα έκτελέσεως τών

κτίρια κοινής ώφελείας καί τά μεγάλα κοινωφελή

διαφόρων εργων του υπουργείου του κατά τό νέον ο{κονο

έργα, δδοποιίας, λιμενικά κ. τ. λ. 'Η άνοικοδόμησις

μικόν ετος

είς τάς νήσους άποτελεί έπίτευγμα, διά τό δποίον τό

διατίθενται

Κράτος δύναται νά εlναι 6περήφανον)λ

προηγουμένου ετους. Τά εργα ταυτα είναι : Τά άντιπλημμυ

1955-56. Οϋτως διά τά έγγειοβελ τιωτικά εργα
197.700.000 δραχμαί εναντι 129.857.000 του

ρικά εργα 'Έβρου καί Στρυμόνος, τά άρδευτικά φράγματα

23

Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

1955

'Αξιου , 'Αλιάκμονος καί 'Αχελώου, τά ύδραυλικά εργα

Θεσσαλίας, ή έκτροπή του Πηνειου, ή άποξήρανσις τής

Σέ σύσκεψη τοϋ Δ . Σ . τοϋ QΛΠ, ύπό τήν προε

λίμνης Λαψίστης, ή άξιοποίησις τής πεδιάδος ~ Αρτης, ή

δρία τοϋ Κ. Καραμανλή, άποφασίζεται ή έκτέλεση

συμπλήρωσις των άντιπληJiμυρικών εργων του χειμάρρου
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τής Ξάνθης καί τοu Νέστου, ή διευθέτησις τών χειμάρρων

λεως Κιλκίς, Καροπλεσίου, Παμίσου, Τσίπιανης 'Ιωαννί

Χαβρία (Χαλκιδικής), 'Ανθοφύτου, Παλαιοποτάμου Κα

νων, Πύλης Τρικάλων, Καμπέρ 'Αγa 'Ιωαννίνων, Ζάρκου,

στοριaς,

• Εξαπλατάνου, Ν.

'Απολλωνίας, 'Αρωανείου καί

Ριζομύλου Μεσσηνίας, Μικροu Δερίου, 'Ατσιποπούλου

Νευροκοπίου, τά άρδευτικά δίκτυα τών πεδιάδων Σερρών

Κρήτης, Βρωσίνας 'Ηπείρου καί τήν άποπεράτωσιν

καί Δράμας, τά στραγγιστικά τής πεδιάδος Πιερίας, διά

άλλων γεφυρών.

35

φορα εργα Πλατανιaς Κρήτης, ή κατασκευή συλλεκτηρίου

»Διά τήν συντήρησιν του όδικοu δικτύου καί τήν προο

τάφρου Χρυσοu, άλλα έπείγοντα εργα εiς δλην τήν χώραν,

δευτικήν προσαρμογήν των δδοστρωμάτων εiς τάς σημερι

μελέται διαφόρων εργων καί ύδρολογία καί συντήρησις

νάς συνθήκας καί άνάγκας τής κυκλοφορίας θά διατεθοuν

τών κατά τό παρελθόν κατασκευασθέντων εγγειοβελτιωτι

έφέτος

κών εργων.

διά τήν έπιχορήγησιν των προσφάτως διά του νόμου

»Τά άντιπλημμυρικά εργα τοu 'Έβρου, τά φράγματα

40.500.000 δραχμαί.

3155 Ι 55

'Επίσης θά διατεθοuν

100 έκατ.

ίδρυθέντων τοπικών ταμείων επαρχιακής δδοποιί

'Αξιοu, 'Αλιάκμονος καί 'Αχελώου, καθώς καί τά εiς τάς

ας, τά όποία εχουν ύπό τήν έποπτείαν των δδικόν δίκτυον

πεδιάδας Θεσσαλίας, Σερρών, 'Ηπείρου καί Νέστου έκτε
γαλύτερον πρόγραμμα εργων έγγειοβελτιώσεως, τό όποίον

9.000 χιλιομέτρων . Τό έθνικόν όδικόν δίκτυον περιωρίσθη
εiς 7.700 χιλιόμετρα.
»Διά λιμενικά εργα θά διατεθοuν έφέτος 7.950.000 δρα

άνελήφθη μέχρι σήμερον ύπό τοu έλληνικοu Κράτους.

χμαί ώς έξής: Εiς τά λιμενικά εργα Κερκύρας, 'Άνδρου,

λούμενα εργα συνιστοuν, ώς καί άλλοτε έτονίσθη, τό με

»Εiδικώτερον, τά φράγματα 'Αλιάκμονος καί 'Αχελώ
ου, τά όποία θά άποπερατωθοuν έντός του

Μεσολογγίου, Λάγος, Σπετσών, Μυκόνου, καρνάγιο λιμέ

ένωρί

νος Σύρου, Κατακώλου, Ποτιδαίας, Νεαπόλως Βοιών, Θά

τερον τής προβλεπομένης προθεσμίας, μετά του φράγμα

σου, 'Ύδρας, Λεωνιδίου, ή προβλής Πορτοχελίου καί άλ

τος 'Αξιοu, τό όποίον θά άποπερατωθή τό προσεχές ετος,

λα μικρά λιμενικά εργα. 'Επίσης έξετάζεται ή δυνατότης

άποτελοuν τήν προϋπόθεσιν διά τήν άρδευσιν

διαθέσεως πιστώσεων έκτός προγράμματος διά τά λιμενικά

1955-56,

1.200.000

στρεμμάτων εiς τάς πεδιάδας Θεσσαλονίκης καί 'Αγρινί
ου-Μεσολογγίου. 'Επίσης διατίθενται

εργα Ρόδου καί Ρεθύμνου.

έκατ. δραχμαί

»Διά τήν ϋδρευσιν καί άποχέτευσιν τής πρωτευούσης διε

διά τήν συντήρησιν τών ήδη κατασκευασθέντων έγγειο

τέθησαν μέχρι σήμερον έκτων πόρων του νόμου 2916/54 διά

βελτιωτικών εργων.

τήν κατασκευήν του ύδραγωγείου ·Υλίκη ς δρχ.

15

»Εiς τόν τομέα τών εργων όδοποιίας άπό τοu
σήμερον έδαπανήθησαν

483

1953 μέχρι

έκατ. δραχμαί, μή ύπολογιζο

μένων τrον εργων 'Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης,
τά όποία χρηματοδοτοuνται, ώς γνωστόν, άπό εiδικούς πό

20.000.000
25.300.000
δραχμαί. Θά διατεθοuy έφέτος διά τόν πρώτον 27.500.000
δρχ. καί διά τόν άποχετευτικόν άγωγόν 27.500.000. Τά δύο
αύτά εργα θά περατωθοuν έντός του 1957».
καί διά τόν κεντρικόν άποχετευτικόν άγωγόν

ρους . Διά τών πιστώσεων αύτών κατεσκευάσθησαν νέα
άσφαλτικά όδοστρώματα μήκους

1.126

χιλιομέτρων, έγέ

νοντο διανοίξεις νέων τμημάτων έθνικών όδών καί διευ
ρύνσεις τοιούτων έπί μήκους
σθησαν

36

μεγάλαι γέφυραι

τρων καί άλλαι

480 χιλιομέτρων, κατεσκευά
συνολικοί} μήκους 1.480 μέ

'Η «Καθημερινή», μέ άφορμή τίς άνακοινώσεις
του ύπουργου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων nΕργων,
επισημαίνει επιγραμματικά:
·Ο μελετών τό νέον πρόγραμμα εύρίσκεται ταυτοχρό

μικρότεραι, έγένετο δέ έπισκευή καί

νως πρό ένός πλουσίου άπολογισμοu έπιτελεσθέντος εργου

συντήρησις τών άσφαλτικών ταπήτων τοu ύφισταμένου

καί ένός θετικοu, άκομματίστου καί μεγάλης έκτάσεως

δδικοu δικτύου έπί συνολικοί) μήκους

προγραμματισμοί). Πράγματι, έντός τής τρεχούσης 3ετίας

82

1.300

χιλιομέτρων.

»Διά τό νέον οiκονομικόν ετος διατίθενται

96.640.000

έπραγματοποιήθησαν καί μελετώνται εργα, τά όποία δέν

δραχμαί διά τήν κατασκευήν τών έθνικών δδών: Λαρίσης

εγιναν εiς τό έλληνικόν Κράτος έπί μίαν όλόκληρον 50ετί

-Τεμπών- Κατερίνης, Τριπόλεως -'Ολυμπίας, Βουλιαγμέ

αν. Καί, φυσικά, δ κ. Κ. Καραμανλής ε{ ναι καί πάλιν άξιος

νης- Σουνίου, Τριπόλεως -:Καλαμών, 'Αλεξανδρουπόλεως

παντός έπαίνου 173 •

-

'Αρδανίου, Καρδίτσης

-

Φαρσάλων, Φερρών

-

Διδυμο

τείχου, παραλλαγαί 'Αθηνών- 'Ισθμίας, Γιδa- Κατερίνης,

παραλλαγή

• Ιερaς

δδοu, Χαλκίδος

-

χου- Ν. 'Ορεστιάδος- Συνόρων, Γεφύρας (τοψίν)- Πολυ
κάστρου
Κατάρας

λου

-

-

Συνόρων, Μουργκάνι

ροu, Χανίων

Κορώνου

-

Γρεβενών, Τρικάλων

-

'Ιωαννίνων, Λεβαδείας- Δελφών- 'Ιτέας, Βό

Πηλίου, Σπάρτης

Φλωρίνης

-

-

-
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'Ενώ διεξάγονται στό Λονδίνο οι εργασίες τής
Τριμερους Διασκέψεως γιά τήν Κύπρο μέ τή συμμε

τοχή των ύπουργών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, τής

- • Αλμυ

Τοuρκίας καί τής Μ. Βρετανίας, δ τουρκικός οχλος

- Σκεπαστοί),
Τριπόλεως - Σπάρτης,

επιδίδεται σέ βανδαλισμούς καί βιαιοπραγίες πρω

Καλαμών, 'Αγχιάλου

·Ηρακλείου, Λαγκαδa- Σωχοu

'Εδέσσης, 'Ικαρίας,

6

Αiδηψοu, Διδυμοτεί

'Απόλλωνος Ν. Νάξου, Διαβατά- Κιλκίς, Πύ

λης- Στουρναρέϊκων, Δάφνης- χλμ.

τοφανους εκτάσεως σέ βάρος τών 'Ελλήνων τής

Κωνσταντινουπόλεως, τών περιουσιών των, τών έλ

Πατρών- Τριπό

ληνικών σχολικών κτιρίων καί τών εκκλησιών, κα

λεως, Κερκύρας- Παλαιοκαστρίτσης, Κοζάνης- Πτολεμαί

θώς καί σέ επιθέσεις εναντίον των έλληνικών διπλω

55

δος- Φλωρίνης, Κομοτηνής- 'Αλεξανδρουπόλεως, Σπάρ
της

- Γυθείου, 'Αμφιπόλεως - Μεσορράχης, Βεροίας - Να
ούσης, • Ηρακλείου - ·Α γ. Νικολάου -Σητείας, Θεσσαλο
νίκης - 'Αγίου nΟρους.
»'Επίσης, 24.710.000 διά τήν κατασκευήν τών γεφυρών
'Έβρου,

n

Αρδα, 'Αχελώου, Σρυμονικοu Σερρών, 'Αξιουπό-

ματικών άρχων καί του έλληνικου περιπτέρου τής
Διεθνους 'Εκθέσεως στή Σμύρνη.

13
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Στή

1955

διάρκεια συνεδριάσεως του

Ύπουργικου
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Συμβουλίου, δ Κ. Καραμανλής άναφέρεται στό κυ

ής μiiς συνεβούλευσαν νά προσέλθωμεν είς τήν Διά

πριακό ζήτημα καί έπισημαίνει δτι, χωρίς νά διαχω~

σκεψιν του Αονδίνου, χωρίς νά lχουν έξασφαλίση ή

ρίζει τίς ευΘύνες του άπό τήν Κυβέρνηση, ε{ναι ύπο

τουλάχιστον προβλέψη τά άποτελέσματά της.
))Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι, όπως έξελίχθησαν

χρεωμένος νά διαπιστώσει τή διάπραξη σφαλμάτων

τά πράγματα, δημιουργείται διά τήν 'Ελλάδα ζήτημα

στό χειρισμό του θέματος.
Ή παρέμβαση του ύπουργου Δημοσίων ~Εργων

έντοπίστηκε στά άκόλουθα σημεία:

όμως θά πρέπει νά έξετασθή βραδύτερον, άφου κα
ταστήσωμεν γνωστόν εlς αvτούς ότι μiiς άπασχολεί

«Κύριοι συνάδελφοι,

)) 'Εξ

έπανεξετάσεως τής έξωτερικής μας πολιτικής. Τουτο

ήδη τό θέμα αvτό καί άφου έκδηλωθουν α{ άντιδρά

αίτίας του Κυπριαιωυ περιήλθομεν είς μίαν

σεις των.

κατάστασιν όχι άπλώς δυσάρεστον, άλλά δραματι
κήν.

))Είδικώτερον μέ τήν Τουρκίαν δέν δυνάμεθα, καί
aν τό θέλωμεν, νά άποκαταστήσωμεν σχέσεις, έάν ό

)) Καλούμεθα νά έπιλέξωμεν μεταξύ μιiiς άδιαλλά
κτου πολιτικής μέ κίνδυνον νά έπαυξήσωμεν τάς ση

έλληνικός λαός, όστις έπλήγη βαθύτατα, δέν λάβη
πλήρη {κανοποίησιν.

μερινάς μας δυσχερείας καί μιiiς ήπίου πολιτικής μέ

))Νομίζω ότι ή 'Αμερική καί ύποχρέωσιν lχει καί

άποτέλεσμα νά ύποστώμεν έθνικήν ταπείνωσιν καί

συμφέρον νά παρέμβη άποφασιστικά είς τήν ύπόθε

νά άπαγοητεύσωμεν τόν έλληνικόν λαόν.

)) 'Από

τό άδιέξοδον αvτό δέν δυνάμεθα νά έξέλ

σιν αύτή ν.

'Εάν άνελάμβανε τήν πρωτοβουλίαν τfί

συστάσει μιiiς έπιτροπής, είτε διά του ΟΗΕ είτε διά

θωμεν, εi μή μόνον έάν προκαλέσωμεν μίαν aμεσον

του ΝΑ ΤΟ, ή όποία νά έξετάση έξ ύπαρχής τό όλον

παρέμβασιν τής 'Αμερικής, ή όποία νά ίκανοποιή

ζήτημα καί ήμiiς θά lβγαζε άπό τό παρόν άδιέξοδον

ουσιαστικώς καί ήθικώς τήν 'Ελλάδα.

))

'Η σωτηρία αvτή παρέμβασις θά ήδύνατο νά

καί τό κυπριακόν ζήτημα θά προωθείτο ή τουλάχι
στον θά παρέμενεν άνοικτόν.

προκληθή έάν έτονίζαμ ε ν πρός τήν Άμερικήν μέ

))Πρός τήν κατεύθυνσιν αvτήν, λοιπόν, θά πρέπει

θάρρος καί είλικρίνειαν τάς δλεθρίας συνεπείας τάς

νά έκδηλωθή εντονος καί ταχεία ή προσπάθειά μας.

δποίας θά είχε έπί τών συμμαχιών μας άλλά καί έπί

Δεδομένου δέ ότι δέν γνωρίζομεν ποίας νέας έξελί

τής έσωτερικής μας καταστάσεως ένδεχομένη άδια

ξεις θά παρουσιάση τό ζήτημα τουτο, όφείλομεν νά

φορία της.

τό άντιμετωπiσωμεν μέ περίσκεψιν συνδεδυασμένην

))Εlναι άληθές ότι ή κριτική έκ τών ύστέρων είναι

μέ θάρρος)).

εύκολος.

'Ο Στ. Στεφανόπουλος σέ άπάντηση τών παρα

))Είναι όμως έξ ίσου άληθές ότι κάθε πολιτική

τηρήσεων του Κ. Καραμανλή, ύποστήριξε δτι δ

κρίνεται άπό τ' άποτελέσματά της. Χωρίς νά θέλω νά

στρατάρχης Παπάγος ε{χε θέσει τό Κυπριακό ώς θέ

διαχωρίσω τάς εvθύνας μου άπό τήν Κυβέρνησιν, εί

μα καθόδου του στήν πολιτική καί συνεπώς «Καί άν

μαι ύποχρεωμένος νά εϊπω ότι έάν πρόκειται ή πολι

έγίνοντο έπ ' αύτου 'Υπουργικά Συμβούλια, δέν θά

τική μας έπί του Κυπριακου νά κριθή άπό τά γεγονό

ε{χον διάφορον αποτέλεσμα , εστω καί άν ε{χε τις

τα τών τελευταίων έβδομάδων, ύπήρξεν άτυχής. Διό

διάφορον γνώμην χειρισμοί> , διότι ή στάσις του έπί

τι δέν νομίζω ότι θά ήτα έπιτετραμμένον, έάν προε

του θέματος ήτο άκαμπτος». Σχετικά μέ τό ρόλο των

βλέπετο αvτή ή έξέλιξις, ν, άκολουθούσαμεν τήν

'Ηνωμένων Πολιτειών, δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνή

πολιτικήν τήν δποίαν 1]κολουθήσαμεν.

σεως παρετήρησε δτι «άν μετέσχομεν τής Τριμερους

))Μέ τήν εvκαιρίαν αvτήν θά ήθελα νά διατυπώσω

Συσκέψεως του Λονδίνου τό επράξαμεν διότι είχομεν

καί τό παράπονον ότι μετά διετίαν, διά πρώτην φο

σοβαράς διαβεβαιώσεις αύτών δτι τά πράγματα θά

ράν ενα θέμα τοιαύτης έθνικής σημασίας, όπως τό

έπήγαιναν έκεί καλά» 174 •

Κυπριακό ν, άπασχολεί τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον.
))Νομίζω ότι έάν τό

'Υπουργικόν Συμβούλιον

ένημερώνετο τακτικώτερον έπί του θέματος αvτου θά
ή το δυνατόν ί'σως νά διατυπωθουν σκέψεις καί παρα
τηρήσεις αί όποίαι θά προελάμβανον τήν σημερινή ν

έξέλιξιν.

17
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Ό Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός aπό τό βασι

λέα, μέ τόν όποίο καί εχει συνομιλία διάρκειας

50'.

Δέν εγινε δποιαδήποτε έπίσημη άνακ:οίνωση γιά
τό περιεχόμενο τής συνομιλίας. ·Ο ίδιος δ ύπουργός

))Νομίζω ότι τά παράπονά μας κατά τών 'Αμερι

Δημοσίων 'Έργων δήλωσε δτι δέν εκαμε όποιαδήπο

κανών δέν είναι δυνατόν νά Ισχύσουν διά τό παρελ

τε εισήγηση γενικότερης πολιτικής φύσεως κ:αί δτι

θόν, διότι έξ όσων γνωρίζω, ύπήρξαν άδικοι ί'σως,

άπασχόλησε τόν άνακτα μόνον μέ θέματα τής άμε

άλλά εΙλικρινείς άπέναντί μας, δεδομένου ότι έξ άρ

ση ς άρμοδιότητάς του.

χής καί κατ ' έπανάληψι ν μiiς έδήλωσαν ότι θεωρουν
aκαιρον τήν άνακίνησιν του κυπριακου ζητήματος.

)) 'Η εvθύνη

των όμως είναι άναμφισβήτητος άφ'

' Εν τούτοις, ή συνάντηση θά δώσει λαβή στήν
έξακολουθητική διατύπωση ύποθέσεων κ:αί θά έντε ί
νει τή φημολογία σχετικά μέ τή θέση καί τό ρόλο
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

του Κ . Καραμανλή στό πλαίσιο τών έξελίξεων πού

ώματος τής αύτοδιαθέσεως γιά τόν κυπριακό λαό.

διαγράφονταν σέ συνάρτηση μέ τήν έπιδείνωση τής

Μετά τήν άπορριπτική είσήγηση τής 'Επιτροπής

ύγείας του πρωθυπουργοu.

-7

ψήφοι έναντίον,

4

ύπέρ καί

4

άποχές- τό θέμα

είσάγεται στήv 'Ολομέλεια, δπου καί μέ ψήφους

20
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ύπέρ,

'Ενώ έντείνεται ή άναφορά του όνόματός του ώς
πιθανοu μελλοντικοί) πρωθυπουργοu, δ Κ. Καραμαν

28

κατά καί

22

άποχές, άποφασίζεται νά μήν

10

έγγραφεί στήν ήμερησία διάταξη τής ΙΟης Γενικής
Συνελεύσεως.

λής, βρίσκεται στήν άνάγκη νά άπευθύνει στή διεύ
θυνση τής έφη μερίδας «'Ελευθερία)) τήν άκόλουθη
έπιστολή:

))Κατά τόν τελευταίον καιρόν ή πολιτική είς τόν
τόπον μας έπήρε τήν μορφήν κουτσομπολιού. 'Α να

γράφονται διάφορα αύθαίρετα καί άνακριβή πράγμα
τα, μέ aποτέλεσμα νά δημιουργήται μία έκτεταμένη

καί έπικίνδυνος σύγχυσις. Κάτι άνάλογον συμβαίνει
καί μέ όσα ανεγράφησαν προσφάτως είς τόν τύπον,
έν σχέσει μέ τάς aπόψεις τάς δποίας ύπεστήριξα έπί
'Υπουργικόν Συμβούλιον

τής παρελθούσης Τετάρτης. "Οπως θά βεβαιωθήτε,

όταν καταστή δυνατόν άζημίως διά τό Κυπριακόν, θά
έλθουν είς τήν δημοσιότητα τά πρακτικά τής συνε

δριάσεως έκείνης. "Οσον άφορά τά συμπεράσματα
είς τά όποία aγεσθε, έν σχέσει μέ τάς προσωπικάς
μου έπιδιώξεις, έπιθυμώ νά σaς βεβαιώσω ότι aντι
παθώ, καί έκ πεποιθήσεως aντιτίθεμαι πρός οίανδή

ποτε ξένην παρέμβασιν είς τά έσωτερικά μας πρά
γματωλ
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1955

'Ενώ έντείνονται οί φήμες γιά τή σοβαρή πιθανό

«Φίλε κ. Διευθυντά,

τοv Κυπριακού κατά τό

26

τητα

άναθέσεως

του

στόν Κ. Καραμανλή

ij

σχηματισμοu

Κυβερνήσεως

καί, σύμφωνα μέ μερίδα τοϋ

άντιπολιτευόμενου τύπου, γιά βολιδοσκοπήσεις άπό
τήν πλευρά τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων »Εργων πρός

τήν κατεύθυνση πολιτικάιν προσώπων καί έξωκοι
νοβουλευτικών παραγόντων, προκειμένου νά μετά

σχουν στή νέd Κυβέρνηση, δ ϊδιος διαψεύδει κατη

γορηματικά τίς πληροφορίες γιά συνεννοήσεις μέ
πρόσωπα, μέ τά περισσότερα άπό τά όποία εχει νά

έπικοινωνήσει άπό μακροϋ. 'Εφόσον θά άντιμετωπι
ζόταν, σέ δεδομένη στιγμή, πολιτικό πρόβλημα,

ij aν

άνέκυπτε, λόγω άνάγκης, θέμα σχηματισμοϋ aλλης

Κυβερνήσεως, ή τελευταία αύτή θά δφειλε νά προέρ
χεται άπό τή Βουλή καί νά στηρίζεται στήν έμπι
στοσύνη της.

Μέ τή δήλωση αύτή τοϋ Κ . Καραμανλή τέθηκε
ούσιαστικά τέρμα στίς είκασίες γιά προσπάθειές του
νά σχηματίσει Κυβέρνηση «μεταβατική)). Σύμφωνα,

1955

έξάλλου, μέ δημοσιογρφικές πηγές, κατά τή συνε
δρίαση τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου τής 27ης Σε

Συζητείται στά 'Ηνωμένα »Εθνη ή δεύτερη προ

πτεμβρίου, στό όποίο δέν πήρε μέρος γιά ίδιωτικούς

σφυγή τής 'Ελλάδος γιά τήν Κύπρο, βασισμένη,

λόγους, κρίθηκε δτι ή διάψευση άπό μέρους του τών

δπως καί ή προηγούμενη, στήν έπίκληση του δικαι-

σχετικών πληροφοριών τερματίζει τό δλο θέμα.
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'Η άνάθεση, μετά τό θάνατο του 'Αλέξανδρου Παπάγου, τής έντολής γιά τό σχηματισμό τής νέας
Κυβερνήσεως στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή έγκαινίασε νέα περίοδο στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Ή
διαπίστωση δτι ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων είχε έπιτελέσει εργο γενικής άναγνωρίσεως έπέδρασε
καθοριστικά στή σχετική άπόφαση του βασιλέως Παύλου. Παρά τίς μεμονωμένες άντιδράσεις ήγετικών
κυρίως παραγόντων τής πολιτικής ζωής, ή άνάληψη τής πρωθυπουργίας θά άποτελέσει τό προοίμιο στήν

άνάδειξη τοu Κ. Καραμανλή ώς άδιαμφισβήτητου ήγέτη στό χώρο τής παρατάξεως τοu 'Ελληνικοu
Συναγερμοu. 'Η σύσταση τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως, τρείς μήνες άργότερα, θά μορφοποιή

σει τίς τάσεις γιά άνανέωση καί διεύρυνση πού είχαν συνυφανθεί μέ τή μαζική σύνταξη πολιτικών
στελεχών καί σημαντικής μερίδας τής κοινής γνώμης στό πλευρό του.
'Η πρώτη Κυβέρνηση Καραμανλή, παρά τό μεταβατικό χαρακτήρα της, θά άντιμετωπίσει άποφασι

στικά τά περισσότερο έπείγοντα προβλήματα στό πεδίο ίδιαίτερα τής οίκονομικής καί τής έξωτερικής
πολιτικής. Τά μέτρα αύστηρών οίκονομιών, μέ στόχο τήν ίσοσκέλιση του προϋπολογισμοί) καί τή
σταθεροποίηση του νομίσματος, θά συνδυαστοuν μέ τήν έντατικοποίηση τής έκτελέσεως του προγράμ
ματος δημοσίων έπενδύσεων, τήν έκκαθάριση τοu χρόνιου θέματος τών παγωμένων πιστώσεων καί τήν
ένίσχυση τών παραγωγικών κλάδων, ίδιαίτερα τής γεωργίας. Στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής, θά

προασπίσει σταθερά τό δικαίωμα τών Κυπρίων γιά τήν αύτοδιάθεση καί θά άξιώσει άπό τήν ~ Αγκυρα
άμεση ίκανοποίηση γιά τίς άνθελληνικές έκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου

1955. Ιέλος,

θά μεταβάλει τόν

έκλογικό νόμο καί θά έπιταχύνει τήν προσφυγή σέ γενικές έκλογές.

4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ό Συναγερμός άνέλαβε τήν έξουσίαν vπό συν

1955

' Ο 'Αλέξανδρος Παπάγος, μετά άπό μακρά άσθέ
νεια, άποθνήσκει.

5

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

λευσιν δμως

rov

πρώτου ετους, ήρχισαν νά έμφανί

ζωνται αί όργανικαί του άδυναμίαι. 'Η άνομοιογέ
νειά του, δ άνταγωνισμός τών έπιτελών του, ή πολι

1955

Μετά καί τήν τυπική παραίτηση τής Κυβερνήσε
ως , ό βασιλεύς άναθέτει τήν έντολή γιά τό σχηματι

σμό νέας Κυβερνήσεως στόν Κ. Καραμανλή .

θήκας πού vπέσχοντο τήν έπιτυχίαν. Μετά τήν παρέ

Ή

έπίσημη άνακοίνωση άναφέρει:
«Σήμερον τό άπόγευμα ύπεβλήθη καί τυπικώς είς τήν

τική άπειρία τοί5 Παπάγου καί προπαντός ή προκλη
τική προσπάθεια τοί5 Μαρκεζίνη νά τόν vποκαθιστa,

προεκάλεσαν τά πρώτα ρήγματα είς τάς τάξεις του
καί τόν ώδήγησαν τελικώς είς άποτυχίαν. Τήν aνοι
ξιν τοί5

1954,

δ κ. Μαρκεζίνης άπεχώρησεν άπό τήν

Κυβέρνησιν καί έν συνεχεί~ καί άπό τόν Συναγερμό ν

Α . Μ . τόν βασιλέα ή παραίτησις τής Κυβερνήσεως ύπό τών

καί ίδρυσε νέον κόμμα. 'Η άποχώρησίς του έδημι

άντιπροέδρων αύτής .

ούργησε πράγματι κενόν, διότι vπήρξεν έκείνος ό

»Κατόπιν τούτου ή Α. Μ. ό βασιλεύς καλέσας παρ' Αύ

δποίος κατήρτισεν καί εθεσεν είς έφαρμογήν τό κυ

τφ τόν βουλευτήν Σερρών κ. Κ. Καραμανλήν, άνέθεσεν

βερνητικόν πρόγραμμα. Ή κατάστασις έπεδει νώθη

αύτφ τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως».

άργότερον συνεπεί~ τών έκτεταμένων σεισμών πού

Στίς είδικότερες συνθήκες πού συνέχονται μέ τήν

επληξαν τήν χώραν, τής έκδηλωθείσης οlκονομικής

άνάθεση τής έντολής , άναφέρεται ό Κ. Καραμανλής

δυσπραγίας καί προπαντός τής έμπλοκής τοί5 Κυπρι

σέ κείμενο πού ύπαγόρευσε στή διάρκεια τής διαμο

ακοί5 πού προεκάλει ζωηράς άνησυχίας, δεδομένου

νής του στό Παρίσι:

δτι, έκτός τής διπλωματικής, ελαβεν μέ τήν πάροδον
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τού χρόνου καί πολεμική ν μορφήν. Τόν 'Απρίλιο ν

έπανελήφθησαν δύο ή τρείς φοράς, άλλά εlχον μάλ

τού

λον φιλολογικόν χαρακτήρα. Περί τά τέλη Αύγού

1955,

ό Γ. Γρίβας, άπόστρατος συνταγματάρχης

ύπό τό ψευδώνυμον "Διγενής", άπό συμφώνου μέ τόν

στου μέ έπεσκέφθη tτερος άνακτορικός, ό όποίος

Μακάριον~έκήρυσσεν εiς τήν Κύπρον τόν ί'νοπλον

μοv άνεκοίνωσεν δτι δ βασιλεύς, πεισθείς δτι δέν

άγώνα κατά τών VΑγγλων. Διαθέτων, έκτός τής γεν

έπρόκειτο νά άποκατασταθή ή ύγεία τού πρωθυπουρ

ναιότητος, καί iδιοφυίαν συνωμοτικήν συνεκρότησε

γού, έσκέπτετο νά ζητήση τήν παραίτησίν του διά νά

τήν πολεμική ν όργάνωσιν τής ΕΟΚΑ, ή όποία συνή

διευκολυνθή εiς τόν διορισμόν νέας Κυβερνήσεως

γειρε τήν νεολαίαν τής νήσου καί ήνάγκασε τούς

καί δτι ύπελόγιζε νά άναθέση εiς έμέ τήν προσπάθει

'Άyyλους νά μετακινηθούν τού "ποτέ", πού έξέφρα

αν αύτή ν. Τού εlπα δ τι συμμεριζόμουν τάς άνησυχίας

ζε τήν πολιτικήν τού Ήντεν.

τού βασιλέως διά τήν ύφισταμένην έν τfj χώρ(! κατά

»Καί σάν νά μήν ί'φθαναν δλα αύτά, κατά τήν

aνοιξιν τού

1955 ήσθένησε σοβαρώς ό Παπάγος,

στασιν, δτι έκτιμώ βαθύτατα τήν έκδηλουμένην πρός

πά

τό πρόσωπόν μου έμπιστοσύνην, άλλά δτι δέν νομί

σχων άπό φυματίωσιν τών νεφρών ή άπό καρκίνον

ζω δτι θά ήτο όρθόν νά ζητήση τήν παραίτησιν τού

τών έπινεφριδίων. Καί τό θέτω διαζευκτικώς, διότι

άσθενοvντος πρωθυπουργού, διότι τούτο θά προεκά

διεπράχθη καί τότε τό σφάλμα νά περιβληθή μέ μυ

λει συναισθηματικάς άντιδράσεις παρά τfj κοινfj

στήριον ή άσθένεια τού πρωθυπουργού, δπως συνέβη

γνώμrι, ή όποία θά τό άπέδιδεν εiς τήν παλαιάν γνω

άργότερον καί μέ τήν άσθένειf!ν τού βασιλέως Παύ

στή ν διένεξιν μεταξύ Στέμματος καί Παπάγου. Ήτο

λου. Τό μυστήριον αύτό, τό όποίον εiς άμφοτέρας

ή πρώτη φορά πού έλάμβανα γνώσιν δ τι ό βασιλεύς

τάς περιπτώσεις ύπηγορεύθη άπό λόγους πολιτικής

άπέβλεπεν είς έμέ διά τήν διάδοχον Κυβέρνησιν.

σκοπιμότητος, παρημπόδισεν ίσως τήν λήψιν δλων
τών μέτρων έκείνων, τά όποία έπέβαλλεν ή iατρική
δεοντολογία διά τήν σωτηρίαν τών άσθενών.

»Κατά τό θέρος τού

1955

;; Ό βασιλεύς

έξετίμησε προφavώς τήν σύστασίν

μου καί μετά τινας ήμέρας άνεχώρει διά τήν Γιουγ
κοσλαβίαν. 'Όταν δμως έπανήλθεν εύρήκε χειροτέ

ήσαν ί'κδηλα τά συμ

ραν τήν κατάστασιν, δεδομένου δτι, έν τφ μεταξύ

πτώματα . τής πολιτικής κακοδαιμονίας τής χώρας.

εlχε ναυαγήσει ή Διάσκεψις τού Λονδίνου μέ τάς

Εiς τούτο, πέρaν τών ούσιαστικών λόγων, συνέβαλε

γνωστάς δραματικάς διά τήν

καί ή άδίστακτος πολεμική τής άντιπολιτεύσεως, ή

Άπεφάσισεν ώς έκ τούτου νά τερματίση τήν κρίσιν

όποία εlχε πράγματι άποχαλινωθή. Ή κατάστασις

πού δημιουργούσε ή παρατεταμένη άσθένεια τού

αύτή έπεδεινώθη βαρύτατα μετά τήν άτυχη Διάσκε

πρωθυπουργού καί πρός τούτο έκάλεσε μεταξύ

ψιν τού Λονδίνου καί τά τραγικά εiς βάρος τού 'Ελ

18 Σεπτεμβρίου

'Ελλάδα συνεπείας.

16 καί

διαφόρους πολιτικάς προσωπικότη

ληνισμού τής Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης γε

τας, μεταξύ τών όποίων καί τόν γράφοντα, διά νά

γονότα τής 6ης Σεπτεμβρίου, πού μετέβαλαν τήν πο

άκούση τάς άπόψεις των. 'Ο βασιλεύς έπεθύμει, καί

λιτική ν εiς έθνικήν πλέον κρίσιν.

όρθώς, ριζικήν λύσιν, ή όποία δμως προϋπέθετε τήν

;; Ή

κατάστασις αύτή ήτο φυσικόν νά προκαλή

παραίτησιν τού άσθενοvντος πρωθυπουργού. Μή θέ

άνησυχίας καί εiς τό Στέμμα καί εiς tόν πολιτικόν

λων δμως, διά τούς λόγους πού άνέφερα, νά θέση

κόσμον τής χώρας καί εiς τήν κοινήν γνώμη ν. Μέσα

εύθέως τό θέμα τής παραιτήσεως, άπηύθυνε έπιστο

εiς αύτό τό κλίμα τής συγχύσεως, τήν όποία ν έπέτει

λήν πρός τόν Παπάγον, διά τής δποίας τόν παρεκά

νε καί τό άτυχές διά τήν στιγμήν έκείνην γεγονός τής

λει δπως δώση ό ίδιος λύσιν εiς τό πρόβλημα τό

ύπάρξεως δύο άντιπροέδρων άνταγωνιζομένων άλλή

κυβερνητικόν.

λους, άντηλλάσσοντο άπόψεις μεταξύ τών διαφόρων
παραγόντων τής δημοσίας μας ζωής διά τήv άνεύρε

σιν διεξόδου άπό τήν κρίσιμον αύτήν κατάστασιν.
;;Περί τά τέλη 'Ιουνίου τού

1955 έκλήθην

εiς τό

σπίτι ένός αύλικοv, δπου συνήντησα τούς κυρίους

;; 'Ολίγας

d5ρας πρό τού θανάτου του ό Παπάγος,

άντί νά παραιτηθή δπως άνέμενε ό βασιλεύς, ύπεδεί
κνυε διά έπιστολής τόν κύριον Στεφανόπουλον ώς

άναπληρωτήν του διά τόν χρόνον τής άσθενείας του.
Ό ετερος τών άντιπροέδρων, κύριος Κανελλόπου

Πιπινέλην, Μαvρον καί νομίζω καί τόν κύριον Κα

λος,

σιμάτην. Ό οiκοδεσπότης μiiς εlπεν δτι ό βασιλεύς

άσθενοvντα πρωθυπουργόν τήν παραίτησίν του. Πα

άντέδρασεν έντόνως καί ύπέβαλε πρός τόν

ήτο άνήσυχος άπό τήν έν γένει κατάστασιν καί κυ

ραλλήλως, άπό ώρισμένους κύκλους ήμφεσβητείτο ή

ρίως άπό τήν άσθένειαν τού Παπάγου, τήν όποίαν

έγκυρότης τού διορισμού, δεδομένου δτι κατά τήν

έθεώρει άνίατον. Καί δτι θά έπεθύμει ώς έκ τούτου

ώραν τής ύπογραφής του ό στρατάρχης έφέρετο

ώρισμένοι νέοι aνθρωποι νά έξετάσουν τήν δυνατό

έτοιμοθάνατος. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ί'λαβε χώ

τητα δημιουργίας διαδόχου κυβερνητικού σχήματος.

ραν δ θάνατος τού στρατάρχου Παπάγου, τήν 4ην

'Όταν άπεχωρίσθημεν, ό περί ού λόγος άνακτορι

κός μοv εlπεν δτι ό βασιλεύς θά έπεθύμει νά άναπτύ

'Οκτωβρίου

1955.

;; 'Ο θάνατός του

προεκάλεσε βαθείαν συγκίνησιν

ξω iδιαιτέραν προσπάθειαν πρός τήν κατεύθυνσιν αύ

άλλά καί άνησυχίαν, άκόμη καί εiς έκείνους πού

τή ν καί τίποτε πέραν αύτοv. Αί συναντήσεις αύταί

έπίστευαν δτι άπέτυχεν εiς τήν διακυβέρνησιν τής
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χώρας. Εlχε τήν αίγλην του νικητου δύο πολέμων.

ρίους Κανελλόπουλον καί Στεφανόπουλον, διά νά

Εlχε κυρος διεθνές καί ήγείτο τής μόνης συγκεκρο

τούς άνακοινώσω δ ί'διος τήν άπόφασιν του βασιλέως

τημένης πολιτικής δυνάμεως τής έποχής έκείνης.

καί νά τούς έξηγήσω τάς σκέψεις αϊτινες τόν ifγαγον

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ήτο φυσικόν νά αΙσθάνε

εlς αύτή ν.

ται ή χώρα τό κενόν, πού κατέλιπεν δ θάνατός του.

συγκρατημένην καί εύπρεπή δυσαρέσκειαν καί πα

»Τό άπόγευμα

'Ο κύριος Κανελλόπουλος έξεδήλωσε

τής 5ης ·Οκτωβρίου μέ έκάλεσεν δ

ρετήρησεν οτι αί περιστάσεις εlναι δύσκολοι καί

βασιλεύς καί, άφου μου έξέφρασε τίς άνησυχίες του

συνεπώς βαρείαι αί εύθυναι μου, χωρίς τελικώς νά

διά τήν κατάστασιν, μέ ιjρώτησεν έάν κατά τήν γνώ

καθορίση τήν θέσιν του. Τήν έπίσκεψίν μου εlς τόν

μη ν μου θά ιjδύνατο τό άπορφανισθέν κόμμα του Συ

κύριον Στεφανόπουλον δέν έπραγματοποίησα, διότι

ναγερμου νά άναδείξη όμοφώνως νέον άρχηγόν. Του

έπληροφορήθην, έν τφ μεταξύ, οτι ούτος, λαβών

άπήντησα οτι άμφιβάλλω περί αύτου καί οτι νομίζω

γνώσιν του γεγονότος, έξεδήλωσε πρός τούς δημο

οτι ή συνέλευσις, διά νά άποφύγη τήν διάσπασιν, θά

σιογράφους κατά τρόπον lfντονον τήν άντίθεσίν του,

ifγετο μάλλον εiς τήν άπόφασιν, εiς πρώτον τούλά

δηλώσας μάλιστα οτι θά άγωνισθή διά τήν ματαίω

χιστον στάδιον, τής άναδείξεως διοικούσης έπιτρο

σιν τής δοθείσης λύσεως.

πής. 'Ο βασιλεύς μου άπήντησεν οτι αύτή ή το καί ή

)> Ή άνάθεσις τής έντολής προεκάλεσε ποικίλας

δική του γνώμη, ή όποία ένισχύετο καί άπό τάς πλη

άντιδράσεις.

ροφορίας τάς όποίας εlχεν άπό διαφόρους πλευράς,

δρασε κυρίως δ κύριος Στεφανόπουλος, δ όποίος, συ

Άπό πλευράς μέν Συναγερμου, άντέ

καί οτι, συνεπείq τούτου, εlχε προέλθει εiς τήν άπό

νεπικουρούμενος καί άπό τούς κυρίους Παπαληγού

φασιν νά μου άναθέση τόν σχηματισμόν τής νέας

ραν καί Πρωτοπαπαδάκην, προσεπάθησε καθ· ολην

Κυβερνήσεως, διότι αί περιστάσεις έπέβαλλον τόν

τήν νύκτα τής 5ης πρός τήν 6ην 'Οκτωβρίου νά συγ

άμεσο ν τερματισμό ν τής πολιτικής κρίσεως.

'Επί

κεντρώση ύπογραφάς έπί πρωτοκόλλου άποδοκιμά

στευεν, οπως μου εlπεν, οτι λόγω τής μοιραίας φθο

ζοντος τήν δοθείσαν λύσιν. Παραλλήλως, έπέσπευσε

ράς πού εlχον ύποστή, Ιδίως κατά τόν τελευταίον

τήν σύγκλησιν τής συνελεύσεως του κόμματος, διά

καιρόν, οί δύο άντιπρόεδροι τής Κυβερνήσεως, ή

τήν πρωίαν τής έπομένης, ένώ αϋτη έπρόκειτο νά

έκλογή μου θά άνταπεκρίνετο καί εiς τάς περιστά

γίνη μετά τήν κηδείαν του άποβιώσαντος πρωθυ

σεις, άλλά καί εiς τάς προσδοκίας τής κοινής γνώ

πουργου. Καί εlναι μέν άληθές οτι συνεκέντρωσαν

μης. Του άπήντησα οτι έκτιμώ βαθύτατα τήν έμπι

ώρισμένον άριθμόν ύπογραφών, άλλά τήν έπομένην

στοσύνην του καί οτι δέν θά έδίσταζα νά άναλάβω

ή προσπάθεια ιjτόνισε καί λόγω τής ταχύτητος καί

τήν βαρείαν εύθύνην τήν όποίαν μου ένεπιστεύετο.

άποφασιστικότητος, μέ τήν όποίαν άντιμετώπισα

'Επέστησα ομως τήν προσοχή ν του έπί δύο σημείων:

τήν κατάστασιν, άλλά καί λόγω του πνεύματος, τό

πρώτον, οτι διά τής έπιλογής μου θά προεκάλει προ

όποίον έπεκράτησε κατά τήν συνέλευσιν τής έπομέ

σωπικάς δυσαρεσκείας καί δεύτερον, οτι δέν ifμουν

νης. Πράγματι, κατά τήν συνέλευσιν άπεκρούσθη ή

βέβαιος aν θά μέ στηρίξη ή Βουλή καί οτι, έν περι

πρότασις Στεφανοπούλου, οπως τό κόμμα άποδοκιμά

πτώσει καταψηφίσεώς μου, θά εlχε νά άντιμετωπίση

ση τήν δοθείσαν λύσιν, καί έπεκράτησεν ή άποψις, ή

νέον καί ί'σως δυσκολώτερον πρόβλημα.

»'Ο βασιλεύς μου άπήντησεν οτι, μολονότι τά

εlχε σκεφθή ολα αύτά, παρά ταυτα έπίστευεν οτι ή

ύποστηριχθείσα άπό τούς κυρίους Κανελλόπουλον,
Ράλλην,

Τσουδερόν κ.a., οπως άναβληθή ή συνέ

λευσις διά τό άπόγευμα τής έπομένης.

λύσις τήν όποίαν προέκρινεν έπεβάλλετο άπό τάς

»Εiς τήν συνέλευσιν αύτή ν δέν προσήλθα δ ί'διος,

περιστάσεις. Προσέθεσε δέ οτι ή έντολή, τήν όποίαν

καί διότι δέν έπεθύμουν διά τής παρουσίας μου νά

μου ένεπιστεύετο, περιελάμβανε καί τό δικαίωμα τής

έπηρεάσω τάς σκέψεις της, άλλά καί διότι ifμουν

διαλύσεως τής Βουλής. Του άπήντησα οτι δέν θά

ύποχρεωμένος νά άσχοληθώ μέ τήν συγκρότησιν τής

έκανα οπωσδήποτε χρήσιν του δικαιώματος τής δια

Κυβερνήσεώς μου, τήν δποίαν εlχα ύποσχεθή νά έμ

λύσεως καί διά νά μή φανή οτι άσκώ πίεσιν έπί τής

φανίσω πρός όρκωμοσίαν τήν μεσημβρίαν τής ήμέ

Βουλής, άλλά καί διότι ή χώρα δέν ήτο παρασκευα

ρας έκείνης. 'Η σύγκλησις τής συνελεύσεως έδυσχέ

σμένη δι

άμέσους έκλογάς. τέλος, άφου τόν ηύχα

ρανε τόν καταρτισμόν τής Κυβερνήσεως, δεδομένου

ρίστησα, του έδήλωσα οτι θά έπισπεύσω καί τόν

οτι μου στερουσε τίς δυνατότητες έπικοινωνίας μέ

'

σχηματισμόν τής Κυβερνήσεως καί τήν έμφάνισίν

τούς βουλευτάς έκείνους, τούς όποίους είχα τήν πρό

μου εiς τήν Βουλήν, διά νά έπιταχύνω τήν άποσαφή

θεσιν νά περιλάβω εlς αύτήν.

νισιν τής καταστάσεως. Τόν άπεχαιρέτησα, άφου έδέ

φορηθείς τάς δυσχερείας, μου διεμήνυσε οτι θά ήτο

χθην τάς εύχάς του.

)) 'Από

Ό βασιλεύς, πληρο

δυνατόν, διά νά διεκολυνθώ, νά άναβληθή ή όρκω

τά άνάκτορα κατηυθύνθην πρός τήν οlκίαν

μοσία τής Κυβερνήσεως. Του άπήντησα οτι ή Κυ

μου, έκάλεσα άμέσως τούς δημοσιογράφους καί τούς

βέρνησις θά ώρκίζετο οπωσδήποτε τήν όρισθείσαν

άνεκοίνωσα διά βραχειών δηλώσεων τό γεγονός.
'Αμέσως, έν συνεχείg, έπεδίωξα έπαφήν μέ τούς κυ-

ώραν, έστω καί aν αϋτη έπρόκειτο νά είναι έλλιπής.
Καί πράγματι, στίς

13. 15 τής

6ης 'Οκτωβρίου ώρκί-
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ζετο ή πρώτη μου Κυβέρνησις. Εlς τήν άντιμετώπι

σιν λόγω τού θανάτου τού πρωθυπουργού καί άρχη

σι ν δλων αύτών τών δυσχερειών έβοήθησεν τότε, τcα

γού του Συναγερμού, έξέλεξεν δχι άπλώς μέλος τής

τά τρόπον άποφασιστικόν, δ κύριος Γ. Ράλλης.

Βουλής, άλλά στέλεχος του πλειοψηφούντος έν τfί

»Τήν έπομένην, 7ην τού μηνός, έγένετο ή κηδεία

Βουλfί κόμματος καί μέλος τών Κυβερνήσεων αύτού.

τού στρατάρχου Παπάγου, τήν όποίαν παρηκολού

Διά νά έκτιμηθή όρθώς ή ένέργεια τού βασιλέως, θά

θησα ώς πρωθυπουργός, καί τό άπόγευμα τής αύτής

πρέπει νά ύπομνησθουν πρόσφατα προηγούμενα τής

ήμέρας έπανελήφθη, έν άπουσί(! μου καί πάλι, ή συνέ

'Αγγλίας, τής όποίας μιμούμεθα, άνεπιτυχώς βέβαια,

λευσις τού κόμματος. Κατ' αύτή ν, καί παρά τάς άν

τό πολiτευμα. Ή έκλογή του τΗντεν, ή έκλογή τού

τιδράσεις τού κυρίου Στεφανοπούλου, δστις έπέμε

Μάκ Μίλαν καί ή έκλογή του ιlόρδου Χιούμ έγένοντο

νεν δπως ή συνέλευσις έκλέξη άρχηγόν, έπεκράτη

άπό τό Στέμμα τής 'Αγγλίας, καθ' δ ν τρόπον έγένετο

σεν ή dποψις τής έκλογής πενταμελούς διοικούσης

καί ή lδική μου έν 'Ελλάδι. Άλλά, οί όμιλήσαντες

έπιτροπής τού κόμματος, έκ τών κυρίων Στεφανοπού

περί εύνοιοκρατίας έλησμόνησαν καί τά έλληνικά

λου, Κανελλοπούλου, Τσουδερού, Ροδοπούλου καί

προηγούμενα, δπως ή άνάθεσις τής Κυβερνήσεως εlς

Καραμανλή. 'Η συμμετοχή μου εiς τήν έπιτροπήν

τόν Χαρίλαον Τρικούπην τό

έθετε τέρμα εlς τό θέμα τής έμπιστοσύνης τού κόμ

ριον Βενιζέλον τό

ματος πρός τήν Κυβέρνησίν μου καί έδικαίωνε τήν

έντολής εlς τόν δεύtερον κατά τό

δοθείσαν ύπό τού βασιλέως λύσιν.

εlναι μέλος τής Βουλής καί μάλιστα μέ δικαίωμα νά

1910.

1875

καί τόν Έλευθέ

'Επίσης τήν άνάθεσιν τής

1928, χωρίς κdν νά

»Αί άντιδράσεις, έξ dλλου, τής άντιπολιτεύσεως

διαλύση τό Σώμα καί νά μεταβάλη μέ 'Α ναγκαστι

κατά τής δοθείσης λύσεως έξεδηλώθησαν κατά τρό

κόν Νόμον τό έκλογικόν σύστημα. Θά ήτο περιττόν

πον διάφορον. 'Η άντιπολίτευσις, θεωρούσα ώς χρε

ίσως, άλλά καί δυσάρεστον, νά ύπομνήσω τόν τρα

οκοπήσασαν τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής, ύπεστή

γελαφικόν τρόπον μέ τόν δποίον έσχημάτισαν οί

ριξεν δτι δέν ήδύνατο νά προέλθη έξ αύτής Κυβέρ

ίδιοι τάς Κυβερνήσεις των άπό τό

νησις καί δτι έπρεπεν ή χώρα νά όδηγηθή εlς έκλο
γάς. 'Εχαρακτήρισε τήν δοθείσα ν λύσιν ώς πραξικό

1967.
>> Τά

πημα, μολονότι εlς τάς κατ' ίδίαν συνομιλίας των

σιν αύτήν ό βασιλεύς ένήργησεν άπολύτως συντα

1963

μέχρι τό

άνωτέρω άποδεικνύουν δτι εlς τήν περίπτω

έδέχοντο, καί lδίως ό κύριος Βενιζέλος, δτι ή δοθεί

γματικώς καί dνευ προκαταλήψεως, δσον καί dν έγώ

σα λύσις καί τυπικώς καί ούσιαστικώς ήτο ή ένδε

όφείλω νά αlσθάνωμαι εύγνωμοσύνην,

δειγμένη. Δεδομένου δμως δτι εlς τήν χώραν μας λέ

προσέφερε τήν εύκαιρίαν νά ύπηρετήσω τήν χώραν

διότι μου

γομεν δημοσίf! τά άντίθετα έκείνων, τά όποία πιστεύ

καί νά πραγματοποιήσω ένα άξιόλογον έργον. Δέν

ομεν, ή άντιπολίτευσις δέν έδίστασε νά χαρακτηρί

ύπάρχει βέβαια άμφιβολία δτι θά ήτο δημοκρατικό

ση τήν δοθείσαν λύσιν ώς συνταγματικώς άνορθόδο

τερον έάν τό άπορφανισθέν κόμμα άνεδείκνυε τόν

ξον καί νά τήν άποδώση είς εϋνοιαν τού Στέμματος

νέον άρχηγόν του καί άνετίθετο έν συνεχείq. εlς αύ

πρός τό πρόσωπόν μου. Τά έπιχειρήματα τής άντι

τόν ή έντολή. 'Η κρισιμότης δμως τών περιστάσεων

πολιτεύσεως ήσαν προφανώς άβάσιμα, τόσον άπό

καί ή βεβαιότης δτι ή διαδικασία αύτή δέν θά έδιδε

άπόψεως ούσίας, δσον καί άπό άπόψεως τύπου. 'Από

λύσιν εlς τήν πολιτικήν κρίσιν, έπέβαλε εlς τόν βα

άπόψεως ούσίας μέν, διότι αί προσωπικαί μου σχέ

σιλέα νά κάμη χρήσιν τής διακριτικής του έξουσίας.

σεις μέ τό Στέμμα ήσαν έντελώς τυπικαί, ώστε νά μ ή

>>'Εν πάσrι περιπτώσει, αί άδικαιολόγηται άντι

δικαιολογούν περίπτωσιν εύνοίας. Τό γεγονός, έξ

δράσεις, αί όποία ι έξεδηλώθησαν κατά τής δοθείσης

dλλου, δτι δ βασιλεύς τήν έπομένην τής άναθέσεως

ύπό του βασιλέως λύσεως εlς τήν κρίσιν του

τής έντολής εlς έμέ έλαβε χιλιάδας τηλεγραφημάτων

άπεδείκνυον δτι ή συνήθεια τού νά έρμηνεύωμεν τό

έξ δλων τών διαμερισμάτων τής χώρας, δτι ή Βουλή

Σύνταγμα κατά τρόπον όχι μόνον αύθαίρετον, άλλά

ένέκρινε μέ τά δύο τρίτα τών ψήφων της τήν δοθεί

καί lδιοτελή, άποτελεί μίαν άπό τάς βασικάς αlτίας

σαν λύσιν, άλλά καί αί έν συνεχείf! έξελίξεις, άπέ

τής πολιτικής κακοδαιμονίας του τόπου μαρ> 1 75.

δειξαν δ τι ή έκλογή . τού βασιλέως έγένετο μέ άντι

κειμενικά κριτήρια. 'Από άπόψεως δέ συνταγματι

1955,

'Η άφήγηση τών γεγονότων άπό τόν Κ. Καραμαν

κής, τά έπιχειρήματα τής άντιπολιτεύσεως άνετρέ

λή διασταυρώνεται σ' ενα καίριο χρονικό σημείο μέ

ποντο τόσον άπό τό γράμμα τού Συντάγματος, δσον

πρόσφατη μαρτυρία του Γ. Ράλλη, σέ έπιστολή του

καί άπό τήν παράδοσιν καί τήν λογικήν.

»'Εκ τού Συντάγματος προκύπτει δτι ό βασιλεύς
έχει τό δικαίωμα νά άναθέση τόν σχηματισμόν Κυ

βερνήσεως εlς οίονδήποτε 'Έλληνα πολίτη ν, μέ μό
νον περιορισμόν τήν έμφάνισίν του έντός

15 ήμερών

στήν έφημερίδα <Πά Νέα»:
«Τό πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του

1955

συνό

δευσα, ώς ύπουργός Προεδρίας, τόν βασιλέα Παυλο σέ
έπίσημη έπίσκεψη στή Γιουγκοσλαβία. 'Ένα πρωί, στό
Βελιγράδι, δ βασιλεύς μέ κάλεσε καί μέ ρώτησε ποιά ήταν

ένώπιον τής Βουλής. Είς τήν προκειμένην δμως πε

ή γνώμη μου γιά τήν ενδεδειγμένη εξέλιξη μετά τόν άναμε

ρίπτωσιν, ό βασιλεύς, άντιμετωπίζων άνοικτήν κρί-

νόμενο σέ σύντομο χρόνο θάνατο του Παπάγου.
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>>'Απάντησα πώς στήν περίπτωση αύτή, νόμιζα δτι ή

άναθέση τήν έντολήν τοv σχηματισμού τής νέας Κυ

κοινή γνώμη θά ήταν ίκανοποιημένη άν πρωθυπουργός γι

βερνήσεως.

νόταν δ Καραμανλής.

αϋριον θά έμφανισθή εlς τήν Βουλήν τήν προσεχή

>>Μέ τόν τότε ύπουργό Δημοσίων ~Εργων εΙχα μόνο
καλή ύπηρεσιακή συνεργασία καί κανένα ίδιαίτερο φιλικό

δεσμό η σχέση. Πίστευα δμως δτι δ Καραμανλής ε{ χε μεγά
λη άπήχηση στήν κοινή γνώμη, έξαιτίας τής δράσεώς του
στό ύπουργείο στά τελευταία δύο χρόνια, καί έπιπλέον τυ
χόν έπιλογή του άπό τόν βασιλέα δέν προσέκρουε στό

Σύνταγμα, δπως προσπάθησαν μερικοί έκ τών ύστέρων νά
ύποστηρίξουν.

έβδομάδα

'Η Κυβέρνησις δρκιζομένη έντός τής

διά

νά

ζητήση

ψήφον έμπιστοσύνης.

'Αποστολή τής Κυβερνήσεως εlναι ή άντιμετώπισις
τών έπειγόντων έθνικών ζητημάτων καί ή δημιουρ

γία τών άπαραιτήτων προϋποθέσεων διά τήν έν εύθέ
τφ χρόνφ διενέργειαν τών έκλογών. Κατά τήν κρίσι
μον ταύτη ν στιγμήν, καθ' ή ν έπωμίζομαι τήν βαρεί
αν εύθύνην τής διακυβερνήσεως τής χώρας, ή σκέψις

>>'Ο βασιλεύς, άφοϋ μέ κύτταξε σιωπηλά γιά μερικά

μου μέ εύλάβειαν στρέφεται πρός τόν έθνικόν ήγέ

δευτερόλεπτα, εΙπε: "Πράγματι εχει μεγάλες συμπάθειες

την, δ θάνατος τοv δποίου συνεκλόνισε τήν ψυχήν

στό λαό">> 176 •

τοv εθνουρ).

Σέ άπάντηση, έξάλλου, έρωτήματος του ίστορι

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε στήν

κοu Γ. Ρούσου, σχετικά μέ τούς λόγους τής έπιλογής

οίκία του τούς ξένους άνταποκριτές καί τούς πολιτι

του άπό τό βασιλέα ή καί τήν ένδεχόμενη ϋπαρξη

κούς συντάκτες καί άπάντησε σέ σειρά έρωτημάτων.

άμερικανικής συγκαταθέσεως ή υποδείξεως, δ κ.

Εύθύς έξαρχής, διευκρίνησε δτι ή Κυβέρνησή του

Καραμανλής διευκρινίζει:

ε{ναι καθαρά πολιτική καί θά προέρχεται άπό τήν

«Οϋτε μέ τά 'Ανάκτορα, οϋτε μέ τούς 'Αμερικα

νούς ε{χα σχέσεις καί πολύ περισσότερο οίκειότη
τα, ωστε ή έπιλογή νά μπορή νά θεωρηθή δτι έπη
ρεάσθηκε άπό αύτές.
))Δέν μπορώ βέβαια νά ξεύρω τί συζητήσεις εκαμε

δ βασιλεύς, άλλά δέν εχω καμμιά ενδειξη εύνοίας,
είτε τοv βασιλέως είτε τών 'Αμερικανών πρός τό πρό
σωπόν μου)) 177 •

πλειοψηφία τής Βουλής, δηλαδή τό κόμμα του 'Ελ
ληνικοu Συναγερμοu, θά άπαρτισθεί άποκλειστικά

άπό κοινοβουλευτικά πρόσωπα καί θά στηριχθεί
στήν έμπιστοσύνη τής Βουλής, τό δικαίωμα διαλύ
σεως τής δποίας του παραχώρησε δ βασιλεύς μαζί μέ
τήν έντολή. «Ή προέλευσίς μου καί αί πεποιθήσεις
μοω), συνέχισε, «μου έπιβάλλουν νά στηριχθώ έπί

του 'Ελληνικου Συναγερμου καί νά έπιδιώξω τήν ψή
φον έμπιστοσύνης τής Βουλής. 'Η Κυβέρνησις εlναι

Καί σέ παρεμφερές έρώτημα του Β. Βασιλείου, δ
Κ. Καραμανλής έπεξηγεί:

καθαρώς πολιτική καί εχει νόμιμον καί συνταγματι
κήν ύπόστασιν)J. Σέ άπάντηση άλλης έρωτήσεως,

«'Η έξή γη ση τής προτιμήσεως τοv βασιλέως ε{
ναι δτι fίμουν έπιτυχών ύπουργός, καί δτι ε{χε φθαρεί
έντελώς δ Συναγερμός καί τούτο ε{χε άντικτύπους

καί στούς δύο άντιπροέδρους. 'Η δημόσια έξάλλου
εκταση, τήν όποία ελαβε δ όξύς άνταγωνισμός τους
γιά τήν διαδοχή, ε{χε έπιτείνει τήν φθορά τους. Ό

μόνος σχεδόν τομεύς, στόν όποίο δ Συναγερμός ε{χε

έμφανίσει εργο, ήταν δ τομεύς δ δικός μου. Εlχα
έπίσης μέσα στόν Συναγερμό μιά άνεξαρτησία καί
κατά κοινή άναγνώριση εμεινα άμέτοχος στίς μι

κροπολιτικές διενέξεις. Τό δτι ή έπιλογή ύπήρξε όρ
θή καί άντικειμενική, άποδεικνύεται άπό τό γεγονός

παρατήρησε δτι «τό μέν κυβερνητικόν θέμα ε{ναι θέ
μα άναγόμενον άποκλειστικώς είς τήν άρμοδιότητα
του βασιλέως, ή δέ άνάδειξις του άρχηγου του Συνα
γερμου άπόκειται είς τήν κρίσιν τών κοινοβουλευτι
κών μελών αύτου, τών δποίων έν προκειμένφ τά δι

καιώματα εlναι άπεριόριστω). Τέλος, στό έρώτημα τί
πρόκειται νά κάμει άν, διατηρώντας τό δικαίωμα τής

διαλύσεως, δέν έξασφαλίσει ψήφο έμπιστοσύνης
άπό τήν Βουλή, άπάντησε: «Είς τήν περίπτωσιν αύ
τήν θά είσηγηθώ είς τόν βασιλέα άναλόγους λύσεις,

μεταξύ τών δποίων περιλαμβάνεται καί ή διάλυσις
τής Βουλής καί ή προκήρυξις νέων έκλογών)).

δτι τήν έπομένη έστάλησαν στό βασιλέα χιλιάδες

'Η έπιλογή του Κ. Καραμανλή γιά τήν άνάθεση

τηλεγραφήματα έπιδοκιμασίας, δτι έπήγα στή Βου

τής έντολής σχηματισμοu τής νέας Κυβερνήσεως

λή καί πήρα

παρόντων βουλευ

προκάλεσε άντιφατικές άντιδράσεις στό έπίπεδο τής

τών, καί δτι στίς έκλογές πού άκολούθησαν πήρα

ήγεσίας του πολιτικοu κόσμου. 'Από τούς δύο πρώ

του λαοv. ΝΑ ν ή προτίμηση όφειλόταν σέ "εϋ

ην άντιπροέδρους, δ Π. Κανελλόπουλος εκαμε τήν

48%

200

ψήφους έπί
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νοια", δέν θά μπορούσε νά εχει αύτή τήν άμεση καί
έντυπωσιακή λαϊκή έπιδοκιμασίω/18 •

άκόλουθη δήλωση:
«Ό βασιλεύς, άναθέσας τήν έντολήν σχηματισμοϋ

Εύθύς μετά τήν άνάληψη τής έντολής γιά τό

Κυβερνήσεως είς τόν κ . Κ. Καραμανλήν, έκινήθη άπολύ

σχηματισμό Κυβερνήσεως, δ Κ. Καραμανλής εκαμε

τως καί άναμφισβητήτως έντός των συνταγματικών του δι

τήν άκόλουθη δήλωση:
«·Η Α. Μ. δ βασιλεύς μου εκαμε τήν τιμήν νά μοv

καιοδοσιών. "Οσον aφορά τήν πολιτικήν στάσιν μου άπέ
ναντι τής δοθείσης λύσεως, ταύτη ν θά καθορίσω μετά rορι

μον σκέψιν>>.
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'Αντίθετα μέ τή συγκρατημένη στάση του Π.
Κανελλόπουλου, ή άντίδραση τοu Σ. Στεφανόπουλου

ήταν όξεία:
« ' Ο βασιλεύς προέβη είς τήν άνάθεσιν τή ς έντολής
σχηματισμοϋ Κυβερνήσεως είς πρόσωπον τής προτιμήσε
ώς του . ' Ο ·Ελληνικός Συναγερμός καθώς καί ή Βουλή θά
λάβουν τάς ίδικάς των άποφάσεις . ' Ο Κ. Καραμανλής έδή

λωσε δτι εχει τήν διάλυσιν τής Βουλής είς τήν διάθεσίν
του. Διάλυσις , δμως, τής Βουλής σημαίνει διενέργειαν
έκλογών έντός

45

ήμερων καί δή μέ τόν ίσχύοντα νόμον,

δηλαδή μέ πλειοψηφικόν καί εuρυτάτην περιφέρειαν , δ

δποίος κατά ρητήν διάταξιν τοϋ Συντάγματος ύπό μόνης
τής Βουλής δύναται νά τροποποιηθεί. ' Η άπειλή τής διαλύ
σεως άποβλέπει άπλώς είς τόν ήθικώς άπαράδεκτον καί έπί
πλέον άφελή έκβιασμόν τής Βουλής» .

Στό χώρο τής άντιπολιτεύσεως, δ άρχηγός τών
Προοδευτικών, Σ . Μαρκεζίνης, άρκέστηκε νά παρα
τηρήσει δτι «θά τά εϊπωμεν είς τήν Βουλήν», ή ΦΔΕ,
σέ άνακοίνωσή της, χαρακτήρισε τήν άντιμετώπιση
τής πολιτικής κρίσεως άπό τόν άνώτατο άρχοντα ώς
«άπό τοuδε άπαράδεκτψ>, δ άρχηγός τών Φιλελευθέ

ρων Γ . Παπανδρέου δήλωσε δτι «τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων διά τοu άνακοινωθέντος του τής 26ης Σε
πτεμβρίου εχει προκαταβολικώς χαρακτηρίσει τήν

λύσιν, ή όποία δίδεται, ώς πραξικόπημα>>, ένώ δ Γ .
Καρτάλης παρατήρησε δτι ή άνάθεση τής έντολής
του σχηματισμοu Κυβερνήσεως στόν Κ. Καραμανλή
άποτελεί άπόπειρα άνανεώσεως του Συναγερμοu μέ
άλλη ήγεσία, λύση πού ερχεται σέ άπόλυτη άντίθεση
πρός τήν εκδηλη γνώμη του έλληνικοu λαοu .
'Αντίθετα, ή «λύση Καραμανλή» ε{χε εύνοϊκή
άπήχηση σέ σημαντική μερίδα τής κοινής γνώμης, ή
όποία άντικατοπτρίζεται καί στίς θέσεις δημοσιο
γραφικών όργάνων, κατεξοχήν εγκυρων καί άντι
προσωπευτικών.

Σέ κύριο άρθρο , ή «Καθημερινή» γράφει τά έξής:
' Η δοθείσα, πρωτοβουλί~ τοϋ βασιλέως, είς τό κυβερ
νητικόν πρόβλημα λύσις εχει ενα μέγα, άποφασιστικόν διά
τάς οορας αuτάς προσόν: τήν ραγδαιότητα .. ο άρχηγός τοϋ

εθνους καί άνώτατος ρυθμιστής τοϋ πολιτεύματος ώδηγή

θη προδήλως είς τήν σκέψιν δτι κυριαρχοϋσα άνάγκη τής
στιγμής εlναι νά εχη δ τόπος Κυβέρνησιν ύπό c'iνδρα άπο
φασιστικόν, δραστήριον καί c'iφθαρτον. Αί ήμέραι εχουν

είκοσι τέσσαρας οορας καί έκάστη οορα εχει τήν σημασίαν
αίώνος διά τάς τύχας τοϋ εθνους. Δέν επρεπε νά χαθή ούτε
λεπτόν. Καί ένδέχεται νά έχάνοντο πολλαί ήμέραι καί

ώραι καί λεπτά μέ τήν διαδικασίαν πού θά ήκολουθείτο
μέχρις

ou δ άπορφανισθείς Συναγερμός άποκτήση ήγέτην

καί δ ήγέτης άρχίση τάς συνεννοήσεις του διά τόν σχημα
τισμόν τής νέας Κυβερνήσεως. · Η πρόσκλησις τοϋ κ . Κα
ραμανλή καί ή άνάθεσις είς αuτόν τής έντολής εύρίσκεται
άπολύτως έντός τών νομίμων προνομιών τοϋ Στέμματος .

.ο

βασιλεύς έκάλεσεν εναν βουλευτήν τής πλειοψηφίας,

δώσαντα δείγματα άπτά δραστηριότητος άκαμάτου, πρω
τοβουλιών τολμηροτάτων καί -c'iς προστεθή είς πίστωσιν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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του νέου πρωθυπουργου- εύτυχών, καί είς τόν ι'iνθρωπον

του θανάτου του στρατάρχου Παπάγου πρός τούς δύο άντι

αύτόν, τόν νέον καί γεμάτον ζήλον πολύν πρός έργασίαν

προέδρους τής προηγουμένης Κυβερνήσεως , έκλήθησαν

άνέθεσε τόν σχηματισμόν τής νέας Κυβερνήσεως. Δηλαδή,

είς σύσκεψιν οί βουλευταί τοu 'Ελληνικοu Συναγερμοu,

δ βασιλεύς έκάλεσεν αύτόν τόν δποίον έθεώρησεν ώς ι'iξι

διά νά έκλέξουν τόν νέον άρχηγόν ή εκπρόσωπόν του, μέ

ον μεταξύ τών ίσων του Συναγερμοu . Πλήρες τό δικαίωμά

τόν δποίον θά ijρχετο είς έπαφήν δ άνώτατος ι'iρχων, διά νά

του καί σεβαστόν 179 •
Χαρακτηριστικό ε{ναι καί τό άρθρο τijς

επιζητήση λύσιν τής κυβερνητικής κρίσεως. Χωρίς δμως

«' Ακρο

πόλεως)):

νά άναμένη τό άποτέλεσμα τής συνελεύσεως, δ βασιλεύς
ί:δωκε τήν έντολήν είς τόν κ. Καραμανλήν . Είχεν άπόλυτον
δικαίωμα νά τό κάμη. ·Αλλ' ή κατ· αύτόν τόν τρόπον εκδη

Ό Κ. Καραμανλής εχει άναμφισβητήτως δλα τά προ

σόντα καί τάς προϋποθέσεις διά μίαν διακυβέρνησιν γόνι
μον. Αί ίκανότητές του εχουν ijδη δοκιμασθή είς τήν κά

μινον τής πράξεως. Νέος άνήρ καί χαλκέντερος μέ ζωτικό

τητα, φιλοδοξίαν, δυναμισμόν ούχί συνήθη, είχε τήν εύ
καιρίαν έπί τρία ετη, είς μίαν τών καιρίων καί πλέον δυσ

βαστάκτων θέσεων τής &νασυγκροτήσεως, πού του είχε
έμπιστευθή δ στρατάρχης, νά έπιδείξη δραστηριότητα,
έμπνεύσεις, θέλησιν καί πολυμήχανον πρακτικόν νουν, μέ
άποτέλεσμα νά αίσθανθή δλη ή χώρα τόν παλμόν ένός
άνακαινιστικοu όργασμοu, τόν όποίον ούδέποτε ήλπίζαμεν
νά ζήσωμεν. ·Ο Καραμανλής, μέ τήν ύπόκρουσιν τής σκα

πάνης, μaς ξανάφερε τήν λησμονημένην αίσθησιν δτι καί
είς τήν · Ελλάδα γίνεται έργασία δημιουργική καί γίνονται

εργα πνοής .. ο λαός δέ έξετίμησε τά προσόντα του χαλ
κεντέρου ύπουργοu τών Δημοσίων 'Έργων· καί δ κ. Καρα

μανλής άπολαμβάνει ijδη άναμφισβητήτου δημοτικότη
τας, ή όποία του παρέχει λαϊκόν ερεισμα, καθ. ijν στιγμήν

άναλαμβάνει τάς βαρείας εύθύνας του κυβερνήτου 180 •

λωθείσα προτίμησίς του έθεωρήθη, καί όχι άδίκως, άπό

ώρισμένους πολιτικούς κύκλους ώς εμμεσος ύπόδειξις πρός
τόν Συναγερμόν ποίον άρχηγόν νά έκλέξη.

•Η

συνέλευσις

τών βουλευτών τής πλειοψηφίας είχε προκαταληφθή.
'Όλα αύτά άποτελοuν παρελθόν πλέον, τό δποίον δέν
πρόκειται νά άφήση καμμίαν σκιάν, ώς πρός τήν συντα
γματικήν πορείαν έν παντί του σημερινοu βασιλέως. Εlχεν,
ι'iλλωστε, ή βασιλική ένέργεια άρκετά ούσιαστικά άντι
σταθμίσματα, τά όποία εκάλυψαν τάς πρώτας εντυπώσεις.
Τό κυριώτερον είναι δτι, χάρις είς τήν ραγδαίαν ενέργειαν
του βασιλέως ή χώρα άπέκτησεν είς ρεκόρ χρόνου νέαν

Κυβέρνησιν, ή όποία καθ' δλας τάς ενδείξεις θά τύχη τής
έμπιστοσύνης τής Βουλής, δπως ετυχεν ήδη τής έπιδοκι
μασίας τής εύρυτέρας κοινής γνώμης τής χώρας μας.
Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής δρκισθείσης χθές Κυ
βερνήσεως είναι ή προσωπικότης του άρχηγοu της - διότι
άπό άπόψεως συνθέσεως τό νέον ύπουργείον ήμποροuσε,

νομίζομεν, νά είναι καλύτερον. Τάς ελλείψεις δμως καί τάς
άνεπαρκείας, αί δποίαι είναι δυνατόν μέ τόν χρόνον νά

διορθωθοuν, τάς καλύπτει δ δυναμισμός του Προέδρου τής

Τό «Βijμα)), τέλος, σέ κύριο άρθρο, παρατηρεί:

Κυβερνήσεως. ·Ο κ. Καραμανλής ύπήρξε κατά γενικήν

'Όσοι έπί ττJ άναγγελί~ τής άναθέσεως τής έντολής

θινός πραγματοποιός, δ δποίος, παλαίων πρός μύρια έμπό

σχηματισμοu Κυβερνήσεως είς τόν κ. Καραμανλήν ώμί

δια, κατόρθωσε μέ τήν δραστηριότητά του καί τήν επιβο

λησαν, ύπό τό κράτος τών πρώτων έντυπώσεων καί ύπό τήν

λήν του, νά πλουτίσει τήν ·Ελλάδα μέ έκτεταμένα καί μεγά

έπήρειαν άδικαιολογήτου έκνευρισμοu, περί βασιλικου

λης κλίμακας δημόσια ί:ργα, τά όποία θά μείνουν.

«πραξικοπήματος» ύπέπεσαν είς προφανή ύπερβολήν. Πρα

ζομεν καί ώς πρωθυπουργός νά δώση τά ίδια δείγματα επι

άναγνώρισιν ενας άπόλυτα έπιτυχών ύπουργός , ενας άλη

· Ελπί

ξικόπημα δέν εγινεν. Ό βασιλεύς, άναθέσας τήν έντολήν

βολής καί δραστηριότητος, rοστε νά έξαγάγη τόν κρατικόν

είς εναν εκ τών ήγετικών παραγόντων το\) άπορφανισθέν

μηχανισμόν άπό τήν νάρκην, είς τήν δποίαν είχε τελευ

τος μέ τόν θάνατον του στρατάρχου Παπάγου κόμματος

ταίως βυθισθή 181 •

τής πλειοψηφίας, ενήργησε σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί

τήν κοινοβουλευτικήν παράδοσιν. Τό ίδιον εκαμνε παλαιό

'Ενδεικτικά του κλίματος τijς εντονης άντιδρά

τερα καί δ βασιλεύς τής 'Αγγλίας, προσφάτως δέ δ Πρόε

σεως, τό όποίο ε{χε ijδη έκδηλωθεί άπό μερίδα του

δρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Κοτύ, δ δΠοίος άνέθε

πολιτικοί) κόσμου, ε{ναι τά σχόλια των έφημερίδων

σε, μετά τήν άνατροπήν του κ . Μαντές Φράνς τήν εντολήν

«'Ελευθερία)) καί «'Εστία)). Ή πρώτη σέ κύριο άρ

εiς ετερον ήγετικόν στέλεχος τοu ίδίου κόμματος τών Ρι

θρο, συνεπέρανε:

ζοσπαστών, τόν κ. 'Εντγκάρ Φώρ. · Αλλά αύτά συνέβαιναν
είς τήν

ι'iλλοτε , είς δέ τήν Γαλλίαν, δπου άκόμη

·Η άνάθεσις τής έντολής διά τόν σχηματισμόν τής νέας

συμβαίνουν,. δέν ύπάρχει δ ενας άνεγνωρισμένος άρχηγός

• Αγγλίαν

Κυβερνήσεως είς τόν κ. Κ . Καραμανλήν ήμπορεί νά προε

κόμματος. ΕΙναι ζήτημα κοινοβουλευτικών έθίμων, καί είς

κάλεσεν εκπληξιν, άλλά δέν ήτο άπροσδόκητος διά τούς

τήν ·Ελλάδα παρόμοιον ί:θιμον δέν είχε ποτέ τεθή είς

παρακολουθοuντες τά πράγματα εκ του σύνεγγυς. Πράγμα

εφαρμογήν. ΕΙναι δέ τά εθιμα, οί ι'iγραφοι αύτοί νόμοι,

τι δ τέως ύπουργός Δημοσίων " Εργων άπολαμβάνει ση

Ισχυρότερα καί άπό αύτόν τόν γραπτόν νόμον.

μαντικών ύποστηρίξεων μεταξύ τών κύκλων εκείνων, οί

"Αν λοιπόν δέν ύπήρξε πραξικοπηματική , εξένισεν εν

όποίοι ί:χουν λόγους νά παρελκύσουν δσον τό δυνατόν πε

τούτοις ενα μέρος τής κοινής γνώμης καί του πολιτικοu

ρισσότερον τήν προσφυγήν είς τήν λαϊκήν ετυμηγορίαν

κόσμου ή βασιλική ένέργεια, διότι εδωσε τήν έσφαλμένην

καί έκτρέφουν άφελείς έλπίδας δτι είναι δυνατόν νά συνε

ίσως έντύπωσιν, δτι έπεδιώκετο δι· αύτή ς ή ϊδρυσις ένός

χισθή ή βασιλε ία του Συναγερμοu ύπό νέον προσωπείον.

βασιλικοu κόμματος, ή άκριβέστερα ένός κόμματος τής

' Αμφότεραι αί επιδιώξεις παραγνωρίζουν τυφλώς τήν δια

Ιδιαιτέρας βασιλικής προτιμήσεως. Κατά σύστασιν τοu

μορφωθείσαν μετά τήν οίκτράν άποτυχίαν του Συναγερμοu

ίδίου του βασιλέως, διατυπωθείσαν, φαίνεται, τήν νύκτα

πραγματικότητα καί πρό πάντων τήν λαϊκήν ψυχολογίαν ,
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γερμοu συνέρχεται σέ δύο διαδοχικές συνελεύσεις.
'Η πρώτη συνεδρίαση εγινε στίς

6

·Οκτωβρίου,

τής μειοδοσίας. Ύπό τό πρίσμα τοϋτο έξεταζόμενον τό

στήν αίθουσα του κόμματος στή Βουλή, μέ τή συμ

πείραμα Καραμανλή- καί άνεξαρτήτως τοϋ δτι δ πρωθυ

μετοχή τών

πουργοποιηθείς δέν ημπορεί νά θεωρηθή άμέτοχος εύθυ
νίiΊν διά τήν οίκτράν συναγερμικήν τριετίαν

είναι κατα

-

δικασμένον είς άποτυχίαν 18 2.

Ή «'Εστία», σέ έπίμετρο σειράς παρατηρήσεών

βέρνησις θά παραμείνη έπ' όλίγον είς τήν άρχήν, οοστε νά

μή νομίζουν οί ηλίθιοι, πού έπίστευσαν δτι άρκοϋν τρείς
κατασκευασθέντες μέ ύπερδιπλάσια τοϋ κανονι

κοϋ χρήματα καί καταστρεφόμενοι συνεχώς άπό τοϋ πρώ
του ετους

διά νά γίνη κανείς πρωθυπουργός, δτι δέν

-

-τό ίδιο εκαμε καί τήν επομένη- γιά νά μή θεωρη

τά μέλη της κοινοβουλευτικης δμάδας.
Στή διάρκεια της πρώτης συνελεύσεως, δ Σ. Στε

Είναι, ίσως, καλύτερον δτι ή φαυλοκρατική αύτή Κυ

-

βουλευτών πού βρίσκονταν στήν

θεί δτι έπιδιώκει μέ τήν παρουσία του νά έπηρεάσει

της, κατέληγε:

δρόμοι

124

'Αθήνα. 'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλης δέν προσηλθε

φανόπουλος ύποστήριξε δτι ή κοινοβουλευτική όμά
δα όφειλε νά άποφασίσει σχετικά μέ τή διατήρηση
της συνοχης του 'Ελληνικοί> Συναγερμοί>, τήν άνά

δειξη νέας ήγεσίας καί τή μελλοντική πορεία καί
όργάνωση του κόμματος. Παράλληλα, πρότεινε νά
άποδοκιμαστεί ή άποδοχή της έντολης γιά τό σχη

έπετράπη είς τόν έκλεκτόν των νά δείξη τάς iκανότητάς

ματισμό Κυβερνήσεως άπό τόν Κ. Καραμανλη, χωρίς

του. Παρ' δλους τούς κινδύνους οί όποίοι απειλοϋν τό

νά έχει προηγηθεί ή εγκριση του κόμματος. Ό Γ.

προδιδόμενον εθνος, είναι τουλάχιστον εύχής εργον, δτι,

Ράλλης διαχώρισε τό θέμα της πρωθυπουργίας μέ

διά τής ασκήσεως τής άρχής, θά άφαιρεθή ή λεοντή άπό

έκείνο της ήγεσίας καί συνέστησε νά μή ληφθεί

τούς ύπονομευτάς του 18 3.

δποιαδήποτε άπόφαση πρίν άπό τήν άνάγνωση τών

προγραμματικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως στή

6
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Βουλή. ·Ο Π. Κανελλόπουλος, άφοu συνεφώνησε μέ

1955

'Ορκίζεται, ένώπιον του βασιλέως Παύλου, ή Κυ
βέρνηση Κ. Καραμανλη, μέ τήν άκόλουθη σύνθεση:
Κωνσταντίνος

Καραμανλης,

Πρόεδρος τοu

'Υπουργικοί> Συμβουλίου καί ύπουργός της Έθνι
κης ·Αμύνης.

Σπ.

Θεοτόκης,

ύπουργός

'Εξωτερικών,

Κων.

'Αδαμόπουλος, Δικαιοσύνης, 'Ιωάννης Τριανταφύλ

λης,

'Εσωτερικών,

'Αχιλλεύς Γεροκωστόπουλος,

τήν άποψη του διαχωρισμοί> των θεμάτων, ύπερα
μύνθηκε της ενότητας του κόμματος, συνέστησε ψυ
χραιμία καί είσηγήθηκε τήν άναβολή της συζητή
σεως γιά τήν έπομένη. 'Η πρότασή του εγινε δεκτή.

Τήν έπομένη,

7

'Οκτωβρίου, ή κοινοβουλευτική

δμάδα του 'Ελληνικοί> Συναγερμοί> συνηλθε σέ δεύ
τερη σύσκεψη. Τό πρακτικό της συνελεύσεως άναφέ

ρει συνοπτικά τά έξης:

Έθνικης Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 'Ανδρέας

'Εν άρχίi έτηρήθη ~νός λεπτοϋ σιγή είς μνήμην τοϋ

'Αποστολίδης, Οίκονομικών καί προσωρινώς Συν

έκλιπόντος άρχηγοϋ τοϋ 'Ελληνικοϋ Συναγερμοϋ στρα

τονισμοί>, Βασίλειος Παπαρρηγόπουλος, 'Εμπορί

τάρχου Παπάγου.

ου, Λάμπρος Εύταξίας, Συγκοινωνιών καί Δημοσίων

'Ακολούθως έξελέγη διά βοής πρόεδρος τής συνελεύ

'Έργων, Κων. Παπακωνσταντίνου, Γεωργίας, Γεώρ

σεως δ κ. 'Εμμ. Τσουδερός, δ όποίος έτόνισεν δτι έκ των

γιος

Βογιατζης,

Πολυζωγόπουλος,

Έμπορικης
'Εργασίας,

Ναυτιλίας, Σταuρος
Γεώργιος

Ράλλης,

παρά τ"fi Προεδρί~ Κυβερνήσεως.
Λεωνίδας Δερτιλης, ύφυπουργός Οίκονομικών,
Δημήτριος

'Αλιμπράντης,

'Εμπορίου, Δημήτριος

Δαβάκης, Συγκοινωνιών, Νικόλαος Σπέντζας, Οίκι

σμοu καί Σεισμοπλήκτων Νήσων, 'Ανδρέας Δερδεμέ

μέχρι τοϋδε συζητήσεων προέκυψεν δτι τρία είναι τά θέμα
τα liτινα πρέπει νά άπασχολήσουν τήν συνέλευσιν:

α. Περί τοϋ liν δ 'Ελληνικός Συναγερμός θά μείνη αρ
ραγής ή δχι.
β. Ποία θά είναι ή ήγεσία τοϋ κόμματος .
γ. Ποίαν στάσιν θά τη ρήση τό κόμμα εναντι τής έκτων
κόλπων αύτοϋ προερχομένης Κυβερνήσεως Καραμανλή.

«Τό κατ' έμέ», προσέθεσεν δ κ. Τσουδερός, «είμαι βέβαιος

ζης, Γεωργίας, Γεώργιος Κατσαφάδος, Κοινωνικης

δτι έπιθυμία δλων ήμίiΊν είναι νά μείνωμεν ήνωμένοι καί

Προνοίας.

άδιάσπαστοι».

Ή Κυβέρνηση θά συμπληρωθεί στίς
βρίου

1955

15

'Οκτω

μέ τήν όρκωμοσία των Π. Λεβαντη, ώς

ύπουργοί>Κοινωνικης Προνοίας, Β. Βασιλικοί>, Βιο

μηχανίας, Δ. Μπαμπάκου, Βορείου 'Ελλάδος καί ώς

ύφυπουργών Έθνικης 'Αμύνης καί 'Εσωτερικών,
άντίστοιχα, τών Δ. Βουρδουμπίi καίΕ. Καλατζη.

6-7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

'Η κοινοβουλευτική δμάδα του ' Ελληνικοί> Συ\ια-

Πολλοί βουλευταί: Μάλιστα. Μάλιστα.
Γ. Ράλλης (ύπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως): ·Ο κ.

Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μέ παρεκάλεσε νά σίiς ανα
κοινώσω δτι έκ λόγων λεπτότητος καί έπειδή πρόκειται νά

έξετασθή θέμα άφορων τήν Κυβέρνησιν δέν ηθέλησε νά

παρα<Υτή είς τήν άποψινήν συζήτησιν.
·Ο κ. Π. Παπαληγούρας ύπεστήριξεν δτι καθήκον
δλων είναι νά διατηρηθή ή ~νότης τοϋ

• Ελληνικοϋ

Συνα

γερμοϋ καί μάλιστα μεγαλυτέρα άπό πρίν. Συνεχίζων έτό-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ

268

νισεν δτι τά θέματα πού !:θεσεν δ κ. Τσουδερός πρέπει νά

άντιμετωπισθουν άμέσως. «Προχθές έτάχθην ύπέρ τής
άναβολής. Σήμερον τάσσομαι ύπέρ τής άμέσόu καί εξαν
τλητικής συζητήσεως καί νά καταλήξωμεν εiς συγκεκριμέ
νην άπόφασιν. Είτε έκλέγοντες άρχηγόν, είτε έκλέγοντες

διοικουσαν έπιτροπήν».
'Ο κ. Π. Κανελλόπουλος έτόνισεν δτι θεωρεί άναγκαί

αν τήν ένότητα του Συναγερμου, ή όποία θά έξασφαλισθή
έάν ε{ναι εννοια θετική, δηλαδή Εάν προβληθή άνευ αι
χμής έναντίον οΙουδήποτε προσώπου. 'Αναφερόμενος εiς

τό κυβερνητικόν θέμα, εlπεν δτι !:πρεπε νά δοθή εiς αuτό
ραγδαία λύσις. Ώς πρός τό ζήτημα τής ήγεσίας είπεν δτι
δέν θά έκφέρη γνώμη ν ούτε ύπέρ τής μονομελους τοιαύτης,

ούτε ύπέρ τής διοικούσης επιτροπής, έφ' δσον προσωπι
κως !:χει βλέψεις, α{ δποίαι δμως αuτήν τήν στιγμήν πρέπει
νά παραμερισθουν χάριν τής ένότητος του κόμματος. Καί
προσέθεσεν δτι, εναντι τής διαμορφωθείσης καταστάσεως
ελαβεν άπό προχθές σαφή στάσιν, έάν δέ μετέχουν εiς τήν
Κυβέρνησιν παλαιοί φίλοι του, άπεδέχθησαν τά χαρτοφυ
λάκια iδί~ πρωτοβουλί~ καί μέ τό δικαίωμα πού εχουν νά
κρίνουν Εάν επρεπε νά τά δεχθουν η δχι.
Ύπέρ τής ένότητος του κόμματος έκηρύχθη έπίσης δ
κ. Α. Στράτος , τονίσας δτι θά πειθαρχήση μέχρι τέλους εiς
τάς άποφάσεις τής πλειοψηφίας .

'Ο κ. Α. Πρωτοπαπαδάκης ύπεστήριξεν δτι, έφόσον
ύπάρχει πρωθυπουργός, δέν θεωρεί έπιτακτικήν άνάγκην

τήν εκλογήν άρχηγου, διότι θά δημιουργήση άνωμαλίαν

εiς τήν στάσιν πού θά τηρήση δ Συναγερμός κατά τήν
συνεδρίασιν τής Βουλής καί έπρότεινε τήν σύστασιν όλι
γομελους διοικούσης έπιτροπής. Ύπό τό πνευμα ώμί
λησαν οί κύριοι Π. Μακκaς καί Θ. Καλκάνης.
Ό κ. Γ. Ράλλης εlπεν δτι τάσσεται ύπέρ του ένός άρ

χηγου, σήμερον δμως, προσέθεσεν, είναι άδύνατος ή έκλο
γή, διότι πρόσωπον του κύρους του στρατάρχου δέν ύπάρ
χει. Καταλήγων έπρότεινεν τήν σύστασιν διοικούσης έπι
τροπής, μέ τήν εντολήν νά καταρτίση τόν κανονισμόν του

κόμματος καί νά μεριμνήση διά τήν κύρωσιν αuτου έντός
ένός μηνός άπό τήν Γενικήν Συνέλευσιν .
'Ο κ. Π. Λεβαντής προτείνει τήν σύνθεσιν πενταμελους

/:πι τροπής πρός έπεξεργασίαν του Καταστατικου του κόμ
ματος. 'Ο κ. Μπαμπάκας έτάχθη ύπέρ τής μονομελους

ήγεσίας.
'Ωμίλησαν έν συνεχεί~ διάφοροι βουλευταί, άλλοι τα
χθέντες ύπέρ τής μονομελους ήγεσίας καί άλλοι ύπέρ τής
συλλογικής . 'Ο κ. Β. Παπαρρηγόπουλος προτείνει δπως
τεθή είς ψηφοφορίαν ή πρότασις του Γ. Ράλλη περί συστά
σεως πενταμελους επιτροπής.

'Ο κ. Ι. Τριανταφύλλης εlπεν δτι Εάν ή Κυβέρνησις δέν
λάβη ψήφο ν /:μπιστοσύνη ς δέν θά ύπάρχη Συναγερμός . Δι'
αuτό προτείνει τήν ύπερψήφισιν τής Κυβερνήσεως καί τήν

σύστασιν πενταμελους διοικούσης επιτροπής μέ συμμετο
χήν του πρωθυπουργου καί του προέδρου τής Βουλής.

Εiς τό σημείον τουτο ελαβεν τόν λόγον δ προεδρεύων
τής συνεδριάσεως κ. Τσουδερός, δ δποίος εlπεν δτι ή συζή

τησις ύπήρξεν άρκούντως διαφωτιστική καί κατόπιν τού
του νομίζε ι δτι δύναται νά τεθουν ένώπιον τής Συνελεύσε
ως τά /:ρωτήματα, πρrοτον, αν ή ήγεσία πρέπει νά εlναι
μονομελής ή νά άποτελήται ύπό επιτροπής, καί δεύτερον,
aν, εν πε ριπτώσει λήψεως άποφάσεως περί μονομελους
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'Η κηδεία τού Α. Παπάγου. 'Ο Κ. Καραμανλής έπικεφαλής

τού 'Υπουργικού Συμβουλίου.
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ήγεσίας, θά ε{ναι μόνος δ ήγέτης ή θά εχη καί Συμβούλιον.

γο. 'Έλαβαν τό λόγο, δ πρόεδρος του Σώματος, ό

' Εν περιπτώσει πολυμελοuς, αϋτη θά ε{ναι διοικοuσα έπι

πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, δ Π. Κανελλόπου

τροπή.

λος καί οί άρχηγοί η οί έκπρόσωποι των κομμάτων.

'Ο κ . Τσουδερός παρακαλεί νά γίνη ή ψηφοφορία διά

'Ο Κ. Καραμανλής εΙπε τά έξής:

άνατάσεως καί διεξάγεται τοιαύτη έπί του πρώτου έρωτή
ματος, έάν πρέπει νά ε{ ναι εΙς καί μόνον δ άρχηγός. 'Επί

«Μέ αίσθημα έθνικής εύγνωμοσύνης άφιερώνο

τούτου ούδείς έγείρεται. Συνεπώς ή πρότασις άπερρίφθη.

μεν τήν σκέψιν μας είς τήν μνήμην έκείνου, δ δποίος

τίθεται είς ψηφοφορία ν δεύτερον έρώτημα. 'Εάν δέχεται ή

διά τών άγώνων του κατέκτησε τήν προσωνυμίαν τοv

Συνέλευσις τήν σύστασιν διοικούσης έπιτροπής. 'Εγεί

μεγάλου.

ρονται άπαντες . Κατά συνέπειαν ή πρότασις έγένετο δε

κτή. Διεξάγεται έν συνεχεί~ ψηφοφορία έπί τρίτου έρωτή
ματος, έάν ή έπιτροπή θά ε{ναι τριμελής ή πενταμελής . 'Η
Συνέλευσις άποδέχεται δμοφώνως τήν σύστασιν πενταμε
λοuς διοικούσης έπιτροπής καί προτείνονται ώς μέλη αύ

τής ο{ κύριοι Τσουδερός- Στεφανόπουλος- Κανfλλόπου

»'Ο 'Αλέξανδρος Παπάγος ύπηρέτησε τήν χώ
ραν έπί μίαν πεντηκονταετίαν, άγωνισθείς έπί τών
έπάλξεων τών ώραιοτέρων έθνικών μας άγώνων καί
παραδόσεων. Τεράστιον εlναι τό κεφάλαιον τής πο
λυσχιδούς στρατιωτικής του δράσεως, δράσεως ή

Ροδόπου

δποία άπό στάδιον σέ στάδιον τόν lφερεν έπικαίρως

λος , Πρόεδρος τής Βουλής . ·Η Συνέλευσις διά ζωηρών

είς τήν ήγεσίαν τών έθνικών μας δυνάμεων, διά τήν

λος

-

Καραμανλής, Πρόεδρος Κυβερνήσεως

-

χειροκροτημάτων έγκρίνει τήν έκλογήν των άνωτέρω ώς

δποίαν τόνε{χε προορίσει ή καλή μοίρα τής 'Ελλά

μελών τής διοικούσης έπιτροπής του Έλληνικοu Συνα

δος.

γερμουιs4.

κατευθύνη δίς εlς τόν θρίαμβον καί τήν άποθέωσιν τά

Ώς άρχιστάτηγος εlχε τήν άγαθήν τύχην νά

έλληνικά όπλα. 'Υπήρξεν δ μυθικός άρχιστράτηγος

8
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μικρού άλλά γενναίου λαοv άγωνιζομένου διά τά εύ

1955

Το γεγονός τής άναλήψεως τής πρωθυπουργίας
άπό τόν Κ. Καραμανλή άναγγέλθηκε άπό τους «τi

mes» τής Νέας

·Υόρκης ύπό τόν τίτλο «Καραμανλής,

ενας μετριοπαθής» :

)) 'Η δρiiσις

του θά ήδύνατο νά κλείση μέ τήν κα

ταστολή ν τής άνταρσίας. Εlχεν έπιτελέσει πλήρως
τό χρέος του πρός τήν πατρίδα. Τό αίσθημα, όμως,
του καθήκοντος τόν παρώρμησε νά άνταποκριθή είς

'Ο νέος πρωθυπουργός Καραμανλής,

45

έτών, νομικός,

εμεινε μακριά άπό μικροπολιτικές άντιδικίες καθόσον διά
στημα γινόταν δημοφιλής

τιωτικά προγράμματα σέ άγροτικές περιοχές τής 'Ελλά

δος. Ηναι μετριοπαθής καί άντικομμουνιστής. Ηναι εύ
γνώμων γιά τήν δυτική οίκονομική βοήθεια πρός τήν ' Ελ
λάδα μετά τόν πόλεμο, άλλά εύαίσθητος ώς πρός τό νά

δέχεται συμβουλές άπό ξένους .

«Monde», ή

έπίμονον λαϊκό ν αίτημα καί νά είσέλθη είς τόν πολι
τικόν στίβον.

έφαρμόζοντας προγράμματα

άνοικοδομήσεως στήν 'Αθήνα καί προωθώντας έγγειο βελ

'Από τήν

γενέστερα ίδανικά τής πολιτισμένης άνθρωπότητος.

είδηση άναγγέλθηκε μέ τόν

άκόλουθο τρόπο:

)) ' Ηγωνίσθη

καί είς τήν πολιτική ν μέ τήν αύτή ν

πίστιν καί αύταπάρνησιν πού τόν διέκριναν ώς στρα
τιώτη ν. Καί άγωνιζόμενος μέχρι τής τελευταίας του
πνοής lπεσεν είς τήν πρώτην γραμμήν, συνεχιστής

μιiiς ώραίας καί εύγενοvς παραδόσεως τών έπιλέκτων
τοv lθνοDς.

)) Τά χαρακτηριστικά

του γνωρίσματα, γνωρίσμα

τα μεγάλου άνδρός, ήσαν ή τιμιότης τής σκέψεως, ή
προσήλωσις πρός τό καθήκον καί ή άγαθότης τών

·Η σχετική άναταραχή μέ τήν όποία χαιρετίσθηκε δ

προθέσεων.

)) 'Ο

σχηματισμός τής νέας Κυβερνήσεως ύπό τόν κ . Καραμαν

στρατάρχης Παπάγος &πέθανε. Ζή, όμως, τό

λή ύποδεικνύει δτι ύπάρχουν δρισμένες δυνατότητες νά

παράδειγμά του. Παράδειγμα πρός μίμησιν δι' ήμiiς

διασπαστεί δ Συναγερμός πού μόνο δ Παπάγος μποροu

καί τάς έπερχομένας γενεάρ) 1 Β5 •

σε νά διατηρήσει ένωμένο καί πειθαρχημένο . Ένώ δ κ.
Στεφανόπουλος έμφανιζόταν ώς έπίδοξος διάδοχος , δ διο
ρισμός του κ . Καραμανλή προκάλεσε κάποιαν εκπληξη

10
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στή χώρα. 'Ωστόσο, δ νέος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως

·Ο Κ. Καραμανλής έπιβεβαιώνει τήν πρόθεσή

ε{ναι άσυζητητί ενας άπό τούς δημοφιλέστερους πολιτι

του νά διεξαγάγει βουλευτικές έκλογές ώς τήν άνοι

κούς πού ύπάρχουν αύτήν τή στιγμή, έπειδή ή θητεία του

ξη του

1956.

σέ τεχνικά ύπουργεία σημαδεύτηκε άπό διάφορες έπιτυχί

Τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο βασίστηκε σέ

ες . Μένει νά μάθουμε liν οί πολιτικοί κύκλοι θά έπικυρώ

συνομιλία του πρωθυπουργοί) μέ τούς πολιτικούς

σουν τήν εύνοϊκή ε{κόνα πού εχει σχηματίσει γι ' αύτόν ή

συντάκτες:

κοινή γνώμη.
·Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ . Κ . Καραμανλής, είς

10
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συνομιλίαν πού ε{χε μετά τών άντιπροσώπων του τύπου,

1955

Ή Βουλή των

'Ελλήνων άποτίει φόρο τιμής

στόν έκλιπόντα πρωθυπουργό, στρατάρχη Α. Παπά-

έξέφρασε τήν <'iποψιν δτι ή άντιπολίτευσις θά πρέπει νά
ε{ναι ικανοποιημένη διά τό γεγονός δτι ή σχηματισθεί
σα Κυβέρνησις θά ε{ναι περιωρισμένης άποστολής , νά δδη-
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'Ο Κ. Καραμανλής καί τά μέλη τfjς Κυβερνήσεως κατά

τήν sξοδο άπό τή Μητρόπολη.
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προγραμματικές δηλώσεις καί έπακολουθεί ή ψηφο

γήση δηλαδή τήν χώραν εiς έκλογάς.
'Ερωτηθείς έάν η Κυβέρνησις θά δ ρ ίση συντόμως τήν

ημερομηνίαν τής διενεργείας τ'ών εκλογών, δ κ. πρωθυ
πουργός άπήντησεν δτι τοuτο δέν είναι σκόπιμον νά γίνη

άπό τοuδε, διότι, προσέθεσεν, άφ' ής στιγμής θά ώρίζετο

φορία γιά τήν παροχή ψήφου έμπιστοσύνης στήν
Κυβέρνηση Καραμανλή.
Πρώτος, ελαβε τό λόγο ό πρωθυπουργός:

καί η ημερομηνία, ή χώρα θά έρρίπτετο άπό τής iδίας αό

τής στιγμής ε{ς τόν εκλογικόν σάλον, δπερ είναι γενικώς

«Κύριοι βουλευταί, ό θάνατος του στρατάρχου Παπά

άσύμφορον. 'Η Κυβέρνησις, έτόνισεν, καθώρισε τόν χρό

γου έπέβαλε τόν σχηματισμόν νέας Κυβερνήσεως.

νον διενεργείας τών έκλογών, θά καθορίση δέ καί τήν ήμε

Α.Μ. ό βασιλεύς, τηρών τήν συνταγματικήν τάξιν καί

ρομηνίαν δταν θά έπιστή δ πρός τοuτο καιρός .
'Ερωτηθείς έν συνεχεί~ περί του νέου έκλογικοu νό
μου, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής έδήλω
σεν δτι πρόθεσίς του είναι ή τροποποίησις του Ισχύοντος
νόμου νά γίνη ύπό διακομματικής επιτροπής.

Ή

προστατεύω ν τήν δμαλήν έξέλιξιν τής πολιτικής μας ζωής
διώρισε τήν Κυβέρνησιν, ή όποία έχει τήν τιμήν νά έμφα

νίζεται ένώπιον ύμών.
»Ή Κυβέρνησίς μας, περιωρισμένης κατά τι να τρόπον

aποστολής, δέν πρόκειται νά προβή εΙς έκτενείς προγραμ

Εiς fjν περίπτωσιν δμως τά κόμματα τής άντιπολιτεύ

σεως δέν συμφωνήσουν εiς τήν σύστασιν διακομματικής

ματικάς aνακοινώσεις.

ιιΕlναι γνωστόν δ τι εlς δλους τούς τομείς τής δημοσίας

έπιτροπής, τότε ή Κυβέρνησις θά φέρη ε{ς τήν Βουλήν

μας ζωής ύπάρχουν ζωτικά καί χρόνια προβλήματα.

ϊδιον σχέδιον νόμου . 'Η Κυβέρνησις, ύπεγράμμισεν δ κ.

έπίλυσις τών προβλημάτων αύτών προϋποθέτει χρόνον, μέ

Καραμανλής, θά έπιδιώξη, χωρίς iδιοτέλειαν, τήν τακτο

σα καί πρό παντός κατάλληλον πολιτικήν aτμόσφαιραν.

Ή

ποίησιν του ζητήματος του εκλογικοί) νόμου καί ειλικρι

Ή παρουσα δμως Κυβέρνησις, δι' έλλειψιν τών προϋποθέ

νής είναι ή επιθυμία της νά ύπάρξη ΕΠί του νέου εκλογικοί)

σεων αύτών, δέν δύναται νά ύποσχεθή τήν έπίλυσιν δλων

νόμου συμφωνία καί τής άντιπολιτεύσεως.

αύτών τών προβλημάτων. Γνωρίζει έξάλλου ή Κυβέρνησις

'Ο κ. πρωθυπουργός έρωτηθείς, έξάλλου, έάν ώρισμένα

δτι ή δημιουργία ψευδών έντυπώσεων καί aβασίμων έλπί

κενά ύπουργεία θά συμπληρωθοuν δι' εξωκοινοβουλευτι

δων ύπέρ πάν άλλο προκαλεί τήν δυσπιστίαν του λαου

κών προσώπων, άπήντησεν δτι δέν εχει τοιαύτην πρόθεσιν .

πρός τό Κράτος.

Σέ νεώτερη δήλωσή του, στίς

12

'Οκτωβρίου, ό

Κ. Καραμανλής θά έπαναλάβει δτι «αί έκλοyαί θά

διεξαχθούν όπωσδήποτε τήν aνοιξιν καί πάντως όχι

ιι Ώς έκ τούτου, ή Κυβέρνησις, χωρίς νά παραλείψη

τήν κατά τό δυνατόν προώθησιν δλων αύτώντών προβλη
μάτων, θά συγκεντρώση τήν προσοχήν της καί τάς προ

σπαθείας της έπί τών κρισίμων έκείνων θεμάτων, τά όποία

πέραν τού Άπριλίοωι, θέση πού θά έπαναβεβαιώσει

έχουσι χαρακτήρα Ιδιαιτέρως έπείγοντα καί aπασχολούν

κατά τή συζήτηση τών προγραμματικών δηλώσεων

ζωηρώς τήν δημοσίαν γνώμην. Τά ζητήματα αύτά aνάγον

τής Κυβερνήσεως .

ται κυρίως εΙς τόν οlκονομικόν τομέα καί εΙς τάς έξωτερι

'Η έξαγγελία τής έπικείμενης διεξαγωγής γενι

κάς σχέσεις τής χώρας.
»ΕIς τόν οlκονομικόν τομέα, κύριοι βουλευταί, ή Κυ

κών έκλογών εγινε δεκτή μέ ίκανοποίηση άπό τά

βέρνησις ε{ναι aποφασισμένη νά λάβη τά έπιβαλλόμενα

κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, τά όποία καί άναίρε

μέτρα, διά τών δποίων θά aμβλυνθουν αί δυσχέρειαι, τάς

σαν τήν άρχική άπόφασή τους νά προκαλέσουν, μέ

δποίας aντιμετωπίζει σήμερον ή έλληνική οfκονομία.

παραίτηση βουλευτών, τή διενέργεια άναπληρωμα
τικών έκλογών.
Σέ μεταγενέστερη συνομιλία του μέ τό Β. Βασι

λείου,

ό

Κ.

»Καί συγκεκριμένως. 'Επί του δημοσιονομικου θέμα
τος ή Κυβέρνησις θά έφαρμόση πρόγραμμα αύστηρών οf

Καραμανλής

άναφέρεται

συνοπτικά

στούς συγκεκριμένους λόγους πού ύπαγόρευσαν τήν
άπόφασή του νά έπισπεύσει τήν ήμερομηνία τών
έκλογών:

κονομιών πρός lσοσκέλισιν του προϋπολογισμου.
»Δέν θά έπιβληθή νέα φορολογία, θά έφαρμοσθουν

δμως μετ ' αύστηρότητος αί ύφιστάμεναι, πρός aποτροπήν
δέ τής φοροδιαφυγής θέλει aσκηθή αύστηρός δ έλεγχος
τών μεγάλων εΙσοδημάτων.
ιιΤήν κεντρικήν γραμμήν τ(ίς οfκονομικής μας πολιτι

«Εlσηyήθηκα, τό

1956,

τίς έκλοyές: πρώτον, διότι

μετά τό θάνατο τού Παπάγου, l]ταν βαρύ τό πολιτικό

κλίμα τού τόπου· δεύτερον, διότι έπιμόνως ζητούσε
έκλοyές aπό καιρό ή aντιπολίτευση· τρίτον, διότι
ήθελα νά aντλώ τήν έξουσία &π, εύθείας aπό τό λαό,
διά νά μπορώ νά τήν aσκήσω aποτελεσματικά· καί

κής θά aποτελέση ή σταθερό'τ;(ι; του έθνικου νομίσματος.

Πιστεύει, δμως, ή Κυβέρνησις δ'τ-~ προσκόλλησις εΙς τό
δόγμα τής κυκλοφοριακής aκαμψίας καί εlς τήν aντίληψι ν

δτι τό έθνικόν νόμισμα προστατεύεται διά τής πιστωτικής
aσφυξίας, aποτελεί πλάνην άγουσα ν έν κατακλείδι, διά τής
κάμψεως τής παραγωγής, εΙς aποτελέσματα aντίθετα τών
προσδοκωμένων.

τέταρτον, διότι ήθελα νά έπωφεληθώ τής &yαθής έν

»Σπουδαιότερος παράγων aπό τό ϋψος τής κυκλοφορί

τvπώcπως πού έδημιούρyησε στό λαό ή &νάληψη τής

ας εlναι ή σύνθεσις του όγκου αύτής καί ή μορφή τών

έξοvσίας aπό μέρους μου» 186 •

πιστοδοτήσεων. Σκοπός μας εlναι νά έπιδιώξωμεν τήν έξυ
γίανσι ν τής κυκλοφορίας, aφ ' ένός μέν aπαλλάσσοντες αύ

10-12
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Διεξάγεται στή Βουλή ή συζήτηση πάνω στίς

τήν, κατά τό δυνατόν, aπό τήν έπίδρασιν του δημοσιονο
μικου παράγοντος, aφ ' έτέρου δέ ένισχύοντες πληρέστε

ρον τούς πλέο ν σημαντικούς κλάδους τής οΙκονομικής μας
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δραστηριότητος καί lδιαιτέρως τήν Γεωργίαν.

;; Ή

Κυβέρνησις θά λάβη μέτρα ταχείας καί ριζικής

"Περαιτέρω, ή Κυβέρνησις, εlς τόν τομέα τών έξωτερι
κών σχέσεων τής χώρας, έπιθυμεί νά έξάρη lδιαιτέρως τήν

άντιμετωπίσεως του θέματος τών παγωμένων πιστώσεων,

άπόλυτον έγκαρδιότητα τών μετά τής φίλης Γιουγκοσλα

του καρκινώματος τούτου τής έλληνικής οlκονομίας.

βίας σχέσεών μας, αlτινες βασίζονται εlς τήν άμοιβαίαν

""Οσαι έπιχειρήσεις, έκ τών βαρυνομένων μέ τάς πι

έμπιστοσύνην καί τήν προσήλωσιν εlς τάς συμμαχικάς

στώσεις ταύτας, δέν παρέχουν έλπίδας έπιβιώσεως, θά πρέ

ι5ποχρεώσεις καί τήν δποίαν έπεβεβαίωσεν ή θερμοτάτη

πει νά δδηγηθουν ταχέως πρός τήν δριστικήν έκκαθάρισιν.

ι5ποδοχή, τής όποίας έτυχαν οί λαοφιλείς βασιλείς μας κα

Ά ντιθέτως, θά παρασχεθουν αί άπαραίτητοι διευκολύν

τά τήν πρόσφατο ν έπίσκεψίν των εlς τήν Γιουγκοσλαβία ν.

σεις εlς έκείνας, αlτινες θά έλεγχθώσιν ώς βιώσιμοι.

"Ή Κυβέρνησις θά έξακολουθήση μέ έντονον ρυθμόν

"Ή Κυβέρνησις έν τff διαχειρίσει τής έξωτερικής πο
λιτικής, δέν πρόκειται νά δημιουργήση τετελεσμένα γεγο

τήν έκτέλεσιν του προγράμματος τών έπενδύσεων, έλπί

νότα. Τούνανiίον, έν τff έπιθυμί(! της όπως συμβάλη εlς

ζουσα ότι θά δημιουργηθουν συνθήκαι έπιτρέπουσαι καί

τήν συνοχή ν του πολιτικου κόσμου έπί τών μεγάλων ζητη

περαιτέρω διεύρυνσιν αύτου.

μάτων τής έξωτερικής πολιτικής, προτίθεται έκάστοτε νά

"Ή Κυβέρνησις δέν πρόκειται νά παραμείvη άσυγκί

ένημερώνη τούς aρχηγούς τών έν τff Βουλff κομμάτων έπί

νητος πρό τής σημειουμένης τάσεως άνόδου του τιμαρί

τής πορείας αύτών. Θέλει όμως διαφυλάξη δι' έαυτήν άπο

θμου, ή δποία άποβαίνει εlς βάρος τών λαϊκών τάξεων,

κλειστικήν τήν εύθύνην τής καθόλου διαχειρίσεως του θέ

πιστεύει δέ ότι διά τών μέτρων aτινα σκοπεί νά λάβη θά

ματος τών έξωτερικών σχέσεων τής 'Ελλάδος.

άνακόψη τήν τάσιν αύτήν.

"Κύριοι βουλευταί, παραλλήλως πρός τήν aντιμετώπι

"Κύριοι βουλευταί. 'Η ίστορία καί ή γεωγραφική θέσις

σιν τών θεμάτων τούτων, ή Κυβέρνησις θά προπαρασκευά

τής 'Ελλάδος έχουν προσδιορίσει τήν τοποθέτησιν αύτής

ση τήν χώραν πρός γενικάς έκλογάς, θά εlσηγηθή πρός

παρά τό πλευρόν τών δυτικών δημοκρατιών. 'Η θέσις όμως

τουτο εlς τήν άναθεώρησιν του ίσχύοντος έκλογικου νό

αύτη ι5πέστη κατά τόν τελευταίον καιρόν lσχυρόν κλονι 

μου καί, εl δυνατόν, άπό συμφώνου μέ τά πολιτικά κόμματα

σμόν. 'Η άρνησις τών συμμάχων μας, όπως έπιδείξωσι τήν

τής χώρας, διότι πιστεύει ότι μία άπό τάς βασικάς αlτίας

όφειλομένην κατανόησιν εlς τό δίκαιον αίτημα τών Κυ

τής πολιτικής μας κακοδαιμονίας ε{ναι ή έλλειψις παγίου

πρίων, έπίκραναν βαθύτατα δλόκληρον τόν έλληνικόν λα

έκλογικου συστήματος.

όν. 'Η Κυβέρνησις πιστεύει εlς τήν χρησιμότητα τών ι5φι

iiΘά λάβη έπίσης όλα έκείνα τά μέτρα, τά δποία θά

σταμένων συμμαχιών μας καί θά καταβάλη πiiσαν προσπά

έπιτρέψουν ώστε δ έλληνικός λαός μέ ήρεμον τήν σκέ ψιν

θειαν διά τήν διαφύλαξιν αύτών, θέλει όμως νά έλπίζη πρός

νά άποφασίση έν τφ κυριαρχικφ του δικαιώματι έφ

του το ότι καί οί σύμμαχοι τής 'Ελλάδος θά κατανοήσουν

τών ζητημάτων ιΊτινα έχουν aποφασιστική ν σημασίαν διά

'

όλων

τήν άνάγκην τής ιΊρσεως τών αlτίων, τά δποία προεκάλε

τό μέλλον του. 'Η Κυβέρνησις, θεωρουσα βεβαίαν τήν δη

σαν τήν ήθικήν των δοκιμασίαν.

μιουργίαν τών προϋποθέσεων τούτων, έχει τήν πρόθεσιν νά

"'Ο έλληνικός λαός δέν ζητεί παρά δικαιοσύνη ν. Καί
ε{ναι aνάγκη νά του δοθή ή δικαιοσύνη. ~Αλλως τε, πέραν

δδηγήση τήν χώραν εlς γενικάς έκλογάς κατά τήν προσε
χή ιΊνοιξιν.

τών κυβερνητικών κατευθύνσεων, δ έλληνικός λαός ε{ναι

iiΚύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις ι5πόσχεται εlς τόν έλ

έκείνος, δ δποίος τελικώς άποφαίνεται κυριαρχικώς έπί

ληνικόν λαόν ότι μέ αύστηρότητα άλλά καί δικαιοσύ

τής έξωτερικής πολιτικής τής χώρας.

νην θά έπιβάλη τόν νόμον πρός πίiσαν κατεύθυνσιν, διότι
ε{ναι στερρώς

γνωρίζει ότι δ έλληνικός λαός έξεγείρεται καί έπαναστατεί

aποφασισμένη νά συνεχίση τήν θερμήν αύτής συμπαρά

όχι τόσον όταν ι5ποφέρη, άλλά κυρίως όταν έχη τό αίσθημα

στασιν διά τήν άπόλυτον ι5ποστήριξιν τών δικαίων διεκδι

ότι έμπαίζεται καί aδικείται άπό τό Κράτος καί τούς έπι

κήσεων τών Κυπρίων. Ά ντιμετωπίζει δέ ή Κυβέρνησις τό

τηδείους.

"'Η Κυβέρνησις,

κύριοι βουλευταί,

έθνικόν θέμα τής Κύπρου έν τφ συνόλφ του έν άρμονίf!

"Κύριοι βουλευταί, ή χώρα μας διέρχεται άναμφισβητή

πρός τάς προσδοκίας καί τήν aμείωτον έπ' αύτου προσή

τως δυσκόλους περιστάσεις. Ή Κυβέρνησις θά καταβάλη

λωσιν τής ψυχής δλοκλήρου του έθνους.

πίiσαν προσπάθειαν !να άνταποκριθή εlς τήν σοβαρότητα

iiAί βίαιαι έξ ιΊλλου άvθελληνικαί έκδηλώσεις, αί ση

τών περιστάσεων αύτών. "Ομως, πέραν τής κυβερνητικής

μειωθείσαι προσφάτως έν Τουρκίf!, προεκάλεσαν ζωηράν

προσπαθείας διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισίν των, θά άπαι

καί δικαίαν τήν aγανάκ:τησιν του έλληνικου λαου. ~Εχο

τηθή δ πατριωτισμός, ή πειθαρχία καί ή aλληλεγγύη όλων

μεν πλήρη συνείδησιν τής ζωτικής σημασίας, τήν δποίαν

τών 'Ελλήνων.

ένέχει ή aπό του έτους

φιλία, τόσον δι

'

1930 θεμελιωθείσα έλληνοτουρκική

"Ή Κυβέρνησις, κύριοι βουλευταί, έλπίζει ότι τά έργα

ήμίiς όσον καί διά τήν Τουρκίαν. 'Αλλ '

της θά άποδειχθουν ι5πέρτερα τών λόγων της καί μέ τήν

ο{αδήποτε φιλία μόνον εlς τόν άμοιβαίον σεβασμόν καί

έλπίδα ταύτην ζητεί τήν έμπιστοσύνην του Σώματος;;.

τήν κατανόησιν δύναται νά στηριχθή. Δικαίως δέ τό έθνος
πιστεύει σήμερον, ότι εlς μίαν κρίσιμον στιγμήν τής ίστο
ρίας τqυ, όχι μόνον δέν έτυχε σεβασμου καί κατανοήσεως,

άλλά τούναντίον έδοκίμασε τήν πικρίαν έχθρικών έκδη 

λώσεων. Εlς τήν γείτονα Τουρκίαν έπομένως aπόκεινται αί
πρωτοβουλία ι έκείναι, αlτινες θά έπανορθώσουν τάς προσ

Στή συνεδρίαση τfίς

11 ης

'Οκτωβρίου

1955 διατύ

πωσαν τίς άπόψεις τους οί εκπρόσωποι των κομμά
των τfίς άντιπολιτεύσεως. Πρώτος άγορητής, δ άρ

χηγός του κόμματος των Προοδευτικών, Σπ. Μαρκε

γενομένας ι5λικάς ζημίας, άλλά πρό παντός θά άποκατα

ζίνη ς, ύποστήριξε οτι ή Κυβέρνηση δέν ε{ναι άπλ&ς

στήσουν τήν aνυπολόγιστο ν ήθικήν ζημίαν, ήτις προσεγέ

διάδοχος τfίς προηγούμενης, όπότε ή λύση θά ήταν

νετο εlς τήν έλληνοτουρκικήν φιλίαν.

εύχερέστερη , άλλά εχει μεγαλύτερεςcφιλοδοξίες, έφό-
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σον έπιδιώκει νά δώσει τήν έντύπωση δτι ελυσε τήν

Παπανδρέου, κατηγόρησε τή νέα Κυβέρνηση δτι

κυβερνητική κρίση . Μετά άπό σύντομη ίστορική

βαρύνεται μέ δλες τίς εύθύνες τής προκατόχου της:

άναδρομή, τόνισε δτι, άπό τό Μάρτιο τοϋ

1954

ύφί

σταται χάσμα μεταξύ τοϋ 'Ελληνικοϋ Συναγερμοϋ
καί τοϋ λαοϋ, τό όποίο καί συνεχώς διευρύνεται.
Σχετικά μέ τήν άνάθεση τής έντολής σχηματισμοϋ
Κυβερνήσεως στόν Κ. Καραμανλή, παρατήρησε:

«'Η Κυβέρνησις του Συναγερμου διέψευσε τάς έπαγγε
λίας της καί οχι μόνον εχασε τήν έμπιστοσύνην του λαου,

άλλά προκαλεί καί τήν άγανάκτησιν δλων των τάξεων, καί
iδίως των λαϊκών, τάς δποίας έβύθισεν εiς τήν έξαθλίω

σιν ... 'Αντί χρηστής διοικήσεως έφηρμόσθη ή χειροτέρα

«'Ο βασιλεύς, στραφείς καί πάλιν πρός τήν πλειοψη

φαυλοκρατία. Οί νομάρχαι εγιναν Όργανα του κόμματος

φίαν, άδιάφορον έπί του παρόντος πώς, ήτο άναμφισβητή

καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι ύπέκυψαν εiς τήν δαμόκλειον

τως συνεπής πρός έαυτόν, άφου, ώς ε{πον προηγουμένως,

σπάθην τής aπολύσεως του έπαισχύντου Ν.

εiς τήν πλειοψηφίαν aπέβλεπε καί συνταγματικώς ένήργει.

ε{ ναι δ aπολογισμός του Ε.Σ. καί διά τουτο ε{ ναι κατάδικος

2500.

Αuτός

Καί ήμείς πάλιν έν τ'tj άντιπολιτεύσει, άπό πολλου πιστεύ

είς τήν συνείδησιν του λαου καί δέν εχει δικαίωμα νά με

οντες καί διακηρύσσοντες δτι δ Συναγερμός ε{χεν άποτύ

ταμφιεσθή διά νά έπιζήσψ>.

χει εiς τήν διακυβέρνησιν τής χώρας, ήτο φυσικόν, συνε
πείς καί ήμείς πρός τούς έαυτούς μας, νά είμεθα -καί είμε
θα- έναντίον οίασδήποτε Κυβερνήσεως προερχομένης
άπό τήν άποτυχουσαν πλειοψηφίαν».

'Ο άρχηγός τών Προοδευτικών ισχυρίστηκε άκό
μη δτι ό 'Ελληνικός Συναγερμός ούσιαστικά επαυσε

νά ύπάρχει μέ τό θάνατο τοϋ ίδρυτή του, άπό τή στι
γμή πού δέν ήταν παρά «κίνημα, συνάρτησις προσω
πική τοϋ ήγέτου καί ώρισμένων γενικών άντικειμε
νικών σκοπών»· δέν ύφίσταται πλέον, παρά μία «ντέ
φάκτο» πλειοψηφία, τήν όποία δέν ήταν δυνατό νά
άγνοήσει ό βασιλεύς. τέλος, δήλωσε δτι θεωρεί ζήτη
μα άρχής νά καταψηφίσει τήν Κυβέρνηση καί ζήτησε

τή διενέργεια έκλογών σέ συνδυασμό μέ τήν ταχεία
έκκαθάριση τοϋ θέματος τοϋ έκλογικοϋ νόμου.
'Ο άρχηγός τής Φιλελευθέρας Δημοκρατικής

'Ενώσεως, Σ. Βενιζέλος, διατύπωσε τήν άποψη δτι

«λίαν συντόμως θά άποδειχθή πόσον σαθρά εΙναι ή
πλειοψηφία έπί τής όποίας πρόκειται νά στηριχθή ή

νέα Κυβέρνησις καί πολύ φοβοϋμαι δτι ό πρόεδρος
τής Κυβερνήσεως θά άναγκασθή, τελικώς, νά προβή

εις τήν δημιουργίαν νέου ύπό τήν άρχηγίαν του κόμ
ματος». Θά ήταν ίσως εύλογο, παρατήρησε, νά τοϋ
δοθεί ή άναγκαία πίστωση χρόνου γιά τήν άνάληψη
νέας προσπάθειας, άπό τή στιγμή δμως πού ή Κυβέρ
νηση έμφανίζεται ώς συνέχεια τής προηγούμενης, ό

ίδιος εΙναι ύποχρεωμένος νά τής άρνηθεί τήν ψήφο
τοϋ κόμματός του. Ή μόνη λύση -ύποστήριξε
μετά τό θάνατο τοϋ στρατάρχη, θά ήταν Κυβέρνηση
έπιφορτισμένη νά ψηφίσει τόν έκλογικό νόμο καί νά
προχωρήσει σέ έκλογές καί άναφερόμενος στή δή
λωση τοϋ πρωθυπουργοϋ, δτι οί έκλογές θά γίνουν
τήν άνοιξη, ζήτησε νά προσδιοριστεί ό χρόνος διε

ξαγωγής τους. τέλος, προσήψε στήν Κυβέρνηση δτι
ό τόνος άναφορiiς της στό έξωτερικό ζήτημα ύπήρξε
χαμηλός καί άνίκανος νά έμπνεύσει παλμό στήν

τραυματισμένη έθνική ψυχή· άκόμη, άφενός δέν εθι

ξε τό θέμα τής αύτοδιαθέσεως τής Κύπρου καί άφετέ
ρου άφησε τήν πρωτοβουλία γιά τήν άποκατάσταση
τών ελληνοτουρκικών σχέσεων στήν

n

Αγκυρα.

'Ο άρχηγός τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, Γ.

Στή συνέχεια, ό Γ. Παπανδρέου τόνισε τήν άναγ
καιότητα τής άμεσης προσφυγής στή λαϊκή έτυμη

γορία καί ύποστήριξε δτι, κατά τήν άνάθεση τής έν
τολής καί τό σχηματισμό τής νέας Κυβερνήσεως,
παραβιάστηκαν οί κοινοβουλευτικοί θεσμοί τής χώ
ρας: άν, δπως ισχυρίζεται ή Κυβέρνηση, τηρήθηκε ή

συνταγματική τάξη, δέν τηρήθηκε δμως ή κοινοβου
λευτική . Σέ μακρά άνάλυσή του, ύποστήριξε δτι δέν
άρκεί ή ίδιότητα τοϋ βουλευτή τής πλειοψηφίας γιά
τήν άνάληψη τής έντολής σχηματισμοϋ Κυβερνή

σεως, χωρίς τή «δεδηλωμένη» πλειοψηφία τής Βου
λής. Στίς κοινοβουλευτικές χώρες -ύποστήριξε
τούς πρωθυπουργούς καθιερώνουν τά κόμματα καί ό
λαός : άπό τήν άποψη αύτή, ή Κυβέρνηση στερείται
νομιμοποιήσεως. Σ' δ,τι άφορά τό έθνικό θέμα, ό
άρχηγός τών Φιλελευθέρων ίσχυρίστηκε δτι ή νέα
Κυβέρνηση συνεχίζει σέ έλάσσονα τόνο τήν πολιτι
κή τής προκατόχου της: στίς προγραμματικές δηλώ
σεις δέν γίνεται λόγος γιά ήθική ικανοποίηση άπό

μέρους τής Τουρκίας, δέν άναφέρεται άκόμη ή λέξη
«αύτοδιάθεσψ> καί δέν γίνεται άναφορά στή σχέση
τής 'Ελλάδος μέ τίς άλλες, έκτός άπό τίς σύμμαχες

χώρες. 'Επιβαλλόταν -κατέληξε- νά σχηματιστεί
ύπηρεσιακή Κυβέρνηση έπιφορτισμένη άποκλειστι
κά μέ τή διενέργεια έκλογών· κάθε προσπάθεια τής

σημερινής Κυβερνήσεως νά παραμείνει στήν έξου
σία θά άποτελοϋσε ύποτροπή τής άνωμαλίας.
'Ο κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος τής ΕΠΕΚ, Σ.
Παπαπολίτης, χαρακτήρισε τή λύση τής Κυβερνή

σεως Καραμανλή ώς άντισυνταγματική καί άντίθετη
μέ τό συμφέρον τοϋ εθνους, έξή ρε τήν άναγκαιότητα
διενέργειας έκλογών καί κατηγόρησε τήν Κυβέρνη
ση δτι άκολουθεί τήν έξωτερική πολιτική τοϋ 'Ελ
ληνικοϋ Συναγερμοϋ, τήν όποία καί χαρακτήρισε ώς
πολιτική άνευ δρων ύποταγής τής χώρας στούς μεγά
λους συμμάχους, μειοδοσίας καί ραγιαδισμοϋ.
Στό σημείο αύτό παρενέβη ό πρωθυπουργός:
«Κύριε συνάδελφε, έμφανίζεσθε πολύ όρμητικός καί έν

τfί όρμητικότητί σας χρησιμοποιείτε φράσ!ις, ~ί ό~οίαι ~έ
φέρουν είς τήν άνάyκην νά διαμαρτυρηθω. Θα λαβω την
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τιμήν νά dπαντήσω εlς τάς έπιιφίσεις τής aντιπολιτεύσεως

άλλά Κυβερνήσεων προερχομένων έκ τής μειοψηφίας» .

ίσως dπόψε ή αvριον. 'Αλλά εΙδικώς διά τήν περίπτωσιν

Κατά τήν ψηφοφορία πού εγινε μετά τόν τερμα

αύτή ν εlμαι ύποχρεωμένος νά διαμαρτυρηθώ, διότι ούδείς

εlς τήν αίθουσαν αύτήν εlναι όλιγώτερον ή περισσότερον

τισμό τής συζητήσεως, στίς

έμοfJ πατριώτης, εlς τρόπον ώστε νά παρίσταται dνάγκη νά

καν ύπέρ τής Κυβερνήσεως

12 'Οκτωβρίου, τάχθη
200 βουλευτές - 197 του
καί 3 άνεξάρτητοι, οί Μ.

χρησιμοποιή ύπερβολικάς έκφράσεις. Ύπάρχει μία δια

'Ελληνικοί) Συναγερμοί)

φορά, δτι ή Κυβέρνησις, ύποχρεωμένη νά δμιλή ύπευθύ

Γεωργαντiiς, Γ . Θεοτόκης καί Σ . Χαλικιόπουλος

νως, όφείλει μέν νά προσδιορίζ η, δ πως καί τό έπραξε ν ήδη,
τούς σκοπούς της, δέν ύποχρεοvται δμως καί δέν δύναται
νά προσδιορίζη τήν διαδικασίαν τήν δποίαν θά dκολουθή
ση διά νά φθάση εlς τούς σκοπούς τηςιι.

'Επακολούθησε ή άκόλουθη στιχομυθία:
Σ. Παπαπολίτης : Κύριε πρόεδρε, οuδείς δικαιοϋται νά
μονοπωλή τόν πατριωτισμόν, ε{ναι γεγονός δμως δτι δι
καιολογείτε τήν δήλωσιν περί τής γεωγραφικής θέσεως
τής 'Ελλάδος.

