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Ή πρώτη όκταετής διακυβέρνηση άπό τόν Κ. Καραμανλή σηματοδοτεί 

τήν έξοδο τής χώρας άπό τό στάδιο τής ύποαναπτύξεως καί όριοθετεί τήν 

περίοδο τής άνορθώσεως καί τής δημιουργίας. 

'Η έπικράτηση σέ τρείς διαδοχικές έκλογικές άναμετρήσεις μέ τούς κομ

ματικούς σχηματισμούς του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς, θά δώσει στόν Κ. 

Καραμανλή τή δυνατότητα νά άσκήσει τό κυβερνητικό έργο γιά όκτώ συναπτά 

χρόνια, διάρκεια χωρίς προηγούμενο στήν πολιτική ίστορία τής Έλλάδος. 

'Η έπίτευξη τής σταθερότητας θά έπιτρέψει τό σχεδιασμό καί τήν έφαρμογή 

ένός πολύπλευρου άνορθωτικοv προγράμματος: ραγδαία οiκονομική άvάκαμ
ψη καί παραγωγική δραστηριοποίηση, βασισμένη στή σταθεροποίηση τοv 

νομίσματος, τήν άναζωογόνηση καί τό διπλασιασμό τής γεωργικής καί βιο

μηχανικής παραγωγής, τήν άνάπτυξη τής ναυτιλίας καί τοv τουρισμού, τήν 

προσέλκυση ξένων έπενδύσεων καί τή βελτίωση τής συναλλαγματικής θέσεως 

τής χώρας αύξηση τοv έθνικοv εlσοδήματος μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 6,25% καί 
τοv κατά κεφαλήν εiσοδήματος άπό 305 σέ 565 δολλάρια, μέ πληθωριστική 
πίεση 2%· χρηματοδότηση σημαντικών έργων ύποδομής, προώθηση του προ
γράμματος έξηλεκτρισμοv, όλοκλήρωση τής κατασκευής σύγχρονου όδικοv 

δικτύου καί τοv προγράμματος ύδρεύσεως, άποχετεύσεως καί άναμορφώσεως 

τών δύο μεγάλων άστικών κέντρων τής χώρας, έκτέλεση πλήθους κοινωφελών 

έργων στήν έπαρχία, ραγδαία άνάπτυξη τοv τουριστικού τομέα, σημαντική 

αύξηση τών δαπανών γιά τήν ύγεία καί τήν κοινωνική πρόνοια, μέ καίριο 

σταθμό τήν καθιέρωση τής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως τών 

άγροτών καί τήν ί'δρυση τοv Όργανισμοv Γεωργικών Άσφαλίσεων. Στό πε

δίο τής έξωτερικής πολιτικής, παράλληλα μέ τήν άδιάπτωτη φροντίδα γιά τήν 

προάσπιση τών άμυντικών συμφερόντων τής χώρας, ό Κ. Καραμανλής θά 

κατοχυρώσει τή συμμετοχή της στή διαδικασία τής εvρωπαϊκής ένοποιήσεως, 

μέ τή σύναψη τής συμφωνίας συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, καί θά έξασφαλίσει, 

μετά άπό μακρό καί έπίπονο διπλωματικό άγώνα, τήν άνεξαρτησία τής Κύ

πρου. 

Στό πλαίσιο τής εvρύτερης αvτής περιόδου, ή χρονική φάση άπό τήν έκλο

γική έπικράτηση τής ΒΡΕ, τό Φεβρουάριο τοv 1956, ώς τήν έκπνοή τοv έτους 
1957, συμπίπτει μέ τήν έξαγγελία, τήν άρχική έφαρμογή καί τήν πρώτη άπό
δοση τών κυβερνητικών μέτρων στόν εvρύτερο τομέα τής οlκονομίας, μέ κύριο 

στόχο τήν ταχύρρυθμη άνάπτυξη καί τήν κοινωνική πρόοδο. Οί σύντονες 

προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση αvτή θά συμπέσουν, χωρίς νά άνασταλοvν, 

μέ τήν παράλληλη φροντίδα γιά τήν προάσπιση τών έθνικών θέσεων στό 

διεθνή χώρο σέ περίοδο έντάσεως τών διεθνών άνταγωνισμών καί τοv Ψυχρού 

Πολέμου. 'Η έμμονή, εlδικότερα, στήν προάσπιση τών δικαίων τοv κυπριακού 

Έλληνισμοv, πού διήνυε περίοδο ύπατης δοκιμασίας, θά δώσει τόν τόνο καί 

τό μέτρο τής προσηλώσεως στίς ύπαγορεύσεις τοv έθνικοv χρέους. 
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Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

'Η συγκρότηση τfjς πρώτης μετεκλογικfjς Κυβερνήσεως του Κ. Καραμανλfj θά συμπέσει χρονικά μέ 

τήν κορύφωση τfjς κυπριακfjς κρίσεως. Τό όριστικό ναύαγιο των διαπραγματεύσεων Χάρντιγκ- Μακα

ρίου θά άποτελέσει τό εναυσμα γιά τή δραματική επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ τfjς βρετανικfjς 

διοικήσεως καί των 'Ελλήνων τfjς Μεγαλονήσου. 'Η σύλληψη καί ή εξορία του 'Εθνάρχη στίς Σεϋχέλ

λες, ή συνέγερση τfjς πανελλήνιας κοινής γνώμης κατά των Βρετανών, ό άπαγχονισμός των δύο' Ελλη

νοκύπριων άγωνιστών, Καραολfj καί Δημητρίου, σηματοδοτοuν τήν κλιμάκωση τής εντάσεως. 

'Η έλληνική Κυβέρνηση, ύπό τόν Κ. Καραμανλfj, δχι μόνο θά συμπαρασταθεί στόν άπελευθερωτικό 

άγώνα των άδελφών τfjς Μεγαλονήσου, άλλά καί θά άναλάβει σύντονες πρωτοβουλίες στό διεθνfj στίβο 

γιά τή στήριξη καί τή δικαίωσή του. 'Η κάλυψη τfjς άποφάσεως του 'Αρχιεπισκόπου νά διακόψει τίς 

συνομιλίες μέ τό Βρετανό κυβερνήτη, ή ζωηρή άντίδραση στή βίαιη εκτόπισή του, ή κινητοποίηση κάθε 

μέσου καί ή άξιοποίηση κάθε δυνατότητας στό πλαίσιο εϊτε τής λειτουργίας του 'Οργανισμοί)' Ηνωμέ

νων 'Εθνών καί των θεσμικών όργάνων τfjς διεθνοuς κοινωνίας , εϊτε τής παραδοσιακfjς διπλωματίας, 
συνθέτουν τόν ίστό των σύντονων ενεργειών καί του άδιάπτωτου ενδιαφέροντος του πρωθυπουργοί) καί 

των ύπεύθυνων συνεργατών του. Στήν aσκηση τfjς άποστολfjς αuτfjς, ή νέα ύπό τόν Κ. Καραμανλfj Κυ

βέρνηση θά εχει στό πλευρό της τή συμπαράσταση τfjς κοινfjς γνώμης, στό εuρύτερο φάσμα της. Συχνά, 

δμως, ή προσφυγή, iδιαίτερα των κομμάτων τfjς άντιπολιτεύσεως, στήν υίοθέτηση ρητορικών θέσεων 

καί aγονων συνθημάτων θά άποδειχτεί δχι μόνον άνεδαφική άλλά καί άνασταλτική στήν προσπάθεια 

γιά τήν άξιοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων πού προσφέρονταν στά πλαίσια μιaς δεδομένης 

διεθνους συγκυρίας. 

Στό σκληρό αuτό εθνικό άγώνα, ό Κ. Καραμανλfjς θά άποδυθεί χωρίς νά παραβλέψει τήν παράλληλη 

επιτακτική άνάγκη γιά τή γενικότερη άνασύνταξη καί άνάπτυξη τής χώρας. Φορέας δυναμικών άντιλή

ψεων, δέν ήταν δυνατό νά παραβλέψει τή στενή συνάρτηση του διεθνους κύρους καί τfjς διπλωματικfjς 

iσχύος μέ τήν εσωτερική σταθερότητα καί τήν οικονομική πρόοδο. Σειρά aποφάσεων καί συρροή 

μέτρων θά προσανατολίσουν εγκαιρα καί σταθερά τό κυβερνητικό εργο σέ κατεύθυνση άνανεωτική καί 

δημιουργική. 

I ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Μέ τήν ευκαιρία τής συγκλήσεως τοϋ νέου Ύ

πουργικοϋ Συμβουλίου, σέ πρώτη συνεδρίαση, ό 

πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής καθορίζει τίς γενικές 

αντιλήψεις, πάνω στίς όποίες οφείλει νά βασιστεί ή 

κυβερνητική δραστηριότητα. 

ΕΙδικότερα, τό σχετικό εΙδησεογραφικό δελτίο 

αναφέρει: 

Ό κ. Καραμανλής i:τόνισεν δτι ή σοβαρότης τών πε

ριστάσεων επιβάλλει τήν καταβολήν πολλαπλασίας προ-

σπαθείας ϊνα προωθηθή μέ ταχύν ρυθμόν τό κυβερνητικόν 

εργον. Διά ν ' aνταποκριθή δέ πληρέστερον πρός τούς τε

θέντας ύπ' αύτής σκοπούς, ή Κυβέρνησις είναι aποφασι

σμένη νά προτιμήση, aντί τής εύκόλου καί διά μέσου ποι

κίλων συμβιβασμών έλισσομένης πολιτικής, τήν θαρρα

λέαν καί αύστηράν πολιτική ν, τήν γενικώς aνταποκρινομέ

νην πρός τήν ούσίαν τής χρηστής διοικήσεως. 

'Επί ηj βάσει τών γενικών αύτών aρχών, ό κ. πρωθυ

πουργός εδωσε λεπτομερεστέρας όδηγίας πρός τά μέλη τοϋ 

Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, διά τήν <'iμεσον εναρξιν τής 

προσπαθείας εiς τούς διαφόρους τομείς, οiκονομικούς καί 

διοικήσεως. 
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'Όπως ανακοινώθηκε ακόμη, τό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο θά συγκληθεί σέ διαδοχικές συνεδριά

σεις, κατά τίς έπόμενες ήμέρες, προκειμένου νά δια

γραφεί ή όριστική κατεύθυνση τής κυβερνητικής 

πολιτικής, ίδίως στόν οίκονομικό καί κοινωνικό το

μέα . 

5 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αναγγέλλει, σέ 

μακρές δηλώσεις πρός τούς αντιπροσώπους τοϋ τύ

που, τό ναυάγιο τ&ν διαπραγματεύσεων μέ τό στρα

τάρχη Χάρντιγκ γιά τήν εξεύρεση κοινά αποδεκτής 

λύσεως τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος. 'Αφοϋ ύπο

στηρίζει δτι τό προτεινόμενο σύνταγμα δέν προσφε

ρόταν γιά νά χρησιμεύσει ώς μεταβατικό στάδιο 

πρός τήν αυτοδιάθεση καί δτι ή βρετανική πλευρά 

δέν επέδειξε τήν καλή διάθεση πού θά επέτρεπε τήν 

εξασφάλιση τής απαραίτητης βάσεως γιά μιά λογική 

συμφωνία, διακηρύσσει δτι ό κυπριακός λαός θά 

αγωνιστεί μέχρις εσχάτων γιά τή δικαίωση τοϋ αγώ

να του . 

Προτοϋ οί διαπραγματεύσεις όδηγηθοϋν σέ ναυά

γιο, ή συζήτηση τ&ν δύο πλευρών είχε εντοπιστεί 

στή διευκρίνηση τριών σημείων, πάνω στά όποία επέ

μεινε ό 'Αρχιεπίσκοπος νά εχει σαφέστερη καί πε

ρισσότερο κατηγορηματική απάντηση από τό Λον

δίνο: πρώτο, τήν αίρετή πλειοψηφία στή Βουλή καί 

τό 'Υπουργικό Συμβούλιο (συγκεκριμένα ζητοϋσε 

απερίφραστη διαβεβαίωση δτι τό έλληνικό στοιχείο 

θά είχε τήν απόλυτη πλειοψηφία)· δεύτερο, τή δημό

σια ασφάλεια, ή όποία θά όφειλε νά παραχωρηθεί 

εντός λογικής προθεσμίας στή μεταβατική Κυβέρ

νηση· τέλος, τήν αμνηστία, ή όποία θά επρεπε νά 

καλύπτει εκ των προτέρων δλους τούς καταδικασμέ

νους. Μολονότι οί απόψεις τής βρετανικής πλευρdς 

δέν απείχαν από τίς έλληνικές θέσεις, ό 'Αρχιεπί

σκοπος επεδίωκε νά εξασφαλίσει τίς σχετικές διαβε

βαιώσεις γραπτώς, χωρίς τελικά νά τό κατορθώσει

πιθανότατα καί λόγω τοϋ εκνευρισμοϋ, από τόν 

όποίο διακατέχονταν οί "Αγγλοι ύπό τό κράτος τ&ν 

δυσμενών διεθνών εξελίξεων τής εποχής. 

[Στήν τελική διατύπωσή τους, οί βρετανικές θέ

σεις περιέχονταν στήν ακόλουθη δήλωση τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Αποικιών, Λέννοξ Μπόυντ, πρός τόν 'Αρχιεπί

σκοπο Μακάριο, μέ ήμερομηνία 29 Φεβρουαρίου: 

« I. Εiμαι πολύ ευτυχής δτι μοί δίδεται ή ευκαιρία νά 
προβώ πρός τήν Ύμετέραν Μακαριότητα εiς δήλωσιν έξ 

ονόματος τής Κυβερνήσεως τής Αυτής Μεγαλειότητος. Αί 

ύποχρεώσεις τάς όποίας προτίθεμαι νά αναλάβω νοοuνται 

ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι καί ύμείς θέλετε μέ διαβεβαιώσει 

δτι θά συνεργασθήτε διά τήν κατάρτισιν συντάγματος, δτι 

θέλετε συμβουλεύσει καί τούς συμπατριώτας σας νά πρά

ξουν τό αυτό, δτι θέλετε προβή εiς εκκλησιν διά τήν κατά-
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·Η μετεκλογική Κυβέρνηση Καραμανλή. 
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παυσιν τής βίας καί δτι θέλετε άκολούθως κάμει χρήσιν 

δλης τής επιρροής σας διά τήν aποκατάστασιν τής είρή

νης καί τής τάξεως . 

>>2. Νυν, ώς πρός τάς ύποχρεώσεις, aς πρόκειται νά &να
λάβω εναντι ύμών: 

>>Πρώτον . Δύναμαι νά σaς ανακοινώσω δτι ευθύς ώς 

άποκατασταθουν ό νόμος καί ή τάξις, θά παρασχεθή 

αμνηστία είς πάντας τούς καταδικασθέντας επί παραβάσει 

τών διατάξεων 'Εκτάκτου 'Ανάγκης (ή διά παρεμφερείς 

παραβάσεις δι~jtπραχθείσας πρό τfjς θέσεως τούτων εν 

ίσχύι), αϊτινες διεπράχθησαν πρό τής (τής ήμερομηνίας 

καθορισθησομένης), εξαιρέσει των &φορωσών είς πράξεις 

βίας εναντίον προσώπων ή είς παράνομον κατοχήν δπλων, 

πυρομαχικών η εκρηκτικών ύλών, αϊτινες θά επανεξετα

σθουν συμφώνως πρός τήν κειμένην νομοθεσίαν. Ταυτο

χρόνως θά ήρχιζεν ή aπόλυσις τών κρατουμένων. 'Ως σaς 

εδήλωσεν ήδη ό Κυβερνήτης, ούτος είναι διατεθειμένος νά 

ίiρη άπάσας τάς διατάξεις του νόμου 'Εκτάκτου 'Ανάγκης 

μέ ρυθμόν &ντίστοιχον πρός τόν τής aποκαταστάσεως του 

νόμου καί τής τάξεως . 

»Δεύτερον. Είς τήν επιστολήν σας τfjς 25ης Φεβρουα

ρίου ηγείρατε ώρισμένα ζητήματα ώς πρός τάς προθέσεις 

μας είς τόν συνταγματικόν τομέα . Φρονώ δτι ό καλύτερος 

τρόπος aπαντήσεως είναι τό νά δηλώσω εκ νέου, είς ύμaς 

προσωπικώς, τήν ήμετέραν θέσιν επί των σημείων τούτων . 

Οί aντικειμενικοί σκοποί τής Κυβερνήσεως τής Αυτής 

Μεγαλειότητας εξετέθησαν είς τήν παράγραφον 2 τής aπό 
14ης Φεβρουαρίου επιστολής του Κυβερνήτου. 'Η βρε

τανική Κυβέρνησις προτείνει τήν &ποστολήν είς Κύπρον 

Συνταγματικοί) 'Επιτρόπου, δστις, κατόπιν διαβουλεύσεως 

μετά των aντιπροσώπων δλων των μερίδων τής κοινής 

γνώμης τfjς Νήσου θά προέβαινεν είς τήν κατάρτισιν φι

λελευθέρου καί δημοκρατικοί) συντάγματος. Τό σύνταγμα 

τοuτο θά διετήρει είς τήν άρμοδιότητα του Κυβερνήτου 

άπάσας τάς εξουσίας είς τόν τομέα των 'Εξωτερικών 

'Υποθέσεων καί τής' Αμύνης. Ή Δημοσία' Ασφάλεια θά 

παρέμενε ν ώσαύτως είς τήν έξουσίαν του Κυβερνήτου, εφ ' 

δσον χρόνον ούτος θά τό εκρινεν &ναγκαίον . • ο ελεγχος 
δλων των aλλων τομέων θά περιήρχετο είς Κυπρίους 

ύπουργούς ύπευθύνους, !:ναντι Βουλής άντιπροσωπευού

σης τόν κυπριακόν λαόν, δσον ταχέως θά τό έπέτρεπε μία 

κανονική μεταβίβασις . Τό σύνταγμα θά προέβλεπε τήν 

ϋπαρξιν αίρετής πλειοψηφίας εν τ{i Βουλτϊ καί θά διεφύ

λαττε τά συμφέροντα δλων των τμημάτων του πληθυσμοί). 

Θά εναπέκειτο είς τόν Συνταγματικόν Έπίτροπον δπως 

είσηγηθή τάς διατάξεις, αϊτινες θά !:δει νά θεσπισθοuν 

πρός τόν σκοπόν τοuτον καί αϊτινες θά περιλαμβάνουν καί 

τήν ακριβή σύνθεσιν τής αίρετfjς πλειοψηφίας, ijτις θά 

καθωρίζετο ύπ' αυτοί) συμφώνως πρός τάς συνήθεις φιλε

λευθέρας συνταγματικάς θεωρίας»] 1 • 

Τό κείμενο τών δηλώσεων τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου, κατά τή συνέντευξη τfjς 5ης Μαρτίου, πε

ριέλαβε τά άκόλουθα: 

«'Έφθασεν ή στιγμή νά πληροφορήσωμεν τόν κυπρια

κόν λαόν καθώς καί τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην περί 

τής προσπαθείας, ijν κατεβάλομεν δπως τερματισθfi ή 

aνώμαλος κατάστασις εν Κύπρφ καί δπως δημιουργηθουν 

εν αυτ{i συνθήκαι επιτρέπουσαι τήν επίλυσιν του κυπρια

κοί) ζητήματος εντός πλαισίου ελευθερίας, είρήνης καί 

δημοκρατίας, διά τής εφαρμογής τfjς aρχής τής αυτοδιαθέ

σεως πρός όφελος τόσον του κυπριακοί) λαου δσον καί τών 

λοιπών ενδιαφερομένων μερών. 

»Ποία ύπήρξεν ή εξέλιξις των διαπραγματεύσεων, aς 

εδέχθημεν νά διεξαγάγωμεν, ύπό τό άνωτέρω εκτεθέν πνευ

μα, καί διά τήν επιτυχίαν των όποίων προέβημεν είς τόσας 

παραχωρήσεις, γνωρίζετε ήδη ολοι άπό τά ανταλλαγέντα 

εγγραφα. 

»Συνάγεται, επίσης, εξ αυτών δτι aπό βρετανικής 

πλευράς δέν επεδείχθη δυστυχώς καλή θέλησις εν ττϊ &να

ζητήσει βάσεως διά μίαν λογικήν συμφωνίαν. Δέν εζητή

σαμεν aλλο τι, είμή &φ' ένός τήν λήψιν μέτρων, aτινα θά 

ήσαν αναγκαία aπό βρετανικής πλευράς ϊνα τεθή τέρμα 

είς τήν &νώμαλον κατάστασιν, σκοπός διά τόν όποίον εί

μεθα ώσαύτως διατεθειμένοι νά καταβάλωμεν δλας τάς 

προσπαθείας μας, καί &φ' έτέρου στοιχειώδεις εγγυήσεις 

&φορώσας τόν δημοκρατικόν χαρακτήρα του συντάγματος 

αυτοκυβερνήσεως, του προτεινομένου ύπό των Βρετανών 

διά τήν μεταβατικήν περίοδον . 

»'Όσον aφορά τό πρώτον σημείον, πιστεύομεν δτι 

πραγματική είρήνευσις δέν δύναται νά επιτευχθfi εάν δέν 

δοθή είς δλους ή δυνατότης επανόδου ε1ς τόν όμαλόν βίον 

διά χορηγήσεως &μνηστείας συνδυαζομένης μέ τήν ταχεί

αν άνάκλησιν των εν ίσχύι δικτατορικών νόμων καί μέ

τρων. 

» Ώς πρός τήν aμνηστείαν, λαμβάνοντες ύπ' όψιν τήν 
ευθιξίαν του έτέρου μέρους, εδηλώσαμεν δτι, εν &νάγκιι, 

θά /;δεχόμεθα δπως ή &μνηστεία των σοβαροτέρων περι

πτώσεων μή είναι ώς διά τάς aλλας κατηγορίας -aμε

σος-, &λλ' δπως αϋτη &ντιμετωπισθή έν ευθέτφ χρόνφ 

ύπό μελλοντικής Κυβερνήσεως άντλούσης τήν έξουσίαν 

της έκ του κυπριακοί) λαοί), δν θά έξεπροσώπει. 

»'Επί του ζωτικου θέματος τfjς &μνηστείας, ή βρετανι

κή Κυβέρνησις έπέδειξεν aπαράδεκτον άδιαλλαξίαν, επι

διώκουσα νά περιορίση τά ευεργετήματα είς έλαχίστας κα

τηγορίας προσώπων, ήτοι ουσιαστικώς μόνον είς τούς κα

ταδικασθέντας επί συμμετοχ{i είς διαδηλώσεις καί συγκεν

τρώσεις, δι' άντιγραφήν συνθημάτων καί διά κατοχήν ή 

διανομήν προκηρύξεων. 

«Καί, παρά ταuτα, ή χορήγησις τής τόσον περιωρισμέ

νης &μνηστείας έξηρτήθη άπό τήν προηγουμένη ν aποκατά

στασιν τfjς τάξεως, ώσεί ή &μνηστεία νά συνίστα &νταμοι

βήν διά τήν aποκατάστασιν τfjς τάξεως καί ουχί τό άναγ

καίον μέσον διά πραγματοποίησίν της. 

»'Όσον άφορα τήν ουσίαν τfjς προτεινομένης αυτοκυ

βερνήσεως, ό aληθής χαρακτήρ της aποκαλύπτεται επαρ

κώς εκ του γεγονότος δτι οί Βρετανοί ου μόνον ηρνήθη

σαν νά παράσχουν τήν εγγύησιν δτι οί εκπρόσωποι οί 

εκλεγόμενοι ύπό τής πλειοψηφίας του λαοί) θά άπετέλουν 

τήν πλειοψηφίαν εν τ{i Συνελεύσει , άλλ' δτι επέμειναν 

είσέτι έπί τής διατηρήσεως, ύπό τόν !:λεγχον του Κυβερνή

του - εφ' δσον χρόνον ούτος θά τό !:κρινε σκόπιμον -
δλων τών εξουσιών τών αναγομένων είς τήν Δημόσιαν 

'Ασφάλειαν. 

»'Εν τ{i προσπαθεί~ μας, ijτις άπέβλεπε είς τό νά διευ

κολύνωμεν τήν εξεύρεσιν λύσεως, εδέχθημεν κατά παρα

χώρησιν νά διατηρήσουν καί εκτελεστικάς εξουσίας, τάς 
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σχετικάς μέ τήν Δημοσίαν 'Ασφάλειαν , διά καθορισμένον 

χρόνον, Ι;φόσον εως τότε ή εiρήνη καί ή τάξις θά είχον 

&ποκατασταθή . Οί Βρετανοί, /;ν τούτοις, χρησιμοποιουν

τες &σαφείς εκφράσεις, επέμειναν διά νά διατηρήσουν /;π' 

αόριστον τό /;ν λόγφ προνόμιον. Κατά τήν συζήτησιν /;πί 

του ζητήματος τούτου, αντελήφθημεν σαφώς δτι, κατά τήν 

βρετανικήν αντίληψιν, ή εννοια τής Δημοσίας 'Ασφαλείας 

περιλαμβάνει ου μόνον τήν Διοίκησιν τής ' Αστυνομίας 

&λλά προσέτι νομοθετικάς καί /;κτελεστικάς εξουσίας ε[ς 

τό πεδίον τής ποινικής δικαιοσύνης διά τήν περίπτωσιν 

καθ' ijν τό πεδίον τουτο σχετίζεται καθ' οίονδήποτε τρό

πον μέ τήν Δημοσίαν 'Ασφάλειαν . 

»'Εν συντομί~, ό λαός τής Κύπρου /;καλείτο νά αποδε

χθή καθεστώς, ύπό τό όποίον θά ή το αμφίβολον αν θά l']δύ

νατο νά εχη τόν ελεγχον τής iδίας του Συνελεύσεως, καί 

δυνάμει του όποίου ήτο βέβαιον δτι ή αποικιακή κυρίαρ

χος δύναμις θά l']δύνατο /;π ' αόριστον νά /;πεμβαίνη /;ν παντί 

ύπό τό πρόσχημα τής προστασίας τής Δημοσίας 'Ασφα

λείας . 'Αλλά τοιοϋτον καθεστώς θά ήτο απαράδεκτον καί 

διά λαούς Ciρτι Ι;ξελθόντας τής βαρβαρότητας καί θά ήτο 

εμπαιγμός τό νά προταθή, εστω καί μεταβατικώς, ε[ς ήμaς, 

οϊτινες απεδείξαμεν τήν προσήλωσίν μας εiς τάς ύψηλάς 

φιλελευθέρας αρχάς ας πρεσβεύομεν, /;φόσον πρώτοι 

/;προτείναμεν πάσαν Ι;γγύησιν καί δυνατήν συνταγματικήν 

προστασίαν /;π' ωφελεί~ τής τουρκικής μειονότητας, παρά 

τό πλευρόν τής όποίας /;πιθυμοϋμεν πάντοτε νά ζήσωμεν /;ν 

εiρήν1J. 
))Οί Βρετανοί διατηρουν τήν επιμονήν αυτήν καί τό 

πείσμα αυτό, όχυρούμενοι όπισθεν τύπων κατά τό πλείστον 

άσαφών καί όπισθεν τής προφάσεως δτι δέν δύνανται νά 

δεσμεύσουν προκαταβολικώς τάς χείρας του Συνταγματι

κου 'Επιτρόπου, δστις θά /;στέλλετο /;δώ καί δστις θά ώφει

λε, κατ ' αυτούς, νά διαθέση πλήρη /;λευθερίαν κατά τήν 

σύνταξιν του συντάγματος τής Νήσου, τής συμβολής τών 

κατοίκων περιοριζομένης εiς καθαρώς συμβουλευτικόν ρό

λον, άλλ' ουδενός διαφεύγει τήν προσοχή ν δτι ό Συντα

γματικός 'Επίτροπος θά είναι Βρετανός καί επομένως εν

τολοδόχος του βρετανικου Κράτους. 

))Πρό τής τοιαύτης βρετανικής άδιαλλαξίας, ύπεχρεώ

θημεν νά γνωστοποιήσωμεν σαφώς δτι /;ν ουδεμιg περι

πτώσει ή επιθυμία μας διά τήν ε[ρήνευσιν τής χώρας θά 

μfiς παρέσυρεν εiς τό νά προδώσωμεν τά στοιχειώδη δι

καιώματα του κυπριακου λαου καί νά /;γκαταλείψωμεν τίiς 
θέσεις, ων ή Ciμυνα θά Ι;ξησφάλιζε τήν δυνατότητα δημο

κρατικής διακυβερνήσεως τής Νήσου κατά τήν διάρκειαν 

τής περιόδου μέχρι τής εφαρμογής τής άρχής τής aυτοδια

θέσεως, ijτις δέν επαυσε ουδέ πρός στιγμήν νά &ποτελή τόν 

μοναδικόν καί τελικόν ήμών σκοπόν . 

))Λυπούμεθα εiλικρινώς, διότι δέν εϋρομεν οίανδήποτε 

κατανόησιν κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών μας μέ 

τήν βρετανική ν Κυβέρνησιν . 'Η καλή μας πρόθεσις ώς 

καί ή καλή μας θέλησις προσέκρουσαν εiς τήν άδιαλλ<χξί
αν . 'Η περίοδος τών διαπραγματεύσεων διήρκεσεν πέντε 

μήνας. Κατά τήν διάρκειαν αυτής τής περιόδου ή βρετα

νική Κυβέρνησις διετήρησεν, δσον αφσρa τήν ουσίαν τής 

ύποθέσεως, τήν iδίαν θέσιν ύπό διάφορον εκάστοτε προφο

ρικήν διατύπωσιν . 

)) 'Εν όψει τών aνωτέρω καί εως δτου ή βρετανική Κυ
βέρνησις &ναθεωρήση τήν στάσιν της καί /;πιδείξη σεβα-

σμόν καί κατανόησιν εναντι τόσον τών /;θνικών μας βλέ

ψεων καί τοϋ διανοητικου μας επιπέδου, ποιούμεθα εκ

κλησιν πρός τόν ελληνικόν πληθυσμόν τής Κύπρου, ώστε, 

διατηρών τήν ψυχραιμίαν του, όπλισθή δι' επιμονής καί 

ύπομονής διά νά συνεχίση τόν εiρηνικόν αγώνα του ύπέρ 

τής aυτοδιαθέσεως, αγώνα δστις απολαύει πλήρους ύπο

στηρίξεως /;κ μέρους τών ελευθέρων αδελφών μας ώς καί 

τής συμπαθείας καί συντριπτικής αλληλεγγύης δλων τών 

ελευθέρων ανθρώπων. 

)) ' Εν ουδεμιg περιπτώσει θά ύποστείλωμεν τήν σημαίαν 
τής aυτοδιαθέσεως. Θά πολεμήσωμεν μέχρις εσχάτων, αν

θιστάμενοι παθητικώς εναντίον τής ανόμου κυριαρχίας του 

δεσπότου τής Νήσου, διεκδικουντες τό δίκαιόν μας διά τής 

διεθνους όδου /;κ του ϋψους του βήματος τών ' Ηνωμένων 

'Εθνών, δπου ή ελληνική Κυβέρνησις θά φέρη προσεχώς 

τό ζήτημα καί /;ν γένει ουδέν παραλείποντες διά νά εϋρη 

πλήρη ίκανοποίησιν ή ίερά εθνική μας διεκδίκησφ). 

Μετά τίς δηλώσεις, σέ άπάντηση δημοσιογραφι

κών έρωτήσεων, ό 'Αρχιεπίσκοπος τόνισε δτι ή 

'Εθναρχία θά ζητήσει άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση 

νά προσφύγει στόν ΟΗΕ, εστω καί dν οί Βρετανοί 

θελήσουν νά επαναλάβουν τίς διαπραγματεύσεις, καί 

άπέκλεισε τήν άνάληψη όποιασδήποτε πρωτοβουλί

ας άπό τήν έθναρχική πλευρά. 

Τέλος, μετά άπό κοινή συμφωνία τών δύο πλευ

ρών, δόθηκαν στή δημοσιότητα τά κείμενα τών έγ

γράφων πού άνταλλάχτηκαν μεταξύ Μακαρίου καί 

Χάρντιγκ στή διάρκεια τών διαπραγματεύσεων, κα

θώς καί τfjς τελικfjς δηλώσεως του ύπουργοu τών 

'Αποικιών. 

'Ήδη, ένόψει τfjς διαφαινόμενης άποτυχίας τών 

διαπραγματεύσεων, ό Κ. Καραμανλής ε{χε δηλώσει 

στίς 3 Μαρτίου: 

(('Από εκθέσεις, αί'τινες ελήφθησαν χθές καί 

προχθές, ενημερώθην πλήρως επί τοv τελευταίου 

σταδίου τών διαπραγματεύσεων μεταξύ του 'Αρχιε

πισκόπου Μακαρίου καί τοv Βρετανού ύπουργοv τών 

'Αποικιών. 'Εν άναμονfj τών άνακοινώσεων, τάς 

δποίας πρόκειται νά κάμη δ κ. Λέννοξ Μπόυντ ενώ

πιον τής Βουλής τών Κοινοτήτων μεθαύριον τό άπό

γευμα, δέν επιθυμώ νά διατυπώσω επί το[! παρόντος 

συγκεκριμένας παρατηρήσεις. Διαπιστώ μόνον, μετά 

λύπης, δτι οί 'Άγγλοι ύπεύθυνοι επέδειξαν κατά τήν 

τελευταίαν αVτήν φάσιν τών διαπραγματεύσεων 

άπροσδόκητον άδιαλλαξ ία ν)). 

Σέ άπάντηση, έξάλλου, έρωτήσεως τών δημοσιο
γράφων γιά τή στάση τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως 

σέ περίπτωση όριστικοu ναυαγίου, ό πρωθυπουργός 

άπάντησε: 

«'Εάν εκ τής θέσεως, τήν δποίαν θά εξαγγείλη δ 

ύπουργός τών 'Αποικιών, προκύψη δτι ή βρετανική 

Κυβέρνησις δέν είναι διατεθειμένη νά ίκανοποιήση 

τά στοιχειώδη αiτήματα του 'Εθνάρχου καί έπομέ-
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νως αί διαπραγματεύσεις δέον νά θεωρηθουν ώς ού

σιαστικώς τερματισθείσαι, τότε ή έλληνική Κυβέρ

νησις θά προσφύγη έκ νέου είς τά 'Ηνωμένα VΕθνη 

καί θά άναλάβη πiiσαν aλλην ένέργειαν διά τήν πε

ραιτέρω προώθησιν τής έθνικής ύποθέσεως τών 

άδελφών Κυπρίων. Εlμαι δέ βέβαιος δτι, θiiττον if 
βράδιον, μέ τήν βοήθειαν τής κοινής γνώμης δλοκλή

ρου του έλευθέρου κόσμου, τό δίκαιον αί'τημα τής 

αύτοδιαθέσεως του κυπριακου λαου θά εϋρη τήν ίκα

νοποίησίν τοωJ. 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ μεταγενέστερο σημείωμά 

του, άναφέρεται άναλυτικά στίς διαπραγματεύσεις 

Χάρντιγκ - Μακαρίου: 

«Μετά τήν άποτυχίαν τής διασκέψεως του Αονδί

νου καί τά τραγικά γεγονότα τής Κωνσταντινουπό

λεως, ή άγγλική Κυβέρνησις ifρχισεν τήν 4ην 

Όκτωβρίου 1955 διαπραγματεύσεις μέ τόν Μακάρι
ον διά του Στρατάρχου Χάρντιγκ. 

;; Τόν Μακάριον τόν εlχα συναντήσει όλίγον χρό
νον μετά τήν δρκωμοσίαν τής Κυβερνήσεώς μου καί 

εϊχομεν συμφωνήσει έπί τής άκολουθητέας γραμμής. 

VΗτοι: είλικρινής καί πλήρης συμπαράστασις άπό 

μέρους μας, έκτιμωμένων δμως τών άναγκών τής 

'Ελλάδος καί τών κινδύνων εiς τούς δποίους ήσαν 

έκτεθειμένα aλλα τμήματα του έλληνισμου. 

;;Υήν 23ην Νοεμβρίου δ πρωθυπουργός τής 

'Αγγλίας Ήντεν μου άπηύθυνεν έπιστολήν, διά τής 

δποίας, εiς ϋφος κάπως δυσάρεστον, έζήτει δπως 

άσκήσω τήν έπιρροήν έπί του Μακαρίου, διά τήν 

άποδοχήν τών προτάσεων Χάρντιγκ. Του άπήντησα 

άναλόγως, καί εiς άπάντησιν δευτέρας έπιστολής του 

του άπηύθυνα τήν iδικήν μου τής 5ης Δεκεμβρίου 

1955, είς τήν δποίαν καθώριζα σαφώς τήν θέσιν τής 
Κυβερνήσεώς μου έπί του Κυπριακου. 

;; 'Εν τφ μεταξύ αί διαπραγματεύσεις μεταξύ 

Μακαρίου καί Χάρντιγκ έσυνεχίζοντο διά μέσου 

βομβών καί βιαιοτήτων έξ άμφοτέρων τών πλευρών. 

Περί τό τέλος του Δεκεμβρίου, αί διαπραγματεύσεις 

περιήλθαν εiς νεκρόν σημείον καί παρέστη άνάγκη, 

τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων, νά στείλω εiς 

τήν Αευκωσίαν τόν πρεσβευτήν κ. Αιάτην καί νά 

συστήσω είς τόν Μακάριον νά μήν κόψη τάς γε

φύρας. Πράγματι, δ Μακάριος έπανέλαβε τάς δια

πραγματεύσεις καί μετά διαφόρους φάσεις, έδέχθη 

τήν Jην Φεβρουαρίου του 1956 νά συζητήση τάς τε
λευταίας προτάσεις του Χάρντιγκ. 'Εξεδηλώθη τότε 

μία σφοδρά έπίθεσις τής άντιπολιτεύσεως, κατηγο

ρουσα τήν Κυβέρνησιν έπί προδοσίq, διότι έπέτρεψα 

είς τόν Μακάριον νά συζητήση τάς έν λόγφ προτά

σεις. 'Η έπίθεσις αύτή, τήν δποίαν ένίσχυσεν καί τό 

ΑΚΕΑ τής Κύπρου, έξ άλληλλεγγύης πρός τό 

Ααϊκόν Μέτωπον, άπέβλεπεν εiς τήν ματαίωσιν 

ένδεχομένης λύσεως, ή δποία θά έθεωρεiτο έπιτυχία 

τής Κυβερνήσεως έν δψει μάλιστα έκλογών ... ;;. 

Στή συνέχεια, άφου παραθέτει τό κείμενο τών 

σχετικών δηλώσεών του, στίς 4 Φεβρουαρίου 1956, 
καταλήγει: 

« ... 'Όταν άναλογίζεται κανείς δτι μετά τήν ύπο
γραφήν τών συμφωνιών τής Ζυρίχης οί άντίπαλοί 

μου μέ έπέκριναν διά τήν άπόρριψιν τών παλαιών 

προτάσεων Χάρντιγκ, διαπιστώνει δχι μόνον άσυνέ

πειαν, άλλά καί ένσυνείδητον βλάβην τών έθνικών 

συμφερόντων πρός ίκανοποίησιν πάθους πολιτικου, 

πρiiγμα πού άτυχώς κατ' έπανάληψιν συνέβη εiς τήν 

ίστορίαν μας. 'Η τακτική έξ aλλου αύτή τών άντιπά

λων μου, δημαγωγούντων άσυστόλως, έξηγεί καί τάς 

περιπετείας άπό τάς δποίας διήλθεν τό κυπριακόν 

θέμα καί τό έπικίνδυνον άδιέξοδον είς τό δποίον οί 

ϊδιοι τό περιήγαγαν μετά τήν άποχώρησίν μου. 

;;Διά νά έκτιμηθή, τέλος, ή διαφορά νοοτροπίας 

πού ύπάρχει μεταξύ μας, θά πρέπει νά μνημονευθή 

δτι, δταν κατά τάς άρχάς του /964 οί διάδοχοί μου, 
δέσμιοι τών δημοκοπικών θέσεων, τάς δποίας ύπε

στήριξαν προεκλογικώς, ένεθάρρυναν άνοήτως τήν 

άνακίνησιν του Κυπριακου, συνέστησα είς τήν ΒΡΕ 

δχι μόνον νά μήν δυσχεράνη τήν θέσιν τής Κυβερνή

σεως, άλλά καί νά τήν βοηθήση, έάν διαπιστώση δτι 

άκολουθεί συνετήν πολιτικήν. 

>>Καί δ μέν Μακάριος, εϊτε διότι έπηρεάσθη άπό 

τάς όργανωμένας άντιδράσεις, τόσον έν Κύπρφ δσον 

καί έν 'Ελλάδι, εϊτε διότι ifλπιζεν είς βελτιώσεις τών 

προτάσεων- έγώ πιστεύω τό πρώτον- τελικώς τάς 

άπέρριψεν μέ τάς γνωστάς συνεπείας. 

»' Υπήρξεν δμως άβάσιμος ή έπίκρισις πού διετυ
πώθη καί διατυπώνεται κατά τής Κυβερνήσεώς μου, 

διά τήν άπώλειαν δήθεv τής εύκαιρίας έκείνης. Διότι, 
τήν έποχήν έκείνην ή άγγλική Κυβέρνησις διεπρα

γματεύετο άποκλειστικώς μέ τούς Κυπρίους καί ήρ

νείτο νά συζητήση μέ τήν 'Ελλάδα, θεωρουσα τό 

Κυπριακόν έσωτερικόν της θέμα. 'Η έλληνική Κυ

βέρνησις δέν ήδύνατο, συνεπώς, ούτε νά δεχθή, ούτε 

νά άπορρίψη τάς προτάσεις Χάρντιγκ. Ήδύνατο μό

νον νά άπευθύνη συστάσεις μετριοπαθείας είς τόν 

Μακάριον καί νά άσκή πίεσιν έπί τών 'Άγγλων διά 

νά ένισχύη τήν διαπραγματευτικήν θέσιν του πρώ

του. Πρiiγμα τό δποίον καί Ξπραξε»2 • 

7 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Μέ άντικείμενο τίς έξελίξεις του Κυπριακου, ό Κ. 

Καραμανλής κάμει πρός τούς άντιπροσώπους του τύ

που τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Μετά βαθυτάτης λύπης διαπιστώνομεν δτι ή 

βρετανική Κυβέρνησις δέν κατενόησε τήν σημασίαν 

του κυπριακου ζητήματος, δπως δέν τήν κατενόησαν 

καί οί λοιποί σύμμαχοί μας. Δέν κατενόησαν δτι οί 
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λαοί του έλευθέρου κόσμου άπέκτησαν πίστι ν στα

θεράν είς τά ίδανικά, διά τά όποία έπολέμησαν τόν 

σκληρότερον τών πολέμων, καί δτι η καταπάτησις 

τών ίδανικών αύτών δέν δύναται νά γίνεται σήμερον 

παρά τών ίσχυρών τής γής άνευ συνεπειών. Δέν κα

τενόησαν πρό παντός δτι ό έλεύθερος κόσμος δέν θά 

άντιμετωπίση άποτελεσματικώς τόν έρυθρόν όλο

κληρωτισμόν έάν έμπράκτως δέν άποδείξη δτι πι

στεύει είς τάς άρχάς, διά τήν προστασίαν τών όποίων 

καί συνησπίσθη. 

»Ή Κύπρος, κατοικουμένη κατά τά 4/5 άπό άμι
γή έλληνικόν πληθυσμόν, έχοντα ίστορίαν τριών χι

λιάδων έτών, εlναι η τελευταία εύρωπαϊκή χώρα, η 

όποία τελεί ύπό άποικιακόν καθεστώς. Κατ' ούδέν 

ύστερουσα οιΌυδήποτε λαου του δυτικου κόσμου, 

έθεώρησε δικαίωμά της να ζητήση δπως έλευθέρως 

άποφανθή περί τής έθνικής της άνεξαρτησίας καί 

περί του τρόπου τής διακυβερνήσεώς της. 'Εζήτη

σεν δ, τι πρό 170 έτών έζήτησαν αί άποικίαι τής Βο
ρείου 'Αμερικής άπό τήν Μεγάλην Βρετανίαν καί 

δ, τι έζήτησαν καί έπέτυχαν χθές καί σήμερον τόσοι 

άλλοι λαοί τής 'Ασίας καί τής 'Αφρικής. 

)) 'Επειδή, δμως, ώς έξόχως προηγμένος πολιτι
κώς λαός, γνωρίζουν οί Κύπριοι καί τήν σημασίαν 

καί τάς έπιπτώσεις τών διεθνών ζητημάτων, άνεγνώ

ρισαν εύθύς έξ άρχής, συμφωνούσης άνεπιφυλάκτως 

καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως, δτι πρέπει νά πα

ρασχεθή είς τήν βρετανικήν Κυβέρνησιν καί είς τά 

λοιπά συμμαχικά κράτη πiiσα έγγύησις δτι η άπε

λευθέρωσίς των άπό τήν ξένην κυριαρχίαν κατ' ού

δέν θά έμείου τήν άσφάλειαν τών συστημάτων άμύ

νης τής Δύσεως καί τήν δυνατότητα τής πλήρους, 

άπό στρατιωτικής άπόψεως, χρησιμοποιήσεως του 

κυπριακου χώρου ύπέρ τών συμμαχικών συμφερόν

των. 

)) 'Επί τής άκλοvήτου αύτής βάσεως καί μέ τήν 
άρμόζουσαν είς εναν d5ριμον λαόν σύνεσιν, προεβλή

θη τό αϊτημα τών Κυπρίων δπως έφαρμοσθουν καί 

δι ' αύτούς αί άρχαί τής έλευθερίας καί τής δημο
κρατίας, αί όποίαι fίδη καθιερώθησαν ύπό του έλευ

θέρου κόσμου. 'Εν τff έπιθυμίcι των μάλιστα νά μ ή 

δυσχεράνουν τήν κοινήν συμμαχικήν προσπάθειαν 

πρός προάσπισιν τής είρήνης, οί Κύπριοι έπέδειξαν 

μεγαλυτέραν μετριοπάθειαν άπό οίονδήποτε άλλον 

λαόν. 'Εδέχθησαν δ πως, άναγνωριζομένης κατ' άρ

χήν τής αύτοδιαθέσεως ύπέρ αύτών, άλλ' άναγνωρι

ζομένης είλικρινώς καί εύθέως, προχωρήσουν εlς 

τήν διαμόρφωσιν μιiiς μεταβατικής καταστάσεως, 

κατά τήν όποίαν η Κύπρος, τελουσα ύπό βρετανική ν 

κυριαρχίαν, θά αύτοεκυβερνiiτο, παρεχομένου ένός 

φιλελευθέρου συντάγματος είς τόν κυπριακόν λαόν, 

ένός συντάγματος, τό όποίον θά έθέσπιζε τήν δημο

κρατικήν άρχήν τής πλειοψηφίας, χωρίς δμως τεχνά

σματα, τά όποία έν τfί ούσίcι θά τήν έξεμηδένιζον, 

άλλά ταυτοχρόνως καί τήν άρχήν τής πλήρους κα

τοχυρώσεως τών είς πiiσαν μειοψηφίαν προσηκόν

των δικαιωμάτων. 

)) 'Αντί, δ πως εϊχομεν πάντα λόγον νά πιστεύω
μεν, αί τοιαυται διαλλακτικαί προτάσεις τών Κυπρί

ων νά εϋρουν άμέσως άνταπόκρισιν παρά τfί βρετα

νικΌ Κυβερνήσει, η όποία παλαιότερο ν εlχε προσφέ

ρει καί τήν παραχώρησιν άκόμη τής Κύπρου είς τήν 

'Ελλάδα, έπεδείχθη, πλήν τής κατ' άρχήν άναγνω

ρίσεως τfjς άρχfjς τfjς αύτοδιαθέσεως, μία άπό βρε

τανικής πλευράς πλήρης έλλειψις κατανοήσεως τfjς 

πραγματικότητος. ΥΟχι μόνον δέν άπεσαφηνίσθη ό 

τρόπος καί ό χρόνος τfjς έφαρμογής τfjς άρχής τfjς 

αύτοδιαθέσεως, άλλά έπροτάθη κατά τήν τελευταίαν 

φάσιν τών διαπραγματεύσεων μία μορφή αύτοκυβερ

νήσεως, έν τfl όποίcι ούδεμία παρείχετο έγγύησις δτι 

η Κύπρος θά έκυβερνiiτο δημοκρατικώς, συμφώνως 

πρός τήν άπαράβατον άρχήν τfjς πλειοψηφίας. Οϋ

τω, είς τάς μετριοπαθείς, συνετάς, είλικρινείς καί φι

λικάς προτάσεις τών Κυπρίων, μετά πολλών έβδομά

δων έπιπόνους διαπραγματεύσεις, άντετάχθη τελικώς 

καί άπροσδοκήτως πρότασις η όποία όχι μόνον πα

ραβιάζει δλας τάς ήθικάς καί νομικάς άρχάς τάς 

δποίας εύαγγελίζεται δ δυτικός κόσμος, άλλά καί 

δημιουργεί μίαν κατάστασιν κατ' έξοχή ν έπικίνδυ

νον διά τήν συνοχή ν καί τήν μαχητική ν του δύναμιν. 

)) 'Η 'Ελλάς εlχε καί έχει πάντοτε βαθείαν έπί
γνωσιν τfjς άξίας, τήν όποίαν παρουσιάζει διά τό 

μέλλον τής άνθρωπότητος ή άποτελεσματικωτέρα 

προάσπισις του έλευθέρου κόσμου καί τών ίδανικών, 

είς τά όποία άπό έτών αϋτη άναλίσκεται. Συνδυάζου

σα, ώς έκ τούτου, τό δίκαιον καί τήν ήθικήν έπί τών 

όποίων στηρίζεται τό αϊτημα τών Κυπρίων μέ τήν 

πληρεστέραν άμυναν καί τήν άσφάλειαν τών δημο

κρατιών, ύπfjρξε καί εlναι έτοίμη νά συζητήση τήν 

παραχώρησιν προσθέτων στρατηγικών διασφαλίσε

ων έπ' ώφελείcι τfjς κοινής άμυντικfjς προσπαθείας 

του έλευθέρου κόσμου. 

))Αύτά εlναι τά γεγονότα. 

)) Ή παγκόσμιος κοινή γνώμη έχει fίδη δλα τά 
κείμενα εiς τήν διάθεσίν της καί δύναται νά συγκρί

νη τούς άπλούς καί σαφείς λόγους του 'Εθνάρχου 

καί τάς περιπλόκους βρετανικάς δολιχοδρομίας. Αϋ

τη θά εlναι ό τελικός κριτής τfjς ύποθέσεως του κυ

πριακου λαου. 

))Διότι ή έποχή καθ' fίν η φωνή τών μικρών λαών 

κατεπνίγετο άπό τήν βίαν τών ίσχυρών παρfjλθεν. 

'Ενδέχεται ό άγών τών Κυπρίων νά διαρκέση πολύ, 

νά ε{ ναι τραχύς καί νά άπαιτήση προσθέτους θυσίας. 

'Αλλ ' ούδείς έλεύθερος άνθρωπος άμφιβάλλει διά 
τήν έκβασίν του. Αί ίδέαι τής δημοκρατίας καί τfjς 

έλευθερίας άργουν κάποτε νά άνατείλουν, άργουν κά

ποτε νά ξυπνήσουν μέσα είς τάς ψυχάς τών λαών. Οί 

Βρετανοί δμως έχουν μακράν πείραν d5στε νά γνωρί-
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ζουν δτι aπαξ αύται έκδηλωθοvν, καμμία διπλωματι

κή fί πολεμική τέχνη, καμμία βία, κανείς δόλος, δέν 

ήμποροvν νά τάς καταστείλουν. Καί συνεπώς ματαί

ως καί dδίκως παρατείνουν μίαν κακοδαιμονίαν έπί 

ζημίg καί αύτών τών iδίων καί τής κοινής ύποθέσεως 

του έλευθέρου κόσμου. 

;; 'Όταν τό 1940 μόνοι ώρθώθησαν οί ολίγοι "Ελ
ληνες έναντίον τών φασιστικών λεγεώνων, μέσα είς 

ενα dποκαρδιωμένον κόσμον, κανείς δέν έπίστευεν 

εiς τήν νίκη ν των. Καί δμως ήμείς έπιστεύσαμεν εiς 

τήν νίκη ν μας καί ένικήσαμεν. Αύτό τό γνωρίζουν οί 

παλαιοί μας σύμμαχοι Βρετανοί καί γνωρίζουν έπί

σης δτι οί Κύπριοι ε{ναι καί αύτοί 'Έλληνες;;. 

Μέ aφετηρία τίς δηλώσεις του, ή εγκυρη iταλική 

επιθεώρηση «'Έστερι», σέ δισέλιδη σκιαγραφία του 

'Έλληνα πρωθυπουργου, επισημαίνει: 

'Ο κ. Καραμανλής εχει τήν νεότητα, τήν φυσική ν καί 

πνευματικήν ύγείαν, τήν βαθείαν γνώσιν τοϋ λαοϋ του καί 

iσχυράν aτομικότητα . 'Εκείνος, δ όποίος, εχων ύπ' όψιν 

του τά προσόντα ταϋτα, ijθελε ταυτοχρόνως ανατρέξει εiς 

τό παρελθόν τής ' Ελλάδος μέχρι σήμερον, aντιλαμβάνεται 

δτι αί aρεταί αόταί επροστάτευσαν πάντοτε τόν έλληνικόν 

λαόν κατά τάς τρικυμιώδεις περιόδους τής ίστορίας του . 

Ό πολιτικός aνήρ, δ όποίος εκλήθη νά όδηγήση τήν χώ

ραν του κατά τήν iδιαιτέρως επικίνδυνον ταύτην στιγμήν, 

aπέδειξεν δτι διαθέτει τήν aναγκαίαν ίκανότητα. 'Ως κυ

ριωτέραν καί θαρραλεωτέραν εκφρασιν τής επιτηδειότη

τας ταύτης, δυνάμεθα νά aναφέρωμεν τάς τελευταίας δη

λώσεις του επί τοϋ Κυπριακοϋ3 • 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συλλαμβάνεται 

aπό τίς βρετανικές aρχές καί εκτοπίζεται στίς Νή

σους Σεϋχέλλες. 

'Η σύλληψη του 'Αρχιεπισκόπου εγινε ενω 

ετοιμαζόταν νά αναχωρήσει γιά τήν 'Αθήνα, προκει

μένου νά ενημερώσει τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά 

τήν πορεία του εθνικου θέματος. Μαζί του, εκτοπί

στηκαν ό πρωθιερέας του ναου τfjς Φανερωμένης 

στή Λευκωσία, ό μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπρια

νός καί ό γραμματέας τfjς Μητροπόλεως, Πολύκαρ

πος 'Ιωαννίδης . 

Σύμφωνα μέ τό επίσημο βρετανικό ανακοινωθέν, 

ό κυβερνήτης Χάρντιγκ διέταξε τήν εκτόπιση, σέ 

εφαρμογή του Ίου άρθρου τών κανονισμών εκτακτης 

ιiνάγκης καί μετά τή διαπίστωση δτι ό 'Αρχιεπίσκο

πος «εχει τόσον πολύ εκτεθfj εiς τήν χρησιμοποίησιν 

τfjς βίας διά πολιτικούς σκοπούς» ωστε νά aποτελεί 

«σημαντικόν εμπόδιον διά μίαν επιστροφήν εiς εiρη

νικάς συνθήκας». Συνεπώς -κατέληγε ή ανακοίνω

ση- «ή επιρροή του πρέπει νά παύση ύφισταμένη 

εiς τήν νfjσον πρός τό συμφέρον τfjς προωθήσεως 

τfjς εiρήνης, τfjς τάξεως καί τfjς καλfjς διακυβερνή

σεως». 

Μόλις πληροφορήθηκε τό γεγονός, ό Κ. Καρα

μανλής συγκάλεσε, αύθημερόν, εκτακτο 'Υπουργικό 

Συμβούλιο. Μετά aπό τετράωρη συνεδρίαση, aποφά

σισε νά διατάξει τόν 'Έλληνα πρεσβευτή στό Λονδί

νο νά επιστρέψει ιiμέσως στήν ' Αθήνα καί τό μόνιμο 

aντιπρόσωπο στά 'Ηνωμένα 'Έθνη νά ύποβάλει εγ

γραφη διαμαρτυρία στή Γενική Γραμματεία του 

'Οργανισμου, νά καταθέσει νέα προσφυγή καί νά 

ύποβάλει διαμαρτυρία στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας. 

Παράλληλα, μετά τή λήξη του Ύπουργικου Συμ

βουλίου, ό ύπουργός Προεδρίας εκαμε, εκ μέρους 

του πρωθυπουργου, τήν ακόλουθη ανακοίνωση: 

«'Η σύλληψις καί ή εκτόπισις τοϋ 'Αρχιεπισκόπου καί 

Έθνάρχου Μακαρίου επλήρωσεν αγανακτήσεως δλόκλη

ρον τό εθνος . 

»Καταγγέλλομεν εiς τήν διεθνή κοινήν γνώμην τήν πρii

ξιν αότήν ώς πρiiξιν βίας πρωτοφανοϋς καί aσυμβιβάστου 

πρός τόν πολιτισμόν τής εποχής μας, πρiiξιν ή όποία καμ

μίαν ι'iλλην δέν εχει δικαιολογίαν aπό τήν προσπάθειαν νά 

καταπνιγή ή φωνή ένός ίστορικοϋ λαοϋ, δ όποίος διεκδικεί 

τάς δημοκρατικάς του ελευθερίας καί τήν εθνική ν του aνε

ξαρτησίαν. 

»Τήν καταγγέλλομεν ώς πρiiξιν στρεφομένην κατά τής 

κορυφής μιiiς των παλαιοτέρων εκκλησιών τής Χριστια

νοσύνης . 

»Τήν καταγγέλλομεν καί ώς μίαν πρiiξιν, ή όποία μαρ

τυρεί τήν ήθικήν aδυναμίαν, εiς τήν δποίαν περιέστη ή 

πολιτική τής Μεγάλης Βρετανίας. 

»Τό Γένος καί ή 'Εκκλησία, εiς τήν μακραίωνα ίστο

ρίαν των, εγνώρισαν πολλάς καί βαρείας δοκιμασίας, aπό 

τάς δποίας εξ ήλθον πάντοτε μέ νέας δυνάμεις καί ενισχυμέ

νον τό φρόνημα . Οϋτω καί τώρα, ή έλληνική ψυχή, όχι 

μόνον δέν θά πτοηθή, όχι μόνον δέν θά καμφθή, aλλά θά 

aντλήση νέον σθένος καί νέαν πνοήν. 

»Καλοϋμεν τόν έλληνικόν λαόν νά άντιμετωπίση τήν 

ήθικήν αότήν κρίσιν μέ ψύχραιμον aποφασιστικότητα καί 

βαθείαν πίστιν, μέχρι Πλήρους επικρατήσεως των aρχών 
τής ελευθερίας καί τοϋ δικαίοω> . 

Σέ εφαρμογή τών aποφάσεων του Ύπουργικου 

Συμβουλίου, ό μόνιμος aντιπρόσωπος στόν ΟΗΕ, Χ. 

Ξανθόπουλος-Παλαμiiς, επέδωσε μακρά καί εντονη 

διακοίνωση πρός τό γενικό γραμματέα του διεθνους 

όργανισμου, Ντάγκ Χάμμερσκελντ: 

«Κατόπιν δδηγιών τής Κυβερνήσεώς μου, λαμβάνω τήν 

τιμήν νά θέσω τά άκόλουθα ύπ' όψιν σας: 

» I. Συμφώνως μέ μίαν έπίσημον aναγγελίαν, προερχομέ
νην aπό τήν Λευκωσίαν καί διαβιβασθείσαν άπό τά πρα

κτορεία Τύπου, δ ' Αρχιεπίσκοπος τής Κύπρου Μακάριος, 

δ μητροπολίτης Κυπριανός, επίσκοπος τής Κυρηνείας, μέ 

δύο ι'iλλους aνωτέρους λειτουργούς τής 'Ορθοδόξου 'Εκ

κλησίας τής Κύπρου, εχουν εξορισθή μέ διαταγήν τοϋ 

άποικιακοϋ Κυβερνήτου τής Κύπρου Σερ Τζ. Χάρντιγκ. 

»'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος aνεμένετο εiς τήν 

'Αθήναν τήν iδίαν ήμέραν, δπου εσκόπευε νά διαβουλευθή 

μέ τήν Β . ' Ελληνικήν Κυβέρνησιν επί τής εξελίξεως τής 
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καταστάσεως είς τήν νήσον μετά τήν κατάρρευσιν τών δι

απραγματεύσεων, αί όποίαι διεξήχθησαν είς τήν Κύπρον 

άπό τήν 4ην 'Οκτωβρίου 1955 εως τήν 29ην τοϋ Φεβρουα
ρίου 1956. 

»2. Τό κυπριακόν πρόβλημα, τό όποίον περιελήφθη είς 
τόν κατάλογον τών πρός συζήτησιν θεμάτων τής 9ης Συνό

δου τής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν αίτήσεως τής έλ

ληνικής Κυβερνήσεως μέ τό γράμμα της τής 20ής Αύγού

στου 1954, εχει καταστfj μία άπό τάς συνεχείς άπασχολή
σεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Παραλλήλως πρός τήν εξέ

λιξιν τής συζητήσεως είς τόν παγκόσμιον Όργανισμόν, ή 

Β . ' Ελληνική Κυβέρνησις κατώρθωσε νά κρατήση τά 

'Ηνωμένα 'Έθνη ενήμερα είς τάς εξελίξεις τοϋ προβλήμα

τος καί είς τό διπλωματικόν επίπεδον καί είς τήν ίδίαν τήν 

νήσον . 

»3. Κατά τήν IΟην Σύνοδον τής Γ. Σ. άπεφασίσθη μέ 28 
ψήφους ύπέρ, 22 κατά καί 10 άποχάς νά μή συμπεριληφθή 
τό κυπριακόν πρόβλημα είς τά πρός συζήτησιν θέματα, μέ 

σκοπόν νά προσφέρη είς τήν βρετανικήν Κυβέρνησιν τήν 

δυνατότητα νά πραγματοποιήση τήν ύπόσχεσίν της, νά 

άνεύρη μίαν εντιμον λύσιν μέ διαπραγματεύσεις (ό Βρετα

νός άντιπρόσωπος είχε διακηρύξει τά πλεονεκτήματα τής 

"σιωπηράς διπλωματίας") . Τοϋτο θά εδιδε τήν δυνατότητα 

σέ Cίλλας Κυβερνήσεις νά άντιληφθοϋν τά πλεονεκτήματα 

τής επιδείξεως τοϋ έποικοδομητικοϋ των ενδιαφέροντος 

πρός τόν σκοπόν αύτόν. 

»Αύτή είναι ή κυρία σημασία τής τελευταίας άποφάσε

ως τής Γ . Σ . , πού άπεφασίσθη είς πείσμα τής άντιθέσεως 

τής έλληνικής άντιπροσωπείας, πού δέν επέτυχε νά επισύ

ρη τήν προσοχήν δλων τών άντιπροσωπειών είς τόν κίν

δυνον τής άποικιακής βίας πού θά ξεσποϋσε τήν ήμέραν 

πού θά Ί'jσθάνετο ελευθέρα άπό κάθε διεθνή περιορισμόν. 

>>4. 'Αλλ' δμως, γνωρίζουσα τάς ύποχρεώσεις της καί 
επιθυμοϋσα νά εξαντλήση κάθε μέσον πρός μίαν είρηνικήν 

καί δικαίαν λύσιν, ή Β. 'Ελληνική Κυβέρνησις εχει, είς 

πείσμα τών δισταγμών της, θεωρήσει καθήκον νά άκολου

θήση τήν άπόφασιν τής Γ. Σ., μέ τήν εννοιαν τών πρακτι

κών συνεπειών της. 

>>Μέ τήν εγκρισιν καί τήν ύποστήριξιν τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήλθε είς δια

πραγματεύσεις μέ τόν στρατιωτικόν διοικητήν τής νήσου . 

'Ο σκοπός τών διαπραγματεύσεων αύτών ήτο νά καταξι

ωθή τό αίτημα τοϋ λαοϋ τής Κύπρου, ό όποίος διακηρύσ

σει τήν άξίωσίν του νά εχη τό δικαίωμα νά άποφασίζη 

ελεύθερα διά τό πεπρωμένον του. 

>>'Ο λαός τής Κύπρου, εζήτει τόν τερματισμόν (τήν κα

τάργησιν) τοϋ άποικιακοϋ καθεστώτος καί τήν άποκατά

στασιν τής έλευθερίας εiς τήν νήσον>>. 

'Ο 'Έλληνας aντιπρόσωπος aνέλυσε τό περιεχό

μενο τών διαπραγματεύσεων του 'Αρχιεπισκόπου μέ 

τό Βρετανό κυβερνήτη, καί συνέχισε: 

>>5 . Τά παρατεθέντα άνωτέρω γεγονότα, εναργώς άποδει
κνύουν δτι ή εύθύνη διά τήν άποτυχίαν τών διαπραγματεύ

σεων όφείλεται καθ' δλοκληρίαν είς τήν βρετανικήν Κυ

βέρνησιν, ή όποία δέν είχε οϋτε μίαν στιγμήν, δταν προ

σήλθε είς τάς διαπραγματεύσεις, τήν είλικρινfj πρόθεσιν 

νά άποκαταστήση τήν ελευθερίαν είς τήν νήσον. Τελείως 

άντιθέτως, άπό τήν άρχήν προσεπάθησε νά εiσαγάγη τόν 

'Αρχιεπίσκοπον καί τόν λαόν πού άντιπροσωπεύει σέ πλά

νην, εξαναγκάζουσα νά συμμετάσχη σέ διφορουμένας 

φόρμουλας, αί δποίαι θά έπεμήκυνον καί αύτήν τήν φοράν 

μέ τήν δικήν των συγκατάθεσιν τήν άποικιακήν δουλείαν . 

>>Αύτό τό άποθαρρυντικόν συμπέρασμα είναι άποτέλε

σμα μιάς άντικειμενικής εξετάσεως τών μόλις εκδοθέντων 

κειμένων τών δύο πλευρών, έν σχέσει πρός τάς διαπραγμα

τεύσεις αύτάς. 

>>6. ' Η βρετανική Κυβέρνησις, είναι άλήθεια, προσποι

είται δτι ή ένεργός άντιστασιακή κίνησις, τήν δποίαν επι

γράφει ώς "τρομοκρατίαν", καί ή όποία έστράφη κατά τής 

κυριαρχίας της, είναι μία δικαιολογία διά τήν στάσι ν της . 

'Όμως, ύπέρ τά 80 ετη βρετανικής κατοχής, δ κυπριακός 
λαός ύπήρξε ύπομονετικός καί περιμένει τήν rοραν τής 

άπελευθερώσεώς του . Οϋτε εχει τό Ήνωμένον Βασίλειον, 

δλον αύτόν τόν καιρόν, δείξει προθυμίαν νά ίκανοποιήση 

τάς έπιθυμίας τοϋ λαοϋ καί νά τόν επαναφέρη είς τήν έλευ

θερίαν του . 

>>~Ετσι, ώς άλήθεια παραμένει δτι δλαι αί προθέσεις 

τής Μεγάλης Βρετανίας σκοπεύουν είς αύτήν τήν έπιμή

κυνσιν μέ κάθε μέσον τής εξουσίας της καί μέ κάθε κόστος 
τοϋ άδικαιολογήτου άποικιακοϋ καθεστώτος, τό δποίον 

διέπει τήν Κύπρον. 