-κατά

77-27 του κόμματος τών Προοδευτικών, 21
15 Φιλελεύθεροι, 7 τής ΕΠΕΚ, 5 του Δη
μοκρατικοί) κόμματος καί 2 'Αγροτικοί, καί άρνή
θηκαν ψήφο 2, δ Ε. 'Ελευθεριάδης τής ΦΔΕ καί δ Η.
τής ΦΔΕ,

Σακαλής, άνεξάρτητος Δημοκρατικός άπουσίασαν

19

βουλευτές,

6 του

Συναγερμοί), μεταξύ τών δποίων

καί δ Σ. Στεφανόπουλος, 3 τής ΦΔΕ, 4 Φιλελεύθεροι,

3

τής ΕΠΕΚ,

2

'Αγροτικοί καί ενας άνεξάρτητος.

Μετά τή διεξαγωγή τής ψηφοφορίας κηρύχθηκε λή
ξασα ή ~Εκτακτη Σύνοδος τής Βουλής 187 •

Κ. Καραμανλής: Παρεξηγείτε ή σκοπίμως παρερμηνεύ
ετε τά λεχθέντα. Εlπον τοvτο: "Οτι ι'στορικώς -καί αύτό
δέν ήμφεσβητήθη dπό κανέναν καί εlναι κάτι μάλιστα τό
δποίον έάν δέν dπατώμαι καί τά κόμματα τής dντιπολιτεύ

Σέ δηλώσεις του, μετά τή λήξη τής ψηφοφορίας,
δ πρωθυπουργός τόνισε:

δταν δέ λέγω

«Εlμαι άπολύτως ίκανοποιημένος καί διά τό άπο

ίστορικώς δέν σημαίνει δτι ύποχρεούμεθα νά τό κάμωμεν

τέλεσμα τfjς ψηφοφορίας καί διά τήν διαπιστωθεί

σεως τό διεπίστωσαν

-

-

δτι ίστορικώς

-

τά συμφέροντα τής ·Ελλάδος, κατά τό παρελθόν, προσ

σαν έvότητα τijς"πλειοψηφίας. Ή ένότης τfjς πλειο

διώρισαν τήν θέσιν τής χώρας μας παρά τό πλευρόν τών

ψηφίας άποτελεί τήν άπάντησιν είς τάς έπικρίσεις

δυτικών δημοκρατιών. Καί λέγω έπίσης δτι ή θέσις αύτη

τfjς άντιπολιτεύσεως. Ή Κυβέρνησις θά πράξη δ, τι

έκλονίσθη συνεπείf! τών τελευταίων γεγονότων. Εlναι του

δύναται διά νά άνταποκριθfj είς τήν έμπιστοσύνην

το ψευδές;

τfjς ' Εθνικfjς 'Α ντιπροσωπείαρ>.

Σ. Παπαπολίτης: 'Αληθέστατον.

Σέ άπάντηση τών αίτιάσεων του Γ . Παπανδρέου,
σχετικά μέ τό σχηματισμό τής νέας Κυβερνήσεως, δ

Μεταγενέστερα, δ Κ. Καραμανλής θά συνοψίσει

τίς έντυπώσεις του άπό τήν έμφάνιση τής πρώτης
Κυβερνήσεώς του στή Βουλή:

Καλλίας παρατήρησε δτι τό ούσιαστικότερο

«Τήν 1/ην 'Οκτωβρίου έγένετο συζήτησις έπί

στοιχείο άπό τήν άρχή τής «δεδηλωμένης» ε{ναι ή

τών δηλώσεων αύτών καί τήν 12ην η ψηφοφορία μέ

ταχύτερη δυνατή έμφάνιση τής Κυβερνήσεως στό

200

Κοινοβούλιο κaί ή έξασφάλιση τής έμπιστοσύνης

άποχαί ώφείλοντο είς τούς άντιπολιτευομένους Μα

του:

κεδόνας, ο{ όποίοι, παρά τήν άπειληθείσαν διαγρα

Κ.

«Κύριοι βουλευταί, άπό τήν άρχήν τής δεδηλωμένης,
έκείνο τό δποίον ισχύει σήμερον , έκείνο τό δποίον παρέ

μεινεν άπό τήν δοκιμασίαν τοϋ χρόνου καί τής πράξεως,
εΙ ναι πρώτον δτι ή Κυβέρνησις , ή όποία διορίζεται ύπό τοϋ
άνωτάτου aρχοντος, πρέπει τό ταχύτερον νά έμφανισθή
ένώπιον τής Βουλής καί νά ζητήση τήν έμπιστοσύνην τοϋ

ψήφους ύπέρ,

77 κατά

καί

19 άποχάς. Al πολλαί

φήν, έκριναν ότι εlχαν καθήκον νά μήν καταψηφί
σουν τόν πρώτον Μακεδόνα πρωθυπουργόν· χειρο
νομία, η όποία μέ συνεκίνησε βαθύτατα, τοσοvτον
μiiλλον καθ ' όσον ο{ βόρειοι 'Έλληνες δέν διακρί
νονται έπί συναισθηματισμψ. Καί είς τήν περίπτωσιν

αύτήν έξαίρεσιν άπετέλεσεν ό κ. Στεφανόπουλος,

Σώματος καί δεύτερον, δτι ή Κυβέρνησις, ή όποία κατα

άποσχών τfjς ψηφοφορίας. 'Ο τερματισμός τfjς πο

ψηφίζεται όποτεδήποτε ύπό τής Βουλής, όφείλει νά παραι

λιτικής συζητήσεως έντός μιiiς έσπέρας καί ό τόνος

τηθή, έκτός έάν προτιμηθή ή διάλυσις τοϋ Σώματος καί ή

τών όμιλησάντων, άπεδείκνυαν ότι η άντιπολίτευσις

προσφυγή εις τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν . 'Επομένως, ή άρχή

άνεγνώρισε κατά βάθος τήν όρθότητα τfjς δοθείσης

τοϋ κοινοβουλευτικοί) πολιτεύματος, τοϋ παρ' ήμίν ισχύ

λύσεως καί ότι α{ έπικρίσεις, τάς όποίας διετύπωναν,

οντος, κατ' οuδένα τρόπον καί κατ' ουδένα λόγον ε{ναι
δυνατόν νά ύποστηριχθή δτι παρεβιάσθη. 'Αλλά εις τήν

συγκεκριμένην περίπτωσιν,

κύριοι βουλευταί, πιστεύω

άδιστάκτως δτι οϋτε κάν ή άρχή τής δεδηλωμένης, ύπό τήν
μάλλον aκαμπτον μορφήν, ετυχε παραβιάσεως .
»Διότι ή άρχή τής δεδηλωμένης εχει ώς ίστορικήν αι

έγένοντο άπλώς διά νά δικαιωθfj ή θέσις της, ώς άν
τιπολιτεύσεως. Μετά τήν ψηφοφορίαν, διεκόπησαν

α{ έργασίαι τfjς Βουλfjς διά τήν 15ηv Νοεμβρίου,

δεδομένου ότι έν τφ μεταξύ εlχα νά άντιμετωπίσω
όξύτατα προβλήματα καί προπαντός τό Κυπριακόν

τίαν τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεων όχι άπό ήγετικά στε

καί νά έτοιμάσω νέον έκλογικόν νόμον, τόν δποίον

λέχη τής πλειοψηφίας, τά όποία προτιμώνται τοϋ άρχηγοϋ,

έζήτει έπιμόνως η άντιπολίτευσις» 188 •
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·Η παροχή ψήφου έμπιστοσύνης άπό τή Βουλή,

ένδεικτική τfjς συνοχfjς τfjς παρατάξεως του

• Ελλη

ήμερων, οί ρήτορες τής άντιπολιτεύσεως δέν ένόμισαν δτι
έπρεπε νά τάς ύπογραμμίσουν.

νικοί> Συναγερμοί> καί τfjς συσπειρώσεώς της γύρω

WΕμεινεν οϋτω μόνον ή έξωτερικ:ή πολιτική τής Κυβερ

άπό τόν Κ. Καραμανλfj, άποτέλεσε τήν άφορμή γιά

νήσεως έκ:τεθειμένη είς τάς μομφάς, άλλά κ:αί αύταί δέν

νά σχολιαστεί εύρύτατα άπό τόν έλληνικό καί τόν

ξένο τύπο η προσωπικότητα του νέου πρωθυπουργοί>
καί νά άναλυθοuν ο{ προοπτικές τ&ν πολιτικών έξε
λίξεων στήν ·Ελλάδα.
'Από τά δημοσιεύματα του έλληνικου τύπου, ίδι

αίτερα χαρακτηριστικό εΙναι άρθρο του «Βήματος»
μέ τίτλο «Θα κριθεί άπό τήν δρc'iσιν της»:

διετυπώθησαν, διότι δλα τά έθνικ:όφρονα κόμματα σκέ
πτονται όπως περίπου δ ·Ελληνικός Συναγερμός κ:αί ή Κυ

βέρνησις του κ:. Καραμανλή, κ:αί διότι μέσα είς τήν σημε
ρινήν Βουλήν δέν ύπάρχουν παρά μόνον έθνικ:όφρονα
κόμματα. 'Ελέχθησαν μερικ:αί φράσεις περί ίσης φιλίας,

άλλά τά λεχθέντα δέν άνελύθησαν κ:αί ε{ναι ώς νά μήν

έλέχθησαν. Κατεβλήθη μόνον προσπάθεια νά γίνη ενα εΙ

δος πατριωτικοί) άνταγωνισμοu μεταξύ άντιπολιtέύσεως
κ:αί Κυβερνήσεως, μέ τόν ίσχυρισμόν δτι δ τόνος τών κυ

'Όπως αί προγραμματικ:αί δηλώσεις τής Κυβερνήσεως

βερνητικών δηλώσεων ύπήρξε χαμηλός, κ:αί δτι δέν άνε

του κ:. Καραμανλή ύπήρξαν αί συντομώτεραι κ:αί αί λιτώ

φέρθη είς ταύτας όσον άφορά τήν Κύπρον ή λέξις «αύτοδιά

τεραι πού ύπεβλήθησαν ποτέ εiς τήν έλληνικ:ήν Βουλήν,

θεσις», ένώ ή άνεπιφύλακ:τος υίοθέτησις τών κυπριακών

έτσι κ:αί ή έπ' αύτών συζήτησις ύπήρξεν ή βραχυτέρα,

πόθων περιλαμβάνει πρώτα πρώτα τήν αύτοδιάθεσιν, κ:αί

μολονότι μετέσχον εiς ταύτη ν εξ ι άρχηγοί κ:αί έκ:πρόσωποι

έτσι διαφαίνεται άπό τήν πρώτην στιγμήν δτι διάθεσις τής

άντιπολιτευομένων κομμάτων κ:αί άρκ:ετοί βουλευταί. Μέ

νέας έλληνικ:ής Κυβερνήσεως δέν ε{ναι νά έξαντλήση τά

σα εiς εξι ώρας, ή συζήτησις έληξε περί τό μεσονύκτιον

έλληνικ:ά συμφέροντα κ:αί αίσθήματα είς όλίγας άνευ συ

τής Τρίτης. Καί κατά τήν χθεσινήν έσπέραν τό κ:υβερνητι

νεχείας ήχηράς φράσεις. Κατά τήν ίδικ:ήν μας γνώμην, τό

κ:όν ζήτημα έτερματίσθη διά τής ψήφου έμπιστοσύνης πού

μέρος τής έξωτερικ:ής πολιτικής τών προγραμματικών δη

έδόθη εiς τήν Κυβέρνησιν, μέ

77

200 ψήφους

ύπέρ αύτής κ:αί

έναντίον της.

λώσεων εΙνάι τό άρτιώτερον κ:αί τό σοβαρώτερον, κ:αί δι'
αύτόν άκ:ριβώς τόν λόγον κ:αμμία έπίκ:ρισις οϋτε κ:αί επ'

·Ο κ. πρωθυπουργός δέν εθεώρησεν δτι εΙ χ εν άνάγκ:ην

αύτου ήτο δυνατόν νά προκ:αλέση έντύπωσιν κ:αί νά σταθή.

νά άπαντήση εiς τούς έπικ:ριτάς του. Τά γεγονότα έχουν

Είς τρείς συνεδριάσεις τής Βουλής, κ:αί είς όλίγας σχε

ήδη άπαντήσει κ:αί έξακ:ολουθοuν νά άπαντοuν είς τά έρω

τικώς ώρας πού άπήτησαν κ:αί αί τρείς αύταί συνεδριάσεις,

τήματα πού διετύπωσαν τά άντιπολιτευόμενα κόμματα κ:αί

ή Κυβέρνησις του κ:. Καραμανλή ένεφανίσθη, έκ:ρίθη, κ:αί

πού ήσαν άνάλογα έξ όλων των μερίδων. 'Ελέχθη δτι δ

έλαβε τό κ:οινοβουλέυτικ:όν βάπτισμα. Διήλθε κ:αί έκ: τής

• Ελληνικός

Συναγερμός, έξακ:ολουθών νά άπαρτίζη τήν

Βουλής μέ τήν αύτήν ταχύτητα πού έλαβε τήν βασιλικ:ήν

πλειοψηφίαν μέσα είς τήν Βουλήν, έπαυσε πλέον νά τήν

έντολήν, συνεκ:ροτήθη κ:αί ώρκ:ίσθη. Τό φαινόμενον αύτό

άποτελή μεταξύ του λαου, κ:αί μάλιστα μετά τόν θάνατον

ε{ναι ίκ:ανοποιητικ:όν κ:αί εύχάριστον, κ:αί εύχόμεθα νά

του στρατάρχου Παπάγου. Καί ή άπάντησις τών γεγονό

προοιωνίζη διά τήν χώραν μας μίαν νέαν έποχήν, όλιγωτέ

των ε{ναι, άκ:ριβώς διά νά λυθή αύτή ή άμφιβολία, δτι επι

ρων λόγων, περισσοτέρων πράξεων, κ:αί μεγαλυτέρας άπο

σπεύδονται αί έκ:λογαί κ:αί θά διενεργηθοuν μετά τήν σύν

φασιστικ:ότητος. 'Αλλά αί πρώται αύταί έντυπώσεις, όσον

ταξιν κ:αί τήν ψήφισιν του νέου εκ:λογικ:ου νόμου τήν άνοι

κ:αί άν εΙναι κ:αλαί, δέν άρκ:οuν νά εξασφαλίσουν τήν έπι

ξιν κ:αί, όπως συνεπλήρωσε διά χθεσινής \)ηλώσεως δ κ:.

τυχίαν τής Κυβερνήσεως, έστω κ:αί είς τήν περιωρισμένην

Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, όχι άργότερον άπό τόν 'Απρί

άποστολήν της. Μέ τήν σημαντικ:ήν ψήφον έμπιστοσύνης

λιον. 'Ελέχθη άκ:όμη δτι, άν δέν παρεβιάσθη τό Σύνταγμα

πού ελαβεν ή Κυβέρνησις, κ:αί μέ τήν πολύ μικράν άντί

διά νά σχηματισθή ή νέα Κυβέρνησις, ήγνοήθη δμως ή κοι

δρασιν πού συνήντησεν έκ: μέρους τών άντιπάλων της,

νοβουλευτική τάξις, κ:αί ότι ή άγνοια τών κοινοβουλευ

φαίνεται νά διαθέτη δλα τά άντικ:ειμενικ:ά στοιχεία επιτυ

τικών εθίμων κ:αί παραδόσεων έσημειώθη κυρίως είς βάρος

χίας. Θά περιμένωμεν λοιπόν νά κ:ρίνωμεν άπό τήν καθη

του πλειοψηφοuντος κόμματος του

'Ελληνικ:οu Συνα

μερινήν δρaσιν της κατά πόσον θά άποδειχθή κ:αί ύποκ:ει

γερμοu. Καί ή άπάντησις ε{ ναι δτι δ ·Ελληνικός Συνα

μενικ:ώς τό ίδιον, δτι δηλαδή κ:αί δ Πρόεδρος τής Κυβερνή

γερμός κ:αί ήνωμένος έμεινε, κ:αί τήν Κυβέρνησιν εψήφισε.

σεως καλώς έξελέγη άπό τήν βασιλικ:ήν συνταγματικ:ήν

Αί προγραμματικ:αί δηλώσεις τής Κυβερνήσεως δέν

πρωτοβουλίαν εiς τόν ρόλον του, κ:αί δ κ:. Καραμανλής

έδιδαν έπίσης σπουδαίαν λαβή ν εiς τάς επιθέσεις τής άντι•

καλώς έξέλεξε τούς κ:υριωτέρους τουλάχιστον συνεργάτας

πολιτεύσεως. Τό έκ:λογικ:όν των μέρος ε{ναι δι' όλους ίκ:α

του, διά νά τόν βοηθήσουν εiς τήν προσπάθειαν πού πρό

νοποιητικ:όν. Κανείς δέν άμφισβήτησε τήν άνάγκ:ην νέου

κ:ει τα ι νά άποτελέση κ:αί δι' αύτούς κ:αί δι' όλους μας μίαν

έκ:λογικ:οu νόμου κ:αί συνεπώς τήν παρεμβολήν ένός χρο

νέαν δοκ:ιμήν, πού ολοι εύχόμεθα νά άποβή επιτυχής, διά

νικοί) διαστήματος διά τήν προπαρασκ:ευήν κ:αί τήν διεξα

τό καλόν τής χώρας 189 •

γωγήν τών έκ:λογών. · Εις τό αίτημα του σχηματισμοί) ύπη

ρεσιακ:ής Κυβερνήσεως ·kανείς δέν έπέμεινε σοβαρώς. Νο
μίζομεν μάλιστα δτι μόνον ενας τό διετύπωσε. Τό οίκ:ονο

μικ:όν πρόγραμμα, προσωρινόν κ:αί αύτό, εΙ ναι τόσον περι
ωρισμένον κ:αί τόσον γενικόν, κ:αί τόσον σύμφωνον μέ τάς
κ:οινάς έπιθυμίας είς τάς γενικ:άς του γραμμάς, ώστε κ:αί

'Από τίς στfjλες του άθηναϊκου τύπου άναδημο
σιεύτηκαν καί άνταποκρίσεις όρισμένων άπό τά πιό
εγκυρα καί άντιπροσωπευτικά οργανα του διεθνους
τύπου. Σέ σειρά άρθρων του, ό άνταποκριτής τ&ν

αύτό δέν προσεφέρετο είς κατηγορίας. 'Ακόμη κ:αί ώρισμέ

<Πimes» τfjς Νέας ·Υόρκης στήν 'Αθήνα, Χάρον

νας άντιφάσεις του, τάς δποίας ύπέδειξε τό «Βήμα» πρό

Γκιλρόυ, μεταξύ άλλων, έξαίρει τήν κοινοβουλευτι-
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κή ύποστήριξη πού έξασφάλισε δ Κ. Καραμανλής
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τάς άνοησίας περί νέων προσανατολισμών», πού

καί σκιαγραφεί τήν προσωπικότητα τοϋ νέου πρωθυ

άκούστηκαν τελευταία στήν 'Ελλάδα, ένώ ταυτό

πουργοϋ, τόν όποίο καί χαρακτηρίζει σοβαρό δημό

χρονα κατέβαλε προσπάθειες γιά νά θεραπεύσει τήν

σιο ι'iνδρα πού γνωρίζει τί θέλει. Στήν έφη μερίδα «Βή

ελλειψη κατανοήσεως άπό μέρους τών Δυτικών στό

μα - Κήρυξ τής Νέας 'Υόρκης» δημοσιεύτηκε σχό

ζήτημα τής Κύπρου καί τίς έλληνοτουρκικές σχέ

λιο μέ τόν τίτλο «UΕνα καθήκον γιά τήν 'Αθήνα»:

σεις. Καί ή άνταπόκριση καταλήγει, ύπογραμμίζον

•Η

νέα έλληνική Κυβέρνηση, ή όποία διαδέχθηκε τήν

Κυβέρνηση Παπάγου, θά έπιφορτισθεί μέ τό λεπτό έργο ν'
άποκαταστήσει τήν καλή θέληση μεταξύ φίλων.

•Η

ζημία

πού έγινε άπό τή Διάσκεψη γιά τήν Κύπρο πρέπει νά έπα

τας τό μέγεθος καί τίς δυσχέρειες τοϋ εργου πού άνα
μένει τό νέο πρωθυπουργό, προϋπόθεση τής έπιτυχί
ας τοϋ δποίου θά ε{ναι ή έπιτυχία στόν οίκονομικό

τομέα 191 •

νορθωθεί μέ κάθε θυσία. Στό πρωταρχικής σπουδαιότητας
έγχείρημα αuτό, οί UΕλληνες, των δποίων διαψεύσθηκαν

τόσο πικρά οί έλπίδες δτι θά έπερχόταν διακανονισμός
στό Λονδίνο, έχουν τή δυνατότητα μέ παραδειγματική έπί

δειξη ύπομονής νά παίξουν άποφασιστικό ρόλο .

•Ο

νέος

Μέ άφορμή τήν είδικότερη τοποθέτηση τοϋ Κ.
Καραμανλή άπέναντι στό Κυπριακό, δ άντιπρόσω

πος τής Έθναρχίας Ν. Λανίτης κάμει, άπευθυνόμε
νος στόν πρωθυπουργό, τήν άκόλουθη δήλωση:

πρωθυπουργός Καραμανλής δέν έχει συνδεθεί στενά μέ τό

έιφηκτικό κυπριακό ζήτημα . Σέ διάφορες στιγμές τής στα
διοδρομίας του διετέλεσε ύπουργός των Μεταφορών, τής

'Υγιεινής καί τής 'Εθνικής 'Αμύνης, στή δέ τελευταία
Κυβέρνηση ήταν ύπουργός των Συγκοινωνιών καί των Δη 
μοσίων ~Εργων. «Φαντάζομαι δτι θά μέ άποκαλείτε έξ
έπαγγέλματος ύπουργό», παρατήρησε πέρυσι. Καί άσφα
λώς πραγματοποίησε έργο είδικοϋ μέ τή βελτίωση τοϋ λιμέ

«Αί σαφείς, κατηγορηματικαί καί ύπερήφανοι δηλώ

σεις σας διά τό Κυπριακόν προεκάλεσαν είς τήν Κύπρον
αίσθημα βαθείας ίκανοποιήσεως. Τοϋ αίσθήματος τούτου

καί τής μεγάλης συγκινήσεως τής Έθναρχίας καί τοϋ κυ
πριακοί> λαοϋ έπιτρέψατέ μοι νά γίνω διερμηνεύς».

11
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να τοϋ Πειραιa, τήν έπέκταση τοϋ συστήματος ύδρεύσεως

Μέ άπόφαση τοϋ πρωθυπουργοϋ και υπουργοϋ

των 'Αθηνών καί τήν κατασκευή λεωφόρων στό κέντρο

'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμανλή, μετά άπό συνερ

τής πόλεως καί δημοσίων δδών σέ δλόκληρη τήν ·Ελλάδα.

γασία του μέ τόν ύπαρχηγό τοϋ ΓΕΕΘΑ, ύποναύαρχο

Μέ τό ένεργητικό αuτό πού προϋποθέτει έπαρκή δόση λο

γικής καί κοινοϋ νοϋ, δ Καραμανλής έπιλαμβάνεται τοϋ
έργου του νά έλαττώσει τή διεθνή θερμοκρασία. Διακυβεύ

ονται ϋψιστα συμφέροντα · ή έπιτυχία άποτελεί άνάγκψ 190 •
'Από τίς στήλεςτοϋ εύρωπαϊκοϋ τύπου, ίδιαίτερα

χαρακτηριστικό ε{ναι τό σχόλιο τής έφημερίδας

«Le

Monde».

Σπανίδη, οί έλληνικές ενοπλες δυνάμεις δέν θά πά
ρουν μέρος στήν ι'iσκηση «Ρέντ Τρίντεντ Ι

10»

καί

στά άεροναυτικά ταξίδια τοϋ μηνός 'Οκτωβρίου, μέ
χρις δτου διακανονιστοϋν τά προβλήματα πού άνέ
κυψαν άπό τά γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως
καί τής Σμύρνης.
·Ο πρωθυπουργός άποφάσισε, άκόμη, όχι μόνο

·Ο νέος 'Έλλην πρωθυπουργός θεωρείται, πράγματι,

ίκανός, δυναμικός καί έδωσε ήδη άρκετάς άποδείξεις τής
ίκανότητός του. 'Εάν αί 'Αθήναι έχουν πλέον έμφάνισιν

νά ματαιωθεί η έπικείμενη άντικατάσταση άπολυό
μενων δπλιτών, άλλά καί νά άνακληθεί τό έλληνικό

έκστρατευτικό σώμα τής Κορέας. Σχετική έντολή δό

μεγάλης εuρωπαϊκής πόλεως , τοϋτο όφείλεται είς αuτόν.

θηκε στό Γενικό 'Επιτελείο 'Εθνικής 'Αμύνης, τό

Είς τήν έλληνικήν κοινήν γνώμη ν προεκάλεσαν βαθυτάτην

όποίο, σέ συνεννόηση μέ τό ύπουργείο 'Εξωτερι

έντύπωσιν τά ύπό τήν καθοδήγησίν του έπιτελεσθέντα έρ

κών, θά προχωρήσει στίς άναγκαίες ένέργειες.

γα ... ·Η μεγαλυτέρα δοκιμασία διά τόν νέον πρωθυπουργόν

τέλος, μέ έντολή τής Κυβερνήσεως, δ έπιτετραμ

εύρίσκεται είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν, διότι, έκτός τοϋ

μένος τής· Ελλάδος στήν ~ Αγκυρα εκαμε εντονο διά

Κυπριακοί>, κάποιαν άνησυχίαν προκαλεί καί τό πρόβλη

μα τών μελλοντικών σχέσεων ·Ελλάδος καί Τουρκίας.
'Εάν δ κ . Καραμανλής ύποστηριχθή καταλλήλως, θά

ύπερνικήση τάς δυσχέρειάς μας. Δέν θά πρέπει δέ νά όλι
γωρήση, διότι οuδέποτε Κυβέρνησις εύρέθη ένώπιον τό

σον λεπτής καταστάσεως .

άφοϋ έξαίρεται η δημοτικότητα πού εχει

άποκτήσει δ νέος πρωθυπουργός, ώς ύπουργός Δη
μοσίων 'Έργων, ύπογραμμίζεται δτι εργο τής Κυ
βερνήσεως ε{ναι η άνόρθωση τής οίκονομικής κα
ταστάσεως,

η

προπαρασκευή

άλιευτικpϋ σέ έλληνικά χωρικά ϋδατα, άνοιχτά άπό
τή Χίο.

Σέ έπίκαιρο σχόλιο, ή «'Ακρόπολις» έξαίρει τή
βαρύτητα τών κυβερνητικών αύτών ένεργειών:

Στή Μ. Βρετανία σέ ι'iρθρο τοϋ άνταποκριτή τών

«Times»,

βημα στήν τουρκική Κυβέρνηση γιά πρόσφατη έπί

θεση τουρκικοϋ καταδιωκτικοϋ έναντίον έλληνικοϋ

τής χώρας γιά τίς

·Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής προέβη χθές είς τάς

πρώτας ένεργείας έπί τής έξωτερικής πολιτικής. Διά πρώ
την φοράν γίνεται διάβημα καί δή εντονον είς τήν ~ Αγκυ

ραν, άφορων τάς συνεχείς βιαιοπραγίας καί έπιθέσεις τών
Τούρκων είς βάρος τών άλιευτικών μας . 'Η άνάκλησις, έξ
άλλου, τοϋ έκστρατευτικοϋ σώματος τής Κορέας καί ή ρη

έκλογές καί η χαλάρωση τής έντάσεως στίς έξωτερι

τή έντολή δπως μή συμμετάσχουν έλληνικαί δυνάμεις είς

κές της σχέσεις . ·Ο νέος πρωθυπουργός <<άπέρριψε

γυμνάσια τοϋ ΝΑΤΟ, εως δτου παύση ή έκκρεμότης έκ τών

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τουρκικών βανδαλισμών, άποτελουν χειρονομίας, αί δποί

επεξηγεί τόν λόγον της παρουσίας του είς ·Αθήνας . Ούτος

αι, υπό τάς σημερινάς συνθήκας, άπηχουν βαθέως είς τήν

εlναι ή υποχρέωσις, ijν αίσθάνεται, νά κατατοπίση τόν

λαϊκήν ψυχήν. 'Ο κ. Καραμανλής, δμιλών όλίγα, γνωρίζει

υπουργόν 'Εθνικής 'Αμύνης περί των λόγων τής έπισκέ

νά πράττη πολλά καί σύμφωνα μέ τό εθνικόν αίσθημα 19 2.

ψεώς του είς Τουρκίαν . 'Η έπίσκεψις είς τήν χώραν αότήν
εχει ώς σκοπόν νά συμπληρώση δ στρατηγός τήν άπό άέ~
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Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο τόν

ρος άναγνώρισιν τοποθεσιών καί διαβάσεων της άνατολι

κής ίδί~ πλευράς, ijν εlχε διακόψει λόγφ δυσμενών καιρι
κών συνθηκών κατά τό παρελθόν ετος. 'Η έπίσκεψις αuτη,

'Αμερικανό στρατηγό Κόλλινς, μέ τόν

τόσον είς 'Ελλάδα, δσον καί είς Τουρκίαν, δέν εχει σχέσιν

όποίο καί συζητεί τίς προϋποθέσεις γιά τήν έπανά

μέ τά τελευταία γεγονότα (έννοεί τάς εξ αότών έκτραχυν

ληψη των σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας

θείσας σχέσεις 'Ελλάδος

στούς κόλπους τfjς 'Ατλαντικfjς Συμμαχίας καί τήν

ΝΑΤΟ. Αότός εlναι δ λόγος δι' ον, εδήλωσε, έκτελεί τό

άνάγκη γιά τήν άμεση κατάργηση του καθεστώτος

τfjς έτεροδικίας . Στή συνάντηση του πρωθυπουργοί)
καί ύπουργου 'Εθνικής 'Αμύνης μέ τόν έκπρόσωπο
του ΝΑΤΟ άναφέρεται έκτενέστερα σχετικό είδησε

ογραφικό δελτίο:
Πρό τής επισκέψεως του στρατηγου Κόλλινς δ κ. Κα

ραμανλής εlχε δεχθή είς συνεργασίαν τόν άφιχθέντα εκ
Παρισίων μετά του στρατηγου Κόλλινς μόνιμον άντιπρό
σωπον τής ·Ελλάδος είς τό Συμβούλιον του ΝΑΤΟ κ.

'Εξηντάρην καί τόν υπαρχηγόν του ΓΕΕΘΑ κ. Σπανίδην,
παρά των δποίων καί κατετοπίσθη έπί των συζητήσεων καί

τής θέσεως τών στρατιωτικών μας ζητημάτων μετά τάς έκ
μέρους τής 'Ελλάδος ληφθείσας άποφάσεις διά τήν περαι
τέρω συνεργασίαν της μετά τών τουρκικών ενόπλων δυνά
μεων άνευ τής έπιβαλλομένης ικανοποιήσεως του έθνικου

της γοήτρου καί τής παροχής σαφους έγγυήσεως διά τήν
άποκατάστασιν καί μελλοντικήν άσφάλειαν καί προστα
σίαν των παθόντων 'Ελλήνων τής μειονότητος Κωνσταν
τινουπόλεως.

• Επί

τής διεξαχθείσης μεταξύ του ΥΕλληνος πρωθυ

πουργου καί του στρατηγου Κόλλινς συζητήσεως οόδεμία

επίσημος άνακοίνωσις έγένετο. 'Εγνώσθη δμως δτι είς τόν
'Αμερικανόν στρατηγόν άνεπτύχθησαν έν πλάτει αί έλλη

νικαί άπόψεις δσον άφορα τάς δυνατότητας τής περαιτέρω
μετά τής Τουρκίας συνεργασίας τής 'Ελλάδος έν τφ πλαι

σίφ του ΝΑΤΟ καί τό έπιβαλλόμενον έκ μέρους τής Τουρ
κίας καθήκον πρός τήν χώραν μας, εν συνδυασμφ πρός

εόρυτέραν έξέτασιν του ζητήματος τής μελλοντικής εδρας
του έν Σμύρν1J σήμερον άρχηγείου του ΝΑΤΟ.
'Η δήλωσις της έλληνικfίς Κυβερνήσεως, κατά τάς αό
τάς πάντοτε πληροφορίας, εlναι ή εμμονή της είς τό ΝΑΤΟ
καί ή πρός τό συμφέρον τούτου έξέτασις τών έλληνικών
άπόψεων, ώς συνοψιζουσών τό πνευμα καί τό γράμμα των
συμφωνιών της ·~τλαντικfίς Συμμαχίας.

'Η δήλωσις αuτη έγένετο πρός τόν στρατηγόν Κόλλινς
ώς εκπρόσωπον του υπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης του φί
λου εθνους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν ένημέρωσίν

του, ένώ ή κυρία συζήτησις περιεστράφη επί της έλληνι
κής αίτήσεως πρός τροποποίησιν τής μετά τών 'Ηνωμένων

Πολιτειών στρατιωτικής συμφωνίας διά τήν άμεσον κα
τάργησιν του ορου τής έτεροδικίας»Ι93.

Τό άπόρρητο έξάλλου, πρακτικό τfjς συνομιλίας
άναφέρει τά άκόλουθα:

-

Τουρκίας) οϋτε μέ ζητήματα

ταξείδιον αότό υπό τήν ίδιότητά του ώς 'Αμερικανου άξι
ωματικου καί όχι ώς μέλους τής Μονίμου 'Ομάδος του
ΝΑΤΟ.

»'Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως λέγει δτι τό γεγονός
τής έπισκέψεως του στρατηγου είς

• Ελλάδα,

εστω καί άν

εχη τυπικόν χαρακτήρα, άποτελεί μίαν εόκαιρίαν δι. αυ
τόν δπως τόν κατατοπίση έπί τής καταστάσεως, διότι εΙ ναι
πάντοτε χρήσιμον δι. εναν άνώτατον άξιωματικόν του
άμερικανικου στρατου, μέ τήν θέσιν ijν μάλιστα κατέχει
είς τόν όργανισμόν του ΝΑΤΟ, νά γνωρίζη τήν έν ·Ελλάδι
κατάστασιν. Τά γεγονότα τής Σμύρνης καί Κωνσταντινου
πόλεως, λέγει, άρχόμενος τής ένημερωτικfίς διά τόν στρα
τηγόν προφορικής έκθέσεως, άπετέλεσαν διά τόν έλληνι
κόν λαόν μίαν άποκάλυψιν μιaς έχθρότητος Κράτους, μέ

τό δποίον συνδέεται διά δύο συμμαχιών, ijτις συνδυαζομέ
νη μέ τό γεγονός της μή άποδοκιμασίας τών συμβάντων
υπό των άλλων συμμάχων εχει δημιουργήσει παρ. αuτφ,
καί λίαν έντόνως, τό αίσθημα δτι ήδικήθη άπό τούς συμμά

χους του. ΕΙναι, ώς προσθέτει, εν άνάλογον αίσθημα μέ
έκείνο τό όποίον θά κατείχε άξιοπρεπfί άνθρωπον έάν ερ
ραπίζετο είς τό πρόσωπον .
>>Τά αίσθήματα αότά, συνεχίζει, εχουν δημιουργήσει

ενα χάσμα είς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις, τό δποίον, μέ
δσον καλήν θέλησιν καί άν εχη δ ίδιος ώς Πρόεδρος της

έλληνικής Κυβερνήσεως, δέν θά δυνηθfί νά γεφυρώση άνευ
τής βοηθείας των συμμάχων . Ή βοήθεια αότή τών συμμά
χων πρός ήθικήν καί υλική ν άποκατάστασιν τής

• Ελλάδος

έκτων τελευταίων συμβάντων, πρέπει νά έκδηλωθfί εντό
νως καί πολύ σύντομα, διότι ή Κυβέρνησίς του εχει δηλώ

σει δτι θά ένεργήση τήν liνοιξιν εκλογάς, καί άν δέν μετα
βληθfί ή κατάστασις, δέν γνωρίζει πώς θά έκδηλώση είς
αότάς τά αίσθήματα υφ' ών κατέχεται ό λαός. 'Α ναφέρων

εν συντομί~ τάς γενομένας προσβολάς άξιωματικών είς
Σμύρνην, προσθέτει δτι τίποτε σχεδόν δέν εγινε εκ τής
πλευράς ΝΑΤΟ πρός liμβλυνσιν τής δυσαρέστου εκεί κα
ταστάσεως καί οuτω άναγκάζεται ή

· Ελλάς

νά άπέχη τών

γυμνασίων.
»Στρατηγός Κόλλινς έπαναλαμβάνει δτι λόγφ της Ιδιό
τητος μέ τήν δποίαν έπισκέπτεται τήν ·Ελλάδα δέν δύνα

ται νά έκφράση έπισήμους άπόψεις άλλά άτομικάς μόνον.
·Υπό τήν εννοιαν ταύτην, λέγει, δτι άναγνωρίζει πράγματι

τήν σοβαρότητα τής καταστάσεως καί πόσον εχει καταστfί
δυσάρεστος διά τήν 'Ελλάδα καί δικαιολογεί πλήρως τήν
άπόφασιν αότής δπως άπέχη τών γυμνασίων.
»Πρόεδρος

Κυβερνήσεως,

συνεχίζων,

λέγει

δτι

οί

στρατιωτικοί του σύμβουλοι του άνέφερον δτι ή άμερικα
((Μετά τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις, ό στρατηγός Κόλλινς

νική βοήθεια ίσχυροποιεί στρατιωτικώς τήν Τουρκίαν,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

279

'Ο Κ. Καραμανλής διαβάζει τίς προγραμματικές δηλώσεις τfjς Κυβερνήσεως.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ

280

χωρίς άνάλογον μεταχείρησιν της 'Ελλάδος. Τοuτο άνα

καλεί τόν στρατηγόν Κόλλινς δπως παραλάβη καί εχη αύτό

τρέπει τήν tσορροπίαν δυνάμεων, εφ • ή ς κυρίως εβασίζονc

ύπ' όψιν του κατά τήν επιστροφήν του είς Οuάσιγκτων» 194 •

το αί έλληνοτουρκικαί σχέσεις. Βεβαίως τοuτο γίνεται ύπό

τήν προϋπόθεσιν δτι τό ΝΑΤΟ άποτελεί μίαν ίσχυράν καί
άδιάλυτον συμμαχίαν, πρός όφελος τής δποίας πρέπει νά

13
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ύποχωρη ή εθνική θέσις. ·Αλλά ή προϋπόθεσις αϋτη, μετά

'Ο Κ. Καραμανλής άνακοινώνει οτι τό 'Υπουργι

τά γεγονότα τής Τουρκίας, τίθεται εν άμφιβόλφ καί συνε

κό Συμβούλιο έγκρίνει, καί τήν έπομένη ύπογράφον

πώς ή 'Ελλάς δέν δύναται νά προσβλέπη μόνον πρός τήν

ται οί συμβάσεις γιά τήν άξιοποίηση τών λιγνιτών.

'Ατλαντικήν ~υμμαχίαν καί είναι ύποχρεωμένη νά άντιμε

τωπίση τήν liμ~vάν της καί ύπό προϋπόθεσιν διάφορον, καί
χωρίς νά ύπολογίζη άπόλυτα ε{ς αύτήν. Ούδείς γνωρίζει,

προσθέτει, liν αϋριον ή κατάστασις χειροτερεύση τόσον
άπό άπόψεως σταθερότητος συμμαχιών δσον καί μεταξύ

'Ελλάδος καί Τουρκίας, μέ άποτέλεσμα νά τεθή εν κινδύνφ
ή θέσις τής

' Ελλάδος.

»'Η liνισος αϋτη μεταχείρισις 'Ελλάδος καί Τουρκίας

·Η πρώτη συνάπτεται μεταξύ τής ·Εταιρίας Λιπα
σμάτων καί τής ΔΕΗ γιά τή χρησιμοποίηση κατ'

ετος

900 χιλιάδων τόνων λιγνίτη .

'Η δεύτερη μεταξύ

τής ίδιας άναδόχου έταιρίας καί των ΣΕΚ προβλέπει
τήν έτήσια κατανάλωση

150

χιλιάδων τόνων μπριγ

κετών καί ή τρίτη, μεταξύ τής ·Εταιρίας Λιπασμά
των καί του ΟΧΟΑ, προβλέπει τή χρηματοδότηση

τόν άγει, λέγει, ε{ς τό συμπέρασμα δτι δ άμερικανικός πα

τfίς άναδόχου έταιρίας μέ ποσό

ράγων δέν εκτιμά όσον πρέπει τόν έλληνικόν τοιοuτον,

δολλαρίων γιά τήν έξόρυξη καί άξιοποίηση τών λι

οϋτε άπό άπόψεως γεωγραφικής θέσεως οϋτε άπό άπόψεως

γνιτών τής Πτολεμαίδας.

13

εκατομμυρίων

ίσχύος καί πqλεμικοu δυναμικοu.

»Στρατηγός Κόλλινς, άπαντών, λέγει δτι ή προσωπική
του εκτίμησις είναι .δτι ή παρεχομένη είς τήν Τουρκίαν

βοήθεια δέν είναι τοιαύτη ώστε νά καταστήσ.η ταύτην έπι
κίνδυνον διά τήν άσφάλειαν της ' Ελλάδος. Ούδέποτε,
προσθέτει, δ τουρκικός στρατός θά δυνηθη νά διασπάση
τήν τοποθεσίαν Στρυμόνος, ή δέ τουρκική ·Αεροπορία καί
τό τουρκικόν Ναυτικόν δέν εχουν τόσην διαφοράν ίσχύος
άπό τά άντίστοιχα έλληνικά, ώστε. νά άποτελοuν πραγμα

τικόν κίνδυνον. 'Επαναλαμβάνει λέγων δτι είναι άπολύτως
βέβαιος δτι οί Τοuρκοι οuδέποτε θά γίνουν έπικίνδυνοι διά
τήν ' Ελλάδα. ' Αναφερόμενος είς τήν ενίσχυσιν τής' Ελλά
δος, λέγει δτι αϋτη είναι liμεσος καί &μμεσος. 'Η παρεχομέ
νη βοήθεια είς τήν Γιουγκοσλαβίαν είναι καί πρός όφελος

τής ' Ελλάδος, διότι μία tσχυρά Γιουγκοσλαβία εξασφαλί
ζει μίαν ούσιώδη πλευράν τών έλληνικών συνόρων.
»'Ως πρός τήν σημασίαν, τήν δποίαν δίδει ή 'Αμερική

14
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Σέ ήμερήσια διαταγή πρός τίς 'Ένοπλες Δυνά
μεις, εύθύς μετά τήν άνάληψη τών καθηκόντων του
ώς ύπουργοu 'Εθνικής ·Αμύνης, ό Κ. Καραμανλής
έξαίρει τή σημασία πού άποδίδει στόν τομέα τής
έθνικής άμυνας:
«·Α ναλαμβάνων τό ύπουργείον 'Εθνικής 'Αμύ
νης, &πευθύνω έγκάρδιον χαιρετισμόν πρός aπαντας

τούς

&ξιωματικούς,

ύπαξιωματικούς,

στρατιώτας,

ναύτας καί σμηνίτας τών 'Ενόπλων Δυνάμεων.

ιι 'Η σκέψις μου τήν στιγμήν ταύτη ν στρέφεται μέ
συγκίνησιν πρός τήν μνήμην τού έκλιπόντος &ρχι

στρατήγου τής Νίκης,

στρατάρχου

'Αλεξάνδρου

είς τόνέλληνικόν παράγοντα καί θέσιν, άναφέρει πρός άπό

Παπάγου, ύπό τάς διαταγάς τού δ ποίου τόσον έν πο

δειξιν τοu εναντίου δτι τό

'Αμε ρική εσπευσεν πρός

λέμφ, όσον καί έν εlρήνυ διεκρίθη τε διά τήν βαθείαν

βοήθειαν τής ' Ελλάδος καί δτι σχεδόν τό δόγμα Τροuμαν

1947 ή

προσήλωσιν πρός τό καθήκον, τήν αύστηράν πει

ενεκαινιάσθη άπό τήν 'Ελλάδα. Προσθέτει δτι είναι βέ

θαρχίαν καί τό πνεύμα τής αύτοθυσίας.

βαιος δτι είς τήν άμερικανικήν σκέψιν ή 'Ελλάς κατέχει
τήν πρέπουσαν θέσιν.

ιιΕlμαι βέβαιος ότι αί WΕνοπλοι Δυνάμεις, πρός
τάς δποίας δλόκληρον τό έθνος προσβλέπει ώς τήν

»Πρόεδρος Κυβερνήσεως: 'Ο σκοπός, δι' ον σάς έθιξα
τά ζητήματα αύτά, ήτο κυρίως νά σάς μεταδώσω τάς άνη

έγγύησιν τής ίσχύος του, τής άσφαλείας του καί τής

τάξεως, θά συνεχίσουν μέ τόν αύτόν μέχρι τούδε ζή

συχίας μας διότι πιστεύω δτι ή 'Αμερική, παρέχουσα βο ή

λον καί μεγαλυτέραν έντασιν τής προσπαθείας των

θειαν εlς τήν 'Ελλάδα, δέν βοηθεί μόνον τήν 'Ελλάδα άλλά

διά νά άνταποκριθούν εlς τάς προσδοκίας καί έλπί

καί τήν ίδίαν αύτής άσφάλειαν.
ιι ' Εάν σπεύσετε νά βοηθήσετε εlς τήν λύσιν τής δημι 

δας τού έθνους, τής Α.Μ. τού βασιλέως καί τής Κυ

βερνήσεως.

ουργηθείσης δυσαρέστου καταστάσεως εlς τάς έλληνο

ιι 'Αποδίδων έξαιρετικήν σημασίαν εlς τόν τομέα

τουρκικάς σχέσεις, βοηθείτε τήν ·Ελλάδα άλλά καί τάς

τής 'Εθνικής 'Αμύνης καί τόν ρόλον τών 'Ενόπλων

•Ηνωμέ νας Πολιτείας.

'Εκείνο πού μέ άνησυχεί περισσό

τερον δλων είναι ή στροφή τής έλληνικής κοινής γνώμης,
ή μή ίκανοποίησις τής όποίας δυνατόν νά δημιουργήση

έκπλήξεις κατά τάς έκλογάς τής προσεχοϊJς άνοίξεως.

Δυνάμεων,

άνέλαβον προσωπικώς τό

ύπουργείον

'Εθνικής 'Αμύνης.
ιιΚαλώ aπαντας όπως, διά τής άφοσιώσεως είς

τήν έργασίαvκαί τό καθήκον καί μέ άποφασιστικήν

» ' Ως πρός τάς άνάγκας τών έλληνικών ' Ενόπλων Δυνά

σκέψιν, προχωρήσουν μαζί μου εlς τήν διατήρησιν

μεων, τό Γενικόν 'Επιτελείον Ή Εθνικής 'Αμύνης προπα

καί βελτίωσιν τού έπιπέδου έτοιμότητος τών 'Ενό

ρεσκεύασε εν συνοπτικόν σημείωμα, τό δποίον καί παρα-

πλων Δυνάμεων, d5στε αύται νά άνταποκριθούν εlς
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τάς μεyάλας θυσίας ύμώv .καί όλοκλήρου του έλλη

τική 'Επιτροπή Καπνου καί ελαβε άποφάσεις γιά τά

vικοv λαοv».

ληπτέα μέτρα κατά τό νέο καπνικό ετος . Οί άποφά

σεις , σύμφωνα μέ σχετικό είδησεογραφικό δέλ τίο,

14

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

έντοπίζονται στά άκόλουθα σημεία:

1955

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τό Γενικό Λο

Μετ ' είσήγησιν τών έκπροσώπων τοu 'Οργανισμοί>

γιστήριο, δπου, μετά άπό μακρά συνεργασία μέ τόν

Καπνοί> άπεφασίσθη ή άρσις τών περιορισμών τών ύφι

ύπουργό Οίκονομικ&ν καί Συντονισμου, Α . 'Απο

σταμένων σήμερον, καθ' δσον άφορα είς τήν χωρικήν συ

στολίδη, προεδρεύει σέ σύσκεψη γιά τόν προϋπολο
γισμό μέ τή συμμετοχή του γενικου διευθυντή του
Γενικου Λογιστηρίου .

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, δ Α. 'Αποστολί
δης ύπογράμμισε στούς άντιπροσώπους του τύπου
δτι γιά πρώτη φορά μεταπολεμικά έπισκέπτεται δ

σκευασίαν τών καπνών ' Ανατολικής Μακεδονίας

-

Θρά

κης καί τών περιφερειών Καστοριάς , Βοίου καί Σιατίστης.
Παρέχετα ι οϋτως είς τούς καπνοπαραγωγούς τών έν λόγφ

περιφερειών, έφόσον οί ίδιοι τό προτιμοuν: ή δυνατότης νά
συσκευάζουν τά καπνά των καί είς άρμαθόδεμα, ύπό τόν
δρον δτι θά έφαρμοσθή άπαρεγκλίτως ή ίσχύουσα διάταξις
άπαγορεύσεως άγοραπωλησιών πρό τής συσκευασίας τών

πρωθυπουργός τής χώρας τό Γενικό Λογιστήριο καί

καπνών. Θά έφαρμοσθοuν ώσαύτως μετά πάσης αύστηρό

μετέχει σέ σύσκεψη γιά τή σύνταξη του προϋπολο

τητος α{ διατάξεις του νόμου

γισμου.

άνωμάλων άγοραπωλησιών, θά διακόπτεται δέ άμέσως ή

3193/55

περί κολασμοί> τών

'Εξάλλου, μέ πρωθυπουργική έντολή, δ ύπουρ

χρηματοδότησις παντός άγοραστοu προβαίνοντος είς τοι

γός Οίκονομικ&ν καί Συντονισμου άνήγγειλε τή σύ

αύτας άνωμάλους άγοραπωλησίας . 'Επίσης θά έφαρμο

σταση είδικής έπιτροπής γιά τίς «παγωμένες πιστώ
σεις» :

σθοuν μετά αύστηρότητος αί διατάξεις του νόμου Ι

193/38

διά τό καλό καθάρισμα καί τήν συσκευασίαν τών καπνών .
·Η Κυβερνητική 'Επιτροπή Καπνοί>, έν τΌ έπιθυμί~

« ' Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μέ έξουσιοδότησεν,

της δπως ένθαρρύνη τήν συνέχισιν τής έπιμελημένης χω

δπως προβώ είς τήν κάτωθι άνακοίνωσιν: Πρός έκτέλεσιν

ρικής έπεξεργασίας των καπνών των άνωτέρω περιφερει

τοu μέρους τών προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνή 

ών , θά λάβη μέτρα μεγαλυτέρας ένισχύσεως είς πλασματι

σεως , του άναφερομένου είς τήν ταχυτέραν ρευστοποίησιν

κά δάνεια τών παραγωγών, ο{ δποίοι θά συσκευάζουν τά

των παγωμένων πιστώσεων, κατηρτίσθη 'Επιτροπή έκτων

καπνά των είς καλό παστάλι Ι95.

κυρίων Κυριακοπούλου, ύποδίοικητοu Τραπέζης · Ελλά
δος , Παρασκευοπούλου ύποδιοικητοu 'Εθνικής Τραπέζης
καί 'Αθηνών καί Θεοδ . Μερτικοπούλου, τέως γεν. διευθυν
τοu τής Γενικής Διευθύνσεως φορολογίας , ίνα άφ' ένός

μέν καταρτίση κατάλογον τών τυχόντων μεγάλων πιστώ
σεων άπό τάς Τραπέζας, άφ ' έτέρου δέ ίνα δι' ύποεπιτρο

Σέ έφαρμογή τής φιλαγροτικής πολιτικής της, ή
Κυβέρνηση, μέ νεώτερη άπόφασή της, στίς

20

'Οκτω

βρίου , θά άποφασίσει νά χρηματοδοτήσει τήν Α ΤΕ
μέ ποσό

430

έκατ. δραχμών, προκειμένου νά χορη 

γηθουν πλασματικά δάνεια στούς καπνοπαραγωγούς.

πής έξ είδικών έξετάση τήν δυνατότητα τής περαιτέρω λει

'Η πιστοδότηση, άνώτερη τής άντίστοιχης του προ

τουργίας τών έπιχειρήσεων, αίτινες ετυχον τής άνωτέρω

ηγούμενου ετους, θά παρασχεθεί, μέ άπόφαση του

πιστοδοτήσεως ή τής διακοπής τής λειτουργίας τούτων .

πρωθυπουργου, νωρίτερα άπό κάθε άλλη χρονιά. Μέ

Εiς τήν ώς άνω Έπιτροπήν έτάχθη προθεσμία

20 ήμερών

τήν εγκαιρη χορήγηση τ&ν δανείων καί τήν αϋξηση

διά τήν ύποβολήν τής έκθέσεώς της είς τήν Κυβέρνησιν» .

του προβλεπόμενου ποσου, άφενός θά ένισχυθουν οί

τέλος, δ Α. ' Αποστολίδης δήλωσε δτι, μετά άπό
συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, καταρτίστηκε πλή

ρες πρόγραμμα γιά τήν ταχεία άντιμετώπιση τ&ν
άναγκ&ν πού προέκυψαν άπό τίς πλημμύρες. 'Ο ίδι

ος δ Κ. Καραμανλής άπέρριψε προσφορά ύλικής
ένισχύσεως άπό τήν άμερικανική Κυβέρνηση γιά
τήν περίθαλψη τ&ν πλημμυροπαθών. 'Αφου εύχαρί

στησε σχετικά τόν 'Αμερικανό πρέσβη στήν ' Αθή 
να, διευκρίνησε δτι τίς δαπάνες θά καλύψει ή έλλη

καπνοπαραγωγοί γιά νά μπορέσουν νά συσκευάσουν

τά καπνά τους καί, άφετέρου, θά διαπραγματευθουν
τήν πώλησή τους, χωρίς νά βρίσκονται κάτω άπό τήν

πίεση τής άνάγκης, ώστε νά έξασφαλίσουν τίς συμ
φερότερες δυνατές τιμές.

' Ιδιαίτερη

μεταχείριση

προβλέπεται γιά τούς μονοκαλλιεργητές καί ίδίως
τούς παραγωγούς εύγεν&ν καπνών, τούς παραγωγούς

τ&ν όρειν&ν καί τ&ν ήμιορειν&ν περιοχών, δσους
ίδιαίτερα εχουν πληγεί άπό τό χαλάζι.

νική Κυβέρνηση .

15
15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή
συμμετοχή i"&ν ύπουργ&ν Οίκονομικ&ν καί Συντο

νισμου, 'Εμπορίου καί Γεωργίας , καθώς καί του

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

'Ο Α . Μεντερές διαβιβάζει, μέσω του Τούρκου
πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, τό άκόλουθο μήνυμα πρός
τήν έλληνική Κυβέρνηση:
«Τό μέρος τοu λόγου πού έξεφώνησε ή Α. Ε. δ πρω

προέδρου του Όργανισμου Καπνου, Ρ. Τριανταφύλ

θυπουργός, κ. Καραμανλής, τήν ΙΟην 'Οκτωβρίου

λη, συνήλθε στό ύπουργείο 'Εμπορίου ή Κυβερνη-

ένώπιον του έλληνικοu Κοινοβουλίου , δπου έδηλώθη δτι ή

1955
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έλληνική Κυβέρνησις είναι πεπεισμένη διά τήν χρησιμό

κών πρακτόρων προβοκατόρων, καί δοθέντος, επίσης, δτι

τητα τών δεσμών καί τήν άξίαν τfjς τουρκοελληνικfjς φιλί

ή τουρκική Κυβέρνησις ό.πέδειξεν δτι δέν συνιστοuσαν

ας καί δτι θά κάμη δ, τι τfjς είναι δυνατόν διά τήν διαφύλα

τήν εκδήλωσιν έθνικοu αiσθήματος είς τήν Τουρκίαν καί

ξιν των δεσμών τους, εγινε δεκτόν μέ ίκανοποίησιν άπό

ελαβε ό.μέσως τά επιβαλλόμενα μέτρα, τά εν λόγφ γεγονό

τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν.

τα δέν μποροuν καί δέν πρέπει νά προσλάβουν ι'iλλον χα

»Μετά τά γεγονότα τfjς 6ης Σεπτεμβρίου, ή τουρκική

ρακτfjρα ό.πό ενα έπεισοδιακόν καί περαστικόν ατύχημα.

Κυβέρνησις ελαβε πολλαπλά μέτρα διά νά ίκανοποιήση

»Δι' αuτούς τούς λόγους αί γενόμενα ι άνακοινώσεις εiς

τήν 'Ελλάδα εiς τούς τομείς ύλικό καί ηθικό, καί έξέφρασε

τόν τύπον τήν ι !ην 'Οκτωβρίου έξ όνόματος τfjς έλληνι

τήν λύπην πού εδοκίμασεν έξ αiτίας τών άναφερθέντων

κfjς Κυβερνήσεως άντεμετωπίσθησαν μέ ό.νησυχίαν άπό

γεγονότων. Παρά ταuτα, εχουσα τήν εντύπωσιν δτι ή Κυ

τήν τουρκικήν Κυβέρνησην. Είς τάς δηλώσεις αuτάς ελέ

βέρνησις καί ή δημοσία γνώμη τfj(; 'Ελλάδος δέν αΙσθά

χθη δτι ή 'Ελλάς δέν θά λάβη μέρος είς τάς στρατιωτικάς

νονται &.κόμη ίκανοποιημένοι, ό Πρόεδρος του Συμβουλί

ό.σκήσεις του ΝΑΤΟ καί θά άποσύρη τούς 'Έλληνας στρ!l

ου κ. Μεντερές άπηύθυνε εiς τόν διαμαρτυρηθέντα στρα

τιώτας ό.πό τήν Κορέαν μέχρι τfjς ρυθμίσεως εκ μέρους τfjς

τάρχην Παπάγον μήνυμα, είς τό όποίο, ό.φοu ό.νεφέρθη είς

Τουρκίας τών έκκρεμών προβλημάτων πού έδημιουργήθη

τά διάφορα γεγονότα καί έξέφρασε τήν λύπην πού έδοκί

σαν άπό τά γεγονότα τfjς Κωνσταντινουπόλεως καί τfjς

μασεν ή τουρκική Κυβέρνησις έξ αiτίας τών γεγονότων,

Σμύρνης.

έδήλωσεν δτι ή Τουρκία τ'ισθάνθη τήν ίδίαν εuχαρίστησιν

>>'Η τουρκική Κυβέρνησις κατ' ό.ρχήν δέν αντιλαμβά

πού εδοκίμασε βλέπουσα τήν έθνικήν της ό.ξιοπρέπειαν

νεται αuτό τό όποίον εξυπακούεται ό.πό "τήν ρύθμισιν έκ

καί τιμήν ίκανοποιημένας, μέ τό νά δίδη ίκανοποίησιν εiς

μέρους . τfjς Τουρκίας τών εκκρεμών ζητημάτων". 'Η τουρ

τήν τιμήν καί τήν ό.ξιοπρέπειαν τfjς φίλης καί συμμάχου

κική Κυβέρνησις εξεπλήρωσεν έξ όλοκλήρου δ,τι εκρινεν

'Ελλάδος. 'Η τουρκική Κυβέρνησις έκτιμa δτι τό μήνυμα

ό.ναγκαίον διά τήν έπανόρθωσιν τfjς γενομένης τ'ιθικfjς ζη

μαζί μέ τάς ι'iλλας διακηρύξεις καί τά ληφθέντα μέτρα θά

μίας εξ αiτίας των γεγονότων. 'Εξ ι'iλλου, δ, τι είναι ό.ναγ

επρεπε νά ίκανοποιήση όποιαδήποτε έλληνικήν Κυβέρνη

καίον διά τήν ό.ποζημίωσιν τών ύποστάντων ζημίας 'Ελλή

σιν.

νων ύπηκόων εγινε, καί εύρίσκεται είς τήν όδόν τής πρα

>>'Η Τουρκία καί ή 'Ελλάς εχουν συνδέσει τά πεπρωμέ

γματοποιήσεως. 'Η έλληνική Κυβέρνησις, διά νά θεωρή

να τους μπροστά είς τόν κίνδυνον, δ δποίος ό.πειλεί δλον

ση έαυτήν ίκανοποιημένην, επιθυμεί κατ' ό.κολουθίαν νά

τόν κόσμον, καί, έκτός τών δεσμών τους μέσα είς τό ΝΑ

άναμείνη τήν συμπλήρωσιν άπλών τεχνικών καί ύλικών

ΤΟ, πού είναι δ όργανισμός δ πλέον ό.ποτελεσματικός διά

διατυπώσεων, δπως ή καταβολή των άποζημιώσεων καί τό

τήν διατήρησιν τfjς είρήνης του κόσμου, είναι συνδεδεμέ

τέλος των εργασιών επανορθώσεως των ζημιών.

νες ή μιά μέ τήν ι'iλλην μέ μιάν δευτέραν συμμαχίαν διά τήν

>>'Εξ ι'iλλου, ή τουρκική Κυβέρνησις σημειώνει μέ

ύπεράσπισιν τfjς περιοχfjς δπου εύρίσκονται. 'Η διατήρη

ανησυχίαν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις, μέ τήν αποχήν της

σις των δεσμών αuτών καί ή διαιώνισις τfjς στενfjς φιλίας,

νά λάβη μέρος είς τά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ό.ναγνωρίζει δτι

ή όποία μέ φροντίδα διετηρήθη εδω καί τριάντα ετη, σύμ

ό άντίκτυπος τωv έν λόγφ γεγονότων είναι δυνατόν νά θίξη

φωνα μέ τά ζωτικά συμφέροντα του τουρκικοί) καί έλληνι

τάς άναληφθείσας ύποχρεώσεις εiς τούς κόλπους άμοιβαί

κου λαοu, καθιστa άπαραιτήτους τάς προσπαθείας έκ μέ

ως ώφελίμων όργανισμών. 'Εξ ι'iλλου, ή ό.νάκλησις τοu

ρους των δύο Κυβερνήσεων πού θά τείνουν εiς τήν διατή

εκστρατευτικοί) έλληνικοu σώματος άπό τήν Κορέαν δίδει

ρησιν σχέσεων πάντοτε εΙλικρινών καί κανονικών μεταξύ

τήν εντύπωσιν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις επιθυμεί νά

των.

ό.ξιολογήση τά έπεισόδια τfjς Κωνσταντινουπόλεως καί

>>'Η τουρκική Κυβέρνησις, πλήρως εχουσα συνείδησιν

αuτfjς τfjς ό.ναγκαιότητος, εξεπλήρωσε καί είναι ετοιμη νά

τfjς Σμύρνης, ώς γεγονότα παγκοσμίας εκτάσεως καί λαμ

βάνει, ώς πρός τό γεγονός τοuτο, στάσιν ενδεικτικήν.

εκπληρώση πaν δ,τι ύποχρεοuται, διά νά εξαλείψη δσο τό

»Τό γεγονός αuτό συντελεί εξ όλοκλήρου εiς τήν ό.πο

δυνατόν ενωρίτερα τάς ύλικάς καί τ'ιθικάς επιπτώσεις των

δυνάμωσιν τής ό.ξίας των ίκανοποιητικών προγραμματικών

καταστρεπτικών γεγονότων πού εγιναν είς τήν Κωνσταντι

δηλώσεων τής έλληνικής Κυβερνήσεως. ·Η τουρκική Κυ

νούπολιν καί τήν Σμύρνην.

βέρνησις κρίνει δτι ή δημοσία έλληνική γνώμη εύρίσκεται

»'Όσο θλιβερά καί ι'iν είναι τά γεγονότα, πού ελαβον

&.κόμη ύπό τό κράτος συγκινήσεως. 'Όθεν, τά προηγηθέν

χώραν είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν Σμύρνην, των

τα άποδεικνύουν δτι ή δημοσία γνώμη, έάν δέν εκτονώνε

όποίων αί ζημίαι επεσκευάσθησαν μέ τάς προσπαθείας τfjς

ται καί κυρίως έάν νέα στοιχεία προστίθενται εiς τήν συγ

τουρκικfjς Κυβερνήσεως, πρέπει εiς τό έξfjς νά διατηρη

κίνησίν της, ό.ναζωπυρώνεται &.κόμη περισσότερο.

θοuν εiς τά φυσιολογικά τους δρια. Συνεπώς, ή τουρκική

τουρκική Κυβέρνησις, ή όποία, διά νά κατευνάση τήν δη

'Η

Κυβέρνησις κρίνει αναγκαίον νά έπαγρυπνfj rοστε τά ό.πο

μοσίαν γνώμην πού ό.ναμφιβόλως είναι πολύ ευαίσθητη,

τελέσματα των έν λόγφ γεγονότων νά μή διαιωνίζωνται .

έκήρυξε τόν στρατιωτικόν νόμον είς τήν χώραν καί ό.πηγό

'Εν τούτοις, είναι αδύνατον διά τήν τουρκική ν Κυβέρνησιν

ρευσε τά εμπρηστικά δημοσιεύματα, αναμένει σέ δ, τι άφο

νά συμβάλη μόνη είς αuτό. Κατά συνέπειαν, κρίνει δτι

ρα τήν έλληνικήν Κυβέρνησην, έάν εiλικρινά ό.ποδίδη

είναι διά τό κοινόν συμφέρον τών δύο χωρών, δπως αί προ

σπουδαιότητα εiς τήν φιλίαν των δύο χωρών, νά καταβάλη

σπάθειαι τfjς φίλης καί συμμάχου έλληνικfjς Κυβερνήσεως

προσπαθείας, τουλάχιστον βαθμηδόν, ύπό τό αuτό πνεuμα.

ό.ποβλέπουν εiς τόν σκοπόν αuτόν, προστιθέμεναι εiς τάς
iδικάς μας.

>>'Από τήν ι'iποψιν του κατευνασμοί) τής δημοσίας γνώ
μης των δύο χωρών, μερικαί άρνητικαί καί έπιζήμιαι τά

»Δοθέντος δτι ό.πεκαλύφθη δτι τά κατ' εξοχήν δυσάρε

σεις πού διεπιστώθη καν εiς τήν 'Ελλάδα, προεκάλεσαν

στα γεγονότα τfjς 6ης Σεπτεμβρίου ύπfjρξαντό εργον μερι-

iδιαιτέρας ανησυχίας είς τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν. 'Ως
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πρός τοϊ>το, δύναται νά σημειωθή ή τάσις τών έλληνικών
ύπηρ εσιών, αί δποίαι καθοδηγοϊ>ν τάς άνακρίσεις διά τήν

σεως περί ήθικής καί ύλικής άποκαταστάσεως.
))Είδικώτερον,

δικαιούμεθα

άναμείνωμεν δπως

βόμβαν πού εξερράγη είς τήν Θεσσαλονίκην, τά εσφαλμέ

άφ' ένός παρασχεθή ήθική ίκανοποίησις πρός "Ελ

να σχόλια πού αί άνακρίσεις αuταί προκαλοϊ>ν ερεθισμόν

ληνας άξιωματικούς κλιμακίου Σμύρνης είς είδικήν

είς τόν έλληνικόν τύπον , οί λόγοι τών διπλωματικών άντι
προσώπων τής

' Ελλάδος

είς τάς ξένας χώρας καί άκόμη ή

πρωτοβουλία τών έλληνικών Συνεταιριστικών 'Οργανώ
σεων διά τήν δημοσίευσιν "Μαύρης Βίβλου".

»Οί άπόψεις τής τουρκικής Κυβερνήσεως, άναφορικά
μέ αuτάς τάς τάσεις καί τά γεγονότα , εlναι άσφαλώς είς

συγκέντρωσι ν έν τφ πλαισίφ ΝΑ ΤΟ καί άφ ' έτέρου

άπονεμηθοvν είδικαί τιμαί είς έλληνικήν σημαίαν
προξενείου Σμύρνης.
))Κύριος ' Ικσέλ ε{χε παρακαλέσει δπως αίτημα
τοvτο μή περιληφθή είς μήνυμα στρατάρχου Παπά

γνώσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τής διπλωματικής

γου πρός κ. Μεντερές, έφ' δσον τουρκική Κυβέρνη

όδου. Ό Πρόεδρος του τουρκικου Ύπουργικου Συμβου

σις θά προέβαινεν aυτοβούλως είς έν λόγφ συγκε

λίου κύριος Μεντερές εκρινεν ώφέλιμον, πρός τό συμφέ

κριμένην ήθικήν άποκατάστασιν. Συνεπώς, δέν πρό

ρον τής τουρκοελληνικής φιλίας, νά τάς κάμη γνωστάς

κειται περί νέου αίτήματος. 'Επί σημείου τούτου έλ

άπευθείας, επίσης, είς τήν Α ότου ' Εξοχότητα τόν κύριον

ληνική Κυβέρνησις εlναι ύποχρεωμένη έπιμείνη ίδι

Καραμανλήν» .

αιτέρως.

Σέ άπάντηση, δ Κ . Καραμανλής διεβίβασε, στίς

20

'Οκτωβρίου, πρός τήν έλληνική πρεσβεία τής

" Αγκυρας, τό άκόλουθο έπείγον μήνυμα:

)) 'Όσον

άφορά έπανόρθωσιν ύλικών ζημιών έλ

ληνική Κυβέρνησις άναφέρει είς ρηματική ν διακοί
νωσιν 19ης Σεπτεμβρίου δτι θέλει παρακολουθήση

ζήτημα έπιθυμοvσα νά πιστεύη δτι άποκατάστασις

«Πρόεδρος έλληνικής Κυβερνήσεως ευχαριστεί

θά εlναι δικαία, πλήρης καί ταχεία. 'Ελληνική Κυ

διά συγχαρητήρια προέδρου τουρκικής Κυβερνή

βέρνησις, άποδίδουσα δέουσαν σημασίαν, έπιθυμεί

σεως.

πληροφορηθή τά μέτρα tiτινα έν προκειμένφ έλή

»Περαιτέρω γνωρίζει δτι έμελέτησε μετά προσο

φθησαν καί γενικώς τόν τρόπον καθ' δν τουρκική

χής περιεχόμενον τής πρός aυτόν άνακοινώσεως του

Κυβέρνησις άντιμετωπίζει καταβολήν άποζημιώσε

πρωθυπουργού κ.

Μεντερές διαβιβασθείσης μέσω

ένταvθα πρεσβείας Τουρκίας.

ων. Ζήτημα τοvτο άπαιτεί ταχείαν λύσιν, δεδομένης
έκτάσεως οίκονομικής καταστροφής.

» 'Εκ τής άνακοινώσεως διαπιστούται μεθ' ίκα

))Πρόεδρος έλληνικής Κυβερνήσεως δέν προτί

νοποιήσεως πρόθεσις τουρκικής Κυβερνήσεως δπως

θεται σχολιάση παρατηρήσεις τουρκικής Κυβερνή

μετά πάσης είλικρινείας συζητήση προκύψαντα προ

σεως δσον άφορά άνάκλησιν έλληνικοv σώματος έκ

βλήματα κατόπιν τραγικών γεγονότων 6ης Σεπτεμ

Κορέας, δεδομένου θέμα τοvτο έξέρχεται σφαίρας

βρίου.

άμέσως ένδιαφερόντων δύο χώρας ζητημάτων.

)) 'Ελληνική Κυβέρνησις

φρονεί δτι, έν συνεχείrι

)) 'Όσον άφορά μ ή

συμμετοχή ν έλληνικών δυνά

έπιστολών μεταξύ άειμνήστου στρατάρχου Παπάγου

μεων είς γυμνάσια ΝΑ ΤΟ, μέτρον τοvτο ύπηγορεύθη

καί τοv προέδρου τουρκικής Κυβερνήσεως, περαιτέ

λόγω του δτι καθυστερεί ή πρωταρχικής σημασίας

ρω άνταλλαγή άπόψεων συντελεί είς έξεύρεσιν λύ

δι' έλληνικήν Κυβέρνησιν lμπρακτος έκδήλωσις

σεων αϊτινες έπιτρέψουν βαθμιαίαν έκ νέου όμαλήν

περί ήθικής άποκαταστάσεως.

έξέλιξιν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. Θεωρεί

))Περαιτέρω, δσον άφορά ώρισμένας αίτιάσεις

δτι κοινόν συμφέρον έπιβάλλει καταβληθή έκατέρω

διατυπωθείσας διά τής άνακοινώσεως του προέδρου

θεν προσπάθεια πρός τοvτο μέ βάσιν άμοιβαίον σε

τουρκικής Κυβερνήσεως, έλληνική Κυβέρνησις πα

βασμόν δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων.

ρατηρεί τά άκόλουθα:

))Πρόεδρος έλληνικής Κυβερνήσεως διαπιστώνει

δτι ύφίσταται σημαντική διαφορά άντιλήψεων δσον

1.

Δέν φαίνεται, καί τοvτο ουχί έκ προθέσεως, δτι

άντελήφθησαν έπαρκώς έν Τουρκίrι lκτασιν δημι

άφορά τήν έκτίμησιν τών τραγικών γεγονότων καί

ουργηθείσης παρ' ήμίν ζωηρaς άγανακτήσεως καί

του άντικτύπου aυτών έπί έλληνοτουρκικών σχέσε

βιαίας άντιδράσεως έλληνικής κοινής γνώμης.

ων. Τουρκική Κυβέρνησις φαίνεται θεωροvσα γεγο

))Συνεχιζόμεναι ύπό έλληνικών έφημερίδων έκ

νότα ώς έπεισόδια παροδικής έπιπτώσεως καί εχει

δηλώσεις τής λαϊκής δυσφορίας έναρμονίζονται πλή

προφανώς τήν άντίληψιν δτι μετά δοθείσας ύποσχέ

ρως πρός κατάστασιν πνευμάτων έν 'Ελλάδι. Κυβέρ

σεις περί ήθικής καί ύλικής άποκαταστάσεως θά

νησις δέν δύναται έφαρμόση μέτρα περιοριστικά

έπακολουθήση aυτομάτως λήθη, συγγνώμη καί έπά

έλευθερίας του τύπου άλλ

νοδος είς προτέραν κατάστασιν άμοιβαίων σχέσεων.

τήν ήθικήν άποκατάστασιν καί τήν lναρξιν έκτελέ

)) ' Ελληνική

Κυβέρνησις έπιθυμεί νά τονίση δτι

'

εlναι προφανές δτι μετά

σεως ύποσχέσεως περί ύλικής ίκανοποιήσεως τών

διά νά δημιουργηθούν σταθεραί προϋποθέσεις χαλα

παθόντων θά μετριασθή ώς εlναι φυσικό ν όξύς τόνος

ρώσεως ύφισταμένης έντάσεως, εlναι άνάγκη νά έκ

έλληνικοv τύπου.

δηλωθοvν έμπράκτως άποφάσεις τουρκικής Κυβερνή-

2.

'Όσον άφορά αίτιάσεις διά τόν τρόπον διεξα-
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γωγfjς άναιφίσεων έπί θέματος έιφαγείσης έν Θεσ

γον του έν Βαλικεσέρ τής 29ης Σεπτεμβρίου έδήλωσε πα

σαλονίκrι βόμβας, έλληνική Κυβέρνησις γνωρίζει

ρουσί~

δτι έλαβεν ήδη πάντα κατάλληλα μέτρα ώστε άπο

τής ·Ελλάδος θά έγίνετο μετά τής αύτής εύχαριστήσεως ώς

δειχθfj τό άβάσιμον τών έκφραζομένων άνησυχιών.

έάν έπρόκειτο περί τής τιμής τής Τουρκίας καί δτι πολυά

3.

'Εν σχέσει πρός έκδοσιν εlδικfjς Βίβλου περί

τραγικών γεγονότων, μολονότι πρόκειται περί ίδιω
τικfjς πρωτοβουλίας, έλληνική Κυβέρνησις θά κα
ταβάλη προσπάθειαν ματαιωθfj έκδοσις.
ο »Τελικώς, έλληνική Κυβέρνησις έπιθυμεί ύπο

γραμμίση δτι καθίσταται έπιτακτικόν, δπως τουρκι

40.000

προσώπων, δτι ή άποκατάστασις τής τιμής

ριθμα τουρκικά άκροατήρια άνευ ούδεμιdς έξαιρέσεως
έπεδοκίμασαν τήν δήλωσιν ταύτην, δπερ άποδεικνύει δτι δ
τουρκικός λαός έμφορείται ύπό φιλικών αίσθημάτων πρός

τήν 'Ελλάδα.
»Ώς πρός τάς ύλικάς ζημίας δ κ . Μεντερές μοί εΙπεν

δτι, συμφώνως πρός δοθείσαν ύπόσχεσιν τής τουρκικής
Κυβερνήσεως, λαμβάνει ήδη τά ένδεδειγμένα μέτρα διά

κή Κυβέρνησις, έχουσα ύπ' όψιν σοβαρότητα κατα

τήν ταχείαν άποζημίωσιν τών παθόντων. Προσέθεσεν δτι

στάσεως, προέλθη είς πάσας ένεργείας δυναμένας

τήν έπαύριον των ταραχών, δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας

άμβλύνουν προκληθείσαν έντασιν.

καί δ κ . πρωθυπουργός έπεσκέφθησαν καταστραφείσας

'Ελληνική Κυ

βέρνησις ούδόλως έπιθυμεί έξασθένισιν ύφισταμέ

κεντρικάς συνοικίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί ένε

νην συμμαχικών δεσμών, προσηλωμένη πάντοτε είς

θάρρυναν τούς παθόντας δπως άνοίξουν ταχέως τά κατα

τό δόγμα τfjς συλλογικής άσφαλείαρ>.

νά έπαναληφθοϋν. οι δμογενείς καταστηματάρχαι έπεί

'Η άπάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή στόν Α. Μεντε

ρές

συνοδευόταν

άπό

διαβιβαστικό

στήματά των, βεβαιώσαντες δτι τά έκτροπα δέν πρόκειται

μήνυμα τοϋ

ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκη, μέ τό όποίο
έντελλόταν δ πρέσβης στήν ν Αγκυρα νά συναντήσει

τό ταχύτερο τόν Τοϋρκο πρωθυπουργό καί νά τοϋ
άναγνώσει, ταυτόχρονα μέ τήν έπίδοση, τό κείμενο
τής άπαντήσεως. Στήν έκτέλεση τής σχετικής έντο

σθησαν, καί σήμερον τά

99%

των καταστραφέντων κατα

στημάτων λειτουργοϋν καί πάλιν, δπερ άποδεικνύει τήν
βαθύτητα τής έμπιστοσύνης καί άφοσιώσεως των δμογε
νών πρός τήν Τουρκίαν.

>>·Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησε τό παράδοξον φαινό
μενον δτι, ένώ τά πνεύματα των παθόντων τής Κωνσταντι

νουπόλεως ~χουν ήρεμήσει, άντιθέτως ή δυσφορία συνεχί
ζεται εiς τήν ·Ελλάδα, φρονεί δέ δτι θά έδει νά καταβληθή

λής, άναφέρεται δ 'Έλληνας πρέσβης σέ τηλεγρά

προσπάθεια έκ μέρους τής έλληνικής Κυβερνήσεως δπως δ

φημά του, στίς

έλληνικός τύπος μετριάση τήν άντιτουρκικήν άρθρογρα

23

'Οκτωβρίου:

φίαv.

«'Ο πρωθυπουργός κ. Μεντερές μέ έδέχθη σήμερον τήν

>>'Απήντησα δτι ή λήψις ύπό τής τουρκικής Κυβερνή

πρωίαν παρουσί~ ύπουργοϋ κυρίου Ζορλοϋ είς μακράν

σεως καταλλήλων μέτρων θά συντελέση άποτελεσματικώς

άκρόασιν, καθ' ήν άνέγνωσα τήν πλήρη άπάντησιν τοϋ

δπως κατευνασθοϋν τά πνεύματα καί δτι ή άρθρογραφία

προέδρου τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τοϋ έπέδωσα

τοϋ έλληνικοϋ τύπου θέλει κατά φυσικήν [συνέπειαν] με

~γγραφον κείμενον αύτής.

τριασθή.

»·Ο κ. Μεντερές μοϋ έξέφρασε τάς εύχαριστίας του διά

»Φέρων τόν λόγον είς τήν μεσολάβησιν τρίτης δυνάμε

τήν άπάντησιν ταύτην καί τήν ίκανοποίησίν του διά [--] έξ

ως, δ κύριος πρωθυπουργός θεωρεί ταύτην περιττήν, διότι

ού ,Προκύπτει ή πρόθεσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως

φρονεί δτι αί σχέσεις μεταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος εΙ ναι

δπως συνεχίση τήν πολιτική ν φιλίας καί συνεργασίας μετά

τοιαϋται, ώστε νά δύνανται α{ δύο χώραι νά συζητήσουν

τής Τουρκίας.

άπ' εύθείας καί έν πάστι είλικρινεί~ .

»Χωρίς νά παραγνωρίζη τό μέγεθος των καταστροφών,

>>'Ο κύριος πρωθυπουργός μοί εΙπεν δτι θά συνταχθή

δ κ. Μεντερές άπέδωσε τά γεγονότα είς έχθρούς άμφοτέ

~γγραφον σημείωμα περί τής συνομιλίας μας, άλλά παρε

ρων των χωρών, έχόντων συμφέρον νά διαταράξουν τήν

κλήθην δπως άπό τοϋδε διερμηνεύσω πρός τόν Πρόεδρον

έλληνοτουρκικήν φιλίαν. Είς σημείον δτι δ άντίκτυπος

κύριον Καραμανλήν καί τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν τά

των γεγονότων δέν δύναται νά ~χη παροδικόν χαρακτήρα,

άνωτέρω διαμειφθέντα ώς καί αiσθήματα θερμής φιλί

έτόνισε τήν άνάγκην άποκαταστάσεως τής φιλίας καί πα

ας»Ι96.

ρετήρησεν δτι καί πόλεμοι άκόμη μεταξύ χωρών δύνανται
νά λησμονηθοϋν έάν ύπάρχη καλή θέλησις.
»Είς παρατήρησίν μου δτι ή έλληνική Κυβέρνησις

17

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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άναμένει άπό τήν Τουρκίαν νά προβή είς ένεργείας αϊτινες

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή

εΙ ναι άπαραίτητοι διά τήν άποκατάστασιν των σχέσεων, δ

συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ Οίκονομικών, τοϋ ύφυπουρ

κ. πρωθυπουργός μοϋ εΙπεν δτι ή Κυβέρνησίς του ήδη έλα

γοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης, Δ. Βουρδουμπa, τών άρχηγών

βε τά ένδεδειγμένα μέτρα καί θά συνεχίση τάς ένεργείας

πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτη ν. ·Ως πρός τό αίτημα τής ήθι
κής Ικανοποιήσεως μοί εΙπεν δτι ή τουρκική Κυβέρνησις

έξ iδίας πpωτοβουλίας προβαίνει εiς τελετήν ύψώσεως τής
έλληνικής σημαίας έν Σμύρντι τήν προσεχή Δευτέραν, είς
ήν προσδίδει πανηγυρικόν χαρακτήρα, θά παρίσταται δέ

τοϋ ΓΕΕΘΑ καί τοϋ ΓΕΣ καί τοϋ μόνιμου άντιπρο

σώπου τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ, πρέσβη Γ. 'Εξηντά
ρη . 'Η σύσκεψη συγκροτήθηκε μέ σκοπό τήν ύλο
ποίηση τής κυβερνητικής έπιθυμίας γιά τήν πραγμα

τοποίηση οίκονομιών στόν τομέα τών στρατιωτικών

εiς αύτήν, έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, δ ύπουργός τών

δαπανών.

Συγκοινωνιών . 'Ο κ. πρωθυπουργός ύπέμνησεν δτι είς λό-

μείωση τοϋ κονδυλίου άπό

uοπως εγινε ήδη γνωστό, έπιτεύχθηκε

3.650.000.000

δρχ. σέ
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3.250.000.000 καί καταβάλλεται προσπάθεια γιά άκό
μη μεγαλύτερη περικοπή .
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άνακοινώνει άπόφαση της Κυβερνήσεως γιά τή χρη
ματοδότηση της ΑΤΕ μέ ποσό

60 έκατ.

δραχμών άπό

'Η έπίτευξη οίκονομιών, βάσει όρθολογικών κρι

τά κεφάλαια τών δημόσιων έπενδύσεων, προκειμένου

τηρίων, στόν τομέα τών δαπανών γιά τήν άμυνα καί

νά χορηγηθοϋν, μέσω τών ύποκαταστημάτων της,

τήν άσφάλεια, χωρίς νά έξασθενήσει ή άμυντική

μεσοπρόθεσμα δάνεια στούς άγρότες. ΗΟπως διευ

ετοιμότητα της χώρας, προοριζόταν νά έπιτρέψει

κρίνησε, έπειδή τά σχετικά κονδύλια κρίνονται άνε

τήν άντίστοιχη προοδευτική αϋξηση τών δαπανών

παρκη, θά καταβληθεί προσπάθεια γιά τήν έξοικονό

γιά τή διοίκηση, τήν ύγεία καί τήν έκπαίδευση.

μηση καί συμπληρωματικών κεφαλαίων.

18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

Κλιμακώνοντας τίς σύντονες άντιδράσεις της
στίς τουρκικές προκλήσεις, ή έλληνική Κυβέρνηση

[Σέ ύπηρεσιακό σημείωμα μέ άναφορά στά πε
πραγμένα τοϋ ύπουργείου Γεωργίας της πρώτης Κυ
βερνήσεως τοϋ Κ. Καραμανλη, ώς τόν Φεβρουάριο
τοϋ

άνακοινώνει οτι τό έλληνικό κλιμάκιο θά άποσυρθεί
άπό τό Στρατηγείο τοϋ ΝΑΤΟ στή Σμύρνη.

1956,

άναφέρονται τά άκόλουθα:

«Έγένοντο ύπό τής' Αγροτικής Τραπέζης χορηγήσεις

διά τήν κάλυψιν των συνήθων καλλιεργητικών άναγκών
καί των άναγκών είς μεσοπρόθεσμα δάνεια.

19

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

>>Τονίζομεν τήν αuξησιν τής έκ κεφαλαίων Δημοσίων

1955

'Ο Κ. Καραμανλης έπισκέπτεται τό ύπουργείο

'Εξωτερικών καί εχει συνεργασία μέ τόν ύπουργό, Σ.
Θεοτόκη, καί τό μόνιμο άντιπρόσωπο στό ΝΑΤΟ,

'Επενδύσεων χρηματοδοτήσεως διά τήν συμπλήρωσιν τοϋ

γεωργικοϋ έξοπλισμοϋ εlς μηχανικόν καί ζωικόν κεφάλαι
ον, <ός καί διά τήν έκτέλεσιν έγγείων βελτιώσεων καί δή
άρδευτικών τοιούτων. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον τά έκ των

πρέσβη Γ. 'Εξηντάρη. Κύριο άντικείμενο της συ

<ός άνω κεφαλαίων διατιθέμενα ποσά ηύξήθησαν διά τήν

νεργασίας ήταν τό έπικείμενο ταξίδι τοϋ ΗΕλληνα

χρήσιν

ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών στήν εδρα τοϋ διεθνοϋς

'Ιούλιον εΙ χ ον προγραμματισθή, εlς

Όργανισμοϋ, στό Παρίσι. ΗΟπως άνακοινώθηκε,

κώς καί έσχάτως εlς

κατά τήν άπουσία του, θά άναπληρωθεί άπό τόν ϊδιο

τόν πρωθυπουργό.
Σέ έκτέλεση σχετικών δδηγιών τοϋ πρωθυπουρ

1955-56 άπό 60.000.000,

100.000.000

εlς τά κάτωθι ποσά:

Καλλιεργητικά δάνεια
Δάνεια έπ' ένεχύρφ προϊόντων καί

δή καπνών
Χρηματοδότησις Συν. 'Οργανώσεων

Γαλλίας, τών ΗΠΑ. Στή διάρκεια της ϊδιας συνόδου,

Σύνολον Βραχυπροθέσμων

άφησε νά έννοηθεί, μέ τό λόγο του ένώπιον τοϋ Συμ

Μεσοπρόθεσμα έκ κεφαλ. Τραπέζης ·Ελλάδος

βουλίου, οτι ή 'Ελλάδα άναμένει άπό τούς άτλαντι
κούς συμμάχους της τήν άμεση άναγνώριση τοϋ δι

καιώματος της αύτοδιαθέσεως τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ.

Μεσοπρόθεσμα έκ Δημοσίων 'Επενδύσεων

Μεσοπρόθεσμα έκ Γεωργ. Μηχ. Ύπ. Γεωργ.
Μεσοπρόθεσμα έκ πιστώσεων ΟΧΟΑ
Σύνολον Μεσοπροθέσμων

20

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

άρχι

))Γενικώς αί πρός τήν Γεωργίαν καί δή διά τής 'Αγρο

ριο τοϋ Συμβουλίου τών ύπουργών 'Εξωτερικών τών
θεί μέ τούς δμολόγους του της Μ. Βρετανίας, της

86.000.000 δρχ.

δρχ.

τικής Τραπέζης πραγματοποιηθείσαι χορηγήσεις άνήλθον

γοϋ, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών ε{ χε, στό περιθώ
χωρών μελών τοϋ ΝΑΤΟ, τήν εύκαιρία νά συναντη

δσα κατά τόν παρελθόντα

Σύνολον Πιστώσεων

685.765.000
541.984.000
498.239.000
1.725.988.000
19.817.000
13.238.000
880.000
9.352.000
43.287.000
ι. 769.275.000))] 198

'Η 'Ελλάδα έπιλέγεται γιά τήν κατάληψη εδρας
στό Οίκονομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο τοϋ Όρ

γανισμοϋ 'Ηνωμένων 'Εθνών.
Σέ συγχαρητήριο τηλεγράφημά του πρός τά μέλη
της μόνιμης έλληνικης άντιπροσωπείας στό διεθνη

όργανισμό, δ Κ . Καραμανλης τονίζει οτι ή έκλογή
αύτή «κατ' ούδέv δέον θεωρηθfj ώς άποκαθιστώσα
προσyεvομέvηv ήμίv άδικίαv είς Κυπριακόv η ώς

έξαyvίζουσα Διεθvfj Όρyαvισμόv διά καταπάτησιv
άρχώv του». Καί έπιλέγει οτι, οί 'Έλληνες άντιπρό
σωποι όφείλουν «δσάκις παρουσιάζεται εύκαιρίω> νά
έπιμένουν στό σημείο αύτό 197 •

20
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1955

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ . Παπακωνσταντίνου,

24

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

Σέ έπίσημη τελετή στή Σμύρνη, ύψώνεται ή έλ

ληνική σημαία στό νέο κτίριο τοϋ προξενείου πού ή
τουρκική Κυβέρνηση πρόσφερε ώς συμβολική ύλική

άποζημίωση, ένώ παραταγμένα έλληνικά καί τουρ
κικά στρατιωτικά τμήματα άποδίδουν τιμητικό χαι
ρετισμό καί άνακρούεται δ έλληνικός έθνικός ϋμνος .

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών, ώς έκπρόσωπος της
τουρκικης Κυβερνήσεως, ύπογράμμισε οτι τά θλιβε

ρά γεγονότα τοϋ Σεπτεμβρίου λύπησαν προπαντός τό
λαό καί τήν Κυβέρνηση της χώρας του καί, στή συνέ
χεια, άνύψωσε τήν έλληνική σημαία. 'Εκτός άπό τόν

πρέσβη της 'Ελλάδος, στήν τελετή ήταν άκόμη πα
ρόντες ή άνώτατη τοπική ήγεσία τοϋ ΝΑΤΟ, τό προ-
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ξενικό σώμα, ό δήμαρχος τfίς πόλεως καί έκπρόσω
ποι τών τοπικών άρχών.
Σ' ενα άπό τά μεταγενέστερα προσωπικά σημει
ώματά του, δ Κ. Καραμανλής έπισημαίνει:

«Τό Κυπριακόν, λόγω τής όξύτητος,

είς τήν

όποίαν εlχε περιέλθει, ή το φυσικόν νά μέ άπασχολή
ση έκ τών πρώτων.

'Η έξαψις τών πνευμάτων έν

'Ελλάδι, ή άδράνεια τών συμμάχων μας καί ή προ

κλητικότης τής Τουρκίας, ή όποία, άντί νά ζητήση

συγγνώμην, έπέστρεφε ώς άπαράδεκτον τήν διαμαρ
τυρίαν τής προηγουμένης Κυβερνήσεως, μου έπέβα
λον τήν λήψιν μέτρων, τά όποία ήδύναντο νά ίκανο

ποιήσουν άφ' ένός τήν κοινήν γνώμην έν Έλλάδι,
άλλά καί νά έπηρεάσουν άφ' έτέροΙJ τήν στάσι ν τών

σvμμάχων μας. Οvτω, άνεκάλεσα τό έκστρατευτικόν
σώμα τής Κορέας, άνεκάλεσα τό κλιμάκιον του
Στρατηγείου τής Σμύρνης, έζήτησα τήν κατάργησιν
τής έτεροδικίας τών έν 'Ελλάδι

'Αμερικανών καί

τέλος ήρνήθην εύγενώς τήν βοήθειαν, τήν όποίαν
προσέφερεν ή 'Αμερική διά τά θύματα τών πλημμυ

ρών, αί όποίαι εlχον σημειωθή κατά τήν έποχήν
έκείνην είς μεγάλην έκτασιν. Είδοποίησα δέ τούς
συμμάχους δτι θά καθίστατο προβληματική ή θέσις
τής 'Ελλάδος είς τό ΝΑ ΤΟ, έάν δέν έπεδείκνυον κα
τανόησιν έναντι αύτής καί έάν δέν ύποχρεουτο ή
Τουρκία νά δώση πλήρη ίκανοποίησι\1 ήθικήν καί

ύλικήν, διά τούς βανδαλισμούς του Σεπτεμβρίου.

Μετά τινας ήμέρας ή τουρκική Κυβέρνησις όργάνω
σε τελετή ν έν Σμύρvrι, κατά τήν όποίαν τά τουρκικά
στρατεύματα έχαιρέτησαν τήν έλληνικήν σημαίαν

καί έψήφισαν νόμον πλήρους άποζημιώσεως τών
ύποστάντων ζημίας Έλλήνων;; 199•
'Η τελετή της Σμύρνης δέν θεωρήθηκε άπό τήν
Κυβέρνηση παρά ώς ή άπαρχή τfίς όφειλόμενης ίκα
νοποιήσεως πρός τήν 'Ελλάδα. 'Από τήν πλευρά
της, ή" Αγκυρα εδωσε τή διαβεβαίωση δτι θά άποζη
μιωθουν οί 'Έλληνες πού εΙχαν ύποστεί ζημίες στή
διάρκεια τών όχλοκρατικών έκδηλώσεων καί έγγυή
θηκε τήν πλήρη προστασία του Έλληνισμου τfίς
Κωνσταντινουπόλεως καί του Οίκουμενικοu Πατρι
αρχείου.
'Η έξαγγελία τfίς τουρκικής προθέσεως νά άπα
δώσει τιμές στήν έλληνική σημαία στή διάρκεια
έπίσημης τελετής εδωσε στόν 'Έλληνα πρωθυπουρ
γό τήν άφορμή γιά νά δηλώσει στούς δημοσιογρά
φους, στίς

22

'Οκτωβρίου, δτι θεωρεί τήν πρωτο

βουλία αύτή ώς σημείο προόδου στήν έξομάλυνση
τών σχέσεων τών δύο χωρών. Καί διευκρίνησε δτι ό
πρεσβευτής τfίς 'Ελλάδος εχει έπιφορτιστεί άπό τήν
Κυβέρνηση νά παρακολουθεί έπισταμένα τήν πορεία

του θέματος τfίς άποκαταστάσεως τών ζημιών σέ βά
ρος τών 'Ελλήνων τfίς Κωνσταντινουπόλεως.
Μετά τήν τελετή στή Σμύρνη καί τίς διαβεβαιώ-
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Πρώτη έπίσκ:εψη τού πρωθυπουργού στή Θεσσαλονίκη.
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σεις τής ~ Αγκυρας, γιά τήν παροχή πλήρους ίκανο

πειθαρχίας, τήν δποίαν όφείλουν νά έπιδείξουν ο{ διάφο

ποιήσεως, ή έλληνική Κυβέρνηση άνέστειλε δρισμέ

ροι κλάδοι πρός έπιτυχίαν των σκοπών αύτών. ' Ο κ. Κα

να άπό τά αύστηρά μέτρα πού ε{χε ήδη έφαρμόσει,

ραμανλής έκάλεσε κατόπιν τούς παρισταμένους, νά έκφέ

δπως ή άποχή άπό τά γυμνάσια του ΝΑ ΤΟ· θά παρέ

ρουν τήν γνώμην των.

μενε δμως σέ έπιφυλακή, άναμένοντας τήν εμπρακτη
έπιβεβαίωση των τουρκικών προθέσεων.

25

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

'Ακολούθως ώμίλησαν κατά σειράν οί παραστάντες
έκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, οί δποίοι έξέφρα
σαν τάς εύχαριστίας των πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή

σεως καί τήν άπόλυτον {κανοποίησίν των διά τήν συγκλη

1955

θείσαν σύσκεψιν, ύπογραμμίσαντες iδιαιτέρως δτι τοιαύτη

·Ο Σέρβος πατριάρχης Βικέντιος, δ δποίος, συ
νοδευόμενος άπό τούς μητροπολίτες Βανάτου καί
Βουδαπέστης, πραγματοποιεί όλιγοήμερη έπίσκεψη
στήν ·Ελλάδα, δέχτηκε τήν έπίσκεψη του πρωθυ

πουργοί> Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο καίε{ χε συνο
μιλία.
Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα, δ πατρι

πρωτοβουλία δίά πρώτην φοράν σημειουται άπό πρωθυ
πουργόν. Έπ' εύκαιρί~ παρεκάλεσαν δπως ή συνεργασία

αύτή καθιερωθή καί εί δυνατόν μονίμως. Οί έκπρόσωποι
των παραγωγικών τάξεων άνέπτυξαν διά μάκρών τάς άπό

ψεις των,

p δέ Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ελαβε καί πάλιν

τόν λόγον καί άφου ηύχαρίστησε τούς μετασχόντας τής

συσκέψεως, έδήλωσεν δτι ο{ άρμόδιοι ύπουργοί έρχόμενοι
είς έπαφήν μέ τούς έκπροσώπους έκάστης τάξεως, θά μελε

άρχης Βικέντιος ε{χε έπαφές μέ κορυφαίους έκπρο

τήσουν τά θέματα τά όποία τούς άπασχολουν καί θά δώ

σώπους τής 'Εκκλησίας καί τής Πολιτείας καί έπι

σουν τάς ένδεδειγμένας λύσεις, δ ίδιος δέ προσωπικώς θά

σκέφθηκε

παρακολουθήση τήν άντιμετώπισιν των θεμάτων, έπιταχύ

ίστορικά

μνημεία καί άρχαιολογικούς

νων τήν έπίλυσίν των, σύμφωνα μέ τά γενικώτερα συμφέ

χώρους.

25
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ροντα τής χώρας 200 •

1955

·Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τό σύστημα τής
τακτικής συγκλήσεως γιά διαβουλεύσεις των έκπρο

σώπων των παραγωγικών τάξεων. Στό περιεχόμενο
τής συσκέψεως άναφέρεται τό άκόλουθο εiδησεο- ·

γραφικό δελτίο:
'Ο κ. πρωθυπουργός, δ μ ιλών πρός τούς συγκεντρωθέν

26
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1955

·Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη καί μετέχει στόν έορτασμό γιά τήν έπέτειο τής
άπελευθερώσεως τής πόλεως.

. ο πρωθυπουργός εγινε δεκτός άπό τίς άρχές τής
πόλεως καί πλήθος λαου στό σιδηροδρομικό σταθμό

τας, ε{πεν δτι ή Κυβέρνησις, πιστεύουσα δτι ούδεμία οίκο

τής Θεσσαλοvίκης δπου καί, σέ άπάντηση θερμής

νομική πολιτική ε{ναι δυνατόν νά θεμελιωθή καί νά εύδο

προσφωνήσεως του δημάρχου, εΙπε τά έξής:

κιμήση εiμή μόνον μέ τήν συνεργασίαν τών παραγωγικών

τάξεων, εκρινε σκόπιμον νά καλέση τούς έκπροσώπους αύ

«Κύριε δήμαρχε, σiiς ευχαριστώ διά τούς φιλό

τών διά νά άκούση τάς άπόψεις των έπί τής παρούσης οί

φρονας καί ένθαρρυvτικούς σας λόγους καί σiiς πα

κονομικής καταστάσεως. 'Υπό τήν εννοιαν αύτήν, εΙπε , ή

ρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι έχω πλήρη συνείδησιν

συγκέντρωσις άϋτη άποτελεί τήν άπαρχήν τής τακτικής

τών ευθυνών τάς δποίας άνέλαβα. Εlναι άληθές, δπως

έπαφής του Κράτους μετά τών παραγωγικών τάξεων. ' Η

έτονίσατε, δτι ή χώρα μας διέρχεται κρισίμους περι

συνεργασία δμως αϋτη, διά νά δώση τά προσδοκώμενα

άγαθά άποτελέσματα, πρέπει νά στηρίζεται είς δύο προϋ
ποθέσεις: δ μέν πρώτος νά εχη κατανόησιν των άναγκών

των διαφόρων παραγωγικών τάξεων, αύταί δέ νά εχουν τήν
όρθήν άντίληψιν τής πραγματικότητος καί των δυνατοτή

στάσεις, εlναι γνωστόν δμως δτι δ έλληνικός λαός
κατά τήν μακραίωνα lστορίαν του ύπέστη πολύ βα

ρυτέρας δοκιμασίας. Κατώρθωσεν δμως διά μέσου
αυτών τών δοκιμασιών δχι μόνον νά διατηρήση

των του Κράτους. · Από τής άπόψεως αύτής α{ παραγωγι

άμείωτον τήν ζωτικότητά του, άλλά ένισχύων τήν

καί τάξεις θά πρέπει νά εχουν σαφή τήν συναίσθησιν του

συνοχήν του νά έξέρχεται πάντοτε άπό τάς δοκιμα

καθήκοντος . ΕΙναι άνάγκη νά ύποτάσσουν τά έπιμέρους

σίας αυτάς iσχυρότερος. Εlμαι βέβαιος, κύριε δή

συμφέροντα είς τό γενικότερον τοιουτον του κοινωνικου

μαρχε, δτι τήν φοράν αυτήν δ έλληνικός λαός διατη

συνόλου.

ρών τήν ένότητά του θά άνατρέψη τά έμπόδια καί θά

'Ως πρός τό θέμα τής πιστοδοτήσεως, δ κ. Καραμανλής
ε{πεν δτι ή δυσκολία εγκειται εiς τό δτι, ένώ όφείλομεν διά

τήν αϋξησιν του έθνικου είσοδήματος νά έφοδιάσωμεν
τούς διαφόρους παραγωγικούς κλάδους μέ τά άναγκαιουν

τα κυκλοφοριακά μέσα, όφείλομεν δμως ταυτοχρόνως νά
προστατεύσωμεν τήν σταθερότητα του νομίσματος καί τών

τιμών. ' Η δυσκολία αϋτη, συνέχισεν, δύναται νά ύπερνι
κηθή διά τής λελογισμένης διευρύνσεως τής κυκλοφορίας

πραγματοποιήση

τούς {ερούς σκοπούς,

διά τούς

δποίους άγωνίζεται. Εlμαι ευτυχής διαπιστών δτι ή
παρουσία μου έπί κεφαλής τής Κυβερνήσεως lκανο

ποίησεν iδιαιτέρως τόν λαόν τήςΒορείου 'Ελλάδος
καί έλπίζω καί ύπόσχομαι νά μή τόν άπογοητεύσω.

))Κύριε δήμαρχε, σiiς ευχαριστώ καί συγχρόνως
ευχαριστώ τόν λαόν τής Θεσσαλονίκης διά τήν συμ

καί τής έπιτυχους κατευθύνσεως τής πιστοδοτήσεως πρός

πάθειαν καί τήν έμπιστοσύνην μέ τήv δποίαv μέ ύπο

άμέσους παραγωγικούς σκοπούς, άλλά προπαντός διά τής

δέχεται. Σiiς ευχαριστώ πολύ)).
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Στή συνέχεια, μέ τή συνοδεία τών ύπουργών, Δ.

φαίνεται νά tχη σαφές καί συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αί

Μπαμπάκου, Γ . Ράλλη, Α. Γεροκωστόπουλου καί Β.

δηλώσεις, τάς δποίας άνέγνωσεν ένώΠιον της Βουλής δ κ.

Παπαρρηγόπουλου, κατευθύνθηκε στόν ίερό ναό του

Καραμανλής, έλαχίστας ένδείξεις παρέσχον περί τών κυ

'Αγίου Δημητρίου, δπου εγινε ή έπίσημη δοξολογία,

βερνητικών σχεδίων.

έπισκέφθηκε τό Γ' σώμα στρατοί\ καί, τέλος, παρα
κολούθησε τήν παρέλαση μέ συμμετοχή τών τοπι

κών όργανώσεων, των σχολείων, των προσκόπων,
καθώς καί στρατιωτικών μονάδων.
Μέχρι τήν άναχώρηση γιά τήν 'Αθήνα, τά μεσά

νυχτα τής ϊδιας ήμέρας, δέχτηκε τήν έπίσκεψη έκ
προσώπων τών τοπικών άρχών καί έπιτροπών, καί

'Εν τούτοις, άπό τήν ληθαργοuσαν αύτή ν άβεβαιότητα
ίσως ούδέποτε άλλοτε iσχυρότερον αίσθημα έμπιστοσύνης

έξεδηλώθη εiς Κυβέρνησιν, έξαιρέσει τής πρό τριετίας δο
θείσης εiς τόν στρατάρχην Παπάγον, δ δποίος κατήγαγε
θριαμβευτικήν νίκην εiς τάς κάλπας. Αύτή ή περίεργος

άντίδρασις του πολιτικώς σκεπτομένου έλληνικου κοινου
πρέπει νά άποδοθή έν μέρει εiς τά τεχνικά έπιτεύγματα του
κ. Καραμανλή κατά τήν διάρκειαν τής συντόμου υπουργι

έξέτασε τοπικά προβλήματα τής πόλεως καί της εuρύ

κής του σταδιοδρομίας ώς καί έν μέρει είς τόν ένθουσιώδη

τερης περιοχής της.

θαυμασμόν, τόν δποίον προεκάλεσεν.

'Ο κ. Καραμανλής εΙ ναι εlς έκ των σπανίων έκείνων

27

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-

I

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

·Ελλήνων πολιτικών, ο{ δποίοι άποστρέφονται τήν αύτο

1955

διαφήμισιν . 'Όταν δπηρέτει άκόμη ώς τεχνικός ύπουργός

Στήν 'Αθήνα καί σέ άλλες πόλεις τής 'Ελλάδος

είς διαδοχικάς Κυβερνήσεις, έπανειλημμένως έτόνισεν δτι

συγκροτοuνται διαδηλώσεις γιά τό Κυπριακό πού

ijθελεν «νά λέγη λίγα καί νά πράττη πολλά» . Οϋτω , κατά

δδηγοuν, τελικά, σέ αίματηρές συγκρούσεις άνάμεσα

τήν παρελθοuσαν έπταετίαν παρέμεινεν είς τά παρασκήνια,

στούς διαδηλωτές καί τήν άστυνομία, μέ δεκάδες

μακράν τών πολιτικών δολοπλοκιών, αί δποίαι καί εiς

τραυματίες καί άπό τίς δύο πλευρές. Τά πρώτα έπεισό

έποχάς άκόμη σταθερότητος παραμένουν ώς μόνιμον χα

δια σημειώθηκαν στήν 'Αθήνα καί βαθμιαία κλιμα
κώθηκαν καί έπεκτάθηκαν σέ άλλες πόλεις τής έπι
κράτειας γιά νά κορυφωθοuν στήν Πάτρα, δπου
τραυματίστηκαν

40

άστυνομικοί καί

20

πολίτες. 'Η

εκταση των έπεισοδίων όSθησε τόν ύπουργό των

'Εσωτερικών, Ι. Τριανταφύλλη, νά δηλώσει δτι, μο

ρακτηριστικόν τής έλληνικής πολιτικής

σκηνοθεσίας .

Ώς ύπουpγός τής Κοινωνικής Προνοίας, τό

κατήρ

1948,

τισε σχέδιον διά τήν παλιννόστησιν καί έγκατάστασιν

700.000 άγροτών, οί δποίοι φεύγοντες έκ τών δπό τών συμ
μοριτών κατεχομένων περιοχών συνέρρεαν είς τά μεγάλα

άστικά κέντρα. ·Ως ύπουργός τής 'Αμύνης, δταν ή κομ
μουνιστική έξέγερσις κατεστάλη, έπεκαλέσθη τήν βοήθει

λονότι ή Κυβέρνηση «δέν έσκέφθη ποτέ νά περιορί

αν του στρατοί) διά τήν έφαρμογήν τών σχεδίων του, λύσας

ση τήν έκδήλωο:ιν των αίσθημάτων του λαοί\», σέ

οϋτω τό κοινωνικόν πρόβλημα, τό δποίον θά συνέτριβε τήν

περίπτωση νέων έκτρόπων «θεωρεί έαυτήν ύποχρεω

έθνικήν οίκονομίαν τής

μένην νά λάβη μέτρα τελεσφόρα, εστω καί άν ταuτα

γός των Δημοσίων ~Εργων, δ κ . Καραμανλής κατέκτησε

είναι σκληρά».

27

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

• Ελλάδος.

Κυρίως δμως κατά τήν τελευταίαν τριετίαν , ώς ύπουρ

τήν λαϊκήν εuνοιαν. Σιωπηλός έργάτης, άφήκε τά εργα του
νά δμιλήσουν περί αύτου . Οί όλίγοι άντίπαλοί του τόν

1955

έχαρακτήρισαν είρωνικά ώς «βαρώνο 'Οσμάν» τών

'Αναδημοσιεύεται στόν άθηναϊκό τύπο άρθρο

· Αθη

νών· έν τούτοις ούδείς άμερόληπτος παρατηρητής δύναται

τής έφη μερίδας <Πimes» μέ έκτενη άναφορά στό πρό

νά μ ή συμφωνήση έπί του δτι μετέβαλε τήν όψιν τών

σωπο του Κ. Καραμανλή καί τή θέση τής νέας έλλη

νών. Κατεσκεύασε νέας λεωφόρους, μετέτρεψε μερικάς

νικής Κυβερνήσεως :

παλαιάς δδούς είς έπιβλητικάς λεωφόρους , ένεκαινίασε νέ
ον σύστημα ύδρεύσεως καί μετεμόρφωσε τούς όγκους τών

'Η νέα Κυβέρνησις του κ. Καραμανλή, του δραστηρίου

τέως δπουpγοu τών Δημοσίων ~Εργων, δ δποίος εiς ήλικί
αν μόλις

•Αθη 

βράχων κατά μήκος τής ώραίας άκτής τής ·Αττικής είς
πάρκα καί εύχάριστα κέντρα άναψυχής.

έτών άπέβη δ νεώτερος κατά ήλικίαν πρωθbτ

·Η νέα Κυβέρνησις, τής δποίας τό γόητρον στηρίζεται

πουργός τής μεταπολεμικής ·Ελλάδος, έμφανίζεται ώς μία

έξ δλοκλήρου εiς τήν δημοτικότητα του πρωθυπουργοί),

παραδοξολογία είς χώραν εχουσαν τοιοuτον πολιτικόν πα

εταξε προπαντός τρία κύρια εργα έντός τής περιωρισμένης

ρελθόν . Πράγματι, σπανίως τόσαι έλπίδες έστηρίχθησαν

θητείας της : νά θεραπεύση άνησυχητικά τινά χαρακτηρι

48

έφ' ένός άνδρός νέου καί μ ή έξοικειωμένου είς τόν χειρι

στικά τής έλληνικής οίκονομίας , νά προπαρασκευάση τήν

σμόν τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας.

χώραν διά τάς γενικάς έκλογάς τής προσεχοuς άνοίξεως

•Η

Κυβέρνησις

Καραμανλή, φυσικά, εχει χαρακτήρα δπηρεσιακόν, προο

καί νά χαλαρώση τήν εντασιν είς τάς σχέσεις τής

ριζομένη νά πληρώση τό κενόν, τό δποίον έδημιουργήθη

δος μετά τής Δύσεως. Μέ τήν ϋψωσιν τών τιμών, ή όποία

έκτου θανάτου του στρατάρχου Παπάγου, μέχρις δτου μία

άπειλεί νά έπιφέρη τόν τόσον συνήθη πληθωρισμόν, δ

• Ελλά

μονιμοτέρα λύσις έξευρεθή δπό του σώματος των έκλογέων

λαός άναμένει νά προβή ή Κυβέρνησις είς τήν λήψιν δρα

καί διέγραψε βί_ον εξ μηνών δι, έαυτήν .

στικών μέτρων. · Από τής άναπροσαρμογής του ·Απριλίου

•ο

νέος πρωθυ

πουργός έδήλωσεν πράγματι δτι νέαι έκλογαί δξν πρόκει

του

ται νά διεξαχθοuν βραδύτερον του προσεχοuς ·Απριλίου

τοτε συντηρητικός είς τούς ύπολογισμούς τους, έσημείω

του νέου ετους. Μολονότι συνεκέντρωσε τήν άπαιτουμέ

σεν αuξησιν κατά

νην πλειοψηφίαν εiς τήν Βουλήν, ή νέα Κυβέρνησις δέν

κράτησιν περαιτέρω ύψώσεως, ή προηγουμένη Κυβέρνησις

1953,

δ τιμάριθμος τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, πάν

34% είς

τό κόστος τής ζωής. Πρός συγ
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έπέβαλεν αυστηρούς περιορισμούς εiς τήν χορήγησιν πι

στώσεων. Τοuτο έπέφερεν ελλειψιν χρήματος εiς τήν άγο
ράν, πράγμα τό δποίον άναποφεύκτως δδηγεί εiς μείωσιν

τfjς

30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

'Αναδημοσιεύεται στόν ήμερήσιο τύπο συνέν
τευξη του Κ. Καραμανλfj πρός τόν άνταποκριτή του

παραγωγfjς 201 •

Πρακτορείου «Γιουνάιτεντ Πρές» στήν 'Αθήνα 202 :

28

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

-

Μέ τήν εόκαιρία τfjς έθνικfjς έπετείου, ό Κ . Κα
ραμανλfjς άπευθύνει στόν έλληνικό λαό τό άκόλουθο
διάγγελμα:

'Η άντιπολίτευσις κατηγορεί τήν Κυβέρνησιν

δτι εχει συμβιβαστικάς διαθέσεις εiς βάρος τfjς κυ
πριακfjς ύποθέσεως.
«'Η Κυβέρνησις ούτε τήν πρόθεσινάλλ' ούτε καί

«Συνεπληρώθησαν δέκα πέντε όλόκληρα έτη άπό
τής ήμέρας, καθ' fίν τό έλληνικόν έθνος, συνεχιστής
τής μακράς του ίστορίας, άντεπεκρίθη είς τήν έπιτα

γήν τής μοίρας, ή όποία τό έχει τάξει πρόμαχον τής
έλευθερίας καί τών μεγάλων ίδεών, αϊτινες διακρί

νουν τήν ζωήν τών ύπερηφάνων καί τών άξίων τής
έλευθερίας λαών. Πέραν τής έθνικής σημασίας του ό
άναληφθείς τότε άπό τόν έλληνικόν λαόν άγών συμ
βολίζει τήν ίδέαν τής θυσίας διά τά μεγάλα ίδανικά
καί άποτελεί όδηγόν καί παράδειγμα είς τήν ζωήν

τό δικαίωμα έχει νά κάμη συμβιβασμούς είς βάρος
τοv κυπριακού λαοv)),

-

Ποία εΙ ναι ή θέσις σήμερον τfjς Κυβερνήσεως

εναντι του Κυπριακοϋ;
«Ή Κυβέρνησις υίοθετεί πλήρως τάς διεκδική

σεις τών Κυπρίων, δπως διετυπώθησαν αύται ύπό τοv
'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί παρέχει εlς αύτούς
τήν άνεπιφύλακτον πολιτικήν καί ήθικήν συνδρομή ν
τη ρ).

τών λαών καί τών &τόμων. Τό έθνος έπετέλεσε τότε

είς τό άκέραιον τό καθήκον του καί ένέγραψεν άνεξι
τήλους τούς τίτλους τής άναγνωρίσεως τών ύπηρε
σιών του καί τής έθνικής όλοκληρώσεως.

)) 'Εγνώρισε

τότε μέ καρτερίαν τάς σκληράς δο

κιμασίας τοv πολέμου. Δοκιμάζει τώρα τήν πικρίαν
τής παραγνωρίσεως τών ίδεών καί τών δικαιωμάτων,

διά τά όποία ήγωνίσθη μέ πίστιν καί άπαράμιλλον
αύταπάρνησιν, άπό τούς συμμάχους, παρά τό πλευρόν
τών όποίων έπολέμησεν χωρίς έπιφυλάξεις καί χωρίς
ύπολογισμούς. Δέν άπογοητεύεται δμως. ΝΕχει τήν
πίστιν είς έαυτό δικαιολογημένως άπό τήν μακράν

του ίστορίαν, καί άποβλέπει είς τό μέλλον μέ τήν
βεβαιότητα δτι είς τό τέλος θά γίνουν σεβασταί αί
άρχαί, είς τήν ύπηρεσίαν τών όποίων έθυσιάσθη ό
έλληνικός λαός. Τό έλληνικόν έθνος άναμιμνήσκε
ται δικαίως μέ ύπερηφάνειαν του μεγαλειώδους άγώ
νος τών έτών

1940

καί

1941

καί άποτίει τόν όφειλό

μενον σεβασμόν είς τήν μνήμην τών ήρώων καί τών
μαρτύρων του.

))Κατά τήν σημερινή ν έπέτειον τό έθνος άναμιμνή

σκεται, έπίσης, μέ εύγνωμοσύνην τών ύπηρεσιών τοv
προσφάτως έκλιπόντος άρχιστρατήγου τής Νίκης

στρατάρχου Παπάγου, ή έθνική ψυχή τοv όποίου
ένηγκαλίσθη καί τούς πόθους καί τά όνειρα τών
άδελφών μας Κυπρίων ώς ύστάτην έκδήλωσιν τών
μακρών ύπηρεσιών τοω).

Τήν ήμέρα τοϋ έθνικοϋ έορτασμοϋ, ό πρωθυ
πουργός Κ . Καραμανλfjς έπικεφαλfjς των μελών του

'Υπουργικοϋ Συμβουλίου, παρέστη στή δοξολογία
στό μητροπολιτικό ναό των 'Αθηνών καί, στή συ

-

Πώς σκέπτεται ή Κυβέρνησις νά ένεργήση διά

τήν {κανοποίησιν των διεκδικήσεων αότ&ν;
«Ή Κυβέρνησις, άποφεύγουσα τήν δημοκοπίαν
καί ένεργείας θεωρητικάς, παραμένει άμετακίνητος

είς τόν σκοπόν της. Δέν δύναται, δμως, άζημίως διά
τόν άγώνα νά άνακοινώση έκ τών προτέρων τήν δια
δικασίαν, τήν όποίαν άκολουθεί διά τήν πραγματο
ποίησίν του.))

-

'Αντιμετωπίζει ή Κυβέρνησις καί τήν περί

πτωσιν νά προσφύγη έκ νέου εiς τόν ΟΗΕ;

« 'Ασφαλώς

ναί, έάν, έν τούτφ τφ μεταξύ, δέν έπι

τευχθή κατ, aλλον τρόπον λύσις ίκανοποιοvσα τούς
Κυπρίους.))

-

Είς ποίον σημείον εύρίσκονται α{ έλληνο

τουρκικαί σχέσεις, μετά τήν τελετήν τfjς Σμύρνης;

«'Η Κυβέρνησις έδήλωσεν δτι ή τελετή τής άπα

νομής τιμών είς τήν σημαίαν μας ύπήρξεν ή άπαρχή
έξομαλύνσεως τών μετά τής Τουρκίας σχέσεών μας.
Δέν δύναται, δμως, νά όλοκληρωθή αύτη, έάν δέν

άποκατασταθώσι πλήρως καί αί ύλικαί ζημίαι, διά
τάς όποίας ήδη προέβημεν είς τάς άναγκαίας ένερ
γείαρ),

Στό περιεχόμενο τfjς συνεντεύξεως τοϋ πρωθυ
πουργοϋ άναφέρεται κύριο aρθρο τfjς έφημερίδας
«Τό Βfjμα», μέ τίτλο «'Ενώπιον τfjς νέας καμπfjς»:
Διά δευτέραν φοράν άπό τfjς αναλήψεως τfjς άρχfjς ό
Πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής ώμίλησε περί

νέχεια, κατέθεσε στεφάνι στό μνημείο του Ν Άγνωστου

του κυπριακου ζητήματος, μέ τήν συνέντευξιν πού εδωκε

Στρατιώτη καί παρακολούθησε τήν παρέλαση των

προχθές εiς τό άμερικανικόν πρακτορείον« ' Ηνωμένος Τύ

ένόπλων δυνάμεων .

πος». Τήν πρώτην φοράν ώμίλησε διά τ&ν προγραμματι-
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'Εορτασμός 28ης 'Οκτωβρίου. Κατάθεση στεφάνου στό μνημείο
του 'Αγνώστου Στρατιώτη.
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κών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως ενώπιον τής Βουλής . Καί

'Η συζήτησις καί ή ό.ντιδικία επί τής λέξεως ε{ ναι νομίζο

είμεθα διατεθειμένοι νά εϋρωμεν τάς δευτέρας δηλώσεις

μεν περιττή, δταν ή λέξις προκύπτει ό.νάγλυφος καί προέ

του τόσον ίκανοποιητικάς δσον καί τάς πρώτας .

χουσα ό.πό τά πράγματα .

Είμεθα σύμφωνοι δτι τό ϋφος των πρώτων καί τών δευτέ

Μέχρις δτου βέβαια πραγματοποιηθοuν αί δηλώσεις

ρων δηλώσεων δέν ε{ναι καθόλου ήρωικόν . 'Αλλά πιστεύ

του κ. Καραμανλή, ό.ποτελοuν άπλtiς ύποσχέσεις . Καί ή

ομεν δτι ό.ποτελεί ενα ό.πό τά πλεονεκτήματα του νέου

μόνη νουνεχής καί τιμία θέσις ό.πέναντί των, πιστεύομεν

πρωθυπουργοί) τό δτι ε{ναι λιτός καί σύντομος είς τούς

δτι ε{ναι, νά περιμένωμεν νά μεταβληθοuν είς πραγματικό

λόγους του . Τό ϋφος του ε{ναι πράγματι ό.ντιρητορικόν καί

τητα , καί νά τάς κρίνωμεν όχι πλέον κατά τήν διατύπωσιν,

ό.ντιδημαγωγικόν. ' Αλλά ενας άνθρωπος πού ε{ναι ό.ποφα

ό.λλά κατά τήν εκτέλεσίν των. Νά δώσωμεν , δηλαδή , είς

σισμένος νά πράξη τό καθήκον του, ό.φήνει νά δμιλήσουν

τήν Κυβέρνησιν καί είς τόν ό.ρχηγόν της τόν ό.ναγκαίον

τά εργα του περί αύτών, καί δέν εχει ό.νάγκην νά ό.σκή

χρόνον, ωστε νά επαληθεύσουν διά τών γεγονότων τάς

δημαγωγίαν . Τήν δημαγωγία ν είς τήν 'Ελλάδα κατά τήν

υποσχέσεις των η νά τάς διαψεύσουν .

παροuσαν περίοδον τήν ό.σκοuν τόσοι άλλοι, επί τίj προ

Ε{ναι προφανές άλλως δτι τό κυπριακόν ζήτημα είσέρ

βλέψει μάλιστα προσεχών εκλογών, οοστε δ συνετός καί

χεται είς μίαν νέαν καμπήν τής εξελίξεώς του , κατά τήν

μετριοπαθής τόνος του κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως νά

δποίαν ή Κυβέρνησις πρέπει νά μείνη ό.νενόχλητος καί

ό.ποτελή μίαν πρόσθεταν ύποχρέωσιν δι ' αύτόν . ' Αλλά ή

ψύχραιμος είς τήν διαχείρισίν του . Καί ή είσοδος είς τήν

ούσία τών λόγων του κ. Καραμανλή, είς τό μετριοπαθές

νέαν καμπήν ό.ποδεικνύεται ό.πό τήν άφιξιν του 'Αρχιεπι

ϋφος πού διατυπώνονται, εχει, πιστεύομεν, μεγαλυτ έραν

σκόπου Μακαρίου είς 'Αθήνας, διά προσωπικάς συνεννοή

ό.πήχησιν καί ό.ξίαν , παρά έάν διετυπώνοντο είς μέτρον

σεις μετά τής Κυβερνήσεως, καί τήν μετάβασιν του κυβερ

Βαλαωρίτειον η Τυρταιικόν. ~Ας μή λησμονήσωμεν ηδη

νήτου στρατάρχου Χάρντιγκ είς Λονδίνον διά συνομιλίας

δτι διά τήν ό.πόδοσιν τιμών ύπό τής τουρκικής Κυβερνή

μετά τής βρετανικής Κυβερνήσεως . Κοινόν χρέος δλων

σεως είς τήν έλληνικήν σημαίαν εν Σμύρν1J, δ ίδιος δέν

ε{ναι νά λάβωμεν τήν επιβαλλομένην ύπομονήν 203 •

ε{πε τίποτε προκαταβολικώς , καί ό.φήκε τήν είδησιν νά μtiς
ελθη ό.πό τήν ~ Αγκυραν, ενω ε{χε τόσον επικριθή διά τήν

φράσιν του είς τάς προγραμματικάς δηλώσεις δτι ό.νέμενεν
ό.πό τήν πρωτοβουλίαν τής τουρκικής Κυβερνήσεως τήν
διευκρίν ισιν των ελληνοτουρκικών σχέσεων .
Αί νέαι περί Κύπρου δηλώσεις του κ. Καραμανλή περιέ

χουν δ,τι θά επρεπε νά περιλάβουν αύτήν τήν οοραν, προ 
ερχόμενον ό.πό τό στόμα του Προέδρου τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως : δτι ή έλληνική Κυβέρνησις δέν εχει οϋτε τήν
πρόθεσιν , οuτε τό δικαίωμα νά κάμη συμβιβασμούς είς βά

ρος του κυπριακοί) λαοu. 'Ότι ή Κυβέρνησις υίοθετεί πλή
ρως τάς διεκδικήσεις τών Κυπρίων , δπως διετυπώθησαν
ύπό του ' Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, καί παρέχει είς αύτάς

31

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1955

'Ο ' Αρχιεπίσκοπος Μακάριος φθάνει έπειγόν
τως στήν 'Αθήνα καί εχει πολύωρες συναντήσεις μέ
τόΨπρωθυπουργό Κ. Καραμανλή.
οι συνομιλίες τών δύο άνδρών περιστράφηκαν,
κατά κύριο }..όγο, γύρω άπό τό περιεχόμενο καί τίς

προοπτικές τών διμερών συζητήσεων πού είχε έγκαι
νιάσει, στίς

4

' Οκτωβρίου, δ 'Αρχιεπίσκοπος μέ τό

νέο κυβερνήτη τής Κύπρου, Σέρ Τζών Χάρντιγκ.
~Ηδη, δ έθνάρχης είχε άπορρίψει τίς άρχικές προτά

τήν ό.νεπιφύλακτον πολιτικήν καί ήθικήν συνδρομήν της.

σεις τοϋ Βρετανοϋ συνομιλητή του γιά τήν είσαγωγή

Καί δτι ό.σφαλώς ή Κυβέρνησις θά προσφύγη εκ νέου είς

συντάγματος πού θά δδηγοϋσε σέ αύτοκυβέρνηση,

τά 'Ηνωμένα ~ Εθνη, έάν εν τφ μεταξύ δέν επιτευχθή κατ '

καί είχε άντιπροτείνει τήν άναγνώριση τής αύτοδια

άλλον τρόπον λύσις ίκανοποιοuσα τούς Κυπρίους .

θέσεως σέ συνδυασμό μέ τήν πρόβλεψη ένός μεταβα

τί παρατηρεί ή ό.ντιπολίτευσις εναντίον των δηλώσεων

τικοϋ σταδίου πλήρους αύτοκυβερνήσεως . Συγκε

τούτων ; 'Εν πρώτοις καί πάλιν, δτι δέν ό.ναφέρουν τήν

κριμένα, τό κείμενο τών άντιπροτάσεών του προέ

λέξιν «αύτοδιάθεσις» . Καί κατόπιν , δτι φαίνονται νά μετα
φέρουν τό βάρος τής διαχειρίσεως του κυπριακοί) ζητήμα

βλεπε δτι:

τος είς τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον καί τόν κυπριακόν

Πρώτον, «ή ό.ναγνώρισις ύπό τής βρεταννικής Κυβερνή

λαόν. Τό δεύτερον δμως τοuτο συνέβαινε πάντοτε καί επί

σεως του δικαιώματος του λαοu τής Κύπρου πρός αύτοδιά

τών προηγουμένων Κυβερνήσεων, καί μάλιστα επί τών

θεσιν ό.ποτελεί τήν ό.παραίτητον βάσιν διά τήν λύσιν του

Κυβερνήσεων του στρατάρχου Παπάγου , αί δποίαι σαφέ

κυπριακοϋ ζητήματος», δεύτερον, «μετά τήν επίσημον αυ

στερον καί εντονώτερον δλων τών άλλων υίοθέτησαν καί

τήν ό.ναγνώρισιν , δ 'Αρχιεπίσκοπος θά ήτο πρόθυμος

προώθησαν τό κυπριακόν ζή τημα . Πάντοτε ή πρωτοβουλία

δπως συνεργασθή μετά τής βρεταννικής Κυβερνήσεως είς

ύπήρχε καί διετηρείτο ό.πό τήν ήγεσίαν του κυπριακοί) λα

τήν σύνταξιν συντάγματος αύτοκυβερνήσεως καί είς τήν

ου καί τόν ίδιον τόν κυπριακόν λαόν . ' Η έλληνική Κυβέρ

άμεσον θέσιν αύτοϋ εν ίσχύι», τρίτον, «δ χρόνος τής εφαρ

νησις δέν προέβαλε ποτέ επιδιώξεις ίδικάς της εν σχέσει

μογής τής ό.ρχής τής αύτοδιαθέσεως θά ό.ποτελέση &ντι

πρός τήν Κύπρον , ό.λλά ύπεστήριξε πάντοτε τάς επιδιώξεις

κείμενον συζητήσεως μεταξύ τής βρεταννικής Κυβερνή

τής Κύπρου διά τόν έαυτόν της καί τήν ελευθερίαν της.

σεως καί τών ό.ντιπροσώπων του κυπριακοϋ λαοϋ, οί δποί

Καί αύτό ό.κριβώς εσήμαινε καί σημαίνει δ δρος αύτοδιά

οι θά εκλεγοϋν βάσει του συντάγματος» .

θεσις του κυπριακοϋ πληθυσμοu. 'Όσον ό.φορti δέ αύτήν

ταύτην τήν λέξιν, περιλαμβάνεται καί μάλιστα είς τό πρώ

'Η άφιξη τοϋ 'Αρχιεπισκόπου συνέπεσε χρονικά

τον επίπεδον τών διεκδικήσεων των Κυπρίων, τάς δποίας

μέ τίς δηλώσεις του Κ. Καραμανλή στόν άνταποκρι

καί δ κ. Καραμανλής δηλοί δτι ή Κυβέρνησίς του υίοθετεί.

τή τοϋ Πρακτορείου «Γιουνάιτεντ Πρές», μέ άφορμή
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τίς όποίες καί παρατήρησε δτι εlναι «άπολύτως ίκα

I

νοποιημένος άπό τάς τελευταίας δηλώσεις του κ.

πρωθυπουργοί\, σχετικώς μέ τήν πολιτικήν τής έλ
ληνικής Κυβερνήσεως έπί του κυπριακοί\ ζητήμα
τος» καί δτι «τήν ίκανοποίησιν ταύτην συμμερίζεται
πλήρως ό κυπριακός λαός» . Καί σέ νεώτερη δήλωσή

του, στίς
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293

1955

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ άφορμή άσύστατες διαδό
σεις γύρω άπό τίς προθέσεις τής Κυβερνήσεως άπέ
ναντι στό Κυπριακό, δίνει στή δημοσιότητα τήν άκό
λουθη άνακοίνωση:

·Οκτωβρίου, θά τονίσει δτι «εΙ ναι άκόμη

«Ή Κυβέρνησις δέν πρόκειται νά θέση τήν κοι

νωπαί αί έπί ηj έθνικΌ έπετείφ έκδηλώσεις τής έλ

νήν γνώμη ν καί τόν πολιτικόν κόσμον ένώπιον τετε

ληνικής Κυβερνήσεως καί του λαοu ύπέρ τής Κύ

λεσμένου γεγονότος έπί του κυπριακου ζητήματος.

πρου καί συγκινητική ή εμπρακτος συμπαράστασις

Είς τήν περίπτωσιν καθ' ή ν ήθελεν ύπάρξει πρόοδος

πάντων».

είς τό ζήτημα καί προετείνετο λύσις, ή Κυβέρνησις,

31

Στήν πρώτη έπικοινωνία του μέ τόν 'Αρχιεπί
σκοπο, μετά τήν άνάληψη τής πρωθυπουργίας, &να
φέρεται ό tδιος ό Κ. Καραμανλής σέ μεταγενέστερο
προσωπικό σημείωμα του:

«Καθ' δλην τήν προηγηθείσαν τών έκλογών πε

πρό τής λήψεως οίασδήποτε άποφάσεως, θά θέση
ταύτη ν ύπ' όψιν τώνάρχηγών τών κομμάτων καί τής

Βουλής άκόμη, ά5στε νά έκφράζη αίJτη τήν δμοφωνί
αν του lθνους;;.

I

ρίοδον, εlχα νά άντιμετωπίσω πολλά καί δυσχερή
προβλήματα. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί τά έργατι

κά συνδικάτα, έπωφελούμενα τών έκλογών, διετύπω
ναν παράλογα αiτήματα καί ήσκουν πίεσιν έπί τής
Κυβερνήσεως διά τήν ίκανοποίησίν των. 'Ενέσκηψε
βαρύς χειμών καί άπεκλείσθησαν λόγω χιόνος πολ

λαί περιοχαί τής χώρας, τάς δ ποίας επρεπε νά έφοδιά
σωμεν μέ άεροπορικάς ρίψεις. Μεγάλαι πλημμύραι
έπηκολούθησαν, αί δποίαι προεκάλεσαν έκτεταμέ

νας ζημίας καί φροντίδας διά τήν Κυβέρνησιν. Άλ
λά, προπαντός, μέ άπησχόλησε τό Κυπριακόν, τό
δ ποίον εlχεν εiσέλθει εiς μίαν άπό τάς κρισιμωτέρας
φάσεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1955

Μετά τήν έκδήλωση καί νέου έπεισοδίου σέ βά

ρος 'Ελλήνων άλιέων εξω άπό τίς μικρασιατικές
άκτές, μονάδες του έλληνικου στόλου έγκαινιάζουν

περιπολίες μεταξύ τών τουρκικών παραλίων καί τών
νησιών τοu 'Ανατολικοί\ Αίγαίου, προκειμένου νά
προστατεύσουν, εστω καί μέ τά δπλα, τά έλληνικά
σκάφη.

Τά δραστικά αύτά μέτρα θά εχουν ώς άποτέλεσμα
τήν καθολική άναστολή τών τουρκικών προκλήσεων
στήν περιοχή.

2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1955

;;Μετά τήν άποτυχίαν τής Διασκέψεως του Λον

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή

δίνου καί τά τραγικά γεγονότα τής Κωνσταντινουπό

άποφασίζεται ή έπαναφορά του θεσμοί\ τών ύπηρε

λεως, ή άγγλική Κυβέρνησις, τήν 4ην 'Οκτωβρίου

σιακών νομαρχών.

ήρχισε διαπραγματεύσεις μέ τόν Μακάριον διά

'Ο tδιος δ πρωθυπουργός δήλωσε, μετά τή σύ

του στρατάρχου Χάρντιγκ. Τόν Μακάριον τόν εlχα

σκεψη, δτι ή λήψη τής σχετικής άποφάσεως άποβλέ

δεχθή όλίγον χρόνον μετά τήν δρκωμοσίαν τής Κυ

πει στήν καλύτερη έξυπηρέτηση τής Διοικήσεως,

1955,

βερνήσεώς μου καί είχομεν συμφωνήσει έπί τής

ένώ παράλληλα ό ύπουργός τών

άκολουθητέας γραμμής. ΗΗτοι, εiλικρινής καί πλή

Τριανταφύλλης, άνακοίνωσε τά άκόλουθα:

ρης συμπαράστασις έκ μέρους μας, έκτιμουμένων

δμως τών άναγκών τής Έλλάδος ιωί τών κινδύνων
είς τούς δ ποίους ήσαν έκτεθειμένα aλλα τμήματα του
Έλληνισμου.

;; 'Ο Μακάριος, φλογερός πατριώτης, ή το aνθρω
πος εύστροφος καί τολμηρός. Τόν θέλγει τό έπικινδύ

'Εσωτερικών, ι

«'Η Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν ίiμεσον έπαναφοράν
τοu θεσμοu τών ύπηρεσιακών (ήμιμονίμων) νομαρχών. Τό
σχετικόν νομοθετικόν διάταγμα, έγκριθέν κατά τήν σημε
ρινήν συνεργασίαν του Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί
του ύπουργοu τών 'Εσωτερικών, θά κατατεθή άμέσως εiς

τήν Έπιτροπήν 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής.

νως ζήν καθώς καί ή δημοσιότης. 'Υπό τάς συνθή

»Συμφώνως πρός τό νομοθετικόν διάταγμα, ή έπιλογή

κας αύτάς ήτο φυσικόν νά εύρίσκη τήν Κύπρον μι

τών νομαρχών θά γίνεται ύπό τριμελοuς έπιτροπής, άποτε

κράν διά τάς φιλοδοξίας του. Καί φαίνεται δ τι, διά νά

λουμένης έκ του προέδρου τοu Συμβουλίου τής 'Επικρα

τήν φέρη είς τά μέτρα του, τήν καθίστα κατά καιρούς
πηγήν παγκοσμίου άνησυχίας.

;; 'Η

συνεργασία καθίστατο πολλάκις δυσχερής,

διότι, ένδιαφερόμενος διά τήν προώθησιν του Κυ
πριακου, παρέβλεπε τάς έπιπτώσεις, πού θά ήδύνατο

τείας, τοu προέδρου τοu ΑΣΔ Υ καί τοu προέδρου τοu Νο
μικοί) Συμβουλίου τοu Κράτους. 'Η κρίσις τής έπιτροπής

θά εΙ ναι ύποχρεωτική διά τόν ύπουργόν. 'Η θητεία προβλέ
πεται πενταετής, άντί τής τριετοuς, του ισχύοντος ίiλλοτε
νόμου .
»Τό μέτρον, παραλλήλως πρός τήν έξύψωσιν τής Διοι

νά lχη δ χειρισμός του έπί τής Έλλάδος, δσον καί

κήσεως, άποβλέπει καί εiς τήν δημιουργίαν τών άπαραιτή

έπί τών έν Τουρκίςι δμογενών;;204 •

των διά τήν διενέργειαν άδιαβλήτων εκλογών προϋποθέ-
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σεων, δοθέντος δτι ταχύτατα οί επιλεγησόμενοι νομάρχαι

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ εγκυρη πηγή, συζητήθη

θ' άναλάβουν τά καθήκοντά των».

κε τό θέμα τής άμερικανικής βοήθειας πρός τήν
'Ελλάδα γιά τό τρέχον οίκονομικό ετος. 'Αναγγέλ

3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

θηκε δτι τό ϋψος τής βοήθειας, στήν όποία δέν περι

1955

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση διαδόσεων γιά

δήθεν παρέλκυση του χρόνου διεξαγωγής των βου
λευτικών έκλογών, έπαναβεβαιώνει κατηγορηματικά

τήν πρόθεση τής Κυβερνήσεως νά έμμείνει στίς fίδη
καθορισμένες ήμερομηνίες.
Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει:

λαμβάνονται οί παροχές καί δωρεές σέ διάφορα εϊδη,
θά κυμανθεί μεταξύ των

62 καί 63 έκατ. δολλαρίων.
7 Νοεμβρίου,

Σχετικά, σέ τηλεγράφημά του, στίς

ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκης, έπεσή
μανε στόν 'Έλληνα πρέσβη στήν Ούάσιγκτων:
«Είς ενίσχυσιν γενομένου ενταuθα διαβήματος εκ μέ

'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλή ς, ύπ' δ ψι ν του δποίου

ρους κ. πρωθυπουργοί) καί κ. ύπουργοu Οίκονομικών πρός

ετέθησαν χθές τήν εσπέραν ύπό των άντιπροσώπων του

κ. Κάννον επί επειγόντων οίκονομικών θεμάτων τής χώ

τύπου πληροφορίαι περί μεταθέσεως του χρόνου διενερ

ρας, παρακαλοuμεν προβήτε άμεσον διάβημα παρά

γείας των εκλογών, προέβη εiς τήν κατηγορηματικήν δή

Department,

λωσιν, δτι ή Κυβέρνησις θά εΙναι άπολύτως συνεπής πρός

σεως, εν συνδυασμφ πρός λοιπά πολιτικής καί οίκονομι

State

εκθέτοντες ώς κάτωθι Desίderata Κυβερνή

τάς προγραμματικάς επαγγελίας της περί διεξαγωγής των

κής φύσεως εσωτερικά προβλήματα, περί ών προηγούμενα

εκλογών εντός τής άνοίξεως καί ούχί βραδύτερον του

ήμών τηλεγραφήματα εν συναφεί~ πρός ήδη γενόμενα επί

•Απριλίου.

τοu προκειμένου ενταuθα καί εν Παρισίοις ύπ' εμοu διαβή

Πρός τοuτο, ή Κυβέρνησις θά καταθέση δπωσ

δήποτε τό εκλογικόν νομοσχέδιον εiς τήν Βουλήν μέχρι
τής 20ής Νοεμβρίου . Μέ τήν ενέργειάν της αύτήν, προσέ

ματα:

»Συνολικόν ϋψος παρεχομένης οίκονομικής ενισχύσε

θεσεν δ κ. πρωθυπουργός, ή Κυβέρνησις παρέχει εiς τόν

ως εξ

πολιτικόν κόσμον πλήρη επάρκειαν χρόνου διά τήν όργά

κόν. Ούχ • ήττον προσπάθεια Ι:λληνικής Κυβερνήσεως

νωσιν του εκλογικοu άγώνος. Εiς τά κόμματα εναπόκειται

πρός προώθησιν κυρίων καί άπαραιτήτων θεμάτων οίκο

νά συμβάλουν καί αύτά δπως ή ψήφισις του εκλογικοu

νομικοu, κοινωνικοί) καί πολιτικοu περιεχομένου, ϊνα δύ

νόμου πραγματοποιηθή πρό των Χριστουγέννων.

ναται εξασφαλίση ύπέρ /:αυτής σοβαράς προϋποθέσεις επι

62

εκατομμυρίων δολλαρίων κρίνεται ίκανοποιητι

'Ερωτηθείς άν άντιμετωπίζεται ενδεχόμενον επισπεύ

τυχίας, δέον δπως πέραν άνεπιφυλάκτου καί συνεχοuς

σεως των εκλογών, δ κ. Καραμανλής ετόνισεν δτι «ή Κυ

συμπαραστάσεως άμερικανικοu παράγοντος λάβη αϋτη καί

βέρνησις οvδένα λόγον έχει ούτε έπισπεύσεως, άλλ

πρόσθεταν συγκεκριμένην μορφήν ώς άκολούθως:

,

ούτε

καί έπιβραδύνσεως, τών έκλογών πέραν τοίί 'Απριλίου.

•Επιθυμία

τής Κυβερνήσεως εlναυ>, κατέληξεν δ κ. πρω

1.
parts

Παραχωρούμενα ύπό άποστολής δι· εφέτος
άνέρχονται είς

1000

Counter-

εκατομμύρια δραχμών εναντι

θυπουργός, <<νά χρησιμοποιήση τόν μέχρι τοίί 'Απριλίου

περυσινών

χρόνοv διά νά πραγματοποιήση ένα θετικόν καί γόνιμον

πρός χορηγηθέν κατά περυσινήν χρήσιν ποσόν, τοuτο δέν

έργον»2ο5.

εξαρκεί κατόπιν προσθέτων δαπανών αύξήσεως μισθών

Παράλληλα, δ ύπουργός τών 'Εσωτερικών έγ

καινιάζει τίς κατ' ίδίαν διαβουλεύσεις μέ τούς άρχη

1500

εκατομμυρίων. Κατώτερον, εν συγκρίσει

κατά τό παρελθόν, liς άντιμετωπίζει Κυβέρνησις καί κυρί

ως λόγω προσφάτων θεομηνιών, ών δυσμενής επίδρασις
επί μελλούσης γεωργικής παραγωγής δέον θεωρηθή ώς δε

γούς τών κομμάτων, προκειμένου νά πληροφορηθεί

δομένη. Δι' δ προβλέπεται ήδη καί αiτείται αϋξησις τούτου

τίς άπόψεις τους γιά τό νέο έκλογικό σύστημα.

εiς επίπεδον δραχμών

2.
3
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'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται, παρουσία καί του

ύπουργου Οίκονομικών καί Συντονισμου, Α. 'Απο

1400

εκατομμυρίων περίπου.

Συνδρομή άμερικανικής Κυβερνήσεως δι' εγκρισιν

ύπό Διεθνοuς Τραπέζης

'Ανασυγκροτήσεως δανείου

10

εκατομμυρίων δολλαρίων δι· εργοστάσιον άζώτου. Κατά

εκθεσιν

Cooper

εργον τυγχάνει τραπεζιτικώς άπολύτως

ύγιές, σημειοuμεν δέ πρός τούτοις άντιπληθωρικόν αύτοu

στολίδη, τόν πρέσβη των ΗΠΑ, Κ. Κάννον, συνο

χαρακτήρα λόγω συντελεσθησομένης αύξήσεως γεωργι

δευόμενο άπό τόν άρχηγό τής άμερικανικής άποστο

κής παραγωγής .

λής στήν 'Ελλάδα. 'Ο Κ. Κάννον, κατά τήν εξ οδό

3.

Προικοδότησις ·Αγροτικής Τραπέζης διά

10

εκα

του άπό τό Πολιτικό Γραφείο περιορίστηκε νά δη

τομμυρίων δολλαρίων, βάσει Νόμου

λώσει δτι «έκάμαμεν γενική ν άνασκόπησιν δλων των

εκ διαθέσεως γεωργικών πλεονασμάτων. ΥΟσον άφορά κα

θεμάτων συμπεριλαμβανομένων καί τών οίκονομι

κών», ένώ δ Κ. Καραμανλής δήλωσε δτι «σvνεζητή
θησαν γενικά θέματα». Σύμφωνα μέ δημοσιογραφι
κές πληροφορίες, ή συζήτηση περιστράφηκε γύρω

άπό τό οίκονομικό πρόβλημα τής χώρας καί, είδικό
τερα, τό θέμα των στρατιωτικών δαπανών, τίς όποίες

480,

liτινα προέλθουν

λήν χρησιμοποίησιν ποσοu τούτου, Κυβέρνησις δέν θά εΙ
χεν άντίρρησιν δεχθή ελεγχον Τραπέζης άσκούμενον παρ'

είδικοu

•Αμερικανοu .

»'Εν σχέσει πρός πάντα άνωτέρω δέον τονισθή δτι Κυ

βέρνησις χωρήση εiς εκτέλεσιν οiκονομικοu αύτής προ
γράμματος μεθ' δλης επιβαλλομένης προσοχής καί μετ'
Ιδιαιτέρας φροντίδας δπως άποφευχθοuν οίοιδήποτε κίν

ή Κυβέρνηση, σύμφωνα μέ τήν πρόσφατη δήλωση

δυνοι πληθωρισμοί\. Κυρίαν μέριμναν άποτελεί κατάθεσις

του πρωθυπουργου, εχει τήν πρόθεση νά έλαττώσει.

ισοσκελισμένου προϋπολογισμοί\ καί εξασφάλισις αύστη-
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Τό δεύτερον νομοσχέδιον τής Κυβερνήσεως άποσκοπεί
είς τήν προστασίαν τής εγχωρίου βιομηχανίας

-

δηλαδή

σημαντικόν άδιάθετον ύπόλοιπον εξοικονομουμένου οuτω

τής εγχωρίου παραγωγής καί έργασίας.

'Υποβοηθείται

άντιστοίχου τμήματος αμερικανικής βοηθείαρ>206.

δηλαδή ή ελληνική δραστηριότης καί δή είς τομείς είς
τούς όποίους ή επίδοσις των βιομηχανιων Ίiας φθάνει νά

3
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άμιλλaται επιτυχως τήν ξένην. Διά τής ενισχύσεως αύτής,
aφ. ενός μέν ενθαρρύνεται ή εγχώριος παραγωγή, άφ. ετέ

'Η Κυβέρνηση έξαγγέλλει τή λήψη άμεσων μέ

ρου δέ παρέχεται εργασία είς περισσοτέρας έλληνικάς

τρων γιά τή μείωση τών δασμών καί φόρων στή ζά

χείρας. Παραλλήλως, άποταμιεύεται συνάλλαγμα καί δη

χαρη καί σέ άλλα βασικά είδη πρώτης άνάγκης, τήν

μιουργοϋνται αί προϋποθέσεις πρός μεγαλυτέραν άγορα

πρόβλεψη προστατευτικών δασμών γιά τήν έλληνι

στικήν ίκανότητα τοϋ πληθυσμοϋ. 'Η άγοραστική αύτή

κή βιομηχανία καί τή μέριμνα γιά τήν προστασία
τής έργασίας των Έλλήνων έργαζομένων.

Συνοπτικά, τό σχετικό ειδησεογραφικό άναφέρει
τά άκόλουθα:

πιτροπή ν 'Εξουσιοδοτήσεως τρία βασικά σχέδια νομοθε
τικων διαταγμάτων. Τά σχέδια ταϋτα κατέθεσαν ό ύπουργός
καί ό ύφυπουργός των Οίκονομικων, κ. κ. Α. 'Αποστολίδης
καί Λ. Δερτιλής, εύρίσκονται δέ ταϋτα εντός των πλαισίων
τής οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως καί aποβλέ

πουν: α) είς τήν μείωσιν των τιμων βασικων είδων λαϊκής
καταναλώσεως, ώς εfναι ή ζάχαρις, ό βακαλάος, αί ρέγγες,
τό κατεψυγμένον κρέας, ό τυρός φέτα κ.λ.π., β) είς τήν
προστασίαν τής εγχωρίου βιομηχανίας καί συγκεκριμένως
τής σιδηρουργίας, τής βιομηχανίας ξύλου καί τής βιομη
χανίας παραγωγής είδων l'jλεκτρισμοϋ (θερμοσίφωνες, ψυ
γεία, κουζίναι κ.λ.π.), καί γ) είς τήν προστασίαν τής εργα
σίας των 'Ελλήνων εργατων διά τής παροχής άδείας είς

τάς ύπό άναγκαστικήν διαχείρισιν βιομηχανικάς επιχειρή
σεις, δπως μετέχουν είς δημοπρασίας διενεργουμένας ύπό

τοϋ Δημοσίου ή ύπό όργανισμων εξαρτωμένων έκ τοϋ Δη
μοσίου, θά επιφέρουν άξιόλογον μείωσιν των τιμων βασι
κων είδων καί θά συντελέσουν είς τήν άναληφθείσαν προ

σπάθειαν διά τήν συγκράτησιν καί εν συνεχεί~ διά τήν
πτωσιν τοϋ τιμαρίθμου. 'Η ζημία τοϋ Δημοσίου έκ τής

μειώσεως των δασμων καί φόρων επί των βασικων είδων
άνέρχεται είς
ώς

τής πολιτιστικής στάθμης τοϋ λαοϋ μας.
Τό τρίτον νομοσχέδιον τής Κυβερνήσεως προνοεί διά
τήν προστασίαν τής εργασίας των 'Ελλήνων εργατων διά
τής παροχής aδείας είς τάς ύπό άναγκαστικήν διαχείρισιν

'Η Κυβέρνησις κατέθεσε χθές τήν εσπέραν είς τήν 'Ε

αuτη,

ίκανότης εχει πάλιν ώς άπώτερον άποτέλεσμα τήν uψωσιν

50

εκατομμύρια δραχμων, θά καλυφθή δέ

εδήλωσεν ό ύπουργός των Οίκονομικων κ.

'Αποστολίδης, δι' άντιστοίχων οίκονομιων είς τά δημόσια

εξοδα 207 •
Στά κυβερνητικά μέτρα άναφέρεται άναλυτικά,
σέ κύριο άρθρο, ή έφημερίδα «Καθημερινή>>.

βιομηχανικάς επιχειρήσεις, δπως μετέχουν είς δημοπρα
σίας διενεργουμένας ύπό τοϋ Δημοσίου ή ύπό όργανισμων

εξαρτωμένων εκ τοϋ Δημοσίου. Πρόκειται περί των έπι
χειρήσεων εκείνων πού εμειναν συνήθως άργαί λόγω τής

μ ή εκπληρώσεως των πρός τό Δημόσιον ύποχρεώσεών των
καί διά τής άδρανείας των εύρίσκοντο είς τήν άνάγκην ή

νά άπολύουν προσωπικόν ή νά παραμένουν είς επικίνδυνον
στασιμότητα. 'Η στασιμότης αύτή, εvω άπεστέρει τό Δημό
σιον των είς αύτό όφειλομένων

μή &χοντος ...

-

ούκ άν λάβοις παρά τοϋ

εγίνετο εξ ετέρου άφορμή διογκώσεως τοϋ

στρατοϋ τής άνεργίας καί άπονεκρώσεως μερικων ενίοτε
τομέων τής εθνικής βιομηχανικής δραστηριότητος. Ήταν
κατά τι να τρόπον «παγωμέναι βιομηχανίαι», μέ παγωμένας
επίσης τάς χορηγηθείσας ποτέ είς αύτάς πιστώσεις. Διότι
ή διαχείρισις των ακινητοποιημένων αύτων επιχειρήσεων

ύπό τοϋ Δημοσίου ήτο μία άλλη μορφή άδρανείας. Τώρα αί
επιχειρήσεις αύταί θά &χουν τήν δυνατότητα νά μετέχουν
ε{ς τάς δημοπρασίας τοϋ Δημοσίου καί νά δέχωνται πα
ραγγελίας, εφόσον θά ήσαν μειοδότριαι. ·Αλλά δέν θά εf

χαν τό δικαίωμα νά διαχειρίζωνται aνεξελέγκτως τάς προ
καταβολάς πού θά εχορήγει είς αύτάς τό Δημόσιον πρός
εκτέλεσιν των άναλαμβανομένων παραγγελιων . Κατά τό

ύποβληθέν πρός κρίσιν νομοσχέδιον, τό ήμισυ τής άξίας
τής παραγγελίας θά κατατίθεται είς τήν Τράπεζαν τής
'Ελλάδος ύπό τοϋ Δημοσίου είς πίστωσίν των καί θά &χουν

δικαίωμα νά τήν θίξουν μόνον διά τήν πληρωμήν των πρώ
τφν ύλων καί των έργατικων ήμερομισθίων. Διά τοϋ τρό
που τούτου πληροϋται διττός σκοπός. Τό μέν εύνοείται ή
παραγωγή είς τό πρωτον αύτής στάδιον
άγροτικόν

Προχθές ή Κυβέρνησις, διά των άρμοδίων ύπουργων

-

-

-

τό συνήθως

τό δέ παρέχεται καί πάλιν ή δυνατότης πρός

εργασίαν είς έλληνικάς εργατικάς χείρας.

της, κατέθεσεν είς τήν 'Επιτροπή ν 'Εξουσιοδοτήσεως
τρία σχέδια νομοθετημάτων, τά όποία κατατείνουν πρός

Καί άφοϋ ύπογραμμίζει δτι «τά τρία αύτά μέτρα

&ναν κύριον άντικειμενικόν σκοπόν: είς τήν δημιουργίαν

ε{ναι τρε'ίς έπιτυχε'ίς βολαί έναντίον τοϋ τιμαρί

συνθηκων άνετωτέρου βίου. Τό &να σχέδιον νόμου aποβλέ

θμου>>, τό άρθρο καταλήγει:

πει είς τήν μείωσιν των τιμων ώρισμένων είδων βασικής
καταναλώσεως δι' δλας τάς κατηγορίας τοϋ πληθυσμοϋ,

Έπί πληθυσμοϋ

7.000.000, οί άποροι κατά τρίμηνον
1955 άνήλθον είς 2.670. 726, δηλαδή

άλλά καί διά τάς εργαζομένας τάξεις ίδιαιτέρως. Διότι, έάν

'Απριλίου- 'Ιουνίου

ή ζάχαρις καταναλίσκεται άπό δλα τά σπίτια, είς τά πλού

είς τά

σια δέ περισσότερον, ό βακαλάος, ή ρέγγα, τό κατεψυγμέ

τά

νον κρέας καί ή φέτα εfναι τροφή των πτωχοτέρων στρωμά

33,80% επί τοϋ συνόλου. 'Από τούς άπόρους αύτούς
25% εfναι άποροι Α' κατηγορίας, &χουν δηλαδή μηνι
αίον είσόδημα μηνιαίον ... κάτω των 120 δρχ. κατ'

των. Καί πρό όλίγων ήμερων, δταν εμειοϋτο ή τιμή τοϋ

άτομον. Οί ύπόλοιποι δέν εfναι είς μοίραν καλυτέραν. Διό

ψωμιοϋ, τόν λαόν ηύνόει περισσότερον ή ύποτίμησις.

τι ούδείς ύπερβαίνει τάς

240

δραχ. μηνιαίως. 'Η φοβερά
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αuτή στατιστική μaς λέγει δηλαδή δτι τό τρίτον ακριβώς

νά λάβωσι τήν μορφήν όμαδικής αντιμετωπίσεως τοϋ θέ

τοϋ πληθυσμοϋ τής χώρας

ματος . Συγχρόνως ή Κυβέρνησις θά είσηγηθή είς τήν Βου

-

τά

33,80% -

εχει πρός δια

τροφήν, ενδυσιν , στέγασιν κ.λ.π. εiσόδημα κυμαινόμενον

λήν τροποποίησιν τοϋ Νόμου

άπό

ρηνεύσεως" έπί σκοπφ, τό μέν νά περιληφθώσιν είς τό

4

εως

8 δραχμάς

τήν ήμέραν .

' Ασφαλώς εiς τήν έφιαλτικήν αuτήν εiκόνα πού πα

2058/ 1952

"περί μέτρων ει

μέτρον τοϋτο πdσαι αί ποιναί αί στερητικαί τής έλευθερί

ρουσιάζει ή πτωχεία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, αί οίαιδήποτε

ας, τό δέ ή πρωτοβουλία καί ή εuθύνη τής άπολύσεως νά

μειώσεις εiδών πρώτης άνάγκης δέν πρόκειται νά έπιφέ

άναληφθή ύπό τής Κυβερνήσεως καί τοϋ ύπουργοϋ τής

ρουν καμμίαν οuσιαστικήν άλλαγήν. Διότι τό μέγα πρό

Δικαιοσύνης, liνευ, ώς συνέβαινε μέχρι τοϋδε, συμφώνου

βλημα θά μένη 'τραχύ είς τήν φυσιογνωμίαν τών άριθμών,

γνώμης τής οίκείας έπιτροπής» .

θλιβερόν ώς διαπίστωσις, άπειλητικόν ώς πραγματικότης.
'Αλλά έπιβάλλει ή στατιστική εiς τήν Κυβέρνησιν ώς

Σέ σχόλιό της, εύθύς μετά τήν έξαγγελία τών κυ

πρώτην αuτής σκέψιν καί ώς κορυφαίαν της μέριμναν τήν

βερνητικών άποφάσεων, ή έφημερίδα «'Ακρόπολις»

προσπάθειαν τής δημιουργίας δρων ζωής περισσότερον

τονίζει έπιγραμματικά:

άνεκτής διά τόν έλληνικόν λαόν . Γι' αuτό, άκριβώς, ή

ευαισθησία πού δείχνει ή Κυβέρνησις εiς τήν ύπόθεσιν τοϋ
τιμαρίθμου εΙναι aξία έπαίνου . Καί τά μέτρα της

-

άρχή,

έλπίζομεν, liλλων πού θά ακολουθήσουν- πρέπει νά έν
θαρρυνθοϋν aπό τήν κοινήν γνώμην. Διό3ι τό liλφα καί τό
ώμέγα τής πολιτικής δλων τών Κυβερνήσεων πρέπει νά

ε{ναι ή μάχη κατά τής έκφυλιζούσης πτωχείας ...

5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

208 •

Τά έξαγγελθέντα χθές μέτρa άποδεικνύουν liλλην μίαν
φοράν τήν άποφασιστικότητα τοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Καρα

μανλή, διότι έπιλύονται οϋτω σοβαρώτατα προβλήματα, τά
όποία άφήνοντο μέχρι τοϋδε έν έκκρεμότητι διά λόγους

άναποφασιστικότητος. ΕΙναι άξιοσημείωτος, έξ liλλου , ή
δραστηριότης καί ταχύτης, μέ τήν όποίαν τίθενται είς liμε
σpν έφαρμογήν . VΗδη, καταρτίζονται έν σπουδτϊ δλα τά
σχετικά νομοσχέδια, ένώ οί άρμόδιοι ύπουργοί προβαί

1955

νουν μέ γοργόν ρυθμόν είς τήν έξέτασιν τών φακέλλων τών

Μετά άπό συνεργασία τοϋ Κ . Καραμανλfj μέ τόν

ύπουργό Δικαιοσύνης, Κ. 'Αδαμόπουλο, άποφασίζε

έξορίστων καί καταδίκων κομμουνιστών καί καταρτίζουν

τάς ύπό τών μέτρων προβλεπομένας έπιτροπ~ς 209 •

ται ή λήψη σημαντικών μέτρων προορισμένων νά

Τό νομοσχέδιο «περί άμνηστεύσεως καί παρα

συμβάλουν στήν παγίωση τοϋ κλίματος πολιτικfjς

γραφfjς άδικημάτων» θά συζητηθεί άπό τή Νομοθε

δμαλότητας καί νά προστατεύσουν τά συμφέροντα

τική 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τfjς Βουλfjς, καί

τοϋ Δημοσίου. Τά μέτρα, σύμφωνα μέ τή διατύπωση

θά ψηφιστεί, στό σύνολό του, στίς

10

Νοεμβρίου.

τfjς σχετικfjς κυβερνητικfjς έξαγγελίας, ε{ ναι τά άκό

λουθα:

I.

8

'Απολύονται τών φυλακών οί καταδικασθέντες έπί

κατασκοπί~ καί παραβάσει τοϋ νόμου

ας τοϋ κοινωνικοϋ καθεστώτος»,

\I

509 «περί

προ<;rτασί

άξιωματικοί καί ύπα

ξιωματικοί τής αεροπορίας, άμνηστευομένων διά νόμου
των άδικημάτων των.

2.

'Όλοι οί φάκελλοι των κρατουμένων είς τάς φυλακάς

καταδίκων κομμουνιστών, άνερχομένων είς

5000

περίπου,

θά έπανεξετασθοϋν μέ ταχύτερον ρυθμόν, οϋτως ωστε νά
άπολυθοϋν οί κρατούμενοι, έκτός των έπικινδύνων.

3.

Καθιεροϋνται αuστηρόταται ποιναί κατά των φορο

φυγάδων. Διετάχθη ήδη ή δίωξις διαφόρων βιομηχάνων,
παραβατών των φορολογικών νόμων.

4.

'ο ελεγχος διά τάς πράξεις τών δημοσίων ύπαλλή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1955

'Ο Κ. Καραμανλfjς άναγγέλλει τήν κατάργηση
τοϋ καθεστώτος τfjς έτεροδικίας, τό όποίο ε{χε καθι

ερωθεί στήν 'Ελλάδα μέ τό
τά Ν . Δ.

2672 καί,

σχετικfjς

κυρίως,

694/48 καί έπεκταθεί μέ
2733 τοϋ 1953 - βάσει τfjς

έλληνοαμερικανικfjς

συμφωνίας

«περί

στρατιωτικών εύκολιών».
Σέ σχετικές άνακοινώσεις του πρός τούς δημοσι
ογράφους, δ πρωθυπουργός ύπογράμμισε:

«'Η Κυβέρνησις, εύθύς άμα τψ σχηματισμψ της,
lθεσεν ένώπιον τής άμερικανικής Κυβερνήσεως τό

ζήτημα τής τροποποιήσεως τών lσχυουσών ύπέρ τών

λων καί τών ύπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου

έν 'Ελλάδι 'Αμερικανών διατάξεων περί έτεροδικί

Δικαίου θά aνατεθή είς μέλη τοϋ ΑΣΔΥ, τά όποία θά εχουν

ας, αί όποία ι έδημιούρyουν καθεστώς άνισον διά τήν

δικαίωμα νά έρευνοϋν ακόμη καί τόν τρόπον ζωής τών δη

Έλλάδα εναντι έκείνου, τό όποίον ύφίσταται εlς τάς

μοσίων ύπαλλήλων.

άλλας χώρας του ΝΑ ΤΟ. 'Η ένταυθα άμερικανική

Σέ σχετική άνακοίνωση, δ ύπουργός Δικαιοσύ
νης ύπογραμμίζει, μεταξύ άλλων:
<<Τά μέτρα ταϋτα δένε{ ναι μέν γενικής μορφής, διότι liν

πρεσβεία μου άνήyyειλε σήμερον, δτι ή Κυβέρνησις
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπεδέχθη τήν πρότασιν
τής έλληνικής Κυβερνήσεως περί τροποποιήσεως
τών έν λόyφ διατάξεων, εlς τρόπον άiστε νά έναρμο

ήσαν τοιαϋτα , θά ήτο ένδεχόμενον νά περιλάβωσι καί liτο

νισθουν αύται πρός τάς lσχυούσας εlς τάς aλλας χώ

μα άνεπίδεκτα βελτιώσεως καί έθνικώς έπικίνδυνα, ή των

ρας μέλη του ΝΑΤΟ».

όποίων ή aπόλυσις θά άπετέλει πρόκλησιν κατά τής κοι

νωνίας, άλλά άποβλέπουσιν είς τήν έπανεξέτασιν μιdς έκά
στης των περιπτώσεων μέ ταχύτατον ρυθμόν, ωστε τελικώς

[Σέ κείμενο νεώτερης κυβερνητικfjς άνακοινώσε
ως, στίς

30

Δεκεμβρίου, θά καθοριστεί ή διαδικασία
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γιά τή συμβατική ρύθμιση τοϋ θέματος:

<<Tij 81J

Νοεμβρίου

1955

Εiς εκτέλεσιν τής συμβάσεως ταύτης ύπεγράφησαν δύο

ή άμερικανική πρεσβεία άνε

κοίνωσεν επισήμως εiς τόν κ. πρωθυπουργόν δτι ή άμερι
κανική Κυβέρνησις άπεδέχετο κατ' άρχήν τήν έλληνικήν
πρότασιν περί αναθεωρήσεως τοϋ Ciρθρου

3

τής Ελληνοα

μερικανικής συμφωνίας τής 12ης 'Οκτωβρίου

1953

"περί

στρατιωτικών ευκολιών", τής προβλεπούσης τό νομικόν

καθεστώς τοϋ στρατιωτικοϋ καί πολιτικοϋ προσωπικοϋ τής

. εiδικής άμερικανικής άποστολής διά τήν εκτέλεσιν τής
συμφωνίας ταύτης.

))Πρός τούτοις, ή άμερικανική πρεσβεία εδήλωσεν δτι
aνέμενε τάς σχετικάς εγγράφους προτάσεις τοϋ

partment,

State De-

δι' ών καί θά εξουσιοδοτεί το νά άρχίση τάς επί

τοϋ θέματος διαπραγματεύσεις μετά τοϋ Β. ύπουργείου
'Εξωτερικών.

))Tij 231J
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Δεκεμβρίου ελήφθη καί aνεκοινώθη εiς τό Β.

συμβάσεις μεταξύ τής 'Εταιρίας Λιπασμάτων άφ' ένός καί
τής ΔΕΗ καί τών ΣΕΚ άφ' έτέρου, ύπολείπεται δέ ή ύπο
γραφή τής τρίτης τοιαύτης μετά τοϋ ΟΧΟΑ διά τήν μερι

κήν δανειοδότησιν τοϋ εργου. 'Ο Πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως συνέστησεν εiς τούς εκπροσώπους των εν λόγφ

'Εταιριών τήν ταχείαν έξομάλυνσιν των άναφυεισών δυ
σχερειών μέ προοπτικήν νά καταστή εφικτή ή ύπογραφή
καί ταύτης εντός των προσεχών ήμερων, όπότε όλοκλη

ροϋνται α{ προϋποθέσεις πρός εναρξιν των προβλεπομένων
διά τής συμβάσεως εργων.
Παραλλήλως, άπεφασίσθη δπως ή ΔΕΗ προβή άμέσως
εiς τήν προκήρυξιν διαγωνισμοϋ, ό όποtος θέλει διενεργη
θή εντός τοϋ 'Ιανουαρίου διά τήν μελέτη ν κατασκευής καί
χρηματοδότη σι ν τοϋ θερμοηλεκτρικοί) εργοστασίου, δυνά
μεως

65.000

κιλοβάτ.

ύπουργείον τμήμα τών προτάσεων τούτων, αϊτινες ijδη με

λετώνται ύπό τής επί τούτφ όρισθείσης ύπό τοϋ κ. ύπουρ

'Αχελώος

'Ως πρός τό μέγα καί μακράς πνοής ύδροηλεκτρικόν

γοϋ 'Εξωτερικών επιτροπής εξ aνωτέρων ύπαλλήλων τοϋ

εργον τοϋ 'Αχελώου, iσχύος

ύπουργείου του.

ον θά εξασφαλίση πρόσθεταν ϋδωρ πρός άρδευσιν

)) 'Η

πρώτη συνάντησις τής ώς Ciνω επιτροπής μετά των

180.000

κιλοβάτ καί τό όποί

500.000

στρεμμάτων, ή πρόθεσις τής Κυβερνήσεως είναι νά τό φέ

άρμοδίων ύπαλλήλων τής άμερικανικής πρεσβείας θά λά

ρη τό ταχύτερον εiς τό στάδιον τής πραγματοποιήσεως.

βη χώραν άμέσως μετά τάς έορτάς.

Δεδομένου δμως δτι πρός τοϋτο είναι aπαραίτητον νά εχη

Σκοπός τών διαπραγματεύσεων θά είναι ή εξομοίωσις

επακριβή γνώσιν τής άπαιτουμένης δαπάνης, τής άποδό

των iσχυουσών εν 'Ελλάδι διατάξεων περί ετεροδικίας

σεως τοϋ εργου καί τοϋ χρόνου κατασκευής αuτοϋ, απεφα

πρός εκείνας αϊτιναι iσχύουν εiς Ciλλα κράτη

-

μέλη τοϋ

ΝΑΤΟ))].

σίσθη νά προκηρυχθή διεθνής διαγωνισμός διά τήν εκπό
νησιν γενικής μελέτης, βάσει τής όποίας θά προωθηθή ή
ταχυτέρα εκτέλεσις τοϋ εργου.

10
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1955

'Εξηλεκτρισμός Κρήτης

Σέ δύο διαδοχικές συσκέψεις στό υπουργείο Βιο
μηχανίας υπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί
μέ τή συμμετοχή τών υπουργών Οίκονομικών καί Βι
ομηχανίας, άποφασίζεται ή προώθηση καί έπέκτα
ση τών μεγάλων εργων άνασυγκροτήσεως, οί συμβά
σεις τών όποίων εfχαν υπογραφεί άπό τήν προκάτο

Κατά τάς αuτάς συσκέψεις εξητάσθη καί τό θέμα τοϋ
έξηλεκτρισμοϋ τής Κρήτης, διά τό όποίον εχει εγκριθή
δαπάνη εκ

5.000.000 δολλαρίων

διά τάς όριστικάς μελέτας

καί άπεφασίσθη δπως ενταθή ό ρυθμός τής συντάξεως ταύ
της εiς ·τρόπον οοστε νά εuχερανθή ή Κυβέρνησις εiς τήν

πραγματοποίησιν τοϋ εξηλεκτρισμοϋ τής μεγαλονήσου.
Ναυπηγείον

χη Κυβέρνηση τοϋ 'Ελληνικοϋ Συναγερμοϋ.
'Αναλυτικά, σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεο

'Η Κυβέρνησις, aντιμετωπίζουσα τό θέμα τής άμέσου
ίδρύσεως εν 'Ελλάδι ναυπηγείου καί εργοστασίου επι

γραφικό δελτίο, άποφασίστηκαν τά έξή ς:

σκευής πλοίων χωρητικότητος μέχρι

Μέγδοβας

50.000 τόννων, άπεφά

σισεν δπως καλέση τούς δύο ενδιαφερθέντας οϊκους, ϊνα

'Ως πρός τό εργον τοϋ Μέγδοβα, διά τοϋ όποίου προ
βλέπεται ή κατασκευή ύδροηλεκτρικοϋ εργοστασίου
κιλοβάτ καί ή δυνατότης aρδεύσεως

114.000

84.000

στρεμμάτων

έντός

10

ήμερων δηλώσουν εάν άποδέχωνται τούς ύπό τής

Κυβερνήσεως καθορισθέντας δ ρους. 'Η δαπάνη τοϋ δλου
εργου ύπολογίζεται δτι θά άνέλθη εiς

11.000.000 δολλάρια,

τής πεδιάδος Καρδίτσης, διεπιστώθη δτι αί προπαρασκευ

τά όποία κατά τό μέγιστον μέρος αuτών θά καλυφθοϋν εκ

αστικαί εργασίαι προχωροϋν ίκανοποιητικώς, καθωρίσθη

κεφαλαίων των ενδιαφερομένων.

δέ ή επίσημος εγκαινίασις τών εργων διά τήν 18ην Δεκεμ

Διυλιστήρια Πετρελαίου

βρίου ε.ε.

Σχετικώς μέ τήν κατασκευήν των διυλιστηρίων πετρε
Πτολεμαίς

λαίου, τά όποία θά επεξεργάζωνται περί τούς

Διά τήν aξιοποίησιν τής λιγνιτοφόρου περιοχής Πτο

1.300.000

τόννους ετησίως άργοϋ πετρελαίου διά τήν παραγωγήν

λεμαίδος εκυρώθη ή σύμβασις μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί

βενζίνης αυτοκινήτων, καυσίμων aεριοωθουμένων, φωτι

τής 'Εταιρίας Λιπασμάτων, διά τής όποίας προβλέπεται ή

στικοϋ πετρελαίου, ακαθάρτου πετρελαίου ντήζελ, μαζούτ

εξόρυξις λιγνίτου

καί άσφάλτου, ijρχισαν ήδη α{ προκαταρκτικαί εργασίαι

γωγήν

200.000

1.800.000 τόννων

ετησίως διά τήν παρα

τόννων λιγνιτοπλίνθων,

100.000

μεταλ

λουργικοί) ήμικώκ καί τήν άναγκαιοϋσαν καύσιμον ϋλην

διά τό εiς Πτολεμαίδα άνεγερθησόμενον θερμοηλεκτρικόν
εργοστάσιον ύπό τής ΔΕΗ.

καί καθωρίσθη ώς ήμέρα επισήμων εγκαινίων ή 15η Δε
κεμβρίου ε.ε.
Παραλλήλως, παρισταμένου καί τοϋ ύφυπουργοϋ 'Εθνι

κής 'Αμύνης κ. Βουρδουμπa ελύθη ύπό τοϋ κ. Προέδρου·

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τής Κυβερνήσεως καί τό θέμα τής διακινήσεως τών εκ τών

πλαισίφ του νέου εκπαιδευτικου Κράτους, πρός τό δποίον

διυλιστηρίων προϊόντων, αφου fικούσθησαν αί άπόψεις τό

πορεύονται οί δημοκρατικοί λαοί συμφώνως πρός τό έλ

σον τών τεχνικών ύπηρεσιών , δσον καί του ΓΕΕΘΑ.

ληνικόν ίδεώδες .

Τό εργον τουτο, τό δποίον θά απαιτήση δαπάνην

»Δεύτερον, είσάγεται ή άρχή τής εκπαιδευτικής ένότη 

δρχ. περίπου , εκτελείται ώς γνωστόν διά τής

τος εiς τήν διοίκησιν. 'Η θεωρητική μελέτη εΙναι άχρη

χρησιμοποιήσεως γερμανικών πιστώσεων καί θά επιφέρη

στος, έάν τά πορίσματα αuτής δέν εφαρμόζωνται εiς τήν

οiκονομίαν συναλλάγματος αμέσως μέν

δολλα

πραξιν . Διά τουτο ή νέα ύπηρεσία θά εχη άποστολήν καί

ρίων, βραδύτερον δέ καί μετά 7ετίαν θά αuξηθή εiς

νά συντονίση τάς επί μέρους προσπαθείας τών όργάνων

500.000.000

6.000.000

4.000.000

δολλάρια»2ιο.

τής γενικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ύπό τήν γε

Στή συνέχιση καί έπέκταση τών σημαντικών ερ
γων πού ε{χαν, σέ μεγάλο ποσοστό, άναληφθεί στή

νικήν άρχήν τής ένότητος τής Παιδείας. Σήμερον , οuδεμία
εκπαιδευτική ύπηρεσία, εϊτε εiς τό κέντρον εϊτε τοπικώς,

συνδέει τό ύπουργείον Παιδείας μετά τών άλλων ύπουρ

διάρκεια τής θητείας του Κ . Καραμανλή στό υπουρ

γείων τών άσκούντων εκπαιδευτικάς λειτουργίας. Διά του

γείο Δημόσιων

το, τά μέν σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως στερουνται πρα

'Έργων, άναφέρεται σχόλιο τής

«Καθημερινής» :

κτικής, οικονομικής καί επαγγελματικής φύσεως προ

' Η κυβερνητική δραστηριότης περιέλαβεν εiς τόν κλά
δον της τά μεγάλα εργα τής εθνικής οικονομικής δημιουρ
γίας . ' Ανηγγέλθη χθές ή ήμερομηνία θεμελιώσεως του Δι
υλιστηρίου καί του Μέγδοβα καί ή άπόφασις προωθήσεως

τής μελέτης του μεγίστου τών εργων, του ' Αχελώου, καί
του χρησιμωτάτου, τών ναυπηγείων διά πλοία μεγάλου
εκτοπίσματος . ' Ακόμη ελήφθη μέριμνα διά νά τερματι
σθουν αί εκκρεμότητες τής Πτολεμαίδος. 'Ο πρωθυπουρ
γός , του δποίου ή δημοσία γνώμη εξετίμησε τήν θετικότη
τα εiς δ, τι αφορα τήν εκτέλεσιν τεχνικών εργων, επεμελή
θη προσωπικώς τών θεμάτων αuτών καί εταξεν ήδη προθε
σμίας. Τώρα ακόμα αί έλληνικαί δημόσιαι ύπηρεσίαι, πα
σαι αί δημόσιαι ύπηρεσίαι, θά ύποβληθοuν εiς τόν κόπον

νά ερωτήσουν τάς συναδέλφους των τών Συγκοινωνιών καί
Δημοσίων V Εργων, τί σημαίνει διά τόν κ . Καραμανλήν τα
κταί προθεσμίαι καί τί σημαίνει ή ύπ ' αuτου προσωπικώς
παρακολούθησις τής εκτελέσεως τών διαταγών του. Θά εν

νοήσουν εντευθεν, δτι τά μεγάλα εργα πρόκειται νά προ
χωρήσουν μέ ρυθμόν ταχύν, νέον ρυθμόν, πρός τήν εκτέλε
σίν των . Κωλυσιεργίαι, βραδύτητες , άναβολαί, αναποφα
σιστικότητες δέν πρόκειται άπλώς νά τιμωρηθουv- ή τιμω
ρία εiς τάς περιστάσεις αuτάς δέν εχει σημασίαν. Σημασί

αν εχει δτι καθυστερήσεις δέν θά γίνουν

10
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'Εγκρίνεται παμψηφεί άπό τήν 'Επιτροπή 'Εξου
σιοδοτήσεως τό σχέδιο Ν . Δ . γιά τή σύσταση υπηρε
σίας μελετών καί συντονισμοί) τής διοικήσεως γενι

κής καί έπαγγελματικ:ής έκπαιδεύσεως. 'Αξιοσημεί
ωτο ε{ναι άκόμη δτι προβλέπεται καί ίδιαίτερο εκ
παιδευτικό πρόγραμμα γιά τίς άγροτικές περιοχές

τής χώρας καί ή όργάνωση υπηρεσίας έπαγγελματι
κοu προσανατολισμοί) .
'Ο υπουργός Παιδείας, Α. Γεροκωστόπουλος, ά

νέλυσε τίς βασικές διάταξεις του νομοσχεδίου καί

γραμμάτων καί επαγγελματικου προσανατολισμου, τά δέ
σχολεία επαγγελματικής εκπαιδεύσεως στερουνται προ

γραμμάτων άνωτέρας γενικής μορφώσεως καί θεωρουνται
εuλόγως ύπό των νέων κατώτερα των γυμνασίων, μέ άποτέ

λεσμα τήν περιφρόνησιν τής εργασίας καί τάς λοιπάς
γνωστάς κοινωνικάς συνεπείας . ' Αλλά καί εiς αuτό τουτο

τό ύπουργείον Παιδείας ύπάρχουν άρκετά όργανωτικά χά
σματα .

»Τρίτην σημαντικωτάτην καινοτομίαν αποτελεί ή διά

ταξις διά τήν μελέτην tδίου εκπαιδευτικου προγράμματος
διά τούς άγροτικούς πληθυσμούς τής χώρας. 'Η εθνική καί

οiκονομική σημασία τής άγροτικής 'Ελλάδος, αί τερά
στιαι άνάγκαι αuτής καί δ διάφορος τρόπος του βίου εν

αuττϊ άπαιτουν iδιαιτέραν εκπαιδευτικήν μέριμναν άπό τό
Κράτος. Μέχρι τουδε εϊχομεν πανομοιότυπον εκπαιδευτι
κόν πρόγραμμα διά τά άστικά καί άγροτικά κέντρα . Τό
πρόγραμμα τουτο προσέφερε μεγάλας εθνικάς ύπηρεσίας.
'Αλλά τώρα πλέον εΙ ναι, φρονουμεν , καιρός νά μεριμνήση
τό ύπουργείον Παιδείας καί διά τάς iδιαιτέρας κοινωνικάς

άνάγκας του λαου τής ύπαίθρου καί νά εκπονήση εκπαι
δευτικόν πρόγραμμα βοηθουν εiς τήν άνύψωσιν του βιοτι
κου αuτοu επιπέδου καί είς τήν δι , αuτου οίκονομικήν καί
μορφωτικήν άνασυγκρότησιν τής χώρας .

»Μία επί πλέον καινοτομία είσάγεται ώς πρός τά άνώ
τερα καί εiδικά προσόντα του διορισθησομένου προσωπι

κου . 'Η επιστημονική όργάνωσις τής διοικήσεως εΙ ναι
παγκόσμιον κίνημα άπό δεκάδων ετών, αλλ' ή 'Ελλάς
ύπελείφθη εiς αuτό, ελλείψει εiδικών επιστημόνων καί κα
ταλλήλου νομοθεσίας . Μέχρι τουδε , ανώταται θέσεις καλύ

πτονται, δπως καί αί κατώτεραι, διά προσώπων εχόντων
!\να οίοδήποτε πανεπιστημιακόν πτυχίον άσχετον πρός τήν
δι' ή ν προορίζονται λειτουργίαν. Διά του εγκριθέντος νο

μοσχεδίου τίθεται ή άρχή τής άναλογίας μεταξύ τών λει
τουργών μιας ύπηρεσίας καί τών προσόντων τών όργάνων
αuτής, άνυψώνεται ή στάθμη των επιστημονικών προσόν

των τών άνωτάτων ύπαλλήλων καί ενθαρρύνονται οί 'Έλ
ληνες νά ύπηρετήσουν τήν πατρίδα» .

τίς καινοτομίες πού είσάγει:
«Πρώτον , είσάγεται ή άρχή τής επιστημονικής ερεύνης
εiς τήν διοίκησιν . Σήμερον, είς τήν εποχήν τής ταχυτάτης

εξελίξεως τής γνώσεως, ή επιστημονική ερευνα καί ή βά~
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Μετά άπό δύο διαδοχικές συσκέψεις στό υπουρ

σει αuτής συνεχής επιμόρφωσις τών όργάνων τής Πολι

γείο 'Εργασίας υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή

τείας κατέστη ή πρώτη λειτουργία τής διοικήσεως εν τφ

καί μέ τή συμμετοχή των υπουργών Οίκονομικών καί
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'Εργασίας, ανακοινώνεται σειρά κυβερνητικών aπο

»Είδικώτερον, διά του θεσπιζομένου νέου τρόπου ύπο

φάσεων πάνω σέ εκκρεμή προβλήματα τής εργατοϋ

λογισμοu τών συντάξεων τών ησφαλισμένων του ΙΚΑ

παλληλικής τάξεως. Στή δεύτερη σύσκεψη κλήθη

έπέρχεται σημαντική βελτίωσις τούτων, διά συναρτήσεως

καν νά παραστοuν τά μέλη τής διοικήσεως τής

του ποσου τής συντάξεως πρός τόν χρόνον άσφαλίσεως καί

ΓΣΕΕ, καθώς καί οί πρόεδροι των 'Εργατικών Κέν
τρων 'Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης.

Οί αναλυτικές ανακοινώσεις του ύπουργοu 'Ερ
γασίας αναφέρουν τά ακόλουθα:

νας, επέτυχε τήν καθιέρωσιν του φιλελευθέρου .καί δημο
κρατικοί> συστήματος τών συλλογικών συμβάσεων έργα
σίας διά καταργήσεως του άνελευθέρου θεσμοί> τής διατι
μήσεως τής έργασίας.

»'Η Κυβέρνησις, όχι μόνον θά σεβασθή τήνκατά~~:τη

σιν αuτήν τών εργατών, άλλά θά επιδιώξη ταυτοχρόνως
τήν καθολικήν εφαρμογήν του θεσμοί> τούτου καί θά πα
ρέμβη, δπου ένδείκνυται, διά τήν προστασίαν τών μισθο
συντηρήτων, είς τρόπον ώστε καί έκεί δπου τά ·ήμερομί

σθια δέν άναπροσαρμόσθησαν ίκανοποιητικώς έν σχέσει
μέ τόν τιμάριθμον, ν' άναπροσαρμοσθοuν ύπό τών ενδια
φερομένων έν πνεύματι κατανοήσεως καί δικαιοσύνης.
'Ως σύστημα ρυθμίσεως τής άμοιβής τής έργασίας παραμέ

3239/55

καθιερωθέν τών ελευθέρων

συλλογικών συμβάσεων έργασίας καί δ θεσμός τής διαι
τησίας .

»·Η Κυβέρνησις άποδέχεται έπίσης τά κάτωθι αίτήμα
τα τών έργαζομένων:

I.

Τήν καταβολήν δώρου Ι:ορτών Χριστουγέννων καί

Πάσχα, έξ ενός μισθοί> η

25

ήμερομισθίων είς τήν πρώτην

περίπτωσιν καί ήμίσεος μισθοί> η

μέχρι του

15 ήμερομισθίων είς τήν

80%

τών έν ένεργεί~ άποδοχών ώς καθορίζεται

καί διά τούς δημοσίους ύπαλλήλους, ένώ βάσει του ίσχύ

οντος συστήματος αί:ιται ύπελείποντο κατά πολύ τούτων.

2.

«'Η εργατική τάξις, μετά σκληρούς καί επιπόνους άγώ

νει τό διά του Νόμου

τό ϋψος τών άποδοχών, εiς τρόπον ώστε νά φθάσουν αί:ιται

Ή κατά τ' άνωτέρω ύγιής θεμελίωσις τών οίκονομι

κών του ΙΚΑ έν συνδυασμφ μέ τάς θεσπιζομένας νέας χρο

νικάς προϋποθέσεις καί μέ τήν βελτίωσιν τών παροχών του
άποτελεί τήν πρώτην φάσιν είς τήν έξυγίανσιν τής κοινω
νικής άσφαλίσεως είς τήν χώραν γενικώς καί θά άποτελέ
ση άποφασιστικόν παράγοντα είς τήν ενοποίησιν τών

άσφαλιστικών φορέων καί τήν οίκονομικωτέραν όργάνω
σιν τής άσφαλίσεως.

»'Ωσαύτως, εξετάζεται δ τρόπος όργανώσεως τής ία
τρικής περιθάλψεως καί ή δυνατότης έφαρμογής του συ
στήματος έλευθέρας έκλογής ίατροu μέ δοκιμαστικήν
έφαρμογήν ταύτης είς καθορισθησομένας περιοχάς.

3.

Κατηρτίσθη δ συνταξιοδοτικός κώδιξ του προσωπι

κοί> τών όργανισμών Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως, άρμοδιό
τητος του ύπουργείου 'Εργασίας, δι' οί:ι σκοπείτα ι ή ενι

αία ρύθμισις του συνταξιοδοτικοί> δικαιώματος του προ
σωπικοί> τούτου βάσει τών άρχών τών εκάστοτε ίσχυουσών
διά τήν συνταξιοδότησιν τών δημοσίων ύπαλλήλων.
>>'Η ρύθμισις αϋτη έκρίθη δικαία καί έν άρμονί~ πρός

τήν χαραχθείσαν πολιτικήν τήν τείνουσαν πρός τήν κατεύ
θυνσιν έξομοιώσεως τών ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. πρός τούς
δημοσίους ύπαλλήλους, ijτις καί συνετελέσθη ηδη άπό
άπόψεως μισθολογικής.

δευτέραν.

2.

Τήν έξ

75% προσαύξησιν

διά τήν έργασίαν τών Κυ

ριακών καί εορτών.

3. Τήν εξ 25% προσαύξησιν τής νυκτερινής έργασίας η
τής καθ' ύπερωρίαν παρεχομένης τοιαύτης.

4.

Τήν παροχήν έκτός εδρας άποζημιώσεως είς τούς

μισθοσυντηρήτους έκ ποσοu

100%

έπί τής άναλογούσης

είς τάς ήμέρας ταύτας άντιμισθίας.

έξ

5. Τήν θέσπισιν προσαυξήσεως λόγω ποινικής ρήτρας
100% επί τής άναλογούσης άντιμισθίας διά τήν άνευ

άδείας τής άρχής παρεχομένην ύπερωριακώς έργασίαν,

καθώς καί διά τήν περίπτωσιν τής στερήσεως τής έτησίας

άδείας του μισθωτοί>.

Ή άνεργία
>)'Ως εχουν σήμερον αί περί έπιδοτήσεως τών άνέργω\1

διατάξεις, παρουσιάζουν δύο μειονεκτήματα, ητοι: άφ'
ενός μέν δρίζουν ηuξημένας προϋποθέσεις διά τήν θεμελί
ωσιν του δικαιώματος έπιδοτήσεως, καί λόγω τούτου περι
ορίζεται δ κύκλος τών έπιδοτουμένων, άφ' ετέρου δέ είς

ώρισμένας περιπτώσεις τό χορηγούμενον επίδομα έλάχι
στα διαφέρει τών άποδοχών ένεργείας, ώστε νά μ ή έπαυξά
νη τήν πρός έργασίαν εφεσιν τών οϋτως έπιδοτουμένων.
»Πρός άρσιν τών μειονεκτημάτων τούτων, ή Κυβέρνη

σις προβαίνει είς τροποποίησιν τών σχετικών διατάξεων
είς τρόπον ώστε διά του περιορισμ9ί> τών ύψηλών επιδομά

των νά διευρυνθή δ κύκλος τών επιδοτουμένων.

Αuξάνονται αί συντάξεις

I.

'Ενώ άπό του προσεχοuς ετους τό ΙΚΑ θά εύρίσκετο

'Η 'Εργατική Κατοικία

είς τήν άναπότρεπτον άνάγκην νά μειώση τάς παρεχομένας

>>'Η Κυβέρνησις μέ άπόλυτον στοργήν καί ένδιαφέρον

ύπ' αuτοu συντάξεις, συνεπεί~ του έμφανιζομένου σήμε

έξήτασε τήν δυνατότητα τής έπιλύσεως του άπό μακροί>

ρον σημαντικοί> άσφαλιστικου έλλείμματος, καί άπό του

συγκινοuντος τάς λαϊκάς τάξεις , καί συνεπώς καί τήν έρ

προσεχοuς ετους καί λογιστικοί> τοιούτου, διά τών λαμβα

γατικήν, θέματος τής στέγης, καί κατέληξε είς τήν άπόφα

νομένων μέτρων όχι μόνον άποφεύγεται δ κίνδυνος μειώ

σιν δπως παράσχη κάθε συνδρομήν αuτfjς είς τόν Όργα

σεως, άλλά άντιθέτως διά τής άναμορφώσεως τής νομοθε

νισμόν τής 'Εργατικής Κατοικίας διά τήν συνέχισιν του

σίας αuτου έπί όρθολογιστικωτέρων βάσεων καί του καθο

καταρτισθέντος προγράμματος εργων, τό δποίον θά άνα

ρισμοί> ύγιών προϋποθέσεων, καθίσταται δικαιοτέρα καί

κοινωθή παρ' ήμών .

πλέον άποτελεσματική ή άσφάλισις . Τοuτο δέ έπιτυγχάνε

»Πέραν δμως τής έκτελέσεως του προγράμματος τούτου

ται άνευ αuξήσεως του συνολικοί> άσφαλίστρου, διά μόνης

καί έκ τής άντιλήψεως δτι διά του καταρτισθέντος ύπό του

τής άνακατανομής τούτου μεταξύ τών διαφόρων κλάδων

'Οργανισμοί> 'Εργατικής Κατοικίας προγράμματος εργων

τής άσφαλίσεως.

δέν εlναι δυνατόν ν' άντιμετωπισθοuν αί γενικώτεραι στε-
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γαστικαί άνάγκαι τών έργαζομένων, ή Κυβέρνησις κατέ

σον τό χαμηλό κατά κεφαλή εiσόδημα δέν άφηνε,

ληξεν είς τήν άπόφασιν δπως, πρός κάλυψιν τών εuρυτέ

στίς άρχές τής διακυβερνήσεώς του, τά περιθώρια

ρων στεγαστικών άναγκών τών λαϊκών τάξεων, προκηρύξη

γιά τήν άντληση σημαντικών πόρων. Στήν έφαρμογή

διεθνή διαγωνισμόν, διά τήν έξεύρεσιν ύπό τήν έγγύησιν

της, δμως, ή πολιτική τής Κυβερνήσεως ετεινε νά

του Κράτους τών άπαραιτήτων κεφαλαίων πρός χρηματο
δότησιν του δλου ί\ργου.
»Μόνον οϋτω, κατά τήν άντίληψιν τής Κυβερνήσεως,
δύναται ν' άντιμετωπισθή τό εuρύτατον τουτο κοινωνικόν
ζήτημω>.

βασιστεί στή δαπάνη γιά κοινωνικούς σκοπούς πο
σοστοu αiσθητά ύψηλότερου άπό τό άντίστοιχο πο

σοστό αύξήσεως τοu έθνικοu εiσοδήματος.
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Στό πλαίσιο, τέλος, τών κυβερνητικών άποφάσε

ων έντασσόταν ή κατάργηση ή τροποποίηση διατά
ξεων πού άπέβαιναν σέ βάρος όρισμένων κατηγορι
ών μισθωτών, καθώς καί ή άναδιοργάνωση καί έξυ
γίανση τής 'Εργατικής 'Εστίας, σέ συνδυασμό μέ τή
μετατροπή της σέ Ν.Π.Δ.Δ.

'Ο ύπουργός 'Εργασίας άνακοινώνει τήν έπικεί

μενη θεμελίωση σημαντικου άριθμοu έργατικών κα
τοικιών, σέ έφαρμογή του εύρύτερου κυβερνητικοί)
στεγαστικοί) προγράμματος.

Στίς σχετικές άνακοινώσεις του, άναφέρεται άνα

λυτικότερα εiδικό εiδησεογραφικό δελτίο:

Σέ άρθρο άφιερωμένο στά νέα μέτρα, ή «Καθημε
ρινή)) παρατηρεί:
Αί άποφάσεις τής Κυβερνήσεως διά τάς έργατοϋπαλ

ληλικάς άποδοχάς έξεπορεύθησαν άπό τήν άνάγκην στα
θεροποιήσεως μιaς καταστάσεως, τής δποίας ή θεραπεία
δέν έξασφαλίζεται μέ κομπογιαννίτικα μέσα. Αί συλλογι

καί συμβάσεις δέν ε{ναι άπλώς τό δραστικόν φάρμακον
πού χρειάζεται διά τήν περίπτωσιν. Ηναι τό τιμιώτερον, τό
δημοκρατικώτερον σύστημα πού πρέπει νά διέπη τάς σχέ
σεις κεφαλαίου καί έργασίας. Παλαιά κατάκτησις τής Ι:λ

ληνικής εργατοϋπαλληλικής τάξεως, αί συλλογικαί συμβά
σεις οuδέποτε εως τώρα κατέστη δυνατόν νά ίσχύσουν είς
τήν ένδεικνυομένην πληρότητα. Αί Κυβερνήσεις άντεμε
τώπιζαν συνήθως μέ νωθρότητα -όχι πάντοτε συμπτωμα
τικήν- τάς οίασδήποτε άντιδράσεις, γενικάς ή μερικάς, μέ
άποτέλεσμα, νά καθιερωθή βαθμηδόν ενα καθεστώς νοθεί
ας είς τ' άφορώντα τήν έφαρμογήν του θεσμου. 'Η Κυβέρ
νησις, άπροκαλύπτως άντίθετος είς πaσαν ίδέαν έπαναφο

ρaς του άναχρονιστiκου συστήματος τής διατιμήσεως τής
έργασίας, ί\κρινεν άπαραίτητον νά δώση μίαν ριζικήν λύ

σιν είς τό ζήτημα τών συλλογικών συμβάσεων, ά\στε νά
καταστή δυνατή ή καθολική έφαρμογή των καί κατά τρό
πον, δ δποίος θά προσαρμόση αυτομάτως τήν άμοιβήν έρ
γασίας είς τά έπίπεδα πού επιβάλλουν αί γενικώτεραι οί

κονομικαί συνθήκαι 212 •
'Η έξαγγελία τών πρώτων κυβερνητικών άποφά
σεων προοιώνιζε τήν έφαρμογή εύρείας καί συγχρο
νισμένης κοινωνικής πολιτικής r Σκοπός τής νέας

πολιτικής ήταν ή θεμελίωση κοινωνικοί) Κράτους

1955

'Ο κ. Πολυζωγόπουλος ε{πεν δτι ύπό του 'Οργανισμου
'Εργατικής Κατοικίας άνεγείρονται ήδη

τοικίαι είς Ρόδον,

50

97

έργατικαί κα

είς Μεσολόγγιον καί στήνονται

200

ξύλινα σπίτια είς Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν, διά τήν στέ
γασιν ισαρίθμων έργατικών οικογενειών, ί\χουν άγορασθή
είς Βόλον

οίκόπεδα, δπου θά γίνη αuτοστέγασις

200

200

έργατικών οίκογενειών καί έχορηγήθη δάνειον διά τήν αu
τοστέγασιν

62 έργα τι κών οίκογενειών είς Τρίπολιν.

'Εκτός

των άνωτέρω, άνεδείχθη έργολάβος διά τήν άνέγερσιν Ι:τέ
ρων

198 κατοικιών είς Νέαν Φιλαδέλφειαν, 32 είς

'Αγρίνι

ον καί πρόκειται νά ληφθή άπόφασις διά τήν άνάδειξιν
έργολάβου άνεγέρσεως
σαλονίκην καί

98

50

έργατικών κατοικιών είς Θεσ

είς Πάτρας. 'Επίσης, προεκηρύχθη δη

μοπρασία διά τήν άνάδειξιν έργολάβου πρός άνέγερσιν

150

κατοικιών είς "Α γιον Ρέντη ν Πειραιώς καί ετοιμάζονται αί

μελέται προκηρύξεως δημοπρασιών διά
'Ιωάννινα,

50

είς Λεβάδειαν καί

50

70

κατοικίας είς

είς Κέρκυραν. τέλος,

πρόκειται συντόμως νά άγορασθουν τά οίκόπεδα διά τήν
άνέγερσιν

45 κατοικιών είς Καβάλαν, Ι:τέρων 150 είς Θεσ
50 είς Σέρρας καί άνά 50 είς 'Αλεξανδρούπο
Καλάμας, Πύργον, 'Αμαλιάδα καί Μυτιλήνην καί 25

σαλονίκην,
λιν,

είς "Α γιον Νικόλαον Κρήτης. Τά άνωτέρω ί\ργα, προσέθε

σεν δ κ. ύπουργός, άποτελουν τό πρώτον στάδιον του προ
γράμματος τής έργατικής κατοικίας. Δηλαδή, άνεγείρον
ται ή πρόκειται συντόμως νά άνεγερθουν έν συνόλφ

2005

έργατικαί κατοικίαι, είς τάς δποίας θά στεγασθουν ίσάρι
θμοι έργατικαί οίκογένειαι, αί δποίαι θά λύσουν τό στεγα
στικόν των πρόβλημα.
Κατά τό δεύτερον στάδιον του προγράμματος, προσέ
θεσεν δ κ. Πολυζωγόπουλος, προβλέπεται ή άνέγερσις τών
κάτωθι έργατικών κατοικιών. 'Ανά

70

είς Λάρισαν, Δρά

σύμφωνα μέ τά πρότυπα των περισσότερο προηγμέ

μαν, Χανιά, Χαλκίδαν, Νάουσαν, Ξάνθην, 'Έδεσσαν, άνά

νων χωρών

είς Λαμίαν, Χίον, Τρίκαλα, Καρδίτσαν καί άνά

-

στά πλαίσια του όποίου ή κοινωνική

30 είς

50

~ Αρ

άσφάλιση θά κάλυπτε δλο τόν πληθυσμό, θά συντε

ταν καί Αίγιον, ήτοι σύνολον

λοuσε στή σημαντική βελτίωση του βιοτικοί) έπιπέ

Έκτός τούτων, δ 'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικίας δι

δου τών έργαζομένων στά άστικά κέντρα καί τήν

αθέτει έκτάσεις διά τήν άνέγερσιν Ι:τέρων

ϋπαιθρο, καί θά όδηγοuσε στήν έξάλειψη τής άθλιό

ήδη άνεγειρομένων,

τητας, σέ δ λες τίς μορφές της. 'Οπωσδήποτε, ή έπί

τευξη τών στόχων αύτών ήταν συναρτημένη καί μέ
τήν έξασφάλιση τής αύξήσεως του έθνικοu είσοδή
ματος, βασικής έπιδιώξεως τοu Κ. Καραμανλή, έφό-

150
21
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750

έργατικών κατοικιών.

700,

έκτός τών

είς Νέαν Φιλαδέλφειαν καί τών

είς 'Άγιον Ίωάννην Ρέντην Πειραιώς 213 •
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'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τή σύγκληση δύο δια-
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ
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δοχικών συνεδριάσεων του Ύπουργικου Συμβουλί

τήν χώραν. Προκειμένου περί συνασπισμου κομμάτων τό

ου μέ θέμα τή διατύπωση νέου έκλογικου νόμου,

ποσοστόν όρίζεται εις

25%.

»Αί έκλογικαί περιφέρειαι θά εlναι αί καθορισθείσαι ,

άνεκοίνωσε τά έξής:
«Ή Κυβέρνησις, έκτιμώσα τήν παρουσαν πολι

όμοφωνί~ δλων των κομμάτων, κατά τάς έκλογάς του

1951,

των νομών λαμβανομένων κατά τά ισχύοντα σήμερον διοι

τικήν κατάστασιν καί τήν άποφασιστικήν έπίδρασιν,

κητικά των δρια. Οϋτως, αί έκλογικαί περιφέρειαι θά ε{ναι

τήν όποία ν θά έχη ό έκλογικός νόμος έπί τής περαιτέ

41, διατηρουμένων ώς χωριστών περιφερειών του τέως Δή

ρω έξελίξεώς της, άπεφάσισεν δπως είσηγηθή είς

μου 'Αθηναίων καί του τέως Δήμου Πειραιώς κατά τά άνέ

τήν Βουλήν τό πλειοψηφικόν σύστημα μέ περιωρι

καθεν κρατουντα . 'Η Κυβέρνησις θά έπεθύμει τήν διεύ
ρυνσιν των μικρών περιφερειών, οϋτως ωστε αί έκλογικαί

σμένην έκπροσώπησιν τής μειοψηφίας.

)) 'Η Κυβέρνησις ήχθη είς τήν προτίμησι ν του συ
στήματος τούτου διά τούς έξής κυρίως λόγους:

1.

Διότι αvτομάτως ώθείται ή πολιτική μας ζωή

πρός τό σύστημα τών δύο κομμάτων, τό όποίον, ώς

γνωστόν, έξασφαλίζει ύγιά δημόσιον βίον καί δμα

περιφέρειαι νά εlναι περίπου ισοδύναμοι. Μή έπιθυμουσα,
δμως , νά δώση λαβήν εις οίονδήποτε σχόλιον οuδέ ν,
άπομακρύνη τούς έκλογείς άπό γνώριμον εις αuτούς περι
φέρειαν, άπεφάσισε νά άκολουθήση τό ώς άνω προηγούμε
νον του

'Η συζήτηση γιά τό έκλογικό νομοσχέδιο θά άρ

λήν λειτουργίαν του πολιτεύματος.

2.

Διότι έπιτυγχάνεται ό σχηματισμός σταθεράς

Κυβερνήσεως, ή άνάγκη τής όποίας άναγνωρίζεται
έξ δλων τών πλευρών καί ταυτοχρόνως σοβαράς έν
τfl Βουλfl άντιπολιτεύσεως.

3.

Διότι άφαιρεί τήν δικαιολογίαν τής συμπράξε

ως τών έθνικοφρόνων κομμάτων μετά τής άκρας 'Αρι
στεράς καί άποτρέπει τόν κίνδυνον τής άπειλουμέ
νης πολώσεως.

4.

Διότι τό σύστημα τουτο, περιορίζον τά κατα

λογιζόμενα είς τό άμιγές πλειοψηφικόν μειονεκτή
ματα καί άπηλλαγμένον τών γνωστών έλαττωμάτων

τής άναλογικής, άμβλύνει τήν πολιτι)κήν όξύτητα
καί &σφαλίζει τήν δμαλήν λειτουργίαν του κοινο
βουλευτικου πολιτεύματορλ
Παράλληλα, δ ύπουργός τών

1951».

χίσει στή Βουλή στίς

5 Δεκεμβρίου

καί θά ψηφιστεί,

χωρίς ούσιαστικές μεταβολές, στίς

19

Δεκεμβρίου,

άπό μόνους τούς βουλευτές τής κυβερνητικής πλειο
ψηφίας. Οί έκπρόσωποι τής άντιπολιτεύσεως έπέρ
ριψαν στήν Κυβέρνηση τή μομφή δτι έπιδιώκει μέ
τήν είσαγωγή 'του νέου έκλογικου νόμου νά δημιουρ
γήσει «ψυχολογία χαμένης ψήφου», νά τυποποιήσει

τήν άνισότητα μέ τή διάκριση τών έκλογικών περι
φερειών χωρίς λογικό η τεχνικό γνώμονα (Γ . Ρωμα

νός) καί νά παγιώσει τό δικομματισμό μέ τήν έκμαί
ευση τεχνητών πλειοψηφιών σέ βάρος του άληθινου
φρονήματος του λαου (Σ. Μερκούρης). Ό Γ . Πα

πανδρέου τάχθηκε ύπέρ τής δημιουργίας «μιας σχε
τικής τουλάχιστον σταθερότητας έκλογικου νόμου»,
κατά προτίμηση συστήματος άναλογικου, ένώ δ Κ.

'Εσωτερικών, Ι.

Καραμανλής παρεμβλήθηκε γιά νά τονίσει δτι ή Κυ

Τριανταφύλλης, εκαμε τίς άκόλουθες έπεξηγηματι

βέρνηση άνταποκρίθηκε «εiς ενα καθολικόν αίτημα

κές δηλώσεις:

του πολιτικου κόσμου τής χώρας περί τής άλλαγής

<Πό υπό του Ύπουργικου Συμβουλίου προκριθέν έκλο
γικόν σύστημα, πλειοψηφικόν, μέ περιωρισμένην έκπρο
σώπησιν τής μειοψηφίας, δέν ε{ναι, τουλάχιστον κατά τήν

κεντρικήν του γραμμήν, , liγνωστον έν 'Ελλάδι. Έφηρμό
σθη κατ' άνάλογον τρόπον κατά τάς έκλογάς τής Γερου

του ίσχύοντος νόμου τής εvρυτάτης περιφερείαρλ
Μετά τήν ψήφισή του, τό έκλογικό νομοσχέδιο ελα

βε άριθμό Ν.

3457 Ι 55

μέ τόν τίτλο «Περί τροποποιή

σεως, συμπληρώσεως καί καταργήσεως διατάξεων
τής περί έκλογής βουλευτών νομοθεσίας».

βουλευτικαί εδραι

Μεταξύ τών θεμάτων πού άποτέλεσαν τό άντικεί

κατανέμονται μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων ώς άκο

μενο εύρύτερης συζητήσεως, πέρα άπό τόν τρόπο

σίας τό

1929. Κατά τό σύστημα τουτο, αί

λούθως:

κατανομής τών βουλευτικών έδρών, ηταν ή ψήφος

»Εις έκλογικάς περιφερείας έκλεγούσας

βουλευ

του στρατου, ύπέρ τής δποίας τάχθηκε ή πλειοψηφία

τάς, πάσας τάς εδρας λαμβάνει τό πρώτον κόμμα, ισχύον

μέ τόν είδικότερο προσδιορισμό δτι οί στρατευμένοι

2 ij 3

τος του άμιγους πλειοψηφικου. Εις περιφερείας

4 εως καί 6

έδρών, τό δεύτερον κόμμα λαμβάνει μίαν εδραν καί τάς
υπολοίπους τό πρώτον. Εις περιφερείας

7 εως

καί

9 έδρών,

δύο λαμβάνει τό δεύτερον κόμμα καί τάς υπολοίπους τό
πρώτον . Εις περιφερείας

10

έδρών, τρείς λαμβάνει τό δεύ

τερον κόμμα καί τάς υπολοίπους τό πρώτον. Εις περιφε
ρείας

11

θά ψηφίζουν στόν τόπο τής ύπηρεσίας τους τούς

ύποψήφιους τής ίδιαίτερης περιφέρειάς τους, ή κα
τάργηση τής πολυσταυρίας καί ή καθιέρωση τής μο
νοσταυρίας καί, τέλος, δ άριθμός τών βουλευτικών

έδρών πού άποφασίστηκε νά δριστεί στίς

3002 14 •

έδρών καί <'iνω, ή κατανομή μεταξύ των δύο κομμά

των γίνεται άναλόγως του άριθμου τών ψήφων εκατέρου.
»Προϋπόθεσις τής έκπροσωπήσεως τής μειοψηφίας έν

έκάστtJ περιφερεί~ εlναι δτι τό δεύτερον κόμμα πρέπει νά

21
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Σέ

1955

μυστική

συνάντηση,

μέ

πρωτοβουλία του

του συνόλου τών έγκύρως ψηφοφο

Φράνσις Νόελ Μπαίκερ, δ στρατάρχης Χάρντιγκ

ρησάντων είς τε τήν έκλογικήν περιφέρειαν καί καθ' δλην

έγχειρίζει στόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο εγγραφο,

συγκεντρώση τά

15%
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στό όποίο, άφοu τονίζεται οτι «δέν εΙναι ίδιον τής
Κυβερνήσεως τής Α.Μ. νά μήν άναγνωρίση τό δι
καίωμα αύτοδιαθέσεως του κυπριακοί\ λαοu», διευ

κρινίζεται οτι ό χρόνος δέν προσφέρεται γιά τήν
άμεση άσκηση του δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως

303

εβίβασε στόν Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο μήνυμα:
«Μετά χαρίiς έπληροφορήθην άπό τόν πρεσβευτήν τής
Α.Μ. δτι θεωρείτε τήν δήλωσίν μας έπί του Κυπριακου ώς

έποικοδομητική . 'Αποτελεί αϋτη μίαν είλικρινή άπόδειξιν
τής σταθερίiς άποφάσεως τής Κυβερνήσεως τής Α. Μ. δπως

καί προτείνεται ή είσαγωγή συντάγματος αύτοκυ

συμβάλη πλήρως είς τήν έξεύρεσιν μιίiς διεξόδου έκ τής

βερνήσεως. «"Αν τό σύνταγμα τοuτο ήθελε λειτουρ

θλιβερίiς αuτής διενέξεως. 'Εμελετήσαμεν αuτήν λίαν έπι

γήσει ίκανοποιητικώς»,

κατέληγε ή δήλωση, «ή

σταμένως καί έλάβαμ'εν πλήρως ύπ' όψιν τάς ύμετέρας άπό

βρετανική Κυβέρνησις θά fίτο διατεθειμένη νά έπα

ψεις καί δυσχερείας. Πιστεύομεν δτι έπράξαμεν πίiν δ,τι

νεξετάση τό ολον θέμα, συμφώνως πρός τήν θέλησιν

ήδυνάμεθα έν συνδυασμφ πρός τάς υποχρεώσεις μας καί

του κυπριακοί\ λαου, άντιπρόσωποι δέ του κυπρια

τάς βαρείας άμυντικάς μας εuθύνας διά νά συναντήσωμεν

κοί\ Κοινοβουλίου καί τής βρετανικής Κυβερνήσεως
θά έκαλοuντο νά συζητήσουν πρός τοuτο περί του
μέλλοντος τής νήσου».

'Η έλληνική Κυβέρνηση θεώρησε καταρχήν τήν
βρετανική

πρόταση

ώς

«πολύ

έποικοδομητική».

τάς ύμετέρας άπόψεις καί τάς τοιαύτας τής 'Εθναρχίας.
Πιστεύω δτι μέ τήν συνεργασίαν σας εχομεν ίσως μίαν

πραγματικήν εuκαιρίαν διά τήν έξεύρεσιν φιλικής ρυθμί
σεως . Έάν άπωλεσθή αϋτη, ουδείς δύναται νά προίδη τάς

συνεπείας καί τήν ζημίαν, αί όποία ι θά προκύψουν διά τήν
κοινήν μας δυτικήν ύπόθεσιν . 'Απευθύνω εκκλησιν πρός

'Αλλ' δ 'Αρχιεπίσκοπος έξέφρασε τήν άδυναμία

τήν 'Υμετέραν 'Εξοχότητα, δπως άναλάβη μίαν τολμηράν

του νά δεχτεί κυρίως οτι δποιεσδήποτε συνθήκες καί

πρωτοβουλίαν καί συστήση εuμεν&ς τήν δήλωσίν μας

ύποχρεώσεις τής Μ. Βρετανίας εΙναι δυνατό νά έπη

πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπον. Πιστεύω δτι ι'iν πράξητε τοϊ>το

ρεάσουν τήν έφαρμογή του δικαιώματος αύτοδιαθέ

θά ύπάρχη είσέτι μία πιθανότης δπως πεισθή ή 'Εθναρχία

σεως του κυπριακοί\ λαοί\. 'Η τοποθέτησή του ύπα

νά μή άπορρίψη τήν προσφοράν μας. Θά καθίστατο τότε

γορευόταν καί άπό τή σκέψη άφενός νά διαπραγμα
τευθεί καλύτερους ορους μέ βάση τήν άποσαφήνιση

τοϋ ορου τής αύτοδιαθέσεως καί άφετέρου νά μήν
ύπερκεραστεί άπό τήν άδιάλλακτη μερίδα τής κοινής
γνώμης.

δυνατόν δπως ή μέν Κύπρος κάμη τά πρώτα βήματα πρός
εν εuτυχέστερον μέλλον, ήμείς δέ άποκαταστήσωμεν τάς
πατροπαραδότους φιλικάς σχέσεις μεταξύ των χωρών μας,
άπαραιτήτους διά τό δλον σύστημα τής Δυτικής 'Αμύνηρ>.

Σέ άπάντηση τών βρετανικών διαβημάτων, στίς

Πρός τήν ίδια κατεύθυνση, δ Κ . Καραμανλής κα
τέβαλε έξακολουθητικά προσπάθειες, στό διπλωμα

28 Νοεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής άπέcrτειλε στόν
τΗντεν τό άκόλουθο άκρως άπόρρητο μήνυμα:

τικό πεδίο, προκειμένου νά βελτιωθεί τό περιεχόμε
νο τών βρετανικών προτάσεων. 'Η Κυβέρνησή του

« 'Εμελέτησα

λίαν προσεκτικώς τήν προτεινομέ

ε{ χε σταθερά, άπό τήν πρώτη στιγμή, άποβλέψει στή

νη ν δήλωσίν σας έπί του Κυπριακου. 'Αποτελεί αϋ

στήριξη τής πρωτοβουλίας του Μακαρίου καί στήν

τη, πράγματι, άπόδειξιν τών σοβαρών προσπαθειών,

άπώθηση τής τουρκικής διεμβολής στή διαπραγμα

τάς όποίας καταβάλλει ή Κυβέρνησις τής Α.Μ. διά

τευτική διαδικασία. Παράλληλα, δ 'Έλληνας πρω

μίαν έποικοδομητικήν λύσιν του κυπριακου προβλή

θυπουργός θά καταβάλει, σέ κάθε περίπτωση, προ

ματος καθ· δσον δι

σπάθεια ωστε νά μήν ύπονομευθεί, μέ τήν έκδήλωση

γνωρίσεως του δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως τών

τυχόν έπιφυλάξεων ή διαφωνιών του, ή διαπραγμα

Κυπρίων. Τουτο, δμως, ύπόκειται εlς τόσον παλλάς

τευτική ίκανότητα του 'Αρχιεπισκόπου. Συγκεκριμέ

προϋποθέσεις καί έπιφυλάξεις, ώστε νά καθίσταται

να, ή έλληνική Κυβέρνηση θά άπορρίψει τίς βρετα

σχεδόν άγνώριστον. Περαιτέρω παρόμοια έμπόδια

νικές προτάσεις, προφορικώς καί έγγράφως, δύο φο

τίθενται εlς τήν όδόν τής αύτοδιαθέσεως.

'

αύτής έξευρίσκεται τρόπος άνα

ρές, τήν 28η Νοεμβρίου καί τήν 2α Δεκεμβρίου, ώς

»'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, λυπουμαι βαθέως διό

μ ή ίκανοποιητικές καί, παράλληλα, θά άρνηθεί κάθε

τι, παρά τήν ζωηράν μου έπιθυμίαν δπως βοηθήσω,

παρέμβαση πρός τήν κατεύθυνση του 'Αρχιεπισκό

δέν δύναμαι νά ίδω πώς θά συνίστων εlς τόν 'Αρχιε

που. 'Η κύρια φροντίδα του Κ. Καραμανλή έντοπιζό

πίσκοπο ν Μακάριον μίαν δήλωσιν, ή όποία, ώς έχει,

ταν, άκόμη, στήν άνταλλαγή έπιστολών μέ τόν πρω

ούδεμίαν έχει πιθανότητα δπως γίνη άποδεκτή άπό

θυπουργό, 'Άντονυ Ήντεν, καί σέ διαβήματα, μέσω

τόν κυπριακόν λαόν, πρός τόν όποίον, πράγματι,

καί του ύπουργοu τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκη,

άπευθύνεται. 'Επί πλέον, ή πρότασις αϋτη έχει ήδη

πρός τή βρετανική Κυβέρνηση2ιs.

άπορριφθή άπό τόν ύπεύθυνον ήγέτην τών Κυπρίων

Είδικότερα, στίς

23

Νοεμβρίου, δύο ήμέρες μετά

τήν ύποβολή τ&ν βρετανικών προτάσεων στόν 'Αρχι
επίσκοπο καί τήν παράλληλη κοινοποίησή τους
στήν

'Αθήνα, καί ένώ οί διπλωματικές ζυμώσεις

καί ή έλληνική Κυβέρνησις δέν δύναται νά υίοθετή

ση λύσιν, ή όποία δέν εlναι άποδεκτή ύπ' αύτών.
))Παρά τάς άντιξοότητας αύτάς, θέλω νά έλπίζω
δτι δέν θά άποβή έπί ματαίφ ή μέχρι τουδε έπιτευ

έντείνονταν μέ έπίκεντρο τή Λευκωσία, τήν 'Αθή

χθείσα πρόοδος εlς τήν σμίκρυνσιν του χάσματος

να, τό Λονδίνο καί τήν Ούάσιγκτων, δ Α. τΗντεν δι-

μεταξύ του Σέρ Τζών Χάρντιγκ καί του 'Αρχιεπισκό-
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που Μακαρίου καί ότι αί προσπάθειαι θά καταβλη

νησις τής Α.Μ., διακινδυνεύουσα σοβαρώς τάς σχέσεις

θούν έξ άμφοτέρων τών πλευρών διά τήν έξεύρεσιν

της είς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον, επραξε πiiν τό δυνα

μιάς συνεννοήσεως. Ή Β. Κυβέρνησις καί έγώ προ

τόν διά νά λάβη ύπ ' όψιν της τήν θέσιν τής έλληνικής

σωπικώς είμεθα ετοιμοι όπως παράσχωμεν πάσαν
δυνατήν βοήθειαν πρός τόν σκοπόν αύτόν».

'Η άπάντηση τοϋ Α. •Ηντεν, στίς

30 Νοεμβρίου,

Κυβερνήσεως καί ενεπιστεύθη πλήρως αυτήν. Τό συνδι

αλλακτικόν πνεuμα τό όποίον επέδειξεν ή Κυβέρνησις τής
Α.Μ. δέν εύρεν άνταπόκρισιν εκ μέρους τής Έθναρχίας.
'Εν τφ μεταξύ, ή Κυβέρνησις τής Κύπρου ετήρησε μεγί
στην αυτοσυγκράτησιν εναντι τής αυξανούσης τρομοκρα

ήταν ή άκ:όλουθη :

τίας καί τών δολοφονιών εκ μέρους τών εξτρεμιστών είς

28

«Μετ' εκπλήξεως καί άπογοητεύσεως ελαβον τήν άπό

τήν Κύπρον. Μόνον τώρα, λόγω τής περαιτέρω εντάσεως

Νοεμβρίου ύμετέραν άπάντησιν. Είχομεν πιστεύσει δτι

τής τρομοκρατίας, ό κυβερνήτης εξηναγκάσθη νά προκη

εθεωρήσατε ώς λίαν εποικοδομητικήν τήν νέαν δήλωσίν
μας περί τής θέσεώς μας επί τοu Κυπριακοί\.

»' Ηλπίζαμεν επομένως δτι ή

Β. Κυβέρνησις θά ή το πρό

ρύξη κατάστασιν άνάγκης.
»'Η προσφορά μας, ώς αυτή εκτίθεται είς τήν νέαν μας
δήλωσιν, παραμένει άνοικτή .

θυμος δπως παράσχη τήν ύποστήριξίν της πρός τήν πρω

»Ε{ναι ουσιώδες, δπως επωφεληθώμεν τής ευκαιρίας

τοβουλίαν αυτήν καί δπως χρησιμοποιήση τήν επιρροήν

διά μίαν δικαίαν ρύθμισιν, πρίν χειροτερεύση περαιτέρω ή

της διά μίαν διευθέτησιν.

κατάστασις είς τήν Κύπρον. 'Η επομένη κίνησις δέον νά

»Δυσκολεύομαι νά άντιληφθώ πώς δύνασθε τώρα νά

προέλθη άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπον, μετά τοu όποίου ό κυ

θεωρήτε δτι ή μνεία είς τήν δήλωσίν μας, τής άρχής τής

βερνήτης θά ήτο ετοιμος νά επανασυναντηθή, άλλά ε{ναι

αυτοδιαθέσεως, ύπόκειται είς τόσον πολλάς προϋποθέσεις

σαφές δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος εχει άνάγκην καλών συμβου

καί επιφυλάξεις, ωστε νά καθίσταται τοuτο σχεδόν άγνώ

λών καί, κατά τήν γνώμην μας, ή έλληνική Κυβέρνησις

ριστον. Αί επιφυλάξεις, τάς όποίας είχομεν εν νφ, εξηγή

φέρει βαρείας ευθύνας διά τήν εξασφάλισιν τής παροχής

θησαν σαφώς καί ουδέποτε ήρνήθητε τήν ύψίστην σοβαρό

τών συμβουλών αυτών.

τητά των. Δέν δυνάμεθα επίσης νά άντιληφθώμεν τήν

»'Ελπίζω δτι θά μέ συγχωρήσητε διά τόν είλικρινή μου

φράσιν σας περί "εμποδίων είς τήν όδόν τής αυτοκυβερνή

τόνον, άλλά ή σοβαρότης τών θεμάτων καθιστά τοuτο κα

σεως". ουδέν εμπόδιον ύφίσταται. Εtχομεν καταστήσει σα

θήκον μου».

φές δτι

είμεθα ετοιμοι

δπως είς οίανδήποτε στιγμήν

εγκαταστήσωμεν εν ευρύ μέτρον αυτοκυβερνήσεως καί

Στό νέο μήνυμα τοϋ Βρετανοϋ πρωθυπουργοϋ, δ

δπως συζητήσωμεν τήν λειτουργίαν αυτής μετά εκπροσώ

Κ. Καραμανλής άπάντησε μέ έπιστολή πού άπηύθυ

πων του κυπριακοί\ λαοί\ .

νε, στίς

»Τό γεγονός δτι ό ' Αρχιεπίσκοπος δέν άπεδέχθη μέχρι
τοuδε τήν νέαν μας δήλωσιν, άποτελεί άκριβώς τόν λόγον
διά τόν όποίον άπαιτείται μία ενέργεια τής Βασιλικής Κυ

2

Δεκεμβρίου, στόν "Αγγλο πρέσβη στήν

'Αθήνα, Τσάρλς Πήκ::
«'Αγαπητέ κύριε Πρέσβυ,

βερνήσεως. Δέν δύναμαι νά πιστεύσω δτι ύμείς καί οί συ

Αυπούμαι βαθέως διά τήν παρεξήγησιν εlς τήν

νεργάται σας, εχοντες επίγνωσιν τής σοβαρότητος τών θε

δποίαν φαίνεται νά ήχθη δ πρωθυπουργός σας, έν

μάτων, δύνασθε νά ύποστηρίζητε μόνον προτάσεις, τάς

σχέσει πρός τάς άπόψεις έπί τής προτεινομένης δη

όποίας ό 'Αρχιεπίσκοπος εύρίσκει άποδεκτάς. Σiiς άπηύ

λώσεως τής Κυβερνήσεως τής Α.Μ. έπί τού Κυπρια

θυνον τήν εκκλησίν μου πρός ύποστήριξιν καί συνεργασί

κού. 'Ως σάς εlπον χθές καί ώς άναμφιβόλως θά έν

αν , μόνον εν ττi πεποιθήσει δτι ή ελληνική Κυβέρνησις

εχει συναίσθησιν τών ευθυνών της καί άντιλαμβάνεται τά
ευρύτερα ζητήματα τά όποία διακυβεύονται.

»'Επιτρέψατέ μοι νά παρατηρήσω δτι ή δήλωσίς σας,
δτι ή ύπό τής Κυβερνήσεως τής Α.Μ. προτεινομένη λύσις

δέν ε{ναι άποδεκτή ύπό τών Κυπρίων, δέν λαμβάνει ύπ'
όψιν της δλα τά γεγονότα. Βεβαίως δένε{ ναι άποδεκτή ύπό

θυμείσθε πρό τής 28ης Νοεμβρίου, ότε σάς άπέστει
λον τήν άπάντησίν μου εlς τό πρώτον μήνυμα τού

Σέρ "Α ντονυ •Ηντεν, δέν εlχον τήν εύκαιρίαν νά σάς
έκφράσω τήν γνώμην μου περί τής ρηθείσης δηλώ
σεως ή νά προβώ είς οίονδήποτε σχόλιον, ύπό τήν
έννοιαν ότι έθεώρουν ώς "έποικοδομητικήν".

τών εξτρεμιστών, οί όποίοι άποβλέπουν είς μίαν λύσιν .

))Πρός τό συμφέρον τής κοινής προσπαθείας μας,

Είμεθα πεπεισμένοι δτι ύπάρχει ενας μεγάλος άριθμός με

όπως έξεύρωμεν μίαν λύσιν είς τά προβλήματά μας

τριοπαθών στοιχείων, τά όποία άγωνιωδώς άποβλέπουνείς

καί έκκαθαρίσωμεν οϋτω τήν όδόν τής άποκαταστά

μίαν κίνησιν πρός λύσιν . Καίτοι ό Ραδιοφωνικός Σταθμός

σεως τής παλαιάς φιλίας μεταξύ τών δύο χωρών μας,

'Αθηνών επεδίωξε νά ταυτίση τούς τρομοκράτας μέ τόν

θεωρώ προτιμώτερον όπως μή άπαντήσω είς τό μή

κυπριακόν λαόν, ε{μαι βέβαιος, ύμείς δέν θά επιθυμήτε νά
πράξητε τό αυτό . Θά εχετε, επίσης, άναμφιβόλως πληρο
φορηθή άπό τόν πρεσβευτήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών

δτι ή Κυβέρνησις τών ΗΠΑ, ή όποία ζωηρώς ενδιαφέρεται
διά τό ζήτημα τοuτο, κρίνει τάς προτάσεις μας λίαν συμπα

θώς καί θά άνησύχουν ζωηρώς εάν αύται τελικώς άπερρί
πτοντο.

νυμα τό δποίον μοί ένεχειρίσθη χθές. Θά παρακαλέ
σω, πάντως, όπως εύαρεστηθήτε νά άνακοινώσετε
τήν ούσίαν τής παρούσης έπιστολής εlς τόν Σέρ
"Αντονυ.

)Πό όλον ζήτημα έξετάζεται έκ νέου, ύπό τό φώς
τού τελευταίου μηνύματος τού πρωθυπουργού σας,

»Ζητείτε δπως "νέαι προσπάθειαι καταβληθοuν εξ άμ

ύπό τού ύπουργού τών 'Εξωτερικών καί τών συνερ

φοτέρων τών πλευρών". 'Οφείλω νά τονίσω δτι ή Κ υβέ ρ-

γατών του, καί έλπίζω ότι θά δυνηθώμεν έντός τών
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του 'Αρχιεπισκόπου καί τής πλειονότητος των Κυπρίων.

)) 'Αντιθέτως πρός τήν διαδικασίαν ταύτη ν, ή

Στή διάρκεια των ίδιων κρίσιμων ήμερων, δ Κ.

Β . Κυβέρ

νησις ελαβε γνώσιν τής μελετημένης δηλώσεως περί τής
βρεταννικής πολιτικής τό άπόγευμα τής Δευτέρας, 21ης

Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία καί τής είδικής άφίξε

Νοεμβρίου, μίαν περίπου ώραν πρίν η ή είρημένη δήλωσις

ως στήν 'Αθήνα τοϋ Ν. Κρανιδιώτη, συγκάλεσε

ύποβληθή έν Λευκωσί~ είς τόν 'Αρχιεπίσκοπον, ύπό του

στήν οίκία του σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τοϋ Κ.

κυβερνήτου τής Κύπρου.

Ροδόπουλου, τοϋ Σ. Θεοτόκη καί τοϋ διευθυντή τοϋ

)) 'Επί πΑΓέον, τό μνημόνιον τό συνοδευον τήν βρεταννι

Διπλωματικοϋ Γραφείου του, Α. Λιάτη, καθώς καί

κήν δήλωσιν έδείκνυε δτι ούδέν περιθώριον άφίετο διά συ

τοϋ γενικοϋ προξένου στή Λευκωσία, Α. Παππa. Μέ

ζητήσεις.

τήν εύκαιρία αύτή, δ γενικός γραμματέας τής 'Εθναρ
χίας ζήτησε άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση «σθεναρή

καί άμετακίνητη ύποστήριξη των προτάσεων τοϋ
Μακαρίου καί άνάληψη ένεργότερου ρόλου στίς δι
απραγματεύσεις». ·Ο πρωθυπουργός, άφοϋ τόν δια

)) 'Υπό τάς περιστάσεις αύτάξ, ούδεμία εύλόγως δύναται
νά έπιρριφθή μομφή έπί τής έλληνικής Κυβερνήσεως, δε
δομένου δτι αϋτη έτέθη είς πλήρη άδυναμίαν "νά συστήση
έκθύμως", ώς τij έζητήθη, μίαν διατύπωσιν τήν όποίαν ή
ίδία ούδέ κι'iν ε{χε τόν χρόνον νά έξετάση.

)) 'Επί

τής ούσίας τής βρεταννικής δηλώσεως, ή έλλη

βεβαίωσε δτι θά ύποστηρίξει τό σχέδιο τοϋ 'Αρχιε

νική Κυβέρνησις έπιθυμεί νά κάμη τάς έξής παρατηρή

πισκόπου, πρόσθεσε δτι «οί προτάσεις Χάρντιγκ δέν

σεις:

άφίστανται πολύ άπό τίς προτάσεις Μακαρίου, καί

Ι. 'Η Β. Κυβέρνησις έσημείωσε μετά μεγάλης ικανο

θά μποροvσαν μέ δρισμένες τροποποιήσεις νά γί

ποιήσεως δτι ή Κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειότητος

νουν άποδεκτές>>. ·Η πρωτοβουλία δμως άφηνόταν

άναγνωρίζει τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως ώς έφαρμοστέ

στήν άπόλυτη διάκριση τοϋ 'Αρχιεπισκόπου, έφό

αν είς Κύπρον. Τουτο άποτελεί τό πλέον ένθαρρυντικόν έν

σον, σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τοϋ Ν. Κρανιδιώτη, δ

πρωθυπουργός έπισήμανε δτι «ή άγγλική Κυβέρνη
ση θεωροvσε τό Κυπριακό έσωτερικό της ζήτημα καί
δέν τό συζητοvσε μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση, άλλά
μέ τούς Κυπρίους. 'Ενεργός καί έκτου έμφανοvς άνά

μιξη τijς ·Ελλάδος θά ήταν δυνατόν νά προκαλέσει
άμεσες τουρκικές άvτιδράσεις, μέ καταστρεπτικές
συνέπειες όχι μονάχα γιά τό Κυπριακό άλλά καί γιά

τij βρεταννικΌ δηλώσει σημείον πρός τήν κατεύθυνσιν τής
ικανοποιήσεως τής κυρίας προσδοκίας του κυπριακου λα
ου. Οϋχ ήττον, ή διακήρυξις τής άρχής ταύτης γίνεται

κατά τρόπον άρνητικόν καίε{ ναι έπί πλέον τοσούτφ βεβα
ρυμένη μέ άπόψεις στρατηγικών συμφερόντων καί ύπο

χρεώσεις άπορρεούσας έκ συνθηκών, ώστε ή έν αύτij ύπο
δηλουμένη ύπόσχεσις νά καθίσταται σχεδόν άδιόρατος
άπό έκείνους διά τούς δποίους προορίζεται.
»Κατά τήν γνώμην τής έλληνικής Κυβερνήσεως, τό
σημείον τουτο ε{ ναι ύπερτάτης σημασίας.

τά εύρύτερα έθνικά συμφέροντωl 17•
·Η τοποθέτηση τής έλληνικής Κυβερνήσεως θά

•Η

άρχή τής

αύτοδιαθέσεως θά επρεπε νά διατυπωθή κατά τρόπον άμε
σον καί ρητόν. vοντως, ή φρασεολογία τής δλης δηλώσε

άποσαφηνιστεί σέ έκτενές ύπόμνημα πού διαμορφώ

ως θά εδει, έν τφ μέτρφ του έφικτου, νά καθίσταται κατα

θηκε σέ συνεργασία καί μέ τόν Ν. Κρανιδιώτη καί

ληπτή ύπό του μέσου Κυπρίου.

ύποβλήθηκε άπό τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Σ.

Π. 'Η μελετωμένη έφαρμογή τής αύτοδιαθέσεως έξαρ

Θεοτόκη, στόν Βρετανό δμόλογό του, Χάρολντ Μάκ

τaται έκ σωρείας προϋποθέσεων άκαθορίστου έκτάσεως

Μίλλαν, στίς

καί έπιπτώσεως, διά μέσου των δποίων οί Κύπριοι δυσκό

5 Δεκεμβρίου:

λως δύνανται νά διίδουν σαφή διά τό μέλλον έλπίδα.

«Κατά τήν έν Παρισίοις συνάντησίν των τής 25ης 'Οκτω

βρίου

»Οί έμπειρογνώμονες του Β. ύπουργείου 'Εξωτερικών

καθ' ήν δ Βρεταννός ύπουργός τών 'Εξωτερι

δυσκολεύονται νά συλλάβουν άπάσας τάς έμπιπτούσας είς

κών καί δ ΗΕλλην ύπουργός των 'Εξωτερικών άντήλλαξαν

τάς δύο τελευταίας περιόδους τής πρώτης παραγράφου τής

1955,

άπόψεις έπί του Κυπριακου καί συνεφώνησαν έπί του

βρεταννικής άνακοινώσεως περιπτώσεις.

σκοπίμου τής έπαναλήψεως τών διαπραγματεύσεων μεταξύ

δέ σφόδρα, δταν έπληροφορήθησαν δτι δ 'Αρχιεπίσκο

'Εξεπλάγησαν

του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί του Σέρ Τζών Χάρ

πος, κατά τήν μετά του Σέρ Τζών Χάρντιγκ συνάντησίν

ντιγκ, συνεφωνήθη έπίσης, δπως α{ δύο Κυβερνήσεις τε

του, τήν 21ην Νοεμβρίου, εύρέθη πρό καταλόγου συνθη

λουν έν στενij έπαφij καί συνεργάζωνται, μέσω τών οίκείων

κών καί συμμαχιών, μεταξύ τών δποίων, πρός μεγάλην Αύ

πρεσβευτών των, διά τήν έξεύρεσιν προσφόρου βάσεως

του εκπληξιν καί βαθείαν άπογοήτευσιν, ώς άνέφερεν είς

καί, άκριβέστερον, καταλλήλου διατυπώσεως

τόν κυβερνήτην, περιελαμβάνετο έπίσης ή 'Αγγλοτουρκι

(formu1a)

πρός τόν σκοπόν τοUτον.

)) 'Η

έλληνική Κυβέρνησις έτέλει, συνεπώς, ύπό τήν

κή Συνθήκη του

1878

»Ή Συνθήκη του
καί

καί ή Συνθήκη τής Λωζάνης.

1878 εχει
de jure (1924).

ιrρό πολλου καταργηθή

de

έντύπωσιν δτι ούδεμία τελικώς νέα βρεταννική πρότασις

facto (1914)

Ή Συνθήκη τής Λωζάνης

θά ύπεβάλλετο πρίν η έρωτηθή αϋτη (ή έλληνική Κυβέρ

άποτελεί τόν νόμιμον τίτλον τής παρούσης βρεταννικής

νησις) τόσον περί των ίδίων αύτής άπόψεων έπί του κειμέ

κατοχής τής Κύπρου, άλλ' ούδεμία τών διατάξεων αύτής

νου τής προταθησομένης διατυπώσεως, έφ' δσον ή το έν

άποκλείει τήν έφαρμογήν τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως είς

δεχόμενον νά ζητηθή ή συνδρομή της πρός έπίτευξιν συν

τήν νήσον . 'Η αύτή παρατήρησις άρμόζει καί δι' ι'iλλας

εννοήσεως, δσον καί διά τήν ύπ' αύτής έκτίμησιν τών

συνθήκας, συναφθείσας η συναφθησομένας έν τφ μέλλοντι

πιθανοτήτων, δπως τοιαύτη διατύπωσις γίνη άποδεκτή ύπό

ύπό τής Μεγάλης Βρεταννίας μετά χωρών ένδιαφερομένων
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διά τήν άμυναν τής 'Ανατολικής Μεσογείου. ουδεμία των

συνθηκών τούτων δύναται νά έρμηνευθή ώς άναιροϋσα τήν

καλουμένη εντύπωσις είναι άναποφεύκτως δυσμενής.

IV.

'Όσον άφορά τό τελευταίον σημείον, περί τοϋ χρό

βασικήν άρχήν τής aυτοδιαθέσεως καθ' δσον άφορα τήν

νου καί τής διαδικασίας τών συζητήσεων διά τό μέλλον

έφαρμογήν αυτής είς τήν τρίτην, τόσον είς εκτασιν δσον

τής νήσου μεταξύ τής Κυβερνήσεiος τής Αυτής Μεγαλειό

καί είς πληθυσμόν, νήσον τής Μεσογείου.

τητας καί άντιπροσώπων τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, ή έλληνική

»'Εκείνο δπερ δύναται νά κρατηθή υπό ση μείωσιν εί

Κυβέρνησις δέν βλέπει καμμίαν δυσκολίαν διά τήν άποδο

ναι τά στρατηγικά συμφέροντα τοϋ ·Ηνωμένου Βασιλείου

χήν αυτοϋ. Θά ήτο, δμως, σκόπιμον, πρός άποφυγήν πιθα

τά συνδεόμενα μέ τήν Κύπρον. ·Η στρατηγική άξία τής

νών παρεξηγήσεων, δπως ή δήλωσις διαλαμβάνη σαφέ

νήσου δέν τίθεται έν άμφιβόλφ ένταϋθα. 'Η Β. Κυβέρνησις

στερον πότε θά άπεδεικνύετο δτι ή aυτοκυβέρνησις άποτε

είναι έτοίμη νά άναγνωρίση δλην τήν σπουδαιότητα των

λεί πρότασιν πραγματοποιήσιμον .

άμυντικών υποχρεώσεων τής Μεγάλης Βρεταννίας έν τij

>>'Η Β. Κυβέρνησις, ώς έπίσης ή έλληνική πλειοψηφία

περιοχij τής 'Ανατολικής Μεσογείου καί νά βοηθήση είς

τής νήσου εχουν πλήρη έπίγνωσιν των δικαιωμάτων καί

τήν έκπλήρωσιν αυτών, δι' δλων τών είς τήν διάθεσίν της

συμφερόντων τής τουρκικής μειονότητας καί πιστεύουν

μέσων. Πρός τούτοις, ή μεγάλη πλειονότης αυτών τούτων

δτι αϋτη θά θελήση νά συνεργασθή καλοπίστως διά νά

τών Κυπρίων έκτιμa τό πρόβλημα τοϋτο καί θά ήτο πρόθυ

έξασφαλισθή ή έπιτυχής έφαρμογή τής αυτοκυβερνήσεως.

μος νά συνεργασθή πρός τόν αυτόν σκοπόν. 'Εκείνο πρός

>>·Η έλληνική Κυβέρνησις έπιθυμεί ώσαύτως νά έπισύ

τό δποίον οί Κύπριοι άντιτίθενται- τοϋτο δέ άποτελεί τήν

ρη τήν προσοχήν έπί των πλεονεκτημάτων, τά όποία πα

άντιμετωπιζομένην υπό τής έλληνικής Κυβερνήσεως δυ

ρουσιάζει δ καθορισμός λογικής προθεσμίας, έπί τij έκ

σχέρειαν

είναι δτι αί έν λόγφ υποχρεώσεις δύνανται νά

πνοij τής όποίας ή Κυβέρνησις τής Αυτής Βρεταννικής

έγείρουν άνυπέρβλητον έκ πρώτης όψεως φραγμόν είς τόν

Μεγαλειότητας θά συζητήση μετ' άντιπροσώπων τοϋ κυ

νόμιμον πόθον των πρός αυτοδιάθεσιν.

πριακοϋ λαοϋ τήν έφαρμογήν τής aυτοδιαθέσεως .

-

»'Η Β. Κυβέρνησις θά είσηγείτο, δπως ή περί στρατη

»Είς τάς άνωτέρω παρατηρήσεις ή έλληνική Κυβέρνη

γικών καί άμυντικών άπόψεων μνεία έν τij βρεταννικij δη

σις δδηγείται υπό τής κεντρικής iδέας δτι ή διατύπωσις

λώσει γίνη κατά τρόπον γενικόν, ιi\στε νά καταδεικνύεται,

ijτις θά υποβληθή είς τόν ' Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, θά

δσον τό δυνατόν σαφέστερον, δτι αί τοιαϋται άπόψεις δέν

εδει νά είναι συντεταγμένη εiς γλώσσαν σαφή , ευχερώς

άποτελοϋν φραγμόν, άλλ ' άντιθέτως δτι ή δδός πρός τήν

καταληπτήν υπ· αυτών τών Κυπρίων καί νά δεικνύη εiς

αυτοδιάθεσιν θά είναι άνοικτή, ευθύς ώς ijθελον γίνη ι'iλλαι

αυτούς σαφώς τήν δδόν, τήν δποίαν καλοϋνται ν' άκολου

κατάλληλοι διευθετήσεις έξασφαλίζουσαι τά στρατηγικά

θήσουν διά τό πολιτικόν των μέλλον.

>>·Η Κυβέρνησις τής Αυτής Μεγαλειότητας θά έκτιμή

συμφέροντα.
»'Ως μέλος τοϋ ΝΑΤΟ, ετι δέ μάλλον ώς παλαιά καί

ση άναμφιβόλως τό γεγονός δτι ή Β. Κυβέρνησις, εχουσα

σταθερά σύμμαχος τής Μεγάλης Βρεταννίας, ή 'Ελλάς εΙ

συναίσθησιν τών εναντι τοϋ λαοϋ αυτής καί τών 'Ελλήνων

ναι έτοίμη νά έγγυηθή τήν πλήρη αυτής υποστήριξιν καί

τής Κύπρου ευθυνών της, έπ ' ουδενί λόγφ δύναται νά προ

συνε ργασίαν πρός έπίτευξιν των καλυτέρων δυνατών πρός

βή είς οίανδήποτε σύστασιν δι' ijν θά ήδύνατο ευλόγως

τοϋτο διευθετήσεων. ουχ ήττον, δ σπουδαιότερος υπό τήν

καί δικαίως νά κατηγορηθή δτι παρεπλάνησεν

ι'iποψιν ταύτην παράγων είναι νά έξασφαλισθή ή καλή θέ

σε τούς Κυπρίους .

ij

έξηπάτη

λησις καί συνεργασία τοϋ λαοϋ τής Κύπρου, τοϋθ' δπερ θά

>>Τό συναίσθημα τής ευθύνης της πρός τούς φίλους καί

άνυψώση τήν άξίαν καί άποτελεσματικότητα οίωνδήποτε

συμμάχους της, πρός τό βρεταννικόν εθνος ίδιαιτέρως, κα

έν τij νήσφ στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

θώς καί ή εiλικρινής έπιθυμία της νά ίδη τήν παροϋσαν

ΠΙ. 'Όσον άφορά τό ζήτημα τής αυτοκυβερνήσεως , ή

διένεξιν μέ έκ παραδόσεως φίλους καί έταίρους διευθετου

βρεταννικής δηλώ

μένην, ήγαγε τήν Β. Κυβέρνησιν νά έκθέση τάς άπόψεις

σεως θά χρειασθή κάποιαν άποσαφήνισιν πρός όφελος των

της έν πάσ1J ευθύντJ καί εiλικρινεί~ έπί θέματος ούτινος ή

Κυπρίων, συμφώνως πρός τά σχετικά σχόλια τά περιεχό

ευτυχής έπίλυσις είναι επιτακτική πρός τό συμφέρον όλο

μενα είς τό μήνυμα τοϋ Σέρ "Αντονυ Ήντεν τής 30ής Νο

κλήρου τοϋ Δυτικοϋ Κόσμου.

πρώτη περίοδος τής παραγράφου

2 τής

εμβρίου, οϋτως ιi\στε νά καταστή πλέον κατανοητόν δτι τό

»Πιστεύει δτι ή Κυβέρνησις τής Αυτής Μεγαλειότητας

παραχωρηθησόμενον είς τήν νήσον πρώτον σύνταγμα θά

θά μελετήση μετά τής δεούσης προσοχής τάς υποβαλλομέ

είναι φιλελεύθερον.

νας ώς άνω εiσηγήσεις καί δτι θά άποσαφηνίση άναλόγως

»·Ως πρός τήν έπο μένη ν περίοδον τής ίδίας παραγρά

τάς προτάσεις της , κατά τρόπον άνταποκρινόμενον πρός

φου , δέν είναι σαφές κατά πόσον αί λέξεις "έντός του

τάς άπόψεις καί τάς άνησυχίας τής έλληνικής Κυβερνή

πλαισίου των συνθηκών καί συμμαχιών, είς άς συμμετέ

σεως. · Η Κυβέρνησις τής Αυτή ς Μεγαλειότητας δύναται

χουν αί χώραι αί ένδιαφερόμεναι διά τήν άμυναν τής ' Ανα

τότε νά είναι βεβαία δτι ή Β. Κυβέρνησις δέν θά παραλεί

τολικής Μεσογείου", άναφέρονται είς τήν περαιτέρω συν

ψη νά άνταποκριθή πρός τήν παράκλησιν τής Κυβερνήσε

ταγματικήν άνάπτυξιν ή εiς τήν πραγματοποίησιν τής aυ

ως τής Αύτής Μεγαλειότητας καί νά κάμη δλας τάς άναγ

τοδιαθέσεως. Εiς τήν πρώτην περίπτωσιν, ή θέσις τοιού

καίας συστάσεις, ίνα συμβάλη είς τήν ταχείαν καί αίσίαν

των δρων έμφανίζεται ώς έμπόδιον εiς τήν δδόν πρός τήν

έπίτευξιν τοϋ υπ · άμφοτέρων των πλευρών έπιζητουμένου

μελλοντικήν συνταγματικήν άνάπτυξιν. Εiς τήν δευτέ ραν

φιλικοϋ διακανονισμοϋ.

πε ρίπτωσιν έμφανίζεται ώς εμφασις έκείνου δπερ εχει ijδη

»Εύελπιστοϋσα δτι μία άπό κοινοϋ έξέτασις τοϋ προ

άναφε ρθή είς τήν πρώτην παράγραφον. Είς άμφοτέ ρας τάς

βλήματος θά καταστή οϋτω δυνατή , καί ένισχυομένη είς

περιπτώσεις, ή έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι αί λέξεις

τήν πεποίθησίν της ταύτην έκ δηλώσεων διαλαμβανομέ

αύται θά επρεπε νά διαγραφοϋν, καθόσον ή έξ αυτων προ-

νων είς τό τελευταίον μήνυμα τοϋ Βρεταννοϋ πρωθυπουρ-
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γοu, ή έλληνική Κυβέρνησις λαμβάνει τό θάρρος νά ύποβά

νως, προκαλοuν νέαν άγανάκτησιν καί διαμαρτυρίας εν

λη προσθέτους τινάς σκέψεις, Ciς θεωρεί σχετικάς μέ τό ύπ'

'Ελλάδι.

οψιν θέμα.

»Ύπό

τό φώς τών διδαγμάτων τής ίστορίας είς πολλάς

Α. ·Η Κυβέρνησις τής Αύτή ς Μεγαλειότητας φαίνεται

χώρας, όπουδήποτε διεξήχθη άγών διά τήν ελευθερίαν, καί

νά νομίζη δτι ή βρεταννική δήλωσις τής 2Ιης Νοεμβρίου

επί τφ τέλει μιάς πλέον άντικειμενικής καί ρεαλιστικής

άπερρίφθη ύπό τοu 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου διότι

εξετάσεως του κυπριακοί) προβλήματος, θά πρέπει νά το

"δέν τυγχάνει τής άποδοχής τών άδιαλλάκτων στοιχείων".

νισθή δτι ενας Κύπριος, ενας καλός Κύπριος, παρ' δλον

1955

·Η άποψις αϋτη είναι άβάσιμος. ·Ο 'Αρχιεπίσκοπος είναι

δτι ήμπορεί νά είναι "τρομοκράτης" σήμερον είς τά ομμα

εκ φύσεως καί εξ Ιδιοσυγκρασίας λίαν μετριοπαθής, ή δέ

τα τών άρχών τής νήσου, ήμπορεί κάλλιστα νά είναι κάτι

συμβολή του δι' ε να ν επιτυχή διακανονισμόν τυγχάνει

τό τελείως διάφορον είς τήν καρδίαν καί τήν συνείδησίν

άπαραίτητος. ·Απτήν άπόδειξιν τόσον τής μετριοπαθείας

του, διάφορον δέ επίσης κατά τόν νόμον του Θεοu καί τών

του δσον καί του αΙσθήματος τής πολιτικής εναντι του

άνθρώπων.
Γ. Τό πρόβλημα τής Κύπρου δέν είναι μόνον πρόβλημα

λαοί) του εύθύνης εδωκε διά τών προτάσεων, είς ας, εξ ίδίας
πρωτοβουλίας, προέβη πρός τόν Σέρ Τζών Χάρντιγκ, κατά

τών Κυπρίων, τής βρεταννικής Κυβερνήσεως καί τής

τήν δευτέραν συνάντησιν, τήν 4ην 'Οκτωβρίου

λάδος. Είναι πρόβλημα επηρεάζον όλόκληρον τόν Δυτικόν

»Αί προτάσεις του

1955.

'Αρχιεπισκόπου άπετέλουν ενα

· Ελ

Κόσμον. Είναι άληθές δτι ό Δυτικός Κόσμος, είς δν άνή

θαρραλέον πρός τά πρόσω βήμα, εν τ'(i προσπαθεί~ του

κουν άμφότεραι, ή Μεγάλη Βρεταννία καί ή ·Ελλάς, εχει

δπως προσεγγίση τήν επίσημον βρεταννικήν θέσιν. Δύνα

τά στρατιωτικά του συμφέροντα, τά όποία πρέπει νά λη

ται δέ τώρα νά λεχθή, εν πάσι~ είλικρινεί~, δτι ούδέν άντί

φθοuν ύπ' όψιν. 'Αλλ' ύπεράνω τών συμφερόντων αύτών

στοιχον βήμα εγένετο μέχρι τοuδε άπό βρεταννικής πλευ

ίστανται τά ήθικά συμφέροντα του έλευθέρου κόσμου. Καί

ράς. 'Η ραδιοφωνική όμιλία τοu Σέρ Τζών Χάρντιγκ τής

εΙς αύτήν τήν νέαν άτομικήν φάσιν τής ύλιστικής εποχής

9ης 'Οκτωβρίου

μας, οίαδήποτε καί άν ε{ναι ή σπουδαιότης τών στρατιωτι

1955,

ητις εν άρχ'(i ενεφανίσθη ώς ενθαρ

ρυντική άπομάκρυνσις άπό τάς ύποβληθείσας κατά τήν

κών συμφερόντων, τών οΙκονομικών αΙτημάτων καί άλλων

Τριμερή Διάσκεψιν προτάσεις, άπεδείχθη, κατόπιν προσε

ύλικών προβλημάτων, πυρήν τής δυνάμεως καί ίσχύος τών

κτικής εξετάσεως, δτι δέν προσέφερεν ή φραστικάς μόνον

έλευθέρων έθνών ε{ναι ή άληθής αύτών προσήλωσις είς

βελτιώσεις. Ούδέ ή δήλωσις τής 21ης Νοεμβρίου

1955, ύπό

τάς θεμελιώδεις άρχάς τής 'Ελευθερίας καί τής Δημοκρα

τήν παροuσαν αύτή ς μορφήν καί ύφ' δν τρόπον εγένετο,

τίας. ·Ο κόσμος άγεται άκόμη ύπό ίδεών, καλών ή κακών.

άποτελεί τι τό άντίστοιχον, παρά τήν πρόοδον τήν όποίαν

Έν οψει του συνεχώς αύξανομένου κινδύνου άπό τής

ση με ιοί.

πλευράς εκείνων οίτινες πρεσβεύουσι πεπλανημένας δο

»Θά εδει επίσης νά τονισθή δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος ήτο

ξασίας, ή κυρία άμυνα τών φιλελευθέρων έθνών καί ό

ύποχρεωμένος νά άπορρίψη τήν δήλωσιν τής 2Ιης Νοεμ

Ισχυρότερος μεταξύ των δεσμός εγκεινται εΙς τήν προσή

βρίου, δταν ό κυβερνήτης ύπέδειξεν δτι αϋτη άντεπροσώ

λωσιν πάντων, μικρών καί μεγάλων, είς τάς θεμελιώδεις

πευε τήν τελευταίαν λέξιν τής Κυβερνήσεως τής Αύτής

Ιδέας είς τάς όποίας πιστεύουν.

Μεγαλειότητας καί δτι δέν ύπήρχε περιθώριον δι' οίανδή

»Οί Κύπριοι πιστεύουν εΙς τά ϊδια ίδεώδη καί πιστεύουν

ποτε συζήτησιν. Τό γεγονός εν τούτοις δτι ό 'Αρχιεπί

εΙς τό δίκαιον τής ύποθέσεώς των. 'Επί τρία καί πλέον

σκοπος δέν εθεώρησε σώφρον νά ύποβάλη τήν δήλωσιν είς

τέταρτα του αΙώνος άνέμειναν ύπομονητικώς τήν άναγνώ

τό 'Εθναρχικόν Συμβούλιον καθιστά τώρα εύχερεστέραν

ρισιν τών ϊσων δικαιωμάτων των ύπό εκείνων τούς όποίους

μίαν νέαν επαφήν μετά του κυβερνήτου επί σαφεστέρας

άπό τής πρώτης ήμέρας τής άποβάσεώς των είς τήν νήσον

έχαιρέτησαν ώς έλευθερωτάς. 'Αναμένουν άκόμη καί επι

βάσεως, ώς προτείνεται άνωτέρω.

Β. 'Η Β. Κυβέρνησις θέλει νά πιστεύη δτι, οπισθεν τοu

θυμοuν δπως ή άναγνώρισις αϋτη γίνη κατά τρόπον δημο

προπετάσματος τής νομιμότητος καί τής σκοπιμότητος, ή

κρατικόν. ·Η ·Ελλάς θά θεωρήση έαυτήν διττώς εύτυχή

άληθής κατάστασις εν Κύπρφ καί ή πραγματική αύτής εν

έάν δυνηθή νά συμβάλη πρός μίαν τοιαύτην λύσιν» 218 •

νοια δέν διαφεύγουν εντελώς τής προσοχής εν Λονδίνφ.

Χωρίς πρόθεσιν άσκήσεως κριτικής επί τής εν Κύπρφ βρε
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1955

ταννικής πολιτικής, ή Β. Κυβέρνησις φρονεί δτι θά ύστέ

ρει είς τό καθήκον της εναντι φίλου καί συμμάχου, μεθ' ού

·Ο πρεσβευτής τής Μ. Βρετανίας έπισκέπτεται

επιθυμεί νά άποκαταστήση, δσον τό δυνατόν ταχύτερον,

στό Πολιτικό Γραφείο τόν πρωθυπουργό, Κ. Καρα

τήν μεταξύ αύτών παλαιάν πατροπαράδοτον φιλίαν, έάν

μανλή.

δέν εξεδήλου τήν βαθείαν άνησυχίαν της διά τήν σκληρό

Στήν έπίσκεψη, δεκάλεπτης διαρκείας, άποδόθη

τητα τών κατασταλτικών μέτρων καί ποινών, τών θεσπι

κε καθαρά έθιμοτυπικός χαρακτήρας. Τελικά, μετά

σθέντων προσφάτως εν Κύπρφ. Καθιέρωσις τής μαστιγώ

άπό δημοσιογραφικές πληροφορίες άπό τό Λονδίνο,

σεως παίδων, συλλογική εύθύνη καί επιβολή προστίμων
εΙς

όλοκλήρους

κοινότητας,

καταναγκαστική

εργασία,

συλλήψεις άτόμων κατ' άπόλυτον διάκρισιν τών όργάνων
τής άστυνομίας καί του στρατοu, φυλακίσεις άνευ δίκης,

εκτοπίσεις, επιτάξεις κινητής καί άκινήτου περιουσίας,

συνδυάστηκε μέ νέο εντονο διάβημα τοu Φόρεϊν
~Οφφις γιά τίς έλληνικές έκπομπές πού άναφέρονται
στήν Κύπρο καί τό περιεχόμενό τους χαρακτηρίζε
ται ώς έμπρηστικό.

·Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός,

πάντα ταuτα προκαλοuν βεβαίως άντίδρασιν καί πικρίαν

σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πηγές, έπανέλαβε δτι

είς τάς καρδίας τών καλών Κυπρίων καί καθιστοuν τήν

δ Ραδιοφωνικός Σταθμός 'Αθηνών άπλώς άναμετα

κατάστασιν όσημέραι ετι πλέον δυσχερή, ενώ, ταυτοχρό-

δίδει είδήσεις καί σχόλια άπό τόν ήμερήσιο τύπο,
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δπως ολοι οί ραδιοφωνικοί σταθμοί στόν κόσμο.

σχέσεις. Συγκεκριμένα, στή σύσκεψη πήραν μέρος

·Οπωσδήποτε, εξέφρασε τή λύπη του γιά τήν τυχόν

οί Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου καί Σπ. Μαρκεζίνης,

μετάδοση σχολίων πού περιείχαν προσωπικές επιθέ

οί όποίοι καί άποφασίστηκε άπό κοινοϋ νά λάβουν

σεις.

γνώση των σχετικών διπλωματικών εγγράφων στό

ύπουργείο τών 'Εξωτερικών.
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Στήν πρωτοβουλία αuτή τοϋ Κ. Καραμανλή &να

1955

Σύμφωνα μέ άμερικανικές δημοσιογραφικές πη

φέρεται τό ακόλουθο δημοσιογραφικό σχόλιο:

γές, ό μόνιμος άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος στόν

Πρό καιροί> δ κ. πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως ε{χε δη

ΟΗΕ, Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμίiς, μεταφέρει γραπτό

λώσει δτι ή Κυβέρνησις θά έκάλει καί θά κατετόπιζε τούς

κείμενο μέ τίς άπόψεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως
πάνω στό Κυπριακό, καθώς καί προσωπικό μήνυμα
του Κ. Καραμανλή πρός τόν πρόεδρο 'Αϊζενχάουερ.

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός -ύποστηρίζουν οί ίδι
ες πηγές- ύπογραμμίζει στό μήνυμά του τούς λό
γους πού επιβάλλουν τήν επίλυση του κυπριακου

ήγέτας τfjς άντιπολιτεύσεως έπί πάσης νέας έξελίξε~ς του
κυπριακοί) θέματος καί πρό πάσης σημαντικής άποφάσεώς
της . Τό κυπριακόν θέμα είσfjλθε τώρα είς μίαν νέαν φάσιν.

Ό κ. ύπουργός τών 'Εξωτερικών εκάλεσε κατόπιν αuτου
τούς τέσσαρας εν τa Βουλ'(j άρχηγούς τών κομμάτων τής
άντιπολιτεύσεως καί τούς κατετόπισεν επί τών τελευταίων
εξελίξεων του Κυπριακοί>. ' Η πρiiξις αuτή τfjς Κυβερνή

προβλήματος, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σέ μιά τε

σεως άποδεικνύει δτι οuδέν εχει νά φοβηθfj έκ τής άνακοι

λευταία εuκαιρία γιά νά εξασφαλίσει ή Μεγαλόνη

νώσεως πρός τούς ήγέτας τών κομμάτων τής άντιπολιτεύ

σος τήν ελευθερία της καί νά διατηρήσει ή Δύση τή

σεως τών πληροφοριών καί πράξεών της, δτι ενεργεί μέ

φιλία τών 'Ελλήνων.

εuθύτητα καί αuτοπεποίθησιν καί δτι επιθυμεί τήν συνερ
γασίαν παντός εθνικόφρονος κόμματος είς τό eργον της.
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Οϋτω, δλόκληρος δ χάρτινος πύργος τής περί τών άντιθέ

1955

των κατασυκοφαντήσεως, καταρρέει άφ' έαυτου. 'Η δη

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τήν Πάτρα καί
παρίσταται στή δοξολογία πρός τιμή τοϋ πολιούχου
'Αποστόλου 'Ανδρέου.

Κατά τήν άφιξή του i-:γινε δεκτός άπό τό δήμαρ
χο, ό όποίος εξηρε τό εργο καί τό μέγα ενδιαφέρον

του γιά τήν πόλη. «'Η πόλις μας», είπε, «σίiς ύποδέ
χεται σήμερον μέ αίσθήματα πλήρους άναγνωρίσεως
τοϋ δλου εργου σας δι, αuτήν καί μέ ίδιαιτέραν ευ

μοσία γνώμη, εν τούτοις, άναμένει τώρα νά μάθη κάτι άλ
λο: ποίαν στάσι ν θά τηρήσουν όί κ. κ. ήγέται

-fj

τουλάχι

στον τινές εξ αuτών- eναντι τής Κυβερνήσεως, άφοu eγι
ναν fjδη κοινωνοί τών πληροφοριών καί τών ενεργειών της
καί δτι ή άντιπολίτευσις θά άντιληφθfj δτι ύπάρχουν άπει
ρα θέματα, τά όποία ήμποροuν νά γίνουν άντικείμενον
κομματικής εκμεταλλεύσεως, άλλά τό Κυπριακόν πρέπει,
εστω τώρα, εστω καί άργά, νά μείνη εξω του κύκλου του

κομματισμοί> καί του καφενείου 219 •

γνωμοσύνη ν διά τήν δλως ίδιαιτέραν στοργήν πού
επεδείξατε καί επιδεικνύετε πρός τήν πελοποννησι

ακήν πρωτεύουσαν». 'Ο Κ. Καραμανλής εξέφρασε
τή χαρά του γιά τήν επίσκεψη στήν Πάτρα, μέ τήν
όποία, δπως είπε, τόν συνδέουν συγγενικοί δεσμοί.
«Διά τήν πόλιν σας», πρόσθεσε, «έπραξα δ, τι ύπηyο

ρεύετο άπό στοιχειώδες καθήκον.