»Οί Βρετανοί λέγουν δτι ύπερασπίζονται τήν νόμιμον 

τάξιν άπό τήν τρομοκρατίαν. Δέν ύπάρχει εννομος τάξις 

χωρίς ελευθερία . Τήν στιγμήν αύτήν ύπάρχουν δύο δυνά

μεις πού άντιτίθενται είς τήν Κύπρον . 'Η μία είναι ή δύνα

μις τής άποικιακής καταπιέσεως. 'Η Cίλλη είναι μία δύνα

μις ή όποία πολεμά διά τήν άπελευθέρωσιν. 'Η μόνη δυνα

τή άπάντησις είς τήν βίαν καί τήν τρομοκρατίαν, άδιάφορα 

άπό ποϋ προέρχεται, είναι ή έλευθερία καί δ νόμος, τά 

όποία προέρχονται άπό τήν λαϊκήν θέλησιν. 

»7. Ή έλληνική άντιπροσωπεία, παραπaνω άπό μίαν 
φοράν, εχει ύποβάλει είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη διπλωματικά 

ντοκουμέντα διά τήν κατάστασιν τών πραγμάτων είς τήν 

Κύπρον. Κρίνει δτι είναι καθήκον της νά άναφερθή πε

ρισσότερον είδικά εiς τήν επιστολήν τής 14.12.1953. 'Από 
τήν ήμέραν έκείνην ή κατάστασις είς τήν Κύπρον εχει 

σταθερώς χειροτερεύσει. Τά πλέον βασικά άνθρώπινα δι

καιώματα δέν ύπάρχουν. 'Η μόνη έπικρατοϋσα τάξις είναι 

ή θέλησις τοϋ στρατιωτικοϋ διοικητοϋ . 

»8. Είναι πέραν πάσης άμφιβολίας δτι ή άποικιακή Κυ
βέρνησις εχασε πλέον κάθε αίσθησιν αύτοελέγχου καί 

ύπευθυνότητος εν σχέσει μέ τάς παραδοσιακάς άρχάς τοϋ 

βρετανικοϋ λαοϋ , τής διεθνοϋς κοινότητος καί τοϋ διε

θνοϋς δικαίου. 

>>Τοϋτο έξηγεί, τό γεγονός δτι ή βρετανική Κυβέρνη

σις, παραβαίνουσα τάς διακηρύξεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

διά τήν έλευθερίαν τής πληροφορήσεως, εχει άποφασίσει 

καί πρακτικά έπηρεάσει τό μπλοκάρισμα των ραδιοφωνι

κών προγραμμάτων άπό τήν 'Αθήνα. Αύτό είναι ενα μέ

τρον πού δέν έλήφθη οϋτε κατά τών φασιστικών καί ναζι

στικών δελτίων κατά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον. ' Η 

άλήθεια δέν φοβάται τά ψεύδη. Είναι τό ψεϋδος πού φοβά

ται τήν άλήθειαν, κατά τής δποίας δέν εχουν καλυτέραν 

διαφωνίαν άπό τήν άπαγόρευσιν . 

»9. Τώρα, αί άδικαιολόγηται δραστηριότητες τοϋ 

άποικιακοϋ καθεστώτος είς τήν Κύπρον εφθασαν είς τό 
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aπόγειόν των μέ τήν σύλληψιν καί έξορίαν του ' Αρχιεπι

σκόπου Μακαρίου καί τριών aλλων μελών τής 'Ιεραρχίας 

καί τής 'Εθναρχίας τής Κύπρου . Αuτό τό μέτρον τής βρε

τανικής Κυβερνήσεως συνιστά μίαν στυγνήν παραβίασιν 

δλων τών διεθνών κανόνων καί τής ηθικής, χωρίς προηγού

μενον εiς τά πολιτικά χρονικά του πολιτισμένου κόσμου . 

»'Η βρετανική Κυβέρνησις εχει εiς τήν πραγματικότη

τα αναγνωρίσει εiς τό πρόσωπον του 'Αρχιεπισκόπου Μα

καρίου τόν aντιπρόσωπον του έλληνικου πληθυσμοί> τής 

νήσου Κύπρου, τόν aδιαμφισβήτητον θρησκευτικόν καί 

πολιτικόν ήγέτην των 'Ελληνοκυπρίων, οί όποίοι aποτε

λοuν τά 4/ 5 του συνόλου του πληθυσμοί>. 
»'Επί μήνας διεπραγματεύθη μέ αuτόν . 'Ο 'Αρχιεπί

σκοπος εστάθη εiς τό ϊδιον επίπεδον μέ τόν στρατιωτικόν 

διοικητήν, Σέρ Τζών Χάρντιγκ καί μέ τόν Βρετανόν 

ύπουργόν τών 'Εξωτερικών διάο τάς aποικίας κ . Λέννοξ 
Μπόυντ. Είναι, κατ' αuτόν τόν τρόπον, τελείως aπαράδε

κτον δτι τήν έπομένην μιάς διαπραγματεύσεως, ενα aπό τά 

μέρη καταχρώμενον τήν ύλικήν δύναμιν πού διαθέτει, νά 

προχωρή εiς τήν σύλληψιν καί τήν εξορίαν του aλλου μέ

ρους, λόγω του δτι, αν καί τό aλλο μέρος εκαμε aξιοση

μειώτους ύποχωρήσεις, δέν θά μποροuσε νά προδώση τήν 

ύπόθεσιν πού είχε καθήκον νά ύπερασπίση . ·Ο 'Αρχιεπί

σκοπος Μακάριος δέν θά μποροuσε νά προδώση τόν λαόν 

τόν όποίον aντιπροσωπεύει οϋτε τήν ύπόθεσιν τής παγκο

σμίου Ελευθερίας. 'Η aπαγωγή καί ή εξορία ε ρχεται ώς 

τιμή τής Εμπιστοσύνης του . 

»'Ένα κuμα βαθείας αγανακτήσεως έσάρωσε τάς ψυχάς 

του λαοί> εiς δλην τήν 'Ελλάδα . Καί αuτήν τήν aγανάκτη

σιν θά συμμερισθουν πλήρως δλοι οί ελεύθεροι aνθρωποι 

του κόσμου. 

)) 10. Ή έλληνική Κυβέρνησις βαθύτατα λυπεί τα ι διά 
αuτήν τήν πράξιν -ή όποία δημιουργεί κακάς προοπτικάς 

- τήν όποίαν ό στρατιωτικός διοικητής επέλεξε νά κά

μη. Αί εuθύναι διά τήν πράξιν αότήν καί τά aποτελέσματα 

τών έπομένων πράξεων, βαρύνουν πλήρως τήν Κυβέρνησιν 

του 'Ηνωμένου Βασιλείου. 

))Καταθέτω , συνεπώς, τήν εντονον διαμαρτυρίαν κατά 

τής πολιτικής τής βίας καί τής προκλητικής δράσεως, αί 

όποίαι ερχονται εiς αντίθεσιν μέ τό γράμμα καί τό πνεuμα 

του Χάρτου του ΟΗΕ, μίαν πολιτικήν ή όποία είναι δυνα

τον νά όδηγήση εiς μίαν έπιδείνωσιν τής καταστάσεως, 

πού συνιστά μίαν σοβαράν aπειλή ν εiς μίαν περιοχήν τόσο 

ζωτικήν διά τήν παγκόσμιον εiρήνην. 

))Σάς ζητώ, έξοχώτατε, νά διανείμετε αuτήν τήν διακοί

νωσιν διαμαρτυρίας μέ μίαν ρηματικήν νόταν, εiς δλα τά 

μέλη του ΟΗΕ))4 . 

Μέ aφορμή τά'δραματικά γεγονότα τής 9ης Μαρ

τίου, ή «Καθημερινψ) δημοσίευσε σχόλιο εγκυρων 

πολιτικών κύκλων μέ άναφορά στή στάση τής Κυ

βερνήσεως: 

Αί ληφθείσαι χθές μετά μεσονύκτιον aποφάσεις του 

'Υπουργικοί> Συμβουλίου aποτελοuν, ώς άρμοδίως ετονί

σθη, όλοκλήρωσιν τής πρώτης σειράς τών διπλωματικών 

ενεργειών επειγούσης μορφής. 

Τά κυβερνητικά μέτρα είχον βαθυτάτην aπήχησιν εiς 

τόν έλληνικόν λαόν, προκαλέσαντα αϊσθημα πλήρους ίκα-

νοποιήσεως, διότι ή Κυβέρνησις ένήργησεν εντός τών 

πλαισίων τής έθνικής aξιοπρεπείας καί τής φιλοτιμίας του 

λαου. 

'Ιδιαιτέρως ίκανοποιητικήν εντύπωσιν έπροξένησε τό 

γεγονός δτι εντός όλίγων ώρών aπό τής δραματικής απα

γωγής του 'Εθνάρχου τής Κύπρου, ή Κυβέρνησις μετά 

σταθερότητος ελαβε σειράν μέτρων αποφασιστικής σημα

σίας, εiς aντιμετώπισιν τής δημιουργηθείσης aπό τήν 

πρωτοφανή βρετανικήν ενέργεια ν καταστάσεως. 'ο τοιου

τος χειρισμός οφείλεται εiς τό δτι ή Κυβέρνησις εχει σα

φώς καθωρισμένον πρόγραμμα επί του έθνικοϋ θέματος, 

καθώς καί επί δλων των ζητημάτων πού απασχολοϋν τήν 

χώραν. 'Επί πλέον δέ ή όμοιογένεια τής Κυβερνήσεως επέ

τρεψε τήν ραγδαίαν καί αποφασιστική ν aντιμετώπισιν τής 

καταστάσεως, τήν όποίαν έπεχείρησαν νά δημιουργήσουν 

αiφνιδιαστικώς οί Βρετανοί, aποτυχόντες δμως καί εiς τό 

σημείον τοϋτο. 

Παρατηρείται σχετικώς δτι διά πρώτην φοράν κατά τήν 

μεταπελευθερωτικήν περίοδον έλληνική Κυβέρνησις όχι 

μόνον δέν προεκάλεσεν aλλά καί δέν θά ήτο διατεθειμένη 

νά δεχθή παρέμβασιν συμμάχων ή φίλων γινομένην εστω 

καί ύπό τύπον φιλικής ύποδείξεως. Τά κυβερνητικά μέτρα, 

τών όποίων τήν εκτασιν έκτιμά δεόντως ή έλληνική κοινή 

γνώμη, ελήφθησαν εντός όλίγων ώρών, μέ μοναδικόν γνώ

μονα τήν εξυπηρέτησιν των εθνικών συμφερόντων, έν συν

δυασμφ μέ τήν διατήρησιν εiς ύψηλόν επίπεδον τής εθνι

κής ύπερηφανείας καί aξιοπρεπείας5 . 

Σέ άναγνώριση των προσπαθειών τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, ό Μητροπολίτης Κιτίου "Ανθιμος, ό 

όποίος είχε, μετά τήν έκτόπιση του Μακαρίου, ανα

λάβει τήν ήγεσία του έθνικου άγώνα, θά άπευθύνει 

στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

))Διά ταύτης φέρομεν εiς γνώσιν τής Υ.Ε . δτι κατόπιν 

τής έξορίας τοϋ 'Αρχιεπισκόπου καί 'Εθνάρχου Κύπρου 

Μακαρίου, τij έπιθυμί~ τούτου καί τij συναινέσει aπάντων 

των μελών τοϋ εθναρχικοϋ συμβουλίου, ανελάβομεν δι ' 

δσον διάστημα θέλει aπουσιάση ό 'Εθνάρχης τήν ήγεσίαν 

τοϋ έθνικοϋ κυπριακοϋ aγώνος. 

)) 'Υπό τήν iδιότητα ήμών ταύτη ν προαγόμεθα δπως εν 
τφ προσώπφ ύμών εuχαριστήσωμεν τήν έλληνικήν Κυβέρ

νησιν, τόν έλληνικόν πολιτικόν κόσμον καί όλόκληρον 

τόν έλληνικόν λαόν διά τάς συγκινητικάς εκδηλώσεις αλ

ληλεγγύης πρός τόν σκληρώς aγωνιζόμενον καί δοκιμαζό

μενον έλληνικόν κυπριακόν λαόν καί δπως έκφράσωμεν 

τήν βεβαιότητα δτι διά τής συνεχισθησομένης σταθεράς 

ύμών συμπαραστάσεως, θά δυνηθώμεν ταχέως νά επιτύχω

μεν τήν aπελευθέρωσιν τοϋ 'Εθνάρχου ήμών καί τών λοι

πών έξορίστων Κυπρίων εθνικών αγωνιστών ώς καί τήν 

ίκανοποίησιν τών εθνικών ήμών δικαίων. 

)) Ίδια ι τ έρως εuχαριστοϋμεν ύμάς διά τάς aμέσους 

ενεργείας τής Β . Κυβερνήσεως παρά τοίς 'Ηνωμένοις 

"Εθνεσιν. 'Ο έλληνικός κυπριακός λαός, εχων έστραμ

μένα τά βλέμματά του πρός τήν έλευθέραν πατρίδα, 

αναμένει άπό τήν Β. Κυβέρνησιν τήν συνέχισιν καί 

εντασιν των ΕΠί διεθνοϋς πεδίου διαβημάτων αuτής διά τήν 

σύντομον απαλλαγήν τής νήσου aπό τό σημερινόν καθε-
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στώς καί τήν ταχείαν αuτής έθνικήν ιiποκατάστασιν»6 • 

10 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Μετά τήν άπροσδόκητη όξυνση του έθνικου θέ

ματος τής Κύπρου, ό Κ . Καραμανλής έκφράζει τήν 

πρόθεση νά άνταλλάξει άπόψεις μέ τούς έκπροσώ

πους τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως. 

Σέ κυβερνητική άνακοίνωση τονίζεται σχετικά: 

«Λόγω τών προχθεσινών ιiπροσδοκήτων γεγονότων αί 

έξωτερικαί μας σχέσεις είσέρχονται είς κρίσιμον φάσιν, ή 

όποία έπιβάλλει τήν ψυχικήν συσπείρωσιν του εθνους. 

)) . ο aνταγωνισμός έπί θεμάτων έξωτερικής πολιτικής 
καί ή δημιουργία έξ αίτίας αuτών πολιτικής όξύτητος πάν

τοτε εβλαψε τά έθνικά συμφέροντα. 'Ως έκ τούτου ή Κυ

βέρνησις, διατηροί>σα ιiκεραίας τάς εuθύνας τής διαχειρί

σεως τής έξωτερικής πολιτικής, προτίθεται δπως, έντός τών 

προσεχών ήμερών, συζητήση τάς βασικάς αuτάς κατευθύν

σεις μετά του πολιτικοί> κόσμου τής χώρας» . 

' Η σχετική πρωτοβουλία είχε ώς άποτέλεσμα τή 

διαδοχική συνάντηση του Κ. Καραμανλή μέ τούς 

πρώην πρωθυπουργούς Σ. Βενιζέλο, Γ. Παπανδρέου 

καί Κ. Τσαλδάρη , χωρίς δμως τήν έπιθυμητή θετική 

εκβαση. 

Σέ άπάντηση έρωτήματος πού του ύποβλήθηκε 

μεταγενέστερα, ό Κ. Καραμανλής είπε σχετικά: 

« .. . Είχα καλέσει διαδοχικά τούς άρχηγούς τών 
κομμάτων καί τούς ένημέρωσα έπί του Κυπριακου. 

Μολονότι δμως εϊχαμε συμφωνήσει νά μή γίνει 

καμμία άνακοίνωση έπί του περιεχομένου τών συνο

μιλιών μας, οί πολιτικοί άρχηγοί παρέβησαν τή 

συμφωνία μας αύτή. Στήν ·Ελλάδα δυστυχώς ή έκά

στοτε άντιπολίτευση έπιλέγει κυρίως τά έξωτερικά 

μας θέματα γιά νά φθείρει τήν Κυβέρνηση. Γι' αύτό 

άλλωστε άπέτυχαν καί τά άλλεπάλληλα Συμβούλια 

του Στέμματος πού έγένοντο κατά καιρούς. 'Αλλά τό 

χειρότερο στήν περίπτωση αύτή ήταν ή μόνιμη άδυ

ναμία χαράξεως κοινής γραμμής μεταξύ 'Αθηνών 

καί Λευκωσίας . • Ο Μακάριος έννοουσε νά lJχει τήν 
'Αθήνα ύποτακτική. Γι' αύτό καί ήρθε σέ σύγκρου

ση μέ δλες σχεδόν τίς έλληνικές Κυβερvήσεφ>7• 

Στήν είδησεογραφική κάλυψη του δλου θέματος 

άναφέρονταν καί τά άκόλουθα: 

Οί έκ τών ήγετών τών κομμάτων τής aντιπολιτεύσεως 

διατελέσαντες πρωθυπουρrγοί κ.κ . Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπαν

δρέου καί Κ. Τσαλδάρης , συναντηθέντες χθές αλληλοδια

δόχως μετά του προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Κ. Καρα

μανλή , διά νά ένημερωθοί>ν έπί τών έξωτερικών ζητημάτων 

τής χώρας καί νά έκθέσουν τάς ίδικάς των aπόψεις, μετέ

φεραν τήν συζήτησιν επί τής έσωτερικής πολιτικής κατα

στάσεως καί εζήτησαν νά είσέλθουν είς τήν Ιςυβέρνησιν. 

Μολονότι οuδεμία ύπήρξεν ιiνακοίνωσις ιiπό κυβερνη

τικής πλευράς επί τών συζητηθέντων θεμάτων, έκ τών δη-

λώσεων τών aρχηγών τής aντιπολιτεύσεως καθίσταται 

φανερόν δτι ούτοι ενημερώθησαν μέν ύπό του κ . πρωθυ

πουργοί>, aντί δέ τής διατυπώσεως οίασδήποτε παρατηρή

σεως επί τοί> χειρισμοί> τοί> Κυπριακοί> ύπό τής Κυβερνή

σεως, συνεκέντρωσαν τάς προσπαθείας των aποκλειστικώς 

είς τό νά πείσουν τόν κ. Καραμανλήν δπως ιiποδεχθή τήν 

συμμετοχήν των είς τήν Κμβέρνησιν. 'Η διατύπωσις τής 

aπόψεως αuτής εγένετο έμμέσως διά τής προτάσεως δτι 

((επιβάλλεται εuρυτέρα συνεργασία του πολιτικοί> κόσμου, 

διά τοί> σχηματισμοί> Κυβερνήσεως ' Εθνικής ' Ενώσεως». 

Χωρίς δέ νά ύπάρχουν επίσημοι πληροφορίαι, φαίνεται δτι 

οί ήγέται τής aντιπολιτεύσεως δέν διετύπωσαν συγκεκριμέ

νας aπόψεις η παρατηρήσεις διά τόν χειρισμόν καί τήν 

πορείαν τών εθνικών ζητημάτων, οuτε ύπέδειξαν σφάλματα 

η παραλείψεις πού τυχόν ή Κυβέρνησις εσημείωσε κατά 

τήν διαχείρισιν τοί> Κυπριακοί> . Οϋτω, θεωρείται δτι ιiπέ

τυχεν ή προσπάθεια τοί> κ. πρωθυπουργοί> δπως έν συνεν

νοήσει μέ τόν πολιτικόν κόσμον χαραχθή μία ενιαία πολι

τική επί τών εθνικών ζητημάτων, τής Κυβερνήσεως διατη

ρούσης είς τό ακέραιον τάς εuθύνας της, δπως πρό δεκα

πενθημέρου είχεν ύπογραμμίσει δ κ . Καραμανλής. 

'Υπενθυμίζεται δτι ή δήλωσις τοί> προέδρου τής Κυ

βερνήσεως κ . Κ . Καραμανλή ύπήρξε σαφής καί οuδέν 

άφησε περιθώριον διά σκοπίμους παρεξηγήσεις . Είχεν, 

δηλαδή, εϊπει δ κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως δτι aντιμε

τωπίζει ιiνταλλαγήν aπόψεων μετά τών κ . κ . aρχηγών τών 

κομμάτων επί τών έθνικών θεμάτων, έν τ'Ό επιδιώξει επιτεύ

ξεως μιας συμφωνίας διά τήν υίοθέτησιν ενιαίας ύπερκομ

ματικής πολιτικής . 'Εξήγησε δέ δ κ. Καραμανλής δτι ή 

Κυβέρνησις διατηρεί πάντοτε ιiκεραίαν τήν εuθύνην διά 

τόν χειρισμόν τών ζητημάτων . 'Εάν επιδιώκη ενιαίαν πο

λιτικήν, είναι διότι, δπως aπεδείχθη κατά τό παρελθόν, ό 

διχασμός έπί εθνικών θεμάτων ύπήρξε καταστρεπτικός διά 

τήν χώραν. 

'Αντ ' αuτοί>, οί κ . κ . aρχηγοί, παρεξηγήσαντες πλήρως 

τήν πρόθεσιν τής Κυβερνήσεως καί έκλαβόντες τήν πρω

τοβουλίαν της ώς ιiδυναμίαν, επί μέν του κρισίμου εθνικοί> 

θέματος οuδεμίαν διετύπωσαν liποψιν, έπωφελήθησαν δέ 

διά νά ζητήσουν διεύρυνσιν τής Κυβερνήσεως διά τής 

συμμετοχής των . Τοί>το σημαίνει δτι τά κόμματα τής aντι

πολιτεύσεως οuτε aντελήφθησαν τό νόημα τής κυβερνητι

κής πρωτοβουλίας οϋτε επέδειξαν διάθεσιν εiς τήν συζήτη

σιν καί τήν ιiπό κοινοί> υίοθέτησιν μιας σταθερής ενιαίας 

πολιτικής8 • 

12 MApτiQy 1956 

Τά δραματικά γεγονότα στήν Κύπρο προκαλουν 

κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας σ ' όλόκληρη τ~ν Έλλά
δα. Στήν 'Αθήνα καί σέ άλλες πόλεις τής έπικράτει

ας πραγματοποιουνται άντιβρετανικές έκδηλώσεις. 

12 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκης, 

άνακοινώνει: 

«'Η Κυβέρνησις εδωσεν έντολήν εiς τήν εν Οuασιγκτώνι 

έλληνικήν πρεσβείαν δπως προβή είς εντονον παρά τ'Ό 
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αμερικανικΌ Κυβερνήσει διάβημα, διά του όποίου έφι

στiiται ή ιδιάζουσα προσοχή αuτής έπί τών σοβαρών κινδύ

νων, οϊτινες προεκλήθησαν ΕΚ τών τελευταίων εξελίξεων 

του κυπριακου ζητήματος»>. 

Τό ϊδιο πρωί, ό Κ. Καραμανλής είχε δεχτεί τήν 

επίσκεψη όμάδας από σαράντα τρείς 'Αμερικανούς 

δημοσιογράφους καί μεταξύ άλλων είχε δηλώσει: 

«'Ο έλληνικός λαός άναμένει άπό τάς 'Ηνωμένας 

Πολιτείας, αί όποίαι άνέλαβον τήν παγκόσμιον ήγε

σίαν, νά παρέμβουν άποφασιστικώς εiς τό ζήτημα 

τfjς Κύπρου. 'Ά ν αί Ήνωμέναι Πολιτείαι δέν χρη

σιμοποιήσουν τήν μεγάλην ι]θικήν καί ύλικήν δύνα

μίν των διά νά πειθαρχήσουν τόν ελεύθερον κόσμον 

εντός τών άρχών τfjς δικαιοσύνης καί τfjς ελευθερί

ας, τότε τό μέλλον του ελευθέρου κόσμου εύρίσκεται 

εν κινδύνφ». 

Σέ απάντηση ερωτήσεως τ&ν επισκεπτών του, ό 

πρωθυπουργός παρατήρησε ακόμη: 

(('ο κομμουνισμός θά πράξη τό παν διά νά επω

φεληθfj τοv κακοv χειρισμοί] τοv Κυπριακοί] εκ μέ

ρους τών μεγάλων δυτικών δυνάμεων, διά νά άποκο

μίση οφέλη εiς βάρος αvτών. 'Ημείς εiς τήν 'Ελλά

δα tχομεν μίαν παροιμίαν, κατά τήν όποίαν "ή Δύσις 

άλείφει μέ βούτυρον τό ψωμί τών Ρώσων". 

»'Όσον διά τήν δύναμιν τοv κομμουνισμοv, δέν 

ε{ναι καί τόσον μεγάλη εiς τήν Έλλάδα, άλλ' 

όπωσδήποτε ενισχύεται τόσον εκ τfjς άγανακτήσεως, 

fίν αiσθάνεται ό λαός διά τήν κακομεταχείρισίν μας 

εκ μέρους τών συμμάχων, δσον καί εκ του γεγονότος, 

δτι εί'μεθα λαός πτωχός. Τό ετήσιον εΙσόδημα κατά 

κέφαλήν εlς τό μεγαλύτερον μέρος τοv πληθυσμοί] 

ε{ναι /50 δολλάριω>. 

Σέ ερώτημα τ&ν 'Αμερικανών δημοσιογράφων άν 

ή παροχή aυτοδιαθέσεως κινδυνεύει νά αποτελέσει 

τήν απαρχή τής δημιουργίας σοβαρών προβλημάτων 

καί σέ άλλες βρετανικές κτήσεις, δ πως ή Μάλτα καί 

τό Γιβραλτάρ, ό πρωθυπουργός απάντησε δτι, άν οί 

λαοί αυτοί διατελοϋν κάτω από τίς ϊδιες συνθήκες 

καί παρέχουν τίς αυτές εγγυήσεις, πρέπει νά δοθεί 

καί σ' αυτούς αυτοδιάθεση. 'Επεσήμανε ακόμη δτι 

«βεβαίως ή Ρωσία θά θελήση νά εκμεταλλευθfj εiς 

βάρος τών συμμάχων τήν τροπή ν τήν όποίαν λαμβά

νει τό Κυπριακόν εξ άφορμfjς τfjς στάσεως τών Υ Αγ

γλων». Τέλος, χαρακτήρισε ώς ατυχή τήν πολιτική 

τ&ν 'Άγγλων καί των 'Αμερικανών στό πλαίσιο τοϋ 

Σύμφωνου τής Βαγδάτης. 

Τήν έπομένη, 13 Μαρτίου, ό 'Αμερικανός πρέ
σβης, Κάβεντις Κάννον, επέδωσε στόν 'Έλληνα 

ύπουργό των 'Εξωτερικών τό κείμενο δηλώσεως 

ενδιαφέροντος τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν 

επίλυση τής κυπριακής κρίσεως. Τό σχετικό επί-
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Τά δραματικά γεγονότα στήν Κύπρο προκάλεσαν τή ζωηρή συγκίνηση 

τής aθηναϊκής κοινής γνώμης. 
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σημο έλληνικό ανακοινωθέν αναφέρει: 

'Ο 'Αμερικανός πρεσβευτής, κ . Κάβεντις Κάννον, επε

σκέφθη σήμερον, όλίγον μετά μεσημβρίαν, τόν ύπουργόν 

τών 'Εξωτερικών, κ. Θεοτόκην, διά νά συζητήση μετ' αύ

τοϋ θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 'Επί τij εύκαιρί~ ταύ

τlJ εξέφρασε τήν συμπάθειαν καί τήν άνησυχίαν τής Κυ

βερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τοϋ aμερικανι

κοϋ λαοϋ διά τάς τελευταίας εξελίξεις εiς τήν Κύπρον καί 

επέδωσεν εiς τόν 'Έλληνα ύπουργόν τών 'Εξωτερικών τό 

κείμενον μιaς δηλώσεως, ή όποία εξεδόθη χθές εiς Ούα

σιγκτώνα, ύπό τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ . 

Εiς τήν εν λόγφ δήλωσιν ετονίζετο δτι ή Κυβέρνησις 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέν είχε προειδοποιηθή περί 

τής εκτοπίσεως τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 'Ανέφε

ρεν, επίσης, δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι μελετοϋν επιστα

μένως τήν κατάστασιν καί προτίθενται νά προβοϋν εiς 

ώρισμένας συστάσεις, aμα τφ πέρατι τής εν λόγφ εξετάσε

ως. Εiς τήν δήλωσιν ύπενθυμίζεται δτι αί Ήνωμέναι Πο

λιτείαι επέδειξαν σταθερόν ενδιαφέρον διά τήν εγκατά

στασιν ένός αληθώς aντιπροσωπευτικοϋ πολιτεύματος τοϋ 

λαοϋ τής Κύπρου, καί τονίζεται δτι μέχρις δτου διακοποϋν 

εσχάτως αί διαπραγματεύσεις, αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι 

έθεώρουν ενθαρρυντικήν τήν σταθεράν πρόοδον, ή όποία 

έπετεύχθη εντός τών τελευταίων μηνών. 

'Αναφερόμενος εiς τήν πρόοδον αύτήν, δ κ . Κάννον 

ύπενθύμισεν δτι είχεν επιτευχθή συμφωνία επί τής άρχής 

τής αύτοδιαθέσεως, επί τής παραχωρήσεως εuρείας εκτά

σεως αuτοκυβερνήσεως ύπό τύπον μεταβατικοϋ σταδίου 

. καί επί τής ίκανοποιήσεως τών πόθων τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, 
κατά τήν τελικήν λύσιν . 

'Ο 'Αμερικανός πρεσβευτής εξέφρασε τήν πεποίθησιν 

δτι, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής λίαν ουσιαστικής προό

δου, ή όποία επετεύχθη βάσει τών εuρέων αuτών aρχών, 

είναι ασφαλώς δυνατή ή επίτευξις συμφωνίας, ώς πρός τάς 

λεπτομερείας καί τόν χρόνον, παρ' δλον δτι τά θέματα 

αuτά είναι περίπλοκα καί δυσχερή. 'Εκείνο, τό δποίον 

προέχει, είπεν, είναι νά δημιουργηθή εκ νέου εύνοϊκή ατμό

σφαιρα διά τήν ήρεμον έπανεξέτασιν τών θεμάτων. 

Καταλήγων, δ κ. Κάννον ετόνισεν δτι ελαβεν iδιαιτέ

ρως ύπό σημείωσιν τόν aξιοπρεπή καί πολιτικώς άSριμον 

τρόπον, μέ τόν δποίον ή έλληνική Κυβέρνησις aντιμετώ

πισε τήν παροϋσαν κατάστασιν9 • 

'Η δήλωση του Σταίητ Ντηπάρτμεντ συνέπιπτε 

μέ σχετική δήλωση πού εκαμε, τήν επομένη, ό πρόε

δρος 'Αιζενχάουερ, στή διάρκεια συνεντεύξεως πρός 

τούς εκπροσώπους του τύπου: 

« ' Η νήσος αuτή κατέστη τόπος διαμάχης δύο εκ τών. 

καλυτέρων φίλων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

))Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι είναι ετοιμαι νά λάβουν δλα 

τά λογικά καί πρακτικά μέτρα διά νά βοηθήσουν τήν • Ελ
λάδα καί τήν Μ . Βρετανίαν νά διευθετήσουν τήν διαμάχην 

των, aλλ' ή καθ' έαυτό λύσις τοϋ προβλήματος εξαρτάται 

aπό αuτάς ταύτας τάς ενδιαφερομένας χώρας)). 

Τήν aνησυχία τής ΟUάσιγκτων, εκδηλη καί σέ 

δημοσιεύματα του αμερικανικοί> τύπου, επεχείρησε 

ή ελληνική Κυβέρνηση νά aξιοποιήσει γιά τήν επα

νάληψη τών διαπραγματεύσεων, μέ σκοπό τόν καθο

ρισμό τοu μελλοντικοί> καθεστώτος τής Κύπρου καί 

μέ προϋπόθεση τήν έπάνοδο του 'Αρχιεπισκόπου 

Μακάριου στή Μεγαλόνησο . ·Ως βάση γιά τήν εύό

δωση τών διαπραγματευτικών συνομιλιών, ή έλληνι

κή πλευρά προκαθόριζε, πρώτο, τήν αναγνώριση 

στόν κυπριακό λαό του δικαιώματος τής αύτοδιαθέ

σεως, δεύτερο, τήν παροχή καθεστώτος αύτονομίας 

μέ συνταγματικές έγγυήσεις, μέχρις δτου aποφασί

σει γιά τό μέλλον του, καί, τρίτο, τήν π11ροχή γενι

κής aμνηστίας στούς Κύπριους πατριώτες. Σχετική 

συνομιλία είχε, στίς 16 Μαρτίου, ό πρέσβης τής 
'Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων, Γ. Μελάς, μέ τόν ανα

πληρωτή του Τ. Φ. Ντάλλες, ύφυπουργό τών 'Εξω

τερικών, Χ. Χοuβερ. 

«'Εξέθεσα)), δήλωσε μετά τήν εξοδό του aπό τό 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ, «τήν άποψίν μας έπί του Κυ

πριακοί> καί έξέφρασα τήν έλπίδα δτι αί Ήνωμέναι 

Πολιτείαι θά δυνηθοuν διά φιλικής τινός ενεργείας 

νά διευκολύνουν τήν επανάληψιν τών διαπραγματεύ

σεων έπί του καθεστώτος τής Κύπρου, συντελοuσαι 

τοιουτοτρόπως εiς τό νά παρεμποδισθή ή επιδείνω

σις τής έν τij νήσφ καταστάσεως)). 

13 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

·Ο μόνιμος aντιπρόσωπος τής ·Ελλάδας στόν 

ΟΗΕ έπιδίδει στό γενικό γραμματέα του διεθνοuς 

όργανισμοu τό κείμενο τής νέας έλληνικής προσφυ

γής γιά τήν έγγραφή του κυπριακοί> θέματος στήν 

τακτική συνέλευση. 

Τό κείμενο, δριμύ κατηγορητήριο τής βρετανι

κής πολιτικής στήν Κύπρο καί, γενικότερα, του 

aποικισμοί>, πρόβαλλε -σύμφωνα μέ τό σχετικό ει

δησεογραφικό δελτίο- τίς ακόλουθες θέσεις: 

Εiς τό ύπόμνημα βεβαιοϋται δτι οί "Αγγλοι ουδέποτε 

εσχον τήν πρόθεσιν δπως χορηγήσουν αuτονομίαν εiς τήν 

Κύπρον, παρά τάς διαπραγματεύσεις τάς δποίας διεξήγα

γαν πρός τόν σκοπόν τοϋτον μετά τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου. Περαιτέρω αναφέρεται δτι <ωί "Αγγλοι επέμει

ναν νά διατηρήσουν πλήρη δικαιώματα εiς τόν τομέα τής 

εθνικής αμύνης τών εξωτερικών ύποθέσεων, άκόμη δέ καί 

τής άστυνομίας. "Αν καί δ 'Αρχιεπίσκοπος προέβη εiς 

εuρείας παραχωρήσεις εiς τούς ανωτέρω τομείς, αί διαπρα

γματεύσεις διεκόπησαν λόγω τής άξιώσεως τών Βρετανών 

νά διορίζουν μέρος τών άντιπροσώπων εiς τήν κυπριακήν 

συνέλευσι ν)) . 

Κατά τό έλληνικόν ύπόμνημα, τά ·Ηνωμένα "Εθνη 

οφείλουν τώρα νά κατανοήσουν δτι ή κεκλεισμένων τών 

θυρών διαπραγμάτευσις καί διπλωματία, ώς εννοοϋνται αύ

ται ύπό τών "Αγγλων, δδηγοϋν εiς τήν εξορίαν καί τήν 

έκτόπισιν τών συνομιλητών των. 

Εiς τό ύπόμνημα εκφράζεται περαιτέρω ή εκπληξις διά 

τό γεγονός δτι ή βρετανική Κυβέρνησις aπεφάσισε νά 
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έξορίση τόν 'ΑρχιεπίσκοποΥ Μακάριον, μολονότι είχε 

πλήρη έπίγνωσιν δτι δ 'Εθνάρχης άπήλαυε τής πλήρους 

ύποστηρίξεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί παρ' δτι 

είχε πλήρη συνείδησιν του άντικτύπου , τόν δποίον θά είχε 

τό μέτρον τουτο έπί τών έλληνοαγγλικών σχέσεων καθώς 

καί έπί τής δλης καταστάσεως εiς τήν λεκάνην τής 'Ανα

τολικής Μεσογείου . 

'Ακολούθως ζητείται άπό τάς παρά του ΟΗΕ άντιπρο

σωπείας, αί δποίαι κατά τό παρελθόν ετος ηρνήθησαν νά 

έγγράψουν τό Κυπριακόν εiς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής 

γενικής συνελεύσεως, δπως μεταβάλουν τήν στάσιν των . 

Καί όλοκληρωνόταν μέ τήν άκόλουθη άποστρο

φή: 

<Πό κακόν προέρχεται άπό τήν έπιβίωσιν του άποικι

σμου . Τό άντιαποικιακόν μέτωπον εiς τόν ΟΗΕ όφείλει νά 

συσφίγξη τήν ένότητά του καί νά~ έργασθή κατά τρόπον 

συντονισμένον διά νά έπιτύχη τούς άντικειμενικούς σκο

πούς του. 'Οφείλει νά ένισχύση τό πολεμικόν του πνευμα . 

Διά τελευταίαν φοράν πρέπει νά κατανοηθή άπολύτως δτι 

τά 'Ηνωμένα "Εθνη ούδέποτε θά έπιτρέψουν εiς τόν άποι

κισμόν, έν σχέσει μέ οίοδήποτε μέρος του κόσμου, νά συ

νεχίση άσκών τάς καταστρεπτικάς καί έξευτελιστικάς με

θόδους του ύπό τό πρόσχημα τής δήθεν έσωτερικής κυρι

αρχίας τών Κρατών. Τό άρθρον του Καταστατικου Χάρτου, 

τό δποίον άναφέρεται εiς τήν έσωτερικήν αύτήν κυριαρχί

αν, δέν θά άποτελέση τό σιδηρουν παραπέτασμα πού θά 

προστατεύση τάς άποικιακάς δυνάμεις» 10 • 

17 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

·Η Κυβέρνηση, προκειμένου νά διευκολύνει τούς 

άγρότες στήν προσπάθεια νά διασφαλίσουν τήν πα

ραγωγή άπό τούς κινδύνους τής χαλαζοπτώσεως, ει

σηγείται στήν 'Αγροτική Τράπεζα τή λήψη σειράς 

ειδικών μέτρων. ·Η διοίκηση τής ΑΤΕ άποφασίζει 

νά προβλέψει χαριστικά ποσοστό 10% επί τών 

άσφαλίστρων πού καταβάλλονται άπό κάθε άγρότη 

γιά τήν άσφάλιση τής παραγωγής δημητριακών, 

βαμβακιου καί καπνών. 

·Η άπόφαση αύτή, δπως άνακοινώθηκε άπό άρμό

δια πηγή, σηματοδοτεί τήν άπαρχή γιά τήν άσφάλι

ση τής γεωργικής παραγωγής. 'Εφόσον άποδώσει, 

θά άκολουθήσει σειρά <iλλων μέτρων, τά όποία θά 

εξασφαλίζουν τήν παραγωγή καί θά συντελοuν στή 

βελτίωση τής οικονομικής θέσεως τών άγροτών. Με

τά τήν εφαρμογή τής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 

περιθάλψεως, ή άσφάλιση τών κυριότερων γεωργι

κών προϊόντων κρίνεται ήδη ώς μέτρο μέ ιδιαίτερη 

σημασία καί βαρύτητα. 

17 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Α. 

'Αποστολίδη, τών ύπουργών Συντονισμοί), οικονο

μικών, 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, Δημοσίων 'Έρ-

γων καί Συγκοινωνιών, Γεωργίας, 'Εμπορικής Ναυ

τιλίας καί 'Εργασίας, καθώς καί τών ύφυπουργών 

οικονομικών, 'Εμπορίου, Συγκοινωνιών καί Γεωρ

γίας, συγκροτείται στό ύπουργείο Συντονισμοί) σύ

σκεψη μέ άντικείμενο τόν καθορισμό τών γενικών 

κατευθύνσεων τής οικονομικής πολιτικής. ·Ως βα

σικές άρχές στή διαμόρφωση τής πολιτικής της, ή 

Κυβέρνηση θεωρεί τήν προώθηση τής εκτελέσεως 

παραγωγικών εργων, τή δίκαιη κατανομή τών φορο

λογικών βαρών, τήν άναστήλωση τής πίστεως, τή 

συγκράτηση τών τιμών καί τόν περιορισμό κάθε δα

πάνης μή παραγωγικής. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Κατά τήν σημερινήν σύσκεψιν ενημερώθην ύπό 

τού ύπουργού τού Συντονισμού κ. Χέλμη επί τής εν 

γένει οίκονομικής καταστάσεως καί τής προοπτικής 

άμέσου έξελίξεως αvτής, ώς προκύπτει εκ τής σημε

ρινής θέσεως τών διαφόρων στοιχείων τής οίκονομί

ας. Είμαι ένισχυμένος είς τήν πεποίθησίν μου δτι, 

παρά τάς δυσχερείας καί τά βάρη, δυνάμεθα νά άπο

βλέψωμεν μέ αίσιοδοξίαν είς τό οίκονομικόν μέλλον 

τής χώρας. 'Η πίστις μου είναι επίσης βαθυτέρα δ τι 

εκείνο τό όποίον άπαιτείται περισσότερον άπό κάθε 

τι άλλο είναι ή εφαρμογή μέ πειθαρχίαν καί συνέπει

αν προγράμματος διευρύνσεως τών δυνατοτήτων πα

ραγωγής καί έργασίας τού λαού. Αι' λεπτομέρεια ι τής 

οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως θά εκτε

θούν ενώπιον τής Βουλής. Τά συγκεκριμένα μέτρα θά 

άναγγελθούν διά τών προγραμματικών δηλώσεων, θά 

άνταποκρίνωνται πρός τάς προεκλογικάς επαγγελίας 

τής Κυβερνήσεως καί θέλω νά πιστε~ύω δτι θά ι'κανο

ποιήσουν τήν κοινή ν γνώμην. ΝΗδη δμως άπό αδτήν 

τήν στιγμήν επιθυμώ νά τονίσω δτι ή προσπάθεια θά 

στηριχθή επί τής προωθήσεως τών παραγωγικών 

επενδύσεων καί επί τής κατοχυρώσεως δλων τών 

προϋποθέσεων πού εξασφαλίζουν έπιτυχίαν είς μίαν 

τοιαύτην εξόρμησιν. 'Επίσης, είναι άνάγκη νά γίνη 

συνείδησις είς πάντα δτι διά νά προκόψη ό τόπος 

πρέπει μέ δικαιοσύνη ν ολοι νά πληρώνουν τούς φό

ρους καί τά χρέη των. Τό Κράτος μέ γενικήν στορ

γήν καί κατανόησιν θά επιδιώξη τήν επιβολήν τάξε

ως ώς πρός τήν έκτέλεσιν τών κάθε εί'δους ύποχρεώ

σεων. Μόνον δταν άποκατασταθή ή πίστις, θά άνα

βιώση ή εμπιστοσύνη καί θά σταθεροποιηθούν τά 

οίκονομικά μας. Πρέπει έπίσης νά κατανοηθή δτι, 

χωρίς πραγματική ν καί ύγιti αύξησιν τής παραγωγής, 

δέν ήμπορεί νά αvξηθή τό βιοτικόν μας επίπεδον. 

Αvξήσεις είς τάς τιμάς καί τάς χρηματικάς άμοιβάς, 

δταν δέν ύπαγορεύωνται άπό πραγματικήν μεταβο

λήν είς τήν παραγωγή ν, οvδένα τελικώς ώφελούν καί 

ζημιώνουν τό σύνολον, διότι όδηγούν είς πληθωρι

σμόν καί πλήττουν τήν χώραν καί τούς οίκονομικώς 
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aσθενεστέρους. Διά τούτο, ή προσπάθεια τής Κυβερ

νήσεως θά είναι aμείωτος πρός κατοχύρωσιν τοv τι

μαρίθμου καί ενίσχυσιν τής εμπιστοσύνης εlς τήν 
aξίαν τής δραχμής. Βάσιν τής επιδιώξεως αύτής θά 

aποτελή ή συμπίεσις κάθε μή παραγωγικής δαπάνης. 

'Η εκτέλεσις τών μεγάλων έργων aναπτύξεως θά επι

ταχυνθή καί θά aντιμετωπίσωμεν μέ ταχύν ρυθμόν 

καί ρεαλισμόν τήν εκτέλεσιν νέων επίσης μεγάλων 

έργων, διά τά όποία δυνάμεθα γονίμως νά χρησιμο

ποιήσωμεν, εκτός τών aλλων, τό συναλλαγματικόν 

μας aπόθεμα. Πέρανδμως αύτών, εlς όλόκληρον τήν 

χώραν θά εκτελεσθούν μέ τόν ταχύτερον δυνατόν ρυ

θμόν μικρά έργα, aπό τά όποία δύνανται νά aναμέ

νωνται ταχείαι aποδόσεις. Τό πρόγραμμα αύτό είναι 

Ιδιαιτέρας σημασίας, διότι ή ώφέλεια είναι aμεσος 

καί καθίσταται συνειδητή aπό τόν πληθυσμόν. Μέ 

τήν εξόρμησιν αύτήν καί μέ τήν αϋξησιν τών παρα

γωγικών πιστώσεων θά δώσωμεν εργασίαν, διότι 

εκείνο πού έχει aνάγκην καί ζητεί ό τόπος είναι ερ

γασία καί παραγωγή;>. 

Σημειώνεται δτι ή διαμόρφωση τών κυβερνητι

κών aπόψεων βασίστηκε στήν ευρεία συζήτηση των 

οικονομικών προβλημάτων τής χώρας καί στή διατύ

πωση των συμπερασμάτων πού προέκυψαν, aπό τίς 

ενημερωτικές διμερείς συναντήσεις του ύπουργου 

Συντονισμοί) μέ τούς επικεφαλής τών παραγωγικών 

ύπουργείων, σέ εφαρμογή σχετικής εντολής του 

πρωθυπουργοί). 

'Η εl.κόνα τής έλληνικής οl.κονομίας, παρά τίς 

πρώτες θετικές προσπάθειες γιά τή νομισματική 

σταθεροποίηση, aπό τό ετος \953, καί τή βελτίωση 
του ισοζυγίου πληρωμών, παρουσίαζε εξακολουθη

τικά σοβαρές αδυναμίες. 'Η νομισματική κατάστα

ση τής χώρας ήταν επισφαλής, εφόσον δέν είχε ακό

μη επιτευχθεί ή λειτουργία όμαλής χρηματαγοράς 

καί ήταν πάντοτε aνύπαρκτη ή κεφαλαιαγορά. Πα

ράλληλα, τά πολύπλοκα αναπτυξιακά προβλήματα 

θά επρεπε νά αντιμετωπιστουν μέ ανεπαρκή διαθέσι

μα τεχνικά μέσα καί aτελείς μηχανισμούς. Κάτω aπό 

αuτές τίς συνθήκες, θά όφειλαν νά αντιμετωπιστουν 

οί δύο βασικοί στόχοι, τής διατηρήσεως μιίiς σχετι

κής νομισματικής σταθερότητας καί τής ταυτόχρο

νης προωθήσεως τής οiκονομικής αναπτύξεως. 

. [Στήν κατάσταση τής ελληνικής οiκονομίας δταν 
ανέλαβε τή διακυβέρνηση τής χώρας ό Κ. Καραμαν

λής, αναφέρεται τό μεταγενέστερο δημοσίευμα «'ο 

aπολογισμός τής οκταετίας \955-1963»: 

'Η 'Ελλάς ύπέστη, έξ δλων των χωρών, τάς περισσοτέ

ρας καταστροφάς συγκριτικώς πρός τόν κατά κεφαλήν 

έθνικόν της πλοuτον, ώς έκ της συμμετοχής της εις τόν 

δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον καί τήν τριπλήν κατοχήν, 

τήν όποίαν έδοκίμασεν άπό τά γερμανικά, ιταλικά καί 

βουλγαρικά στρατεύματα. Είναι χαρακτηριστικόν δτι τό 

42% του συνολικοί) παγίου κεφαλαίου της χώρας κατεστρά
φη, ένω εις εκατοντάδας χιλιάδας άνfϊλθον τά άνθρώπινα 

θύματα. 

Μετά τόν τερματισμόν του πολέμου, τfϊς κατοχής καί 

του Δεκεμβριανοί) κινήματος, ό άπό του 1947 έκσπάσας 
συμμοριτοπόλεμος, ό όποίος διήρκεσεν έπί τριετίαν, ούχί 

μόνον έπηύξησε τάς προκληθείσας έκτου πολέμου καί της 

κατοχής ζημίας, άλλά έπεβράδυνεν ούσιωδώς τήν άνασυγ

κρότησιν της χώρας. ' Η άνασυγκρότησις της χώρας, χά

ρις εις τήν έκ 2.700.000.000 δολλαρίων περίπου άμερικανι
κήν οικονομικήν βοήθειαν, συνεπληρώθη μόλις περί τό 

ετος 1955, όπότε τό έθνικόν πάγιον κεφάλαιον (δηλαδή ό 
πλοuτος) τfϊς χώρας άπεκατεστάθη, άπό πλευράς άξίας, .εις 

τά πρό του 1940 έπίπεδα . 

Οϋτω, τό 1955, δταν ή εύρωπαϊκή οiκονομία εlχεν ούχί 
άπλώς άνασυγκροτηθfϊ έκ των καταστροφών του πολέμου, 

άλλά είχεν ijδη εισέλθει εις τό στάδιον ύψηλών ρυθμών 

οικονομικής προόδου καί εις καθεστώς εύημερίας, κινουμέ

νη εiς ούσιωδώς ύψηλότερα έπίπεδα παραγωγής, άπασχο

λήσεως καί εισοδήματος, έν συγκρίσει πρός τήν προπολε

μικήν περίοδον, ή 'Ελλάς ηκολούθει έξ άποστάσεως κατά 

πολύ μεγαλυτέρας εκείνης, ή όποία ϊσχυε πρό του πολέ

μου. 'Η εύρωπαϊκή οικονομία έκινείτο μέ σταθεράν τήν 

τάσι ν της συνεχοuς άνόδου, ένώ ή έλληνική, κινουμένη εiς 

τά πλαίσια των πρό του πολέμου καθιερωμένων διαδικασι

ών καί μή εχουσα προσαρμοσθfϊ, άπό πλευράς πνεύματος, 

επιδιώξεων καί φορέων, πρός τάς μεταπολεμικάς συνθijκας 

καί προοπτικάς, είχεν ώς άποτέλεσμα νά παραμένη ή 'Ελ

λάς μία πτωχή, καθυστερημένη καί βραδυποροuσα χώρα. 

Αί πληθωριστικαί πιέσεις, καίτοι μικροτέρας έντάσεως 

τfϊς πρό του 1952-53 περιόδου, έξηκολούθουν μέχρι καί 
του 1955 νά {;μποδίζουν τήν άνάληψιν πάσης σοβαράς 
προσπαθείας πρός εναρξιν της διαδικασίας οiκονομικfϊς 

άναπτύξεως . 

Τά έπί μακράν σειράν έτών έλλείμματα του κρατικοί) 

προϋπολογισμοί) καί γενικώτερον του δημοσιονομικοί) 

ισοζυγίου, ώς καί του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, 

είχον προσδώσει έξαιρετικήν εύπάθειαν καί άστάθειαν εις 

τήν έλληνικήν οικονομίαν, ή ύπόστασις τfϊς όποίας έβασί

ζετο εiς τόν άσταθij παράγοντα της έξωτερικfjς οικονομι

κής βοηθείας, εις μίαν μάλιστα περίοδον -τό 1955- καθ' 
ην αί ένδείξεις χαλαρώσεως της έκ του «ψυχροί) πολέμου» 

έντάσεως ήτο βέβαιον δτι θά συνεπήγοντο βαθμιαίως τόν 

περιορισμόν της παρεχομένης οικονομικής βοηθείας. Τό 

τελευταίον τουτο καθίστα ετι έπιτακτικωτέραν τήν άνάγ

κην εξυγιάνσεως της έλληνικfϊς οικονομίας. 

'Η έπικρατοuσα νομισματική καί οικονομική άστά-' 

θεια, ήτο φυσικόν νά προκαλfϊ τήν δυσπιστίαν του κοινοί) 

πρός τήν δραχμήν, μέ άποτέλεσμα καί αύτή ή περιωρισμέ

νης κλίμακος, λόγω του χαμηλοί) κατά κεφαλήν εισοδήμα

τος, ιδιωτική άποταμίευσις, νά επενδύεται κατά κύριον λό

γον εις χρυσάς λίρας καί άκίνητα, άντί νά κατευθύνεται εις 

τάς Τραπέζας . Συνέπεια τούτου ήτο δτι τό τραπεζικόν σύ

στημα, πέραν τfϊς πλημμελοuς λειτουργίας του, έστερείτο 

καί της άπαραιτήτου ρευστότητος διά νά χρηματοδοτήση 

τάς τεραστίας άνάγκας της παραγωγικijς δραστηριότητος, 

αί όποίαι κατά σημαντικόν μέρος ίκανοποιοuντο έκ κεφα

λαίων του έκδοτικου προνομίου. 

'Η ελλειψις έμπιστοσύνης πρός τό οικονομικόν μέλ-
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λον τής χώρας, ουδεμίαν δυνατότητα κατέλειπε διά τήν 

προσέλκυσιν ξένων ίδιωτικών κεφαλαίων, είς τρόπον 

ωστε, λαμβανομένης ύπ' δψιν καί τής μικράς ίδιωτικfjς 

εγχωρίου αποταμιεύσεως, καθίστατο άδύνατος ή χρηματο

δότησις ύψηλοu επιπέδου επενδύσεων, εκ τών όποίων καί 

μόνον θά ήτο δυνατόν νά αναμένεται μία ουσιώδης αuξησις 

του εθνικοί) είσοδήματος, ωστε νά βελτιωθfi τό επίπεδον 

διαβιώσεως του 'Έλληνος . 

Πέραν δμως τούτων ή άνυπαρξία συγκεκροτημένης 

διοικητικής μηχανής καί ή λειτουργία ταύτης βάσει τών 

προπολεμικών μεθόδων διοικήσεως, άπετέλουν σημαντι

κόν εμπόδιον είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, 

ή όποία άπήτει κρατικόν μηχανισμόν ίκανόν νά άντα

ποκριθfi είς τάς εντελώς νέας συνθήκας τής μεταπολεμι

κής εποχής. 

Τά προβλήματα ήσαν πλέον διάφορα ποιοτικώς, καί ό 

ρόλος του Κράτους εlχεν τόσον διευρυνθfj, ωστε τά μέτρα 

προχειρότητος καί αυτοσχεδιασμοu, μέ τά όποία άντιμε

τωπίζετο τό οίκονομικόν πρόβλημα τής χώρας συνέτεινον 

μάλλον είς τήν δξυνσίν του, παρά είς τήν επίλυσίν του . 

Ή μέχρι του 1955, εξ άλλου, ελλειψις συγκεκριμένης 
οίκονομικfjς πολιτικής καί προγράμματος μέ μακροχρονί

ους σκοπούς, άπετέλει ουσιώδες εμπόδιον είς τήν άνάλη

ψιν οίασδήποτε σοβαρiiς καί aποτελεσματικής προσπα

θείας. 

Οϋτω, τό 1955 ή 'Ελλάς εξηκολούθει νά άνήκη είς τήν 
κατηγορίαν τών καθυστερημένων χωρών, ή οίκονομία τής 

όποίας εκινείτο είς τά πλαίσια του γνωστοί) φαύλου κύ

κλου: του χαμηλοu κατά κεφαλήν είσοδήματος, τών χαμη

λών επενδύσεων, τής νομισματικής καί οίκονομικfjς άστα

θείας, τής εξαρτήσεώς της εκ τής οίκονομικfjς βοηθείας 

τών συμμάχων της . 'Εν μέσφ μιας ευρωπαϊκής οίκονομίας, 

ή όποία είχε φθάσει είς πρωτοφανή επίπεδα ευημερίας καί 

ύψηλούς ρυθμούς οίκονομικfjς προόδου, ή έλληνική οίκο

νομία βραδυποροuσα εκινδύνευε νά παραμείνη μακράν τών 

συντελουμένων εξελίξεων, εάν δέν επεχείρει νά κινητο

ποιήση κατά συστηματικόν τρόπον τάς δυνάμεις της . 'Εάν 

δέν επραγματοποίει ενα aλμα, διά νά είσέλθη είς τήν όδόν 

τής προόδου, ή όποία εσημειοuτο τόσον είς τόν ευρωπαϊ

κόν χώρον, δσον καί είς διεθνή κλίμακα. 

Σέ νεώτερο, έξάλλου, εγκυρο δημοσίευμα άναφέ

ρονται τά έξής: 

'Όσον άφορά τήν οίκονομική άνάπτυξη -πού σημαί

νει παραγωγική άξιοποίηση του εργατικοί) δυναμικοί) τής 

χώρας ωστε νά επιτευχθεί ταχεία αύξηση του έθνικου εί

σοδήματος-, ό δύσκολος ρόλος τής οίκονομικfjς πολιτι

κής ήταν νά ύποβοηθήσει τή βαθμιαία αναδιάρθρωση τής 

οίκονομίας, πού εξακολουθοuσε τό 1956 νά εχει αναλλοίω
τες σχεδόν τίς παραδοσιακές χαρακτηριστικές άδυναμίες 

της. 

Στόν άγροτικό τομέα, τό γεγονός δτι οί καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις ήταν λίγες καί ή γη μοιρασμένη σέ πάρα πολύ 

μικρούς κλήρους είχε ώς άποτέλεσμα, σέ συνδυασμό καί 

μέ τό πληθυσμιακό πλεόνασμα, πολύ χαμηλή παραγωγικό

τητα εργασίας. Τό είσοδηματικό επίπεδο του άγροτικοu 

πληθυσμοί) επέβαλε, γιά νά εξασφαλίζεται ενα ελάχιστο 

δριο συντηρήσεως, πολιτική προστασίας δαπανηρή γιά 

τήν οίκονομία . Μέ τήν ύψη λ ή άναλογία του στό σύνολο τό 

άγροτικό είσόδημα επηρέαζε σημαντικά τή διαμόρφωση 

τής συνολικής ζητήσεως. 

'Η βιομηχανία, ύπό καθεστώς ύψηλfjς δασμολογικής 

προστασίας , εμενε προσανατολισμένη σχεδόν αποκλει

στικά στήν εσωτερική άγορά, καί τά προϊόντα της εκάλυ

πταν τήν περιορισμένη έγχώρια ζήτηση τών χαμηλών ει

σοδηματικών τάξεων. 'Ο μεγάλος άριθμός τών μικρών πα

ραγωγικών της μονάδων λειτουργοuσε μέ ύψηλό κόστος, 

χαμηλή ποιότητα καί ελλειψη τυποποιήσεως τών προϊόν

των. Οί γενικότερες δυσμενείς συνθήκες γιά άσκηση τής 

οίκονομικfjς δραστηριότητας -ελλειψη όργανωμένης κε

φαλαιαγοράς, οίκονομικfjς καί τεχνικής ύποδομfjς- εμπό

διζαν τή βιομηχανική άνάπτυξη τής χώρας καί τήν απορρό

φηση του εργατικοί) δυναμικοί) πού πλέοναζε καί εβρισκε 

διέξοδο μεταναστεύοντας στό εξωτερικό. 

Οί διαρθρωτικές άδυναμίες τής οίκονομίας aντικατοπ

τρίζονται καί στή διάρθρωση τών εξωτερικών συναλλα

γών τής χώρας, πού εκανε έπισφαλfi τήν εξωτερική οίκο

νομική ίσορροπία . ' Η βαθμιαία άρση τών άδυναμιών αυ

τών επρεπε νά είναι ό γενικός στόχος τής πολιτικής οίκο

νομικής άναπτύξεως] 11 • 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής θά παρατηρήσει, μέ τήν 

εύκαιρία μεταγενέστερης δημοσιογραφικής συνεν

τεύξεως, τά έξής: 

«Στήν περίοδο τής όκταετίας έδωσα προτεραιό

τητα στήν οiκονομική άνάπτυξη τού τόπου. Καί πρά

γματι, αύτό πού είναι σήμερα ή 'Ελλάς έγινε κατά τή 

διάρκεια τής όκταετίας έκείνης. 

))Κάποτε μάλιστα έγραψαν οί "Πmes", μού φαί

νεται, δτι ό μέν Βενιζέλος μεγάλωσε τήν 'Ελλάδα, ό 

δέ Καραμανλής τήν έκτισε. Καί πράγματι ύπήρξε μιά 

τεραστία πρόοδος τότε στόν τομέα τόν κοινωνικό, 

τόν οiκονομικό καί τόν πολιτικό βέβαια. Γιατί έλυσα 

τό Κυπριακό καί κυβέρνησα δημοκρατικά τόσα χρό

νια. 

)) 'Έδωσα δέ προτεραιότητα στήν οiκονομική άνά
πτυξη, γιατί, δπως είπα στήν πρώτη μου διακήρυξη, 

είχα πάντοτε τήν aποψη δτι τά έλαττώματα τής έλ

ληνικής φυλής όφείλονται στή μακραίωνα φτώχεια 

της. Καί δτι έξαιτίας αύτών τών έλαττωμάτων πού 

έκδηλώνονται κυρίως στήν πολιτική δέν μπόρεσε ή 

'Ελλάς νά έχει σταθερό καί όμαλό πολιτικό βίο. Καί 

έλεγα δτι πρέπει νά θεραπεύσω αύτή τήν άδυναμία 

μας, νά άναπτύξω τήν οiκονομία, νά χορτάσουν οί 

'Έλληνες ψωμί, ν' άποκτήσουν τό α[σθημα τής 

άσφαλείας γιά τό μέλλον καί νά γίνουν καλοί πολί

τες, γιά νά γίνουμε Κράτος σοβαρό. 

))Αύτή ήταν δηλαδή ή πολιτική μου φιλοσοφία. 

Γι' αύτό καί έδωσα προτεραιότητα στήνοlκονομική 

άνάπτυξη καί έκαμα τήν 'Ελλάδα άπέραντο έργοτά

ξιο. Είπα τότε δτι θά άλλάξω τήν μοίρα τού έλληνι

κού λαού. Πέτυχε αύτή ή προσπάθεια καί μετά όκτώ 

χρόνια εi'χαμε μιά τεραστία οΙκονομική πρόοδω)12• 
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18 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Στή σημασία τής aποτίσεως τιμής &.πό τήν Κυ

βέρνηση στή μνήμη του 'Ελευθερίου Βενιζέλου, ή 

όποία προσλαμβάνει ίδιαίτερη σημασία σέ συσχετι

σμό μέ τήν σταθερή προσπάθεια του Κ . Καραμανλή 

νά ύπερκεράσει, μέ τή δημιουργία καί τής ΕΡΕ, τίς. 

επιπτώσεις &.πό τόν ίστορικά παρωχημένο Διχασμό, 

&ναφέρεται σημείωμα τής «Καθημερινής». 

'Η Κυβέρνησις θά τιμήση σήμερον τήν μνήμην του 

'Ελευθερίου Βενιζέλου, δ πως καί δ λα τά πολιτικά κόμματα 

καί δ έλληνικός λαός γενικώτερον. 'Η φυσιογνωμία του 

άνδρός, δ δποίος ύπηρξεν δ δυναμικώτερος καί δ πλέον 

ρεαλιστής της συγχρόνου έλληνικης εποχης, εύρίσκεται 

πλέον επάνω άπό τάς άντιθέσεις τών παλαιών ή μερών, επά

νω άπό τήν ψυχολογίαν τών παθών καί άπό τάς επηρεασμέ

νας κρίσεις. Είς τήν άπό τοu θανάτου τοu Κρητός πολιτι

κοu είκοσαετίαν άγώνων, δοκιμασιών καί περιπετειών του 

εθνους, δ βενιζελισμός καί δ άντιβενιζελισμός επέρασαν 

είς τήν ίστορίαν. Ή μνήμη τοu 'Ελευθερίου Βενιζέλου 

τιμάται σήμερον ώς μνήμη εθνικοu άνδρός, δ δποίος, παρά 

τά μεγάλα του σφάλματα καί παρά τά μεγάλα του ελαττώ

ματα, ήνάλωσεν επωφελώς τήν ζωήν του είς τήν ύπηρεσίαν 

της πατρίδος μέ τόν φλογερόν ενθουσιασμόν του, μέ πί

στιν, μέ τάς ίδικάς του παρορμήσεις, μέ τήν θυελλώδη ίδι

οσυγκρασίαν του, μέ τήν πέραν της κοινης άντιλήψεως 

άποφασιστικότητα, ή σφραγίς της δποίας καλύπτει δλας 

τάς πτυχάς καί δλα τά στάδια της ίστορίας του. 

21 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

'Αποθνήσκει ό 'Αρχιεπίσκοπος' Αθηνών καί πά

σης 'Ελλάδος Σπυρίδων . 

·Ο Κ. Καραμανλής, μετά τήν &.γγελία του θλιβε

ροί\ γεγονότος, εκαμε τήν ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Μέ βαθυτάτην θλίψιν θά πληροφορηθή σήμερον 

ό έλληνικός λαός τόν θάνατον του πρωθιεράρχου 

'Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, ό όποίος έλευκάνθη 

εiς τήν διακονίαν τής 'Εκκλησίας καί εiς τούς άπε

λευθερωτικούς άyώνας τοv έθνους. 

»Κατά τήν τελευταίαν περίοδον έπρωτοστάτει εiς 

τόν κυπριακόν άyώνα καί προσέφερεν άνεκτιμήτους 

ύπηρεσίας, διά τάς όποίας ή πατρίς θά τόν εύyνωμο

νή. Τό κενόν έκ τής εiς Κύριον άποδημίας του εlναι 

μέγα. 

;; v Ας εύχηθώμεν δ πως, θείg εύδοκίg, πληρωθή 

τοvτο έπ' άyαθφ τής ίερiiς ήμών 'Εκκλησίας καί τής 

άyωνιζομένης πατρίδος;;, 

21 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Μετά &.πό μακρά σύσκεψη στό ύπουργείο Γεωρ

γίας ύπό τήν προεδρία τοu Κ. Καραμανλή, ό ύπουρ

γός Ε. 'Αβέρωφ ανακοίνωσε: 

«'Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως, άποδίδων εντελώς 

ίδιαιτέραν σημασίαν είς τήν άντιμετώπισιν τών θεμάτων 

της γεωργίας, προήδρευσε σήμερον συσκέψεως, είς τήν 

δποίαν παρέστησαν δ άντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. 

Α. 'Αποστολίδης, δ ύπουργός του Συντονισμοί) κ. Δ. Χέλ

μης, δ ύφυπουργός Γεωργίας κ . Δ . Μανέντης καί οί προϊ

στάμενοι τών ύπηρεσιών καί διευθύνσεων του ύπουργείου 

Γεωργίας . Κατά τήν σύσκεψιν άπεφασίσθησαν τά έξης: 

» I. 'Επειδή κάθε προσπάθεια εντάσεως καί οργανώσεως 
της παραγωγης προϋποθέτει επάνδρωσιν της ύπαίθρου μέ 

γεωπόνους, άπεφασίσθη δπως άφ' ένός άποσυμφορηθοuν 

δ λα ι αί ύπηρεσίαι τών άστικών κέντρων καί άφ' έτέρου 

προσληφθοuν 400 νέοι γεωπόνοι, οί δποίοι ύποχρεωτικώς 
θά κατοικοuν είς τήν ϋπαιθρον. 'Επίσης θά προσληφθοuν 

40 κτηνίατροι καί 60 δασολόγοι. 
»2. Πρός ίiμεσον άντιμετώπισιν τών ύπό εκτέλεσιν δια

φόρων μικρών εγγειοβελτιωτικών εργων, άπεφασίσθη ή 

διάθεσις μέχρι της λήξεως της τρεχούσης οίκονομικης 

χρήσεως ίiλλων 50 έκατ. δραχμών. 