'Ελπίζω δέ ότι

συντόμως θά εί5ρω τήν εύκαιρίαν νά συνεχίσω τό έν
διαφέρον μου διά τήν πόλιν τών Πατρών, ή όποία

είναι άξία καλυτέρας τύχης καί μεyαλυτέρας βοηθεί
ας διά νά έπανεύρη τήν παλαιάν αίyλην της».
'Η θερμή ύποδοχή πού επιφυλάχτηκε στόν Κ.

Καραμανλή όφειλόταν καί στό γεγονός δτι, μετά άπό
άγονες προσπάθειες πενήντα ετών, ό πρωθυπουργός

εξασφάλισε τά μέσα γιά τήν αΠοπεράτωση του νέου
ναοϋ τοϋ πολιούχου της πόλεως.
Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1955

Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκης, μέ
εντολή τοϋ πρωθυπουργοί>, δέχεται τούς άρχηγούς
τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως σέ ενημερωτική
σύσκεψη πάνω στά θέματα τής εξωτερικής πολιτι
κής, κυρίως τό Κυπριακό καί τίς ελληνοτουρκικές

3
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Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε
ται σέ συνεδρίαση τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, μέ κύ
ριο θέμα ήμερήσιας διατάξεως τίς εξελίξεις τοϋ Κυ

πριακοί>. Είδικότερα, εξετάστηκε ή σκοπιμότητα τής
υίοθετήσεως τής προτάσεως τής 'Εθναρχίας γιά νέα
προσφυγή τής 'Ελλάδος στόν ΟΗΕ, βάσει τοϋ άρ
θρου

15, τό

όποίο εχει εφαρμογή σέ θέματα επείγου

σας άνάγκης. 'Ο ύπουργός των 'Εξωτερικών άνα
φέρθηκε στίς εκθέσεις τοϋ πρέσβη στήν ΟΜσιγ

κτων, Γ. Μελίi, του μόνιμου αντιπρόσωπου στόν

ΟΗΕ, Χ. Ξανθόπουλου

- Παλαμίi,

καί τοϋ καθηγητή

Ι. Σπυρόπουλου, οί όποίες συμπίπτουν απόλυτα στήν

άποψη δτι δέν είναι σκόπιμη καί συμφέρουσα ή κατά
θεση προσφυγής στήν τρέχουσα σύνοδο τής Γενικής
Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ· παραπλήσιες ύπήρξαν καί οί
είσηγήσεις των άρμόδιων ύπηρεσιών του ύπουργείου

τών 'Εξωτερικών.
Μετά τή λήξη τοϋ 'Υπουργικου Συμβουλίου εκδό
θηκε τό άκόλουθο ανακοινωθέν:
«'Η Κυβέρνησις παρακολουθοuσα μέ άδιάπτωτον ενδι-
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'Επίσκεψη τοD Κ. Καραμανλή στήv Πάτρα.
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τελευταίως ληφθέντα έν Κύπρφ άνελεύθερα μέτρα, δέν

'Απεφασίσαμεν όπως καθιερωθή έπίδομα άκρι

2.

αφέρον τάς έξελίξεις του Κυπριακοί), καί μάλιστα μετά τά

βείας ζωής άναλόγως τόπου διαμονής τών δημοσίων

εκρινε συμφέρουσαν κατά τήν παροuσαν φάσιν του ζητή

ύπαλλήλων, τής χώρας διαιρουμένης είς ζώνας, βά

ματος τήν άσκησιν έκ νέου προσφυγής κατά τήν τρέχου

σει τοv κατά τόπους κόστους τής ζωής.

σαν σύνοδον τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή Κυβέρνησις
ijχθη ε{ς τήν άπόφασιν ταύτην, λαβοuσα ύπ' όψιν τάς ει
σηγήσεις τών ύπευθύνων ύπηρεσιακών της συμβούλων καί
δεόντως σταθμίσασα δλα τά στοιχεία, ι'iτινα εχει είς τήν

διάθεσίν της καί τά όποία άποτελοuν άσφαλή κριτήρια διά
τήν άκριβή έκτίμησιν του εύρυτέρου συμφέροντος κατά
τήν διαχείρισιν του έθνικοu τούτου θέματος».

3.

Διετάχθησαν α{ άρμόδιοι ύπηρεσίαι όπως με

ριμνήσουν διά τήν έφαρμογήν τοv συντάγματος είς

δ, τι άφορii τήν συμμετοχή ν δημοσίων ύπαλλήλων
εlς τά διάφορα ύπηρεσιακά συμβούλια.

4. 'Απεφασίσθη ή άμεσος κατάργησις τοv νόμου
2500 τοv 1953, πλήν τών διατάξεων αύτοv περί δρίου
ήλικίας. Σχετικόν νομοσχέδιον θά τεθή ύπ' όψιν τής

5
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έθνικής 'Αντιπροσωπείας.

1955

Μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως τοϋ πανυπαλ

ληλικοϋ συνεδρίου, δ Κ. Καραμανλής δέχεται τήν
έκτελεστική έπιτροπή τής ΑΔΕΔ Υ καί άνακοινώνει
τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά δεχτεί πολλά άπό
τά αίτήματα των δημοσίων ύπαλλήλων, άνάμεσα στά

όποία καί τήν αϋξηση των άποδοχων δρισμένων κα
τηγοριων έργαζομένων. 'Η έπικοινωνία τοϋ πρωθυ

πουργοϋ μέ τούς έκπροσώπους τής ΑΔΕΔ Υ καί οί
νέες κυβερνητικές άποφάσεις άποτέλεσαν συνέχεια
τής πρώτης συνεργασίας τους, στίς

4

Νοεμβρίου,

όταν δ Κ .. Καραμανλής ε{ χε ένημερωθεί γιά τά αίτή

ματα τοϋ δημοσιοϋπαλληλικοϋ κόσμου καίε{ χε υΙο
θετήσει τό αϊτημα γιά τήν κατάργηση τοϋ Ν.

2500 μέ

τήν πρόσθετη ύπόσχεση νά έξετάσει καί τή δυνατό

5. •Απεφασίσθη

τήν Βουλή ν σχεδίου νόμου προβλέποντας έκτέλεσιν
στεγαστικοv προγράμματος τών δημοσίων ύπαλλή
λων. ·Αρχή τής έφαρμογής τοv προγράμματος τού
του θά γίνη άπό τάς έπαρχίας.

6.

'Απεφασίσθη ή όλοκλήρωσις τής άσφαλίσεως

τής ύγείας τών δημοσίων ύπαλλήλων διά τής άνα
γνωρίσεως δικαιώματος iατρικής καί φαρμακευτικής
περιθάλψεως αύτών καί τών μελών τών οΙκογενειών
των.

7.

'Απεφασίσθη ή διατήρησις καί άναδιοργάνω

σις τοv σανατορίου δημοσίων ύπαλλήλων είς Νταοv
Πεντέλης;;.

τητα έπανορθώσεως των άδικιων, στό στάδιο τής
έφαρμογής του.

ή έγγραφή είς τόν προϋπολογι

σμόν 20 έκατομμυρίων δραχμών καί ή είσήγησις είς

'Ο Κ. Καραμανλής δλοκλήρωσε τίς άνακοινώσεις
του πρός τήν 'Εκτελεστική 'Επιτροπή τής ΑΔΕΔΥ,

Είδικότερα, δ πρωθυπουργός άνακοίνωσε:

μέ τήν άκόλουθη άποστροφή:

«'Η Κυβέρνησις έχει είς τή ν διάθεσί ν της περιω

«Ή πλήρης άποκατάστασις τών δημοσίων ύπαλ

ρισμένον χρόνον καί περιωρισμένα οίκονομικά μέ

λήλων εlς τήν θέσιν έκείνην, τήν δποίαν έπιβάλλουν

σα. Ούτω, παρά τήν άντίθετον έπιθυμίαν της δέν εl

ή δικαιοσύνη καί ή πολύτιμος άποστολή των, καί

ναι δυνατόν νά {κανοποιήση πάντα τά οίκονομικά

δύναται καί πρέπει ν· άναληφθή άπό μίαν Κυβέρνη

αίτήματα τών δημοσίων ύπαλλήλων. Παρά ταύτα ή

σιν διαρκείας, όπως έκείνη πού θά προκύψη άπό τάς

Κυβέρνησις, έκτιμώσα τάς άνάγκας τών δημοσίων

έκλογάς;;.

ύπαλλήλων, κατέβαλε προσπάθειαν {κανοποιήσεως
πολλών έκ τών αίτημάτων αύτών, τά όποία έχρόνιζον
άπό μακρού.

1.

'Εδέχθη όπως ο{ γραμματείς β ' τάξεως, ο{

'Η έφαρμογή των νέων μέτρων προβλέπεται,
σύμφωνα μέ εγκυρες πληροφορίες, νά άρχίσει άπό
τόν 'Ιανουάριο τοϋ νέου ετους.

λαμβάνοντες βασικό ν μισθό ν έκ δραχμών 1.320, άνε
ξαρτήτως προσαυξήσεως διά πολυετή καί εύδόκιμον
ύπηρεσίαν, λάβουν έπί πλέον

80 δραχμάς,

έφ • όσον

εlναι έγγαμοι ή συντηρούν άνέργους γονείς.

»0{ άκόλουθοι,

ο{ λαμβάνοντες μηνιαίον μισθόν

1.115 δραχμών, ο{ γραφείς α ', ο{ λαμβάνοντες μηνι
αίον μισθόν 1.045 δραχμών, ο{ γραφείς β ', ο{ λαμβά
νοντες μηνιαίον μισθόν 935 δραχμών, ο{ τελούντες
ύπό τούς αύτούς ώς άνω όρους, λαμβάνουν κοινωνι
κόν έπίδομα

200 δραχμών.

;;Τό αύτό έπίδομα λαμβάνουν καί ο{ κλητήρες, ο{

δπωσδήποτε είσπράποντες κάτω τών

1.000 δραχμών

μηνιαίως, έφ ·όσον εlναι έγγαμοι ή συντηρούν άνέρ
γους γονείς.

6
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1955

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ προήδρευσε σέ νέα σύ
σκεψη πού εγινε στό Γενικό Λογιστήριο μέ τή συμ

μετοχή τοϋ ύπουργοϋ Οίκονομικων, άναγγέλλει τόν
ύπερδιπλασιασμό τής άμερικανικής βοήθειας γιά τό
ετος

1955-1956:

«Ή άναyyελθείσα διά τό οίκονομικόν έτος 19551956 βοήθεια έκ μέρους τής άμερικανικής Κυβερνή
σεως άνέρχεται είς 76.6 έκατομμύρια δολλάρια, έξ
ών τά 15 παρέχονται ώς δάνειον τεσσαρακονταετοvς
άποσβέσεως έπί τόκφ 3% είς συνάλλαγμα ή 4% είς
δραχμάς. Τό ύπόλοιπον τής βοηθείας έξ 61.6 έκα-
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31 ι

τομμυρίων δολλαρίων παρέχεται ώς δωρεά πρός τόν

προγραμματικών της δηλώσεων. Εlναι καί παραμένει

έλληνικόν λαόν καί ύπό τάς αύτάς ως μέχρι τουδε

άκλόνητος παραστάτης του αίτήματος τών άδελφών

προϋποθέσεις.

μας Κυπρίων πρός άπόκτησιν του ύπερτάτου διά

»'Εκ τής βοηθείας, θά χρησιμοποιηθή ποσόν άν
τιπροσωπευον

1400

έκατομμύρια δραχμών διά τάς

πάντα aνθρωπον άγαθου, τής 'Ελευθερίας. Δέν ύπάρ
χει δύναμις ίκανή νά έμποδίση τόν λαόν τής έλευθέ

άνάγκας του προϋπολογισμου καί ίδίlf διά τήν συνέ

ρας

χισιν τών έκτελουμένων παραγωγικών έργων.

στηριζομένην Κυβέρνησιν άπό του νά έπιτελέσουν

Ή

άποδέσμευσις του ποσου τούτου θά γίνεται, έφ, δσον

είς τό άκέραιον τό έν προκειμένφ καθήκον των.

»Εlμαι εύτυχής, διότι έχομεν άποδείξεις περί του

ή χρησιμοποίησίς του δέν θά πρόκειται νά έχη πλη

δτι δ λαός τής Κύπρου καί ή 'Εθναρχία του άναγνω

θωριστικάς έπιδράσεις έπί τής κυκλοφορίας.

».'Η Κυβέρνησις έχει βάσιμον έλπίδα δτι έντός

12.2

ρίζουν καί κατανοουν τά αίσθήματα καί τάς προσπα

ή άνωτέρω βοήθεια θά

θείας του έλληνικου λαου καί τής Κυβερνήσεώς του

έκατομμύρια δολλάρια είσέτι,

πρός ίκανοποίησιν του ίερου καί νομίμου πόθου τών

του άρχομένου έτους

ένισχυθή κατά

'Ελλάδος καί τήν έπί τής έμπιστοσύνης του

1956

παρεχόμενα συμφώνως τφ Νόμφ

480

του Κογκρέσ

Κυπρίων».

σου είς γεωργικά προϊόντα πρός ένίσχυσιν τών άπό
ρων λαϊκών τάξεων».

7
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1955

Σύμφωνα μέ συμπληρωματικές πληροφορίες άπό

'Ο ύπουργός 'Εργασίας, Στ. Πολυζωγόπουλος,

κυβερνητική πηγή, ή σημαντική αύξηση του ποσου

άναγγέλλει τήν κατάρτιση σχεδίου νόμου «περί τρο

τής άμερικανικής βοήθειας θά συντελέσει ώστε, τήν

ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί άσφαλίσε

επομένη έβδομάδα, νά κατατεθεί στή Βουλή ό προϋ

ως άνεργίας διατάξεως». Μέ τό νέο νομοσχέδιο έπε

πολογισμός πλήρως ίσοσκελισμένος, νά συνεχιστεί

κτείνεται ή άσφάλιση τής άνεργίας σ' όλες τίς περι

τό έκτελούμενο πρόγραμμα έπενδύσεων, τό όποίο μά

φέρειες, όπου ύπάρχει άσφάλιση του ΙΚΑ, καί διευρύ

λιστα διευρύνεται μέ τήν προσθήκη ποσου

νεται δ κύκλος τών έπιδοτούμενων άνέργων σέ πο

300

εκα

τομμυρίων δραχμών γιά νέα εργα, καί νά έπιτευχθεί ή

σοστό

έξισορρόπηση τής οίκονομίας τής χώρας μέ τήν
έξασφάλιση τής νομισματικής σταθερότητας.

διορίζεται ή κατηγορία τών έργαζομένων, άπό
χρι

6
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1955

70%.

Σέ σχετικό δημοσιογραφικό δελτίο, άφου προσ

65

18 μέ

έτών, πού ύπάγονται στήν άρχή του νομοσχε

δίου, άναλύονται οί είδικότερες ·διατάξεις του:

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ τή συνοδεία του ύφυπουρ

'Ησφαλισμένος, του δποίου λύεται ή σχέσις έργασίας,

γου Κοινωνικής Προνοίας Γ. Κατσαφάδου, πραγμα

δικαιοuται έπιδόματος άνεργίας, έφ' δσον έπραγματοποιή

τοποιεί αίφνιδιαστική έπίσκεψη στό πολυιατρείο

θησαν

του ΙΚΑ στήν όδό Πειραιώς. 'Ο πρωθυπουργός παρέ

λευταίων πρό τfjς λύσεως τfjς σχέσεως έργασίας

μεινε γιά μεγάλο διάστημα καί παρακολούθησε τή

τών ήμερών έργασίας τών δύο τελευταίων μηνών μή ύπο

λειτουργία τών διαφόρων τμημάτων άπό πλευρίiς

λογιζομένων. Δύναται δμως, κατόπιν άποφάσεως , α{ ήμέ

έξυπηρετήσεως τών άσφαλισμένων άσθενών, συνο

μίλησε μέ πολλούς άσθενείς καί άκουσε τίς άπόψεις
τόσο τών ϊδιων όσο καί τής διοικήσεως, σχετικά μέ
τήν καλύτερη λειτουργία του πολυιατρείου. νΕδωσε

άκόμη όρισμένες έντολές σχετικώς καί, μεταξύ τών
άλλων, διέταξε τήν ένίσχυση τών τμημάτων του πο
λυιατρείου μέ τήν πρόσληψη νέων ίατρών.
τέλος, δ πρωθυπουργός δήλωσε ότι θά καλέσει

σέ συνεργασία τό διοικητή του ΙΚΑ, γιά νά έξετά
σουν άπό κοινου τό θέμα τής καλύτερης λειτουργίας
τών ίατρείων του ίδρύματος σ' όλόκληρη τή χώρα.

7
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1955

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει, μ~σω τής κυπρια

κής έφημερίδας «Φιλελεύθερος», τό άκόλουθο μήνυ
μα πρός τόν κυπριακό λαό:

125 ήμέραι έν τij άσφαλίσει άνεργίας έντός τών τε

ραι έργασίας νά μειωθοuν είς

100,

14 μηνών,

έφ' δσον μετά παρέλευ

σιν εξαμήνου ijθελε διαπιστωθfj δτι ή διαχείρισις του
'Οργανισμοί) 'Απασχολήσεως καί 'Ασφαλίσεως 'Ανερ

γίας έπιτρέπει τήν έπιδότησιν. Διά του ίσχύοντος νόμου, αί
ήμέραι έργασίας δρίζονται είς

180 έντός τών τελευταίων 14

μηνών.

·Η διάρκεια τfjς καταβολής του έπιδόματος άνεργίας
καθορίζεται ώς άκολούθως: είς τούς εχοντας πραγματο

ποιήσει

180 τουλάχιστον ήμέρας έργασίας, τό έπίδομα κα
5 μfjνας . Είς τούς εχοντας !50 ήμέρας, έπί 3
μfjνας. Είς τούς εχοντας 125 ήμέρας, έπί 2 μfjνας. 'Εν πε
ριπτώσει μειώσεως τών ήμερών έργασίας είς 100, κατα
βάλλεται έπίδομα μέχρι I Υ2 μηνός τό πολύ. Μετά τήν συμ

ταβάλλεται έπί

πλήρωσιν του χρόνου έπιδοτήσεως, διά τήν έκ νέου έπιδό
τησιν άπαιτείται ή πραγματοποίησις τών καθοριζομένων

ήμερών έργασίας.

>>Τό βασικόν έπίδομα άνεργίας δρίζεται είς τά
ήμερομισθίου η τά

40% τοu
50% του μισθοί), τό δποίον έλάμβανεν δ

ι'iνεργος, χωρίς νά ύπερβαίνη τό εκάστοτε ήμερομίσθιον

«Ή Κυβέρνησις έχει έπί του κυπριακου ζητήμα

τος παγίαν πολιτικήν, τήν όποίαν έξέθεσε διά τών

του ά.νειδικεύτου έργάτου ή έργατρίας. Τό ά.νωτέρω βασι
κόν έπίδομα άνεργίας προσαυξάνεται κατά

I 0%

δι' εκα-
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στον προστατευόμενοΥ μέλος οικογενείας, χωρίς τό κατα

κε κυρίως τό θέμα τής ιατροφαρμακευτικής άσφαλί

βλητέον έπίδομα μετά των προσαυξήσεων νά ύπερβαίνη τά

σεως των άγροτών καθώς καί ζωτικά θέματα της έλ

70% του τεκμαρτου ήμερομισθίου, οϋτε καί κατώτερο ν του

ληνικfiς γεωργίας, γενικότερα. Μετά τή λήξη τής

ήμίσεος του ήμερομισθίου του άνειδικεύτου έργάτου ή έρ

συσκέψεως, δ πρωθυπουργός &δωσε στή δημοσιότη

γατρίας.

τα μακρά άνακοίνωση:

»Αί ήμέραι έπιδοτήσεως λόγω άνεργίας θεωρουνται ώς
ήμέραι έργασίας διά τήν συμπλήρωσιν των προϋποθέσεων

απονομής τών παροχών άσθενείας» 220 •
Μέ νεώτερη άπόφαση του ύπουργείου 'Εργασίας
στίς

21

Δεκεμβρίου προβλέφθηκε, μέ τή σύμφωνη

γνώμη καί της ΓΣΕΕ, ή βελτίωση των προϋποθέσεων
γιά τή χορήγηση έκτάκτου έπιδόματος στούς μ ή έπι
δοτούμενους άνέργους.

10
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«'Η Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν έξαγγελίαν

αύτής ότι θά λάβη iδιάζουσαν μέριμναν ύπέρ τοv
άγροτικοv πληθυσμοί] τής χώρας, παρά τήν περιορι

σμένη ν άποστολήν αύτής, προήλθεν εiς τήν λήψιν
τών άκολούθων άποφάσεων:

»Πρώτον: 'Εντός τών πρώτων ήμερώv τής άρχο
μένης έβδομάδος κατατlθεται εiς τήν Βουλήν σχέδι

ον νόμου περί τής κοινωνικής τών άγροτών άσφαλί
σεως,

1955

τfj συμπράξει τών ύπουργείων Κοινωνικής

Προνοίας καί Γεωργίας. Διά τοv νομοσχεδίου άντι

·Ο ύπουργός Προνοίας, Π. Λεβαντfiς, άνακοίνω

μετωπίζεται ώς πρώτον στάδιον τής άσφαλίσεως ή

σε δτι προγραμματίστηκε ή έκτέλεση σειρaς στεγα

ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή περlθαλψις

στικών εργων γιά τήν άποκατάσταση των παραπη

τών άγροτών. Χίλια πεντακόσια 'Ιατρεία κα{ 'Υγει

γματούχων προσφύγων στήν περιοχή τών 'Αθηνών.

ονομικοί Σταθμοί θά πλαισιώσουν τήν vπαιθρον έν

'Η

έκτέλεση τών &ργων αύτών άποτελεί τήν άπαρχή

έφαρμογfiς εύρύτερου στεγαστικοί\ προγράμματος.

Στά νέα &ργα περιλαμβάνονται, μετά τήν έξασφά
λιση των σχετικών πιστώσεων, ή άποπεράτωση

228

διαμερισμάτων σtήν Καισαριανή καί ή βελτίωσή
τους μέ πίστωση

τός βραχυτάτου χρονικοί] διαστήματος. Οvτω, πα
λαιόν έμμονο ν καί δίκαιον αίτημα τοv άγροτικοv κό

σμου ίκανοποιείται έξ δλοκλήρου. τέσσερα έκατομ
μύρια περίπου κατοίκων τής ύπαίθρου θά άποκτή
σουν συντόμως iατρούς,

νοσοκόμους, μαfας καί

έκατ. , ή συμπλήρωση του άποχε

φάρμακα ώς καί δλοκληρωτικήν νοσοκομειακήν πε

τευτικου δικτύου της Καισαριανής καί ή χορήγηση

ρlθαλψιν aνευ ούδεμιiiς οiκονομικής έπιβαρύνσεώς

2

δανείων καί οίκοπέδων σέ

200

παραπηγματούχους

των. Ποσόν

120

έκατομμυρίων δραχμών διατlθεται

της ϊδιας περιοχής γιά αύτοστέγαση. 'Επίσης, προ

έκ του κρατικοί] προϋπολογισμοί] διά τό τρέχον έτος

γραμματίστηκε ή άποπεράτωση

διαμερισμάτων

διά τήν κάλυψιν τών δαπανών τοv προγράμματος, εiς

τών ήμιτελών πολυκατοικιών Καλλιθέας, ή άνέγερ

τό δποίον ένσωματοvνται οί fίδη λειτουργούντες

ση ΙΟΟ κατοικιών στόν οίκισμό Νέας 'Αρτάκης, μέ

'Υγειονομικοί Σταθμοί καί τά Κοινοτικά 'Ιατρεία.

48

τήν συμπαράσταση του δήμου Νέας Σμύρνης, ή χορή
γηση

250

οίκοπέδων τής Ν. 'Ιωνίας σέ πρόσφυγες

τής περιοχής 'Αθηνών-Πειραιώς, τών δποίων τάπα
ραπήγματα θά κατεδαφιστοuν, ή άνέγερση έπίσης
στή Ν. 'Ιωνία μέ έργολαβία

100 διώροφων κατοικιών

καί ή κατασκευή του δικτύου ύδρεύσεως του νέου
οίκισμου τής Ν. 'Ιωνίας.
«'Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κύριος Καρα
μανλής», κατέληξε δ ύπουργός στήν άνακοίνωση
του, «ένέκρινεν άπολύτως τήν χαρασσομένην γραμ
μήν, διά τήν άντιμετώπισιν του δλου θέματος. 'Η νέα

ύπ' αύτόν Κυβέρνησις θεωρεί τό στεγαστικόν πρό
βλημα ώς θέμα κοινωνικόν καί έθνικόν, ταυτοχρό

νως, φιλοδοξοuσα νά ύπάρξη ριζοσπαστική καί έν
προκειμένφ)).

10
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»Δεύτερον: Αί πιστώσεις διά τά μικρά κα{ μεγάλα
έγγειοβελτιωτικά έργα (άρμοδιότητος ύπουργείων

Δημοσίων ΥΕργων καί Γεωργίας) αύξάνονται κατά
τό τρέχον έτος εiς 384 έκατομμύρια δραχμών τής πα
ρελθούσης χρήσεως.

»Τρίτον: 'Απεφασίσθη ή αϋξησις τώνμεσοπροθέ
σμων δανείων διά τής 'Αγροτικής Τραπέζης κατά τό
τρέχον έτος είς 204 έκατομμύρια δραχμών έναντι

158

έκατομμυρίων δραχμών, άτι να διετέθησαν κατά τό πα
ρελθόν έτος.

»τέταρτον:

'Απεφασίσθη

ή έγκατάστασις εlς

Θεσσαλονίκην τοv πρώτου εiδικοv πιεστηρίου έπα

ναδεματοποιήσεως τοv έξαγομένου βάμβακος.
δαπάνη ύπερβαίνει τάς

200 χιλιάδας δολλάρια.

Ή
'Επί

πλέον: διά τήν περαιτέρω προστασίαν του βάμβακος

1955

καί τήν ένίσχυσιν τών γεωργικών συνεταιριστικών
όργανώσεων διατlθεvται αί άναγκαιοvσαι πιστώσεις

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

διά τήν ϊδρυσιν νέων έκκοκκιστηρίων βάμβακος,

τείται στό ύπουργείο Γεωργίας σύσκεψη, μέ τή συμ

ίδίrι εiς τάς περιοχάς, όπου τό πρώτον άναπτύσσεται

μετοχή του ύπουργου Οίκισμου Κ(\ί των ύπουργών

ή βαμβακοκαλλιέργεια, ώς ή ΥΗπειρος, Θεσσαλία

καί ύφυπουργών Γεωργίας καί Κοινωνικής Προνοί

καί Θράκη.

ας . Στήν τρίωρη διάρκεια τής συσκέψεως έξετάστη-

»Πέμπτον:

'Απεφασίσθη ή πρός τούς άγρότας
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καταβολή τής άξίας τών διά τάς πολεμικάς άνάγκας

λείψουν νά διατυπώσουν έπιμέρους κριτικές παρα

1940 καί έντεvθεν έπιταχθέντων ζώων μετα

τηρήσεις καί ύποδείξεις. «Χαίρω ίδιαιτέρως>>, τόνισε

άπό του

δ Γ. Κατσαφάδος, ύφυπουργός Κοινωνικής Προνοί

φορiiς.

'Ενεκρίθη ή έπιδότησις τών λιπασμά

ας, «δτι τό νομοσχέδιον ~τυχεν, έν τij ούσί~ τούλά

των τής σιτοκαλλιεργείας κατά τό τρέχον έτος μέ τό

χιστον, τής δμοθύμου έπιδοκιμασίας τής 'Εθνικής

» "Εκτον:

ποσόν τών 37 έκατομμυρίων δραχμών πρός τό παρόν,

'Αντιπροσωπείας. Τοuτο άποδεικνύει δτι ή Κυβέρ

έναντι ποσού

νησις εΙναι δικαιολογημένη νά θέλη, σπεύδουσα, νά

35 έκατομμυρίων δραχμών έπιδοτήσε

ως κατά τήν παρελθούσα ν χρήσιν.

'Επί πλέον, κα

ταργείται ό φόρος κύκλου έργασιών

(6%)

έπί τών

ψηφισθή καί νά έφαρμοσθή τό ταχύτερον τό νομο

σχέδιον>>.

έπιχωρίως παρασκευαζομένων φωσφορικών λιπασμά

Κατά τή συζήτηση του νομοσχεδίου, δ είσηγη

των καί άπεφασίσθη ή άτελής είσαγωγή άζωτούχων

τής τής πλειοψηφίας, Δ. Στεφάνου, άφοu έξέφρασε

καί καλιούχων λιπασμάτων. Παραλλήλως έξησφα
λίσθη μείωσις τής τρεχούσης τιμής τών φωσφορού
χων λιπασμάτων κατά δραχμάς

20

κατά τόνον.

))Διά τής σειρiiς τών μέτρων τούτων έξασφαλίζε
ται ή μείωσις τής τιμής τών λιπασμάτων γενικώς,

τήν βαθει~ προσωπική ικανοποίησή του, συνέχισε
τήν άγόρεbσή του ώς έξής:
«ΕΙμαι βέβαιος, κύριοι συνάδελφοι, δτι κ:αί ύμείς τήν
αύτήν ίκ:ανοποίησιν δοκιμάζετε, διότι προσήχθη ύπό τής
Κυβερνήσεως πρός ψήφισιν τό έν λόγφ νομοσχέδιον, τό

Ιδιαιτέρως δέ τής σιτοκαλλιεργείας παρά τήν αίσθη

όποίον άποσκοπεί είς τήν άσφάλισιν κατά τής νόσου όλο

τήν αϋξησιν τών τιμών είς τήν διεθνή άγοράν. 'Ιδι

κλήρου του γεωργικοί) πληθυσμοί) τής χώρας.

αιτέρας μεταχειρίσεως θά τύχουν ο{ καλλιεργηταί
τών όρεινών περιοχών.

)) "Εβδομον:

»·Υπέρ τό ήμισυ του πληθυσμοu αύτής ύπάγεται είς τήν

κοινωνικήν άσφάλισιν έν τφ παρόντι ~ναντι τής νόσου, μέ

Διά τήν προώθησιν τής έπιλύσεως

του άπό τόσων έτών χρονίσαντος ζητήματος τής έκ

δόσεως τών τίτλων κυριότητος (παραχωρητηρίων
πρός τούς άποκατασταθέντας άκτήμονας καλλιεργη

τάς, γηγενείς καί πρόσφυγας) άπεφασίσθη ή όργά
νωσις μεταβατικών συνεργείων, τά όποία θά έπιμελη
θοvν τής έπί τόπου έκδόσεως έπιδόσεως είς τούς έν

τήν προοπτική ν νά συμπληρωθή αϋτη, έφ' δσον τό έπιτρέ

ψουν αί οίκονομικαί δυνατότητες του τόπου καί δημιουρ
γηθοuν αί κατάλληλοι προϋποθέσεις διά τούς κλάδους τής
άσφαλίσεως ~ναντι τών κινδύνων του γήρατος καί του θα
νάτου.
»ΕΙναι άναμφίβολον δτι έκ των έξαγγελθέντων ύπό του
άξιοτίμου Προέδρου τής Κυβερνήσεως πρό όλίγων ήμε
ρών μέτρων ύπέρ των άγροτών, ή καθιέρωσις του θεσμοu

διαφερομένους καί μεταγραφής τών παραχωρητηρί

τής κοινωνικής άσφαλίσεως, μέ πρώτον σταθμόν τήν ία

ων. Τά άναγκαία μέτρα θά τεθούν τό ταχύτερον είς

τροφαρμακευτικήν περίθαλψιν, άποτελεί τό σπουδαιότε

έφαρμογήν διά νά τερματισθή τό συντομώτερον ή

ρον καί βασικώτερον έκ των μέτρων αύτών, διότι ίκανο

άπό δεκαετηρίδων vφισταμένη έκκρεμότης, είς τρό

ποιεί μίαν ~κδηλον καί έπιτακτικήν άνάγκην του άγροτι

πον ώστε νά άποκτήσουν ο{ κληρούχοι τόν δριστι

κοu πληθυσμοu.

κόν τίτλον κυριότητος. Τό θέμα τούτο άπασχολεί
ζωηρώς

215 χιλιάδας

άποκατασταθείσας άγροτικάς

οΙκογενείας.

)) Ή Κυβέρνησις

πιστεύει δτι τά άποφασισθέντα

μέτρα άποτελοvν έκδήλωσιν έπιβαλλομένης πολιτι
κής vπέρ τών άγροτών καί δτι θά ένισχύσουν τήν

»'Επί σειράν έτών ύπήρξεν καθολικόν καί έπιτακτικόν
τό αίτημα του άγροτικοu κόσμου νά άποκτήση καί αύτός

ίατροφαρμακευτικήν, στοιχειώδη ~στω, περίθαλψιν πρός
προστασίαν τής ύγείας του. οι άγρόται μας, ή σπονδυλική

στήλη του ~θνους, ώς είθισται νά άποκαλοuνται άπό μα

κροu, ήρχισαν νά συνειδητοποιοuv τήν άντίληψιν δτι ή
περισσότερον παρημελημένη καί έγκαταλελειμμένη τάξις

άντίληψιν δπως τό κοινωνικόν σύνολον συμβάλη θε

εΙναι ή ίδική των, λόγω άκριβώς του γεγονότος δτι είς τάς

τικώς εlς τήν προστασίαν καί τήν άνακούφισιν του

περισσοτέρας τών περιπτώσεων δέν εύρίσκουν ίατροφαρ

άγροτικοv πληθυσμού, δ δποίος άποτελεί τό θεμέλι

μακευτικήν καί νοσοκομειακήν περίθαλψιν καί έκτου γε

ον τής κοινωνικής μας εvσταθείας)).

γονότος δτι όλόκληροι περιοχαί γεωργοκτηνοτροφικαί
στεροuνται ίατροu. Καί δέν πρόκειται δτι έκ τής έλλείψεως

Μέ βάση τίς πρωθυπουργικές έξαγγελίες, τό νο

αύτής θυσιάζονται άδίκως άνθρώπιναι ύπάρξεις, άλλά καί

μοσχέδιο «περί κοινωνικής άσφαλίσεως τών άγρο

περί κινδύνων, οί όποίοι δημιουργοuνται έκ του κοινωνι

άγροτικών

κοί) τούτου προβλήματος, έκ τής υπαρχούσης καί έπεκτει

489 πού λειτουργοuν, τήν πρόσ
1650 ίατρών, 900 μαιών καί νοσοκόμων, μέ στό

νομένης συνεχώς δυσαρεσκείας, κινδύνων είς βάρος του

τών», μέ πρόβλεψη γιά τήν ϊδρυση

1500

ίατρείων, άντί των
ληψη

χο τήν έξασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περιθάλψεως σέ

4

έκατομμύρια άτομα, κατατέθηκε

στή Βουλή χωρίς καθυστέρηση, συζητήθηκε καί

ψηφίστηκε, στό σύνολό του, στίς

16

Δεκεμβρίου.

οίκονομικοu καί κοινωνικοί) καθεστώτος.

•Η

συναίσθησις

τής κοινωνικής άδικίας είς βάρος τής άγροτικής τάξεως
όδηγεί τήν πλέον συντηρητικήν αύτή ν τάξιν πρός έπικινδύ
νους κατευθύνσεις. ·Η παροχή έξ άλλου μιίiς έπιτυχοuς

καί άμέσου ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως καί νοσο
κομειακής τοιαύτης, ή όποία εΙναι δυνατή θά χαρίση τήν

Ύπέρ τής ψηφίσεως τάχθηκαν καί οί έκπρόσωποι

ψυχικήν γαλήνην είς τούς άγρότας, διότι ούτοι δέν θά

των κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως, χωρίς νά παρα-

άγωνιοuν πλέον άπό τήν άσθένειαν τήν ίδικήν των κ:αί τών
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οικογενειών των καί δέν θά έξοργίζωνται άπό τούς άδικαι

άγροτικών καί κοινοτικών είς τήν ϋπαιθρον είς άριθμόν

ολογήτους θανάτους.

άνταποκρινόμενον είς δλας τάς ύπαρχούσας άνάγκας.

»Δέν θά έπεκταθώ είς τήν λεπτομερή άνάλυσιν τοϋ νο

Προβλέπεται οϋτω ή ίδρυσις

1500

κοινοτικών καί άγροτι

μοσχεδίου. Θά έπακολουθήση συζήτησις καί άνάλυσις

κών ίατρείων, έκτων δποίων λειτουργοϋν ijδη

λεπτομερεστέρα κατά τήν κατ' άρθρον συζήτησιν. Περιο

ύγειονομικών σταθμών, έκτων δποίων λειτουργοϋν

ρίζομαι είς τάς γενικάς αύτοϋ γραμμάς.

489

καί

150
55.

»Διά τήν λειτουργίαν τών ύγειονομικών σταθμών καί

α. 'Η παρεχομένη κοινωνική άσφάλισις είς τόν άγρο

iατρείων, θά χρησιμοποιηθοϋν

1650

ίατροί γενικής ίατρι

τικόν πληθυσμόν δέν άποτελεί κοινωνικήν άσφάλισιν ύπό

κής,

τήν παραδεδεγμένη ν εννοιαν αύτής, διότι τό άκολουθούμε

σοκόμοι καί άνάλογον βοηθητικόν προσωπικόν. Μέ τά

νον σύστημα δέν στηρίζεται έπί τών είσφορών τών ήσφα

κοινοτικά καί άγροτικά ίατρεία καί τούς ύγειονομικούς

λισμένων καί έργοδοτών, άλλά άποτελεί καθαράν κρατι

σταθμούς, έξασφαλίζεται ή άνοικτή περίθαλψις των άσφα

κήν παροχήν πρός τόν άγρότην, δ δποίος λαμβάνει ώς

λιζομένων, ή όποία θά συμπληροuται είς τά τμήματα τών

450

μαίαι καί ίσάριθμοι έπισκέπτριαι άδελφαί η νο

δικαίωμα τάς παροχάς τής άσφαλίσεως, δηλαδή τήν ία

ίατρικών είδικοτήτων τών νοσοκομείων. 'Όσον άφορα δέ

τροφαρμακευτικήν του περίθαλψιν, τήν ίδικήν του καί τής

τήν νοσοκομειακήν περίθαλψιν, αϋτη θά παρέχεται διά

οiκογενείας του. Καί ή κατά τοιοϋτον γενναίον τρόπον ρύ

τών νοσηλευτικών ίδρυμάτων τοu ύπουργείου Κοινωνικής

θμισις παρά τής Κυβερνήσεως τής άγροτικής άσφαλίσεως

Προνοίας καί θά καλύπτεται οίκονομικώς διά των σχετι

είς τόν τομέα τής ύγείας ύπήρξεν άπολύτως όρθή καί έπι

κών πιστώσεων τοu ύπουργείου αύτοu. Παραλείπω νά σaς

βεβλημένη. Διότι δ 'Έλλην άγρότης, μέ τόν μικρόν του

άναφέρω τήν δριζομένην έν τφ νομοσχεδίφ σύνθεσιν τών

κλήρον, μέ τό χαμηλόν του εiσόδημα δέν έπαρκεί γενικώς

κοινοτικών καί άγροτικών ίατρείων καί ύγειονομικών

νά καλύπτη τάς άνάγκας μιας στοιχειώδους διαβιώσεως,

σταθμών».

διατροφής, κατοικίας κ.λ.π. καί συνεπώς δέν εΙναι είς θέ
σιν νά είσφέρη πρός προάσπισιν τής ύγείας του. Καί θά

πρέπει κατά πολύ νά αύξηθή τό είσόδημά του διά τήν έπέ

Στή συνέχεια ό είσηγητής τfjς πλειοψηφίας έπι
βεβαίωσε μέ .άντικειμενικά στοιχεία τή δυνατότητα

κτασιν τής κοινωνικής άσφαλίσεως καί είς τούς τομείς τοϋ

τfjς έπαρκους οίκονομικfjς καλύψεως του προγράμ

γήρατος καί τοϋ θανάτου.

ματος ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως τών άγρο

β. 'Η παρεχομένη άσφάλισις έπεκτείνεται είς τό σύνο

τών, γιά νά καταλήξει μέ τήν άκόλουθη άποστροφή:

λον τοϋ άγροκτηνοτροφικοϋ πληθυσμοϋ. Προσδιορίζεται

δηλαδή εύρύτατος δ κύκλος τών άσφαλιζομένων προσώ
πων, άνερχομένων είς

4.000.000

περίπου.

»Είς τήν άσφάλισιν ύπάγονται καί οί προδήλως εuποJ

ροι άγρόται, άλλά προαιρετικώς, δικαιούμενοι έν τοιαύτtJ
περιπτώσει των παροχών τής άνοικτής ιατροφαρμακευτι
κής περιθάλψεως, &ναντι μικροϋ άσφαλίστρου, έκ

50

δρα

χμών κατά κεφαλήν, καί περιωρισμένης συμμετοχής είς
τήν άξίαν των φαρμάκων έκ

30 δραχμών περίπου,
14

μένων τών έχόντων ήλικίαν κατωτέραν των

έξαιρου
έτών, οί

δποίοι είς ούδεμίαν συμμετοχήν ύποβάλλονται. Οί άποδε
δειγμένως εύποροι θά τύχουν ένδεχομένως καί κλειστής
περιθάλψεως ύπό δρους, οί δποίοι θά καθορίζωνται είς έκ

δοθησόμενον διάταγμα. 'Όλοι οί μή εϋποροι άγρόται είς

«Τό Κράτος εΙναι είς θέσιν καί πρέπει νά έπιβάλη τόν
συντονισμόν καί τήν Ι:νιαίαν προγραμματικήν κατεύθυνσιν
είς τόν τομέα τής ίατρικής άντιλήψεως καί προνοίας του

πληθυσμοu, νά έπιτύχη τήν όρθολογιστικήν διάθεσιν των
οίκονομικών μέσων, νά

έπί τής λιανικής τιμής των φαρμάκων.

γ. Καλύπτεται τό σύνολον τών άναγκών τής άνοικτής

πραγματικήν

»Κύριοι συνάδελφοι, εΙμαι βέβαιος, δτι δ σημερινός
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, τόν δποίον διακρίνει θέλη
σις, θάρρος καί άποφασιστικότης είς τήν λήψιν τών όρθών
καί ένδεδειγμένων άποφάσεων, θά δώση τήν πρέπουσαν
λύσιν καί εiς τό ζήτημα τοuτο, δταν δ Ι:λληνικός λαός κατά
τάς προσεχείς έκλογάς, ώς ήμείς πιστεύομεν, τοϋ έμπι
στευθή τήν διακυβέρνησιν τής χώρας».

ούδεμίαν είσφοράν ύπόκεινται πλήν μικράς τοιαύτης είς

20%

πραγματοποιήση

έποπτείαν καί ελεγχον.

'Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν καί ή σχετική
άποστροφή του βουλευτή Κ. Καλλία:

καί κλειστής περιθάλψεως τοϋ άγρότου καί τών κινδύνων

«Κύριοι συνάδελφοι, τό ούσιώδες καί τό άξιον έξάρσε

είς τόν τομέα τής ύγείας αύτοϋ καί τής οίκογενείας του.

ως δέν ε{ναι αί κατ' ίδίαν διατάξεις καί αί λεπτομέρειαι

Παρέχονται δλαι αί βασικαί παροχαί είς εΙδος, ijτοι ίατρι

του νομοθετήματος, τό ούσιώδες εΙναι ή βασική του άρχή.

κή περίθαλψις εiς iατρεία καί κατ' οΙκον, παρακλινικαί

Αύτό δηλαδή, τό δποίον άλλοτε άπετέλει κόσμημα άπλώς

έξετάσεις, νοσοκομειακή, σανατοριακή, ψυχιατρική περί

των προγραμμάτων, τά όποία έξεφωνοuντο προεκλογικώς,

θαλψις, μαιεύσεις, όδοντιατρική περίθαλψις κ.λ.π. ώς καί

δ ρεαλισμός καί ή άποφασιστικότης τοu Κωνσταντίνου

φαρμακευτική τοιαύτη. 'Όσον άφορα δέ τάς είδικάς παθή

Καραμανλή τό εκαμε πραγματικότητα, εστω καί liν ή πρα

σεις θά χρησιμοποιοuνται οί είδικοί ίατροί τών νοσηλευ

γματικότης

τικών ίδρυμάτων δπως καί iδιώται είδικοί ίατροί καί όδον

άσφαλίσεως του άγρότου είς τό &να μόνον σκέλος της,

τίατροι διά συλλογικών συμβάσεων.

δηλαδή είς τήν ίατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν. Ούσιωδέ

δ. Πρός τόν σκοπόν αύτόν προωθείται καί άναπτύσσε

έπέβαλε

τόν

περιορισμόν

στατον γεγονός εΙναι δτι προστίθενται

100 νέοι

τής

1000

κοινωνικής

νέα ίατρεία

ται κατά τρόπον άποφασιστικόν δ ύφιστάμενος σήμερον

καί

'Υγειονομικοί Σταθμοί καί έξασφαλίζεται καί

ύγειονομικός καί νοσηλευτικός έξοπλισμός τής χώρας διά

ή δαπάνη διά τήν λειτουργίαν των, ή όποία δέν άποτίθεται

τής συμπράξεως τών δύο ύπουργείων Προνοίας καί Γεωρ

είς liλλους ώμους εξασφαλίζεται έκ του τρέχοντος προϋ

γίας. Προωθείται ή όργάνωσις καί λειτουργία τών νοση

πολογισμοΙ).

λευτικών ίδρυμάτων, ύγειονομικών σταθμών καί ιατρείων

»Κύριοι βουλευταί, δένεΙ ναι στιγμή νά έξετάσωμεν

ou-
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κών άσφαλίσεων εiς τήν ϋπαιθρον. 'Ο άγρότης -καί μά

καί τά προβλήματα, τά όποία τήν άπασχολουν έν τφ συνό

λιστα δωρεάν- θά εχη πλέον εiς τήν διάθεσίν του iατρόν,

λφ. Γεγονός εΙναι δτι τό πρόβλημα τής ύγείας αποτελεί

φαρμακοποιόν, νοσοκόμον. ΟΙαδήποτε έπιβάρυνσις τοϋ

ενα άπό τά σημαντικώτερα προβλήματα τής &.γροτικής τά

συνόλου ε{ναι εύπρόσδεκτος δι' ενα τοιουτον σκοπόν,

ξεως, &.κριβώς διότι εύρίσκονται &.πομεμονωμένοι οί ιiγρό

μέ τόν δποίον θά &.ναγεννηθή τό χωριό καί θά άποκτήση

ται, &.κριβώς διότι ύπάρχουν περιπτώσεις, δπου τά συγκοι

άνθρωπίνους δρους ζωής τό ήμισυ του πληθυσμου τής

νωνιακά μέσα δέν έπιτρέπουν οuτε τήν προσέλευσιν του

'Ελλάδος .

iατροϋ, πολύ δέ περισσότερον τήν άφιξιν τοϋ &.σθενοϋς εiς

Καί ή «Καθημερινή» παρατηρεί:

τόπον δπου ύπάρχουν iατροί. Διά τουτο, εΙναί κολοσσιαία
ή κοινωνική σημασία τής παροχής ιατροφαρμακευτικής

Οuτε άνέφικτον πρακτικώς ε{ ναι τό σχέδιον νόμου περί

περιθάλψεως εiς τήν ϋπαιθρον. Δέν ε{ναι μεγάλη ή σημα

κοινωνικής &.σφαλίσεως τών άγροτών πού κατέθεσεν ή

σία τοϋ μέτρου μόνον διότι &φορά

έκατομμύρια τοϋ έλ

Κυβέρνησις εις τήν Βουλήν, οuτε προεκλογικόν τέχνασμα,

ληνικου λαοϋ. ΕΙναι καί γενικώτερον κοινωνική ή σημα

δπως iσχυρίζεται ή εντυπος δημαγωγία. Τό θέμα άπησχό

σία τούτου, διότι &.φορa τήν κατ' έξοχήν τάξιν έπί τής

λησε κατ' έπανάληψιν καί τάς παλαιοτέρας Κυβερνήσεις,

δποίας στηρίζεται τό έλληνικόν εθνος, &.λλά καί διότι παρέ

ιδιαιτέρως δέ τάς Κυβερνήσεις του Κέντρου, αί δποίαι ήρέ

χεται έκεί δπου ήτο &.πρόσιτος μέχρι τουδε ή ιατροφαρμα

σκοντο νά κάμνουν πολύ φιλολογικόν θόρυβον καί καμμί

κευτική περίθαλψις. 'Επί πλέον, διά τής λήψεως μέτρου,

αν έφαρμογήν. ·Η σημερινή Κυβέρνησις, διότι έργάζεται

ώς ή χορήγησις iατροφαρμακευ-J;ικής περιθάλψεως, έπι

μέ αύστηρώς πραγματικόν πνευμα, εκρινε χρήσιμον νά θε

4

τυγχάνεται ή συγκράτησις τών &.γροτών εiς τήν ϋπαιθρον,

μελιώση έπί στερεών βάσεων ενα τεραστίας σημασίας διά

τουτο δέ εχει κολοσσιαίαν καί οiκονομικήν καί κοινωνι

τόν άγροτικόν κόσμον θεσμόν, χωρίς τόν δποίον δέν ήμ

κήν σημασίαν. Ή χορήγησις τής περιθάλψεως συντελεί

πορεί νά προαχθή ή κοινωνική καί οικονομική ζωή τής

έπίσης εiς τήν ιiπελευθέρωσιν τής πολιτικής συνειδήσεως

ύπαίθρου.

τοϋ ιiγρότου, δ δποίος ύφίσταται έπιρροάς μέχρι σήμερον,
έν τιj &.ναζητήσει τοϋ τρόπου &.ντιμετωπίσεως τών προ
βλημάτων τής ύγείας του. Βεβαίως &.πομένει διά όλοκλή
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ρωσιν τής κοινωνικής &.σφαλίσεως του &.γρότου, τό δυ

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

σκολώτερον μέρος, δηλαδή ή χορήγησις συντάξεων λόγω

φείο καί εχει ένημερωτική συνομιλία μέ τούς προέ

θανάτου, γήρατος καί άναπηρίας. Καί βεβαίως ή δλοκλή

δρους των 'Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών 'Επι

ρωσις άπαιτεί νά ύπάρχουν προϋποθέσεις, αί όποίαι δέν

μελητηρίων τής χώρας πού ε{χαν μετάσχει στήν πρό

εΙναι άκόμη δυνατόν νά θεωρηθουν ώς δραταί. 'Εκείνο ,

σφατη έπιμελητηριακή διάσκεψη. Στό είδικότερο

έπίσης, τό δποίον πρέπει Ιδιαιτέρως νά έξαρθή ε{ναι δτι τό

περιεχόμενο τής συναντήσεως άναφέρεται τό σχετι

μέτρον, τό δποίον λαμβάνεται σήμερον, εΙναι τμήμα ένός
συνολικοϋ προγράμματος στροφής πρός τήν ϋπαιθρον,

στροφής πρός τόν άγρότην, στροφής πρός τήν έπαρχίαν

τής Έλλάδορ> 221 •

κό είδησεογραφικό δελτίο:
Εiς τόν κ. πρωθυπουργόν έπεδόθησαν τά πορίσματα τής

διασκέψεως καί άνεπτύχθησαν τά κυριώτερα σημεία τών
ληφθεισών άποφάσεων.

'Η πρωτοβουλία τοϋ Κ. Καραμανλή νά άντιμε

'Απαντών, ό κ. Καραμανλής έδήλωσεν δτι ιiπό τής άνα

τωπίσει μέ ταχύτητα καί άποφασιστικότητα τό ζωτι

λήψεως ύπ'αύτου τής πρωθυπουργίας ένεστερνίσθη τά

κό θέμα τής ίατροφαρμακευτικής άσφαλίσεως τοϋ

προβλήματα τής μεσοαστικής τάξεως, έμελέτησεν αύτά

άγροτικοϋ κόσμου εγινε δεκτή μέ ευνοϊκά σχόλια

καί προέβη εiς τήν λήψιν ένδεικνυομένων &.ποφάσεων. Εi

άπό τήν κοινή γνώμη καί τόν ήμερήσιο τύπο. Χαρα

δικώτερον έπί τής καταθέσεως του καταρτισθέντος νομο

κτηριστικό ε{ναι τό άρθρο τής «'Ακροπόλεως»:

σχεδίου τροποποιήσεως τοϋ ΚΗ' ψηφίσματος ε{πεν δτι δ

άρμόδιος ύπουργός θά τό καταθέση έντός τής έβδοΙfάδος

Τά ριζικά καί σοβαρά μέτρα ύπέρ τών άγροτών πού

πρός ψήφισιν εiς τήν Βουλήν. 'Επί του ζητήματο'ς του

άναγγέλλει δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, άποτελουν

ΤΕΒΕ έδέχθη τάς &.πόψεις τής διασκέψεως τών 'Επιμελη

ίστορικήν πράγματι χειρονομίαν τής Κυβερνήσεως. Αί

τηρίων καί εδωσεν έντολήν διά διενέργειαν έκλογών πρός

άγροτικαί μας μaζαι, πού ε{ ναι ή βάσις του έλληνικου λαου

άνάδειξιν αίρετής διοικήσεως καί καταρτισμόν έν συνε

καί ή πηγή τής άνανεώσεώς του, εύρίσκοντο πάντοτε εις

χεί~ νομοσχεδίου ύπαγωγής τούτου εiς τό ύπουργείον

περιφρονητικήν έγκατάλειψιν. Τό χωριό, ή ϋπαιθρος δλό

'Εμπορίου .

κληρος, εΙναι άφημένη εiς τό ελεος του Θεου. Πλήν τοϋ

Διά τήν χρηματοδότησιν τών έπαγγελματιών δ κ. Κα

σκληρου μόχθου καί τής ένδείας του, δ 'Έλλην άγρότης

ραμανλής έδήλωσεν δτι αϋτη θά πραγματοποιηθή δπωσδή

ήτο τελείως άπροστάτευτος εναντι πάσης άσθενείας, συν

ποτε, έντός δέ τών άμέσως προσεχών ήμερων θά δλοκλη

ταρακτικά δέ δράματα έκτυλίσσονται κάθε τόσον εiς τήν

ρωθή δ καθορισμός τών λεπτομερειών τοϋ προγράμματος

ϋπαιθρον &.πό τήν ελλειψιν iατρικής καί φαρμακευτικής

πιστοδοτήσεων.

περιθάλψεως. Αύτήν τήν μόνιμον τραγωδίαν, καμμία Κυ

Διά τά λοιπά θιγέντα θέματα δ κ. Καραμανλής έδήλω

βέρνησις δέν ήθέλησε μέχρι σήμερον νά τήν σταματήση .

σεν δτι θά τά μελετήση μετά τών άρμοδίων ύπουργών,

'Αλλ' ήδη δ κ. Καραμανλής καί οί άρμόδιοι ύπουργοί

λαμβάνων γνώσιν τών καταρτισθέντων νομοσχεδίων καί

θέτουν μέ αποφασιστικότητα καί ταχύτητα, διά πρώτην

θά προβή εις τάς ένδεικνυομένας λύσεις, τάς δποίας συντό

φοράν εiς τά έλληνικά χρονικά, τά θεμέλια τών κοινωνι-

μως θά &.νακοινώση 222 •
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Συγκροτείται στό ύπουργείο 'Εμπορίου σύσκεψη
ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή του ύπουργου Οίκονομικών, του ύπουργου

τιμής τών άγροτικών προϊόντων, έν συνδυασμφ μέ τήν ύπό

του νομοσχεδίου καθιερουμένην τυποποίησιν αύτών, τί
θενται στερεαί αί βάσεις πλήρους έλέγχου τών τιμών, ένώ
ταυτοχρόνως περιορίζεται δ μεγάλος άριθμός τών μεσολα

καί του ύφυπουργου Γεωργίας καί 'Εμπορίου, του

βούντων προσώπων καί έπιτυγχάνεται οϋτως ή καλυτέρα

διοικητή τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος καί άρμόδιων

τιμή του προϊόντος, τόσον διά τόν παραγωγόν, δσον καί

ύπηρεσιακών παραγόντων. Παράλληλα μέ τήν έξέ

διά τόν καταναλωτήν.
Τό νομοσχέδιον ένεκρίθη, θά κατατεθή δέ άμέσως είς

ταση τών βασικών θεμάτων του έλαίου, του καπνου

καί του βάμβακος, διευκρινίστηκαν, μετά άπό είσή

τήν Βουλήν πρός ψήφισιν 223 •

γηση του ύπουργου 'Εμπορίου, Β. Παπαρρηγοπού

λου, οί δροι γιά τήν ίδρυση κεντρικών άγορών άγρο
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τικών προϊόντων στήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη.

·Ο Κ. Καραμανλής, σέ δημοσιογραφική έρώτη

Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει τά

ση μέ άφορμή τήν άξίωση τής άντιπολιτεύσεως νά

έξή ς:

σχηματιστεί ύπηρεσιακή Κυβέρνηση γιά τή διεξα

'Επί του θέματος του καπνου διεπιστώθη κατά τήν

γωγή τών έκλογών, παρετήρησε δτι θεωρεί άνεπί

σύσκεψιν, δτι, παρά τό γεγονός τής διαθέσεως κατά τό

καιρη κάθε σχετική συζήτηση καί, κατά συνέπεια,

τρέχον ετος διά πλασματικά δάνεια

~κατομμυρίων

δέν πρόκειται νά τήν παρακολουθήσει. «"Οταv θά

δραχμών περισσοτέρων του παρελθόντος ετους, έσημειώ

έπιστψ>, πρόσθεσε, «δ χρ6vος τfjς διαλύσεως τfjς

100

θη είς ώρισμένας περιπτώσεις άνεπάρκεια τών χορηγήσε
ων τής 'Αγροτικής Τραπέζης, διότι ή έφετεινή παραγωγή

εlναι πολύ μεγαλυτέρα τής περυσινής καί διότι ηύξήθη δ
άριθμός τών αίτούντων παραγωγών. Πρός άντιμετώπισιν
τής άνεπαρκείας αύτής, άπεφασίσθη δπως, άναλόγως τών

ίδιαιτέρων συνθηκών καί τών παρουσιαζομένων άναγκών
κατά περίπτωσιν,

χορηγηθουν συμπληρωματικά

ποσά,

Βουλής καί τfjς προκηρύξεως τώv έκλοyώv, θά έκθέ
σω τάς άπ6ψεις μου έπί τfjς άξιώσεως τfjς άvτιπολι
τεύσεως». Καί διευκρίνησε δτι μέ τό θέμα τών έκλο
γών θά άσχοληθεί μετά τίς έορτές.
Σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει άκόμη

τά έξής:

ώστε ή ένίσχυσις τών παραγωγών νά εlναι έπαρκής.
Ώς πρός τό έλαιόλαδον, πρός τόν σκοπόν δπως έπι

τευχθή ή μείωσις τών σημερινών τιμών αύτου, άπεφασίσθη
έν συνδυασμφ μέ τήν διάθεσιν είς τήν κατανάλωσιν σπο
ρελαίου είς άπεριορίστους ποσότητας, ή άπαγόρευσις πά

σης έξαγωγής άνευ ούδεμιaς έξαιρέσεως.
Συνεζητήθη έπίσης καί έδόθη έντολή είς τάς άρμοδίας
ύπηρεσίας, δπως μελετηθή ή λήψις συμπληρωματικών μέ
τρων, μεταξύ τών δποίων καί ή ϊδρυσις είς τά μεγάλα άστι
κά

κέντρα πρατηρίων

λιανικής πωλήσεως

μαγειρικου

σπορελαίου είς χαμηλάς τιμάς.

Διά τόν βάμβακα, συνεζητήθη ή λήψις συμπληρωματι
κών μέτρων, διά τήν προώθησιν τής έξαγωγής.
τέλος, δ ύπουργός 'Εμπορίου κ. Παπαρρηγόπουλος

προέβη είς λεπτομερή είσήγησιν έπί του νομοσχεδίου περί
ίδρύσεως κεντρικών άγορών είς τήν περιφέρειαν τής τέως

Διοικήσεως Πρωτευούσης καί είς τήν Θεσσαλονίκην καί
Ι.δρύσεως είς τά παραγωγικά κέντρα τοπικών άγορών καί
κέντρων διαλογής άγροτικών προϊόντων. Διά του νομο

σχεδίου τούτου, του δποίου ή μεγάλη σημασία εlναι προ

'Αναφερόμενος περαιτέρω είς τά δημοσιευόμενα, δσον

άφορα τόν καθορισμόν τής ήμερομηνίας τών έκλογών, τής
προσωπικής του στάσεως κατά τάς έκλογάς καί συνεννοή
σεών του μετά διαφόρων πολιτευτών πρός έκλογικήν συ

νεργασίαν, δ κ. πρωθυπουργός έβεβαίωσεν δτι τό θέμα τών
έκλογών δέν άπασχολεί πρός τό παρόν οϋτε αύτόν προσω
πικώς οϋτε τήν Κυβέρνησιν, εχουσαν νά άντιμετωπίση άλ
λα άμεσώτερα σοβαρά ζητήματα.

v

Άλλωστε ή Κυβέρνησις

έξ αίτίας άκριβώς τών ζητημάτων αύτών δέν έπιθυμεί καί
δέν εχει συμφέρον νά δημιουργηθή άπό τώρα εντονος προ

εκλογική άτμόσφαιρα, ή όποία θά περισπάση τήν δραστη
ριότητά της.

·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έξήγησεν έν συνε
χεί~ δτι, έάν έπέδειξεν ή Κυβέρνησις σπουδήν είς τήν ψή

φισιν του έκλογικου νόμου, τό επραξε μόνον διά νά δώση
είς τά κόμματα πλήρη έπάρκειαν χρόνου διά νά προπαρα

σκευασθουν διά τόν έκλογικόν άγώνα 224 •
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φανής, έπιδιώκεται ή προστασία τόσον τών παραγωγών,

Μετά τή γνωστοποίηση τής κυβερνητικής έντο

δσον καί τών καταναλωτών, διά τής μειώσεως τής μεγάλης

λής γιά τήν άνάκληση άπό τό Στρατηγείο τής Σμύρ

διαφοράς, ήτις ύφίσταται σήμερον μεταξύ τής τιμής είς ή ν

νης του ταξίαρχου Γερανόπουλου, έπιτελάρχη του

οί παραγωγοί πωλουν τά προϊόντα των καί έκείνης είς ήν

ύποπτέραρχου Γκρούντερτορφ, δ έπικεφαλής του

ταυτα φθάνουν είς τήν κατανάλωσιν. Ή ελλειψις κεντρι
κών άγορών άποτελεί τήν κυριωτέραν αίτίαν τής παρατη
ρουμένης άναρχίας τών τιμών τών άγροτικών προϊόντων

καί τής άδυναμίας έλέγχου τών τιμών αύτών είς τούς τό
πους τής παραγωγής.

Διά τής ίδρύσεως συγχρονισμένων κεντρικών άγορών
είς τά δύο μεγάλα άστικά κέντρα, ώς καί τής δημιουργίας
τοπικών άγορών είς τούς τόπους τής παραγωγής, δπου θά

'Αρχηγείου του ΝΑΤΟ στή Νεάπολη, ναύαρχος Φέ

τστελερ, διατύπωσε τήν παράκληση νά άναβληθεί ή
μετακίνησή του γιά ενα 20ήμερο, προκειμένου νά
άναπληρώσει

τόν

άρχηγό

τής

'Αεροπορίας

του

Στρατηγείου κατά τήν έπικείμενη άπουσία του στή
Νεάπολη καί τό Παρίσι.
Ή άνάκληση άποφασίστηκε άπό τήν rΚυβέρνη-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ση, δταν διαπιστώθηκε δτι δ 'Έλληνας άξιωματικός,

τημένος νά διαπραγματευθή άλλ

χωρίς νά ζητήσει τήν άπαιτούμενη άδεια, προσκά

τής συνομιλίας μας εlς Κυβέρνησίν του.

λεσε τή σύζυγό του νά έπιστρέψει στή Σμύρνη, μετά
δ

πρωθυπουργός

ότι θά άνέφερε τά

»'Εν συνεχεί(f μέ ήρώτησεν έάν έλληνική Κυ

βέρνησις θά ή το διατεθειμένη νά συστήσυ εlς 'Αρ

τά γεγονότα του Σεπτεμβρίου.
Σέ άπάντηση,

'

καί ύπουργός

χιεπίσκοπον δεχθή έπανάληψιν συνομιλιών, άλλά

'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Καραμανλής, διεβίβασε τήν

δυνάμεθα τφ άπευθύνωμεν συστάσεις έπί τούτφ, έφό

άρνησή του νά ίκανοποιήσει τήν έπιθυμία του ναυ

σον ήμέτερον ύπόμνημα θά άπετέλει βάσιν διαπρα

άρχου Φέτστελερ, μέ τήν παρατήρηση δτι πρόκειται

γματεύσεων.

γιά «ζήτημα καθαρώς καί άποκλειστικώς έλληνικής

»Μέ ήρώτησεν άκολούθως έάν, έπαναλαμβανομέ

πειθαρχίας», καί εδωσε έντολή στόν άντικαταστάτη

νων τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 'Αρχιεπισκόπου

του άνακληθέντος άξιωματικοu νά άναχωρήσει αύ

καί Κυβερνήτου έπί τής άνωτέρω βάσεως, θά ήτο

θημερόν γιά τή Σμύρνη.

δυνατόν ε[τε είς ήμiiς εzτε είς 'Αρχιεπίσκοπον νά
άναστείλη δρaσιν ΕΟΚΑ. Τψ άπήντησα ότι έλληνι

14

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

κή Κυβέρνησις δέν έχει τοιαύτην δυνατότητα, διότι

1955

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επισκεψη καί
εχει μακράς διαρκείας συνομιλία μέ τό Βρετανό πρέ

σβη στήν 'Αθήνα, μέ άντικείμενο τίς διαπραγματεύ

σεις γιά τήν έξεύρεση λύσεως του κυπριακοί) ζητή
ματος.

Στό περιεχόμενο τής συναντήσεως άναφέρεται δ
ίδιος δ 'Έλληνας πρωθυπουργός σέ τηλεγράφημά

ούδεμίαν σχέσιν έχει μετά τής ΕΟΚΑ. "Οσον άφορii

Άρχιεπίσκοπον, εlπον ότι δέν γνωρίζω δποίας έχει
έν προκειμένφ δυνατότητας, άλλά νομίζω ότι, aν εlχε
τοιαύτας καί έπανελαμβάνοντο αί συνομιλίαι, πιθα
νόν νά τάς έχρησιμοποίει.

)) Ό

v Αγγλος

πρέσβυς μοί έδήλωσεν ότι θά τηλε

γραφήση άπόψε τά άνωτέρω είς κ. Μάκ Μίλλαν)l25 •

του, αύθημερόν, πρός τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών,

['Η βρετανική άπάντηση στό ύπόμνημα τής έλληνι

Σ. Θεοτόκη:

κής Κυβερνήσεως μέ ήμερομηνία Sης Δεκεμβρίου,

«Μετ'

v Αγγλου

πρεσβευτοfJ, ζητήσαντος έπιμό

νως νά μέ Γδη άπό πρωίας παρελθούσης Δευτέρας,
έσχον σήμερον έσπέραν μακράν συνομιλίαν συνοψι

ζομένην ώς έξής:

» v Αγγλος

ε{χε έπιδοθεί ήδη, στίς

9 Δεκεμβρίου,

μέ τό άκόλου

θο περιεχόμενο:
«Είς άπάντησιν τών παρατηρήσεων τής έλληνικής Κυ
βερνήσεως έφ' ώρισμένων σημείων τής δηλώσεως τής Κυ

πρεσβευτής διετύπωσε παράπονον ότι,

βερνήσεως τής Αύτής Μεγαλειότητας, άναφορικώς πρός

ένώ άγγλική Κυβέρνησις πράττει δ, τι τό δυνατόν

τήν στάσιν της εναντι τής Κύπρου, ή Κυβέρνησις τής Αύ

πρός έξεύρεσιν λύσεως διά Κυπριακόν, έλληνική

τής Μεγαλειότητας παρέχει τάς έξής διευκρινήσεις:

Κυβέρνησις λαμβάνει άρνητικήν θέσιν χωρίς νά δια

Ι. Καθ' όσον άφορα τήν έφαρμογήν είς τήν Κύπρον τής

'Απήντησα

άρχής τής αύτοδιαθέσεως, έφιστiiται ή προσοχή τής έλλη

ότι δέν έχει δίκαιον, διότι έλληνική Κυβέρνησις δι'

νικής Κυβερνήσεως έπί τών παρατηρήσεων του Βρεταννοu

τυπώνη συγκεκριμένας άντιπροτάσεις.

ύπομνήματος τής 5ης Δεκεμβρίου έξέθεσε σαφώς τάς
άπόψεις της όσον άφορα τάς προϋποθέσεις ύπό τάς

δποίας θά ήτο δυνατόν νά έπιδιωχθή προώθησις ζη
τήματος, καί ότι διά λόγους εύπρεπείας καί λεπτότη
τας έναντι άγγλικής Κυβερνήσεως δέν έτέθησαν
συγκεκριμένοι όροι. 'Εάν όμως άγγλική Κυβέρνησις

ύπουργοu τών 'Εξωτερικών ένώπιον τής Βουλής τών Κοι
νοτήτων, τήν 5ην Δεκεμβρίου

1955,

καί ίδίως έπί των λε

χθέντων ύπ' αύτοu άναφορικώς πρός τόν χρόνον καί τάς
συνθήκας, ύπό τάς δποίας ή άρχή αϋτη θά ήδύνατο νά

έφαρμοσθή .

2.

Οί κύριοι όροι, ο{ δποίοι δέον νά ληφθοuν ύπ'όψιν,

δέν εύρίσκονται ολοι ύπό τόν άποκλειστικόν ελεγχον τής

έπιθυμεί γνωρίζη πώς έλληνική Κυβέρνησις άντι

Κυβερνήσεως τής Αύτής Μεγαλειότητας. Κατ' άκολουθί

λαμβάνεται λύσιν προβλήματος, δηλώ ότι, κατά τήν

αν, ή Κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειότητας δέν δύναται

γνώμη ν μου, Κύπριοι θά ή το δυνατόν νά δεχθοfJν πρό

έπί του παρόντος νά δώση καμμίαν διαβεβαίωσιν ώς πρός

τα σι ν άπηλλαγμένην άπό τόν έν τfj τελευταί(f άγγλι

τό πότε ή αύτοδιάθεσις θά εΙ ναι έφικτή. 'Αλλ' όταν τό

κfj διατυπώσει περιλαμβανόμενον όρον περί συμμα

νέον σύνταγμα θά εχη τεθή έν ίσχύι καί λειτουργή {κανο

χικών ύποχρεώσεων καί καθορίζουσαν, εί δυνατόν,

ποιητικώς, ή Κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειότητας θά

προθεσμίαν έφαρμογής αύτοδιαθέσεως μεταξύ πέντε
καί δέκα έτών. Μέ ή ρώτησε τότε, έάν θά ήτο δυνατόν
νά δρισθή μέν προθεσμία άλλ' ύπό τήν αίρεσιν τής
έκτιμήσεως κατά τήν έποχήν έκείνην τής διεθνοfJς

καταστάσεως. τφ άπήντησα ότι τοfJτο θά ή το άπαρά
δεκτον, διότι ούσιαστικώς θά έματαίωνε τόν έπιδιω
κόμενον σκοπόν. Είς τό σημείον τοfJτο

εΙναι πρόθυμος νά διεξαγάγη συνομιλίας μέ τούς έκλεγη
σομένους άντιπροσώπους του κυπριακοί) λαοu. Είς τάς συ

νομιλίας αύτάς, οί άντιπρόσωποι του λαοu τής Κύπρου θά
εχουν πiiσαν δυνατότητα νά έκφράσουν τάς άντιλήψεις
των καί νά είσηγηθοuν προτάσεις άφορώσας τό μέλλον τής
νήσου.

3.

Διευκρίνησις έζητήθη άναφορικώς πρός τήν δήλω

VΑγγλος

σιν τής Κυβερνήσεως τής Αύτοu Μεγαλειότητας, περίτής

πρεσβευτής μοί έδήλωσεν ότι δέv εlναι έξουσιοδο-

άνάγκης όπως ή Κυβέρνησις τής Αύτοu Μεγαλειότητας
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πεισθη δτι οίαδήποτε τελική λύσις θά διασφαλίζη τά

καί είς άπάντησιν ήτοίμασεν ώρισμένας έξηγήσεις καί δια

στρατηγικά συμφέροντα τόσον του ·Ηνωμένου Βασιλείου,

σαφηνίσεις ώς καί μίαν τροποποίησιν του τύπου. Μέ τήν

δσον καί τών συμμάχων αύτοu καί περί της προθέσεως

τροποποίησιν αύτήν, ώς ή έλληνική Κυβέρνησις γνωρίζει,

αύτης δπως έργασθη ύπέρ μιάς λύσεως, ή όποία θά ίκανο

δ τύπος έθεωρήθη έκ μέρους της άμερικανικής Κυβερνή

ποιη τούς πόθους τοu λαοu της Κύπρου έντός τοu πλαισίου

σεως ώς δημιουργικός καί έποικοδομητικός . 'Όθεν ή Κυ

των συνθηκών καί συμμαχιών, τάς όποίας εχουν συνομο

βέρνησις της Αύτής Μεγαλειότητος έλπίζει δτι ή έλληνι

λογήσει αί χώραι, αί ένδιαφερόμεναι διά τήν liμυναν της

κή Κυβέρνησις θά άποφασίση έπί δύο τινών:

'Ανατολικης Μεσογείου. Τό σημείον τοuτο έκαλύφθη διά
της τροποποιήσεως του σχετικοί) χωρίου της δηλώσεως

της Κυβερνήσεως της Αύτοu Μεγαλειότητος περί της άπό
ψεώς της.

α. Νά παρακαλέση τόν 'Αρχιεπίσκοπον δπως έπαναλά

βη άμέσως τάς συνομιλίας μετά του κυβερνήτου.
β. Νά έκφράση καί τήν ίδικήν της liποψιν πρός τόν

'Αρχιεπίσκοπον, ϊνα ούτος έκφράση τήν γνώμην δτι ή

Καθ' δσον άφορά τήν αύτοκυβέρνησιν, ή πρότασις

συνταγματική πρόοδος θά ήμποροuσε δικαίως νά στηρι

της Κυβερνήσεως της Αύτοu Μεγαλειότητος προβλέπει

χθή έπί του άναθεωρηθέντος τύπου καί των περί αύτοu

ενα φιλελεύθερον σύνταγμα, είς τό δποίον θά ύφίσταται

έξηγήσεων, τάς όποίας παρέσχεν ή Κυβέρνησις τής Αύτής

4.

άπό της πρώτης στιγμης μία πλειοψηφία προερχομένη έξ

Μεγαλειότητος. 'Η Κυβέρνησις τής Αύτή ς Μεγαλειότη

έκλογών . ·Η εύθύνη δι' δλα τά θέματα, έξαιρουμένων των

τος θά ήτο εύτυχής νά γνωρίζη δσον τό δυνατόν συντομώ

έξωτερικών ύποθέσεων, της άμύνης καί της έσωτερικης

τερον, κατά πόσον ή έλληνική Κυβέρνησις θά ήτο προη

άσφαλείας, θά μεταβιβασθη είς Κυπρίους ύπουργούς».

τοιμασμένη νά προβή είς τάς ένεργείας αύτάς. 'Ελπίζει

('Ακολουθεί σχέδιο δηλώσεως):

άκόμη, δτι ή έλληνική Κυβέρνησις θά άναλάβη μίαν στα
θεράν καί θαρραλέαν ήγεσίαν, δυναμένην νά άποβή άπο

«'Η Κυβέρνησις της Αύτης Μεγαλειότητος παραμένει

φασιστική είς τό νά παρακινηθή δ 'Αρχιεπίσκοπος δπως

προσηλωμένη είς τάς άρχάς, τάς περιλαμβανομένας είς τόν

συνεργασθη . 'Εάν τοuτο άποτύχη, ή Κυβέρνησις της Αύ

Χάρτην τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τόν Χάρτην τοu Πότο

τή ς Μεγαλειότητος θά ύποχρεωθή νά θέση τέρμα είς τήν

μακ καί του Είρηνικοu, τούς όποίους ύπέγραψε. ·Ως έκ

παροuσαν κατάστασιν τής άναποφασιστικότητος καί νά

τούτου, liποψίς της δέν ε{ναι τό δτι ή άρχή της αύτοδιαθέ

καταστήση δημοσί~ γνωστήν τήν θέσιν της».

σεως δέν ή μπορεί νά έφαρμοσθη ποτέ είς τήν Κύπρον. ·Η
liποψίς της ε{ ναι δτι δέν πρόκειται περί προτάσεως δυναμέ
νης νά έφαρμοσθη σήμερον ενεκα της παρούσης στρατη
γικης καταστάσεως καί ενεκα τών συνεπειών τών σχέσεων
μεταξύ τών δυνάμεων τοu 'Οργανισμοu Βορειοατλαντικοί)
Συμφώνου είς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον.
»·Η Κυβέρνησις της Αύτη ς Μεγαλειότητος προσέφε
ρεν ενα εύρύ μέτρον αύτοκυβερνήσεως. 'Εάν δ κυπριακός

λαός συμμετάσχη είς τήν συνταγματικήν έξέλιξιν, ή Κυ
βέρνησις της Αύτης Μεγαλειότητος προτίθεται νά έργα
σθη διά μίαν τελικήν λύσιν συνάδουσαν πρός τάς έκτων
συνθηκών ύποχρεώσεις καί πρός τά στρατηγικά συμφέ
ροντα της Κυβερνήσεως της Αύτης Μεγαλειότητος καί
τών συμμάχων της, ή όποία θά ίκανοποιήση τάς έπιθυμίας

του κυπριακοί) λαοu. ·Η Κυβέρνησις της Αύτη ς Μεγαλειό
τητος θά ε{ναι ετοιμος νά συζητήση περί του μέλλοντος
της νήσου μέ άντιπροσώπους του κυπριακοu λαοu, δταν ή

αύτοκυβέρν~σις άποδειχθη μέτρον έφαρμόσιμον καί ίκα
νόν νά περιφρουρήση τά συμφέροντα δλων τών τμημάτων
της κοινότητος».

Στίς Ι 6 Δεκεμβρίου, σέ συνδυασμό καί μέ τήν

δλοκλήρωση τών έπαφών του Σ. Θεοτόκη, καθώς καί

Σέ ιiπάντηση τών βρετανικών είσηγήσεων θά έπι

δώσει, στίς

2Ι

Δεκεμβρίου, δ Σ. Θεοτόκης στό Βρε

τανό πρέσβη στήν 'Αθήνα ρηματική διακοίνωση:
«'Η βασιλική έλληνική . Κυβέρνησις έπιθυμεί νά κατα
στήση γνωστά τά άκόλουθα, άναφορικώς πρός τήν διακοί
νωσι ν, τήν έπιδοθείσαν έκ μέρους του ύπουργοu των 'Εξω
τερικών της Αύτης Βρετανικης Μεγαλειότητος πρός τόν

UΕλληνα ύπουργόν των 'Εξωτερικών μετά τό πέρας της
συναντήσεώς των έν Παρισίοις, τό άπόγευμα της 16ης Δε

κεμβρίου

1955.

»'Η έλλ ηνική Κυβέρνησις έμελέτησε τόν νέον βρεταν

νικόν τύπον καί τάς έξηγήσεις καί τάς διασαφηνίσεις, αί
δποίαι παρεσχέθησαν δσον άφορά τό ύπόμνημά της της
5ης Δεκεμβρίου

1955.

Παρ' δλον δτι έκτιμά τήν πρόοδον,

πού έσημειώθη πρός τήν κατεύθυνσιν της {κανοποιήσεως
μερικών έκ τών έμπεριεχομένων είς τό ύπόμνημα παρατη
ρήσεων, δυστυχώς ε{ναι ύποχρεωμένη νά παρατηρήση δτι
δ νέος τύπος ε{ ναι καί πάλιν άτελής, δσον άφορά τήν σαφή
νειαν καί τήν άπλότητα καί ώς έκ τούτου άκατάλληλος διά
τόν πρός δν προορίζεται σκοπόν, ήτοι τό νά γίνη κατανοη
τός καί δεκτός άπό τόν λαόν της Κύπρου.

τών aμεσων συνεργατών του, πρέσβεων Μόστρα καί

»·Η άναγνώρισις της άρχης της αύτοδιαθέσεως γίνεται

Λιάτη, μέ τούς Βρετανούς δμολόγους τους, στή δι

καί πάλιν διά μιάς διπλής άρνήσεως. Τά στρατηγικά συμφέ

άρκεια τfjς Συνόδου του ΝΑΤΟ, στό Παρίσι, έπιδό
θηκε καί νέα βρετανική διακοίνωση:

ροντα, τά όποία πρέπει νά ληφθοuν ύπ' όψιν, δσον άφορά
τήν έφαρμογήν της αύτοδιαθέσεως, βαρύνονται διά τής
προσθήκης των έκ των συνθηκών άπορρεουσών ύποχρεώ

«'Η Κυβέρνησις της Αύτης Μεγαλειότητος είργάσθη

σεων καί τών συνεπειών τών σχέσεων μεταξύ τών συμμά

έπί μακρόν άναζητήσασα ενα λογικόν συμβιβασμόν .• ο

χων τοu Βορειοατλαντικοί) Συμφώνου, παρ' δλον δτι τά

τύπος της παρείχε μίαν δικαίαν βάσιν διά τήν έπίτευξιν

τοιαuτα θέματα καί όπωσδήποτε τά κυριώτερα σημεία των

μιάς συμφωνίας. 'Αλλά ή Κυβέρνησις της Αύτης Μεγα~

περιλαμβάνονται, καί έπομένως καλύπτονται άπό τά στρα

λειότητος, άνταποκρινομένη πρός τάς έπιθυμίας της έλληνι

τηγικά συμφέροντα.

κης Κυβερνήσεως, έμελέτησε τό ύπόμνημα της τελευταίας

»Κατά κάποιον τρόπον δ νέος τύπος εχει άκόμη μεγα-
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λυτέραν πιθανότητα νά παρεξηγηθή έν Κύπρφ ενεκ:α τής

έμπνεύση τήν έμπιστοσύνην καί τήν καλήν θέλησιν, πού

προτεινόμενης μνείας ε{ς τάς παρατηρήσεις τοϋ κ:. Μάκ:

άπαιτοuνται διά τήν άποκατάστασιν τής εiρήνης καί τής

Μίλλαν εiς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων, τήν 5ην Δεκεμ

τάξεως εiς τήν νήσον.

βρίου

1955.

Καί τφ δντι έκ:είνοι οί όποίοι θά προσπαθή

»' Ατενίζουσα

περαιτέρω πρός τό μέλλον, ή ~λληνική

σουν νά ύποτιμήσουν τήν άξίαν τής ύποσχέσεως τής Κυ

Κυβέρνησις δέν δύναται παρά νά έκφράση άπαισιοδοξίαν

βερνήσεως τής Αύτής Μεγαλειότητος περί τοϋ μέλλοντος

έπί διατυπώσεως, οϊα ε{ ναι ή παροuσα. 'Αφιεμένων κατά

τής νήσου, θά ήμποροϋσαν νά άντλήσουν ούκ όλίγα έπι

μέρος τών σήμερον ύφισταμένων δυσχερειών ώς πρός τήν

χειρήματα άπό τήν μακράν κοινοβουλευτικήν συζήτησιν

άποδοχήν της, διερωτάται κανείς τί είδους εiρηνικ:αί συν

τής ήμερομηνίας αύτής. Οϋτω, ή άναφερομένη κατωτέρω

θήκ:αι θά έπικρατοuν ε{ς τήν νήσον κατόπιν μιaς έπισήμου

δήλωσις τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών ή μπορεί νά προ

δηλώσεως κ:αί τών παρακολουθημάτων της, ητις θά δώση

κ:αλέση άμφιβολίας περί τής άποδιδομένης σημασίας ε{ς

άσφαλώς λαβήν εiς τήν εναρξιν ζωηρών κ:αί άτελευτήτων

οίασδήποτε καί δλας όμοϋ τάς λέξεις κ:αί τάς φράσεις, αί

συζητήσεων ώς πρός τήν άληθή σημασίαν τής κυπριακής

όποίαι χρησιμοποιοϋνται ε{ς τήν έπίσημον βρεταννικ:ήν

πολιτικής τής Κυβερνήσεως τής Αύτής Βρεταννικής Με

διατύπωσιν:

γαλειότητος.
διατί νά μή δυνηθώμεν νά συμφωνήσωμεν

»'Η μόνη άποτελεσματικ:ή θεραπεία δι' εν τόσον άνη

δλοι ϊνα συνεργασθώμεν διά τήν αύτοκ:υβέρνησιν, άποφεύ

συχητικόν ένδεχόμενον θά ήτο ό καθορισμός ώρισμένου

γοντες συγχρόνως κατά τήν δύσκ:ολον αύτήν στιγμήν τής

χρόνου διά τήν εναρξιν συζητήσεων μεταξύ τής Κυβερνή

παγκοσμίου ίστορίας, νά έπψείνωμεν έφ' ~νός άκ:ριβοϋς

σεως τής Αύτής Βρεταννικής Μεγαλειότητος κ:αί άντιπρο

κ:αθορισμοϋ ~κ:άστης λέξεως κ:αί φράσεως τών διαφόρων

σώπων του κυπριακοί) λαοί), διά τόν κ:αθορισμόν του μέλ

" ... Συνεπώς,

άπόψεών μας εναντι τοϋ προβλήματος τών τελικών φάσεων

λοντος τής νήσου. Εlναι πολλαπλά τά πλεονεκτήματα έκ:

τοϋ θέματος;"

του καθορισμοί) ~νός λογικοί) χρονικοί) όρίου, κυρίως δέ

αύτάς τάς συνθήκας ή ~λληνική Κυβέρνησις

θά ώφεληθοuν έκ τούτου τά πολιτικά κ:αί στρατηγικά συμ

άδυνατεί, μέ βαθείαν της θλίψιν, νά εiσηγηθή καί συστήση

»Ύ π'

φέροντα τής Κυβερνήσεως τής Αύτής Βρεταννικής Μεγα

τήν νέαν βρεταννικήν διατύπωσιν εiς τόν 'Αρχιεπίσκοπον

λειότητος εiς τήν 'Ανατολικ:ήν Μεaόγειον.

Μακάριον ή νά ζητήση άπό αύτόν τήν έπανάληψιν τών

»Διά νά καταλήξη εiς ενα κάπως περισσότερον αiσιό

συνομιλιών μέ τόν κ:υβερνήτην, βάσει τής ρηθείσης διατυ

δοξον τόνον, ή ~λληνικ:ή Κυβέρνησις διαβλέπει ήδη μίαν
δυνατότητα έπαναλήψεως τών συζητήσεων μεταξύ του σέρ

πώσεως.
»'Η στάσις τής ~λληνικ:ής Κυβερνήσεως δέν όφείλεται

Τζών Χάρντιγκ καί του' Αρχιεπισκόπου, ήτοι έάν αί συζη

εiς tλλειψιν καλής θελήσεως ή θάρρους κ:αί άποφασιστικ:ό

τήσεις αύται ήθελον διεξαχθή βάσει τής άναθεωρηθείσης

τητος κατά τήν παροϋσαν δυσχερή στιγμήν. 'Εξ έναντίας,

βρεταννικής διατυπώσεως κ:.λ.π., έν συνδυασμφ πρός τό

αϋτη εlναι πρόθυμος νά βοηθήση καί άποφασισμένη νά

~λληνικ:όν ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμβρίου

ριψοκινδυνεύση έντός λογικών όρίων, έν τij προσπαθεί~

θη κατά τήν διάρκειαν τής συνομιλίας, τήν όποίαν εσχεν ό

1955, ώς έπροτά

της δπως μετάσχη ε{ς μίαν φιλικ:ήν διευθέτησιν. 'Όμως δέν

πρωθυπουργός κ:. Καραμανλής μετά τοu σέρ Τσάρλς Πήκ:,

δύναται νά άναλάβη μίαν ένέργειαν, ή όποία εlναι βεβαία

τήν 15ην Δεκεμβρίου

1955.

δτι δχι μόνον δέν θά έπιφέρη τό ποθούμενον άποτέλεσμα,

»'Η βασιλική Κυβέρνησις tχει τήν γνώμη ν δτι ό 'Αρ

άλλά ένδέχεται άντιθέτως νά προκαλέση χειροτέρευσιν

χιεπίσκοπος Μακάριος δέν θά tχη άντίρρησιν διά τήν

τής έν τij νήσφ καταστάσεως καί άκόμη διά τοϋ άναποφεύ

έπανάληψιν τών διαπραγματεύσεων έπί τής τοιαύτης βά

κτου άντικ:τύπου νά έπιφέρη άνυπολογίστους ζημίας ε{ς

σεως. Πιστεύει δμως έπίσης δτι θά πρέπει νά καταβληθή

αύτή ν τήν 'Ελλάδα κ:αί νά παραβλάψη άκ:όμη περισσότε

έπιμελής προσπάθεια ωστε νά άποφευχθή τό ένδεχόμενον

ρον τάς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τούς συμμάχους της κ:αί

άποτυχίας, δεδομένου δτι νέα άποτυχία ένδέχεται τήν φο

τά συμφέροντα τοϋ 'Οργανισμοί) τοϋ Βορειοατλαντικοί)

ράν αύτήν νά tχη έπιζήμια άποτελέσματα, έξικνούμενα

Συμφώνου ε{ς τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην.

πολύ πέραν τής Κύπρου»] 2 26 •

»Πρός τόν σκοπόν τής καλυτέρας διασαφηνίσεως τής
θέσεως τής ~λληνικής Κυβερνήσεως έν προκειμένφ, θά
πρέπει νά τονισθή έκ νέου δτι τό κύριον καί ζωτικόν ση
μείον, τό όποίον δέον νά ληφθή ύπ' δψιν ένταϋθα εlναι

15

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1955

'Ο Κ. Καραμανλής, μέσω τής έλληνικής πρε

ποίαι αί πιθανότητες άποδοχής τής διατυπώσεως αύτής

σβείας στήν 'Άγκυρα, ζητεί επιτακτικά άπό τήν

ύπό τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ. Διότι ή διατύπωσις αύτή θά πρέ

τουρκική Κυβέρνηση νά έκπληρώσει, χωρίς καθυστέ

πει νά ύποβληθή πρός άποδοχήν εiς τούς Κυπρίους τόσον

ρηση, τίς έκκρεμείς ύποχρεώσεις της άπέναντι στά

ύπό τής ~λληνικής Κυβερνήσεως δσον κ:αί ύπό τοϋ 'Αρχι

θύματα τών βανδαλισμών τοϋ Σεπτεμβρίου:

επισκόπου, ένεργούντων έν στενij συνεργασί~ μέ τήν κυ
βέρνησιν τής Αύτής Βρεταννικής Μεγαλειότητος κ:αί τοϋ
κ:υβερνήτου τής Κύπρου.

»Τό παρόν σχέδιον διατυπώσεως, έν συνδυασμφ μέ τάς

έπεξηγήσεις κ:αί διασαφηνίσεις, αϊτινες τό συνοδεύουν,

«ΠαρακαλοίJμεν προβijτε έπειγόντως είς νέον διά

βημα περί ού ήμέτερον τηλεγράφημα 52124. Τονίσατε
Ιδιαιτέρως άνάγκην δπως κατάστασις έκκαθαρισθij
τό ταχύτερον ίνα άποφευχθij μοιραία έπιδείνωσις

κ:αί τάς έπισήμους δηλώσεις, τάς γενομένας εiς τήν Βουλήν

σχέσεων. 'Ελληνική Κυβέρνησις καί κοινή γνώμη

τών Κοινοτήτων τήν 5ην Δεκεμβρίου

δέν φαίνεται

δέν δύνανται άνεχθοίJν περαιτέρω άδικαιολόγητον κα

προωρισμένον νά προκ:αλέση τό ένδιαφέρον τών Κυπρίων

θυστέρησιν. Έπισύρατε προσοχήν έπί σοβαρtiς εύ

κατά τήν παροϋσαν φάσιν του άγώνος των καί νά τούς

θύνης τουρκικής Κυβερνήσεως έν προκειμένφ».

1955,
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Τό τηλεγράφημα πού μνημονεύεται άπό τόν πρω

τραγικών γεγονότων 6ης Σεπτεμβρίου, έξέθεσα αύτψ διά

θυπουργό, μέ τήν ύπογραφή του ύπουργοu τών 'Εξω

μακρών άπόψεις έλληνικής Κυβερνήσεως, τάς έκτιθεμένας

τερικών καί μέ ήμερομηνία

έν τψ ύμετέρφ τηλεγραφήματι ύπ' άριθ. 52ι24, τονίσας

2

Δεκεμβρίου, άνέφερε

μετά δλως ίδιαιτέρας έπιμονής άνάγκην ταχείας καταβο

σχετικά:

λής άποζημιώσεων, άνευ τής δποίας ού μόνον δέν ε{ναι

«Παρακαλοuμεν δπως, εύθύς μετά σχηματισμόν νέας

Κυβερνήσεως, έπισκεφθητε κ. Μεντερές ίνα πληροφορηθή

δυνατόν νά έπέλθη βελτίωσις σχέσεων άλλά ύπάρχει κίν
δυνος περαιτέρω έπιδεινώσεως αύτών .

τε είς ποίον σημείον εύρίσκεται χρονίσαν πλέον ζήτημα

»Κύριος Κιοπρολοu, άφοu μου έξέφρασε λύπην διά τό

άποζημιώσεων καί ύπενθυμίσητε κατηγορηματικάς ύπο

σημείον είς δ εύρίσκονται σήμερον έλληνοτουρκικαί σχέ

σχέσεις του περί ταχείας ρυθμίσεως αύτου.

σεις, μου έξιστόρησε τάς έν τψ παρελθόντι ένεργείας του

»Κατά συνομιλίαν παρακαλοuμεν τονίσητε έξής:

I.

'Ότι προβαίνετε είς νέον διάβημα, κατόπιν δδηγιών

Κυβερνήσεως σας,

διά σύσφιξιν έλληνοτουρκικής φιλίας, τήν δποίαν δέν θε
ωρεί ώς μίαν άπλήν διπλωματικήν ~κφρασιν, άλλά ~χει τήν
στερεάν πεποίθησιν δτι άποτελεί μίαν ζωτικήν άνάγκην

"Οτι έλληνική Κυβέρνησις μετά ζωηρdς δυσαρε

διά δύο χώρας μας, αίτινες ~χουν κοινά συμφέροντα καί

σκείας διαπιστώνει δτι, παρά ρητάς ύποσχέσεις, ούδέν θε

κοινούς έχθρούς. Διά ώς άνω λόγους θά καταβάλη έκ νέου

2.

τικόν μέτρον έλήφθη μέχρι σήμερον είς τρόπον ώστε τρείς

προσωπικώς πdσαν δυνατήν προσπάθειαν διά τήν διευθέ

δλόκληρους μήνας μετά τραγικά γεγονότα δέν διετέθη ου

τησιν προκυψάντων ζητημάτων καί έπάνοδον είς προτέρας

τε μιά λίρα έκ δημοσίου ταμείου πρός ίκανοποίησιν πα

φιλικάς σχέσεις.

θόντων. Καταβληθέντα ποσά έξ ίδιωτικών έράνων μόλις
καλύπτουν τό

2% τών ζημιών

συμφώνως πρός προσφάτους

άνακοινώσεις ύπουργοu Οίκονομικών Τουρκίας,

»'Ως πρός ζήτημα άποζημιώσεων, κ . Κιοπρολοu μέ δι

εβεβαίωσε κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον δτι

ούδεμίαν έπί προκειμένου δέον νά ~χωμεν άνησυχίαν, διότι

'Ελληνική Κυβέρνησις, ήτις έν τij προσπαθεί~ της

ε{ ναι ζήτημα τιμής διά τουρκική ν Κυβέρνησιν ή καταβολή

δπως προλάβη περαιτέρω διατάραξιν τών μετά τής Τουρ

δικαίων καί άκεραίων άποζημιώσεων είς θύματα 6ης Σε

3.

κίας σχέσεων προέβη είς καθησυχαστικάς διαβεβαιώσεις

πτεμβρίου άνευ έξαιρέσεως, δηλαδή είς " Ελληνας καί ξέ

περί ταχείας καταβολής άποζημιώσεων, ε{ναι ήδη έκτεθει

νους ύπηκόους δσον καί Τούρκους ύπηκόους . Είς σχετικάς

μένη ένώπιον έλληνικής κοινής γνώμης καί άδυνατεί δι

έπιμόνους έρωτήσεις μου περί χρόνου λήψεως σχετικών

καιολογήση άπαράδεκτον καθυστέρησιν,

νομοθετικών μέτρων, κ. Κιοπρολοu μοί άπήντησεν δτι ταυ

'Ως έκ τούτου έλληνική Κυβέρνησις ε{ ναι άναγκα

τα μελετώνται ύπό ύπηρεσιών άρμοδίων ύπουργείων καί

σμένη έπισύρη σοβαρώς προσοχήν τουρκικής Κυβερνή

εύθύς ώς ένημερωθή νέος ύπουργός Οίκονομικών θά κατα

σεως έπί λίαν δυσμενοί)ς άντικτύπου, δν δύναται ~χη έπί

τεθή σχετικόν νομοσχέδιον είς

έξελίξεως σχέσεων τοιαύτη άδικαιολόγητος στάσις,

έπιψήφισιν. Μοί προσέθεσεν δτι, δυστυχώς , λόγω τελευ

4.

5.

'Αναφερόμενοι είς μετά κ . Μεντερές συνομιλίαν ι ι

Νοεμβρίου καί δοθείσαν ύπόσχεσιν περί έγγράφου άπαντή

'Εθνοσυνέλευσιν πρός

ταίας μακρdς κυβερνητικής κρίσεως έπήλθε σχετική κα
θυστέρησις.

σεως είς ήμέτερα αίτήματα , παρακαλοuμεν ζητήσητε δπως

»'Εν τέλει πα ρε κάλεσα κ . Κιοπρολοu, δπως, λόγω είλι

τουρκική Κυβέρνησις γνωρίση ~γγραφον σύμφωνον γνώ

κρινοuς ένδιαφέροντός του διά άποκατάστασιν έλληνο

μην της έπί ύποβληθέντος κειμένου διά ήμετέρου

48643,

τουρκικής φιλίας καταβάλη πdσαν δυνατήν προσπάθειαν

είς τρόπον ώστε έξασφαλισθή δι' έπισήμου πράξεως άνα

διά δσον τό δυνατόν ταχυτέραν λήψιν ένδεικνυομένων μέ

γνώρισις πάντων άναφερομένων αίτημάτων μας έπέχουσα

τρων, καθόσον άνευ αύτών ούδεμία ύπάρχει έλπίς βελτιώ

οϋτω θέσιν συμφωνίας ,

σεως έλληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριος Κιοπρολοu μοί

6.

Τέλος, καταστήσατε σαφές είς κ. Μεντερές δτι πρό

τής λήψεως ύποσχεθέντων νομοθετικών μέτρων διά των
δποίων παρασχεθή πλήρως ικανοποίησις είς ζητήματα
άποζημιώσεων δέν ε{ναι δυνατόν δεχθώμεν συμμετοχήν
μας είς σύνοδον ύπουργών 'Εξωτερικών Βαλκανικής Συμ
μαχίας καί δτι, πλήν τούτου, δέν δύναται άποκλεισθοuν
περαιτέρω άντιδράσεις έξ έλληνικής πλευρdς, αίτινες έν
δεχομένως θά δδηγήσουν είς έπιδείνωσιν μετά τής Τουρ
κίας σχέσεων, τήν δποίαν είλικρινώς άπευχόμεθα».

Σέ άπάντηση τής έντολής του πρωθυπουργοί) δ
πρέσβης τής 'Ελλάδος στήν "Αγκυρα θά άποστείλει
τό άκόλουθον τηλεγράφημα:

«' Υμέτερον τηλεγράφημα ύπ' άριθ. 54023.
»' Επεσκέφθη ν πρό όλίγου νέον ύπουργόν 'Εξωτερικών

ύπεσχέθη δτι καταβάλη πdσαν προσπάθειαν διά έπίσπευ

σιν λήψεως μέτρων» 227 •

[Στίς άντιδράσεις πού προκλήθηκαν στήν Τουρ
κία μετά τήν έκδήλωση τών εντονων έλληνικών δια
βημάτων, άναφέρεται άναλυτικά σύγχρονος μελετη
τής τών τουρκικών πηγών:
«Ή άπάντηση του τουρκικοί) ύπουργείου τών 'Εξωτε

ρικών στά παραπάνω αίτήματα ύπήρξε, κατά τούς Τούρ
κους, "σχετικώς" ήπια (βλ .

Ayin Tarihi,

κέμβριος ι 955, σελ.

Στόν ίδιο τόνο ήταν καί τό

55-57).

κύριο άρθρο τής κυβερνητικής

Zafer, 23

τεuχος

264,

Δε

Δεκεμβρίου ι955.

'Αντίθετα, ο{ έφημερίδες τής άντιπολίτευσης ~δωσαν όξύ
τόνο . Βλ.

Esmer, Ahmet Siikn'i, 'Ύunanistanin Baskisi" ('Η
Ulus, 25 Δεκεμβρίου ι955 (.... οί

πίεση τής 'Ελλάδος),

Τουρκίας, δν συνεχάρην έπί έπανόδφ του είς ύπουργείον

"Ελληνες δέν δίστασαν άκόμη καί νά έπέμβουν στίς έσω

' Εξωτερικών , παρουσία του δποίου, έλπίζω, θά συντελέ<iη

τερικές μας ύποθέσεις, πρdγμα άνήκουστο γιά τήν ίστορία

είς βελτίωσιν έλληνοτουρκικών σχέσεων. 'Αφοu ένημέ

τής Δημοκρατίας μας . 'Η ένέργεια αύτή των 'Ελλήνων

ρωσα αύτόν έπί έξελίξεως έλληνοτουρκικών σχέσεων άπό

ώθεί τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις στό κλίμα τό πρό τών
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Βαλκανικών Πολέμων). 'Ο Φαλίχ Ριφκή 'Ατάη χαρακτή

στόν ΟΗΕ καί σέ άπάντηση σχετικής έρωτήσεως

ριζε "διεστραμμένη" καί "τρελλή" τήν ελληνική Κυβέρ

τών δημοσιογράφων, δ Κ. Καραμανλής κάμει τήν

νηση . Βλ.

άκόλουθη δήλωση:

Atay, Falih Rifki,

'Ύunanistan

('Η 'Ελλάδα εχασε τόeδρόμο της)

tir"

Δεκεμβρίου

yolunu sasirmisσέ Diinya τής 25
Γιαλμάν "Demir-

«Ή

'Ελλάς άντετάχθη είς τήν είσδοχήν τής

1955. Καί ό 'Αχμέτ 'Εμίν
perdede oldugu gibi" ('Όπως συμβαίνει στό σιδερένιο πα
ραπέτασμα) σέ Vatan, 26 Δεκεμβρίου 1955, μεταξύ ίiλλων

ρώντας τήν κατάστασιν τών έλληνοαλβανικών σχέ

γράφει: "Σήμερα στήν ' Ελλάδα κατέχει τήν κυβερνητική

σεων καί διά λόγους γενικούς άφορώντας τήν διεθνή

μηχανή όχι ενα ύπεύθυνο κόμμα μέ πρόγραμμα, άλλά μιά

θέσιν τής χώρας.

όμάδα βασιβουζούκων πού άγωνιοί>ν νά κρατήσουν τήν
έξουσία μέ τόν έρεθισμό τής συγκινήσεως καί τών προκα
ταλήψεων του λαοί>". 'Η σκλήρυνση αύτή τής τουρκικής
θέσεως έντάθηκε άπότομα τούς επόμενους μήνες, σέ ση

μείο πού νά άνακινοuνται καί πάλι θέματα του Πατριαρ
χείου, τών νησιών του 'Αρχιπελάγους καί τών Τούρκων
τής Δυτικής Θράκης. Πρβλ. συζήτηση του προϋπολογι

1956,

(βλ. Cumhurίyet,

δρους του Καταστατικου, βάσει τών όποίων μετέ
χουν του Όργανισμου μόνον τά κράτη, aτινα εlναι
ίκανά καί διατεθειμένα νά έκπληρώσουν τάς ύπό του
Καταστατικου Χάρτου προβλεπομένας ύποχρεώσεις.

'Η στάσις τής 'Αλβανίας έπί του πεδίου τών διεθνών
σχέσεων, τόσον κατά τό πρόσφατον παρελθόν, δσον

22

'Ιανουαρίου

22

1956). Γιά σχετικές έρω
Armaoglu, δπ. παραπ., σελ. 197.

»Που όφείλεται δμως ή γενίκευση τής ελληνοτουρκι
κής ρήξεως μέ τήν προβολή ίiλλων ζητημάτων άπό μέρους
τής Τουρκίας; Τήν έξήγηση δίνει ό καθηγητής 'Αρμάο
γλου: ""Αν πρέπει νά άναζητήσουμε τήν άπαρχή μιάς τέ

τοιας έξέλιξης, τότε δίχως ίiλλο θά πρέπει νά τήν άνεύρου
με στά αiτήματα του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> πού πρόβαλε

17

δτι η 'Αλβανία δέν θά επρεπε

Φε

τήσεις καί έπερωτήσεις βλ.

στίς

;; Ύπεστηρίξαμεν

νά γίνη δεκτή είς τόν ΟΗΕ, διότι δέν πληροί τούς

καί άγορεύσεις κυβερνητικών βουλευτών

σμοί> του ύπουργείου 'Εξωτερικών στήν Τ . Μ.Ε . ,
βρουαρίου

'Αλβανίας είς τόν ΟΗΕ, διά λόγους είδικούς άφο

Δεκεμβρίου

1955.

Ή 'Ελλάδα, προκρίνοντας γιά

τόν εαυτό της τόν ρόλο του προστάτη τών Ρωμηών τής

καί σήμερον, χαρακτηρίζεται άπό συνεχείς παραβιά

σεις διεθνών κανόνων.

;; 'Ετονίσαμεν

ίδιαιτέρως δ τι η

'Αλβανία ούδό

λως έσεβάσθη τάς άποφάσεις τής Συνελεύσεως του
ΟΗΕ κατά τήν έποχήν τής εξωθεν έπιβουλής έναντί
ον τής έλληνικής άκεραιότητος καί άνεξαρτησίας,
δτι προβαίνει είς τήν συστηματικήν έξόντωσιν του

Έλληνισμου τής Βορείου

'Ηπείρου,

κατακρατεί

παρανόμως 'Έλληνας στρατιωτικούς καί όμήρους

Ίσταμπούλ, κατάφερε ενα βαρύ πλήγμα στίς ελληνοτουρ

καί άποστέλλει πράκτορας καί κατασκόπους είς τό

κικές σχέσεις

έλληνικόν εδαφος.

(sic) καί εγινε άφορμή

νά ερθουν στήν έπιφά

νεια στήν Τουρκία άρκετά μελανά σημεία τά όποία φαί
νονταν μέχρι σήμερα 'έν ύπνώσει'».

σελ.

199.

Armaoglu, δπ.

παραπ. ,

Ό αύτός συγγραφέας, άναφερόμενος στήν περι

κοπή τής άγόρευσης του Κ. Καραμανλή στήν ελληνική
Βουλή

(5

'Απριλίου

1956)

πού άναφέρεται στίς ελληνο

τουρκικές σχέσεις, σχολιάζει:"

... φαίνεται

δτι ή ' Ελλάδα

ijλπισε δτι ή Τουρκία, φοβουμένη άπό τά γεγονότα τής

6/7

Σεπτεμβρίου, θά έγκατέλειπε τό Κυπριακό, άλλά δταν δέν
πραγματοποιήθηκε αύτό, εχασε τίς έλπίδες της . 'Η 'Ελλά

;>Ή έλληνική Κυβέρνησις διετύπωσε περαιτέρω
ρητάς έπιφυλάξεις διά τήν περίπτωσιν, καθ' fίν η
'Αλβανία έγίνετο δεκτή είς τά Ήνωμένα "Εθνη.
;;Συγκεκριμένως, έδόθη έντολή είς τήν άντιπρο
σωπίαν μας έν Νέf! Ύόρκυ νά προβή είς έπισήμους

διευκρινήσεις, καθ, aς έξακολουθεί νά ύφίσταται δι
εθνώς καί νομικώς κατάστασις πολέμου μεταξύ τών

δύο χωρών, fίτις δέν δύναται νά τερματισθή, είμή διά

δα πλέον είχε μετατρέψει τό Κυπριακό σέ λυδία λίθο τών

διεθνους πράξεως, διά τής όποίας θά ρυθμίζωνται

ελληνοτουρκικών σχέσεων , κρίνοντας τό Κυπριακό μέσα

πάντα τά ύφιστάμενα έκκρεμή ζητήματα.

στά ίδια πλαίσια τούτων. 'Η Τουρκία δμως εκαμε τό άντί

σαμεν περαιτέρω δτι δι' ήμiiς η συμμετοχή τής 'Αλ

θετο , προσπαθώντας νά έκλάβει τό Κυπριακό καί τίς ελλη

βανίας είς τόν ΟΗΕ ούδεμίαν θέλει έπιφέρει μεταβο

νοτουρκικές σχέσεις πού βασίζονταν στήν Βαλκανική

λή ν είς τό ύφιστάμενον σήμερον καθεστώς τών έλ

Συμμαχία σέ διαφορετικά πλαίσια. Στήν συνέχεια, δταν

ληνοαλβανικών σχέσεων.

ενώθηκαν τά δύο αύτά στοιχεία, ή Τουρκία τοποθετοί>σε σέ
πρώτο πλάνο τήν φιλία μέ τήν

' Ελλάδα

καί τήν συμμαχία

καί έπιζητοί>σε σέ δεύτερο πλάνο τήν έπίλυση του Κυπρι

ακοί> μέσα στά πλαίσια αύτής τής φιλίας καί τής συμμαχί
ας . 'Η 'Ελλάδα, άντίθετα, έλάμβανε τά δύο θέματα μαζί
καί εδιδε στό Κυπριακό προτεραιότητα καί μεγαλύτερη
σημασία σέ σχέση πρός τίς σχέσεις της μέ τήν Τουρκία.

'Εδηλώ

»Συνεπώς, η θέσις μας εναντι τής 'Αλβανίας πα

ραμένει άμετάβλητος.

'Εξ άλλου, η είσδοχή τής

'Αλβανίας ούδόλως μεταβάλλει τήν ούσίαν καί τήν
θέσιν τών έλληνοαλβανικών προβλημάτων.

;; 'Η Κυβέρνησις έμμένει

σταθερώς είς τήν χαρα

χθείσαν έθνικήν γραμμή ν έπί τών άπαραγράπτων δι

'Ακριβώς tξ αύτής τής διαφοράς στήν σύλληψη του θέμα

καίων μας. Τό ζήτημα παραμένει πάντοτε άνοικτόν

τος τό

ένώπιον τών άρμοδίων διεθνών όργάνων>;.

δος

1956 διατηρήθηκε μιά άπόσταση μεταξύ τής 'Ελλά
καί Τουρκίας". Armaoglu, δπ. παραπ., σελ. 202»22 8].
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Μετά τήν άναγγελία τής είσδοχής τής 'Αλβανίας

Σέ άπάντηση τών πληροφοριών δτι οί Κυβερνή
σεις τών τριών κρατών-μελών τής Βαλκανικής Συμ-
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μαχίας άρχισαν συνεννοήσεις γιά τή σύγκληση τής

Κυβερνήσεως του Βελιγραδίου, σε απαντηση ερω

ετησίας συνόδου σέ επίπεδο ύπουργών 'Εξωτερικών,

τήματος

ό Κ. Καραμανλής ανακοίνωσε τά έξής:

πληροφορίες γιά δραστηριότητα στήν περιοχή τής

«Ή πληροφορία αύτη δέν εlναι άιφιβής. Ή έλ
ληνική Κυβέρνησις έγκαίρως άνεκοίνωσε τόσον εiς

τήν γιουγκοσλαβικήν δσον καί εiς τήν τουρκικήν
δτι, κατά τήν aποψίν της, δέν καθίσταται δυνdτή ύπό
τάς παρούσας περιστάσεις ή σύγκλησις του Συμβου

λίου τής Τριμερους Συμμαχίας. Τά τραγικά γεγονότα
τής Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης έδημιούργη
σαν κατάστασιν, ή όποία πρέπει νά έκκαθαρισθή τό
ταχύτερον πρός τό συμφέρον τής συμμαχικής συνερ
γασίας. 'Υπάρχει πάντοτε έκκρεμές τό ζωτικόν θέμα

τής aποζημιώσεως τών θυμάτων. 'Άνευ ταχείας καί
lκανοποιητικής ρυθμίσεως αύτου, δέν θά δεχθώμεν
νά συμμετάσχωμεν εiς τήν Διάσκεψιν του Βαλκανι

κου Συμβουλίου.

;; Ή

έλληνική Κυβέρνησις προέβη εiς έπανει

λημμένα έντονά διαβήματα έν Άγκύρι;ι καί έζήτησε:
Πρώτον, τήν πλήρη καί έγκαιρον έπανόρθωσιν τών
ζημιών μέ παρ.αλλήλους φορολογικάς καί συναλλα

γματικάς διευκολύνσεις. Δεύτερον, έγγυήσεις διά τό
μέλλον τής έν Τουρκίι;ι μειονότητας. Τρίτον, τήν τι
μωρίαν τών ένόχων. τέταρτον, ρύθμισιν του ζητήμα
τος τής άλιείας, δρους τούς όποίους κατ' aρχήν άπε

Δημοκρατίας

τών

του

Σκοπίων,

τύπου,
μέ

διέψευσε

στόχο

τή

τίς

δημι

ουργία «αύτονόμου Μακεδονίας».
«Αί πληροφορίαι αύται», δήλωσε, «είναι τελείως
aσύστατοι καί Cιποτελουν καθαράν επινόησιν. Παρό
μοιαι δημοσιεύσεις δύνανται μόνον νά βλάψουν τήν
δεδοκιμασμένην έλληνογιουγκοσλαβικήν φιλίαν. Εί

μεθα πεπεισμένοι δτι τήν άποψίν μας αύτήν συμμερί
ζονται επίσης οί έλληνικοί επίσημοι κύκλοι, ή ελ
ληνική κοινή γνώμη καί αί λοιπαί έλληνικαί εφημε
ρίδες».
Σέ ανακοίνωση, στίς

22 Δεκεμβρίου,

εκπρόσωπος

του έλληνικου ύπουργείου 'Εξωτερικών είχε τονίσει
δτι «τά γραφέντα δτι εiς Σκόπια Cινεβίωσαν αί ενέρ

γειαι διά τήν δημιουργίαν αύτονόμου Μακεδονίας,
ετέθησαν προεκλογικώς εiς κυκλοφορίαν aπό κύ
κλους αποβλέποντας νά θίξουν τούς ύφισταμένους
στενωτάτους δεσμούς μεταξύ των λαών τής 'Ελλά

δος καί Γιουγκοσλαβίας» καί δτι «ή φιλία των δύο
λαών είναι τόσον εγκάρδιος καί ή άμοιβαία εμπι
στοσύνη τόσον εiλικρινής, rοστε δέν πρόκειται νά
επηρεασθουν aπό αποπείρας ανευθύνων παραγόν
των».

Λίγες ήμέρες aργότερα, ή εφημερίδα «Μπόρμπα»,

δέχθη ή τουρκική Κυβέρνησις.
;;Δυστυχώς δμως, λόγω ί'σως καί τής παρεμβλη
θείσης κυβερνητικής κρίσεως, ούδέν νομοθετικόν μέ

τρον έλήφθη μέχρι σήμερον.

αντιπροσώπων

Ώς έκ τούτου, δέν

έσημειώθη ή aναμενομένη πρόοδος εiς τήν έξομά
λυνσιν τών μετά τής Τουρκίας σχέσεων. 'Απόκειται
aποκλειστικώς εiς τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν νά
προβή εiς τάς έπιβαλλομένας ένεργείας καί νά έπι

δείξη τήν καλήν της θέλησιν. Εiς τάς προγραμματι
κάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεως έτονίσαμεν τήν

σέ άρθρο μέ τίτλο«' Αμοιβαία καταδίκη», θά επιδο
κιμάσει τίς δηλώσεις του 'Έλληνα εκπροσώπου:
Μετά ίκανοποιήσεως χαιρετίζομεν τήν τοιαύτην στά
σιν τ&ν Ι:λληνικ&ν έπισήμων κύκλων. Συμφωνοϋμεν πλή
ρως δτι τάς φιλικάς καί έγκαρδίους Ι:λληνογιουγκοσλαβι
κάς σχέσεις δέν δύναται νά έπηρεάσουν άνεύθυνοι παρά

γοντες, άνεξαρτήτως του ποίοι τούς έμπνέουν καί τούς
ύποκινουν.

Έξ δλοκλήρου τοϋ έπεισοδίου τούτου, τό

δποίον εχει έκκαθαρισθή, δυνάμεθα μόνον νά έξαγάγωμεν

προσήλωσιν τής χώρας μας εiς τάς συμμαχικάς ύπο

τό συμπέρασμα δτι αί σχέσεις μετά τής 'Ελλάδος εφθασαν

χρεώσεις.

'Υπεράνω δμως αύτών τίθενται τά καθα

εiς ύψηλόν έπίπεδον φιλίας καί έμπνέονται ύπό πνεύματος

ρώς έλληνικά συμφέροντα καί ή έθνική μας aξιοπρέ

πλήρους είλικρινείας, άμοιβαίας κατανοήσεως καί εμπι

πεια. Έπ' αύτών δέν πρόκειται νά δεχθώμεν συμβι

στοσύνης. Είναι σαφές δτι παρομοία θετική καί άμοιβαία

βασμούς, οϋτε νά προβώμεν εiς ύποχωρήσεις. 'Α να

έξέλιξις σχέσεων καλής γειτονίας, μεταξύ 'Ελλάδος καί

μένομεν aπό τήν τουρκική ν Κυβέρνησιν νά έκδηλώ
ση έμπράκτως τήν aπόφασιν δπως χωρήση άνευ

άναβολής εiς τήν έκκαθάρισιν τής δημιουργηθείσης
καταστάσεως διά τής ταχείας καταβολής τών aποζη

μιώσεων. Μόνον εiς τήν περίπτωσιν αύτήν θά ση
μειωθή lκανοποιητική έξέλιξις τών aμοιβαίων σχέ
σεων καί θά δεχθώμεν συμμετοχή ν εiς τήν Διάσκεψιν

Γιουγκοσλαβίας, αί δποίαι είναι καί πρός τό γενικόν συμ

φέρον, δέν είναι τής άρεσκείας ώρισμένων. Διά τουτο δέν
άποκλείεται καί μελλοντικ&ς νά ύπάρξη κακόβουλός τις
άπόπειρα καί ύποβολιμαία «τρικλοποδιά», /;μπνεομένη /;κ

του /;ξωτερικου. 'Αλλά ή τοσάκις /;πιβεβαιωθείσα γιουγ
κοσλαβική φιλία, άνταποκρινομένη πλήρως εiς τούς πό
θους καί τά συμφέροντα τ&ν συμμάχων λα&ν, είναι aσφα
λής φραγμός εναντίον τοιούτων ή παρομοίων προθέσεων.

tής Βαλκανικής Συμμαχίας, fίτις άναμφισβητήτως

'Επί τοιούτων στερε&ν βάσεων καί άδιαταράκτων καί πα

έξυπηρετεί τά aμυντικά συμφέροντα τών τριών χω

τροπαροδότων δεσμ&ν Ι:δράζεται ή καθολική συνεργασία.

ρών;;.

Πιστεύομεν δτι αuτήν τήν ίiποψιν συμμερίζονται καί οί

'Έλληνες φίλοι μας, οί δποίοι τόσον ό.ποφασιστικ&ς κα

16
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1955

επίσημος εκπρόσωπος τής όμοσπονδιακής

τεδίκασαν τάς προσφάτους /;χθρικάς ό.ποπείρας καί δτι,
δπως μέχρι τουδε, θά μετέχουν δλοψύχως είς τάς κοινάς

προσπαθείας πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην 229 •
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σμένων υποχρεώσεων εκ παρελθόντων έτών . Ούδεμία πρό

1955

Κατατίθεται στή Βουλή ό νέος προϋπολογισμός,
τά κυριότερα κονδύλια τοϋ όποίου είναι σύμφωνα μέ
τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο, τά άκόλουθα:
Ι. Ό προϋπολογισμός είναι πλήρως ισοσκελισμένος
εμφανίζων συνολικώς:

εξ ο δα
εσοδα
ελλειμμα δέ

καλυπτομένων διάτων
κης βοηθείας καί

13.511
εκατομμυρίων δραχμών
11.469 εκατομμυρίων δραχμών
2042
εκατομμυρίων δραχμών
1400 εκατομμυρίων της άμερικανι

642 εκατομμυρίων άδιαθέτων

πιστώσεων

καί επιστροφών χρημάτων.

2. Τό

323

ϋψος του νέου προϋπολογισμου επενδύσεων ειδι

κώτερον άνέρχεται εις

2917

εκατ . δρχ., εναντι

βλεφθέντων του λήξαντος ετους καί

1269

545

προ

εκτελεσθέντος.

μοσίων υπαλλήλων.

'Επί ττϊ βάσει του νέου προϋπολογισμου τό ελλειμμα
του ισοζυγίου πληρωμών προβλέπεται εiς

60 εκατ.

δολλά

ρια230.
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'Ο Κ. Καραμανλής θεμελιώνει τά μεγάλα ύδροη

λεκτρικά εργα τοϋ Μέγδοβα.
Στήν τελετή τών έγκαινίων ελαβαν τό λόγο, μετά

τήν τέλεση τοϋ άγιασμοϋ, ό πρόεδρος τοϋ Δ.Σ . τής
ΔΕΗ, Α. Δημητρακόπουλος, καί ό πρέσβης τής Γαλ
λίας, Μ . Σαρπαντιέ. 'Αφοϋ έξέφρασε βαθειά ίκανο

εκατ. δρχ.

ποίηση γιά τή συμβολή τής χώρας του στήν άνασυγ

εκατ. δρχ. διατεθησο

κρότηση τής 'Ελλάδος, ό Γάλλος διπλωμάτης έξή ρε

Τό πρόγραμμα τουτο χρηματοδοτείται εκ

υπό του προϋπολογισμου καί εκ

2167

βλεψις γίνεται περί ρυθμίσεως του παλαιου δημοσίου χρέ
ους, άναγγέλλεται δέ μικρά βελτίωσις τής θέσεως τών δη

1472

μένων υπό τής ΔΕΗ καί του ΟΧΟΑ εξ ιδίων διαθεσίμων

μέ ζωηρές έκφράσεις τή δημιουργική προσωπικότη

άπ' εύθείας καί τών πιστώσεων του εξωτερικου. Συνολικώς

τα τοϋ Κ . Καραμανλή, τόν όποίο χαρακτήρισε ώς

εκ του δλου προγράμματος

«οίκοδόμο» .

562 εκατ.

θά διατεθουν εiς ξένο

νόμισμα .

3.

Τά τακτικά εσοδα του προϋπολογισμου προβλέπον

ται εiς

I0.418 εναντι 8.923.5 ε κατ.

δρχ. τελικών εισπράξεων

του λήξαντος ετους. Τό σύνολον τών εσόδων προβλέπεται
εις

εκατ., εναντι

12.289.3

πραγματοποιήσεων του

10.888

λήξαντος ετους, fίτοι προβλέπεται αϋξησις επί πλέον κατά

1.387

εκατ. Αί επί πλέον αύταί εισπράξεις προέρχονται

κυρίως εκ της άποδόσεως τών νέων φορολογιών υπέρ τών
σεισμοπλήκτων καί του προϋπολογισμου.

4.

'Η κατανομή μεταξύ άμέσων καί εμμέσων φόρων τών

εσόδων του κανονικου προϋπολογισμου είναι:
σοι φόροι,

7.384.1

2.323

άμε

εμμεσοι φόροι, αί δέ εκ ξένων πηγών

'Ο ίδιος ό πρωθυπουργός, άφοϋ εύχαρίστησε τόν
έκπρόσωπο τής Γαλλίας γιά τήν οίκονομική καί τε
χνική συμβολή τής χώρας του στά εργα τής άνασυγ
κροτήσεως, συνέχισε ώς έξής :
«Αίσθάνομαι είλιιφινή χαράν,

διότι

sχω

τήν

άγαθήν τύχην νά θεμελιώνω τά ύδροηλεκτρικά sργα
του Μέγδοβα. Τήν σημασίαν τών μεγάλων αύτών sρ
γων μiiς τήν άνέπτυξε παραστατικώτατα δ πρόεδρος
τής ΔΕΗ καί δέν νομίζω δτι sχει άνάγκην νά τήν
έξάρω έκ νέου. 'Αρκουμαι νά έπαναλάβω καί νά το

χρηματοδοτήσεις του προϋπολογισμου άνέρχονται εις

νίσω μίαν διαπίστωσιν, είς τήν όποίαν μiiς δδηγουν

εκατ. εξ εισφορaς των κρατών του ΝΑΤΟ καί εις

οί άριθμοί, τούς όποίους μiiς έξέθεσε, διαπίστωσιν

225
1.400

εκατ. της άμερικανικης βοηθείας.

δηλαδή κατά τήν δ ποίαν ή οίκονομική άπόδοσις τών

5. Αί δαπάναι του νέου προϋπολογισμου άνέρχονται εις
11.814 εκατ. δρχ., εναντι 10.802 του παρελθόντος, ώς αύται

sργων εlναι τοιαύτη, diστε νά δύναται νά καλύψη έν

τελικώς διεμορφώθησαν . Προβλέπονται δθεν επί πλέον

πιστώσεις

1.299

εκατ. δρχ . , κυρίως εξ αιτίας των σεισμών

του Βόλου καί του ταχυτέρου ρυθμου άποκαταστάσεως τ& ν
σεισμοπλήκτων

εν

γένει.

Αί

δαπάναι

υπουργείων άντιπροσωπεύουν τό
κτων τό

61,44%,

των

πολιτικών

των σεισμοπλή

6, 77%, τών σωμάτων 'Ασφαλείας τό 7,03% καί της
24,76% του συνόλου τών εξόδων αύ

τός όλίγων έτών τήν δαπάνην τής κατασκευής των.

»'Από τήν διαπίστωσιν αύτή ν δύνανται νά συνα
χθουν χρήσιμα συμπεράσματα καί νά έξηγηθουν τά
αίτια τής οίκονομικής καί κοινωνικής κακοδαιμονί
ας τής χώρας μας. ·Εάν λάβη κανείς ύπ • δψιν δτι τό
πολύτιμον αύτό sργον παρέμενε μέχρι σήμερον άνε

'Εθνικής 'Αμύνης τό

κτέλεστον καί δτι πολλά aλλα sργα άναλόγου η καί

του, χωρίς τάς δαπάνας του ΝΑΤΟ καί τάς επενδύσεις.

μεγαλυτέρας άποδόσεως δύνανται νά έκτελεσθουν

6.

Τό σύνολον τών δαπανών 'Εθνικής

άνέλθη εις

2.800

'Αμύνης θά

εκατ. δρχ. Προστιθεμένου καί του προ

βλεπομένου έκ της κατανομής του άποθεματικου ποσου
των

75 εκατ .

ώς έπίσης καί

50 εκατ .

εκ τών δαπανών παρελ

θόντων ετων, τό σύνολον των δαπανών άμύνης φθάνει τάς

2.925.1 εκατ.

δρχ. εναντι

3.053.4

του λήξαντος ετους. Τό

άρχικώς υπό του ΓΕΕΘΑ αιτηθέν ποσόν περιεκόπη κατά

437

εκατ. δρχ .

7.

'Επί του νέου προϋπολογισμου παρατηρουνται τά

άκόλουθα : δέν προβλέπει επιβολήν νέων φορολογιών, άν
τιθέτως άναγγέλλονται διά τούτων καταθέσεις νομοσχεδίων
περί μειώσεως του φόρου μεταβιβάσεων, καί μείωσις ώρι-

είς τήν χώραν, άντιλαμβάνεται διατί ή 'Ελλάς θεω
ρείται χώρα καθυστερημένης οίκονομίας.
»Παρά τήν σημειωθείσαν κατά τά τελευταία sτη
πρόοδο ν μέ τά έκτελεσθέντα καί έκτελούμενα μεγάλα

παραγωγικά sργα, του Άξιου, του Άλιάκμονος, του
Αούpου, του

v

Αγρα, του 'Έβρου, του Άχελώου, τής

Πτολεμαίδος, τών διυλιστηρίων πετρελαίου κ.λ . π.

άναμφιβόλως ή χώρα μας έξακολουθεί νά παρουσιά
ζη καθυστέρησιν είς τόν οίκονομικοτεχνικόν τομέα.

)) VΕχω

τήν βεβαιότητα, βεβαιότητα τήν όποία ν

στηρίζω είς προσωπικήν μου πείραν καί sρευναν, δτι

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τό έθνικόν είσόδημα τής χώρας μας δύναται σχεδόν

νά διπλασιασθή έντός δεκαετίας, έάν διά τής πλή
ρους χρησιμοποιήσεως

τής

συγχρόνου

τεχνικής

άξιοποιήσωμεν όλας τάς φυσικάς της δυνατότητας.
Τούτο όμως άπαιτεί ώρισμένας προϋποθέσεις. 'Απαι

τεί ϋπαρξ ι ν Κράτους μεθοδικά ώργανωμένου, ίκανού
νά έκτελέση μέ συνέπειαν καί συνέχειαν μακράς

20
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Μέ άφορμή έπερώτηση γιά τούς βανδαλισμούς
τοϋ Σεπτεμβρίου σέ βάρος τ&ν 'Ελλήνων της Τουρ

κίας, ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκης,
προβαίνει στόν άπολογισμό τ&ν ένεργει&ν τfίς Κυ
βερνήσεως τοϋ Κ. Καραμανλή:

πνοής προγράμματα. 'Απαιτεί, λέγω, ήρεμον καί στα

»'Όταν έσχηματίσθη ή Κυβέρνησις, είς τήν δποίαν εχω

θεράν πολιτική ν άτμόσφαιραν καί πρό παντός άπαι

τήν τιμήν νά μετέχω, εύρέθημεν πρό τής καταστάσεως

τεί μίαν καθολικήν καί έντονον προσπάθειαν όλο

καθ' ijν έπεβάλλετο ζωηρά &.ντίδρασις έκ μέρους τής ελ

κλήρου τού έθνους. Εlμαι βέβαιος ότι αί προϋπο

ληνικής Κυβερνήσεως εναντι τής στάσεως τής τουρκικής

θέσεις αύταί θά δημιουργηθούν είς τό μέλλον καί ότι
ή

νέα γενεά θά πραγματοποιήση

τά έπιτεύγματα

έκείνα, διά τών δποίων θά άλλάξη ή μορφή τής χώ
ρaς μας καί ή μοίρα τού λαού μας)).

τοιαύτης. Καί δέν έδιστάσαμεν, κατά τρόπον κατηγορημα

τικόν, &.μέσως, Ciμα τφ σχηματισμφ τής Κυβερνήσεως, νά
ύπογραμμίσωμεν καί είς τούτους καί δπου εδει άλλου, δτι ή

προσπάθεια τής ελληνοτουρκικής φιλίας, ή όποία ένεκαι
νιάσθη διά λόγους εύρυτέρας έθνικής άνάγκης &.πό τόν

'Ο Κ . Καραμανλής έπωφελήθηκε άπό τή μετά

βασή του στό Μέγδοβα γιά νά έπισκεφθεί τή Λάρισα,
τά Τρίκαλα καί τήν Καρδίτσα, καί, στή συνέχεια, νά

διασχίσει τήν ϋπαιθρο τfίς Θεσσαλίας, οί κάτοικοι
τfίς δποίας τόν ύποδέχτηκαν μέ θερμές έκδηλώσεις.
Στή διάρκεια τfίς διελεύσεώς του άπό τήν Καρδίτσα,
ε{ χε τήν εύκαιρία νά έπικοινωνήσει μέ έκπροσώπους
τ&ν παραγωγικών τάξεων καί σέ άπάντηση προσφω

&.είμνηστον πρώτον dρχηγόν του κόμματος των φιλελευθέ
ρων καί είς τήν δποίαν ελληνοτουρκικήν φιλίαν ό ελληνι
κός λαός, τούλάχιστον, καί δείγματα πίστεως dλλά καί

δείγματα προσπαθείας έπί σειράν έτών εlχε προσδώσει, δτι
αύτή, λέγω, κύριοι βουλευταί, ή ελληνοτουρκική φιλία ,

ijτις τόσον ήλπίσθη δτι &.πετέλει τό βάθρον μιaς κοινής

κατευθύνσεως είς τήν άνατολικήν λεκάνη ν τής Μεσογείου ,
εlχεν ύποστή βαθύτατον, ριζικώτατον κλονισμόν . 'Αλλά
τό δτι ή γραμμή αύτή ύπέστη κρίσιν ούχί κοινήν, κρίσιν

νήσεως τοϋ Α. Ταλιαδούρου, δ δποίος ύπογράμμισε

τής δποίας αί πληγαί θά &.ργήσουν -κατά τήν ίδικήν μου

τή σπουδαιότητα τ&ν εργων τοϋ Μέγδοβα γιά τή με

γνώμην- νά έπουλωθουν, δέν σημαίνει, άξιότιμοι κύριοι

ταμόρφωση της περιοχής καί τήν άνύψωση τοϋ βιο

συνάδελφοι, δτι ή εκτοτε χαραχθείσα πολιτική είς τόν το

τικοϋ έπιπέδου των κατοίκων της, νά τονίσει μεταξύ

μέα των έξωτερικών σχέσεων τής χώρας είτε ήτο έσφαλμέ

aλλων:

νη, είτε ήτο άδικαιολόγητος. Τούναντίον, τά αύτά δεδομέ
να, τά όποία ώδήγησαν εκτοτε είς τήν χάραξιν τής πολιτι

«Ή Κυβέρνησις, χωρίς νά άπομακρύνη ούδ

έπί

κής αύτής, εlμαι βέβαιος, &.ξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, δτι

στιγμήν τήν σκέψιν της άπό τά μεγάλα έθνικά θέμα

δλοι δσοι πιστεύουν είς τόν προορισμόν τής πατρίδος μας,

τα, καταβάλλει έντονον προσπάθειαν διά τήν έπίλυ

τήν αίσθάνονται κατά τόν ίδιον τρόπον, δπως καί δ δμιλών

σιν τών προβλημάτων έκείνων, τά δποία έχουν χα

πρός ύμaς τήν στιγμήν αύτήν.