»3. Διά νά δυνηθη δ 'Έλλην άγρότης νά εχη είς τήν 
διάθεσίν του λογικόν μεσοπρόθεσμον πίστιν, άπεφασίσθη 

δπως μέχρι τέλους της αύτης οίκονομικης χρήσεως προι

κοδοτηθη ή ΑΤΕ μέ άλλα 15 έκατ. δραχμάς, rοστε τό 

σχετικόν κ<_:>νδύλιον νά κατέλθη είς 65. 'Επίσης, διά τήν 
προσεχη οίκονομικήν χρησιν 1956-57 άπεφασίσθη δπως ή 
Α ΤΕ προικοδοτηθη διά τόν ώς άνω σκοπόν μέ 100 έκατ. 
δραχμάς. 

»4. 'Απεφασίσθη ή ένοποίησις δλων τών ύπηρεσιών, αί 
δποίαι εκτελοuν μεσαία καί μεγάλα εγγειοβελτιωτικά ερ

γα. Τό σχετικόν νομοσχέδιον θά κατατεθη εiς τήν Βουλήν 

εντός της άνοίξεως. Διά τό ίiμεσον μέλλον ή ένότης τών 

ύπηρεσιών τούτων θά συστηματοποιηθη διά σειράς διοι

κητικών μέτρων. 

»5. Κατ' άρχήν άπεφασίσθη δ πως ενταθη ή προσπάθεια 
διά τήν αϋξησιν της γεωργικης παραγωγης, είς τρόπον 

ωστε καί δ άγρότης νr άπολαύη μεγαλυτέρου είσοδήματος 

καί ή γεωργική παραγωγή νά άνταποκριθη περισσότερον 

είς τάς άνάγκας της εσωτερικης καταναλώσεως, τέλος δέ 

νά επιτευχθη καί ή εύχερεστέρα πραγματοποίησις τών 

εξαγωγών. Είς τό πρόγραμμα τοuτο εντάσσεται καί ή προ

σπάθεια της εύρυτέρας καλλιεργείας ζακχαροτεύτλων. 'Ο 

πρόεδρος της Κυβερνήσεως είναι άποφασισμένος νά προ

χωρήση ταχέως είς τήν ϊδρυσιν εργοστασίου ζακχάρεως, 

του δποίου, ώς άνεκοίνωσεν, ή χρηματοδότησις εξησφα

λίσθη. 

»6. 'Απεφασίσθη ή διατύπωσις νομοσχεδίου, τό δποίον 
εχει ήδη μελετηθη,, περί διανομης είς πολυμελείς άκτήμο

νας οικογενείας τών χέρσων εκτάσεων της χώρας, άρχης 

γενομένης άπό τάς άνηκούσας εiς τό δημόσιον. 'Η διανο

μή θά καθίσταται δριστική, δταν μετά παρέλευσιν 5 ετών 
άπό της παραχωρήσεως του κλήρου θά διαπιστωθη δτι δ 

κληροuχος εξετέλεσεν είς αύτόν ώρισμένας εργασίας. 

»Κατά τήν σύσκεψιν συνεζητήθησαν καί ίiλλα βασικά 

θέματα άφορώντα τήν γεωργικήν, δασικήν καί κτηνοτρο

φικήν πολιτικήν. Έπ' αύτών δμως δέν θά προβώμεν είς 

άνακοινώσεις, διότι θά συζητηθοuν καί πάλιν εiς νέαν σύ

σκεψιν ύπό τήν προεδρίαν του πρωθυπουργοί) κ. Καρα

μανλη. τέλος, δ κ. Καραμανλης ενημερώθη άφ' ένός έπί 

της προετοιμασίας διά τήν καταπολέμησιν τοu δάκου βά

σει τών παλαιών μεθόδων καί άφ, έτέρου επί της προσπα-
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θείας διά τήν καταπολέμησιν δλων τών άσθενειών τfjς 

έλαίας διά νέων μεθόδων, διά τάς όποίας, ώς γνωστόν , διετέ

θη εiδική πίστωσις 25 έκατ. δραχμών». 

Γενικότερα, τά νέα μέτρα εντάσσονταν στό εuρύ

τερο πλαίσιο τής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, μέ 

στόχο τήν αϋξηση τοϋ εισοδήματος των άγροτών καί 

τόν περιορισμό τών διακυμάνσεων στό πεδίο τής γε

ωργικής παραγωγής. 'Ως κύριοι στόχοι της θά ήταν, 

επιγραμματικά, δυνατό νά καθοριστοϋν : 

α . Αϋξηση τής παραγωγής γενικά, μέ ειδικότερο 

στόχο τήν αϋξηση τών άποδόσεων. 

β. 'Αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών μέ σκοπό 

τήν άνάπτυξη δσων παρέχουν ύψηλότερο εισόδημα 

καί τήν άντικατάσταση δσων εχουν μικρότερη άπό

δοση. 

γ. 'Ανάπτυξη τών καλλιεργειών πού άποδίδουν 

προϊόντα εξαγώγιμα. 

δ . Πλήρης άξιοποίηση τής παραγωγής, βασισμέ

νη στήν άνάπτυξη τών γεωργικών βιομηχανιών καί 

τή βελτίωση τών συνθηκών εμπορίας τών άγροτικών 

προϊόντων . 

ε. Δημιουργία εξωγεωργικοϋ εισοδήματος μέ τή 

δημιουργία άπασχολήσεως σέ άλλους τομείς εκτός 

τής γεωργίας . 

22 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

'Ο μόνιμος άντιπρόσωΠος τής 'Ελλάδος στά 

' Ηνωμένα 'Έθνη καταγγέλλει εγγράφως στήν 'Επι

τροπή 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τήν πλήρη κατά

λυση τών βασικών ελευθεριών στήν Κύπρο . Τήν 

έπομένη, ό 'Έλληνας άντιπρόσωπος στήν 'Επιτρο

πή, καθηγητής Κ . Εuσταθιάδης, κατέκρινε δριμύτα

τα τά βρετανικά κατασταλτικά μέτρα καί τήν εξορία 

τοϋ ' Αρχιεπισκόπου καί άλλων κληρικών, επικαλού

μενος τίς σχετικές διατάξεις τής Παγκόσμιας Δια

κηρύξεως ' Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τά όποία «κα

ταφώρως καταπατοϋνται σήμερον ύπό τής άποικια

κής Διοικήσεως)). 

Δεδομένου δτι ή 'Επιτροπή εχει ώς εργο τή διατύ

πωση γενικών θεωρητικών άρχών καί δέν είναι άρμό

δια νά επιλαμβάνεται ειδικών πι!ριπτώσεων παραβιά

σεως τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τό ζήτημα πα

ραπέμφθηκε στό Οικονομικό καί Κοινωνικό Συμβού

λιο . 

23 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ προεδρεύει σέ σύσκε

ψη στό ύπουργείο 'Εμπορίου, εξαγγέλλει τά νέα κυ

βερνητικά μέτρα γιά τά καπνά: 

«Αί συνθήκαι τής καπναγορaς, αί δημιουργηθεί

σαι λόγω τής ηι5ξημένης έφετινής έσοδείας, ύπερβά-

σης κατά 40% τήν περυσινή ν, έπιβάλλουν τήν λήψιν 
έκτάκτων μέτρων πρός έξασφάλισιν lσορροπίας, με

ταξύ προσφορaς καί ζητήσεως, diστε νά έπιτύχουν οί 

καπνοπαραγωγοί μας τιμάς άνταποκρινομένας εlς 

τήν διεθνή άξίαν του προϊόντος των. 

»Μετά έμπεριστατωμένην έξέτασιν τής καταστά

σεως καί εlδικώτερον τών διαφαινομένων δυνατοτή

των έξαγωγής ώς καί τών προσφερομένων διεθνών 

τιμών, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε: 

»1. Πρός άποσυμφόρησιν τής καπναγορaς, θά 

χορηγηθή εκτακτος ηι5ξημένη χρηματοδότησις πρός 

τήν ΣΕΚΕ καί τό καπνεμπόριον διά νά προβουν εlς 

άγοράν πρός τό παρόν μέχρις 6.000.000 όκάδων κα
πνών, άρχής γινομένης έκ τών περιφερειών έκείνων 

αί όποίαι διατελουν ύπό τάς δυσχερεστέρας συνθή

κας, π.χ. τής κεντρικής καί δυτικής Μακεδονίας καί 

Θεσσαλίας. Τά καπνά ταυτα, μετά τήν έπεξεργασίαν 

των θά άγορασθουν ύπό του δημοσίου εlς τιμάς άπό 

τουδε καθορισθησομένας. Δ ηλουται άπό τουδε δ τι ή 

Κυβέρνησις δέν προτίθεται νά πωλήση καί έξαγάγη 

τά καπνά κατά τήν προσεχή έξαγωγικήν περίοδον 

πρός κάλυψιν άναγκών τακτικών πελατών του έλλη

νικου καπνου. Αί τιμαί είς τάς όποίας θά άγοράση τό 

δημόσιον δημιουργουν τάς προϋποθέσεις τής δια

μορφώσεως καί στηρίξεως τών παραγωγικών τιμών 

είς έπίπεδα λογικά, diστε καί ό παραγωγός νά μ ή γίνη 

άντικείμενον έκμεταλλεύσεως, άλλά καί ή τοποθέ

τησις τής μεγάλης έφετινής έσοδείας νά μή κινδυνεύ

ση. 

))2. Ή καθιερωθείσα κατά τήν έφετινήν περίοδον 
δυνατότης διαπραγματεύσεως του μαξουλίου εlς δύο 

τιμάς άναλόγως τής ποιοτικής συνθέσεώς του, διεπι

στώθη δτι ifγαγεν εlς έκμετάλλευσιν τών παραγω

γών. Άπεφασίσαμεν, κατά συνέπειαν, τήν κατάργη

σιν ταύτης. 

))3. Πρός διευκόλυνσιν τής διά τής συνήθους 
όδου διαθέσεως τών παραγωγικών καπνών, αι5ξάνε

ται ή τακτική χρηματοδότησις του καπνεμπορίου 

κατά /0 περίπου τοίς έκατόν, άναλόγως τών περι
πτώσεων. 'Επιπροσθέτως θά χορηγηθή χρηματοδό

τησις 80% διά τό σύνολον τών άγορών είς δσους 
καπνεμπόρους άγοράσουν ποσότητα κατά 25% τουλά
χιστον μεγαλυτέραν τής περυσινής. 

))4. Τά άνωτέρω μέτρα §χουν χαρακτήρα έπείγον
τα καί άφορουν εlς τήν άντιμετώπισιν τής παρούσης 

καταστάσεως. 'Η Κυβέρνησις μελετa ifδη τήν λήψιν 

ριζικών καί μονίμων μέτρων δια τήν προστασία ν του 

καπνου, αί δέ έπ ' αι5του άποφάσεις της θά άνακοι νω

θουν εlς τό προσεχές μέλλον)). 

Σέ άνακοίνωση, τήν έπομένη , ό ύπουργός 'Εμπο

ρίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρας, εξέθεσε 

άναλυτικότερα τά κυβερνητικά μέτρα . 

Τά μέτρα γιά τόν καπνό εντάσσονταν στό γενικό-
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τερο πλαίσιο τής πολιτικής προστασίας των άγροτι

κών προϊόντων μέ στόχο τήν άντιμετώπιση καταστά

σεων πού άπέρρεαν άπό τήν εύπάθεια τής γεωργίας, 

τήν άνάγκη όρισμένων διαρθρωτικών μεταβολών καί 

τίς επιπτώσεις τοϋ διεθνους άνταγωνισμοϋ. 'Η προ

στασία τών άγροτικών προϊόντων καθοριζόταν μέ βά

ση τίς γενικές επιδιώξεις τοϋ γεωργικοϋ προγράμμα

τος καί προσλάμβανε, άμεσα η εμμεσα, τή μορφή 

των επιδοτήσεων. Στήν εiδικότερη περίπτωση του 

καπνοϋ ή επιδότηση προσλάμβανε τό χαρακτήρα 

στηρίξεως των τιμών, δπως συνέβαινε καί στήν πε

ρίπτωση άλλων προϊόντων- δπως του ελαίου, τοϋ 

σίτου καί τής σταφίδας . 

24 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Μέ επιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή, ό άρχηγός 

τής ΦΔΕ, Σ. Βενιζέλος, ζητεί τή συγκρότηση Κυβερ

νήσεως εθνικής ενότητος, επιφορτισμένης νά άντι

μετωπίσει τήν κρίση τοϋ Κυπριακοϋ: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

)) 'Η σοβαρότης τής καταστάσεως μου επιβάλλει νά συ
νοψίσω καί εγγράφως, δσα προφορικως κατά τήν χθεσινήν 

μας συνομιλίαν εξέθεσα . 

))Ύπάρχει αναμφισβητήτως όμοφωνία δλων των 'Ελ

λήνων επί του εθνικου αιτήματος τής αuτοδιαθέσεως του 

κυπριακου λαου. ' Η τακτική καί ό χειρισμός, διά τήν πρα

γματοποίησι ν του &ντικειμενικου τούτου σκοπου, ανάγον

ται ε{ς τήν άρμοδιότητα καί τήν εuθύνην τής εκάστοτε 

Κυβερνήσεως. Δέν είναι δυνατόν εiς τήν &ντιπολίτευσιν, 

εφ' δσον πρακτικως είναι ανέφικτος ή παρακολούθησις 

των καθ' ή μέραν εξελίξεων καί ή πλήρης γνωσις των .εκά

στοτε δεδομένων, νά διατυπώση ύπεύθυνον γνώμην περί 

των ενδεδειγμένων χειρισμων. 

)) ' Εκείνο δμως, τό όποίο ν κατέστη πλέον εμφανές εiς 
πάντα πολίτην, είναι ή δυσμενής τροπή του Κυπριακου καί 

αί εξ αuτου επιπλοκαί, αϊτινες , εν συναρτήσει πρός τήν 

διεθνή &πομόνωσιν τής χώρας, εγκυμονουν μεγίστους 
εθνικούς κινδύνους . 

)) Ύ πό τούς δ ρους αuτούς καθίσταται κατά τήν γνώμη ν 
μου επιτακτική &νάγκη νά &ντιμετωπισθουν αί παρουσαι 

κρίσιμοι περιστάσεις ύπό Κυβερνήσεως εθνικής ενότητος . 

Μόνον τοιαύτη Κυβέρνησις είναι δυνατόν νά aρη τάς επι

κινδύνως όξυνθείσας εσωτερικάς aντιθέσεις καί ώς φορεύς 

τής πανελληνίου θελήσεως νά επιδιώξη μετά του μεγαλυτέ

ρου δυνατου κύρους καί aποτελεσματικότητος τήν λύσιν 

του κυπριακου ζητήματος, συμφώνως πρός τούς πόθους 

του εθνους καί τήν aποκατάστασιν τής διεθνους θέσεως 

τής χώραρ). 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1956 

Μέ τήν εύκαιρία τής εθνικής επετείου, ό Κ . Κα

ραμανλής άπηύθυνε στόν Ελληνικό λαό τό άκόλουθο 

μήνυμα: 

«Μέ lδιαιτέραν εφέτος συγκίνησιν στρέφεται ή 

σκέψις μας πρός τούς άγωνιστάς τής 'Επαναστάσεως 

του 1821. Έν μέσφ μιiiς Εύρώπης, ή όποία άπηρνεί
το τάς άρχάς τής εθνικής ελευθερίας καί τής δημο

κρατίας, αύτοί πρώτοι τάς διεκήρυξαν διά τών συν

ταγμάτων τής 'Επαναστάσεως καί τάς ενεσάρκωσαν 

διά τών Ξργων των. Μέ αύτήν δέ τήν άνεκτίμητον 

ίστορικήν συμβολήν επανέφεραν τό όνομα τής άπό 

αlώνων δούλης 'Ελλάδος εlς τό προσκήνιον τής 

ίστορίας καί προσδιώρισαν τήν ίστορικήν της μοί

ραν διά τούς επερχομένους καιρούς. Διότι, Ξκτοτε τό 

έλληνικόν Ξθνος άφιέρωσε τό πλείστον τών προσπα

θειών του εlς τήν όλοκλήρωσιν τής εθνικής του 

ελευθερίας καί εlς τήν κατίσχυσιν τών δημοκρατι

κών lδεωδών. Μέ δσα μέσα επιτρέπει ή εlρήνη καί μέ 

δσα δπλα άπαιτεί ό πόλεμος, ήγωνίσθη τόν άγώνα 

τόν καλόν καί εστάθη πρόμαχος τών lδεωδών αύτών 

καί εlς τό πάτριον Ξδαφος καί εlς μακρινάς ήπείρους. 

»Σήμερον δέ, δταν διεκδική τό δικαίωμα τής αύ

τοδιαθέσεως διά τήν Κύπρον, τήν άπό αlώνων έλλη

νικήν Μεγαλόνησον, τόν ϊδιον ίερόν άγώνα άγωνίζε

ται τό έλληνικόν Ξθνος καί άξιοί τήν Ξμπρακτον 

άναγνώρισιν τών αύτών lδεωδών. Μέ πίστιν καί ύπε

ρηφάνειαν επωμίζεται τό βάρος τής ι'ερiiς κληρονο

μίας του 1821. Διδάγματα καί παραδείγματα aς είναι 
δι' ήμiiς εσαεί οί λόγοι καί αί πράξεις τών ήρωικών 

προγόνων μας. 

»'Επί έπτά συναπτά Ξτη ή γενεά του 1821 επετέ
λεσεν άθλήματα αύτοθυσίας καί γενναιότητας, άλλά 

καί διέπραξε σφάλματα, τά όποία είχαν πάντοτε πη
γήν τήν φιλοπρωτίαν καί τήν διχόνοιαν. "Ας μiiς 

διδάξουν καί τά τελευταία αύτά δτι οί καθαρώς εθνι

κοί άγώνες εύδοκιμουν μόνον δταν ύψουνται ύπερά

νω τών πολιτικών άνταγωνισμών, πειθαρχημένοι καί 

ένιαίοι εlς τήν διεξαγωγήν των. 

;; 'Επί έπτά συναπτά Ξτη ό άγών του 1821, aλλοτε 
επλησίαζε τόν τελειωτικόν θρίαμβον καί aλλοτε τά 

πρόθυρα του ολέθρου. "Ας μiiς γίνη καί τουτο δίδα

γμα, δτι τά εθνικά κατορθώματα διέρχονται άπό φω

τεινάς καί σκοτεινάς φάσεις, δτι άπαιτουν χρόνον 

καί ύπομονήν, άλλά καί άδάμαστον καρτερίαν. 

;;Κατά τά μεγάλα καί κρίσιμα αύτά Ξτη οί πρόγο

νοί μας δέν Ξχασαν ποτέ τήν ελπίδα καί τήν πίστιν 

εlς τόν Θεόν καί εiς τήν δικαίωσιν του άγώνος των. 

"Ας μiiς γίνη όδηγός ή πίστις αύτή, χωρίς τήν όποί

αν οϋτε μαχητική ένότης, οϋτε ψυχική άντοχή δύ

νανται νά ύπάρξουν. 

;;Οι' άγωνισταί του 1821 εγνώριζαν δτι ή βία καί 
οί μικρόψυχοι πολιτικοί ύπολογισμοί τών lσχυρών 

δέν κατισχύουν τελικώς τής lδέας τής ελευθερίας. 

'Εγνώριζαν δτι δύνανται οί Ιδιοτελείς συνδυασμοί 

κάποτε νά επιβραδύνουν, δέν δύνανται δμως ποτέ νά 

ματαιώσουν τήν νίκη ν του πνεύματος καί τήν επικρά

τησιν τών άρχών, άπό τάς όποίας, εiς πείσμα τών 

εφημέρων περιπετειών, ποδηγετείται ή ίστορία. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Συμμετοχή στόv έορτασμό τής 25ης Μαρτίου. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»'Ημείς, τέκνα τών τέκνων έκείνων, οί όποίο ι μας 

dπηλευθέρωσαν, πορευόμενοι τόν ί'διον μέ έκείνους 

dνηφορικόν δρόμον, προσβλέπομεν, εiς πείσμα τών 

παροδικών δυσχερειών, μέ dκατάβλητον πίστιν πρός 

τήν τελικήν δικαίωσιν καί τήν νίκην». 

29 ΜΑΡτJΟΥ 1956 

Προωθουνται νέα μέτρα γιά τήν εφαρμογή τής 

κυβερνητικής πολιτικής στόν τομέα του εξηλεκτρι

σμου . 

'Η διοίκηση τής ΔΕΗ, μετά &πό συνεννόηση μέ 

τήν 'Αγροτική Τράπεζα, εξαγγέλλει τήν παροχή 

iδιαίτερων οiκονομικών διευκολύνσεων στούς αγρό

τες πού ζητουν ήλεκτρικό ρευμα από τό εθνικό δί

κτυο γιά τήν άρδευση τών κτημάτων τους. 'Ο πρόε

δρος του Δ.Σ. καί ό γενικός διευθυντής τής επιχειρή

σεως τόνισαν δτι ό εξηλεκτρισμός τών χωριών καί, 

εiδικότερα, τών γεωργικών καλλιεργειών συγκεν

τρώνει τό μέγιστο ενδιαφέρον τής ΔΕΗ, δεδομένου 

δτι οί ανάγκες τών αστικών κέντρων καί τής βιομη

χανίας καλύπτονται . 'Η τιμή του ρεύματος γιά τίς 

&ρδεύσεις παρέχεται μέ iδιαίτερο τιμολόγιο, ανάλο

γα μέ τίς ώρες καταναλώσεως . 

30 ΜΑΗΙΟΥ 1956 

'Ο νέος 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 

'Ελλάδος Δωρόθεος επισκέπτεται, μετά τήν εκλογή 

του, τόν πρωθυπουργό Κ . Καραμανλή, μέ τόν όποίο 

καί εχει μακρά συνομιλία πάνω στά γενικότερα εκ

κλησιαστικά ζητήματα. 

Μέ τήν ευκαιρία τής επισκέψεως, ό 'Αρχιεπί

σκοπος εξέφρασε τίς ευχαριστίες τής 'Ιεραρχίας 

πρός τήν Κυβέρνηση γιά τήν άψογη διαδικασία, ή 

όποία ακολουθήθηκε γιά τήν πλήρωση του &ρχιεπι

σκοπικου θρόνου . Εiδικότερα, ύπογράμμισε δτι «&πό 

πολλών δεκαετηρίδων δέν διεξήχθη εκλογή 'Αρχιε

πισκόπου μέ τόσην ταχύτητα καί προσεκτικήν &πο

χήν τής Πολιτείας &πό οίασδήποτε εμμέσου η &μέ

σου αναμίξεως εiς τά τής εκλογής». τέλος, εξέφρασε 

τήν πεποίθηση δτι ή εγκάρδια συνεργασία τής Πολι

τείας καί τής 'Εκκλησίας εγγυώνται τήν επιτυχή αντι

μετώπιση τών ζωτικών εκκλησιαστικών ζητημάτων. 

' Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν 'Αρχιεπί

σκοπο δτι ή Κυβέρνηση, ή όποία καί εχει επίγνωση 

τής μεγάλης αποστολής τής 'Εκκλησίας, θά είναι 

συμπαραστάτης σέ κάθε γενικότερη προσπάθειά της 

καί πρόσθεσε δτι ή μεγάλη πλειοψηφία πού συγκεν

τρώθηκε περί τό πρόσωπο του προκαθημένου τής 

'Εκκλησίας αποτελεί άριστο οiωνό. 

'ο πρωθυπουργός ανταπέδωσε τήν επίσκεψη, 

σύμφωνα μέ τή καθιερωμένη τάξη, μετά τήν τελετή 

τής «διαβεβαιώσεω9> του 'Αρχιεπισκόπου, τήν I η 
' Απριλίου. 

30 ΜΑΗΙΟΥ 1956 

Μετά &πό συνάντησή του μέ τόν πρέσβη τής 

ΕΣΣΔ στήν 'Αθήνα, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Σ . 

Θεοτόκης, συντάσσει μνημόνιο μέ εκτενή αναφορά 

στίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τή Σοβιετική 'Ένωση : 

«Μέ έπεσκέφθη σήμερον ό πρεσβευτής τής Σοβιετικής 

' Ενώσεως, διά νά μοί ύποβάλη τά συγχαρητήρια του έπί 

τij άναλήψει τών καθηκόντων μου εiς τήν προελθουσαν εκ 

τών εκλογών νέαν Κυβέρνησιν. 

»'Ο κ. Σεργκέεφ μοί άνέφερεν δτι έπί τij εuκαιρί<:t ταύτ1J 

θά έπεθύμει νά πληροφορηθή κατά ποίον τρόπον άντιμε

τωπίζεται παρ' ήμών ή σημερινή κατάστασις καί ή έξέλι

ξις τών μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεων . 

»'Έσπευσα νά διευκρινίσω άπ' άρχής δτι, επειδή πι

στεύω εiς τήν σκοπιμότητα τής aνοικτής διπλωματίας, θά 

όμιλήσω aνοικτά, aνευ περιστροφών καί μέ εiλικρίνειαν, 

θεωρών δτι διά του τρόπου τούτου εξυπηρετείται ό σκοπός 

τής άμοιβαίας κατανοήσεως καί διευκολύνεται ή προώθη

σις τών ένδιαφερόντων τάς δύο χώρας ζητημάτων. 'Επί 

τής οuσίας του θέματος ετόνισα δτι άπό ήμετέρας πλευράς 

επιθυμουμεν τήν διατήρησιν καί άνάπτυξιν φιλικών σχέ

σεων μετά τής Σοβιετικής ·Ενώσεως. Πάντως, παρετήρη

σα δμως δτι εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά διακρίνωμεν μεταξύ 

τής εθνικής πολιτικής τής ρωσικής Κυβερνήσεως καί τών 

iδεολογικών καί κοινωνικών επιδιώξεων του κομμουνιστι

κου καθεστώτος, τό όποίον κινείται εiς διεθνιστικά πλαί

σια . Μέ τήν Κυβέρνησιν τής Ρωσίας θέλομεν νά i:χωμεν 

φιλικάς σχέσεις τόσον εiς τόν πολιτικόν δσον καί τόν οi

κονομικόν τομέα. Καθόσον δμως άφορά τό κομμουνιστι

κόν κίνημα εύρισκόμεθα εiς τήν άνάγκην νά εκδηλώσωμεν 

τήν πλήρη aντίθεσίν μας. 'Η σημερινή έλληνική Κυβέρ

νησις τελεί εiς aπόλυτον διάστασιν μέ τούς σκοπούς καί 

τάς επιδιώξεις του κομμουνιστικου κόμματος τής χώρας 

ύπό οίανδήποτε έμφανή fj κεκαλυμμένην μορφήν καί αν 
τουτο πολιτεύεται . Φυσικόν είναι ή Σοβιετική 'Ένωσις νά 

συμπαθή τήν κίνησιν αuτήν καί νά θεωρή δτι έάν τό κόμμα 

τουτο εκυβέρνα τήν χώραν, ή μετ' αuτου συνεργασία θά 

ήτο στενωτέρα. 

»Εiς τό σημείον αuτό ό κ . Σεργκέεφ είπεν δτι ή Σοβιε

τική Κυβέρνησις δέν επιζητεί νά επέμβη εiς τάς εσωτερι

κάς ύποθέσεις τών (iλλων χωρών. 'Εν συνεχεί<:t διεβεβαίω

σεν δτι ή Κυβέρνησίς του έπιθυμεί φιλικάς μετά τής • Ελλά
δος σχέσεις καί άνάπτυξιν τής πολιτικής, οiκονομικής καί 

πνευματικής συνεργασίας . 

»Παρετήρησα δτι, καί έάν άκόμη δέν έκδηλουται έμ

φανής άνάμιξις εiς τά έσωτερικά, γεγονός παραμένει ή πε

ποίθησις του ΚΚΕ δτι εχει τήν εuλογίαν τής Μόσχας καί 

δτι δύναται νά ύπολογίζη εiς τήν ύποστήριξίν της. 

»'Ο Ρώσος πρεσβευτής ηθέλησε νά έξηγήση δτι πα

ρερμηνεύονται πολλαί εκδηλώσεις καί ενέργειαι τής χώ

ρας του, ενώ εiς τήν πραγματικότητα δέν ένέχουν πολιτι

κήν ύστεροβουλίαν. 'Ενδεικτικώς άνέφερεν δτι ή Σοβιετι

κή 'Ένωσις, εν τij επιθυμί<:t άναπτύξεως τών οiκονομικών 

σχέσεων, επιδιώκει νά αuξήση τάς άγοράς έλληνικών 

προϊόντων . Τουτο δμως δέν πρέπει νά έρμηνευθή δτι aπο

βλέπει εiς πολιτικούς σκοπούς . Τά εν λόγω προϊόντα είναι 

άναγκαία διά τήν χώραν του. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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))Εύρον τήν ευκαιρίαν νά έπεκταθώ γενικώτερον εiς τάς 

φιλοσοφικάς διδασκαλίας τοu διεθνοuς κομμουνισμοί! καί 

νά τονίσω δτι, συμφώνως πρός τάς γνωστάς μαρξιστικάς 

θεωρίας καί εiδικώτερον τοu ίστορικοu ύλισμοu, ή έξέλιξις 

τών κοινωνιών καί τά κίνητρα τά όποία διαμορφώνουν αυ

τάς !:χουν ώς άποκλειστικήν βάσιν τούς οiκονομικούς λό

γους. 

)) 'Ο κ. Σεργκέεφ, έπανερχόμενος έπί τής σκοπιμότητος 
δπως άναπτυχθοuν περαιτέρω αί έλληνορωσικαί σχέσεις, 

άνέφερε συγκεκριμένως δυνατότητας καί, μεταξύ ίiλλων, 

τήν μετάβασιν εiς Μόσχαν έλληνικής κοινοβουλευτικής 

aντιπροσωπείας κατόπιν τής πρό καιροί! διαβιβασθείσης 

προσκλήσεως έκ μέρους τοu 'Ανωτάτου Σοβιέτ. 

)) 'Απήντησα δτι τό ζήτημα παραμένει έκκρεμές διά δύο 
λόγους . 'Ο πρώτος είναι τυπικός , διότι άνεμένοντο αί 

έκλογαί, σήμερον δέ άκόμη δέν !:χει συγκροτηθή ή Βουλή 

εiς Σώμα . 'Ο δεύτερος λόγος εiναι ούσιαστικός , δημιουρ

γών σοβαράς δυσκολίας διά τήν Κυβέρνησιν, δεδομένου 

δτι εiς τήν άντιπροσωπείαν θά μετείχαν καί βουλευταί 

κομμουνιστικής aποχρώσεως, οϊτινες, έπανερχόμενοι, θά 

/;ξεμεταλλεύοντο τήν έπίσκεψιν διά προπαγανδιστικούς 

σκοπούς . 

)) ' Ο κ. Σεργκέεφ συνεφώνησεν, άλλά εσπευσε νά παρα
τηρήση δτι είναι έμφανής ή έπικρατοuσα παρ ' ήμίν ίiκρα 

επιφυλακτικότης διά πάσαν /;κδήλωσιν προερχομένην έκ 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, ένώ τοuτο δέν συμβαίνει μέ τά 

ίiλλα aστικά κράτη καί δτι άκόμη καί αί ' Ηνωμέναι Πολι

τείαι καί ή 'Αγγλία τηροuν διαφορετικήν στάσι ν καί δέν 

aποκρούουν άνάπτυξιν σχέσεων μέ τήν Μόσχαν. 

))Εiς τό σημείον αυτό άνέπτυξα διά μακρών πόσον δια

φορετική εtναι ή περίπτωσις έτόνισα δτι πρέπει οί Ρώσοι 

νά εννοήσουν τήν εiδικήν θέσιν τής 'Ελλάδος καί νά λά

βουν ύπ, δψιν τά δεινά τά όποία, έπί ε τη , ύπέστη ό έλληνι

κός λαός κατά τόν συμμοριτοπόλεμον . 'Η τραγική αϋτη 

περιπέτεια δέν λησμονείται εύκόλως. Είναι μοιραίον νά 

εϊμεθα έπιφυλακτικοί, τοuτο είναι άνάγκη νά τό άντιλη

φθοuν καλώς εiς τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. Πέραν τούτου 

πρέπει νά ληφθή ύπ' δψιν δτι εϊμεθα χώρα μικρά καί μή 

δυναμένη νά ί:χη πλήρη /;λευθερίαν κινήσεων, ώς ή 'Αμε

ρική καί ή 'Αγγλία. 'Αντιθέτως, ή Σοβιετική 'Ένωσις, 

λόγω τής iσχύος της καί τοu πολιτικοί! αυτής συστήματος, 

εχει τό πλεονέκτημα τής πρωτοβουλίας καί τής προσαρ

μογής. Τά Σοβιέτ διαθέτουν πανταχοu πειθαρχημένους φί

λους , οί όποίοι τά άκολουθοuν εiς οίονδήποτε νέον προ

σανατολισμόν, !:χουν δέ τήν ευχέρειαν νά προσαρμόζουν 

τήν πολιτικήν των άναλόγως τών περιστάσεων καί τών 

άναγκών διά τήν πραγματοποίησι ν τών aπωτέρων σχεδίων 

των. 

>>'Ο Ρώσος πρεσβευτής εiπεν έν συνεχείq δτι ή έπιφυ

λακτική ήμών στάσις έκδηλώνεται καί εiς ζητήματα τά 

όποία δέν θά !:πρεπε νά θεωρηθοuν ώς πολιτικοί! χαρακτή

ρος καί άνέφερεν ένδεικτικώς τήν περίπτωσιν τής aρνή

σεως έκ μέρους μας τής ύπερπτήσεως τοu έλληνικοu /;δά

φους ύπό 20 σοβιετικών άεροπλάνων παραχωρηθέντων εiς 
τήν Αϊγυπτον . 

)) 'Εξήγησα εiς τόν κ. Σεργκέεφ δτι δλως εΙδικής φύσε
ως ύπήρξαν οί λόγοι οϊτινες ύπηγόρευσαν τήν ίiρνησίν 

μας . Καί τά τελειότερα άεροσκάφη δέν παρέχουν aπόλυτον 

aσφάλειαν . Σκεφθήτε, είπον, έάν κατά τήν διέλευσιν τών 

άεροπλάνων συνέβαινε ενα οίοδήποτε aτύχημα . Ποία θά 

ή το ή θέσις μας. Εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά λάβω μεν ύπ ' 

δψιν τήν περίπτωσιν αυτήν δσον καί έλάχισται πιθανότη

τες καί έάν ύπήρχον. 

)) 'Ο πρεσβευτής τής Σοβιετικής 'Ενώσεως έφάνη aπο
δεχόμενος τάς δοθείσας έξηγήσεις καί παρετήρησεν δτι 

μετ , ευχαριστήσεως τάς σημειώνει, δεδομένου δτι aποδει

κνύεται οϋτω δτι δέν ύφίσταντο Cίλλης φύσεως λόγοι ύπα

γορεύοντες τήν ήμετέραν Cίρνησιν. Περαιτέρω έπανέλαβε 

τήν άνάγκην φιλικής συνεργασίας, τονίσας δτι δέν βλέπει 

νά ύπάρχουν θέματα έμποδίζοντα αυτήν. 

)) 'Επί του σημείου τούτου άνέφερον δτι παρά ταuτα 
ύφίστανται ουσιαστικά έμπόδια, ουχί ύπαιτιότητι ήμών 

καί έπωφελήθην τής ευκαιρίας διά νά /;κθέσω τήν ανειλι

κρινή πολιτικήν τής Βουλγαρίας, ώς καί τήν στάσιν τής 

'Αλβανίας . 'Όσον άφορα τήν Βουλγαρίαν , /;τόνισα δτι με

τά παρέλευσιν δύο σχεδόν έτών άπό τήν ύπογραφήν τής 

Δηλώσεως τών Παρισίων ουδεμία πρόοδος έσημειώθη εiς 

τό ζωτικόν θέμα τών έπανορθώσεων λόγω συνεχιζομένης 

βουλγαρικής κακοπιστίας, παρά τό γεγονός δτι ήμείς έπε

δείξαμεν διαλλακτικόν πνεuμα καί προέβημεν εiς ύποχωρή

σεις. Εiς τήν τελευταία ν πρότασίν των, οί Βούλγαρο ι προ

σφέρουν ώς προκαταβολήν μηδαμινόν ποσόν· έννοείται τό 

ζήτημα δέν λύεται διά του τρόπου τούτου, δεδομένου δτι 

καί έάν τηρήσουν τήν ύπόσχεσίν των αυτήν, παραμένει 

έκκρεμές τό ζήτημα τοu οφειλομένου κυρίου ποσοu τών 

επανορθώσεων, διά τοu όποίου ή ρύθμισις πιθανώτατα θά 

προσκρούση καί πάλιν εiς τήν ί:λλειψιν καλής έκ μέρους 

των θελήσεως . Διά τοuτο εϊμεθα ύποχρεωμένοι , πρό τής 

όλοκληρώσεως όμαλών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών, 

νά /;πιζητήσωμεν προηγουμένως πλήρη έκκαθάρισιν τών 

έκκρεμών οiκονομικών ζητημάτων, διότι μόνον οϋτω θά 

έξασφαλίσωμεν τά δικαιώματά μας καί θά δημιουργήσω

μεν θετικάς βάσεις καλών σχέσεων. 

)) 'Όσον άφορα τήν 'Αλβανία ν, περιωρίσθην νά έκθέσω 
τήν /;χθρικήν καί άρνητικήν στάσιν τής γείτονος χώρας 

καί νά τονίσω δτι ουδεμία εμπρακτος έκδήλωσις ύπάρχcι 

δτι /;πιθυμεί όμαλοποίησιν τών σχέσεων. 

))Εiς έρώτησιν τοu κ. Σεργκέεφ περί τών δυνατοτήτων 

διά τήν προώθησιν αυτών aπήντησα δτι ή άλβανική Κυ

βέρνησις θά ηδύνατο κάλλιστα νά συμβάλη ϊνα προπαρα

σκευασθή τό εδαφος, aποδίδουσα τούς εύρισκομένους εiς 

'Αλβανίαν 'Έλληνας στρατιωτικούς καί όμήρους τούς 

όποίους άπό έτών κρατεί παρανόμως . 

)) 'Ο κ. Σεργκέεφ έπέδειξεν ένδιαφέρον έπί τοu ζητήμα
τος τούτου καί άνέθεσεν εiς τόν παριστάμενον γραμματέα 

τής πρεσβείας νά κρατήση σημείωσιν . 

)) 'Η δλη συνομιλία διεξήχθη μέ πνεuμα φιλικόν καί 
εκατέρωθεν πρόθεσιν δπως έπικρατήση τόνος εiλικρινοuς 

aντιμετωπίσεως τών θιγέντων θεμάτων)) 13 • 

30 MApτJQY 1956 

'Υπογράφεται απο εκπροσώπους τών Κυβερνή

σεων της 'Ελλάδος, της Γιουγκοσλαβίας καί της 

Βουλγαρίας τριμερής ύγειονομική σύμβαση. 

Μέ τήν ευκαιρία αυτή καί σέ συνέχεια της πρό

σφατης aνταλλαγης διακοινώσεων μεταξύ 'Αθήνας 
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Ύποδοχή τού νέου 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος Δωροθέου. 
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καί Σόφιας, ή «Καθημερινή» παρατηρεί σέ σχόλιο μέ 

τόν τίτλο «'Ελληνοβουλγαρικά» : 

'Η σύμβασις ύγειονομικής συνεργασίας πού ύπεγράφη 

χθές μεταξύ 'Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας καί Βουλγαρίας, 

είναι διά πολλούς λόγους χρησιμωτάτη. 'Αλλά πέραν τής 

πρακτικής σημασίας της συμβολίζει καί τάς δυνατότητας 

τής καλής διαθέσεως, ή όποία πρέπει νά κατευθύνη τάς 

μεταξύ τών λαών σχέσεις. Οί Βούλγαροι θά εχουν άντιλη

φθή fiδη δτι άπό έλληνικής πλευράς ύπάρχει πλήρης ή 

διάθεσις άποκαταστάσεως όμαλών σχέσεων εiς τήν ευρυτέ

ραν δυνατή ν κλίμακα καί εiς δλας τάς περιοχάς τής μεταξύ 

γειτονικών Κρατών ένδεικνυομένης συνεργασίας. 'Από αυ

τούς έξαρτάται νά φθάση εiς πρακτικά άποτελέσματα ή 

σχετική προσπάθεια, ή όποία άπό βουλγαρικi'jς πλευράς 

έστηρίχθη εως τώρα εiς λόγους καί μόνον. 

'Η προοδευτική βελτίωση του κλίματος τών έλ

ληνοβουλ γαρ ι κών σχέσεων, στό επίπεδο τουλάχι

στον τfjς τεχνικοοικονομικfjς συνεργασίας, θά επι

βεβαιωθεί μέ τήν ύπογραφή καί διμερους εμπορικfjς 

συμβάσεως, στίς 2 ΜαίΌυ 1956. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Κηρύσσεται ή εναρξη τών εργασιών τfjς νέας 

Βουλfjς . 

Κατά τήν πρωινή πανηγυρική συνεδρίαση, ό βα

σιλεύς Παυλος aνέγνωσε τό λόγο του Θρόνου, τόν 

όποίο του επέδωσε ό πρωθυπουργός, ενώ κατά τήν 

aπογευματινή συνεδρίαση εκλέχθηκε, ώς πρόεδρος 

του Σώματος, ό Κ. Ροδόπουλος μέ 170 ψήφους σέ 
σύνολο 294 παρόντων βουλευτών . 

Τόσο ό βασιλεύς, δσο καί ό πρόεδρος τfjς Βου

λής, σέ σύντομη όμιλία του, εξfjραν τήν προσήλωση 

στίς aρχές καί τούς κανόνες του δημοκρατικου πολι

τεύματος καί διατράνωσαν τή συμπαράσταση δλων 

τών 'Ελλήνων στόν ίερό aγώνα τών Κυπρίων aδελ

φών. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Ευθύς μετά τήν πρώτη aποστολή του στή Μέση 

' Ανατολή, μέ σκοπό νά προετοιμάσει τίς συνθfjκες 

γιά τή συστηματική aνάπτυξη τών σχέσεων τής 

' Ελλάδος μέ τίς aραβικές χώρες, ό ύπουργός άνευ 
Χαρτοφυλακίου, Γρ. Κασιμάτης, ύπέβαλε στόν πρω

θυπουργό, Κ. Καραμανλή, τά σχετικά πορίσματά 

του. Εiδικότερη αναφορά εγινε, στή διάρκεια τfjς 

συνομιλίας, στίς επαφές του μέ τούς ήγέτες τής Αiγύ

πτου, τής Συρίας καί του Λιβάνου. 

Ή aποστολή του Γρ. Κασιμάτη εγκαινίασε τή 

σύντονη προσπάθεια τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως 

γιά ενημέρωση καί προσεταιρισμό τών aραβικών 

Κρατών στόν aγώνα πού προοριζόταν νά διεξαγάγει 

στά 'Ηνωμένα 'Έθνη ύπέρ τής εφαρμογfjς τής aρχfjς 

τής aυτοδιαθέσεως στήν Κύπρο. Παράλληλα δμως, ή 

πρωτοβουλία τής 'Αθήνας ήταν aπότοκη καί του ζω

τικου ενδιαφέροντός της γιά τήν προάσπιση τfjς θέ

σεως καί τών συμφερόντων τών 'Ελλήνων του Λιβά

νου καί κυρίως τfjς Αiγύπτου, καθώς καί γιά τή δια

σφάλιση τών δικαιωμάτων του Πατριαρχείου τών 

'Ιεροσολύμων. 'Ο ίδιος ό Γ ρ . Κασιμάτης εδινε καί 

μιά πρόσθετη διάσταση στήν προσέγγιση τfjς 'Ελλά

δος μέ τίς aραβικές χώρες: επιβεβαίωση τfjς προθέ

σεώς της νά κινηθεί , ώς Κράτος ανεξάρτητο, πρός 

διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς νά δεσμεύεται aπό τίς 

ύποχρεώσεις της aπέναντι στό ΝΑΤΟ fj τήν οργανι
κή παρουσία της στους κόλπους του δυτικου κόσμου. 

Μετά τή συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλfj, ό 

Γρ . Κασιμάτης εκαμε τήν aκόλουθη ανακοίνωση : 

«'Επιστρέφω άπό τάς τρείς μεσογειακάς άραβικάς χώ

ρας, εiς τάς όποίας μετέβην ώς άπεσταλμένος τής 'Ελλά

δος, μέ αϊσθημα βαθείας πίστεως εiς τό κϋρος καί εiς τάς 

δυνατότητας τής χώρας μας . Ό δρόμος τής πλήρους συ

νεννοήσεως δι· δλα τά ζητήματα, πού άφοροϋν άπό κοινοϋ 

καί τήν ' Ελλάδα καί τάς άραβικάς χώρας , είναι άνοικτός. 

'Αρκεί τό γόητρον τής 'Ελλάδος , ώς μεσογειακής δυνά

μεως, νά διατηρηθή ε(ς τό έπίπεδον πού πρέπει. Δέν είναι 

μόνον τό θέμα τής Κύπρου, διά τό όποίον εχομεν πλέον 

κατηγορηματικάς διαβεβαιώσεις ύποστηρίξεως έκ μέρους 

τών τριών Κρατών, τά όποία έπεσκέφθην, άλλά καί πολλά 

<iλλα σπουδαία θέματα, εiς τά όποία ή συνεργασία μας εί

ναι άναγκαία καί εiς τούς "Αραβας καί εiς ήμάς. Καί πρέ

πει νά είναι συνεχής έκ μέρους δλων μας ή προσπάθεια τής 

κατοχυρώσεως καί τής άναπτύξεως τής πολυτίμου αυτής 

συνεργασίας)) . 

'Η κυβερνητική πρωτοβουλία γιά τήν aποστολή 

του Γρ. Κασιμάτη στίς aραβικές χώρες εγινε δεκτή 

μέ iδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο aπό τήν ελληνοκυπριακή 

πλευρά, δπως προκύπτει καί aπό τό κείμενο επιστο

λfjς του 'Εθναρχουντος Μητροπολίτη Κιτίου πρός 

τόν Κ. Καραμανλή: 

«'Επιθυμοϋμεν νά έκφράσωμεν εiς τήν Ύμετέραν 

·Εξοχότητα τήν ίκανοποίησιν τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ διά τήν 

γνωσθείσαν άποστολήν τής Α . Ε . τοϋ ύπουργοϋ κ. Γ ρ . Κα

σιμάτη ε(ς τάς άραβικάς χώρας, άποστολήν, f\τις δύναται 

νά συντελέση εiς τήν έν συνεργασίq μετά τοϋ άραβικοϋ 

κόσμου προώθησιν τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος έπί τοϋ διε

θνοϋς πεδίου. Εϊμεθα βέβαιοι δτι έδόθησαν fjδη αί σχετι

καί πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην όδηγίαι καί θά εϊμεθα 

ευγνώμονες έάν ή Β. Κυβέρνησις ευαρεστουμένη fjθελε 

μάς γνωρίσει έν καιρφ τά άποτελέσματα τής ώς ανω άπο

στολής))14 . 

'Ο Γ ρ. Κασιμάτης aνέλυσε τίς εντυπώσεις καί τά 

πορίσματά του καί σέ αυστηρά aπόρρητο ύπόμνημα 

πρός τόν πρωθυπουργό, τό κύριο τμfjμα του όποίου 

περιέλαβε, μεταξύ άλλων, τά ακόλουθα: 

« 'Έφθασα ε(ς τό Κάιρον τάς πρωινάς ά)ρας τής 19ης 

Μαρτίου. 'Η έπίσκεψίς μου είχε προκαλέσει τόσον διεθνές 
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ενδιαφέρον ωστε άπό τής 9ης πρωινής οί δημοσιογράφοι, 

κυρίως τοϋ διεθνοϋς τύπου καί των παγκοσμίων πρακτο

ρείων, ijρχισαν νά μέ επισκέπτωνται, προσπαθοϋντες νά 

διευκρινήσουν τούς σκοπούς τοϋ ταξιδίου. 'Η εϊδησις τοϋ 

Ρώιτερ εξ 'Αθηνών, μεταδίδοντας δηλώσεις μου κατά τάς 

όποίας, οί "δεσμοί μας πρός τήν Δύσιν δέν μάς εμποδίζουν 

τήν φιλίαν καί μέ δλας τάς dλλας χώρας καί ίδίως μέ τήν 

Αϊγυπτον, ή όποία μετά τήν διάσκεψιν τοϋ Μπάντουγκ, 

προετοιμάζεται νά παίξη σημαντικόν ρόλον είς τήν Μέση ν 

'Ανατολήν, άλλά καί μέ τήν όποίαν συνδέει τήν 'Ελλάδα 

μακρά καί δεδοκιμασμένη φιλία" δέν είχε άρκέσει διά νά 

διασκεδάση τήν ύπόνοιαν δτι ή χώρα μας, απογοητευμένη 

άπό τήν στάσι ν τ& ν συμμάχων της, άναζητεί νέους προσα

νατολισμούς. Προσεπάθησα, καί νομίζω δτι επέτυχα, νά 

διατηρήσω είς τό βάθος τήν άνησυχίαν, μέ τήν δήλωσιν 

δτι πρίν συναντηθώ μέ τόν συνταγματάρχην Νάσερ δέν 

ήμποροίισα νά προβώ είς καμμίαν δήλωσιν. Περί Κύπρου 

μόνον ύπήρξα όμιλητικώτερος, άναλύων τά τρία σημεία, 

επί των όποίων κατά τήν γνώμην μου, άλλά καί κατά τήν εκ 

τ&ν συζητήσεων τοϋ 'Υπουργικοί> Συμβουλίου πηγάζου

σαν εντύπωσίν μου, στηρίζεται καί πρέπει νά στηρίζεται 

άπό άπόψεως προπαγάνδας ή πολιτική μας: 

» I. ' Αδιάλλακτος εμμονή είς τήν άναγνώρισιν καί 

εφαρμογήν τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως των Κυπρίων, τό 

άποτέλεσμα τής θελήσεως τ&ν όποίων άποδέχεται εκ προ

οιμίων ή ' Ελλάς, οίονδήποτε καί dν είναι. 

»2. Τονισμός τοϋ γεγονότος δτι τό Κυπριακόν δέν είναι 
"εσωτερικόν" ζήτημα τής 'Αγγλίας, άλλά ζήτημα ενδιαφέ

ρον τήν 'Ελλάδα καί τήν Μεγάλην Βρετανίαν καί μόνον 

αύτά τά δύο Κράτη. 

»3 . Διαδήλωσις τής πίστεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ δτι οί 
δήθεν "τρομοκράται" τής ΕΟΚΑ άποτελοϋν άπελευθερω

τικόν κίνημα . 

»'Ενώπιον τ&ν συνεχιζομένων πιέσεων, άπό συμφώνου 

μέ τόν εν Καίρφ πρεσβευτήν μας, <δρισα πρές-κόμφερενς 

διά τό aπόγευμα τής Τετάρτης, μετά δηλαδή τήν συνάντη

σίν μου μέ τόν συνταγματάρχην Νάσερ. 

» ' Η συνάντησις αύτή ελαβεν χώραν, παρισταμένου καί 

του κ. Μελά, τήν ένδεκάτην πρωινήν τής 21 ης Μαρτίου καί 
διήρκεσε πεντήκοντα πέντε λεπτά τής <δρας. Κατά τήν εξο

δόν μου εκ τοϋ γραφείου του, περιεκυκλώθην άπό τούς 

άναμένοντας τριάκοντα περίπου δημοσιογράφους, δέν 

προέβην δμως είς καμμίαν δήλωσιν. Μετά μίαν <δρα ν διετύ

πωσα τά συμπεράσματά μου είς άνακοίνωσιν δημοσιευθεί

σαν ω)τουσίαν είς δλας τάς εφημερίδας καί αύτάς τάς άρα

βικάς. Τοϋτο δέ εχει σημασίαν διότι ύπάρχει αύστηρά λο

γοκρισία, ή όποία πολλάκις επιτρέπει τήν δημοσίευσιν είς 

ξενογλώσσους εφημερίδας, περικόπτει, δμως, κατά τό δο

κοϋν, τά κείμενα είς τάς άραβοφώνους. 

»'Η άνακοίνωσίς μου εχει ώς έξής : 

»"Πρό παντός dλλου επιθυμώ νά εκφράσω τήν μεγάλην 

μου χαράν διότι συνήντησα τόν πρόεδρον "Αβδελ Νά

σερ . 'Η εντύπωσις πού μοϋ επροξένησε ητο πολύ μεγάλη . 

Είναι ενας πολιτικός άνήρ διεθνοϋς κλάσεως. 'Αλλά είναι 

συγχρόνως καί ό δημιουργός τής νέας Αίγύπτου. Χωρίς 

κανένα δισταγμόν τοϋ εξέφρασα τόν θαυμασμόν τοϋ έλλη

νικοϋ λαοί> διά τό εργον τής επαναστάσεως. 

)) . ο πρόεδρος, είς τόν όποίο ν εφερα τόν χαιρετισμόν 
τής νέας έλληνικής Κυβερνήσεως, είχε τήν καλωσύνην νά 

κάμη μαζί μου μίαν ανασκόπησιν των διεθνών προβλημά

των τής παρούσης <δρας . Τό συμπέρασμα τής συζητήσεως 

είναι δτι τήν Αϊγυπτον καί τήν 'Ελλάδα τήν συνδέει δχι 

μόνον ενα μακρόν παρελθόν στενωτάτης φιλίας, άλλά καί 

κοινά σύγχρονα συμφέροντα καί κοινά ίδανικά. 

>>Καί τής Αίγύπτου καί τής ' Ελλάδος ίδανικά είναι ή 

ελευθερία των λαών, ή εθνική των άνεξαρτησία καί ή dρ

νησις κάθε μορφής άποικισμοϋ. 

>>Συνέπεια τής κοινότητος αύτής τ&ν ίδανικ&ν μας είναι 

ή άνάγκη τής στενής συνεργασίας των δύο Κρατών. 

>>'Ο πρόεδρος μέ έβεβαίωσεν είδικώτερον δτι θεωρεί 

τούς 'Έλληνας παροίκους τής Αίγύπτου ώς άδελφούς, διά 

τούς όποίους ούδεμία γίνεται διάκρισις καί τ&ν δποίων τήν 

προκοπήν έπιθυμεί διακαώς ή αίγυπτιακή Κυβέρνησις" . 

»'Ό,τι εχω νά προσθέσω είς τήν άνακοίνωσιν αύτήν 

είναι ή σαφής δήλωσις τοϋ Νάσερ περί ύποστηρίξεως τής 

'Ελλάδος είς τό Κυπριακόν, dνευ δρου τινός, διότι "τοϋτο 

επιβάλλει" ώς είπε "ή πίστις τής Αίγύπτου είς τό δικαίωμα 

τής αύτοδιαθέσεως των λαών". 

>>Δέν νομίζω άναγκαίον νά σημειώσω τί είπα εγώ είς τόν 

συνταγματάρχην Ν άσσε ρ. 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 

κατά παράκλησιν τοϋ δποίου άνέλαβα τήν άποστολήν μου, 

άλλά καί ό ύπουργός των 'Εξωτερικών εγνώριζον εκ τ&ν 

προτέρων π&ς θά διετύπωνα τήν θέσιν τής 'Ελλάδος καί 

π&ς θά άπέκλεια οίανδήποτε ύπό τάς σημερινάς συνθήκας 

διάσπασιν τ&ν δεσμών μας μέ τilν Δύσιν, άφήνων δμως 
πάσαν ελευθερίαν επεκτάσεως των δεσμών αύτ&ν πρός τόν 

άραβικόν κόσμον . Δέν παρε'ξέκλινα καθόλου άπό τήν 
γραμμήν αύτήν, τά δέ συμπεράσματά μου είναι δτι ύπάρχει 

πλήρης κατανόησις εκ μέρους τοϋ συνταγματάρχου Νά

σερ» . 

Στή συνέχεια του ύπομνήματός του, ό Γ. Κασιμά

της, aφou εξετάζει τή θέση τής Αίγύπτου μέσα στό 

ευρύτερο πλέγμα τών μεσανατολικών προβλημάτων, 

επισημαίνει τούς λόγους πού εμποδίζουν τήν ενδεχό

μενη δημιουργία ένός «aραβικού aμυντικου συστή

ματος, τό όποίο νά συνδέη κατά κάποιον εμμεσον καί 

χαλαρόν τρόπον τό ΝΑΤΟ μέ τάς 'Ινδίας καί εiς τό 

όποίον ή Αϊγυπτος θά επαιζε τόν πρώτον ρόλον», γιά 

νά καταλήξει στό aκόλουθο συμπέρασμα: 

«Είς μίαν τοιαύτη ν εξέλιξιν ή ·Ελλάς θά είχε νά παίξη 

σπουδαιότατον ρόλον. 'Όχι ώς μέλος αύτοϋ τοϋ άραβικοίι 

συστήματος άμύνης, άλλά ώς μέλος τοϋ ΝΑ ΤΟ. Τοϋτο δέ 

άποτελεί εναν πρόσθετον λόγον παραμονής μας είς τόν 

όργανισμόν αύτόν. 'Η 'Ελλάς εχει μίαν μεγάλην δύναμιν 

είς χείρας της. 'Η δύναμις αύτή είναι ή άδυναμία της . Δέν 

είναι επικίνδυνος διά κανένα. 'Η dλλη επίσης άδύνατη 

δύναμις τοϋ ΝΑ ΤΟ είς τήν Μεσόγειον, ή Τουρκία, είναι 

μισητή είς τάς aραβικάς χώρας καί ϋποπτος. Είς τήν Δα

μασκόν ό πρωθυπουργός κ. Γκαζή μοϋ έτόνισε τήν όμοιό

τητα τής στάσεως τής Τουρκίας είς τό Κυπριακόν μέ τήν 

διαγωγή ν της ώς πρός τό Σαντζάκιον τής 'Αλεξανδρέττας, 

τό δποίον εσφετερίσθη ή Τουρκία μετά τήν άποχώρησιν 

τ&ν Γάλλων, παρ' δλην τήν συριακήν πλειοψηφίαν του, 

μέ τά ϊδια επιχειρήματα τής προστασίας τής μειονότητός 

της πού προβάλλει καί διά τήν Κύπρον. Θά ημποροϋσε, 
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λοιπόν, ή 'Ελλάς νά παίξη τόν ρόλον του συνδέσμου τών 

δύο συστημάτων, ώς μέλος &κριβώς του ΝΑΤΟ. Διά νά 

γίνη δμως έν καιρφ τουτο, θά επρεπε νά προπαρασκευα

σθfi τό εδαφος, δχι μόνον μέ τήν διατήρησιν αγαθών σχέ

σεων, καί δή μέχρι' Ινδιών, &λλά καί μέ τήν τήρησιν πολι

τικής -δηλαδή ώρισμένων μικρών ι'iλλωστε καί μή μετα

βαλλουσών καθόλου τήν θέσιν μας έκδηλώσεων- κάποιας 

ανεξαρτησίας . Διότι γενική είναι ή πεποίθησις δτι δέν εί

μεθα τίποτε ι'iλλο παρά δορυφόρος τών 'Αμερικανών ού 

μήν &λλ' εν τι νι μέτρφ καί τών 'Άγγλων. Τουτο δέ εiς 

λαούς πού μόλις &ποκτουν έθνικήν συνείδησιν καί πού 

συνεπώς είναι περισσότερον εύαίσθητοι εiς τήν διατυμπά

νισιν του δόγματος τής έθνικής των ανεξαρτησίας προσ

λαμβάνει μεγαλύτερην σημασίαν. Καυχώμαι δτι διεσκέ

δασα τήν &ντίληψιν αύτήν είς τάς χώρας πού έπεσκέφθην 

καί iδίως είς τήν Αϊγυπτον, δπου είχε μεγαλυτέραν σημα

σίαν. Δέν είναι δμως ι'iσκοπον νά σημειώσω δτι ή προσπά

θεια πρέπει νά είναι συνεχής καί δτι μία φράσις του 'Έλ

ληνος ύπουργου τών 'Εξωτερικών ημπορεί νά &ρκέση διά 

νά χαλάση διά μακρόν χρόνον τό πάν . Αύτοί οί ίδιοι 

'Αμερικανοί φίλοι μας όφείλουν νά έννοήσουν δτι τό 

συμφέρον τους είναι νά εχωμεν σαφώς &νεξάρτητον πολι

τικήν έφ' δσον κοινά είναι τά συμφέροντά μας καί aσφα

λώς aπόλυτος ή πίστις μας είς τά κοινά δλων μας ίδανικά. 

»Δι ' δλους αύτούς τούς λόγους, νομίζω δτι ή προσπά

θεια του πρός τάς &ραβικάς χώρας στενωτέρου συνδέσμου, 

μακράν του νά ένοχλή, πρέπει νά ίκανοποιή τήν &μερικα

νικήν πολιτικήν, δυναμένην νά χρησιμοποιήση ένδεχομέ

νως είς τό μέλλον τήν ίδιάζουσαν θέσιν μας πρός έξυπηρέ

τησιν τών γενικωτέρων κοινών σκοπών καί ίδανικών . 

»Νομίζω δτι είς τό σημείον αύτό πρέπει νά σημειώσω 

ώς χαρακτηριστικόν ενα θέμα πού ανέκυψε σχετικά μέ τήν 

&ποστολήν μου καί πού δεικνύει &νάγλυφον τήν είκόνα 

τής καταστάσεως . Τής καταστάσεως πού πρέπει νά μετα

βληθή. Τρείς ήμέρας πρό τής αναχωρήσεώς μου ό μέν 

'Έλλην πρεσβευτής έν Καίρφ έτηλεγράφει δτι θεωρεί 

χρησιμώτατον κατά τήν συνάντησίν μου μέ τόν Νάσερ νά 

τόν προσκαλέσω έκ μέρους τής Κυβερνήσεως είς έπίσημον 

έπίσκεψιν τής 'Ελλάδος -ήτο δέ γνωστόν δτι προϋπήρχε 

ί:μμεσος έκδήλωσις τής τοιαύτης έπιθυμίας του Αiγυπτίου 

προέδρου- οί δέ ένταυθα ' Αμερικανοί, ι'iγνωστον πώς 

ύποπτεύσαντες τό πράγμα, έπίεσαν καί έμέ καί τόν ύπουρ

γόν τών 'Εξωτερικών νά παρακάμψωμεν τό θέμα . Τό ζήτημα 

&φέθη νά λυθή έν 'Αθήναις μετά τήν &ναχώρησίν μου, 

όλίγον δέ πρό τής συναντήσεώς μου μέ τόν Νάσερ ελαβα 

τηλεγράφημα του προέδρου τής Κυβερνήσεως λέγον δτι 

"δύναμαι νά ανακοινώσω είς τόν Νάσερ δτι ή ελληνική 

Κυβέρνησις προτίθεται νά τόν καλέση νά έπισκεφθή τήν 

'Ελλάδα" . 'Η λύσις δέν ήτο πλήρης, νομίζω, δμως, δτι 

ύπήρξα συνεπής πρός τήν έντολήν, λέγων είς τό τέλος τής 

συνομιλίας μας δτι ή Κυβέρνησις έλπίζει δτι θά τόν iδfi 

ταχέως έπισήμως είς τάς 'Αθήνας. 

»'Η λεπτομερής &νάλυσις τών συνομιλιών μου τής Αί

γύπτου μέ απαλλάσσει νά aπασχοληθώ διά μακρών διά τάς 

έν Συρίg καί Λιβάνφ έπαφάς μου . Νομίζω δτι ijδη ή διά του 

τύπου γενομένη γνωστοποίησις τών έν Καίρφ είχε aνοίξει 

&κόμη περισσότερον τάς πύλας εiς τάς δύο αύτάς χώρας . 

»Συνωμίλησα διά μακρών μέ τόν πρόεδρον τής Συρια-

κής Δημοκρατίας κ . Κουάλτη μόλις έπανελθόντα έξ Αiγύ

πτου καί μέ τόν πρωθυπουργόν καί ύπουργόν τών 'Εξωτε

ρικών αύτής κ. Γκαζή . Είς τόν Λίβανον συνωμίλησα μέ τόν 

πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Σαμούν, τόν πρωθυπουργόν 

κ. Γιάφφι καί τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών κ. Λαχούντ. 

Είς δλας τάς συνομιλίας μου παρίστατο ό πρεσβευτής μας 

κ. Σεφεριάδης . 

»Παντου εύρον πλήρη κατανόησιν καί άνεπιφύλακτον 

τήν δήλωσιν τής συμπαραστάσεως είς τόν &γώνα τής 'Ελ

λάδος διά τήν Κύπρον. 'Όλοι δέ οί συνομιληταί μου, ούδέ 

αύτου του ώς &γγλοφίλου θεωρουμένου κ . Σαμούν έξαι

ρουμένου, μου έξέφρασαν τήν άποδοκιμασίαν των διά τήν 

έν γένει &γγλικήν πολιτικήν είς τό Κυπριακόν, δχι μόνον 

δέ διά τό βδελυρόν γεγονός τής έξορίας του 'Εθνάρχοω> 15 • 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Υ πογράφεται διμερές πρωτόκολλο, το οποί<;> 

προβλέπει τήν εναρξη διαπραγματεύσεων γιά τήν 

οiκονομική συνεργασία μεταξύ · Ελλάδος καί Γιου

γκοσλαβίας. 

Οί διαπραγματεύσεις θά διεξαχθουν μεταξύ των 

δύο Κυβερνήσεων μεταξύ 'Ιουλίου καί Σεπτεμβρίου 

καί θά καταλήξουν στήν ύπογραφή τεσσάρων κειμέ

νων: Πρωτόκολλο γιά τήν οiκονομική συνεργασία 

καί τήν τεχνική βοήθεια, τό όποίο διαπιστώνει δτι τό 

Πρακτικό του 1953 «άποτελεί πρός τό παρόν ενα 
συγκεκριμένο καί επαρκές πλαίσιο γιά τήν προώθη

ση τής άνάπτυξης καί τή διασφάλιση τής δυνατότη

τας συνεργασίας καί τεχνικής βοήθειας άνάμεσα 

στίς ενδιαφερόμενες οiκονομικές επιχειρήσεις τών 

δύο χωρών»· καί άπαριθμεί τούς κλάδους τής οiκο

νομίας καί τομείς aνταλλαγών καί συνεργασίας με

ταξύ των δύο χωρών· σύμβαση γιά τήν προστασία 

των φυτών· επιστολές γιά συνεργασία στόν τομέα 

του τουρισμου· «πρωτόκολλο των διαπραγματεύσε

ων», τό όποίο καθορίζει τό χρονοδιάγραμμα γιά τή 

συνέχιση τών συζητήσεων πού άφορουν τή μεθορια

κή επικοινωνία, τίς εθνικοποιημένες περιουσίες, τά 

παλαιά χρέη καί τήν ύδροοικονομία . 

'Η διεύρυνση του διαπραγματευτικου διαλόγου 

μεταξύ 'Αθήνας·καί Βελιγραδίου θά συμπέσει μέ τήν 

εντατικοποίηση, γιά πρώτη φορά μετά τόν πόλεμο 

καί ώς άποτέλεσμα τής επαναλειτουργίας τής 'Ελεύ

θερης Ζώνης aπό τό 1954, τής διακινήσεως των εμ
πορευμάτων μέσω Θεσσαλονίκης 16 • 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ . Καραμανλής άπηύθυνε στό γενικό γραμμα

τέα του ΝΑΤΟ, λόρδο 'Ισμέυ, συγχαρητήριο τηλε

γράφημα γιά τήν 7η επέτειο τής ίδρύσεως του συμ

μαχικου όργανισμου: 

«'Επί τfί 71] έπετείφ άπό τής ίδρύσεως τού Βορει
οατλαvτιιωv Συμφώνου, έπιθυμώ vά άπεvθύvω ύμίv 
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'Έναρξη τών έρyασιών τής νέας Βουλής. Προσέλευση του Βασιλέως 

Παύλου καί του πρωθvπουρyου, Κ. Καραμανλή. 
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τά θερμότατα συγχαρητήριά μου. Κατά τό διαρρεύ

σαν Ι!τος τής ζωής τού ΝΑ ΤΟ έσημειώθησαν πολλαί 

διεθνείς έξελίξεις, αί όποίαι έμφανίζουν νέαν καί 

έπαναστατικήν μορφήν. Αί έξελίξεις αύται δέον νά 

τύχουν rής ήμετέρας έμπεριστατωμένης προσοχής 

καί ρεαλιστικής σταθμίσεως. 'Ο σκοπός μας, ό 

όποίος τυγχάνει ή διαφύλαξις τής εiρήνης, πρέπει νά 

έπιτευχθή όχι μόνον διά τής στρατιωτικής παρα

σκευής, άλλά προσθέτως τόσον διά τής στενής πολι

τικής, οiκονομικής καί κοινωνικής συνεργασίας τών 

χωρών-μελών, όσον καί διά τής ύπό εύρύ, πρακτικόν 

καί έποικοδομητικόν πνεύμα άπαρεyκλίrου προση

λώσεώς μας εiς τά iδεώδη τής έλευθερίας, δικαιοσύ

νης καί εύημερίας όλων τών λαών τών συνησπισμέ

νων χωρών μας. Εύχομαι εiς ύμaς καί εiς τούς τόσον 

ίκανούς ύμετέρους συνεργάτας rήν αύτήν, ώς μέχρι 

τούδε, έπιτυχίαν έν τfl έκτελέσει τών δυσχερών καί 

πολυπλόκων καθηκόντων σας». 

4-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Διεξάγεται στή Βουλή ή συζήτηση Ε:πί των προ

γραμματικων δηλώσεων τής Κυβερνήσεως. 

Πρωτος ελαβε τό λόγο δ Κ . Καραμανλής, δ δποί

ος, στήν aρχή τής δμιλίας του, διέγραψε τούς προ

σφορότερους τρόπους γιά τήν επίλυση των κρίσιμων 

προβλημάτων πού εχουν συσσωρευτεί γιά τή χώρα 

κάτω aπό τίς ειδικές συνθήκες τής τελευταίας δεκα

πενταετίας. Κρίνει aπαραίτητο δρο γιά τήν εύτυχή 

προώθηση του Κυπριακοί) τήν πλήρη συμπαράστα

ση τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τήν ύποστήριξη 

των aπόψεων του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 'Υ πο

γραμμίζει τή χρησιμότητα του Βορειοατλαντικοί) 

Συμφώνου aλλά καί, παράλληλα, τονίζει τήν επιθυ

μία τής ' Ελλάδος νά καλλιεργήσει καί νά αναπτύξει 

φιλικές σχέσεις μέ δλες τίς χωρες του κόσμου, προ

κειμένου νά συμβάλει στή διατήρηση τής είρήνης. 

'Η ούσιαστική επίλυση του οίκονομικου προβλήμα

τος τής χώρας απαιτεί τήν ϋπαρξη συντονισμένης καί 

σταθερής οικονομικής πολιτικής. Τό βασικό έλλη

νικά οικονομικό πρόβλημα εντοπίζεται στήν αϋξηση 

του εθνικοί) εισοδήματος, άρρηκτα συνδεδεμένο μέ 

τό κοινωνικό καί ήθικό πρόβλημα τής δίκαιης κατα

νομής . 'Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικων πη

γων τής χώρας είναι συνυφασμένη μέ τήν όρθολογι

στική προσπάθεια γιά τήν καθολική κινητοποίηση 

του παραγωγικοί) μηχανισμοu. Τό τραπεζικό σύστη

μα τής χώρας θά πρέπει νά άπλουστευθεί, ωστε οί 

πιστοδοτούμενοι, απερίσπαστοι από τίς εκάστοτε 

μεταβολές, νά είναι σέ θέση νά προγραμματίσουν 

τήν όργάνωση τής εργασίας τους ή Κυβέρνηση θά 

ύποβάλει σέ βραχύτατο χρονικό διάστημα σχέδιο νό

μου γιά τή ρευστοποίηση των παγωμένων πιστώσε

ων. Σέ συνάρτηση μέ τήν ισοσκέλιση του προϋπολο-
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γισμοϋ, απαραίτητη είναι ή αϋξηση τής συμμαχικής 

βοήθειας, προκειμένου νά διατηρηθοϋν στό σημερινό 

ϋψος οί στρατιωτικές δαπάνες, οί όποίες διασφαλί

ζουν τήν ανεξαρτησία τής χώρας. . ο εκσυγχρονι
σμός, τέλος, τοϋ εκπαιδευτικοί) συστήματος, είναι 

απαραίτητος, προκειμένου νά επιτευχθεί ή ανάπτυξη 

τής οiκονομίας καί ή εξέλιξη τοϋ παραγωγικοϋ μη

χανισμοϋ · εiδικότερα, αναγκαία είναι ή στροφή πρός 

τήν τεχνική εκπαίδευση. 

Τό πλήρες κείμενο τών προγραμματικών δηλώ

σεων τοϋ πρωθυπουργοί) εχει ώς έξής: 

«Κύριοι βουλευταί, 

»Μεγάλα καί κρίσιμα είναι τά προβλήματα τά 

όποία τίθενται σήμερον ένώπιον ήμών. 

))Διά πρώτην φοράν ϋστερα άπό πολλά έτη ή χώ

ρα μας καλείται νά λάβη ιφισίμους άποφάσεις έπί 

θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Συνεπείg, εξ aλλου, 

τών άνωμάλων συνθηκών τής τελευταίας δεκαπεντα

ετίας καί τά οΙκονομικά μας προβλήματα δέν είναι 

όλιyώτερον δυσχερή. ·Η χώρα μας άπό ετών βαρύνε

ται άπό μίαν γενικωτέραν κρίσιν, ή όποία έχει τούς 

άντικτύπους της εΙς δλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής 

μας. 'Έναντι πάντων τών προβλημάτων τούτων κα

λείται νά λάβη θέσιν σήμερον εκαστος εξ ήμών. 

)) 'Η Κυβέρνησις διά τών προγραμματικών της 
δηλώσεων διαγράφει τούς προσφορωτέρους, κατά 

τήν κρίσιν της, τρόπους πρός άντιμετώπισιν τών 

κρισίμων τούτων ζητημάτων. 

»Κύριοι βουλευταί, 

))ΕΙς τόν τομέα τών εξωτερικών σχέσεων τής χώ

ρας, αί σκέψεις καί φροντίδες τής Κυβερνήσεως, 

δπως καί δλων τών 'Ελλήνων, κατευθύνονται κατά 

πρώτον λόγον πρός τό μέγιστον δι ' δλους μας εθνι
κόν θέμα τής Κύπρου. 

))Είναι γνωστόν δτι κατά τό παρελθόν φθινόπω

ρον, μετά τό ναυάγιον τής Τριμερσvς Διασκέψεως 

τοv Λονδίνου καί τήν εκ δευτέρου άπόρριψιν τής 

προσφυγής μας ύπό τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τήν 

προτεραίαν τοv σχηματισμού τής πρώτης ύφ' ήμιiς 

Κυβερνήσεως είχαν άρχίσει άπ' εύθείας διαπραγμα

τεύσεις μεταξύ του εκπροσώπου τσv κυπριακού λαοv 

'Αρχιεπισκόπου καί Έθνάρχσυ Μακαρίου καί τσv 

Βρετανοv Κυβερνήτου. 

)) 'Ήδη άπό τής εποχής εκείνης ή έλληνική 

Κυβέρνησις είχε θεωρήσει δτι άπαραίτητος δρας 

διά τήν εύτυχή προώθησιν τοv κυπριακού ζητήμα

τος θά ήτα ή καθ' δλας τάς φάσεις τών διαπραγμα

τεύσεων πλήρης συμπαράστασις αύτής εΙς τό πλευ

ρόν τσv εκπροσωποvντος τόν κυπριακό ν λαόν 'Αρ

χιεπισκόπου. 'Η τοιαύτη συμπαράστασις καί πλή

ρης εναρμόνισις τών άπόψεων τοv 'Αρχιεπισκόπου 

καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως διεδηλώθη κατ' 

επανάληψιν τόσον άπό τής πλευριiς αύτοv, δσον καί 

άπό τής πλευριiς τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

>>Διά τών επιπόνων αύτών διαπραγματεύσεων επε

τεύχθη ή ύποκατάστασις τής άτέγκτου στάσεως τής 

Μεγάλης Βρετανίας διά τής άναγνωρίσεως κατ' άρ

χήν τοv δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως καί εΙς τήν 

Κύπρον, τής ενασκήσεως δμως τούτου εξαρτηθείσης 

εξ άσαφών καί πολυπλόκων δρων. Περαιτέρω, κατά 

τάς διαπραγματεύσεις ταύτας διά τήν μέχρι τής ενα

σκήσεως τοv δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως μετα

βατικήν περίοδον άνεγνωρίσθη άπό βρετανικής πλευ

ριiς ή άνάγκη τής παροχής σύσιαστικής αύτσκυβερ

νήσεως διά τής θέσεως εν Ισχύι ένός φιλελευθέρου 

συντάγματος. 

» 'Ότε δμως ό 'Αρχιεπίσκοπος καί 'Εθνάρχης 

Μακάριος, κατά τήν τελευταίαν φάσιν τών διαπρα

γματεύσεων τούτων, ενεργών μετά φρονήσεως, εζή

τησε τήν διευκρίνησιν ώρισμένων ούσιωδών σημεί

ων, άναφερσμένων εΙς τό σύνταγμα αύτσκυβερνήσε

ως καί εΙς διαδικασίαν τής άποκαταστάσεως τής εΙρή

νης εΙς τήν Μεγαλόνησον, ή βρετανική Κυβέρνη

σις ήρνήθη άδικαιολογήτως νά παράσχη τάς ζητη

θείσας άπαραιτήτους άποσαφηνίσεις. Οϋτω, πεντά

μηνοι εργώδεις διαπραγματεύσεις, βρετανικfί ύπαι

τιότητι, ώδηγήθησαν εΙς πλήρες άδιέξοδον. Τό δέ 

άδιέξοδον τοvτο συνεδυάσθη μέ τό πρωτοφανές καί 

άχαρακτήριστον γεγονός τής εκτοπίσεως του μέχρι 

τής προτεραίας διαπραγματευομένου μετά τών Βρε

τανών 'Εθνάρχσυ Μακαρίου, άρχηγοv όρθοδόξου 

χριστιανικής 'Εκκλησίας. Τήν πρωτοφανή ταύτη ν 

διά τόν αΙώνα μας πριiξιν, καταγγέλλομεν καί τήν πα

ραδίδομεν εΙς τήν κρίσιν τών ελευθέρων λαών τοv 

κόσμου. 

)> Ό 'Εθνάρχης Μακάριος καθ' δλην τήν διάρ
κειαν τών διαπραγματεύσεων διεχειpίσθη τό δλον ζή

τημα μέ πλήρη συνείδησιν τής εύθύνης του, μέ σύνε

σιν καί διαλλακτικότητα καί ταυτοχρόνως, ύποστη

ριζόμενος άνεπιφυλάκτως ύπό τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως, επέδειξε σταθερότητα καί εμμονή ν άκλό

νητον εΙς τάς βασικάς επιδιώξεις του κυπριακού λα

συ. Καί μέ αύτήν τήν στάσιν του κατέστη τφ δντι ό 

ενσαρκωτής τών Ιδανικών τοv κυπριακοv λαοv, καί 

fίδη, μέ τό φωτοστέφανον τής εξορίας, τό σύμβολον 

τής ελευθερίας τής Κύπρου. 

)>Κύριοι βουλευταί, τό μέγα τοvτο εθνικόν θέμα, 

τό όποίον ή μυωπία τής βρετανικής Κυβερνήσεως 

κατέστησεν όξύτατον διεθνές πρόβλημα, θά διέλθη, 

δπως δλα τά διεθνή προβλήματα, άπό ποικίλας φά

σεις. Κατά τήν εξέλιξιν ταύτη ν είναι εύλογον νά δο

κιμάση τό έθνος αΙσθήματα άπογοητεύσεως καί πι

κρίας. 'Οφείλει, δμως, κατά συνέχεια ν νά επιδείξη 

καί σταθερότητα καί ψυχραιμίαν, τοσούτφ μιiλλον, 

καθ' δσον εΙς τήν μεγάλην του αύτή ν πρσσπάθειαν 

έχει μέ τό μέρος του τήν 'Ηθική ν καί τό Δίκαιον. 

»Ή Κυβέρνησις είναι σταθερώς άποφασισμένη 
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νά χρησιμοποιήση πάν πρόσφορον πολιτικόν καί 

διαδικαστικόν μέσον πρός έπίλυσιν τού κυπριακού 

ζητήματος. Είναι δέ βεβαία δτι θά εvρη τούτο τελι

κώς τήν λύσιν του, διά τής έφαρμογής τής αύτοδιαθέ

σεως εlς τήν Μεγαλόνησον. 

»Τό κυπριακόν πρόβλημα είχε τόν άντίκτυπόν 

του καί έπί τών έλληνοτουρκικών σχέσεων καί έν 

συνεχείq έπί τής λειτουργίας τού Βαλκανικού Συμ

φώνου, δπερ εlς τόν έγγύς γεωγραφικόν μας χώραν 

άποτελεί θεμελιώδη παράγοντα τής έξωτερικής μας 

πολιτικής. Καί ναί μέν έν τφ εύρυτέρφ πλαισίφ τού 

Συμφώνου τούτου οί δεσμοί μας μέ τήν φίλην καί 

σύμμαχον Γιουγκοσλαβίαν εύρίσκονται εiς ζηλευ

τόν σημείον, αί σχέσεις μας δμως μέ τήν Τουρκίαν 

έχουν ύποστή σοβαρώτατον κλονισμόν, όφειλόμε

νον εΙς τά τραγικά γεγονότα τής Κωνσταντινουπό

λεως καί τής Σμύρνης, τού παρελθόντος έτους. 

» ·Ενώ, ·δμως, μετά τά γεγονότα ταύτα, ώρισμέναι 
έμπρακτοι τουρκικαί έκδηλώσεις παρείχαν ένθαρ

ρυντικάς ένδείξεις περί τής δυνατότητας εξομαλύν

σεως τών έλληνοτουρκικών διαφορών, ή προσφάτως 

καί έκ νέου εκδηλωθείσα έντονος άντίδρασις τής 

Τουρκίας έπί τού Κυπριακού έξησθένησε σοβαρώς 

τάς αlσιοδόξους ταύτας προσδοκίας, έπί ζημίq καί 

τών σχέσεων τών δύο χωρών, άλλά καί τής άμυντι

κής προσπαθείας τού δυτικού κόσμου. 

»'Η Κυβέρνησις, έκτιμώσα πάντοτε τήν σημασί

αν τής έλληνοτουρκικής συνεργασίας καί τής βαλ

κανικής συμμαχίας, εϋχεται, δπως ή Τουρκία άπο

δείξη δτι διαπνέεται άπό τάς αύτάς περί τούτου άντι

λήψεις. 

»Κύριοι βουλευταί, έπιθυμώ νά τονίσω τήν ση

μασίαν καί χρησιμότητα τού βορειοατλαντικού 

Συμφώνου. Τήν πεποίθησιν ήμών έπί τήν άνάγκην, 

δπως διατηρήσωμεν τήν άπαραίτητον αύτήν άσπίδα 

συλλογικής άμύνης, ένισχύει καί τό πρόσθεταν γε

γονός, δτι έπί κεφαλής τής διεθνούς αύτής άμυντικής 

όργανώσεως ί'σταται ή πλέον δημοκρατική χώρα 

τού κόσμου, ή όποία ύπήρξε καί παραμένει θερμός 

συμπαραστάτης εΙς δλας τάς μεταπολεμικάς προ

σπαθείας τής χώρας μας. 'Άλλως τε, είναι έκτός πά

σης άμφισβητήσεως, δτι ή τοιαύτη τοποθέτησίς μας 

δέν έξυπηρετεί μόνον τά γενικά συμφέροντα τής χώ

ρας, άλλά καί τήν έπίλυσιν τού κυπριακού ζητήμα

τος. 

»Είναι, δμως, αύτονόητον δτι δέν άρκεί, διά τήν 

άξιοποίησιν καί διαφύλαξιν τού Συμφώνου τούτου, ή 

πίστις καί ή προσπάθεια τής 'Ελλάδος. Χρειάζεται 

καί έμπρακτος άπόδειξις δτι δλα άνεξαιpέτως τά μέ

λη τής εύρείας αύτής συμμαχίας διαπνέονται άπό τήν 

αύτήν πίστιν πρός τάς άρχάς τής δημοκρατίας καί 

έλευθερίας, διά τήν πpαγματοποίησιν τών όποίων 
συνεπήχθη ή συμμαχία αvτη. 

» 'Αντίθετος στάσις, ώρισμένων έκ τών μελών 

της, δέν παρεμποδίζει μόνον τήν έκπλήρωσιν τής 

άποστολής της, άλλά καί άπειλεί νά κλονίση πρόρ

ριζα τά βάθρα αύτής. 

>>Ή Έλλάς, διατηρούσα τούς μετά τών συμμά

χων της καθώς καί μέ τόν 'Οργανισμό ν τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών δεσμούς της, άπα βλέπει εlς τήν καλλι

έργειαν έμπορικών, πνευματικών καί, γενικώτερον, 

φιλικών σχέσεων μέ πάσας τάς λοιπάς χώρας τού 

κόσμου, έπ' άγαθφ τής εΙρήνης. 

>>Κύριοι βουλευταί, εΙσερχόμενος ήδη εΙς τήν άνά

πτυξιν τού οΙκονομικού προγράμματος τής Κυβερνή

σεως, θεωρώ σκόπιμον νά προβώ εΙς γενικωτέρας τι

νάς διαπιστώσεις. 

>> Ώς γνωστόν, χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής 
έλληνικής οΙκονομίας είναι ή άνεργία, ή ύποαπασχό

λησις, τό χαμηλόν βιοτικόν έπίπεδον καί ή άνισος 

κατανομή τού έθνικού εΙσοδήματος. 

» 'Επιβάλλεται, κατά συνέπειαν, ή συντονισμένη 
καί όρθολογική προσπάθεια πρός όλονέν έντατικωτέ

ραν έκμετάλλευσι ν τών πλουτοπαραγωγικών μας πη

γών καί ή διά ταύτης αϋξησις τής παραγωγής καί τής 

παραγωγικότητας. 

»Ή άξιοποίησις αvτη προϋποθέτει, κατ' άνάγ

κην, σημαντικάς παραγωγικάς έπενδύσεις. Αί έπενδύ

σεις, δμως, συνήθως έπιβάλλουν θυσίαν τινά τού πα

ρόντος, χάριν τού μέλλοντος. 

»ΕIς τήν θυσίαν ταύτη ν δέν είναι δυνατόν νά συ

ναινέση ό λαός, έάν δέν κατέχεται άπό τήν πίστιν 

δτι ή διά τής καθολικής κινητοποιήσεως τού παρα

γωγικού μας μηχανισμού δημιουργηθησομένη αϋ

ξησις τού εΙσοδήματος θά περιέλθη εiς τούς έργαζο

μένους καί τούς μοχθούντας. 

»Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην, τό βασικόν έλλη

νικάν οlκονομικόν πρόβλημα, τό πρόβλημα δηλαδή 

τής αύξήσεως τού έθνικού εΙσοδήματος, παραμένει 

άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τό κοινωνικόν καί ήθι

κόν πρόβλημα τής δικαίας κατανομής: δέν ύπάρχει 

μεγαλύτερος δολιοφθορεύς τής άνορθωτικής προ

σπαθείας τού έθνους, άπό τόν έν μέσφ τής καθολικής 

πενίας, εϋκολον καί άδικαιολόγητον Ιδιωτικόν 

πλουτισμό ν. 

»Δέν άποτελεί, φυσικά, λύσιν τού έλληνικού οΙ

κονομικού προβλήματος ή αϋξησις τού χρηματικού 

εΙσοδήματος, χωρίς άντίστοιχον αϋξησιν τού πρα

γματικού. Παρέχουν αί όνομαστικαί αύξήσεις, εΙς 

άσθενείς Κυβερνήσεις, στιγμιαίαν ί'σως διέξοδον 

άπό τής άσκουμένης κοινωνικής πιέσεως. 'Ακολου

θεί δμως, άναποτρέπτως, τήν δημοκοπίαν ή ούσια

στική έκμηδένισις τών χορηγηθέντων καί ό πληθω

ρισμός. Διότι, άπλούστατα, δέν είναι δυνατόν νά 

ύποκαταστήση τήν σπάνιν τών άγαθών, ή άφθονία 

τού χρήματος. 

»Πράγματι, χωρίς νομισματικήν σταθερότητα 

δέν είναι ή έπίλυσις τού ούσιαστικού έλληνικού 
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προβλήματος εφικτή. Χωρίς σταθερότητα νομισμα

τικήν, ε[ναι άδύνατος ή εκτέλεσις τού οίουδήποτε 

προγράματος επενδύσεων. 

ΗΔέν ε[ναι δμως διά τήν Κυβέρνησιν ή νομισμα

τική σταθερότης αύτοσκοπός. Ε[ναι μέσον ύποβοη

θήσεως τού σχηματισμού aποταμιεύσεως, ή όποία θά 

κατευθυνθή είς παραγωγικάς επενδύσεις. Ε[ναι μέ

σον διασφαλίζον τάς εξαγωγάς καί τούς άδήλους πό

ρους καί, έπομένως, τό ίσοζύγιον τών εξωτερικών 

πληρωμών. Ε[ναι μέσον κατοχυρωτικόν τής διεθνούς 

πίστεως τής χώρας καί έπομένως πορισμού των aπα

ραιτήτων κεφαλαίων εκ τού εξωτερικού. 

ΗΔέν κατεχόμεθα, δμως, καί άπό τήν φοβίαν τού 

πληθωρισμού. Διότι πιστεύομεν δτι ε[ναι δυνατή ή 

συγκράτησις τών τιμών, παραλλήλως πρός τόν όμα

λόν εφοδιασμόν τής οίκονομίας διά χρηματικών μέ

σων, ύπό τήν τριπλήν προϋπόθεσιν, τής όργανικής 

εξυγιάνσεως τού παραγωγικού κόστους, τής αύξή

σεως τού δγκου τής παραγωγής καί τής διατηρήσεως 

τής ελευθερίας τών είσαγωγών. 

Η Τό τραπεζικό ν σύστημα τής χώρας θά λειτουργή 

κατά παγίους, σαφείς, άπλούς καί εκ τών προτέρων 

γνωστούς κανόνας, ωστε νά δύνανται οί πιστοδοτού

μενοι, aπερίσπαστοι άπό τάς άπροόπτους μεταβολάς, 

νά προγραμματίζουν καί νά όργανώνουν τήν εργασί

αν των. 

ΗΒναι, εξ άλλου, άνάγκη, πρός τό συμφέρον τών 

πολλών καί εντίμων επιχειρηματιών, νά τονωθή ή 

συναίσθησις τής εκ τής ανειλημμένης ύποχρεώσεως 

εύθύνης τού όφειλέτου. Πρός τήν κατεύθυνσιν τής 

aποκαταστάσεως τής περί τάς συναλλαγάς πίστεως 

θά εργασθή συντόνως ή Κυβέρνησις, ύποβάλλουσα 

ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής σειράν νομοθετικών μέ

τρων. 

Η0ϋτω ή Κυβέρνησις θά ύποβάλη, εντός τών 

προσεχών έβδομάδων, σχέδιον νόμου περί ρευστο

ποιήσεως τών παγωμένων πιστώσεων. 

ΗΤό νομοσχέδιον θά άποβλέπη είς τήν δημιουρ

γίαν τών πλαισίων τής πρακτικής επιλύσεως τού 

χρονίσαντος τούτου οίκονομικού καί ήθικού προβλή

ματος. Διότι πρέπει νά παύσωμεν παρέχοντες είς τόν 

δοκιμαζόμενον λαόν τήν εντύπωσιν δτι ύπάρχουν 

προνομιακαί επιχειρήσεις, τών όποίων τά ενδεχόμε

να κέρδη θ' aπολαύσουν οί μέτοχοι, άλλά τών όποί

ων τάς εξ οίουδήποτε λόγου ζημίας ύποχρεούται νά 

βαστάζη τό κοινωνικόν σύνολον. 

ΗΒασικήν επιδίωξιν τής Κυβερνήσεως aποτελεί ή 

πραγματική ίσοσκέλισις τού προϋπολογισμού. 'Ο 

μεταπολεμικός προϋπολογισμός παρουσιάζει είς τό 

σκέλος τών εξόδων ίδιάζουσαν ανελαστικότητα. 

ΗΚαταλαμβάνεται σχεδόν όλόκληρος άπό τά με

γάλα κονδύλια τού μισθολογίου καί τών στρατιωτι

κών δαπανών, τά όποία περιορίζουν ύπερμέτρως τά 

πρός άσκησιν τής κοινωνικής πολιτικής καί τών δη-

μοσίων επενδύσεων περιθώρια. 

ΗΒεβαίως αί ένοπλοι δυνάμεις μας, διά τάς όποίας 

δικαίως ύπερηφανεύεται τό έθνος, διασφαλίζουν τήν 

dνεξαρτησίαν καί τήν ελευθερίαν μας. Ύπηρετούν, 

δμως, ταυτοχρόνως καί τήν παγκόσμιον ύπόθεσιν 

τής δημοκρατίας, πρός προάσπισι ν τής όποίας άνε

λήφθησαν βάρη ύπερβαίνοντα τήν άντοχήν τής οί

κονομίας μας. 

Η' Υποχρεούμεθα ώς εκ τούτου νά διαπιστώσωμεν 

δτι, διά νά διατηρήσωμεν τό ϋψος τών σημερινών 

μας στρατιωτικών δαπανών, ε[ναι aπαραίτητος ή 

επαύξησις τής πρός τούτο παρεχομένης συμμαχικής 

aρωγής. 

Η' Η Κυβέρνησις προτίθεται νά μ ή προσθέση νέα 

φορολογικά βάρη είς τά ήδη ύφιστάμενα καί aποβλέ

πει είς τήν αύξησιν τών δημοσίων εσόδων διά τής 

καθολικής εφαρμογής τών κειμένων νόμων καί τής 

αύστηράς καί παραδειγματικής πατάξεως τής φορο

διαφυγής. 

)) 'Εξ ί'σου άναγκαία ε{ναι ή διά παντός τρόπου 
διευκόλυνσις τού εντίμου φορολογουμένου, διά τού 

συγχρονισμού τής φοροτεχνικής μας ύπηρεσίας, τού 

σεβασμού τών βιβλίων τών είλικρι νών φορολογουμέ

νων καί τής ι'δρύσεως φορολογικών δικαστηρίων. 

)) 'Η Κυβέρνησις, aποβλέπουσα πρός τήν συστη
ματική ν όλοκλήρωσιν τής σχετικής πρός τόν ένιαί

ον φόρον τού είσοδήματος νομοθεσίας, θά ύποβάλη 

καί σχέδιον νόμου περί ένιαίου φόρου επί τών κερ

δών τών νομικών προσώπων. 

;; 'Η Κυβέρνησις θά διατηρήση τήν ελευθερίαν 
τών είσαγωγών, άφ, ένός μέν διότι εξασφαλίζει τήν 

όργανικήν σύνδεσιν τής οίκονομίας μας πρός τήν 

διεθνή, επιβάλλουσα τήν συνεχή άναπροσαρμογήν 

καί βελτίωσιν τών μεθόδων τής παραγωγής, άφ' έτέ

ρου δέ διότι θεμελιοί αύτόματον έλεγχαν τών τιμών 

τών βιομηχανικών προϊόντων, προστατεύουσα τήν 

κατανάλωσι ν. 

;;Βεβαίως, ή ελευθερία αϋτη δέν aποκλείει τήν λ ή

ψι ν τών όρθοδόξων καί ύπό πάντων τών φιλελευθέ

ρων κρατών λαμβανομένων προστατευτικών τής εγ

χωρίου παραγωγής μέτρων. 

;;Διά τήν άναθεώρησιν δμως τού δασμολογίου θά 

προβώμεν είς συστηματική ν καί λεπτομερή έρευναν 

τών δρων τής λειτουργίας τών βιομηχανιών καί βιο

τεχνιών, ώς καί τής διαμορφώσεως τού κόστους τής 

παραγωγής, ωστε νά προστατευθούν μόνον αί βιώσι

μοι μονάδες καί νά άποκλεισθή ή δημιουργία παρα

σιτικών καί δασμοβιώτων επιχειρήσεων. 

;;Κύριοι βουλευταί, κέντρον τής δλης κυβερνη

τικής προσπαθείας θά ε{ναι ή όρθολογική άνάπτυξις 

τής γεωργίας διά τού συγχρονισμού τών μέσων καί 

τών μεθόδων τής παραγωγής καί πρός τούτο: 

;;J. Θά γίνη συστηματική έρευνα τών κατά περιο

χάς ενδεδειγμένων καλλιεργειών καί τών συγκεκριμέ-
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νων έργων, μέ σκοπόν τήν άναδιάρθρωσιν τής γεωρ

γικής μας οiκονομίας καί τήν άξιοποίησιν τής έλλη

νικής γής. 

»2. Θά άναδιοργανωθοίJν καί θά ένοποιηθοίJν αί 
διάφοροι περί τά έyyειοβελ τιωτικά έργα άσχολούμε

ναι ύπηρεσίαι, άiστε νά άφοσιωθοίJν εΙς τήν έκτέλε

σιν ένός ώλοκληρωμένου καί συντονισμένου προ

γράμματος. 

»3. Τά μεγάλα καί μεσαία έγγειοβελτιωτικά έργα 
πρέπει νά συμπληρωθοίJν διά σειράς μικρών καί τ[7-

χείας άποδόσεως έργων. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ

την θά έντείνη δλως iδιαιτέρως τήν προσπάθειάν 

της ή Κυβέρνησις καί διότι δύναται εύκόλως νά κι

νητοποιήση παραγωγικώς πλείστας περιοχάς τής 

'Επικρατείας καί διότι ή σχετική δαπάνη θά άντι

σταθμισθή τάχιστα διά τής αύξήσεως τής γεωργικής 

παραγωγής. 'Η Κυβέρνησις ηϋξησεν ήδη κατά 80 
έκατ. δρχ. τό vψος τοίJ ύπό έκτέλεσιν σχετικοίJ 

προγράμματος. 

»4. Ή Κυβέρνησις άποβλέπει έπίσης εΙς τήν 
άναδιοργάνωσιν τής 'Αγροτικής Τραπέζης καί τήν 

ένίσχυσίν της διά νέων κεφαλαίων, άiστε νά δυνηθή 

νά έκτελέση τήν άποστολήν της καί εΙς τόν κατ ' 

έξοχήν παραγωγικόν τομέα τής μεσοπροθέσμου πί

στεως. 

;;5. Πρός καθοδήyησιν τοίJ άγροτικοίJ πληθυσμοίJ 
είς τήν έφαρμογήν τών νεωτέρων μεθόδων, ή Κυβέρ

νησις διέθεσεν ήδη τάς άπαιτουμένας πιστώσεις διά 

τόν άμεσο ν διορισμόν 500 γεωπόνων, δασολόγων καί 

κτηνιάτρων, οϊτινες θά έπανδρώσουν εΙδικά γεωργι

κά κέντρα. 

;;Θά άποβλέπωμεν μέ Ιδιάζουσαν προσοχήν εΙς 

τήν βελτίωσιν τών δρων τής διαθέσεως τού καπνοίJ, 

καθώς καί εΙς τήν προστασίαν τοίJ καπνοπαραγωγού. 

;; 'Η κατά τά τελευταία έτη έξέλιξις, έπιτρέψασα 
τήν άλματώδη αϋξησιν τής παραγωγής, έπιβάλλει 

τήν λήψιν παγίων μέτρων πρός έξασφάλισιν τού 

προϊόντος. 'Ενδείκνυται, δηλαδή, ή σύστασις μονί

μου κρατικού όργανισμού pιαθέτοντος τόν άναγκαί

ον τεχνικόν καί οlκονομικόν έξοπλισμόν, άiστε νά 

παρεμβαί νη εΙς τή ν άγοράν πρός άποκατάστασι ν τής 

Ισορροπίας μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως καί 

πρός άποφυγήν έκμεταλλεύσεως τού παραγωγού, διά 

τής ύποτιμήσεως τού προϊόντος. 

»Δέν νομίζω δτι έχω άνάγκην νά δηλώσω δτι ή 

Κυβέρνησις θά λάβη τα ένδεικνυόμενα μέτρα καί διά 

τήν τύχην τών άλλων γεωργικών μας προϊόντων. 

;;Είδικόν πρόγραμμα εύρίσκεται ύπό κατάρτισιν 

πρός άξιοποίησιν τών ορεινών καί άγόνων νησιωτι

κών περιοχών τής χώρας. 

«Διά τού προγράμματος τούτου θά έπιδιωχθή ή δη

μιουργία τών προϋποθέσεων πρός άξιοποίησιν τού 

δασικού πλούτου καί πρός άνάπτυξιν τής κτηνοτρο

φίας. 

;;Διά τήν έκτέλεσιν τού προγράμματος τούτου θά 

χρησιμοποιηθή εΙς εύρείαν κλίμακα καί ό στρατός, ό 

όποίος διά τών τεχνικών του μέσων δύναται νά ύπο

βοηθήση εΙς τήν έκτέλεσιν διαφόρων έγγειοβελτιω

τικών, όδικών καί άλλων χρησίμων έργων. 

;; Ή Κυβέρνησις θά έπιδιώξη τήν δημιουργίαν 
συμπληρωματικοίJ εiσοδήματος iδίC! τών μονοκαλλι

εργητών, διά τής άναπτύξεως τής οίκοσίτου κτηνο

τροφίας καί οΙκοτεχνίας. 

;; 'Η οiκοτεχνία, ένισχυομένη δι ' είδικών πιστώ
σεων θά παρακολουθήται ύπό κεντρικοίJ οργάνου 

άποβλέποντος είς τήν έξασφάλισιν, ίδίC! τής διαθέ

σεως τών προϊόντων της. 

;; Ή Κυβέρνησις θά συμπληρώση τά ύπέρ τής 
ύπαίθρου μέτρα, διά τής όλοκληρώσεως τού συστή

ματος τής iατρικής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως 

τής γεωργικής οiκογενείας. 'Εντός βραχέος χρονι

κού διαστήματος θά έχη όλοκληρωθή ή στελέχωσις 

τών Ιατρείων καί θά λειτουργήση τακτικώς, συμφώ

νως πρός τό πρό τετραμήνου ψηφισθέν νομοθέτημα, 

καί ή φαρμακευτική άρωyή. 

;;Θεμέλιον τής βιομηχανικής καί γεωργικής μας 

άνασυγκροτήσεως άλλά καί στοιχειώδης προϋπόθε

σις έκπολιτισμού τής ύπαίθρου εlναι ό έπί ύγιών βά

σεων έξηλεκτρισμός τής χώρας. Πρός τήν κατεύ

θυνσιν τής παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας έση

μειώθησαν όμολογουμένως κατά τά τελευταία έτη 

σημαντικαί πρόοδοι . Τό μέγα ύδροηλεκτρικόν καί 

άρδευτικόν έργον τού Μέγδοβα εύρίσκεται ύπό κα

τασκευήν καί έντός τών προσεχών ήμερών διενερ

γείται ό διαγωνισμός πρός κατασκευήν τού προβλε

πομένου ύπό τής σχετικής συμβάσεως θερμικοίJ έρ

γοστασίου τής ΔΕΗ εΙς τήν Πτολεμαtδα. Καί άλλων 

παραγωγικών μονάδων θά προγραμματισθή προσε

χώς ή κατασκευή. ΕΙς τόν τομέα δμως τής διανομής 

έπικρατεί άκόμη οργανωτική άναρχία, αί συνέπειαι 

τής όποίας εlναι έκδηλοι εΙς τά ύπέρογκα τιμολόγια 

μέ τά όποία βαρύνεται ή έλληνική έπαρχία. 

;; 'Η Κυβέρνησις άπεφάσισε νά προχωρήση εΙς 
τήν άμεσον καί ένιαίαν οργάνωσιν τής διανομής 

ένεργουμένης τού λοιπού άποκλειστικώς καθ' άπα

σαν τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα ύπό δημοσίου οργα

νισμού. Τούτο δέ διότι ή παραγωγή καί ή διανομή 

τής ήλεκτρικής ένεργείας κατέστη, λόγω τής έξελί

ξεως τής τεχνικής λειτουργίας, προσιδιάζουσα εΙς 

δημόσιον οργανισμόν καί δχι εiς ίδιωτικήν έπιχεί

ρησιν. 

;; Ή Κυβέρνησις θά προχωρήση άμέσως, βάσει 
τής έκπονηθείσης ήδη μελέτης, είς τήν κατασκευήν 

έργοστασίου άζωτούχων λιπασμάτων. 'Η σημασία 

τού έργου καί ή , παράλληλος πρός τήν οΙκονομική ν, 

αύτόχρημα κοινωνική άποστολή του, έπιβάλλουν 

τήν έκμετάλλευσιν καί λειτουργίαν του ύπό δημοσί

ου όργανισμού. 
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»'Η βιομηχανία τού άζώτου, άποσιωποvσα εiς 

τήν έξυπηρέτησιν όλοκλήρου τού άγροτικοv πληθυ

σμού διά τής παροχής εiς αύτόν εύθηνοτέρου λιπά

σματος θά καταστή βιομηχανία έθνική. 

)) 'Απεφασίσαμεν, έπίσης, τήν βάσει τής ύφιστα
μένης γενικής μελέτης ταχείαν προώθησιν τής ίδρύ

σεως έργοστασίων ζακχάρεως. 'Η σημασία τού liρ

γου, συνδυασμένου πρός τήν τευτοκαλλιέργειαν, ε{

ναι καί άπό τής άπόψεως τής ένισχύσεως τής κτηνο

τροφίας δλως έξαιρετική. 

)) 'Επισπεύδεται άκόμη ή Ιδρυσις βιομηχανίας 

έκμεταλλεύσεως καί άξιοποιήσεως τού άμιάντου ώς 

καί ή έγκατάστασις ναυπηγείων, τά όποία θά έπιτρέ

ψουν καί τήν άναζωογόνησιν τής δοκιμαζομένης έλ

ληνικής σιδηροβιομηχανίας. 

))Κύριοι βουλευταί, ή Πτολεμα!ς, τής όποίας ένε

κρίθη πρό ολίγων ήμερών ή τεχνική μελέτη, τά διυ

λιστήρια πετρελαίων, τών όποίων προχωρεί αiσίως ή 

κατασκευή, τό προγραμματισθέν έργοστάσιον άζω

τούχων λιπασμάτων καί άλλα βασικά liργα, τά όποία 

θά προστεθούν εiς τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων θά 

άποτελέσουν τόν πυρήνα πέριξ τού όποίου θά άνα

πτυχθή σειρά δλη μικροτέρων παραγωγικών μονά

δων. 

)) 'Ιδιαιτέρα μέριμνα θά ληφθή διά τάς μεταλ
λουργικάς βιομηχανίας, τών όποίων έπείγει ή άνά

πτυξις. Πρέπει, τό ταχύτερον, νά παύση ή άντιοικο

νομική έκμετάλλευσις τών έλληνικών μεταλλείων 

καί πρέπει νά όργανωθή ή έν τtJ χώρg βιομηχανική 

έπεξεργασία τού μεταλλεύματος, diστε καί τό Ισοζύ

γιον τών έξωτερικών μας πληρωμών νά ένισχυθή καί 

χιλιάδες 'Ελλήνων έργατών νά άπασχοληθοvν. 

))Τά πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην μέτρα θά συμ

πληρωθούν διά τής πλήρους άναθεωρήσεως καί τού 

έκσυγχρονισμοv τής μεταλλευτικής μας νομοθεσίας. 

Μέχρις, δμως, τής συντάξεως νέου μεταλλευτικού 

κώδικας, ή Κυβέρνησις θά εiσαγάγη πρός ψήφισιν 

έπειγόντως σχέδιον νόμου, διά τού όποίου θά άποδε

σμεύση τάς άπό μακρού δηλωθείσας καί παραμενού

σας άναξιοποιήτους έκτάσεις ώς καί τά άδρανοvντα 

μεταλλεία. 

)) 'Η προοδευτική, δμως, έκβιομηχάνισις τής χώ
ρας άπαιτεί καί τήν έξυγίανσιν τών περισσοτέρων έκ 

τών ύφισταμένων βιομηχανιών, fίτις ε{ναι δυνατή μό

νον διά τής ένεργοv συμπαραστάσεως καί τού έλέγ

χου τού Κράτους πρός βελτίωσιν τών συνθηκών τής 

παραγωγής των. 

)) Ή έλληνική βιομηχανία ε{ναι άνάγκη νά έξο
πλισθή τεχνικώς καί νά όργανωθή οiκονομικώς, 

diστε νά καταστή τό ταχύτερον διεθνώς συναγωνι

στική, τρεπομένη καί πρός τήν έξαγωγήν. 'Η Κυ

βέρνησις θά διευκολύνη τήν συγχώνευσιν καί τήν 

έξαγοράν βιομηχανικών έπιχειρήσεων πρός δημι

ουργίαν μεγαλυτέρων καί οiκονομικωτέρων μονάδων 

διά τής άπαλλαγής η τού περιορισμού τών έκ τής 

μεταβιβάσεως φορολογικών έπιβαρύνσεων. 

)) 'Αποβλέπουσα εiς τήν δημιουργίαν πραγματι
κών άνωνύμων έταιριών, στηριζομένων εiς τήν πρός 

αύτάς πίστιν μεγάλου άριθμοv μικρών άποταμιευτών 

μετόχων, ή Κυβέρνησις νά άναθεωρήση τήν σχετι

κήν νομοθεσίαν έξασφαλίζουσα τόν ελεγχον τής 

μειοψηφίας έπί τής έπιχειρήσεως, διευκολύνουσα 

τήν liκδοσιν νέων μετοχών καί τήν κυκλοφορίαν αύ

τών. 

)) Ή Κυβέρνησις μελετά ι]δη έπισταμένως τό 

δλον θέμα τής βιομηχανικής πίστεως, iδίg τής μα

κροπροθέσμου, καί θά διευκολύνη τόν Ιiξωθεν δανει

σμόν τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρή

σεων καί Ιδιαιτέρως τών μικρών, διά τήν άνανέωσιν 

καί έπέκτασιν τού τεχνικού των έξοπλισμοv. 

))Κύριοι βουλευταί, σκοπός τής οiκονομικής πο

λιτικής τής Κυβερνήσεως ε{ναι ή δσον τό δυνατόν 

έντατικωτέρα άξιοποίησις τών πλουτοπαραγωγικών 

μας πόρων, diστε νά παρασχεθούν προοδευτικώς, διά 

τής έπεκτάσεως τής οiκονομικής δραστηριότητος, 

δυνατότητες παραγωγικής άπασχολήσεως εiς δλους 

τούς δυναμένους νά έργασθοvν. 

)) Ή Κυβέρνησις, Ιiχουσα βαθείαν έπίγνωσιν τών 
εύλόγων αlτημάτων καί τών άξιώσεων τών έργατών 

καί τών ύπαλλήλων, θά λάβη δλα τά άναγκαιοvντα 

μέτρα diστε νά περιέλθη εlς τούς έργαζομένους τό 

δφελος τό προσδοκώμενον έκ τής γενικής προόδου 

τής οlκονομίας καί έκ τής αύξήσεως τής παραγωγικό

τητας. 

)) Ή Κυβέρνησις θά μεριμνήση παραλλήλως διά 
τήν έπί ύγιών βάσεων άναδιοργάνωσι ν τού συστήμα

τος τών Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, καθώς καί διά 

τήν έπέκτασιν τού προγράμματος τής έργατικής κα

τοικίας. 

))Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις, ύποβάλλουσα 

τό οlκονομικόν της πρόγραμμα ύπό τήν κρίσιν τής 

Βουλής, liχει πλήρη συναίσθησιν τών πρακτικών δυ

σχερειών, τάς όποίας θά συναντήση κατά τήν έφαρ

μογήν του, άλλά τάς όποίας μέ άποφασιστικότητα θά 

έπιχειρήση νά ύπερνικήση. 

))Γνωρίζομεν δτι τά φιλόδοξα προγράμματα έπεν

δύσεων δυσκόλως συμβιβάζονται πρός τήν νομισμα

τική ν σταθερότητα, τήν όποία ν οπωσδήποτε θεωρού

μεν έπάναγκες νά διασφαλίσωμεν. Θά άναγκασθή 

κατά συνέπειαν ή Κυβέρνησις νά λάβη καί άντιδη

μοτικά μέτρα πρός συγκράτησιν τού τιμαρίθμου. 

)) Ή Κυβέρνησις πιστεύει δτι ε{ναι δυνατή ή έξυ
πηρέτησις εlς συνάλλαγμα ένός λελογισμένου καί 

έλπιδοφόρου προγράμματος έπενδύσεων, άφ ' ένός 
διά τής χρησιμοποιήσεως μέρους τών συναλλαγμα

τικών μας άποθεμάτων, άφ ' έτέρου δέ διά δανεισμού 
καί προσελκύσεως κεφαλαίων έκ τού έξωτερικοv. 'Η 

έξυπηρέτησις τού προγράμματος εlς δραχμάς πιστεύ-
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ομεν δτι θά καταστή δυνατή, ύπό τήν προϋπόθεσιν 

τής άποκαταστάσεως συνθηκών εύνοουσών τήν βα

θμιαίαν στροφή ν τής άποταμιεύσεως πρός τάς παρα

γωγικάς έπενδύσεις ώς καί τήν διατήρησιν τής άναγ

καίας εiς τό Ισοζύγιον τών έξωτερικών μας πληρω

μών έλαστικότητος. Εί'μεθα βέβαιοι δτι μέ τά λη

φθησόμενα μέτρα θά έπιτευχθή ή προοδευτική άνέ

λιξις τής οΙκονομίας μας, καί κατά συνέπειαν τού 

βιοτικού μας έπιπέδου, εiς ύψηλοτέραν στάθμη ν, δια

τηρουμένης τής νομισματικής σταθερότητος. 

»Κύριοι βουλευταί, εlναι γνωστόν, δτι ζώμεν τόν 

αiώνα τής τεχνικής καί δτι ή χώρα μας έμφανίζεται 

άπό τής άπόψεως αύτής καθυστερημένη. Διά νά έπιτύ

χωμεν τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας μας καί τόν 

συγχρονισμόν τού παραγωγικού μας μηχανισμού, εl

ναι άνάγκη νά σημειωθή βασική στροφή πρός τήν 

τεχνικήν μας έκπαίδευσιν. 

»'Η τοιαύτη δμως πρός τήν έπαγγελματικήν εiδί

κευσιν καί τήν τεχνικήν παιδείαν στροφή ούδαμώς 

σημαίνει δτι ή Κυβέρνησις ύποτιμii τήν σημασίαν 

τής κλασικής παιδείας, τ'fτις άποτελεί παράδοσιν 

διά τό Ιiθνος. 

» 'Εκ τής τοποθετήσεως ταύτης άνακύπτει αύτομά
τως ή γενικωτέρα άνάγκη τής άναθεωρήσεως καί τού 

συγχρονισμού τού εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

»Κύριοι βουλευταί, άποτελεί κοινόν τόπον ή 

σκέψις δτι καί αί καλύτεραι προσπάθειαι εiς δλους 

τούς τομείς τής κρατικής δραστηριότητος θά άπο

βούν εiς μάτην, έάν δέν τάς παρακολουθήση καί μία 

σύντονος προσπάθεια βελτιώσεως τών δρω ν ύφ' οί5ς 

άσκείται παρ' ήμίν ή Διοίκησις. 

»Πρέπει ή Διοίκησις νά καταστή πλέον προσιτή 

εiς τόν πολίτη ν άφ' ένός διά τής έκλογικεύσεως καί 

άπλουστεύσεως τής διοικητικής μηχανής καί άφ ' 

έτέρου διά τής έφαρμογής μιiiς άποκεντρώσεως, τ'fτις, 

διά νά είναι ούσιαστική καί άποδοτική, πρέπει νά 

συνδυασθή μέ μίαν πραγματικήν οlκονομικήν άπο

κέντρωσιν. 

»'Εξ άλλου, εΙς τόν τομέα τής Διοικήσεως βασι

κόν μέλημα τής Κυβερνήσεως άποτελεί ή έντός τών 

ύφισταμένων άντικειμενικών δυνατοτήτων άντιμε

τώπισις του μισθολογικού ζητήματος τών δημοσίων 

ύπαλλήλων. Πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν τ'fρχισεν 

τ'fδη ή μεθοδική μελέτη τού δλου προβλήματος. 

»Κύριοι βουλευταί, κατά τήν μεταπολεμικήν πε

ρίοδον, ύπαιτιότητι τού κομμουνισμού, έδημιουργή

θη ει'ς τήν χώραν μας μία παρατεταμένη άνωμαλία. 

'Η το φυσικό ν, ύπό τό κράτος τής άνωμαλίας αύτής , 
νά έμφιλοχωρήσουν πλάναι καί νά σημειωθούν καί 

άπό μέρους τών ύπευθύνων όργάνων ώρισμέναι 

ύπερβολαί, μεταξύ τών όποίων Ιδιαιτέρως σημειώνω 

τόν σχηματισμόν ύπερμέτρου άριθμού άτομικών φα

κέλλων. 

»Ή Κυβέρνησις, σταθερά εΙς τήν άπόφασίν της 

νά προασπίση τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν τής χώ

ρας, θά χωρήση ταυτοχρόνως εΙς τήν λήψιν μέτρων, 

δι ' ών, έπανορθουμένων τών σφαλμάτων καί τών 

ύπερβολών τού παρελθόντος, θά άπαλλαγούν άμετα

κλήτως πάσης εΙς βάρος των μεταχειρίσεως οί πολί

ται οί όποίο ι Ιiχουν έμπράκτως άποδείξει τήν νομιμό

φρονα συμπεριφοράν καί διάθεσίν των. 

))Δέν θέλω, παρατείνων τόν λόγον, νά άναφερθώ 

εΙς τά μέτρα τά όποία ή Κυβέρνησις προτίθεται νά 

λάβη εΙς τούς άλλους τομείς τής κρατικής δραστηριό

τητος, ώς ό τομεύς τής παιδείας, ό τομεύς τού τουρι

σμού, ό τομεύς τής έμπορικής ναυτιλίας, ό τομεύς 

τών μεταφορών, τών όποίων ή όρθολογική άναδιοργά

νωσις εlναι συνυφασμένη μέ τήν πρόοδον καί τήν 

οlκονομικήν έξυγίανσιν τής χώρας. 

))Ταύτα εlναι, κύριοι βουλευταί, τά κύρια σημεία 

τού κυβερνητικού προγράμματος. 

)) 'Ε π' αύτών τών σημείων θά διεξαχθούν συζητή
σεις καί έπί πολλών έξ αύτών θά προκύψουν ίσως 

διαφωνίαι. Τούτο εlναι φυσικόν καί γόνιμον καί 

σύμφωνον πρός τάς άρχάς τού πολιτεύματος. 'Αρκεί 

αί συζητήσεις νά διεξάγωνται κατά τρόπον έποικο

δομητικόν άποβλέπουσαι εiς τήν ούσιαστικήν άντι

μετώπισιν τών προβλημάτων. Δυνάμεθα νά διαβε

βαιώσωμεν τήν 'Εθνική ν 'Α ντιπροσωπείαν δτι ή 

Κυβέρνησις κατέχεται εΙλικρινώς άπό τήν θέλησιν 

νά συμβάλη εΙς τήν όμαλήν διεξαγωγή ν τών συζητή

σεων καί νά βοηθήση τήν άντιπολίτευσιν εiς τήν 

άσκησιν τού θεμελιώδους κατά τό πολίτευμα λει

τουργήματός της. Προσδοκώμεν, άλλως τε, δτι άνά

λογος θά εlναι καί τής άντιπολιτεύσεως ή διάθεσις. 

VΕχομεν, πράγματι, άνάγκην ήρέμου δημοσίας ζωής 

διά νά καταστή δυνατή, μέσα εΙς τά πλαίσια τού δη

μοκρατικού μας πολιτεύματος, ή έπίλυσις τών μεγά

λων προβλημάτων τής χώρας. 

)) Ή Κυβέρνησις, άπό τοιούτον πνεύμα διαπνεομέ
νη καί πιστεύουσα δτι δι ' δλους ήμiiς, άνεξαρτήτως 

πολιτικής τοποθετήσεως, παρέχεται ή εύκαιρία μιiiς 

γονίμου προσπαθείας, ζητεί τήν έμπιστοσύνην τού 

Σώματοφλ 

Μετά τόν πρωθυπουργό, ελαβε τό λόγο, στίς 5 
'Απριλίου, ό aρχηγός τής Φιλελευθέρας Δημοκρα

τικής 'Ενώσεως, Σ . Βενιζέλος. 'Η Κυβέρνηση 

-ισχυρίστηκε- aποτελεί νέα εκδοση τής Κυβερνή

σεως τοϋ Συναγερμοϋ. Κατηγόρησε τόν πρωθυπουρ

γό δτι κράτησε επίμονα τήν εξουσία καί χρησιμο

ποίησε τήν κυβερνητική μηχανή γιά νά δημιουργή

σει πλασματική πλειοψηφία. 'Έπρεπε -τόνισε- νά 

είχε σχηματιστεί ύπηρεσιακή Κυβέρνηση, επιφορ

τισμένη μέ τή διενέργεια γνήσιων εκλογών- καί ύπο

στήριξε δτι επικράτησε κατά τή διεξαγωγή τους κλί

μα πιέσεων καί ψυχολογικής βίας. Δέν ύπήρξε -κα

τά τήν άποψή του- μέσο πού νά μή χρησιμοποιή-
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θηκε γιά νά έξασφαλιστεί ή έκλογική νίκη τής Κυ

βερνήσεως στή συνείδηση τής aντιπολιτεύσεως, οί 

εδρες πού κατακτήθηκαν ιiπό τήν Κυβέρνηση μέ τίς 

ψήφους τών στρατιωτικών δέν ύφίστανται. Σ' δτι 

ιiφορd τό Κυπριακό, ένώ κατά τήν πρώτη προσφυγή 

έπί Κυβερνήσεως Παπάγου είχε έπιτευχθεί νά θεω

ρηθεί ζήτημα διεθνους προβολής, ή νέα Κυβέρνηση 

τό μετέτρεψε καί πάλι σ' έσωτερικό ζήτημα τής Με

γάλης Βρετανίας καί παράλληλα, έγκατέλειψε τό 

δικαίωμα τής aυτοδιαθέσεως καί έκχώρησε aπόλυτη 

πρωτοβουλία στόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο γιά τό 

χειρισμό του. Συμπερασματικά, κατηγόρησε τήν κυ

βερνητική πολιτική ώς αλλοπρόσαλλη, «πλειοδοτου

σα έσωτερικώς καί μειοδοτουσα έξωτερικώς» . Μέ 

ιiναφορά στίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία, κατηγόρησε 

τήν Κυβέρνηση δτι δέν προστατεύει έπαρκώς τά κυ

ριαρχικά δικαιώματα τής χώρας, ένώ, στόν τομέα τής 

οικονομικής πολιτικής, αν καί συμφώνησε μέ τή βα

σική γραμμή, δέν ένέκρινε τά μέσα καί τίς μεθόδους 

της γιά τήν έπίτευξη οικονομικής σταθερότητας καί 

συνθηκών αναπτύξεως. 

'Ο aρχηγός τών Φιλελευθέρων, Γ. Παπανδρέου, 

ύποστήριξε δτι ή Κυβέρνηση aποτελεί συνέχεια τής 

προηγούμενης του Συναγερμοί) καί ασκησε οξεία 

κριτική του έκλογικοD νόμου καί τοD τρόπου διεξα

γωγής τών έκλογών. 'Η καθιέρωση τριών έκλογικών 

συστημάτων aποτέλεσε παραβίαση τής συνταγματι

κά κατοχυρωμένης aρχής τής ισότητας καί ή διενέρ

γεια τής ψηφοφορίας «φαυλοκρατικό όργιο>>. Σχετι

κά μέ τή χάραξη τής έξωτερικής πολιτικής, έπανέ

λαβε τίς θέσεις του Δημοκρατικοί) Κέντρου γιά τήν 

ασκηση συνεποuς «έλληνικής έξωτερικής πολιτι

κής»> πού νά ύπαγορεύεται ιiπό τή ρεαλιστική έκτί

μηση του έθνικοD συμφέροντος, τήν ύπεράσπιση τών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων τών Κυπρίων γιά αμεση 

αυτοδιάθεση, ιiπό τήν όποία καί ύποστήριξε δτι εχει 

παρεκκλίνει ή Κυβέρνηση. 'Η Κυβέρνηση δέν ιiνέ

λαβε σταυροφορία γιά τήν ένημέρωση τής διεθνοDς 

κοινής γνώμης πάνω στό θέμα τών τουρκικών προ

κλήσεων καί βιαιοτήτων σέ βάρος του 'ΕλληνισμοD 

τής Κωνσταντινουπόλεως. Χωρίς ν' ιiμφισβητεί τόν 

πατριωτισμό, aπέδωσε στήν Κυβέρνηση ολιγοπιστία 

και ολιγωρία στήν κινητοποίηση δλων τών δυνάμε

ων του εθνους. 

Στό πεδίο τής οικονομικής πολιτικής, ό Γ. Πα

πανδρέου ισχυρίστηκε δτι δέν διέκρινε στίς δηλώ

σεις τής Κυβερνήσεως παρά μόνο κοινότυπες δηλώ

σεις χωρίς ένιαία γραμμή οίκονομικου προγράμμα

τος. Οί πρωθυπουργικές έξαγγελίες δέν είναι δυνατό 

νά κριθουν προτου ύποβληθοuν μορφοποιημένες 

στήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία. «'Εκείνο μόνον τό 

όποίον είναι απολύτως σαφές εις τάς προγραμματι

κάς δηλώσεις»>, παρατήρησε, «είναι πράγματι ή τύχη 

τών έργαζομένων: οί έργάται τότε θά ϊδουν βελτιωμέ-

νην τήν οίκονομικήν κατάστασίν των δταν συντελε

σθή ή αϋξησις τής παραγωγής καί τής παραγωγικό

τητας»>. Στή συνέχεια, κατέκρινε τήν Κυβέρνηση γιά 

τά aρνητικά μεγέθη πού έμφάνισε ή έλληνική οiκο

νομία κατά τό τελευταίο ετος καί δήλωσε δτι αναμέ

νει τήν πραγματοποίηση τής κυβερνητικής δηλώσε

ως γιά τήν έλάττωση τών στρατιωτικών δαπανών, αν 

δέν ύπάρξει πρόσθετη συμμαχική βοήθεια, στό μέ

τρο τής δικαιοσύνης, τής ίσότητας καί τής aντοχής 

του λαοϋ. 'Ο Γ. Παπανδρέου εκλεισε τήν ιiγόρευσή 

του μέ τόν iσχυρισμό δτι ή Κυβέρνηση Καραμανλή 

είναι Κυβέρνηση μειοψηφίας, στερείται ουσιαστι

κής νομιμότητας, ένώ, στό έθνικό θέμα, δέν έμπνέε

ται ιiπό αγωνιστική πίστη. 

'Ο aρχηγός του ΔΚΕΛ, Γ. Καρτάλης, αναφέρθη

κε aρχικά στό οικονομικό πρόβλημα καί ύποστήριξε 
δτι ή χώρα βρίσκεται «στό μεταίχμιο ένός πληθωρι

στικοϋ κατακλυσμου>>. 'Επικαλέστηκε αϋξηση του 

τιμάριθμου, κερδοσκοπικό κλίμα στόν έμποροβιο

μηχανικό χώρο, ανοιγμα τών λογαριασμών του δη

μοσίου, ύπέρμετρη διόγκωση τής νομισματικής κυ

κλοφορίας καί χαμηλούς ρυθμούς αυξήσεως του 

έθνικοϋ εισοδήματος πρόβλεψε <'iνοδο του έλλείμ

ματος του προϋπολογισμου καί ύποστήριξε δτι θά 

ήταν δυνατό νά έφαρμοστουν οί aρχές τής νομισμα

τικής σταθερότητας, ωστε νά έπιτευχθεί ή ισοσκέλι

ση τών τρεχουσών δαπανών καί ή όμαλή έξέλιξη τοϋ 

ισοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών. Στήν περί

πτωση αυτή θά δφειλε νά ανασταλεί ή αυξανόμενη 

απορροφητικότητα τών καθαρά καταναλωτικών δα

πανών τοϋ δημοσίου, ιiλλά καί νά μειωθουν γενικό

τερα οί κρατικές έπενδύσεις. ' Αφοϋ, τέλος, έπέκρινε 

τήν πολιτική τής έλευθερίας τών εiσαγωγών καί τήν 

ιiγροτική πολιτική τής Κυβερνήσεως, αναφέρθηκε 

καί στήν έσωτερική πολιτική κατάσταση: ή Κυβέρ

νηση παραβίασε aρχές τής δημοκρατίας- απαγό

ρευση στερήσεως τής έλευθερίας τών πολιτών χωρίς 

δικαστική aπόφαση, ίσότητα τών πολιτών aπέναντι 

στό νόμο, έλευθεροτυπία καί συνδικαλιστικές έλευ

θερίες . 'Έψεξε τήν Κυβέρνηση γιά τή μή νομιμοποί

ηση τοϋ ΚΚΕ καί γιά τή δίωξη τών μελών του, βάσει 

τοϋ νόμου περί κατασκοπίας, καί εκλεισε τήν αγό

ρευσή του aποδίδοντάς της τήν κατηγορία, δτι όδη

γεί στόν έκφυλισμό καί τόν ένταφιασμό τοϋ αiτήμα

τος τής ένώσεως τής Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα. 

'Ο πρόεδρος τής ΕΔΑ , Ι. Πασαλίδης, έπέκρινε 

τόν έκλογικό νόμο, προσήψε στήν Κυβέρνηση τή 

μομφή δτι δέν παραχώρησε τή θέση της σέ ύπηρεσι

ακή , μίλησε γιά έκλογική νοθεία καί χαρακτήρισε 

τήν πλειοψηφία πλασματική. Παρατήρησε ιiκόμη 

δτι οί προγραμματικές δηλώσεις , δχι μόνο δέν προ

ωθουν τό κυπριακό ζήτημα, ιiλλά προδιαγράφουν τό 

ναυάγιό του · καί πρότεινε τήν αμεση προσφυγή στό 

Συμβούλιο 'Ασφαλείας, σέ συνδυασμό μέ τήν κα-
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ταγγελία τών μεθόδων τής Μεγάλης Βρετανίας, τή 

διαφώτιση τής διεθνους γνώμης, τή χάραξη ανεξάρ

τητης εξωτερικής πολιτικής, τήν aποκατάσταση τής 

εθνικής ένότητας καί τήν πανελλήνια κινητοποίηση. 

Τέλος, επέκρινε τό θεσμό τής εκτοπίσεως καί τήν 

ϋπαρξη ατομικών φακέλλων· ή ι'iρνηση τής ειρηνεύ

σεως στό εσωτερικό -εJ:πε- αποσκοπεί σέ διαιώνι

ση τής πολιτικής aνωμαλίας . 

'Ο Π. Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στίς πολιτι

κές εξελίξεις μετά τό θάνατο του Στρατάρχη Παπά

γου καί παρατήρησε δτι, εστω καί αν προσωπικά δέν 

τόν ευνόησαν, θεώρησε καθήκον του νά συνδράμει 

τήν κυβερνητική παράταξη . 

«'Η aριστερά , δταν έπικρατή, κατακρατεί τήν έξουσί

αν, aλλά τήν έφαρμόζει κατά τρόπον μή εχοντα σχέσιν μέ 

τήν δημοκρατίαν. Τό μόνον τό όποίον μένει ώς θετικόν 

είναι ή δεξιά. 'Ανήκω εiς αυτόν τόν κόσμον. Ό κόσμος 

αυτός aποτελε ί τό βάθρον , έπί τού όποίου στηρίζεται καί ή 

ΕΡΕ καί αυτόν μόνον ήτο έπόμενον νά παρακολουθήσω, 

εστω καί ώς τελευταίος , καί νά παρίσταμαι εστω καί ώς 

aνεξάρτητος καί νά εύρίσκωμαι συμπαραστάτης τής Κυ

βερνήσεως καί τής ΕΡΕ» . 

Στη διάρκεια τής συζητήσεως, ό πρωθυπουργός 

δέχτηκε νά θέσει ύπόψη του άρχηγου τών Φιλελευθέ

ρων, Γ. Παπανδρέου, καί τών ι'iλλων ήγετών τής aν

τιπολιτεύσεως, aπόρρητα εγγραφα πού άφορουν τή 

διαχείριση του Κυπριακου : 

Γ. Παπανδρέου: Φρονώ δτι μειονεκτεί ή aντιπολίτευ

σις, διότι ό κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κάμνει χρήσιν 

έγγράφων, τά όποία προτιμά καί τά όποία δέν δικαιούμεθα 

νά aμφισβητήσωμεν, καί παραλείπει δσα θέλει. Αϋριον θά 

όμιλ ήσω έπί τού θέματος αυτού. Θά έπεθύμουν νά επανέλ

θω ciς τήν παλαιάν μου παράκλησιν δπως ένημερωθώ καί 

διά τών φακέλλων έπί τού θέματος. Παρακαλώ νά τεθή ciς 

τήν διάθεσίν μου τό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμβρίου , τό 

όποίον είναι γνωστόν καί εiς τούς έχθρούς μας, καί ή εκθε

σις τού κ . Λιάτη, τά τηλεγραφήματα τού έν ουασιγκτώνι 

'Έλληνος πρεσβευτού έπί τής έκθέσεως Μελά καί ή συ

νάντησίς του μέ τόν ύφυπουργόν κ . "Αλλεν . 