'

ρακτήρα έπείγοντα καί άποσχολούν εύρείας μάζας

)) Ή Κυβέρνησις

έχει ίδιαίτερον ένδιαφέρον διά

τά ζητήματα πού άφορούν τόν άγροτικόν κόσμον. Θά

έδικαιούμην νά εϊπω ότι κατά τό βραχύ διάστημα πού

εύρίσκομαι είς τήν έξουσίαν παρέσχον έμπράκτους
άποδείξεις περί τού ένδιαφέροντος αύτού.

)) 'Εκτός

»'Υπό τό πρίσμα αύτών τών σκέψεων, ή ελληνική Κυ
βέρνησις εύθύς &.μέσως, ώς πρός τήν τουρκικήν Κυβέρνη

τού έλληνικού λαού.

τών άλλων μέτρων πού έλήφθησαν διά

σιν, κατέστησε σαφές δτι αί σχέσεις αί ελληνοτουρκικαί,
ύποστaσαι, δπως εlπον, βαθύτατον καί ριζικόν κλονισμόν,

δέν ή το δυνατόν κατ' ούδεμίαν εννοιαν νά λάβουν τήν νέαν
&.φετηρίαν τής όμαλοποιήσεώς των, έάν έκ μέρους του άδι
κήσαντος δέν έδίδετο πλήρης ίκανοποίησις είς τόν αδικη

θέντα . 'Εάν μέ άλλους λόγους τό τουρκικόν εθνος έν τφ
συνόλφ του, μέ έπί κεφαλής τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν,

τά ζητήματα τών άγροτών, μόλις πρό έβδομάδος

δέν ήσθάνετο τήν άνάγκην τής πλήρους ήθικής καί ύλικής

άνεκοινώθη ή έπέκτασις τών Κοινωνικών 'Ασφαλί

&.ποκαταστάσεως των γενομένων.

σεων είς τήν άγροτικήν τάξιν.

)) Τό μέτρον αύτό άποτελεί ένα άπό τά μεγαλύτερα
κοινωνικά μέτρα τών τελευταίων 20 έτών. Καί δέν τό
άνήγγειλα άπλώς, άλλά ένέγραψα καί τάς σχετικάς
πιστώσεις, τό δέ σχετικόν νομοσχέδιον εύρίσκεται
ήδη ένώπιον τής Βουλής.

)) 'Επιθυμώ

νά σaς βεβαιώσω ότι ή Κυβέρνησις θά

συνεχίση μέ αύξανόμενον ρυθμόν τό ένδιαφέρον της
ύπέρ τών άγροτών, έλπίζω δέ ότι είς τήν προσπάθει

»' Ηλέγχθη

ή ελληνική Κυβέρνησις δτι ό έπιδειχθείς

κατά τήν τελετήν τής Σμύρνης σεβασμός πρός τήν ελληνι

κήν σημαίαν έκ μέρους τής τουρκικής Κυβερνήσεως δχι
μόνον δέν ήτο έπαρκής, άλλά καί εν μέρος του ήμερησίου
τύπου τήν έχαρακτήρισεν ώς γελοίαν. Κύριοι βουλευταί,
δταν κανείς εύρίσκεται έκτός των εύθυνών τής Κυβερνή
σεως, ε{ ναι εϋκολον νά ρίπτη χαρακτηρισμούς. 'Αλλ' έγώ
πρέπει νά πληροφορήσω τήν Έθνικήν 'Αντιπροσωπείαν

δτι αί τελεταί τής Σμύρνης, αί όποίαι σκοπόν εlχον νά
έπιδειχθή έκ μέρους του άδικήσαντος δ έπιβεβλημένος σε

αν αύτή ν θά έχη τήν έμπιστοσύνην σας καί τήν συμ

βασμός πρός τό έθνικόν μας λάβαρον, δέν ύπήρξαν αί τε

παράστασίν σας)).

λεταί αύταί, λέγω, &.ποτέλεσμα τής τουρκικής πρωτοβου-
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λίας, άλλά κατά τούς στρατιωτικούς κανονισμούς, τούς δι
εθνώς παραδεδεγμένους, τό πρόγραμμα τούτων καθωρίσθη,
δπως τό άντιλαμβάνονται αί στρατιωτικαί άρχαί όχι μόνον
αί ξέναι, άλλά κυριώτατα αί έθνικαr, αί iδικαί μας. Μέ
άλλους λόγους τό πρόγραμμα τής τελετής εκείνης, ή μορ
φή τήν όποίαν ελαβε καί ή εκδήλωσις εκ μέρους τής τουρ
κικής Κυβερνήσεως του σεβασμου πρός τήν σημαίαν μας,

ύπήρξαν άποτέλεσμα σκέψεως καί άποφάσεως καί εισηγή
σεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως, συμβουλευθείσης εν
προκειμένφ τούς επί τούτφ τεταγμένους στρατιωτικούς της
συμβούλους.
))'Όσον άφορα τό θέμα τών ύλικών ζημιών καί τής άπα
καταστάσεως αuτών, όφείλομεν νά διαχωρίσωμεν τρείς
τομείς. 'Ο πρώτος ε{ ναι δ τομεύς δ άφορων τούς 'Έλληνας
ύπηκόους κατοικουντας εν Κωνσταντινουπόλει. 'Ο δεύτε
ρος τομεύς άφορα τάς εκκλησίας καί τά ίδρύματα .. ο τρί

τος, τήν μειονότητα εν Κωνσταντινουπόλει, τοuτέστιν
τούς 'Έλληνας άλλά Τούρκους ύπηκόους. Καί δσον άφορα
μέν τήν πρώτην κατηγορίαν, ή εuθύνη διά τήν πλήρη άπα
κατάστασιν καί τήν Ι;γγύησιν τής άποζημιώσεως βαρύνει
άποκλειστικώς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 'Όσον άφορα
τά ίδρύματα, τά όποία πράγματι, κύριοι συνάδελφοι, δημι
ουργουν μέγα ήθικόν θέμα, διότι επί

85

εκκλησιών

72

εσυ

λήθησαν καί κατεστράφησαν, ή έλληνική Κυβέρνησις,
εχουσα νά άντιμετωπίση τό δτι τά ίδρύματα καί αί εκκλη

σίαι αύται τής 'Ορθοδοξίας, τό σύμβολον τής ήθικής ζω
ής, άποτελουν κατά τό Δίκαιον περιουσίαν τουρκικήν, δέν
ήδύνατο παρά νά στραφή εiς διεθνή όργανισμόν διά νά
επιδιώξη δι, αuτου, τό μέν τήν γενικωτέραν διαπίστωσιν
τής γενομένης καταστροφής καί των βανδαλισμών, τό δέ
νά επιτύχη, κατά τό μέτρον του δυνατου, τήν παρέμβασιν

διά τήν ύλικήν άποκατάστασιν των εκκλησιών αuτων.

)) 'ο

διεθνής αuτός όργανισμός ε{ναι πανίσχυρος καί

όνομάζεται "Τό Συμβούλιον των 'Εκκλησιων". 'Η δέ tλ
ληνική Κυβέρνησις, άπετάνθη άμέσως εiς τήν ί:δραν εν
Εuρώπ1J, ε{ς τήν Γενεύην, καί /;πέτυχε καί άπεστάλη /;πι
τροπή επί τόπου, ή όποία όχι μόνον διεπίστωσε τό μέγεθος
των

γενομένων

καταστροφων

καί

βανδαλισμων,

άλλά

/;φρόντισε επιστρέφουσα εiς τόν Νέον Κόσμον, νά κυκλο

φορήση, ώς ώφειλεν, εuρυτέραν εκθεσιν, περί των λαβόν
των χώραν γεγονότων εν Κωνσταντινουπόλει. 'Η εκθεσις
αϋτη άπετέλεσεν, κύριοι βουλευταί, παμμέγιστον δπλον,
διά τήν /;μφάνισιν των γενομένων ζημιων, πολύ μεγαλύτε
ρον άπό δ, τι θά ήτο μία Βίβλος έλληνική, fjτις δύναται νά
χαρακτηρισθή ώς ενέχουσα μίαν τάσιν εμφανίσεως επί τό
μείζον των έλληνικών άπόψεων. Καί διά νά εϊπω καί πε
ρισσότερον συγκεκριμένως τήν άντίληψίν μου διά τό θέμα

τής Βίβλου αuτής, άνεξαρτήτως τής σκοπιμότητος καί τής
άναγκαιότητός της, γεγονότα, ώσάν εκείνα πού συνέβησαν
εiς Κωνσταντινούπολιν, εχουν άπαραιτήτως άνάγκην επι
μελείας, ε{ς τήν εξεύρεσιν, συγκέντρωσιν καί εμφάνισιν
των στοιχείων. Καί δέν νομίζω δτι εlναι δυνατόν νά ύπο

στηριχθή βασίμως δτι ή έλληνική Κυβέρνησις θά έξετέλει
κατά τό σημείον τοuτο τό καθήκον της, εάν συνεκέντρου

άπλα στοιχεία τής πρώτης στιγμής καί δέν ώφειλε νά άκο
λουθήση τόν δρόμον τής δλοκληρώσεως δλων των γεγονό
των- διά νά Ι;μφανίση μίαν εκθεσιν εiς μίαν Βίβλον. Παρέ
χω δέ τήν πληροφορίαν εiς τήν 'Εθνικήν 'Αντιπροσωπεί

αν, δτι εiς τόν τομέα αuτόν, άπό l;ξέχουσαν έλληνικήν
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ

προσωπικότητα, τΌ προτροπΌ τής !:λληνικής Κυβερνήσε

λώς διάφορος. 'Εκεί είναι εύρυτέρα ή τοποθέτησις τών

ως, γίνεται άξιολογωτάτη έργασία.

πραγμάτων καί τής άνειλημμένης ύποχρεώσεως τής 'Ελλά

»Κύριοι βουλευταί, ύπεστηρίχθη άπό τόν άξιότιμον κ.

δος καθ' α τουλάχιστον ήμείς πιστεύομεν, είναι νά παρα

άρχηγόν τών Φιλελευθέρων δτι ή άντίδρασις τής !:λληνι

μείνη εiς τήν δυτικήν συμμαχίαν, πιστή σύμμαχος τών αλ

κής Κυβερνήσεως, rοφειλε νά είναι ή έπίκλησις, μεταξύ

λων. 'Αλλά δέν είναι αύτό, τό όποίον έπηρεάζει τήν τοπο

τών αλλων, μιας διεθνοϋς έπιτροπής έρεύνης, ή όποία θά

θέτησιν τής !:λληνικής Κυβερνήσεως εναντι τής Τουρκίας.

διεπίστωνε τό τί συνέβη εiς τήν Κωνσταντινούπολιν.

»Κύριοι βουλευταί, άρνοϋμαι νά συνταχθώ μέ τήν απο
ψιν αύτών, δχι διότι ε{ς περιστάσεις τοιαύτας δέν έπιβάλ

'Η Τουρκία ύπεσχέθη. 'Η Τουρκία όφείλει νά έκτελέση

καί πρέπει νά έκτελέση τά ύπεσχημένα, διά νά είναι δυνα
τόν νά εχη συνομιλητήν τήν 'Ελλάδα.

λεται, άλλά διότι ύπήρξεν τοιοϋτον τό μέγεθος καί τοσαύ

»Αύτό δχι μόνον έλέχθη ε{ς τούς Τούρκους, δχι μόνον

τη ή εκτασις τών λαβόντων χώραν γεγονότων, rοστε δέν

ύπεγραμμίσθη πρός πaσαν κατεύθυνσιν, άλλά αύτό είναι ή

χρειάζεται καν μία διεθνής έπιτροπή νά διαπιστώση, διότι

τοποθέτησις τής !:λληνικής Κυβερνήσεως, ώς έπανειλημμέ

όμιλοϋν, δχι μόνον άφ' !:αυτών τά γεγονότα, άλλά διότι,

νως καί δημοσίg έξεδηλώθη.

κατά τήν ήμέραν έκείνην, κύριοι συνάδελφοι, έξέχουσαι

»Κύριοι βουλευταί, ύποθέτω δτι θά έπείσθητε δτι ή ελ

προσωπικότητες τοϋ δυτικοϋ κόσμου παρευρέθησαν καί

ληνική Κυβέρνησις, δχι μόνον δέν είναι διατεθειμένη νά

ύπήρξαν αύτόπται μάρτυρες τών λαβόντων χώραν γεγονό

προβή εiς πράξεις έν σχέσει πρός τό ύπό συζήτησιν θέμα,

των. Καί ή μαρτυρία αύτών τών μή έπί τούτων σταλέντων

αϊτινες θά εύρίσκωνται μακράν τής κοινής συνειδήσεως

έπί τόπου, άλλά εύρεθέντων τυχαίως έκεί, καί οϊτινες

τοϋ εθνους, άλλά ύποθέτω δτι, μετά πίστεως καί έμπιστοσύ

άπανταχοϋ, κατά τρόπον γλαφυρόν, βέβαιον καί άντικει

νης, ό !:λληνικός λαός καί ύμείς, κύριοι βουλευταί, δύνα

μενικόν ένεφάνισαν τό μέγεθος τής καταστροφής, ύπήρξεν

σθε νά άποβλέψητε ε{ς τήν άμετακίνητον, σταθεράν καί

ή καλυτέρα ύποστήριξις καί έμφάνισις μέχρι ποίου σημεί

άπολύτως έθνικήν στάσι ν τής !:λληνικής Κυβερνήσεως» 231 •

ου έγένοντο έγκλήματα κατά τών 'Ελλήνων τής Κωνσταν
τινουπόλως.
»'Αλλά, ας ελθωμεν τώρα εiς τάς πρωτοβουλίας τής
!:λληνικής Κυβερνήσεως έπί τοϋ προκειμένου. Δέν θά θελή

σω νά άπαριθμήaω τά γενόμενα διαβήματα έντονωτάτης
φύσεως πρός τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν εύθύς έξ άρχής .

[Τά άποτελέσματα των ένεργειών καί των διαβη
μάτων τής έλληνικής πρός τήν τουρκική Κυβέρνηση

εΙναι τελικά δυνατό νά έκτιμηθοϋν βάσει μεταγενέ
στερου σημειώματος τής άρμόδιας ύπηρεσίας τοϋ
ύπουργείου 'Εξωτερικών μέ ήμερομηνία 29ης Δε

Θά σaς είπω μόνον δτι εiς πάντα ταϋτα ύπήρξε κατηγορη

κεμβρίου

ματική καί ανευ τής παραμικρaς έπιφυλάξεως ή διαβεβαί

τική άποτίμηση ζημιών καί άποζημιώσεων γιά τίς

ωσις τής τουρκικής Κυβερνήσεως δτι θά εδιδε πλήρη καί

καταστροφές τοϋ Σεπτεμβρίου

άκεραίαν τήν άποζημίωσιν ε{ς τούς 'Έλληνας δι' δ,τι συνέ

βη εiς τήν Κωνσταντινούπολιν.
»Θά μοϋ είπητε, κύριε ύπουργέ τών

'Εξωτερικών,

1956,

οπου καί έπιχειρείται συγκεφαλαιω

1955:

Α. Κωνσταντινούπολις:

1.

Αί ζημίαι.

Αuται διακρίνονται εiς τρείς βασικάς κατηγορίας :

έστηρίχθητε έπί τών διαβεβαιώσεων τής τουρκικής Κυ
βερνήσεως καί μόνον; Θά σaς άπαντήσω δτι μέχρις άπο

α. Ζημίαι προσγενόμεναι ε{ς 'Έλληνας ύπηκόους.

Αuται, συμφώνως πρός τάς δηλώσεις τών ένδιαφερομέ-

δείξεως τοϋ έναντίου, δέν είναι δυνατόν έπισημοτάτας δια
βεβαιώσεις νά θέτη τίς έν αμφιβόλφ. 'Αλλά, έάν, κύριοι

νων, άνήλθον εiς

βουλευταί, δέν θέτη κανείς έν αμφιβόλφ τήν καλήν πίστιν

πραγματικότητι, ώς παρεδέχθησαν έμπιστευτικώς έκπρό

καί τήν διαβεβαίωσιν τής τουρκικής Κυβερνήσεως, έν τΌ

σωποι τών ενδιαφερομένων πρός τόν γενικόν πρόξενο ν κύ

27

περίπου εκατομμύρια Λ.Τ. 'Εν τΌ

πλήρει έκτιμήσει τών καθηκόντων αύτών καί τής εύρυτέ

ριον Καψαμπέλην, οuτοι θά ήσαν ένθουσιασμένοι (καί θά

ρας συμφορaς, τήν όποίαν ύφίσταται τό τουρκικόν εθνος

έκάλυπτον τάς ζημίας των) μέ

ε{ς τά όμματα τής παγκοσμίου κοινής γνώμης μετά τά γε

καί μέ

γονότα τής

6 Σεπτεμβρίου, έάν λέγω, δέν δύναται κανείς νά

άμφισβητήση τήν καλήν πίστιν δέν επεται δτι κανείς επρε

20

εκατομμύρια, άκόμη δέ

εκατομμύρια «θά τά έβόλευαν».

β. Ζημίαι προσγενόμεναι εiς όμογενείς Τούρκους ύπη
κόους.

πε έπί ταύτης καί μόνον νά στηριχθή. Καί άπαντώ έπί τοϋ
σημείου τούτου καί εiς έκείνους οί όποίοι έπέκριναν τήν

15

Αuται άνέρχονται, συμφώνως πρός τάς δηλώσεις τών
ένδιαφερομένων, εiς

Κυβέρνησιν καί τήν ήλεγξαν έπί έλλείψει έθνικής ύπερη

68

περίπου !:κατομμύρια Λ .Τ.

γ. Ζημίαι Ναών καί 'Αγιασμάτων.

φανείας, δτι, κύριοι, δέν είναι άκριβές δτι ήμείς παρακαθή

Αuται ύπελογίσθησαν άρχικώς ύπό τοϋ Πατριαρχείου

μεθα μετά τών Τούρκων εiς συζητήσεις, ανευ τής πλήρους

εiς

προηγουμένως αποκαταστάσεως τών γενομένων έν Κων

φαίνεται νά ύπερβαίνουν τό fjμισυ περίπου τοϋ ποσοϋ. Αί

35

εκατομμύρια Λ.Τ., έν τΌ πραγματικότητι δμως δέν

σταντινουπόλει. Έδήλωσα, κατά τρόπον κατηγορηματι

δαπάναι άνοικοδομήσεως (μικρότεραι τών ζημιών, λόγω

κόν, δτι δέν είναι δυνατόν νά συναντώμεθα εiς τό Συμβού

τοϋ δτι αί τελευταίαι περιλαμβάνουν καί αναντικατάστατα

λιον τής Βαλκανικής Συμμαχίας, δπως προβλέπει τοϋτο ή

τιμαλφή κ.λ.π.) ύπολογίζεται δτι καλύπτονται μέ

συμμαχία αύτή καί νά παρακαθήμεθα μετά τών Τούρκων,

εκατομμύρια.

έάν προηγουμένως δέν ύπάρξη ή πλήρης, ή εμπρακτος καί

δ. Ζημίαι σχολικών κτιρίων.

ούχί μόνον διά λόγων άπόδειξις δτι ή Τουρκία, δσας έπα

Αuται δέν ύπερέβησαν τάς

450.000

νειλημμένας διαβεβαιώσεις μaς δίδει, δχι μόνον μaς τάς

σθησαν ήδη μερίμν1J τών Τούρκων.

δίδει, άλλά καί τάς έκτελεί.

2.

»Ή περίπτωσις τοϋ Συμβουλίου τοϋ Ν ΑΤΟ είναι έντε-

12-15

Λ.Τ. καί έπισκευά

Τρόπος άποζημιώσεως.

α.

"Ερανοι. Συνεστήθη μικτή

'Επιτροπή Βοηθείας,
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fiτις συνεκέντρωσε χρήματα εξ εράνων (κυρίως ύποχρεω

αuτοϋ άρχίσουν νά προκαταβάλλουν ποσά . 'Η ύπόθεσις

τικάς εiσφοράς Τραπεζών, επιχειρήσεων κ.λ.π.) καί είχε

περιεπλάκη εiς πολυμήνους διαπραγματεύσεις, τελικώς δέ

διανείμει, μέχρι τέλους Δεκεμβρίου

κατέληξεν εiς τά εξής:

Λ.Τ. εiς

3.110

1955,

περί τά

4,5

εκατ.

πληγέντα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων

I.

Τό Πατριαρχείον περιώρισε τάς απαιτήσεις του επι

'Εβραίων, 'Αρμενίων κ.λ.π.), οuχί δμως ίδρυμάτων η ξέ

σήμως σέ

νων ύπηκόων. Πολλάκις εζητήθη άπό πρόσωπα, τυγχάνον

καί μέ πολύ όλιγώτερα.

τα μικράς άμέσου βοηθείας παρά τής

'Επιτροπής καί

εχοντα άνάγκην ταύτης, ή ύπογραφή δηλώσεως περί πα

2.

5-10%

3.

5

δμογενών λαϊκών καί

2 εκκλησιαστικών.

'Η Διεύθυνσις βακουφίων θά εχη τυπικόν μόνον

ελεγχον επί των εργασιών καί άπολογισμών.

τής ζημίας .

4. Οί Τοϋρκοι θ!i δίδουν προκαταβολάς εναντι μεταγε

Νεώτερα άκριβή στοιχεία διά τό συνολικώς διατεθέν
ύπό τής 'Επιτροπής ποσόν δέν ύφίστανται .

νεστέρας άποδόσεως λογαριασμοϋ. Τό βασικόν προβλεπό

'Ωσαύτως ή 'Ερυθρά 'Ημισέληνος διένειμε περί τάς

100.000

εκατομμύρια, εν ττi πράξει δέ θά συμβιβασθή

Τήν διαχείρισιν τοϋ ποσοϋ άποζημιώσεως άνέλαβε

επιτροπή εκ

ραιτήσεως άπό πάσης c'iλλης άξιώσεως, μολονότι τό βοή
θημα δέν αντιπροσώπευε πολλάκις η

22

μενον ποσόν διά τήν άνοικοδόμησιν εκκλησιών είναι

β. Κρατική αποζημίωσις.

Εiς εκτέλεσιν τών ανωτέρω εδημοσιεύθη τήν

Αί τουρκικαί αρχαί προέβησαν εiς πρόχειρον προκα

αν καί τήν

ώς επί τό πλείστον δέ οί ελεγκταί εδέχθησαν ποσά κυμαινό

τροπήν πρώτη προκαταβολή εκ Λ.Τ.

μενα μεταξύ τοϋ ήμίσεος καί των δύο τρίτων των δηλωθέν

δέν επληροφορήθημεν εξέλιξίν τινα.

των. 'Επί ττi βάσει, πιθανότατα, αuτών των ύπολογισμών
εψηφίσθη ύπό τής τουρκικής 'Εθνοσυνελεύσεως καί εδη

1.3.56

60

16.10.56

εδόθη ύπό των Τούρκων εiς τήν Έπι

2.850.000.

Ζημίαι.

α. Αί ζημία ι ·Ελλήνων ύπηκόων iδιωτών ανήλθον εiς

234.500

εκατομμύρια Λ.Τ.

Λ.Τ.

β. Αί ζημίαι δμογενών εiς

17.750

Λ.Τ.

'Εδηλώθη σχετικώς άπό τουρκικής πλευράς, εiς άπάν

γ. Αί ζημίαι ·Ελλήνων άξιωματικών εiς

τησιν πρός ήμετέρας διαμαρτυρίας περί άνεπαρκείας τοϋ

δ. Αί ζημίαι τοϋ γενικοϋ προξενείου εiς

ποσοϋ, δτι, εάν τοϋτο δέν επαρκέση, θά εγκριθή καί συμ

ε. Αί ζημίαι τοϋ παρεκκλησίου τούτου
εiς

Λ.Τ.

ως Σμύρνης εiς

Αί εν Τουρκίι;ι ήμέτεραι αρχαί εύρον κατ' αρχήν τά

2.

57.000

Λ.Τ.

Τρόπος αποζημιώσεως.
'Εκ των ανωτέρω κατηγοριών ζημιών αί ύπό (γ), (δ), (ε)

ψηφισθέντα άρκούντως ίκανοποιητικά.
Τήν

52.000

ζ. Αί ζημίαι τοϋ ελληνικοϋ Περιπτέρου τής 'Εκθέσε

Συγχρόνως εψηφίσθη καί ετερος νόμος, προβλέπων
φορολογικάς τινάς άπαλλαγάς ύπέρ των πληγέντων.

42.000 Λ. Τ.
70.000 Λ.Τ
εiς 20.500 Λ. Τ .

στ. Αί ζημίαι τοϋ γενικοϋ προξένου ατομικώς άνήλθον

πληρωματικόν τοιοϋτον, καί δτι δ κατ' άρχήν προσδιορι
σμός ποσοϋ τινός ήτο νομοτεχνικώς άναγκαίος.

VΕκτοτε

Β . Σμύρνη:

I.

δ περί άποζημιώσεως Νόμος, δστις

τάσσει άνώτατον δριον διά τό σύνολον των άποζημιώσεων

18.9.56

Νομοθετικόν Διάταγμα ρυθμίζον τήν σχετικήν διαδικασί

ταρκτικόν ελεγχον των δηλώσεων ζημιών των δμογενών,

μοσιεύθη τήν

10

εκατομμύρια Λ.Τ., δυνάμενον νά αuξηθή.

Λ.Τ. εiς θύματα τών γεγονότων.

εδημοσιεύθη «Κανονισμός» εiς εκτέλεσιν

καί (στ) εκαλύφθησαν πλήρως ύπό τοϋ τουρκικοϋ Δημοσί

τοϋ περί αποζημιώσεων νόμου. Διά τούτου προεβλέφθη ή

ου, ή δέ (β) ύπό τής 'Επιτροπής 'Εράνων. Ή τελευταία

άκόλουθος διαδικασία: αί ύποβληθείσαι ηδη εiς 'Εφορείας

εκάλυψεν ώσαύτως τό μέγιστον μέρος των ύπό (α) απαιτή

δηλώσεις δμογενών, ώς καί αί εντός

σεων, ύπολειπομένης μιας

16.6.56

30-45 ήμερων ύποβλη

μόνον περιπτώσεως (τοϋ κ.

θησόμεναι τοιαϋται άλλοδαπών (μέσω προξενείων καί

Χαλκιοπούλου), διέθεσε δέ καί

πρεσβειών) καί ίδρυμάτων, θά διαβιβασθοϋν εντός των αυ

(ζ) περιπτώσεως, fiτις κατά τά λοιπά εκκρεμεί))]2 32 •

20.000

Λ.Τ. εναντι τής ύπό

τών ώς c'iνω προθεσμιών εiς ίδρυομένας Έπιτροπάς 'Εκτι
μήσεως. Αύται μεταβιβάζουν εκάστην δήλωσιν, μετά τών
δικαιολογητικών αuτής, εiς εναν εiσηγητήν, τάσσουσαι αu

τφ προθεσμίαν, εντός τής δποίας ούτος προβαίνει εiς εκτί
μησιν καί επιστρέφει τόν φάκελλον εiς τήν Έπιτροπήν,

fiτις εκδίδει άπόφασιν καί διαβιβάζει ταύτην εiς τήν 'Εφο

25-29

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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'Ο πρέσβης Α. Λιάτης, διευθυντής του διπλωμα
τικοί) γραφείου τοu ύπουργοu 'Εξωτερικών, επισκέ
πτεται μέ προσωπική εντολή τοu Κ. Καραμανλή τήν

ρείαν. ·Η τελευταία καλεί τότε τόν ενδιαφερόμενον καί τφ

Κύπρο καί μεταφέρει στόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο

καταβάλλει τό εκδικαζόμενον ποσόν, εϊτε εiς μετρητά εϊτε

τίς άπόψεις του πρωθυπουργοί) γιά τήν άνάγκη νά

εiς c'iτοκα γραμμάτια ενός ετους, δυνάμενα νά προεξοφλη

άξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα συνεννοήσεως μέ τή

θοϋν ύπό Τραπέζης.

βρετανική Κυβέρνηση, εστω καί περιορισμένης, καί

Καθ' δσον είναι μέχρι τοϋδε γνωστόν, οuδείς iδιώτης

νά μή δοθεί ή εντύπωση προαποφασισμένης άσυνεν

δμογενής η 'Έλλην ύπήκοος παθών εiσέπραξεν εiσέτι

νοησίας. ·Οπωσδήποτε, ή έλληνική Κυβέρνηση θά

κρατικήν αποζημίωσιν διά τής ώς c'iνω διαδικασίας.
γ. Εiδικόν θέμα 'Εκκλησιών. Τοϋτο καθυστέρησεν επί

μακρόν λόγω κωλυσιεργείας τοϋ Πατριαρχείου, δπερ, δη
λώσαν άρχικώς τό προαναφερθέν ύπέρογκον ποσόν των

35

εκατομμυρίων διά ζημίας εiς αuτούς κ.λ.π., άπήτει τοϋτο
εiς τό άκέραιον καί ήρνείτο νά τό δικαιολογήση εναντι

συμπαρασταθεί σέ κάθε περίσταση στόν άγώνα του,
άλλά θά ήταν σκόπιμο καί ό ίδιος νά εκτιμά «τά δυ
νατά γενέσθαι» καί νά δεχτεί τή συνέχιση τών συνο
μιλιών μέ βάση τό ελληνικό ύπόμνημα τής 5ης Δε

κεμβρίου

1955.

τών Τούρκων, οϊτινες εζήτουν πλείονα στοιχεία καί συγ

·Ο 'Αρχιεπίσκοπος φάνηκε νά άντιδρa καταρ

κεκριμένον προϋπολογισμόν άνοικοδομήσεως, ϊνα βάσει

χήν θετικά καί εξουσιοδότησε τόν Α. Λιάτη νά δια-
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Καί τό σχετικό είδησεογραφικ:ό δελτίο έπιση

βιβάσει στόν Σέρ Τζών Χάρντιγκ ότι εΙ ναι διατεθειμέ
νος νά έπαναλάβει τίς συνομιλίες . Παράλληλα καί

μαίνει, άκόμη :

άνεξάρτητα άπό τή διατε ταγμένη άποστολή του, ό

'Έλληνας διπλωμάτης εΙχε συνάντηση μακρaς διάρ
κειας καί άνταλλαγή άπόψεων μέ τόν Βρετανό κυ
βερνήτη. ' Εγκαταλείποντας τή Μεγαλόνησο, ό Α .
Λιάτης άπεκόμιζε τήν έντύπωση ότι ό 'Αρχιεπίσκο

πος Μακάριος δέν εΙχε φανεί , σέ όποιοδήποτε στά
διο τ&ν συνομιλιών τους

Μίλλαν εlχε καταρτισθή, τό δποίον καί νά διαβιβασθή είς
τόν Έθνάρχην . 'Άλλωστε, έτονίσθη i)δη κατ' έπανάλη

ψιν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις, καθορίσασα έξ άρχής δι'
έαυτήν τόν ρόλον τοϋ συμπαραστάτου είς τόν άγώνα τοϋ

διατε

κυπριακοϋ λαοϋ διά τήν αύτοδιάθεσίν του καί τοϋ έντολο

θειμένος νά ύποχωρήσει, αν δέν γίνονταν άπό τήν

δόχου αύτοϋ διά τήν διεθνή προβολήν τοϋ αίτήματός του,

άγγλική πλευρά μεγάλες παραχωρήσεις, καί ότι, άπό

δέν ήμπορεί οϋτε νά δεχθή οϋτε νά άπορρίψη προτάσεις,

-

πέντε συνολικά

'Ο κ . Θεοτόκης, άπαντών είς άλλην έρώτησιν έβεβαί
ωσεν δτι ούδέν κοινόν σχέδιον ίδικόν του καί τοϋ Μάκ

-

τήν Ciλλη πλευρά, ό στρατάρχης άντιμετώπιζε μέ κα

άλλά μόνον, έάν καί δταν ύπάρχουν, νά τάς διαβιβάση είς

χυποψία τόν Κύπριο 'Ιεράρχη καί μέ αίσθημα όργής

τόν 'Εθνάρχη ν . 'Ομιλών γενικώτερον , δ ύπουργός κ. Θεο

τή δράση τής ΕΟΚΝ33 .

τόκης έξέφρασε τήν άπορίαν του διότι ώρισμένα όργανα

'Η μετάβαση καί οί συνομιλίες Λιάτη στήν Κύ
προ εδωσαν άφορμή γιά τήν εκδοση στίς

27

Δεκεμ

βρίου τής άκόλουθης άνακοινώσεως άπό τό γραφείο
τής 'Εθναρχίας :
'Ο

' Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος έδέχθη τήν

26ην καί τήν, 27ην Δεκεμβρίου είς άκρόασ ιν τόν διευθυν

τή ν τοϋ διπλωματικοϋ γραφείου τοϋ ύπουργοϋ των 'Εξω
τερικών κ. 'Αλέξανδρον Λιάτην. 'Εκτελών έντολήν τής

τοϋ τύπου δέν άντιλαμβάνονται δτι ή εύτυχής λύσις τοϋ
Κυπριακοϋ δύναται νά έπιτευχθή μόνον διά τής όδοϋ τών
διαπραγματεύσεων μεταξύ τών έχόντων ύπεύθυνον άρμοδιό
τητα διά τήν διαχείρισιν αύτοϋ . Ή τακτική δμως αϋτη

ώρισμένης μερίδος τοϋ τύπου -έτόνισεν δ κ . ύπουργός-δ
δηγεί είς διαιώνισιν τής έκκρεμότητος, ή όποία άποβαίνει

προφανώς είς βάρος τής 'Ελλάδος, άλλά καί τής εύτυχοϋς
έπιλύσεως τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος , δπως τοϋτο άντιλαμ

βάνεται τό σύνολον τοϋ εθνους 234 •

έ λληνικής Κυβερνήσεως, δ κ. Λιάτης ένημέρωσε τόν Μα

καριώτατον έπί τών έν Παρισίοις συνομιλιών τοϋ ύπουρ
γοϋ τών ' Εξωτερικών κ. Θεοτόκη μετά τοϋ κ . Μάκ Μίλ
λαν, κατά τήν 14ην καί τήν 18ην Δεκεμβρ ίου, ώς έπίσης

[Τό θέμα τής άποστολής τοϋ Α. Λιάτη στή Λευ
κωσία εμελλε νά άνακ:ινηθεί καί μεταγενέστερα άπό

τίς στήλες τοϋ ήμερήσιου τύπου, μέ άποτέλεσμα,

καί έπί τών έν γένει ένεργειών τής έλληνικής Κυβερνήσε

στίς

ως διά τό κυπριακόν ζήτημα. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος συνεζή

τητα τήν άκόλουθη άνακ:οίνωση:

τησε μετά τοϋ κ . Λιάτη τό δλον θέμα , διεπιστώθη δέ ταυτό
της άντιλήψεων μεταξύ Έθναρχίας καί έλληνικής Κυβερ

νήσεως. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος παρεκάλεσε τόν κ. Λ ιάτην νά
διαβιβάση ε ίς τήν έλληνικήν Κυβέρνησ ιν τάς θερμάς αύ
τοϋ εύχαριστίας διά τήν ύπ' αύτή ς έπιδεικνυομένην ένερ
γόν συμπαράστασιν καί συνεργασίαν είς τόν άγώνα ύπέρ
τής αύτοδιαθέσεως τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ.

Ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Σ . Θεοτόκης,

σχολίασε τό άνακοινωθέν τής 'Εθναρχίας ώς έξή ς:
«'Η Κυβέρνησις εΙ ναι πλήρως ίκανοποιημένη διότι δ
' Εθνάρχης ' Αρχιεπίσκοπος διά μίαν άκόμη, φοράν ύπε

γράμμισε τήν άπόλυτον ταυτότητα τών άντιλήψεων πού
έπικρατοϋν μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής ' Εθναρχίας .

Ίδιαιτέραν δέ έντύπωσιν προκαλεί τό γεγονός δτι κατα
βάλλεται συστηματικώς μία άτυχεστάτη προσπάθεια , διά
λόγους καθαρώς άντιπολιτευτικούς, νά μειωθή ή σημασία
καί ή άξία τοϋ έπισήμου άνακοινωθέντος, τοϋ ύπευθύνως
χειριζομένου τό κυπριακόν ζήτημα>> .

Καί διευκρίνησε:

I

12

' Απριλίου

1956 νά δώσει ό ίδιος στή

δημοσιό

«Μέ πολλήν εκπληξιν άνέγνωσα είς τό σημερινόν φύλ
λον τής "'Ελευθερίας" τά δσα άναγράφονται έν σχέσει
πρός τήν είς Κύπρον άποστολήν μου τοϋ παρελθόντος Δε

κεμβρίου, περί δήθεν άποκρούσεως ύπ ' έμοϋ τής αύτοδιαθέ
σεως καί έάν άκόμη προσεφέρετο , κατά τήν συνομιλίαν

τήν όποίαν εlχα μέ τόν στρατάρχην Χάρντιγκ , ώς καί περί
άσκήσεως δήθεν ύπ' έμοϋ πιέσεως έπί τοϋ 'Αρχιεπισκό
που Μακαρίου πρός έπανάληψιν τών διαπραγματεύσεων .

»Οϋτε τό ενα οϋτε τό άλλο εlναι άκριβές. Λυποϋμαι
διότι θά σaς ζητήσω νά άρκεσθήτε πρός τό παρόν είς τήν

ύπεύθυνον αύτήν διάψευσίν μου , καθόσον δέν εlναι άκόμη
δυνατόν νά t λθη άζημίως είς τήν δημοσιότητα ή σχετική

μακρά πρός τό ύπουργείον 'Εξωτερικών εκθεσίς μου . Τοϋ
το δμως δύναμαι νά προσθέσω : δτι σκοπός τής άποστολής

μου έκείνης ήτο νά θέσω ύπ ' όψιν τοϋ 'Αρχιεπισκόπου καί
' Εθνάρχου Μακαρίου, τόν όποίον γνωρίζω καί δστις μέ

γνωρ'ίζει ώσαύτως καλώς άπό τής έν Κύπρφ προϋπηρεσίας
μου

(1949-50),

τήν πρότασιν τήν όποίαν εlχε ύποβάλει ή

έλληνική Κυβέρνησις , άπορρίπτουσα τό δεύτερον σχέδιον
τής άγγλικής δηλώσεως καί κατά τήν δποίαν μόνη , κατά
τήν γνώμην της (τής έλληνικής Κυβερνήσεως), δυνατότης

« ' Ο άνώτερος ύπάλλ ηλος τοϋ ύπουργείου ' Εξωτερικών

έπαναλήψεως των διαπραγματεύσεων ήτο έάν αύται διεξή

μετέβη κατ ' έντολήν τής Κυβερνήσεως είς Κύπρον . Σκο

γοντο έπί τ'ft βάσει τών νέων άγγλικών προτάσεων έν συν

πός τής άποστολής του ήτο ή λεπτομερής κατατόπισις τοϋ

δυασμφ πρός τό έλληνικόν ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμβρίου ,

ύπευθύνως χειριζομένου τό κυπριακόν θέμα 'Εθνάρχου καί

τό δποίον, σημειωτέον , εlχεν i)δη τύχει τής πλήρους έγ

'Αρχιεπισκ6που έπί τών συνομιλι'ων εύρυτέρας έρεύνης

κρίσεως τής 'Εθναρχίας . 'Η έλληνική αϋτη πρότασις εΙ

τούτου, αϊτινες tλαβον χώραν κατά τάς τελευταίας έβδομά

χεν ύποβληθεί άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως μετά τοϋ

δας τόσον έν Παρισίοις, δσον καί έν ' Αθήναις» .

'Αρχιεπισκόπου, tπρεπε δέ έπίσης νά ένημερωθή λεπτο-
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μερώς ό Μακαριώτατος έπί τών συναφών συνομιλιών της

τομμύρια δραχμών, εναντι πραγματοποιηθεισών δα

Κυβερνήσεως μετά τών "Αγγλων καί 'Αμερικανών &ρμο

πανών κατά μέν τό οlκονομικόν ετος

δίων ένταuθα, /;ν Ούασιγκτώνι καί /;ν Παρισίοις.

τομμυρίου δραχμών (συμπεριλαμβανομένων καί τών

»Τά περί aσκήσεως ύπ' έμοu πιέσεως έπί τοu Έθνάρ

χου εlναι τελείως aνυπόστατα. Δι' δσους μέ γνωρίζουν,
ούδεμία χρειάζεται διάψευσις καί μάλιστα τών δημοσιευ
θέντων &λλαχοu περί δηθεν aσκηθείσης πιέσεως πρός
οφελος /;κλογικών συμφερόντων της Κυβερνήσεως, μέ τήν
όποίαν δέν συμβαίνει νά εχω κανέναν κομματικόν δεσμόν.
»Σημειώ, τέλος, δτι ή συνομιλία μου μέ τόν στρατάρ

1954-55, 1 έκα

έξ lδίων διαθεσίμων του ΟΧΟΑ πληρωμών έκ

42

έκατομμυρίων δραχμών), κατά δέ τό οlκονομικόν

ετος

1953-54, 1.248 έκατομμυρίων

δραχμών.

»'Εκ τών κατά τό τρέχον οlκονομικόν ετος διατι
θεμένων πιστώσεων
τά

(2.017 έκατομμυρίων δραχμών),
1.442 έκατομμύρια δραχμαί προέρχονται έκ κρα

χην Χάρντιγκ ούδαμώς είχε χαρακτηρα έπισήμου διαπρα

τικών πόρων καί κεφαλαίων άμεριιωνικfjς βοηθείας,

γματεύσεως καί ούτε περιεστράφη εiς τό &ναφερόμενον εiς

30

τό δημοσίευμα της "'Ελευθερίας" θέμα καθ' δν τρόπον

κατασκευήν

&ναφέρεται. Ταuτα πρός aποκατάστασιν της άληθείας, έν

δραχμαί έκ διαθεσίμων τfjς ΔΕΗ καί του ΟΧΟΑ καί

φ μέτρω είναι τοuτο σήμερον δυνατόν»].

240

έκατομμύρια έκ πιστώσεων έξωτερικου διά τήν
του Διυλιστηρίου,

305

έκατομμύρια

έκατομμύρια δραχμαί έκ πιστώσεων έξωτερικου

παρεχομένων εlς τήν ΔΕΗ δι' άγοράν ήλεκτρολογι

26
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1955

κου ύλικου.

·Ο Κ. Καραμανλής διαψεύδει κατηγορηματικά

»'Εκ τών κατά τά άνωτέρω διατιθεμένων έκ κρα

τίς πληροφορίες γιά εiσήγησή του πρός τό βασιλέα

τικών πόρων πιστώσεων,

ύπέρ τής επισπεύσεως των εκλογών, μέ συγκεκριμέ

ζονται διά τήν άποπεράτωσιν ή συνέχισιν τών κατά

1.147 έκατομμύρια

προορί

νη ύποθετική ήμερομηνία διεξαγωγής τους τήν 5η

τό παρελθόν άρξαμένων εργων καί

Φεβρουαρίου

διά τήν εναρξιν νέων εργων ώς καί διά τήν έπαύξησιν

1956.

'Όπως εχει επανειλημμένα δη

295 έκατομμύρια

λωθεί, ό πρωθυπουργός δέν εχει τήν πρόθεση νά

τών άρχικώς προβλεφθεισών πιστώσεων διά τά ύπό

ασχοληθεί μέ τό δλο θέμα των εκλογών πρίν από τό

έκτέλεσιν εργα.

πρώτο δεκαήμερο του 'Ιανουαρίου. Μέ τήν ευκαιρία
αuτή επαναβεβαιώθηκε ή κυβερνητική θέση δτι ή

)) 'Η

κατανομή τών άνωτέρω πιστώσεων εlς τούς

διαφόρους τομείς εχει ώς άκολούθως:

τής αντιπολιτεύσεως νά διενεργηθοuν οί

))Πρώτον: Εlς τόν τομέα τfjς ένεργείας διατίθεται

εκλογές από ύπηρεσιακή Κυβέρνηση δέν είναι δυνα

συνολική πίστωσις έκ 491,3 έκατομμυρίων δραχμών.

αξίωση

τό νά αποτελέσει τό αντικείμενο συζητήσεως. Σχετι

Έκ του ποσου τούτου

κά, εχει διατυπωθεί ή άποψη του πρωθυπουργοί> δτι ό

διατίθενται έκ κρατικών πόρων διά τήν άποπεράτω

διορισμός ύπηρεσιακών Κυβερνήσεων στερείται συν

σιν πάντων τών έν έκτελέσει εργων, ήτοι του θερμι

126,3

έκατομμύρια δραχμών

ταγματικοί> ερείσματος εφόσον δέν περιέχεται στόν

κου έργοστασίου 'Αλιβερίου, τών ύδροηλεκτρικών

καταστατικό χάρτη τής Πολιτείας όποιαδήποτε σχε

έργοστασίων Αάδωνος καί

τική διάταξη.

σκευήν γραμμών μεταφορiiς ένεργείας μετά σημαν

v Αγρα,

τών ύπό κατα

τικου τμήματος τών γραμμών διανομής, τήν άνάπτυ

27
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ξιν τών λιγνιτωρυχείων Άλιβερίου, τήν κατασκευήν

1955

Στό πλαίσιο τής εφαρμογής του προγράμματος

δημοσίων επενδύσεων γιά τό τρέχον οiκονομικό
ετος, ό Κ. Καραμανλής προήδρευσε σέ μακρά σύ
σκεψη στό ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων καί Συγκοι
νωνιών μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Δημοσίων
'Έργων καί Οiκονομικών, Λ. Εuταξία καί Α. 'Απο
στολίδη. Μετά τόν τερματισμό τής συσκέψεως, ό
πρωθυπουργός εκαμε τήν ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ή Κυβέρνησις, συνεπής πρός τάς προγραμμα
τικάς της δηλώσεις, όχι μόνον έξησφάλισε τά μέσα

γραμμής συνδεούσης τό έθνικόν δίκτυον ήλεκτρι

σμου Βορείου καί Νοτίου 'Ελλάδος ΓΑγρας- Ααρί
σης), ώς καί τήν έκπόνησι ν τfjς μελέτης τών ένεργει
ακών καί έγγειοβελ τιωτικών εργων Κρήτης.

έτέρου

365 έκατομμύρια

'Αφ

'

διατίθενται έξ lδίων διαθε

σίμων τfjς ΔΕΗ καί έκ πιστώσεων έξωτερικου διά

τήν εναρξιν νέων ένεργειακών εργων, μεταξύ τών
όποίων τό ύδροηλεκτρικόν έργοστάσιον Μέγδοβα
lσχύος

80.000 KW καί νέα

δίκτυα διανομής ήλεκτρι

κfjς ένεργείας καί άλλαγών έσωτερικών έγκαταστά
σεων.

διά τήν άπρόσκοπτον συνέχισιν του προγράμματος

))Δεύτερον: Εlς τόν τομέα Γεωργίας καί έγγειο

τών έκτελουμένων εργων, άλλά διηύρυνε τό πρό

βελτιωτικών εργων διατίθενται συνολικώς κρατικαί

γραμμα τών έπενδύσεων διά τfjς προσθήκης νέων ερ

πιστώσεις έκ

γων, δαπάνης 300.000 δραχμών περίπου. Ούτω τό πρό

230,8

433,9 έκατομμυρίων δραχμών,

έξ ών τά

έκατομμύρια προορίζονται διά τήν συνέχισιν

γραμμα τών έπενδύσεων διά τό τρέχον οiκονομικόν

τών κατά τό παρελθόν ετος άρξαμένων νέων μεγάλων

ετος εχει ώς άκολούθως: Τό συνολικόν ύψος τών κα

άρδευτικών εργων Άξιου, Άλιάκμονος καί 'Αχε

τά τό τρέχον οiκονομικόν ετος διατιθεμένων πιστώ

λώου, τών μεγάλων άντιπλημμυρικών εργων 'Έβρου,

σεων δι, εργα έπενδύσεων άνέρχεται εlς

Στρυμόνος καί Χαβρία, τfjς άποξηράνσεως τών λι-

2.017 έκα-
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μνών Ααψίστης, 'Ιωαννίνων κ«ί Χειμαρρίτιδος, Φλω

μπίας, Τριπόλεως- Καλαμών, Τριπόλεως- Σπάρτης,

ρίνης, ώς καί όγδόντα μικροτέρων έργων καθ' άπα

'Ηρακλείου- 'Αγίου Νικολάου καί έτεραι

σαν τήν χώραν.

καί δδοί καί 54 γέφυρα ι, κατανεμόμεναι καθ' άπασαν

42,5 έκατομμύρια διατίθενται

διά τήν

έναρξιν τής έκτελέσεως νέων έργων, μεταξύ τών
δποίων τά έγγειοβελτιωτικά έργα Κάλας Ααρίσης,
ΝΑ νω Μεσσηνίας, άρδευτικά Άχέροντος κ. λ. π. ώς

37 έθνι

τήν χώραν.

β. λιμένες:

20,5

έκατομμύρια διά τήν συνέχισιν

καί έναρξιν κατασκευής νέων λιμενικών έργων, με

καί 35 άλλα μικρότερα έργα, διά τής έκτελέσεως τών

ταξύ τών δποίων περιλαμβάνονται οί λιμένες: Κερκύ

δποίων έπιδιώκεται άφ' ένός μέν ή άνάπτυξις τών

ρας, Μυκόνου, ΝΑ νδρου, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Ρε

γεωργικών πόρων εiς περιοχάς, δπου έμφανίζεται

θύμνου, Ρόδου, Μεσολογγίου καί

Ιδιαιτέρως όξύ τό πρόβλημα τής στενότητος γής άφ'

γ. Πολιτική άεροπορία:

19 μικρότεροι.
17,1 έκατομμύρια διά τήν

έτέρου δέ ή άντιμετώπισης έπειγουσών άναγκών έπι

άνακαίνισιν καί συγχρονισμόν τών άεροδρομίων τής

βαλλομένων άπό τήν άνάγκην λήψεως άντιπλημμυ

χώρας καί του έξοπλισμοv αύτών.
δ. Σιδηρόδρομοι:

ρικών μέτρων.

36,4

έκατομμύρια διά τήν άπο

προορίζονται διά τήν χορήγη

κατάστασιν τοv σιδηροδρομικοί) δικτύου τής χώρας

σιν μεσοπροθέσμων καί μακροπροθέσμων γεωργι

καί iδί(f τών προσφάτως ύπό κρατικήν έκμετάλλευ

κώνδανείωνμέσω τής 'Αγροτικής Τραπέζης 'Ελλά

σιν ύπαχθέντων δικτύων τών ΣΠΑΠ, Θεσσαλικών

δος, μεταξύ τών δποίων περιλαμβάνονται καί δάνεια

καί Γαλλοελληνικών Σιδηροδρόμων,

πρός συνεταιρισμούς διά τήν ϊδρυσιν νέων γεωργι

τυνσιν τής σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου- Ααρί

;;JOO έκατομμύρια

κών βιομηχανιών,

39,4

έκατομμύρια διά τόν έπανε

ποικισμόν παραμεθορίων περιοχών,

9, 7 έκατομμύρια

διά τήν άποπεράτωσιν τών άρξαμένων γεωργικών βι
ομηχανιών καί

11,45 έκατομμύρια διά

τήν μηχανική ν

σης καί τήν προμήθειαν νέου τροχαίου ύλικοv, ή

άπόκτησις του δποίου θά συμβάλη εiς τήν μείωσιν

τών έλλειμjlάτων τών σιδηροδρομικών δικτύων.
ε. Μικρότερα ποσά έπίσης διατίθενται διά τήν

έξόφλησιν ύποχρεώσεων έκ του παρελθόντος διά

καλλιέpγειαν, γεωργικάς έφαρμογάς καί έρεύνας.
;;Τρίτον: Εiς τόν τομέα βιομηχανίας, μεταλλείων

καί άλιείας διατίθενται

τήν διαπλά

συνολικώς πιστώσεις έκ

_προμηθείας Τηλεπικοινωνιών καί 'Εμπορικής Ναυ
τιλίας.

389, 7 έκατομμυρίων δραχμών. 'Εκ τοv ποσοv τούτου
110 έκατομμύρια έκ κεφαλαίων τής άμερικανικής

ων διατίθενται συνολικώς πιστώσεις

;;Εiς τόν τομέα Τουρισμοv -Μουσείων- Μνημεί

βοηθείας προορίζονται διά τήν χορήγησιν δανείων

ρίων διά τήν συνέχισιν ή τήν έναρξιν κατασκευής

42,5 έκατομμυ

μέσω του ΟΧΟΑ εiς ύφισταμένας καί νέας βιομηχα

τουριστικών ξενοδοχείων, περιπτέρων, ξενώνων καί

νίας καί έπιχειρήσεις κοινής ώφελείας,

95,8 έκατομ

τουριστικών δδών, μεταξύ τών δποίων περιλαμβά;:

μύρια διά τήν έναρξιν τής κατασκευής τοv διυλιστη

νονται τά τουριστικά ξενοδοχεία Δελφών, Ναυπλίου,

ρίου πετρελαίου,

έκατομμύρια έξ iδίων διαθεσί

'Αργοστολίου, Ζακύνθου, Πορταριaς καί Ζαγορaς,

μων του ΟΧΟΑ διά τήν χορήγησιν δανείων εiς έπι

τά τουριστικά περίπτερα Κανονίου Κερκύρας καί

180

χειρήσεις κατά κύριον λόγον βιομηχανικάς, τουρι

'Αγίου Δημητρίου Αομπαρδιάρη, οί ξενώνες 'Επι

δρα

δαύρου, Φιγαλίας, Θάσου, Πύλου καί Μονεμβασίας,

χμαί διά τήν κατασκευήν Ιχθυοσκαλών έν Πειραιεί

- 'Οσίου Αουκa, Κα
- Μετεώρων, 'Αρχαιοτήτων Σαμοθράκης,
Ά νδριτσαίνης - ναοv 'Επικουρείου Άπόλλωνος,
Αιανοκλαδίου - 'Υπάτης, Κιάτου - Συκιώνος, Μυκό

στικάς καί μεταλλευτικάς καί

4,6 έκατομμύρια

καί Βόλφ.
;;Τέταρτον: Εiς τόν τομέα τών συγκοινωνιών δια
τίθενται έν συνόλφ πιστώσεις έκ δραχμών 224,6 έκα

τομμυρίων κατανεμόμεναι ώς άκολούθως:
α.

Όδοί

αί τουριστικαί δδοί Διστόμου

λαμπάκας

-

Γέφυραι:

150,6

νου- 'Αγίου Στεφάνου, Ζαχάρως- Καϊάφα, Φυχτίων

έκατομμύρια διά τήν

-Μυκηνών, Κάστρου- λουτρών Κυλλήνης. 'Επίσης,

συνέχισιν ή έναρξιν τής άνακαινίσεως τών δδικών

καί διά τήν άνέγερσιν μουσείων καί άναστήλωσιν

άρτηριών τής χώρας, μεταξύ τών δποίων περιλαμβά

μνημείων, εiς τά δποία περιλαμβάνονται τά μουσεία

νονται αί έθνικαί δδοί: Ααρίσης

νης- Γιδa, συνολικοί) μήκους
θνής άρτηρία

- Τεμπών - Κατερί
139 χλμ., fίτις ώς διε

q ' κατηγορίας κατασκευάζεται μέ πλά

τος καταστρώματος

10 μ. καί μέ άσφαλ τικόν τάπητα,
- Διδυμοτείχου - Συνόρων,

'Αρχαιολογικό ν 'Αθηνών, 'Ακροπόλεως, 'Ηρακλεί-

ου καί 'Ολυμπίας καί τά μνημεία Δήλου, Μυκηνών,
Κνωσοv καί Σουνίου.
;;Εiς τόν τομέα τής δημοσίας ύγείας διατίθενται

'Αλεξανδρουπόλεως

πιστώσεις

'Αρδανίου- Γέφυρα 'Ιψάλων, fίτις άποτελεί τήν πρό

τήν έναρξιν κατασκευής νοσοκομείων, μαιευτηρίων,

30,8

έκατομμυρίων διά τήν συνέχισιν ή

σβασιν πρός τήν κατασκευαζομένην έπί τοv ποταμοv

σανατορίων, ψυχιατρείων καί έξυγιαντικών έργων,

'Έβρου νέαν μεγάλην γέφυραν, Τρικάλων- 'Ιωαννί

μεταξύ τών δποίων περιλαμβάνονται τό Κεντρικόν

νων,

Νοσοκομείον Θεσσαλονίκης, Ααϊκόν 'Αθηνών, Κρα

'Ιωαννίνων

Φαρσάλων, Βόλου

-

Ήγουμενίτσης,

Καρδίτσης

-

'Αλμυροv, δδικοv κυκλώματος

τικόν Πειραιώς, Ίεραπέτρας Κρήτης, Ίπποκράτει

Πηλίου, Βουλιαγμένης- Σουνίου, Τριπόλεως- Όλυ-

ον 'Αθηνών, νοσοκομεία Κυπαρισσίας, Φιλιατρών,
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Ναυπλίου, Δράμας, Καρδίτσης,

'Αγρινίου, Χατζη

κεκροτημένον πρόγραμμα, δπως επισήμως όνομάζεται,

κώστα, Σερρων καί ΝΑρτης, Ψυχιατρείον καί Μαιευ

«κρατικών έπενδύσεων». Δηλαδή, τοποθετήσεις χρημάτων

τήριον Θεσσαλονίκης, σανατόριq~ 'Ασβεστοχωρίου

έκ των πιστώσεων του προϋπολογισμου διά μεγάλα τεχνι
κά παραγωγικά εργα καί διά τήν άνάπτυξιν άλλων παραγω

καί 'Ιωαννίνων.

»Είς τόν τομέα τής έκπαιδεύσεως διατίθενται συ
νολικως πιστώσεις

46,9 έκατομμυρίων διά

τήν συνέ

χισιν η τήν εναρξιν κατασκευής κτιρίων κατωτάτης,

μέσης καί άνωτάτης καί έπαγγελματικής έκπαιδεύ
σεως.

γικών πηγών τής χώρας, ώς καί δι, εργα κοινής ώφελείας
καί έπιβεβλημένης κρατικής προνοίας. Εiς άλλας στήλας
δ άναγνώστης θά πληροφορηθή τάς λεπτομερείας του προ

γράμματος. 'Εκείνο, Ι:πί του δποίου πρέπει νά Ι:λκυσθή ή
προσοχή του Ι:λληνικου λαου, ε{ναι δτι !:φέτος θά δαπανη
θουν γενικώς δι, εργα πεντακόσια εκατομμύρια περισσό

»Είς τόν τομέα τής 'Εργατικής Κατοικίας διατί

θενται πιστώσεις

τερα των περυσινών καί έξ αuτών τά τριακόσια δι, εργα

έκατομμυρίων διά τήν εναρξιν

έντελώς νέα. Τουτο εγινε κατορθωτόν, διότι χάρις εiς τήν

κατασκευής 801 έργατικων κατοικιων είς τάς άκολού

έπιμονήν τής 'Ελλάδος, ηuξήθη ή άμερικανική πίστωσις

θους πόλεις: Θεσσαλονίκη ν 50, Μεσολόγγιον 50, Ρό

διά κρατικάς επενδύσεις καί διότι έπραγματοποιήθησαν

δον

οtκονομίαι ε{ς μή παραγωγικάς δαπάνας του κρατικου

97,
λαν 50,

60

Βόλον

200, 'Ιωάννινα 70,
'Αθήνας 198.

Πάτρας

98,

Καβά

»Είς τόν τομέα Στεγάσεως Δημοσίων Ύπηρεσι

ων διατίθενται συνολικως πιστώσεις

34,3 έκατομμυ

ρίων διά τήν συνέχισιν η τήν εναρξιν κατασκευής
διοικητηρίων, δικαστικων μεγάρων,

φυλακων καί

σταθμων Χωροφυλακής.

προϋπολογισμου. Τό διπλουν έπίτευγμα έπέτρεψεν οχι μό
νον νά διασφαλισθουν οικονομικώς τά ύπό έκτέλεσιν εργα,
άλλά καί νά άρχίσουν νέα τοιαυτα. 'Η διάρθρωσις τών
νέων εργων, ή εiδική μέριμνα τής Κυβερνήσεως διά τήν
Γεωργίαν, παρέχει δείγματα τής συνέσεως μετά τής δποίας
εγινεν ή διάθεσις τών χρημάτων του Ι:λληνικου λαου. 'Ολό
κληρος ή χώρα καί πάντες οί κλάδοι τής οίκονομίας της θά

»Είς τόν τομέα τής στεγάσεως περιλαμβάνοντα

έπωφεληθουν 235 •

τήν 'Άαϊκήν Στέγην", τήν "Στέγασιν καί Άποκατά
στασιν Πολεμοπαθων καί Συμμοριοπλήκτων", τήν

"Στέγασιν άστων προσφύγων",

"' Επαναπατριζομέ

νων όμήρων καί όμογενων, έκτου έξωτερικοv" δια

28

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1955

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

έκατομμυρίων,

τείται στό ύπουργείο 'Εμπορίου σύσκεψη τής Κυ

μεταξύ των όποίων περιλαμβάνονται καί αί λαϊκαί

βερνητικής 'Επιτροπής Καπνοu. Στή συνεδρίαση πή

τίθενται συνολικως πιστώσεις

30,1

πολυκατοικίαι Καισαριανής καί Δραπετσώνας.

»Είς τόν τομέα ύδρεύσεως δήμων καί κοινοτήτων

ραν μέρος οί ύπουργοί Οίκονομικών, 'Εμπορίου καί

Γεωργίας, ο{ διοικητές τών Τραπεζών 'Ελλάδος καί

20,6 έκατομμυρίων,

'Αγροτικής, έκπρόσωποι του 'Οργανισμοu Καπνοu

μεταξύ των όποίων περιλαμβάνονται του συνδέσμου

καί ο{ διευθυντές τών άρμόδιων κρατικών ύπηρεσι

κοινοτήτων Ξηρομέρου, των δήμων Δράμας, Γρεβε

ών . Μετά τή λήξη τής συσκέψεως, στή διάρκεια τής

νων, 'Ιεράπετρας, Ξάνθης καί 'Εδέσσης ώς καί έτέ

δποίας έξετάστηκε ή γενική καπνική κατάσταση σέ

διατίθενται έν συνόλφ πιστώσεις

ρων

40

καθ' άπασαν τήν χώραν.

»Είς τόν τομέα μικρων κοινωφελων εργων άφο
ρώντων τήν ένίσχυσιν κοινοτήτων διά τήν κατα
σκευήν έγγειοβελ τιωτικων εργων, εργων δδοποιίας,
γεφυρων καί έξυγιάνσεων, των όποίων δ προγραμμα
τισμός καί ή έκτέλεσις εχει άνατεθή είς τάς κατά
νομούς άρχάς,
δραχμων

115,1

διατίθενται

συνολικως πιστώσεις

έκατομμυρίων.

σχέση καί μέ τίς συνθήκες τής διεθνοϋς άγορaς, έκδό
θηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση:
«'Η Κυβέρνησις, έν οψει τής Ι:πηυξημένης έσοδείας κα
πνών του τρέχοντος ετους

1955, ή όποία προβλέπεται νά
73.000.000 όκάδων εναντι 52.700.000 όκάδων του
προηγουμένου ετους 1954 καί των ε{δικών συνθηκών, ύπό
ύπερβή τά

τάς δποίας τελεί ή έφετεινή εσοδεία, ίδί~ άπό άπόψεως
συνθέσεως, πρός τόν σκοπόν δέ δπως άφ' Ι:νός μέν οί πα

»Εiς τόν τομέα τής τεχνικής βοηθείας, τό 'Ελλη

ραγωγοί έπιτύχουν διά τό προϊόν των τιμήν δσον τό δυνα

νικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, τό 'Ινστιτούτον

τόν ίκανοποιητικήν, έν τφ πλαισίφ πάντοτε του διεθνους

Γεωλογίας καί Έρευνων Ύπεδέφους, δι' έκπόνησιν
μελετων καί προμήθειαν μηχανικού έξοπλισμοv δια

τίθενται πιστώσεις

22, 7 έκατομμυρίων δραχμων.

)) τέλος εχει προβλεφθή πίστωσις έκ δραχμων
74,4 έκατομμυρίων πρός κάλυψιν παρουσιαζομένων
έπαυξήσεων είς τά έν έκτελέσει εργα».
Στό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων άναφέρε
ται καί τό άκόλουθο δημοσιογραφικό σχόλιο:

συναγωνισμου, άφ' Ι:τέρου δέ πρός διευκόλυσιν τής ταχεί

ας καί δμαλής διαθέσεως τών καΠνών, άπεφάσισε τήν λή
ψιν των κάτωθι μέτρων:

l.

'Ενέκρινε τήν χορήγησιν είς τούς παραγωγούς συμ

πληρωματικών πλασματικών δανείων, είς περίπτωσιν δέ
βραδείας έξελίξεως των άγορών οί παραγωγοί θά ένισχυ
θουν καί ετι περαιτέρω διά νέων πλασματικών δανείων.

2.

Ένέκρινεν εύρυτέραν χρηματοδότησιν του καπνεμ

πορίου πρός τόν σκοπόν διευκολύνσεως άπορροφήσεως
τήy'ηύξημένης παραγωγής καπνου.

'Η Κυβέρνησις Καραμανλή παρουσίασε χθές εiς τόν

»Εiδικώτερον θά τύχουν μεγαλυτέρας χρηματοδοτήσε

Ι:λληνικόν λαόν ενα λίαν εuρύ, πολύ πλούσιον, καλώς συγ-

ως οί καπνέμποροι έκείνοι πού θά άγοράσουν ποσότητας
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Ή

«Σήμερον, όπως πάντοτε κατά τόν έορτασμόν τfjς

χρηματοδότησις είς τάς περιπτώσεις αυτάς καθωρίσθη είς

Πρωτοχρονιtiς, στρέφομεν τήν σκέψιν μας πρός τό

καπνών μεγαλυτέρας τών του προηγουμένου ετους .

80%

διά τάς έπί πλέον τών περυσινών άγορασθησομένας

ποσότητας καπνών. Ηυξημένη έπίσης χρηματοδότησις θά
γίνη διά τάς άγοράς καπνών έκ τών άνεγνωρισμένων
κλασσικών περιοχών τής 'Ανατολικής Μακεδονίας καί
Θράκης.

3. Νά

ένταθουν αί προσπάθειαι διά τήν διεύρυνσιν τών

άγορών τοποθετήσεως τών καπνών μας.

4.

Πρός πρόληψιν δυσχερειών , αί δποίαι θά προέκυ

πτον είς τό προσεχές μέλλον είς βάρος του καπνου έκ τής

παρελθόν διά νά άντλήσωμεν διδάγματα, θάρρος καί
έμπιστοσύνην διά τό μέλλον.

»Τό

1955

δικαιούται νά λάβη τήν θέσιν του είς

τήν Ίστορίαν, διότι κατά τήν διάρκειαν αύτοv, άφ'

ένός μέν ό προαιώνιος πόθος του κυπριακού λαοv
πρός άνάκτησιν τfjς έλευθερίας του έξεδηλώθη κατά
τόν πλέον b'ντονον καί άποφασιστικόν τρόπον, άφ

'

έτέρου δέ ή ύψηλή περί δικαίου καί ήθικfjς άντίλη

άλογίστου επεκτάσεως τής καπνοκαλλιεργείας , θά λη

ψις τοv έλληνικοv λαοv b'λαβε τήν πληρεστέραν της

φθουν διά τό προσεχές καλλιεργητικόν ετος τά ενδεικνυό

εκφρασιν μέ τήν διατρανωθείσαν συμπαράστασιν

μενα ρυθμιστικά μέτρα, rοστε ή παραγωγή καπνου νά εύρί

δλοκλήρου του εθνους είς τόν άγώνα τών άδελφών,

σκεται έν άρμονί~ πρός τάς δυνατότητας άπορροφήσεώς

μας Κυπρίων,

της ύπό τής διεθνους άγορίiς καί γενικώτερον τής κατανα

άγώνα, ή τελική δικαίωσις τοv όποίου δέν θά βραδύ

λώσεως .
»'Η Κυβέρνησις, συνεχίζουσα καί δλοκληρουσα τό

ένδιαφέρον της ύπέρ τών καπνοπαραγωγών εΙ ναι άποφασι
σμένη, έάν διά των ώς άνω λαμβανομένων μέτρων δέν έξε
λιχθή δμαλώς ή άγορά τών καπνών , νά λάβη έγκαίρως τά

τόν ίερόν ύπέρ τfjς αύτοδιαθέσεως

νη, παρά πtiσαν άντίδρασιν καί ύπονόμευσιν.

»'Ωσαύτως κατά τό λήξαν ετος ή 'Ελλάς δεινώς
δοκιμασθείσα είς τά ίερώτερα αίσθήματά της άπό τάς
πρωτοφανείς είς βάρος τών έν Τουρκίg όμογενών βι

ενδε ι κνυόμενα πρόσθετα μέτρα πρός προστασίαν τών κα

αιότητας, εδωσεν, όπως πάντοτε, δείγματα του ύψη

πνοπαραγωγών .

λοv πολιτισμού της μέ τήν aρνησιν αύτfjς όπως άκο

»Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν ένεκρίθη τό κονδύλιον

των δραχ .

λουθήση παρομοίας μεθόδους, άλλά καί τfjς έθνικfjς

4.420.000 έκτου προϋπολογισμου του αυτονόμου

ύπερηφάνειας μέ τήν άκλόνητον έμμονήν της είς τήν

καπνικου όργανισμου διά τήν εκτέλεσιν μικρών έγγειο

άξίωσιν διά τήν παροχήν τfjς όφειλομένης ίκανο

βελτιωτικών εργων είς τάς καπνικάς περιοχάς Μακεδονίας

ποιήσεως.

καί Θράκης» .
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)) 'Ο έλληνικός λαός μέ σκληράς στερήσεις,
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1955

θόν ετος τήν προσπάθειάν του διά τήν οlκονομικήν

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 'Αρχιεπίσκοπο

'Αθηνών

Σπυρίδωνα,

άλλά

καί άκάματον ζωτικότητα συνέχισε κατά τό παρελ

πρόεδρο

τής

Πανελληνίου

τοv τόπου άνάπτυξιν καί τήν κατάκτησιν τfjς εύημε
ρίας του. Καταστροφαί έκ θεομηνιών, διά τήν άνόρ

'Επιτροπής 'Ενώσεως Κύπρου, καί τούς έθναρχι

θωσιν έκ τών όποίων έχρειάσθη ή θυσία μέρους τών

κούς συμβούλους στήν 'Αθήνα, Ν. Λανίτη καί Σ.

δυνατοτήτων του τόπου, όχι μόνον δέν εκαμψαν τήν

Λοϊζίδη, τούς όποίους καί ένημερώνει γιά τήν έξέλι

πρός τά πρόσω πορείαν, άλλά τούναντίον έτόνωσαν

ξη τοϋ έθνικοϋ ζητήματος.

τήν έμπιστοσύνην του είς τάς ίδίας αύτοv δυνάμεις.

Μετά τή συνάντησή τους μέ τόν πρωθυπουργό, ό

Οί "Ελληνες, ήνωμένοι ύπό τήν έμπνευσμένην ήγε

'Αρχιεπίσκοπος καί οί Κύπριοι άγωνιστές εκαμαν

σίαν τών βασιλέων μας, μέ πίστιν, έργατικότητα καί

τήν άκόλουθη δήλωση:

πειθαρχία ν θά συνεχίσωμεν τούς άγώνας μας διά τήν

«Κατά τήν σημερινήν μας συνάντησιν μετά του προέ

δρου τής έλληνικής Κυβερνήσεως, είχομεν τήν ευχαρί

μεγάλην ίδέαν τfjς έλευθερίας καί τήν δημιουργίαν
μιtiς καλυτέρας αvριον.
))Μέ τήν πεποίθησιν ταύτην, εύχομαι είς όλους

στησιν νά κατατοπισθώμεν έπί τών ένεργειών του διά τήν
iκανοποίησιν

του

περί

αυτοδιαθέσεως

αίτήματος

τών

άδελφών μας Κυπρίων καί νά διαπιστώσωμεν τήν συνεχή

τούς 'Έλληνας καί τάς 'Ελληνίδας χαρούμενον καί
εύτυχές τό νέον ετορ).

μέριμναν τής Κυβερνήσεως , καί είδικώς του προέδρου αυ

τής , διά τήν σημειουμένην πρόοδον. Είμεθα ευτυχείς, διότι
αί διαπιστώσεις μας αύται τόσον περί τής πολιτικής τής

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Κυβερνήσεως δσον καί τής συμπαραστάσεως του έλληνι

' Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

κου λαου καί τών άπανταχου ' Ελλήνων, ένισχύουν τήν

γων, Λ. Εύταξίας, άνακοινώνει τήν κατανομή ποσοϋ

αίσιοδοξίαν μας δτι δ ίερός άγών του κυπριακου λαου θά
στεφθή ύπό έπιτυχίας».
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

εκατομμυρίων δραχμών, ώς συμπληρωματικών

γείλει ό Κ. Καραμανλής. Σύμφωνα μέ τίς άνακοινώ

1955

Μέ τήν εύκαιρία τοϋ νέου ετους

215

πιστώσεων γιά δημόσια εργα πού ε{χε ήδη προαναγ
σεις, προβλέπεται ή κατασκευή ή έπισκευή όδών,

1956

ό πρωθυ 

γεφυρών καί έγγειοβελτιωτικών εργων καί ή άνέγερ

πουργός Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στόν έλληνικό

ση ή έπισκευή δημοσίων κτιρίων.

λαό τό άκόλουθο διάγγελμα:

άκόμη ή προκήρυξη δημοπρασίας γιά τά νέα εργα

'Εξαγγέλλεται
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στήν Κάρλα, τόν 'Αχελώο καί τόν 'Αλιάκμονα.
Κατά περιοχές, οί συμπληρωματικές πιστώσεις,

πέρα άπό τήν άρχική, κατανέμονται ώς έξής: Θράκη

4.850.000 (άρχική 15.400.000), Μακεδονία 16.020.000
( 11.000.000), VΗπειρος 2.330.000 (3.000.000), Θεσ
σαλία 13.000.000 (17.400.000), Στερεά 'Ελλάδα
16.900.000 (13.000.000), Πελοπόννησος 9.650.000
( 16.000.000), Νησιά 6.000.000 (4. 700.000).
Έξάλλου, προβλέπεται ποσό 47.427.000 δρα

335

ας Λουτρών Αίδηψοu

άντί δραχμών

- 'Ιστιαίας Νομοu Εύβοίας,
1.972.366, καί ή διάνοιξη δδοu μήκους

10 χιλιομέτρων άπό τά
2.463.350.

λουτρά τής 'Ικαρίας στό Εϋ

δηλο άντί

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Μέ πράξη του Ύπουργικοϋ Συμβουλίου προβλέ
πεται ή κατ' ετος άναγραφή στόν προϋπολογισμό
πιστώσεως γιά τήν οίκονομική διευκόλυνση τών

χμών γιά τά άκόλουθα εργα: φράγματα τοϋ 'Αξιοϋ

ύπαλλήλων πού δέν διαθέτουν καί έπιθυμοuν νά άπο

καί

κτήσουν στέγη. Παράλληλα, παρέχεται στό δημόσιο

'Αλιάκμονα, άντιπλημμυρικά Στρυμόνα, χει

μάρρου Χαβρία, Νέστου, Πηνειοϋ καί χειμάρρου

ή δυνατότητα νά άγοράζει η νά άνεγείρει στίς έπαρ

'Ιορδάνου 'Ηλείας, άρδευτικά Σερρών, άποστραγ

χίες οίκήματα, πού θά προσφέρονται μέ χαμηλό

γιστικό δίκτυο Κατερίνης, εργα πεδιάδας

v

Αρτας καί

Θεσσαλίας, φράγμα καί άντιπλημμυρικά 'Αχελώου,

ένοίκιο η θά πωλοuνται στούς όργανικά τοποθετημέ
νους στίς έπαρχίες δημοσίους ύπαλλήλους.

άποστραγγιστικά Καρακαλοϋ Δημητσάνης. Γιά τήν

Μέ τήν εύκαιρία, έξάλλου, έπισκέψεως σέ συνοι

έκτέλεση έπειγόντων εργων σέ διάφορες περιοχές

κίες τής Θεσσαλονίκης, δ ύπουργός Προνοίας, Π.

προβλέφθηκε ή διάθεση

Λεβαντής, τόνισε οτι

1.562.000 δραχμών καί γιά
3.500.000 δραχμών.

τήν προμήθεια συρματοπλεγμάτων

Τά ποσά πού όρίζονται γιά τίς προκηρυγμένες

δημοπρασίες:

λίμνη Κάρλας

liv

συνεχιστεί δ ρυθμός μέ τόν

όποίο προχωρεί ή Κυβέρνηση στό στεγαστικό πρό

βλημα, οχι μόνο τό α{σχος τής παράγκας θά περάσει

80.000.000 δραχμές
Θεσσαλίας 10.000.000·

στήν ίστορία, άλλά θά άποκτήσουν στέγη καί ολοι

μεταλλικά θυροφράγματα 'Αξιοϋ, 'Αλιάκμονος καί

τες καί οί άγρότες. «'Η Κυβέρνησις Καραμανλή»,

'Αχελώου

ε{πε, «ώς γνωρίζετε, ολοι, άντιμετωπίζει όλα τά θέ

των

ματα κατά τρόπον ρεαλιστικόν. Οϋτω καί τό στεγα

συμπληρωματικά ύδραυλικά

10.000.000 καί προμήθεια συρματοπλεγμά
1.000.000. Γιά τούς πολιτικούς άερολιμένες εχει
προβλεφθεί ποσό 7.500.000 δραχμών.

οσοι εχουν άνάγκη, οπως οί πολεμοπαθείς, οί έργά

στικόν πρόβλημα τής χώρας, τό δποίον εύρίσκεται

τέλος, σύμφωνα μέ άνακοίνωση τοϋ υπουργείου

είς τήν πρώτην γραμμήν του κυβερνητικοί) προ

Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, δημοπρατή

γράμματος θά άντιμετωπισθή μέ τόν αύτόν ρωμαλέον

θηκαν άπό τίς δημόσιες έπενδύσεις τά εργα όδοποιί-

τρόπον».
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Ή σύσταση τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως, στίς

4

'Ιανουαρίου

1956,

σηματοδοτεί τήν

άφετηρία στήν πορεία πρός τήν έκλογική άναμέτρηση τής 19ης Φεβρουαρίου. 'Απέναντι στό νεότευκτο
συμπαγή κομματικό σχηματισμό ύπό τήν ήγεσία του Κ. Καραμανλή θά άντιπαραταχθουν οί συνασπισμέ

νες δυνάμεις του φιλελεύθερου Κέντρου καί τής 'Αριστεράς, μέ τήν σύμπραξη καί των άντισυναγερμι
κων ύπολειμμάτων του συντηρητικου χώρου. Προσανατολισμένη στήν άνάγκη τής άπαλλαγής άπό τά

σύνδρομα του παρελθόντος, ή παράταξη τής ΕΡΕ θά άντιπαραθέσει τή δική της δμοιογένεια καί ένότητα
στήν εύκαιριακή συσπείρωση των άντιπάλων της, τήν προοπτική τής κυβερνητικής σταθερότητας στήν
άστάθεια καί τήν άκυβερνησία, τήν άνανέωση στόν παλαιοκομματισμό, τήν έφαρμογή δημιουργικου
προγράμματος στήν άγονη πολιτική συνθηματολογία. 'Η εκβαση του έκλογικου άγώνα, άβέβαιη ώς τήν
ϋστατη στιγμή, θά άποδώσει στόν Κ. Καραμανλή αύτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διανοίγον

τας ενα νέο, τό σημαντικότερο ήδη, στάδιο στήν πολιτική του άνέλιξη.

4

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

•Ο

1956

Κ. Καραμανλής άναγγέλλει την ίδρυση νέου

κόμματος, ύπό την ήγεσία του, τής 'Εθνικής Ριζο
σπαστικής ·Ενώσεως.

'Η άναγγελία εγινε στούς άντιπροσώπους τοϋ

~λληνικοϋ καί ξέ'::ου τύπου άπό τόν ίδιο τόν πρωθυ
πουργό, στην οίκία του, παρουσία τοϋ ύπουργοϋ
Προεδρίας, Γεωργίου Ράλλη. 'Αφοϋ άνέγνωσε την

ίδρυτικη διακήρυξη, δ Κ. Καραμανλής διευκρίνησε
δτι δέν εΙχε προηγηθεί δποιαδήποτε συνεννόηση μέ

δτι, κατά βάση, δέν προβλέπει συμπράξεις, οί δποί

ες, δπως πιστεύει, νοθεύουν τά προγράμματα, άλλά
κάτω άπό δρισμένες τοπικές συνθήκες εΙναι δυνατό
νά καταστοϋν έπιβεβλημένες γιά τήν έξυπηρέτηση
έθνικ&ν συμφερόντων.
·Η άνακοίνωση τής ίδρύσεως τής 'Εθνικής Ρι

ζοσπαστικής ·Ενώσεως συνοδεύτηκε άπό τήν έξαγγε
λία τ&ν βασικών σκοπών τής νέας, ριζικά άνανεω
τικής, πολιτικής κινήσεως. Τό σχετικό κείμενο άνα

φέρει τά άκόλουθα:

πολιτικούς φίλους του, τούς δποίους έπιθυμεί νά άφή

«Εiς τάς πολυκυμάντους καί πολλάκις άπιθάνους

σει έλεύθερους νά μελετήσουν τίς βασικές κατευ

έξελίξεις τής πολιτικής μας ζωής ή προσεχής έκλο

θύνσεις τοϋ νέου κόμματος καί νά καθορίσουν άνά

γή δύναται νά άποτελέση σταθμόν ίστορικόν. Στα

λογα τη στάση τους. «ΟύτωJ>, προσέθεσε, «τήν στι

θμόν, δστις θά άποβή τό τέρμα μιάς μακράς πολιτι

γμήν αvτήν εlμαι έντελώς μόνος. Αvριον θά ίδωμεν

κής περιόδου καί ή άφετηρία μιάς νέας τοιαύτης, πού

ποίοι θ' άιωλουθήσουν τήν νέαν πολιτική ν κίνη

θά πρέπει νά συμπέση μέ τήν έμφάνισιν νέων πολιτι

σιν».

κών σχημάτων καί τήν προβολήν τής ήγεσίας τής

·Ο πρωθυπουργός έξήγησε δτι ή έπιλογη τής
έπωνυμίας τοϋ κόμματος εγινε ώστε νά έκφραστοϋν

νέας γενεάς.

>>Ai

δύο μεγάλαι πολιτικαί παρατάξεις, αίτινες

1915,

ολοι συγχρόνως οί σκοποί τής νέας πολιτικής κινή

προέκυψαν άπό τόν διχασμόν του

σεως. Μέ τη λέξη «έθνικψ) έκφράζεται ή άντίθεση

lστορικώς άπό μακρού χρόνου τήν άποστολήν των.

έτερμiiτισαν

στόν κομμουνισμό, μέ τη λέξη <φιζοσπαστικψ) οί

Παρά ταύτα έξηκολούθησαν νά έπηρεάζουν μέχρι

προοδευτικές τάσεις τής κινήσεως καί μέ τη λέξη

σήμερον ύπό διαφόρους μορφάς τήν δημοσίαν μας

«ενωσις)) ή πρόθεση νά συσπειρωθοϋν δλα τά προο

ζωήν μέ μοναδικήν των σχεδόν δύναμιν τό πνεύμα

δευτικά στοιχεία, άνεξάρτητα άπό τήν προγενέστερη

τής παλαιάς έκείνης διαιρέσεως.

κομματική τοποθέτηση τους. Σέ έρώτηση, aν θά δε
χτεί συμπράξεις ή μόνο προσχωρήσεις, παρατήρησε

» •Η άναχρονιστική

αύτη διαμόρφωσις τών πολι

τικών μας πραγμάτων συνετέλεσεν είς τήν δημιουρ-
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γίαν ένός νοσηρού πολιτιιωv κλίματος, κλίματος, τό

τος συγχρονισμένον, ι'κανόv νά κινηθή μέ άποφασι

όποίον έξέθρεψε κινήματα, έπαναστάσεις, μεταπολι

στικόν, γοργόν ρυθμόν, άλλά καί δικαιοσύνην.

τεύσεις, οίκονομικάς χρεοκοπίας καί πρό παντός

))Τό πρόβλημα δέ τοvτο άκριβώς καλείται νά λύ

'Ανέστειλε

ση ό έλληνικός λαός κατά τάς προσεχείς έκλογάς,

πολλάκις τήν πρόοδον τής χώρας καί, τό σπουδαιό

καί θά τό λύση έάν δημιουργήση μίαν νέαν πολιτι

χαλάρωσιν τών πολιτικών μας ήθών.

τερον, κατέστησεν άδύνατον τήν πλήρη άξιοποίησιν

κήν δύναμιν, ή όποία θά καταστή τό σημείον τής

τών θυσιών καί τών άγώνων τοv ίJθvους.

συναντήσεως δλων τών προοδευτικών καί vγιών

»'Ο λαός δυσφορώ ν έξεδήλωσε κατ ' έπανάληψιν

στοιχείων τής έποχής μας. Μίαν δύναμιν ι'κανήν καί

τήν τάσιν νά τερματίση τήν κατάστασιν αύτήν. Τε

άποφασισμένην vά πραγματοποιήση τήν εlρηνικήν

λευταίως, άπετάθη πρός τόν άείμνηστον στρατάρχη ν

έκείνην έπανάστασιν, ή όποία θά διαλύση τήν πικρί

Παπάγον, τό κίνημα τοv όποίου

αν καί τήν άπογοήτευσιv τήν συσσωρευθείσαν είς

-

ό 'Ελληνικός

Συναγερμός- είς μίαν τοιαύτη ν όiραν γενικού πολι

τάς ψυχάς τοv λαοv μας καί θά καταστήση\άνίσχυ

τικού άδιεξόδου καί καθολικής άπογοητεύσεως συ

ροv τήν φθοροποιόν έπίδρασιν του κομμουνισμού.

νεκράτησε τήν κατάστασιν καί προσέφερεν vπό τήν

Μίαν δύναμιν, τέλος, ή όποία θά δημιουργήση ένα

ίJννοιαν αύτήν πολυτίμους vπηρεσίας.

Τό κίνημα

νέον πολιτικόν καί ήθικόν κλίμα: τό κλίμα τής άλη

δμως τοvτο, λόγω τής ίδιοτυπίας του, ίJχον χαρακτή

θοvς δημοκρατίας, έvτός του δποίου τό εθvος πει

ρα καθαρώς μεταβατικόν, δέν ήτο δυνατόν νά άποβή

θαρχημέvον καί αίσιόδοξον θά άναλάβη τόv τραχύν

μόνιμος πολιτικός σχηματισμός καί νά έπιβιώση τοv

άγώvα διά τήν κατάκτησιν μιiiς νέας μορφής ζωής.

ι'δρυτοv του.

Νά πραγματοποιήση μέ aλλους λόγους τήν άλλαγήν

»Καί fίδη διαπιστούται έξ δλων τών πλευρών, δτι

ή vφισταμένη εlς τήν χώραν μας κατάστασις δέv εl
ναι ι'κανοποιητική. Αι' διαπιστώσεις δμως αύται γί
νονται κατά τρόπον τόσον άόριστον καί πολλάκις

έκείνην, ή όποία άποτελεί άπό μακρού χρόνου καθο
λικόν καί εντονον αίτημα του λαοv μας.

)) 'Αλλά

ή άνασυγκρότησις τοv πολιτικού μας βί

ου καθίσταται περισσότερον άναγκαία σήμερον, δπό

άντιφατικόν, όiστε νά έπιτείνουν άντί νά δαμάσουν

τε διά πρώτην φοράν άπό τής λήξεως τοv πρώτου

τήν σύγχυσιv, μέσα είς τήν όποίαν τό ίJθνος μέ άγω

παγκοσμίου πολέμου τίθενται ένώπιον τοv ίJθνους τό

νίαν άναζητεί τόν δρόμον του. Κατά τήν γνώμη ν μας,

σον κρίσιμα ζητήματα έξωτερικής πολιτικής. Ζητή

βασική αίτία τής κακοδαιμονίας τοv λαοv μας εlναι

ματα, τά όποία προκαλούν έπικινδύνους έξωτερικάς

ή άτελής όργάνωσις καί λειτουργία τής δημοσίας

καί έσωτερικάς έπιπτώσεις καί άπαιτοvν σώφρονα

μας ζωής. Θά ήδύνατο κανείς νά είπη δτι είς τήν

καί άποφασιστικήν άντιμετώπισιν. Αύτήν τήν στι

χώραν μας Κράτος, vπό τήν ίJννοιαν τής λειτουργίας

γμήν ή 'Ελλάς διεξάγει, μέ έπίκεντρον τήν Κύπρο ν,

έκείνης, ή όποία έVθαρρύνει καί προωθεί τήν δρα

σκληρούς άγώνας είς πολλά μέτωπα πρός προάσπι

στηριότητα τοv ίJθνους, δέν vφίσταται. Τά πολιτικά

σιν τών ι'ερωτέρων καί εύγενεστέρων αίτημάτων τής

πάθη, ή δυσπιστία τών πολιτών πρός τό Κράτος καί

φυλής καί πρέπει είς τούς άγώνας αύτούς δπωσδήπο

προπαντός τό πνεύμα τής εύκολίας καί τών συμβι

τε νά έπιτύχη. 'Απηλλαγμένοι άπό τάς προκαταλή

βασμών περιστέλλουν τό αίσθημα τοv δημοσίου συμ

ψεις τοv παρελθόντος καί άπό τάς δεσμεύσεις έκεί

φέροντος, χωρίς τήν έπικράτησιν του όποίου ε{vαι

νας, πού δημιουργούν τά άθέμιτα πολιτικά καί οίκο

άδύνατος ή εύδοκίμησις τοv κοινωνικού συνόλου.

νομικά συμφέροντα, μέ τό συναίσθημα δτι είς τάς

»

'Εξ δλων αύτών συνάγεται δτι τό πρόβλημα τό

κρισίμους αύτάς περιστάσεις προσφέρομεv vπηρε

όποίον άντιμετωπίζει ή χώρα μας ε{ναι κυρίως πολι

σίαv είς τόν τόπον, άvαλαμβάνομεν τήν πρωτοβου

τικόν, χωρίς τήν έπίλυσιν τοv δποίου άποβαίνει μα

λίαν τής δημιουργίας τής νέας αύτής πολιτικής δυνά

ταία κάθε προσπάθεια άφορώσα τήν λύσιν προβλημά

μεως. Καλ,οvμεν δλους έκείνους, οι' όποίοι συμμερί

των. Ή αϋξησις τοv έθνικοv μας είσοδήματος, άπα

ζονται τήν άγωνίαν μας διά τήν σημερινήv κατάστα

ραιτήτου διά τήν έπιβίωσιν τής φυλής μας, ή άνακού

σιν, δλους έκείνους οι' όποίοt διακαίονται άπό τόν

φισις τών λαϊκών τάξεων διά τής έπιβολής κοινωνι

πόθον μιiiς πολιτικής άναγεννήσεως καί πιστεύουν

κής δικαιοσύνης, ή άναγκαία ήθική έξυγίαvσις καί

είς τάς άρχάς τής κοινωνικής προόδου καί δικαιοσύ

τόσα aλλα άποτελοvν συνάρτησιν του πρωταρχικού

νης νά συστρατευθούν μαζί μας.

τούτου προβλήματος, δηλαδή τοv πολιτικού. Πι

πρός δλους δσοι μοχθούν καί έργάζονται καί ίδιαιτέ

στεύω

-

καί ή πίστις μου αύτή στηρίζεται είς προ

'Απευθυνόμεθα

ρως πρός τούς νέους, οι' δποίοι ένσαρκώνουν τό μέλ

δτι ή Έλλάς

λον, καί τούς καλοvμεν vά άποτελέσουν τήν πρωτο

δύναται νά άλλάξη μορφήν καί δ λαός της μοίραν.

πορίαν είς μίαν έξόρμησι ν έθνικής άναδημιουργίαφλ

σωπικήν μου πείραν καί ίJρευναν

-

Γνωρίζω δτι ή δύναμις τοv λαοv δύναται νά καταστή

άπεριόριστος, έάν vπάρξη ή διοικητική καί τεχνική

Στό έπίπεδο τής έσωτερικής κοινής γνώμης, είδι

έκείνη προπαρασκευή, ή όποία θά καταστήση δυνα

κότερα τών άντιπροσωπευτικών όργάνων του ήμερή

τήν τήν άξιοποίησίν της έάν vπάρξη δηλαδή Κρά-

σιου τύπου, ή έξαγγελία τής ίδρύσεως τής ΕΡΕ εγινε
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δεκτή μέ διαφορετικά συναισθήματα.
'Η «Καθημερινή», σέ σημείωμα μέ τίτλο«' Η νέα
πολιτική δύναμις», παρατηρεί:

στοσύνης τής Βουλής . 'Αλλά οϋτε ή άνάληψις τής άρχής,

οϋτε ή ψήφος εμπιστοσύνης, οϋτε ή τυπική διατήρησις του
Συναγερμοί\ έδέσμευσε τόν κ. Καραμανλήν νά διατηρήση

τό πολιτικόν τοuτο σχήμα, τό όποίον άλλωστε εδειξεν ευ
'Η έλληνική κοινή γνώμη θά χαιρετίση μέ συγκίνησιν

καί μέ εμπιστοσύνην τήν εμφάνισιν του νέου πολιτικοί\

θύς άμέσως συμπτώματα προϊούσης χαλαρώσεως. 'Η διοι

κοuσα έπιτροπή, λαβοuσα άπό τήν κοινοβουλευτικήν συνέ

σχηματισμοί\, του όποίου εξαγγέλλει διά τής σημερινής

λευσιν του Συναγερμοί\ τήν έντολήν νά παρουσιάση συντό

διακηρύξεώς του ό πρωθυπουργός καί ήγέτης τής κινήσε

μως σχέδιον οργανώσεως, σπανίως ήκούσθη δτι συνήλθε ή

ως αuτής κ . Κ. Καραμανλής. Ό σχηματισμός αuτός, έξ

δτι έλαβεν οιανδήποτε σο βαράν πολιτικήν άπόφασιν. Καί

όλοκλήρου ξένος πρός τάς άντιθέσεις του παρελθόντος,

επί πλέον ενα μέρος της, ό κ. Στεφανόπουλος, έπαυσε νά

πρόθυμος νά καταστή κέντρον τής συναντήσεως δλων τών

προσέρχεται, καί δέν άπέκρυπτε τήν πρόθεσίν του νά μή

καλών θελήσεων του τόπου διά μίαν έθνικήν, γενναίαν καί

μετέχη καί είς τόν Συναγερμόν. Τό δίλημμα διεγράφετο

ριζοσπαστικήν άντιμετώπισιν των κρισίμων προβλημάτων

ετσι σαφέστερα είς τήν σκέψιν του κ. Καραμανλή: τί θά

τής παρούσης <δρας, εχει έξ ύπαρχής τό στοιχείον τής επι

ήτο προτιμότερον, νά διατηρήση τόν Συναγερμόν καί νά

τυχίας καί τής έπιβιώσεως. Πράγματι, τής νέας αuτής πο

κατέλθη είς τάς έκλογάς μέ αuτόν, ή νά τεθή έπικεφαλής

λιτικής δυνάμεως στήλη σπονδυλική θά καταστή ή άφθαρ

νέου κόμματος; 'Ο Συναγερμός δέν άπετέλεσε κατά τά συ

τος νεότης του εθνους, καί ή νεότης αuτή καλείται νά συ

νήθη μέτρα πολιτικόν κόμμα. 'Υπήρξε ενωσις πολιτικών

στρατευθή μέ δλους εκείνους πού πιστεύουν είς τάς ικανό
τητας τής φυλής μας νά άνανεοuται πολιτικώς διά νά άνα
δεχθή τάς μεγάλας προσπαθείας πρός οίκοδόμησιν στερε
οί\ έθνικου μέλλοντος.
'Η διακήρυξις του κ. Καραμανλή άνταποκρίνεται είς
μίαν άνάγκην, ή όποία εγινεν έκδήλως αίσθητή άφ, ής
<δρας ό δημιουργός τοu 'Ελληνικοί\ Συναγερμοί\ ελειψεν

όμάδων ύπό τήν άρχηγίαν του στρατάρχου Παπάγου. Καί
ζώντος δέ αuτοu άπεδείχθη εϋθραυστος, δταν ό κ . Μαρκε
ζίνης καί οι φίλοι του άπεχώρησαν όμαδικώς. Τό δεύτερον

κροuσμα ένεφανίσθη δταν ό στρατάρχης επάλαιε πρός τόν
θάνατον, καί ό κ. Κανελλόπουλος ήπείλησε ή καί ύπέβαλε
παραίτησιν διά νά ματαιώση τήν άνάθεσιν τής έντολής
άναπληρώσεως του στρατάρχου είς τόν κ. Στεφανόπουλον.

άπό τήν πολιτικήν σκηνήν του τόπου. Έφ' δσον, ζώντος

Ήτο λοιπόν άποδεδειγμένον έκ των πραγμάτων δτι χωρίς

του ιiρχηγοu του, τό κίνημα τοuτο δέν ε{χε λάβει τήν στε

εναν άρχηγόν του κύρους καί του σεβασμοί\, άκόμη δέ καί

ρεάν συγκρότησιν πού διεκδικοuν οι είς ένεργόν δρaσιν

εύρισκόμενοι πολιτικοί οργανισμοί, ή διατήρησίς του,
άπόντος πλέον του δημιουργοί\ του, δέν θά ε{ χε οϋτε εννοι
αν οϋτε δικαίωσιν.

•Η

κυρία πολιτική εuθύνη θά κατετε

μαχίζετο καί ή άπαραίτητος ένότης τής δημιουργικής του
δράσεως θά ύφίστατο συνεχή διαβρωτικήν φθοράν. ·Ο νέ

ος πολιτικός σχηματισμός του κ. Καραμανλή ερχεται διά
νά προβληθή είς τήν θέσιν, ή όποία εμεινε πλέον κενή. Καί

μέ συνείδησιν των νέων αίτημάτων του εθνους ή 'Εθνική
Ριζοσπαστική 'Ένωσις, ενωσις είς κοινήν προσπάθειαν

τιμίων 'Ελλήνων, θά προχωρήση πρός τήν κάλπην διά νά

ζητήση τήν εγκρισιν τής λαϊκής έτυμηγορίας 236 •
«Τό Βήμα», σέ κύριο aρθρο μέ τίτλο <Πό νέον
πολιτικόν κόμμα», γράφει:

του φόβου, πού ένέπνεεν ό Παπάγος, ό Συναγερμός δέν θά

ήδύνατο οϋτε νά συμπηχθή, οϋτε νά διατηρηθή ύπό τήν
μορφήν συνασπισμοί\ πολιτικών όμάδων, ύπό μορφήν δη
λαδή πάντοτε πρόσκαιρον. Έάν ό κ. Καραμανλής ή οιοσ

δήποτε άλλος ήθελε νά παραμείνη ύπό παρομοίαν πολιτι
κήν στέγην, δέν θά ήδύνατο νά βασισθή είς τήν στερεότη
τά της, καί θά έκινδύνευε τήν έπομένην των έκλογών- έάν

τάς έκέρδιζε -νά ίδη διαλυόμενον τό στρατόπεδον τής
νίκης καί τήν Βουλήν άνίκανον νά δώση Κυβέρνησιν.

Τό δεύτερον τμήμα του διλήμματος πού άντιμετώπιζεν
ό κ. Καραμανλής, ό σχηματισμός δηλαδή ίδίου κόμματος,
παρουσίαζε πλεονεκτήματα. "Ενα νέο κόμμα ύπό τήν ήγε
σίαν ένός άνδρός θά εμενε μέσα είς τήν γενικωτέραν παρά

δοσιν τής έλληνικής πολιτικής ζωής, καί θά παρείχεν εξ
άρχής τήν έγγύησιν, δτι έπειδή δέν θά περιέκλειε κεντρο

Μέ τάς χθεσινοβραδυνάς άνακοινώσεις του, ό πρόε

φύγους δυνάμεις, θά έξησφάλιζε τήν επιτυχίαν καί τήν συ

δρος τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής άναγγέλλει τήν

νοχήν του καί μετά τάς έκλογάς. 'Η συνοχή του δέν θά

ϊδρυσιν του νέου κόμματος, μέ τό όποίον θά κατέλθη είς

έξηρτaτο άπό τήν πίστιν πολιτικών όμάδων είς μίαν κοι

τάς έκλογάς, αϊτινες έπισπεύδονται. Τό γεγονός τοuτο πρό

νήν πολιτικήν έπιχείρησιν, άλλά άπό τήν εuκολώτερα έπι

κειται νά άσκήση σημαντικήν επίδρασιν επί τών πολιτι

βαλλομένην πειθαρχίαν ένός άρχηγοu είς τά μέλη ένός

κών πραγμάτων τής 'Ελλάδος, καί θά εuχηθώμεν ή έπί

κόμματος.

δρασις αuτή νά ε{ναι άγαθή, δπως πιστεύομεν δτι ε{ ναι καί

κήν δύναμιν του άρχηγοu του νά τήν συγκρατήση, καί οχι

είς τήν πρόθεσιν του κ. πρωθυπουργοί\.

άπό τήν φιλοδοξίαν καί τά συμφέροντα πολιτικών ήγετών

'Από τήν στιγμήν πού ό κ. Καραμανλής έκλήθη ύπό
του βασιλέως είς τήν Κυβέρνησιν, μετά τόν θάνατον του

•Η

συνοχή του θά έξηρτaτο άπό τήν προσωπι

άντιζήλων μεταξύ των, εκαστος τών όποίων θά ήδύνατο νά
διαθέση χωριστά τούς φίλους του.

στρατάρχου Παπάγου, μέ τήν έντολήν νά προετοιμάση τάς

Τό δίλημμα κατά συνέπειαν δέν ή το περίπλοκον καί δέν

έκλογάς, νά διαλύση τήν Βουλή ν, καί νά προβή είς προκή

παρουσίαζε σχεδόν δυσκολίαν είς τήν λύσιν του. 'Η άπό

ρυξιν τής νέας λαϊκής έτυμηγορίας, ήτο φυσικόν νά άντι

φασις, τήν όποίαν έλαβεν ό κ . Καραμανλής, θά έπρεπε νά

μετωπίση ενα πολιτικόν καί προσωπικόν δίλημμα . Εις τήν

ληφθή καί άπό οιονδήποτε εύρισκόμενον είς τήν θέσιν

Κυβέρνησιν έκλήθη ώς έπιτυχών ύπουργός του 'Ελληνι

του, διότι ε{ναι άνθρωπίνως καί πολιτικώς όρθή. 'Ανθρω

κοί\ Συναγερμοί\, ό όποίος διετηρήθη, τυπικώς τοuλάχι

πίνως, έπειδή εκαστος πολιτικός άρχηγός ε{ναι ύποχρεωμέ

στον, μέ μίαν διοικοuσαν έπιτροπήν καί μετά τόν σχημα

νος νά φροντίζη διά τήν άσφάλειαν τής προσωπικής του

τισμόν τής νέας Κυβερνήσεως καί μετά τήν ψήφον έμπι-

θέσεως. Καί πολιτικώς, έπειδή ενας κομματικός όργανι-
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σμός, διά νά δυνηθή νά προσφέρη άληθείς ύπηρεσίας, πρέ

«μέ τούς διαφόρους άπιθάνους κ:αί τραγικ:ώς άκ:ατα

πει νά ε{ ναι δσον τό δυνατόν όλιγώτερον εκτεθειμένος είς

τοπίστους 'Αμερικανούς κ:αί μέ μερικούς διεφθαρμέ

κινδύνους θρυμματισμου καί διαλύσεως. Πρέπει λοιπόν νά

νους αύλικ:ούς», εγινε «πραξικ:οπηματικ:ώς» πρωθυ

καταλήξωμεν συμπεραίνοντες δτι δ κ . πρωθυπουργός, έγ
καταλείπων τόν Συναγερμόν, του δποίου έξεπεράσθη μέ
τόν Παπάγον ή έποχή, καί δημιουργών ενα νέον κόμμα ύπό
τήν ήγεσίαν του, ελαβε τήν έπιβεβλημένην άπόφασιν.

'Αλλά πρέπει νά συμβουν δύο άκόμη πράγματα διά νά
έπιβεβαιωθή ή όρθότης της. Τό ενα εtναι νά έγκρίνη καί δ

λαός τήν ληφθείσαν άπόφασιν, καί μετά τουτο νά άποδει

πουργός τήν έπαύριο του θανάτου του Α. Παπάγου.
Τέλος, δ Κ. Καραμανλής κατηγορείται γιά «πρωτο
φανή πολιτικ:ήν φαυλότητα», κ:ατά τό διάστημμ τής
τρίμηνης πρωθυπουργίας του, κ:αί γιά τόν τρόπο μέ
τόν όποίο προχώρησε στήν κατάργηση του Συνα
γερμου κ:αί τήν ίδρυση του νέου κόμματος, «χωρίς ν'

χθή πλέον καί έκ των πραγμάτων δ κ. Καραμανλής άξιος

άναγγείλη τήν άποχώρησίν του άπό τήν διοικ:ουσαν

τής ~αλής του τύχης καί τής φιλοδοξίας του. 'Όσον άφορα

έπιτροπήν (του Συναγερμου) κ:αί νά παραιτηθή άπό

ήμdς, ένδιαφερομένους ύπεράνω κομμάτων καί προσώπων

τήν πρωθυπουργίαν, τήν δποίαν κατέχει ώς έκ:πρό

διά τήν πολιτικήν ύγείαν τής χώρας καί διά τήν uπαρξιν

σωπος του Συναγερμου». Καί τό άρθρο καταλήγει:

δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων Ισχυρών, τόσον πρός

«'Ο έλληνικ:ός λαός εύρίσκ:εται σήμερον ένώπιον

τό μέρος τής Κυβερνήσεως δσον καί πρός τό μέρος τής

μιας χονδροειδέστατα άδεξίας- άντικ:ειμενικ:ώς κ:αί

άντιπολιτεύσεως, εuχόμεθα είς τόν νέον κομματικόν όργα

νισμόν του κ. Καραμανλή, τόν άποκληθέντα «'Εθνική Ρι
ζοσπαστική "Ενωσις», άρκετήν έπιτυχίαν κατά δύναμιν

καί χρόνον, rοστε νά έκπληρώση καί πρός τά δύο μέρη τήν
άποστολήν του, άναλόγως τών λαϊκών προτιμήσεων καί

των περιστάσεων 237 .

ύποκ:ειμενικ:ώς -άποπείρας άνανεώσεως τής Δεξι
άς ... Νά έξαπατηθή δμως ούδείς ύπάρχει φόβος. 'Η
ήμέρα των έκ:λογών δέν άπέχει πολύ, κ:αί τότε κ:αί δ

κ:. Καραμανλής κ:αί οί ύποστηρικ:ταί του θά τρίβουν
τά μάτια των κ:αί θ' άντιληφθουν πόσον ήλιθίως
συμπεριεφέρθη σαν»23s.

'Η άναγγελία τής ίδρύσεως του νέου κόμματος

προκάλεσε σέ μερίδα του πολιτικ:ου κόσμου -κ:αί
κ:ατ.

έπέκ:ταση των άντιπροσωπευτικ:ών δημοσιο

γραφικών της όργάνων~ εντονες άντιδράσεις. 'Εν

δεικ:τικ:ά, η <<'Ελευθερία» ύποδέχτηκ:ε τήν είδηση τής
ίδρύσεως τής ΕΡΕ μέ πρωτοσέλιδο άνυπόγραφο άρ
θρο πού εφερε τόν τίτλο«' Ο 'Αναδημιουργός»: «'Ο

πρωθυπουργός του Συναγερμου κ:αί μέλος τής διοι
κούσης έπιτροπής του άπό του θανάτου του άρχηγου

Στό έπίπεδο του διεθνους τύπου ένδεικ:τικ:ό των
θετικών προσδοκιών πού ε{χε άνακ:ινήσει η πρωτο
βουλία του Κ. Καραμανλή νά ίδρύσει νέο πολιτικό
κ:όμμα, άλλά κ:αί των έρωτημάτων πού συνέχονταν μέ

τή μελλοντική πορεία των έσωτερικ:ών έλληνικ:ών
πραγμάτων, ε{ναι άρθρο των <Πimes» του Λονδίνου,
δπως άναδημοσιεύτηκ:ε στόν ημερήσιο άθηναϊκ:ό τύ
πο:

του, ερριψε χθές βιαστικά τό διαβόητον "κίνημα"

'Η άπόφασις του κ. Καραμανλή νά σχηματίση νέον

είς τό δοχείον άπορριμάτων τής ίστορίας κ:αί άνήγ

κόμμα καί νά διεκδικήση τήν νίκην κατά τάς γενικάς

γειλε τήν ϊδρυσιν νέου κόμματος, κ:αλέσας τόν έλλη

έκ:λογάς έν 'Ελλάδι τόν Φεβρουάριον, οuδόλως άπετέλε

νικ:όν λαόν δπως παράσχη τήν έμπιστοσύνην του είς

σεν εκπληξιν. Ήτο γνωστόν άπό τινος δτι τόσον αuτός,

τήν πολλοστήν αύτήν μεταμόρφωσιν τής χρεοκοπη

δσον καί τά νέα μέλη του«' Ελληνικου Συναγερμου» έσκέ

μένης Δεξιάς». Στή συνέχεια, άφου ύποστηρίζει δτι

πτοντο νά πράξουν τουτο . 'Ο θάνατος του Παπάγου άφή

τά συνθήματα του νέου κόμματος, «ώχραί άπηχή

σεις» τών συνθημάτων του Συναγερμου, δέν πρόκει
ται νά παραπλανήσουν κανένα, διερωτάται: «ποίος

ε{ναι, λοιπόν, δ πολιτικός αύτός, δ δποίος έμφανίζε
ται τώρα ώς "ηγεσία τής νέας γενεάς" κ:αί ύπόσχεται
τήν δημιουργίαν "νέου πολιτικ:ου κ:αί ήθικ:ου κλίμα
τος είς τόν τόπον";». 'Ακολουθεί σειρά άπό κατηγο

ρεσεν άπό τόν Συναγερμόν τήν πεμπτουσίαν τής ίσχύος

του καί έξηνάγκασε τά ήγετικά στελέχη του νά σκεφθουν
σοβαρώς περί του μέλλοντός των. Τό έλληνικόν εθνος

άνεγνώρισεν είς τόν Παπάγον τόν άνδρα έκείνον, δ όποίος
παρέσχεν δύο φοράς είς τήν 'Ελλάδα έξαιρετικάς ύπηρε
σίας διά τής όργανώσεως στρατου, δ δποίος άντέστη επι
τυχώς είς τόν Μουσσολίνι καί διά τής διεξαγωγής του πολέ
μου έναντίον των κομμουνιστών, ό δποίος έτερματίσθη τό

ρίες γιά τό πρόσωπο του ίδρυτή του νέου κόμματος:

1949.

τό ξεκίνημα τής πολιτικής του σταδιοδρομίας μέ

κινήματος μάλλον, παρά ώς πολιτικου κόμματος, εθεσε

συμμετοχή στή «μονόπλευρον Βουλήν του

1935,

τέρμα είς τάς ζημίας πού προεκαλουντο είς τήν διακ:υβέρ

δταν έκ:υριάρχει δ διαβόητος γιγαντισμός»· ή συμμε

νησιν τής χώρας λόγω των άτερμόνων διενέξεων τών έλ

τοχή του στό Λαϊκ:ό κ:όμμα κ:ατά τήν μεταπελευθερω
τικ:ή περίοδο κ:αί ή προσχώρησή του στό Συναγερμό.
«Διά δευτέραν φοράν βουλευτής του Συναγερμου
τό

1952» -

συνεχίζει

-

«δ σημερινός "άναμορ

φωτής" άναλαβών τό ύπουργείον Δημοσίων »Εργων,

Ή ύπ' αuτου σύστασις του Συναγερμου ώς έθνικου

ληνικ:ών πολιτικών κομμάτων. 'Η άσθένεια κ:αί δ θάνατός
του εφερον είς τό προσκήνιον τάς διαφωνίας των διισταμέ
νων του Συναγερμου μέχρι του σημείου τής άπροκαλύπτου

ρήξεως. 'Η άποχώρησις του κ. Μαρκεζίνη κ:αί τών όπαδών
του εβλαψαν τήν ένότητα του Συναγερμου πρό του θανάτου
του Παπάγου. 'Η ύπό του βασιλέως Παύλου έκλογή του κ:.

έπεδόθη συστηματικώς είς τήν αύτοδιαφήμισίν του» .

Καραμανλή ώς διαδόχου του Παπάγου καί ή ύπό του κ.

Χάρη στίς σχέσεις πού κατάφερε νά καλλιεργήσει

Στεφανοπούλου καταγγελία τής έκλογής ταύτης προεκά-
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λεσεν μεγαλυτέρας διαφωνίας. ·Ο κ. Καραμανλής καί οί

βρετανικής «φόρμουλας», ή όποία διατυπώθηκε μετά

οπαδοί του φαίνονται δτι έπιθυμοϋν νά άναδιοργανώσουν

άπό άνταλλαγή άπόψεων μέ τόν Μακάριο καί άπό

τόν Συναγερμόν ώς πολιτικόν κόμμα μέ άντικειμενικόν

είδικές διαβουλεύσεις του Χάρντιγκ στό Λονδίνο, θά

σκοπόν δπως έμφυσήσουν είς τήν Κυβέρνησιν σφρίγος,

προσλάβει στίς

τιμιότητα καί αποδοτικότητα, των δποίων κατά τήν γνώ
μην τοϋ κ. Καραμανλή στεροϋνται ώρισμένα στοιχεία τοϋ

Συναγερμοί\. Πράττων τοϋτο, δ κ. Καραμανλής διακινδυ

στικό»

-

27

'Ιανουαρίου, τό άκόλουθο «δρι

σύμφωνα μέ τή δήλωσή του

-

περιεχόμε

νο:

νεύει πολλά πράγματα. Θά δικαιωθή δέ μόνον liν λάβη

«'Η Κυβέρνησις τής Α.Μ. μετέχει τών ό.ρχών αϊτινες

μεγάλην πλειοψηφίαν κατά τάς έκλογάς τοϋ Φεβρουαρίου.

ένεσωματώθησαν είς τόν Καταστατικόν Χάρτην τών 'Ηνω

Ή διάλυσις τοϋ Έλληνικοϋ Συναγερμοί\ ύπάρχει κίν

μένων 'Εθνών, τόν Χάρτην τοί\ Πότομακ καί τόν Χάρτην

δυνος νά συνεπιφέρη τήν διάσπασιν τών κομμάτων τής Δε

τοί\ Είρηνικοί\, τούς δποίους εχει προσυπογράψει. Δέν εΙ

ξιάς καί τοϋ Κέντρου. 'Ως έκ τούτου δ σχηματισμός Κυ

ναι, δθεν, θέσις τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως τό δτι ή

βερνήσεως δυνατόν νά έξαντληθή άπό τήν συγκρότησιν

άρχή τής aυτοδιαθέσεως οuδέποτε δύναται νά έφαρμοσθή

λίαν έπισφαλών συνασπισμών. J;Ίιθανόν τοϋτο νά έπιφέρη

είς τήν Κύπρον. 'Η άποψίς της ε{ ναι δτι τώρα ή άρχή αϋτη

άναζωογόνησιν τοϋ πολιτικοί\ παιχνιδίου, είς τό δποίον δ

δέν ε{ ναι πρότασις δυναμένη νά έφαρμοσθή ενεκεν τής πα

Παπάγος εθεσε τέρμα καί τό δποίον θά προκαλέση άκόμη

ρούσης καταστάσεως είς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον. ·Η

μεγαλυτέραν ζημίαν άπό έκείνην, τήν δποίαν ή ·Ελλάς

Κυβέρνησις τής Α.Μ. εχει τώρα προσφέρει μέτρα εuρείας

ύπέστη πρίν δ Παπάγος άνέλθη είς τήν έξουσίαν. ·Ο κ.

αuτοκυβερνήσεως. 'Εάν δ κυπριακός λαός συμμετάσχη είς

Καραμανλής, άν καί δέν ε{ναι τόσον σημαίνουσα προσω

τήν συνταγματικήν έξέλιξιν, ή Κυβέρνησις τής Α.Μ. προ

πικότης δσον δ Παπάγος, έντούτοις χαίρει μεγάλης δημο

τίθεται νά έργασθή διά μίαν τελικήν λύσιν, ή όποία θά

τικότητας. ·Ο κ. Καραμανλής θαυμάζεται διά τήν έπιτυχή

{κανοποίει τούς πόθους του κυπριακοί\ λαοί\, θά συνήδε

άποκατάστασιν τών συμμοριοπλήκτων άγιrοτών κατά τά

πρός τά στρατηγικά συμφέροντα τής Κυβερνήσεως τής

ετη 1948, 1949 καί 1950 καί διά τήν βελτίωόιν τοϋ δδικοϋ
δικτύου τών 'Αθηνών καί τής 'Ελλάδος άπό τό

Α.Μ. καί τών συμμάχων της καί θά έλάμβανε ύπ' όψιν τάς

Τά

ύπαρχούσας συμμαχίας, είς τάς δποίας μετέχει ή Κυβέρ

έπιτεύγματα αuτά ε{ναι τεχνικής καί όχι πολιτικής φύσεως.

νησις τής Α. Μ. 'Η Κυβέρνησις τής Α.Μ. θά ε{ ναι διατε

'Ως έκ τούτου δυνατόν νά μήν εΙ ναι άρκούντως θεαματικά

θειμένη νά συζητήση τό μέλλον τής Νήσου μετ' άντιπρο

διά νά προσελκύσουν εuρείας έκλογικάς μάζας.

σώπων του κυπριακοί\ λαοί\, δταν ή αuτοκυβέρνησις άπο

1953.

Πάντως, πολλά θά έξαρτηθοί\ν έκ τοί\ άριθμοί\ τών πο

λιτικών δμάδων του Συναγερμοί\ πού θά Δκολουθήσουν τόν

δειχθή {κανή νά διασφαλίση τά συμφέροντα δλων τών
τμημάτων τής κοινότητος».

κ. Καραμανλή είς τό νέον κόμμα του. Ό,τιδήποτε δμως

καί άν συμβή, πρέπει νά έλπίζεται δτι ή ένέργεια τοί\ κ.

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θά ζητήσει, στό

Καραμανλή δέν θά προκαλέση έκ νέου είς τήν 'Ελλάδα

σημείο αύτό, τήν παροχή νέων διευκρινήσεων μέ

πολιτικήν σύγχυσιν καί χάος, έκ τών δποίων καθίστατο

έκτενή έπιστολή πρός τό βρετανό κυβερνήτη, στίς

δυσχερής δ σχηματισμός σταθεράς Κυβερνήσεως είς τήν

Φεβρουαρίου, ένώ στό έσωτερικό τής Μεγαλονήσου

χώραν αuτήν 239 •

2

έκδηλώνονταν ίσχυρές πιέσεις γιά τή διακοπή τών

διαπραγματεύσεων άπό τή μερίδα των όπαδών του

7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

δόγματος «'Ένωσις καί μόνον "Ενωσις», καθώς καί

'Υπογράφεται ή τελευταία άπό τίς προβλεπόμε

άπό τόν ίδιο τό Γεώργιο Γρίβα-Διγενή 240 •

νες συμβάσεις γιά τήν εναρξη του εργου άξιοποιή
σεως τής Πτολεμαίδας. Τή σύμβαση ύπέγραψαν

oi

έκπρόσωποι τής 'Εταιρείας Λιπασμάτων καί ό Κ.
'Αρλιώτης, ώς διοικητής τής Κτηματικής Τράπεζας,

ή όποία μεσολαβεί στό δάνειο πού χορηγεί δ ΟΧΟΑ
γιά τήν άξιοποίηση τών κοιτασμάτων λιγνίτη τής
περιοχής.

10 IANOYAPIOY 1956
'Ολοκληρώνεται ή πρώτη φάση τής στελεχώσε
ως τής ΕΡΕ μέ τήν προσχώρηση του συνόλου σχεδόν
τών πολιτευτών τοu Έλληνικοu Συναγερμοu καί μέ

τήν ενταξη στό νέο σχηματισμό σημαντικών προ
σωπικοτήτων άπό τόν εύρύτερο φιλελεύθερο χώρο.
Μέ τόν τρόπο αύτό έπιβεβαιώνεται ή θετική &πήχη

9 IANOYAPIOY 1956

ση τής διακηρύξεως του Κ. Καραμανλή γιά τή ζωτι

'Επαναλαμβάνονται, μέ πρωτοβουλία τής βρετα
νικής πλευρίiς, οί συνομιλίες Χάρντιγκ -Μακαρίου.

κή άνάγκη υπερβάσεως των συμπτωμάτων καί των
έπιπτώσεων του διχασμοί).

·Η νέα φάση των συνομιλιών θά άρχίσει μέ τή

Σέ διάστημα λίγων είκοσιτετραώρων άπό τήν

διατύπωση, άπό τόν 'Άγγλο κυβερνήτη, έλαφρώς

έξαγγελία τής ίδρύσεώς της, ε{χαν προσχωρήσει

βελτιωμένων προτάσεων σέ σχέση μέ τίς προγενέ

στήν ΕΡΕ

στερες τής 21ης Νοεμβρίου

Ή διατύπωση νέ

μοί), πολλοί γνωστοί πολιτευτές άπό δλα τά διαμερί

ων έπιφυλάξεων άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο θά έπιφέρει

σματα τής χώρας καί, άκόμη, διακεκριμένα στελέχη

τήν έπαναδιατύπωση δρισμένων σημείων. 'Η σχετι

άπό τήν πολιτική οίκογένεια τοu κόμματος τών Φιλε

κή, πάνω στή βάση αύτή, μονομερής δήλωση τής

λευθέρων, μεταξύ liλλων, οί Δ. Μακρής, Γ. Μα-

1955.

180
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νέντης, Α. Θεολογίτης, Σ. Κωτιάδης καί, κυρίως,ό Ε.

ζωής, έφόσον, πρός άντιμετώπισιν των δυσχερών περιστά

'Αβέρωφ, ό Γ. Κασιμάτης καί ό Κ. Τσάτσος. Εύθύς

σεων, καλείτε είς σύμπραξιν καί συνεργασίαν μέσα είς τό

μετά τήν άναγγελία τής προσχωρήσεως τ&ν τριών

πλαίσιον ένός έντελώς νέου κ~ί άσχέτου πρός τό οίονδή
ποτε παρελθόν κόμματος όσους πιστεύουν είς τήν άνάγκην

τελευταίων, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε:

τής ριζικής άνανεώσεως, αΙσθάνομαι τήν υποχρέωσιν νά

«Εlμαι εvτυχής διότι ή έπίκλησίς μου περί ένώ

παραμερίσω μέ πόνον άλλά καίμέ άποφασιστικότητα πολ

σεως όλων τών προοδευτικών καί ύγιών στοιχείων

λούς προσωπικούς δισταγμούς καί πολλά προσωπικά έμπό

του τόπου είς κοινήν προσπάθειαν πρός άνανέωσιν

δια καί νά συστρατευθώ μεθ' υμών, προσφέρων τάς όσας

τοv πολιτικού μας βίου εvρεν άπήχησιν. "Ηδη μέ

διαθέτω άσθενείς δυνάμεις είς τόν κοινόν άγώνα».

ίκανοποίησιν άνακοινώ ότι άνταπεκρίθησαν είς τήν

εκκλησίν μου οίΕ. 'Αβέρωφ, Γ. Κασιμάτης, Κ. Τσά
τσος, βασίμως δέ έλπίζω ότι έντός τfjς έβδομάδος θά
έπακολουθήσουν καί άλλες προσχωρήσεις. Συνεπής
πρός τήν γραμμή ν τήν δποίαν έχάραξα, όσον άφορii
τήν σύνθεσιν του κόμματος, συνέστησα ύπό τήν

προεδρίαν μου έπιτροπήν έκ τών Ε.

'Αβέρωφ, Α.

'Αποστολίδη, Α Εvταξία, Σ. Θεοτόκη, Γ. Κασιμάτη,
Γ. Ράλλη, Κ. Ροδόπουλου καί Κ. Τσάτσου, ήτις θά
συμπληρωθfj διά δύο νέων μελών. Αύτη θά άσχολη

'Ο Ε. 'Αβέρωφ εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκό
λουθη δήλωση:
«ΥΟπως διεμορφώθη ή έσωτερική πολιτική κατάστασις

καί ένώπιον τών δυσχερειών πού άντιμετωπίζει ή χώρα,

ήτο φανερόν δτι ή πολιτική κίνησις, ή όποία θά συνεκέν
τρωνε όλους τούς νέους άνθρώπους τούς έμπνευσμένους
άπό τάς άρχάς του έθνικόφρονος Κέντρου, θά ήδύνατο νά
προσφέρη θετικάς υπηρεσίας. 'Επείσθην δτι ή υπό τήν
ζωντανήν ήγεσίαν του Καραμανλή δημιουργουμένη κίνη
σις, υπερνικώσα παλαιούς διχασμούς, θά προβή είς άνανέ

θfj μέ τήν έπεξεργασίαν του προγράμματος καί του

ωσιν στελεχών καί δτι θά καταβάλη τήν πλέον σφριγώδη

όργανισμοv του κόμματος, βάσει του δποίου μετε

προσπάθειαν διά τήν άξιοποίησιν του έλληνικου χώρου,

κλογικώς θά άναδειχθοvν τά δριστικά οργανα αvτοv,

διά τήν άνακούφισιν των λαϊκών μαζών, διά τήν άκαμπτον

καθώς καί μέ τήν όργάνωσιν του έκλογικοv άγώνος.

προάσπισιν τής έθνικής υπερηφανείας καί διά τήν άναδι

Πρόθεσίς μου ε{ναι όπως είς τούς ύπό κατάρτισιν
συνδυασμούς συμπεριληφθfj μέγιστος άριθμός νέων
ύποψηφίων, είς τρόπον ώστε νά καταστfj πραγματικό
της ή έπαγγελία μου περί άνανεώσεως τών δύο μέχρι

σήμερον μερίδων του έθνικοv κόσμοω>.
'Από τήν πλευρά τους, οί τρείς φιλελεύθεροι πο
λιτικοί συνόδευαν τήν προσχώρηση μέ έπιστολή

οργάνωσιν τής κρατικής μηχανής. 'Ως έκ τούτου, καί έν
όψει τών έσωτερικών πολιτικών συνθηκών, έθεώρησα κα

θήκον μου νά έργασθώ διά τήν έπιτυχίαν τής 'Εθνικής
Ριζοσπαστικής ·Ενώσεως».

τέλος, ό Γ ρ. Κασιμάτης γνωστοποίησε τήν προσ

χώρησή του στήν 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωση μέ
τήν άκόλουθη δήλωση:

πού άπηύθυναν στόν άρχηγό τής ΕΡΕ η μέ δημόσιες

«'Η θαρραλέα πράξις του κ. Καραμανλή, άρνηθέντος

δηλώσεις τους. 'Ο Κ. Τσάτσος σέ έπιcrτολή του πρός

τήν εuκολον άλλ, όλεθρίαν διά τόν τόπον συνέχε.ιαν του

τόν Κ. Καραμανλή άνέφερε τά έξής:
«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, τό βαθύτερον αίτιον τής κα

πειράματος του Συναγερμοu, έπιβάλλει καί είς τούς άνή
κοντας είς τό Κέντρον άνάλογον θάρρος διακοπής των δε

σμών μέ τό κομματικόν τους παρελθόν, διότι άνοίγει τήν

κοδαιμονίας, άπό τήν δποίαν μαστίζεται δ πολιτικός μας

θύραν πρός τήν νέαν πολιτικήν σύνθεσιν, ή όποία θά δδη

βίος, εlναι ή διάστασις μεταξύ των ψυχολογικών τάσεων

γήση είς τήν άνασύνταξιν του τόπου . Δι' αύτόν τόν σκο

καί των

κοινωνικών διαφορισμών, οί δποίοι έσχημα

πόν όχι μόνον έγώ καί οί φίλοι μου, οί δποίοι εlναι είς

τίσθηqαν εiς τόν τόπον μας καί τών πολιτικών σχημάτων,

όλους γνωστόν δτι εχομεν άπό ετους διασπάσει κάθε δε

τά όποία θά επρεπε, άλλά δέν άνταποκρίνονται ε{ς αύτούς.

σμόν μέ τό κομματικόν μας παρελθόν, άλλά καί ολοι οί

Τά σχήματα αύτά, στηριζόμενα έν πολλοίς άκόμη είς τήν

νέοι καί άφθαρτοι άνθρωποι, όσοι παρέμειναν άκόμη είς

διάκρισιν

άντιβενιζελισμοu,

άλλους σχηματισμούς καί ολοι γενικώς οί 'Έλληνες πού

εχουν πρό πολλοu ξεπερασθή άπό τήν λαϊκήν συνείδησιν

θέλουν τήν άνανέωσιν τής πολιτικής ζωής έντός τών έθνι

μεταξύ

βενιζελισμοu

καί

καί μόνον τεχνητώς συντηροuνται άπό τάς παλαιάς στελε

κών πλαισίων, πρέπει νά ένισχύσωμεν τήν Έθνικήν Ριζο

χώσεις.

σπαστικήν ΥΕνωσιν.

»Αί έπιβιώσεις αύται, δμως, δημιουργοuν χάσμα εύρύ

>>'Αλλ' υπάρχει καί άλλος, βαθύτατα έθνικός, λόγος

του λαοu μας καί τής πολιτικής του ήγεσίας, άγουν είς

πού έπιβάλλει σήμερον τήν ένίσχυσιν τής 'Εθνικής Ριζο

διασποράν των πολιτικών δυνάμεων καί έγκυμονοuν καί

σπαστικής

άλλους σοβαρωτέρους κινδύνους. Διά νά έξέλθη ή χώρα

λαθών τής παρελθούσης τριετίας, λαθών διά τά όποία

άπό τό τέλμα αύτό ή καλυτέρα δδός θά ήτο ή δημιουργία

υπήρξαν ολοι υπεύθυνοι, κινδυνεύει νά διεξαχθοuν υπό

ένός ίσχυροu πολιτικοu όργανισμοu, δ δποίος θά κατέλυε

κλίμα πολώσεως. Πολώσεως δέ όχι μεταξύ Δεξιάς καί

• Ενώσεως .

Αί προσεχείς έκλογαί, έξ αίτίας τών

τούς άνυπάρκτους διαφορισμούς καί τά νεκρά σχήματα,

'Αριστεράς, άλλά μεταξύ τών δικτατορικών δυνάμεων, Δε

διά νά ένώση έκείνας τάς δυνάμεις, αί δποίαι άπό τίποτε

ξιών καί 'Αριστερών, πού έπιχειροuν νά παρασύρουν διά

ούσιαστικό πλέον δέν χωρίζονται. 'Εφόσον έπηγγέλθητε

μίαν άκόμη φοράν τούς άφελείς ίδεοπλήκτους άφ' ένός καί

διά τών τελευταίων δηλώσεών σας τήν υπέρβασιν τών πα

τής δημοκρατίας άφ' έτέρου. Διά τοuτο πρέπει νά δώσωμεν

λαιών διχασμών καί τόν συγχρονισμόν τής πολιτικής μας

είς τήν δημοκρατίαν συγχρονισμένον όργανον μάχης, τό
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όποίον, aφήνον εξω τών πλαισίων του τήν ι'iκραν Δεξιάν

'Ήδη, άπό τήν παραμονή, άργά τό βράδυ, δ πρω

καί τήν ι'iκραν 'Αριστεράν, νά συντρίψη τάς σκοτεινάς

θυπουργός ε{χε καλέσει στήν κατοικία του τούς δη

δυνάμεις. Τήν μάχην θά τήν δώση ή πρόοδος, καί αότής

μοσιογράφους καί είχε άνακοινώσει τά άκόλουθα:

φορεύς θά γίνη μέ τήν ένεργόν συμπαράστασιν των στελε
χών τοu Κέντρου ή ΕΡΕ. Συνεχίζοντες τήν παράδοσιν τής

«'Η Α. Μ. δ βασιλεύς ηύδόκησε νά μου άνακοι

δημοκρατίας καί τής προόδου καί όχι έγκαταλείποντες τάς

νώση σήμερον ότι άπεδέχθη τήν εiσήγησίν μου· κα

iδέας μας διά τήν ίκανοποίησιν aρνητικών φιλοδοξιών,

τόπιν δέ τούτου θά άνέλθω αϋριον τήν πρωίαν είς τά

νομίζομεν δτι έπιτελοuμεν τό έθνικόν καθήκον. 'Η "άλλα

Ά νάκτορα διά τήν ύπογραφήν του διατάγματος τής

γή" πρέπει νά παύση νά εΙ ναι κενόν σύνθημα. Πρέπει νά

διαλύσεως τής Βουλής καί τήν όρκωμοσίαν τών κ. κ.

γίνη πραγματικότης» 241 •

Α. Μπουροπούλου ώς ύπουργου Δικαιοσύνης, στρα

Στόν τομέα τής στελεχώσεως του νέου κόμματος,

ή πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή, πέρα άπό τήν
ύπερκέραση τών βιωμάτων του διχασμου, ε{χε ώς
συνισταμένη καί τή ριζική άνανέωση του πολιτικου

δυναμικου τής παρατάξεως. Στίς επικείμενες έκλογές
άπό τούς

299 ύποψηφίους τής

ΕΡΕ, μόνο οί

τηγου Στεργιοπούλου 'Εθνικής 'Αμύνης, Ν. Αιανο
πούλου 'Εσωτερικών, Χ. Φραγκίστα Βορείου 'Ελλά
δος καί στρατηγου Σ. Μανιδάκη ώς ύφυπουργου
'Ασφαλείας».
Περαιτέρω

-

άναφέρεται στό σχετικό δελτίο

-

ό κ.

ήταν

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν δτι εκρινεν άναγ

ύποψήφιοι καί του 'Ελληνικου Συναγερμου, ενώ άπό

καίαν τήν έπιτάχυνσιν τών έκλογών, διότι ή δημιουργη

171

οί περισσότεροι πολιτεύονταν

θείσα, κατά τάς τελευταίας έβδομάδας, εντονος προεκλο

γιά πρώτη φορά. Τό γεγονός θεωρήθηκε ίδιαίτερα

γική άτμόσφαιρα δυσχεραίνει τήν δέουσαν aντιμετώπισιν

σημαντικό, εφόσον μάλιστα τό νέο κόμμα άνέκυψε

τών προβλημάτων τής χώρας. 'Εδήλωσεν έπίσης δ κ. πρω

τούς ύπολοίπους

128,

άπό τούς κόλπους ένός πολιτικου σχηματισμου, δ
δποίος ε{ χε εξασφαλίσει τή συντριπτική πλειοψηφία
στήν άμέσως προηγούμενη Βουλή, μέ άποτέλεσμα νά
εχει ίσχυροποιηθεί ή παρουσία τών τοπικών κομμα

τικών παραγόντων σ' δλόκληρη τήν επικράτεια.

θυπουργός δτι ή Κυβέρνησις δέν ήτο δυνατόν νά άναλάβη
τήν εόθύνην τής εiσηγήσεως του διορισμοί\ ύπηρεσιακής
Κυβερνήσεως διά τούς άκολούθους λόγους:

Πρώτον, διότι τά έθνικά μας ζητήματα, τά όποία τόσον
συγκινοuν τήν κοινήν γνώμην καί τά όποία εύρίσκονται έν

συνεχεί άνελίξει, διανύουν ήδη άποφασιστικόν στάδιον,
εtς τρόπον ιΟστε νά έπιβάλλεται ή ύπεύθυνος καί μετά συ

νεχείας παρακολούθησίς του καί, δεύτερον, διότι δ θεσμός

11 IANOYAPIOY 1956
Δημοσιεύεται τό διάταγμα γιά τή διάλυση τής
Βουλής καί τή διενέργεια γενικών εκλογών στίς

τής ύπηρεσιακής δέν προβλέπεται άπό τό πολίτευμά μας.
UΗδη, μετά τήν προκήρυξιν τών έκλογών, ή πρωτοβου

19

λία περιέρχεται εiς τόν έλληνικόν λαόν, δ · δποίος έν τφ

Φεβρουαρίου. 'Η σύγκληση τής νέας Βουλής προ

κυριαρχικφ του δικαιώματι θά άποφασίση έλευθέρως καί

βλέφθηκε νά γίνει στίς

άνεπηρεάστως περί ήμών καί διά τό μέλλον τής χώρας.

2

'Απριλίου.

Παράλληλα, δρκίστηκαν ώς ύπηρεσιακοί ύπουρ
γοί

οί

Σ.

Στεριόπουλος,

Μπουρόπουλος,

'Εθνικής

Δικαιοσύνης,

Ν.

'Αμύνης,

Α.

Λιανόπουλος,

'Εσωτερικών, Χ. Φραγκίστας, Βορείου 'Ελλάδος,
καθώς καί δ Σ. Μανιδάκης, ώς ύφυπουργός 'Εσωτε
ρικών. Κατά τήν κάθοδό του άπό τά 'Ανάκτορα, εύ
θύς μετά τήν όρκωμοσία τών ύπηρεσιακών ύπουρ
γών, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε στούς δημοσιογρά
φους:

ύπηρεσιακούς ύπουργούς στούς πολιτικά εύαίσθη

τσυς τομείς της, συνετέλεσε στήν κορύφωση τών όξύ
τατων επιθέσεων άπό τήν πλευρά τ&ν κομμάτων τής
άντιπολιτεύσεως. UΗδη, ή επιτροπή άγώνος του Δη
μοκρατικου Κέντρου είχε «καταγγείλει» στόν έλλη

νικό λαό οτι «ό κ. Καραμανλής δέν διστάζει νά δια
τηρήση τά όφέλη έκ τής φατριαστικής διενεργείας

«Θά ήδυνάμην νά παρατείνω τήν παραμονήν μου

εiς τήν έξουσίαν μέχρι τέλους του

'Η προκήρυξη τών νέων εκλογών καί ή διεξαγω
γή τους άπό τήν Κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, μέ

1956,

τήν ιωινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν.

άφου εlχον

Έν τούτοις,

τών εκλογών, παρ. οτι τουτο έκθέτει είς τήν συνεί
δησιν δλοκλήρου του λαου τόν 'Ανώτατον

u

Άρχον

τα» καί οτι «τοιαύτη, έξ έλλείψεως συναισθήσεως

προτιμώ τήν έκκαθάρισιν τής καταστάσεως διά του

εύθύνης, άδίστακτος ενέργεια είναι προάγγελος με

λαου, εiς τήν έτυμηγορίαν του δποίου καταφεύγω.

γίστων κακών». ·Ο Σ. Στεφανόπουλος, άφου, μέ τήν

»'Η άποδοχή του αΙτήματος τής άντιπολιτεύσε

εύκαιρία τής ίδρύσεως ύπό τήν ήγεσία του του Λαϊ

ως, περί ύπηρεσιακής, ώς φυσικόν, δέν ήτα δυνατή

κου Κοινωνικου Κόμματος, είχε δηλώσει οτι «ή ση

καί ύπήρξεν άκατανόητος ή σχετική της άξίωσις. Τό

μερινή Κυβέρνησις δέν εχει δικαίωμα νά διενεργήση

σύνταγμα δέν προβλέπει ύπηρεσιακάς Κυβερνήσεις,

αύτή τάς εκλογάς» καί «ό ρυθμιστής του πολιτεύμα

αί δποiαι άντεδείκνυνται εiς στιγμάς ώς αί σημερι

τος δέν δεσμεύεται μέ τήν δοθείσαν εντολήν διαλύ

ναί. Ή άντιπολίτευσις μόνον εύχήν περί ύπηρεσια

σεως τής Βουλής καί επιβάλλεται ήδη δ σχηματι

κής ήδύνατο νά διατυπώση καί όχι άξίωσιν, πολύ δέ

σμός ύπηρεσιακής», μετά τήν επίσημη προκήρυξη

περισσότερον δέν δικαιουται νά έκτοξεύη άπειλάς».

τών εκλογών, δήλωνε οτι «ή χρησιμοποίησις τής δυ-
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νάμεως τής έξουσίας όχι μόνον πρός δημιουργίαν

σεις πού ή στάση τής άντιπολιτεύσεως πάνω στό θέ

κόμματος, άλλά καί πρός έπιβολήν καί έπικράτησιν

μα ετεινε νά δημιουργήσει καί μεταξύ τών ξένων άν

αύτοϋ, εlναι δλως άπαράδεκτος καί άσυμβίβαστος μέ

τικειμενικών παρατητητών, έπίκαιρο εlναι τό σχόλιο

τάς θεμελιώδεις άρχάς τής κοινοβουλευτικής δημο

τής έφημερίδας

κρατίας». Σέ έπάλληλες δηλώσεις οί Κ. Τσαλδάρης,
Γ. Καρτάλης, Σ. Παπαπολίτης, Η. Τσιριμώκος καί Ι.
Πασαλίδης έξέφραζαν τήν άντίθεσή τους στίς κυ

«Le Monde»:

Καθώς δρισμένα στοιχεία τής αντιπολιτεύσεως έπέκρι
ναν τήν στάση του βασιλέως Παύλου σχετικά μέ τή διάλυ

ση τοu Κοινοβουλίου, ή κοινή γνώμη αντέδρασε εντονα

βερνητικές άποφάσεις πάνω στό θέμα τών έκλογών,

στίς αδικαιολόγητες κριτικές πού στρέφονται κατά του

ένώ ό Σ. Βενιζέλος, άρχηγός τής ΦΔΕ, έντόπιζε έξα

Στέμματος. 'Ενώπιον τής γενικής συγκινήσεως, δλα τά

κολουθητικά τήν κριτική καί τά αίτήματά του στό

κόμματα τής αντιπολιτεύσεως έπιβεβαίωσαν τήν προσή

διορισμό άμιγοϋς ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως.
Ό Κ. Καραμανλής, άπό τήν πρώτη έκδήλωση
τών ζωηρών άντιπολιτευτικών άντιδράσεων πού συ

νοδεύονταν καί άπό τή διατύπωση βαρύτατων προ
σωπικών μομφών είχε έκφράσει τή λύπη του «διότι
τάς τελευταίας ήμέρας καταβάλλεται προσπάθεια

δημιουργίας άτμοσφαίρας συγχύσεως καί φανατι
σμου» καί είχε δηλώσει δτι «ό ίδιος δέν εlναι διατε
θειμένος νά άκολουθήση τήν τακτικήν του άμοιβαί

λωσή τους στόν βασιλέα καί τήν θέλησή τους νά μην θέ
σουν μέ κανένα τρόπο καθεστωτικό ζήτημα.

Είχε γίνει πράγματι λόγος γιά αναθεώρηση τών συντα
γματικών προνομίων τοu "Ανακτα, γιά άμεση αλλαγή τοu
έκλογικοu νόμου μετά τίς έκλογές πού θά γίνουν στίς

19

τοu έρχόμενου Φεβρουαρίου καί γιά νέες γενικές έκλογές
μέ αναλογικό σύστημα. 'Αλλά δ Ι:λληνικός λαός έπιθυμεί
προπάντων νά έργασθεί είρηνικά καί μέσα σέ συνθήκες
έσωτερικής ήρεμίας . Πρέπει νά αποκλεισθεί ή έπιστροφή
στά παλαιά πάθη πού θά βύθιζαν αυτήν τή χώρα σέ μιά νέα

ου διασυρμου, ή όποία, έκτός του δτι έφθειρε τόν

άβυσσο . ·Η κοινή γνώμη αρνείται νά πιiραδεχθεί δτι ή

πολιτικόν κόσμον έν τψ συνόλφ του, έπροκάλεσε είς

χώρα θά μποροuσε νά ξαναβρεθεί στή θλιβερή κατάσταση

τό παρελθόν τόσας έθνικάς συμφοράς». Παράλληλα,

του

πολιτικοί κύκλοι προσκείμενοι στήν Κυβέρνηση δι

ξεπεραστεί .

ατύπωναν, σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό
δελτίο, τίς άκόλουθες άπόψεις:

1945

έξ αiτίας διενέξεων πού εχουν σέ μεγάλο βαθμό

'Η πολιτική θερμοκρασία είναι ήδη αρκετά ύψη λ ή,
ιδστε νά μήν χρειάζεται νά τεθεί τό ζήτημα μιc1ς ένδεχόμε
νης αναθεωρήσεως τοu Συντάγματος. Τά κόμματα τής aν

Μολονότι τινές τών αρχηγών τής αντιπολιτεύσεως δέν

τιπολιτεύσεως συνειδητοποίησαν γρήγορα τόν κίνδυνο

δμιλοuν σαφώς περί συνταγματικοί) ζητήματος, εiς τάς

πού θά αντιπροσώπευε μιά τέτοια έκστρατεία καί ευτυχώς

iδιωτικάς των συνομιλίας αφήνουν νά έννοηθή δτι ή διε

ύπογράμμισαν τήν αντίθεσή τους σέ κάθε νέα περιπέτεια .

Είναι πάντως πολύ λυπηρό δτι δρισμένα ανεύθυνα καί

νέργεια τών έκλογών από τήν σημερινήν Κυβέρνησιν θά
θέση αυτομάτως πολιτειακόν ζήτημα.

Σχετικώς, παρατηρείται δτι αί απειλαί αuταί προδίδουν

ύπερβολικά βιαστικά σχόλια έπέκριναν τό Στέμμα γιά τόν
μή σχηματισμό ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως γιά τή διενέρ

πανικόν εiς τάς τάξεις τής αντιπολιτεύσεως μετά τήν ίδρυ

γεια νέων έκλογών. Ή έθνικιστική έφημερίδα

σιν τής ΕΡΕ. 'Ο πανικός ούτος έκδηλοuται διά σαθρών

λις» αναδημοσιεύει τό άρθρο τοu 'Αλεξάνδρου Σβώλου πού

έπιχειρημάτων, δεδομένου δτι ή Κυβέρνησις κατέχει ήδη

δημοσιεύθηκε στίς

δ ιά δηλώσεων τών βουλευτών εiς τό προεδρείον τής Βου

ρίζει ώς αντισυνταγματική τήν ύπηρεσιακή Κυβέρνηση .

20

Σεπτεμβρίου

1952

«' Ακρόπο

καί πού χαρακτη

λής τήν λεγομένην «δεδηλωμένην» καί Ι:πομένως αντισυν

Καθηγητής τοu Συνταγματικοί) Δικαίου καί aπό τούς πιό

ταγματική ένέργεια θά ήτο ή απομάκρυνσις τής παρούσης

σεβαστούς ήγέτες τής αντιπολιτεύσεως, δ κ. Σβώλος είναι

Κυβερνήσεως. Διότι, δ βασιλεύς απολαύει μέν συνταγμα

αναντίρρητα μία αυθεντία στό θέμα αυτό, καί ή δημοσίευ

τικής προνομίας, δσον αφορa τήν διάλυσιν τής Βουλής,

ση αυτοί) του liρθρου προκάλεσε μεγάλη έντύπωση στούς

κατ' έπικρατήσαν, δμως, εθιμον, δέν δύναται νά παύση

Ι:λληνικούς πολιτικούς κύκλους243.

Κυβέρνησιν παρά μόνον έάν διαπιστώση δτι αϋτη εύρί
σκεται εiς αντίθεσιν πρός τό δημόσιον αίσθημα.

14

ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ

Προκειμένου περί τής Κυβερνήσεως Καραμανλή, τής

δποίας δ βίος είναι μόλις τρίμηνος, μόνον τεκμήριον δυνά
μενον νά ληφθή ύπ' όψιν είναι ή έμπιστοσύνη πρός αuτήν

τοu Κοινοβουλίου, εχει δέ αϋτη έκφρασθή πανηγυρικώς

1956

Στή συνέχεια προηγούμενων συναντήσεών του

καί σέ έκτέλεση τής ύποσχέσεως, δτι θά μελετήσει

τά δημοσιοϋπαλληλικά αίτήματα πού είχαν ύποβλη

πρό καί μετά τήν ίδρυσιν τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής

θεί στίς

'Ενώσεως. 'Επομένως, δ liναξ, δ δποίος εχει ήδη παραχω

νέου, παρουσία καί τοϋ ύπουργοϋ τών Οίκονομικών,

ρήσει τό δικαίωμα τής διαλύσεως τής Βουλής εiς τόν κ.

τήν έκτελεστική έπιτροπή τής ΑΔΕΔ Υ καί άνακοι

Καραμανλήν, ένεργεί συμφώνως πρός τό σύνταγμα καί τά

νώνει τίς άποφάσεις του γιά τήν άντιμετώπιση τών

κοινοβουλευτικά παραδεδεγμένα. 'Αντίθετος ένέργεια τοu

θεμάτων τοϋ κλάδου. Στό σχετικό είδησεογραφικό

βασιλέως θά ήτο aντισυνταγματική, δεδομένου, liλλωστε,

δελτίο άναφέρονται τά άκόλουθα:

δτ v τό σύνταγμα ουδαμοu προβλέπει σχηματισμόν ύπηρε

30 Δεκεμβρίου,

• Ως ανεκοίνωσεν δ κ.

σιακών Κυβερνήσεων πρός διενέργειαν των έκλογών 242 .

ό Κ . Καραμανλής δέχεται έκ

πρωθυπουργός πρός τήν Ε.Ε. κα

ταργείται διά πράξεως τοu Ύπουργικοu Συμβουλίου δ νό

'Ιδιαίτερα ένδεικτικό έξάλλου, 'γιά τίς έντυπώ-

μος

2500

καθ' δλας τάς διατάξεις αυτοu, έδόθη δέ έντολή
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διά τήν άμεσον άναστολήν τής ίσχύος του μέχρις δριστι

έρχεται έκ τών έπιτευχθεισών οiκονομιών ύπό τής

κής ρυθμίσεως τοϋ θέματος. Βελτιοϋται έπίσης τό σχέδιον

παρούσης Κυβερνήσεως είς τούς διαφόρους τομείς

διατάγματος «περί νοσοκομειακής περιθάλψεως των μελων

τών δημοσίων δαπανών, ώς καί τά λοιπά έξαγγελθέν

των οίκογενειων των δημοσίων υπαλλήλων», διά τής κα

τα πρό ήμερών μέτρα ύπέρ τών άνωτέρω τάξεων, δαπά

ταργήσεως τfjς προβλεπομένης γ' θέσεως καί καθιερώσε

ως άντ' αuτfjς τfjς β' θέσεως καί τfjς έπεκτάσεως τής νο
σηλείας καί είς τάς άγάμους άδελφάς αuτων. Παραλλήλως
ένισχύονται τά άσφαλιστικά ταμεία των δημοσίων υπαλλή
λων διά ποσοϋ

5 έκατ. δραχμων, μέχρις δτου έξευρεθή τρό

πος μονίμου ένισχύσεώς των. 'Επίσης καταργείται ή άπο

νης

25 έκατομμυρίων περίπου

(έπέκτασις ιατροφαρ

μακευτικής περιθάλψεως μελών οίκογενειών καί έφ'

άπαξ είσφορά είς Μετοχικόν Ταμείον δημοσίων
ύπαλλήλων), δμου μέ τήν έπίλυσιν τών άπό έτών πα
ραμενόντων άνεπιλύτων διαφόρων έπί μέρους κλαδι

γευματινή έργασία, ένσωματωμένη είς τήν πρωινήν τοιαύ

κών ζητημάτων, άποτελουν πλήρη άπόδειξιν του

την καί δρίζεται ώράριον λειτουργίας των δημοσίων υπη

πραγματικου κυβερνητικου ένδιαφέροvτος ι5πέρ αύ

ρεσιων άπό

τών».

8.15

π.μ. εως 3ην μ.μ. 'Ωσαύτως προωθείται ή

ρύθμισις τοϋ ζητήματος διά τήν στέγασιν των δημοσίων
υπαλλήλων, προκηρυσσομένου συντόμως διεθνοϋς διαγω
νισμοϋ διά τήν άνέγερσιν

100.000 κατοικιων.

'Ο ύπουργός

τέλος, στίς

7

Φεβρουαρίου, μέ νέες δηλώσεις

του, δ πρωθυπουργός θά έξαγγείλει τή χορήγηση

Οίκονομικων έπεξεργάζεται ήδη σχέδιον στεγάσεως των

έπιδόματος άκρίβειας σέ δλους τούς

δημοσίων υπαλλήλων.

ύπαλλήλους καί συνταξιούχους τής χώρας:

'Όσον άφορά τό κύριον αίτημα τής οίκονομικfjς ένι
σχύσεως των δημοσίων υπαλλήλων, θά ρυθμισθή έκ των

πρώτων μετά τάς έκλογάς, διότι, ώς έδήλωσεν δ κ. πρωθυ

δημόσιους

«Διά τών άπό τής 21ης παρελθόντος μηνός δηλώ

σεώς μου εlχον άνακοινώσει δτι ή Κυβέρνησις, έκτι

πουργός, θεωρεί τοϋτο ώς πρωταρχικόν καί άμεσον, ε{ναι

μώσα τάς έπιτακτικάς άνάγκας τών δημοσίων ύπαλ

δμως άναγκαίον νά τό μελετήση προηγουμένως, έφ' δσον

λήλων καί τών συνταξιούχων καί μέχρι τής δριστι

άναγνωρίζει δτι δέν ε{ναι δυνατόν νά υπάρξη Κράτος άν

κής λύσεως του ζητήματος τών μισθών καί τών συντά

δέν ίκανοποιοϋνται υλικως καί ήθικως οι λειτουργοί

ξεων ύπό Κυβερνήσεως άναβαπτισμένης εiς τήν λαί'

του244 •

κήν έμπιστοσύνην, άπεφάσισε τήν χορήγησιν προ

Σέ νεώτερη άνακοίνωσή του, στίς

21

'Ιανουαρί

ου, δ πρωθυπουργός θά άναγγείλει τή λήψη νέων θε
τικών κυβερνητικών άποφάσεων ύπέρ των-δημοσίων
ύπαλλήλων:

σωρι νου έπιδόματος άκριβεlας ζωής έκ ποσοστου

10% έπί

του βασικου μισθου διά τούς ύπηρετουντας

είς τήν τέως Διοίκησιν Πρωτευούσης καί είς τήν

7% διά τούς ύπηρετουντας είς τάς
20.000 κατοίκων πόλεις.

Θεσσαλονίκη ν καί
λοιπάς άνω τών

«'Η Κυβέρνησις, ένδιαφερομένη διά τούς έpγα

»Διά τούς λοιπούς ύπαλλήλους ε[χε διαταχθή ύπό

ζομένους, έθεσε πρώτη αύτή καί άνεγvώρισε τήν

τών ύπηρεσιών του Γενικου Λογιστηρίου συγκέν

ϋπαρξιν ζητήματος μισθών καί ήμερομισθίων τόσον

τρωσις στοιχείων πραγματικου κόστους ζωής τών

διά τών προγραμματικών της δηλώσεων, δσον καί

διαφόρων περιφερειών διά νά ρυθμισθή τό ζήτημα

διά τής είσηγητικής έκθέσεως έπί του προϋπολογι

άναλόγως.

σμου

» 'Επειδή

1955-56.

ή έξέτασις κατά περιφέρειαν τών συν

>>Πιστεύει δμως δτι τό ζήτημα δύναται νά λυθή

θηκών ζωής θά άπήτει άρκετόν χρόνον, ή Κυβέρνη

μόνον ύπό Κυβερνήσεως άναβαπτισμένης εlς τήν

σις, άπό συμφώνου μετά τής ήγεσίας τών δημοσίων

λαϊκήν έμπιστοσύνην.

ύπαλλήλων, άπεφάσισεν άφ' ένός μέν τήν καθολι

>>Παρά ταυτα, έκτιμώσα τάς έπιτακτικάς άνάγκας

κήν παροχήν του έπιδόματος, άδιακρίτως πληθυ

τών δημοσίων ύπαλλήλων καί συνταξιούχων, άπεφά

σμου, τόπου ύπηρεσίας του ύπαλλήλου, άφ • έτέρου

σισε πρός ένίσχυσίν των, τήν ιΊμεσον χορήγησιν

δέ τήν μείωσιν του ποσοστου είς 9% διά τούς ι5πηρε

έπιδόματος,

άπηλλαγμένου κρατήσεων,

άκριβείας

τουντας εlς τήν περιφέρειαν τής τέως Διοικήσεως

βίου, γενικώς εiς τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί

Πρωτευούσης καί είς τήν Θεσσαλονίκην καί εlς

τούς τών 'Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου

διά τούς λοιπούς.

10%

έπί

6%

του βασικου μισθου διά τούς ύπαλλήλους τέως Διοι

»'Η τοιαύτη διάκρισις μεταξύ τών έπαρχιακών

7% διά

καί τών έν τfί πρωτευούσy ύπηρετούντων, δέν προδι

κήσεως Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης καί

τούς ύπαλλήλους τών πόλεων άνω τών 20.000 κατοί

κάζει τήν έν τφ μέλλοντι δριστικήν ρύθμισιν του

κων. Τό έπίδομα δμως τουτο δέν δύναται νά εlναι

μισθολογίου ύπό τήν βά'σιν ταύτην.

άνώτερον τών 250 δραχμών κατά μήνα, έστω καί ιΊν ή
άναλοyία έπί του βασικου μισθου εlναι άνωτέρα.
>>Τό μέτρον τουτο ύπέρ τών δημοσίων ύπι_ιλλήλων

καί τών συνταξιούχων,

ή

πραγματοποίησις

>Πό άποφασισθέν ήδη νά χορηγηθή άπό 1ης 'Ια
νουαρίου έπίδομα έπί του βασικου μισθοv καί njς

βασικής συντάξεως, άπηλλαγμένον παντός ύπέρ του

του

δημοσίου ή τρίτων φόρου ή άλλης κρατήσεως, παρέ

δποίου άπαιτεί δαπάνην άνεpχομένην εiς τό ποσόν

χεται είς δλους τούς έν ένεργείf! δημοσίους, στρατι

τών

ωτικούς καί πολιτικούς ύπαλλήλους, τακτικούς καί

18 έκατομμυρίων δραχμών έτησίως καί ήτις προ-
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έκτάκτους, είς τούς συνταξιούχους, είς τούς ύπαλλή

τήν εύκαιρία νά συναντηθεί δυό φορές μέ τόν πρωθυ

λους τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

πουργό Κ. Καραμανλή, καθώς καί μέ τόν ύπουργό

είς τό προσωπικόν τών κρατικών σιδηροδρομικών

τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκη.

δικτύων καί είς τούς έκτου δημοσίου ταμείου μισθο

Μέ τήν εύκαιρία, έξάλλου, συνεντεύξεως τύπου

δοτουμένους έφημερίους. Οί μισθωτοί του Δημοσί

πρός τούς ό.ντιπροσώπους του έλληνικου καί ξένου

ου, τών όποίων αί άπολαυαί καθορίζονται βάσει τών

τύπου, άφοu έξέφρασε τήν βαθειά ίκανοποίησή του

άποφάσεων του ύπουργου τής 'Εργασίας, θά τύχουν

γιά τήν εύκαιρία πού του δόθηκε νά έπισκεφθεί τά

τής αύξήσεως κατά τήν ύπό τής νομοθεσίας του

μνημεία τής χώρας, ό.λλά καί νά επικοινωνήσει μέ

ύπουργείου 'Εργασίας όριζομένην διαδικασίαν».

τούς επίσημους εκπροσώπους της καί νά γνωρίσει

Στό κύριο μέρος τών σχετικών κυβερνητικών
ό.ποφάσεων άναφέρεται τό άκόλουθο δημοσιογραφι
κό σχόλιο:

καλύτερα τίς άπόψεις τους πάνω στά διεθνή ζητήμα
τα, ό Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έξή ρε τή συμβο
λή τής 'Ελλάδος στά πλαίσια του διεθνοuς 'Οργα
νισμοί\, χωρίς δμως νά πάρει προσωπική θέση πάνω

Αί αποφασισθείσαι ύπό τής Κυβερνήσεως αύξήσεις

στό κυπριακό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, σέ ό.πάντη

δέν λύ

ση έρωτήσεως, άν «ή κατάστασις, ή έπικρατοuσα σή

ουν εξ ολοκλήρου τό πρόβλημα τής δημοσιοϋπαλληλικής

μερον έν Κύπρφ, συμβιβάζεται μέ τάς ό.ρχάς καί τούς

τάξεως. 'Αλλ' ερχόμενα ι μετά τήν ήδη χορηγηθείσαν ενί

σκοπούς των 'Ηνωμένων 'Εθνών», ύπενθύμισε δτι «ό

σχυσιν εις τούς κατωτέρους ύπαλλήλους καί οικογενειάρ

Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ε{ναι

των μισθών των δημοσίων ύπαλλήλων κατά

7-10%

χας καί τήν επέκτασιν τής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής
περιθάλψεως εις τάς οικογενείας πάντων των δημοσίων

ύπαλλήλων, αποτελεί μίαν αξιόλογον άνακούφισιν. Τόσον
τά άνωτέρω μέτρα, όσον καί ή θεμελίωσις τοu στεγαστικοί)
προγράμματος διά τούς δημοσίους ύπαλλήλους εΙναι εν

άνώτερος ύπάλληλος

76

κρατών

-

μελών του ΟΗΕ·

αύτό δέν σημαίνει δτι δέν σχηματίζει προσωπικάς
ό.ντιλήψεις έπί των διαφόρων θεμάτων άλλά πρέπει
νά εϋρη τόν κατάλληλον τόπον καί χρόνον έκάστοτε

δεικτικά τής εκ μέρους τής σημερινής Κυβερνήσεως κατα

διά νά τάς έκφράσψ>. Καί κατέληξε δτι δλα τά εθνη

νοήσεως τοu προβλήματος των οργάνων τοu Κράτους. 'Η

συμφωνοuν γιά τήν άνάγκη νά βρεθεί λύση πού νά

κατανόησις αύτή καί τά πρώτα ταuτα μέτρα άποτελοuν εξ

ίκανοποιεί δλους τούς ενδιαφερόμενους.

άλλου, ενα εΙδος αρραβrονος μεταξύ του κυβερνώντος κόμ
ματος καί των δημοσίων ύπαλλήλων διά μίαν μετεκλογι

17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

κήν εξέτασιν καί επίλυσιν του όλου προβλήματος καί πα
ραλλήλως ύποχρεώνουν τήν άντίπαλον πολιτικήν παράτα

Μετά ό.πό μακρές συζητήσεις καί ζυμώσεις δια

ξι ν νά μή ύστερήση εις ανάληψιν ύποχρεώσεων πρός τήν

τυπώνονται οί δροι τής συνεργασίας καί εξαγγέλλε

δημοσιοϋπαλληλικήν τάξιν. Δύναται, ί:πομένως, νά λεχθή

ται επίσημα ή συγκρότηση τής Δημοκρατικής 'Ενώ

ότι καί από τής γενικωτέρας ταύτης πλευράς α{ κυβερνητι

σεως, εύρύτερου εκλογικοί\ μετώπου τών κομμάτων

καί άποφάσεις άποτελοuν μίαν άμεσον πρακτικήν συμβο

του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς, μέ ό.ρχηγό, καί σέ

λήν τής Κυβερνήσεως εiς τήν πλήρη έπίλυσιν τοu δημοσιο

περίπτωση νίκης πρωθυπουργό, τόν Γ. Παπανδρέου.

ϋπαλληλικοu245.

'Η σύσταση τής ΔΕ βασίστηκε στή συσσωμάτω
ση δύο πολιτικών συσπειρώσεων, του Δημοκρατικοί\

17-18

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Κέντρου καί τής 'Εθνικής Κινήσεως 'Αλλαγής. ·Η

'Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ντάγκ Χάμ

πρώτη ε{χε συμπηχθεί στίς άρχές Δεκεμβρίου

1955,

μερσκελντ, μετά ό.πό πρόσκληση τής έλληνικής Κυ

ό.πό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων (Γ. Παπανδρέου)

βερνήσεως, επισκέπτεται τήν

καί τήν ΦΔΕ (Σ. Βενιζέλος), σέ συνεργασία μέ τήν

'Αθήνα. Κατά τήν

άφιξή του, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:
«Θεωρώ ιδιαίτερον προνόμιον τήν εύκαιρίαν νά επι

σκεφθώ τήν 'Ελλάδα. Ή επίσκεψίς μου αύτή εΙναι άποτέ
λεσμα εύγενοuς προσκλήσεως τής έλληνικής Κυβερνήσε
ως, απευθυνθείσης πρό μακροu χρόνου. 'Η παροuσα επί
σκεψίς μου εις τήν 'Ελλάδα εχει χαρακτήρα φιλοφρονή
σεως καί σκοπόν εχω νά ύποβάλω τά σέβη μου πρός τήν

ΕΠΕΚ (Σ. Παπαπολίτης) καί τό κόμμα 'Αγροτών
'Εργαζομένων (Α. Μπαλτατζή ς). 'Η δεύτερη βασιζό

ταν στή σύμπραξη τής ΕΔΑ μέ τό ΔΚΕΛ (συναρχη
γοί Γ. Καρτάλης καί Α. Σβώλος), ή όποία καί είχε

ό.ναγγελθεί τέσσερις ήμέρες νωρίτερα. Στίς δύο αύ
τές πολιτικές συσπειρώσεις προστέθηκε, μετά λίγες
ήμέρες, καί τό Λαϊκόν Κόμμα (Κ. Τσαλδάρης), τό

ί:λληνικήν Κυβέρνησιν. Ταυτοχρόνως αϋτη αποτελεί εκδή

όποίο έντάχθηκε εiδικότερα στό συνασπισμό του

λωσιν του μεγάλου μου ενδιαφέροντος διά τά έλληνικά

Δημοκρατικοί) Κέντρου.

προβλήματα . Φυσικόν έπίσης εlναι όπως επωφεληθι:Ο τής

Σύμφωνα μέ τό πρακτικό τής συνεργασίας, δπως

ενταuθα επισκέψεως διά νά επεκτείνω τάς γνώσεις μου επί

δόθηκε στόν ήμερήσιο τύπο λίγες ήμέρες ό.ργότερα,

των προβλημάτων τής περιοχής αύτής».

εξαγγελλόταν δτι:

Στή διάρκεια τής σύντομης παραμονής του στήν

«Κατόπιν τής ψηφίσεως του νέου εκλογικοu νόμου καί

έλληνική πρωτεύουσα, ό Ντάγκ Χάμμερσκελντ ε{χε

τής μ ή αποδοχής τοu αιτήματος τής ύπηρεσιακής Κυβερνή-
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σεως πρός l::νέργειαν τών εκλογών, οί εκπρόσωποι του

άποτρέψη τήν άνάγκην δημιουργίας άθεμίτων πολι

"Δημοκρατικοί) Κέντρου" καί τής " 'Εθνικής Κινήσεως

τικών συνδυασμών. Θά ήδύνατο κανείς νά είπη ότι

'Αλλαγής", συναντηθέντες σήμερον άπεφάσισαν δπως

έγένετο άποκλειστικώς καί μόνον χάριν του Κέν

συγκροτήσουν τήν "Δημοκρατικήν 'Ένωσιν" καί συνερ

τρου. Αυπουμαι, διότι τά κόμματα του Κέντρου δέν

γασθοuν πρός άπαλλαγήν τής χώρας άπό τήν τελευταίαν
μεταμφίεσιν του Συναγερμοu, ό όποίος l::βύθισε τόν λαόν

εiς τήν l::ξαθλίωσιν καί τό έλληνικόν εθνος εiς μείωσιν» .

ήθέλησαν νά έπωφεληθουν αύτου>λ

19

Είδικότερα, προβλεπόταν δτι «ή συνεργασία θά
είναι μόνον έκλογική, διατηρουμένων εκατέρωθεν
πλήρως των ιδεολογικών άρχων έκάστου» καί άναφέ
ρονταν, στή συνέχεια, οί άρχές τοϋ Δημοκρατικοϋ
Κέντρου, τίς δποίες καί άποδεχόταν ή ΕΔΑ ώς βάση

συνεργασίας : «'Ελληνική έξωτερική πολιτική, πε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Σέ άπάντηση προτάσεως τοϋ άρχηγοϋ τής ΦΔΕ,

Σ.

Βενιζέλου ,

γιά

δεκαπενθήμερη

άναβολή

τ&ν

έκλογ&ν καί πρόβλεψη, στή συνέχεια, τής διεξαγω
γής τους μέ τό σύστημα τής άπλής άναλογικής, ό Κ .

Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:
«Δέν νομίζω ότι είναι δυνατόν νά συζητηθουν αι'

ριφρούρησις τής έθνικής άξιοπρεπείας, άνένδοτος
διεκδίκησις άμέσου αύτοδιαθέσεως τοϋ κυπριακοϋ

προτάσεις του κ.

λαοϋ· άποκατάστασις ισοπολιτείας καί έλευθέρων

έκλογών καί άλλαγής του έκλογικου συστήματος,

Βενιζέλου περί άναβολής τών

δημοκρατικών θεσμών διά τής καταργήσεως των

διότι άμφότεραι είναι καταφώρως άντισυνταγματι

έκτάκτων καί έξαιρετικ&ν μέτρων έκτοπίσεων καί

καί. Τό Σύνταγμα όρίζει ρητώς ότι αί έκλογαί διεξά

κοινωνικών φρονημάτων· άμνηστεία· άπόδοσις δι

γονται έντός

καιοσύνης εις τούς διωχθέντας δημοσίους λειτουρ

λής καί ότι ό έκλογικός νόμος ψηφίζεται ύπ' αύτής.

45 ήμερών άπό

τής διαλύσεως τής Βου

γούς μέτρα ύπέρ των άγροτ&ν καί των έργαζομένων

>>Ή Κυβέρνησις, έπισπεύδουσα τήν έκκαθάρισιν

πρός ύπεράσπισιν τοϋ μόχθου των άπό πάσης έκμε

τής πολιτικής καταστάσεως, ήκολούθησε τήν πλέον

ταλλεύσεως καί πρός βελτίωσιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέ

συνταγματική ν καί δημοκρατικήν όδόν διά τής προ

δου των». Τέλος, καθοριζόταν δτι «ή μετεκλογική

κηρύξεως γενικών έκλογών. Αί έκλογαί θά διεξα

Κυβέρνησις τοϋ Κέντρου θά προβή εις άμεσον ψή

χθουν άνυπερθ'ετως τήν 19ην Φεβρουαρίοω>.

φισιν τής άπλής άναλογικής πρός παγίωσιν τής δμα

λότητος εις τόν πολιτικόν βίον» καί δτι «πρός έξα
σφάλισιν αύτοδυνάμου Κυβερνήσεως τοϋ Δημοκρα
τικοί) Κέντρου, άπεφασίσθη δπως εις τήν ΕΔΑ χο
ρηγηθοϋν μόνον

20

υποψηφιότητες».

19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Σέ έκτέλεση τής κυβερνητικής άποφάσεως νά έκ
καθαρίσει, χωρίς καθυστέρηση, τό θέμα των «παγω
μένων πιστώσεων», ό ύπουργός τ&ν Οικονομικών, Α.

Μετά τή άποσαφήνιση τής προθέσεως τ&ν κομμά

'Αποστολίδης , καθορίζει τήν κυβερνητική στάση,

των τής άντιπολιτεύσεως νά συμπήξουν ένιαίο έκλο

σέ συνάρτηση μέ τά πορίσματα τής ειδικής έπιτρο

γικό σχηματισμό μέ τήν ΕΔΑ, ό Κ . Καραμανλής

πής γιά τή μελέτη τοϋ δλου θέματος .

εκαμε, στίς

18

'Ιανουαρίου, τήν άκόλουθη δήλωση:

«Ή άναγγελθείσα άπόφασις τής άντιπολιτεύσε

ως, όπως συνεργασθή μέ τήν aιφαν 'Αριστεράν εί
ναι καταπληκτική. Τά κόμματα του Κέντρου άπολέ
σαντα τήν ψυχραιμίαν, άλλά καί τό αίσθημα τής εύθύ

Τά πρώτα πορίσματα τής ερευνας τής ειδικής έπι
τροπής γιά τή μελέτη τοϋ θέματος των παγωμένων

πιστώσεων είχαν δοθεί στή δημοσιότητα στίς
εμβρίου

1955, μέ συνοδευτική

14 Νο

δήλωση τοϋ ύπουργοϋ

των οικονομικών:

νης, προσεχώρησαν είς μίαν πολιτική ν, ή όποία, έάν

« ' Επειδή αί παγομέναι πιστώσεις l::πιδροuν δυσμενώς

δέν άντιδράση άποφασιστικώς ό λαός, είναι δυνατόν

l::πί τής δυνατότητας πιστοδοτήσεων των διαφόρων τομέων

νά μiiς όδηγήση είς άπροβλέπτους περιπετείας, όπως

τής οικονομίας, άλλά καί επειδή τά χρήματα τών παγωμέ

συνέβη καί κατά τό παρελθόν. Διότι ό έλληνικός λα
ός δέν δύναται παρά νά ένθυμήται ότι παρομοία πο
λιτική, δοκιμασθείσα είς τήν Μέσην

Άνατολήν,

ώδήγησεν είς τό μεταπελευθερωτικόν δράμα τής
'Ελλάδος.

>> 'Όσον άφορii τούς λόγους, τούς όποίους έπικα

νων αότών πιστώσεων προέρχονται l::κ τής κυκλοφορίας,

δηλαδή l::ξ αότοu του έλληνικοu λαοu , ή Κυβέρνησις €θεώ 
ρησε καθήκον της νά άπογράψη καί νά φέρη εiς τήν δημο
σιότητα τήν l::πί μακρόν μή έ λθοuσαν εiς φώς πραγματικό
τητα ώς πρός τάς παγωμένας πιστώσεις» .

' Αναλυτικά, ή ειδησεογραφική κάλυψη τ&ν άνα

λείται ή άντιπολίτευσις, προκειμένου νά δικαιολογή

κοινώσεων τοϋ ύπουργοϋ τ&ν οικονομικών περιε

ση τήν σύμπηξιν του άπιθάνου αύτοί5 σχηματισμου,

λάμβανε τά έξής:

πρόκειται περί άφελών προσχημάτων.

Ό ίσχύων

•Ο

κ . ύπουργός άνεκοίνωσε τά πορίσματα τής εiδικής

έκλογικός νόμος, εύρισκόμενος μεταξύ πλειοψηφι

επιτροπής τής συσταθείσης διά τήν ερευναν του θέματος

κου καί άναλογικής, κατήργησε τό σύστημα τής εύ

τών παγωμένων πιστώσεων. ' Ως γνωστόν, ή l::ν λόγφ επι

ρυτάτης περιφερείας καί έγένετο άκριβώς διά νά

τροπή άπετελέ σθη l::κ τών κ. κ . Β . Κυριακοπούλου , Ι. Πα-
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ρασκευοπού) . 'U, ύποδιοικητου τής Τραπέζης 'Εθνικής καί

'Επί πλέον τών άνωτέρω παγωμένων τραπεζικών πι

'Αθηνών, καί Θ. Μερτικοπούλου, πρώην γενικου διευθυν

στώσεων καθυστερουνται ύπό τών ίδίων έπιχειρήσεων καί

του του ύπουργείου οικονομικών, καί ελαβε τήν έντολήν

ποσά συνολικου ϋψους

δπως έντός

μενα είς ι 24. ι 61.000 έκ καθυστερουμένων φόρων πρός τό

20 ή μερών ύποβάλη τά πορίσματά της.

~Ηδη ή

212.987.000 νέων δραχμών, άναλυό

έπιτροπή περατώσασα τό εργον της ύπέβαλε τά πορίσματά

Δημόσιον ,

της, τά όποία, ώς άνεκοίνωσεν δ κ. ύπουργός, εχουν ώς

5.606.000

άκολούθως:

κουρικής άσφαλίσεως μισθωτών κλωστοϋφαντουργών.

Αί καθυστερούμεναι έκ μέρους βιομηχανικών καί έμ

83.220.000

έξ είσφορών πρός τό ΙΚΑ καί

έξ είσφορών καί δανείων πρός τό Ταμείον έπι

Οϋτω, τό σύνολον τών παγωμένων πιστώσεων άνέρχε

πορικών έπιχειρήσεων, καθώς καί συνεταιρικών όργανώ

ται, ώς έν άρχ'tj έλέχθη, είς

σεων όφειλαί πρός α) τάς Τραπέζας, β) τόν ΟΧΟΑ, γ) τό

άντιπροσωπευον τό

Μετοχικόν Ταμείον Στρατου, δ) τό ΙΚΑ έξ είσφορών, ε) τό

χαρτονομίσματος καί μέ τό δποίον θά ήμπορούσαμεν νά

Δημόσιον έκ φόρων καί στ) τό Ταμείον έπικουρικής άσφα

θεραπεύσωμεν τήν χρηματικήν στενότητα τής άγορliς μας.

15,3%

δραχμών, ποσόν

694.414.000

του σήμερον κυκλοφορουντος

λίσεως μισθωτών κλωστοϋφαντουργίας έξ είσφορών καί

'Ο κ. 'Αποστολίδης άνακοινών τά άνωτέρω στοιχεία

δανείων άπό του ι 948 μέχρι καί του ι 954 άνέρχεται είς

προσέθεσεν δτι ή συσταθείσα έπιτροπή συμπληρώνει τήν

δραχμάς. Σημειωτέον δτι αί παγωμέναι αuταί

ερευνάν της, παραλλήλως δέ καταρτίζει" εισήγησιν περί

όφειλαί άφορουν καθυστερούμενα χρέη πρός μέν τάς Τρα

του τρόπου άντιμετωπίσεως του προβλήματος τών παγωμέ

πέζας καί τόν ΟΧΟΑ άνω του ένός έκατομμυρίου δραχμών

νων πιστώσεων.

694.414.000

κατά όφειλέτην, πρός δέ τό ΙΚΑ άνω τών

200.000 δραχμών

καί πρός τήν 'Αγροτική Τράπεζαν καί τό Δημόσιον άνω
τών

500'.000 δραχμών.

Είς τό άνωτέρω ποσόν τών παγωμέ

νων όφειλών περιλαμβάνονται, δσον άφορά τάς πρός ΙΚΑ

Μετά τήν δλοκλήρωση τοϋ εργου τής είδικfjς
έπιτροπfjς, δ ύπουργός τών Οίκονομικών εκαμε τίς

άκόλουθες συμπληρωματικές δηλώσεις:

καί πρός τό Δημόσιον, μόνον τών περιφερειών 'Αθηνών

δρα

<<~Ηδη ή έπιτροπή συνεπλήρωσε τό εργον της. Καί αί

χμών θά αuξηθή κατά τάς όφειλάς τών έπαρχιακών έπιχει

καί Πειραιώς. 'Επομένως τό ϋψος τών

μέν πρός τάς Τραπέζας καί τόν ΟΧΟΑ όφειλόμεναι "πα

694.414.000

ρήσεων έκ φόρων πρός τό Δημόσιον καί είσφορών πρός τό

γωμέναι" πιστώσεις δέν ηuξήθησαν ειμή κατά

ΙΚΑ, α{ δποίαι πάντως δέν εlναι πολύ σημαντικαί. Αί

έκατ . δραχμάς. Αί πρός τό Δημόσιον δμως, πρός τό ΙΚΑ

όφειλαί αuταί θά άνακοινωθουν έντός όλίγων ήμερων, ίνα

καί πρός τούς λοιπούς βασικούς άσφαλιστικούς όργα

μή καθυστερήση ή άνακοίνωσις τών μεγάλων όφειλών.

νισμούς καθυστερούμεναι όφειλαί (άνω τών

'Ο κ. 'Αποστολίδης παρέσχε προσέτι τάς κάτωθι χα

μών κατά

όφειλέτην)

ηuξήθησαν

άπό

8

περίπου

200.000 δραχ
399.126.000 εις

ρακτηριστικάς λεπτομερείας διά τάς παντός είδους παγωμέ

572.196.000 δραχμάς.

νας πιστώσεις, ύποσχεθείς δτι θά δώση αϋριον καί όνομα

πής έπεξετάθη είς δλόκληρον τήν χώραν καί δι' δλας τάς

στικήν κατάστασιν τών όφειλετίδων έπιχειρήσεων.

έπιχειρήσεις τάς όφειλούσας άνω τών

Τό σύνολον τών χορηγήσεων τών Τραπεζών πρός τάς
ίδίας έπιχειρήσεις καί πρόσωπα, βαρυνομένας μέ παγωμέ

νας πιστώσεις, άνέρχεται εις

Τουτο δέ διότι ή ερευνα τής έπιτρο

200.000

δραχμών

κατά έπιχείρησιν, χρονικώς δέ μέχρι τέλους του οίκονομι

κου ετους ι 954-55.

I. 101.746.000 δραχμών, έξ ών,

»Καί ώς πρός μέν τήν έξόφλησιν τών "παγωμένων"

κατά τήν κρίσιν τών Τραπεζών αί δποίαι έχορήγησαν τά

όφειλών πρός τό Δημόσιον, ή Κυβέρνησις ελαβε καί λαμ

δάνεια ταυτα,

481.427.000 δραχμών εlναι παγωμέναι. Δη
43,7% των χορηγηθεισών πιστώσε

λαδή εχει παγώσει τό

βάνει μέτρα διευκολύνοντα τούς όφειλέτας, ϊνα διά τμημα

τικών δόσεων καταστή δυνατή ή καταβολή τών όφειλών.

ων. Αί παγωμέναι πιστώσεις πρός τάς Τραπέζας καί τόν

·Ως πρός δέ τάς "παγωμένας" πιστώσεις πρός τάς Τραπέ

ΟΧΟΑ όφείλονται άπό

ζας καί τόν ΟΧΟΑ, ή έπιτροπή συνεκέντρωσε καί τά ύπο

χανικάς,
καί

7

38

123

έπιχειρήσεις, ήτοι:

78

βιομη

έμπορικάς, ίδρύματα καί άλλας έπιχειρήσεις

συνεταιρικάς έπιχειρήσεις.

λειπόμενα στοιχεία καί ήλεγξε λεπτομερώς τάς περιπτώ
σεις μιliς έκάστης όφειλέτιδος επιχειρήσεως.

Αί

76 όφειλέτιδες βιομηχανικαί έπιχειρήσεις άναλύον
22 κλωστοϋφαντουργικάς, 17 χημικάς, 16 μεταλ
λουργικάς, 15 ειδών διατροφής, 8 δέρματος, 2 ήλεκτρικής

τροπή κατέταξε τάς έχούσας "παγωμένας" πιστώσεις έπι

ένεργείας καί άνά μίαν καπνου-σιγαρέττων καί ίματισμου.

χειρήσεις είς έννέα κατηγορίας, συγκεκριμένα είς έπιχει

ται είς

»'Επί τή βάσει τής λεπτομερους αuτής έρεύνης ή έπι

Τό σύνολον τών παγωμένων πιστώσεων τής βιομηχανίας

ρήσεις α) "ύπό πλήρη άναστολήν έργασιών καί ύπό άναγ

άνέρχεται είς

καστικά μέτρα έν έξελίξει", β) "ύπό άναγκαστικήν διαχεί

Αί

38

341.767.000

νέων δραχμών.

όφειλέτιδες έμπορικαί καί λοιπαί έπιχειρήσεις

άναλύονται εις

22 έμπορικάς, 6 μεταλλευτικάς, 3 συγκοινω

ρισιν", γ) "συνεχιζούσας τήν λειτουργίαν καί αί δποίαι

έρρύθμισαν τάς καθυστερουμένας όφειλάς είτε δι' έξοφλή

3 οικοδομικάς-τεχνικάς καί άνά δύο γεωργικών έκ

σεως είτε διά συμφωνίας προθεσμιακής τακτοποιήσεως

μεταλλεύσεων καί κοινής ώφελείας-τουριστικάς. Τό σύνο

τών όφειλών", δ) "λειτουργούσας μετά δυσχερειών δλικώς

λον τών παγωμένων πιστώσεων των έμπορικών καί άλλων

ή μερικώς", ε) "λειτουργούσας όχι άποδοτικώς πρός τό

έπιχειρήσεων άνέρχεται εις

παρόν, παρεχούσας δμως προοπτικήν δημιουργίας μελ

νιακάς,

Τέλος,

7

122.119.000 νέας

δραχμάς.

συνεταιρικαί έπιχειρήσεις καθυστερουν ύπο

λοντικώς βελτιωμένων συνθηκών», στ) "προσωρινώς άδρα

17.541.000 δραχμών, οϋτω δέ τό σύνολον τών

νούσας, παρεχούσας δμως τήν δυνατότητα καί τήν προο

παγωμένων πιστώσεων πρός τάς Τραπέζας καί τόν ΟΧΟΑ

πτικήν δημιουργίας μελλοντικώς ευνοϊκών συνθηκών διά

άνέρχεται εις τό προαναφερθέν ποσόν των

τήν έπαναλειτουργίαν των", ζ) "έκκαθαριστέας, έφ' δσον

χρεώσεις των

δραχμών.

48 ι .427.000

έντός τριμήνου προθεσμίας δέν ρυθμίσουν καθ' οίονδήπο-
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»'Εκ τών μέτρων πού εχουν προγραμματισθή θά άπα

ήδη μέ μερικήν ή δλικήν άπώλειαν τών άπαιτήσεων των

σχοληθοϋν περί τούς

Τραπεζών", θ) "μή λειτουργήσασας εiσέτι, διότι δέν ώλο

λαιπωρήθησαν άπό τό πάγωμα των προαναφερθεισών έπι

7 &ως

ι5.000 έργάται, ο{ όποίοι έτα

κληρώθη ή τεχνική συγκρότησίς των, έξαρτωμένη άπό τήν

χειρήσεων».

έξασφάλισιν σειράς σοβαρών προϋποθέσεων"».

20 IANOYAPIOY 1956
Καί δ Α. •Αποστολίδης κατέληξε:

'Ο Κ. Καραμανλής άναγγέλλει ότι δ Π. Κανελλό

«'Από τήν κατάταξιν τών όφειλετίδων έπιχειρήσεων

πουλος άνταποκρίθηκε θετικά σέ παράκλησή του νά

εις τάς έννέα αύτάς κατηγορίας, γενομένην άπό τήν ειδι

ήγηθεί τοϋ συνδυασμοϋ τής ΕΡΕ στό νομό 'Αχαίας.

κήν έπιτροπήν έπί τij βάσει τών δδηγιών τής Κυβερνήσε
ως, συνάγεται δτι :

Σχετικά, δ ίδιος δ Π. Κανελλόπουλος εδωσε στή

δημοσιότητα τήν άκόλουθη άνακοίνωση:

α. 'Από τό σύνολον των πιστώσεων πού έπάγωσαν με

48 ι .427.000

«UΟπως καί διά προηγουμένων δηλώσεων έχω άνακοι

έπληρώθη ήδη

νώσει, ή άπό έτών χαραχθείσα γραμμή μου έπέβαλλε νά

ταξύ ι 948 καί ι 952 καί αί όποία ι άνέρχονται εiς
δραχμών, μόνον ποσόν

55.950.000 δραχμάς

Ποσόν

συμπαρασταθώ είς τήν πανελλήνιον έθνικήν προσπάθειαν,

2ι3.369.000 δραχμών όφειλόμενον άπό έπιχειρήσεις των

τήν όποίαν κατά τάς προσεχείς έκλογάς άνέλαβεν ό κύριος

ή

ε{ναι

έξησφαλισμένη

ή

έξόφλησις

του.

β.

κατηγοριών α, β καί ζ ε{ναι δύσκολον νά εiσπραχθή, θά

Καραμανλής. Συνεπής πρός τήν γραμμήν αύτήν, άπεδέ

άπαιτηθή

Ποσόν

χθην πρότασιν τοϋ κυρίου προέδρου τής Κυβερνήσεως

ι64.553.000 δραχμών όφειλόμενον άπό τάς έπιχειρήσεις

δπως άναλάβω τήν εύθύνην τοϋ άγώνος εiς τήν ίδιαιτέραν

των κατηγοριών δ, ε καί στ, ε{ ναι δυνατόν νά εισπραχθή άν

μου περιφέρειαν, τόν νομόν 'Αχαίας. Τήν άπόφασίν μου

αί όφειλέτιδες έπιχειρήσεις ένισχυθοϋν οικονομικώς, iδί

αύτή ν δικαιώνει ετι μίiλλον ή πολιτική έξέλιξις τών τελευ

ως διά κεφαλαίων κινήσεως. δ. Ποσόν ι2.200.000 δραχμών

ταίων ήμερων . ·Η σύμπηξις τοϋ πανδημοκρατικοϋ μετώ

δέ

πρός

τοϋτο

μακρός

χρόνος.

γ.

θά πρέπει νά θεωρηθή ώς δριστικώς άπολεσθέν, όφειλόμε

που, μέ συμμετοχήν τοϋ κομμουνιστικοϋ κόμματος άνα

νον ύπό τών έπιχειρήσεων τής η κατηγορίας. Καίε. Ποσόν

γνωρισθέντος κατ' ούσίαν ύπό τόσων aλλων πολιτικών

δραχμών όφειλόμενον ύπό των έπιχειρήσεων

άνδρών καί κομμάτων ώς έθνικώς άνεπιλήπτου παράγοντος

τής θ κατηγορίας, ε{ναι μέν δυνατόν νά εiσπραχθή, θά

τής έλληνικής ζωής, άνοίγει, αν όχι άκόμη πολιτικώς, έν

άπαιτηθή δμως πρός τοϋτο άρκετός χρόνος μή δυνάμενος

πάσΊJ δμως περιπτώσει ήθικώς, τόν δρόμον πρός τό χάος».

35.355.000

νά καθορισθή άπό τοϋδε.

>>Τό δεύτερον στάδιον τής κυβερνητικής προσπαθείας
θά άποτελέσουν τά μέτρα πρός ρευστοποίησιν των παγωμέ
νων πιστώσεων.

»

~Ηδη ή Κυβέρνησις ελαβεν δλα τά μέτρα πρός άπο

φυγήν οiουδήποτε "παγώματος" εις τό μέλλον. Πέραν τού
του διά νομοθετικών μέτρων παρέσχε διευκολύνσεις πρός
δλους τούς όφειλέτας φόρων καί εισφορών νά έξοφλήσουν
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Μέ τήν εύκαιρία συγκεντρώσεως των ναυτιλια
κων συντακτων τοϋ άθηναϊκοϋ τύπου, μετά άπό πρόσ

κληση τοϋ Ναυτικοϋ 'Επιμελητηρίου 'Ελλάδος, δ

ύπουργός Ναυτιλίας, Γ. Βογιατζής, άφοϋ έξήρε τίς
προόδους τής έλληνικής έμπορικής Ναυτιλίας, άνα

τάς καθυστερουμένας όφειλάς των. 'Επί πλέον ή Κυβέρ

φέρθηκε στίς προσπάθειες γιά τήν άπαγκίστρωση

νησις άπεφάσισε τήν άμεσον λήψιν νομοθετικών μέτρων

των έλληνικων ναυτιλιακων έπιχειρήσεων άπό τούς

άφ' ένός πρός έπιτάχυνσιν τοϋ τερματισμοϋ τής πτωχευτι

όδοντωτούς τροχούς τής γραφειοκρατίας, τόνισε ότι

κής διαδικασίας καί τής διαδικασίας πάσης άναγκαστικής

δέν ε{ναι άπόλυτα ίκανοποιητικός δ ρυθμός προσε

έκτελέσεως διά συντμήσεως τών προθεσμιών καί άλλων

λεύσεως σκαφων έλληνικής πλοιοκτησίας στά έλ

μέσων καί άφ' έτέρου πρός ούσιαστικωτέραν ρύθμισι ν των

διατάξεων τοϋ νόμου

28 ι ο .

»Διά τήν ρευστοποίησιν τών παγωμένων πιστώσεων

πρός τάς Τραπέζας, αί όποίαι "έπάγωσαν" μεταξύ τών έτών
ι948 καί ι952, θά άπαιτηθοϋν, πλήν των διοικητικών καί

νομοθετικών μέτρων, τά όποία ή Κυβέρνησις εχει μελετή

ληνικά νηολόγια, άλλά καί έξέφρασε τήν έλπίδα ότι
δ ρυθμός θά έπιταχυνθεί μέ τά προστατευτικά μέτρα
τής Κυβερνήσεως. «Συντόμως» συμπλήρωσε, «ή ύπό

έλληνικήν σημαίαν χωρητικότης θά ύπερβή τό προ
πολεμικόν έπίπεδον των δύο εκατομμυρίων τόνων.

σει πλήρως, καί κεφάλαια. Τό διά τόν σκοπόν τοϋτον άπαι

Τά αίτια τής βραδυπορίας, ε{ναι πολλά καί μεταξύ

τούμενον ποσόν, τό όποίον έγγίζει τά

έκατ . δραχμών,

αύτων ή μή είσέτι πλήρης άποκατάστασις τής έμπι

εχει έξεύρει ή Κυβέρνησις, καί ή διάθεσις αύτοϋ τμηματι

στοσύνης των έφοπλιστων πρός τούς νόμους τοϋ

κώς καί άναλόγως των εκάστοτε άναγκών, θά άρχίση λίαν

Κράτους».

500

συντόμως.

Στά σχετικά θετικά μέτρα τοϋ πρώτου τριμήνου

»Πιστεύω δτι έκ τής έπαναλειτουργίας θά έπανεισπρα

χθοϋν έντός

2

έτών άνω τών

300

έκατ. φόροι, διάφοροι

δασμοί καί κοινωνικαί εiσφοραί. Διά τοϋ συνδυασμοϋ

τής Κυβερνήσεως Καραμανλή άναφέρεται ύπηρεσι
ακό ένημερωτικ:ό σημείωμα:

όλοκλήρου σειράς μέτρων τής διαθέσεως τοϋ άναγκαιοϋν

ι. 'Η αϋξησις τής χωρητικότητος τοϋ 'Εμπορικοϋ μας

τος κεφαλαίου καί τής άγρύπνου παρακολουθήσεως τοϋ

Στόλου έσυνεχίσθη μέ ταχύτερον ρυθμόν κατά τό τελευ

δλου ζητήματος θά έκκαθαρισθή μία κατάστασις οικονο

ταίον τρίμηνον, δπερ άποδεικνύει τήν έμπιστοσύνην τοϋ

μικώς νεκρά καί κοινωνικώς έπικίνδυνος.

έφοπλιστικοϋ κεφαλαίου έπί των ληφθέντων καί λαμβανο-
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μένων ύπέρ τής Ναυτιλίας μέτρων . ' Αποδεικνύεται δι ' αύ

βολής, χωρίς έν τούτοις νά παρέχη οίανδήποτε εν

τοϋ έπίσης δτι μετ ' άπολύτου έμπιστοσύνης περιβάλλουν

δειξιν τόσον ώς πρός τό ϋψος, όσον καί ώς πρός τόν

τήν παροϋσαν Κυβέρνησιν οί παράγοντες τής Ναυτιλίας .

τρόπον πληρωμής του ποσοu τούτου», καταλήγει

Οϋτω, ένώ άπό τής ένάρξεως τής ίσχύος τοϋ Ν . Δ .

2687 Ι 53 «περί έπενδύσεως

καί προστασίας κεφαλαίων έξω

τερικοϋ» μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου

στήν άκόλουθη δήλωση :
« ' Η έλληνική Κυβέρνησις εlναι έτοίμη δπως έπαναλά

τήν δύναμιν τοϋ 'Εμπορικοί> μας Στόλου

1955 προσετέθησαν είς
37 πλοία, 243.948

βη τάς άπό ετους διακοπείσας διαπραγματεύσεις έπί σκοπφ

κόρων όλικής χωρητικότητος, άπό τοϋ 'Οκτωβρίου μέχρι

δπως έκκαθαρισθή τό εδαφος έκ τών έμποδίων τά όποία

Δεκεμβρίου

φράσσουν τήν όδόν πρός τήν βελτίωσιν των μεταξύ των

κότητος

1955 προσετέθησαν πλοία 10, όλικής χωρητι
κόρων 87.000. Μεταξύ τών προστεθέντων τελευ

δύο χωρών σχέσεων. Ή άφετηρία μιaς έποικοδομητικής

ταίως πλοίων περιλαμβάνεται καί τό μεγαλύτερον δεξαμε

πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην προσπαθείας πρέπει νά εlναι

νόπλοιον τοϋ κόσμου, όνόματι «Σπύρος Νιάρχος», χωρη

δ προσδιορισμός τοϋ ϋψους τοϋ πληρωτέου ποσοϋ ώς προ

τικότητος

καταβολή των έπανορθώσεων ώς καί ό τρόπος τής πληρω

2.

47.500

τόννων .

Έδημοσιεύθη τό Ν.Δ .

3415 / 8.10.55 «περί τροποποιή
1880/ 51 περί φορολογίας των

σεως διατάξεων τοϋ Ν.

μής του . ' Η βασιλική Κυβέρνησις άναμένει συνεπώς δπως
άνακοινωθοϋν είς αύτήν αί άπόψεις τής βουλγαρικής Κυ

πλοίων» . Τό Νομοθετικόν τοϋτο Διάταγμα άποτελεί συμ

βερνήσεως έν σχέσει πρός τό ποσόν τής καταβολής ταύτης

πλήρωσιν τών μέτρων έπί τή ς ναυτιλιακής πολιτικής , τής

-

άποβλεπούσης είς τήν αuξησιν τής συναγωνιστικής {κανό

νέας διαπραγματεύσεις. ' Η συμφωνία έπί τής καταβολής

τη τος τών ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοίων καί προσελκύ

ταύτης θά ήδύνατο νά έπέλθη άνευ χρονοτριβής καί θά

σεως είς τό έλληνικόν νηολόγιον περισσοτέρων σκαφών .

έπραγματοποιείτο τότε ή πλήρης δμαλοποίησις των δι

Διά τοϋ έν λόγφ Ν . Δ . έπιφέρονται σοβαρόταται τροποποιή

πλωματικών σχέσεων διά τής άνταλλαγής πρεσβευτών.

τό δποίον πρέπει νά εlναι ούσιαστικόν- πρίν ελθη είς

άφορώσαι είς τήν άπλούστευσιν

' Αμέσως μετά ταϋτα θά έλάμβανον χώραν διαπραγματεύ

τής διαδικασίας ύποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

σεις διά τήν συνολικήν έκκαθάρισιν δλων των οικονομι

τήν παροχήν φορολογικών άπαλλαγών είς τινας περιπτώ

κών μεταξύ των δύο χωρών ζητημάτων» .

σεις είς τόν Ν.

1880/ 51

σεις καί γενικώτερον ρυθμίζονται έπί τό εύνοϊκώτερον τά
ζητήματα τής Ναυτιλίας .

3.

Διαβήματα έγένοντο πρός τάς άμερικανικάς ναυτιλι
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ακάς άρχάς δπως συμπεριληφθή καί ή έλληνική σημαία

Μετά τήν έπάνοδό του άπό είδική άποστολή στήν

μεταξύ τών σημαιών είς τάς όποίας έπιτρέπεται ή μεταφο

Κύπρο, δ πρόεδρος του 'Εμπορικοu καί Βιομηχανι

ρά των ύπό άμερικανικήν σημαίαν πλοίων.

κοί) 'Επιμελητηρίου ' Αθηνών εκαμε τήν άκόλουθη

4.

' Εμισθώθησαν πέντε άγονοι άκτοπλοϊκαί γραμμαί

καί οϋτω μέρη <iπομεμακρυσμένα καί μή παρουσιάζοντα

δήλωση:

έμπορικόν ένδιαφέρον διά τάς άκτοπλοϊκάς έπιχειρήσεις

«Μετέβην είς Κύπρον διά ζητήματα άφορώντα τάς έμ

άποκτοϋν τακτικήν συγκοινωνίαν μετά τών κέντρων τής

πορικάς συναλλαγάς τής Μεγαλονήσου μετά τής λοιπής

·Ελλάδος, ώς καί έκ μέρους τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών

χώρας .

5.

Προωθήθη τό σημαντικώτατον ζήτημα τής συνδέσε

ως τής 'Ιταλίας μετά τής 'Ελλάδος διά φέρυ

κ . Σπυρίδωνος , ϊνα ελθω είς προσωπικήν έπαφήν μετά τοϋ

μπότ πρός

'Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Μακαρίου πρός συντονισμόν

τόν σκοπόν αύξήσεως τής τουριστικής κινήσεως τής χώ

των ένεργειών 'Εθναρχίας καί «Πανελληνίου 'Επιτροπής

ρας καί διευκολύνσεως των δι ' αύτοκινήτων ταξειδευόν

·Ενώσεως Κύπρου» διά τό μέγα έθνικόν θέμα.

-

»Είς τόν 'ΑρχιεπίσκοποΥ Κύπρου κ . Μακάριον μετέ

των τουριστών .

6.

Προωθήθη τό θέμα τής έγκαταστάσεως

15

ραδιοτη

δωσα μήνυμα τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Καρα

λεφωνικών σταθμών είς τάς λιμενικάς άρχάς. Διά τών στα

μανλή περί δλοψύχου συμπαραστάσεως τής Κυβερνήσεως

θμών τούτων πρόκειται νά έξυπηρετηθή μεγάλως ή άσφά

είς τόν κυπριακόν άγώνα καί τόν διεβεβαίωσα έκ νέου δτι

λεια τής ναυσιπλοίας άφ ' ένός καί άφ ' έτέρου ή έπικοινω

έίς

νία των ταξειδευόντων 24 6.

δέν άπολήξουν είς αίσιον άποτέλεσμα, ή Κυβέρνησις ε{ ναι

ijv

περίπτωσιν αί συνομιλίαι του μετά τοϋ κυβερνήτου

άποφασισμένη νά καταθέση νέαν προσφυγήν είς τόν Όρ

20

ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ

γανισμόν των 'Ηνωμένων 'Εθνών.

1956

»·Η Α . Μ. καί ' Εθνάρχης Κύπρου κ . Μακάριος μοϋ έξέ

Σέ άπάντηση ρηματικής διακοινώσεως τής Σόφι
ας μέ άντικείμενο τήν δμαλοποίηση τών διμερών ελ
ληνοβουλγαρικών

σχέσεων,

ή

έλληνική

φρασε τήν ίδιαιτέραν ίκανοποίησίν του διά τήν πλήρη συ
νεργασίαν του μετά τής έλληνικής Κυβερνήσεως» .

πλευρά,

άφοu έπισημαίνει ότι «ή βουλγαρική Κυβέρνησις
έπαναλαμβάνει τήν έπιθυμίαν της όπως δμαλοποιή
ση τάς μετά τής ·Ελλάδος σχέσεις της καί δηλοί ότι
είναι Ι:τοίμη όπως συμβάλη πρός τοuτο κατά τόν κα
λύτερον δι' αύτήν δυνατόν τρόπον» καί ότι, παράλ

22

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1956

·Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τήν προεκλογική

του περιοδεία μέ βαρυσήμαντο λόγο πού έκφωνεί
στήν πλατεία 'Αριστοτέλους τής Θεσσαλονίκης:

ληλα, σχετικά μέ τίς έπανορθώσεις, «προσφέρεται

«Αiσθάνομαι βαθείαν συγκίνησιν διότι εvρίσκο

όπως προβή είς μίαν καταβολήν ύπό τύπον προκατα-

μαι σήμερον tν μέσφ τοv vπερηφάνου λαοv τής Μα-
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ

κεδονίας καί εύχαριστώ τόν θεόν διότι μοv έπεφύλα

καί θά έχη νά άντιμετωπίση αύρων ή χώρα μας.

ξε τήν τύχην νά χαιρετίσω τούς συμπολίτας μου dJς

Έκλήθημεν πρό τριμήνου εlς τήν έξουσίαν ύπό

πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος.

συνθήκας έκτάκτως δυσχερείς καί μολονότι είχομεν

»λαέ τής Μακεδονίας,

εlς τήν διάθεσίν μας περιωρισμένον χρόνον, χρόνον

»'Από αίώνων ή μοίρα σiiς έταξεν άκρίτας τοv

τόν δποίον έπλήρου ή συνεχής φροντίς διά τήν τύ

'Ελληνισμού είς τήν προκεχωρημένην αύτήν έπαλ

χην τής ήρωικής Κύπρου καί άλλων σπουδαίων προ

ξιν τοv έθνικοv έδάφους. Εlς τό έδαφος αύτό μέ άδά

βλημάτων εlς τόν τομέα τής έξωτερικής μας πολιτι

μαστον θέλησιν καί άκατανίκητον θάρρος διεφυλά

κής, έπετύχαμεν καί τήν προώθησιν τών κυριωτέρων

ξατε τάς έθνικάς μας παραδόσεις.

έσωτερικών μας

'Εχρειάσθησαν

διά τοvτο θυσία ι καl αίματα, πίστις καί καρτερία. 'Η

ζητημάτων

πού

άποφασιστικώς

συνδέονται μέ τόν καθημερινόν μόχθον τών πολλών

άνάμνησις αlώνων καί ή lστορία τοv προσφάτου πα

'Ελλήνων.

ρελθόντος έχουν συνδέσει τό μακεδονικόν έδαφος μέ

κοινωνικά, άλλά καί θέματα ήθικής καί πολιτικής

'Όχι μόνον ζητήματα οΙκονομικά καί

έθνικάς περιπετείας, ένδόξους άγώνας, άλλά καί

τάξεως έπελύσαμεν, κατά τρόπον μαρτυροvντα ότι

συμφοράς καί πένθη. "Ολα αύτά όμως έχαλύβδωσαν

είμεθα άδέσμευτοι είς τό παρελθόν άπό τά παλαιά

τό φρόνημα τών άγvών 'Ελλήνων καί έπροίκισαν

μίση, άπό τά ώργανωμένα μεγάλα συμφέροντα, δτι

τόν πληθυσμόν τοv τόπου αύτοv μέ τό προνόμιον νά

είμεθα πολύ κοντά είς τόν μοχθοvντα λαόν, άπό τόν

διακρίνη εύχερώς τό έθνικόν συμφέρον καί νά άγω

δποίον καί προερχόμεθα. 'Εάν λάβετε ύπ' όψιν ότι

νίζεται διά τήν έπικράτησίν του. ΥΕρχομαι εlς τήν

μία Κυβέρνησις χρειάζεται συνήθως εν τρίμηνον διά

Μακεδονίαν dJς φορεύς μιiiς νέας πολιτικής κινήσε

νά κατατοπισθή καί χαράξη τήν πολιτικήν της, θά

ως, ή δποία φιλοδοξεί νά δώση άπάντησιν είς τό

έκτιμήσετε τήν έπιδειχθείσαν άποφασιστικότητα καί

καθολικόν καί έντονον αίτημα τής έποχής μας, τό

τόν ταχύν ρυθμόν τής κυβερνητικής μας δραστηριό

αίτημα τής άλλαγής. Γνωρίζω ότι καί άλλα κόμματα

τητος.

ύπεσχέθησαν, καί ίσως ύπεσχέθησαν καλοπίστως,

»Πρό παντός όμως θά έκτιμήσετε τήν άπόδοσίν

τήν άλλαγήν αύτήν. Δέν ήδυνήθησαν όμως νά τήν

μας ταύτην είς δλους τούς έσωτερικούς τομείς, άν

πραγματοποιήσουν, διότι ύπήρξαν τά ίδια άλλοτε ή

σκεφθήτε πόσον άδιάπτωτα εlργάσθημεν διά τήν

αiτία καί άλλοτε τό άποτέλεσμα τής καταστάσεως

έπιτυχή άντιμετώπισιν τών θεμάτων τής έξωτερικής

τήν δποίαν έκλήθησαν νά θεραπεύσουν. 'Υπήρξαν

μας πολιτικής. 'Από πολλών έτών ποτέ καμμία Κυ

συνέχεια τοv παρελθόντος καί δέν κατώρθωσαν νά

βέρνησις δέν εύρέθη εlς τήν άνάγκην νά άντιμετωπί

άπολυτρωθοvν άπό τόν παλαιόν διχασμόν, ένώ δ λα

ση σοβαρωτέρας διά τήν τύχην τοv έθνους μας κα

ός, dJριμώτερος άπό τήν ήγεσίαν του, τόν εlχε πρό

ταστάσεις. Τάς άντιμετωπίσαμεν έν τούτοις, άρθέν

πολλού ξεπεράσει. Εlς τήν lδρυτικήν διακήρυξιν τής

τες ύπεράνω τών άγοραίων δημαγωγιών, κατά τρόπον

'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως άνέπτυξα τούς

δ δποίος έναρμονίζεται μέ τήν όλην lστορίαν καί τήν

λόγους, οίτινες έπέβαλον τήν δημιουργίαν νέας πολι

παράδοσιν τής 'Ελλάδος. 'Από αίώνων τό έλληνι

τικής κινήσεως. Μιiiς νέας κινήσεως, ή δποία, πα

κόν έθνος εlναι τεταγμένον είς τήν γωνίαν αύτή ν τής

ραμερίζουσα τά παλαιά μίση, θ' άφοσιωθή μέ πίστιν

γής, προστάτης καί φρουρός τών ύπερτάτων τοv άν

καί ένθουσιασμόν είς τήν έπίλυσιν τών ζωτικών

θρώπου Ιδανικών. Εlς τό σταυροδρόμι αύτό τής

προβλημάτων πού γεμίζουν τήν ζωήν τοv λαοv μας.

lστορίας έπάλαισε μόνος δ 'Ελληνισμός, χωρίς τήν

»Μόνον μία νέα πολιτική κίνησις, ξένη πρός τάς

βοήθειαν συγγενών γειτόνων, μέ μόνα έφόδια τήν

άκρότητας τής Δεξιiiς καί τάς προδοσίας τής 'Αρι

πίστιν του είς τήν θρησκείαν του, τάς παραδόσεις

στεράς, ξένη πρός τά οlαδήποτε δημιουργημένα

του καί τήν άποστολήν του. 'Εγαλούχησε τά Ιδανικά

συμφέροντα, ξένη πρός όλα τά παλαιά κόμματα, δύ

τής έλευθερίας, tής δημοκρατίας καί τοv άνθρωπι

ναται νά έλθη είς άμεσον έπαφήν μέ τήν ψυχήν τοv

σμοv, τά δποία άποτελοvν τά θεμέλια του tλληνο

λαοv, διά νά λύση μαζί μέ αύτόν καί ύπέρ αύτοv τά

χριστιανικοv πολιτισμού καί τόν κρίκον δ δποίος

μεγάλα του προβλήματα. Μόνον μία κίνησις, συγ

μiiς συνδέει πρός τάς χώρας έκείνας α{ δποίαι άπό

κροτημένη εlς μίαν ένιαίαν δύναμιν, άρραγής, πει

τάς ίδίας αύτάς άρχάς έμπνέονται. Δέν έμπνέονται,

θαρχούσα είς κοινά έθνικά ίδανικά, ήμπορεί νά

δυστυχώς, άπό τάς άρχάς αύτάς τής έλευθερίας καί

προσδώση νέαν πνοήν καί νά έπιβάλη νέον ρυθμόν

τής δημοκρατίας όλαι αl χώραι τοv κόσμου.

είς τήν λειτουργίαν τοv Κράτους. 'Ομαδεύσεις άνο

άναμφισβήτητον τοvτο γεγονός καί προπαντός ή

Τό

μοιογενών στοιχείων προκαλούμεναι άπό τήν άδί

άνάγκη τής προασπίσεως τής έθνικής μας άνεξαρτη

στακτον καταπάτησιν πάσης έθνικής καί πολιτικής

σίας, δπως αϋτη προκύπτει άπό τήν πρόσφατον καί

Ιδεολογίας καί πάσης ήθικής τάξεως, άποκλείεται νά

παλαιάν lστορίαν, έχουν καθορίσει τήν διεθνή θέσιν

συλλάβουν, άκόμη δέ όλιγώτερον νά λύσουν, τά μεγά

τής 'Ελλάδος. Συνεπώς θά πρέπει νά παραγνωρίζουν

λα προβλήματα τοv έθνους. Πρό παντός τά δυσχερέ

τούς παράγοντας αύτούς ο{ παρασυρόμενοι τόν τε

στατα προβλήματα, τά δποία άντιμετωπίζει σήμερον

λευταίον καιρόν άπό τά δημαγωγικά περί ίσης φιλίας
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συνθήματα. νΑλλωστε, ή φιλία εlναι σχέσις διμερής

του κυπριακού ζητήματος πού εlχε προκαλέσει ή άρ

καί δέν άρκεί μόνον ή ίδική μας φιλική διάθεσις διά

νητική στάσις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί ή άποτυ

νά έξασφαλίση τά σύνορα τής 'Ελλάδος. Σχέσις

χία τής Τριμερούς Διασκέψεως του Λονδίνου, ώς καί

ίσης φιλίας δέν εlναι νοητή. Νοητή ε{ναι μόνο ή

τήν βρετανικήν άκαμψίαν, τήν άντικατέστησεν ή

σχέσις τής άμοιβαίας φιλίας. Όφείλω νά έπιστήσω

άναγνώρισις τής πλήρους αύτοκυβερνήσεως καί έν

τήν προσοχήν τοv έθνους έπί τών κινδύνων τούς

συνεχείf! ή κατ' άρχήν άναγνώρισις τής αύτοδιαθέ

όποίους συνεπάγεται ή υίοθέτησις τής πολιτικής αύ

σεως.

τής, ή όποία μέ τόσην προχειρότητα ύποστηρίζεται.

έλληνικής Κυβερνήσεως όφείλεται είς τόν άγώνα

'Η πρόοδος αϋτη, πέραν τών ένεργειών τής

'Εάν άποστώμεν αύτή ν τήν στιγμήν τής διεθνούς μας

τών Κυπρίων καί είς τόν Άρχιεπίσκοπον Μακάριον,

θέσεως, όχι μόνον ύπάρχtι κίνδυνος νά τραυματίσω

τοv δποίου έπιθυμώ, κατά τήν παροvσαν στιγμήν νά

μεν τήν κυπριακήν ύπόθεσιν, άλλά θά εύρεθώμεν

έξάρω τό ήθικόν άνάστημα, τόν άγιον έθνικόν παλ

ίσως είς τήν άνάγκην ν' άγωνισθώμεν είς τό μέλλον

μόν καί τήν άφοσίωσιν είς τήν ίστορικήν του άπο

διά τήν προστασίαν του έθνικοv μας έδάφους.

)) Ή

στολήν, καί ή μετά τοv όποίου συνεργασία καί στενή

χώρα μας, ύφισταμένη πάντοτε τήν πίεσιν

έπαφή άποτελοvν τήν καλυτέραν άπόδειξιν, άλλά καί

τοv Βορρfi, πίεσιν τής όποίας ή Βόρειος 'Ελλάς έχει

τήν μεyαλυτέραν έγγύησιν διά τήν εύοίωνον έξέλιξιν

πικράν πείραν, συνεδέθη μέ τόν δυτικόν κόσμον διά

τοv μεγίστου τούτου έθνικοv μας θέματος. νΗδη συ

λόγους έθνικής άσφαλείας. 'Όλαι δέ αι' Κυβερνήσεις

νεχίζομεν τόν άγώνα καί ζητοvμεν άπό τόν έλληνι

καί όλα τά κόμματα τής χώρας υίοθέτησαν καί ήκο

κόν λαόν νά μfiς δώση μέ τήν ψήφον του τήν δύναμιν

λούθησαν τήν πολιτική ν αύτή ν. 'Εάν όμως ή σχέσις

νά έπιτύχωμεν τήν όλοκληρώτικήν λύσιν του προ

μας πρός τήν Δύσιν εlναι έξ ίστορικών καί πολιτικών

βλήματος, συμφώνως πρός τούς πόθους του κύπρια

λόγων προδιαγεγραμμένη, τούτο δέν σημαίνει ότι

κοv λαοv. Εiς όξύτατον σημείον παρελάβομεν τήν

δέν δύναται ν' άναθεωρηθή, έάν ποτέ ή άσφάλεια τής

διαχείρισιν τών έλληνοτουρκικών σχέσεων, μετά

χώρας, ή έθνική μας άξιοπρέπεια καί τά συμφέροντα

τούς βανδαλισμούς τής 6ης Σεπτεμβρίου, καί εlναι

του λαοv μας ήθελον καταστήσει τούτο έπιβεβλημέ

δυστυχώς βέβαιον ότι τό μέγεθος, ή τραγικότης καί

νον. 'Η έκτίμησις όμως τών παραγόντων αύτών εlναι

αί συνέπεια ι τών γεγονότων αύτών δέν εlχον εύθύς έξ

μέγα θέμα καί πρέπει νά γίνεται μετά περισκέψεως

άρχής έπαρκώς έκτιμηθή εiς όλην των τήν έκτασιν.

καί πάντως ούχί έν μέσφ άτμοσφαίρας προεκλογι

κής.

Ή περίσκεψις αϋτη εlναι τοσούτον μfiλλον

))Δέν εlναι εϋκολόν έyχείρημα αί βαθύτατα ι αύται
ήθικαί καί ύλικαί πληyαί, αί όποία ι τόσον έγκλημα

έπιβεβλημένη, καθ' όσον τόν τελευταίον καιρόν είς

τικώς ήνοίχθησαν εiς όλόκληρον τό έθνος καί iδίf!

τόν διεθνή όρίζοντα ή έντασις διαδέχεται τήν ϋφεσιν

εiς τήν Όμογένειαν καί εiς τήν Όρθ6δοξον 'Εκ

καί ή ύφεσις τήν έντασιν, κατά τρόπον ώστε νά δια

κλησίαν, νά έπουλωθοvν. Χωρίς νά άγνοοvμεν τήν

γράφεται άσαφές καί άγωνιώδες τό μέλλον. Φυσικόν

χρησιμότητα τής έλληνοτουρκικής καί βαλκανικής

εlναι τήν έκ τών τελευταίων γεγονότων προκληθεί

συμμαχίας καί τήν άνάγκην τής προστασίας τής έλ

σαν πανελλήνιον άγανάκτησιν νά έπιχειροvν νά έκ

ληνικής 'Ομογενείας, διεκηρύξαμεν άπ' άρχής ότι ή

μεταλλευθοvν όσοι προφανώς συμπορεύονται μέ έπι

άποκατάστασις τών σχέσεώv μας μετά τής Τουρκίας

διώξεις ξένας πρός τά δημοκρατικά μας ίδανικά καί

θά έξαρτηθή άπό τήν παροχήν πλήρους ήθικής καί

τά έθνικά συμφέροντα. Θ' άντιδράσωμεν κατά τών

ύλικής ίκανοποιήσεως. Εlναι γνωστόν ότι καθωρί

καπήλων τής πικρίας τοv έλληνικοv λαοv, άλλά καί

σαμεν τήν πολιτικήν μας εiς τήν προκειμένην περί

θά διαφυλάξωμεν ώς Κράτος άνεξάρτητον τήν έλευ

πτωσιν μέ τοιαύτην σταθερότητα καί άποφασιστικό

θερίαν νά καθορίζωμεν τήν έξωτερικήν μας πολιτι

τητα, ώστε όχι μόνον τήν έθνικήν μας άξιοπρέπειαν

κήν, όπως αϋτη ύπαγορεύεται άπό τό συμφέρον τοv

νά προστατεύσωμεν, άλλά νά προωθήσωμεν τό θέμα

έθνους. Μέ έφόδια τάς σκέψεις αύτάς καί τάς παρα

τής ήθικής ίκανοποιήσεως, τής άποκαταστάσεως

καταθήκας ή έλληνική Κυβέρνησις άντιμετώπισε τά

τών ζημιών καί τής μελλοντικής άσφαλείας τής έλ

κρισιμώτερα σημερινά προβλήματα τών έξωτερικών

ληνικής μειονότητος εiς ίκανοποιητικόν βαθμόν.

σχέσεων τής χώρας καί εlναι βέβαιον ότι aν δέν εlχε

'Ομιλών περί τής έξωτερικής μας πολιτικής δέν δύ

τήν έπίγνωσιν τής κυβερνητικής της εύθύνης θά ήδύ

ναμαι νά μήν άναφερθώ εlς τούς στενούς δεσμούς οί

νατο καί σήμερον νά άποκαλύψη που παρέλαβε καί

όποίοι μfiς ένώνουν μέ τήν παλαιάν φίλην καί σύμ

μέχρι ποίου σημείου προώθησε τόσον τό κυπριακόν

μαχον Γιουγκοσλαβίαν.

ζήτημα, όσον καί τό θέμα τών έλληνοτουρκικών σχέ
σεων.

)) 'Η συνεργασία μετά

τών φίλων Γιουγκοσλάβων

καθίσταται διαρκώς εύρυτέρα καί άποδοτικωτέρα, τά

))Δέν νομίζω ότι δέν έχω τό δικαίωμα νά ύπενθυ

έξ αύτής δέ άγαθά εlναι iδιαιτέρως αiσθητά εlς τούς

μίσω πρός τόν λαόν τής 1viaκεδονίας, ότι κατά τήν

σπουδαιοτέρους τομείς τής έξωτερικής μας πολιτι

διάρκειαν τής διακυβερνήσεως τής χώρας άπό τήν

κής. Τό άξιοζήλευτον σημείον είς τό δποίον εύρί

Κυβέρνησίν μας, τήν άναστολήν τής προωθήσεως

σκονται αί έλληνογιουγκοσλαβικαί σχέσεις, παρέ-
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χουν ζωντανό ν δείγμα τού πώς διαμορφώνονται, πώς

κού ή άντιβενιζελικού, δεξιού ή άριστερού, άλλά

πρέπει νά ρυθμίζωνται καί νά έξελίσσωvται αί σχέ

Κράτους όλοκλήρου τού λαού. Πρέπει νά πιστεύσω

σεις μεταξύ γειτόνων χωρών, δταν καί άπό τά δύο

μεν είς τό Κράτος αύτό καί πρέπει νά σεβώμεθα τό πο

μέρη συντρέχουν αί άναγκαίαι πρός τούτο προϋποθέ

λίτευμά του καί νά μ ή σπεύδωμεν μόλις μaς ένοχλήση

σεις, δταν ύπάρχει άμοιβαίος σεβασμός τών δικαιω

εlς τάς προσωπικάς μας έπιδιώξεις, νά ζητούμεν τήν

μάτων καί συμφερόντων καί είλικρινής διάθεσις καί

μεταρρύθμισίν του, συμφώνως πρός τάς παρορμήσεις

καλή θέλησις.

τής στιγμής. Κατά τά τελευταία

>>Τούτο θά έπρεπε νά έχουν ύπ' όψιν αύτών ή

50

έτη μόνον μία

Βουλή έξήντλησε τήν τετραετίαν της. Εϊχομεν

17 κι

Βουλγαρία καί ή Άλβανία. Άπέναντι καί τών δύο

νήματα καί άλλάξαμεν τρείς φορές πολίτευμα. Εϊχα

αύτών γειτόνων μας ή έξωτερική μας πολιτική έμπνέ

μεν δύο δικτατορίας καί πέντε ύποτιμήσεις τού νομί

εται άπό άναλόγους διαθέσεις καί τείνει πρός τούς

σματος. Πώς θέλετε ύπ • αύτάς τάς συνθήκας νά ύπάρ

ίδίους σκοπούς. Δέν άρκεί, δμως, διά τήν δημιουργί

ξη είς αύτόν τόν λαόν εύημερία καί εύτυχία, dκόμη

αν σχέσεων καλής γειτονίας μόνον ή ίδική μας εΙλι

καί άν έζη βίον γεμaτον άσφάλειαν καί είρήνην;

κρίνεια καί καλή θέλησις. Χρειάζεται καί άνάλογος

>>Πρέπει νά γίνωμεν Κράτος. Πρέπει νά προσλά

στάσις καί άνταπόκρισις έμπρακτος, καί άπό τήν

βη ή πολιτική μας διάρθρωσις μίαν μορφήν συγχρο

άλλην πλευράν, χρειάζεται ή έκκαθάρισις τού πα

νισμένην καί άνταποκρινομένην είς τάς τάσεις καί

ρελθόντος, ή έκπλήρωσις τών έκ τών συνθηκών ύπο

τούς διαφορισμούς τού λαού μας. 'Όταν, καταργούν

χρεώσεων, ή καταβολή τών όφειλομένων έπανορθώ

τες τόν έκλογικόν νόμον τής εύρυτάτης περιφερείας,

σεων, είς τρόπον άiστε ή άποκατάστασις τών σχέσε

διά τού όποίου έπεδιώκετο ή πόλωσις τής πολιτικής

ών μας νά στηριχθή έπί στερεών θεμελίων.

μας ζωής, έψηφίσαμεν τόν Ισχύοντα έκλογικόν νό

>>Μέ τήν Άλβανίαν είδικώτερον τό ζήτημα πα

μον, πρόθεσίς μας ήτο νά ύποβοηθήσωμεν τήν έξυ

ρουσιάζεται έτι μάλλον δυσχερές, διότι μέ τήν χώ

γίανσιν καί τήν έπ' άγαθφ άναμόρφωσιν τού πολιτι

ραν αύτήν εύρισκόμεθα άκόμη τυπικώς είς έμπόλε

κού μας βίου. Πρόθεσίς μας ή το νά άποτρέψωμεν τήν

μον κατάστασιν, έχομεν δέ νά διακανονίσωμεν έκ

δημιουργίαν ένός κονιορτού μικρών κομμάτων, τά

κρεμότητας άκόμη σοβαρωτέρας, αί όποία ι βαθύτατα

όποία δυσχεραίνουν τόν σχηματισμόν Ισχυρών κα

συγκινούν κάθε έλληνικήν ψυχήν. 'Ο έλληνικός λα

ταστάσεων καί άποφεύγοντες τά άκρα, νά ένισχύσω

ός εlναι λαός βαθύτατα φιλειρηνικός καί έπιθυμεί νά

μεν τά πράγματι δημοκρατικά καί μετριοπαθή κόμ

εύρίσκεται είς άγαθάς σχέσεις μέ δλους τούς λαούς

ματα πάσης άποχρώσεως, άiστε νά συναποτελέσουν

τού κόσμου. Θά ηϋχετο συνεπώς νά ύπάρξη ή δυνατό

συγγενείς κορμούς καί νά δύνανται ούτως όμαλώς νά

της πραγματικού διεθνούς κατευνασμού καί σταθε

διαδέχωνται άλληλα εlς τήν διακυβέρνησιν τής χώ

ροποιήσεως τής παγκοσμίου εlρήνης.

ρας. Μέ τόν τρόπον αύτόν έπεδιώξαμεν, χωρίς νά

>>Τάς άπόψεις τού κόμματός μας έπί τών κοινωνι

ρίψωμεν τήν χώραν εlς τήν άναρχίαν ένός κατακερ

κών, οίκονομικών, άγροτικών καί διοικητικών προ

ματισμένου Κοινοβουλίου, νά καταστήσωμεν πλέον

βλημάτων θά άναπτύξω προσεχώς εlς άλλην πόλιν

ήμερα τά πολιτικά μας ήθη καί νά όδηγήσωμεν τήν

τής 'Ελλάδος. Γνωρίζω τήν δυσπιστίαν τήν όποίαν

χώραν είς τόν μέσον δρόμον τού μέτρου καί τής

έχετε πρός τά προγράμματα, τά όποία κατά καιρούς

Ισορροπίας, τόν δρόμον τής πραγματικής δημοκρα

έξαγγέλλουν τά διάφορα κόμματα. Μέ τήν εύκαιρίαν

τίας καί τής γνησίας έλληνικής σκέψεως.

τής προσεχούς έκλογής θά άκούσητε τά πλέον άπί

δμως νά έκτιμηθούν άπό τούς άντιπάλους μας αι' σκέ

Ά ντί

θανα πράγματα καί θά λάβητε, δπως κατά τό παρελ

ψεις μας αύταί, άντί νά κατανοηθούν αι' δυνατότητες

θόν, ύποσχέσεις παραδείσων. 'Η εύημερία δμως τών

τάς όποίας τούς παρέσχομεν, έξαρθέντες ύπεράνω

λαών δέν δημιουργείται διά τής δημαγωγίας. Δημι

κομματικών

ουργείται διά τής εΙλικρινείας, ή όποία πρέπει νά

πρό τού θλιβερού θεάματος μιaς άθεμίτου συμμαχί

διέπη τάς σχέσεις ήγεσίας καί λαού καί ή όποία άπα

ας, ή όποία άπετέλει τήν έπίμονον έπιδίωξιν τών

τελεί τήν δύναμιν τής άληθούς δημοκρατίας.

όπισθεν τού Παραπετάσματος Έλλήνωiι προδοτών.

•Απο

ύπολογισμών,

παριστάμεθα

• δλας

σήμερον

φεύγων διά τόν λόγον αύτόν νά παραπλανήσω τόν

'Ο κομμουνισμός, έφαρμόζων τήν δι

λαόν πρόκειται νά έξαγγείλω πρόγραμμα τό όποίον

κάς χώρας χαραχθείσαν πολιτικήν, συστηματικώς

τάς δυτι

δύναται καί πρέπει νά πραγματοποιηθή, άφού τονίσω

έπεδίωξε καί έν τέλει έπέτυχε τήν συνεργασίαν αύ

έκ τών προτέρων δτι, διά νά πραγματοποιηθή ή

τήν. Δέν έχουν σημασίαν οί δροι τής συνεργασίας,

άνόρθωσις τού τόπου, θά άπαιτηθή ταχεία καί καθο

καίτοι καί αύτοί, προσεκτικά έξεταζόμενοι, έλέγχο ν

λική προσπάθεια όλοκλήρου τού έθνους. Διά νά

τα ι έπικίνδυνοι διά τήν χώραν. Σημασίαν έχει ή άρ

άναλάβωμεν δμως έπιτυχώς μίαν τοιαύτην προσπά

χή τής συνεργασίας. Καί δταν ίδρύθη τό πρώτον

θειαν, άπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει ή έξυγί

ΕΑΜ, οί τιθέμενοι εiς τούς συνεργάτας τών κομμου

ανσις τής δημοσίας μας ζωής καί ή δημιουργία Κρά

νιστών δρο ι ήσαν άθωότατοι, άλλά έν τfl τεχνικΌ τής

τους σοβαρού καί δικαίου. VΟχι Κράτους βενιζελι-

έφαρμογής μετετρέποντο είς άθραύστους τροχοπέ-
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δας. Δέν άμφιβάλλω ότι ή ίδία τύχη περιμένει καί

))Αύτήν τήν πρώτην άρετήν σεμνύνεται ότι τήν

τούς μή διδαχθέντας άπό τά παλαιά των παθήματα.

έχει ή 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις. 'Ημείς, άγα

Καί τό τί μέν θά πάθουν έκ τών ίδίων των άμαρτιών

πητοί φίλοι, σaς ύποσχόμεθα ίσχυράν, δυναμικήν,

αύτοί, όλίγον μaς ένδιαφέρει. Μaς ένδιαφέρει όμως

δμονοουσαν καί δημιουργικήν Κυβέρνησιν. Τά όσα

ή περιπέτεια είς τήν όποίαν ε{ναι δυνατόν νά ριφθή ή

έπετελέσθησαν έντός τριών μηνών, ύπό τάς πλέον

χώρα διά τής ύποταyής μιaς έθνικόφρονος aντιπολι

δυσμενείς συνθήκας, πρίν ή πραγματοποιηθή ή βα
θεία άνανέωσις του κινήματός μας, τά όσα έπετελέ

τεύσεως είς τά κελεύσματα του κομμουνισμου.
οί έθνικόφρονες άντίπαλοί μας, έστω καί

σθησαν εiς τόν τομέα τών δημοσίων έργων, έντός

ήνωμένοι, νά άμιλλώνται μαζί μας είς τόν εύγενή

σχετικου βραχέος χρονικου διαστήματος, άποτελουν

άγώνα τής άναζητήσεως του καλυτέρου τρόπου τής

τήν άπόδειξιν καί παρέχουν τήν έγγύησιν του τί εl

)) 'Αντί

βελτιώσεως τής ζωής του λα ου μας, άντί νά άναβιβά

ναι δυνατόν νά έπιτελέσωμεν, έάν ό λαός μaς ένισχύ

ζουν τόν πολιτικόν άνταγωνισμόν είς ύψηλότερον

ση διά τής ψήφου του. 'Αγαπητοί φίλοι, εlπα εiς τήν

πάντοτε έπίπεδον, φοβουμαι ότι διά λόγους κατ'

ίδρυτικήν διακήρυξιν του νέου κόμματός μας, ότι ή

έξοχήν προσωπικούς νοθεύουν τήν πολιτικήν μας

Έλλάς δύναται νά άλλάξη μορφήν καί ό λαός της

δημιουργήσουν τό χάος.

μοίραν. Αύτή ή όμολογία πίστεως δέν εlναι κενός

'Ημείς δέν θά τούς άκολουθήσωμεν είς τόν όλισθη

λόγος. Γνωρίζετε άλλωστε ότι δέν εlμαι άνθρωπος

ζωήν καί άπειλουν νά

ρόν τουτον δρόμο ν. Καί δέν θά τούς άκολουθήση καί

τών λόγων. Πιστεύω ότι άν συμμερισθήτε μαζί μου

ό λαός. 'Εν τfί εύθυκρισίg του δέν πρόκειται νά δώ

αύτή ν τήν έλπίδα καί αύτή ν τήν πίστιν, άν θελήσητε

ση τήν ψήφον του είς έκείνους οί όποίοι, άν μή τι

νά ξεκινήσητε μαζί μου διά τόν ώρα ίον αύτόν άγώνα,

χείρον, θά μετατρέψουν μόνοι των τήν νίκη ν των εiς

ό ταλαιπωρημένος αύτός τόπος θά ίδη ταχέως καλυτέ

ήτταν, εiς ήτταν iδικήν των καί είς ήτταν του έθνους.

ρας ήμέρας. 'Απευθύνομαι ώς "Ελλην πολίτης, πρός

Δέν έπιτρέπεται νά ύπερψηφισθουν έκείνοι, οί όποί

όλους τούς 'Έλληνας πολίτας. 'Απευθύνομαι, αύτήν

ο ι ώς έκ τών διαφορών των δέν θά εlναι είς θέσιν νά

τήν στιγμήν, ώς Μακεδών πρός τούς Μακεδόνας.

σχηματίσουν Κυβέρνησιν, έκτός άν δημιουργήσουν

'Απευθύνομαι ώς νέος πρός τούς νέους. 'Απευθύνο

μίαν Κυβέρνησιν όμοίαν πρός τή ν τής 'Απελευθερώ

μαι πρός όσους δέν παρελθοντολογουν, δέν φοβουν-

σεως. 'Ανθρώπους άνικάνους νά έργασθουν ήνωμέ

ται τήν πρόοδον καί τάς έπιβαλλομένας κοινωνικάς

νοι δι

οίονδήποτε θετικόν έργον; Μέ άνθρώπους οί

μεταρρυθμίσεις, πρός όλους όσοι δέν εlναι αlχμάλω

όποίοι δέν όρρωδουν, άναλόγως τών περιστάσεων

τοι τών μεγάλων ώργανωμένων συμφερόντων άλλά

'

καί χωρίς συναίσθησιν τών κινδύνων πού προκα

καί πρός όσους δέν έπιδιώκουν τήν άναρχίαν καί τήν

λουν, νά βαδίζουν χέρι μέ χέρι μέ τήν προδοτικήν

άποσύνθεσιν.

άκρα ν 'Αριστεράν, μέ μόνον σκοπόν τήν κατάκτη

σιν τής έξουσίας, δέν εlναι δυνατόν νά κυβερνηθή

)) 'Απευθύνομαι

πρός όσους δέν πιστεύουν εlς τήν

ξεπερασμένη ν θεωρίαν τών ταξικών άγώνων άλλά εiς

αύτός ό τόπος καί νά έπιτελεσθή έργον δημιουργι

τήν άρμονικήν συμβίωσιν καί σύνθεσιν όλων τών

κόν. 'Αλλά μέ τοιούτους άντιπάλους δέν νομίζομεν

στοιχείων τής κοινωνίας. 'Απευθύνομαι τέλος πρός

ότι πρέπει νά άσχοληθώμεν περισσότερον.

'Α νή

όλους όσοι ύπεράνω κάθε προσωπικής πικρίας, κάθε

κουν είς τό παρελθόν καί ήμείς άνήκομεν είς τό μέλ

συμφέροντος άτομικου, θέτουν τήν 'Ελλάδα. 'Απευ

λον. Τό μέλλον εlναι iδικόν μας. Οί καιροί έπείγουν

θύνομαι πρός όλους ύμaς καί σaς καλώ νά ύποστηρί

καί δέν νομίζω ότι καί ήμείς καί έσείς πρέπει νά

ξετε τήν προσπάθειάν μας. ΥΕχετε νά έκλέξετε μετα

χάνωμεν τόν καιρόν μας εiς τήν άρνησιν τής άρνή

ξύ θέσεως καί άρνήσεως, μεταξύ δημιουργίας καί

σεως.

aποσυνθέσεως καί εlμαι βέβαιος ότι θά προτιμήσετε

ΥΑς στρέψωμεν μέ αίσιοδοξίαν όλόκληρον

τήν δύναμιν τής ψυχής μας πρός τό δημιουργικόν
έργον του μέλλοντος. Διά νά γίνη πραγματικότης τό
έργον αύτό όπως τό όραματιζόμεθα, δέν πρέπει νά
άναλάβη τήν διακυβέρνησιν τής χώρας ένα άνοργά

νωτον, άπείθαρχον συνονθύλευμα άλληλοσπαρασ
σομένων φατριών, μεταξύ τών όποίων θά κυριαρχουν
έντέχνως τά άντεθνικά στοιχεία. Διά νά γίνη έργον
δημιουργικόν πρέπει ένα νέον συγχρονισμένον πο

λιτικόν κόμμα νά όπλισθή άπό τόν λαόν μέ τήν άπα

τήν ζωήν καί τήν δημιουργίαν)).

Εuθύς μετά τήν δμιλία του στήν Θεσσαλονίκη δ
Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τήν ίδιαίτερη περιφέ
ρειά του καί, άφοu άπηύθυνε σύντομους χαιρετι

σμούς στούς κατοίκους τής ύπαίθρου πού εlχαν συγ
κεντρωθεί στά χωριά κατά μήκος τής κεντρικής

δδοu, μίλησε τό ίδιο άπόγευμα, μέ καταφανή συγκί
νηση, πρός τούς συμπολίτες του Σερραίους:

ραίτητqν δύναμιν. Πρέπει νά άναλάβη τήν διακυβέρ

«'Αγαπητοί Σερραίοι, δοξάζω τόν θεό ν διότι μου

νησιν τής χώρας μας Κυβέρνησις όχι κατ ' έπίφασιν,

έδόθη ή εύκαιρία νά σaς έπισκεφθώ ώς πρωθυπουρ

άλλ' άληθώς ίσχυρά όχι μόνον άπό τόν άριθμόν τών

γός τής χώρας καί νά σaς ζητήσω νά μέ περιβάλετε

ψήφων πού θά τής δώσητε, άλλά άπό τήν ένότητα,

διά τής έμπιστοσύνης σας καί είς τό μέλλον.

τήν σύμπνοιαν καί τήν έσωτερικήν της πειθαρχίαν.

)) 'Επιθυμώ

νq σaς έκφράσω τήν εύγνωμοσύνην
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μου διότι μέ τήν έμπιστοσύνην σας καί τήν άγάπην

πην μέ τήν δποίαν μέ ύπεδέχθητε, καί νά σiiς διαβε

σας συνετελέσατε νά εύρίσκωμαι έκεί όπου εύρίσκο

βαιώσω ότι θά σταθώ πάντοτε είς τό ύψος τής συμπα

μαι σήμερον.

θείας, είς τό ύψος τής έμπιστοσύνης σας.

'Επεθύμουν έπίσης νά σiiς παράσχω

τήν διαβεβαίωσιν ότι μέχρι τής στιγμής έδικαίωσα

;;Δέν θά ύπάρξη ποτέ περίπτωσις νά μεταμεληθή

τήν έμπιστοσύνην σας, τήv όποίαν έστηρίξατε έπ'

τε διότι έστάθητε συμπαραστάται μου, διότι μου

έμου καί σiiς βεβαιώ ότι ούδέποτε θά δώσω άφορμήν

έδείξατε τήν άγάπην σας καί τήν έμπιστοσύνην σας.

εiς τό μέλλον νά μεταμεληθήτε διότι σταθερώς μέ

Σiiς εύχαριστώ καί πάλιν, άγαπητοί μου Σερραίου>.

έμπιστεύεσθε. 'Ο άνίερος συνασπισμός τής άντιπο

λιτεύσεως άποτελεί ένα προηγούμενον έπικίνδυνον

διά τάς προσεχείς έξελίξεις τής πολιτικής μας ζωής.
;;Συνησπίσθησαν διά νά άποτρέψουν τήν έπικρά
τησίν μου. Τούς πληροφορώ ότι δ λαός έχει πικράν

πείραν του παρελθόντος. Καί aν μέρος τής πολιτικής
ήγεσίας του τόπου άπώλεσε τήν μνήμην του, δ έλλη

νικός λαός τήν διατηρεί.
;;Συνασπισμοί πολιτικοί, οί δποίοι γίνονται χω
ρίς εύ()ύνας πολιτικάς, χωρίς πολιτικούς σκοπούς, μέ
σκοπόν νά άποτρέψουν τήν έπικράτησιν του Καρα

μανλή καί νά έξασφαλίσουν τήν έξουσίαν, εlναι συ
νασπισμοί οί δποίοι μοιραίως θά καταδικασθουν άπό
τόν έλληνικόν λαόν.

;; 'Αγαπητοί μου

συμπολίται, πρό όλίγου δμιλών

εiς τήν Θεσσαλονίκη ν άνέπτυξα διά μακρών τάς άπό
ψεις του κόμματός μου έπί τών ζητημάτων τής έξω

τερικής καί έσωτερικής μας πολιτικής. Δέν θά ifθελα
νά μακρηγορήσω καί συνεπώς νά σiiς καταπονήσω.
Θά ifθελα μόνον νά σiiς παράσχω τήν διαβεβαίωσιν

'Ο Κ. Καραμανλής συνέχισε τήν περιοδεία του
κατά τίς δύο έπόμενες ήμέρες,

23 καί 24

'Ιανουαρίου,

μέ τήν έπίσκεψη τής κεντροδυτικής Μακεδονίας .
Συγκεκριμένα, μέ άφετηρία τή

Θεσσαλονίκη,

όπου καί διανυκτέρευσε, έπισκέφθηκε τήν Κατερίνη,
τά Γιαννιτσά, τήν WΕδεσσα , τή Φλώρινα, τό 'Αμύν

ταιο καί τήν Καστοριά, τήν πρώτη ήμέρα, καί τό
w Αργος

'Ορεστικό, τήν Κοζάνη, τή Βέροια, τή Νά

ουσα καί τήν 'Αλεξάνδρεια, τήν έπομένη. « Ή Βό
ρειος 'Ελλάς;;, ε{ χε τήν εύκαιρία νά τονίσει, «εlναι ή

περιφέρεια,

ή κατ' έξοχή ν πολυβασανισμένη,

ή

όποία έχει άνάγκην γαλήνης, ήσυχίας καί άνασυγ
κροτήσεως. Βοηθήστε με καί δέν θά μετανοήσετε...
Κατά τάς έπικειμένας έκλογάς δύο κόσμοι συναν
τώνται είς μίαν πρωτοφανή έκλογικήν σύγκρουσιν, δ

παλαιός κόσμος καί δ νέος.

•Ηλθεν

ή στιγμή νά

άποφανθήτε διά τό μέλλον σας. Μάχομαι μόνος
έναντίον όλων καί εlμαι βέβαιος ότι θά τούς νικήσω,

διότι έχω μαζί μου τόν λαόν;>.

ότι, όπως ύπήρξα πιστός καί τίμιος ύπηρέτης σας έπί

'Ο έναρκτήριος λόγος τοϋ Κ. Καραμανλή στή

μίαν 20ετίαν, θά έξακολουθήσω νά άγωνίζωμαι διά

Θεσσαλονίκη εγινε δεκτός μέ εύνοϊκά σχόλια άπό

τόν λαόν, άπό τά σπλάχνα του δποίου ό ϊδιος προέρ

εύρύτερη μερίδα τής κοινής γνώμης. «Μέ τόν λόγο

χομαι.

του», παρατήρησε χαρακτηριστικά τό «Βήμα» , «δ

;;Θά ifθελα, πρίν τερματίσω τήν δμιλίαν μου, νά

πρωθυπουργός έπεβεβαίωσε τήν φήμη του ώς σεμνοϋ

έπιστήσω τήν προσοχήν τών άγαπημένων μου Σερ

καί

ραίων έπί τών άσχημιών τών πολιτικών, αί δποίαι

έξάλλου, δημοσίευσε τό άκόλουθο σχόλιο μέ τόν

διαπράττονται τόν τελευταίον καιρόν είς τήν χώραν

τίτλο«' Αλλαγή>>:

μας. ΥΑ νθρωποι ύβρισθέντες μεταξύ των, συκοφαν

τηθέντες μεταξύ των, νά κατορθώνουν αύτό πού καί
ένας φιλότιμος πολίτης θά ήρνείτο, νά άνταλλάσ
σουν χειραψίαν. Συνασπίζονται πολιτικώς χωρίς νά

έχουν κοινάς επιδιώξεις μέ μόνον τόν σκοπόν τήν
κατάκτησιν τής έξουσίας. Εlναι σημεία τών καιρών.
'Εάν δ ύγιής λαός δέν άντιδράση κατά τής προσπα

θείας αύτής, τής νοθεύσεως τής πολιτικής μας ζωής

εύπρεποϋς

πολιτικοϋ>> 247 •

'Η

«Καθημερινή»,

Τόσον είς τόν λόγον του τfjς Θεσσαλονίκης όσον καί

είς έκείνους πού έξεφώνησεν είς τάς άλλας μακεδονικάς
πόλεις, τάς δποίας έπεσκέφθη δ κ. Καραμανλfjς, εθεσε μέ

αύστηράν θετικότητα τά προβλήματα τfjς έσωτερικfjς καί
έξωτερικfjς πολιτικfjς. Χωρίς ρητορικά πυροτεχνήματα,
άπό τά όποία έχόρτασεν δ έλληνικός λαός, μέ άπλότητα
δωρικήν,

άλλά καί

μέ πείθουσαν

έπιχειρηματολογίαν,

εδωσε μίαν παραστατικήν είκόνα τών δσων επραξεν ή Κυ

καί τής δημιουργίας πολιτικου χάους, δ λαός θά εύ

βέρνησις είς τό τρίμηνον μόλις τfjς ζωfj ς της είς όλους

ρεθή είς τήν άνάγκην συντόμως νά μεταμεληθή.

τούς τομείς καί έξήγησε τήν εννοιαν τfjς {δ ρύσεως καί τήν

'Επαναλαμβάνω ότι έχω βαθείαν τήν συναίσθησιν

άποστολήν τfjς 'Εθνικής 'Ενώσεως , ώς φορέως μιας ούσι

τής εύθύνης, τήν δποίαν έχω αύτήν τήν στιγμήν

αστικfjς καί άνταποκρινομένης είς τάς σημερινάς έθνικάς

έναντι τής χώρας. Θά διεξαγάγω τόν άγώνα αύτόν μέ
πίστιν, ένθουσιασμόν καί πείσμα έθνικόν, στηριζό
μενος είς τήν έμπιστοσύνην καί μόνον του έλληνι

κου λαου.

;; 'Α γαπητοί

Σερραίοι, έπιθυμώ νά σiiς έκφράσω

καί κοινωνικάς άνάγκας άλλαγfjς . Τό σύνθημα τfj ς άλλα

γης δέν εΙναι νέον. Τό έπηγγέλθησαν κατά καιρούς διάφο
ρα κόμματα, άλλά δέν ήμπόρεσαν νά κάμουν βfjμα , διότι

δέν εΙχαν τήν δύναμιν νά άποκολληθοϋν άπό τό παρελθόν
καί τήν σκωρίαν του. Τό έπαγγέλλεται καί τό σημε ρινόν
πανάθλιον μωσαϊκόν τfjς άντεθνικfjς συμμαχίας, διότι δέν

καί πάλιν τήν εύγνωμοσύνην μου διά τήν έμπιστοσύ

άμφιβάλλει, προφανώς, ότι άν κατώρθωνε νά παραπλανή

νην, μέ τήν όποίαν μέ περιβάλλετε καί διά τήν άγά-

ση τόν λαόν καί νά άποσπάση τήν ψfjφον του θά εκαμε ,
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πράγματι τήν άλλαγήν πρός τά ... άριστερώτερα. ·Η 'Εθνι

έξεπήδησεν από τά σπλάχνα τοϋ λαοϋ, χάρις είς τάς ίκανό

κή 'Ένωσις επαγγέλλεται τήν άλλαγήν, διότι εχει τήν δύ

τητάς του καί τάς άρετάς του καί ήγωνίσθη δπως δλα τά

ναμιν καί τήν θέλησιν καί τήν ίκανότητα νά τήν πραγμα

παιδιά είς δλους τούς τομείς τής ίδιωτικi'jς καί τής δημοσί

τοποιήση μέ τό δημιουργικόν περιεχόμενον πού άπαιτεί ή

ας ζωής διά νά φθάση έκεί πού εφθασε. Καί άκριβώς, έπει

έθνικ ή καί ή κρατική άνάγκη.

δή γνωρίζει τόν πόνον καί εχει δ ίδιος δοκιμάσει τάς κα

Στήν πρώτη προεκλογική εξοδο τοϋ Κ. Καρα

θημερινάς πικρίας τi'jς ζωής των λαϊ"ών τάξεων, αίσθάνε
ται εύδιάθετον τήν άνάγκην νά σκύψη καί ν' άκούση τό

μανλfj, ώς άρχηγοϋ κόμματος, άναφέρεται καί παρα

παράπονον του κοινου άνθρώπου. 'Αλλά ή μάζα πού Εχει

στατική δημοσιογραφική άνταπόκριση άπό τόν Κ.

άνεπτυγμένην τήν διαίσθησιν, άντιλαμβάνετάι ποιός είναι

Ζαφειρόπουλο:

δ άνθρωπος πού τήν πονεί καί τήν καταλαβαίνει. Αuτή

είναι ή στενή ψυχική έπαφή τοϋ ήγέτου μέ τόν λαόν πού
Οί μυριάδες τοϋ κόσμου πού ώθοϋντο είς τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν τήν περασμένην Κυριακήν, έπέμενον νά

ε{χε μίαν μεγαλειώδη έκδήλωσιν είς δλας τάς συγκεντρώ

σεις τής Μακεδονίας 248.

τόν σηκώσουν είς τά χέρια. ~Επιασαν τό αύτοκίνητον, τόν
ύπεχρέωσαν νά εξέλθη, καί αύτοί οί ψύχραιμοι εξ ίδιοσυγ

κρασίας Μακεδόνες τόν έσήκωσαν είς τά χέρια διά νά τόν
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επιδείξουν ώς ίδικόν τους άνδρα, ίδικόν τους παιδί, είς

Ψηφίζεται άπό τή Βουλή νόμος γιά τήν ύποχρεω

ποίους; Είς τούς άλλους Μακεδόνας πού εχειροκροτοϋσαν

τική τυποποίηση των νωπών άγροτικών προϊόντων

καί έζητωκραύγαζαν καί ώρύοντο άπό τήν συγκίνησιν καί

καί τήν ϊδρυση κεντρικών καί τοπικών άγορών σ'

τόν ένθουσιασμόν. 'Όταν μετ' όλίγον ή άνθρωποθάλασσα
τόν άντίκρυζεν, ύψηλά είς τόν έξώστην τής δδοϋ 'Αριστο

τέλους, τόν εκαμάρωνε διά τήν εύθύτητα μέ τήν δποίαν

ώμίλει. Ήτο δ κ . Καραμανλής τήν στιγμήν έκείνην είδω
λον καί ελπίς πολλών μυριάδων λαοϋ πού Εβλεπον είς τήν

δλόκληρη τήν έπικράτεια. Σέ άναλυτικό εΙδησεο

γραφικό δελτίο πού άναφέρεται στό περιεχόμενο τοϋ
νέου νόμου, επισημαίνονται, προεισαγωγικά, τά άκό

λουθα:

συμπαθή φυσιογνωμίαν του τόν θαρραλέον καί άποφασι

Ό νόμος αuτός, τυχών ίδιαιτέρας προσοχής ύπό των

στικόν άνθρωπον, τοϋ δποίου ή σκέψις ήτο διαυγής δπως

άρμοδίων ύπηρεσιών, καταρτισθείς δέ κατά τό πρότυπον

τό κρύσταλλον . Καί δταν, τερματίζων τό άπό χειρογράφου

ίσχυόντων άλλαχου, άποτελεί τό πλαίσιον έντός τοϋ δποί

λόγον του

ου θά ε{ναι δυνατόν νά κινηθοϋν εuχερώς τά άρμόδια

-

αλλά διατί κατηγορήθη διότι έξεφώνησεν

άπό χειρογράφου τόν πρώτον προεκλογικόν λόγον -

εβε

ύπουργεία Οίκονομικών, 'Εμπορίου καί Γεωργίας ιδστε

βαίωσεν δτι δέν φοβάται διότι ολοι συνεμάχησαν έναντίον

διά Βασιλικοϋ Διατάγματος νά όργανώσουν τά τής άγοράς

του καί δέν φοβάται, διότι μαζί του είναι δ λαός, καί πολ

άγροτικών προϊόντων έν τij χώρ~ μας.

λαί μυριάδες έξέσπασαν είς ούρανομήκη διαβεβαίωσιν πί

Διά τοϋ νόμου τούτου προβλέπεται ή κατά στάδια όργά

στως καί άφοσιώσεως. Τό μυστικόν τοϋ κ. Καραμανλή εΙ

νωσις τοϋ έμπορίου των φρούτων καί λαχανικών:

ναι δτι γίνεται πιστευτός άπό τόν λαόν, τόν δποίον σαγη

τυποποιήσεως των σχετικών προϊόντων είς τούς τόπους

I) διά τής

νεύει μέ τό θάρρος του, τήν πίστιν του είς δ, τι λέγει καί τήν

παραγωγής,

άδολον αφοσίωσίν του είς τάς ώρισμένας σταθεράς άρχάς

χρεωτικών δημοσί~ πωλήσεων είς κεντρικά σημεία των

πού πιστεύει .

2)

τής συστάσεως τοπικών άγορών καί ύπο

παραγωγικών περιφερειών καί

'Επεχείρησαν μερικοί νά συγκρίνουν τήν προχθεσινήν
συγκέντρωσιν τής Θεσσαλονίκης μέ έκείνην τοϋ

1952 κατά

3) διά τής

ίδρύσεως δύο με

γάλων συγχρονισμένων κεντρικών άγορών χονδρικής πω

λήσεως είς τάς 'Αθήνας καί τήν Θεσσαλονίκην.

τήν δποίαν ώμίλησεν δ άείμνηστος στρατάρχης Παπάγος

Διά τής έφαρμογής τοϋ άνωτέρω προγράμματος έπιδι

καί συναγάγουν συμπεράσματα διά τόν όγκον καί τόν έν

ώκεται ή προστασία τόσον του παραγωγου δσον καί του

θουσιασμόν. ·Η ίδέα τής συγκρίσεως είναι άτυχής. 'Όσοι

καταναλωτοϋ, ή μείωσις τοϋ κόστους διαθέσεως διά τοϋ

είχαν τήν εύκαιρίαν νά παρακολουθήσουν καί τάς δύο

περιορισμοϋ τής φθοράς των λίαν φθαρτών νωπών προϊόν

συγκεντρώσεις, άδιστάκτως βεβαιώνουν δτι ή προχθεσινή

των, δ έξοστρακισμός των πολλών διαμέσων, τέλος δέ ή

ήτο σημαντικώς όγκοδεστέρα καί πολύ περισσότερον έκ

αuξησις τής προσφοράς τόσον είς τήν έσωτερικήν δσον

κρηκτική.

καί τήν έξωτερικήν άγοράν 249 •

'Αλλά ποϋ όφείλεται αύτό;

'Ο αείμνηστος

στρφάρχης ύπi'jρξε μία προσωπικότης πού ένέπνεεν είς
τάς μάζας πολλήν έκτίμησιν, άπεριόριστον σεβασμόν καί
άν θέλετε δέος. ·Η ίστορία του, οί άγώνες του, οί δάφνες μέ
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τάς όποίας είχε καλυφθή, εκρατοϋσαν τόν κοινόν πολίτην

·Ο Κ. Καραμανλής συνεχίζει τήν προεκλογική

είς άπόστασιν πλημμυρισμένην από θαυμασμόν καί σεβα

περιοδεία του μέ τήν έπίσκεψη των πόλεων καί τfjς

σμόν. ·Ο σημερινός πρωθυπουργός είναι άλλη περίπτωσις,

ύπαίθρου τfjς δυτικfjς 'Ελλάδος.

εντελώς διαφορετική. ~Εχει τό είδικόν προσόν νά πλησιά

ζη, νά προσελκύη, νά έμπνέη αίσθήματα άγάπης, φιλίας

καί άμοιβαίας έμπιpτοσύνης. Κατέχει δηλαδή τό μυστικόν

Σχετικό είναι τό άκόλουθο εΙδησεογραφικό δελ
τίο:

νά συνδέεται προσωπικώς δ άρχηγός τής ΕΡΕ μέ τόν κοι

Τά 'Ιωάννινα, ή Πρέβεζα, ή " Αρτα, τό 'Αγρίνιον, τό

νόν πολίτην, νά δημιουργή δεσμόν. 'Υπήρξαν, επομένως,

Μεσολόγγιον, ή Ναύπακτος, τό Λιδωρίκι, ή Λεβάδεια καί

έντελώς διαφορετικαί αί συγκεντρώσεις του άειμνήστου

αί μεταξύ αuτών κωμοπόλεις καί τά χωρία συνηγωνίσθη

στρατάρχου άπό τάς σημερινάς ένός λαϊκοϋ ήγέτου πού

σαν είς ένθουσιασμόν καί παντοίας εκδηλώσεις τήν Θεσ-
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σαλονίκην καί τάς c'iλλας περιοχάς τής Βορείου 'Ελλάδος

aποδώσουν βιώσιμον Κυβέρνησιν, όπως καί δέν θά aπο

κατά τήν δευτέραν προεκλογικήν περιοδείαν του πρωθυ

δώσουν, θά γίνη νέα διάλυσις τής Βουλής καί νέαι έκλογαί.

πουργοί) καί άρχηγοu τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώ

ιιΚατέρχομαι εiς τόν aγώνα μόνος έναντίον όλων, διότι

σεως κ. Κ. Καραμανλή. Διεδήλωσαν οϋτω τήν πίστιν των

πιστεύω ότι, έάν δέν aποφύγωμεν τό πνευμα τών κομματι

καί τήν έκτίμησίν των πρός τόν πολιτικόν c'iνδρα δ δποίος

κών συμβιβασμών, δένε{ναι δυνατόν νά φανώμεν χρήσιμοι

ύπόσχεται ήθικήν γραμμήν εiς τήν πολιτικήν ζωήν του

εlς τόν τόπον.

τόπου, δημιουργικήν έργασίαν καί σταθερότητα διακυβερ

»'Ηρνήθη ν κάθε πολιτικόν συμβιβασμόν διά νά δώσω

νήσεως τής χώρας. Ούδέποτε εiς τά χρονικά τών προεκλο

τό παράδειγμα ήθους καί εύπρεπείας. 'Ο λαός δύναται aπό

γικών άγώνων δ λαός εδειξε τόσον ένθουσιασμόν διά πολι

τάς χείρας μας νά πάρη τήν aλλαγήν. Βοηθήστε με νά σiiς

τικόν c'iνδρα. Καί τοuτο διότι γνωρίζει καί πιστεύει δτι δσα

βοηθήσ@>.

ύπόσχεται δ

!C·

πρωθυπουργός θά πραγματοποιηθοuν.

Έτόνισεν έπίσης τήν ύποχρέωσιν πού εχει δ λαός νά

Αί έκδηλώσεις του ήσαν ζωηρότεραι έκείνων μέ τάς

άντιδράση εiς τήν περιπέτειαν πού του ετοιμάζουν τά συ

δποίας ύπεδέχθη τόν άείμνηστον στρατάρχη ν Α. Παπάγον

νεργαζόμενα μέ τούς κομμουνιστάς κόμματα, διότι δ τόπος

εiς τάς προεκλογικάς περιοδείας του. Καί ή δευτέρα προε

ε{ναι πτωχός καί πρέπει νά προστατευθή άπό c'iλλας συμ

κλογική περιοδεία του κ. πρωθυπουργοί) κατέδειξε πόσον

φοράς καί νά έργασθοuν ολοι χωρίς μίση καί πάθη.

άπόλυτος ε{ναι ή έπαφή λαοί) καί ήγέτου, ή όποία δημι

«Δέν έπιθυμώιι, ε{πεν δ κ. Καραμανλής, <ινά δώσω ψευ

ουργεί τήν βεβαιότητα δτι ή 'Ελλάς θά εύρεθή τήν έπο μέ

δείς προεκλογικάς ύποσχέσεις. Ή μέχρι σήμερον πολιτι

νη ν τής 19ης Φεβρουαρίου εiς τήν έθνικήν δδόν πού τής

κή μου ζωή σiiς ύπόσχεται διά τό μέλλον. Δέν θά μετανοή

διανοίγει ή 'Εθνική. Ριζοσπαστική 'Ένωσις.

σετε όταν έλθετε μαζί μου. Δύο δρόμοι aνοίγονται μπροστά

ήσαν οί συγκεντρωθέντες εiς τάς 'Ιω

σας: δ δικός μου καί τών aντιπάλων μου. 'Εκεί ε{ναι όλοι

άννινα διά νά έπευφημήσουν τόν κ. πρωθυπουργόν. Περί

μαζί: κομμουνισταί, φαυλοκράται, πλουτοκράται, δ, τι πα

τάς

λαιό καί σάπιο έχει δ τόπος. 'Εμένα μέ γνωρίζετε aπό τό

"Α νω τών

4.000

I0.000

εiς τήν Πρέβεζαν, ύπερδιπλάσιοι εiς τό 'Αγρίνι

ον καί σχεδόν δλόκληρος δ πληθυσμός εiς τάς c'iλλας πό
λεις ύπεδέχθησαν τόν κ. Καραμανλήν διά νά τόν άκούσουν
δμιλοuντα καί νά τόν έπευφημήσουν.
'Ο κ. πρωθυπουργός, συγκεκινημένος έκ τής ύποδοχής,
ώμίλησε πρός τούς ένθουσιώδεις άκροατάς του τήν γλώσ

παρελθόν μου. 'Εάν πονiiτε τόν τόπον, έλiiτε μαζί μου.
ιι 'Ο παλμός σας μέ ένισχύει εlς τό έργον μου. Τά κόμ
ματα τής aντιπολιτεύσεως, χωρίς πρόγραμμα, όλα μαζί,
κινουνται τώρα έναντίον του λαου.

'Εγώ aνέλαβον τόν

aγώνα τής έκκαθαρίσεως τής πολιτικής καταστάσεως διά

τής δημιουργίας νέας τάξεως πραγμάτων. Εlναι καιρός νά

σαν τής άληθείας.

« 'Ηδυνάμην», ε{πεν εiς τούς λόγους του, <ινά παραμείνω

κλείση ή σελίδα του παρελθόντος καί νά aνοίξωμεν μαζί

είς τήν aρχήν μέχρι του φθινοπώρου. 'Εν τούτοις έπροτί

μίαν νέα ν διά τήν νέαν γενεάν μας, διά τά παιδιά μας, διά τό

μησα τήν λύσιν τών έκλογών, διά νά δοθή ή εύκαιρία είς

μέλλον τής φυλής. Εlμαι aδέσμευτος aπό τό παρελθόν, ένώ

τόν λαόν νά έκφράση τήν θέλησίν του καί νά μ ή παραμείνη

οί aντίπαλοί μου εlναι αίχμάλωτοί του καί συνησπίσθησαν

ή χώρα εiς έπιβλαβή προεκλογικήν έκκρεμότητα έπί τό

διά νά συνεχίσουν πολιτικήν aκαρπον, ή δποία δέν έχει

σον μακρόν χρονικόν διάστημα, καθ' fίν στιγμήν πολυά

θέσιν είς τήν σημερινήν νέαν πραγματικότητα.

ριθμα έσωτερικά καί έξωτερικά ζητήματα aπαιτουν δημι

ήλλαξαν. "Εχομεν aνάγκην aπό έργασίαν καί aπό έργα.

0{

καιροί

'ο έκλογικός νόμος διετυπώθη

"Οχι aπό λόγια. Τά πολλά λόγια εlναι φτώχεια. Δι' αύτό

κατά τρόπον δίδοντα τήν δυνατότητα εiς τάς παρατάξεις

είμεθα φτωχοί. Ήρθε ή σειρά μας νά τούς κλείνωμε τήν

του Κέντρου νά έπιτύχουν έκπροσώπησι ν χωρίς νά συμπρά

πόρτα. 'Εδώ εiς τήν ΒΡΕ ή πρόοδος, ή ρεαλιστική aντιμε

ξουν μέ τούς κομμουνιστάς. Τά παλαιά όμως κόμματα aπε

τώπισις τών ζητημάτων, ή ριζοσπαστική λύσις των. 'Εκεί

ουργικήν aντιμετώπισιν.