Κ. Καραμανλής : Σίiς είπον διατί ή Κυβέρνησις δέν υίο

θετεί τό α[τημα νά τεθούν οί φάκελλοι είς τήν διάθεσιν τών 

άρχηyών τών κομμάτων. Εiς ούδεμίαν χώραν συμβαίνει αύ

τό. 'Ά ν καθιερώσωμεν αύτή ν τήν τακτικιίν. δέν γνωρίζω 

έάν έν συνεχείg ζητηθούν καί άπό aλλους οι' φάκελλοι καί 

aν θά ειΎαι δυνατόν νά δίδωνται άκινδύνως διά τά έθνικά 

θέματα καί είς τούς aλλους οί φάκελλοι αύτοί. Συνεπώς δέν 

έπεφυλάχθην. 'Ηρνήθη ν ρητώς νά θέσω ι!π' δ ψι ν τών άρ

χηyών τών κομμάτων τούς φακέλλους. 'Ά ν iχετε άνάyκην 

ώρισμένων έyyράφων, νά καλέσω τόν κ. Θεοτόκη ν νά σίiς 

ένημερώση. 'Εκτός, βέβαια, aν θέλετε νά τό φέρωμεν ένώ

πιον τής Βουλής. 

Γ. Παπανδρέου: Δέν σάς έζήτησα νά τό φέρητε ένώπιον 

τής Βουλής. Μετατοπίζετε τό θέμα . 

Κ. Καραμανλής : ·Υπερασπίζομαι τήν θέσιν τής Κυ

βερνήσεως. 

Γ. Παπανδρέου: Σάς έζήτησα νά έφαρμόσητε τήν παρά

δοσιν τού κοινοβουλευτισμού, συμφώνως πρός τήν όποίαν 

γίνονται συμβούλια πολιτικών άρχηγών καί συμβοί>λια 

Στέμματος καί τίθενται ύπ' δψιν τών aρχηγών τών κομμά

των οί φάκελλοι. ' Η παράδοσις α()τη άνακόπτεται διά 

πρώτην φοράν έπί τών iδικών σας ήμcρών. 

Κ. Καραμανλής: 'Η Κυβέρνησις φέρει δλην τήν εύθύ

νην τής διαχειρίσεως τού έξωτερικού αι!τοίί θέματος, χωρίς 

νά άρνήται τό δικαίωμα είς τήν άντιπολίτευσιν νά έλέyχη 

τήν Κυβέρνησιν καί έπί τής έξωτερικής πολιτικής. Είμαι 

ι!ποχρεωμένος νά σταθμίσω τάς εύθύνας καί νά έμπιστευθώ 

είς τήν Βουλή ν μόνον τά iyyραφα, τά όποία νομίζω δτι εiς 

στιyμάς κρισίμους δέν βλάπτουν. 

Γ. Παπανδρέου: Διά πρώτην φοράν ή σημερινή Κυβέρ

νησις aρνείται δχι μόνον τήν καθολικήν ένημέρωσιν, άλ

λά καί τήν συγκεκριμένην ένημέρωσιν i;πί τών κειμένων, 

περί τών όποίων ώμίλησα. 'Ενώ εχει κείμενα, τά όποία 

εύρίσκονται είς τήν διάθεσιν τής άγγλικής Κυβερνήσεως, 

δέν τά δίδει είς τούς 'Έλληνας aρχηγούς. 'Αποδεικνύει 

τούτο δτι ή Κυβέρνησις φοβείται τήν aλήθειαν. 

Κ. Καραμανλής: 'Η Κυβέρνησις έχειρίσθη μέ τόσην 

εύσυνειδησίαν καί τόσον θάρρος τό Κυπριακόν, dJστε νά 

μ ή /Jχη νά φοβήται τίποτε. Θά rϊθελα νά έρωτήσω τόν άξιό

τιμον άρχηyόν τών Φιλελευθέρων, ό όποίος Υ'ιι'ωρίζει καί 

έκτιμι'i τήν δυσχέρειαν, τήν όποίαν παρουσιάζει τό πρό

βλημα τούτο, διατί καταλογίζει είς ήμίiς iλλειψιν θάρρους 

είς τήν διαχείρισιν τού κυπριακού θέματος; Διατί, μετά τήν 

άπελευθέρωσιν, τήν στιγμήν κατά τήν όποίαν ή το δυνατόν 

ώς μέyα έθνικόν θέμα νά τεθή τό Κυπριακόν, διατί δέν τό 

/Jθεσε, καί διατί τό 1950-52, δταν τό πρώτον δ κυπριακός 
λαός διετύπωσε τό αί'τημα τής αύτοδιαθέσεως, διατί δέν 

κατέστη δυνατόν τότε νά προβληθή τό αϊτημα τούτο; Δέν 

θέλω νά ε[πω μέ τούτο δτι σείς εί'χατε όλιyώτερον θάρρος 

τού ίδικού μου. Συνεφώνησα μέ τήν aποψίν σας δτι ε[ς 

ούδένα ε[ς τήν ύπόθεσιν ταύτην δύναται νά καταλοyισθή 

καθ' οίονδήποτε τρόπον μειωμένος πατριωτισμός, άλλά 

δέν δύνασθε νά ύποστηρίζητε δτι ή Κυβέρνησις ύστέρησε 

θάρρους διά νά κάμη πι'iν τό δποίον έπέβαλλε τό έθνικόν 

συμφέρον έπί τού θέματος. 

»Σiiς έδήλωσα κατά τήν συνάντησίν μας είς τό ι!πουρ

yείον 'Εξωτερικών δ τι έάν r'ίθελον προκύψει εΙδικά περι

στατικά, έπί τών όποίων θά ι}θέλατε πληρεστέραν ένημέ

ρωσιν ... 

Γ. Παπανδρέου: Δέχεσθε έπομένως νά τεθούν ύπ' δψιν 

μου τά κείμενα; 

Κ . Καραμανλής : Δίδετε lναν τόνο~·. ό δποίος ι!ποχρεώ

νει τήν Κυβέρνησιν νά διαμαρτυρηθή. 'Ε δήλωσα άπ' άρ

χής δτι ε{μαι πρόθυμος νά συμβάλω είς τήν δημιουργίαν 

ι]ρέμου άτμοσφαίρας διά τήν διεξαyωyή~· τής συζητήσεως, 

άλλά δταν άμφισβητείτε τήν άξιοπρέπειαν τού προέδρου 

τής Κυβερνήσεως, προβαίνοντος είς ύπευθύνους δηλώσεις 

ένώπιον τής Βουλής, φοβούμαι δτι κι νδυνεύομεν νά μεταβά

λωμεν τήν αlθουσαν ταύτη ν είς πταισματοδικείον. 'Όταν ό 
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πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ύπευθύνως επί συγκεκριμένου 

θέματος κάμνη άνακοινώσεις είς τήν Βουλήν δέν νομίζω 

δτι είναι ορθόν νά άμφισβητήται ή είλικρίνειά του. 

Γ. Παπανδρέου : Δοκιμάζω καί εκπληξιν καί λύπην διά 

τήν aπάντησιν τοϋ κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως. Μέ έκ

πλήττει ό ίσχυρισμός του δτι είς τάς ήμέρας τής aπελευθε

ρώσεως, τό φθινόπωρον τοϋ 1944, δτε έδίδετο ή σκληρά 
μάχη τής ύπάρξεως, δτι ήτο δυνατόν κατά τάς ή μέρας έκεί

νας νά θέσω τό θέμα τής Κύπρου. 'Εάν ό κ . πρόεδρος εχη 

τοσοϋτον αϊσθημα πολιτικής έπικαιρότητος διά τήν δια

χείρισιν τών έθνικών θεμάτων, μaς έμπνέει βαρυτάτας 

aνησυχίας . 'Αποσαφηνίζω τό έρώτημα. Πέραν τοϋ γενι

κοϋ φακέλλου ζητώ συγκεκριμένα κείμενα. 

Κ. Καραμανλής: Είναι είς τήν διάθεσίν σας. Νά έλθετε 

αύριον τό πρωί είς τό γραφείον μου νά λάβετε γνώσιν. 

Άλλά σiiς πληροφορώ δτι δέν θά δυνηθώ εν συνεχείrι νά 

τά άρνηθώ είς aλλους. 

Γ . Παπανδρέου : Εuχαρίστως δέχομαι τήν aπάντησίν 

σας. 

Κ . Καραμανλής : Θά παρεκάλουν νά εκτιμήσητε τήν 

επιφύλαξιν τής Κυβερνήσεως. ·Υποθέτω δτι ή Βουλή 

οφείλει νά άναγνωρίση τήν ύποχρέωσιν τής Κυβερνήσεως, 

εάν ώρισμένα θέματα άφορώντα τήν εξωτερική ν πολιτική ν 

τής χώρας νομίζη δτι πρέπει νά τά προστατεύη άπό τήν 

δημοσιότητα, τότε νά τά προστατεύη . Αύτό εlναι ή άρχή 

είς δλας τάς χώρας. Διότι άπό τήν στιγμήν πού τά πολιτικά 

μυστικά, τά άφορώντα τάς εξωτερικάς σχέσεις, έλθουν είς 

τήν δημοσιότητα, ύποτίθεται δτι δίδετε δπλα είς τούς άντι

πάλους. Δι ' αύτό ή μ ή παροχή τοD φακέλλου εlναι κάτι τό 

όποίο ν συμβαίνει είς δλας τάς χώρας καί είς δλας τάς επο

χάς. 

Μέ αφορμή, τέλος, τήν επαναφορά στό θέμα του 

εκλογικου νόμου από τόν Ν . Μπακόπουλο, παρενέβη 

καί πάλι στή συζήτηση ό πρωθυπουργός. 

Ν . Μπακόπουλος: Κύριοι βουλευταί, δέν θά είσέλθω είς 

έξέτασιν τοϋ έκλογικοϋ συστήματος, διότι πολλοί έδέχθη

σαν τήν μ ή ορθότητα τοϋ έκλογικοϋ νόμου aφ ' ένός, καί 

aφ' ετέρου τό καθαρώς στενόν aποτέλεσμα τοϋ έκλογικοϋ 

νόμου εχει έπέλθει καί τό aποτέλεσμα αuτό θά κριθή aπό 

τό έκλογοδικείον . Ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δταν 

συνεζητείτο τό έκλογικόν νομοσχέδιον είς τήν Βουλήν, 

είπεν δτι ή συχνή μεταβολή τοϋ έκλογικοϋ νόμου aγει είς 

aνυποληψίαν τοϋ πολιτικοϋ κόσμου . 

Κ . Καραμανλής: 'Επιμένω είς τήν aποψιν αύτήν καί 

συμφωνώ μέ τήν aποψιν τοD άξιοτίμου άρχηγοD τών Φιλε

λευθέρων, δτι είναι άνάγκη κάποτε νά ύπάρξη πάγιος καί 

μόνιμος εκλογικός νόμος, διότι είναι τό βασικόν μέτρον 

τής εξυγιάνσεως τής δημοσίας μας ζωής. 'Εάν ή ίδική μου 

Κυβέρνησις μετέβαλε τόν εκλογικόν νόμον, μετέβαλε έναν 

νόμον, τήν άλλαγήν τοD όποίου ήξίου δλος ό πολιτικός 

κόσμος. Συνεπής πρός τήν δήλωσιν τήν όποίαν έκαμα fiμα 

τφ σχηματισμφ της, επελήφθην τής μεταβολής τοD εκλο

γικού νόμου, διότι διά τοD τρόπου αύτοD ίκανοποίουν κα

θολικόν αίτημα τοD πολιτικού κόσμου. 

Στήν ψηφοφορία, μετά τήν όλοκλήρωση τής συ

ζητήσεως επί των προγραμματικών δηλώσεων, ή 

Κυβέρνηση εξασφάλισε, μέ 165 ψήφους ύπέρ καί 125 
κατά, τήν ψήφο εμπιστοσύνης τής Βουλής 17 • 

Μέ αφορμή τή συζήτηση στή Βουλή, ή «Καθη

μερινή» δημοσίευσε σχόλιο αφιερωμένο στό πρόσω

πο του Κ. Καραμανλή μέ τόν τίτλο«' Η πρώτη μάχη 

του»: 

Κατά τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν τής Βουλής έση

μειώθη ενα γεγονός : ό κ. Καραμανλής εδωσεν ώς aρχηγός 

έντός τής αίθούσης, τήν πρώτην του κοινοβουλευτικήν μά

χην είς μίαν σύντομον παρέμβασιν, τήν εδωσεν έναντίον 

άναμφισβητήτου πολιτικοϋ ρήτορος, τοϋ κ . Παπανδρέου , 

καί τήν έκέρδισεν. 'Εκυριάρχησε τής αίθούσης . Διατί; Διό

τι ό κ. Καραμανλής χρησιμοποιεί μίαν τεχνική ν ι'iγνωστον 

είς τούς aντιπάλους του: λέγει τήν aλήθειαν δπως είναι ή 

άλήθεια, «σαφής, διαυγής, πειστική» 1 χ . 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

. Ο ύπουργός Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, σέ ανακοι
νώσεις πρός τούς 'Έλληνες καί ξένους δημοσιογρά

φους, αναπτύσσει τό τουριστικό πρόγραμμα τής Κυ

βερνήσεως καί εξαίρει τήν προσπάθεια των τελευ

ταίων ετών γιά τήν τουριστική άνάπτυξη τής χώρας . 

·Η πολιτική τής Κυβερνήσεως στόν τομέα του 

τουρισμου απεικονίζεται στόν προγραμματισμό σει

ρίiς εργων, ειδικότερα ξενοδοχείων καί μοτέλ, του

ριστικών περιπτέρων, όδικών σταθμών, εκσυγχρονι

σμένων πλάζ, κέντρων αναψυχής, κατάλληλα δια

μορφωμένων χώρων καί γενικά εργων ύποδομής 

-iδίως φεστιβάλ ύψηλής καλλιτεχνικής στάθμης

καί στήν όργάνωση τής παροχής ύπηρεσιών πρός 

τούς τουρίστες μέ τή δημιουργία τουριστικών σχο

λών καί σχολών ξεναγών . Μέ τόν τρόπο αuτό δια

μορφώθηκε γιά πρώτη φορά στή χώρα όλοκληρωμέ

νη τουριστική πολιτική, προορισμένη νά εφαρμο

στεί από τόν άναδιοργανωμένο ΕΟΤ. 

Εiδικότερα, σχετικά μέ τά Ι::ργα του τρέχοντος 

!::τους, ό ύπουργός Προεδρίας αναφέρθηκε στήν απο

περάτωση καί τή λειτουργία νέων ξενοδοχειακών 

μονάδων καί ξενώνων στήν Καστοριά, τή Σαμοθρά

κη, τήν 'Ύδρα, τό Ναύπλιο, τόν 'Όσιο Λουκίi καί τά 

Μετέωρα, τήν όλοκλήρωση Ι::ργων ύδρεύσεως στούς 

Δελφούς καί τήν 'Αρχαία 'Ολυμπία, τήν εκτέλεση 

τών όδών Κέρκυρας-' Αχιλλείου, Λιανοκλαδίου-

, Υπάτης, Κιάτου-Σικυώνος, Μυκόνου-' Αγίου Στεφά

νου, Δ ιστό μου-· Οσίου Λουκίi, Καλαμπάκας-Μετεώ

ρων, Κέρκυρας-Πέλεκα, Σαμοθράκης-Παλαιοπόλε

ως, 'Ανδριτσαίνης πρός Ναό Έπικουρίου 'Απόλ

λωνα, Κάστρου-Κυλλήνης, Ζαχάρως-Καϊάφα καί 

'Ηρακλείου-Φαιστου. Παράλληλα, ό ΕΟΤ !::χει 

προγραμματίσει καί εκτελεί Ι::ργα ξενοδοχειακά στό 

'Αργοστόλι, τή Ζάκυνθο, τήν Πάφο, τή Σκύρο, τήν 
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Πύλο, τούς Δελφούς, τό Ναύπλιο καί τή Σύρο, ένώ 

στό στάδιο τής μελέτης η τής δημοπρασίας βρίσκον

ται καί Ciλλα -στή Θάσο, τή Φιγαλία, τή Σάμο, τήν 

Πορταριά, τή Ζαγορά, τήν Τσαγκαράδα καί τή Μο

νεμβασία. Στό πλαίσιο, έξάλλου, τών εργων διαμορ

φώσεως του περιβάλλοντος χώρου τής 'Ακροπόλε

ως, ό ΕΟΤ κατασκευάζει εiδικό περίπτερο δίπλα 

στόν "Α γιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Τσάτσος ύπογράμμισε δτι, πέ

ρα aπό τίς πολλές καί συγκεκριμένες βελτιώσεις του 

τουριστικου συστήματος, aνοίγεται μία πλατειά 

προοπτική γιά τό μέλλον· καί έξήρε δύο σημεία καί

ριας σημασίας γιά τήν τουριστική ανάπτυξη τής χώ

ρας, πρός τά όποία καί θά στραφεί τό ενδιαφέρον τής 

Κυβερνήσεως: τήν ύπό μελέτη σύνδεση τής 'Ιταλίας 

μέ τήν 'Ελλάδα, μέσω πλοίου-πορθμείου, τό όποίο 

θά διευκολύνει καί τήν όδική επικοινωνία μέ τή δυ

τική Ευρώπη, καί τήν aνέγερση στήν 'Αθήνα μεγά

λου, «aμερικανικου» τύπου, ξενοδοχείου. Παράλλη

λα, μέ τή μέθοδο τής aποδεσμεύσεως τών κεφαλαίων 

όρισμένων aσφαλιστικών οργανισμών, οiκοδομουν

ται ηδη πέντε ξενοδοχεία στήν πρωτεύουσα, δυνά

μεως 1500 περίπου κλινών. Πρός τήν 'ίδια κατεύθυν
ση στρέφεται καί ή πιστοδότηση τών iδιωτών ξενοδό

χων, στήν 'Αθήνα καί τήν έπαρχία. 'Αποδοτική, τέ

λος, εχει aποδειχτεί ή έκτέλεση aπό τόν ΕΟΤ, μέ 

κεφάλαια του κρατικου προϋπολογισμου, διαφόρων 

τουριστικών εργων -iδίως ξενοδοχείων καί εργων 

όδοποιίας. 

Πέρα aπό τήν aντιμετώπιση του προβλήματος 

τής Ciνετης στεγάσεως, ό ΕΟΤ οργανώνει σέ όλοέ

να ευρύτερη κλίμακα εκδρομές καί περιηγήσεις, 

προκειμένου νά διευκολύνει τήν επίσκεψη τών πιό 

σημαντικών τουριστικών χώρων τής επικράτειας καί 

νά προβάλει δσους δέν είναι aκόμη έξίσου γνωστοί. 

'Ενδεικτικά, σέ έκδρομές μέ τουριστικά λεωφορεία 

η μέ τό ναυλωμένο πλοίο «Σεμίραμις»> ελαβαν μέρος 

16.817 ξένοι περιηγητές. τέλος, σοβαρή προσπάθεια 
καταβάλλεται στόν τομέα τών γενικότερων τουρι

στικών εκδηλώσεων, μέ iδιαίτερη εμφαση στήν οργά

νωση παραστάσεων aρχαίου δράματος aπό τόν 'Ορ

γανισμό του 'Εθνικου Θεάτρου στήν 'Επίδαυρο καί 

τήν καθιέρωση του Φεστιβάλ 'Αθηνών -καλλιτε

χνικά γεγονότα πού εχουν σχολιαστεί ευνοϊκά καί 

εχουν προκαλέσει ζωηρό διεθνές ένδιαφέρον. «Κατ' 

αυτόν τόν τρόπον» -κατέληξε ό ύπουργός Προεδρί

ας- «ή . Ελλάς επαυσε νά είναι ή χώρα, ή όποία 
προσφέρει εiς τόν ξένον μόνον τά τοπία της, τάς 

aρχαιότητας καί τά ποικίλα σπόρ, τά όποία ευνοεί ή 

διαμόρφωσίς της. Γίνεται κέντρον έξαιρετικόν Ciλ

λων εκδηλώσεων, πνευματικών καί ψυχαγωγίας». 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τά μέλη διακομματι-

κής επιτροπής, επιφορτισμένης νά του ύποβάλει τά 

αiτήματα τών καπνοπαραγωγών, δπως διαμορφώθη

καν σέ κοινή σύσκεψη μέ τούς εκπροσώπους τών 

καπνοπαραγωγικών περιφερειών: γενίκευση του μέ

τρου τής ρυθμιστικής παρεμβάσεως γιά δλες τίς πε

ριφέρειες καί γιά δλες τίς ποικιλίες , αϋξηση τών τι

μών, aποφυγή αναμίξεως του εμπορίου στή ρυθμι

στική παρέμβαση καί Ciμεση εξαγγελία μέτρων, ύπο

χρέωση τών καπνεμπόρων νά καταβάλουν συμπλη

ρωματικό τίμημα γιά τά καπνά πού aγόρασαν σέ 

aπαράδεκτα χαμηλές τιμές. 

Στή συνέχεια, ή σχετική aνακοίνωση τής εκτε

λεστικής έπιτροπής τών συνεταιριστικών οργανώ

σεων αναφέρεται στίς θέσεις καί aπόψεις του πρωθυ

πουργου: 

«'ο κ . πρωθυπουργός Ι;δήλωσεν δτι aποδέχεται τήν γε

νίκευσιν τού μέτρου της ρυθμιστικης παρεμβάσεως διά 

όλόκληρον τήν χώραν καί διά δλας τάς ποικιλίας καί δπως 

τό καθορισθέν ποσόν τών 6 εκατομμυρίων όκάδων αuξηθη 
είς 8 εκατομμύρια, μέ προοπτικήν αuξήσεως της ποσότη
τος, αναλόγως τών παρουσιασθησομένων αναγκών. 

»Διά τό ζήτημα της αναμίξεως τού εμπορίου έδήλωσεν 

δτι ή χρησιμοποίησις tνός μόνου οργάνου διά τήν ρυθμι

στικήν παρέμβασιν εΙχεν υίοθετηθεί κατ' aρχάς, aλλά λό

γω aντιδράσεων ή Κυβέρνησις aπεφάσισε νά χρησιμοποιή

ση καί τό καπνεμπόριον, διότι ύπεστηρίχθη δτι τούτο θά 

συνετέλει εiς τήν ταχυτέραν aπορρόφησιν τών καπνών. 

>>Πάντως, δμως, !;δήλωσε, θά ληφθούν διασφαλιστικά 

μέτρα διά νά άποτραπή ή έκμετάλλευσις τών καπνοπαρα

γωγών. 

»'Όσον aφορά τό ζήτημα της εξαγγελίας τών μέτρων, 

l;δήλωσεν δτι εδωσεν εντολήν δπως επισπευσθούν αί δια

τυπώσεις διά τήν aμεσον εφαρμογήν διά πράξεως τού 

'Υπουργικού Συμβουλίου κυρωθησομένης βραδύτερον ύπό 

της Βουλης». 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο βασιλεύς Παυλος, συνοδευόμενος aπό τόν 

ύπουργό 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαλη

γούρα, επισκέφθηκε καί παρακολούθησε τήν εναρξη 

τής λειτουργίας του έργοστασίου Λάρυμνας . 

'Η νέα βιομηχανική μονάδα εμπλουτίζει καί κα

τεργάζεται τό νικελιουχο σιδηρομετάλλευμα πού έξά

γεται aπό τά πλούσια μεταλλεία πού βρίσκονται 

κοντά στή Λάρυμνα . 'Όπως i:γινε γνωστό, ό Π. Μπο

δοσάκης-' Αθανασιάδης εχει aποφασίσει νά κατα

σκευάσει έργοστάσιο χαλυβουργίας, τό όποίο θά κα

τεργάζεται νικελιουχο σίδηρο, μέ σκοπό τήν παρα

γωγή σιδήρου μεγάλης aνθεκτικότητας καί χάλυβα. 

Στό εργο τής Λάρυμνας aναφέρεται Ciρθρο του Κ. 

Ρουσσέν μέ τίτλο <<Λάρυμνα: ή πύλη πρός τήν βιο

μηχανικήν aνάπτυξιν», δπου aρχικά επισημαίνεται: 

'Αρκετή δόσις φαντασίας χρειάζεται νά βοηθήση 

εκείνον πού θά θελήση νά φωτισθη κάπως περισσότερον 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



52 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

σχετικώς μέ τό μέταλλον νικέλιον . Δέν πρόκειται διά τάς 

χημικάς η τεχνικάς του ίδιότητας, άλλά διά τήν παραγω

γήν του. Διότι τό νικέλιον είναι μέταλλον, πού ή χρησιμό

της του είναι άντιστρόφως άνάλογος τής άφθονίας, μέ τήν 

όποίαν ή γή τό κρύπτει είς τά σπλάχνα της. 

'Από τάς 150.000 τόννων τής ετησίας παραγωγής τοϋ 
μετάλλου αύτοϋ πού παρουσιάζεται τόσον περιζήτητον 

από δλας τάς μεγάλας μεταλλουργικάς βιομηχανίας τοϋ 

κόσμου, 115.000 τόννοι προέρχονται από τόν Καναδaν, είς 
τόν ορυκτόν σιδηροπυρίτην τοϋ όποίου άπαντaται τό νικέ

λιον είς άναλογίαν μέχρι 3%. Οί 6.000 περίπου τόννοι πού 
άποτελοϋν τήν άναλογίαν τής Νέας Καληδονίας, είς τήν 

ετησίαν παγκόσμιον παραγωγήν, λαμβάνονται άπό τά είς 

τήν περιοχήν εκείνην κοιτάσματα γαρνιερίτου. Τά ύπό

λοιπα συμπληροϋνται άπό τήν Ρωσίαν, μέ ετησίαν παρα

γωγήν 25.000 τόννων καί δέν άπομένει παρά τό ... εξοργι
στικώς ελάχιστον ποσοστόν τοϋ 3% διά όλόκληρον τόν 
ύπόλοιπον κόσμον. 

Θά απετέλει θρασύτατον άίτημα, απαίτησιν απίθανον 

διά τήν 'Ελλάδα, τόπον τής κατηραμένης «λιτότητος» καί 

τοϋ σεμνοπρεποϋς σεβασμοϋ πρός τήν καθεστηκυίαν πε

λωρίαν αδικίαν τής άνισότητος εν τti διανομti τοϋ παγκο

σμίου πλούτου, νά εμφανισθώμεν απαιτοϋντες μερίδιον 

από τό κάτισχνον αύτό ύπόλοιπον των 3% πού άπομένει 
μετά τήν πανδαισίαν τών τριών προαναφερθέντων πλουσί

ων, τοϋ Καναδά, τής Ρωσίας καί τής Νέας Καληδονίας. Ή 

«)(οσκινοϋ» δέν είναι δυνατόν νά θέτη είς ϊσην μοίραν τόν 

aνδρα της μέ τούς <<πραματευτάδερ>. 

Καί δμως, διά μίαν εστω φοράν, ό εωσφόρος τής ελλη

νικής πτωχείας εσπασε τό πόδι του. ·Ο σύζυγος τής «ΚΟ

σκινοϋς» εμφανίζεται εντός ολίγων εβδομάδων είς τήν 

παγκόσμιον εύωχίαν των «πραματευτάδων», είς τήν παγκό

σμιον μεταλλευτικήν άγοράν. 'Ο γαρνιερίτης τής Λαρύ

μνης, μέ περιεκτικότητα νικελίου 1-3%, θά άρχίση νά λαμ
βάνη μετά τήν σχετική ν κατεργασίαν εν 'Ελλάδι τήν 

aγουσαν πρός τήν διψαλέαν διά σιδηρονικέλιον εύρωπαϊ

κήν μεταλλουργικήν άγοράν. 

Στή συνέχεια, άφοu άναφέρεται στίς άγονες προ

σπάθειες του παρελθόντος, ό άρθρογράφος ύπογραμ

μίζει: 

'Όπως δμως ηδη ελέχθη, τά πλουσιώτερα κοιτάσματα 

τοϋ μεταλλειοφόρου στρώματος τής Λαρύμνης είχον ηδη 

εξαντληθή από τήν μέχρι τοϋδε διάθεσιν τοϋ άκατεργά

στου ορυκτοϋ. Τά ύπάρχοντα σήμερον άποθέματα ορυ

κτοϋ, ύπολογιζόμενα είς 70-100 εκατομμύρια τόννων, είναι 
πτωχά είς περιεκτικότητα νικελίου, μέχρι σημείου μή επι

τρέποντος τήν επεξεργασίαν των διά τήν παραγωγήν κα

θαροϋ νικελίου . Τό μετάλλευμα δμως περιέχει είς μεγάλην 

ποσότητα σίδηρον καί μέ τό ύπάρχον νικέλιον είναι δυνα

τή ή παραγωγή σιδηρονικελίου, ενός προϊόντος τό όποίον 

είναι περιζήτητον καί χρησιμοποιείται είς εύρυτάτην κλί

μακα από τήν εύρωπαϊκήν μεταλλουργία ν διά τήν παραγω

γήν εύγενών ποιοτήτων χάλυβος. 

'Η ανάδοχος εταιρία ηρχισεν δμως τάς προκαταρκτι

κάς μελέτας καί ερεύνας της, ενω ταυτοχρόνως μέ τήν ανά

πτυξιν τών ύπογείων εργασιών προέβαινεν είς τήν εναρξιν 

κατασκευής των διαφόρων επιφανειακών εργων. 

Είναι 'ίσως ή πρώτη φορά πού, παρά τήν άφθονίαν σιδή

ρου, ό μαγνήτης τών 'Αθηνών δέν ετράβηξε πρός τό μέρος 

του μίαν τόσον κεφαλαιώδους σημασίας διά όλόκληρον 

τήν χώραν επιχείρησιν. Διότι ή φράσις «επιφανειακαί εγ

καταστάσεις» πιθανόν εκ πρώτης όψεως νά μή λέγη καί 

πολλά πράγματα, είς τήν Λάρυμναν δμως, είς τάς δύο αύτάς 

λέξεις περιλαμβάνεται ενα πλήθος πραγμάτων, των όποίων 

ή είς χρήμα αποτίμησις εκφράζεται μέ τό ποσόν των 

180.000.000 σημερινών δραχμών η 6.000 000 δολλαρίων. 
Γραμμή ύψηλής τάσεως διά τήν μεταφοράν Ί'jλεκτρικοϋ 

ρεύματος εκ τοϋ εργοστασίου 'Αλιβερίου, δίκτυον ύδρεύ

σεως, δίκτυον πεπιεσμένου άέρος διά τά τρύπανα μέ τά 

όποία θά γίνεται ή εξόρυξις τοϋ ορυκτοϋ μεταλλεύματος, 

σιδηροδρομική γραμμή «ντεκοβίλ» 0,75 μ. καί μήκους 16 
χιλιομέτρων διά τήν μεταφοράν τοϋ μεταλλεύματος από 

τοϋ ορυχείου είς τήν παραλίαν τής Λαρύμνης, δπου καί τό 

εργοστάσιον επεξεργασίας, μία όλόκληρος κωμόπολις 

2.500 τουλάχιστον κατοίκων πού θά αποτελέσουν τό εργα
τοτεχνοϋπαλληλικόν προσωπικόν τής επιχειρήσεως καί τέ

λος αύτό τοϋτο τό μεταλλουργικόν εργοστάσιον μέ δύο 

γερανογεφύρας, σιλό, τριβεία, μεταφορικάς ταινίας, άνα

μικτήρια, περιστρεφόμενον όριζόντιον κλίβανον μήκους 

90 μέτρων καί δύο προβλήτας διά τήν φόρτωσιν καί εκ
φόρτωσιν. Αύτά δλα καί aλλα ύπονοεί ό δρος «επιφανεια

καί εγκαταστάσεις» η ό άριθμός 180.000.000 δραχμών 19 • 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Συνέρχεται σέ πρώτη συνεδρίαση τό Συμβούλιο 

Προγράμματος, τό όποίο συστάθηκε μετά άπό κυβερ

νητική πρωτοβουλία, μέ τή συμμετοχή -μεταξύ 

άλλων- του διοικητή, ώς προέδρου, καί του ύποδιοι

κητή τής 'Εθνικής Τράπεζας τής 'Ελλάδος, έκπροσώ

πων άρμόδιων ύπουργείων καί του έπιστημονικου κό

σμου, καθώς καί του προέδρου του Συνδέσμου Βιο

μηχάνων. 

'Ως εργο του Συμβουλίου εχει όριστεί ή μελέτη 

θεμάτων πού σχετίζονται μέ τά προγράμματα οίκο

νομικής άναπτύξεως τής χώρας, καθώς καί ή έπεξερ

γασία προγραμμάτων καί ή ύποβολή σχετικών προτά

σεων. 

'Η σύσταση του Συμβουλίου Προγράμματος 

προδιέγραψε τήν τάση γιά τή δημιουργία τών κα

τάλληλων όργάνων γιά τήν άποτελεσματική έφαρ

μογή πολιτικής άναπτύξεως, θεμελιωμένη σέ μακρο

χρόνιο οίκονομικό προγραμματισμό. "Ως τό 1952, οί 
κυβερνητικές προσπάθειες είχαν άποβλέψει στήν 

έπισήμανση τών άναγκών τής χώρας μέ τή μορφή 

οίκονομικών προγραμμάτων καί μέ στόχο τήν έξα

σφάλιση έξωτερικής βοήθειας. Τό «Πρόγραμμα Οί

κονομικής 'Αναπτύξεως» είχε καταρτιστεί τό 1953 
γιά μιά τριετία καί μέ στόχους πού έντοπίζονταν 

στήν άποκατάσταση τής νομισματικής ίσορροπίας. 

'Ήδη, κάτω άπό τήν πίεση τής άνάγκης γιά ταχύρ

ρυθμη οίκονομική άνάπτυξη, καταβάλλονταν σύντο

νες προσπάθειες μέ στόχο τή δημιουργία τής βασι-
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κης προϋποθέσεως γιά τήν κατάρτιση προγραμμά

των, τήν κατάλληλη δηλαδή οργάνωση τών τεχνι

κών ύπηρεσιών γιά τή συλλογή καί επεξεργασία του 

ύλικου καί τήν άνάληψη του εργου του προγραμμα

τισμου. 

Τρείς μέρες aργότερα, ό ύπουργός ' Εμπορίου καί 

Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρας, άνακοίνωσε δτι, 

ενόψει της εξαιρετικης σημασίας πού άποδίδει ή 

Κυβέρνηση στήν εξέλιξη τών τιμών τών βασικών ει

δών πού επηρεάζουν τόν τιμάριθμο καί προκειμένου 

νά ύποβοηθηθοϋν τά γενικότερα μέτρα νομισματικης 

πολιτικης, aποφασίστηκε ή δημιουργία εiδικοϋ οργά

νου «συνεχοϋς παρακολουθήσεως της πορείας τών 

τιμών πρός εξακρίβωσιν τών συγκεκριμένων αιτίων 

τά όποία προκαλοϋν τάς άνατιμήσεις». Συγκεκριμέ

να, μέ άπόφαση τοϋ πρωθυπουργοϋ, συστάθηκε επι

τροπή τιμών καί τιμαρίθμου καί, ύπό αύτήν, ειδική 

ύπηρεσία τιμών καί άναλύσεως κόστους. Πρόεδρος 

της επιτροπης όρίστηκε ό ύποδιοικητής της 'Αγρο

τικης Τραπέζης καί μέλη άνώτατα στελέχη του κρα

τικοϋ μηχανισμοϋ καί γνωστοί εμπειρογνώμονες. 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Μετά τήν άνάπτυξη τών κύριων κατευθύνσεων 

άπό τόν 'ίδιο τόν πρωθυπουργό, κατά τήν άνάγνωση 

τών προγραμματικών κατευθύνσεων της Κυβερνή

σεως, ό ύπουργός Συντονισμοϋ επεξηγεί τό κυβερνη

τικό οικονομικό πρόγραμμα. Σύμφωνα μέ τίς παρα

τηρήσεις πολιτικών κύκλων, ή άναλυτικότερη πα

ρουσίαση τείνει νά επιβεβαιώσει δτι εχει, γιά πρώτη 

'ίσως φορά, καταρτιστεί άπό έλληνική Κυβέρνηση 

οικονομικό πρόγραμμα βασισμένο σέ πραγματιστικά 

δεδομένα καί ίκανό νά εξασφαλίσει τήν άνύψωση 

του βιοτικοϋ επιπέδου τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

Οί μακρές επεξηγηματικές άνακοινώσεις του κυ

βερνητικοϋ οικονομικοϋ προγράμματος, εχουν ώς 

έξης: 

«Μετά τήν συζήτησιν είς τήν Βουλήν καί τήν εγκρισιν 

ύπ ' αύτή ς τοϋ κυβερνητικοϋ προγράμματος, προχωροϋμε 

τώρα ταχέως είς τήν πραγματοποίησίν του. Είς τόν οίκο

νομικόν τομέα ή προσπάθειά μας aποβλέπει, έν τελευταί~ 

aναλύσει, είς τήν αϋξησιν τής παραγωγής διά τής κινητο

ποιήσεως τοϋ εργατικοϋ δυναμικοϋ καί τής aξιοποιήσεως 

τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας μας . Μακράν 

πάσης aπαισιοδοξίας, πιστεύω δτι είναι δυνατή ή οΙκονο

μική aνάπτυξις τής πατρίδος μας, rοστε καί έργασία νά 

ύπάρξη καί τό έπίπεδον ζωής νά aνυψωθή, κατανεμομένου 

δικαίως τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος. 'Ήδη οί έπί κεφαλής 

τών παραγωγικών ύπουργείων συνάδελφοί μου επεδόθησαν 

εκαστος είς τόν τομέα του, είς τήν εφαρμογήν τοϋ οlκονο

μικοϋ προγράματος τής Κυβερνήσεως. 'Εντός τών ή μερών 

θά καταθέσουν εΙς τήν Βουλή ν τά σχετικά νομοσχέδια, ενώ 

παραλλήλως λαμβάνονται τά διοικητικά καί οργανωτικά 

μέτρα. 

»Θεωρώ σκόπιμον δπως aπό τοϋδε aπαριθμήσω τάς 

βασικάς κατευθύνσεις καί τά κυριώτερα εκ τών συγκεκριμέ

νων μέτρων τής κυβερνητικής οΙκονομικής πολιτικής, ϊνα 

ό λαός καί αί οργανώσεις τών τάξεων λάβουν σαφεστέραν 

εΙκόνα καί παράσχουν τήν aπαραίτητον συμβολή ν των διά 

τήν έπιτυχίαν τοϋ κυβερνητικοϋ εργου, τό aποτέλεσμα τής 

όποίας θά είναι δι' δλους οοφέλιμον καί συμφέρον. 'Εντός 

ολίγου χρόνου θά δημοσιευθή πενταετές μακροχρόνιον 

πρόγραμμα , διαιρούμενον εΙς 5 έτήσια τοιαϋτα, περιλαμβά
νοντα δλα τά aμέσου aποδόσεως ί:ργα, εν συνδυασμι!J πρός 

τά aνάλογα έτήσια τμήματα τοϋ μακροχρονίου προγράμ

ματος . Τό πρόγραμμα τοϋτο θά χρηματοδοτηθή εΙς συνάλ

λαγμα εκ τής βοηθείας τών εξωτερικών πιστώσεων καί εν 

μέρει έκ τοϋ παρ' ήμίν συναλλαγματικοϋ aποθέματος, εΙς 

δραχμάς δέ έκ τοϋ προϋπολογισμοϋ καί τής εσωτερικής 

aποταμιεύσεως, καταλλήλως ένισχυομένης. 

»Αί γενικαί κατευθύνσεις τοϋ έν λόγφ προγράμματος 

είναι αί έξής: 

))Δεδομένου δτι τό μεγαλύτερον τμήμα τοϋ πληθυσμοϋ 

aσχολείται μέ τήν γεωργίαν, ή Κυβέρνησις aποδίδει ίδιαι

τέραν σημασίαν είς τήν ταχείαν καί ορθολογικήν aνάπτυ

ξιν τής γεωργίας καί τόν συγχρονισμόν τών μέσων καί 

μεθόδων αύτής κατά τά πρότυπα τών προηγμένων γεωργι

κών χωρών. Λαμβάνουσα δέ ύπ' δψιν τάς έλληνικάς συνθή

κας καί aποβλέπουσα εξ 'ίσου νά ίκανοποιήση τάς οίκονο

μικάς καί κοινωνικάς aπαιτήσεις τών aγροτών, ή Κυβέρ

νησις aπεφάσισε τήν συντονισμένην εφαρμογήν τών κα

τωτέρω μέτρων διά τήν ταχείαν aξιοποίησιν καί τήν έντα

τικήν εκμετάλλευσιν τοϋ γεωργικοϋ εδάφους τής χώρας. 

)) I. Τήν κατά προτίμησιν χρηματοδότη σι ν τών μικρών 
εγγειοβελτιωτικών, κυρίως δέ τών aρδευτικών εργων &μέ

σου aποδόσεως. 'Ήδη διαθέσαμεν πρός τοϋτο 80.000.000 
δρχ . Διά τά μικρά αύτά ί:ργα θά χρησιμοποιηθή καί ό 

στρατός, διαθέτων aξιολογώτατα τεχνικά μέσα . 

))2. Τήν l:ίμεσον συμπλήρωσιν τών aντιπλημμυρικών 
καί τήν επέκτασιν τών aποστραγγιστικών εργων, μέ πα

ράλληλον μέριμναν διά συστηματικήν οργάνωσιν τής 

συντηρήσεως αύτών. 

))3. Τήν ταχείαν επέκτασιν τών είς μικράν καί μεγάλην 
κλίμακα aρδεύσεων, αί όποίαι συνιστοϋν τήν μοναδικήν 

προϋπόθεσιν διά τήν aναδιάρθρωσιν τής γεωργικής μας 

οίκονομίας. 

)Α . Πρός έπίσπευσιν τής έκτελέσεως τών εν καθυστερή

σει μεγάλων εγγειοβελτιωτικών ί:ργων 'Έβρου, Νέστου, 

Στρυμόνος, 'Αξιοϋ, ' Αλιάκμονος, 'Αχελώου, Λαψίστης 

κ.λ.π. ή Κυβέρνησις aπεφάσισε τήν l:ίμεσον ένοποίησιν 

τών έν διασπορ~ πολλαπλών κρατικών ύπηρεσιών, τών 

aσχολουμένων μέ έγγειοβελ τιωτικά προγράμματα, είς τρό

πον rοστε νά aποτελέσουν ένιαίον, ίσχυρόν καί l:ίριστα 

έξωπλισμένον Όργανον, τό όποίον θά aναλάβη έπίσης τήν 

μελέτην τών συνθηκών γεωργικής εκμεταλλεύσεως είς 

όλόκληρον τήν χώραν, τόν προγραμματισμόν καί τήν έκτέ

λεσιν τών προγραμματισθέντων εργων. 

))5 . Πρός περαιτέρω έξασφάλισιν τής επιτυχίας τής εν 
λόγφ προσπαθείας καί δεδομένου δτι ελλείπουν πλήρεις 

γεωοικονομικαί μελέται, απεφασίσθη ή μετάκλησις ξένων 

εΙδικευμένων τεχνικών κύρους καί πείρας, οί όποίοι εν συ

νεργασί~ μετά τών ήμετέρων ύπηρεσιών θά προβοϋν εΙς 

πλήρη τεχνικοοικονομικήν μελέτην διά τήν ορθολογικήν 
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όργάνωσιν τής αναπτύξεως καί εκμεταλλεύσεως έκάστης 

περιοχής. 

>>6. 'Η Κυβέρνησις, πιστεύουσα δτι οί γεωπόνοι, κτη
νίατροι καί δασολόγοι πρέπει aνά πάσαν στιγμήν νά είναι 

είς τήν διάθεσιν τών aγροτών, aπεφάσισε τήν δημιουργίαν, 

πρός τό παρόν aνά 5 εως 9 χωρία, γεωργικών κέντρων, είς 
τά όποία θά ύπηρετή aνά είς γεωπόνος -καί κατά ευρυτέ

ρας περιφερείας οί κτηνίατροι καί δασολόγοι- διαμένων 

μονίμως είς εν τών εν λόγφ χωρίων. 'Ήδη διετέθησαν αί 

aναγκαίαι πιστώσεις διά τόν διορισμόν 500 γεωπόνων, 
κτηνιάτρων καί δασολόγων. 

>>7. Διά τήν καλήν συντήρησιν, επιμελή εκμετάλλευσιν, 
aλλά καί επέκτασιν τών εκτελουμένων εργων εγγείου βελ

τιώσεως, ή Κυβέρνησις προσφεύγει είς τήν συνεργασίαν 

τών ίδίων τών ωφελουμένων aγροτών. Σχετικά νομοσχέ

δια, τά όποία θά κατατεθουν είς τήν Βουλήν, προβλέπουν 

τήν είς συνεταιρισμούς όργάνωσιν τών aγροτών, οί όποίοι 

οϋτω θά αναλάβουν τήν φροντίδα πρός εξασφάλισιν τών 

συμφερόντων των, aλλά καί θά επωμισθουν τάς ευθύνας 

επωφελους εκμεταλλεύσεως τών ύπέρ αυτών εργων καί συ

νάμα τής περαιτέρω επεκτάσεως καί συμπληρώσεώς των . 

>>8. Είς δλην αυτήν τήν προσπάθειαν ό ρόλος τής 

'Αγροτικής Τραπέζης διαγράφεται ευρύς καί πολύπλευ

ρος . Πρός τουτο είναι aπόφασις τής Κυβερνήσεως νά aνα

διοργανώση τό 'ίδρυμα τουτο, νά τό καταστήση ευκίνητον 

καί ίκανόν νά επιτελή τόν μόνον προορισμόν του. Νέα 

κεφάλαια θά δώσουν είς τήν 'Αγροτικήν Τράπεζαν τήν 

δυνατότητα παροχής, είς ευρυτέραν κλίμακα, δανείων με

σοπροθέσμων ίδίως, διά τόν τεχνικόν έξοπλισμόν τών γε

ωργών μας, ό όποίος ώς έκ τής φύσεώς του (τρακτέρ, aν

τλίαι κ.λ.π.) δύναται νά χρηματοδοτηθή δι ' εξωτερικής 

βοηθείας. 

>>9. 'Η Κυβέρνησις aποδίδει σημασίαν είς τήν έξασφά
λισιν καλών συνθηκών διαβιώσεως είς τόν όρεινόν πληθυ

σμόν τής χώρας. 'Ήδη aπεφάσισε τήν Ciμεσον εφαρμογήν 

εκτεταμένου προγράμματος aξιοποιήσεως τών περιοχών 

τούτων καί είς τούς κάτωθι τομείς: 

>>α. Τήν έκμετάλλευσιν τών ανεπτυγμένων δασικών δγ

κων aφ, ένός καί τήν πραγματοποίησι ν εκτεταμένων &να

δασώσεων aφ' έτέρου. Θά κατασκευασθουν δασικαί όδοί 

καί θά χρηματοδοτηθουν οί δασικοί κυρίως συνεταιρισμοί 

διά νά προβουν είς τάς αναγκαίας εγκαταστάσεις επεξερ

γασίας ξυλείας καί Ciλλων δασικών προϊόντων καί νά &να

λάβουν τήν ύπεύθυνον διαχείρισιν, εκμετάλλευσιν καί πε

ραιτέρω aνάπτυξιν τών δασικών περιοχών τής χώρας. 

>>β. Τήν aνάπτυξιν τής γεωργίας καί είς τάς όρεινάς 

περιοχάς, διά τής εκτελέσεως μικρών εργων, κυρίως aρ

δευτικών, aλλά καί προστασίας του εδάφους, επεκτάσεως 

τής δενδροκαλλιεργείας κ.λ.π . 

>> 10. 'Ως πρός τήν κτηνοτροφίαν, ή Κυβέρνησις aπεφά
σισε τήν εφαρμογήν μιάς ευρείας πολιτικής μεσοπροθέ

σμου καί μακροπροθέσμου πίστεως, ή όποία θά καταστήση 

δυνατήν τήν όργάνωσιν καί aνάπτυξιν τής κτηνοτροφικής 

εκμεταλλεύσεως. Αί πιστώσεις αυταί θά χρησιμεύσουν κυ

ρίως διά μονίμους βελτιώσεις καί διά τόν εφοδιασμόν του 

aγρότου μέ έξοπλισμόν καί ζωικόν κεφάλαιον. 

>>11. Ή Κυβέρνησις, πρός δφελος τών παραγωγών, aλ
λά καί τής καταναλώσεως καί τής οίκονομίας γενικώτερον, 

καθώρισε λεπτομερές πρόγραμμα διά τήν βιομηχανικήν 

κατεργασίαν τών γεωργικών προϊόντων, aλλά καί διά τήν 

ύπό τούς καλυτέρους δρους εμπορίαν αυτών. Τό πρόγραμ

μα τουτο προβλέπει: έργοστάσια επεξεργασίας καί κον

σερβοποιίας γάλακτος, χυμών φρούτων, λαχανικών, πρα

σίνων ελαιών, τυροκομεία, ελαιουργεία, έκκοκκιστήρια 

βάμβακος. 'Επίσης καταλλήλους aποθηκευτικούς χώρους 

διά κτηνοτροφικά καί γεωργικά προϊόντα. 

>>12. Διά τούς ίδίους σκοπούς απεφασίσθη ή 'ίδρυσις 
συγχρονισμένων κεντρικών aγορών είς τάς 'Αθήνας καί 

τήν Θεσσαλονίκην, εφωδιασμένων μέ δλα τά μέσα aποθη

κεύσεως, ψύξεως, μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως κ.λ.π. 

Διά τήν εκπλήρωσιν δέ του προορισμου αυτών, απεφασί

σθη επίσης ή 'ίδρυσις τοπικών περιφερειακών aγορών είς 

τά μεγάλα κέντρα γεωργικής παραγωγής, μέ εγκαταστά

σεις διαλογής, τυποποιήσεως καί διατηρήσεως τών γεωρ

γικών προϊόντων . 

>>13. Πέραν τούτων, δπως είναι f\δη γνωστόν, ή Κυβέρ
νησις προχωρεί είς τήν aνέγερσιν του έργοστασίου aζώ

του, του όποίου ή σημασία είναι ευνόητος καί δύο μονάδων 

έργοστασίου ζαχαροποιίας, ό εφοδιασμός του όποίου είς 

τευτλα, είς πρώτην ϋλην, aνοίγει ευρυτέρας προοπτικάς 

διά τόν προσανατολισμόν πρός νέας aποδοτικωτέρας καλ

λιεργείας. 

>>14. Πρός δημιουργίαν όμαλών συνθηκών κτηματικής 
συναλλαγής είς τήν ϋπαιθρον, ή Κυβέρνησις aπεφάσισε 

τήν Ciμεσον καί ριζικήν επίλυσιν του αδικαιολογήτως καί 

έπί γενικωτέρ~ ζημί~ χρονίσαντος ζητήματος τών προσω

ρινών παραχωρητηρίων. 

Βιομηχανία - Βιοτεχνία 

>>' Απόφασις προγραμματισμένη τής Κυβερνήσεως εί

ναι δπως ληφθουν δλα τά κατάλληλα μέτρα 'ίνα ή αϋξησις 

τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής παραγωγής γίνεται κα

τά τρόπον οίκονομικώς συμφέροντα καί εφ' δσον ύπάρ

χουν αί βασικαί πρός τουτο προϋποθέσεις ωστε, ευρυνομέ

νων τών παραγωγικών δυνατοτήτων καταναλώσεως, νά aν

τέχη ή βιομηχανία είς τόν διεθνή συναγωνισμόν μέ δλα τά 

λογικά βεβαίως περιθώρια δασμολογικής προστασίας, τά 

όποία επιβάλλει τό νεαρόν τής οίκονομίας μας, εναντι τών 

ξένων χωρών, αί όποία ι προηγουνται κατά πολλάς δεκάδας 

ετών είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξίν των. 

>>I. Θεμέλιον τής βιομηχανικής καί γεωργικής ανασυγ
κροτήσεως καί αναπτύξεως είναι ό επί ύγιών βάσεων εξη

λεκτρισμός τής χώρας . Διά τουτο ή Κυβέρνησις θά προω

θήση ταχέως τήν εκτέλεσιν του aρξαμένου f\δη εργου του 

Μέγδοβα, ενώ παραλλήλως, εντός τών προσεχών έβδομά

δων, θά προκηρυχθή δ διεθνής διαγωνισμός διά τό θερμι

κόν εργοστάσιον τής Πτολεμα1δος . 

))2. Συγχρόνως μέ τήν προώθησιν καί όλοκλήρωσιν του 
εξηλεκτρισμου τής χώρας, νέα έργοστάσια, πλήν του aζώ

του καί τής σακχάρεως, είναι f\δη είς τό πρόγραμμά μας 

πρός ταχυτέραν i:ναρξιν. Τά έργοστάσια αυτά, διά τά όποία 

ύπάρχουν μελέται.καί σοβαραί προτάσεις, είναι τών σπίρ

των, του άμιάντου καί τών ναυπηγείων. 

»'Όσον aφορά τάς ύφίσταμένας βιομηχανίας ή Κυβέρ

νησις άπεφάσισε : 

»3. Τήν ένέργειαν aντικειμενικής καί έξονυχιστικής 
έρεύνης (ελλειπούσης σήμερον) έκάστου κλάδου βιομη-
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χανίας ύπό εiδικ&ν, εν ανάγκη, μετακαλουμένων καί ξένων 

οίκων εiδικευμένων εiς τοιαύτας ερεύνας . Βάσει τ&ν δια

πιστώσεων τής ερεύνης θά καθορισθουν τά επί μέρους μέ

τρα εiς εφαρμογήν τής βιομηχανικής πολιτικής τής Κυ

βερνήσεως. 

»4. Τήν λήψιν των aπαραιτήτων μέτρων 'ίνα ή χρημα
τοδότησις πρός τήν βιομηχανίαν λάβη σταθεράν μορφήν 

καί πιστοδοτηθή δι' επαρκών κεφαλαίων, εν συναρτήσει 

βεβαίως πρός τήν δλην νομισματική ν καί πιστωτικήν κατά

στασιν τής χώρας. 

»5. Τήν αναπροσαρμογή ν των iσολογισμ&ν των επιχει
ρήσεων μέ βάσιν τήν εναρξιν του διαχειριστικου ετους 

1956. 
»6. 'Επίσης εξετάζει τήν επαναφοράν τ&ν ποσοστών 

των αποσβέσεων των νέων εγκαταστάσεων καί νέων κτι

σμάτων τ&ν επιχειρήσεων εν γένει εiς τά δρια του Νόμου 

942/ 1949, τά όποία 6 Νόμος 290\ Ι \954 τά είχεν ύποβιβάσει 
εiς τό fiμισυ. 

»Εiδικ&ς διά τάς επαρχίας θά παρασχεθουν άνετα περι

θώρια αποσβέσεων διά νά &ποκτήση ταχέως ή επαρχία 

ξενοδοχεία, καπναποθήκας, δεξαμενάς ύγρ&ν γεωργικών 

προϊόντων, συγχρονισμένας &ποθήκας, ψυγεία, σταθμούς 

διαλογής προϊόντων κ.λ.π . 

»7. Τήν διευκόλυνσιν πρός &πόκτησιν των μηχανημά
των φορτηγών αυτοκινήτων, ψυγείων καί λοιπών όργάνων 

εξοπλισμου ύπό των αγροτών καί των βιοτεχνών καί επαγ

γελματιών διά τήν βελτίωσιν τής παραγωγής των καί τής 

επαγγελματικής των εγκαταστάσεως. 

»8. Τήν διευκόλυνσιν των επιχειρήσεων πρός συνένω
σίν των, διά συγχωνεύσεως η εξαγοράς, εiς μεγαλυτέρας 

καί οiκονομικωτέρας παραγωγικάς μονάδας. 

»9. Τήν επανεξέτασιν δλων των ύπέρ τρίτων επιβεβλη

μένων φόρων, εiσφορ&ν, κρατήσεων, μέ σκοπόν τήν ενο

ποίησίν των καί τήν ενταξίν των εiς τό φορολογικόν σύ

στημα η τήν κατάργησιν εκείνων εκ των φόρων, οί όποίοι 

αδικαιολογήτως βαρύνουν τήν παραγωγήν. 

»10. Τήν επανεξέτασιν του θεσμου τής αναγκαστικής 
διαχειρίσεως, δεδομένου δτι δέν aπέδωσε ν δσα παρ, αυτου 

&νεμένοντο καί τήν &ντικατάστασίν του ύπό ίδρυομένου 

εiδικου όργάνου, τό όποίον θά &ναλάβη ταχέως τήν τελι

κήν εκκαθάρισιν των εν καθυστερήσει όφειλ&ν των επι

χειρήσεων. 

»Παραλλήλως θά τεθή εiς άμεσον λειτουργία ν 6 θεσμός 
του σώματος τ&ν 'Ελλήνων όρκωτ&ν λογιστών, εν&, διά 

τήν εξασφάλισιν τής συνεπείας εiς τάς &ναλαμβανομένας 

ύποχρεώσεις καί πρός προστασίαν των συνεπών επιχειρη

ματιών, θά άναθεωρηθή καί θά άναπροσαρμοσθή ή δλη 

διαδικασία εκτελέσεων. 

))'Όλα τά &παριθμηθέντα βασικά μέτρα, καθώς καί άλ

λα μελετημένα ηδη καί ετοιμα πρός εφαρμογήν, &ποσκο

πουν εiς τήν διευκόλυνσιν όλοκλήρου τής παραγωγικής 

διαδικασίας μέχρι καί τής μέσω του εμπορίου διανομής 

τ&ν άγαθ&ν . ΕΙναι νοητόν εiς δλους δτι ή παντοειδής καί 

εντός των όρίων των δυνατοτήτων ύποβοήθησις των φορέ

ων τής οiκονομίας, δημιουργεί αυτομάτως καί άντιστοί

χους ύποχρεώσεις αυτων, χάριν του γενικου σκοπου καί 

επομένως καί των iδίων. 'Εντός των μέτρων γενικής ενι

σχύσεως τής παραγωγής καί κυκλοφορίας των &γαθ&ν εί

ναι καί ή όρθολογική όργάνωσις των μεταφορών, ωστε ή 

εκ των κομίστρων επιβάρυνσις του κόστους νά είναι ή μι

κροτέρα δυνατή. 

Τουρισμός 

))Εiς ενίσχυσιν του τουρισμου ή Κυβέρνησις άπεφάσι

σεν δπως: 

)) I. Παράσχη κάθε δυνατή ν βοήθεια ν εiς τήν άνέγερσιν 
συγχρονισμένων ξενοδοχείων καί εiς τήν δημιουργίαν εiς 

τά θέρετρα-χωρία συνθηκών ξεναγήσεως μεμονωμένως, 

ύφ' εκάστης χωρικής οiκογενείας. 2. Προ β ή εiς συγχρο
νισμόν τής όργανώσεως τ&ν μεταφορών μέ πλήρη συντο

νισμόν καί άνταπόκρισίν των ωστε νά εξασφαλίζεται ή 

άνετος, ευθηνή, άσφαλής καί ταχεία συγκοινωνία καί συγ

χρόνως δπως εξασφαλίση τήν διά τηλεπικοινωνίας σύνδε

σιν δλης τής χώρας μεταξύ της καί μέ τήν πρωτεύουσαν. 3. 
Προβή εiς τήν κατασκευήν νέων όδ&ν καί εiς τόν συγχρο

νισμόν καί συντήρησιν των ηδη ύπαρχουσ&ν. 4. 'Ιδρύση 
σχολάς πρός εκπαίδευσιν στελεχών τής τουριστικής οiκο

νομίας. 5. Περιορίση μέχρι καταργήσεως τάς διαφόρους 
διατυπώσεις εiσόδου των νέων εiς τήν χώραν καί επανεξε

τάση τό θέμα τής εν 'Ελλάδι φορολογίας των εν τij άλλο

δαπij προκυπτόντων εiσοδημάτων των. 6. Συνδέση διά θα
λάσσης τήν χώραν διά τής ταχυτέρας όδου μέ τήν Δυτικήν 

Ευρώπην 7. 'Ιδρύση εiς όλόκληρον τήν χώραν γραφεία 
άμέσου καί ταχείας εξυπηρετήσεως των τουριστών . 

'Αλιεία 

)) 'Η Κυβέρνησις θά ευνοήση δι' δλων τ& ν δυνατών 
οiκονομικ&ν καί άλλων μέτρων τήν άλιείαν, iδί~ δέ τής 

άνοικτής θαλάσσης, επιτελέσασαν ηδη σημαντικάς προό

δους, ενω παραλλήλως θά βοηθήση εiς τήν άπόκτησιν αυ

τοκινήτων-ψυγείων διά τήν άσφαλή μεταφοράν άλιευμά

των εiς τό εσωτερικόν τής χώρας. 'Ιχθυόσκαλα ι, εξ c'iλλου, 

καί ψυκτικοί χώροι θά διευκολύνουν εiς τήν διανομήν τ&ν 

προϊόντων τής άλιείας . 'Η βιοτεχνία παστώσεως καί συν

τηρήσεως iχθύων θά τύχη στοργικής μερίμνης διά τούς 

iδίους λόγους άλλά καί διότι παρέχει άπασχόλησιν εiς 

σημαντικόν άριθμόν εργατικών χειρών. 

Ναυτιλία 

)) 'Η ναυτιλία μας, άκτοπλοϊκή, μεσογειακή καί ποντο
πόρος, άπασχολουσα δεκάδας χιλιάδας ναυτικούς καί πο

ρίζουσα σημαντικά ποσά συναλλάγματος, θά τύχη πάσης 

λογικής καί δικαίας ενισχύσεως. 'Η Κυβέρνησις, εκτιμώ

σα τήν συμβολή ν τήν όποίαν ή ελληνική ναυτιλία δύναται 

νά παράσχη εiς τήν οiκονομικήν &νόρθωσιν του εθνους, θά 

καταβάλη κάθε προσπάθειαν δπως αυξήση τόν άριθμόν 

των απασχολουμένων εiς ελληνικής iδιοκτησίας σκάφη 

καί παραλλήλως δπως εξομαλύνη πλήρως τάς σχέσεις 

πλοιοκτησίας-Κράτους. 

'Εργασία - Τιμάριθμος 

))Γνωρίζει ή Κυβέρνησις δτι ή &νεργία άποτελεί τήν 

άγωνιωδεστέραν &πειλήν παντός εργαζομένου, χειρωνα

κτικώς η πνευματικώς . Καί πέραν τούτου δτι οί πολλοί εκ 

των εργαζομένων δέν άμείβονται επαρκώς. Πιστεύει δμως 

ή Κυβέρνησις δτι τά, πενιχρά άλλωστε, επιδόματα δέν θε

ραπεύουν τήν άνεργίαν. Καί &κόμη δτι ή όνομαστική αϋ-
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ξησις τών άμοιβών έργασίας άποτελεί φενάκην. Τήν λύσιν 

ή Κυβέρνησις έπιδιώκει διά τής έκτελέσεως εργων, τά 

όποία θά άπασ-χολήσουν τάς άργούσας η ύποαπασχολουμέ

νας έργατικάς -χείρας καί θά αυξήσουν τό έθνικόν εΙσόδη

μα, έπιτρέπον καί τής άμοιβής τήν αϋξησιν . 'Η προσπά

θεια αυτή θά -χρειασθή πειθαρχίαν συνειδητήν καί ijθελη

μένην. Θά άπαιτηθοϋν άκόμη καί θυσία ι, αί όποία ι διά μέν 

τούς οΙκονομικώς Ισχυρούς θά συνίστανται εiς τόν περιο

ρισμόν τής καταναλώσεως χάριν τών έπενδύσεων, διά δέ 

τούς οΙκονομικώς άσθενείς εiς τήν αϋξησιν τής άποδόσεώς 

των. Διότι ίiλλως κάθε αϋξησις τών άμοιβών πού δέν άντι

στοιχεί εiς αϋξησιν τής παραγωγής έξανεμίζεται ταχύτατα, 

μέ τελικόν άποτέλεσμα τήν χειροτέρευσιν τής καταστάσε

ώς των. 

)) 'Η Κυβέρνησις, πλήν τής βασικής προσπαθείας της 
δπως δημιουργήση έργα σ ία ν δι' δλους, θά έπιβάλη άνα

προσαρμογήν τής άμοιβής τής έργασίας άνάλογον πρός 

πiiσαν εκάστοτε αϋξησιν τής άποδόσεως . 'Η Κυβέρνησις 

ε{ναι άποφασισμένη νά λάβη καί σκληρά άκόμη μέτρα 

ωστε κάθε πολίτης νά ε{ναι βέβαιος δτι αί δραχμαί πού 

λαμβάνει ώς άμοιβήν τοϋ κόπου του ε-χουν σταθεράν άξίαν . 

Διά τοuτο καί συνεστήθη εiδική ύπηρεσία ευκίνητος καί 

μέ οΙκονομικά μέσα εiς τήν διάθεσίν της, ή όποία θά παρα

κολουθή τήν κίνησιν τών τιμών έπεμβαίνουσα προληπτι

κώς διά τήν συγκράτησιν αυτών. 

)) 'Η Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη νά έπιδιώξη τήν 
έπί καθαρώς άσφαλιστικών βάσεων άναμόρφωσιν του θε

σμοί) τών Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων διά τής ύγιοuς θεμε

λιώσεως του ΙΚΑ. Τήν πρώτην φάσιν πρός τήν κατεύθυν

σιν αυτήν θά άποτελέση ή οiκονομικωτέρα όργάνωσις τής 

άσφαλίσεως. 'Η Κυβέρνησις μελετii τό θέμα τής ενοποιή

σεως τών συντάξεων καί έλπίζει δτι ταχέως θά φθάση εiς 

ίκανοποιητικάς λύσεις έπ' αυτοu. 

))Στερεά ε{ ναι ή απόφασις τής Κυβερνήσεως νά ένισχύ

ση θετικώς τόν θεσμόν τής 'Εργατικής Κατοικίας . Πρός 

τοuτο θά έπιζητήσωμεν iδίως τήν έξεύρεσιν άλλοδαπών 

πόρων, <δστε ό όργανισμός τής 'Εργατικής Κατοικίας νά 

άποκτήση μεγαλυτέραν δυνατότητα διά τήν έξασφάλισιν, 

εiς δσον τό δυνατόν μικρότερον διάστημα, καταλλήλου στέ

γης εiς τούς έργαζομένους όλοκλήρου τής χώρας. 

Δημοσία οΙκονομία 

)) 'Η Κυβέρνησις, ζητοϋσα θυσίας άπό τούς οΙκονομι
κώς δυναμένους καί αϋξησιν τής άποδόσεώς των άπό τούς 

έργαζομένους, ένεργεί εχουσα ύπ' οψιν τό πρόγραμμα τών 

έπενδύσεων, ή πραγματοποίησις του όποίου καί μόνον θά 

έξασφαλίση καλυτέρους δρους ζωής διά τάς αυριανάς γε
νεάς, άλλά καί εiς τήν παροuσαν. 

))Εiς τήν προσπάθειαν έξοικονομήσεως κεφαλαίων διά 

τήν χρηματοδότησιν τών έπενδύσεων, άλλά καί διά τήν 

ένθάρρυνσιν πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν τής άπαραιτήτου 

Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ή Κυβέρνησις θά άσκήση αυ

στηράν καί ijλεγμένην δημοσιονομικήν πολιτικήν. 

)) 'Η Κυβέρνησις, ώς άνεκοίνωσεν η δη ό κ. ύπουργός 
τών ΟΙκονομικών, άπεφάσισε δπως τό οiκονομικόν ετος 

ταυτίζεται, άπό του ετους 1957, μέ τό ήμερολογιακόν ετος. 
Διά τήν iσοσκέλισιν τοu προϋπολογισμοϋ, πρώτην καί 

άπαραίτητον προϋπόθεσιν ύγιοϋς δημοσιονομικής πολιτι-

κής, ή Κυβέρνησις λαμβάνει μεταξύ ίiλλων καί τά άκόλου

θα μέτρα : 

Α. ' Ως πρός τά δημόσια εσοδα: 

)) I. Συγκέντρωσις τής άρμοδιότητος εΙσηγήσεως έπι
βολής φορολογιών ύπέρ τοu Δημοσίου, Δήμων καί Κοινο

τήτων καί τρίτων εiς τόν ύπουργόν τών ΟΙκονομικών καί 

τήν εiς αυτόν ύπαγωγής τής έποπτείας τής οΙκονομικής 

δια-χειρίσεως πάντων άνεξαιρέτως τών νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, διά νά δύναται ούτος, τό μέν νά έλέηη 

τό ϋψος τής όλικής φοροπιέσεως τής οίκονομίας, τό δέ νά 

έναρμονίζη τήν διάθεσιν τών κεφαλαίων τών νομικών 

προσώπων πρός έξυπηρέτησιν τής δλης έθνικής οΙκονομί

ας. 

))2. Κατάργησις ά-χρήστων, ενεκα τής έπιβληθείσης καί 
έπεκτεινομένης μεταβολής τής φορολογίας τοu εΙσοδήμα

τος ύπηρεσιών ('Εφοριών καί Ταμείων), ή όποία ηρξατο 

ηδη διατασσομένη. 

))3. Σύμπτυξις καί έναρμόνισις παραλλήλων η τό αυτό 
eργον έπιτελουσών οΙκονομικών ύπηρεσιών (συντονισμός 

ΟΔΙΣΥ καί ύπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών καί διακινή

σεως έφοδίων διαχειρίσεως κρατικών αυτοκινήτων κ.λ.π . ), 

ή όποία ηρξατο ηδη έτοιμαζομένη. 

)»4. 'Επιμόρφωσις τών φοροτεχνικών ύπηρεσιών διά 

μετεκπαιδεύσεως ύψηλοτέρου βαθμοu καί συμπλήρωσις, 

δπου άπαραιτήτως εlναι άναγκαίον, διά στελεχών πανεπι

στημιακής μορφώσεως. 

))5 . Συγχρονισμός του φορολογικοί) συστήματος καί 
εΙσαγωγή τής διαρκοuς κωδικοποιήσεως μετά τής σχετι

κής νομολογίας, ωστε νά καταστή ευχερής ή γνώσις καί ή 

έφαρμογή τών φορολογιών άπό δλους τούς φορολογουμέ

νους. 

))6. 'Επέκτασις του συστήματος του ενιαίου φόρου καί 
εiς τά Νομικά Πρόσωπα. 

))7. ' Αναδιοργάνωσις τής ύπηρεσίας διώξεως λαθρεμ

πορίου. 

))8. nΕναρξις έφαρμογής τών ύπαρχουσών διατάξεων 

του νόμου 1211 / 49 περί φοροκαταχραστών, διά τών όποίων 
προβλέπεται ή ίiρσις τής ευ-χερείας καταβολής τών φόρων 

εiς δόσεις, ό άποκλεισμός δανεισμοί) καί προεξοφλήσεως 

άπό τάς Τραπέζας, ό άποκλεισμός συμμετο-χής εiς διαγω

νισμούς πωλήσεως άγαθών πρός τό Δημόσιον, ή άπαγό

ρευσις ταξιδίων εiς τό έξωτερικόν κ.λ.π . 

))9. 'Ίδρυσις φορολογικών δικαστηρίων πρώτου καί 
δευτέρου βαθμοu, έπάνδρωσίς των μέ στελέχη €χοντα πλή

ρη κατάρτισιν εiς τό φορολογικόν δίκαιον καί καλήν γνώ

σιν τών οΙκονομικών ζητημάτων καί ύπαγωγή εiς τήν άρ

μοδιότητα τών φορολογικών δικαστηρίων τών διαφορών 

έφ' δλων τών φορολογικών ύπέρ τοu Δημοσίου, Δήμων, 

Κοινοτήτων καί ύπέρ τών διαφόρων τρίτων. 

))\Ο . Ψήφισις του νομοσχεδίου περί φορολογικής δικο

νομίας καί ποινικοϋ φορολογικοί) κώδικας . 

)) I\. Λήψις τών ένδεδειγμένων μέτρων διά τόν σεβα
σμόν τών βιβλίων τών εΙλικρινώς τηρουμένων. 

))12. Καθιέρωσις τής άρ-χής, δπως ή έκ τοu έπιτηδεύμα
τος ζημία συμψηφίζεται μέ τά κέρδη τών επομένων οίκο

νομικών έτών. 

))\3. Καθιέρωσις, ώς άπαραβάτου κανόνος, τής άρχής 
τής οϊκοθεν έπιστροφής ύπό του Δημοσίου τών ποσών, τά 
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όποία δ πολίτης κατέβαλεν ώς φόρους, λόγω λάθους η 

αγνοίας τοϋ νόμου. 

»ι 4. Ευμενής μεταχείρισις τοϋ εισοδήματος τών ανηλί
κων καί τών συζύγων ύφ' ώρισμένας προϋποθέσεις. 

))ι5. 'Ανάκλησις, παρά του φορολογουμένου, τής φο

ρολογικής δηλώσεώς του. 

)) ι 6. 'Αναμόρφωσις του δασμολογίου επί τ φ σκοπφ δχι 
μόνον διασφαλίσεως τών έσόδων τοϋ Κράτους, αλλά πρό 

παντός επιτεύξεως δικαίας προστασίας τής εγχωρίου βιο

μηχανικής, βιοτεχνικής καί γεωργικής παραγωγής, ακόμη 

δέ καί τής καταναλώσεως. 

Β'. 'Ως πρός τά δημόσια εξοδα: 

)) 'Η Κυβέρνησις, πρώτη τερματίζουσα όριστικώς τήν 
αρχήν τής πολιτικής τής καταναλώσεως χάριν τής πολιτι

κής αυξήσεως τής παραγωγής, απεφάσισεν: 

)) ι. Περικοπή ν πάσης μ ή απαραιτήτου δαπάνης. 
))2. Μεγίστην δυνατήν συμπίεσιν τών στρατιωτικών 

δαπανών . 

))3 . ' Επιδίωξις τής Κυβερνήσεως είναι δπως τάς εκτά

κτους ανάγκας καλύψη κατά τό δυνατόν διά εξωθεν βοη

θείας η δανείων, εξυπηρετουμένων δι' έτησίων τοκοχρεω

λυτικών δόσεων. Οϋτω, θά καταστή δυνατή ή περαιτέρω 

εξοικονόμησις δραχμών, διά τήν κάλυψιν τών ηυξημένων 

αναγκών επενδύσεων. 

))Διά τών μέτρων αυτών ή Κυβέρνησις αποβλέπει εις 

τήν εξοικονόμησιν τής μεγαλυτέρας δυνατής ποσότητος 

δραχμών ύπέρ τών παραγωγικών επενδύσεων. 

))4. Βασικόν μέλημά της θεωρεί ή Κυβέρνησις τήν κα
λυτέραν δυνατήν λύσιν του μισθολογικου ζητήματος τών 

δημοσίων ύπαλλήλων καί τών συνταξιούχων καί πρός αυ

τήν τήν κατεύθυνσιν ηρχισεν ηδη ή μεθοδική μελέτη του 

δλου προβλήματος, ή όρθή καί σκόπιμος αντιμετώπισις 

του όποίου, εν συνδυασμφ πρός τήν αποκέντρωσιν, θά 

αποτελέση τήν βάσιν τής αναδιοργανώσεως τών δημοσίων 

ύπηρεσιών καί θά ίκανοποιήση τό μέγα α'ίτημα τοϋ λαου 

περί δημιουργίας πεφωτισμένης, χρηστής καί δραστηρίας 

δημοσίας διοικήσεως. 

οικονομικά τοπικής αυτοδιοικήσεως 

))Βασικής σημασίας θέμα θεωρεί ή Κυβέρνησις τήν 

εξασφάλισιν τών αναγκαίων πόρων διά τήν ύπό τών Δήμων 

καί Κοινοτήτων επιτέλεσιν τών σκοπών των. Πρός τουτο 

ηρχισεν ηδη ή μελέτη: 

)) ι. Τής διαρρυθμίσεως του ύπάρχοντος η δη φόρου πα
ραγωγής γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής καί άλιείας 

ώς καί τής συγχωνεύσεως τών διαφόρων φόρων ύπέρ του 

Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καί Δασών, Ταμείου 

'Αγροφυλακής, Όργανισμου Βάμβακος, Καπνών, 'Αμπε

λουργών κ.λ.π. καί τής αποδόσεως του ύπέρ αυτών ποσου 

διά του συστήματος τής κατανομής τών εισπραττομένων. 

))2. Τοϋ συγχρονισμου τών λοιπών φορολογιών καί τής 
κατοχυρώσεως τών εκ του Δημοσίου Ταμείου καταβαλλο

μένων ποσών εις τούς Δήμους καί τάς Κοινότητας. 

))3. Τής καθιερώσεως τής ό.ρχής δπως τά εσοδα έκ τής 
γενικής εφαρμογής φορολογιών κατανέμωνται εις εκαστον 

Δήμον η Κοινότητα, έπί τ'(ϊ βάσει του πληθυσμου αυτών 

καί του συντελεστου σταθμίσεως τών αναγκών έκάστης 

περιφερείας, ά\στε νά έξασφαλίζωνται εσοδα καί εις τάς 

όρεινάς Κοινότητας, τάς τόσον ό.γόνους. 

Τράπεζαι - Πίστις 

))'Όπως ετονίσθη ηδη κατ' επανάληψιν, απαραίτητος 

προϋπόθεσις διά τήν έπιτυχίαν τής παραγωγικής πολιτι

κής, τήν όποίαν εγκαινιάζει ή Κυβέρνησις, είναι, πλήν τών 

aλλων, ή aποκατάστασις τής πίστεως τόσον μεταξύ τών 

πολιτών, δσον καί τοϋ Κράτους εναντι τών πολιτών. 

))Εiς επίτευξιν τής βασικής αυτής προϋποθέσεως ή Κυ

βέρνησις μελετά τό δλον θέμα του τραπεζικου συστήματος 

τής χώρας, τό όποίον χωλαίνει. Λίαν συντόμως θά δοθοϋν 

θετικαί λύσεις, ά\στε δ τραπεζικός μηχανισμός νά τεθή εις 

τήν ύπηρεσίαν τής οικονομίας τής χώρας, συμβάλλων καί 

αυτός εις τήν γενικήν προσπάθειαν. 

)) Ό ρόλος τών Τραπεζών εις τήν προσέλκυσιν τής 
εσωτερικής αποταμιεύσεως καί τών εξωτερικών κεφαλαίων 

θά άποκατασταθή πλήρως διά τής καθιερώσεως καί εφαρ

μογής τών όρθοδόξων τραπεζικών μεθόδων, ύπό τήν συνε

χή εποπτείαν τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 

)) 'Ιδιαιτέρα φροντίς τής Κυβερνήσεως θά είναι ή στα
θερότης του συστήματος τής πιστοδοτήσεως τής οικονο

μίας, διά νά δύνανται οί έπιχειρηματίαι νά έργάζωνται κα

νονικώς καί άπερίσπαστοι άπό τάς καθημερινάς καί συ

χνάς μεταβολάς τής πιστωτικής πολιτικής. 

))'Όσον αφορά τό νομισματικόν, ή Κυβέρνησις δέν θά 

προβή εις εκδοσιν χαρτονομίσματος, μή καλυπτομένου 

ύπό πραγματικής καί ύγιους παραγωγήρ). 

Στίς επεξηγηματικές άνακοινώσεις του ύπουργοu 

Συντονισμοu άναφέρεται τό ιiκόλουθο δημοσιογρα

φικό σχόλιο: 

Αί ανακοινώσεις του ύπουργοϋ του Συντονισμου κ. 

Χέλμη μαρτυροϋν τουτο: δτι ή Κυβέρνησις -καί ασφαλώς 

άπό τής απελευθερώσεως διά πρώτην φοράν έλληνική Κυ

βέρνησις- άπεφάσισε νά έφαρμόση ενα επιστημονικώς 

συγκεκροτημένον, μελετημένον, όρθολογιστικόν καί δχι 

εκ τών περιστάσεων σχέδιον οικονομικής άναπτύξεως τής 

'Ελλάδος καί νά ρίψη μέγα βάρος τής προσπαθείας της εις 

τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας, χωρίς νά παραβλέψη τήν εκ

βιομηχάνισιν τής χώρας. Διά πρώτην φοράν, ώσαύτως, τό 

σχέδιον πρόκειται νά παρουσιασθή χρονικώς διαρθρωμέ

νον . Βεβαίως, δ κ . Χέλμης, δέν τό παρουσίασεν ετοιμον εις 

τά διάφορα στάδια τής έξελίξεώς του. Διότι ή τελεία κατά

στρωσις του σχεδίου είναι λογικόν δτι θά άπαιτήση χρό

νον καί προσεκτικήν ερευναν καί μελέτην καί είναι λογι

κόν δτι θά παρουσιασθή εις τήν Βουλήν εις σειράν νομο

θετημάτων καθώς καί κατά τήν διάρθρωσιν τών προϋπολο

γισμών τών προσεχών οικονομικών ετών. Περισσότερον 

συγκεκριμένα είναι τά μέτρα τοϋ καθαρώς δημοσιονομικου 

μέρους τοϋ προγράμματος, τά όποία ανεκοίνωσεν δ κ. 

ύπουργός του Συντονισμου. Καί, εν προκειμένφ, είναι 

άκρως ευχάριστον, δτι διαφαίνεται ή προσπάθεια νά κατα

στή τό φορολογικόν σύστημα καί ή έφαρμογή του δχι 

άπλώς μέσον εισπράξεως δημοσίων εσόδων, αλλά καί μέ

σον καί κίνητρον προόδου τής οικονομίας της χώρας20 • 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



58 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο ναύαρχος Ούίλλιαμ Φέτστελερ, διοικητής 

τών συμμαχικών δυνάμεων Ν. Εύρώπης, επισκέπτε

ται τήν 'Αθήνα γιά νά ύποβάλει τά συγχαρητήριά 

του καί νά εχει σύντομη συνομιλία μέ τόν πρωθυ

πουργό Κ. Καραμανλή, καθώς καί τόν ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκη. 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του γιά τή Νεάπολη, τό 

άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό 'Αμερικανός ναύαρχος 

δήλωσε δτι, γιά τό περιεχόμενο τών συνομιλιών του, 

άρμόδια θά τjταν νά κάμει άνακοινώσεις ή έλληνική 

Κυβέρνηση . 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Επιτροπή βουλευτών άπό τά κόμματα τής άντι

πολιτεύσεως επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή καί 

ζητεί τήν κατάργηση του Α.Ν. 375, βάσει του όποίου 
κινδυνεύουν νά εκτελεστουν τρείς καταδικασμένοι 

σέ θάνατο, μετά τήν άπόρριψη τών αιτήσεων χάρι

τος. 

'Ο πρωθυπουργός πληροφόρησε τούς βουλευτές 

δτι εδωσε εντολή νά μή δημιουργηθουν τετελεσμένα 

γεγονότα, μέχρις δτου διευθετηθεί τό θέμα του Α.Ν. 

375, καί τούς διαβεβαίωσε δτι ή Κυβέρνηση θά επι
δείξει μετριοπάθεια. Ζήτησε δμως καί άπό τά κόμμα

τα νά συμβάλουν άνάλογα στήν άμβλυση τών πολι

τικών οξυτήτων. 

Οί βουλευτές τής άντιπολιτεύσεως εξέφρασαν 

ίκανοποίηση γιά τή δήλωση του πρωθυπουργου. 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκης, 

επικαλείται ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως του 

Συμβουλίου τής Εύρώπης τήν άνάγκη γιά τή γενική 

εφαρμογή τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως, ή όποία 

δοκιμάζεται σκληρά στήν περίπτωση τής Κύπρου . 

Μέ τήν άπόφαση άρ. 87, ή Συνέλευση ύποστήριξε 
δτι «ή Δύση δέν είναι δυνατό νά άνεχθεί ώς όριστική 

τήν κατάλυση τής εθνικής άνεξαρτησίας καί τής πο

λιτικής ελευθερίας γιά ενα μεγάλο άριθμό λαών τής 

κεντρικής καί άνατολικής Εύρώπης». Αύτό πού ισχύ

ει γιά τούς λαούς αύτούς, κατέληξε, δέν είναι δυνα

τό νά ίσχύει λιγότερο γιά τό λαό τής Κύπρου. 

'Εκδίδεται άπό τήν 'Εθνική Στατιστική 'Υπη

ρεσία τό πρώτο μηνιαίο δελτίο, μέ πλήθος άπό στα

τιστικές πληροφορίες, πίνακες καί διαγράμματα πού 

άναφέρονται στούς διάφορους τομείς τής οικονομι

κης δραστηριότητας καί της κοινωνικης ζωης της 

χώρας. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό ύπουργός Συντονι

σμου, Δ. Χέλμης, εξηρε τή σημασία πού εχει ή πλή

ρης άνάπτυξη τών στατιστικών ύπηρεσιών της χώ-

ρας καί ή επιστημονική άνάλυση τών στατιστικών 

δεδομένων γιά τή χάραξη ορθών κατευθύνσεων της 

οίκονομικης καί κοινωνικής πολιτικης καί ύπο

γράμμισε τήν πρόθεση της Κυβερνήσεως νά προχω

ρήσει στήν όλοκλήρωση της άναδιοργανώσεως τών 

έλληνικών στατιστικών ύπηρεσιών, τόσο τών κεν

τρικών, δσο καί τών περιφερειακών, mστε νά κατα

στεί τό ταχύτερο δυνατή ή συστηματική παρακολού

θηση καί ή επιστημονική άνάλυση τών άναγκών καί 

τών προβλημάτων του εθνους σέ δλους τούς τομείς 

της κοινωνικης καί οίκονομικης ζωης. 

'Η προσπάθεια γιά τήν άναδιοργάνωση καί άνά

πτυξη της Έθνικης Στατιστικης 'Υπηρεσίας, ώς μέ

σου γιά τήν εξασφάλιση τών κατάλληλων οργάνων 

εφαρμογης άναπτυξιακης πολιτικης θεμελιωμένης 

σέ μακροχρόνιο οίκονομικό προγραμματισμό, θά 

όδηγήσει καί στήν κατάθεση καί ψήφιση του Ν.Δ. 

3627 «περί οργανώσεως της 'Εθνικης Στατιστικης 
'Υπηρεσίας της 'Ελλάδος» της 16-11-1956. Τό νέο 
διάταγμα, συμπληρωματικό του άρχικου Ν.Δ. 

2516/ 1953 «περί οργανώσεως της 'Εθνικής Στα

τιστικης 'Υπηρεσίας της 'Ελλάδος», άπέβλεπε στήν 

πληρέστερη οργάνωση της ΕΣΥΕ καί κυρίως στήν 

κατά περιφέρειες άνάπτυξή της, τόσο γιά τήν καλύ

τερη συγκέντρωση τών κάθε μορφης πληροφοριών, 

δσο καί γιά τήν άρτια οργάνωση τών μεγάλων άπα

γραφών -δπως ή προγραμματισμένη γιά τό 1961 . 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλης κάμει τήν ακόλουθη δήλωση: 

«'Εκπλήσσομαι μέ δσα γράφονται καί λέγονται 

τάς τελευταίας ήμέρας περί τήν διαχείρισιν τοίί κυ

πριακοίί θέματος εκ μέρους τής Κυβερνήσεως. 

»Δηλώ κατηγορηματικώς δτι οvδέποτε εξεδηλώ

θη διαφωνία μεταξύ τοίί 'Εθνάρχου Μακαρίου καί 

τής Κυβερνήσεως εί'τε ώς πρός τά πρόσωπα εί'τε ώς 

πρός τόν τρόπον τής διαχειρίσεως τοίί μεγάλου αι5-

τοίί εθνικοίί θέματος. 

»'Αντιθέτως, κατ' επανάληψιν ετονίσθη καί άπό 

τόν 'Αρχιεπίσκοπον ή πλήρης ει5θυγράμμισις τής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως καί Έθναρχίας, δπως 

άλλωστε προκύπτει καί άπό τά κείμενα πού δίδονται 

σήμερον πρός δημοσίευσιν άπό τόν κ. ύπουργόν τοίί 

Τύπου. 

)) 'Οφείλω δμως καί νά επισημάνω τούς κινδύνους 
πού συνεπάγεται διά τήν Ιfκβασιν τοίί κυπριακοίί 

άγώνος ή καταβαλλομένη προσπάθεια δπως δημι

ουργηθή ή εντύπωσις δτι μεταξύ τής ύπευθύνου Κυ

βερνήσεως καί τών Κυπρίων ύφίστανται δήθεν δια

φωνίαι. 

»Οί ενθαρρύνοντες τήν δημιουργίαν τών εντυπώ

σεων αvτών, πρέπει νά γνωρίζουν δτι εξυπηρετοίίν 

τόν κατακτητήν, ό όποίος διά τής διαιρέσεως επιδι-
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Συνάντηση μέ τό διοικητή τών συμμαχικών δυνάμεων Ν. Εύpώπης. 
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ώκει νά παραλύση τόν άyώνα, τόσον τών Κυπρίων, 

δσον καί τής έλευθέρας ·Ελλάδος. 

)) • Η πείρα του παρελθόντος μaς διδάσκει δτι οί 
κομματικοί άνταyωνισμοί έπί θεμάτων έξωτερικής 

πολιτικής ώδήyησαν πάντοτε εlς έθνικάς συμφοράςΝ. 

Στό έπίκεντρο του δημοσιογραφικου θορύβου 

πού προκάλεσε τίς δηλώσεις έντοπιζόταν δημοσίευ

μα τής κυπριακής έφημερίδος « 'Έθνος», μέ τήν ύπο

γραφή του γενικου διευθυντή της καί έθναρχικου 

συμβούλου, Β. Μαρκίδη, σύμφωνα μέ τό όποίο, ό 

'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί ή 'Εθναρχία τής Κύ

πρου είχε ζητήσει άπό τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό νά 

μή περιλάβει στήν Κυβέρνηση, ώς ύπουργό των 

'Εξωτερικων, τόν Σ. Θεοτόκη. 

Στίς άμέσως έπόμενες ήμέρες, οί σχετικές φήμες 

καί άντιδράσεις στή Μεγαλόνησο έντάθηκαν, ένω οί 

έθναρχικοί σύμβουλοι πού παρεπιδημουσαν στήν 

'Αθήνα, άφου εγιναν στίς 24 'Απριλίου δεκτοί άπό 
τόν Κ. Καραμανλή, έξέδωσαν άνακοίνωση, δπου 

έπισημαίνεται δτι «καίτοι δέν συμφωνουν μέ τόν τρό

πον καθ' δν προεβλήθησαν τελευταίως εiς Κύπρον 

άντιλήψεις σχετικαί μέ τόν κ. ύπουργόν 'Εξωτερι

κων, έν τούτοις αισθάνονται τήν ύποχρέωσιν νά δια

τυπώσουν τήν γνώμην δτι μεταξύ του ύπουργου των 

'Εξωτερικων καί του κυπριακου λαου ύφίσταται πρά

γματι ψυχική άπόστασις, iδίως λόγω έλλείψεως του 

έκ των περιστάσεων έπιβαλλομένου άγωνιστικου 

πνεύματος κατά τόν χειρισμόν του κυπριακου καί λό

γω ώρισμένων παραλείψεων» · καί κατέληγαν δτι 

«έκτιμωντες τήν προθυμίαν του κ. προέδρου τής Κυ

βερνήσεως διά τήν λήψιν δλων των μέτρων πρός πε

ραιτέρω έπιτυχή χειρισμόν του Κυπριακου, έξέφρα

σαν τήν πεποίθησιν δτι αί προσδοκίαι του κυπρια

κου λαου θά έκπληρωθουν». 

'Ήδη, έξάλλου, σέ σχετικό μνημόνιο μέ τήν ύπο

γραφή του Μητροπολίτη Κιτίου, άναφέρονταν τά 

άκόλουθα: 

«Τά μέλη τοϋ Γραφείου Έθναρχίας Κύπρου, κατόπιν 

επισταμένης μελέτης τοϋ θέματος, κατέληξαν είς τήν όμό

φωνον διαπίστωσιν, δτι ή παρουσία τοϋ κ . Σπύρου Θεοτό

κη είς τό ύπουργείον των ' Εξωτερικών δένεΙ ναι επωφελής 

διά τήν κυπριακήν ύπόθεσιν . 

» I. Τήν άποψιν ταύτη ν εlχεν επανειλημμένως διατυπώ
σει, πρό τής απελάσεώς του, ό Μακαριώτατος 'Αρχιεπί

σκοπος Κύπρου κ. Μακάριος . ΕΙσήγησις τοϋ Μακαριωτά

του περί τής ανάγκης προσεκτικής έπιλογής τοϋ προσώ

που τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών είχε διαβιβασθή τη

λεφωνικώς πρός τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Κα

ραμανλήν, μέσω τοϋ γραμματέως τής Έθναρχίας, όλίγας 

ήμέρας μετά τάς τελευταίας έκλογάς. 

»2. 'Η ' Εθναρχία διαπιστοί δτι ό κ . Σπ. Θεοτόκης δέν 

έμπνέει είς τόν κυπριακόν λαόν τήν απαιτουμένην έμπι

στοσύνην. ' Ο μέχρι τοϋδε χειρισμός -γενικός καί έν ταίς 

λεπτομερείαις- τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος ώς έθνικής 

aξιώσεως εγένετο ύπό τοϋ κ . Θεοτόκη άνευ τής aπαιτουμέ

νης δεξιότητας καί σθένους . 

»3. Πλήν τής αδυναμίας τήν όποίαν έπέδειξεν ό κ. Θεο
τόκης είς τόν χειρισμόν τοϋ ζητήματος, παρέλειψεν ούσι

ώδεις ενεργείας επί τοϋ θέματος, καί μάλιστα είς στιγμήν 

καθ' ijν τοϋτο διήρχετο τήν πλέον κρίσιμον φάσιν του. 

»4. 'Ανεξαρτήτως των δημοσιογραφικών μεθόδων καί 
τοϋ τρόπου μέ τόν όποίον ό κ. Βίας Μαρκίδης εχειρίσθη τό 

περί τοϋ κ . Θεοτόκη θέμα είς τά δημοσιευθέντα εν ττϊ εφη

μερίδι «'Έθνος» Λευκωσίας, τήν 18ην, \9ην καί 20ήν τρέ

χοντος , άρθρα του, τά μέλη τοϋ Γραφείου Έθναρχίας 

συμμερίζονται πλήρως τάς απόψεις αϊτινες έκτίθενται είς 

αύτά»21 • 

'Από τήν πλευρά του, ό Σ . Θεοτόκης έπέδωσε 

στόν Κ. Καραμανλή, μετά άπό σχετική συνομιλία 

τους, τήν άκόλουθη έπιστολή, στίς 23 'Απριλίου : 

«'Εν συνεχείg τής χθεσινής συνομιλίας μας, κατά τήν 

όποία ν σάς ύπέβαλα τήν παραίτησίν μου, εχω τήν τιμήν νά 

επαναλάβω καί έγγράφως τάς σκέψεις καί απόψεις μου αϊ

τινες μέ ώδήγησαν είς τήν aπόφασίν μου ταύτην. Καί θεω

ρώ χρέος νά πράξω τοϋτο, διότι τό aνακϋψαν θέμα ύπερ

βαίνει τά δρια τοϋ προσωπικοϋ ζητήματος. 

» ' Αντιπαρέρχομαι -δπως έτόνισα καί κατά τήν συνο

μιλία ν μας- τόν αήθη τρόπον, κατά τόν δποίον εξεδηλώ

θη έν απουσίg μου, κατά τήν διάρκειαν αποστολής είς τό 

εξωτερικόν, ή εναντίον μου έπίθεσις. 'Αλλά καί δέν ήμπο

ρώ νά έξακολουθήσω aσκών τά καθήκοντά μου ώς ύπουρ

γός τών ' Εξωτερικών είς κρίσιμον μάλιστα περίοδον δια

χειρίσεως τής έξωτερικής πολιτικής τής χώρας, δταν προ

βάλλεται ή aξίωσις νά κατευθύνεται αϋτη aπό μή ύπευθύ

νους διά τήν άσκησίν της παράγοντας. Διότι, περί τής 

aσκήσεως τής εξωτερικής πολιτικής τής 'Ελλάδος πρό

κειται, καί δχι περί τοϋ aντικειμενικοϋ σκοποϋ τοϋ aγώ

νος, τόν όποίον διεξάγει aπό κοινοϋ ή ' Ελλάς μετά τών 

Κυπρίων aδελφών μας . 'Επί τοϋ aντικειμενικοϋ αύτοϋ 

σκοποϋ δέν εξεδηλώθη, οϋτε ήτο δυνατόν νά εκδηλωθή, εκ 

τής πλευράς τής εκπροσωπήσεως τών Κυπρίων aντίθεσις . 

»'Υπήρξε καί παραμένει πλήρης ταυτότης κατευθύν

σεων, δπως, μέχρι τής εκδηλώσεως τής aντιθέσεως, ύπήρ

ξεν aπόλυτος σύμπτωσις aπόψεων καί επί τής τηρηθείσης 

τακτικής . 

»Καί ή σύμπτωσις αύτή διεπιστώθη καθ' δ λ ην τήν φά

σιν τής εξελίξεως τοϋ εθνικοϋ θέματος τής Κύπρου, ή 

όποία ijρχισε δύο ήμέρας πρό τής όρκωμοσίας τής πρώτης 

ύφ' ύμάς Κυβερνήσεως καί καθ ' δλην τήν διάρκειαν τής 

όποίας ή ενεργός συμπαράστασις τής έλληνικής Κυβερνή

σεως πρός τόν διαπραγματευόμενον 'Αρχιεπίσκοπον καί 

'Εθνάρχη ν ή το πλήρης . 

»'Ανταποκρίνεται, αναμφιβόλως, είς ςιϊτημα τοϋ Πα

νελληνίου νά δίδη ή έλληνική Κυβέρνησις είς τήν εθνική ν 

ύπόθεσιν τής Κύπρου τήν προτεραιότητα είς τήν aντιμε

τώπισιν τών θεμάτων τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας . 

'Αλλ' εΙ ναι εξ ϊσου αναντίλεκτον δτι ή άσκησις τής εξω

τερικής πολιτικής aποτελεί τήν συνισταμένην τής εκτιμή

σεως πολλαπλών προβλημάτων καί των επ' αύτών επιπτώ

σεων εκ τοϋ τοιούτου η εκείνου χειρισμοϋ τοϋ εθνικοϋ 

θέματος τοϋ κατέχοντος τήν προτεραιότητα. 
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))Καί αποτελεί ύποχρέωσιν του ύπευθύνου ύπουργου 

τών 'ΕξωτερικG>ν νά εχη ώς γνώμονα τήν έκ τών πραγμά

των τεθειμένην ταύτην κατευθυντήριον γραμμήν. Διότι, 

άλλως, θά έγίνετο επιλήσμων του καθήκοντος απέναντι 

του έλληνικου λαου. Καί έπί πλέον θά παρεβίαζε τό καθη

κον του πρός τήν Κυβέρνησιν, της όποίας μετέχει καί ή 

όποία είναι ύπεύθυνος εναντι του λαου, ώς φορεύς της έν

τολης του. 

)) 'Υ πη ρξα, κύριε πρόεδρε, διά τών ανωτέρω, σαφής έπί 
της θέσεώς μου εναντι του ανακύψαντος ζητήματος, τό 

όποίον -θά συμφωνητε- εΊναι θέμα aπαραβάτου αρχης. 

Καί έξηγείται διατί ύπό τάς δημιουργηθείσας συνθήκας 

ήμην ύποχρεωμένος νά σaς ύποβάλω τήν παραίτησίν μου. 

))Έπωφελουμαι της ευκαιρίας διά νά ύπογραμμίσω 

τήν απόλυτον προσωπικήν Σας συμπαράστασιν κατά τό 

έπτάμηνον, κατά τό όποίον διηύθυνα τό ύπουργείον τών 

'Εξωτερικών. Ή συμπαράστασίς Σας αυτή, διά τήν όποί

αν έπιθυμώ νά Σaς ευχαριστήσω θερμώς, έπεβεβαίωνε τήν 

πλήρη όμογνωμίαν μας εiς τόν χειρισμόν καί του έθνικου 

θέματος της Κύπρου καί γενικώτερον της έξωτερικης πο

λιτικης της χώρας μαρ)22_ 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής έπικροτεί τήν πρόταση του 

άρχηγου του ΔΚΕΛ, Γ. Καρτάλη, γιά τήν εκδοση καί 

τήν άποστολή σέ δλα τά ξένα κοινοβούλια ψηφίσμα

τος τής Βουλής υπέρ άναστολής τής έκτελέσεως του 

Μιχαήλ Καραολή. 

Συγκεκριμένα, ό πρωθυπουργός δήλωσε: 

«Ή Κυβέρνησις συμφωνεί μέ τήν πρότασιν περί 

διατυπώσεως ψηφίσματος άπό μέρους τού Σώματος. 

Έπί τfί ει5καιρίg αι5τfί έπιθυμώ νά πληροφορήσω τήν 

Βουλήν δτι ή Κυβέρνησις, έρμηνεύουσα τήν συγκί

νησιν τού έλληνικού λαού διά τήν άπειλουμένην 

έκτέλεσιν τού Καραολfj έκαμεν έν τfί προκειμένrι 

περιπτώσει δ, τι έπεβάλλετο». 

Στή συνέχεια, ό άρχηγός του κόμματος τών Φι

λελευθέρων, Γ. Παπανδρέου, άφου συντάχθηκε υπέρ 

τής προτάσεως, κατέληξε: 

«Κατά τό στάδιον της συζητήσεως τών προγραμματι

κών δηλώσεων της Κυβερνήσεως, συνεζητήθη τό κυπρια

κόν θέμα. 'Έκτοτε δμως, από της παρελθούσης Τετάρτης, 

συνέβησαν σοβαρά γεγονότα, τά όποία, κατά τήν iδικήν 

μας γνώμην, επιβάλλουν, πρό της διακοπής τών εργασιών 

της Βουλης, ή όποία προβλέπεται διά τήν προσεχη Πέμ

πτην, έπανασυζήτησιν του θέματος ένώπιον του Σώματος. 

)) 'Η έπανασυζήτησις πρέπει νά γίνη μετά τήν επιστρο
φήν του κ. ύπουργου τών 'Εξωτερικών, του όποίου ή πα

ρουσία είναι απαραίτητος. Προτείνω, έπομένως, πρός τήν 

Κυβέρνησιν, δπως, μετά τήν επιστροφήν του κ. ύπουργου 

τών 'Εξωτερικών κ:αί πρό της διακοπής τών έργασιών του 

Σώματος, όρισθή ήμέρα πρός έπανασυζήτησιν του θέματος 

ενώπιον της Βουλης». 

Σε άπάντηση, ό πρωθυπουργός διευκρίνησε: 

«Ή Κυβέρνησις συμφωνεί δτι ή συζήτησις τού 

Κυπριακού, διεξαγομένη διά τών έφημερίδων, βλά

πτει, χωρίς έξ aλλου νά διαφωτίζη έπαρκώς τήν κοι

νήν γνώμην. Συνεπώς δέχεται δπως όρισθfj κατά τήν 

προσεχή έβδομάδα, τακτή ήμέρα, κατά τήν όποίαν 

νά γίνη ή συζήτησις». 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Μέ άφορμή τήν παρατήρηση βουλευτών τής άν

τιπολιτεύσεως δτι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώ

σεις εiδικής κλήσεως πολιτών σέ χωριά τής υπαί

θρου άπό τίς τοπικές άρχές τής χωροφυλακής μέ 

σκοπό τόν ελεγχο τών πολιτικών τους φρονημάτων, 

ό Κ. Καραμανλής κάμει στή Βουλή τήν άκόλουθη 

διευκρίνηση: 

«Ή Κυβέρνησις έκληρονόμησε τήν ύπόθεσιν 

τών φακέλλων καί, χωρίς νά έχη άναλάβει προεκλο

γική ν ύποχρέωσιν, έδήλωσεν δτι θά έκκαθαρίση τήν 

ύπόθεσιν αι5τήν. 'Έκαμα καί δήλωσιν δτι ή Κυβέρ

νησις είναι άποφασισμένη, έάν έχη συγκεκριμένας 

καταγγελίας, νά έπιβάλη κυρώσεις. Σιiς παρακαλώ, 

έάν έχετε συγκεκριμένας κατηγορίας, νά τάς άπευθύ

νετε εlς έμέ προσωπικώς». 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν 'Εκτελεστική 

'Επιτροπή τής ΑΔΕΔ Υ, παρουσία καί τών υπουργών 

Συντονισμου, Οiκονομικών καί Προεδρίας τής Κυ

βερνήσεως. 

Σέ σχετική άνακοίνωση τής ΑΔΕΔ Υ υπογραμμί

ζεται: 

«'Ο κ:. πρόεδρος της Κυβερνήσεως /;δήλωσε πρός τήν 

Ε.Ε. δτι θά έπιλύση τό μισθολογικ:όν ζήτημα βάσει τών 

ύφισταμένων δυνατοτήτων, έξαντλών ταύτας μέχρι του 

ακ:ροτάτου όρίου. 'Επιθυμών δέ τόν ταχύτερον τερματι

σμόν τής έκ:κ:ρεμότητος, εδωσεν εντολήν εiς τούς παρι

σταμένους ύπουργούς, δπως επισπεύσουν τήν συντελουμέ

νην ήδη προπαρασκευαστικήν εργασίαν, ϊνα ή Κυβέρνη

σις δυνηθη ευθύς μετά τό Πάσχα νά κ:αταλήξη εiς όριστι

κ:άς αποφάσεις, τάς όποίας, ώς έδήλωσεν ό κ. Καραμανλής, 

δέν θά έξαγγείλη εiμή αφου προηγουμένως λάβη γνώσιν 

αυτών ή ΑΔΕΔ Υ κ:αί διατυπώση τάς α.πόψεις της. 

))'Επίσης ή Ε.Ε. έξέφρασε πρός τόν κ. πρόεδρον της 

Κυβερνήσεως τήν δυσφορίαν τών δημοσίων ύπαλλήλων 

διά τήν σημειωθείσαν κ:αθυστέρησιν πραγματοποιήσεως 

τών κυβερνητικών αποφάσεων σχετικώς μέ τήν εκδοσιν 

έγκ:υκ:λίου έκ:τελέσεως του Β.Δ. περί νοσηλείας δημοσίων 

ύπαλλήλων, τήν ύπεσχημένην έπιχορήγησιν του Μ.Τ.Π.Υ. 

διά 5 έκ:ατ. δρχ. καί τήν πιστοδότησιν του Ταμείου Πα
ρακαταθηκών διά 20 έκ:ατ. διά τήν αt')τοστέγασιν τών δη
μοσίων ύπαλλήλων. 

)) . ο κ:. πρωθυπουργός εδωσε ρητήν έντολήν διά τήν 

άμεσον έκ:τέλεσιν τών έν λόγφ αποφάσεων κ:αί τήν πρα

γματοποίησιν τών ύπεσχημένων, πρός τουτο δέ aνέθεσεν 
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εiς τόν ύπουργόν Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, κ. Κ . Τσά

τσον, δπως παρακολουθή τάς aφορώσας τούς δημοσίους 

ύπαλλήλους κυβερνητικάς aποφάσεις καί πρωθυπουργικάς 

έντολάς καί εύρίσκεται είς συνεχή έπαφήν μετά τής Ε . Ε. 

τής ΑΔΕΔΥ». 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρωθυπουργός δέχτηκε -πα

ρουσία τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οiκονομικών 

καί 'Εργασίας- τή διοίκηση τfjς ΓΣΕΕ καί ενημε

ρώθηκε γιά τά προβλήματα τών εργαζομένων, τά 

όποία, τόνισε, aπασχολοϋν καί τόν ίδιο. 'Όπως δή

λωσε, θά δώσει <'iμεση εντολή στούς άρμόδιους 

ύπουργούς νά συνεργαστοϋν μέ τή γραμματεία τfjς 

ΓΣΕΕ γιά τήν προώθηση τών επιβεβλημένων ρυθμί

σεων καί θά εiναι πάντοτε ετοιμος νά παρέμβει καί 

προσωπικά, εφόσον ανακύψει διαφορά aντιλήψεων 

στήν aντιμετώπιση τών εκκρεμών θεμάτων. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Μετά τήν aποδοχή aπό τόν πρωθυπουργό σχετι

κοί) αiτήματος πού είχε ύποβληθεί aπό τόν aρχηγό 

τών Φιλελευθέρων, Γ. Παπανδρέου, στή συνεδρίαση 

τfjς 20fjς 'Απριλίου, διεξάγεται στή Βουλή συζήτη

ση πρό τfjς ήμερησίας διατάξεως γιά τίς εξελίξεις 

στό Κυπριακό. 

'Ο Γ. Παπανδρέου, πρώτος όμιλητής, επεσήμανε 

δτι τό γεγονός πού τόν ωθησε στήν ύποβολή τοϋ 

αiτήματός του γιά επανάληψη τfjς συζητήσεως τοϋ 

θέματος τής Κύπρου, ήταν τό αίτημα τής 'Εθναρχίας 

νά aποχωρήσει ό ύπουργός 'Εξωτερικών aπό τήν 

Κυβέρνηση, ώς επιβλαβής γιά τήν κυπριακή ύπόθε

ση. Μέ τόν τρόπο αuτό, ύποστήριξε, δικαιώθηκαν oi 
καταγγελίες τής aντιπολιτεύσεως καί aποδείχτηκε 

δτι ή Κυβέρνηση «στερείται εiλικρινείας, iκανότη

τος καί πίστεως εiς τόν ό.γώνω>. Παρά τήν όμόφωνη 

σύνταξη τοϋ πολιτικοί) κόσμου ύπέρ τοϋ αiτήματος 

τής αuτοδιαθέσεως, είτε <'iμεσης είτε σέ εϋλογη τα

κτή προθεσμία, ή Κυβέρνηση εχει δώσει τήν εντύ

πωση δτι aρκείται σέ μιά aόριστη αναγνώριση τfjς 

aρχής τής aυτοδιαθέσεως καί στρέφεται πρός τήν 

επιδίωξη τής αuτοκυβερνήσεως καί διευκρίνησε: 

« 'Όταν διετυπώσαμεν αuτάς τάς έπικρίσεις, κατ ' aρχάς 

ή Κυβέρνησις ηρνήθη δτι μετέβαλε γραμμήν . 'Ο aξιότι

μος ύπουργός των 'Εξωτερικών iσχυρίσθη δ τι , εάν δέν 

ύπάρχη προθεσμία χρόνου, ύπάρχει δμως προθεσμία γεγο

νότων . ' Αλλά δταν τού ύπεδείχθη δτι ή προθεσμία γεγονό

των δέν είναι προθεσμία τακτή, aλλά αϊρεσις, έγκατέλειψε 

τόν ίσχυρισμόν του. Καί ήλθε τότε ή σειρά τού aξιοτίμου 

προέδρου τής Κυβερνήσεως καί ύπεστήριξεν, ένώπιον τού 

Σώματος, δτι ή Κυβέρνησις, εiς τό μοναδικόν εγγραφον, 

δπως τό έχαρακτήριζεν, είς τό όποίον έχάρασσε πολιτικήν 

έπί του κυπριακού θέματος, εiς τό ύπόμνημα τής 5ης Δε

κεμβρίου, είχεν προσδιορίσει ώς δρον τήν τακτήν προθε

σμίαν , πρός έφαρμογήν τής αuτοδιαθέσεως. 

»' Απηύθυνα τότε πρός τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 

τό έρώτημα, έάν ή προθεσμία είναι πρός έφαρμογήν τής 

αuτοδιαθέσεως η πρός εναρξιν συζητήσεων έπί τής αuτο

διαθέσεως». 

Στό σημείον αuτό παρενέβη ό πρωθυπουργός καί 

επακολούθησε διάλογος : 

Κ. Καραμανλής: Διά νά ιiποφεύγωνται παρεξηγή

σεις, έπιθυμώ νά γίνη ή έξής διευκρίνησις: 

»Παρέστη άνάγκη νά παρέμβω, διότι, δταν tδιδε τάς 

έξηγήσεις, τάς όποίας έπεκαλέσθητε, ό ύπουργός τών 

'Εξωτερικών ει'χεν ύπ' όψιν του τό κείμενον τής ιiγγλικής 

προτάσεως καί παρενέβην έγώ καί ε{πον: 'Άύτά διαλαμβά

νονται είς τήν ιiγγλικήν πρότασιν. ·Η έλληνική Κυβέρ

νησις διά τού ύπομνήματός της, εταξε μίαν προθεσμίαν". 

Μέ ήρωτήσατε: "Προθεσμίαν έφαρμογής ή προθεσμίαν 

ένάρξεως συζητήσεων πρός έφαρμογήν;" Ξπον: "'Εφαρ

μογής". Καί δπως γνωρίζετε, ύπάρχει τό γνωστόν μνημό

νιον τό όποίον, συμπληροϋν τό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμ

βρίου, διαλαμβάνει αύτή ν τήν προθεσμία ν. Κάμνω τήν διά

κρισιν αύτήν, διότι --έπαναλαμβάνω-έπιμένετε εlς τήν 

ιΊποψιν δτι ύπήρξε, κατά τήν στιγμήν έκείνην, διάφορος 

γνώμη ύπουργοϋ 'Εξωτερικών καί προέδρου Κυβερνήσε

ως. ·Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, κατά τήν στιγμήν έκείνην, 

πού παρενέβην έγώ, άνέπτυσσε τό περιεχόμενον τής άγ

γλικής προτάσεως καί ελεγεν δτι ει'ς τήν άγγλικήν πρότα

σιν, ζήτημα έφαρμοyής τής αύτοδιαθέσεως προέκυπτεν έκ 

τών γεγονότων. Παρενέβην, διά νά ε/πω δτι αύτή ήτο ή 

ιiγγλική πρότασις. · Η πρότασις ή έλληνική προέβλεπε 

προθεσμίαν διά τήν αύτοδιάθεσιν. 

Γ. Παπανδρέου: 'Επιθυμώ, έπίσης, νά δώσω μίαν 

πληροφορίαν, δτι οuδέν προσεθέσατε, διότι αuτό τό όποί

ον εϊπατε καί τό όποίον θά αναγνώσω aπό τά πρακτικά τής 

Βουλής, είναι διάφορον. 

»'Η συνομιλία μας εχει ώς έξή ς: 

»Είπον έγώ: " ' Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως αναφέ

ρεται είς τό ύπόμνημα, εiς τό όποίον ή έλληνική Κυβέρ

νησις ζητεί τακτήν προθεσμίαν. Θά παρεκάλουν νά γίνη 

μία aποσαφήνισις. Τακτήν προθεσμίαν πρός έφαρμογήν 

τής αuτοδιαθέσεως η πρός εναρξιν συζητήσεων έπί τής 

αuτοδιαθέσεως". Καραμανλής: "Πρός έφαρμογήν τής αuτο

διαθέσεως". 

»Καί aνέγνωσα καί άναγιγνώσκω καί πάλιν ένώπιον 

τής Βουλής τήν σχετικήν περικοπήν του ύπομνήματος τής 

5ης Δεκεμβρίου, aπό τήν όποίαν συνάγεται δτι ή aπάντη

σις, τήν όποίαν μοu εδωσεν ό κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως δέν ήτο aκριβής, διότι εiς τό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμ

βρίου ώρίζετο προθεσμία, δχι πρός έφαρμογήν, aλλά πρός 

συζήτησιν τής αuτοδιαθέσεως . Καί περί τούτου πρόκειται, 

κ. πρόεδρε . 

Κ. Καραμανλής: Τό "μνημόνιον", εlς τό όποίον 

ιiναφέρεσθε, συμπληρώνει τό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμ

βρίου. 

Γ. Παπανδρέου : Θά ελθω, έν συνεχεί~ εiς τό μνημό

νιόν σας . Θά έξαντλήσω δλα σας τά κείμcνα, κάμετε ύπο

μονήν. Χρονολογικώς , προηγείται τό ύπόμνημα τής 5ης 

Δεκεμβρίου. 'Έπεται ή προφορική σας συνομιλία τής 
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14ης Δεκεμβρίου, περί τής όποίας θά κάμω λόγον καί θά 

1:δωμεν Εάν τό συμπληρώνη. 

)) 'Η σχετική περικοπή τοϋ ύπομνήματος τής 5ης Δε
κεμβρίου εχει ώς έξής: 

))"'Η έλληνική Κυβέρνησις έπιθυμεί, ώσαύτως, νά 

έπισύρη τήν προσοχήν έπί των πλεονεκτημάτων, τά όποία 

παρουσιάζει ό καθορισμός λογικής προθεσμίας, έπί τιj έκ

πνοΌ τής όποίας ή Κυβέρνησις τής Α.Β.Μ. θά συζητήση 

μετ, aντιπροσώπων τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ τήν πραγματο

ποίησι ν τής αύτοδιαθέσεως". 

))Διαπιστώνω, λοιπόν, κατά πρώτον, δτι ή παρέμβασις 

μέ τήν έπίκλησιν τοϋ ύπομνήματος τής 5ης Δεκεμβρίου 

ύπήρξε παρέμβασις aτυχής, διότι ύπεστήριξεν aκριβώς δτι 

τό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμβρίου περιέχει προθεσμίαν τα

κτήν πρός έφαρμογήν τής αύτοδιαθέσεως. 

Κ. Καραμανλής: Δέν είπαν άναιφιβfί πράγματα διά δύο 

λόγους. Πρώτον, διότι καί τό πρώτον καί τό δεύτερον άπα

τελούν ένια ίον κείμενον. Καταβάλλεται προσπάθεια δημι

ουργίας έντυπώσεων καί ε{μαι ύποχρεωμένος, ένημερώνων 

τήν Βουλήν, νά είπω πώς έσκεπτόμην δταν άπήντησα είς 

τόν κ. άρχηγόν τών Φιλελευθέρων. 

Στή συνέχεια τής aγορεύσεώς του, ό Γ. Παπανδρέ

ου ύπογράμμισε δτι οί aντιρρήσεις τής aντιπολιτεύ

σεως εντοπίζονται στή μή προσφυγή στό Συμβούλιο 

'Ασφαλείας καί στήν παράλειψη επαρκοuς διαφωτί

σεως τής διεθνοuς κοινής γνώμης. Φορέας τής κυ

πριακής πολιτικής -συνέχισε- δέν είναι πλέον ή 

έλληνική Κυβέρνηση· όλόκληρη ή πρωτοβουλία καί 

ή εuθύνη εχει μεταβιβαστεί στήν κυπριακή 'Εθναρ

χία. 'Αναγνώρισε δτι, δταν aνέλαβε τήν aρχή ή Κυ

βέρνηση, είχε ναυαγήσει ή Τριμερής Διάσκεψη του 

Λονδίνου, aλλά τής καταλόγισε εuθύνη γιά τήν τρα

γική κατάσταση πού εχει δημιουργηθεί εξαιτίας τής 

βρετανικής καί τουρκικής τρομοκρατίας πού ασκεί

ται εκτοτε στή Μεγαλόνησο. 'Αντέκρουσε τή μομφή 

δτι ή ρήξη μέ τήν 'Εθναρχία οφείλεται σέ σκευωρία 

τής aντιπολιτεύσεως καί δτι ή τελευταία αuτή παρέ

χει στόν έλληνικό λαό ψευδείς διαβεβαιώσεις καί 

ζήτησε τήν aντικατάσταση του ύπουργοu τών 'Εξω

τερικών . Οί εuθύνες -κατέληξε- πού καταλογίζει 

στήν Κυβέρνηση είναι εuθύνες γραμμής, χειρισμοί> 

καί επιλογής φορέως του aγώνος. 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Σπ. Θεοτόκης, aν

τέκρουσε τήν κατηγορία δτι ή Κυβέρνηση εγκατέ

λειψε τήν πολιτική πού χαράχτηκε aπό κοινοί> μέ τά 

πολιτικά κόμματα καί βασίζεται στήν επιδίωξη κα

θορισμοί> τακτής προθεσμίας γιά τήν ασκηση του 

δικαιώματος τής αuτοδιαθέσως. Χαρακτήρισε ώς 

αβάσιμη τήν αποψη δτι μπορεί, όχι άπλώς νά ύπο

δεικνύει, aλλά καί νά aξιώνει τήν ασκηση όρισμένης 

πολιτικής, καί ώς εσφαλμένη τήν τάση νά αμβλυνθεί 

τό μείζον κuρος του Μακαρίου, iδίως μετά τήν aχα

ρακτήριστη πράξη τής εκτοπίσεώς του. Διευκρίνησε 

aκόμη δτι ή 'Ελλάδα aποφάσισε νά μή προσφύγει 

στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, aφότου διεπίστωσε δτι ή 

πλειοψηφία τών μελών του δέν εuνοουσε τίς Ελληνι

κές θέσεις. τέλος, aφου aπέρριψε τίς αiτιάσεις περί 

προσωπικής του εuθύνης γιά δήθεν κακό χειρισμό 

του ζητήματος, πληροφόρησε τό Σώμα δτι ύπέβαλε 

τήν παραίτησή του, προκειμένου νά εχει τήν ευκαι

ρία νά μιλήσει αβίαστα aπό τό βήμα καί νά συμβάλει 

στήν εκκαθάριση τής ύποθέσεως. 

'Ο aρχηγός τής ΦΔΕ, Σ. Βενιζέλος, στό πλαίσιο 

παρατηρήσεων καί συστάσεων πρός τήν Κυβέρνη

ση, τόνισε δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν θά μεσο

λαβήσουν παρά μόνον αν τό ζητήσει ή αγγλική Κυ

βέρνηση καί ό κυπριακός λαός, τάχθηκε ύπέρ τής 

προσφυγής στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας καί χαρακτή

ρισε ώς κυβερνητικό σφάλμα τήν ανάθεση τών δια

πραγματεύσεων στό Μακάριο, ό όποίος, μέ τόν τρό

πο αuτό, βρέθηκε σέ μειονεκτική θέση. Διερωτήθη

κε, τέλος, αν ό Έθναρχεύων 'Άνθιμος Κιτίου εχει 

σύμφωνο στίς ενέργειές του τόν 'Αρχιεπίσκοπο, αν 

ύπήρξαν σφάλματα ή παραλείψεις, καί ποιές, εκ μέ

ρους του ύπουργου 'Εξωτερικών καί αν, εφόσον ή 

κυπριακή ύπόθεση όδηγηθεί σέ αποτυχία, aντιλαμβά

νεται ή Κυβέρνηση τήν βαρειά ευθύνη της aπέναντι 

στό εθνος. 

Στή συνέχεια τfjς συζητήσεως τό λόγο ελαβε ό 

πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής: 

ιιΚύριοι βουλευταί, εύρίσκομαι είς τήν αί'θουσαν ταύ

την άπό εΙκοσαετίας καί πλέον καί είναι γνωστόν δτι άνή

κω είς τήν κατηγορίαν τών μετριοπαθών· άνήκω δέ εlς τήν 

κατηγορίαν τών μετριοπαθών, διότι γνωρίζω δτι αί πολιτι

καί οξύτητες οχ ι μόνον άνέστειλαν τήν πρόοδο ν τfίς χώρας 

μας, άλλά κατά κανόνα ώδήγησαν είς έθνικάς καταστρο

φάς. Γνωρίζω, έπίσης. οτι οί εντονοι πολιτικοί aνταγωνι

σμοί, τά πάθη τά προσωπικά, έδημιούργησαν εlς τήν χώ

ραν αύτή ν εν νοσηρόν κλίμα, έντός τού όποίου κινδυνεύει 

νά καταποντισθfί τό έλεύθερόν μας πολίτευμα. 'Από τάς 

άντιλήψεις αύτάς κατεχόμενος, άπέφυγα συστηματικώς νά 

συμβάλω είς τήν δημιουργίαν πολιτικfίς οξύτητας. Διεκή

ρυξα εύθύς έξ άρχfίς δτι ή Κυβέρνησις εχει εlλικρινfί τήν 

πρόθεσιν νά συμβάλη είς τήνδημιουργίανόμαλού καί ήρέ

μου πολιτικού βίου. Λυπούμαι, δμως, διότι εύρίσκομαι είς 

τήνaνάγκην νά κάμω τήνδιαπίστωσιν δτι ή πρόθεσις αύτή 

τfίς Κυβερνήσεως δέν εύρεν aνταπόκρισιν άπό τήν πλευ

ράν τfίς aντιπολιτεύσεως. Ή aντιπολίτευσις, κατεχομένη 

εlσέτι aπό τήν προεκλογικήν ψυχολοyίαν, καταβάλλει 

προσπάθειαν νά δημιουργήση πολιτικήν οξύτητα διά νά 

παρεμποδίση τό εργον τής Κυβερνήσεως καί νά προκαλέ

ση τήν φθορά ν της. Καί τό χειρότερον είναι δτι ή aντιπο

λίτευσις έξέλεξε διά τόν σκοπόν αύτόν, τουτέστι τfίς πα

ρεμποδίσεως τού εργου τής Κυβερνήσεως, τfίς φθορiiς τής 

Κυβερνήσεως, τό πλέον εύπαθές έθνικόν θέμα, τό θέμα τής 

Κύπρου. 

ιι 'Επειδή μέ δσα έλέχθησαν έξ aμφοτέρων τών πλευρών 

έπί τής ύποθέσεως τής κυπριακής, οχ ι μόνον δέν κατέστη 

δυνατόν νά άποκτήση ό λαός μίαν σαφfί aντίληψιν τών 

έξελίξεων, τάς όποίας έσημείωσε τό θέμα αύτό, aλλά εχει 
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τόν φόβον δτι έπετύχαμε νά έπιτείνωμεν τήν σύγχυσιν, θά 

έπεθύμουν διά βραχέων νά κάμω μίαν έξιστόρησιν τών δι

αφόρων φάσεων, άπό τάς όποίας διήλθε τό θέμα τής Κύ

πρου καί νά προσδιορίσω κατά τρόπον σαφή τήν πολιτι

κήν, τήν όποίαν r/κολούθησεν έπί τοv θέματος αύτοv ή 

Κυβέρνησίς μου. Εlμαι βέβαιος δτι μέ τήν έξιστόρησιν 

αύτήν θά πείσω τήν Βουλήν δτι ή παρούσα Κυβέρνησις 

δχι μόνον δέν r/κολούθησε πολιτική ν μειοδοσίας, άλλ' 

ηκολούθησε πολιτικήν πλειοδοσίας έπί του θέματος τής 

Κύπρου. Κατά τήν Τριμερή Διάσκεψιν τοv Λονδίνου ε{χε 

διατυπωθή ή άγγλική πρότασις κατά τρόπον, ώστε νά μή 

άναγνωρίζη τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως, καί θά έπεθύ

μουν νά είπω πρός τόν άρχηγόν τοv Δ ημοκρατικοv κόμμα

τος δτι εΙς τό κείμενον, τό όποίον έχω ύπ ' δ ψι ν μου, δεν 

περιλαμβάνεται ή κατ' άρχήν άναγνώρισις τής αύτοδιαθέ

σεως. Παρείχετο αύτοκυβέρνησις νόθος, προβλεπομένης 

τριμελούς έπιτροπής συγκειμένης έξ ένός ΗΑγγλου, ένός 

Τούρκου καί ένός "Ελληνος. Μετά τήν Τριμερή Διάσκε

ψιν, τά άποτελέσματα τής όποίας ε{ναι γνωστά, δεύτερον 

στάδιον τής κυπριακής ύποθέσεως ύπήρξεν ή προσφυγή 

τής Έλλάδος εΙς τά 'Ηνωμένα ΗΕθνη. 

»Εlναι γνωστόν δτι ή προσφυγή τής 'Ελλάδος άπερρί

φθη, μέ τήν σύστασιν τοv 'Οργανισμού, δ πως έπιδιωχθή ή 

διευθέτησις τοv ζητήματος δι' άπ, εύθείας διαπραγματεύ

σεως μεταξύ τών ενδιαφερομένων. Τήν 4ην 'Οκτωβρίου, 

δύο δηλαδή ήμέρας πρίν άναλάβη ή προηγουμένη Κυβέρ

νησις τήν έξουσίαν, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έξ Ιδίας 

του πρωτοβουλίας άπευθύνει πρότασιν πρός τόν διοικητή ν 

τής νήσου, ή όποία προέβλεπε τήν κατ' άρχήν άναγνώρι

σιν τής αύτοδιαθέσεως, προέβλεπεν αύτοκυβέρνησιν, στη

ριζομένη ν εΙς δημοκρατικόν σύνταγμα, άλλά δέν προέβλε

πε περί προθεσμίας διά τήν έφαρμογήν ή τήν συζήτησιν 

τής αύτοδιαθέσεως. Ή πρότασις αύτή τοίi 'Αρχιεπισκό

που Μακαρίου άπερρίφθη άπό τήν άγγλικήν Κυβέρνησιν. 

Μετά τινας ήμέρας ό διοικητής τής νήσου ύποβάλλει νέαν 

πρότασι ν πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπο ν, ή όποία δέν ή το παρά 

ή πρότασις ή ύποβληθείσα άπό μέρους τής άγγλικής Κυ

βερνήσεως κατά τήν Τριμερή Διάσκεψιν. Ό 'Αρχιεπί

σκοπος Μακάριος άπέρριψεν, ώς ήτα φυσικόν, τήν πρότα

σιν ταύτην. Μέ τήν άπόρριψιν άμφοτέρων τών .προτάσεων 

έδημιουργήθη καί πάλιν άδιέξοδον καί παρίστατο ή άνάγ

κη νά εύρεθή τρόπος καί βάσις προωθήσεως τών διαπρα

γματεύσεων. Διότι, κύριοι συνάδελφοι, τό κυπριακόν θέ

μα, διά νά έπιλυθή, έχει άνάγκην μεθόδων, αί όποίαι νά 

προσδιορίζωνται κατά τρόπον σαφή καί ώρισμένον. VH θά 
τό λύσετε μέ άπ' εύθείας διαπραγματεύσεις μέ τήν Μ. Βρε

τανία ν, ή θά τό λύσετε προσφεύγοντες εΙς τά 'Ηνωμένα 

"Εθνη, ή θά τό λύσετε -λύσις βεβαίως ή όποία άπό κανέ

να δέν συζητείται- διά πολέμου. 'Εφ' δσον ή άρχική μας 

προσφυγή άπερρίφθη άπό τά 'Ηνωμένα ΗΕθvη μέ κατηγο

ρηματικήν τήν σύστασιν νά έπιδιωχθή δι' άπ ' εύθείας δι

απραγματεύσεων ή διευθέτησις του ζητήματος, εύρισκόμε

θα εΙς τό στάδιον κατά τό όποίον έπεβάλλετο ή διά παντός 

τρόπου προώθησις τών διαπραγματεύσεων, άλλά μέ σκο

πόν άντιμειμενικόν, τήν ίκανοποίησιν τών έπιδιώξεων τών 

Κυπρίων. 

ιι ·Η το, συνεπώς, χρήσιμο ν νά εύρεθή τρόπος έπαναλή

ψεως τών διαπραγματεύσεων, ώστε, έάν παρίστατο άνάγκη, 

δπως καί παρέστη άνάγκη, νά προσφύγωμεν καί πάλιν εΙς 

τά 'Ηνωμένα ΗΕθνη, νά έχη έξαντληθή τό στάδιον τών 

διαπραγματεύσεων. 

ιΠότε αί διαπραγματεύσεις έπεβάλλοντο διά δύο λό

γους. Πρώτον, διότι ύπήρχε έλπίς διά τών διαπραγματεύ

σεων νά έπιτύχωμεν λύσιν καί δεύτερον, διότι, έάν δέν 

έπετυγχάνομεν λύσιν, θά ήτα δυνατόν, προσφεύγοντες εΙς 

τά 'Ηνωμένα ΗΕθνη, νά είπωμεν, δ τι ή 'Ελλάς συνεμορ

φώθη μέ τήν σύστασίν σας νά διεξαγάγη διαπραγματεύ

σεις, άλλά αί διαπραγματεύσεις αύταί άπέβησαν άκαρποι. 

Τούτου δοθέντος, ήτα καθήκον τής έλληνικής Κυβερνή

σεως νά άναζητήση τρόπον έπαναλήψεως τών διαπραγμα

τεύσεων. Καί έπ' αύτοv ή το σύμφωνος καί ή 'Εθναρχία 

τής Κύπρου. 

ιι "Οταν, λοιπόν, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών μετέβη 

εlς Παρισίους καί συνήντησε τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερι

κών τής Μ. Βρετανίας, έζήτησεν, δπως μέ άγγλικήν πρω

τοβουλίαν διατυπωθή πρότασις, ή όποία νά άποτελή βάσιν 

νέων διαπραγματεύσεων. Εlχε συμφωνηθή δέ δτι ή διατύ

πωσις θά έπρεπε νά τεθή ύπ' δ ψι ν τής έλληνικής Κυβερνή

σεως εΙς τρόπον ώστε, μετά τήν σύμφωνον γνώμη ν της, νά 

ύποβληθή εΙς τόν Μακάριον. Ό κ. ύπουργός τών 'Εξωτε

ρικών δέν συνεφώνησεν, δπως Ισχυρίζεται ή άντιπολίτευ

σις, έπί τοίi περιεχομένου τής προτάσεως. Συνεφώνησεν 

έπί τής άνάγκης δπως έξευρεθή διατύπωσις άποτρέπουσα 

τήν έπανάληψιν τών διαπραγματεύσεων, διότι έάν ή διατύ

πωσις ή το παρομοία έκείνης, τήν όποία ν ύπέβαλεν ό διοι

κητής τής νήσου Χάρντιγκ καί τήν όποίαν άπέρριψεν ό 

Μακάριος, θά ήτα άδύνατον έπί τής βάσεως αύτής νά άρ

χίση νέα διαπραγμάτευσις. Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

έζήτησε, λοιπόν, μέ τήν άγγλικήν πρωτοβουλίαν νά διατυ

πωθή πρότασις, έπιτρέπουσα είς τόν Άρχιεπίσκοπον Μα

κάριον τήν έπανάληψιν τών διαπραγματεύσεων καί συνε

φωνήθη, ή πρότασις αύτή, πρίν ή ύποβληθή είς τόν 'Αρχι

επίσκοπον, νά έτίθετο ύπ' δψιν τής έλληνικής Κυβερνή

σεως. Σaς άνέφερεν ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών δτι ή 

άγγλική Κυβέρνησις έκοινοποίησε τήν πρότασίν της ταυ

τοχρόνως είς τήν Αευκωσίαν καί είς τάς 'Αθήνας. Ό 

'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπέρριψεν, δ πως ή το φυσικό ν, 

τήν πρότασιν, μολονότι καί ό ίδιος έδέχετο δτι διά τής 

προτάσεως αύτής έσημειοvτο πρόοδος είς τό θέμα, πρόο

δος συνισταμένη είς τό γεγονός δτι άνεγνωρίζετο διά πρώ

την φοράν ή άρχή τής αύτοδιαθέσεως, άλλά ύπό δ ρους καί 

προϋποθέσεις πού καθίστων άμφίβολον, προβληματικήν 

τήν έφαρμογήν αύτής. Παρείχετο εύρύ μέτρον αύτοκυβερ

νήσεως, χωρίς δμως νά προσδιορίζεται τίνι τρόπφ θά ήτα 

δυνατόν νά διατυπωθή τό σύνταγμα, ώστε ό κυπριακός λα

ός νά έχη τή βεβαιότητα δτι τό σύνταγμα αύτό θά έθεμελι

οvτο κατά τρόπον δημοκρατικόν, καί ύπέσχετο δτι είς fίν 

περίπτωσιν εύδοκιμοvσεν ή αύτοκυβέρνησις, θά ήτα δυνα

τόν νά συζητηθή κατ' αύτά ή έφαρμογή τής αύτοδιαθέσε

ως. 'Επαναλαμβάνω δ τι, μολονότι διά τής ύποβληθείσης 

τήν 2/ην Νοεμβρίου άγγλικής προτάσεως έσημειοvτο άξιό

λογος πρόοδος είς τό θέμα, έπειδή ή διατύπωσις τής προτά

σεως έγένετο κατά τρόπον, ώστε νά μή έπιτρέπη είς τόν 

Μακάριον τήν άποδοχήν της, άπερρίφθη καί άπό τόν Μα

κάριον καί άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, είς έπανει

λημμένα δέ διαβήματα τής άγγλικής Κυβερνήσεως, δπως 

άναλάβωμεν καί συστήσωμεν είς τόν 'Αρχιεπίσκοπο ν 

Μακάριον, δχι νά άποδεχθή τήν πρότασιν, άλλά νά τήν 
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συζητήση, ή έλληνική Κυβέρνησις άπήντησενάρνουμένη, 

δηλούσα κατηγορηματικώς δτι καί ή ίδία εύρίσκει τό πε

ριεχόμενον τής προτάσεως αύτής aπαράδεκτον. 