φάσισαν νά συνεργασθουν μέ τούς κομμουνιστάς aποδει

τό χάος, ή aπαθλίωσις, ή ρουσφετολογία. Σiiς λέγω τήν

κνύοντα ούτω ότι δέν έχουν λαϊκόν έρεισμα.

aλήθειαν, διότι αύtήν θέλετε καί αύτή ν βλέπω εiς τά μάτια

ιιΔέν θέλωιι, ε{πε, <ινά προκαλέσω τόν έκφοβισμόν καί

σας ζωγραφισμένη.

νά έπωφεληθώ έκλογικώς. Άλλά δ τόπος έχει μακράν καί

»Εύρίσκομαι μακράν καί aπό τήν Δεξιάν καί aπό τήν

πικράν πείραν τών συμπράξεων μέ τόν κομμουνισμόν. Δέν

'Αριστερά ν. Δέν έχω σχέσεις μέ τάς δύο αύτάς πτέρυγας.

δύναμαι έπομένως νά aποκρύψω aπό τόν έλληνικόν λαόν

Μοναδική μου έπιδίωξις εlναι νά δώσω εiς τόν τόπον iσχυ

ότι ή κατάστασις, ή δποία έδημιουργήθη έκ τής συνεργα

ράν Κυβέρνησιν, lκανήν νά έφαρμόση ένα ρεαλιστικόν

σίας μέ τούς κομμουνιστάς έπιβάλλει είς αύτόν νά aντιδρά

πρόγραμμα καί νά έπιλύση τά πάσης φύσεως έσωτερικά

ση έγκαίρως καί ύγιώς. Τήν πολιτικήν τής συνεργασίας

καί έξωτερικά προβλήματα τής χώρας μας. Γνωρίζω τάς

μετά του κομμουνισμου τήν έδοκίμασαν οί ίδιοι πολιτικοί

aνάγκας καί τά προβλήματα του έλληνικου λαου καί γνω

πού τήν έφαρμόζουν καί πάλιν, πρό 12ετίας, είς τήν Μέση ν

ρίζω καλά τί πρέπει νά γίνη διά νά aναιωυφισθή. Νέα πο

Άνατολήν καί όλοι γνωρίζουν τά aποτέλεσματά της.

λιτική περίοδος έγκαινιάζεται διά τήν χώραν μέ τήν ΒΡΕ

ιι 'Αποφασισμένοι νά προστατεύσωμεν τήν aσφάλειαν

καί εlμαι βέβαιος ότι εlσθε μαζί μου.

καί τήν γαλήνην του τόπου aπεδύθημεν είς τόν παρόντα

»Ή έκλογή τής 19ης Φεβρουαρίου εlναι κρίσιμος καί

σκληρόν καί τραχύν aγώνα, μέ τήν βεβαιότητα ότι έχομεν

aποφασιστική. τ Ηλθεν δ καιρός διά νά παύση ή 'Ελλάς νά

συμπαραστάτην μας τόν έλληνικόν λαόν.

εlναι ένα aπέραντον καφενείον, πρέπει νά γίνη Κράτος δί

ιι' Υποσχόμεθα Κυβέρνησιν σταθεράν, δμοιογενή, δυ

καιον καί έντιμο ν. Νά τεθουν α{ βάσεις διά τή ν aνόρθωσι ν,

ναμική ν, δημιουργικήν. Οι' aντίπαλοί μας ύπόσχονται τήν

διά τήν aνασυγκρότησιν, διά τήν βελτίωσιν τής ζωής.

διάλυσιν τής Βουλής, τήν καθιέρωσιν τής aναλογικής μέ

Προσέξατε.

τήν βεβαιότητα ότι έάναί νέαι έκλογαί δι' avαλογικής δέν

καί μόνιμον πολιτικήν περιπέτειαν δι' aλλεπαλλήλων

Ol

aντίπαλοί μου σiiς ύπόσχονται σταθεράν
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εκλογών. Δέν έχουν πρόγραμμα. Μοναδικός των σκοπός

τυχε νά ψηφισθή άπό τήν διαλυθείσαν Βουλήν, άπέβλεπεν

ε{ναι ή διαιώνισις τής καταστάσεως».

άκριβώς είς τό νά κλείση τό παρελθόν καί νά μεταθέση άπό

'Ο κ. πρωθυπουργός άνεφέρθη έπίσης εi.ς τό καθήκον

τουδε καί είς τό έξής τάς πολιτικάς μάχας έπί τών θεμάτων

τό όποίον εχει τό εθνος όλόκληρον νά ύπερασπίση τά μεγά

του μέλλοντος τής χώρας. 'Η έξωτερική άσφάλεια, παρ'

λα έκκρεμή εθνικά αi.τήματα, δπως τό αίτημα διά τήν έλευ

δλας τάς άντιξοότητας τών τελευταίων καιρών, ή έξωτερι

θερίαν τής Κύπρου καί τής Βορείου Ήπείρου250 •

κή τοποθέτησις τής χώρας καί ή εξέλιξις τής οίκονομίας

~Εμμεσο σχόλιο στίς θέσεις πού δ Κ. Καραμαν

λής διακύρηξε μέ τήν εύκαιρία τής περιοδείας του

καθίστων τουτο δυνατόν. ~Ηρκει α{ πολιτικαί όμάδες καί
τά κόμματα, τά απορρεύσαντα από τό κόμμα του 'Ελευθε

ρίου Βενιζέλου, νά ε{χον περισσοτέραν αότοπεποίθησιν,

στήν 'Ήπειρο, αλλά καί γενικότερη ανάλυση τής

δσην καί ό νέος πολιτικός ήγέτης καί νά κατήρχοντο είς

πολιτικής καταστάσεως οπως διαγράφεται ένόψει

τήν μάχην άνευ προσφυγής είς τήν κομμουνιστικήν συ

τών έπικειμένων έκλογών, αποτελεί άρθρο του Α.

νεργασίαν. Δυστυχώς, ή προσπάθεια αότή δέν έσημείωσεν

'Αντωνακάκη:

επιτυχίαν, διότι τά ώς άνω κόμματα άνέλαβον τήν εόθύνην

νά συνεργασθουν μέ τούς κομμουνιστάς.
Αί εκλογαί τής 19ης Φεβρουαρίου εχουν τουτο .τό χα

'Εάν αί άνωτέρω διαπιστώσεις ε{ ναι βάσιμοι, τό τιθέ

ρακτηριστικόν «ζήτημα», έπί του όποίου οί έκλογείς κα

μενον περαιτέρω θέμα ε{ναι κατά ποίον ποσοστόν θά .κα

λουνται νά έκφράσουν άνευ περιστροφών γνώμην. Τό «ζή

τορθωθή νά παρουσιασθουν μέ εστω καί ήμβλυμένην εμ

τημα» ε{ ναι άν ό έλληνικός λαός θά έγκρίνη τήν σύμπραξιν

φασιν τά θέματα του μέλλοντος τής χώρας ένώπιον του

μέ τό Κομμουνιστικόν κόμμα τών κομμάτων καί όμάδων, αί

λαου καί νά πεισθή ό λαός νά άπαντήση καί έπί τών θεμά

όποίαι προέκυψαν άπό τόν παλαιόν όργανισμόν τών Φιλε

των τούτων. 'Ο κ. Καραμανλής εθιξε τά θέματα αότά είς

λευθέρων καί τάς πολιτικάς συνεπείας της, ή θά τήν άποδο

τούς λόγους, τούς όποίους έξεφώνησε μέχρι τουδε: τό έξω

κιμάση.

τερικόν ε{ναι πρώτον μεταξύ αότών . 'Όταν ώμίλησεν ό κ.

Τό «ζήτημα» προέκυψεν άπό τήν σύμπραξιν καί ετέθη
σαφώς είς τόν λόγον του κ. Κ. Καραμανλή ενώπιον του

πρωθυπουργός είς τά 'Ιωάννινα , έκτός του θέματος τής
Κύπρου, καί περί τής Βορείου 'Ηπείρου, ή εόμενής άντί

λαου τών 'Ιωαννίνων. Δέν ήδύνατο προφανώς νά τό άγνοή- ·

δρασις του λαου ήτο εκδηλος . Τό αότό συνέβη καί είς τήν

ση καί όϋτε ή άντίπαλος είς αότόν παράταξις δύναται πλέ

Θεσσαλονίκην . Πιστεύεται δτι είς τόν λόγον τών Πατρών

ον νά τό ύπεκφύγη. 'Ο γράφων παρηκολούθησεν εi.ς τά

ό άρχηγός τής 'Εθνικής 'Ενώσεως δέν θά λησμονήση τόν

'Ιωάννινα τάς άντιδράσεις τών πολιτών είς τόν λόγον του

χαρακτήρα της ώς «Ριζοσπαστική»: τό νέον πρόγραμμα, τά

κ. πρωθυπουργου, δταν ούτος εθεσεν ενώπιον των έκλογέ

εργα, τό μέλλον, τήν πολιτικήν αναμόρφωσιν.

ων τό κρίσιμον θέμα. Πιστεύομεν δτι δέν πλανώμεθα είς

Διότι δσον καί ι'iν ή άνάγκη κατέστησεν έπιβεβλημέ

τήν εντύπωσιν, δτι δηλαδή μία μεγάλη μερίς, ή μεγίστη,

νην τήν άμυναν τής έσωτερικής καί εξωτερικής άσφαλείας

τών άκροατών του είς τήν πρωτεύουσαν τής 'Ηπείρου έπέ

καί «ζήτημα» τών εκλογών τήν «σύμπραξιν» μέ τούς κομ

δειξε κατανόησιν του θέματος.

μουνιστάς, οί 'Έλληνες έκλογείς βλέπουν είς τόν κ. Καρα

'Ως τίθεται άπό τήν κυβερνητικήν παράταξιν τό ζήτη

μανλήν- αότό ήτο καί είς Μακεδονίαν καί είς 'Ήπειροv

μα, ό λαός θά κληθή τήν 19ην Φεβρουαρίου νά άπαντήση

καί εi.ς ΑΙ.τωλοακαρνανίαν σαφές είς τόν παρατηρητήν

επί τριών σημείων του: πρώτον, έάν αποτελή έθνικώς ήθι

-τόν πολιτικόν άνδρα, ό όποίος εχει ώς ένεργητικόν τήν

κήν πρi'iξιν ή συνεργασία τών ώς άνω κομμάτων μέ κόμμα,

εκτέλεσιν εργων προόδου, τήν άποφασιστικήν λύσιν των

τό όποίον τά ίδια

προβλημάτων Καί τήν άσκησιν τής ΠΟλιτικής μέ εργα 251 •

-

τό κόμμα τών Φιλελευθέρων άπό τής

έποχής του ((/.διωνύμου»

-

εθεσαν έκτός νόμου καί έκτός

τής έλληνικής πατρίδος δεύτερον, έάν διά τής πράξεως
αότής ουσιαστικώς καθίσταται τό Κομμουνιστικόν κόμμα

31
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έλεύθερον νά άναλάβη έκ νέου τήν ύπονόμευσιν τής 'Ελλά

Ό Κ. Καραμανλής απευθύνει εκκληση πρός τόν

δος καί, τρίτον, έάν αί μετεκλογικαί συνέπειαι τής συνερ

έλληνικό λαό καί σύσταση πρός τούς ύποψήφιους

γασίας δέν θά ε{ναι καταστρεπτικαί δι' δ λα δσα

άσφά

βουλευτές τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής ·Ενώσεως

λειαν, εόνομίαν, εόημερίαν εστω σχετικήν, δυνατότητα

νά κρατήσουν τόν έκλογικό αγώνα σέ ύψηλό έπίπε

-

αναμορφώσεως τής πολιτικής ζωής καί του κρατικου μη

χανισμου του τόπου
αρίου

1945

-

έδημιούργησαν αί άπό του 'Ιανου

μέχρι του 'Ιανουαρίου του

1956 ήτται τής

κομ

μουνιστικής έπιθέσεως. Είς τήν εμφάνισιν του «ζητήμα
τος» καί τών τριών επί μέρους σημείων του ενώπιον του

λαου, ή παράταξις τής 'Εθνικής 'Ενώσεως πρόκειται προ
δήλως νά έπικαλεσθfί τήν μνήμην καί τήν μαρτυρικήν εμ
πειρίαν τών επιβιωσάντων του Δεκεμβρίου καί τών Μετα

δεκεμβριανών 'Ελλήνων πολιτών.

Έπ' άρκετόν χρόνον ό κ. Κ. Καραμανλής προσεπάθη
σε νά δώση τήν έκλογικήν μάχην επί ι'iλλου πεδίου -ερ
γων, νέων ίδεών, μεθόδων, συστημάτων, προγραμμάτων.

δο. Παράλληλα, έκφράζει τήν έπιθυμία νά μή παρί
στανται στίς προεκλογικές περιοδείες του, λόγω τής
ίδιότητάς του ώς πρωθυπουργοί\, οί τοπικές στρατιω
τικές καί πολιτικές αρχές.

'Η εκκληση εΙναι ή ακόλουθη:
«'Απευθύνω έκκλησιν πρός τόν λαόν, δπως καθ'
δλην τήν προεκλοyικήν περίοδον &ποφύyη πάσαν

έκδήλωσιν δυναμένην νά δδηyήση είς όξύτητα τόν
έκλοyικόν &yώνα. 'Επεσήμανα ήδη τήν έξαιρετικήν
σημασίαν πού έχει διά τάς τύχας του έθνους ή ψήφος

Είς επανειλημμένας συνομιλίας μέ τόν ύπογράφοντα ρε

του λαου κατά τάς έπικειμένας έκλοyάς. ·Η &πόφα

πόρτερ έτόνισεν δτι τό εκλογικόν σύστημα, τό όποίον έπέ-

σίς του πρέπει νά ληφθή μέ ψυχραιμίαν καί σύνεσιν.
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Αί άιφότητες καί οί φανατισμοί πάντοτε έβλαψαν

δδηγήσουν τήν ΒΡΕ εiς περιφανή νίκη ν σtiς άπευθύ

τόν τόπον. νΑς κρατηθή άπό όλους ό άγών εiς ύψη

νω έγκάρδιον χαιρετισμόν».

λόν έπίπεδον, όπως άρμόζει εlς τήν πολιτική ν ώριμό
τητα του έλληνικοv λαοv».

I

'Η έγκύκλιος, έξάλλου, πρός τούς ύποψήφιους
βουλευτές τής ΕΡΕ ε{χε τό έξής περιεχόμενο:

~~Εύχαριστών ύμtiς διά τήν προθυμίαν μεθ' ής έδέ
χθητε νά άγωνισθήτε ύπό τήν σημαίαν τοv νέου πο

'Εθνικής Ριζοσπαστικής

'Ενώσεως, παρακαλώ θερμώς όπως κατά τήν διεξα
γωγή ν τοv άγώνος σας έχετε πάντοτε ι5π' όψιν τάς

έξής συστάσεις μου:

» 'Επιθυμώ

όπως δ προεκλογικός άγών κρατηθή

έκ μέρους τών στελεχών τής ΒΡΕ εiς ύψηλόν έπίπε

1956

Μέ κοινή άπόφαση τ&ν ύπουργ&ν Γεωργίας καί

Οίκονομικ&ν διατίθεται άπό τόν προϋπολογισμό
ποσό

«'Αγαπητοί φίλοι,

λιτικού όργανισμοv τής

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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έκατ. δραχμών γιά τήν έπιδότ'uση των λιπα

σμάτων δλων των καλλιεργειών. 'Υπολογίζεται δτι
στό τρέχον ετος ή έπιδότηση θά καλύψει

250.000

τόνους άζωτούχων λιπασμάτων.

'Η κυβερνητική αύτή άπόφαση έντάσσεται στό
πλαίσιο τής γενικότερης προσπάθειας γιά τήν αϋξη
ση τής παραγωγής μέ τή χορήγηση λιπασμάτων, τά

όποία, συνολικά, άπό
σουν, τό

στούς

1963,

370 χιλιάδες, τό 1955,
680 χιλιάδες τόνους.

θά φτά

δον καί όπως άποφευχθή ή όξύτης, έστω καί άν
ύπάρχη συνεχής πρόκλησις άπό τής πλευρtiς τής άν
τιπολιτεύσεως. Εlναι γνωστόν πόσον ή όξύτης τών
πολιτικών παθών έβλαψε τόν τόπον καί διά τούτο

εύθύς έξ άρχής προσεπάθησα εiλικρινώς νά άποφύγω
πtiσαν ένέργειαν δυναμένη ν νά δδηγήση εiς πόλωσιν

τήν πολιτική ν ζωήν τής χώρας μας καί νά όξύνη τόν
πολιτικόν άγώνα εiς βαθμόν έπικίνδυνον διά τά συμ

4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

'Ενόψει τής έντεινόμενης άναφοράς, στό πλαί
σιο τής προεκλογικής έκστρατείας, των έκπροσώ
πων τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως στό έθνικό θέμα
τής Κύπρου, δ Κ. Καραμανλής κρίνει άναγκαίο νά
κάμει τίς άκόλουθες δηλώσεις:

φέροντα τοv έθνους. Δυστυχώς, ή άντιπολίτευσις,

«νΕχων πλήρη έπίγνωσιν τών εύθυνών μου ώς

διά τών λόγων της καί τών πράξεών της καί δή διά

προέδρου τής Κυβερνήσεως, άπέφυγα μέχρι τούδε,

τής συμπράξεώς της μέ τούς κομμουνιστάς, έπιχειρεί

άν καί ύπήρξα στόχος άχαρακτηρίστου πολεμικής,

νά προσδώση εiς τόν προεκλογικόν άγώνα μίαν έπι

νά δμιλήσω έπί τοv Κυπριακού, διότι εlναι θέμα

κίνδυνον όξύτητα. Δέν θά τήν παρακολουθήσετε εiς

έθνικόν τό δποίον έκρινα ότι δέν θά έπρεπε νά άπο

τήν τακτικήν της, άλλ' ώς νέος πολιτικός όργανι

τελέση άντικείμενον προεκλογικών άντεγκλήσεων.

σμός μέ πλήρη συνείδησιν έθνικής εύθύνης θά πει

θαρχήσετε τόν άγώνα σας

'Αφ' ή ς όμως στιγμής, οί ήγέται τής άντιπολιτεύσε

καί προκαλούμενοι

ως δέν έδίστασαν, εlς τήν κρισιμωτέραν φάσιν τοv

-έντός τών δρίων τής εύγενοvς άμίλλης διά τήν έπι

άγώνος, μέ κίνδυνον νά τραυματίσουν τήν κυπριακή ν

-

κράτησιν τών {δεών μας. 'Ο άγών τόν όποίο ν διεξά

ύπόθεσιν, νά άποπειραθοvν νά θίξουν καί νά διαβά

γομεν μόνοι ήμείς έναντίον όλων τών άλλων συνη

λουν τήν έθνικήν ήγεσίαν τών Κυπρίων, μέ τήν κα

σπισμένων δυνάμεων, άπό τής άκρας Δεξιtiς μέχρι

τηγορίαν ότι αϋτη ύπέκυψε δήθεν εiς lδικάς μας πιέ

τής άκρας 'Αριστερtiς, εlναι τραχύς καί θά χρειασθή

σεις καί κατέστη όργανον τών κατακτητών, εlναι

συστηματική διαφώτισις τοv λαοv διά νά τόν κερδί

ύποχρέωσίς μου έθνική νά είπω τά έξής:

σωμεν. Παρακαλώ όπως οί ύποψήφιοι έκάστου συν

~~Ή θέσις τής Κυβερνήσεως, τής δποίας ήγοvμαι,

δυασμού όργανώσουν τόν γενικόν άγώνα έντός τής

εlναι έναντι

περιφερείας των μέ πvεvμα άπολύτου συμπνοίας καί

νΕχομεν υίοθετήσει άνεπιφυλάκτως τούς σκοπούς

τοv Κυπριακού σαφής καί καθαρά.

μέ άντικειμενικόν σκοπόν νά προσελκύσουν εiς τήν

τών άγωνιζομένων Κυπρίων άδελφών μας καί πιστεύ

ΒΡΕ όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρας λαϊκάς μάζας.

ομε ν, μαζί μέ αύτούς, ότι μόνη λύσις ε{ναι ή αύτοδιά

Πρός τούτο, κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοv προε

θεσις. Πρός τόν σκοπόν αύτόν καί μόνον αύτόν, ή

κλογικού άγώνος, πρέπει νά όργανωθοvν κοιναί έμ

Κυβέρνησις εiργάσθη έν άπολύτιp πάντοτε συμ

φανίσεις όλων τών ύποψηφίων ή όμάδων έξ αύτών,

πνοίq., μετά τής ήγεσίας τών Κυπρίων. Καί όφείλω νά

έφόσον πρόκειται περί μεγάλων περιφερειών, εiς τά

διαβεβαιώσω τόν έλληνικόν λαόν ότι οί Κύπριοι εl

κυριώτερα κέντρα έκάστης έκλογικής περιφερείας.

χον πάντοτε πλήρη πρωτοβουλίαν εiς τήν διαχείρι

Ή προσπάθεια διά τήν έξασφάλισιν σταυρών προ

σιν τοv άγώνος καί ότι ούδέποτε έξεδηλώθη άπό τής

τιμήσεως ύφ

{δικής μας πλευρtiς διάθεσις έπηρεασμοv των άντίθε

'

ένός έκάστου ύποψηφίου δέν πρέπει

έπ' ούδενί λόγιp νά καταστήση άτονο ν τόν γενικόν

τος πρός τόν ταχθέντα σκοπόν.

άγώνα διά τήν διαφώτισιν τοv λαοv καί δέ πρέπει νά

~~Δηλώ ύπευθύνως εiς τόν έλληνικόν λαόν ότι ού

έξέλθη τών δρίων τής εύγενοvς άμίλλης μεταξύ συ

δέποτε ή Κυβέρνησίς μου άνέλαβεν οίανδήποτε δέ

ναδέλφων. Μέ τήν πεποίθησιν ότι οί άγώνες σας θά

σμευσιν έναντι τών ξένων. Ούδέ διενοήθη ποτέ ή
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Κυβέρνησις νά συστήση, πολύ δέ όλιγώτερον νά πιέ

κοί5 λαοί5, μέ τήν άμέριστον πάντοτε συμπαράστασιν

ση τόν Έθνάρχην είς παρέκκλισιν άπό τής υπ' αύ

τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ήρχισαν νά άποδίδουν

τοί5 χαραχθείσης έθvικής γραμμής. 'Α vτιθέτως, εl

τούς πρώτους καρπούς των, τά κόμματα τής άντιπο

μαι υποχρεωμένος νά άποκαλύψω ότι, όταν, τόν πα

λιτεύσεως δέν διστάζουν νά πλήξουν τήν ίεράν κυ

ρελθόντα Νοέμβριον,

πριακήν υπόθεσιν, παραλαμβάνοντα άπό τάς χείρας

ή βρεταννική Κυβέρνησις

έκοινοποίησε καί είς ήμiiς τό έκ μέρους αύτής υπο

τών κομμουνιστών τό όπλον τής κατασυκοφαντήσε

βληθέν τότε είς τόν Μακάριον σχέδιον ρυθμίσεως

ως καί τής διαστροφής τών γεγονότων. Αύτή υπήρ

τοί5 Κυπριακού καί μiiς έζήτησε νά συστήσωμεν είς

ξεν ή είσφορά τής άντιπολιτεύσεως είς τόν κυπρια

τόν 'Εθνάρχη ν τήν άποδοχήν του, άπήντησα ότι όχι

κόν άγώνα.

ότι καί έγώ θεωρώ

»Ή σύμπραξίς της μέ τόν κομμουνισμόν ίσοδυ

τό σχέδιον άπαράδεκτον. Κατέστησα έπιπροσθέτως

ναμεί μέ άπόπειραν δολοφονίας τοί5 Κυπριακού. Εl

γνωστόν είς τούς v Αyγλους ότι αί άπόψεις τής έλλη

μαι, έν τούτοις, βέβαιος ότι καί αύτή ή άπειλή θά

νικής Κυβερνήσεως ταυτίζονται άπολύτως πρός τάς

έξουδετερωθή. Διότι όλοι οί "Ελληνες παραμένουν

άπόψεις τοί5 Έθνάρχου. Τήν άρχήν αύτήν τής πλή

ήνωμένοι έπί τοί5 θέματος τής Κύπρου καί διότι ή

μόνον άρνοvμαι νά παρέμβω άλλ

'

ρους εύθυγραμμίσεως Κυβερνήσεως καί 'Εθναρχίας

"Ενωσίς μας θά όδηγήση εlς τήν εύτυχή διά τής αύ

έτηρήσαμεν είς όλας τάς μέχρι σήμερον φάσεις τοί5

τοδιαθέσεως έπίλυσιν τοί5 Κυπριακού>).

συνεχιζομένου κυπριακού άγώνος.
»'Ιδιαιτέρως έπιθυμώ νά τονίσω ότι ή μ ή κατάθε
σις μέχρι τούδε νέας προσφυγής είς τόν ΟΗΕ όφεί
λεται είς τό ότι άπό συμφώνου μετά τής 'Εθναρχίας
έκρίθη σκόπιμον καί έπιβεβλημένον όπως άποφευ
χθή πiiσα πρόωρος πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην

έvέργεια, έν άναμοvfί τής έκβάσεως τών διεξαγομέ
νων υπό τοί5 'Αρχιεπισκόπου έν Αευκωσί<ι διαπρα

Οί δηλώσεις του Κ. Καραμανλή εγιναν σέ άπάν

τηση τών όξύτατων μομφών καί χαρακτηρισμών πού
διατυπώθηκαν σέ βάρος της Κυβερνήσεως άπό ήγε
τικά στελέχη τής άντιπολιτεύσεως μετά τήν άποδοχή
τών προτάσεων Χάρντιγκ ώς βάσεως συζητήσεως
άπό τόν 'Εθνάρχη Μακάριο. 'Ο έπικεφαλής του με
τώπου Γ. Παπανδρέου, ε{χε μόλις δηλώσει:

γματεύσεων. Νέα προσφυγή θά κατατεθή έμπροθέ

«Έπιβεβαιοϋται δυστυχώς 1'ι έγκατάλειψις τοϋ αίτήμα

σμως, εύθύς ώς τό συμφέρον τής Κύπρου τό υπαγο

τος τής αuτοδιαθέσεως τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, τό όποίο καί

ρεύση. Τήν έν προκειμένφ πρόθεσιν τής έλληνικής

μόνο άποτελοϋσε τόν λόγο τοϋ άγώνος. Καί 1'ι Κυβέρνηση

Κυβερνήσεως έδήλωσα άπεριφράστως είς τόν Γενι
κόν Γραμματέα τών Ήνωμένων 'Εθνών κατά τήν

πρόσφατον έξ 'Αθηνών διέλευσίν του.
»Ή έλληνική κοινή γνώμη πρέπει άσφαλώς νά
άντιλαμβάνεται

ότι

ό

υπεύθυνος χειρισμός ένός

καί δ κυβερνητικός τύπος πανηγυρίζουν. 'Αποδεικνύεται

τοιουτοτρόπως δτι 1'ι παράλειψη άκόμη καί τής λέξεως "αυ
τοδιάθεση" άπό τίς προγραμματικές δηλώσεις τής σημερι
νής Κυβερνήσεως δέν ήτο τυχαία, άλλά άποτελοϋσε προ
μελετημένη γραμμή. 'Εν τούτοις, στίς αuτές προγραμματι
κές δηλώσεις άνεγράφετο δτι "ή Κυβέρνηση θά άποφύγη

έθνικοί5 θέματος, τής σημασίας τοί5 Κυπριακού, έπι

τήν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων" καθώς καί δτι

βάλλει καί ώρισμένην τακτική ν άγώνος. Αίσθάνομαι

"θά ένημερώση τούς πολιτικούς άρχηγούς έπί τής διαχει

δέ

τήν

υποχρέωσιν

νά

διερμηνεύσω

πρός

τόν

ρίσεως τής έξωτερικής πολιτικής". Καί σήμερα παραβιά

'Εθνάρχη ν Μακάριον τόν θαυμασμό ν τοί5 έλληνικοί5

ζονται άμφότεραι αί έπαγγελίαι. Καί δημιουργοϋνται τετε

λαοv διά τήν σταθερότητα καί τήν γενναιότητα μέ

λεσμένα γεγονότα καί δέν ένημερώνονται οί πολιτικοί άρ

τήν όποίαν όδηγεί τούς Κυπρίους είς τήν έλευθερίαν.

χηγοί. Τό ί\θνος κατέχεται άπό άγωνία. Καί έπαυξάνεται 1'ι

>>Προειδοποίησα τόν λαόν, ότι ή άδικαιολόγητος
σύμπραξις τής άντιπολιτεύσεως μετά τοί5 κομμουνι
σμού δημιουργεί έθνικούς κινδύνους. Εlναι λυπηρόν

όργή τοϋ λαοϋ άπό τήν προκλητική προσπάθεια τής Κυ
βερνήσεως νά συγκαλύπτη τό γεγονός καί νά τό έμφανίζη
ώς θρίαμβο».

ότι ή κυπριακή υπόθεσις άπετέλεσε τόν πρώτον στό

'Ανάλογες ήταν οί δηλώσεις καί άλλων ήγετικών

χο ν τοί5 κοινού μετώπου, κομμάτων άντιπολιτεύσεως

στελεχών της άντιπολιτεύσεως. 'Η Κυβέρνηση, κατά

καί ΚΚΕ, μέ πιστήν έφαρμογήν τής τακτικής συκο

τόν Σ. Στεφανόπουλο, έγκατέλειψε τό Κυπριακό καί

φαντήσεως καί υπονομεύσεως τής έθνικής ήγεσίας

δ 'Εθνάρχης Μακάριος βρίσκεται στήν άνάγκη νά

τών Κυπρίων,

διαπραγματευθεί σάν «συμβιβαστική» λύση τήν εί

τακτικήν, τήν όποίαν άπό μακρού

σαγωγή καθεστώτος αύτοκυβερνήσεως: «'Η Κυβέρ

άκολουθεί ό κομμουνισμός.

>>Οί άρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως διώκησαν όλοι

νησις», προσθέτει, «δηλοί δτι δέν εχει καμμίαν δέ

μεταπελευθερωτικώς τήν 'Ελλάδα. Ούδέποτε έτόλμη

σμευσιν πρός άποδοχήν τών βρετανικών προτάσε

σαν νά θέσουν διεθνώς τό Κυπριακόν.

'Ο πρώτος

ων. 'Αλλ' aς μ ή άπατώμεθα. 'Εξ αίτίας τής ούσια

όστις έπισήμως τό έθεσεν ώς βασικήν έπιδίωξιν τής

στικής έγκαταλείψεως τών Κυπρίων άπό τήν παρου

έλληνικής έξωτερικής πολιτικής εlναι ό στρατάρχης

σαν Κυβέρνησιν, τό κυπριακόν ζήτημα εχει οπισθο

Παπάγος. Τήνγραμμήνταύτηνσυνεχίζομενκαί ήμείς.

δρομήσει είς τήν κατάστασιν είς τήν όποίαν εύρίσκε

>>Σήμερον, όπότε οί ήρωικοί άγώνες τοί5 κυπρια-

το πρό τής υίοθετήσεως αύτου ύπό του στρατάρχου
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Παπάγου».«' Η aντεθνική σκευωρία, πού έπεσημάνα
με», δήλωνε ό Γ. Καρτάλης, «έγκαίρως άπεκαλύφθη.
'Η Κυβέρνησις Καραμανλή -Θεοτόκη -Ράλλη, δη

μιουργηθείσα άνωμάλως, επραξε τό πaν διά νά έξυ
πηρετήση τούς

w

Αγγλους είς τήν άποτελμάτωσιν

τοϋ Κυπριακοϋ ... Έπώλησαν τήν ψυχήν των είς τόν

διάβολον διά νά κρατήσουν τά κέρδη της έξουσίας».
τέλος, ό πρόεδρος της ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, είχε
δηλώσει:
«'Η Κυβέρνησις έσυνθηιωλόγησε έπαισχύντως καί
παρέσυρε εiς τήν συνθηκολόγησιν καί τήν Κυπριακή
Έθναρχία. Δέν μaς προξενεί κατάπληξιν ό ενταφιασμός
του Κυπριακοί) άπό τήν Κυβέρνησιν καί τούς 'Αγγλοαμε

ρικανούς συμμάχους της. 'Από τήν πρώτη στιγμή πού
επεβλήθη ή Κυβέρνησις Καραμανλfj άντισυνταγματικrος
καί άντικοινοβουλευτικrος, ύποπτεύθημεν καίκατηγγείλα

μεν δτι ό διορισμόςτης κρύπτει ενα ϋποπτο μυστήριο».

τίς καταγγελίες της aντιπολιτεύσεως είχε πρώ
τος διαψεύσει κατηγορηματικά ό 'Αρχιεπίσκοπος

Μακάριος: «Ή aποδοχή τfjς διακηρύξεωρ>, ύπο
γράμμιζε, «κακώς ήρμηνεύθη έν 'Ελλάδι ώς έγκατά
λειψις τοϋ α:ίτήματος τfjς αuτοδιαθέσεωψ καί έπεσή

μαινε δτι άκριβrος έξασφαλίστηκε ή έφαpμογή του.

Καί σέ συνέντευξή του στήν κυπριακή έφημερίδα
«'Ελευθερία», έξέφραζε τή σύμφωνη ι'iποψή του μέ
τίς δηλώσεις. τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ δτι τό Κυ

πριακό πρέπει νά μείνει εξω άπό τήν προεκλογική
διαμάχη. «'Επιθυμία ήμών», κατέληγε, «είναι δπως
τό ζωηρόν ένδια:φέρον των έν ·Ελλάδι πολιτικΟ>ν

παρατάξεων διά τήν ίεράν ύπόθεσιν της Κύπρου δια
τηρηθfi είς ύψηλόν έθνικόν έπίπεδον καί μή μεταπέ
ση είς aντικείμενον θλιβερaςκομματικfjς διαπάλης».
Παράλληλα, ό Ν. Κρανιδιώτης εκαμε, στίς

9 Φε

βρουαρίου έκ μέρους τfjς 'Εθναρχίας, τήν άκόλουθη
δήλωση:

«'Η αότοδιάθεσις παραμένει πάντοτε ό μοναδικός σκο
πός καί ή τελική επιδίωξις τοu άγrονος μας. 'Η αότοκυβέρ
νησις θά εγίνετο δεκτή ώς μεταβατικόν στάδιον, έφ' δσον
θά ηγγυaτο εiς τόν κυπριακόν λαόν τήν δυνατότητα νά
συνεχίση τόν άγrονα του έντός των δημοκρατικrον πλαισί

ων διά τήν δσον τό δυv'ατόν ταχίστην εφαρμογήν τfjς άνα
γνωριζομένης ήδη είς αότόν άρχfjς τfjς αότοδιεθέσεως. Α{
άνωτέρω προϋποθέσεις δέν ύφίσταντο εiς τόν παρελθόν,
όπότε έγίνετο άπλrος λόγος περί περιωρισμένου άποικια
κοu Συντάγματος ώς τελικfjς λύσεως του κυπριακοu.
»'Η έλληνική Κυβέρνησις οόδεμίαν άπολύτως πίεσιν
ήσκησεν επί τfjς

Έθναρχίας διά τήν υ{οθέτησιν νέας

γραμμfjς».

5

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ

1956

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ περιόδευσε τήν Αίτω
λοακαρνανία καί τήν 'Ήπειρο καί, στή συνέχεια, τή
Θεσσαλία, τήν άνατολική Στερεά 'Ελλάδα καί τήν
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'Επίσκεψη στήv Πάτρα. Στό μέσο, δεξιά, δ Π. Κανελλόπουλος.
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Εϋβοια, έξεφώνησε λόγο σέ μεγάλη προεκλογική

πνοής, τετραετές κατ' άρχήν, άναπτύξεως τής οίκο
νομίας μας, έντός τού δποίου θά κινήται ή οΙκονομι

συγκέντρωση στήν Πάτρα :

κή δραστηριότης τών πολιτών. Θά χρειασθή &κόμη
«Αiσθάνομαι βαθείαν συγκίνησιν άπευθυνόμενος

κινητοποίησις δλων τών κεφαλαίων πού ύπάρχουν

σήμερον πρός τόν λαόν τής πόλεως τώv Πατρών,

εlς τήν χώραν διά τόν ίερόν σκοπόν τής άνασυγκρο

μιiiς πόλεως μέ μακράν πολιτικήν παράδοσιν, ή

τήσεώς του. Καί ή κινητοποίησις αύτή πρέπει νά

όποία άνέδειξε πλειάδα διακεκριμένων πολιτικών

γίνη μέ τήν κοινήν πίστιν δλου τού λαού δτι εlναι

άνδρών. 'Ομιλών είς τάς Πάτρας, κέντρον κατ' έξο

άπαραίτητος διά τήν έπιβίωσιν τής έλληνικής πα

χή ν οίκονομικόν, έπιθυμώ νά έκθέσω δι

όλίγων τάς

τρίδος, πρέπει νά γίνη έν άνάγκυ καί μέ τήν κρατι

άντιλήψεις μας έπί τών βασικών κοινωνικών καί οί

κήν έπιταγήν. Ή 'Ελλάς δέν ήμπορεί νά παραμείνη

'

κονομικών προβλημάτων πού άπασχολούν τήν χώ

χώρα ύποανάπτυκτος είς έποχήν πού ή άτομική

ραν μας. Εlναι γνωστόν δτι ή οΙκονομική καί κοινω

ένέργεια μεταβάλλει τήν μορφήν τών οίκονομιών

νική κατάστασις τής χώρας μας έμφανίζεται άνησυ

δλων τών χωρών τού κόσμου.

χητικώς καθυστερημένη. 'Η καταβληθείσα μεταπο

»Πιστεύομεν δτι άν ύπάρξουν αί προϋποθέσεις αύ

λεμικώς προσπάθεια άπό δλους τούς έργαζομένους

ταί, τό έθνικόν είσόδημα τής χώρας δύναται έντός

ΝΕλληνας, δέν άπέδωσεν άποτελέσματα άvταποκρινό

δεκαετίας νά διπλασιασθή καi ή οίκονομία της νά

μενα είς τάς μεγάλας προσδοκίας τών μαζών, παρ

'

άναμορφωθή. Είς τόν τομέα τής γεωργίας, τής κτη

δλον δτι ή προσπάθεια αύτή ένισχύθη καί ένισχύε

νοτροφίας, τής βιομηχανίας καί τού τουρισμού δύ

ται άπό γενναία ν έξωτερικήν οίκονομικήν βοήθειαν.

νανται νά σημειωθούν καταπλητικαί βελτιώσεις έάν

»Τούτο όφείλεται είς τό γεγονός δτι ελειψεν άπό

χρησιμοποιήσωμεν τήν σύγχρονον τεχνικήν πρόο

τήν προσπάθειαν αύτή ν άπό άπόψεως μέν όργανωτι

δον καί πρό παντός έάν τό Κράτος άπό τροχοπέδη

κής ή συστηματικότης καί ή συνέπεια, άπό άπόψεως

μεταβληθή εlς βοηθόν τών έργαζομένων 'Ελλήνων.

δέ ήθικής ή δημιουργούσα τήν λαϊκήν πίστιν πνοή.

»Δεύτερον, θά έπιδιώξωμεν τήν δικαίαν κατανο

Δέν έπίστευσε τό εθνος είς τήν δυνατότητα ένός κα

μήν τού ηύξημένου αύτού είσοδήματος, έπιβάλλον

λυτέρου μέλλοντος καί πρό παντός δέν έπίστευσεν

τες κοινωνική ν δικαιοσύνη ν. 'Υπάρχουν εlς τήν χώ

δτι δ κοινός μόχθος δδηγεί εiς τήν καθολικήν εύη

ραν μας νησίδες εύνοουμένων &τόμων καί τάξεων. Αί

μερίαν. Εlχε πάντοτε σαφές τό αίσθημα δτι δ μόχθος

νησίδες αύταί θά καταργηθούν. Διότι, δπως έτονίσα

τού λαού δδηγεί κατά κανόνα είς τόν πλουτισμό ν τών

μεν καί άλλοτε, ή άδικία, περισσότερον άπό τήν

όλίγων. 'Η δυσπιστία αύτή πρός τό Κράτος καί τό

φτώχειαν δδηγεί τόν ΝΕλληνα είς τήν έπανάστασιν.

οίκονομικόν μέλλον τής χώρας καί πρό παντός πρός

»Ή βελτίωσις τών δρων διαβιώσεως τού άγρό

τήν κοινωνικήν δικαιοσύνη ν έδημιούργησεν είς τήν

του, τού έργάτου καί τού ύπαλλήλου εlναι καθήκον

χώραν μας ένα κλίμα νευρικότητος καί άπαισιοδοξί

τού Κράτους καί θά άποτελέση σταθεράν φροντίδα

ας, τό δποίοv άναστέλλει τήν γόνιμον δραστηριότη

τής Κυβερνήσεώς μου. Δέν έπιτρέπεταυίς τήν έπο

τα τού εθνους. Γνωρίζω τήν δυσπιστίαν τήν δποίαν

χήν μας νά ύπάρχουν πληθυσμοί μt άνύπαρκτον

εχει δ έλληνικός λαός είς τάς προεκλογικάς έπαγγε

σχεδόν είσόδημα, δπως οί πληθυσμοί τών όρεινών

λίας. 'Επαγγελίας, αί όποία ι έδημιούργησαν ψευδείς

μας περιοχών. Οϋτε συγχωρείται νά ύπάρχουν μισθοί

έvτυπώσεις καί μεταβαλλόμενα ι είς βαθείας άπογοητεύ

πείνης, &κόμη άνεργία καί ύποαπασχόλησις.

σεις ώδήγησαν τόν πολιτικόν κόσμον τής χώρας είς

»

Νομίζω πώς εχω τό δικαίωμα νά ίσχυρίζωμαι

'Επειδή λοιπόν γνωρίζω

δτι έμπράκτως άπέδειξα δτι εύρίσκομαι μακράν τών

καλώς τήν άλήθειαν αύτήν δέν πρόκειται νά παρα

ώργανωμένων συμφερόντων καί πλησίον τού λαού.

καθολικήν άνυποληψίαν.

συρθώ είς τόν συναγωνισμόν τών ύποσχέσεων.

» ' Ημείς πιστεύομεν εlς τάς δυνατότητας τού

Τούτο, άντί πάσης ύποσχέσεως, άποτελεί έγγύησιν

δτι θά παραμείνω καί εlς τό μέλλον κοντά του.

εθνους καί γνωρίζομεν δτι δ λαός μας δύναται νά

»Δέν θά έπεκταθώ έπί τού θέματος τούτου καί λό

εύημερήση. Πρός τούτο δμως θά πρέπει νά πραγμα

γω rών καιρικών συνθηκών, άλλά καί διότι κατά τάς

τοποιηθή προηγουμένως μία βαθεία μεταβολή είς τά

προσεχείς έκλογάς δέν καλείσθε νά κάμετε έπιλογήν

πολιτικά μας πράγματα. Μεταβολή, τήν δποίαν άπό

μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων. Διότι κατά τόν τε

μακρού χρόνου έπιζητεί δ έλληνικός λαός. 'Ημείς

λευταίον καιρόν έσημειώθησαν έξελίξεις είς τήν πο

είμεθα άποφασισμένοι, άφού δημιουργήσωμεν Κρά

λιτική ν μας ζωήν, αί δποίαι δίδουν ίδιάζοντα χαρα

τος σοβαρόν καί δίκαιον, νά έπιδιώξωμεν, πρώτον,

κτήρα καί σοβαρότητα εiς τάς προσεχείς έκλογάς.

τήν αϋξησιν τού έθvικού μας είσοδήματος διά τής

Κατά τάς έκλογάς αύτάς δέν έμφανίζονται, έκτός

άναπτύξεως δλων τών παραγωγικών μας κλάδων. Θά

ήμών, ένώπιόν σας κόμματα μέ συγκεκριμένας ίδέας

άπαιτηθή πρός τούτο τεχνική καί διοικητική όργά

καί προγράμματα. 'Όλα τά παλαιά κόμματα τής χώ

νωσις, συνέχεια καί συνέπεια καί πρό παντός πίστις

ρας, άπό τής άκρας Δεξιiiς μέχρι τής άκρας 'Αριστεράς

καί έπιμονή. Θά χρειασθή σχέδιον μακροχρονίου

ήνώθησαν είς έναν πολιτικώς καί έθνικώς άπαράδε-
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κτον συνασπισμό ν μέ μοναδικόν σκοπόν νά άποτρέ

νων, τούς δποίους δημιουργεί ή σύμπραξις αvτή τών

ψουν τήν ίδικήν μας έπικράτησιν καί νά ματαιώσουν

κομμάτων διά τό μέλλον τής χώρας. 'Ανεξαρτήτως

τήν μεταβολήν, τήν δποίαν έπιδιώκομεν.

τών προσχημάτων τά όποία έπικαλοίJνται διά νά δι

oi όποίο ι διεσύρθησαν άμοι

καιολογήσουν τήν πρωτοφανή αvτήν πράξιν των, τό

βαίως κατά τό παρελθόν, κόμματα έχοντα έντόνους

άληθές εlναι, έπαναλαμβάνω, δτι συνωμολόγησαν

))Πολιτικοί άρχηγοί,

πολιτικάς άντιθέσεις, χωρίς καμμίαν λογικήν η ήθι

τήν συμμαχία ν αvτήν μέ σκοπόν άποκλειστικόν ν.

κήν δικαιολογίαν, συνέπηξαν είς τήν χώραν μας τό

άποτρέψουν τήν έπικράτησίν μου καί νά ματαιώσουν

Τό πρώτον λαϊκόν μέτωπον τό

τήν μεταβολή ν πού έπιδιώκομεν. Αvτός δέ εlναι καί

δποίον έδημιουργήθη μεταπολεμικώς είς τήν Εvρώ

δ λόγος, διά τόν όποίο ν έγενόμην ό στόχος δλων τών

πην, δπως μέ ύπερηφάνειαν έτόνισεν ή ΕΔΑ είς τήν

άντιπάλων μου,

πρόσφατον διακήρυξίν της. Καί έσχηματίσθη τό μέ

ταίον καιρόν νά χρησιμοποιοίJν ϋβρεις καί συκοφαν

τωπον αvτό είς τήν χώραν μας, ή όποία έχει πικράν

τίας έναντίον μου.

λαϊκόν μέτωπον.

oi

δποίοι δέν διστάζουν τόν τελευ

'Η

))Εlναι γνωστόν δμως δτι είς τόν τόπον μας ύπάρ

πολιτική, ώς γνωστόν, τής συνεργασίας έθνικοφρό

χει μία θλιβερά παράδοσις. 'Η παράδοσις τής κατα

νων κομμάτων μέ τόν κομμουνισμόν έδοκιμάσθη τό

συκοφαντήσεως οίασδήποτε έξωτερικής πολιτικής.

καί πρόσφατο ν πείραν παρομοίων πειραμάτων.

πρώτον είς τήν Μέση ν 'Α νατολήν, τά δέ άποτελέ

Θύματα τής παραδόσεως αvτής ύπήρξαν κατά και

σματά της εlναι γνωστά. Έξ αίτίας αvτής ή Έλλάς,

ρούς δλοι

άντί νά άξιοποιήση τόν νικηφόρον πόλεμον τοίJ

1940

κτηρίσθησαν προδόται δ Γούναρης, δ Βενιζέλος, δ

καί τήν έθνικήν της άντίστασιν, έζησε μίαν δραματι

βασιλεύς Κωνσταντίνος, δ Μεταξάς, ό Πλαστήρας

κήν δεκαετίαν. Ό κομμουνισμός είς τήν χώραν μας

καί τελευταίως ό Σοφούλης. 'Αλλά τό μέγα θύμα τής

oi

πολιτικοί άνδρες τής χώρας. 'Εχαρα

εlναι άριθμητικώς άκίνδυνος. Καθίσταται δμως έπι

τακτικής αvτής ύπήρξε πάντοτε ή Έλλάς. Κατέστη

κίνδυνος δταν εύρίσκη κόμματα μειωμένης έθνικής

άδύνατον ν' άξιοποιηθοίJν

άντιστάσεως πρόθυμα νά συνεργασθοίJν μαζί του.

άγώνες τοίJ έθνους καί ώδηγήθημεν, άντί τούτου, είς

ol

λαμπροί πολεμικοί

Διότι, διά τής νοθείας τής πολιτικής μας ζωής, έπι

τάς γνωστάς έθνικάς συμφοράς. Φαίνεται δτι δέν ήτο

τυγχάνει έκείνο τό όποίο ν δέν τοίJ έπιτρέπουν oi άρι

δυνατόν ν' άποτελέση έξαίρεσιν τοίJ κανόνος αvτοίJ

θμοί του.

καί ή lερά κυπριακή ύπόθεσις. Μάς κατηγοροίJν έν

)) 'Ισχυρίζονται oi άντίπαλοί μου

δτι εlς τήν συ

νεργασίαν των αl:ιτήν τούς έξώθησε τό ύφιστάμενον

γνώσει των ψευδώς άνθρωποι,

ol

όποίοι, κυβερνή

σαντες προσφάτως τόν τόπον, δέν έτόλμησαν οvδέ

έκλογικόν σύστημα. ΤοίJτο δμως εlναι άναληθές, διό

κάν νά προφέρουν τό δνομα τής Μεγαλονήσου, δτι

τι τό σύστημα αvτό, εύρισκόμενον μεταξύ τοίJ άπλοίJ

δήθεν άπεδέχθημεν λύσιν άσύμφορον διά τούς Κυ

πλειοψηφικοίJ καί τής άναλογικής, άντικατέστησε

πρίους καί δτι έδεσμεύσαμεν τό έθνος.

τό πλειοψηφικόν σύστημα μέ τήν εvρυτάτην περιφέ

))Δηλώ ύπευθύνως πρός ύμάς δτι οvδεμίαν άνελά

ρειαν, διά τοίJ δποίου ώς γνωστόν, έπεδιώκετο ή πό

βαμεν δέσμευσιν καί δλα αvτά άποτελοίJν βάναυσον

λωσις τής πολιτικής μας ζωής. Σάς παρέχω τήν δια

συκοφαντίαν. Δύναμαι άντιθέτως νά είπω δτι παρα

βεβαίωσιν δτι ό ίσχύων έκλογικός νόμος έγένετο μέ

λαβόντες τό Κυπριακόν είς μίαν δραματική ν του φά

σκοπόν άντικειμενικόν νά άποτρέψη τάς άθεμίτους

σιν, τό προωθήσαμεν καiά τρόπον ιδστε νά δικαιού

πολιτικάς συμπράξεις καί νά έξυγιάνη τήν πολιτική ν

μεθα νά είμεθα ύπερήφανοι δι

μας ζωήν. Τό γεγονός παρά ταίJτα δτι τά παλαιά κόμ

διά τής ψήφου σας, θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα έν

'

αvτό. 'Ενισχυόμενοι

ματα άπεφάσισαν νά συνεργασθοίJν μέ τήν ΕΔΑ ση

άπολύτιp συμπνοίq. μέ τήν ήγεσίαν τοίJ κυπριακοίJ

μαίνει δτι άπώλεσαν τό αίσθημα τής εl:ιθύνης των

λαοίJ, μέ τήν βεβαιότητα δτι θά τό φέρωμεν συντό

άπέναντι τοίJ τόπου καί όμολογοίJν δτι έστερήθησαν

μως είς αίσιον πέρας.

τοίJ λαϊκοίJ των έρείσματος.

v Αλλωστε

καί

oi

ίδιοι

άντίπαλοί μας άδυνατοίJν νά ύποστηρίξουν δτι ή συ

)) 'Αγαπητοί

κάτοικοι

τών Πατρών.

'Επιθυμώ

πρίν τερματίσω τήν δμιλίαν μου νά έπιστήσω καί

νεργασία αvτή εlναι ώφέλιμος διά τόν τόπον καί τήν

πάλιν τήν προσοχή σας έπί τής άποφασιστικής ση

έμφανίζουν άπλώς ώς κατάστασιν άνάγκης δι. aυ

μασίας, τήν όποίαν θά έχη διά τό μέλλον τοίJ τόπου

τούς, πράγμα τό όποίο ν ίσοδυναμεί μέ όμολογίαν τοίJ

μας ή προσεχής έκλογή. Ή έκλογή αvτή δύναται ν'

σφάλματός των.

άποβή ή άφετηρία μιάς νέας εvτυχοίJς περιόδου διά

))Δέν νομίζω δμως δτι τά κόμματα έχουν τό δικαί

τό έθνος, δύναται δμως έξ ίσου νά γίνη ή άπαρχή

ωμα διά θεμιτών καί άθεμίτων μέσων νά έκβιάζουν

νέων συμφορών. Εlμαι βέβαιος δτι μέ τήν πολιτικήν

τήν θέλησιν τοίJ λαοίJ διά νά έπιτύχουν τήν έξουσίαν.

ώριμότητα πού σάς διακρίνει, ώριμότητα τήν δποίαν

'Οφείλουν ν' άποφεύγουν τάς βαναύσους παραβιά

έπλούτισαν

σεις τών άρχών των καί νά περιορίζωνται νά παίζουν

άποτρέψετε τούς κινδύνους αvτούς καί θά γίνετε

τόν ρόλον πού προσδιορίζει ή δύναμίς των. Πρέπει

πρωτοπόροι είς τόν άγώνα πού άνελάβομεν διά τήν

νά έπιστήσω τήν προσοχήν τοίJ λαοίJ έπί τών κινδύ-

άναμόρφωσιν τής ζωής τοίJ έθνουρλ

al

δοκιμασίαι τών τελευταίων έτών, θ'

oi
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Ή μετάβαση καί ή δμιλία του Κ . Καραμανλή,

Παρέστη δέ άνάγκη νά τοί5 δώση μάθημα έκλογικής

στήν Πάτρα έντασσόταν σέ εύρύτερη περιοδεία του

τακτικής ό κ. Πασαλίδης μέ τάς γνωστάς δηλώσεις

στίς πόλεις καί τήν ϋπαιθρο τής Πελοποννήσου . 'Ο

του διά νά παύση τούς ύπαινιγμούς του.

άρχηγός τής ΕΡΕ έπισκέφθηκε τό Αϊγιο, τήν 'Αμα

))Μέ έχαρακτήρισεν έπίσης ό άρχηγός τών Φιλε

λιάδα, τόν Πύργο, τήν Καλαμάτα, τήν Κόρινθο, κα

λευθέρων "έπιβάτην καί διαβάτην τής έξουσίας".

θώς καί ένδtάμεσες κωμοπόλεις καί χωριά. 'Εξαιτίας

Καί είς τήν έξουσίαν μέν εύρίσκομαι μέ σύμφωνον

τής κακοκαιρίας δέν κατόρθωσε νά έπισκεφθεί τήν

γνώμην τοί5 ρυθμιστοί5 του πολιτεύματος καί τής

Τρίπολη, τό

Βουλής. Δηλαδή τών δύο έκείνων παραγόντων, οί

n

Αργος καί τό Ναύπλιο.

Είδικότερα, στή διάρκεια τής προεκλογικής δμι

όποίοι μετά τόν λαόν, κατά τό Σύνταγμα, άποφασί

λίας στήν Κόρινθο, δ Κ. Καραμανλής ε{χε τήν εύ

ζουν διά τήν Κυβέρνησιν τής χώρας. Τό aν πάλιν

καιρία νά άπαντήσει στόν ήγέτη τοu Δημοκρατικοί)

εlμαι "διαβάτης", θά τό πληροφορηθή ό κ. Παπαν

Κέντρου, Γ . Παπανδρέου:

δρέου τήν έπαύριον τών έκλογών.
)>Αυποί5μαι διότι

« 'Α νεμένετο μέ ένδιαφέρον ό πρώτος λόγος τοί5

προκληθείς εύρέθην είς τήν

άνάγκην ν' άπαντήσω είς προσωπικήν έναντίον μου

άρχηγοί5 τών Φιλελευθέρων. ·Ο κ. Παπανδρέου, όμι

έπίθεσιν τοί5 κ. Παπανδρέου. Καί έλπίζω δτι δέν θά

λών χθές είς Πάτρας, άντί νά είπη είς τόν λαόν τί πρό

μοί5 δοθή έκ νέου άφορμή νά τό έπαναλάβω>).

κειται νά κάμη μετά τάς έκλογάς ό τραγελαφικός
συνασπισμός, τοί5 όποίου αύτοεχειροτονήθη άρχη

γός, έξετράπη είς προσωπικάς ϋβρεις έναντίον μου.

13
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Σfiς πληροφορώ δτι μέ τούς πολιτικούς μου άντιπά

'Αφοu έπισκέφθηκε τήν Κρήτη, τά Δωδεκάνησα

λους δέν μέ χωρίζουν άντιθέσεις προσωπικαί, άλλά

καί τά μεγάλα νησιά του' Ανατολικοί) Αίγαίου- τή

μέ χωρίζει

τόν λόγον

Χίο, τή Σάμο καί τή Μυτιλήνη -δ Κ. Καραμανλής

αύτόν, περιοδεύων έπί 20ήμερον άνά τήν χώραν,

περιοδεύει τή Θράκη καί τήν άνατολική Μακεδονία,

πολιτική

νοοτροπία.

Διά

άπέφυγα προσωπικούς χαρακτηρισμούς καί έπιθέ

μέ κύριους σταθμούς τήν 'Αλεξανδρούπολη, τήν Κο

σεις.

μοτηνή, τήν Ξάνθη, τή Χρυσούπολη καί τήν 'Ελευθε

"Ηδη δμως δέν δύναμαι, ύβριζόμενος νά μή

άπαντήσω. Δέν μέ ένοχλοί5ν κατ' άρχήν αί ϋβρεις

ρούπολη καί, τέλος, τήν Καβάλα . Μέ τήν εύκαιρία

τοί5 άρχηγοί5 τών Φιλελευθέρων. Ό έλληνικός λαός

αύτή άναφέρθηκε, είδικότερα, στίς προσπάθειες τής

γνωρίζει καλώς τόσον αύτόν, δσον καί έμέ. "Αλλω

Κυβερνήσεως στόν τομέα τής άγροτικής πολιτικής:

στε, ό κ. Παπανδρέου εχει ύβρίσει διαδοχικώς βαρύ

τατα δλους τούς σημερινούς συνεργάτας του. Τόσον
ώστε ό κ. Βενιζέλος, ύβριζομενος πρό τινος παρ'

«Κατά

τό

τρίμηνον τοί5το,

μολονότι

εlχα

νά

άσχοληθώ μέ κρισιμώτατα έξωτερικά θέματα, εύρον

αύτοί5, ήναγκάσθη νά δηλώση : "'Έξεστι ... Παπαν

τόν τρόπον καί τά μέσα νά έπιλύσω διάφορα οίκονο

δρέφ άσχημονείν".

μικά, κοινωνικά καί ήθικά άκόμη θέματα. Έκτόξ τής

»'Ο άρχηγός τών Φιλελευθέρων, άναφερόμενος

άνακουφίσεως τών διαφόρων κλάδων τής οίκονομίας

είς έκείνο τό όποίο ν τονίζω κατά τάς όμιλίας μου, δτι

μας διά τής διευρύνσεως τής πιστοδοτήσεως, τών μέ

εlμαι είς τόν άγώνα "εlς έναντίον δλων", εlπεν δτι

τρων τά όποία έλάβομεν έναντίον τών Τραπεζών, τήν

δέν εlμαι "είς", άλλά "κανείς". Δέν έσκέφθη δμως νά

άμνήστευσιν τών άεροπόρφν καί τήν άπόλυσιν 2.500

έξηγήση είς τό άκροατήpιόν του διατί, άφοί5 εlμαι

περίπου έξορίστων, έπεδείξαμεν ίδιαίτερον ένδιαφέ

"κανείς", προκειμένου ν ' άναμετρηθή μαζί μου αύ

ρον διά τόν άγροτικόν κόσμον.

τός καί οί συνεταίροι του, παρέστη άνάγκη νά συ

δποίον έξεδηλώθη μέ πράξεις καί άριθμούς καί ούχί

νεργασθοί5ν καί μέ τούς κομμουνιστάς άκόμη;

μέ

)) 'Ο

κ. Παπανδρέου άνεφέρθη έπίσης άτυχώς καί

προεκλογικάς

ύποσχέσεις.

'Ενδιαφέρον τό
' Ικανοποιήσαμεν

πρώτον τό παλαιόν καί δίκαιον αίτημα τών άγροτών

χωρίς νά προκληθή άπό κανένα καί είς τό πολιτεια

περί άσφαλίσεώς των είς τόν κλάδον τής ύγείας, πα

κόν, ίσχυρισθείς δτι αύτός ούδέποτε διενοήθη νά θί

ρέχοντες είς αύτούς δωρεάν ίατροφαρμακευτικήν

ξη τό πολιτειακόν καί δτι ήμείς δήθεν καπηλευόμεθα

περίθαλψιν. Δεύτερον, κατά το τρίμηνον 'Οκτωβρί

τό Στέμμα.

ου

Στέμματος, άπεtλήσας μάλιστα μέ τήν γνωστήν με

1956 ηύξήσαμεv τήν πιστοδό
1.300 έκατ. τοί5 άντι
στοίχου τριμήνου 1954-55 είς 1.910 έκατ., ήτοι κατά
45% περίπου έπί πλέον. Τρίτον, άντί τών 240.000.000,
τά όποία διετέθησαν κατά τό παρελθόν ετος δι ' εργα
έγγειοβελ τιωτικά, διαθέσαμε ν έφέτος 384.000.000,
ήτοι 60% έπί πλέον. τέταρτον, διεθέσαμεν 87.000.000
διά τήν έπιδότησιν τών λιπασμάτων εναντι 35.000.000

γαλοστομίαν του δτι θά δημιουργήση "μέγα θέμα".

τοί5 παρελθόντος ετους. 'Έκτον, διεθέσαμεν πιστώ-

'Ο άρχηγός τών Φιλελευθέρων εχει τό

πολιτικό ν έλάττωμα νά λησμονή τήν έπομένην δ, τι

λέγει τήν προτεραίαν. 'Ενθυμείται δμως ό λαός δτι ό
κ. Παπανδρέου, άπό τοί5 σχηματισμοί5 τής παρούσης

Κυβερνήσεως καί μέχρι τής ήμέρας τής διαλύσεως
τής Βουλής, δτε ήγωνίζετο διά τήν ύπηρεσιακήν,
κατ'

έπανάληψιν

εκαμεν

ύπαινιγμούς

κατά

rοί5

1955-

'Ιανουαρίου

τησιν πρός τήν γεωργίαν άπό
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'Επίσκεψη στήv Κρήτη.
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σεις καί διετάξαμεν τήν καταβολήν τής άποζημιώ

ποιήσωμεν, καί χάριν αύτής ζητοvμεν τήν έμπιστοσύ

σεως τών έπιταχθέντων κατά τόν πόλεμον τofJ

νην του λαοί))),

1940

ζώων. Καί πολλά άλλα μέτρα έλήφθησαν, τά όποία
δέν κρίνω άναγκαίον νά μνημονεύσω τήν στιγμήν

ταύτην.

'Επαναλαμβάνω ότι αύτά έγένοντο έντός

τριμήνου καί χωρίς τήν ί5παρξιν τών προϋποθέσεων
έκείνων, αϊτινες έπιτρέπουν τήν έφαρμογήν συγκε
κριμένου καί πλήρους προγράμματος.

» 'Ελάβομεν, έπίσης, μέτρα προστασίας τών διαφό
ρων γεωργικών προϊόντων, έλαίου, βάμβακος, στα
φίδος καί καπνού. Εiδικώτερον, προκειμένου περί
του καπνού, .διεθέσαμεν έφέτος .διά πλασματικά δά

νεια

510.000.000 έναντι 330.000.000 τofJ παρελθόντος

έτους καί λαμβάνομεν ήδη τά άναγκαία μέτρα διά

Μετά τήν Καβάλα, δ Κ. Καραμανλής συνέχισε
τήν πορεία του πρός τή Δράμα, όπου καί μίλησε

στήν κεντρική πλατεία, άφου προηγουμένως στά
θμευσε καί άπηύθυνε χαιρετισμό πρός τούς κατοί

κους του Δοξάτου. Στή συνέχεια έπισκέφθηκε τό Σι
δηρόκαστρο καί τό Κιλκίς καί έπέστρεψε, μέσω Θεσ

σαλονίκης, στήν 'Αθήνα. Κατά τή διάβασή του άπό
τά χωριά καί τίς κωμοπόλεις τής περιοχής, δ πρωθυ

πουργός εγινε άντικείμενο θερμών έκδηλώσεων.

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1956

τήν έγκαιρον άπορρόφησιν τών καπνών καί τήν

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ τήν επισκεψη καί τήν

προστασίαν τών παραγωγών. Γνωρίζω τό θέμα τofJ

δμιλία του πρός τούς κατοίκους τής Τριπόλεως καί

καπνού όσον ούδείς άλλος. Γνωρίζω τήν άγωνίαν τofJ

του "Αργους, δλοκληρώνει τήν προεκλογική περιο

καπνοπαραγωγοfJ, διότι τήν έζησα προσωπικώς κατά

δεία του στήν έλληνική έπαρχία. «Έρμηνεύων τάς

τά μικρά μου χρόνια. Σaς παρέχω τήν διαβεβαίωσιν,

άνησυχίας τών μεταπολεμικών γενεών)), εΙ χε τήν εύ

χωρίς αύτό νά άποτελή συνήθη προεκλογικήν vπό

καιρία νά υπογραμμίσει, «άνέλαβα τήν πρωτοβουλί

σχεσιν, ότι τό καπνικόν θά εlναι ένα άπό τά πρώτα

αν τής δημιουργίας νέας πολιτικής κινήσεως, ή

καί κύρια θέματα μέ τήν έπίλυσιν τών δποίων θά

δ ποία φιλοδοξεί νά δημιουργήση νέα ν 'Ελλάδα, κα

άσχοληθώ. Ή έπίλυσίς του όμως προϋποθέτει πολι

λυτέραν τής σημερινήρ). Μέ τό ίδιο πνευμα, τόνισε

τικήν μακράς πνοής.

στήν Τρίπολη: «Οί άντίπαλοί μας άντιπροσωπεύουν

"Εχω τήν πρόθεσιν νά λάβω
'Υπάρχει

τό παρελθόν. 'Ημείς άντιπροσωπεύομεν τό μέλλον

άνάγκη δημιουργίας καταλλήλου όργάνου, τό δποί

καί δέν νομίζομεν ότι vπάρχουν άνθρωποι είς τόν

ον παρεμβαίνον θά προστατεύη

τόπον μας, οί όποίο ι νά νοσταλ γοvν τό θλιβερόν αύ

μέτρα πλήρους προστασίας τofJ καπνού.

τόν παραγωγόν

έναντίον τών περιοδικών κρίσεων καί έναντίον πά
σης έκμεταλλεύσεως. 'Όπως vπάρχει, έπίσης, άνάγ
κη τής άπασχολήσεως τών καπνεργατών καί τής θε
ραπείας τών άδικιών αί δποίαι έγένοντο εiς τόν κλά
δον αύτόν κατά τό παρελθόν. Καί δμιλών περί γεωρ

τό παρελθόν)).

Στήν δλοκληρωμένη ήδη προεκλογική περιοδεία
του Κ. Καραμανλή, άναφέρεται τό άκόλουθο δημο

σίογραφικό κείμενο:

γίας γενικώτερον, δύναμαι νά σaς βεβαιώσω ότι θά

'Ετερματίσθησαν χθές τό βράδυ αi προεκλογικαί περιο

ληφθούν έπί τtf βάσει προγράμματος μέτρα, τά όποία

δεία ι του προέδρου τής Κυβερνήσεως καί ό.ρχηγου τής

θά έπιφέρουν τήν αϋξησιν του γεωργικού μας είσοδή

'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως κ. Κ. Καραμανλή.

ματος καί τήν βελτίωσιν τής ζωής τώνάγροτών. Δη

'Επτά έν δλφ εξορμήσεις έπεχειρήθησαν εξ 'Αθηνών πρός

λαδή: ή έκτέλεσις είς εύρείαν κλίμακα μεγάλων καί
μικρών έγγειοβελτιωτικών έργων, ή άναδιάρθρωσις

τής γεωργικής μας οίκονομίας, ή χορήγησις οΙκονο
μικών καί τεχνικών μέσων καί πρό παντός εύθηνών

δ λα τά σημεία τής 'Ελλάδος . 'Ε ταξίδευσε μέ δ λα τά συγ

κοινωνιιiκά μέσα, μέ ό.εροπλάνα, μέ σιδηροδρόμούς, μέ αυ
τοκίνητα καίμε πλοία, διά νά έπικοινωνήση ό.π' εuθείας μέ

τόν λαόν καί διά νά του έξηγήση διά ζώσης διά ποίον
λόγον δλαι αί κοινωνικαί τάξεις , ο{ ό.γρόται καί οί έργάται,

λιπασμάτων διά τόν συγχρονισμόν τής γεωργίας μας.

ο{ ύπάλληλοι καί οί έπαγγελματίαι, όφείλουν νά ψηφίσουν

))Πρίν ή τερματίσω τήν δμιλίαν μου έπιθυμώ νά

τήν Έθνικήν Ριζοσπαστικήν "Ενωσιν. VΕτσι, δ κ. Καρα

έπαναλάβω έκείνο τό δποίον έτόνισα καί είς άλλας

μανλής, εύρισκόμενος είς συνεχή κίνησιν επί

πόλεις τής 'Ελλάδος: ότι όλα τά προβλήματα τής

διέσχισε τούς κάμπους, ό.νέβηκε στά βουνά, έταξίδεψε

χώρας μας εlναι δυνατόν νά εί5ρουν τήν λύσιν των

στήν θάλασσα, διά νά εχη μίαν {κανοποίησιν: νά τόν ό.κού

καί δ λαός μας νά εύημερήση. Μέ μίαν όμως βασική ν

σουν ύπέρ τάς

προϋπόθεσιν: ότι θά πραγματοποιηθή εlς τά πολιτικά

θή ό ίδιοςτήν ό.γάπη, τήν στοργή καί τήν έμπιστοσύνην

μας πράγματα ή βαθεία έκείνη μεταβολή, τήν δποίαν

ήμείς έπιδιώκομεν καί δ λαός άπό μακροv χρόνου
έπιζητεί. Εlναι γεγονός ότι ή χώρα μας vποφέρει όχι

τόσον διότι στερείται οίκονομικών μέσων, όσον δίό
τι στερείται δημοσίας ζωής vγιοvς καί μεθοδικώς

600 χιλιάδες
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ήμέρας,

ψηφοφόροι καί διά νά αίσθαν

όλοκλήρου του έλληνικου λαου.
'Υπό τίς χειρότερες συνθήκες επεχείρησε τίς περιοδεί
ες του στήν ϋπαιθρον ό κ. Καραμανλή ς. 'Η κακοκαιρία, τά

χιόνια , ή θαλασσοταραχή δέν τόν ήμπόδισαν νά πραγμα
τοποιήση δλόκληρο τό πρόγραμμά του, μέχρι τής τελευ

ταίας λεπτομερείας, νά ό.ψηφήση κινδύνους καί κόπους,

ώργανωμένης. Αύτή ν τήν μεταβολή ν, τήν έπανάστα

πού θά μπορουσαν νά λυγίσουν καί πολύ νεωτέρους του,

σιν θά ήδυνάμην νά είπω, άνελάβομεν νά πραγματο-

γιά νά φθάση ώς τό ό.κρότατον σημείον της χώρας καί νά
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διακηρύξη δτι ή 'Ελλάδα «μπορεί νά άλλάξη μορφή καί δ

ίκαvοποιητική δύναται άδιστάκτως τήv άπορρίψη,

λαός της μοίρα». Ή άκαταπόνητη δραστηριότης του κ.

ύπολογίζωv πάντοτε εlς άμέριστοv συμπαράστασιv

Καραμανλή, εδωσε καί εiς τόν λαό νά άντιληφθή άπ' ευ

Κυβερvήσεως>/53.

θείας δύο άπό τίς μεγαλύτερες άρετές του: τήν άποφασι
στικότητα καί τήν δραστηριότητα. Του εδωσε νά άντιλη
φθή επίσης τόν γοργό ρυθμό πού κυριαρχεί στίς άποφάσεις
του καί τίς ενέργειές του καί νά τόν πείση δτι εlναι δ

άνθρωπος πού μπορεί νά κινήση τόν κρατικό μηχανισμό,
γιά νά τόν θέση εiς τήν ύπηρεσία του λαου. 'Η άκατάβλη

τη θεληματικότητα ε{ναι μία άρετή άπό εκείνες πού εκτιμά
πολύ δ έλληνικός λαός. Καί τόν μέτρον τής θεληματικότη
τός του αυτής τό εδωσε δ κ. Καραμανλής μέ τήν ευκαιρία
τής προεκλογικής μάχης.

'Υπήρξαν σκληρές οί συνθήκες των ταξιδιών αυτων.
'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος εταξίδευσε χωρίς συνο
δεία. Μερικοί δημοσιογράφοι άπεσταλμένοι τών εφημερί
δων, όλίγοι φωτορεπόρτερς ήσαν ή άκολουθία του. Δέν

ε{ χε κάν μαζί του τόν ίδιαίτερο γραμματέα του. 'Ε γευμάτι
ζε δπου βρισκόταν, μέσα στό αυτοκίνητο ή στό βαγόνι του
τραίνου, μέ ενα κομμάτι ψωμί καί τυρί. 'Η λιτότης του,

άλλωστε, στήν τροφή καί ή περιφρόνησίς του πρός τίς
ιiνέσεις, ε{ναι δύο άπό τά προσόντα του. Μέ αυτές τίς συν
θήκες δ κ. Καραμανλής διέσχισε τήν 'Ελλάδα, άπό των
βορείων συνόρων της μέχρι τής Κρήτης, καί άπό άνατο

λών πρός δυσμάς. 'Έκοψε τό κάπνισμα, γιατί καί τά λίγα
τσιγάρα πού εκάπνιζε άλλοτε , μαζί μέ τό κρύο καί τίς άλ
λες κακουχίες, εκλειναν τήν φωνή του, rοστε νά κινδυνεύη
νά μή γίνεται άκουστός στό άκροατήριό του. 'Όλοι οί άλ
λοι μαζί άρχηγοί, δέν εκαμαν οϋτε τό ενα τρίτον των περι
οδειών πού εκαμε μόνος του δ κ . Καραμανλής . Φυσικά
εlναι ζήτημα άντοχής, ήλικίας καί iδιοσυγρασίας.
'Όσοι παρηκολούθησαν τήν προεκλογική αυτή εκ
στρατείαν, εδοκίμασαν εκπληξιν άπό τήν άγάπην, τήν
άφοσίωσιν καί τήν εμπιστοσύνην πού του εδειξε δ κόσμος.
'Όλοι παρόντες στίς ύποδοχές. Καί γυναίκες καί νέοι, καί

παιδιά, καί ίερείς, ολοι εβγαιναν νά τόν ύποδεχθοuν, νά
τόν επευφημήσουν, νά του δείξουν μέ τό βλέμμα, μέ τίς
χειρονομίες καί τό χαμόγελό τους , δτι tόν λογαριάζουν
σάν παιδί τους, σάν άδελφό, σάν δικό τους άνθρωπο. Καί
δτι πιστεύουν καί προσδοκουν πώς θά τούς άπαλλάξη άπό
τίς χίλιες δύο συμφορές, πού τό παρελθόν συσσώρευσε
επάνω στίς πλάτες του λαοί>. Τό άλάνθαστο ενστικτον του

λαου, τόν δδηγεί κοντά στόν άνθρωπο πού εχει τήν θέληση
καί τήν ίκανότητα νά εργασθή. Στόν άνθρωπο πού σκύβει
στοργικά γιά νά άκούση τό παράπονο του καθενός, τήν
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Μέ βαρυσήμαντο λόγο πρός τό λαό τής πρωτεύ
ουσας, ό Κ. Καραμανλής όλοκληρώνει τήν προε
κλογική εκστρατεία τής ΕΡΕ.
'Η εφημερίδα «Καθημερινή» aπέδωσε ώς έξή ς τή
γενική εiκόνα τής συγκεντρώσεως:
'Η χθεσινή συγκέντρωση τών 'Αθηνών στήν πλατεία

Κλαυθμώνος, δπου μίλησε άπό τής

7.45

μέχρι τής

9.15

μ. μ.

δ άρχηγός τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως Κ. Κα
ραμανλής, άποτέλεσε σαφές καί κατηγορηματικό πρόκρι
μα τής εκλογής τής Κυριακής . Διακόσιες χιλιάδες άκου
σαν τόν λόγο του πρωθυπουργου . Οί ίδιοι οί πολιτικοί
κύκλοι τής άντιπολιτεύσεως παραδέχθηκαν τήν διαπίστω

ση αυτή. 'Η συγκέντρωση κρίθηκε, πράγματι, δτι ήταν
μεγαλειώδης, επιβλητική, φανατική καί άπόλυτα αυθόρ
μητη καί εiλικρινής στίς εκδηλώσεις της ... 'Ο Κ. Καρα

μανλής μίλησε άπό τόν εξώστη του επί των δδών Κοραή
καί Σταδίου ξενοδοχείου τών «'Αθηνών» .... Μίλησε χωρ ίς
χειρόγραφο. Στενογράφοι τής Βουλής καί μηχανήματα
μαγνητοφωνήσεως άποτύπωσαν τόν λόγον. 'Η επαφή με

ταξύ του δμιλητή καί του άκροατηρίου ύπήρξε πλήρης . . ο
μέσος άκροατής ε{χε τό συναίσθημα δτι άκούει τήν δική
του φωνή γιά τά προβλήματα τής παρούσης rορας. 'Ο Κ .
Καραμανλής σέ καμμία στιγμή δέν κολάκευσε τό πλήθος
καί δέν προέβη σέ ύποσχέσεις. Σπάνια πολιτικός λόγος σέ

άνοικτό χώρο διήρκεσε γιά μιάμισυrορα, χωρίς νά προκα
λέσει κόπωση του άκροατηρίου . Καί σπάνια λόγος επευ
φημήθηκε σέ τόσα σημεία του, ενω σαφώς καί ηθελημένα

δέν περιλάμβανε ρητορικά σχήματα254.

Τό πλήρες κείμενο τής όμιλίας τοϋ Κ. Καραμαν
λή ε{ναι τό ακόλουθο:
«'Αθηναίοι,
»Δέv νομίζω δτι /Jχω άvάγκηv vά τονίσω Ιδιαιτέ
ρως τήv άποφασιστικήv σημασίαv, τήv δποίαv θά
/Jχη διά τό μέλλον τής χώρας ή μεθαυριανή έκλογή.
'Επεκράτησεv ή συνήθεια εlς τόv τόπον μας vά χα

πίκρα του καί τήν δυστυχία του καί νά κάμη κάθε τί γιά νά

ρακτηρίζεται πiiσα έκλογή άποφασιστική καί κρίσι

τήν άνακουφίση2s2.

μος. 'Αλλά έάv αvτό λεγόμενον εlς τό παρελθόν άπε~
τέλει λόγον κεvόv, σήμερον άποτελεί σκληράv καί
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'Ενω οί διαπραγματεύσεις τοϋ ' Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου μέ τούς εκπροσώπους τής βρετανικής Κυ
βερνήσεως εiσέρχpνται στό τελικό aποφασιστικό

στάδιο, ό Κ. Καραμανλής aποστέλλει στό Γενικό

Προξενείο τής Λευκωσίας τό ακόλουθο τηλεγράφη
μα (aρ. πρ.

5823):

«Παρακαλοί5μεv άvακοι vώσατε εlς 'Αρχιεπίσκο

ποv δτι έφ ' δσοv άπάvτησις Κυβερvήτου δέv είναι

όδυvηράv πραγματικότητα.

'Η έπικειμέvη "έκλογή

θά σημειώση σταθμόv εlς τήv ίστορίαv τοί5 /Jθvους.
Δύναται vά άποβij ή άφετηρία μιiiς νέας εvτυχοί5ς
περιόδου, άλλά δύναται έξ ίσου vά άποβij ή άφετηρία
vέωv συμφορών διά τήv 'Ελλάδα. Είμαι βέβαιος δτι
ή δευτέρα αvτή περίπτωσις δέv ύφίσταται. 'Ε τερμά
τισα μόλις χθές τήv μεγάλην προεκλογικήv περιο
δείαv μου καί διεπίστωσα μέ βαθείαv ίκαvοποίησιv
δτι ό έλληvικός λαός έv τfl μεγάλrι πλειοψηφίq του

άγρυπvεί έπί τώv έθvικώv έπάλξεωv.
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» ΆθηναίΌι,

)) 'Επιθυμώ

νά βεβαιωθήτε, καί τό λέγω αύτό εlς

))Προκειμένου νά σaς έξηγήσω τό άληθές νόημα

άπάντησιν τών lσχυρισμών τών άντιπάλων μου, δτι δ

τής ίστορικής αύτής έκλογής, θά σaς δμιλήσω μέ

δρόμος, τόν δποίον ήκολούθησα διά τήν έκκαθάρι

είλικρίνειαν καί άπλότητα, διότι πιστεύω δτι ή είλι

σιν τοv πολιτικού μας θέματος, ύπήρξεν δ πλέον δη

κρίνεια είς τάς σχέσεις λαοv καί ήγεσίας άποτελεί

μοκρατικός. Διότι δέν ύπάρχει δημοκρατικώτερος

τήν δύναμιν τής συγχρόνου δημοκρατίας.

))

τρόπος έπιλύσεως τών πολιτικών διαφορών, άπό τήν

'Η χώρα μας άπό μακρού χρόνου διέρχεται μίαν

προσφυγήν είς τήν-λαϊκήν έτυμηγορίαν. Διά νά έξα

μόνιμον πολιτικήν κρίσιν, ή όποία εlναι καί ή βαθυ

σφαλίσω δμαλήν έξέλιξιν του πολιτικού μας βίου,

τέρα αίτία τής κακοδαιμονίας του λαοv μας. Ή πα

είσηγήθην έκλογικόν σύστημα, διά του δποίου κα

ρατεταμένη αύτή πολιτική κρίσις, ή όποία μαστίζει

θίστατο τουλάχιστον άδικαιολόγητος ή συνεργασία

τήν πολιτική ν ζωήν τής χώρας, έφθασεν εlς όξύτα

τών έθνικοφρόνων κομμάτων μετά τών κομμουνι

τον σημείον κατά τό παρελθόν φθινόπωρον. Μετά τά

στών. Γνωρίζων καλώς τήν άδυναμίαν ώρισμένων

γεγονότα τοv Σεπτεμβρίου καί τόν θάνατον τοv άει

άστικών κομμάτων καί τάς ύπόπτους τάσεις ώρισμέ

μνήστου στρατάρχου Παπάγου προέκυψε κατάστα

νων έκ τών όπαδών των, έφρόντισα δ έκλογικός νό

σις άνησυχητική διά τό μέλλον τής χώρας. 'Α ντεμε

μος νά διατυπωθή κατά τρόπον, ώστε νά καθιστά

τωπίζαμεν τήν άποσύνθεσιν τών πολιτικών δυνάμε

άδικαιολόγητον καί τεχνικώς καί ήθικώς τήν συνερ

ων, διότι κατά τήν έποχήν έκείνην συνωμότουν είς

γασίαν μετά τών κομμουνιστών.

βάρος τής 'Ελλάδος έχθροί του έθνους, έντόπιοι καί

ξένοι.

)Ποvτο εlναι τόσον άληθές, ώστε δταν έφερα εlς
τήν Βουλή ν τόν ίσχύοντα έκλογικόν νόμον, τόν άνε

)) 'Εκλήθην τότε νά άναλάβω τάς εύθύνας τής δια

γνώρισαν καί οί άντίπαλοί μου. Σaς διαβεβαιώ δτι

κυβερνήσεως τής χώρας ύπό συνθήκας έκτάκτως δυ

ένδιεφέρθην περισσότερον έγώ διά τήν έπιβίωσιν

σχερείς. 'Εκλήθην είς μίαν στιγμήν κατά τήν δ ποίαν

τών κομμάτων του λεγομένου Κέντρου, άπ' δ, τι ένδι

ή Έλλάς έκλυδωνίζετο, καί τήν ψυχήν τοv έθνους

εφέρθησαν οί Ιδικοί των ήγέται. Τό γεγονός, παρά

συνείχεν ή άγωνία. Ά νέμενον εύλόγως είς τήν άντι

ταύτα, δτι τά άστικά κόμματα τής χώρας μας άπεφά

μετώπισιν τών δυσχερειών αύτών, τούλάχιστον κα

σισαν νά συμπράξουν μέ τόν κομμουνισμόν άποδει

τανόησιν, άπό μέρους τών άντιπάλων μου, άφοv τά

κνύει εlς ποίον βαθμόν έχαλαρώθησαν τά πολιτικά

θέματα, τά όποία έκλήθην νά διαχειρισθώ δέν ήσαν

ήθη τής χώρας μας. 'Επιμένω έπί τοv σημείου τού

προσωπικά, δέν ήσαν θέματα κομματικά, ήσαν καθ'

του, διότι τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, προκειμέ

αύτά έθνικά θέματα. 'Αντί τούτου, εύθύς ώς έσχημά

νου νά δικαιολογήσουν τήν πολιτικώς καί έθνικώς

τισα Κυβέρνησιν, κατά τόν πλέον συνταγματικόν καί

άπαράδεκτον αύτήν πολιτικήν πρaξιν των, έπικα

νόμιμον τρόπον, άvτί κατανοήσεως, έδέχθην άπό

λοvνται συνεχώς τό γεγονός, δτι δήθεν τούς ώθησε

τούς άντιπάλους μου προκλήσεις, ϋβρεις καί έγινα

εlς αύτή ν δ έκλογικός νόμος. 'Επικαλούνται προφά
σεις έν άμαρτίαις, διότι δ έκλογικός νόμος, συνδυά

στόχος συκοφαντιών.
))Παρά ταύτα, δέν άπήντησα. ΗΕχων συνείδησιν

ζων τά πλεονεκτήματα του πλειοψηφικού καί τής

τής κρισιμότητας τών περιστάσεων καί τής βαρείας

άναλογικής, χωρίς νά έχη τά έλαττώματά των, άπέ

εύθύνης,

τά

βλεπε κυρίως είς τήν δημιουργίαν ίσχυρaς Κυβερνή

έθνικά θέματα έξω τών πολιτικών άνταγωνισμών καί

σεως, άλλά καί ίσχυρaς έθνικόφρονος άντιπολιτεύ

νά δημιουργήσω τάς προϋποθέσεις δμαλής έξελίξε

σεως.

κατέβαλα προσπάθειαν νά κρατήσω

ως τής πολιτικής μας ζωής.

)) 'Αλλά,

άγαπητοί 'Αθηναίοι, δέν ή το δυνατόν νά

δτι χάριν τών έθνικών μας

γνωρίζωμεν ήμείς ποίος θά εlναι ή πλειοψηφία καί

ζητημάτων, έπεβάλλετο ή ταχεία έκκαθάρισις του

ποίος ή μειοψηφία. Αύτό τό γνωρίζει καί τό άποφα

πολιτικού μας θέματος, εύθύς ώς έσχηματίσθη ή Κυ

σίζει δ έλληνικός λαός.

)) 'Α ντιλαμβανόμενος

βέρνησις, καθώρισα περιωρισμένην τήν άποστολήν

της, δηλώσας είς τήν Βουλή ν δτι θά δημιουργήσω τό

)) 'Εάν οί άντίπαλοί μας

έπίστευαν δ τι έχουν τήν

έμπιστοσύνην του λαοv, δέν έχαναν τό πολιτικόν

ταχύτερον τάς προϋποθέσεις, αϊτινες θά έπιτρέψουν

των θάρρος, έάν έπίστευσαν είς τάς άρχάς καί τήν

είς τόν έλληνικόν λαόν, κατά τρόπον άσφαλή καί

άποστολήν των, δέν εlχον παρά νά άναμετρηθοvν

άκίνδυνον, νά άποφανθή περί του μέλλοντος τής χώ

μαζί μας, δπότε δ έκλογικός νόμος δέν θά ήτο έκεί

ρας. Συνεπής πρός τήν άποστολήν τήν δποίαν οϋτως

νος, δ δποίος θά άπετέλει έμπόδιον είς τόν άγώνα.

έταξα είς τήν Κυβέρνησιν έκείνην, άφοv έπέτυχα νά

'Αλλά διαγνώσαντες δτι άπώλεσαν τό λαϊκό ν των

προωθήσω σημαντικώς τά έξωτερικά μας ζητήματα

έρεισμα, άπεφάσισαν νά συμπράξουν μετά του κομ

καί νά έπιλύσω χρονίζοντα έσωτερικά προβλήματα,

μουνισμού, δημιουργοvντες διά τής συνεργασίας αύ

έφερα είς τήν Βουλήν τόν έκλογικόν νόμον καί είση

τής σοβαρωτάτους κινδιfνους εlς βάρος του τόπου.

γήθην δ ίδιος τήν διάλυσιν τής Βουλής καί τήν προ

Αύτό τό δποίον συνέβη είς τήν χώραν μας κατά τόν

κήρυξ ι ν έκλογών.

τελευταίον καιρόν, δέν συνέβη είς ούδεμίαν έποχήν
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καί είς ούδεμίαν χώραν. Κόμματα διιστάμενα ίδεο

>>Μολονότι δυνάμεθα νά ήγηθώμεν του μεγαλυτέ

λογικώς, κόμματα έχοντα άντιθέσεις, διαφόρους άρ

ρου συνασπισμου κομμάτων, άπεκρούσαμεν τήν λύ

χάς καί προγράμματα καί διαφόρους πολιτικάς έπι

σιν αύτή ν, πιστεύοντες είς τήν άντίληψιν δτι οί συμ

διώξεις, κόμματα τά όποία τά έχώριζαν πάθη καί μί

βιβασμοί είς τήν πολιτικήν άποβαίνουν πάντοτε είς

ση, &κόμη καί αlμα, παρεβίασαν κατά κανόνα άδί

βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι' άντίπαλοί μας,

στακτον τάς άρχάς των, κατεπρόδωσαν τούς όπαδούς

άντιθέτως, μέ σκοπόν μοναδικόν νά άποτρέψουν τήν

των, συνέπηξαν τό τερατώδες αύτό πολιτικόν σχήμα,

ίδικήν μας έπικράτησιν καί νά ματαιώσουν τήν πολι

τό δποίον θά έξαπολύση θυέλλας είς τόν τόπον μας,

τικήν μεταβολήν τήν δποίαν έπιδιώκομεν, έφθασαν

έάν ό έλληνικός λαός, δπως σταθερώς τό πιστεύω,

μέχρι του σημείου νά συμβιβασθουν μέ τούς έχθρούς

δέν ματαιώση έγκαίρως τάς έπιδιώξεις του.

του έθνους. Εlχα τήν εύκαιρίαν νά εϊπω είς aλλην

»'Αλλά καί έάν δεχθώμεν δτι οί άντίπαλοί μας

πόλι ν τής 'Ελλάδος, δτι δ κομμουνισμός εlς τήν χώ

δέν ήδύναντο ύπό τό κράτος του ίσχύοντος έκλογι

ραν μας άριθμητικώς εlναι &κίνδυνος. Καθίσταται

κου νόμου νά άναμετρηθουν μαζί μας, δέν εlχον τό

δμως έπικίνδυνος, δταν εύρίσκει κόμματα μειωμένης

δικαίωμα νά παραβιάζουν τάς άρχάς των καί νά κά

έθνικής άντιστάσεως καί έπιτυγχάνει νά νοθεύη δι

μουν συμβιβασμούς είς βάρος του έθνους καί τών

αύτών τήν πολιτικήν ζωήν του τόπου διαβιβρώσκων

όπαδών των. Ή σχέσις μεταξύ λαου καί πολιτικής

οϋτω τήν άσφάλειαν τής χώρας. 'Επιδίωξις του διε

ήγεσίας εlναι σχέσις προσφοράς ύπηρεσίας. 'Ο πο

θνους κομμουνισμου εlναι ή δημιουργία λαϊκών με

'

λιτικός προσφέρεται νά ύπηρετήση τόν λαόν. 'Εάν ό

τώπων διά τής διαφθοράς καί κάμψεως άστικών κομ 

λαός άποδέχεται τάς ύπηρεσίας του, ό πολιτικός τί

μάτων. Μόλις πρό ήμερών, ό γενικός γραμματεύς του

Άλλά έάν δ

κομμουνιστικου κόμματος τής Ρωσίας, όμιλών είς τό

λαός άποκρούση τάς ύπηρεσίας του, δέν έχει κανένα

20όν συνέδριον του κόμματος, διεκήρυξεν δτι αύτή

δικαίωμα ό πολιτικός, έκβιάζων τήν θέλησιν του λα

εlναι πλέον ή πολιτική γραμμή του: νά συνιστά καί

θεται είς τήν ύπηρεσίαν του έθνους.

ου, νά έπιβάλη μέ θεμιτά καί άθέμιτα μέσα τήν προ

νά ένθαρρύνη τά κομμουνιστικά κόμματα δλων τών

σωπικότητά του.

χωρών, είς τάς δ ποίας, ώς έδήλωσεν, ύπάρχουν άστι

>>Εlναι ζήτημα πολιτικής καί ήθικής άρχής δι'

κά κόμματα μέ άδύνατον λαϊκήν βάσιν, νά έπωφε

έναν πολιτικόν νά άποσύρεται άπό τόν πολιτικόν

λουνται τής άδυναμίας αύτή ς τών άστικών κομμάτων

στίβον, δταν διαπιστώση δτι έπαυσεν δ λαός νά

καί νά πραγματοποιουν έκλογικήν συνφγασίαν μετ'

έκτιμά τάς ύπηρεσίας του. 'Ισχυρίζονται οί άντίπα

αύτών. "Οπως βλέπετε, τήν πρώτην του έπιτυχίαν δ

λοί μας δτι ή συνεργασία των μέ τόν κομμουνισμόν

διεθνής κομμουνισμός τήν έσημείωσεν εlς τήν 'Ελ

εlναι προεκλογική. Άλλά καί ή έκλογική συνεργα

λάδα.

σία δέν εlναι άσήμαvτος πολιτική πράξις. 'Υπό τάς

>>Θά ήτο δυνατόν, οί φόβοι, τούς δποίους έκφρά

παρούσας μάλιστα πολιτικάς συνθήκας, εlναι ή πλέ

ζω τήν στιγμήν αύτήν, νά έχουν θεωρηθή άπό τινας

ον σημαντική πολιτική πράξις, ή όποία ήτο δυνατόν

άκροατάς μου ύπερβολικοί, έάν είς τήν χώραν αύτή ν

νά γίνη άπό μέρους τών άντιπάλων μας. Αύτό εlναι

δέν εlχε δοκιμασθή κατά τό παρελθόν ή Ιδία πολιτι

τόσον άληθές, ώστε τό διεκήρυξε πρό ήμερών ή

κή καί έάν τά άποτελέσματα ταυτα δέν ήσαν γνωστά

Ιiκρα 'Αριστερά, τονίζουσα ύπερηφάνως δτι έπέτυχε

είς δλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν. 'Η πολιτική τής

νά έμφανισθή είς τήν 'Ελλάδα τό πρώτον λαϊκό ν

συνεργασίας έθνικοφρόνων κομμάτων μέ τούς κομ

μέτωπον τής Εύρώπης. Τό βαρύ αύτό σφάλμα καί τάς

μουνιστάς έδοκιμάσθη τό πρώτον είς τήν Μέσην

συνεπείας του εlναι δυνατόν νά διαπιστώσουν άπό

'Α νατολήν. Τά άποτελέσματά της τά γνωρίζετε. 'Η

τουδε οί άρχηγοί τών κομμάτων, τά όποία συμπράτ

Έλλάς, συνεπείι, τής πολιτικής έκείνης, άντί τήν

τουν μέ τήν aκραν 'Αριστεράν. ΗΕδωσαν διά τής πρά

έπαύριον ένός ένδόξου, ένός νικηφόρου πολέμου,

ξεώς των αύτής ήθικήν άμνηστίαν είς τόν κομμουνι

δπως δ πόλεμος του

σμόν, τόν έβγαλαν άπό τήν άπομόνωσιν καί του έπέ

καί νά ζή δ λαός της άνέτως, παρέστη άνάγκη, έξ

1940,

νά αίσθάνεται ύπερήφανος

τρεψαν νά διευθύνη σήμερον μέ τήν όργάνωσιν, τήν

αΙτίας του βαρυτάτου έκείνου σφάλματος, μεταπολε

δποίαν διαθέτει, τό σύνολον του έκλογικου άγώνος

μικώς νά ζήση μίαν δραματικήν δεκαετίαν.

τής άντιπολιτεύσεως.
>>'Αθηναίοι,
>>'Εάν πράγματι αί έξελίξεις, αϊτινες έσημειώθη
σαν είς τά πολιτικά μας πράγματα κατά τόν τελευ
ταίον καιρόν δέν ήσαν έπικίνδυνοι διά τό μέλλον,

δέν εϊχομεν κανένα λόγον νά άναλάβωμεν τό τραχύ

>>ΥΕχει λοιπόν δ έλληνικός λαός πικρά ν καί πρό

σφατο ν πείραν αύτής τής πολιτικής καί δέν εlναι δυ
νατόν καί δέν έχω άνάγκην νά έπιμείνω περαιτέρω,
έφιστών τήν προσοχήν του.

>> 'Ομιλουν

οί άντίπαλοί μας συχνά περί δημο

κρατικής τάξεως. 'Αλλά έκείνοι οί δποίοι θέτουν έν

καί δύσκολο ν αύτόν άγώνα έναντίον δλων τών aλλων

κινδύνφ τό έλεύθερον πολίτευμα τής χώρας καί

ήνωμένων. 'Η διαφορά μεταξύ ήμών καί τών άντιπά

άπειλουν τήν δημοκρατίαν του τόπου μας, εlναι οί

λων μας συνίσταται είς τό έξής:

άντίπαλοί μου. 'Η συνεργασία των μέ τόν κομμουνι -
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σμόν, ό κίνδυνος τής νοθεύσεως τής πολιτικής μας

))Δέν ήθελήσαμεν τό μέγα αύτό θέμα νά καταστή

ζωής, ό κίνδυνος τής άποσυνθέσεως, ό όποίος θά

άντικείμενον πολιτικών άντεγκλήσεων καί έκλογι

προκύψη άπό τάς πολιτικάς αύτάς έξελίξεις, θέτουν

κής διαμάχης. Διά τόν λόγον αύτόν έπί τόσον χρό

έν κινδύνφ τό έλεύθερον πολίτευμα τής χώρας.

νον προκαλούμενοι καί συκοφαντούμενοι άπό τούς

Ήμείς είμεθα έκείνοι, οί όποίοι άποτελοvμεν τήν

άντιπάλους μας, ήρνούμεθα καί άπαντήσωμεν. 'Αλ

έγγύησίν του.

'Όλαι αί μέχρι τοvδε πράξεις μας

λά άφ' ής στιγμής αί συκοφαντίαι καί τά ψεύδη τών

ύπήρξaν αύστηρώς συνταγματικαί καί άπολύτως δη

άντιπάλων μας άπειλοvν νά βλάψουν τήν άγίαν αύ

μοκρατικαί. Καί ό τρόπος μέ τόν όποίον έσχηματί

τήν ύπόθεσιν καί νά έξασθενίσουν τόν άγώνα τής

σαμεν τήν Κυβέρνησιν καίό τρόπος μέ τόν όποίον

ήγεσίας του κυπριακού λαοv, ε{μαι ύποχρεωfένος,

καθιερώσαμεν τό έκλογικόν σύστημα καί ό τρόπος

προστατεύων τόν άγώνα τών Κυπρίων, νά εί71ω τήν

μέ τόν όποίον έπιδιώκομεν τήν έκκαθάρισιν του πο

ίστορίαν τών τελευταίων τριών μηνών. 'Άμα τΌ άνα

λιτικού μας θέματος. Διότι, δυνάμενοι νά παραμεί

λήψει παρ' ήμών τής άρχής, έπετύχομεν τήν ~πανά

νωμεν είς τήν έξουσίαν μέχρι του έρχομένου φθινο

ληψιν τών διαπραγματεύσεων καί τήν ύποβολ' ήν νέ

πώρου, έπειδή πιστεύομεν ότι ϋψιστα συμφέροντα

ων προτάσεων πρός τόν Μακάριον παρά τήςfγγλι

του εθνους έπέβαλον τήν ταχείαν έκκαθάρισιν τής

κής Κυβερνήσεως. Αύται όμως, μή ίκανοποιου, σαι τό

πολιτικής καταστάσεως, έπροτιμήσαμεν, χρησιμο

αίτημά τών Κυπρίων, έκρίθησαν &σύμφοροι τόσοv

ποιούντες τό πλέον δημοκρατικόν δρόμον, νά έπιζη

άπό τόν 'Εθνάρχη ν, όσον καί άπό τήν έλληνικήν

τήσωμεν

έλληνικοv λαοv.

Κυβέρνησιν, ή όποία κατά Νοέμβριον άπέpριψε τάς

'Ημείς, λοιπόν, άκολουθοvντες μεθόδους δημοκρα

προτάσεις τής άγγλικής Κυβερνήσεως, θεωρούσα αύ

τήν έτυμηγορίαν

του

τιΚάς καί έμπιστευόμενοι είς τόν λαόν, προστατεύο

τάς άπαραδέκτους. Καί όταν παρεκλήθη ή έλληνική

μεν τό πολίτευμα. Οί άντίπαλοί μας, καταφεύγοντες

Κυβέρνησις νά άπευθύνη συστάσεις είς τόν 'Εθνάρ

είς έθνικώς ύπόπτους συμμαχίας, άπειλοvν τήν βάσιν

χην πρός διαπραγμάτευσιν έπί τfί βάσει τών προτά

τής έλληνικής δημοκρατίας.

σεων αύτών, όχι μόνον ήρνήθημεν νά άπευθύνωμεν

)) "Οτε

έκλήθημεν πρό τετραμήνου είς τήν διακυ

τοιαύτην σύστασιν, άλλά έκάμαμεν άντιπροτάσεις,

βέρνησιν τής χώρας, είχομεν νά άντιμετωπίσωμεν

αίτινες περιείχαν τήν άξίωσιν τής πλήρους αύτοκυ

όξύτατα

προβλήματα.

βερνήσεως καί τής πλήρους αύτοδιαθέσεως μέ κα

'Εκλήθημεν νά διαχειρισθώμεν τό Κύπριακόν είς

θωρισμένον χρόνον. Καί έδηλώσαμεν σαφώς ότι τό

έσωτερικά

καί

έξωτερικά

τήν όξυτέραν του φάσιν. Καί παρελάβομεν τό θέμα

τε μόνον θά ήτο δυνατόν νά έπιδείξη ή έλληνική

τοvτο προσωρινώς κλειστόν, τήν έπαύριον τής άπο

Κυβέρνησις προθυμίαν νά συζητήση τό Κυπριακόν

τυχίας τής Τριμερούς Διασκέψεως του Λονδίνου καί

καί νά άπευθύνη σύστασιν είς τόν Μακάριον, όταν

τής άπορρίψεως τής προσφυγής μας άπό τά 'Ηνωμέ

ώς βάσις τών νέων διαπραγματεύσεων θά έτίθετο τό

να ΥΕθνη. Παρελάβομεν τήν άγίαν ύπόθεσιν τής Κύ

ύπόμνημά μας τής 5ης Δεκεμβρίου. Τό ύπόμνημα αύ

πρου είς μίαν στιγμήν, κατά τήν όποίαν άδέξιοι πο

τό, διά του όποίου καθορίζεται κατά τρόπον σαφή

λιτικοί χειρισμοί μtiς ε{χον φέρει είς τραγικόν άδιέ

καί όριστικόν ή θέσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως

ξοδον. Mtiς έπαγίδευον είς τό Λονδίνον, μtiς άπέπεμ

έπί τοv Κυπριακού, τό έχαρακτήρισεν δ περισσό

πον άπό τήν 'Αμερική ν καί μtiς έμαστίγωναν είς τήν

τερον φωνασκών άρχηγός τής άντιπολιτεύσεως ώς

Κωνσταντι νούπολι ν.

))Αύτή ήτο ή στιγμή, κατά τήν όποίαν έκλήθην νά

''εγγραφον περιποιοvν τιμήν είς τήν Κυβέρνησιν
Καραμανλή".

άναλάβω τάς εύθύνας του Κυπριακού. 'Ηγωνίσθημεν

))Αύτή ύπήρξεν ή πολιτική μας έπί του μεγάλου

τότε καί έπετύχομεν νά έπαναληφθοvν αι' συζητή

αύτοv θέματος, τοv Κυπριακού. Καί εlναι πάντα ταυ

σεις, μεταβαλλόμεναι πλέον άπό τριμερείς είς διμε

τα τόσον άληθή, diστε κατ' έπανάληψιν ό ήγούμενος

ρείς.

'Ηγωνίσθημεν καί έπετύχομεν, ή άδιαφορία

του άγώνος τών Κυπρίων, ό 'Εθνάρχης Μακάριος,

τής 'Αμερικής νά μεταβληθή είς εντονον καί ζωηρό ν

έδήλωσεν ότι εύρίσκεται έν άπολύτφ συμπνοίg μέ

ένδιαφέρον ύπέρ τής έπιλύσεως του Κυπριακού καί

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, πρός τήν όποίαν καί έξέ

κατωρθώσαμεν τήν άκαμψίαν καί τήν άμετακίνηiον

φρασε τάς εύχαριστίας του διά τήν άποφασιστικήν

στάσι ν τής άγγλικής Κυβερνήσεως νά τήν άντικατα

συμπαράστασιν πού του παρέχει.

στήση ή προσφορά όχι μόνον τής αύτοκυβερνήσεως,

))Αύτή εlναι ή πολιτική, τήν δποίαν έπιχειροvν οί

άλλά καί τής αύτοδιαθέσεως κατ' άρχήν. 'Εάν λάβε

άντίπαλοί μας νά έμφανίσουν ώς πολιτικήν μειοδο

τε ύπ' όψι ν σας, ότι παρομοίας φύσεως θέματα, διερ

σίας. Αύτοί, οί όποίοι ούδέποτε κατά τό παρελθόν

χόμενα άπό στάδια πολλά, άπαιτοvν διά τήν πλήρη

διενοήθησαν νά άσχοληθοvν καί μέ τό θέμα τής Κύ

έπίλυσίν των χρόνον. μακρόν, δέν δύνασθε παρά νά

πρου, αύτοί οί όποίο ι, όταν έκυβέρνων τήν 'Ελλάδα,

άναγνωρίσητε ότι αύτά τά όποία έπετεύχθησαν έvτός

δέν έδέχθησαν κaν τήν έπίσκεψιν τοv Μακαρίου,

τριμήνου εlναι έπιτεύγματα, τά όποία έπιτρέπουν είς

φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν άπό τούς

τήν Κυβέρνησίν μας νά εlναι ύπερήφανος.

γλους. Αύτοί οί ίδιοι, έπιδιώκοντες προεκλογικάς

ΥΑγ
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έντυπώσεις, έμφανίζονται σήμερον κατήγοροι ήμών,

προεκλογικάς έπαγγελίας. 'Επαγγελίας, αϊτινες, δη

μή σκεπτόμενοι δτι διά τού τρόπου αύτού τραυματί

μιουργούσαι ψευδείς έντυπώσεις καί μεταβαλλόμε

ζουν τήν ίεράν κυπριακή ν ύπόθεσιν. Διά νά μή είπω

ναι εiς βαθείας άπογοητεύσεις, προεκάλεσαν έπικίν

μεν τό χειρότερον, δτι καί μόνη ή συνεργασία μέ

δυνον δυσαρμονίαν μεταξύ λαού καί πολιτικής ήγε

τούς κομμουνιστάς καταφέρει κατ' αύτή ς θανάσιμο ν

σίας. 'Αντί ύποσχέσεων, δύναμαι νά έπικαλεσθώ τήν

πλήγμα.

πολιτείαν μου κατά τό παρελθόν. 'Απέδειξα έμπρά

»'Αθηναίοι,

κτως δτι εύρίσκομαι εlς σταθεράν άντίθεσιν πρός τά

»'Εάν δέν ifμην άποφασισμένος νά άγωνισθώ διά

μεγάλα συμφέροντα, άπέδειξα έμπράκτως, πολιτευό

τήν πλήρη δικαίωσιν τών Κυπρίων, δέν θά εlχον λό

μενος έπί μίαν 20ετίαν, δτι εύρίσκομαι πλησίον τού

γον νά έπισπεύσω τάς έκλογάς. 'Επροτίμησα, χάριν

λαού. Καί έχω τό δικαίωμα, άντί ύποσχέσεων, νά

τών έθνικών αύτών θεμάτων, τήν έπίσπευσιν τών

προβάλω ώς έγγύησιν διά τό μέλλον τήν πολιτείαν

έκλογών, ίνα περιβαλλόμενος μέ τήν έμπιστοσύνην

μου κατά τό παρελθόν.

τού λαού, τά φέρω όπωσδήποτε εiς τό όριστικόν των
τέρμα.

))Γνωρίζω καλώς τάς άνάγκας τού λαού μας, δπως
γνωρίζω καλά καί τόν τρόπον, μέ τόν όποίον δύναν

»'Αθηναίοι,

ται νά θεραπευθούν. Εlναι πλάνη νά νομίζωμεν δτι

))Οί άντίπαλοί μας άντιπροσωπεύουν τό παρελ

δέν ύπάρχει τρόπος νά τακτοποιηθούν καί νά ίκανο

θόν. 'Ημείς άντιπροσωπεύομεν τό μέλλον. Δέν νομί

ποιηθούν αί συνθήκαι τής διαβιώσεως τού λαού.

ζω δτι ύπάρχουν πολλοί μεταξύ τών άκροατών μας,

'Εάν έπιτύχωμεν κάποτε νά νοικοκυρεύσωμεν πολι 

οί όποίοι νά νοσταλγούν τό θλιβερόν αύτό παρελθόν.

τικώς τόν τόπον αύτόν, ύπάρχει τρόπος νά έπιλυθούν

)) 'Ιδού

διατί άπεφασίσαμεν νά άναλάβωμεν τήν

δλα τά προβλήματα τού λαού μας. Κατανοώ τόν πό

πρωτοβουλίαν νέας πολιτικής κινήσεως. 'Υπάρχει

νον τού λαού μας καί εlμαι έτοιμος νά παραμείνω

εiς τήν χώραν μας άφάνταστος πολιτική άθλιότης.

πιστός καί τίμιος ύπηρέτης του.

'Ο έλληνικός λαός, άπό μακρού χρόνου διεπίστωσε

))Αί μεταπολεμικαί γενεαί καλούνται νά άγωνι

τήν άνάγκην τής βαθείας άλλαγής εiς τά πολιτικά

σθούν διά τήν δημιουργίαν μιaς νέας 'Ελλάδος, κα

πράγματα τής χώρας. Δύναμαι νά σaς βεβαιώσω δτι

λούνται νά άγωνισθούν διά τήν δημιουργίαν ένός

έάν ό έλληνικός λαός ύποφέρη, τούτο δέν όφείλεται

καλυτέρου μέλλοντος. Γνωρίζω τήν άγωνίαν καί τάς

εiς τήν έλλειψιν μέσων ύλικών, όφείλεται εiς τό γε

άνησυχίας τών νέων άνθρώπων, γνωρίζω τήν άπαισι

γονός δτι ή Έλλάς άπό άπόψεως πολιτικής κακο

οδοξίαν, άπό τήν όποίαν κατέχονται, άλλά τούς βε

δαιμονεί.

βαιώ δτι δύνανται νά άποβλέπουν μέ αiσιοδοξίαν εiς

)) 'Επfθυμούμεν νά πραγματοποιήσωμεν τήν πολι
τική ν έπανάστασιν τήν όποίαν άπό μακρού χρόνου

τό μέλλον, έάν ύπάρξη ή όρθή έκτίμησις τής κατα
στάσεως .rωί θάρρος πολιτικόν.

έπιζητεί ό λαός. Αύτός εlναι καί ό λόγος διά τόν

))Εlναι έργον αύτών νά θέσουν διά τής ψήφου των

όποίον, άπηλλαγμένος άπό τό πνεύμα τής εύκολίας,

τήν προσεχή Κυριακήν τά θεμέλια μιaς νέας 'Ελλά

τό όποίον διέπει τήν δημοσίαν ζωήν καί άρνηθείς

δος, καλυτέρας τής σημερινής.

οίονδήποτε συμβιβασμόν, άπεφάσισα νά κατέλθω εiς
τόν άγώνα αύτόν μόνος. Δέν άντέχει ή χώρα μας, δέν

)) Ήμείς

έχομεν ώς έπιδίωξιν τόν σχηματισμόν

Κυβερνήσεως όμοιογενούς καί σταθεράς, τήν δημι

άντέχει ό λαός εiς νέας περιπετείας. 'Εδεινοπάθησεν

ουργίαν Κράτους δικαίου, αύστηρού καί ήθικού. Οί

άρκετά τό έθνος, ώστε εlναι άνάγκη νά τεθή τέρμα

άντίπαλοί μας τό όλιγώτερον κακόν πού προσφέρουν

εiς τήν πολιτικήν φαυλότητα καί νά δημιουργηθή

εiς τόν λαόν εlναι ή άκυβερνησία, διότι έμφανίζονται

νέα πολιτική ζωή, εiς τά πλαίσια τής όποίας θά εϋρη

πρό τού λαού, καί τολμώ νά είπω χωρίς έντροπήν, ζη

ό 'Έλλην πολίτης τό δίκαιό ν του καί θά έξασφαλίση

τούντες τήν ψήφον του, ένώ γνωρίζουν έκ τών προ

τήν εύημερίαν του.

τέρων δτι δέν δύνανται νά τού δώσουν Κυβέρνησιν.

))Πιστεύω εiς τήν άνάγκην τής έξυγιάνσεως τής

))Ούδείς άγνοεί εiς τόν τόπον αύτόν δτι άπαραίτη

δημοσίας μας ζωής. Πιστεύω δτι ύπό τήν προϋπόθε

τος προϋπόθεσις διά τήν άνόρθωσιν τής οiκονομίας

σιν αύτή ν εlναι δυνατόν νά έπιλυθούν τά προβλήμα

μας εlναι ή ϋπαρξις πολιτικής σταθερότητας. Διότι

τα τού έλληνικού λαού. Καί

αύτό άνέλαβον τόν

χωρίς αύτή ν δέν δύναται νά ύπάρξη πίστις καί χωρίς

άγώνα, έν τfj πεποιθήσει δτι ύπηρετώ τά συμφέροντα

τήν ϋπαρξιν πίστεως δέν δύναται νά ύπάρξη προσπά

τού λαού. 'Α νέλαβον τόν άγώνα αύτόν μέ πίστιν καί

θεια άνασυγκροτήσεως τής οiκονομίας τής χώρας.

&'

ένθουσιασμόν. Τόν άνέλαβον ύπέρ τού λαού καί διά
τόν λόγον αύτόν ζητώ τήν συμπαράστασίν του.
))Δέν πρόκειται, άκολουθών τό παράδειγμα τών

))Νομίζω δτι όσονδήποτε καί aν εlναι κρίσιμος ή

έπικειμένη έκλογή, εlναι έν ταύτφ άπλή καί εύκολος
άπό

τής

άπόψεως

τοποθετήσεως

του

έκλογέως.

άντιπάλων μου, νά προβώ εiς τήν διατύπωσιν προε

Ήμείς προσφέρομεν τήν σταθερότητα καί τήν δημι

κλογικών ύποσχέσεων. Γνωρίζω καλώς τήν δυσπι

ουργικότητα καί οί άντίπαλοί μας τήν περιπέτειαν

στίαν, τήν όποίαν τρέφει ό έλληνικός λαός πρό τάς

καί τό χάος.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ

374

σεις προσωπικαί, μέ χωρίζει ή πολιτική νοοτροπία.

»'Αγαπητοί 'Αθηναίοι,
»Εϊμεθα άποφασισμένοι νά λάβωμεν δλα τά μέ

'Αλλοιώς άντιλαμβάνονται οί άντίπαλοί μου τήν

τρα, τά όποία θά άνακουφίσουν πραγματικώς τάς

λειτουργίαν τοϋ Κράτους καί άλλοιώς τήν άντιλαμβά

λαϊκάς τάξεις.

νομαι έγώ. 'Αλλοιώς άντιλαμβάνονται οί άντίπαλοί

;;Γνωρίζω τά μέσα έκείνα, διά τών όποίων θά

μου τήν διαμόρφωσιν του έλληνικοϋ μέλλοντος καί

προστατεύσω τά συμφέροντα τών λαϊκών τάξεων.

άλλοιώς τήν άντιλαμβάνομαι έγώ. Αύτή, λοιπόν, εl

VΕχω τήν πρόθεσιν νά δημιουργήσω τάς προϋποθέ

ναι ή αίτία, ή όποία μfiς χωρίζει καί οχι άντιθέσεις

σεις τής πλήρους άπασχολήσεως τών 'Ελλήνων.

προσωπικαί. Διά τόν λόγον αύτόν δέν θά ήθελα νά

άνασκάψωμεν όλόκληρον τήν 'Ελλάδα άπό του

κάμω προσωπικούς χαρακτηρισμούς. 'Αλλά έχω τό

ένός άκρου έως εlς τό άλλον, οχ ι μόνον θά δημιουρ

δικαίωμα νά εϊπω δτι δέν έπέδειξαν οί άντίπαλοί μου

γήσωμεν καί τάς προϋποθέσεις τής άπασχολήσεως

κατά τό παρελθόν τήν εύαισθησίαν αύτήν.

vΑ ν

τών 'Ελλήνων έργατών, άλλά θά δημιουργήσωμεν

»Κατά τάς προσεχείς έκλογάς, προστίθεται ένας

καί μίαν άτμόσφαιραν αίσιοδοξίας, ή όποία εlναι

νέος παράγων, ό όποίος θά έπιδράση εύεργετικώς έπί

άπαραίτητος διά τήν άξιοποίησιν τής δραστηριότη

τής διαμορφώσεως τών πολιτικών πραγμάτων τής

τος του έθνους. Πιστεύω δ τι μία τοιαύτη προσπάθεια

χώρας: ή συμμετοχή τών γυναικών. 'Ο παράγων αύ

εlναι δυνατόν έντός μιfiς τετραετίας νά δώση τούς

τός, μέ τό νά εlναι άπηλλαγμένος άπό τά παλαιά μίση

καρπούς της. 'Η φροντίς διά τούς έργάτας, ή φροντίς

καί πάθη, θά άσκήση τά δικαιώματά του έπ' ώφελείg

διά τούς μισθωτούς άποτελεί στοιχειώδη καί τακτι

τής δημοσίας μας ζωής.

κή ν ύποχρέωσιν του Κράτους. Πιστεύω, έπίσης, δτι

Ι> 'Αθηναίοι,

δέν εlναι δυνατόν νά έπιτύχη οίαδήποτε πολιτική,

»Αύτήν τήν στιγμήν δίδεται ή σκληροτέρα πολι

έάν αί δημόσιαι ύπηρεσίαι δέν λειτουργούν καλώς.

τική μάχη πού έδόθη ποτέ είς τήν χώραν μας. Άπό

VΕχομεν ύπ' ο ψι ν μας νά διαμορφώσωμεν Κράτος, ο{

τήν έκβασιν τής μάχης αύτής θά έξαρτηθή τό μέλλον

ύπάλληλοι του όποίου, ίκανοποιούμενοι δικαίως, θά

τοϋ έθνους. Διακυβεύεται κατ' αύτή ν ή άσφάλεια καί

εlναι δυνατόν νά γίνουν πραγματικοί ύπηρέται του

ή γαλήνη του τόπου μας καί ϊσως τό έλεύθερον πολί

λαού.

τευμα τής χώρας.

»'Αθηναίοι,

>;Σfiς καλώ νά τά προστατεύσετε.

»'Απέδειξα έμπράκτως δτι τά έργα μου εlναι πε

>;Σfiς εύχαριστώ διά τήν συμπάθειαν καί τήν έμ

ρισσότερα τών λόγων μου. Δέν έχω άνάγκηνvά παρά

πιστοσύνην μέ τήν όποίαν μέ ύποδέχεσθε. Σfiς παρέ

σχω ύποσχέσεις ή νά παραπλανήσω τόν λαόν.

χω τήν διαβεβαίωσιν δτι εlμαι άποφασισμένος νά δι

VH θά

δικαιώσω τάς προσδοκίας του έλληνικοuλαοu ή θά

έγκαταλείψω τήν πολιτικήν μου. Μοναδική μου φι

λοδοξία εlναι νά ύπηρετήσω τόν πτωχόν λαόν. Διά
τόν λόγον αύτόν εiς τούς περιωρισμένους τομείς τούς
όποίους διηύθυνα κατά τό παρελθόν, έδημιούργησα

παράδοσιν συγκρούσεως μέ τά μεγάλα συμφέροντα
καί μέ ξένας δυνάμεις.

»Εlμαι άποφασισμένος νά προστατεύσω τόν λαόν
έναντίον οίασδήποτε έκμεταλλεύσεως. Εlμαι άπο

φασισμένος νά προστατεύσω, έκτός τών lδικών του
συμφερόντων, καί τήν έθνικήν μας άξιοπρέπειαν.
»Δύναμαι νά σfiς διαβεβαιώσω δτι καθ ' δλην τήν
πολιτικήν μου σταδιοδρομίαν καί είδικώτερον κατά
τό τελευταίον τρίμηνον, κατά τό όποίον έχω τήν τι

μήν νά κυβερνώ τήν χώραν αύτήν, ούδείς ξένος

έτόλμησεν ούδέ σύστασιν ή εύχήν νά διατυπώση.
'Έχω πολύ άνεπτυγμένον τό αϊσθημα τής προσωπι
κής καί έθνικής άξιοπρεπείας. Δέν άναγνωρίζω είς
κανένα ξένον, όσονδήποτε ίσχυρόν, τό δικαίωμα νά
έχη γνώμην διά τά έσωτερικά πράγματα τής χώρας

μας. Οί άντίπαλοί μου δέν άπέδειξαν κατά τόν πα
ρελθόν δτι έχουν παρομοίαν εύαισθησίαν. Δέν θέλω

καιώσω τήν έμπιστοσύνην σας>;.

Προτοu όλοκληρώσει τήν έπικοινωνία του μέ τό

λαό τής πρωτεύουσας, ό Κ. Καραμανλής ε{χε έπι
σκεφθεί τόν Πειραιa, οπου σχηματίστηκε χωρίς εi
δική προετοιμασία συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων
λαοu μπροστά στά γραφεία τής ΕΡΕ, καθώς καί τή Ν.

Φιλαδέλφεια, τό Περιστέρι καί τό Αiγάλεω. 'Η πα
ρουσία του στίς συνοικίες του λεκανοπεδίου εδωσε
τό εναυσμα γιά τή δημιουργία, παρά τήν κακοκαιρία,
πολυπληθών συγκεντρώσε(ι,)ν, πρός τίς όποίες δ άρ
χηγός τής ΕΡΕ άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. «Δέν
έχω άνάγκην», ε{πε μεταξύ t'iλλων, «νά έπικαλεσθώ
έπιχειρήματα διά νά σfiς πείσω δτι συμφέρον του

τόπου, άλλά καί ίδικόν σας, εlναι νά ύποστηρίξετε
τόν άγώνα πού άνελάβαμεν. VΕχετε ίδίαν άντίληψιν
καί πικρά ν πείραν ποϋ πρόκειται νά όδηγηθώμεν άπό

τούς άντιπάλους μας>>.
'Ενόψει, τέλος, τής έπικείμενης κρίσιμης πολι

τικής άναμετρήσεως, δ Κ. Καραμανλής εδωσε στή

δημοσιότητ<Χ τό άκόλουθο μήνυμα:

νά έμφανισθώ άπό τής θέσεως αύτής κατήγορος. Ού

«'Ελληνικέ λαέ,

τε θέλω νά κάμω προσωπικούς χαρακτηρισμούς, διό

»Αϋριον καλείσαι να εκφράσης τήν κυρίαρχον

τι μέ τούς άντιπάλους μου δέν μέ χωρίζουν άντιθέ-

θέλησίν σου. VΕχων πεποίθησιν είς τήν ψυχραιμίαν
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καί τήν πολιτικήν ώριμότητα του 'Έλληνος, εlμαι

δηλώσεις του στή Νέα 'Υόρκη, επαναβεβαίωσε τήν

βέβαιος δτι ή έκλογή θά διεξαχθή μέ τήν προσήκου

πρόοδο πού εχει σημειωθεί στήν εξέλιξη του κυπρι

σαν είς άληθώς δημοιφατικήν χώραν ευπρέπειαν καί

ακοί> ζητήματος καί έξήρε, γιά μιά άκόμη φορά, τή

τάξιν. Ό έκλοyικός άγών, ώς μή ώφειλε, κατέστη

συμπαράσταση τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί του

άγών του έθνους κατά του κομμουνισμου. Άπό τόν

έλληνικοu λαοί> στόν άγώνα γιά τήν 'Ένωση.

άγώνα aυτόν ουδείς έχει δικαίωμα νά λείψη. ουδείς

'Έλλην καί ουδεμία Έλληνίς έπιτρέπεται νά δεί

18

ξουν όλιγωτέραν πίστιν aπέναντι τής Έλλάδος άπό
δσον ό κομμουνιστής είς τό κομμουνισμόν.
))Καμμία ψήφος δέν πρέπει νά ριφθή έπί ματαίφ
ύπέρ ύποψηφιοτήτων, α{ όποίαι ουδεμίαν έχουν έλ
πίδα έπιτυχίας. Πiiσα ψήφος, μή διδομένη ύπέρ
ήμών, δίδεται ύπέρ του κομμουνισμου.
))Μέ τήν πίστιν έπί τήν Νίκη ν, προοιωνίζομαι μί

αν καλυτέραv αϋριον διά τήν Έλλάδω).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

'Η μεταρρύθμιση του φορολογικοί> συστήματος
-δηλώνει δ Κ. Καραμανλής σέ επιτροπή έπαγγελ

ματιών καί βιοτεχνών πού τόν επισκέφθηκε καί του

άνέπτυξε τά αiτήματά της

άποτελειενα άπό τά

-

κύρια καί σοβαρότερα μελήματά του.

Πράγματι

τόνισε χαρακτηριστικά

-

-

οί ώμοι

τών παραγωγικών τάξεων γογγύζουν άπό τή βαρειά
φορολογία καί τίς πολύπλοκες διατυπώσεις πού

άπαιτεί ή εϊσπραξη τών φόρων. Καί διαβεβαίωσε

18

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

τούς επαγγελματοβιοτέχνες δτι, μετά τίς εκλογές, θά

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ άφορμή τήν επανάληψη

μεριμνήσει γιά τήν εξυγίανση του φορολογικοί> συ

τών άντιπολιτευτικών επικρίσεων γιά τό χειρισμό

στήματος, τήν άπλούστευση τής ισχύουσας διαδικα

του κυπριακοί> ζητήματος, κάμει τήν άκόλουθη δή

σίας καί τήν άπαλλαγή τών παραγωγικών τάξεων

λωση:

άπό τό βάρος τής τηρήσεως τών περισσότερων άπό

«0{

άρχηγοί τής aντιπολιτεύσεως έπεχείρησαν

καί χθές νά καπηλευθουν προεκλογικώς τό Κυπρια
κόν. 'Επεκαλέσθησαν δέ πρός τουτο, έν γνώσει των,
καί πάλιν άνακριβείας. Παρ' δτι διά πρώτην φοράν
έπί τών ήμερών τής ίδικής μας Κυβερνήσεως ή Μεγά

λη Βρετανία άνεγνώρισε τήν άρχήν τής aυτοδιαθέ
σεως, ή tλληνική Κυβέρνησις έκρινε δίς aπορριπτέ
ας, τήν 28ην Νοεμβρίου καί τήν 2αν Δεκεμβρίου, τάς
σχετικάς προτάσεις, διότι αύται άφηναν άμφιβολίας
ώς πρός τόν τρόπον καί τόν χρόνον τής έφαρμογής
τής aυτοδιαθέσεως.

)) Ή tλληνική Κυβέρνησις δχι μόνον ήρνήθη

νά

συστήση είς τούς Κυπρίους τήν άποδοχήν τών έν
λόγφ προτάσεων, άλλά aπηύθυνε τήν 5ην Δεκεμβρί

ου έγγραφον, εlς τό όποίον έτόνιζεν δτι δύναται νά
παρέμβη, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αί άγyλικαί προτά
σεις θ' άνεγνώριζον: α) aυτοδιάθεσιν aπηλλαγμένη ν
τών δρων καί τών προϋποθέσεων, αϊτινες καθίστων
aμφίβολον τήν έφαρμογήν της, β) τόν καθορισμόν

χρόνου διά τήν πραγματοποίησι ν aυτής καί γ) φιλε
λεύθερον Σύνταγμα, δηλαδή πλήρη αυτοκυβέρνησιν

τίς τρέχουσες διατυπώσεις. Δέν επιτρέπεται νά μή
γνωρίζει δ επαγγελματίας καί βιοτέχνης τί πρόκειται
νά πληρώνει καί ε{ναι άπαράδεκτο νά άντιμετωπίζε

ται άπό τά όργανα τής πολιτείας ώς εχθρός του Κρά

τους. 'Ο φορολογούμενος

19

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

λειψε τήν aυτοδιάθεσιν, ώς άνακριβώς ίσχυρίζεται ή

47,38%

τών

ψήφων, έξασφαλίζει τήν άπόλυτη πλειοψηφία στό
Κοινοβούλιο, μέ

165

εδρες εναντι

σμένης άντιπολιτεύσεως καί

132 τής συνασπι
3 άνεξαρτήτων.

Τά επίσημα άποτελέσματα τών βουλευτικών εκλο

γών τής 19ης Φεβρουαρίου

1956, εΙναι τά άκόλουθα:
Νόμιμος πληθυσμός: 7.395.219. 'Εγγεγραμμένοι
έκλογείς: 4.507.907. Έψήφισαν: 3.379.445 (ποσοστό
συμμετοχής τών εγγεγραμμένων: 74,97%). 'Έγκυρα
ψηφοδέλτια: 3.364.367. Σύνολ<;> έδρών: 300. Σύνολο
υποψήφιων βουλευτών: 976.
Κατανομή ψήφων καί έδρών
Ψήφοι σέ άπόλυτους
Κόμματα
'Εθνική Ριζοσπαστική
'Ένωσις

ποιητικόν. ΥΕκτοτε ουδεμία μεταβολή έπήλθεν είς

Δημοκρατική

τήν γραμμήν τής tλληνικής Κυβερνήσεως, ή όποία,

'Ένωσις

δπως κατ' έπανάληψιν έδηλώθη ύπό του 'Αρχιεπι

Κόμμα

Τήν ϊδια ήμέρα δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σέ

στηρίζει

Οί βουλευτικές εκλογές διεξάγονται μέ άπόλυτη

κρουσε, διότι προσεφέρετο κατά τρόπον μή lκανο

'Εθναρχίαν)).

-

1956

aντιπολίτευσις, άλλά καί προσφερθείσαν, τήν aπέ

σκόπου καί έμου, καθωρίσθη άπό συμφώνου μέ τήν

κατέληξε

ήσυχία καί τάξη. 'Η ΕΡΕ, μέ ποσοστό

ώς μεταβατικόν στάδιον.
))Συνεπώς, ή Κυβέρνησις δχι μόνον δέν έγκατέ

-

τήν οiκονομική ϋπαρξη του Κράτους.

Προοδευτικών

άριθ. έπί

%

'Έδρες

1.594.112 (47,38%)

165

1.620.007 (48',15%)

132

74.545 (2,2 %)

Λαϊκόν
Κοινωνικόν Κόμμα
'Ανεξάρτητοι

29.375 (0,88%)
46.322 (1,57%)

3
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'Ο &ρχηγός τής ·Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώ

σεως, Κ . Καραμανλής, μετά τήν εκδοση τ&ν δριστι
κ&ν aποτελεσμάτων, εκαμε τήν &κόλουθη δήλωση :

γικου αuτου όργίου τό άποτέλεσμα δέν άναγνωρίζομεν)).

Σέ &πάντηση, δ ύπουργός Προεδρίας Γ . Ράλλης

&νακοίνωσε:

«Αiσθάνομαι βαθείαν ίκανοποίησιν διότι δ έλλη
νικός λαός, μέ άπόλυτον κατανόησιν τής σημασίας

«Χωρίς νά αναμένουν οί άρχηγοί τής Δημοκρατικής

του έκλογικου άγώνος καί τών συνεπειών τής έπι

' Ενώσεως τήν τελικήν συγκέντρωσιν τών αποτελεσμάτων

κρατήσεως τών μετά τών κομμουνιστών συνεργα

καί παραβλέποντες τά θετικά έκλογικά δεδομένα τής λαϊ

σθέντων άντιπάλων μας, έδωσεν είς τήν ΒΡΕ τήν
πλειοψηφίαν καί τήν δύναμιν νά προχωρήση είς τήν

πραγματοποίησι ν του προγράμματός της. 'Η έναντί
ον μας συνένωσις δλοκλήρου του παλαιου πολιτικου
κόσμου, προσδίδει δλως ίδιαιτέραν σημασίαν είς τήν

κής έτυμηγορίας , ώς εΙναι αί βουλευτικαί εδραι , αί όποίαι
καί μόνον είς δλας τάς δημοκρατικάς χώρας άποτελοuν τό
άποφασιστικόν κριτήριον καθορισμοί) τής πλειοψηφίας ,
άποπειρώνται, βάσει άρνητικών στοιχείων, νά συναγάγουν
τό αuθαίρετον συμπέρασμα περί δήθεν Κυβερνήσεως μει
οψηφίας.