ιι 'Η άπάντησις αvτή aπό μέρους τής tλληνικής Κυβερ

νήσως i:δόθη τήν 28ην Νοεμβρίου, τήν 2αν Δεκεμβρίου καί 

τήν 5ην Δεκεμβρίου, διά τού γνωστού ύπομνήματος, τό 

όποιΌι• ύπεβάλομεν. 

»Κύριοι συνάδελφοι, i:πειδή κατεβλήθη προσπάθεια νά 

δημιουργηθή σύγχυσις γύρω άπό τό σημείον αύτό, σύγχυ

σις aποβλέπουσα είς τήν δημιουργίαν τής εντυπώσεως δτι 

ή έλληνική Κυβέρνησις, καί συγκεκριμένως ό ύποιιργός 

τών 'Εξωτερικών, συνέπραξεν εiς τήν διατύπωσιν τής 

προτάσεως αvτής, θά ηθελον νά εί'πω πρός τήν Βουλή ν δτι 

δχι μόνον τά κείμενα, aλλά καί ή λογική aποδεικνύει δτι 

δλα αvτά είναι άνακριβή. 'Υπάρχουν τρία κείμενα, διά τών 

όποίων ή έλληνική Κυβέρνησις, συντασσομένη μέ τιjν 

ιiποψιν τού Μακαρίου, άπέρριπτε τήν άγγλικήν πρότασιν. 

Καί δταν διά τελευταίαν φοράν i:ζητείτο άπό τήν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν νά παρέμβη καί νά συστήση εiς τόν Μακά

ριον νά δεχθή τήν πρότασίν της, r!Jς βάσιν συζητήσεως, 

διετυπώθη τό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμβρίου, τό όποίον 

ύπεβλήθη είς τήν άγγλικήν Κυβέρνησιν, i:προτείνετο δέ ώς 

ή μοναδική βάσις, i:πί τής όποίας θά ήτο δυνατόν ή έλλη

νική Κυβέρνησις νά aναλάβη νά κάμη σύστασιν πρός τόν 

Μακάριον. 

» ΈκτιJς λοιπι5ν τών κειμένων αιjτών, διά τών δποίων 

aποδεικνύεται δτι ή έλληνική Κυβέρνησις, 6χι μόνον δέν 

συνέπραξεν εiς τήν διατύπωσιν τής άγγλικής προτάσεως, 

άλλά τρίς τήν άπέρριψεν, i:κτός τών κειμένων αύτών, άπα

δεικνύεται καί διά τής λογικής δτι ήτο δυνατιJν ή έλλ ηνική 

Κυβέρνησις νά φέρη εύθύνην διά τήν διατύπωσιν καί τό 

περιεχ6μενον /:κείνης τής προτάσεως. 'Εάν, κ. συνάδελ

φοι, ή έλληνική Κυβέρνησις καί δ ύπουργ6ς τών Έξωτε

ρικώιι είχαν συμπράξει εiς τήν διατι)πωσιν αύτής τής προ

τάσεως καί μετά ταύτα τρίς aπορρίπτουν τήν πρότασιν αύ

τήν, θά ή το δυνατόν νά άποφεύγωμεν τόν ελεγχον καί τάς 

κατηγορίας τι}ς άγγλικής Κυβερνήσεως, δτι ύπήρξαμεν 

άσιινεπείς, δτι ύπήρξαμεν άνακιJλουθοι; 

»·Η άγγλική Κυβέρνησις ήλέγχθη εiς τήν aγγλικήν 

Βουλ ή ν διά τήν έξέλ ιξιν καί τό ναυάγιον τών διαπραγμα

τεύσεων. Εiλικρινώς πιστεύετε δτι ιiν ή aγγλική Κυβέρνη

σις ει'χε τόν τρ6πον νά άποδείξη δτι είς τήν διατύπωσιν 

αύτιjς τής προτάσεως ει'χε συμπράξει δ 'Έλλην ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών, Ιfχετε τήν γνώμην δτι, έλεγχομένη ή 

άγγλική Κυβέρνησις είς τήν Βουλή ν τών Κοινοτήτων, δτι 

δέν θά τό επεκαλείτο; 

»Πώς ήτο δυνατόν νά πραγματοποιήσετε μίαν συμφω

νίαν πολιτικού περιεχομένου, συμφωνίαν διά τήν όποίαν 

i:λέγχεται καί ή άγγλική Κυβέρνησις καί νά τήν aπορρίψε

τε τρίς i:γγράφως καί νά μ ή έλέγχεσθε άπό τόν Ξτερον τών 

συμβαλλομένων διά τήν πρiiξιν σας αι!τήν; 

»Κατά ποίαν λογικήν θά ήτο δυνατόν νά λάβη τό θάρ

ρος ή έλληνική Κυβέρνησις νά διατυπώση τό ύπόμνημα 

τής 5ης Δεκεμβρίου, διά τού όποίου διαμαρτύρεται διά δύο 

τινά: πρώτον, διότι /:ν άγνοίι;χ της διετυπώθη ή πρότασις 

καί ύπεβλήθη είς τόν Άρχιεπίσκοπον Μακάριον καί δεύ

τερον, διότι cχει περιεχόμενον aπαράδεκτον; 

»Κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται περί έyyράφων aνταλ

λασσομένων μεταξύ Κυβερνήσεων. 'Έχετε τήν γνώμη ν δ τι 

ή aγγλική Κυβέρνησις, lχουσα τό επιχείρημα αύτό, 6χι 

μόνον διά τήν κοινήν γνώμην τής Άγγλίας καί διά τήν 

dντιπολίτευσιν τήν ayγλικήν, άλλά καί διά τήν διεθνή 

κοινήν γνώμη ν, δέν θά τό έχρησιμοποίει, μόνον καί μόνον 

διά νά προστατεύση τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών τής 

Έλλάδος; 

»'Ιδού, κύριοι συνάδελφοι, ή προσπάθεια, ή όποία κα

τεβλήθη διά νά δημιουργηθή ή εντύπωσις δτι ό ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, εύρισκόμενος εΙς Παρι

σίους, έκτός τού δτι έζήτησε καί έπέτυχε πρωτοβουλίαν 

τής dγγλικής Κυβερνήσεως πρός επανάληψιν τών διαπρα

γματεύσεων, συνέπραξε δήθεν καί είς τήν σύνταξιν τοι! 

περιεχομένου τής προτάσεως αύτής. 

ι>' Επαναλαμβάνω δτι διά τών ύποβληθέντων i:γγράφων 

καί διά τής λογικής aποκλείεται ή διατύπωσις αύτής τής 

επικρίσεως. 

»'Επί τής προτάσεως αύτή ς τής 21 ης Νοεμβρίου δι εξ ή

χθησαν έκτεταμέναι διαπραγματεύσεις, μέ άποτέλεσμα, ή 

πρότασις ή dρχική νά ύποστή dλλεπαλλήλους -4 η 5, δέν 
i:νθυμούμαι - βελτιώσεις, κατά τό πλείστον φραστικάς, 

βελτιώσεις, αί όποία ι δέν ή το δυνατόν νά τήν καταστήσουν 

τελικώς παραδεκτήν, οί5τε dπό τόν Μακάριον, οί5τε dπό 

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 

ι> 'Ότε αί διαπραγματεύσεις εύρίσκοντο είς τό τελευταί

ον καί πλέον κρίσιμον στάδιον καί επρόκειτο νά δοθούν 

dπό dγγλικής πλευρiiς αί ζητηθείσαι άπό τόν Άρχιεπί

σκοπον Μακάριον διευκρινήσεις, διότι ύπήρχεν i:ντύπωσις 

δτι ό Μακάριος ή το δυνατόν νά ύποχωρήση εlς i:νδεχομέ

νους aσυμφόρους δρους, ή έλληνική Κυβέρνησις τού aπηύ

θυνε τηλεγράφημα, είς τό δποίον τού lλεγεν δτι, ιiν αί 

διευκρινήσεις, αί'τινες θά δοθούν, δέν θεωρηθούν {κανο

ποιητικαί, δι!ναται δ 'Αρχιεπίσκοπος νά άπορρίψη dνεπι

φυλάκτως τάς προτάσεις, ύπολογίζων εiς τήν συμπαρά

στασιν καί τήν βοήθειαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»Θά έπεθύμουν, κύριοι συνάδελφοι, νά εϊπω εiς τήν 

Βουλήν κάτι, τό δποίον θά διεφώτιζε πλήρως τό θέμα, χω

ρίς νά ύπάρξη κίνδυνος νά τό βλάψη. 

ιΠό ύπόμνημα τής 5ης Δεκεμβρίου, πρίιι η ύποβληθή 

εlς τήν dγγλικήν Κυβέρνησιν, i:τέθη ύπ ·δ ψι ν τού 'Αρχιε

πισκόπου Μακαρίου. Καί, δταν τήν i:παύριον i:λάβομεν 

τηλεγράφημα δτι υίοθετεί τό περιεχόμενον καί μiiς ηύχα

ρίστει καί μiiς σιι νέχαιρε, τότε τό i:πεδώσαμεν. 

»Πώς ειΎαι δυνατόν, ή πολιτική τήν όποία ν i:χαράξαμεν 

i:ν τφ ύπομνήματι, νά έπικρίνεται, καθ ' ι] ν στιγμήν -έπα

ναλαμβάνω- είχε τιJ ύπόμνημα τούτο πλήρη τήν συγκατά

θεσιν τού χειριζομένου τήν κυπριακήν ύπόθεσιν Μακαρί

ου; 

»'Όχι μόνον, λοιπόν, υίοθέτησε τ6 ύπ6μνημα, άλλά καί 

ηύχαρίστησε δι· αύτό τήν Κυβέρνησιν. 'Όχι μόνον ή Κυ

βέρνησις δέν ησκησε πίεσιν έπί τού Μακαρίου νά προέλθη 

εlς συμβιβασμόν μέ τούς 'Άγγλους, άλλά, δταν κατά τό 

τελευταίον, κρίσιμον, άγωνιώδες, στάδιον άνεμένετο -καί 

εlναι γνωστόν αύτό άπό δηλώσεις dμφοτέρων τών πλευ

ρών- ή πραγματοποίησις συμφωνίας καί ή Κυβέρνησις 

εlχε τή ν i:ντύπωσι. ν δ τι ό Μακάριος εύρίσκεται εiς δύσκο

λο ν θέσιν, τού άπηύθυνεν -έπαναλαμβάνω- τηλεγράφη

μα, ει'ς τό όποίο ν τού lλεγεν δτι, "ιiν αί ζητηθείσαι διευκρι

νήσεις δέν θεωρηθούν dπό ύμiiς πλήρως ίκανοποιητικαί, 

δύνασθε dνεπιφυλάκτως νά τάς aπορρίψετε, ύπολοyίζοντες 
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εiς τήν συνδρομήν τής έλληνικής Κυβερνήσεως". 

»Κύριοι συνάδελφοι, ύπήρξαν καί ά'λλαι λεπτομέρειαι, 

ύπήρξαν καί ά'λλαι άποφασιστικαί καί lντονοι ένέργειαι 

πρός ά'λλας πλευράς, τάς όποίας οίiτε άνάγκην lχω, οίiτε 

δύναμαι αύτή ν τήν στιγμήν νά τάς έπικαλεσθώ. 'Ά ν τάς 

άνέφερον καί αύτάς, θά ήτο είiκολον νά πείσω τήν Βουλήν 

δτι ή πολιτική τής Κυβερνήσεως έπί τού Κυπριακού ύπήρ

ξεν σταθερά, ύπήρξε σώφρων καί ύπήρξεν ύπερήφανος. 

»'Όταν, κύριοι συνάδελφοι, έναυάγησαν αί διαπραγμα

τεύσεις, διαπραγματεύσεις έπαναλαμβάνω, άπό τό στάδιον 

τών όποίων Ξ πρεπε νά διέλθη όπωσδήποτε ή κυπριακή ύπό

θεσις, δταν έναυάγησαν αι' διαπραγματεύσεις καί συνελή

φθη καί έξετοπίσθη ό Μακάριος, ή έλληνική Κυβέρνησις 

κατέθεσε ν άμέσως προσφυγή ν εiς τά ·Ηνωμένα 'Έθνη, με

τεκάλεσεν, εiς lνδειξιν διαμαρτυρίας, τόν 'Έλληνα πρε

σβευτήν, κατήγγειλε τήν πράξιν αύτή ν τής άγγλικής Κυ

βερνήσεως ει'ς δλας τάς Κυβερνήσεις τού κόσμου καί έξή

τασε τήν δυνατότητα προσφυγής εiς τό Συμβούλιον 'Ασφα

λείας. 

»·Η Κυβέρνησις έπίσης lφερε τό θέμα εiς τό Συμβού

λιον τού ΝΑ ΤΟ. 'Επίσης, πρό μηνός lδωσεν έντολήν νά 

κατατεθή ή προσφυγή εiς τό Συμβούλιον τών Δικαιωμάτων 

τού Ά νθρώπου. 'Αλλά, έπειδή παλαιότερον ή άγγλική 

Κυβέρνησις είχε έξαιpέσει τήν Κύπρονάπό τήν iσχύν τών 

σχετικών συμφωνιών, προέκυψε θέμα νομικόν, μέ τό όποί

ον έξακολουθεί νά άσχολήται ή έλληνική Κυβέρνησις. 

»Λέγω, λοιπόν, δτι έκτός τών δσων έκάμομεν κατά τό 

παρελθόν, μετά τήν σύλληψιν τού Μακαρίου κατεθέσαμεν 

προσφυγήν εlς τά Ήνωμένα 'Έθνη, άνεκαλέσαμεν, εiς 

lνδειξιν διαμαρτυρίας, τόν πρεσβευτήν μας, κατηγγείλα

μεν τήν πράξιν αύτήν τής άγγλικής Κυβερνήσεως εiς δ

λον τόν κόσμον, έφέραμεν τό θέμα εiς τό Συμβούλιον τού 

ΝΑ ΤΟ, δπου συζητείται αύτή ν τήν στιγμήν. Γνωρίζετε 

δμως δτι αί συζητήσεις αί γινόμενα ι εiς τό Συμβούλιον τού 

ΝΑ ΤΟ δέν άνακοινούνται . 'Εδώσαμεν, τέλος, έντολήν κα

ταθέσεως προσφυγής εiς τό Συμβούλιον τών Δικαιωμάτων 

τού ·Ανθρώπου. 

»'Όλα αύτά, κύριοι συνάδελφοι, έγένοντο, πλήν τής 

προσφυγής εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, διά τόν λόγον 

δτι -έπαναλαμβάνω έκείνο τό όποίον έδήλωσε ό κ. 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών- κατά τήν κρίσιν τών διπλω

ματικών καί τεχνικών συμβούλων τής Κυβερνήσεως, ήτο 

τούτο δυνατόν νά βλάψη άντί νά ώφελήση τήν ύπόθεσιν. 

Δέν γνωρίζω διατί, έάν ή Κυβέρνησις δέν έπείθετο δτι οι' 

σύμβουλοί της είχαν δίκαιον, θά είχε λόγον, άφού lλαβε 

δλα τά διαδικαστικά μέτρα, νά άποφύγη νά καταθέση τήν 

προσφυγή ν εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 

»'Ημπορεί έπ' αύτού νά ύπάρχη διαφορά άπόψεων. 

Άλλά δέν δύναται κανείς ει'λικρινής νά πιστεύη δτι ή έλ

ληνική Κυβέρνησις άπέφυγε νά κάμη χρήσιν τού ένδίκου 

αύτού μέσου, διότι δέν fίθελε νά βοηθήση τήν κυπριακήν 

ύπόθεσιν. 'Εφόσον έχρησιμοποίησε δλα τά ά'λλα lνδικα 

μέσα, θά ή το δυνατόν καί θά ήτο συμφέρον των, διά νά μή 

έπικρίνεται τήν στιγμήν αύτή ν, νά είχε καταθέσει καί τήν 

προσφυγή ν εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. Τό • Υπουργι
κόν Συμβούλιον συνεζήτησε τήν περίπτωσιν τής προσφυ

γής εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας καί άνέθεσεν ε{ς τόν 

ύπουργόν τών 'Εξωτερικών νά έξετάση τάς ένδεχομένας 

συνεπείας τής προσφυγής αύτής. ·Ο ύπουργός τών 'Εξ ω-

τερικών έζήτησε τήν γνώμη ν τού κ. Παλαμά, τού άντιπρο

σώπου μας εiς τά ·Ηνωμένα 'Έθνη, έζήτησε τήν γνώμη ν 

τού πρεσβευτού μας ει'ς · Ηνωμένας Πολιτείας κ. Μελά, 
δλων τών νομικών καί τεχνικών συμβούλων του έν τφ Κεν

τρικφ 'Υπουργείφ καί ολοι νομίζω, πλήν ένός, άπεφάνθη

σαν δτι ή προσφυγή αύτή ύπήρχε περίπτωσις νά βλάψη, 

άντί νά ώφελήση τήν κυπριακήν ύπόθεσιν. Ήμπορεί έπ' 

αύτού, επαναλαμβάνω, τόσον άπό νομικής δσον καί άπό 

άπόψεως ούσίας, νά ύπάρξη διαφορά άντιλήψεων. Άλλά 

δέν δύναται κανείς νά άμφισβητήση τήν καλήν πίστιν τής 

Κυβερνήσεως δταν, πιστεύουσα δτι ένδεχομένη προσφυγή 

είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά lβλαπτε τήν ύπόθεσιν, 

άπέφυγε νά τήν ύποβάλη. 

«Κύριοι συνάδελφοι, αύτή ύπήρξε έν γενικαίς γραμμαίς 

ή πολιτική μας έπί τού Κυπριακού, πολιτική, τήν όποίαν 

έφήρμοσε μέ άναμφισβήτητον εύσυνειδησίαν ό ύπουργός 

έπί τών 'Εξωτερικών. 

ιΠά θέματα τής έξωτερικής πολιτικής, καί μάλιστα θέ

ματα δπως τό Κυπριακόν, είναι ύποχρεωμένος νά τά παρα

κολουθή καί ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί όλόκληρος 

ή Κυβέρνησις. 

»Δέν είναι θέμα λεπτομερειακόν, τό όποίον νά δημι

ουργή εύθύνας μόνον διά τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών. 

Θά ήτο καί ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ή Κυβέρνη

σις ά'νανδρος, ά'ν lλεγεν δτι ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

δ, τι lπραξε, τό lπραξεν έν άγνοίι;ι των. 

»Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, καί τό γνωρίζουν οί 

άρχηγοί τών κομμάτων, διότι lχουν προσωπικήν πείραν 

παρομοίων περιπτώσεων, γνωρίζετε δτι τά θέματα τής έξω

τερικής πολιτικής είναι θέματα, τά όποία δέν ύπόκεινται 

άπολύτως εiς τήν βούλησιν μιάς Κυβερνήσεως. 'Ελέγχον

ται άπό μίαν Κυβέρνησιν κατά ενα μόνον ποσοστόν καί 

κατά τό ύπόλοιπον έλέγχονται άπό ά'λλην Κυβέρνησιν, 

άπό ά'λλους παράγοντας, καί δέν δύναται σοβαρώς νά κα

τηγορήται μία Κυβέρνησις, διότι δέν ήδυνήθη συντόμως 

νά έπιβάλη τάς άπόψεις της. Γνωρίζετε άπό πόσας φάσεις 

διήλθε τό δλον θέμα τής Κρήτης, τό θέμα τής ·Επτανήσου, 

ά'λλα διεθνή έκκρεμή θέματα, τό θέμα τής Τεργέστης, τό 

θέμα τής ένώσεως τής Δυτικής καί Ά νατολικής Γερμανί

ας. 'Εάν τά θέματα αύτά, κύριοι συνάδελφοι, ήσαν θέματα 

έσωτερικά, ή έπίλυσίς των θά ή το ζήτημα εύθύνης τής Κυ

βερνήσεως. 'Αλλ ' επαναλαμβάνω, τά θέματα τής έξωτερι
κής πολιτικής δέν ύπόκεινται είς τήν άπόλυτον βούλησιν 

μιάς Κυβερνήσεως. 

»Διέρχονται, συνεπώς, κατά τήν διάρκειαν τών διαπρα

γματεύσεων, άπό φάσεις παλλάς καί κατά τήν διάρκειαν 

τών φάσεων αύτών είναι πολλάκις άνάγκη νά γίνω ντα ι χει

ρισμοί προσαρμοζόμενοι είς τάς προκαλουμένας άντιδρά

σεις. Διότι, ά'ν πρόκειται νά εϊπητε δτι, ά'ν δέν γίνη άποδε

κτή ή ά'ποψίς σας, άρνείσθε νά συζητήσητε, τότε δέν ύπάρ

χει θέμα διαπραγματεύσεως. Τότε τό θέμα λύεται διά πολέ

μου, η ά'ν πρόκειται νά διαπραγματευθήτε, είναι φυσικόν 

ε{ς τόν χειpισμόν νά παραστή άνάγκη κατά τάς διαφόρους 

φάσεις τού θέματος νά γίνουν νέαι διατυπώσεις. 

ιιΔιατί δέν κατηγορείται ή άγγλική Κυβέρνησις, ή 

όποία, δταν διά πρώτην φοράν έτέθη τό Κυπριακόν, έδή

λωσε κατηγορηματικώς δτι διά τήν Κυβέρνησιν έκείνην 

δέν ύπάρχει οίiτε διά τό παρόν, οίiτε διά τό μέλλον θέμα 

Κύπρου; 'Έκαμε δέ ύπό τήν πίεσιν τής διεθνούς κοινής 
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γνώμης, ύπό τήν πίεσιν τών &γωνιζομένων Κυπρίων, &λλε

παλλήλους ύποχωρήσεις, χωρίς αύτό νά σημαίνη δτι επρό

δωσε τόν &γγλικόν λαόν. 

«Είναι μέσα είς τήν φύσιν τών διαπραγματεύσεων, κατά 

τάς διαφόρους φάσεις, τάς όποίας διέρχονται τά θέματα 

τής εξωτερικής πολιτικής, νά γίνωνται χειρισμοί, aνταπο

κρινόμενοι καί προσαρμοζόμενοι είς τάς έκάστοτε προκα

λουμένας aντιδράσεις. Τά θέματα τής εξωτερικής πολιτι

κής δέν εύρίσκονται ποτέ είς &μετακίνητον σημείον. Ή 

τύχη των, κατ' &νάγκην, παρακολουθεί τάς διεθνείς εξελί

ξεις. Καί είναι δυνατόν, i:άν είς τήν μίαν περίπτωσιν συνέ

βη νά εύρίσκεσθε είς τήν φάσιν τής &δρανείας, είς τήν 

aλλην περίπτωσιν νά εύρίσκεσθε είς τήν πλευράν τής δρά

σεως. 

ιι Τά θέματα τής εξωτερικής πολιτικής όχι μόνο επηρεά

ζονται, &λλά ύπόκεινται κατ ' &νάγκην είς διεθνείς εξελί

ξεις καί ίiχουν &νάγκην χειρισμών, οί όποίοι, ανεξαρτήτως 

τοv τρόπου μέ τόν όποίον εκδηλοvνται, θά aποβλέψουν 

aποφασιστικώς είς τήν πραγματοποίησι ν τοv επιδιωκομέ

νου σκοπού. 

ιι Ή έλληνική Κυβέρνησις δέν &πεμακρύνθη aπό τόν 

σκοπόν τόν όποίον επεδίωκεν, σκοπόν τόν όποίον aπό 

συμφώνου εlχε προσδιορίσει μέ τόν 'Εθνάρχη ν Μακάριον. 

ιιΚύριοι συνάδελφοι, ή Κυβέρνησις πιστεύει είς τήν 

όρθότητα τής πολιτικής, τήν όποίαν ήκολούθησεν επί του 

Κυπριακού, διότι ήτο ή μόνη πολιτική, τήν όποίαν ήδυνά

μεθα ύπό τάς παρούσας συνθήκας νά &κολουθήσωμεν. 

ιι 'Επεκρίθη ή Κυβέρνησις ποικιλοτρόπως, χωρίς δμως 

νά προσδιορισθούν αί συγκεκριμέναι παραλείψεις, χωρίς 

νά καταστή δυνατόν νά ύποδειχθή aλλος τρόπος aντιμε

τωπίσεως. 

ιιΤά κόμματα τής aντιπολιτεύσεως έπικρίνουν τήν Κυ

βέρνησιν διά τόν τρόπον μέ τόν όποίον έχειρίσθη τό θέμα 

τό κυπριακό ν. Καί τήν έπικρίνουν κυρίως διότι ή πολιτική 

της επί τοv θέματος αύτοv ύπήρξε δήθεν ύποτονική. 

ιιΚύριοι συνάδελφοι, έάν τά κόμματα τής aντιπολιτεύ

σεως ένεφανίζοντο διά πρώτην φοράν είς τήν αϊθουσαν 

αύτήν καί έάν τά κόμματα τοv Κέντρου δέν εlχον λάβει 

θέσιν έπί τοv Κυπριακού, θά ή το δυνατόν νά έγκαλοvν τήν 

παροvσαν Κυβέρνησιν. 

ιιΤό /950διεξήχθη κατ ' ' /ανουάριονείς τήν Κύπροντό 

δημοψήφισμα. Οί Κύπριοι εστειλαν πολυμελή πρεσβείαν 

είς τάς 'Αθήνας. 'Επεσκέφθησαν τήν Κυβέρνησιν διά νά 

επιδώσουν τούς τόμους τοv δημοψηφίσματος καί νά ζητή

σουν aπό τήν τότε Κυβέρνησιν νά υιΌθετήση τό αϊτημά 

των. 'Η Κυβέρνησις τοv 1950 ήρνήθη νά παραλάβη τούς 
τόμους του δημοψηφίσματος aπό τόν φόβον δτι ή το δυνα

τόν νά δημιουργηθούν παρεξηγήσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Άyyλίας. 

ιι Άπαντών είς τόν &ξιότιμον &ρχηγόν τών Φιλελευθέ

ρων, ό όποίος διεμαρτυρήθη διότι κατά τήν παρελθοvσαν 

έβδομάδα ήρώτησα διατί δέν έθίγη τό θέμα τό κυπριακόν 

κατά τό παρελθόν, χωρίς νά €χω τήν εύκαιρίαν νά τονίσω 

τάς δυσκολίας τάς όποίας παρουσιάζει τό θέμα καί τούς 

κινδύνους τούς όποίους συνεπάγεται ... 

Σ . Βενιζέλος: Ποία Κυβέρνησις ήτο τότε; 

Κ . Καραμανλής : Κυβέρνησις Πλαστήρα. 

ιιΔέν κάμνω, κύριοι, έπίκρισιν, διότι κάθε Κυβέρνησις, 

&ναλόγως τών περιστάσεων, έκτιμώσα τό θέμα καί &ναλο

γιζομένη τάς εύθύνας της, καθορίζει τήν πολιτικήν της. 

ιιΕlπεν, λοιπόν, ό aξιότιμος aρχηγός τών Φιλελευθέ

ρων, δτι μετά τήν &πελευθέρωσιν καί μέχρι τό 1949 ή χώρα 
μας, τελούσα ύπό &νωμάλους συνθήκας, δέν ήτο δυνατόν 

νά διανοηθή νά θέση θέμα Κύπρου. Άλλά ή aνώμαλος 

κατάστασις έτερματίσθη τό 1949 καί οι' Κύπριοι aπεφάσι
σαν νά διεκδικήσουν τήν έλευθερίαν των τό 1950. 

ιιΜετά, λοιπόν, τό δημοψήφισμα, εστειλαν πολυμελή 

πρεσβεία ν είς τάς 'Αθήνας, ή όποία, έπαναλαμβάνω, ήλθε 

διά νά παραδώση είς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν τοv 1950 
τούς τόμους τοv δημοψηφίσματος καί νά ζητήση τήν υι'οθέ

τησιν τοv κυπριακού αίτήματος καί ή Κυβέρνησις ήρνήθη 

νά παραλάβη τούς τόμους. 

Χ. Παπασταύρου: Καί ή aντιπολίτευσις τί εκαμε 

τότε; 

Δ. Γόντικας : Έγώ παρέλαβαν τούς τόμους διά λο

γαριασμόν τής Κυβερνήσεως. 

Κ. Παπαδόπουλος: 'Ηρνήθη ή Κυβέρνησις νά τούς 

παραλάβη καί τούς παρέλαβεν ό πρόεδρος τής Βουλής . 

Κ . Καραμανλής: Κύριοι συνάδελφοι, δέν γνωρίζω δια

τί, έφ' δσον κρίνεται ή πολιτική τής παρούσης Κυβερνή

σεως έπί τοv κυπριακού ζητήματος καί εφ ' δσον οι' επικρι

ταί μας ήσχολήθησαν κατά τό παρελθόν μέ τό ϊδιον πρό

βλημα, δέν γνωρίζω διατί ενοχλείσθε δταν λέγω ποία 

ύπήρξεν ή πολιτική τοv Κέντρου επί τοv κυπριακού ζητή

ματος. 'Όταν, λοιπόν, ή κυπριακή πρεσβεία έπεσκέφθη 

τόν τότε πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, διά νά παραδώση 

τούς τόμους τοv δημοψηφίσματος, ό πρόεδρος τής Κυβερ

νήσεως έδήλωσεν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις δέν νομίζει 

δτι εlναι εύθετος ή στιγμή νά &νακινηθή τό κυπριακόν 

ζήτημα. Καί ήρνήθη νά παραλάβη τούς τόμους, διότι επί

στευεν δτι αύτό θά εδιδεν aφορμήν νά διαμαρτυρηθή ή 

&γγλική Κυβέρνησις. Κατόπιν τούτου ή πρεσβεία ή κυ

πριακή εύρέθη είς τήν &νάγκην νά παραδώση τούς τόμους 

είς τόν πρόεδρον τής Βουλής, κ. Γόντικαν, καί εύρίσκον

ται, ύποθέτω, αύτή ν τήν στιγμήν είς τά ύπόγεια τοv οίκοδο

μήματος τούτου. 

Προέδρος: Εύρίσκονται είς τό γραφείον μου. 

Κ. Καραμανλής : Τότε προεκλήθη εντονος έξέγερ

σις καί &γανάκτησις τοv κυπριακού λαού, διότι ή έλληνική 

Κυβέρνησις ήρνείτο καί τήν έπίσκεψιν τής πρεσβείας νά 

δεχθή καί νά παραλάβη τούς τόμους τοv δημοψηφίσματος. 

Διετυπώθησαν τόσον aπό μέρους τής 'Εθναρχίας δσον καί 

aπό μέρους τοv τύπου τής Κύπρου βαρύτατα παράπονα 

καί κατηγορία ι κατά τής τότε Κυβερνήσεως, τήν όποίαν οι' 

Κύπριοι έχαρακτήρισαν ώς &γγλόδουλον, aτολμον καί 

δειλή ν. 

ιιΥο 1950 έπεσκέφθη έπίσης τάς 'Αθήνας δ δήμαρχος 
Λευκωσίας κ. Δέρβης, δ δποίος έπεσκέφθη τόν τότε πρόε

δρο ν τής Κυβερνήσεως καί νvν &ρχηγόν τών Φιλελευθέ

ρων, μετά τοv όποίου ήτο συμφοιτητής είς τήν Γερμανίαν, 

δπως λέγει ή εκθεσις τού προξενείου Λευκωσίας, καί ήτο 

φυσικόν νά έπικαλεσθή τήν συναντίληψίν του, όχι διά τήν 
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προώθησιν τού κυπριαιωύ ζητήματος, άλλά άπλώς διά νά 

γίνη δεκτόν τό αίτημα τών Κυπρίων άπό μέρους τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως. 

»'Ο κ. Παπανδρέου, dπαντών είς τόν κ. Δέρβην, τόν 

δήμαρχον τής Λευκωσίας, λέγει, κατά τό εγγραφον τού 

γενικού προξενείου Λευκωσίας τής 20ής 'Ιουνίου 1950: 
ιι" 'Η 'Ελλάς άναπνέει σήμερον μέ δύο πνεύμονας, τόν 

μέν άγγλικόν τόν δέ άμερικανικόν καί δι' αύτό δέν ημπο

ρεί, λόγω τού Κυπριακού, νά διακινδυνεύση νά πάθη άπό 

άσφvξίαν". 

ιι!ιέγω, λοιπόν, δτι ή Κυβέρνησις τού 1950, έκτιμώσα 
τάς περιστάσεις τής έποχής έκείνης καί άναγνωρίζουσα 

τάς εύθύνας της, ηρνήθη νά vίοθετήση τό αίτημα τών Κυ

πρίων καί τούς έδήλωσεν δτι δέν θεωρεί εvθετον τήν στι

γμήν καί τ]ρνήθη, πρός άποφυγήν παρεξηγήσεων, νά πα

ραλάβη τούς τόμους τού δημοψηφίσματος. 

Γ . Παπανδρέου: Γνωρίζετε δτι, δταν aπηυθύνθη

σαν είς τόν aείμνηστον aρχηγόν τοϋ Συναγερμοί> οί Κύ

πριοι , τούς εδήλωσεν δτι δέν είναι δυνατόν νά προσφύγη 

είς τόν ΟΗΕ, επειδή τοϋτο είναι επικίνδυνον καί δτι τό 

συμφέρον τής 'Ελλάδος επιβάλλει εντός τής συμμαχικής 

οίκογενείας νά επιδιωχθή ή διευθέτησις; Καί αuτό, τό 

είπεν εiς τά 1952, δύο ετη επειτα aπό τήν συζήτησιν πού 
αναφέρατε. 

Κ . Καραμανλής: Παρά ταύτα ο αειμνηστος Παπά

γος, τό 1953 άνέλαβε, μετά 700 ετη, τήν πρωτοβοvλίαν νά 
έπιλύση τό Κυπριακόν. 

Γ . Παπανδρέου: Διότι τό 1950, κύριε πρόεδρε τής 

Κυβερνήσεως, ήτο όλίγους μήνας επειτα aπό τόν τερματι

σμόν τοϋ συμμοριακοϋ aγώνος καί ύπό τάς συνθήκας εκεί

νας, τό έλληνικόν Κράτος ήτο εντελώς aπαράσκευον νά 

εiσέλθη είς μίαν περιπέτεια ν. 'Έπρεπε νά παρέλθη χρόνος, 

ό όποίος νά επιτρέψη περισυλλογήν είς τό Κράτος πρός 

aνάπτυξιν περαιτέρω aγώνων. Μόνον μωροί κυβερνήται, 

διαρκοϋντος τοϋ συμμοριακοϋ aγώνος καί όλίγον μετά τήν 

κατάπαυσίν του θά ή το δυνατόν νά ί:λθουν είς aντίθεσιν μέ 

τούς συμμάχους των τούς ήγγυωμένους τήν ϋπαρξιν τής 

'Ελλάδος . 

Κ. Καραμανλής: Τό 1951 προσεπάθησεν ή πρε

σβεία τών Κυπρίων δ πως έπιτύχη καί πείση τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν νά vίοθετήση τό αίτημά των καί νά dναλάβη 

πρωτοβουλίαν καί συγκεκριμένως νά καταφύγη, έάν ήτο 

δυνατόν, είς τόν ΟΗΕ. Ή Κυβέρνησις τού 1951 ήρνήθη νά 
δεχθή νά φέρη τό θέμα τής Κύπρου είς τόν ΟΗΕ. Συνέπεια 

τούτου ήτο δτι ό Μακάριος έγνώρισεν είς τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν δτι είχε τήν πρόθεσιν νά ζητήση δπως ή Συ

ρία dναλάβη τήν πρωτοβουλίαν καί φέρη τό θέμα τής Κύ

πρου είς τόν ΟΗΕ. Ή έλληνική Κυβέρνησις, τής όποίας 

έζήτησε τήν ιΊδειαν νά μεταβή είς Συρία ν καί νά πείση τήν 

Κυβέρνησιν τής χώρας έκείνης νά φέρη τό θέμα είς τόν 

ΟΗΕ, συνέστησεν είς τόν Μακάριον δτι: "νά μ ή προβαίνη 

είς βεβιασμένας ένεργείας καί νά ζητή νά παρασύρη καί 

τήν Κυβέρνησιν είς dστόχους τοιαύτας. 'Εάν έπιμένη νά 

νομίζη δτι μεταβαίνων είς Συρίαν θά έπιτύχη δπως ή τε

λευταία φέρη τό ζήτημα τής νήσου ένώπιον τής προσε

χούς συνόδου τού ΟΗΕ, δέν εχει παρά νά πράξη τούτο. 'Η 

Κυβέρνησις, δμως, είναι βεβαία δτι ή άποστολή του θά 

άποτύχη καί συγχρόνως τό κύρος του θά ύποστή μείωσιν 

καί εναντι τών Κυπρίων καί εναντι τής διεθνούς κοινής 

γνώμης". 

ιιΔέν θά ε{χον λόγους νά dναφερθώ είς δλα αύτά, έάν 

δέν ε{χον βαθείαν τήν πεποίθησιν καί εiλικρινές τό παρά

πονον δτι ή dντιπολίτευσις, έπικρίνουσα, δπως έπικρίνει 

τήν πολιτική ν τής παρούσης Κυβερνήσεως έπί τού Κυπρι

ακού, τήν άδικεί βαρύτατα καί τήν άδικεί έν γνώσει της. 

ιι Άπό τά κόμματα τού Κέντρου, κύριοι συνάδελφοι, 

έπί δίμηνον, έπιθvμών νά καταστήσω πραγματικότητα τόν 

ήρεμον πολιτικόν βίον, δέχομαι είς τήν θέσιν έκείνην 

προκλήσεις, vβρεις καί συκοφαντίας καί, δταν έγώ επικα

λούμαι τήν ίστορίαν, δέν σiiς άναγνωρίζω τό δικαίωμα νά 

διαμαρτύρεσθε. 

ιι 'Εάν, κύριοι βουλευταί, δέν είχον τά κόμματα τής άν

τιπολιτεύσεως άσχοληθή, κατά τό παρελθόν, μέ τό κυπρι

ακόν θέμα, θά ήτο δυνατόν, άγνοούντα τάς δυσχερείας 

του, dγνοούντα τούς κινδύνους τούς όποίοvς συνεπάγεται 

Ξνας οίοσδήποτε ιΊστοχος χειρισμός, θά ήτο δυνατόν άδί

στακτα, άνεπιφύλακτα, νά έπικρίνουν τήν παρούσαν Κυ

βέρνησιν. Άλλά, έπειδή τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως 

έκλήθησαν κάποτε νά χειρισθούν τό Κυπριακόν, καί τό 

tχειρίσθησαν, καθ ' δ ν τρόπον τό έχειρίσθησαν, δέν νομί

ζω δτι εχουν τό δικαίωμα νά επικρίνουν ήμiiς. 

ιι 'Ημείς προωθήσαμε ν τό θέμα, τό προωθήσαμε ν μ ή δι

στάσαντες, χάριν τού θέματος αύτού, νά ελθωμεν είς άνοι

κτήν ρήξιν καί μέ τήν Άγγλίαν καί μέ τήν Τουρκίαν. 

Αύτό δέν τό επικαλούμαι διά νά άποδείξω δτι ή παρούσα 

Κυβέρνησις ύπήρξε γενναιοτέρα τών Κυβερνήσεων τού 

1950. "[σως, ή φορά τών πραγμάτων εφερε τήν παρούσαν 

Κυβέρνησιν είς τήν άνάγκην νά άντιμετωπίση τούς κινδύ

νους αύτούς. 'Αλλά πάντως δύνασθε, έάν θέλετε νά είσθε 

δίκαιοι, νά κάμετε τήν σύγκρισιν μεταξύ τής πολιτικής, ή 

όποία έφηρμόσθη έπί τού Κυπριακού, κατά τό 1950-52, καί 
τής πολιτικής, τήν όποίαν σήμερον, ύπό δραματικά δυσκό

λους περιστάσεις, εύρέθη είς τήν άνάγκην νά dκολουθήση 

ή Κυβέρνησις. 

ιι Ό άξιότιμος άρχηγός τών Φιλελευθέρων συνέστησεν 

είς τήν παρούσα ν Κυβέρνησιν νά ύποβάλη τήν παραίτησίν 

της, διότι καθίσταται έπικίνδυνος ή παραμονή της διά τό 

εθνος, έξ αίτίας τής πολιτικής της έπί τού κυπριακού θέμα

τος. Κάμνω είς τόν άξιότιμον άρχηγόν τών Φιλελευθέρων 

τήν δήλωσιν δτι, έάν δέν ύπήpχε τό προηγούμενον τής 
πολιτικής, τήν όποία ν άνέφερα, θά ή το δυνατόν νά πιστεύ

σω δτι παραχωρώ ν τήν έξουσίαν, θά έφαρμόση καλλιτέραν 

πολιτικήν τής ίδικής μου. 

ιι 'Ο άξιότιμος άρχηγός τών Φιλελευθέρων εχει τήν κα

κήν συνήθειαν νά άποδίδη είς τήν Κυβέρνησιν δ, τι άνα

γράφει ό κυβερνητικός τύπος, καταλογίζει είς τήν Κυβέρ

νησιν εύθύνας δι ' δ, τι dναγράφει ό κυβερνητικός τύπος. 

Θά τ]δυνάμην κατά τόν ίδιον τρόπον καί έγώ νά καταλογί

σω είς τήν άντιπολίτευσιν εύθύνας δι' δ, τι ό dντικυβερνη

τικός τύπος άναγράφει. 

ιι Ώμίλησεν ό άξιότιμος άρχηγός τών Φιλελευθέρων, 

έκτός τών ιΊλλων, καί περί τού δτι ή παρούσα Κυβέρνησις 

καί aν λάβη ψήφο ν έμπιστοσύνης τής Βουλής, τούτο στε

ρείται σημασίας, διότι tξακολουθεί νά είναι Κυβέρνησις 

μειοψηφίας. Αύτό έλέχθη άπό δλους τούς παρελάσαντας 
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άπό τοv βήματος τούτου. Δέν ήθέλ η σα νά δώσω άπάντη

σιν, διότι, επαναλαμβάνω, είχαν πάντοτε σταθεράν τήν 

πρόθεσιν νά μ ή συντελέσω είς τήν δημιουργίαν άτμοσφαί

ρας διαπληκτισμών. 'Αλλά, κύριοι βουλευταί, δέν δύναμαι 

fίδη, έφ' δσον αύτό κατήντησε τό σύνθημα τfjς άντιπολι

τεύσεως, τό όποίο ν χρησιμοποιείται άπό τόν κάθε ρήτορα 

τfjς άντιπολιτεύσεως καί άπό κάθε άντιπολιτεvομένην έφη

μερίδα, δέν δύναμαι, λέγω, νά μ ή αfσθάνωμαι τήν άνάγκην 

νά δώσω μίαν άπάντησιν διευκρινίζων τό σημείον αύτό. 

Θά πληροφορήσω τόν άξιότιμον άρχηγόν τών Φιλελεvθέ

ρων δτι, κατά τά τελευταία 50 χρόνια, μόνον τρείς Κυβερ
νήσεις, μεταξύ τών όποίων καί ή παρούσα, είχαν τόσον 

εύρείαν λαϊκήν βάσιν. 

» ' Ο 'Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά τάς έκλογάς τοv 

1928, συνεκέντρωσεν ώς αύτοτελές κόμμα, τά 46% καί εφε
ρε 225 εδρας. Τό Λαϊκόν κόμμα τό 1932, λαβόν τήν πλει
οψηφίαν, συνεκέντρωσε, μόνον, τό 38% τών ψήφων, ό Συ
ναγερμός, ύπό Παπάγον, τό 1952, ελαβε 247 εδρας μέ πο
σοστόν ψήφων 49%. 'Ημείς έλάβομεν τά 48% καί εχομεν 
165 εδρας. Δέν ύπάρχει είς δλας τάς τελευταίας Βουλάς 

δικαιοτέρα άναλογία, μεταξύ άριθμοv ψήφων καί άριθμοv 

έδρών, άπό τήν παροvσαν Βουλήν. 

11 Τό κυβερνητικόν κόμμα έτιμήθη διά τfjς ψήφου 

I. 700.000 'Ελλήνων έκλογέων. Δέν δύνασθε ώς μίαν πολι
τική ν πραγματικότητα νά τό άγνοfjτε αύτό σοβαρώς καί νά 

τό άμφισβητfjτε. 

11 'Επαναλαμβάνω, λοιπόν, καί λέγω δτι έλάχισται Κυ

βερνήσεις, κατά τά τελευταία 50 χρόνια, είχαν τό λαϊκόν 
ερεισμα, τό όποίο ν εχει ή παρούσα Κυβέρνησις. Δέν είναι 

δυνατόν, λοιπόν, χωρίς τόν κίνδυνον νά διασαλεύωμεν τάς 

άρχάς του πολιτεύματος, νά άγνοώμεν πραγματικότητας, 

δπως αύτή είς τήν όποίαν άναφέρομαι. 

11 ' Επίσης έλέχθη, τόσον άπό μέρους τοv άρχηγοv τών 

Φιλελεvθέρων, δσον καί έκ μέρους τοv άξιοτίμου άρχηγοv 

τfjς ΦΔΕ, δτι ή Κυβέρνησις θά θέση πολιτικόν ζήτημα καί 

δτι ειΎαι άποφασισμένοι νά άποχωρήσουν κατά τήν ψη

φοφορίαν. 'Η Κυβέρνησις δέν έδήλωσεν δτι θά θέση πολι

τικόν ζήτημα, διότι δέν εχει άνάγκην, έφ' δσον πρό 15 
μόλις ήμερών έψηφίσθη άπό τό Σώμα. Ούτε αfσθάνεται 

τήν άνάγκην νά κάμη έπίδειξιν τfjς δυνάμεώς της, ή όποία 

ειΎαι γνωστή. Συνεπώς, ούτε προτιθέμεθα νά θέσωμεν πο

λιτικόν ζήτημα, ούτε σείς θά πρέπει νά αfσθάνεσθε τήν 

άνάγκην νά άποχωρήσετε τfjς αίθούσης, μολονότι δέν άν

τιλαμβάνομαι διατί, καί aν ή Κυβέρνησις ένόμιζεν δτι 

ώφειλε νά θέση πολιτικόν ζήτημα, δέν άντιλαμβάνομαι, 

λέγω, διατί θά άπεχώρει ή άντιπολίτευσις. 

11Κύριοι συνάδελφοι, εί'μαι ύποχρεωμένος νά άναφερθώ 

είς τά γεγονότα έκείνα, τά όποία εδωσαν τήν άφορμήν εiς 

τόν άξιότιμον άρχηγόν τών Φιλελεvθέρων νά φέρη τό θέμα 

πρός συζήτησιν. 

11 'Επαναλαμβάνω καί πάλιν δτι ή πολιτική τήν όποίαν 

ήκολουθήσαμεν έπί τοv κυπριακού θέματος, ή το πολιτική 

άπολύτως εύθυγραμμισμένη μέ τήν πολιτικήν τοv Μακα

ρίου. Τόσον διότι τό ύπόμνημα τfjς 5ης Δεκεμβρίου έγένε

το άπό συμφώνου μέ τόν 'Εθνάρχη ν Μακάριον, δσον καί 

διότι, δταν ή έλληνική Κυβέρνησις έπεδίωξε τήν έπανά

ληψιν τών διαπραγματεύσεων, είχεν τήν σύστασιν καί τήν 

παράκλησιν τοv Μακαρίου. 'Όλη, λοιπόν, ή πολιτική τfjς 

Κυβερνήσεως έπί τοv Κυπριακού ε{χε χαραχθfj άπό συμ-

φώνου μέ τόν 'Εθνάρχη ν Μακάριον. · Αφ' ής, δμως, ό 

'Αρχιεπίσκοπος συνελήφθη καί έξετοπίσθη, έδημιουργή

θη είς τήν Κύπρον μία δυσάρεστος, μία ίδιότυπος κατά

στασις. 

11 'Όπως γνωρίζετε, ή Έθναρχία άποτελείται άπό τήν 

'Ιερά ν Σύνοδο ν, συγκειμένη ν έκ 4 έπισκόπων. Οί τρείς έκ 
τών έπισκόπων αύτών άπουσιάζουν ηδη άπό τήν Κύπρον 

καί εύρίσκεται έκεί είς. Τό Γραφείον τfjς Έθναρχίας άπα

τελείται άπό ενδεκα μέλη. 'Εκ τών ενδεκα μελών, εύρί

σκονται έκτός τfjς Κύπρου τά εξ καί εύρίσκονται έκεί τά 

πέντε. 

11Μετά τήν σύλληψιν τοv Μακαρίου, ό όποίος ήτο άρ

χηγός δλων τών Κυπρίων, έδημιουργήθη είς τήν νfjσον ή 

σύγχυσις, ή όποία δέν έπέτρεπεν ει'ς τό οργανον αύτό, τό 

όποίο ν λέγεται 'Εθναρχία, νά άνασυνταχθfj καί νά καθο

ρίση τήν πολιτικήν του. Σάς πληροφορώ δτι, μόλις τήν 

τελευταίαν έβδομάδα, κατέστη δυνατόν, οί εύρισκόμενοι 

έν Κύπρφ σύμβουλοι, νά συνέλθουν εfς πρώτην συνεδρία

σι ν. Δέν ή το δυνατόν, λοιπόν, τό οργανον τfjς 'Εθναρχίας, 

μετά τήν έξορίαν τοv 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί τήν 

άπουσίαν πολλών έκ τών μελών της, νά συνέλθη, νά όργα

νωθfj, νά καθορίση τήν πολιτικήν του καί νά έπικοινωνή

ση μέ τήν Κυβέρνησίν μου. Τελούντες οί έν Κύπρφ εύρι

σκόμενοι, μετά τήν σύλληψιν καί έκ:τόπισιν τοv Μακαρίου 

καί λόγω τfjς έπιδεινωθείσης καταστάσεως μέ τά ληφθέντα 

τελευταία μέτρα, τελούντες λέγω, ύπό τό κράτος μιάς εύλό

γου άγωνίας, ήτο πολύ φυσικόν νά έκδηλώσουν δυσφορί

αν, άκόμη καί άμφιβολίας, περί τοv έάν σήμερον ή έλλη

νική Κυβέρνησις κάμη δ, τι έπιβάλλεται , κατά τήν γνώμη ν 

των, διά τήν κυπριακήν ύπόθεσιν. 'Ελέχθη καί άνεγράφη 

δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ει'χε ζητήσει άπό τόν πρό

εδρο ν τfjς Κυβερνήσεως, άπό τόν ύποφαινόμενον, νά μή 

χρησιμοποιήση τόν κ. Θεοτόκην ώς ύπουργόν έπί τών 

'Εξωτερικών. 'Επιθυμώ νά δηλώσω ει'ς τήν Βουλή ν δτι διά 

πρώτην φοράν πληροφορούμαι δ τι οι' Κύπριοι εχουν παρά

πονα κατά τοv ύπουργοv τών 'Εξωτερικών καί κατά τής 

πολιτικής τήν όποίαν ήκολουθήσαμεν, κατά τήν τελευταί

αν έβδομάδα. ·Αλλά φέρονται ίσχυριζόμενοι δ τι είχαν πα

ράκλησιν τοv 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είς εν τηλεφώ

νημα, τό όποίον μοv άπηύθυνεν, εύθύς μετά τάς έκλογάς. 

11 'Επιθυμώ νά σάς εi'πω πώς εχει ή ύπόθεσις, διά νά 

πεισθfjτε δτι δέν ήτο δυνατόν νά άποτελfj αύτό διαφωνίαν, 

μεταξύ έμοv καί τοv Μακαρίου, περί τοv προσώπου τοv 

ύπουργοv τών 'Εξωτερικών. 

Ι>Πρέπει, διότι, μέχρι τfjς στιγμής έκείνης, ούδέποτε 

έδέχθην παράπονα δτι τό πρόσωπον τοv ύπουργοv τών 

'Εξωτερικών καί ή πολιτική μας δέν ίκανοποιοvσαν τό 

Κυπριακόν. 

»Είχαν έπανειλ ημμένας έκδηλώσεις εύγνωμοσύνης τών 

Κυπρίων διά τήν πολιτικήν, τήν όποίαν ήκολουθήσαμεν, 

έκδηλώσεις, αί όποία ι δέν εχουν τήν μορφήν τοv κουτσομ

πολιού, άλλά εχουν τήν μορφήν έπισήμων έγγράφων. Δε

κα πέντε η εί'κοσι εγγραφα, τά όποία έστάλησαν άπό τήν 

Κύπρον, δηλούν καί πιστοποιούν τό γεγονός δτι ή Κύπρος 

ήτο ηύχαριστημένη, ήτο ίκανοποιημένη άπό τήν πολιτι

κήν, τήν όποίαν ήκολουθήσαμεν. 

»Δέν είχαν, λοιπόν, μέχρι τfjς τελευταίας έβδομάδος, 

καμμίαν ενδειξιν δτι οί Κύπριοι η ό 'Αρχιεπίσκοπος Μα

κάριος ε{χον λόγους παραπόνων, κατά τοv ύπουργοv τών 
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'Εξωτερικών. Διότι, δέν ήτο δυνατόν να αγνοήσω τήν 

dνάγκην νά τά έξετάσω. Καί έξετάζων τά παράπονα αύτά, 

έάν μέν τά εϋρισκα είiλογα, έγώ θά ήμουν έκείνος, ό όποίος 

θά dπεμάκρυνα τόν ύπουργόν έπί τών 'Εξωτερικών. Άλ

λά, έάν δέν τά εϋρισκα είiλογα, θά ήρκούμην νά δεχθώ 

οίανδήποτε σύστασιν, οίανδήποτε είσήγησιν διά τό πρό

σωπον τού ύπουργού τών 'Εξωτερικών. 

»Καί ύποθέτω δτι ό οίοσδήποτε έξ ύμών, κατά τόν fδιον 

τρόπον θά ένήργει. 'Εάν ύπήρχον βάσιμα παράπονα, συγ

κεκριμένα ι παρατηρήσεις, θά έπρεπε νά τεθούν ύπ • δψιν 
τού προέδρου τής Κυβερνήσεως, ό όποίος, έκτιμών τήν 

όρθότητα τών παρατηρήσεων αύτών, θά έλάμβανε τά μέτρα 

του. Λέγω, λοιπόν, δτι, δχι μόνον δέν έδέχθην παράπονα, 

dλλά κατ' έπανάληψιν ε{χον τήν εύκαιρίαν νά δεχθώ εύ

χαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην των. 'Ολίγας μόνον ήμέ

ρας μετά τάς έκλογάς, ό γραμματεύς τού 'Αρχιεπισκόπου μέ 

έζήτησεν aπό τηλεφώνου, τήν 6ην ή 7ην πρωινήν, διά νά 

μού μεταφέρη τά συγχαρητήρια τού 'Αρχιεπισκόπου διά 

τήν έκλογήν μου. Μού εlπε, λοιπόν, δ τι "ό 'Αρχιεπίσκοπος, 

μέ παρεκάλεσε νά σιiς διαβιβάσω τά θερμά του συγχαρητή

ρια διά τήν έκλογήν σας. 'Επίσης, μέ παρεκάλεσε νά σιiς 

εί'πω νά προσέξετε ίδιαιτέρως τό ύπουργείον τών 'Εξωτερι

κών". 'Η dπάντησίς μου ύπήρξεν: "Καλά, καλά, τό έχω 

ύπ' δ ψι ν μου καί δ ταν θά έλθετε θά τά εfπωμεν". 

ι;Αύτό ή το τό τηλεφώνημα, τό όποίον δέν dνέφερεν οίi

τε ι5νομα, οίiτε συγκεκριμένας κρίσεις, wστε νά μού προ

κληθή ή έντύπωσις, δτι έπρεπε νά τό συσχετίσω μέ τό 

πρόσωπον τού ύπουργού τών 'Εξωτερικών. 

»Κύριοι συνάδελφοι, ε{ναι δυνατόν σοβαρώς νά πιστεύ

σητε δτι είς θέμα aφορών τήν σύνθεσιν τής Κυβερνήσεως, 

θά ή το δυνατόν, ό γραμματεύς τής 'Εθναρχίας, aπό τηλε

φώνου, έλεγχομένου aπό τούς Άγγλους, νά dπασχολή τόν 

πρόεδρον τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως; 'Εάν, πράγματι, 

ύπήρχεν ή dνάγκη τής διατυπώσεως παραπόνων κατά τού 

ύπουργού τών 'Εξωτερικών, ύπήρχεν ό τρόπος, εϊτε δι ' 
aποστολής προσώπων, εfτε δι ' έγγράφων, νά έκτεθούν καί 
οι' λόγοι τών παραπόνων, είς τρόπον wστε νά εlναι δυνατόν 

νά έκτιμηθούν aπό τόν ύπεύθυνον πρόεδρο ν τής Κυβερνή

σεως. Λέγω δτι, πλήν τού τηλεφωνήματος αύτού, ούδεμίαν 

ένδειξιν παραπόνων εlχεν ή Κυβέρνησίς μου aπό τούς Κυ

πρίους μέχρι τής τελευταίας έβδομάδος. 'Επαναλαμβάνω 

δτι τήν τελευταίαν έβδομάδα, μέ τήν πρωτοβουλίαν μιιiς 

έφημερίδος τής Κύπρου, dνελήφθη μία έκστρατεία έναντί

ον τού ύπουργού τών 'Εξωτερικών, dλλά έκστρατεία κά

πως περίεργος, διότι ή έφημερίς, ή όποία dγωνίζεται διά 

τήν aντικατάστασιν τού ύπουργού τών 'Εξωτερικών, κά

μνει διάκρισιν μεταξύ τού προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 

τού ύπουργού. Λέγει δτι οί Κύπριοι έχουν dπεριόριστον 

έμπιστοσύνην είς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί τήν 

Κυβέρνησίν του, dλλά δέν έχουν έμπιστοσύνην είς τόν 

ύπουργόν έπί τών 'Εξωτερικών. Μόλις έδημοσιεύθησαν τά 

Ιiρθρα αύτά, έθεώρησα καθήκον μου νά καλέσω τούς ένδι

αφερομένους καί νά μού εfπουν είς τί συνίσταται τό παρά

πονό ν των. Έζήτησα dμέσως aπό τόν πρόξεvον τής Λευ

κωσίας νά έπισκεφθή τόν έπίσκοπον Κιτίου καί νά τού 

ζητήση νά διατυπώση τά παράπονά του, δ πως έκάλεσα καί 

τούς έδώ εύρισκομένους Κυπρίους, διά νά διατυπώσουν, 

έάν πράγματι ύπάρχουν συγκεκριμέναι παραλείψεις, ίκα

ναί νά θεμελιώσουν τά παράπονά των καί νά έξετάσω, τί 

δύναμαι νά πράξω. 

ι;Πληροφορώ τήν Βουλήν δτι ούδέν συγκεκριμένον 

παράπονον έτέθη ύπ' ι5ψιν μου. Διετύπωσαν τήν παρατή

ρησιν δτι ήτο ένδεχόμενον νά θεωρηθή ώς παράλειψις τό 

γεγονός δτι ή Κυβέρνησις δέν προσέφυγεν είς τό Συμβού

λιον 'Ασφαλείας. 

ι; Τούς έξήγησα τούς λόγους διά τούς όποίους ή Κυβέρ

νησις aπέφυγε νά κάμη χρήσιν τού ένδίκου αύτού μέσου 

καί οι' περισσότεροι έξ αύτών συνεφώνησαν έπί τής aπό

ψεως δτι ή θέσις τήν όποίαν έλαβεν ή Κυβέρνησις ύπήρξεν 

όρθή. Μού έδήλωσαν, μάλιστα, δ τι: "'Α γνοούσαμεν αύτάς 

τάς λεπτομερείας καί εϊχομεν τήν Ιiποψιν καί τήν dξίωσιν 

νά κατατεθή ή προσφυγή είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας". 

Πλήν, λοιπόν, τού συγκεκριμένου αύτού παραπόνου, δτι 

δέν κατετέθη ή προσφυγή είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, 

διετυπώθη τό παράπονον δ τι ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

δέν ε{ναι συμπαθής, δτι ή συμπεριφορά τού ύπουργού 

τών 'Εξωτερικών είναι τόσον παγερά, wστε νά δημιουργή 

μίαν ψυχικήν dπόστασιν μεταξύ αύτού καί τών Κυπρίων, 

δτι ό τρόπος μέ τόν όποίον χειρίζεται τό Κυπριακόν δέν 

προδίδει dγωνιστικήν διάθεσιν, δτι ή διαφώτισις δέν έγέ

νετο κατά τρόπον πλήρη καί έπαρκή. Κύριοι συνάδελφοι, 

δέν δύνασθε νά όμιλήτε περί τής ι'κανότητος ένός aν

θρώπου καί περί τής όρθότητος τής πολιτικής του, δταν 

έπί ένός θέματος, τόσον πολυπλόκου, διελθόντος aπό τό

σας φάσεις, δέν έχετε νά τού καταλογίσητε οι'ανδήποτε 

παράλειψιν. 

ι;Οϋτως έχουν τά πράγματα, διότι δέν ε{ναι δυνατόν, ι5χι 

έξωελληνικοί -διότι ε{ναι aτυχής ή έκφρασις- dλλά 

ϊσως έξωελλαδικοί παράγοντες, παράγοντες πάντως ι5χι 

άρμόδιοι, νά ύποκαθίστανται είς τάς άρμοδιότητας τού 

έκλογικού Σώματος καί τής Βουλής καί νά καθορίζουν τήν 

μορφήν τής Κυβερνήσεως, άλλά καί τό ε{δος τής πολιτι

κής μας. 'Εάν, λέγω, αύτή ν τήν aρχήν τήν υίοθετούσαμεν, 

θά ώδηγούμεθα είς μελλοντικάς έξελίξεις, έπικινδύνους 

διά τό πολίτευμα. Διότι, έάν, κύριοι συνάδελφοι, τήν Ιiλ

λην έβδομάδα έλθη ή όμογένεια καί ό Πατριάρχης Κων

σταντινουπόλεως, οί όποίο ι, δπως γνωρίζετε, ζούν ύπό 

συνθήκας δραματικάς καί άγωνιώδεις, καί ζητήσουν aπό 

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν νά διορίση ύπουργόν τών 

'Εξωτερικών, ό όποίος νά μετέρχεται πολιτικήν, πού νά 

ιiνακουφίζη τήν θέσιν των, ιiντιλαμβάνεστε πού θά όδηγη

θώμεν; 

Σ. Βενιζέλος: Δέν είναι ή περίπτωσις δμοία. 

Κ . Καραμανλής: Λέγω τό έξής καί θέτω ζήτημα 

άρχής -τήν περίπτωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως έφερα 

άπλώς ώς παράδειγμα- ιiπό τής στιγμής κατά τήν όποίαν 

θά καθιερώναμεν τήν aρχήν, κατά τήν όποία ν διάφορα τμή

ματα τής χώρας ή τμήματα τού πληθυσμού της έχουν τό 

δικαίωμα καί τήν άξίωσιν νά aποφασίζουν ι5χι μόνον περί 

τών μελών τής Κυβερνήσεως, άλλά καί περί τού εfδους τής 

πολιτικής της, δέν θά ύπάρχη είς τό μέλλον Κυβέρνησις. 

Καί τούτο, διότι, έπαναλαμβάνω, ή Ιiποψις ή όποία διετυ

πώθη έσχάτως άπό τούς άγωνιζομένους Κυπρίους, τών 

όποίων αίσθάνομαι πλήρως τήν dγωνίαν καί δικαιολογώ 

ιiπολύτως τήν ένέργειαν, έάν, λέγω, ή ένέργεια αύτή καθί

στατο ι'κανή νά άνατρέψη αύτή ν τήν πολιτική ν άρχήν, άν-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣτΗ ΒΟΥ ΛΗ 73 

τιλαμβάνεσθε δτι ε[ναι δυνατόν νά έχωμεν έξελίξεις, αί 

όποίαι θά όδηγήσουν είς κλονισμόν τοίί πολιτεύματος. Διό

τι, έπαναλαμβάνω, ή διατύπωσις τών παραπόνων καί αί 

αίτιάσεις, χωρίς νά λαμβάνουν συγκεκριμέvην μορφήν, 

στρέφονται κατά τοίί ύπουργοίί τών 'Εξωτερικών. 

»'Όταν δέ ή θέλησα νά πληροφορηθώ ποία είναι τάπα

ράπονά των, σiiς εlπον ποίαν έλαβον άπάντησιν. 'Ωρισμέ

να δ μ ως μέλη τής 'Εθναρχίας διετύπωσαν τήν tiποψιν, τήν 

δποίαν μάλιστα ήθέλησαν καί έγγράφως νά μοίί τήν μετα

φέρουν, δτι όφείλει ή έλληνική Κυβέρνησις νά έγκατα

λείψη τό ΝΑΤΟ, προκειμένου νά προωθήση τήν κυπρια

κήν ύπόθεσιν. 

»Δέν έξετάζω έάν tivθρωποι εύρισκόμενοι έν Κύπρφ τε

λοίίντες ύπό τό κράτος μιiiς μεγάλης άγωνίας, σκέπτωνται 

η δέν σκέπτωνται όρθώς. 'Αλλά, έάν φθάσωμεν είς τό ση

μείον, κάθε διαμέρισμα η τμήμα τοίί έθνους, άναλόγως τών 

ίδικών του άναγκών, νά θέλη νά καθορίζη τήν πολιτικήν 

τής Κυβερνήσεως, τότε θά φθάσωμεν είς τήν κατάργησιν 

τοίί Κράτους, είς τήν κατάργησιν τής έλευθέρας Έλλάδος. 

ιιΔύο, λοιπόν, είναι οί λόγοι διά τούς δποίους δέν δύνα

μαι νά δεχθώ τήν παραίτησιν τοίί κ. ύπουργοίί τών 'Εξωτε

ρικών. Πρώτον, έφ' δσον έζήτησα άπό τούς Κυπρίους νά 

διατυπώσουν συγκεκριμένα παράπονα, νά διατυπώσουν 

συγκεκριμένας παραλείψεις, καί δέν έλαβον άπάντησιν, 

δέν ε[χον λόγους νά άλλάξω τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερι

κών. Καί δεύτερον, λόγος νομικός, λόγος θεωρητικός δτι, 

έάν καθιερώσωμεν τήν άρχήν αύτή ν, δέν γνωρίζομε ν είς τό 

μέλλον ποία θά εlναι ή έξέλιξις τοίί έλευθέρου πολιτεύμα

τος τής χώρας. 