νίκην του έλληνικου λαου. 'Απευθύνω θερμάς εύχα

>>'Αλλά καί έάν ή Κυβέρνησις ύπελείπετο τελικώς είς

ριστίας πρός δλους τούς "Ελληνας καί τάς 'Ελληνί

άριθμόν ψήφων άπάντων τών πρός αuτήν άντιθέτων κομμά

δας πού άνταπεκρίθησαν είς τήν πρόσκλησίν μας.

των καί άνεξαρτήτων συνδυασμών , τοuτο οuδόλως θά άπε

Ό έκλογικός άγών, παρ ' δλην τήν όξύτητα τήν

τέλει έπιχεί ρημα έπαληθεuον τόν ίσχυρισμόν τών άρχη

δποίαν του προσέδωσεν ή άνάμειξις τής άκρας

γών τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως καί τοuτο διότι, ώς εΙ ναι

'Αριστεράς, διεξήχθη μέ τάξιν άπόλυτον καθ' δλην

γνωστόν, ύφ' οίοδήποτε έκλογικόν σύστημα δέν ε{ναι

τήν χώραν. Θεωρώ χρέος μου νά συγχαρώ τόν λαόν

καί τούς όπευθύνους κρατικούς λειτουργούς διά τήν
aψογον διεξαγωγήν τών έκλογών.
»'Η περίοδος του έκλογικου άνταγωνισμου έτερ

άναγκαίον, άλλά οϋτε καί δυνατόν, νά συμβαδίζη πάντοτε
τό ποσοστόν τών ψήφων πρός τόν άριθμόν τών έδρών. Τά
παραδείγματα εΙ ναι άπειρα καί έν ' Ελλάδι καί είς τάς άλ
λας χώρας τής Εuρώπης.

))Οί\τω, κατά τάς άγγλικάς έκλογάς του 195ι, ή Κυβέρ

ματίσθη. Τώρα, όφείλομεν δλοι νά στρέψωμεν τήν

νησις Τσώρτσιλ , καίτοι έπέτυχε ποσοστόν μόνον

σκέψιν μας άποκλειστικώς είς τό μέλλον του τόπου

τών ψήφων κατέλαβε 32ι εδρας , ένώ τό ' Εργατικόν κόμμα,

47,9%

καί νά άφοσιωθώμεν εlς τό έργον τής δημιουργίας,

λαβόν

τό δποίον, εύλόγως, άξιοί ή χώρα άπό δλους ήμaς.

σεως είς ποσοστόν, περιωρίσθη είς

Μaς άναμένει δλους έργον βαρύ. 'Ημείς ύποσχόμε

λά καί περαιτέρω : Κατά τάς έκλογάς του Μαίου ι955, τό

θα νά πράξωμεν τό καθήκον μας άπέναντι του έλλη

Συντηρητικόν κόμμα μέ ποσοστόν

νικου λαου)).

εδρας, τά δέ ύπόλοιπα κόμματα μέ ποσοστόν 5Ο,ι4% ελα

βον μόνον

'Ο &ρχηγός τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως, Γ.
Παπανδρέου, δήλωσε:

«' Αδίστακτον

ύπήρξε τό έκλογικόν δργιον τής Κυβερ

στρατιωτικούς, οί όποίοι έψήφισαν κατά διαταγήν καί δχι
κατά συνείδησιν . Παρ ' δ λα ταuτα ή Δημοκρατική υΕνωσ ις
ένίκησε. ~Ελαβεν ή Δημοκρατική υΕνωσις

285

ύπερτερήσαν τής Κυβερνή

294 μόνον

εδρας . ' Αλ

49,86% έξησφάλισε 344

εδρας .

))'Εξ άλλου, είς τήν Γαλλίαν, είς τάς έκλογάς τής 2ας
'Ιανουαρίου ι 956, τό κόμμα Πουζάντ μέ ποσοστόν ι ι%

νήσεως τών "νέων άνδρών", καί ίδίως δσον άφορά τούς

φων καί ή ΕΡΕ

49% τών ψήφων, δηλαδή

.1.626.286

ψή

1.482.688.

>>'Αλλά, ένώ δ έλληνικός λαός εδωσε τήν πλειοψηφίαν
είς τήν Δημοκρατικήν 'Ένωσιν, τό έκλογικόν σύστημα τής

Κυβερνήσεως μεταβάλλει τήν πλειοψηφίαν του λαου είς
μειοψηφίαν βουλευτών!
>>Τό προφανές συμπέρασμα εΙναι δτι ή σημερινή Κυ
βέρνησις εΙναι Κυβέρνησις μειοψηφίας, δέν εΙναι δημο
κρατική Κυβέρνησις καί κατά συνέπειαν δέν εχει τό δι
καίωμα νά παραμείνη είς τήν άρχήν)).

Καί σέ συμπληρωματική δήλωσή του, παρατή
ρησε:

«'Όλαι αί πληροφορίαι αί όποίαι φθάνουν άπό τάς

τών ψήφων ελαβε

49 εδρας,

ένώ οί Λαϊκοί Ρεπουμπλικάνοι

μέ ποσοστόν ι2%, δηλαδή μέ διαφοράν μόνον ι% έπί πλέ
ον, έπέτυχον

έκέρδισαν
στόν

25%

93

68

εδρας, οί σοσιαλισταί μέ ποσοστόν ι6%

εδρας καί τέλος οί κομμουνισταί μέ ποσο 

συνεκέντρωσαν ιsι εδρας.

))Χαρακτηριστικώτερον άκόμη τών τελευταίων γαλλι

κών έκλογών, εΙναι τό γεγονός δτι τό κόμμα Πιναί, ένώ
έκέρδισεν είς ψήφους

2% έν

συγκρίσει πρός τάς προηγου

μένας έκλογάς, έν τούτοις άπώλεσε

42

εδρας. Καί άντιθέ

τως, τό Κομμουνιστικόν κόμμα μέ μείωσιν κατά

1% τών
53 τάς

ψήφων, <iς ε{χε λάβει προηγουμένως, ηϋξησε κατά
~ν τij νέ~ Βουλij εδρας του .

))Παρά ταuτα, οuδείς διενοήθη κάν νά άμφισβητήση
τήν έκ τών προαναφερθεισών έκλογών είς εδρας κατάστα
σιν καί κατανομήν τής πλειοψηφίας.

>>'Αλλά καί είς τήν χώραν μας, κατά τάς περισσοτέρας
έκλογάς τής τελευταίας 25ετίας, παρετηρήθησαν άνάλογα

φαινόμενα . Οuτω, κατά τάς έκλογάς του
Φιλελευθέρων, μέ

391.000

1932 τό κόμμα τών
98 εδρας, ένώ
ψήφους κατά 5.000 κα ί

ψήφων έπέτυχεν

έπαρχίας , έπιβεβαιοuν τό άφάνταστον έκλογικόν δργιον

τό Λαϊκόν κόμμα , ύπερτερήσαν είς

τής Κυβερνήσεως, τό όποίον εχει προκαλέσει τήν άγανά

λαβόν

κτησιν καί τήν έξέγερσιν του λαου. 'Η βία καί νοθεία ή ό 

Λαϊκόν κόμμα, μέ

ποία ήσκήθη δέν εχει προηγούμενον . 'Εξ όνόματος τής

ένώ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων μέ 5ι4.000 ψήφων ύστέ

πλειοψηφίας του έλληνικου λαου είδοποιοuμεν δτι του έκλο-

ρησε κατά

396.000, περιωρίσθη είς 95 εδρας μόνον. Τό ι933, τό
507.000 ψήφων κατέλαβεν ι35 εδρας,
30 εδρας,

λαβόν μόνον ιοs. Καί , τέλος κατά τάς
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έκλογάς του

αν των νά τήν καταστήσουν περισσότερον συγκεκριμένην

τρώσαντα

1952, μέ 783.000 ψήφων, δ 'Ελληνικός Συνα
247 tδρας, ένώ τά άλλα κόμματα συγκεν
808.000 ψήφων, κατέλαβον μόνον 53 tδρας.

του. 'Οφείλουν, δμως, τήν γενική ν περί όργίου καταγγελί

γερμός έκέρδισε

διά τής ύποβολής ένστάσεων έπί έκάστης χωριστά περι

»'Ανεξαρτήτως δμως τούτων, θά ώφειλον οί κ.κ. άρ

πτώσεως στό 'Εκλογοδικείο. Τό άνώτατο αύτό όργανο, τό

χηγοί τής άντιπολιτεύσεως νά γνωρίζουν δτι ή Κυβέρνη

όποίο θά κρίνει τελεσιδίκως περί τής έγκυρότητος τών

σις εχει τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τών ψήφων τών μ ή

έκλογών, άπαρτίζεται, ώς γνωστόν, άπό άντιπροσώπους

κομμουνιστών, πράγμα δπερ καί μόνον εχει σημασίαν».

τής κορυφής τής δικαστικής ίεραρχίας καί θά πρέπει συ
νεπώς δλοι νά δεχθώμεν δτι θά κρίνει μέ άμεροληψία,

Τούς ίσχυρισμούς τών έκπροσώπων τής Δημο

σύμφωνα πρός τήν ύψη λ ή παράδοση τής έλληνικής Δικαι

κρατικής 'Ενώσεως άντικρούει, σέ κύριο άρθρο, καί

οσύνης . Καί δέν νομίζομε νά εlναι δικαιολογημένοι οί φό

«Τό Βήμα»:

βοι του Βενιζέλου δτι ή Κυβέρνηση θά θελήσει νά έπηρεά

σει τό 'Εκλογοδικείο στήν κρίση του ή νά άσεβήσει πρός
Σέ έξαιρετικές δριμείες δηλώσεις των ο{ άρχηγοί του

τίς άποφάσεις του. Τό πρώτο θci άποτελουσε προσβολή

Δημοκρατικου Κέντρου άμφισβήτησαν χθές τό εγκυρο τών

κατά τής έλληνικής Δικαιοσύνης καί τό δεύτερο άνατροπή

άποτελεσμάτων τών προχθεσινών έκλογών άρνηθέντες είς

του πολιτεύματος. Θά επρεπε, συνεπώς, δλοι, άφήνοντες

αύτόν (τόν Κ . Καραμανλήν) τό δικαίωμα νά σχηματίσει

κατά μέρος δικαιολογημένες πικρίες άλλά καί άσκοπες όξύ

βάσει αύτών τήν νέαν Κυβέρνηση. Τά έπιχειρήματά των

τητες, νά άναθέσουν μέ έμπιστοσύνη καί καλή θέληση τήν

εlναι δύο κυρίως: Τό πρώτον, δτι ή Δημοκρατική "Ενωσις

λύση τών διαφορών των στό 'Εκλογοδικείο. Καί αuριο,

ελαβε στά πολιτικά τμήματα

δταν συνέλθει ή νέα Βουλή, θά εχει τήν εύχέρεια ή άντιπο

24.000

περίπου ψήφους πε

ρισσότερους άπό τήν ΕΡΕ . Συνεπώς Κυβέρνηση τής τε

λίτευση νά άσκήσει ύπεύθυνον tλεγχο κατά τής Κυβερνή

λευταίας θά ε{ ναι Κυβέρνηση μειονοψηφίας. Καί τό δεύτε

σεως γιά τίς ύπερβάσεις τίς δποίες τής καταλογίζει 255 •

ρο, δτι τό ύπέρ τής Κυβερνήσεως άποτέλεσμα ύπήρξε
προϊόν «άδιστάκτου όργίου βίας καί νοθείας», πού δέν εχει
τό προηγούμενό του στήν πολιτική μας {στορία.

·Η έπισήμανση τής βαρύτητας τών έκλογών τής
19ης Φεβρουαρίου άποτέλεσε τό άντικείμενο πολ

Τό πρ&το έπιχείρημα εlναι βάσιμο, διότι στηρίζεται σέ

λών σχολίων καί άρθρων άπό τίς στήλες τόσο τοϋ

έπισήμους άριθμούς. ·Η ΕΡΕ μειοψηφεί, πράγματι, άπέ

έλληνικοϋ όσο καί τοϋ ξένου τύπου. Χαρακτηριστι

ναντι τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως, σέ άριθμό ψήφων.

κή εΙναι ή άνάλυση τοϋ Α. 'Αντωνακάκη μέ τόν τίτ

'Αλλ' έκτός του δτι ή διαφορά αύτή θά μειωθεί, προφα

λο <Πό θεμελιώδες γεγονός τής 19ης Φεβρουαρίοω):

νώς, μέ τά στρατιωτικά άποτελέσματα, οϋτε ή συνταγματι
κή οίκονομία οϋτε ή πολιτική παράδοση τής χώρας μας

'Όλων τά βλέμματα εlχον έλκυσθή τήν Κυριακήν τήν

έμποδίζουν νά σχηματισθεί Κυβέρνηση άπό tνα κόμμα, τό

νύκτα είς τούς άριθμούς τών ψήφων καί είς τούς άριθμούς

όποίο ελαβε όλιγώτερους ψήφους, έκέρδισε δμως περισσό

τών έδρών διά νά διαπιστωθή κατά πόσον ή 'Εθνική Ριζο

τερες βουλευτικές tδρες άπό τούς άντιπάλους του.

σπαστική 'Ένωσις θά εlχε τήν πλειοψηφίαν, καί έντευθεν,

Συνέβη καί άλλοτε στήν 'Ελλάδα, άκόμη καί κατά τίς
μοιραίες έκλογές του

1920,

τά ήττηθέντα σέ άριθμό έδρών

άν θά ήδύνατο νά σχηματίση Κυβέρνησιν. Καί χθές πολ
λοί εlναι έκείνοι οί δποίοι άπησχολήθησαν μέ τούς άρι

κόμματα νά εχουν κερδίσει τήν πλειοψηφίαν του λαου,

θμούς

άλλά ούδείς έσκέφθη τήν νομιμότητα του σχηματισμου

πέντε, τήν μίαν περισσοτέραν ή όλιγωτέραν τής Θεσσαλο

τοιούτων «Κυβερνήσεων μειοψηφίας». Τό πλειοψηφικό σύ

νίκης. Έζήσαμεν καί ζώμεν, δπως λέγει ή κοινοτοπία, μέ

στημα έπιφυλάσσει συχνά τέτοιες έκπλήξεις καί αύτός ε{

σα είς τό δάσος καί δέν είμεθα είς θέσιν νά ίδωμεν τό δάσος

ναι δ λόγος γιά τόν όποίο δ άείμνηστος 'Αλέξανδρος Πα

δλόκληρον ώς σύνολον. Φαίνεται δτι μάς διέφυγεν ή κυρία

παναστασίου, δδηγηθείς άκριβώς άπό τά άποτελέσματα του

είκών, ή πλήρης είκών τής προχθεσινής έκλογής . Αύτή, ή

έπρωτοστάτησε στήν καθιέρωση τής άναλογικής

άνετος θέα τής δποίας έπιτρέπει νά διαγνω, σθή δτι τό θεμε

στήν ·Ελλάδα. Μέ άλλο σύστημα άλλα θά ήσαν καί προ

λιώδες πολιτικόν γεγονός τής Κυριακής ύπήρξε τουτο:

χθές τά σέ tδρες άποτελέσματα.

ενας μέγας κόσμος έλληνικός, έθνικόφρων, άνευ συμβιβα

1920,

-

τάς τρείς tδρας τής Πιερίας, τής Ροδόπης τάς

'Αλλά μέ αύτό εγιναν ο{ έκλογές καί συνεπώς οί έκ τών

σμών μέ τόν κομμουνισμόν καί προοδευτικός κατά τά πο

ύστέρων διαμαρτυρίες δέν εlναι δυνατόν νά άνατρέψουν

λιτικά, τά οίκονομικά καί τά κοινωνικά αίτήματα, άπέκτη

νομικώς τήν δημιουργηθείσα πραγματικότητα. Τό μόνο

σεν αίρετόν, έκ τών καλπών ήγέτην. 'Αλλά ίσως ε{ναι

πολιτικό άποτέλεσμα πού ήμπορεί νά προέλθει άπό τήν

άνάγκη νά άποσυρθώμεν έκείθεν τών παρυφών του δάσους

ύπογράμμιση τών άδικιών του ίσχύσαντος συστήματος, θά

διά νά ίδωμεν τήν πλήρη είκόνα καί μάλιστα είς τήν ίστο

ε{ ναι ή μελλοντική του καταδίκη . Κανείς δμως δέν δύναται

,ρικήν έξέλιξιν τής δημιουργίας της.

νά έμποδίσει τήν ΕΡΕ νά σχηματίσει Κυβέρνηση, άφου ελα

Διά νά τήν ίδωμεν ετσι πλήρη, πρέπει νά άνατρέξωμεν είς

βε τήν πλειοψηφία τών έδρών καί μάλιστα μέχρις ώρισμέ

τό παρελθόν, είς τήν άμέσως μετά τήν άνάδειξιν του μα

νου ϋψους, άνεξαρτήτου άπό τά στρατιωτικά άποτελέσματα.

καρίτου Παπάγου ώς πρωθυπουργου, τό έρωτηματικόν: τί

Μένει τό δεύτερο έπιχείρημα, του προεκλογικου όργί

θά έγίνετο μέ τόν έθνικόφρονα κόσμον τής' Ελλάδος δταν

ου. 'Εφόσον οί Παπανδρέου καί Βενιζέλος πιστεύουν δτι

δ Παπάγος θά άπεσύρετο άπό τήν σκηνήν; Είς τό έρώτημα

διεπράχθη πράγματι παρόμοιο όργιο, δέν εlναι άπλώς δι

τουτο προσετέθη- προϋπήρχεν ίσως- ενα άλλο: είς τόν

καίωμά των άλλά καί ύποχρέωσίς των νά τό καταγγείλουν

τόπον μας πλήν του παλαιου, του όνομαζομένου «ΠΟλιτι

είς τόν έλληνικόν λαόν, εύλόγως εύαίσθητον είς πάσαν

κου κόσμου», ύπάρχει ενας νέος κόσμος, δλόκληρος ή

άπόπειραν στραγγαλισμου ή παραχαράξεως τής θελήσεώς

·Ελλάς, δπως 'έξήλθεν άπό τήν χοάνη ν τής πολεμικής καί
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τής μεταπολεμικής δοκιμασίας. Πρόκειται περί του νέου

επιβιώσεως τής Κυβερνήσεως Καραμανλή μέ τά στε

κόσμου, έθνικόφρονος τήν ψυχήν, προοδευτικου, ριζο

νά κοινοβουλευτικά περιθώρια πού του παρείχε ή

σπαστικου είς δ,τι άφορα τά πολιτικά, τά οίκονομικά καί

έκλογική νίκη.

τά κοινωνικά αίτήματα. Αuτός ό νέος κόσμος ε{χε τό αίτη
μα τής άλλαγής καί είς δ,τι άφορα τούς σκοπούς καί είς

'Αξιοσημείωτο εΙναι τό γεγονός ότι, ό>ς τήν ήμέ

δ,τι άφορα τάς μεθόδους καί τά όργανα, τό πολιτικόν &μ

ρα διεξαγωγής τών εκλογών, ό διεθνής τύπος άφενός

ψυχον υλικόν. Τό έρώτημα ήτο άν θά έγίνετο κάποτε ή

εΙχε επισημάνει τήν κρισιμότητα καί συχνά έκφρά

άλλαγή πραγματικά καί οχι είς τά πλαίσια τής συνήθους

σει άνησυχία γιά τήν εκβαση τών επικείμενων έκλο~

εuθηνής ρητορείας τών προεκλογικών έξωστών καί τών
δημοσιογραφικών στηλών τών λογιωτάτων τής δημοτικής
μας γλώσσης. 'Ο θάνατος του Παπάγου κατέστησε τήν

άπάντησιν είς τά έρωτήματα αuτά έπιτακτικήν. ' Η άπάν
τησις δέ ή το προδήλως δίπτυχος. 'Η πολιτική ζωή του

&θνους &πρεπε νά άνανεωθή καί είδικώς ό έθνικόφρων κό
σμος &πρεπε νά άποκτήση ήγέτην προσφέροντα λύσιν είς
τό πρόβλημα τής άλλαγής, λύσιν {κανοποιητικήν.

Τά αίτήματα αύ.τά έφήπτοντο του πολιτειακου μηχανι

γών καί άφετέρου δέν ε{χε πράγματι καταλήξει στή
διατύπωση συγκεκριμένης προβλέψεως. 'Η

«Figaro»

χαρακτήριζε τόν Κ. Καραμανλή ώς τό «νέο άνθρω
ΠΟ>>, δ δποίος «διακρίθηκε γιά τόν δυναμισμό του»,
ώς ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, άλλά άπέδιδε ίδιες

πιθανότητες στούς δύο άντίπαλους σχηματισμούς, μέ
μιά πιθανή τάση πρός τήν 'Αριστερά. Οί

«Times»

του Λονδίvου έπεσήμαιναν ότι ή εκλογή έντοπίζεται

σμου τής χώρας, του όποίου οί παράγοντες εΙναι οί γνω

στή διαμάχη μεταξύ τής ΕΡΕ του Κ. Καραμανλή καί

στοί δύο. 'Όταν είς τάς άρχάς 'Οκτωβρίου, ό ~ Αναξ, άκο

τών ήγετών του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς, οί

λουθών τόν θεμελιώδη Νόμον, &δωσε τήν εντολήν σχημα

τισμου Κυβερνήσεως είς τόν κ. Καραμανλήν, ό ε{ς παρά
γων, ό άνώτατος ~ Αρχων, έτελείωσε τόν ρόλον του. Είς ενα

πρόσωπον, πολιτικόν, ριζοσπαστικόν είς τάς έπιδιώξεις
καί τάς μεθόδους, /;θνικόφρον, τοποθετημένον είς τά κοι
νωνικά πλαίσια τών έργαζομένων ' Ελλήνων, νέον τήν

ήλικίαν, ευρισκόμενον είς μόνιμον άντίθεσιν μέ τά συμφέ
ροντα τής έντοπίας καί τής άλλοδαπής οίκονομικής όλι

γαρχίας, εΙχεν ήδη έπενδυθή μία γενική, άλλά άκόμη
άμορφοποίητος εμπιστοσύνη τών λαϊκών μαζών .• ο άνώ
τατος " Αρχων, έν τij έκπληρώσει του λειτουργήματός Του ,

όποίοι συνασπίστηκαν μέ μοναδικό στόχο τήν ηττα
του Κ. Καραμανλή καί τήν προκήρυξη νέων εκλογών

μέ τό σύστημα τής άναλογικής.
Στή Νέα 'Υόρκη, οί

«Times»

προέβλεπαν ότι ή

ΕΡΕ θά ερχόταν «άκριβώς πίσω» άπό τόν κύριο άντί
παλό της, ύπογραμμίζοντας, παράλληλα, ώς γενική
διαπίστωση, ότι ή δημοτικότητα του 'Ελληνικοu
Συναγερμοί) εΙχε μειωθεί αισθητά καί ότι στίς παρα
μονές του θανάτου του στρατάρχη Παπάγου εΙχαν

είχε τό αίσθητήριον τής ψυχολογίας του λαου, Ί'Jσθάνθη

παρουσιαστεί «σοβαρά σημεία διαλύσεως». Τέλος, ή

καί Ί'Jννόησε τήν εμπιστοσύνη ν των. 'Ο θεμελιώδης Νόμος

«Monde»

εξέφραζε άνησυχία γιά τό μέλλον:

καί αί περιστάσεις έβοήθησαν. 'Η τότε Βουλή &δωσε τόν
τύπον τής νομιμότητος μέ τήν ψήφον τής έμπιστοσύνης

'Απλή διαδικασία, οί γενικές έκλογές τής 19ης Φε

της .• ο ετερος παράγων, δ λαός, έκλήθη προχθές νά επιβε

βρουαρίου προσλαμβάνουν δλοένα καί περισσότερο τόν

βαιώση άν δ κ. Καραμανλής ήτο ήγέτης διωρισμένος ή

χαρακτήρα ένός δημοψηφίσματος, μιας σκληρής δοκιμα

αίρετός. Τόν άνέδειξεν ήγέτην' αίρετόν τών λαϊκών έκείνων

σίας. Πράγματι, δ έκλογικός συνασπισμός, ό δποίος καλύ

μαζών, αί δποίαι &χουν καταστήσει πραξιν τήν άνευ συμ

πτει τόν χώρο άπό τόν Τσαλδάρη rος τήν ΕΔΑ, προκάλεσε

βtβασμου μέ τούς κομμουνιστάς έθνικοφροσύνην, καί αί

όξείς ψυχολογικές άντίδρασεις μεταξύ δσων διαβλέπουν

τημα τήν άλλαγήν, πολιτικήν , οίκονομικήν, κοινωνικήν.

κίνδυνο άπό τήν 'Αριστερά. Γιά τούς τελευταίους αuτούς,

'Η άνωτέρω άνάλυσις Ι;χρειάζετο, διά νά φανή καθαρά

ή Δημοκρατική 'Ένωση εΙ ναι συνώνυμη μέ τό Λαϊκό Μέ

ή είκών τής προχθεσινής έκλογής καί νά καταστή σαφές

τωπο, τήν κοινωνική άναταραχή, τίς έσωτερικές διαμάχες,

καί εuδιάκριτον τό κεντρικόν της σημείον: δτι ό έθνικό

τήν έκδήλωση νέων περιπετειών, έσωτερικών καί έξωτερι

φρων προοδευτικός κόσμος , δστις εχει βαθείας προεκτά

κών. 'Ελάχιστα τούς άπασχολεί δτι δέν θά έκλέγονταν

σεις καί είς τόν άλλον κόσμον πού έψήφισε τά κόμματα

περισσότεροι άπό είκοσι κομμουνιστές άντt'ιφόσωποι στό

του Κέντρου, άπέκτησεν ήγέτην . Τοιαυτα φαινόμενα δέν

Κοινοβούλιο. Τό οuσιώδες, κατά τήν άποψή τους , είναι δτι

είναι καθημερινά είς τόν πολιτικόν βίον. Παρουσιάζονται

αuτή ή δ μάδα θά άποτελέσει πόλο ελξεως, κατά . μείζονα

κατα άραιά διαστήματα, εστω καί άν ή άνάγκη των είναι

λόγο έπικίνδυνη, /;φ ' δσον τό Κέντρο εΙναι διασπασμένο

πολλάκις έπί μακρόν εκδηλος

-

συνοψιζομένη είς τήν

φράσιν: «Πρέπει νά ευρεθή άρχηγός». Σήμερον υπάρχει

καί ή Δεξιά δέν &χει άναλάβει άπό τήν πολιτική άποτυχία
του 'Ελληνικού Συναγερμου.

άρχηγός. ' Ο Καραμανλής συγκεντρώνει έλπίδας πολλά

'Η 'Ελλάδα άπειλείται εκ νέου νά διαιρεθεί άέ δύο

πολύ περισσοτέρων άνθρώπων καί εκείνων πdύ τόν /;ψήφι
σαν καί εuθύνας μεγάλας .• ο υπογράφων ρεπόρτερ διατε

άντίπαλα στρατόπεδα. Στή διάρκεια ένός αίώνα κοινοβου

λεί υπό τήν έντύπωσιν δτι δ κ. Καραμανλής &χει συνείδη

καταλήξει σέ νίκη τής άντιπολιτεύσεως. ' Οποιαδήποτε

σιν τής άποστολής του καί τών εuθυνών του 256 •
Τά εκλογικά άποτελέσματα εγιναν δεκτά άπό τό

λευτικου βίου

41

γενικές εκλογές &χουν σχεδόν πάντοτε

καί άν εΙναι ή εκλογική έτυμηγορία τής 19ης Φεβρουαρίου

υπάρχει φόβος δτι δ πολιτικός δρίζοντας δέν θά εκκαθαρι
στεί. Αύτός εΙναι δ λόγος γιά τόν όποίο θά πρέπει νά επι

διεθνή τύπο μέ σχετική εκπληξη άλλά καί μέ επιφυ

ζητηθεί ή εξεύρεση λογικών λύσεων στά προβλήματα πού

λάξεις πού άφορουσαν κυρίως τή δυνατότητα μακράς

προσδιορίζουν στήν πράξη τήν πορεία τής χώρας.
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'Από τό γερμανικό τύπο, σέ ένδιαφέρουσα άντα
πόκριση τοϋ Κάρλ Κέρμπερ στήν

«Frankfurter Allge-

ρά, περιμάζεψε τόν προϋπολογισμό καί σέ δυόμισυ χρόνια
κατασκεύασε καί /:πισκεύασε εκατοντάδες μιλίων δρό

μέ τόν τίτλο «Κινδυνεύουν οί δεσμοί

μους, εφερε νερό σέ χιλιάδες στρέμματα χέρσας γής, μέσω

τής 'Ελλάδας μέ τή Δύση», διατυπώνονταν καί οί

ύδροφρακτών καί άρδευτικών εργων, άντικατέστησε τούς

meine Zeitung»,

άκόλουθες παρατηρήσεις:

ι'iσφαλτο. Σέ ταξίδια πού εκανε γιά /:πιθεώρηση, συχνά κα

Γιά πέμπτη φορά κατά τή διάρκεια τής μεταπολεμικής
περιόδου καλείται δ έλληνικός λαός νά ψηφίσει νέα Βου
λή. Στήν προκειμένη περίπτωση άποφασίζονται ζητήματα

πού ύπερβαίνουν τήν /:σωτερική πολιτική τής χώρας. Οί
/:κλογείς καλουνται νά άπαντήσουν στό /:ρώτημα, ποιά στά
ση /:πιθυμεί ή 'Ελλάδα στό μέλλον νά τηρήσει άπέναντι
στούς δυτικούς συμμάχους της. Μέ τόν τρόπο αuτό δια
μορφώνονται άποφάσεις πάνω σ' ενα ζήτημα, ή εκβαση
του δποίου, ύπό δρισμένες προϋποθέσεις, εlναι δυνατό νά
σημάνει τή μεγαλύτερη διπλωματική ijττα τής Δύσεως με
τά τό τέλος του πολέμου.

θόταν μέ τίς δμάδες τών /:ργατών καί μοιραζόταν τό τυρί

καί τίς /:λιές. Αuτό πού ήταν πρωτοφανές, εlναι δτι τούς
πίεζε καί τούς άνάγκαζε, /:άν είχαν άργοπορήσει τήν κατα
σκευή πέρα άπό τή συμφωνημένη ήμερομηνία παραδόσεως
καί τούς φοβέριζε μέ φυλάκιση, ι'iν προσπαθουσαν νά ξεφύ
γουν χρησιμοποιώντας κακής ποιότητας ύλικά.
Μετά τό θάνατο του στρατάρχη Παπάγου, πρίν άπό
τέσσερις μήνες, δ βασιλεύς Παυλος, aγνοώντας άρκετά
άρχαιότερους πολιτικούς, /:πέλεξε τόν 48χρονο Καραμαν
λή γιά τήν πρωθυπουργία. 'Από τότε οί κυβερνητικές αί
θουσες άντηχουν άπό τή δυνατή φωνή του καθώς κατευθύ
νει καί ταυτόχρονα /:νθαρρύνει τούς ύφισταμένους του.

Μετά τήν πρώτη γνωστοποίηση τών άποτελεσμά
των ή

παλαιούς λιθόστρωτους δρόμους τής Θεσσαλονίκης μέ

«Washington Post»

έπισήμανε καί πάλι: «Τό

περιθώριο τής νίκης ύπήρξε τόσο περιορισμένο
ώστε νά είναι ένδεχόμενο νά στραφεί ό Καραμανλής

Δέν άνέχεται τή μετριότητα· μπορεί νά καλέσει εναν
ύπουργό καί νά ζητήσει /:πι τακτικά νά δραστηριοποιηθεί ή
νά παραιτηθεί. ιιΌποιαδήποτε λύση είναι καλύτερη άπό
καμία λύσφ>, φωνάζει.
'Η 'Ελλάδα πραγματικά βρήκε ί:να νέο καί σφριγηλό

πρός τούς άντιπάλους του γιά ύποστήριξη. 'Αναμέ

ήγέτη.

νεται ενα πολιτικό κλίμα γαλλικοϋ τύπου καί δρισμέ

ψηφία τών /:κλογέων, γεγονός εlναι δτι δ πλησιέστερος

n

Αν καί άπέτυχε νά κερδίσει τήν άπόλυτη πλειο

νοι παρατηρητές πιστεύουν δτι θά ήταν δυνατό νά

σέ ψήφους μεμονωμένος άντίπαλός του ελαβε μόνο

διεξαχθοϋν στό άμεσο μέλλον νέες έκλογέρ>. Οί

Σέ πολυκομματικές /:κλογές, κανένας "Ελληνας πρωθυ

«Times» τής Νέας

πουργός δέν εχει λάβει τό άξίωμα μέ άπόλυτη πλειοψηφία

σουν

τό

'Υόρκης, έπιζητώντας νά έρμηνεύ

άποτέλεσμα,

ύπογράμμιζαν

τήν

τελική

στροφή πρός τόν Κ. Καραμανλή άκόμη καί τών δυ

σαρεστημένων ψηφοφόρων τοϋ Συναγερμοϋ, έξαιτίας
τής συνεργασίας τοϋ Δημοκρατικοϋ Κέντρου μέ τούς
κομμουνιστές.

Στό περιοδικό

«Time»,

άφοϋ ύπογραμμιζόταν δτι

δ Κ. Καραμανλής «κέρδισε μόνος τίς σημαντικότε

ρες έκλογές πού εγιναν στήν 'Ελλάδα μετά τό

1946»,

άναφερόταν έκτενέστερα στήν προσωπικότητά του:

άπό τό

1928.

18%.

Καί περισσότερο, ί:νας εuρωπαίος πρωθυ

πουργός θά ήταν ευγνώμων ι'iν /:ξασφάλιζε μιά λειτουργική
πλειοψηφία

22

βουλευτών ύπέρ μόνου του κόμματός του .

'Από τίς στήλες τοϋ βρετανικοϋ τύπου, οί

mes»

«Ti-

έκφράζονταν μέ άρκετές έπιφυλάξεις γιά τά πε

ριθώρια πού διέθετε ό νικητής τών έκλογών νά στα
θεροποιήσει τήν έξουσία του:
'Η {σχνή πλειοψηφία τών έδρών στήν έλληνική Βουλή
πού κέρδισε ή 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωση του Κ. Κα

Σέ άντίθεση μέ τούς περισσότερους 'Έλληνες πολιτι

ραμανλή στίς τελευταίες γενικές /:κλογές κάνουν τό σχη

κούς δ Κωνσταντίνος Καραμανλής (τώρα πρωθυπουργός)

ματισμό τής Κυβερνήσεως δύσκολο άλλά όχι άδύνατο.

δέν εlναι μέλος πλούσιας άθηναϊκής οΙκογένειας, άλλά γιός

'Οπωσδήποτε, προσφέρει περισσότερο έλπιδοφόρες προ

ένός δασκάλου άπό τή Μακεδονία, μέ σκληρή γλώσσα καί

οπτικές άπό αuτές πού θά ύπήρχαν ι'iν /:πικρατουσε δ κύρι

ίχνη άπό τούς άπότομους τρόπους του Βορρά . nΕχοντας

ος άντιπολιτευτικός σχηματισμός, ή Δημοκρατική 'Ένω

τήν πείρα δικηγόρου καί μέλους τής Βουλής άπό τό

1935, δ

ση, ύπό τήν ήγεσία του Φιλελεύθερου Γ. Παπανδρέου. Αu

Καραμανλής εδειξε νωρίς τό θάρρος του. 'Όταν δ 'Ιωάν

τή ή συμμαχία, πού /:κτείνεται άπό τούς άκραίους βασιλό

νης Μεταξάς κλείδωσε μέ λουκέτο τή Βουλή καί άνακήρυ

φρονες ως τούς μόλις καμουφλαρισμένους κομμουνιστές,

ξε τόν ~ έαυτό του δικτάτορα, κάλεσε τόν Καραμανλή καί

σχηματίστηκε είδικά γιά /:κλογικούς σκοπούς καί ι'iν εlχε

του προσέφερε μία θέση ύπουργου. 'Ο Καραμανλής κοί

έπιτύχει, θά προετοιμάζονταν νέες /:κλογές μέ τό σύστημα

ταξε κατάματα τόν Μεταξά καί του εlπε: ιιΚύριε πρωθυ

τής άναλογικής, τό όποίο εlχε έγκαταλειφθεί μετά τίς

πουργέ, όλες οί δικτατορίες περιέχουν τό σπέρμα του θανά

έκλογές του

του. Ε{ναι καταδικασμένες άπό τήν άρχή, όπως καί ή δική

... Οί

1951.

"Ελληνες πολίτες, ε{ ναι άλήθεια, συνήθως άνησυ

σας. Νομίζω ότι ε{ναι καλύτερα να βρείτε μερικούς μεγαλύ

χουν λιγότερο γιά μιά άνάλογη πολιτική άστάθεια aπό

τερους σέ ήλικία άνθρώπους νά συνεργασθείτε>>. ('Ο Με

τούς φίλους τους στό έξωτερικό, άλλά εlναι έξίσου άληθές

ταξάς άπάντησε σταθερά: «Νεαρέ, νομίζω δτι εχεις δίκιο».

Τό

1952 δ πρωθυπουργός

'Αλέξανδρος Παπάγος εδωσε

σήμερα, δπως καί τέσσερα χρόνια νωρίτερα, δτι μόνο μιά
Ισχυρή Κυβέρνηση εlναι ίκανή νά άποβλέψει στή δραστι

στόν Καραμανλή τό ι'iχαρο ύπουργείο Δημοσίων nΕρ

κή άντιμετώπιση τών οΙκονομικών προβλημάτων πού συ

γων, ενα νεκροταφείο πολιτικών πού πέθαιναν άπό ελλει

νιστουν /:ξακολουθητικά τό σοβαρότερο κίνδυνο γιά τήν

ψη κεφαλαίων γιά χρόνια. 'Ο Καραμανλής κινήθηκε ζωη-

άσφάλεια καί τήν εuημερία τής

' Ελλάδος.
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Μέ άνάλογο πνεϋμα έκφραζόταν καί ή

«Econo-
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είχαν παραμείνει αΙσιόδοξοι ώς τό τέλος . Γιά τούς ουδέτε
ρους παρατηρητές, τό γεγονός δτι ενας πολιτικός, άκόμη

mist»:
'Ο Κ . Καραμανλής, διαψεύδοντας πολλές προβλέ
ψεις, κατάφερε νά επικρατήσει δριακά στίς έλληνικές

εκλογές τής Κυριακής . Σύμφωνα μέ τά τελευταία άποτελέ
σματα, πού δέν εχουν άκόμα γνωστοποιηθεί στό σύνολό

τους, ή Ριζοσπαστική 'Ένωση κέρδισε

142 εξασφάλισε ή Δημοκρατική

155

άπό

300 εδρες,

'Ένωση, δ έτερογενής συ

aγνωστος ώς πρόσφατα, δ δποίος κατείχε τό χαρτοφυλά
κιο τών Δημοσίων WΕργων στήν Κυβέρνηση Παπάγου, κα

τόρθωσε νά άντιμετωπίσει ενα συνασπισμό πού είχε περι
λάβει τά παραδοσιακά κόμματα καί τούς μαρξιστές, πα
ρουσιάζεται σάν ενα θαuμα.

Καί τό σχόλιο κατέληγε:

νασπισμός τής άντιπολιτεύσεως πού σχηματίστηκε μέ κα

θαρά εκλογικούς στόχους, καί

3 οί

άνεξάρτητοι.

Σχετικά μέ τήν Κυβέρνηση ή όποία πρόκειται νά συγ

Αν καί δ Κ. Καραμανλής εξασφάλισε τήν πλειοψηφία

κροτηθεί, προβάλλει ενα δυσεπίλυτο πρόβλημα: ή Ισχνή

τών έδρών, ελαβε λιγότερο άπό τό fiμισυ τών ψήφων του

πλειοψηφία παρέχει στόν Κ. Καραμανλή μιά έξουσία ή

εκλογικοί\ σώματος. Αυτό θά εξασθενήσει τή θέση του στή

όποία κινδυνεύει νά άποδειχτεί πρόσκαιρη.

w

χώρα, Ιδίως εφόσον οί άντίπαλοί του εχουν καταγγείλει
τόν εκλογικό νόμο ώς τέχνασμα μέ σκοπό τήν επάνοδό του

Παράλληλα,

ή

«Monde»,

άφοϋ

χαρακτήριζε,

στήν εξουσία. Θά έπωφεληθεί πιθανότατα άπό τήν τάση

στούς τίτλους της, τό άποτέλεσμα τ&ν έκλογ&ν ώς

δρισμένων 'Ελλήνων πολιτικών πού ελκονται πρός τό

«προσωπική έπιτυχία τοϋ προέδρου Καραμανλή», κα

έπικρατέστερο κόμμα, άλλ' είναι καί έξίσου πιθανό νά

τέληγε στό άκόλουθο συμπέρασμα: «'Οπωσδήποτε,

δεινοπαθήσει άπό τή μοιραία διασπαστική επιθυμία aλλων.

ή νίκη τοϋ Κ . Καραμανλή κινδυνεύει νά άποδειχτεί

Σέ άντίθεση μέ τόν 'Ελληνικό Συναγερμό, δ δποίος τό

"Πύρρειος νίκη". Τό περιθώριο άσφάλειας πού τοϋ

1952

κέρδισε

239

εδρες, ή Ριζοσπαστική 'Ένωση δέν εχει

περιθώρια γιά άπώλειες.

Δέν είναι δυνατό νά ύπολογίζει σέ αuξηση·τοu γοήτρου

της άπό τήν Κύπρο . WΗδη του εχουν επιτεθεί βιαίως μέ τή
μομφή δτι ύποχώρησε στό θέμα τής Κύπρου καί έπέτρεψε

νά ύποκατασταθεί ή αυτοδιάθεση άπό τήν αυτοκυβέρνηση.

προσφέρει εlναι πολύ περιορισμένο γιά νά κυβερνή
σει μιά χώρα τόσο πόλιτικά ταραγμένη δπως ή 'Ελ

λάδα χωρίς νά προσφύγει σέ προσωπικότητες πού
τόν καταπολέμησαν στή διάρκεια τής προεκλογικής
έκστρατείας» 257 •

'Αλλά δποιαδήποτε έναλλακτική ρεαλιστική λύση στό

Σέ μεταγένεστερο σημείωμά του, δ ϊδιος δ Κ. Κα

συνεχιζόμενο άδιέξοδο φέρει πράγματι τήν αυτοκυβέρνηση

ραμανλής συγκεφαλαιώνει καί έρμηνεύει τά γεγονό

σέ πρώτη θέση. Σέ δποιαδήποτε περίπτωση, δέν ύπάρχει

τα πού μεσολάβησαν άπό τήν ψήφιση τοϋ έκλογικοϋ

έλληνική Κυβέρνηση ίκανή νά άκολουθήσει τόσο «σκλη

νόμου ώς τή διεξαγωγή τ&ν γενικών έκλογ&ν:

ρή γραμμή» στό θέμα αυτό δσο ή Κυβέρνηση Παπάγου.

Οί 'Έλληνες πολιτικοί συνεργάστηκαν μέ τούς κρυ

«Ίκανοποιών αίτημα τής άντιπολιτεύσεως κατέ

πτοκομμουνιστές γιά έκλογικά όφέλη καί ή' Ελλάδα άντι

θεσα είςτήν Βουλήν τόν έκλογικόν νόμον, δ δποίος

μετωπίζει τό ενδεχόμενο μιaς νέας περιόδου πολιτικής

προέβλεπε μικτόν σύστημα, τό όποίον προσηρμόζε

άστάθειας πού δέν προσφέρει Ισχυρά ερείσματα σέ δσους,

τόσο στή χώρα αυτή δσο καί στήν 'Ελλάδα, ύποστηρίζουν
δτι τό Δυτικό 'Αρχηγείο στήν 'Ανατολική Μεσόγειο θά
είναι τόσο άσφαλές σ' ενα έλληνικό δσο καί σ' ενα βρε
τανικό νησί.

Είναι πιθανόν δτι ή μεγαλύτερη δυνατότητα γιά σταθε
ρή Κυβέρνηση στήν 'Αθήνα συνδέεται μέ ενα συνασπισμό

το, κατά τήν γνώμην μου, είς τήν διάρθρωσιν τής
πολιτικής μας ζωής, καθ' όσον ένεφάνιζε τά πλεονε
κτήματα τοv πλειοψηφικού καί τής άναλογικής καί
περιώριζε τά μειονεκτήματά του.

'Ο έκλογικός ού

τος νόμος έγένετο εύνοϊκώς δεκτός άπό τήν Βουλήν,

παρά τάς κατά συνήθειαν άντιρρήσεις τής άντιπολι

μεταξύ τής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως καί ένός άπό τά κόμ

τεύσεως, όπως άποδεικνύεται άπό τό γεγονός ότι

ματα του Κέντρου, εiδικότι;:ρα τό Δημοκρατικό Φιλελεύθε

έψηφίσθη έντός τριών συνεδριάσεων. Τόν συλλογι

ρο κόμμα του κ. Βενιζέλου. Τοuτο θά ήταν δύσκολο νά

σμόν αύτόν δύνανται νά τόν έκτιμήσουν όσοι γνωρί

γίνει αυτομάτως, άλλά δέν ύπάρχει τίποτα τό ουσιώδες

ζουν τήν δυνατότητα άλλά καί τήν συνήθειαν τής

ίκανό νά άποτρέψει τούς δύο νά ένώσουν τίς δυνάμεις τους,

άντιπολιτεύσεως έν 'Ελλάδι νά κωλυσιεργ'ij έπί μή

δταν τά έκλογικά πάθη κοπάσουν, προκειμένου νά άντιμε
τωπίσουν τά πιεστικά οίκονομικά προβλήματα, πού σχε

δόν δλοκληρωτικά είχαν παραμεληθεί στή διάρκεια τής
προεκλογικής έκστρατείας.

Στό γαλλικό τύπο, ή

«Figaro» περιέλαβε στήν άν

ταπόκρισή της τίς άκόλουθες διαπιστώσεις.
'Η δριακή νίκη τοu κόμματος του κ. Καραμανλή εναντι

τής έπονομαζόμενης Δημοκρατικής 'Ενώσεως, ή όποία
περιλαμβάνει σέ ενα ένιαίο λαϊκό μέτωπο τό Κέντρο, τήν

νας καί πολλάκις νά ματαιώνη τήν ψήφισιν νομο
σχεδίων.
»Μετά τήν ψήφισιν του έκλογικοv νόμου, ήτο
προφανές ότι ή χώρα ήγετο πρός έκλογάς. Τά κόμ

ματα τής άντιπολιτεύσεως, άντιλαμβανόμενα ότι ή
Κυβέρνησις εlχε καταστή συμπαθής είς τήν κοινήν
γνώμην, ήρχισαν νά άντιδροvν έντονώτερα καί έζή
τουν ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, χρησιμοποιοίJντα
πρός έκβίασιν τήν καθιερωθείσαv. άτυχώς έκτοτε

'Αριστερά καί τήν aκρα 'Αριστερά, άποτελεί ευχάριστη

άπειλήν περί άποχής έκ τών έκλογών. Ώρισμένα δέ

εκπληξη. Μόνο οί φανατικοί όπαδοί του κ. Καραμανλή

έξ αύτών έκαμαν τάς πρώτας έπαφάς των μέ τήν ΕΔΑ.
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ

)>Υήν 4ην

'Ιανουαρίου

1956,

άνειωίνωσα τήν

ϊδρυσιν τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως.

τήν ματαίωσιν τών έκλογών, τάς όποίας έφοβοvντο.

>>Τήν llην 'Ιανουαρίου

)>Υήν προηγουμένην εlχα καλέσει τούς συνεργά

1956,

κατόπιν είσηγήσε

ώς μου, διελύθη ή Βουλή, καί προεκηρύχθησαν

τας μου, καί άφοv τούς ένημέρωσα έπί τής άποφάσε

έκλογαί διά τήν 19ην Φεβρουαρίου. Τήν αύτήν ήμέ

ώς μου, τούς έδήλωσα δτι ε{ναι έλεύθεροι νά καθορί

ραν, καί διά νά παράσχω έγγυήσεις διά τήν άδιάβλη

σουν τήν θέσιν των, χωρίς κίνδυνον οίασδήποτε πα

τον διεξαγωγήν τών έκλογών, προσέλαβα εlς τήν

ρεξηγήσεως.

Κυβέρνησιν πέντε ύπηρεσιακούς ύπουργούς, διά τά

'Άπαντες μοv έδήλωσαν δτι έπικρο

ύπουργεία

τοvν τήν άπόφασίν μου άνεπιφυλάκτως.
))Προήλθον δέ είς τήν ϊδρυσιν τοv νέου κόμματος,
μολονότι ήδυνάμην νά γίνω άρχηγός τοv Συναγερ
μού, δι9τι έπίστευα -άφ

'

ής είσήλθον εlς τήν πολι

'Εσωτερικών,

Δικαιοσύνης,

'Εθνικής

'Αμύνης, 'Ασφαλείας καί Βορείου Έλλάδος.
»'Εν τφ μεταξύ ό ταχύς καί άποφασιστικός τρό
πος μέ τόν όποίον άντιμετώπισα έξ άρχής τήν δλην

τική ν- είς τήν άνάγκην τερματισμού τής δραματι

κατάστασιν (σχηματισμός Κυβερνήσεως, έμφάνισις

κής πολιτικής περιόδου, ή όποία ifνοιξε μέ τόν διχα

εiς τήν Βουλήν, έκλογικός νόμος, ϊδρυσις κόμματος

Ή νοοτροπία μου άλλωστε αύτή,

καί διάλυσις τής Βουλής) έδιδον είς τούς άντιπάλους

εύρύτατα γνωστή, μέ καθίστα συμπαθή καί είς τάς

μου τό μέτρον τής ήγετικής μου παρουσίας. 'Ενώ ό

σμό ν τοv

1915.

τάξεις τών φιλελευθέρων, μολονότι προηρχόμην άπό

τρόπος μέ τόν όποίον άντεμετώπισα, κατά τό βραχύ

τό λεγόμενον άντιβενιζελικόν στρατόπεδον. Εlναι

διάστημα πού εύρισκόμην εlς τήν έξουσίαν, τά κοινω

προφανές δτι ή σύμπτωσις περιστάσεων καί προσώ

νικά καί οίκονομικά προβλήματα τής χώρας, έδιδε

που εlναι έκείνη, ή όποία κατέστησε συμπαθή τήν

τήν ποιότητα τής πολιτικής μου νοοτροπίας, ή όποία

νέαν πολιτικήν κίνησιν, εύθύς ώς έξεδηλώθη. 'Εντός

δπως άποδεικνύεται άπό τίς έκδηλώσεις τής κοινής

τών πρώτων

48

ώρών, προσεχώρησαν είς αύτήν

180

βουλευταί. 'Απέφυγα νά δεχθώ τήν συνεργασίαν τών

γνώμης, άντεπεκρίνετο πρός τήν ψυχολογίαν καί τάς

προσδοκίας τής μάζης.

διαφόρων ήγετών τής άντιβενιζελικής παρατάξεως,

»Συνεπεί(! δλων αύτών, αί άντιδράσεις τών κομμά

καί διότι ήθελα νά καταστήσω συνείδησιν τό γεγο

των έγένοντο έντονώτεραι καί ή σύγχυσις έπεξετάθη.

νός δτι ή νέα κίνησις ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τό

'Ο κ. Παπανδρέου έπεσκέφθη ώς έκπρόσωπος καί

παρελθόν, άλλά καί διότι ή διατήρησις μιiiς περιω

άλλων κομμάτων τόν βασιλέα καί ήπείλησε, κατά τό

ρισμένης Δεξιiiς θά έπέτρεπε είς τό κόμμα μου νά

σύνηθες, μέ άποχήν καί λαϊκόν μέτωπον. Παραλλή

καταλάβη τόν χώρον έκείνον, ό όποίος άνήκε είς ένα

λως, διευρύνοντο αί συζητήσεις διά τήν συγκρότη

νέον καί προοδευτικόν πολιτικόν κίνημα. Τοvτο άλ

σιν λαϊκοv μετώπου. Ό κ. Σ. Βενιζέλος μοv έζήτησε

λωστε άνταποκρίνεται καί εlς τήν νοοτροπίαν μου

διά τών κ. κ. Βελίδη καί Δ. Καταβόλου έκλογικήν

καί είς τήν άνάγκην τών περιστάσεων. Συνεπεί(! αύ

τοv έξεδηλώθη ζωηρά άντίδρασις τών έν λόγφ ήγε

συνεργασίαν διά νά άπαλλαγή τής άνάγκης, δπως

, μοv διεμήνυσε,

νά συνεργάζεται μέ τόν κ. Παπανδρέ

τών, καί έγένοντο άλλεπάλληλοι συσκέψεις τών κ. κ.

ου. 'Απέκρουσα τήν πρότασιν διότι, δπως τούς έξή

Τσαλδάρη, Στεφανοπούλου, Κανελλοπούλου, Τουρ

γησα, τοvτο δέν συνεβιβάζετο μέ τάς έπιδιώξεις τοv

κοβασίλη, Μαυρομιχάλη, Κοτζαμάνη κ. τ.λ., πρός χά

νέου κόμματος, κυριωτέρα τών δποίων ήτο δ τερμα

ραξιν κοινής γραμμής.

τισμός τοv παλαιοκομματισμού. 'Ήθελα, έξ άλλου,

Ή βαθεία άπήχησις, τήν

δποίαν εlχε παρά τtf κοινΌ γνώμrι ή ίδρυσις τής ΒΡΕ,

νά γνωρίζω σαφώς τί άντιπροσωπεύει ή ΒΡΕ, ώς λαϊ

καί ή άρνησίς μου νά δεχθώ συνεργασίας μέ τόν πα

κή δύναμις. 'Εδέχθην κατ' έξαίρεσιν εiς τήν 'Αχαί

λαιόν πολιτικόν κόσμον, προεκάλεσε μεγάλην όξύ

αν τήν συνεργασίαν τοv κ. Κανελλοπούλου καί διότι

τητα άλλά καί μεγάλην σύγχυσιν. Μεγάλος άριθμός

γενικώς έθεωρείτο ώς προοδευτικόν στοιχείον, καί

σημαντικών στελεχών του φιλελευθέρου κόμματος,

διότι προσεφέρθη νά μετάσχη τοv συνδυασμοfJ μου

μεταξύ τών όποίων οί κ.κ. 'Αβέρωφ, Τσάτσος, Κα

ώς άτομον, καί δχι ώς κόμμα, άλλά καί διότι δέν

σιμάτης, Θεολογίτης, Μανέντης κ.λ.π., προσεχώ

μετέσχε είς τάς προσφάτους άθλιότητας τής άντιπο

ρουν είς τήν ΒΡΕ. Ό κ. Στεφανόπουλος καί δ κ.

λιτεύσεως. 'Εν τφ μεταξύ, αί διαπραγματεύσεις διά

Κατσώτας ϊδρυον νέα κόμματα.

Ό κ. Μαρκεζίνης

τό λαϊκό ν μέτωπον ένετάθησαν καθώς καί αί άπειλαί

καί ό κ. Καρτάλης, διεπραγματεύοντο συνεργασίαν

καί αί έπιθέσεις κατά τοv Στέμματος. 'Αξίζει νά πε

μέ τήν ΕΔΑ. 'Ο κ. Παπανδρέου έζήτει, μεταξύ πολ

ριγραφή ή τακτική τών κομμάτων τοv λεγομένου

λών άλλων, τήν άντικατάστασιν του προσφάτως ψη

Κέντρου τής έποχής έκείνης, διά νά άποδειχθή δτι

φισθέντος έκλογικοv νόμου διά τής άναλογικής. Π

εlς τήν βάσιν τής πολιτικής των νοοτροπίας ύπήρξε

λος, δλοι μαζί, μέ έπί κεφαλής τόν κ. Παπανδρέου,

πάντοτε ή έκβίασις, πρός συγκάλυψιν τής δποίας

έπετίθεντο, κατά τό σύνηθες, έναντίον τοv Στέμμα

χρησιμοποιούνται πάντοτε τά ίδια παραπλανητικά

τος, άπειλοvντες διά τήν περίπτωσιν πού δέν θά έγέ

ψεύδη καί οί ίδιοι εύτελείς καί πολλάκις άντεθνικοί

νοντο δεκταί αί άπόψεις των, μέ άποχάς, μέ λαϊκά

συμβιβασμοί. Διότι, καί τό

μέτωπα καί μέ πεζοδρόμιον, μέ μοναδικόν σκοπόν

1961

καί τό

1956 καί τό 1958 καί τό
1963 έχρησιμοποιήθη ή ίδια τακτική μέ
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οπάθειαν, ή όποία έκφράζεται καί είς τήν έγκύκλιον

διάφοροι. Τακτική, ή όποία άπεδείκνυε πλέον lλλει

τήν δποίαν άπηύθυνα πρός τούς ύποψηφίους τής

ψιν παντός σεβασμου πρός τό πολίτευμα καί ή όποία

ΒΡΕ, τήν 1ην Φεβρουαρίου

μοιραίως, δπως κατ' έπανάληψιν έτόνισα, θά δδηγου

οί άντίπαλοί μου έξεμεταλλεύοντο κατά τρόπον άν

σε μίαν ήμέραν είς άνωμαλίαν.

τεθνικόν τό Κυπριακόν, συκοφατοvντες τήν Κυβέρ

))Τήν 18ην 'Ιανουαρίου άνεκοινώθη ή συγκρότη

1956.

Άλλά πρό παντός

νησιν καί έξάπτοντες τόν φανατισμόν του πλήθους.

σις του λαϊκου μετώπου, τού όποίου μετέσχον 9 κόμ

Τήν 16ην, τερματίζων τήν έντατικήν προεκλογικήν

ματα. Τήν αύτήν ήμέραν ό Βενιζέλος έζήτει, διά νά

μου περιοδείαν, ώμίλησα ένώπιον μεγάλης καί έν

μήν μετάσχη τού λαϊκού μετώπου, τήν άναβολήν τών

θουσιώδους συγκεντρώσεως είς τάς 'Αθήνας.
)Πήν 19ην διεξήχθησαν μέ πλήρη τάξιν αί έκλο

έκλογών καί τήν άλλαγήν τού έκλογικοv νόμου, ένώ

δ κ. Παπανδρέου, ώς άρχηγός πλέον του λαϊκου με

γαί, κατά τάς δ ποίας lλαβεν ή ΒΡΕ

τώπου, συνεπλήρωνε τάς συμφωνίας του μέ τήν ΕΔΑ

δηλαδή τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν. Τό άποτέλεσμα

162 lfδρας έπί 300,

καί κατήρτιζε τό πρόγραμμα του άyώνος του. 'Ο δέ

αύτό προεκάλεσε άνακούφισιν είς τήν κοινήν γνώ

κ. Ρέντης κατήγγειλε ύπευθύνως δτι ό κ. Παπανδρέ

μην τής 'Ελλάδος καί δλοκλήρου τού έλευθέρου κό

ου, έκτός τής φανερiiς, εlχε συνάψει καί μυστικήν

σμου, δεδομένου δτι ύπήρχε δ βάσιμος φόβος δτι

συμφωνίαν μέ τήν ΕΔΑ,

ένδεχομένη έπικράτησις του λαϊκού μετώπου θά ώδή

προβλέπουσαν γενικήν

άμνηστίαν, έπάνοδον τών συμμοριτών του Παραπετά

γει τήν χώραν είς έπικίνδυνον περιπέτειαν.

σματος κ.λ. π.

)Πήν 22αν Φεβρουαρίου

)) Τήν συγκρότησιν τού λαϊκού μετώπου τήν κατε
δίκασα διά δηλώσεών μου τήν 19ην 'Ιανουαρίου.

1956,

οί κ.κ. Βενιζέλος

καί Παπανδρέου κατήγγειλαν τό άποτέλεσμα τής

έκλογής ώς προϊόν βίας καί νοθείας, καί μάλιστα

)) •Ητο πράγματι έκπληκτικόν τό γεγονός δτι πέν

ήπείλησαν μέ άποχήν έκ τής Βουλής άρνούμενοι vά

τε μόλις ετη μετά τόν τερματισμόν του συμμοριτο

άναγνωρίσουν τήν νομιμότητα αύτής. 'Ο κ. Βενιζέ

πολέμου άπετολμήθη ή έμφάνισις έν 'Ελλάδι του

λος μάλιστα lκαμε ύπό τό πνεύμα αύτό δηλώσεις είς

λαϊκού μετώπου. Είς οίανδήποτε άλλη ν χώραν, κατέ

ξένον Πρακτορείον, είς τάς όποίας άπήντησεν δ κ.

χουσαν τήν γεωγραφικήν θέσιν τής 'Ελλάδος καί

Ράλλης.

lχουσαν ύποστή τάς γνωστάς άγριότητας τού κομ
μουνισμού, θά ήτο άδύνατος, έπί

))Αί δηλώσεις αύταί ύπήρξαν τοσουτον μiiλλον

τουλάχιστον γε

άδικαιολόγητοι καθόσον ήτο εύρύτατα γνωστόν,

νεάς, ή συγκρότησις, καί πολλq) μiiλλον ή ψήφισις

πρώτον, δτι εlχεν άναγνωρίσει ώς τήν καλυτέραν λύ

λαϊκού μετώπου.

2

Ή πρiiξις αύτή δέν ήτο μόνον

σιν τήν είς έμέ άνάθεσιν τής έντολής, δεύτερον, εl

έθνικώς άπαράδεκτος, άλλά ήτο έπιβλαβής άκόμη

χεν έπαινέσει τόν έκλογικόν νόμον πού εiσηγήθην

καί διά τά συμφέροντα τών συμπραττόντων κομμά

εlς τήν Βουλήν, τρίτον, δέν εlχεν άντιρρήσεις διά

των. Ήτο δέ καί λογικώς άνεξήγητος, δεδομένου δτι

τήν διενέργειαν τών έκλογών ύπό τής Κυβερνήσεώς

ήδύναντο νά συνεργασθούν δλα τά κόμματα, άπο

μου, διότι, δπως όρθώς παρετήρει, ε{χε διενεργήσει δ

κλείοντα τήν ΕΔΑ, έφ' δσον εlχαν νά άντιμετωπί

ίδιος τάς έκλογάς του

σουν lfνα νέον καί μεμονωμένον κόμμα, τού όποίου ή

νησις μειοψηφίας, πρiiγμα πού κατηγγέλθη άπό τόν

λαϊκή δύναμις ήτο είσέτι άγνωστος.

κ. Παπανδρέου -καί ήτο άσφαλώς- ώς σαφής εύ

)) 'Όταν έρευνήση

κανείς τά περιστατικά τής έπο

χής έκείνης έκπλήσσεται μέ τόν παραλογισμόν καί

1951,

καί μάλιστα ώς Κυβέρ

νοια τού Στέμματος, καί τέταρτον, έζήτησεν έπιμό
νως νά συνεργασθή μαζί μου έκλογικώς.

τήν lλλειψιν αίσθήματος εύθύνης πού έπικρατοvν εiς

))Καί θά ήδύνατο νά έκπλαγή κανείς διά τήν πα

τήν δημοσίαν μας ζωήν· καί όχι μόνον αύτό, άλλά

ρατηρουμένην άντίφασιν μεταξύ lργων καί λόγων

έξηγεί καί τά αίτια τής νοσηρότητας τού πολιτικού

έάν δέν εlχεν ύπ' όψιν του δτι τούτο άποτελεί θλιβε

μας κλίματος καί τής άτελοvς λειτουργίας τού πολι

ράν άλλά καθιερωμένην συνήθειαν είς τόν τόπον

τεύματος είς τήν χώραν μας.

μας, δ όποίος άγωνίζεται νά εϋρη τόν δρόμον του έν

))Μετά τήν έξαγγελίαν τού λαϊκού μετώπου ή χώ

μέσφ ένός κλίματος ψεύδους καί ύποκρισίας. Καί δέν

ρα είσήλθε πλήρως είς προεκλογικήν περίοδον.

θά έδικαιολογείτο έπίσης εκπληξις έάν ληφθή ύπ,

Καθ' fjν δέ έποχήν συνεχίζοντα αί lριδες τών άντιπά

όψιν, δπως έτόνισα καί άνωτέρω, δτι έπρόκειτο περί

λων μου, προχώρησα είς τήν κατάρτισιν τών συνδυ

καθιερωθείσης τακτικής, ή όποία έπανελήφθη μέ τά

ασμών, είς τούς όποίους έχρησιμοποίησα, δσον ήτο

ίδια ψευδή έπιχειρήματα καί μέ τάς αύτάς έκβιαστι

δυνατόν, νέα πρόσωπα, καί κατήρτισα τό πρόγραμμα

κάς μεθόδους είς δλας τάς έκλογάς, διά νά καταλήξ η

τών περιοδειών μου. Τήν 23ην 'Ιανουαρίου ώμίλησα

είς τόν άνένδοτον άγώνα μέ τάς γνωστάς θλιβεράς

ένώπιον μεγάλης συγκεντρώσεως είς τήν Θεσσαλο

συνεπείαρλ

νίκην.

)) ' Ο

άγών διεξήχθη μέ μεγάλην όξύτητα άπό μέ

ρους τών άντιπάλων μου, παρά τήν ίδικήν μου μετρι'-

23

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνέντευξη πρός τούς άν-
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ταποκριτές καί τούς εκτακτους άπεσταλμένους τοϋ

εχει επιφέρει τήν σήψιν των πολιτικών ήθrον τής χώρας

ξένου τύπου, έκθέτει τίς βασικές γραμμές της Κυβερ

καί θεωρεί ώς άποστολήν του τήν κατάργησιν τής νοοτρο

νήσεώς του στόν τομέα τόσο της έξωτερικης δσο καί

πίας αύτής. Διά τόν λόγον αύτόν, προσέθεσε, κατήλθεν είς

της έσωτερικης πολιτικης.

τάς έκλογάς μέ άκαμψίαν καί ηγωνίσθη χωρίς συμβιβα

Τό σχετικό είδησεογραφικό κείμενο άναφέρει τά

έξης:

σμούς2ss.

25

'Ο κ. Καραμανλής, έρωτηθείς ύπό των ξένων δημοσιο

άκόλουθη δήλωση:

συμπαράστασιν τής Δύσεως, άπήντησεν δτι τά θέματα αύ
τά είναι πολιτικά, ήθικά καί ύλικά, καί έπ' αύτrον ή' Ελλάς
άναμένει περισσοτέραν κατανόησιν έκ μέρους των δυτικών
συμμάχων.

Είς έρώτησιν, έάν θά έκδηλωθή ή συμπαράστασις τής

1956

'Ο Κ. Καραμανλης δίνει στή δημοσιότητα τήν

γράφων έξ άφορμής προηγουμένης δηλώσεώς του, ποία
είναι τά θέματα έπί των δποίων ή 'Ελλάς θά ζητήση τήν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Νομίζω δτι εlναι καιρός ή άντιπολίτευσις νά
άποκτήση τήν ψυχραιμίαν της καί τό αίσθημα τής
εύθύνης. Είς τόν τόπον αύτόν ύπάρχουν Σύνταγμα

καί νόμοι, ο!τινες καθορίζουν τόν τρόπον, μέ τόν

Κυβερνήσεως, ώς είχε προσφάτως δηλωθή έπισήμως, πρός

όποίον διεξάγονται αί έκλογαί καί άναδεικνύεται ή

τήν κυπριακήν Έθναρχίαν, κατόπιν τής άπορρίψεως των

Κυβέρνησις τής χώρας. Αί έκλογαί διεξήχθησαν έπί

άγγλικrον προτάσεων ύπό τοu 'Εθνάρχου, δ κ. Καραμαν

τfj βάσει νόμου ψηφισθέντος ύπό τής Βουλής, τήν

λής είπεν δτι δέν εχει ένημερωθή έπί των τελευταίων έξε

συνταγματικότητα του δποίου δέν ήμφισβήτησεν ή

λίξεων του Κυπριακοu καί έπομένως δέν δύναται νά άνα

άντιπολίτευσις. Αί έκλογαί διεξήχθησαν κατά τρό

φερθή είς τήν στάσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως έν προ
κειμένφ.

'Ερωτηθείς περαιτέρω, έάν ή έλληνική Κυβέρνησις θά
άποδεχθή πλήρη αύτοκυβέρνησιν τής Κύπρου μέ βρεταν

νικόν ελεγχον μόνον έπί των θεμάτων τής έξωτερικής πο
λιτικής καί άμύνης τής νήσου, δ κ . πρωθυπουργός είπεν
δτι ή πολιτική τής έλληνικής Κυβερνήσεως είναι άπολύ

πον δμαλόν καί άδιάβλητον. Τό Σύνταγμα καί ή νο
μοθεσία διαγράφουν τήν διαδικασίαν τής ύποβολής

ένστάσεων διά πiiσαν τυχόν πλημμέλειαν κατά τήν

διεξαγωγή ν τής έκλογής, ένώπιον δικαστηρίου άπα
τελούμενου έξ άνωτάτων ίσοβίων δικαστών. Είς τό
δικαστήριον τοvτο δύναται νά προσφύγη ή άντιπολί

τως εύθυγραμμισμένη μέ τήν πολιτικήν τής Έθναρχίας

τευσις Καί διά τάς ύποτιθεμένας άνωμαλίας καί διά

Κύπρου.

τόν έλεγχαν τής συνταγματικότητας του έκλογικοv

'Αναφερόμενος έν συνεχεί~ είς τήν οίκονομικήν ίδίως

νόμου.

πολιτικήν, τήν δποίαν θά άκολουθήση ή νέα Κυβέρνησις,

))Δέν δύναται δμως νά ζητή άπό τόν ρυθμιστήν

δ κ. Καραμανλής έτόνισεν δτι ή πολιτική αϋτη θά είναι

τοv πολιτεύματος νά παραβιάση τό Σι5νταγμα καί

προοδευτική καί ριζοσπαστική, άποβλέπουσα είς τήν άνα

κούφισιν των λαϊκών τάξεων. Τοuτο, προσέθεσε, θά έπι
τευχθή διά σειρaς μέτρων.
'Απαντων είς σχετικάς έρωτήσεις, δ πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως είπεν δτι δέν νομίζει πώς θά περιλάβη είς τήν

τούς νόμους, δίδων πολιτικάς λύσεις άντιθέτους πρός
αύτούς καί τά κοινοβουλευτικά έθιμα.
))Αί έκλογαί τής παρελθούσης Κυριακής έδωσαν
είς τήν ΒΡΕ τήν άπόλυτον πλειοψηφία ν τών βουλευ

Κυβέρνησίν του πρόσωπα προερχόμενα έξ άλλων κομμά

τών καί διά μόνης τής ψήφου τών πολιτικών έκλογι

των καί άπέρριψε μέ άγανάκτησιν τάς αίτιάσεις τής άντι

κών τμημάτων. ·Εκτός τούτου, ή ΒΡΕ συγκεντρώνει

πολιτεύσεως περί νοθείας καί έκβιάσεως του λαϊκοu φρονή

τήν συντριπτική ν πλειοψηφίαν τών ·Ελλήνων πολι

ματος, διότι, ώς ετόνισεν, αί κατηγορίαι αύταί διασύρουν

τών, έξαιρέσει τών κομμουνιστών, έπί τής ψήφου

τήν ύπόληψιν τής χώρας άφ' ένός καί διότι θεωρεί δτι

τών όποίων εlχον ρητώς δηλώσει δλοι ο{ άρχηγοί

ούδέποτε διεξήχθησαν τόσο τίμιαι, πολιτισμέναι καί άμε

τοv Δημοκρατικού Κέντρου δτι δέν πρόκειται νά

ρόληπτοι έκλογαί. Καταρρίπτων έν συνεχεί~ τούς ίσχυρι

στηριχθούν μετεκλογικώς. 'Ημείς έχομεν ύποχρέω

σμούς τής άντιπολιτεύσεως, δ κ. Καραμανλής προσέθεσεν
δτι, ένrο θά ημποροuσε νά μείνη είς τήν άρχήν μέχρι του

προσεχοuς Νοεμβρίου, έπέσπευσε τάς έκλογάς, ίκανοποι
rον οϋτω τό αίτημα τής άντιπολιτεύσεως. 'Επίσης, έτόνι
σεν, έτροποποίησε τό ύπάρχον έκλογικόν σύστημα τοu

πλειοψηφικοί) μέ εύρείαν περιφέρειαν, συμφώνως σχεδόν
πρό τάς άπόψεις τής άντιπολιτεύσεως καί τέλος παρέδωσε

σιν νά έπιμείνωμεν είς τήν τήρησιν του Συντάγματος
καί τήν έφαρμογήν τών νόμων. 'Εάν ή άντιπολίτευ

σις, μ ή δυνηθείσα δι

'

δμαλοv καί δημοκρατικού τρό

που νά άνέλθη είς τήν έξουσίαν, έπιθυμή νά δδηγήση
τόν τόπον είς άνωμαλίαν, ήμείς δέν εί'μεθα διατεθειμέ
νοι νά τήν παρακολουθήσωμεν είς τήν όδόν ταύτη ν)).

τόν έκλογικόν μηχανισμόν είς πέντε ύπηρεσιακούς ύπουρ
γούς.

Συνεχίζων δ κ. Καραμανλής, εlπεν δτι δέν εκαμε χρή

σιν του κυβερνητικοί) μηχανισμοu ύπέρ αύτοu, &νέφερε δέ
χαρακτηριστικώς δτι κατά τάς προεκλογικάς περιοδείας

25

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Σέ άπάντηση έπιστολης τοϋ 'Έλληνα πρωθυ
πουργοϋ μέ άναφορά στό Κυπριακό, άπό

1956, ό Πρόεδρος τών ΗΠΑ, Ν τ.

25

'Ιανουα

του κατέβαλε ν έξ ίδίων τήν άξία ν τής βενζίνης τοu αύτοκι

ρίου

'Αϊζενχάουερ,

νήτου καί των σιδηροδρομικών του είσιτηρίων. 'Η νοο

άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλη, τήν άκόλουθη έπι

τροπία αύτή των αίτιάσεων, έτόνισεν δ κ. πρωθυπουργός,

στολή:
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«'Αγαπητέ Κύριε πρωθυπουργέ,

λευταίοι, σέ άπάντηση, διαβεβαίωσαν δτι ή έκτέλε

>>' Ανέγνωσα τήν έπιστολή σας, στίς 25 'Ιανουαρίου

ση του καθήκοντός τους ύπήρξε εύχερής έφόσον δέν

ή όποία άναφέρεται στήν Κύπρο, μέ μεγάλη προσο

σημειώθηκε άπό δποιαδήποτε πλευρά παρέμβαση

χή καί ένδιαφέρον. Τά αισθήματα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ στό

στό εργο τους καί, μέ τόν τρόπο αύτό, έξασφαλίστη

1956,

θέμα αύτό

βρίσκουν άμεση

άνταπόκριση

μεταξύ τών

'Αμερικανών, πού ί\χουν πάντοτε σέ ύψηλό βαθμό έκτιμή

σει τά ιδεώδη τής έλευθερίας καί τής αύτοκυβερνήσεως.
>>'Η έπιστολή σας ήταν έπίκαιρη καθώς μοϋ εδωσε τή
δυνατότητα νά ένημερωθώ γιά τίς σκέψεις σας τήν κατάλ
ληλη στιγμή. 'Η κοινή δήλωση πού έκδόθηκε κατά τήν

κ:ε τό άδιάβλητο άποτέλεσμα τής έκλογικ:ής άναμε
τρήσεως .

Χαρακτηριστικά γιά τή γενική είκόνα πού πα

ρουσίαζε ή 'Ελλάδα τήν έπαύριο τής πρώτης έκλο
γικής νίκης του Κ. Καραμανλή, ε{ναι τά σχόλια μέ

έπίσκεψη τοϋ πρωθυπουργοί) Ήντεν, ύπογραμμίζει τήν

τά όποία συνόδευσε τίς δηλώσεις του δ άπεσταλμέ

πίστη μας στό "βασικό δικαίωμα τών λαών νά έπιλέγουν

νος τής γαλλικής έφημερίδας

τόν τρόπο διακυβερνήσεώς τους". Αύτό άναφέρεται στό

λαό τής Κύπρου, δσο καί σέ δποιονδήποτε άλλο λαό.
»Παράλληλα, εχουμε τήν άποψή μας δτι τά νόμιμα

συμφέροντα τών συμμάχων μας καί δλων τών δμάδων τής
νήσου πρέπει νά ε{ναι σεβαστά. Σέ κατάλληλες περιστά

σεις εχουμε προσπαθήσει νά συμβιβάσουμε τίς διάφορες
άπόψεις μέ άφανείς διπλωματικές ένέργειες παρά μέ δημό
σιο διάλογο. Πιστεύω δτι τό κυπριακό πρόβλημα μπορεί
νά λυθεί μόνο δταν αύτοί, πού πρωτίστως ένδιαφέρονται,

·Η καταπολέμηση τής μεγάλης λαϊκής δυσπραγίας,

πού ερχεται σέ έντυπωσιακή άντίθεση μέ τό θέαμα δρισμέ
νων πάμπλουτων 'Ελλήνων, εύνοημένων άπό τήν τύχη,
όφείλει νά άποτελέσει τό πρώτιστο εργο τής νέας Κυβερνή
σεως .• ο λαός δέν εχει καμία έμπιστοσύνη στό νόμισμα,

εστω καί liν εχουν' άρχίσει νά διαγράφονται κάποιες έλπί
δες γιά τήν άνόρθωση μέ τήν οiκονομική βοήθεια άπό τό

έξωτερικό.

φθάσουν στό σημείο νά έμπιστεύονται καί νά κατανοοϋν δ
ενας τόν άλλον έπαρκώς ώστε νά συνεργάζονται, μέ σκοπό
νά πετύχουν μιά δίκαιη λύση. ·Από αύτή τή ζωτικής ση

μασίας άποψη σiiς συγχαίρω γιά τήν άληθινή πρόοδο πού

«Parisien Libere».

Σέ ίδιαίτερη, τέλος, δήλωση πρός τήν είδικη
άπεσταλμένη

τής έφημερίδας

«Figaro»,

Ντομινίκ:

Κλαίρ, δ πρωθυπουργός διευκρίνιζε δτι δέν ήταν δι

εχει έπιτελεστεί. Θά έξακολουθήσουμε νά ένδιαφερόμαστε

ατεθειμένος νά προσφύγει σέ πολιτική συμβιβασμών

ένεργά γιά τό ζήτημα.

στήν άντιμετώπιση του κ:υπριακ:οu ζητήματος, άλλά

»Παρακαλώ, κύριε πρωθυπουργέ, δεχθείτε τούς προσω

θά άποδεχόταν, τρέφοντας άπόλυτη εμπιστοσύνη

πικούς χαιρετισμούς καί τίς καλύτερες εύχές μου σέ αύτή
τή σημαντική στιγμή γιά τίς ύποθέο'εις τής 'Ελλάδος» 259 •

φέρει τή σφραγίδα τής καλής πίστεως στό πεδίο τής

στόν ·Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δποιαδήποτε λύση

έσωτερικής πολιτικής, θά άποβλέψει στή βελτίωση

27

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

του βιοτικοί) έπιπέδου του λαοu καί στήν παροχή

'Ο Κ. Καραμανλής ύποβάλλει στό βασιλέα τήν

συνδρομής στούς άγροτικούς πληθυσμούς 260 •

παραίτηση τής Κυβερνήσεως κ:αί δέχεται τήν έντολή
νά σχηματίσει τή νέα μετεκλογική Κυβέρνηση.

29

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

Σχετικά, δ άρχηγός τής ΕΡΕ εκ:ανε στούς δημο
σιογράφους τήν άκ:όλουθη δήλωση:
«'Ενημέρωσα τόν Ά νώτατον νΑρχοvτα έπί τού

άποτελέσματος τής έκ:λοyής τής 19ης Φεβρουαρίου,
ή

δποία δίδει

είς . τήν

'Εθνική ν Ριζοσπαστική ν

"Ενωσιν τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν τών έδρών τής
νέας Βουλής. Έν συνεχείcι ύπέβαλα τήν παραίτησιν
τής παρούσης Κυβερνήσεως κ:αί είσηyήθην τήν
συμφώνως πρός τά συνταγματικά κ:αί κοινοβουλευ

τικά θέσμια άνάθεσιν εlς έμέ τής έντολής, ώς άρχη
yοv τού πλειοψηφοvντος κόμματος. 'Η Α. Μ. ηύδό
κ:ησε νά μοv άναθέση τόν σχηματισμόν τής νέας Κυ
βερνήσεως».

'Ο Κ. Καραμανλής σχηματίζει νέα Κυβέρνηση
μέ τήν άκόλουθη σύνθεση:

Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρόεδρος Ύπουρ
γικοu Συμβουλίου.
·Ανδρέας ·Αποστολίδης, ·Αντιπρόεδρος Κυβερ

νήσεως.
'Υπουργοί: Δ. Χέλμης Συντονισμοu, Α. Πρωτοπα
παδάκης ·Εθνικής 'Αμύνης, Σ. Θεοτόκης 'Εξωτερι
κών, Κ. Παπακωνσταντίνου Δικαιοσύνης, Δ. Μα

κρής 'Εσωτερικών, Π. Λεβαντής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, Χρ. Θηβαίος Οίκονομικ&ν, Π. Παπαλη
γούρας 'Εμπορίου καί προσωρινός Βιομηχανίας, Γ.
Ράλλης Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ~Εργων, Ε. 'Α

Τήν έπομένη, προτοu άνακοινώσει τή σύνθεση

βέρωφ Γεωργίας, Λίνα Τσαλδάρη Κοινωνικής Προ

τής νέας Κυβερνήσεως, δ Κ. Καραμανλής συγκάλεσε

νοίας, Στ. Κωτιάδης 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Λ. Μπουρ

τό 'Υπουργικό Συμβούλιο σέ τελευταία συνεδρίαση

νιaς 'Εργασίας, Κ. Τσάτσος παρά τίi Προεδρί~ τής

καί εύχαρίστησε τά μέλη του γιά τίς ύπηρεσίες πού

Κυβερνήσεως, Β. Παπαρρηγόπουλος Βορείου 'Ελλά

πρόσφεραν στή χώρα. 'Ιδιαίτερα εύχαρίστησε τούς

δος, Γ. Κασιμάτης άνευ Χαρτοφυλακίου.

ύπηρεσιακούς ύπουργούς γιά τή συμβολή τους στήν

'Υφυπουργοί: Δ. Δαβάκης Έθνικ:ής 'Αμύνης, Ν.

δμαλή διεξαγωγή των βουλευτικών έκ:λογ&ν. Οί τε-

'Αθανασίου 'Εσωτερικών, Δ. 'Αλιμπράντης Οίκο-
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νομικών, Ν. Μάρτης 'Εμπορίου, Χ. Καραπιπέρης

εvλόγως ήδη ζητεί άπό έκείνους εlς τούς δπο{ους

Συγκοινωνιών, Τρ. Τριανταφυλλάκος Οίκισμοu, Δ.

ένεπιστεύθη τήν διακυβέρνησιν τής χώρας, τήν έπί

Μανέντης Γεωργίας καί Ι. Ψαρέας Κοινωνικής Προ

μονον καί έπιτυχή προβολή ν τών έθνικών μας δικαί

νοίας.

ων καί τήν ταχείαν προώθησιν τής οlκονομικής καί

Μετά τήν δρκωμοσία, δ πρωθυπουργός εκαμε τήν

διοικητικής άνασυγκροτήσεως τής χώραρ>.

άκόλουθη δήλωση:
«'Η ύπό τήν προεδρίαν μου σήμερον δριασθείσα

29

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1956

νέα Κυβέρνησις, άποτελεί τήν φυσικήν κατάληξιν
τής λαϊκής έτυμηγορίας τής 19ης Φεβρουαρίου.

»'Ομοιογενής, άπό ένιαίον πνεvμα καί κοινάς
ήθικάς καί πολιτικάς άρχάς διαπνεομένη, θά χωρή
ση ήδη εlς όλους τούς τομείς τής κρατικής δραστη
ριότητος έπί τό έργον της, μέ ταχύ ν ρυθμόν, άνταπο
κρι νομένη ούτω εlς τάς πρός τόν λαόν δοθείσας προ

εκλογικάς έπαγγελίας.

» Τά κυριώτερα καί άμεσώτερα μέτρα, τά δ ποία θά
λάβη ή Κυβέρνησις θά έξαγγελθοvν έντός τών προ

'Ο Π . Κανελλόπουλος εκαμε τήν άκόλουθη δή
λωση:
«'Από σήμερον ή χώρα ~χει Κυβέρνησιν, ή όποία,
στηριζομένη έπί τfjς έμπιστοσύνης τfjς μεγάλης πλειοψη
φίας τών έθνικοφρόνων 'Ελλήνων, των μόνων έχόντων τό

ήθικόν δικαίωμα νά ρυθμίζουν τήν ζωήν τοϋ ~θνους, θά
προχωρήση, δπως έλπίζω, ό.ποφασιστικώς εlς τό ~ργον
της, μέ τήν προοπτικήν ούσιώδους χρονικfjς διαρκείας.
»Θά συμπαρασταθώ δι' δλων μου των δυνάμεων εlς τήν

σεχών ήμερών. Είμεθα βέβαιοι ότι θά τύχουν τής

προσπάθειαν τfjς Κυβερνήσεως, δίδων πρός αύτήν έν τί'\

δμοθύμου έπιδοκιμασίας τής κοινής γνώμης, ή δποία

Βουλί'\ ό.νεπιφύλακτον τήν έμπιστοσύνην μου».
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Προκειμένου ν ' aποφευχθεί ή t'iσκοπη επιβάρυνση του

κειμένου, δέν κρίθηκε σκόπιμη ή παραπομπή στόν ήμερή
σιο τύπο τής έποχής γιά κοινά εiδησεογραφικά στοιχεία,
καθώς καί γιά δηλώσ ε ις η άνακοινώσεις πού δόθηκαν γιά
δημοσίευση στά μέσα ενημερώσεως, γενικώς . Οί παρα
πομπές στόν ήμερήσιο τύπο άφορουν σχόλια , εiδικές πλη
ροφορίες, αυτούσια κείμενα ειδησεογραφικών δελτίων η
aποκλειστικές συνεντεύξεις.
'Ο Κ .

I.

Καραμανλής στή διάρκεια τής παραμονής του στό

Παρίσι - στά τέλη τής δε καετίας του

1960-

ύπαγόρευσε

αποσπασματικά βιογραφικά στοιχεία η πρόχειρα μεμονωμένα
σημε ιώματα .

2.

Φάκελλος

3.

'Ό . π .

[=

43.
44.

Φ . ] 71Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.) .

4.

'Ό.π.

5.
6.

Φ. 73Β, Συνέντευξη Κ. Καραμανλή πρός Βασ. Βασιλείου .
'Αρχείο Κ. Τσαλδάρη[= Α . Τ . ], Φ .

66,

Βενιζέλου .
Φ. 7ΙΒ, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή.

<<'Η Καθημερινή>> ,

10

Δεκεμβρίου

45.
46.
47.
48.

Έκθεσις του Προ έδρου

τής έν Ούασινγκτώνι Οίκονομικής ' Αποστολής κ. Σοφοκλή

7.
8.
9.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1946.

49.
50.
51.
52.

'Επίσημα Πρακτικά τών Συνεδριάσεων τής Βουλής
[=Ε . Π. Σ . Β .], Δ ' 'Αναθεωρητική , τ . Γ', σ .

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .

'Ό . π ., σ .
Φ.

I,

870.

816.

Σημείωμα .

«Τό Βήμα>> ,

20

Μαίου

1947.

Ε.Π . Σ . Β., Δ' 'Αναθεωρητική, τ . Δ', σ .

1435.

Φ. 7ΙΒ, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή.
'Ό . π .

Ε.Π . Σ.Β., Δ ' 'Αναθεωρητική, συν . Β' , τ . Γ' , σ .

906.
1066.
«Τό Βήμα>> , 31 'Ιουλίου 1948.
'Ό.π, , 5 Αύγούστου 1948.
'Ό.π., 6 Αύγούστου 1948.
Φ . I, 'Έκθεση έπί του ζητήματος του ήλεκτροφωτισμου
Θεgσαλονίκης, 31 'Ιουλίου 1948.
<<'Εστία>>, 26 Αύγούστου 1948.
«Τό Βήμα>> , 31 Αύγούστου 1948.
Α . Τ . , Φ . 37, Κ . Καραμανλής πρός 'Υπουργικό Συμβούλιο ,
I Σεπτεμβρίου 1948.
«Τό Βήμα>>, 2 'Οκτωβρίου 1948.
'Ό . π . , 10 'Οκτωβρίου 1948.
Ό.π . , 17 'Οκτωβρίου 1948.
Ε . Π . Σ . Β . , Δ' 'Αναθεωρητική , συν . Γ ' , τ. Α ' , σσ . 58-9.
" Ο.π . , σ. 19.
«Μακεδονία>>, 26 'Οκτωβρίου 1948.
Φ . 71 Β , 'Αφήγηση Κ . Καραμανλή.
'Ό.π . , σ.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.
65.
66.

Φ . Ε . Κ . , τευχ . Α· Ι
«Τό Βήμα>>,
"Ο.π . ,

24

20

1948,

εύρετήριο περιεχομένων, σ.

Νοεμβρίου

Νοεμβρίου

1948.
25 Νοεμβρίου 1948.
"Ο . π., 24 Νοεμβρίου 1948.
"Ο . π . , 25 Νοεμβρίου 1948.
<<' Εθνική Άντίστασις», 26 Νοεμβρίου 1948.
'Ό.π . , 28 Νοεμβρίου 1948.
«Τό Βήμα>>, 27 Νοε μβρίου 1948.
<<'Ηπειρωτικός 'Αγών», 10 Δεκεμβρίου 1948.
Α. Τ . , Φ . 32, Κ . Καραμανλής πρός 'Υπουργικό Συμβούλιο,
14 Δεκεμβρίου 1948.
«Μακεδονία>>, 15 Δεκεμβρίου 1948.
<<'Η Καθημερινή>>, 16 Δεκεμβρίου 1948.
«Τό Βήμα>>, 16 Δεκεμβρίου 1948.
<<'Εστία>>, 14 Δεκεμβρίου 1948.
<<'Εθνικός' Αγών», 21 Δεκεμβρίου 1948.
Α. Τ., Φ . 39-40, Κ . Καραμανλής πρός Θ. Σοφούλη,
25 'Ιανουαρίου 1949.
<<'Εστία>> , 27 'Ιανουαρίου 1949.
<<'Η Καθημερινή>>, 27 'Ιανουαρίου 1949.
Ε . Π . Σ.Β., Δ' 'Αναθεωρητική, συν. Γ', τ. Α', σ. 219.
Φ . Ι, Κ . Καραμανλής πρός 'Υπουργικό Συμβούλιο, 8 Φεβρουαρίου 1949.
<Πό Βήμα>>, 13 Φεβρουαρίου 1949.
<<'Η Καθημερινή>>, 12-13 Φεβρουαρίου 1949.
«Τό Βήμα>>, 20 'Απριλίου 1949.
<<'Εθνικός 'Αγών», 13 Μαίου 1949.
<<'Εστία>>, 8 'Ιουνίου 1949.
Φ. I, Ύπ . Προνοίας πρός Γ.Ε.Σ . , 10 'Ιουνίου 1949.
<Πό Θάρρος>>, 12 'Ιουλίου 1949.
Πρβλ . <<' Η Καθημερινή», 12 'Ιουλίου 1949.
<<'Η Καθημερινή>>, 15 'Ιουλίου 1949.
<Πό Βήμα>>, 13 Αύγούστου 1949.
'Ό . π., 25 Αύγούστου 1949.
Δημοσιεύματα τύπου, Φ . 4.
<Πό Βήμα>>, 18 Σεπτεμβρίου 1949.
<<'Εθνικός ' Αγών»,

'Επίσημα Πρακτικά τών Συνδριάσεων τής 'Επιτροπής
'Εξουσιοδοτήσεως (ψήφισμα ΞΖ ' τής
Δ' 'Αναθεωρητική, σσ .

67.

19

'Ιουλίου

1949),

159-161 .

Φ. Ι, Κ . Τσαλδάρης- Σ. Βενιζέλος πρός ' Αμερικανική
Οίκονομική 'Αποστολή,

68.
69.
70.

45.

1948.

8

'Οκτωβρίου

<<'Η Καθημερινή>>, <Πό Βήμα>>,
<<'Η Καθημερινή>>,

18

1949.

'Οκτωβρίου

11

'Οκτωβρίου

1949.

1949.

Φ. Ι, Είσηγητική εκθεσις ύπουργου Κοινωνικής Προνοίας
πρός τήν Βουλή,

19

'Οκτωβρίου

1949.

71.

'Επίσημα Πρακτικά τών Συνεδριάσεων τής 'Επιτροπής

72.

<<'Εθνικός ' Αγών»,

'Εξουσιοδοτήσεως (ψήφισμα ΞΗ'), σ.

2

Νοεμβρίου

461

κ . έ.

1949.
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74. Ε.Π.Σ. Β, Δ· 'Αναθεωρητική, συν. Δ·, σσ. 35-53.
75. 'Ό.π., σ. 77.
76. <<Η Καθημερινή>>, 5 'Ιανουαρίου 1950.
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78. Φ. 71Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή.
79. <<Η Καθημερινή>>, 6 'Απριλίου 1950.
80. «Τό Έθνος>>, 6 'Απριλίου 1950.
81. Ε.Π.Σ. Β., περ . Α', συν. Α', σσ. 137, 141.
82. 'Ό.π., σ. 168.
83. 'Ό.π., περ. Α·, συν. εκτ., σσ. 45-6.
84. Φ. 71Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή.
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96
Γούναρης, Δ.,

365

Γρηγορίου, Ε., ύποδιοικητής Τραπέζης

' Ελλάδος, 177
Γρηγορόπουλος, Θ . , άντιστράτηγος,

Γρίβας, Γ . (Διγενής),

80

260, 341

Δ

44
131-133, 350
ύπόθεση-, 251-253

Δαβάκης, Δ . , ύφυπουργός Συγκοινωνι

Βουρδουμπaς, Δ . , βουλευτής, ύφυπουρ-

Δερδεμέζης,Δ.,βουλευτής,ύφυπουργός

Βουλπιώτης, Θ . ,

341
321

275

καλλιεργειών

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΆΓΩΓΗ, διάθεση-προστα

φος,
ύπουργός

τοφυλακίου,

- , 321

ένίσχυση

διάθεση προϊόντων, γενικά,

45, 263, 272

Βγενόπουλος, Α . , ύπουργός ιϊνευ Χαρ-

σμοϋ,46,47,49

ΑΛΒΑΝΙΑ, σχέσεις μέ

ΓΕΩΡΓΙΑ,

43, 44, 50

Βασιλειάδης, Π., πολεοδόμος,
Βασιλικός,

Γεωργαντaς, Μ . , βουλευτής,

134, 135

κά

384

267, 289, 298

93

ραϊστικά, όδοποιίας, συγκοινωνια
'Αιζενχάουερ, Ντ . ,

316

Γεροκωστόπουλος, ·Αχ., ύπουργός Παι

Γεωργακόπουλος, Κ . , πρόεδρος ΕΕΣ,

Β
Βάιν, Τζ . , άντιπρόσωπος Παγκοσμίου

267, 296

37, 39, 121

Γερανόπουλος, Κ., ταξίαρχος,

' Αγκλιόν, Ρ . , μέλος 'Επιτροπής ΟΗΕ
γιά Βαλκάνια,

285, 323, 325

Γαρουφαλιaς, Π., ύπουργός Δημοσίας

γός

'Εθνικής

284, 297

'Αμύνης,

203, 267,

ών,

267, 386

Γεωργίας,
Δερτιλής,

Λ.,

138, 267
ύφυπουργός

Οίκονομι-
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394
κών,

267, 295

Δεσύλλας,

Θ.,

ύπουργός

Ciνευ

Χαρ

τοφυλακίου, ι 30

Δημητρακόπουλος, Α., πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΕΗ,

323

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔIΟΙΚΗΣΗ,

μέτρα

ύπέρ-,

29 3-294. στέγαση ύπη ρε σ ιών, ι 6 ι ,
ι 68, ι 75, ι 90, 333, 334-335· ενοποί
ηση τεχνικών ύπηρεσιών, 158, 160,
162, 165-167, 178, 185-188
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, βλ . ΕΡΓΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Κ. Κ. ύπουργός,

153-

258
Διομήδης, Α.,

43, 82, 94, 95, 96, 103,
17
ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ, ζήτημα, 44· επίσκεψη
Κ . Κ ., 92
104,

ι ι ι, ι

Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ,

280, 284-285, 3 I6

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ,
ι

19, 129-136·

Κ.

Κ.

-σχολή,

ύπουργός,

133

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΙΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, σύστα
ση,

337-34 ι, 382-383
ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕΊΡΑ, 296
ΕΚΛΟΓΕΣ (1946), 43-44· (1950), I 19-120·
(1951), 144-145· (1952), 150-151·
(ι 956), εξαγγελία, προετοιμασία δι
εξαγωγής,

προεκλογικός

άγώνας,

263, 270-277, 294, 3 ι 6, 33 ι, 343-344,
346-347, 349, 359-360, 38 ι, 383· άπο
τελέσματα, 375, 377-38 ι, 383-384
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (1951), 141-144,
148-149· (1956), 300-302
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επαγγελματική, 298, 333
'Ελευθεριάδης, Ε . , βουλευτής, 255
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ,

προσχώρηση Κ . Κ . ,
τοχή στίς εκλογές
(ι 952),

σύσταση,

144-145· συμμε
(1951), 144-145·

ι

5 ι, ι 53· κριτική πορείας
213-214· συνέλευση Κ.Ο .
(6/ 10/ 1955), 267-270
ΕΝΟΠΛΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ, ενίσχυση, I 30131, 135-136· στέγαση άξιωματικών,
ι 30, ι 3 ι, ι 35· ήμερήσια διαταγή
Κ. Κ., 280-28 I · δαπάνες, 284-285
άπό Κ.Κ . ,

'Εξηντάρης, Γ., άντιπρόσωπος 'Ελλά
δος στό ΝΑΤΟ,

278, 284,285
ΕΠΤΑΝΗΣΑ, περιοδεία Κ. Κ . , 216, 225,
229, 237, 249, 254
ΕΡΓΑ :

I 54· πε
190· περιοχή
λεκανοπεδίου 'Αττικής, 160, 169,
ι 7 ι, ι 94, 200. 208-2 ι ι, 242, 256
- 'Εγγειοβελτιωτικά, γενικά, 154,
ι 70, ι 72, ι 75- ι 76, 246-248, 255, 33 ι334· περιοχή 'Ηπείρου, 160, 162,
173,176,179,190,211,225,226,237238, 246-248, 256, 332, 335, (Λίμνη
-

'Αποχετευτικά, γενικά,

ριοχή Θεσσαλονίκης,

Λαψίστης), 173, 176, 185, 190, 204,
206,207,225,226,237-238,256,331332· περιοχή Θεσσαλίας, 156, 160,
167, 169, 176,21 Ι, 218,225,226,246248, 255, 256, 332, 335· περιοχή Θρά
κης, 176, 182-183,206,21 I, 246-248,
255-256, 335, ('Έβρος), ι 73, 222,
244-248, 255-256· περιοχή Κρήτης,
256· περιοχή νήσων, 160, 335· πε
ριοχή Μακεδονίας, I 73, I 75, 182183,185,206,211,218,225,226,227228, 246-248, 256, 33 I -332, (' Αλιάκ
μονας), 167, 170, 172, 176, 182, 185,
204,21 I, 225, 226, 227-228,246-249,
255-256, 33 ι, 335, (Άξιός), 165, 167,
170, 172, 176, 182, 185,204,21 I, 225,
226, 227-228, 246-249, 255-256, 33 ι,
335, (Νέστος), 173, 182-183, 246,
256, 335, (Στρυμόνας), 173, 175, 254,
255; 33 ι, 335, (Χαβρίας), ι 90, 204,
225,226,256,331, 335· περιοχή Πε
λοποννήσου, 160, 163, 176,212,225,
226, 332, 335· περιοχή Στερεaς 'Ελ
λάδας, 203, 225, 335, (' Αχελώος),
172,176,185,203,204,211,225,246,
255-256, 33 ι -335
- 'Ενεργειακά, γενικά, 280, 297298, 33 I · περιοχή Εuβοίας (' Αλιβέ
ρι), 33 Ι· περιοχή Θεσσαλίας, Ι 72,
(Μέγδοβας), I 72, 297-298, 323-325,
331· περιοχή Κρήτης-νήσων, 185,
297, 33 I · περιοχή Μακεδονίας, I60,
173, 185, (" Αγρα), 172,331, (Πτολε
μαίδα), 280, 297-298, 33 ι. περιοχή
Πελοποννήσου, 185, (Λάδωνας), 185,
33 I · περιοχή Στερεaς 'Ελλάδας
(Κρεμαστά 'Αχελώου), 185, 297-298
- 'Εξωραϊστικά, γενικά, 154, 192193, 249, 332· περιοχή λεκανοπεδίου
'Αττικής, 171, 172, 173, 179, 182185, 188-189, 192-196, 209-212, 217218,224,236-237,249·περιοχήΘεσ

σαλονίκης,

170, 183, 188-191, 21 I,

228-229
- Λιμενικά,

154, 160, 165, 167, 175,
204, 209, 238, 249-250, 254, 256, 332,
βλ . καί ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΠΕΙ
ΡΑΙΑΣ

- 'Οδοποιίας, γενικά,

154, 161, 167,
171-172, 173, 174, 176, 178, 188-189,
192-193, 194, 221-224, 238-242, 256,
332, 334-335· πε ριοχή Θεσσαλονί
κης, 165, 170, 174-175, 178, 183, 190,
220, 22 ι, 228-229, 256· περιοχή λε
κανοπεδίου' Αττικής, 162, 171, 172,
173, 174-175, 179, 182, 183, 189, 192,
193- 194, 196,21 I, 221,224,240,255256, 332· κεντρική όδική άρτηρία
(' Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Εuζώνων),
154, 156, 160, 167, 173, 183, 185, 188,
2 I I, 24 I, 332· (Θεσσαλονίκης-Καβά-

λας-Γέφυρας 'Έβρου), 154, 179, 188,
209,21 I, 241, 332· ( ' Αθηνών-Κορίν
θου), 154, 160· (Κορίνθου-Πατρών),
168· επαρχιακό όδικό δίκτυο (Βο
ρείου 'Ελλάδας), 156, 167, 173, 174175, 179, 183, 185, 190,21 I, 220,221,
229, 241, 256, 332· (Δυτικής 'Ελλά
δας), 154, 162, 167, 173, 174-175, 192,
214, 221, 242-244, 256, 332· (Κεντρι
κής 'Ελλάδας), 162, 167, 173, 174175,21 I, 221,222-223,256,332, 335·
(Κρήτης), 163, 174-175, 188, 221,
256, 332· (Νήσων), 174-175, 221,
253-254, 256, 335· (Πελοποννήσου),
154, 173, 174-175, 192, 21 I, 212, 221,
241, 256, 332
-Συγκοινωνιακά, γενικά, 167, 192-

193,238-242,253-254,332·άντικατά
σταση τροχιοδρόμων,

179-182, 190·

άποκατάσταση-επέκταση
μίων,

άεροδρο

άποκατάσταση-επέ

175, 332·

κταση σιδηροδρομικοί> δικτύου,

σηματοδότηση

κυκλοφορίας,

332·
209,

βλ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

- Τουριστικά,

156, 249,

βλ . καί ΕΡ

Γ Α εξωραϊστικά

-

'Υδρευτικά,

182, 214,

βλ.

καί

ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Κ . Κ. ύπουργός,

50-53

Εuταξίας, Λ., βουλευτής, ύπουργός Συ

γκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων,
ι 38,

267, 33 ι, 334, 342

z
Ζαίμης, Φ., ύπουργός Προνοίας,

Ζαννής, Ε., βουλευτής,
Ζαφειρόπουλος, Κ.,

139

147

357

Ζενεβουά, Μ. (Geneνoix, Μ.), Γάλλος

δημοσιογράφος,
Ζεϊτίνογλου,

Κ.,

26

Τοuρκος

Δημοσίων 'Έργων,
Ζέρβας,

Ναπ . ,

"Εργων,

Ζίγδης,

ύπουργός

244, 246

ύπουργός

Δημοσίων

157, 165

1., βουλευτής, 23 I
1., βουλευτής, 101

Ζολώτας,

Ζολώτας, Ξ.,

37, 39

Ζορλοu, Φ . Ρ., Τοuρκος ύπουργός 'Εξω
τερικών,

284

Ζορμπaς, Ν., βουλευτής,

139, 169, 186

Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΊΑΙΡΕΙΑ 'Αθηνών-Πειραι
ώς (ΗΕΑΠ), προσπάθεια Κ.Κ. γιά
βελτίωση λειτουργίας, βλ. ΑΘΗΝΑ

Ήντεν, Α . ,

208, 260, 262, 303, 304, 306,

386
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ, διμερείς σχέσεις
(πολιτικές) μέ -, 278-280, 285, 296297, 308, 386· οικονομική βοήθεια
άπό - , 46-50, 294-295, 3 ι 0-3 ι ι . συν-
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δρομή πρός άνταρτόπληκτους,

99, 101-102, 105, 115·

93,

συνδρομή πρός

'Ένοπλες Δυνάμεις,

130, 132, 134,
· Ελ
λάδας, 151· μετάβαση Κ.Κ. (1946),
45-52, ( 1951 ), 146
καί έσωτερική πολιτική

280· -

ΗΠΕΙΡΟΣ, ενημερωτική περιοδεία Κ . Κ.,

73-75,81,99,109,162, 179,206,237·
357359
'Ησίοδος, 138
Προεκλογική περιοδεία Κ.Κ.,

Καραθόδωρος, Α . , βουλευτής,
Καρακασώνης,

342, 382
275

Θεοτόκης, Γ., βουλευτής,
Θεοτόκης,

πρόεδρος ύπηρεσιακής

1.,

Κυβερνήσεως,

117, 119

Θεοτόκης, Σπ., ύπουργός 'Εξωτερικών,

267,284,285,294,303,305, 308,317,
318, 325, 330, 342, 346, 362, 386
Θεοχαρίδης, Δ., βουλευτής, 53, 124, 173
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ένημερωτική περιοδεία Κ. Κ. ,

81, 96, 99, 109, 134,167-169, 178, 185
58-60,
67-68· 'Οργανισμός Λιμένος - ,
160-161, 165, 167, 170-171, 173-174,
183· έπέτειος άπελευθερώσεως, 288·

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ήλεκτροδότηση,

βλ. καί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ· επίσης, ΕΡΓΑ,

άποχετευτικά, εξωραϊστικά, όδοποι
ίας κ.λ.π., ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θηβαίος, Χρ . , ύπουργός οικονομικών,

386
Θουκυδίδης,

ΘΡΑΚΗ, ένημερωτική περιοδεία Κ.Κ . ,

99, 110, 165, 178· προεκλογική
οδεία Κ.Κ., 366, 368

περι

Ι
'Ισκέλ, Σ., πρεσβευτής τής Τουρκίας
στήν 'Αθήνα,

283

Καραμανλή-Κανελλοπούλου, 'Αμαλία,

'Εσωτερικών,
Καλίνσκης,

Α .,

Καραμανλής,

Καραμανλής ,

28, 31
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Κ.,

άνάθεση

passim. -

Κυβέρ

έντολής,

259-267,

σύνθεση,

263· προγραμματικές
- ψήφος εμπιστοσύνης
- , 272-277

δηλώσεις

Καραπιπέρης , Χ., βουλευτής, ύφυπουρ
γός Συγκοινωνιών,

γενικός

διευθυντής

ύπουργείου Συντονισμοϋ,

197, 20 I,

Καλλίας, Κ., βουλευτής,

268
64, 139, 222,

Καλογερόπουλος, Π., άντιστράτηγος,

Κασιμάτης, Γρ . ,

260, 342, 382, 386
382

Κατάβολος, Δ.,

Κατσαφάδος, Γ. , ύφυπουργός Κοινωνικής Προνοίας,

Κανελλόπουλος,

Παν.,

99, 103, 120,
129, 138, 141, 142,143, 147, 153, 159,
251,252,254, 260,261 , 262,263,264,
267, 268,270,339,349,363,382,387

Κάννον,

Κ .,

'Αθήνα,

πρεσβευτής

294

ΗΠΑ

στήν

257
Κυριακόπουλος, Β., ύποδιοικητής Τραπέζης 'Ελλάδος,

281, 347
197, 201, 231
Κωνσταντίνος, βασιλεύς , 28, 30
Κωστόπουλος, Α., βουλευτής, 125, 165

267, 31 I, 313
Κατσώτας, Π. , 236, 382
Κέμπ, διευθυντής ΗΕΑΠ, 57, 62

Κυριακός, Κ.,

Κιοπρολοϋ , Φ . , Τοϋρκος ύπουργός 'Ε-

Κωτιάδης,

ξωτερικών,

Σ.,

βουλευτής ,

'Εμπορικής Ναυτιλίας,

320

ύπουργός

342, 386

Κιουσόπουλος, Δ. , πρόεδρος ύπηρεσια
κής Κυβερνήσεως,

150

Κιτριλάκης, Σ., άντιστράτηγος ,

136
ΕΜΠ, 183,

Κιτσίκης, Κ., καθηγητής

Λ
Λαδόπουλος, Α., βουλευτής,
ΛΑ·Ι·ΚΟ ΕΝΩτΙΚΟ ΚΟΜΜΑ,

209, 211
(Ciayton, William),
49

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ, ίκανοποίηση αι
τημάτων δημοσίων ύπαλλήλων,

310,
344-346· - έργατοϋπαλλήλων, 298300· - επαγγελματοβιοτεχνών, 315·
άσφάλιση εργαζομένων, 50-53, 311312,- άγροτών, 312-315· άνεργίας
έπίδομα, 311-312· στέγαση, 101,300,
3 ι 2, 333, 335· ύγεία, 332-333
71-117
(Collins, J . Lawton),
278, 280
(Connally, Τ.), πρόεδρος

'Αμερικανός στρατηγός,

'Επιτροπής 'Εξωτερικών Σχέσεων
'Αμερικανικής Γερουσίας,

44, ι 17, 120-121, 136
1., βουλευτής, 107

Λαμπρόπουλος,

Λανίτης, Ν., εκπρόσωπος Έθναρχίας

Κύπρου,

Γ.,

268, 335, 386
Λεγανaς, Γ., ύπουργός άνευ Χαρτοφυ-

λακίου,

130

Λέγιος , Α . , βουλευτής,

138

Λέμπερτ, γιατρός,

45

Λή, Τρίγκβυ

Trygνe, Η.),

(Lie,

133

Λιανόπουλος, Ν., ύπουργός 'Εσωτερικών ,

343

Λιάτης, Α., πρεσβευτής,

305, 318, 329,

Κύπρου,

'Εθναρχ ίας

334

Λούνδρας, Κ. , πρόεδρος ΟΛΠ,
Λυμπέρης , Π . , βουλευτής,

213

150

Δημοσίων

Μ

203

Κρανιδιώτης, Ν., εκπρόσωπος Έθναρ
χίας Κύπρου,

Γεωργίας,

206, 244, 267,

Λοϊζίδη ς, Σ . , σύμβουλος

157

Κουντούρης, Ν . , βουλευτής,

ύπουργός

330

138

ύπουργός

Π.,

ύπουργός Παιδείας,

47

57, 76, 96
1., βουλευτής, 138

Κορωναίος,

277, 334

Λεβαντής,

Κορόζος, Κ., ύπουργός Βορείου · Ελλά

δος,

138
138-139

ΛΑ·Ι · ΚΟ ΚΟΜΜΑ, άπόψεις Κ.Κ. περί -

ύφυπουργός Οικονομικών ΗΠΑ,

"Εργων,

80

290-293· τριμε
(1955), 256-

ρής Διάσκεψη Λονδίνου

Κορύζης,

275, 315

πίσκοπο Μακάριο,

362

Κορκολής, Δ . , βουλευτής,

231
Καλκάνης, Θ . , βουλευτής,

γασία (συνάντηση) Κ.Κ. μέ 'Αρχιε

138, 387
151, 187, 264, 344, 346,

Καρτάλης, Γ.,

Κόνναλλυ, τ.

107, 139, 267

257-258·

διαπραγμα

- , 298·

Χάρντιγκ-Μακαρίου, 292293, 302-307, 317-319, 329-331 , 334,
341, 350, 360-362, 369, 375· διάσκε
ψη Παρισίων (1947), 44-45· ενοπλος
άγώνας ( 1955-), 259-260· κατάθεση
προσφυγής στόν ΟΗΕ (1954), 206208, (1955), 258, 285, 290-292, 308310, 361· προγραμματικές κατευθύν
σεις (1955), 273, 276-277, 290-293,
311, 360-361· στάση άντιπολιτεύ
σεως, 293,308,360-362, 375 · συνερ

28
'Αχ., άδελφός Κ. Κ., 34
Γ. , πατέρας Κ.Κ., 25, 27,

Κόλλινς, Τζ., Λ.

138

Καλαντζής, Ε., βουλευτής, ύφυπουργός

περιοδεία

τεύσεις

141, 142

γός,

Καλαντζάκος, Α., βουλευτής,

διαδηλώσεις γιά

Καραμανλής, 'Αλ., άδελφός Κ . Κ.,

πρός

ενημερωτική

204

πουργικό Συμβούλιο (1955),

125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Κ.Κ. ύπουρ

κ

Κ.Κ.,

ΚΥΠΡΟΣ, άπόψεις Κ . Κ . γιά - στό 'Υ

Κλαίητον, Οuίλλιαμ

45

ΚΥΚΛΑΔΕΣ,

138

καθηγητής ΕΜΠ,

197, 201, 231

270·

Θεολογίτης, Α., βουλευτής,

Γ.,

Καραμανλή, Φωτεινή, μητέρα Κ . Κ .,

νηση:

Θ

395

305, 362

ΚΡΗΤΗ , ενημερωτική περιοδεία Κ.Κ. ,

163, 253
Κριεζής, 'Αλ., καθηγητής ΕΜΠ,

183

Μακάριος ,

'Αρχιεπίσκοπος

Κύπρου,

208, 260,290,292,293,301,302, 303,
305,306,307,319,329,330,341,350,
353, 361 , 36~ 369, 375, 386
Μάκ Γκύ, Τζ . (Mc Ghee, George), ύφυ-
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Ούάλλας, Χ.Α .

πουργός ' Εξωτερικών ΗΠΑ γιά ύπο

Μπακόλας, Κ. , βουλευτής,

θέσεις Μέσης 'Ανατολής,

Μπακόπουλος, Ν . , βουλευτής, πρώην

Μάκ Μίλλαν, Χ.

101

τανός ύπουργός 'Εξωτερικών,

262,

ένημερωτική

75-77, 82,89, 91-92,96,99-\00,
109-110, 112, 160-161 , 165, 167, 170,
171, 178, 183, 185, 189, 190,209,220,
227, 246· προεκλογική περιοδεία
Κ.Κ ., 350, 352-356, 366, 368· έξωτε
ρικές πιέσεις εναντι - , 140
Μακκaς, Π., βουλευτής, 268
Μακρής ,

Δ.,

ύπουργός

'Εσωτερικών,

341, 386
Μακρής, Φ . , συνδικαλιστής ,

52

Μανέντης, Γ., βουλευτής, ύφυπουργός
Γεωργίας,

ύπουργός

267, 268, 289
116
Α . (Bebler, Ales), ύφυπουρ

Μπέμπλερ,

γός 'Εξωτερικών Γιουγκοσλαβίας,

140
Μπέρνς,

Τζ .

(Byrnes, J .), ύπουργός
46
Μπλούμ, Σ . (Bioom, Sol), μέλος άμε ρικανικοu Κονγκρέσου , 46
Μποδοσάκης-' Αθανασιάδης, Θ . , 56
Μπόμπολας, Ν . , βουλευτής, 253
' Εξωτερικών ΗΠΑ,

Μπουρνιaς, Λ . , ύπουργός

'Εργασίας,

Μπουρόπουλος, Α ., ύπουργός Δικαιοσύ
νης,

343
(Mendes-France,

Ρ.),

βλ .

συμφωνία

Τσαλδάρη

Μπρέιν

43, 44, 52

Μπρόνσαλ , Φ . , άναπληρωτής άντιπρό
σωπος ΟΟΣΑ,

Μαριδάκης, Γ . , καθηγητής Πανεπιqτη

99

150
72, 138, 150, 153, \54,
\56, \59, 163, 172, 173, 190,253, 259,
264, 273, 308, 339, 340, 382
Μάρσαλ, Τζ . (Marshall, George Catlett),
ύπουργός 'Εξωτ ε ρικών ΗΠΑ , Σχέ
διο - ,

58, 60, 62, 63, 65, 72, 93, 98,
99, 101, 104, 115, \24, 125, 131, 132,
246
Μάρτης, Ν ., ύφυπουργός 'Εμπορίου, 387
Μαuρος, Γ., 37, 99, 260
ΜΕΓ ΑΛΗ ΒΡΕΙ ΑΝΙΑ, διμερείς
μέ - ,

σχέσεις

285, 303-308 , 317-319

Ν

-, 278-280, 282-283,

284-288, 318
ΝΑ ΠΙΛΙΑ, μέτρα ύπερ - ,
ση ναυπηγείων,
Νικολαίδης,

Σ. ,

ϊδρυ

349-350·

295

ύπουργός

Δημοσίων

Έργων,

157
(Nixon, R.), \30,
Νόρμπλαντ, Α, 46
Νίξον , Ρ .

ι34

Νόρτον, Σέρ, Κλ., πρεσβευτής τής Με
γάλης Βρετανίας στήν 'Αθήνα,

68

Ντεντιδάκης , Π., βουλε υτής, ύπουργός

Μελaς, Γ. , πρεσβευτής στίς ΗΠΑ,

308

225, 281' 282, 283, 284, 320
302

Δημοσίων ΥΕργων,

157,

ι86,

187,

203, 233
Ντιντερώ, Ντ .

Μερκούρης , Σπ . , βουλευτής,

(Diderot, D.),

ι46

Μεταξaς, Ι.,

281, 348

34, 365, 380

ΜΕΙΑΦΟΡΩΝ, Κ.Κ. ύπουργός ,
Μηλιάδης,

Ι.,

διευθυντής

' Ακροπόλεως ,

Μουσείου

Μητσόπουλος, Β., βουλευτής,

138
186, 187, 188,226, 227
Μιχελής, Π., καθηγητής ΕΜΠ, 183
Μόδης , Γ . , βουλευτής, 140, 147, 150
Μητσοτάκης, Κ .,

Μοντιάνο , Μ . , άνταποκριτής πρακτορείου Ρώυτερ,

131

Μόστρας, Β . , πρεσβευτής στό Λονδίνο ,

318
Μουσσολίνι, Μπ .,
Μπαίκερ ,

340

Φράνσις

Νόελ ,

βουλευτής

του βρετανικοu 'Εργατικοu κόμμα
τος ,

46, 47,

Χ. ,

άντιπρό

σωπος ·Ελλάδος στόν ΟΗΕ,

308

Πάντζαρης, Κ . , 2ι8

Παπαγιάννης, Κ., ύπουργός οικονομι
κών,

196, 223, 224
71, 82, 97, 109, ι ι9, 129,
ι3Ο, 132, 133, 136, ι38, ι42, 143, 144,
ι45, ι5ο, ι5Ι, 153, ι54, ι55, ι57, 196,
208,210,246,252,254,259,262,266,
267,269,270,272,276, 277,280,282,

Παπάγος Α.,

283,289,290,338,339,340,34ι,358,

362, 370, 378, 379, 381· άνάλη
71, 82· - Κυ
βέρνηση, 153, ι 59, -, απόδοση κυ

ψη άρχιστρατηγείας,

βερνητικοί) ί:ργου, ι'iποψη Κ . Κ . , 2ι3,

κοδομήσεως, ι ι 5
Παπαδόπετρος, Γ., βουλευτής,

138

Πaπαδόπουλος, άντιστράτηγος, 82
Παπαζής, Σ., βουλ ευτής,

138

Παπαθανάσης, Α . , βουλευτής,

138, ι56
226, 229, 236,
251, 252, 253 , 267, 285, 386
Παπαληγούρας, Π . , 185, 253, 261 , 267,
386
Παπαναστασίου, 'Αλ . , 149, 378
Παπανδρέου, Γ., 37, 39, I 19, 120, 12ι,
126,_]32, \38, 139, 143, 144, 151,264,
274,275,302,308,346, 361,366, 377,
378, 380, 382, 383
Παπαπολίτης, Σ ., 274, 275, 344, 346

Παπακωνσταντίνου, Κ.,

πουργός 'Εμπορίου, ύπουργός Βο
ρείου 'Ελλάδος,

244, 267, 268, 289,

3 ι6, 386
Παπαρρηγόπουλος, Ι., βουλευτής,

ο

138
183
Παπασταύρου, Χ . , βουλευτής, 192, 193
Παππaς, Α . , γενικός πρόξενος · Ελλάδος στή Λευκωσία, 305
Παπaς, Ι., καθηγητής ΕΜΠ ,

ΟΗΕ,

93,
346

ι

33, 285, 290, 308, 3 ι Ο, 321,

0\ΚΟΝΟΜ\Α, οικονομική πολιτική : γε
νικές κατευθύνσεις,
σια

οικονομικά:

272, 288·

δημό

προϋπολογισμός ,

28 ι' 323· δημόσιες έπενδύσεις, 331'
333· φορολογικά μέτρα, 295-296,
375· έξωτερικ ές οικονομικές σχέ
σεις : δασμοί, 295-296, βλ . καί ΒΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΑ , ΓΕΩΡΓΙΑ , ΝΑ vτΙΛΙΑ

ΟΟΣΑ ,

συνδρομή

κτους,

302

Μπακάλμπασης, Α ., βουλ ευτής,

48

Ξανθόπουλος-Παλ αμaς,

56-70

218, 237

28 ι ,

Παπαρρηγόπουλος, Β . , βουλευτής, ύ

Μερτικόπουλος, Θ . , γενικός διευθυντής
ύπουργείου οικονομικών,

ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ Π!ΣτΩΣΕΙΣ, έκκαθάριση ,

Παπαδόγιαννης , Ε., ύπουργός ' Ανοι-

ΝΑΤΟ, σχέσεις μέ

Μεντερές, Α., πρωθυπουργός Τουρκίας,

π

214, 259, 270
Παπάγος, Λ . , 252-253

μίου 'Αθηνών ,

Μαρκεζίνης, Σπ.,

ύπουρ

47

36ι,

343

Μπρέιν ,

266
Μάξιμος, Δ . , πρωθυπουργός,

'Υπηρεσιών

347-349

386

Μανιδάκης, Σ., ύπουργός 'Εσωτερικών ,

48, 49
J.), διευθυντής

γείου 'Εξωτερικών ΗΠΑ,

Βορείου

Μπάτζιος , Η ., βουλευτής,

342, 382, 387

Μαντές Φράνς, Π .

οικονομικών

346

Δ. ,

Η. Α . ) , ύπουρ

·Ελλάδος ,

περιοδεία

Κ.Κ.,

(Wallace,

γός 'Εμπορίου ΗΠΑ,
Οόίλκοξ, Τζ . (Wiιcox,

149

Μπαλτατζής, Α . ,

Μπαμπάκος,

305, 317, 319, 330
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

ύπουργός ,

Η . ), Βρε

(Macmillan,

101, 203

πρός

άνταρτοπλή

Ι.,

ύποδιοικητής

'Εθνικής Τραπέζης,

281, 347 / 8
Πασαλίδης, Ι., 344, 362, 366
ΠΑΤΡΑ, λιμενικά εργα, 168, ι69· έπί
σκεψη Κ. Κ . , 308· βλ. καί ΠΕΛΟΠΟΝ
ΝΗΣΟΣ

Πατρίκιος, Μ . , βουλευτής,

148

Παuλος Α ' , διάδοχος, βασιλεύς,

50,

Ι\0,239,259,260,262,267 , 340,344,

116

'Ορλάνδος, 'Αν., καθηγητής Πανεπιστη
μίου 'Αθηνών,

Παρασκευόπουλος,

218

380
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

'Οργανισμός

Λιμένος
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σβευτής τής Γαλλίας στήν 'Αθήνα,

157-158, 162-163, 170, 190-192, 212213, 216-217' 233-236, 254-255· βλ.
καί ΕΡΓΑ, έξωραϊστικά, δδοποιίας

Σβώλος, Α.,

κ .λ. π.

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ, περίθαλψη-άποκατά

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ένημερωτική

περιο

σταση,

Ε.),

πρεσβευτής τών ΗΠΑ στήν 'Αθή

Σπανίδης, Α . , ύποναύαρχος, ύπαρχηγός

163, 168, 179, 192, 2\2·
προεκλογική περιοδεία Κ.Κ., 364366, 368-369
Πέππερ, Κλ. (Pepper, C\.), ·Αμερικανός
γερουσιαστής, 46
Πήκ, Τσ. (Peake, Ch.), πρεσβευτής τής
Μεγάλης Βρετανίας στήν 'Αθήνα,

304, 319
Πικιώνης, Δ., καθηγητής ΕΜΠ,

218,

237
Πιναί, Α.,

(Pinay,

Πιουρυφόυ,
να,

Τζ.

Α.),
Ε.

377
(Peurifoy, J.

ΓΕΕΘΑ,

151

Πίπας, Δ., καθηγητής ΕΜΠ,

47, 201,

277, 278

Σπέντζας, Ν., ύπουργός Οiκισμοϋ καί
Σεισμοπλήκτων Νήσων,

213
Πιπινέλης, Π.,

260
Πλαστήρας, Ν., 52, 120, 128, 144, 145,
150, 151, 157, 365· Κυβέρνηση - ,
144· Κ.Κ. εναντι - , 146, 147, 148,
\50
Πλυτίiς, Γ., πολιτευτής, 138
Πολυζωγόπουλος, Στ., ύπουργός · Ερ
γασίας, 267,300,311
Πορφυρογένης, Μ., ύπουργός · Εργα
σίας, 53
«ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΙΑ>>, πρόγραμμα, 72, 76,
78, 82,87-89,93-94,96, 100, 106-107,
110, 114, 139, 169
Πρωτοπαπαδάκης,
ύπουργός

'Α ρ.,

'Εθνικής

βουλευτής,

'Αμύνης,

138,

267

Σπυρίδων, μητροπολίτης 'Ιωαννίνων
'Αρχιεπίσκοπος ·Αθηνών,
Σπυρόπουλος,

Ι., καθηγητής Πανεπι

στημίου ·Αθηνών,

Ρέππας, Γ., γενικός διοικητής 'Ηπεί
ρου,

73

Ροδόπουλος, Κ.,

80, 92, 134, 262, 270,

305, 342
Ροϋσβελτ, Φ.,

Ρουσσόπουλος, Ε., καθηγητής ΕΜΠ,

183, 201
Ρωμανός, Γ.,

βουλευτής,

ύφυπουργός

·Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων,

216, 302
Σ
Σακαλής, Η., βουλευτής,

275

Σακελλαρίου, Α., βουλευτής,

125

Σαρπαντιέ, Μ.

Μ.), πρε-

(Charpantier,

νώς),

·Αμύνης,

138
Στεφανόπουλος, Στ., 65, 67, 73, 99, 125,
134, 136, 138, 144, 153, \59, 190,252,
253,260,261,262,264,270,275,339,
340, 343, 361' 382
Στεφάνου, Δ., βουλευτής, 3\3
Στράτος, Α., βουλευτής, 189, 268
Στράτος, Γ., βουλευτής, πρώην ύπουρ-

136, 150, 170
60, 135,

136, 218, 226-227, 250· άστικές-ύπε
ραστικές, 53-56, 63, 66, 67, 220, 227228, 236, 238· σιδηρόδρομοι, 60, 63,
66, 220, 226, 236, 250, 332
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Κ.Κ. ύπουργός, 216
τ

(Iaylor, G.H.),

ύπουργός

(προσωρι

φ

Χ.,

'Ελλάδος,

ύπουργός

Βορείου

343

Φωκίiς, Ν., γενικός γραμματέας ΕΟΤ,

343

Ταίηλορ, Γ.Χ.

Κ.Κ.

88

Φραγκίστας,

308

διευθυν

τής ύπουργείου Οiκονομικών ΗΠΑ,

48
Ταλιαδοϋρος, Α., βουλευτής,

40, 49

ΥΓΙΕΙΝΗΣ,

Στεφανόπουλος, Β., βουλευτής,

γός,

138,206,244,248, 249, 261,
262,267,268,289,337,342,362,377,
383
Ραυτόπουλος, Γ., 201
Ρέντης, Κ., ύπουργός 'Εσωτερικών, 39,
80, 82, 149, 383

Υ

Στεριόπουλος, Σ., ύπουργός 'Εθνικής

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, άεροπορικές,

Ράλλης, Γ.,

73, 107,

334, 350

261' 268, 386
Ρ

267,268,281,289,293,302
156, 197
Τρικούπης, Χαρ., 262
Τροϋμαν, Χ., 48, 49, 52, 93
Τσακαλώτος, Θ., άντιστράτηγος, 75, 80
Τσαλδάρη-Μπρέιν συμφωνία, 52, 53
Τσαλδάρης, Κ., 34, 37, 39, 43, 45, 46, 49,
51' 54, 55, 58, 60, 68, 80, 81' 82, 94,
95, 101, 104, 120, 121, 129, 134, 136,
138, 149, 180, 344, 346, 379, 382
Τσανάκας, Α., 176, 177
Τσάτσος, Κ., 37, 342, 382, 386
Τσιμπιδάρος, Π., βουλευτής, 101
Τσιριμώκος, Η., 344
Τσουδερός, Έμμ., 120, 159, 261, 262,
267, 268, 270
Τσώρτσιλ, Σέρ, Ούίστων, 377
Τριανταφυλλίδης, Σ.,

344, 346

154, 173, 212, 216-217, 224225, 229, 249, 254, 255
Σκλίας, Π., δημοσιογράφος, 100
Σμίθ, Χ. (Smith, Η.), ·Αμερικανός ναύ
αρχος, 48
Σνάιντερ, Τζ. (Snyder, J.), ύπουργός
Οiκονομικών ΗΠΑ, 48, 98, 104
Σοφιανόπουλος, 1., 39, 126, 128
Σοφούλης, Θ., 43, 44, 49, 53, 65, 68, 70,
71, 82, 86, 90, 92, 94, 96, 148, 180,
365
Σπαής, Λ., ύπουργός - γενικός διοικη
τής Βορείου 'Ελλάδος, 144

δεία Κ.Κ.,

Τριανταφυλλάκος, Τ ρ., ύπουργός 'Εσωτερικών,

323

138, 325
Ιέρρα, Στ., δημοσιογράφος, 179
Τζαννετάκης, Π., βουλευτής, 238, 240,
241
Τζίλλετ, Γκύ, Μ. (Gillette, Guy, Μ.),
·Αμερικανός συνταγματάρχης, 49
Ιίτο, στρατάρχης, 198
ΤΟΥΡΚΙΑ, σχέσεις μέ - , 260, 272-273,
277-278, 281-284, 285-288, 292-293,
319-321' 325-329
Τουρκοβασίλης, Θ., βουλευτής, 129,
382

156, 218
(Faure,

Φώρ, Ε.

Ε.),

266

χ

Χαβίνης, Θ., ύπουργός Δημοσίων "Ερ
γων,

157, 186, 187, 188,200,201,203,
204, 229, 230, 232, 233, 238, 241
Χαλικιόπουλος, Σ., βουλευτής, 275
Χάμμερσκελντ, Ντάγκ, γενικός γραμμα
τέας ΟΗΕ,

Χάννεγκαν,

346

Ρ.Ε.

(Hannegan, R.E.),
48
(Harriman, W. Aνe

ύπουργός Τ.Τ.Τ. ΗΠΑ,
Χάρριμαν, Ού. Α.

rell), πρεσβευτής τών ΗΠΑ στό Λον
δίνο, 46, 47, 99
Χάρντιγκ, Τζ . (Harding, J.), 292, 293,
302,303,305,307,319,330,341,361
Χέλμης, Δ., ύπουργός Οiκονομικών (καί
'Εφοδιασμοϋ),

ύπουργός

Συντονι

σμοϋ,

73, 80, 99, 386
Χέντερσον, Λ. (Henderson, Loy W.),
ευθυντής

δι

·Ανατολικών ύποθέσεων

ύπουργείου 'Εξωτερικών ΗΠΑ,

47
(Home, Lord), 262
(Hoffman, Ρ.), διαχειρι

Χιούμ, Λόρδος

Χόφμαν, Π.

στής 'Οργανώσεως Οiκονομικής Συνεργασίας (Σχέδιο Μάρσαλ),

98, 104,

115
ψ

Ψαρρέας, Ι., ύφυπουργός Κοινωνικής
Προνείας,

387
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