ιι Ή Κυβέρνησις, έχουσα τήν συνείδησιν δτι έπραξεν 

είς άκέραιον τό καθήκον της καί έχουσα, μέχρι πρότινος, 

τήν άπόλυτον βεβαιότητα δτι ή πολιτική της έπί τοίί θέμα

τος αvτοίί υίοθετείτο άπό τό σύνολον τοίί κυπριακοίί λαοίί, 

νά άποβλέπη ηδη είς τήν άπελευθέρωσιν τοίί Μακαρίου 

καί έν τφ μεταξύ, άνασυντασσομένης τής 'Εθναρχίας μέ τά 

έναπομένοντα μέλη είς νέαν έπαφήν, ίΎα άντιμετωπισθή 

μετ' αvτής άπό κοινοίί δ τρόπος περαιτέρω διαχειρίσεως 

τοίί Κ υπριακοίί. 

ιιΠρέπει νά δηλώσω πρός τήν Βουλήν δτι, δεδομένου 

δ τι ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έχειρίζετο προσωπικώς 

καί ύπευθύνως τό θέμα, πολλά άπό τά έναπομείναντα μέλη 

τής Έθναρχίας δέν γνωρίζουν αύτήν τήν στιγμήν τί δύ

νανται νά ζητήσουν καί τί δύναται νά πράξη ή έλληνική 

Κυβέρνησις, προκειμένου νά τούς βοηθήση. Διότι, έπανα

λαμβάνω, μετά τήν σύλληψιν τοίί Μακαρίου καί τήν άπου

σίαν τών περισσοτέρων μελών τοίί 'Εθναρχικοίί Συμβου

λίου, έδημιουργήθη είς τήν Κύπρον κατάστασις πού δυ

σχεραίνει τήν λειτουργία ν τής 'Εθναρχίας. Μόλις πρό 

έβδομάδος τά εύρισκόμενα έκεί μέλη έπέτυχον νά συνέλ

θουν διά νά έπιζητήσουν μίαν έπαφήν μέ τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν καί τούς διεμήνυσα άπό τής πρώτης στιγμής 

δτι δύνανται νά στείλουν μίαν άντιπροσωπείαν, οϋτως 

όiστε νά ϊδωμεν, μετά τήν σύλληψιν καί έκτόπισιν τοίί Μα

καρίου, τί δέον γενέσθαι . 

ιιΚύριοι συνάδελφοι, πολλάκις διατυπώνεται κατά τής 

Κυβερνήσεως ή κατηγορία, διατί άναλαμβάνει πρωτοβου

λίας καί άγνοεί τούς Κυπρίους καί άντιστρόφως διατυπώ

νεται καί ή κατηγορία, διατί ή Κυβέρνησις μεταφέρει τό 

θέμα είς τούς Κυπρίους καί άρνείται ή ίδία ν' άναλάβη 

πρωτοβουλίας. Καί τό ένα καί τό tiλλο δέν ε[ναι άληθές. 

'Αμφότερα ειΎαι τρόποι διαδικασίας καθοριζομένης άπό 

τάς περιστάσεις, τάς όποίας διέρχεται τό ζήτημα. Δέν ε{ναι 

δυνατόν ή έλληνική Κυβέρνησις, έστω καί έάν πρόκειται 

είς τό μέλλον ν' άναλάβη ή ίδία πρωτοβουλίαν, νά μ ή έχη 

ύπ' όψιν της, άνά πiiν στάδιον τών προσπαθειών της, τάς 

άντιλήψεις τών Κυπρίων. 

ιιΚύριοι βουλευταί, έπαναλαμβάνω δτι ή Κυβέρνησις 

έχει συνείδησιν τών εvθυνών της, δπως έχει καί συνείδη

σιν τής δυνάμεώς της. Γνωρίζει δτι δ έλληνικός λαός τήν 

έστειλεν είς τήν έξουσίαν διά νά προστατεύση τά συμφέ

ροντά του, διά νά προστατεύση τήν γαλήνη ν καί τήν άσφά

λειαν τής χώρας αvτής. 'Επιθυμώ δέ νά δηλώσω καί πάλιν 

δτι πρόθεσίς μου ε[ναι νά ύποβοηθήσω τήν δημιουργίαν 

ήρέμου πολιτικοίί κλίματος, έντός τοίί όποίου καί μόνον 

ε{ναι δυνατόν νά προωθήσωμεν δλα τά προβλήματα, έξω

τερικά καί έσωτερικά, πού άπασχολοίίν τόν λαόν μας. 

ιι Ή Κυβέρνησις ειΎαι άποφασισμένη νά πράξη είς τό 

άκέραιον τό καθήκον της παρά πiiσαν άντίδρασιν δθενδή

ποτε προερχομένηνιι. 

Μετά τόν πρωθυπουργό, ό aρχηγός του ΔΚΕΛ, Γ. 

Καρτάλης, άρχισε τήν όμιλία του μέ τήν ακόλουθη 

aποστροφή : 

«Κύριοι βουλευταί, έθαύμασα τόν τρόπον τοϋ χειρι

σμοϋ τοϋ άξιοτίμου κ . προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 

δμολογώ δτι διεπίστωσα -καί τοϋτο πρός τιμήν του

μίαν κοινοβουλευτικήν ώριμότητα, τήν όποίαν οϋτε οί 

όπαδοί του ύποψιάζονται. Καί άντί νά άπολογηθή ή Κυ

βέρνησις ένώπιον τής 'Εθνικής ' Αντιπροσωπείας, καί διά 

τήν οuσίαν, ό.λλά καί τόν τρόπον χειρισμοϋ τοϋ κυπριακοϋ 

ζητήματος, εύρέθη διά μιiiς ή aντιπολίτευσις είς τήν θέσιν 

τοϋ κατηγορουμένου. Καί ό.νέφερεν ό κ. πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως δτι έν ετει 1947-48-49-50-51, ή άντιπολίτευσις 
δέν !:πραξε τό καί τό. 'Ενώ, τό έρώτημα ε{ ναι αuτήν τήν 

στιγμήν, τί επραξεν ή Κυβέρνησις έπί τών συγκεκριμένων 

προβλημάτων τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος» . 

·Ο Γ. Καρτάλης ύποστήριξε δτι, τόν Αϋγουστο 

του 1955, «συνεφωνήθη μεταξύ Κυβερνήσεως καί aν
τιπολιτεύσεως μιά κοινή γραμμή» στό Κυπριακό, 

τήν όποία ή Κυβέρνηση παρεβίασε, έφόσον εγκατέ

λειψε τό βασικό αίτημα τής συμφωνίας, τήν αυτοδιά

θεση. Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση 

«όχι δτι έχειρίσθη κακώς, &λλά δτι έχειρίσθη ύπού

λως τό Κυπριακόν, ώς έκλογικόν θέμα». 'Αναφερό

μενος έκτενώς στό ίστορικό τών διαπραγματεύσεων 

Μακαρίου καί Χάρντιγκ, σέ συσχετισμό μέ τή θέση 

καί τίς έκάστοτε παρεμβάσεις της, ύποστήριξε δτι ή 

Κυβέρνηση, ταυτόχρονα, ελεγε στόν έλληνικό λαό 

δτι διατηρεί τό αίτημα τής τακτής καί εuλόγου προ

θεσμίας, συνιστοuσε στόν Μακάριο νά δεχτεί <ωίαν

δήποτε λύσιν διά νά ξεφύγη aπό τήν δύσκολον θέσιν 

πρός &ποδοχήν ένός συμβιβασμοί)» καί ένέπαιζε, τέ

λος, &κόμη καί αuτούς τούς 'Άγγλους. 'Ιδιαίτερη 

εμφαση aπέδωσε στήν κατηγορία δτι, μέσω του πρέ

σβεως Λιάτη, άσκησε πίεση γιά νά έπαναλάβει ό 
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'Αρχιεπίσκοπος τίς διαπραγματεύσεις, βάσει τών 

προτάσεων Χάρντιγκ. 

'Ο Ι. Πασαλίδης, πρόεδρος τής ΕΔΑ, παρατήρη

σε δτι, εφόσον ή Κυβέρνηση εμμένει στήν τυφλή 

ύπακοή στό ΝΑΤΟ, τό Κυπριακό δέν θά προσεγγίζει 

στήν όρθή λύση του καί πρότεινε τό σχηματισμό 

Κυβερνήσεως «εuρείας βάσεως». 'Ο Σ. Παπαπολί

της, εκ μέρους τής ΕΠΕΚ, πέρα aπό τήν επισήμανση 

τών αδύνατων πλευρών τής κυβερνητικής πολιτικής 

πού ε"ίχε ύπογραμμίσει μέ τήν ευκαιρία τής συζητή

σεως έπί τών προγραμματικών δηλώσεων, ενέμεινε 

στή σαφή αντίθεση μεταξύ 'Εθναρχίας καί Κυβερνή

σεως καί κάλεσε τήν τελευταία νά αναλογιστεί τίς 

εuθύνες της καί νά αναζητήσει τήν ενδεδειγμένη λύ

ση, πέρα aπό κομματικές σκοπιμότητες. 'Ο Κ. 

Τσαλδάρης, τέλος, ύπεραμύνθηκε τής προσφυγής 

στόν ΟΗΕ καί παρατήρησε δτι ή Κυβέρνηση εχει 

περιέλθει σέ &διέξοδο. 

Στή συζήτηση ελαβαν &κόμη μέρος οί βουλευτές 

Κ. Μητσοτάκης, Ε. Σκορδίλης, Γ . Γρηγορίου, Χ. 

Παπασταύρου, Η. Μπρεδήμας, Δ. Γόντικας, Κ. Πα

παδόπουλος, Σ. Νικολαtδης, Σ. Χούτας, Γ. Μαυρος 

καί Σ . Λοϊζίδης2J. 

Μετά τόν τερματισμό τής συζητήσεως, ό Κ. Κα

ραμανλής, σέ απάντηση ερωτήματος τών δημοσιο

γράφων, εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση : 

« 'Αφ' ής άνέλαβε τήν άρχήν ή Κυβέρνησις ιωί 
εiς τήν Βουλήν καί έκτός αvτής περί τό κυπριακόν 

ζ ή τη μα πολλά έλέχθησαν, περισσότερα μάλιστα άπό 

δσα έπετρέπετο νά λεχθούν. 'Ήδη, μετά τήν δεvτέ

ραν διεξοδικήν συζήτησιν έν τij Βουλij, τήν όποίαν 

άπεδέχθην διά νά τερματισθή ή διά τού Τύπου συζή

τησις, νομίζω δτι έπέστη ό καιρός νά παύσουν ολοι 

νά άνακινούν τό Κυπριακόν καθ' δν τρόπον έγίνετο 

μέχρι τούδε, διότι έξ αvτής τής άτέρμονος συζητή

σεως βλάπτεται πολλαπλώς ή κυπριακή ύπόθεσις. 

»Εiς τήν ύπόθεσιν ταύτη ν τής Κύπρου, ή Κυβέρ

νησις θά άφιερώση δλας της τάς δυνάμεις, αί όποίαι 

άπαιτούνται διά τήν ει5τυχή προώθησίν της. Άλλά 

παραλλήλως εχει εiλημμένην άπόφασιν, άντί νά πα

ρακολουθή τούς λογοκοπούντας έπί τού Κυπριακού, 

νά έπιδοθή μέ γοργόν ρυθμόν εiς τήν έπίλυσιν τών 

μεγάλων έσωτερικών προβλημάτων τής χώρας, συμ

φώνως πρός τό ύπ , αvτής έξαγγελθέν πρόγραμμα». 

Παράλληλα, επιβεβαίωσε δτι ό Σ . Θεοτόκης ύπέ

βαλε ηδη τήν παραίτησή του· ή Κυβέρνηση δμως 

αρνήθηκε νά τήν δεχτεί καί ό ϊδιος, μετά από τή 

σχετική συζήτηση στό Κοινοβούλιο, τήν aπέσυρε. 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

Μέ σκοπό τή λήψη ριζοσπαστικών μέτρων γιά 

τήν όμαλή χρηματοδότηση τής οi.κονομίας, μετά 

από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ άρμόδιων 

ύπουργών καί ύπηρεσιακών φορέων, συγκροτήθηκε 

σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ . Καραμανλή καί μέ 

τή συμμετοχή του aντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 

τών ύπουργών Συντονισμου, Οiκονομικών, 'Εμπορί

ου καί Βιομηχανίας, τών διοικητών καί τών ύποδιοι

κητών τών Τραπεζών' Ελλάδος καί 'Εθνικής, εμπει

ρογνωμόνων καί ύπηρεσιακών παραγόντων. τίς κυ

βερνητικές αποφάσεις εξήγγειλε ό ϊδιος ό πρωθυ

πουργός, τήν επομένη, 28 'Απριλίου, &φου προη

γουμένως ε"ίχε καί νέα συνεργασία μέ τόν ύπουργό 

Συντονισμου, Δ. Χέλμη. 

Τό κείμενο τών πρωθυπουργικών ανακοινώσεων 

είναι τό ακόλουθο: 

«'Η Κυβέρνησις προχωρεί σταθερώς εiς τήν έκτέ

λεσιν τού οiκονομικού της προγράμματος. Τό πι

στωτικόν καί τραπεζικόν πρόβλημα περιέλαβεν ή 

Κυβέρνησις εiς τάς προγραμματικάς δηλώσεις ώς 

ενα έκ τών σημαντικωτέρων, διότι έκ τής άντιμετω

πίσεώς του έξαρτiiται ή ένίσχυσις τής άποταμιεύσε

ως καί ή διοχέτεvσίς της εlς τήν άνάπτυξιν τής πα

ραγωγής. Ώς έκ τής σπουδαιότητάς του, ή Κυβέρ

νησις προέταξε τήν λήψιν μέτρων όδηγούντων εlς 

τήν έπίλυσίν του. 

»'Η aύξησις τής άποταμιεύσεως καί ή παραγωγι

κή χρησιμοποίησίς της άποτελεί τήν βασικωτέραν 

προϋπόθεσιν όμαλής καί συνεχούς οίκονομικής προ

όδου. 'Εξ αvτής θά προκύψουν τά μέσα, τά όποία καί 

εlς τόν lδιωτικόν τομέα θά ένισχύσουν τήν οΙκονο

μική ν δραστηριότητα καί εlς τόν δημόσιον τομέα 

θά καταστήσουν δυνατήν τήν πραγματοποίησιν τού 

προγράμματος ει5ρυτέρων παραγωγικών έπενδύσε

ων. Τήν έπιτυχίαν τού προγράμματος τούτου ή Κυ

βέρνησις θά διασφαλίση διά τού καταρτισμού ύγιούς 

προϋπολογισμού καί διά τής πλήρους χρησιμοποιή

σεως τής άμερικανικής βοηθείας, έπί τής όποίας 

πάντοτε βασιζόμεθα. 

))Σήμερον τό τραπεζικόν σύστημα καί ή χρημα

τοδότησις τής οίκονομίας έμφανίζουν άρρυθμίας καί 

άτελείας, αί όποία ι θά πρέπει νά θεραπευθούν διά νά 

έξασφαλισθή πλήρης όμαλότης εiς τήν παραγωγι

κήν διαδικασίαν καί άνεμπόδιστος άνάπτυξις τής 

έπιχειρηματικής δραστηριότητος. 'Υπάρχουν τέσ

σαρα μεγάλα θέματα: 

))Πρώτον, τής έξειδικεύσεως τής πίστεως. Τούτο 

εχει κυρίως δύο όψεις: 'Η μία είναι ή τού περιορι

σμού έκάστης κατηγορίας Τραπεζών εlς τόν κύκλο ν 

τών άναγνωριζομένων εlς αι5τήν έργα σ ιών, διά νά μ ή 

άσκούν διαφόρους μορφάς πίστεως άνειδίκευτα πρός 

τούτο ίδρύματα καί διά νά μή σημειούται πολλαπλό

της οργάνων καί διόγκωσις τών έξόδων. Ή έτέρα 

είναι ή τής οργανώσεως τής βιομηχανικής πίστεως, 

ή όποία σήμερον τόσον άπό άπόψεως κεφαλαίων, 
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δσον καί συγκροτήσεως ύστερεί. 

))Δεύτερον, μεγάλο θέμα είναι τού ύψηλού τραπε

ζικού κόστους. Ή προκύπτουσα έπιβάρυνσις τής 

οΙκονομίας είναι μεγάλη, ένώ συγχρόνως ώρισμέναι 

Τράπεζαι δέν δύνανται νά λειτουργήσουν άποδοτι

κώς. Θέλομεν νά τονίσωμεν δτι πολυτελείς δαπάναι 

είναι άπαράδεκτοι. 

))Διά τά δύο άνωτέρω θέματα συγκροτούνται έπι

τροπαί, δπως έντός τακτής προθεσμίας ύποβάλουν 

συγκεκριμένας προτάσεις. 

)) 'Η 'Επιτροπή Κόστους Τραπεζών θά τελή ύπό 

τήν προεδρίαν τού άρμοδίου ύπουργού 'Εμπορίου. 

'Αποφασίζεται άπό τούδε δπως, παραλλήλως πρός 

τά μέτρα aτινα θά προτείνη ή 'Επιτροπή αϋτη, μέρος 

τών κερδών τών Τραπεζών άφιερούται εlς σχηματι

σμόν εiδικού άποθεματικού, τό όποίον θέλει χρησι

μοποιηθή διά τήν έξυγίανσιν τού τραπεζικού κό

στους. 

)) 'Η 'Επιτροπή διά τήν βιομηχανική ν πίστιν θά 
άποτελεσθή άπό έξωτραπεζικά πρόσωπα καί θά ένι

σχυθή άπό έμπειρογνώμονας τής έκλογής της. 

))Τρίτον, μέγα θέμα είναι τών παγωμένων πιστώ

σεων. Διατυπούται ήδη τελικώς σχετικόν νομοσχέ

διον συνδυάζον μίαν αύτόματον ρύθμισιν καί μίαν 

καθολικήν καθοδήγησιν καί έποπτείαν τής διαδικα

σίας τής έκκαθαρίσεως. 

))τέταρτον, μέγα θέμα, εiς τό όποίον καί κυρίως 

άναφέρονται τά έξαγγελλόμενα σήμερον μέτρα, είναι 

τά τρέχοντα πιστωτικά καί τραπεζικά προβλήματα. 

)) 'Επ' αύτών έγένετο συστηματική έρευνα καί 
l]κούσθησαν αι' άπόψεις τόσον τών Τραπεζών, δσον 

καί τών παραγωγικών τάξεων. Αί γενόμεναι διατυ

πώσεις περί τών άναγκών καί έλλείψεων τής πιστο

δοτήσως καί τών ύφισταμένων δυσχερειών εiς τήν 

όμαλήν λειτουργίαν τού τραπεζικού συστήματος 

ώδήγησαν εiς τόν καθορισμόν τών έξής άντικειμενι

κών σκοπών: 

))α. 'Ενίσχυσις, έν τφ μέτρφ τού έκάστοτε δυνα

τού, τών εiς τήν διάθεσιν τής οiκονομίας τιθεμένων 

χρηματικών κεφαλαίων. 

))β. 'Αποφυγή έπαναλήψεως εiς τό μέλλον περιο

δικών κάμψεων τής ρευστότητος τών Τραπεζών, αί 

όποίαι προκαλούν διαταραχάς εiς τήν κανονικήν 

χρηματοδότησιν τής οiκονομίας. 

»y. Άπλούστευσις τού μέχρι σήμερον Ισχύοντος 
πολυπλόκου συστήματος αύξομοιώσεως ύπό τής 

Τραπέζης τής Έλλάδος τών εiς τήν διάθεσιν τών 

Τραπεζών χρηματικών μέσων. 

))δ. Μείωσις τών έπιβαρύνσεων τών Τραπεζών έκ 

τής δεσμεύσεως παρά ηj ΤραπέζΙ] τής 'Ελλάδος άτό

κως κεφαλαίων των έκ καταθέσεων. 

))ε. 'Άμεσος ένίσχυσις κλάδων τινών τής οΙκονο

μίας, οί όποίοι κρίνεται δτι πρέπει νά τύχουν εί'τε 

μονίμου προσθέτου χρηματοδοτήσεως είτε έκτάκτων 

διευκολύνσεων πρός άντιμετώπισιν προσωρινών βρα

χυχρονίων άναγκών των. 

))στ. 'Οργάνωσις τής έξωτραπεζικής χρηματαγο

ράς καί έλεγχόμενη προσφυγή εiς αύτή ν πρός εύρυτέ

ραν ίκανοποίησιν άναγκών τών έπιχειρήσεων εiς 

μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα κεφάλαια, διευ

κολυνομένων οϋτω συγχρόνως τών Τραπεζών δπως 

ένισχύουν τάς πρός ίκανοποίησιν άλλων πιστωτικών 

άναγκών χορηγήσεις των. 

))Βάσει τών άνωτέρω άντικειμενικών σκοπών 

άποφασίζετaι ή λήψις τών άκολούθων μέτρων, τά 

όποία άποτελούν άποφασιστικόν βήμα πρός έπάνο

δον εiς όμαλάς συνθήκας πιστοδοτήσεως καί τραπε

ζικών έργασιών. 

))]. Πρός κινητοποίησιν τών εύρυτέρων λαϊκών 
άποταμιεύσεων, ή Κυβέρνησις άπεφάσισεν δπως γί

νη δεκτή aύξησις τού έπιτοκίου τών καταθέσεων τα

μιευτηρίου άπό 7 είς 10% διά τάς μέχρις 100.000 δρχ. 
καταθέσεις καί εiς 8% διά τάς άπό 100.000 μέχρι 
200.000 δρχ. 'Επίσης παρέχεται ή δυνατότητης, μετ' 

έγκρισιν τής Κυβερνήσεως, καθιερώσεως λαχείου 

διά τάς πέραν τών 6 μηνών καταθέσεις ταμιευτηρίου 
τής πρώτης κατηγορίας. 

)) 'Ωσαύτως είς 10% καθορίζεται τό έπιτόκιον τών 
έπί προθεσμίrι εξ μηνών καί άνω καταθέσεων. 

))Εiς τάς καταθέσεις δψεως παραμένει τό σημερι

νόν έπιτόκιον 7% ώς άνώτατον δριον. 
)) Ή ούσιώδης aύξησις τού έπιτοκίου ταμιευτη

ρίου καί ή καθιέρωσις λαχείου θά άποτελέση σημαν

τικόν κίνητρον συγκεντρώσεως καταθέσεων εiς τάς 

Τραπέζας, συνάμα δέ εύνοεί τούς μικροτέρους τών 

άποταμιευτών. 

))2. 'Εγκρίνεται ή aύξησις κατά 1% τών έπιτοκί
ων χορηγήσεων καί κατά Ι% έτησίως τών προμηθει

ών, έφ' δσον τούτο ήθελε προταθή ύπό τής 'Επιτρο

πής Τραπεζών. 'Εξαιρούνται τής αύξήσεως ταύτης 

αι' χορηγήσεις πρός τό έξαγωγικόν έμπόριον καί τό 

καπνεμπόριον, τήν βιοτεχνίαν καθώς καί τάς λοιπάς 

χορηγήσεις, διά τάς όποίας Ισχύουν σήμερον εiδι

κώς έκάστοτε καθοριζόμενα κατώτερα έπιτόκια. 

)) Ή Κυβέρνησις άποδέχεται τήν ώς άνω αύξησιν 
τού έπιτοκίου χορηγήσεων, δοθέντος δτι ταύτην κα

θιστά άναγκαίαν ή άποφασιζομένη πρός ένθάρρυν

σιν τής άποταμιεύσεως aύξησις τών έπιτοκίων κατα

θέσεων ταμιευτηρίου καί έπί προθεσμίrι ώς καί ή 

άποκατάστασις όμαλών δρω ν τραπεζικών έργασιών, 

ή αύστηρά τήρησις τών όποίων θά παρακολουθήται 

ύπό τής 'Επιτροπής Τραπεζών καί θά έλέγχεται συ

στηματικώς ύπό τής Γενικής 'Επιθεωρήσεως Τραπε

ζών. 

))3. 'Απεφασίσθη άπό συμφώνου μετά τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος ή μείωσις τού έπιτοκίου χορηγή

σω ν αύτή ς πρός τήν Ά γροτικήν Τράπεζαν άπό I !1 
εiς 1%. Τό μέτρον τούτο λαμβάνεται πρός ένίσχυσιν 
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τijς 'Α γροτικijς Τραπέζης, ή όποία έξυπηρετεί τήν 

μεγαλυτέραν παραγωγικήν τάξιν τijς χώρας, συντό

μως δέ θά άναγγελθούν μέτρα πρός άντιμετώπισιν 

τοϊί δλου προβλήματος τijς ένισχύσεως τijς πιστοδο

τήσεως τijς γεωργίας. 

»4. 'Αποφασίζεται ή κατάργησις τοϊί μέχρι σή

μερον iσχύοντος ποσοστοϊί (25%) ύποχρεωτικών κα
ταθέσεων τών έμπορικών Τραπεζών παρά τfί Τραπέ

ζn Έλλάδος διά τάς καταθέσεις Δημοσίων 'Οργα

νισμών. Συγχρόνως τό ποσοστόν ύποχρεωτικών κα

ταθέσεων τών έμπορικών Τραπεζών παρά τ(ί Τραπέ

ζn τijς 'Ελλάδος διά τάς καταθέσεις iδιωτών μειοϊί

ται άπό 12% εlς 8%. Περαιτέρω καταργείται ή ύφι
σταμένη μέχρι τοϊίδε ύποχρέωσις τών έμπορικών 

Τραπεζών δπως μεταφέρουν εiς εiδικούς λογαρια

σμούς τijς Τραπέζης τijς 'Ελλάδος δι' εiδικάς χορη

γήσεις ποσόν ί'σον πρός 40-50% τijς αύξήσεως τών 
iδιωτικών παρ' αύταίς καταθέσεων. Ά ντί τijς μέχρι 

τοϊίδε iσχυσάσης ύποχρεώσεως ταύτης καθιεροϊίται 

ή διάθεσις ποσοστοϊί τών παρ ' έκάστn έμπορικfί 
Τραπέζn καταθέσεων πρός χρηματοδότησιν τών εi

δικών χορηγήσεων, ώς τό έξαγωγικόν έμπόριον, τό 

καπνεμπόριον, ή βιοτεχνία κ.λ.π. Τό ποσοστόν θέλει 

καθορίζη ή Νομισματική ·Επιτροπή. 

» • Εφ · δσον τά ύπό τών Τραπεζών ίδια κεφάλαια, 
τά άφιερούμενα εiς εiδικάς χορηγήσεις έξαντλοϊίν

ται, παρέχεται ή εύχέρεια εiς ταύτας νά προσέρχων

ται εiς τήν Τράπεζαν τijς 'Ελλάδος, ή όποία ύποχρε

ούται δπως ι'κανοποιij άνάγκας τών Τραπεζών δι ' εi
δικάς χορηγήσεις πρός έπιτόκιον 5%. 

»Διά τών άνωτέρω μέτρων έπιτυγχάνεται μεγαλυ

τέρα ρευστότης τών Τραπεζών, άπλοποίησις τών μέ

χρι σήμερον iσχυουσών πολυπλόκων διαδικασιών, 

μειούται αiσθητώς ή έπιβάρυνσις τών έμπορικών 

Τραπεζών λόγω δεσμεύσεως άτόκως καταθέσεών των 

καί παρέχεται μεγαλυτέρα έλευθερία εiς αύτάς κατά 

τήν ύπ' αύτών πραγματοποίησι ν τών εiδικών χορηγή

σεων. Συγχρόνως, άπαλλάσσονται καίοι'συναλλασ

σόμενοι πολλών γραφειοκρατικών διατυπώσεων. 

»5. Καθιεροϊίται ή άναπροεξόφλησις παρά τfί 

Τραπέζn·τijς 'Ελλάδος τοϊί χαρτοφυλακίου τών έμ

πορικών Τραπεζών εiς βιομηχανικά γραμμάτια κατά 

ποσοστόν 100% τijς άξίας των, μέ έπιτόκιον κατά 1% 
μικρότερον τοϊί κανονικοϊί έπιτοκίου χορηγήσεων 

Τραπεζών. Ή Νομισματική Έπιτροπή καθορίζει 

κατά Τράπεζαν τά δρια τijς άναπροεξοφλήσεως, 
προσδιορίζουσα εν σταθερό ν κατ, άρχήν πρώτον 

δριον. Πέραν τού όρίου τούτου θά ύφίσταται καί ifν 

μεταβαλλόμενον δριον. 

))Καί διά τοϊί μέτρου τούτου ένισχύεται ή ρευστό

της τών Τραπεζών καί άποφεύγονται αι' μέχρι τοϊίδε 

κατά περιόδους σημειούμεναι άπότομοι ταμειακαί 

στενότητες τών Τραπεζών αfτινες προεκάλουν σο

βαράς διαταραχάς εiς τήν χρηματοδότησιν τijς οiκο-

νομίας. 

»6. 'Ως πρόσθετο ν, τέλος, μέτρον βελτιώσεως τijς 
ρευστότητος τών έμπορικών Τραπεζών άναγνωρίζε

ται εiς αύτάς τό δικαίωμα δπως δημιουργοϊίν έκτά

κτως προσωρινόν εiς τόν τρεχούμενον παρά τfί Τρα

πέζn 'Ελλάδος λογαριασμόν των aνοιγμα. 

))7. 'Αποφασίζεται τοϊί λοιποϊί ή έξijς χρησιμο

ποίησις τών καταθέσεων δημοσίων 'Οργανισμών. α) 

Αι' έντοκοι καταθέσεις τών 'Οργανισμών τούτων πα

ρά τfί Τραπέζn τijς Έλλάδος, αί ήδη διοχετευθείσαι 

εiς τό Δημόσιον, έπενδύονται εiς έντοκα γραμμάτια 

αύτοϊί. Πiiν ύφιστάμενον ένδεχομένως μετά ταϊίτα 

ύπόλοιπον μεταφέρεται εiς τάς έμπορικάς Τραπέζας. 

β) Τά νεοσχηματιζόμενα κεφάλαια τών δημοσίων 

'Οργανισμών κατατίθενται εiς τήν Τράπεζαν 'Ελλά

δος, έκ τijς όποίας άναλαμβάνονται δι ' εiδικάς τοπο
θετήσεις (όμολογίας ή μετοχάς δημοσίων ή μικτών 

έπιχειρήσεων κοινής ώφελείας) ή διοχετεύονται εiς 

τό Δημόσιον ύπό μορφήν έντόκων γραμματίων διά 

μεγάλα παραγωγικά έργα. Τό ύπόλοιπον μεταφέρεται 

εiς τάς Τραπέζας διά τήν περαιτέρω πιστοδότησιν 

τijς οiκονομίας. 

))8. 'Αποφασίζεται ή ένίσχυσις τijς χρηματοδοτή
σεως τοϊί έμπορίου. 

))α. 'Εσωτερικόν έμπόριον: διευρύνεται τό ύφιστά

μενον δριον χρηματοδοτήσεώς του. 

»β. Εlσαγωγικόν έμπόριον: καταργείται ή ύπαγω

γή τών βασικών τροφίμων εlς τά δρια τijς χρηματο

δοτήσεως τού εiσαγωγικοϊί έμπορίου μέ άποτέλεσμα 

τήν ούσιαστικήν αύξησιν τijς χρηματοδοτήσεως διά 

τά λοιπά είδη. 'Αποφασίζεται έπίσης ή έπανεξέτασις 

τών iσχυουσών διατάξεων χρηματοδοτήσεως έκ τοϋ 

έξωτερικοϋ εlσαγομένων βασικών εlδών μή άνταγω

νιζομένων τήν έγχώριον παραγωγήν. 

η. 'Εξαγωγικό ν έμπόριον: 'Αποφασίζεται πρός 

ένίσχυσιν τijς άνταγωνιστικijς ίκανότητος έξαγομέ

νων προϊόντων, iδίg βιομηχανικών, ή έπί μακρότε

ρον χρονικόν διάστημα χρηματοδότησις τών έπιχει

ρήσεων, cίfστε νά δύνανται νά πωλούν έπί πιστώσει 

εlς τό έξωτερικόν. 
))9. 'Αποφασίζεται ή παροχή προσωρινών διευ

κολύνσεων (μέχρι 15 ήμερών, 4 ή 5 φοράς κατ' έτος) 
δι' έκτάκτους άνάγκας βιομηχανικών καί έμπορικών 

έπιχειρήσεων. 

))/0. 'Αποφασίζεται δπως τμήμα τών διαθεσίμων 

εlς συνάλλαγμα τijς Τραπέζης τijς 'Ελλάδος καί τών 

ξένων πιστώσεων δύναται νά διατεθij δανειακώς μέ

σω τοϋ ΟΧΟΑ ή έτέρου έξειδικευμένου 'Οργανι

σμού διά τήν εiσαγωγήν κεφαλαιουχικών άγαθών 

πρός έκσυγχρονισμόν τοϊί παραγωγικοϊί έξοπλισμοϋ 

τijς χώρας. 

))Πλος, διά τήν όργάνωσιν τijς έξωτραπεζικijς 

χρηματαγοράς καί τήν έξ αύτijς έλεγχομένην aντλη

σιν κεφαλαίων λαμβάνονται τά έξijς μέτρα: 
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»α. Καθιεροϋνται όμόλογα 18 tως 36 μηνών εΙς 
τόν ιωμιστήν μέ ρήτραν χρυσού, εΙς τά όποία παρέ

χεται εΙδική φορολογική άπαλλαγή. 'Η έγκρισις τής 

έκδόσεως θά χορηyfjται μόνον διά παραγωγικούς 

σκοπούς ύπό εlδικοϋ οργάνου. 

ι>β. 'Αναγνωρίζεται ή ρήτρα χρυσοϋ εΙς όμολογι

ακά παραγωγικά δάνεια. Παρέχεται έπίσης εΙς ταϋτα 

φορολογική εύνόησις. 'Η έγκρισις τής όμολογιακής 

έκδόσεως χορηγείται ώσαύτως ύπό εlδικοϋ οργάνου. 

» 'Εντός τών όρίων τών άπα ι τήσεων τής νομισμα
τικής σταθερότητος τά μέτρα ταϋτα θά όδηγήσουν 

βαθμιαίως άλλ' άσφαλώς εΙς τήν όμαλήν καί έπαρκή 

χρηματοδότησιν τής οΙκονομίας. 

ι>Δέν είναι δυνατόν βεβαίως άπό τής μιiiς ήμέρας 

εΙς τήν aλλην νά έξευρεθοϋν κεφάλαια πρός έπίτευ

ξιν πλήρους έπαρκείας πιστοδοτήσεως καί νά άναδι

οργανωθεί τό δλον τραπεζικόν σύστημα. Τά λαμβα

νόμενα δμως μέτρα θέτουν τάς βάσεις πρός ένίσχυ

σιν τής ρευστότητος τών Τραπεζών, αύξησιν τής 

έλαστικότητος τοϋ τραπεζικοϋ συστήματος καί 

άπλούστευσιν τών έλέγχων τών τραπεζικών κεφα

λαίων καί χορηγήσεων. Παραλλήλως καθιεροϋν νέ

ας μορφάς έξωτραπεζικοϋ δανεισμοϋ, ή οργάνωσις 

τών όποίων θά συμβάλη τόσον άπό άπόψεως έφοδια

σμοϋ τής οΙκονομίας εΙς κεφάλαια, δσον καί έπανό

δου εΙς όμαλωτέρας δανειακάς σχέσεις. 

»Είμαι αΙσιόδοξος, δτι τά ώς aνω μέτρα θά άπο

δώσουν καί θά καταστήσουν εύνοϊκωτέρας δι' δλους 

τούς παραγωγικώς έργαζομένους τάς συνθήκας άνα

πτύξεως τής δραστηριότητός των. 'Η βαθμιαία ένί

σχυσις τής τραπεζικής καί έξωτραπεζικής άγορiiς 

χρήματος καί κεφαλαίων, έφοδιάζουσα τάς έπιχειρή

σεις μέ τά άπαραίτητα πιστωτικά μέσα, θά όδηγήση 

εiς μεγαλυτέραν παραγωγήν καί άπασχόλησιν. 

»'Η Κυβέρνησις θά παρακολουθήση μετ' έντε

ταμένης προσοχής τήν άποδοτικότητα τών άποφα

σισθέντων μέτρων καί θά λάβη πiiν συμπληρωματι

κόν μέτρον προκειμένου νά έπιτευχθοϋν κατά τό 

συντομώτερον χρονικόν διάστημα οί τεθέντες άντι

κειμενικοί σκοποί». 

Οί δηλώσεις τοϋ πρωθυπουργοϋ συμπληρώθηκαν 

λίγες ήμέρες άργότερα άπό εκτενείς επεξηγηματικές 

άνακοινώσεις τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ: 

<<Αί δηλώσεις τοu κ. πρωθυπουργοu έπί τών άποφασι

σθέντων μέτρων είς τόν πιστωτικόν καί τραπεζικόν τομέα 

/;χάραξαν τούς άντικειμενικούς σκοπούς καί καθώρισαν τά 

άναμενόμενα άποτελέσματα πρός βελτίωσιν τών συνθηκών 

είς τήν πιστοδότησιν τής οίκονομίας καί είς τήν λειτουρ

γίαν τοu τραπεζικοί) συστήματος. Θά δώσω σήμερον ώρι

σμένας συμπληρωματικάς έξηγήσεις διά τάς άνάγκας τάς 

όποίας ήλθον νά θεραπεύσουν τά ληφθέντα μέτρα, τόν τρό

πον έφαρμογής των καί τήν σημασίαν των, ϊνα καταστή 

δυνατή πληρεστέρα αύτών κατανόησις καί έκτίμησις . 

))Α. Μόνιμος αuξησις. 'Αποτελεί γενικήν διαπίστωσιν, 

άλλά καί έκ τής γενομένης έρεύνης σαφώς προέκυψεν δτι 

ή τραπεζική πιστοδότησις δέν είναι είς δλας τάς περιπτώ

σεις έπαρκής. Τούτου μαρτυρία είναι δτι δχι σπανίως αί 

έπιχειρήσεις άναγκάζονται διά τήν κάλυψιν δικαιολογημέ

νων άναγκών νά προσφεύγουν είς τόν έλεύθερον έξωτρα

πεζικόν δανεισμόν μέ έπαχθεστάτους δρους, οϊτινες μειοuν 

τήν άνταγωνιστικήν των ίκανότητα είς τήν έσωτερικήν καί 

έξωτερικήν άγοράν. Βασικήν, κατά συνέπειαν, έπιδίωξιν 

τής πιστωτικής πολιτικής άποτελεί ή ένίσχυσις τών τρα

πεζικών διαθεσίμων πρός πληρεστέραν ίκανοποίησιν τών 

πιστωτικών άναγκών τής οίκονομίας . Τό πρόβλημα δμως 

είναι πόθεν θά έξευρεθοuν τά κεφάλαια. Πρός τήν κατεύ

θυνσιν ταύτην τά νέα μέτρα δημιουργοuν τρείς σημαντικάς 

δυνατότητας: α. 'Εξασφαλίζουν αuξησιν τών διαθεσίμων 

τών Τραπεζών έξ ηδη ύφισταμένων καταθέσεων. Μέχρι 

τοuδε τό 25% τών καταθέσεων παρά έμπορικαίς Τραπέζαις 
κεφαλαίων δημοσίων 'Οργανισμών έδεσμεύετο ύπό τήν 

μορφήν άτόκων ύποχρεωτικών καταθέσεων τών Τραπεζών 

αύτών εiς τήν Τράπεζαν τής ·Ελλάδος. 'Ήδη ή δέσμευσις 

αϋτη αϊρεται, καταργουμένης έξ όλοκλήρου τής ύποχρεω

τικής καταθέσεως διά τά κεφάλαια δημοσίων 'Οργανι

σμών τών έμπορικών Τραπεζών . Συγχρόνως περιορίζεται 

άπό 12% εiς 8% τό ποσοστόν τών καταθέσεων iδιωτών πα
ρά έμπορικαίς Τραπέζαις, τό όποίον αύται ύποχροuνται νά 

έπανακαταθέτουν άτόκως εiς τήν Τράπεζαν τής ·Ελλάδος . 

β. Τά διαθέσιμα τών έμπορικών Τραπεζών ένισχύονται μέ 

μέρος τών κεφαλαίων τών δημοσίων όργανισμών, ίiτινα 

εϊτε ηδη εύρίσκονται κατατεθειμένα εiς τήν Τράπεζαν τής 

'Ελλάδος εϊτε μελλοντικώς θά περιέλθουν εiς αύτή ν ώς 

καταθέσεις. Σχετικώς καθορίζεται δτι πάν ποσόν τών παρά 

τij Τραπέζτι τής · Ελλάδος καταθέσεων δημοσίων όργανι

σμών, τό όποίον δέν τοποθετείται εiς άξίας δημοσίων η 

μικτών έπιχειρήσεων η εiς i:ντοκα γραμμάτια τοu Δημοσί

ου διά παραγωγικά i:ργα, θά άποδίδεται του λοιποu εiς τάς 

έμπορικάς Τραπέζας . γ . Λαμβάνονται μέτρα αύξήσεως τών 

παρά Τραπέζαις καταθέσεων. Τούτων κυριώτερον είναι ή 

σημαντική ϋψωσις του έπιτοκίου καταθέσεων ταμιευτηρί

ου άπό 7% εiς 10% προκειμένου διά τάς μέχρις 100.000 δρχ. 
καταθέσεις. Είναι γεγονός δτι τό μέχρι τοuδε ύφιστάμενον 

έπιτόκιον ήτο άνεπαρκές διά νά άποτελέση ύπό τάς σημε

ρινάς συνθήκας κίνητρον ίκανόν νά προσελκύση εύρυτέ

ρας λαϊκάς άποταμιεύσεις εiς τάς Τραπέζας. 'Ήδη οί άπο

ταμιευταί καί δή οί μικρότεροι έξ αύτών, οϊτινες δέν !:χουν 

Cίλλας δυνατότητας άποδοτικής τοποθετήσεως τών άποτα

μιεύσεών των, θά άπολαμβάνουν τόκου σπανίως τόσον 

ύψηλοu δι· άσφαλείς τοποθετήσεις, έπί πλέον δέ θά !:χουν 

καί τό πλεονέκτημα του λαχείου. 

>>'Εξ Cίλλου, τά λαμβανόμενα μέτρα όργανώσεως του 

δανεισμοu είς τήν έξωτραπεζικήν χρηματικήν άγοράν, πε

ρί τών δποίων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω, θά όδηγήσουν 

άφ · ένός είς μεγαλυτέραν καί ύπό εύνοϊκωτέρους δ ρους 
Cίντλησιν κεφαλαίων ύπό τών επιχειρήσεων έκ τής άγοράς 

ταύτης καί άφ' έτέρου θά άπελευθερώσουν ώρισμένα κεφά

λαια τών Τραπεζών διά τήν κάλυψιν dλλων άναγκών χρη

ματοδοτήσεως. 

))Β. Περιοδική ένίσχυσις. Περισσότερον ϊσως καί τής 

μονίμου άνεπαρκείας τών πιστωτικών μέσων, ή χρηματοδό

τησις τής οίκονομίας επασχεν άπό κατά περιόδους έκδη

λουμένας άποτόμους διακοπάς τών χορηγήσεων, όφειλομέ-
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νας εϊτε εiς προσωρινήν μείωσιν τών καταθέσεων είτε εiς 

εκτακτον αϋξησιν ώρισμένων πιστοδοτήσεων. Αί aρρυ

θμίαι αύται τής τραπεζικής χρηματοδοτήσεως, αϊτινες συ

χνότερον καί όξύτερον έξεδηλώθησαν aπό τοϋ Μαρτίου 

1955, ε!χον σοβαράς συνεπείας διά τήν παραγωγήν, προ
καλοϋσαι εiς αύτήν ανωμαλίας καί επιβαρύνσεις τοϋ κό

στους . Πρός αντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος τούτου καί 

aποτροπήν έμφανίσεως εiς τό μέλλον τοιούτων aρρυθμιών 

εiς τήν τραπεζικήν χρηματοδότησιν, καθιεροϋνται δύο 

μηχανισμοί, διά τών όποίων θά έξασφαλισθή ή αναγκαία 

εiς πiiν τραπεζικόν ϊδρυμα έλαστικότης: α. Καθιεροϋται 

δτι ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος θά aναπροεξοφλή εiς τό μέλ

λον εiς τά 100% τής aξίας των τά ύπό τών Τραπεζών προε
ξοφληθέντα γραμμάτια τής βιομηχανίας. Τό επιτόκιον τής 

aναπροεξοφλήσεως ταύτης όρίζεται κατά Ι% κατώτερον 

τοϋ κανονικοϋ έπιτοκίου χορηγήσεως τών Τραπεζών, ι:δστε 

ή προσφυγή εiς aναπροεξόφλησιν ύπό τών εμπορικών 

Τραπεζών νά γίνεται μόνον εiς περιόδους l']λαττωμένης 

ρευστότητός των, συγχρόνως δμως νά μ ή είναι δι' ω)τάς ή 

έπιβάρυνσις τοιαύτη ωστε νά τάς aποτρέπη νά κάμουν πλή

ρη χρήσιν τής aναπροεξοφλήσεως εiς τοιαύτας περιόδους . 

Κατά Τράπεζαν θά καθορισθή εν μόνιμον πρώτον ποσόν 

aναπροεξοφλουμένων γραμματίων, ωστε αϋτη νά γνωρίζη 

εκ τών προτέρων τά περιθώρια τής aναπροεξοφλήσεως. 

Πέραν δμως αύτοϋ θά καθορίζεται έκάστοτε aναλόγως τών 

συνθηκών καί δεύτερον δριον aναπροεξοφλήσεως. β . 'Ως 

επί πλέον μέσον εξασφαλίσεως ρευστότητος εiς τάς Τραπέ

ζας εiς περιπτώσεις προσωρινής κάμψεως τών καταθέσεών 

των, παρέχεται εiς τάς Τραπέζας ή εύχέρεια aνοίγματος 

(Oνerdraft) εiς τόν παρά τlj Τραπέζ1J ' Ελλάδος τρεχούμε

νον λογαριασμόν των. Τό επιτόκιον διά τά προσωρινά αύ

τά aνοίγματα τών Τραπεζών θά είναι δι' ώρισμένον χρονι

κόν διάστημα [σον πρός τό επιτόκιον χορηγήσεών των 

( 10%), αύξανόμενον ακολούθως. 
))Διά τών μέτρων αύτών, έφαρμοζομένων μέ ευρύτητα 

aντιλήψεως, πιστεύεται δτι θά εκλείψουν πλέον αί περι

πτώσεις νά περιέρχωνται εiς αδυναμίαν κατά περιόδους αί 

εμπορικαί Τράπεζαι νά χρηματοδοτήσουν καί βασικής ετι 

σημασίας aνάγκας καί νά προεξοφλήσουν γραμμάτια πλη

ροϋντα δλας τάς τραπεζικάς aπαιτήσεις. 

))Τά ανωτέρω μέτρα θά καταστήσουν βαθμιαίως πληρε

στέραν καί aδιάπτωτον τήν συνολικήν χρηματοδότησιν 

τής οiκονομίας. Πέραν δμως τούτου διεπιστώθη ή aπόλυ

τος σκοπιμότης iδιαιτέρας ενισχύσεως τής πιστοδοτήσεως 

ώρισμένων εiδικών κατηγοριών συναλλαγών. Πρός τοϋτο 

ελήφθησαν τά aκόλουθα μέτρα: α. 'Απεφασίσθη αϋξησις 

τών όρίων χρηματοδοτήσεως τοϋ έσωτερικοϋ έμπορίου, 

διότι διεπιστώθη δτι ή ίκανοποίησις τών πιστωτικών 

αναγκών διά τήν διακίνησιν τών εμπορευμάτων δέν είναι 

πάντοτε έπαρκής. 'Η ϋπαρξις όρίου εiς τήν χρηματοδότη

σι ν ταύτην, aναγκαία διά τήν έξασφάλισιν τής ίκανοποιή

σεως τών aλλων κατηγοριών πιστωτικών αναγκών, είναι 

aληθές δτι aφήνει πολλάκις ακαλύπτους δικαιολογημένας 

aνάγκας τοϋ εσωτερικοϋ εμπορίου . Μετά τήν πρώτην 

ϋψωσιν τοϋ όρίου τούτου θά καταβληθή προσπάθεια, σύν 

τlj βαθμιαίι;ι αυξήσει τών διαθεσίμων τών Τραπεζών, διά 

τήν περαιτέρω ϋψωσίν του , εφ' δσον ύπάρξουν aνικανο

ποίητοι i':μπορικαί συναλλαγαί. β. 'Απεφασίσθη ν' aρθή 

οίοσδήποτε περιορισμός εiς τήν χρηματοδότησιν τής εi-

σαγωγής βασικών τροφίμων. Τοϋτο καί aπό aπόψεως τι

μών θά !:χη ευνοϊκάς συνεπείας καί aπό aπόψεως πιστωτι

κής πολιτικής είναι όρθόν προκειμένου περί εiσαγωγών 

προτεραιότητος. 

))Σχετικώς πρέπει νά σημειωθή δτι διά τής εξαιρέσεως 

τών βασικών τροφίμων από τά ύφιστάμενα δρια χρηματο

δοτήσεως τοϋ εiσαγωγικοϋ εμπορίου πραγματοποιείται 

έμμέσως καί αiσθητή αϋξησις τής χρηματοδοτήσεως τών 

ύπολοίπων εισαγομένων εiδών . Πέραν δμως τούτου νομί

ζομεν δτι θά ή το σκόπιμος ή αϋξησις τής χρηματοδοτήσε

ως καί aλλων έκ τοϋ έξωτερικοϋ εiσαγωμένων εiδών, έφ, 

δσον ταϋτα δέν aνταγωνίζονται τήν έγχώριον παραγωγήν. 

Τήν έξέτασιν τοϋ θέματος ανέλαβεν ijδη ό άρμόδιος 

ύπουργός 'Εμπορίου. Μέ τά μέτρα ταϋτα τό έμπόριον θά 

τύχη συνολικώς ουσιώδους ένισχύσεως τής πιστοδοτήσε

ώς του . γ . Εiδικήν περίπτωσιν aποτελεί ή διά πιστωτικών 

διευκολύνσεων ύποβοήθησις τών εξαγωγών ώρισμένων 

προϊόντων. 'Ως γνωστόν, από δλας σχεδόν τάς χώρας παρέ

χονται αϋξουσαι πιστωτικαί διευκολύνσεις εiς τάς έξαγω

γάς. ' Αναγκαίον είναι καί ήμείς νά ενισχύσωμεν τήν aπό 

τής πλευρiiς αυτής aνταγωνιστικήν ίκανότητα τών προϊόν

των μας εiς τάς ξένας aγοράς . Χρηματοδοτοϋντες διά με

γαλύτερον χρονικόν διάστημα τήν εξαγωγήν ώρισμένων 

προϊόντων, θά επιτρέψωμεν εiς τόν εξαγωγέα νά πωλή έπί 

πιστώσει εiς τό εξωτερικόν. Σημειωτέον δτι τό μέτρον τοϋ

το είναι σκόπιμον διότι ή πιστοδότησις γίνεται έν τlj ουσίι;ι 

εiς συνάλλαγμα , εφ' δσον μόνον aναβολή τής εiσπράξεως 

τής εiς συνάλλαγμα aξίας τών εξαγομένων προϊόντων δη

μιουργείται . Τοϋτο είναι ύπό τάς σημερινάς συνθήκας ευ

χερέστερον διά τήν έλληνικήν οiκονομίαν aπό τήν αϋξη

σιν τής πιστοδοτήσεως εiς δραχμάς . δ . τέλος, ή διαπίστω

σις δτι ενίοτε πολλαί βιομηχανικαί καί έμπορικαί επιχει

ρήσεις aντιμετωπίζουν σοβαράς δυσχερείας εiς τήν συνέ

χισιν τής παραγωγής των aπό δλως προσωρινάς, εκτά

κτους aνάγκας χρηματικών μέσων, μiiς ijγαγεν εiς τήν aπό

φασιν νά επιτρέψωμεν μετ' εγκρισιν τής ύποεπιτροπής πι

στώσεων, τήν παροχήν εiς αυτάς λίαν βραχυπροθέσμων 

πιστωτικών διευκολύνσεων, εκτάκτως χορηγουμένων ύπό 

τών Τραπεζών καί διά περιωρισμένον ποσόν. 

))Διά τήν προσέλκυσιν μεγαλυτέρων aποταμιεύσεων εiς 

τραπεζικάς καταθέσεις ήτο, ώς aνωτέρω ελέχθη, aπαραί

τητος ή ουσιώδης ϋψωσις τοϋ επιτοκίου εiς τάς καταθέσεις 

ταμιευτηρίου καί προθεσμίας . Αί καταθέσεις όψεως δέν 

εχουν aνάγκην τοιούτου κινήτρου, διότι πλήν τοϋ τόκου 

αύται aπολαμβάνουν καί τραπεζικών ύπηρεσιών. Πάντως , 

ή γενομένη ϋψωσις τοϋ επιτοκίου καταθέσεων θά όδηγήση 

εiς σημαντικήν επιβάρυνσιν τών Τραπεζών. Τοϋτο αποτε

λεί τόν κύριον λόγον, ό όποίος μiiς ώδήγησεν νά δεχθώμεν 

τήν ύπό τών Τραπεζών προταθείσαν ϋψωσιν τών επιτοκίων 

χορηγήσεων. Πρόσθετος λόγος, δστις μiiς ijγαγε νά δε

χθώμεν τήν κατά 1% αϋξησιν τοϋ επιτοκίου χορηγήσεων 
καί κατά 1% ετησίως τής προμηθείας τών Τραπεζών, 
ύπήρξεν ή aπόφασις δπως εiς τό μέλλον γενικώς καί απα

ρεγκλίτως καί εiς πάσας τάς περιπτώσεις επιβληθή ή πλή

ρης συμμόρφωσις πρός τά νέα καθορισθέντα έπιτόκια καί 

προμηθείας, εφ' δσον μάλιστα αί Τράπεζαι δέν θά αντιμε

τωπίζουν πλέον ελλείμματα διά τήν εξάλειψιν τών όποίων 

θά ληφθοϋν καί αυστηρά μέτρα μειώσεως τοϋ τραπεζικοϋ 

κόστους. Οϋτω καί ή πραγματική επιβάρυνσις τών πιστο-
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ληπτών δέν θά είναι αiσθητή καί όμαλαί καί ύγιείς συνθή

και θά δημιουργηθούν εiς τάς πιστωτικάς συναλλαγάς. Τής 

αύξήσεως του έπιτοκίου έξη ρέθησαν δλαι αί εiδικαί χορη

γήσεις δι' aς ήδη i:σχυον κατώτερα επιτόκια ώς εκ τής 

ίδιαζούσης σημασίας τών χρηματοδοτουμένων άναγκών 

(l:ξαγωγαί, βιοτεχνία κ.λ.π.). 'Επίσης εξαιρουνται τής 

ύψώσεως τών έπιτοκίων αί πιστώσεις πρός τήν γεωργίαν. 

»Πρέπει νά σημειώσω δτι πρό τής εγκρίσεως τής ύψώ

σεως τών επιτοκίων συνεβουλεύθημεν τούς εκπροσώπους 

τών τάξεων, αί πρός τάς όποίας χορηγήσεις θά επιβαρυν

θουν εκ τής ύψώσεως ταύτης, καί μiiς είπον δτι τοιαύτη 

περιωρισμένη ϋψωσις ώς ή γενομένη δέν πρόκειται νά ί:χη 

αiσθητήν τινά επιβάρυνσιν του κόστους παραγωγής ή οί

ονδήποτε άντίκτυπον επί τών τιμών. 

>>'Η άποφασισθείσα μείωσις του επιτοκίου τών χορηγή

σεων έκ του εκδοτικου προνομίου πρός τήν 'Αγροτικήν 

Τράπεζαν άπό I , I είς I% ετησίως θά όδηγήση, βάσει τών 
σημερινών δεδομένων, είς ετησίαν μείωσιν τής επιβαρύν

σεώς της κατά 15 έκατ. περίπου δραχμών ετησίως. Σκοπός 
μας είναι νά ένισχύσωμεν καί περαιτέρω τήν 'Αγροτικήν 

Τράπεζαν, δπως δυνηθή, άναδιοργανουμένη, νά μειώση 

τάς έπιβαρύνσεις τών πρός τούς άγρότας χορηγήσεων. Του

το aλλωστε θά καταστή δυνατόν βαθμιαίως καί έκ τής έπι

διωκωμένης ένισχύσεως τών πρός τήν γεωργίαν πιστώσε

ων. 

>>Αί μέθοδοι καί οί κανόνες, διά τών όποίων μέχρι τουδε 

επεζητείτο ή ύπό τής Νομισματικής 'Επιτροπής κατεύ

θυνσις τών διαθεσίμων τών έμπορικών Τραπεζών είς τάς 

διαφόρους κατηγορίας χορηγήσεων είχον άποβή πολύ

πλοκοι, έδημιούργουν έπιβαρύνσεις είς τάς Τραπέζας καί 

έστέρουν αύτάς τής δυνατότητας ώρισμένης προσαρμογής 

τών διαθεσίμων των εiς τάς μεταβαλλομένας άνάγκας τών 

καθ' εκαστον κατηγοριών χρηματοδοτήσεων. 'Ήδη ταuτα 

πάντα άντικαθίστανται διά τής ύποχρεώσεως άπλώς τών 

Τραπεζών δπως ώρισμένον ποσοστόν του συνόλου τών 

παρ' αύταίς καταθέσεων άφ' ένός τών ίδιωτικών καί άφ' 

ετέρου τών ΝΠΔΔ, διαθέτουν μόνον "δι ' εiδικάς χορηγή

σεις" (εξαγωγικόν Ι:μπόριον, καπνεμπόριον, βιομηχανικά 

δάνεια aνω τών 6 μηνών κ.λ.π.). Τό ποσοστόν θά καθορίζη 
έκάστοτε κατά τάς πραγματικάς άνάγκας ή Νομισματική 

'Επιτροπή. 'Εάν κατά περιόδους τά κεφάλαια ταuτα πλεο

νάζουν προσωρινώς, η θά τοποθετούνται, έφ' δσον τό Δη

μόσιον εχει άνάγκας, είς εvτοκα γραμμάτια αύτου ή θά 

τοποθετουνται εiς εvτοκον εiδικόν λογαριασμόν εiς τήν 

Τράπεζαν τής 'Ελλάδος. Έφ' δ σον δέ τά οϋτω διατιθέμε

να δι' είδικάς χορηγήσεις κεφάλαια δέν επαρκουν διά τήν 

ίκανοποίησιν τών άντιστοίχων άναγκών, ή Τράπεζα τής 

' Ελλάδος θά συμπληρώση ταuτα διά χορηγήσεών της 

πρός τάς aλλας Τραπέζας μέ επιτόκιον 5%. 
>>Βασικής σημασίας διά τήν άνάπτυξιν τής παραγωγής 

είναι δπως αί σχηματιζόμεναι άποταμιεύσεις μή διοχετεύ

ωνται εiς αvτιοικονομικάς τοποθετήσεις η εiς χρυσiiς λί

ρας, άλλά διερχόμεναι διά τής οργανωμένης έξωτραπεζι

κής άγορiiς, αφιεροuνται είς τήν χρηματοδότησιν σκοπί

μων παραγωγικών έργασιών καί έπενδύσεων. 'Από καιρού 

ήτο αίσθητή ή άνάγκη νά δημιουργηθουν τοιαυται μορφαί 

δανεισμου είς τήν εξωτραπεζικήν χρηματαγοράν, ά\στε 

νά είναι κατάλληλοι καί τόν άποταμιευτήν νά προσελκύ

ουν καί διά τόν δανειζόμενοΥ νά εξασφαλίζουν καλυτέρους 

δρους από άπόψεως επιτοκίου. 

>>Τάς άνάγκας ταύτας ί:ρχεται νά ίκανοποιήση: α. ' Η 

αναγνώρισις τής ρήτρας χρυσής λίρας είς τά εκδιδόμενα 

ύπό επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα όμολογιακά δάνεια ώς 

καί ή εΙδική φορολογική μεταχείρισις αύτών. 'Ο δανείζων 

οϋτω χρυσiiς λίρας θά δύναται νομίμως νά άπαιτήση τήν 

έξόφλησιν τής ύποχρεώσεώς του είς χρυσiiς λίρας . β. 'Η 

καθιέρωσις μιiiς νέας μορφής μεσοπροθέσμου δανεισμου, 

δμοίως μέ aναγνώρισιν τής ρήτρας χρυσής λίρας καί φο

ρολογικήν εύνόησιν. Αί επιχειρήσεις δηλαδή θά δύνανται, 

aντί νά προσφεύγουν, ώς σήμερον, εiς τήν aνοργάνωτον 

καί παράνομον χρηματαγοράν μέ ύψηλήν επιβάρυνσιν, νά 

aντλουν διά μεσοπροθέσμους aνάγκας των κεφάλαια aπό 

τάς αύτάς περίπου ώς σήμερον πηγάς, aλλά διευρυνομένας 

διά τής έκδόσεως δμολόγων. Τά δμόλογα ταuτα θά είναι 

είς τόν κομιστήν καί θά εχουν τόκον ελαφρώς aνώτερον 

του έπιτοκίου χορηγήσεων τών Τραπεζών. 'Η ί:κδοσίς των 

θά εγκρίνεται μέχρις ώρισμένου ποσου, aλλά θά είναι δυ

νατόν νά τοποθετουνται βαθμιαίως εντός ώρισμένου χρο

νικου διαστήματος. 

>>'Η εκδοσις τόσον τών όμολογιών δσον καί τών δμολό

γων τών επιχειρήσεων θά ύπάγεται εiς τήν εγκρισιν εiδι

κου οργάνου, τό δποίον θά συσταθή μέ aποστολήν νά εγ

κρίνη τήν εκάστοτε σκοπιμότητα του δανεισμού ύπό τής 

επιχειρήσεως καί νά ρυθμίζη τούς δρους καί τόν χρόνον 

εκδόσεως. 

»Γενική είναι ή διαπίστωσις δτι θά πρέπει νά προχωρή

σωμεν πρός καλυτέραν οργάνωσιν τής ασκήσεως τής βιο

μηχανικής πίστεως . Τό θέμα aπαιτεί συστηματικήν καί 

λεπτομερή μελέτην βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Πρός 

τουτο απεφασίσθη ή σύστασις εiδικής επιτροπής. Είς τήν 

συγκρότησίν της aποδίδεται Ιδιαιτέρα σημασία, δι' δ καί 

απεφασίσθη νά αποτελήται άπό πρόσωπα εξωτραπεζικά 

καί νά ένισχυθή aπό Ι;μπειρογνώμονας τούς δποίους αύτά 

τά μέλη τής επιτροπής θά έκλέξουν. 

>>Τά εξοδα προσωπικου καί διαχειρίσεως τών Τραπεζών 

είναι σήμερον aνω τών 900 /;κατ. δραχμών έτησίως, ήτοι 
περισσότερον του 10% τής συνολικής τραπεζικής χρημα

τοδοτήσεως . Τουτο είνα ι χαρακτηριστικόν τής εκτάσεως 

του προβλήματος του τραπεζικού κόστους, του δποίου μί

αν μόνον δψιν αποτελεί δ ύπερβολικός άριθμός τών ύπο

καταστημάτων καί ή aντεστραμμένη βαθμολογική πυραμίς 

του προσωπικου. 'Επιτροπή ύπό τόν άρμόδιον ύπουργόν 

' Εμπορίου θά εξετάση δλας τάς πλευράς του προβλήματος 

καί συντόμως θά καταρτίση προτάσεις aντιμετωπίσεώς 

του. Διά τήν έξεύρεσιν λύσεων iδιαιτέραν aποδίδομεν ση

μασίαν εiς τόν σχηματισμόν εiδικου aποθεματικού πρός 

κάλυψιν τών δαπανών εξυγιάνσεως του τραπεζικού κό

στους. 

>>'Ως είπε ν ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως , θά παρα

κολουθήσωμεν μετά προσοχής τήν aπόδοσιν τών ληφθέν

των μέτρων καί θά επιφέρωμεν πiiσαν σκόπιμον τροποποί

ησιν καί αvαγκαίαν βελτίωσιν. Παραλλήλως δέ θά επιδιώ

ξωμεν τήν συμπλήρωσιν τών δι ' ι'iλλων, μελετωμένων η δη, 

μέτρων, ώς ή ρευστοποίησις τών παγωμένων πιστώσεων, ή 

τακτοποίησις τών εν γένει εξωτραπεζικών δανειακών σχέ

σεων, ή παροχή περαιτέρω φορολογικών κινήτων εiς σκο

πίμους τοποθετήσεις καί επενδύσεις καί ή εύρυτέρα χρη

σιμοποίησις τών επιταγών». 
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Οί κυβερνητικές ανακοινώσεις aπέβλεπαν στή 

συστηματική καί μακροπρόθεσμη aντιμετώπιση τ&Ύ 

προβλημάτων πού προέκυπταν aπό τίς αδυναμίες τής 

οiκονομίας καί τίς ανεπάρκειες του πιστωτικου συ

στήματος, σέ συνάρτηση μέ τήν παράλληλη εξυπηρέ

τηση τής νομισματικής σταθερότητας καί τής οiκο

νομικής αναπτύξεως. Συγκεφαλαιωμένα τά μέτρα πού 

θά εφαρμοστουν στήν εuρύτερη διάρκεια τής όκταε

τοίJς διακυβερνήσεως τής χώρας aπό τόν Κ. Καρα

μανλή, παρουσιάζονται στή μεταγενέστερη, εiδική 

εκθεση του τμήματος Μελετων γιά τήν 'Ιστορία της 

Τραπέζης τής Έλλάδος: 

«α. 'Η ενίσχυση τής ροπής τοϋ κοινοϋ πρός τήν άπα

ταμίευση καί ή συγκέντρωση τών άποταμιευμάτων στούς 

ελεγχόμενους άγωγούς τοϋ τραπεζικοϋ συστήματος. 

»β. 'Ο ελεγχος τής ρευστότητας τών Τραπεζών, δ επη

ρεασμός τών χορηγήσεών τους πρός τίς επιθυμητές κατευ

θύνσεις, καί ή άποτροπή διαρροής πιστώσεων πρός τίς 

εiσαγωγές καί τήν πολυτελή κατανάλωση. 

»γ. 'Η ενίσχυση τής ροπής πρός επενδύσεις σέ τομείς 

παραγωγικούς καί είδικότερα σέ εξαγωγικές δραστηριότη

τες. 

»δ. 'Η άνάπτυξη τής κεφαλαιαγοράς. 

»Ε. 'Η προώθηση τοϋ έκσυγχρονισμοϋ τών επιχειρη

ματικών μονάδων, καί ή ενίσχυση τής κεφαλαιακής τους 

θέσεως καί τής διεθνοϋς άνταγωνιστικότητάς τους». 

Καί στή συνέχεια του tδιου κειμένου παρατηρεί-

τα ι: 

«'Η επίτευξη δμως αt'Jτών τών στόχων, ύπό τίς συνθή

κες πού άκόμη λειτουργοϋσε δ χρηματοδοτικός μηχανι

σμός τής χώρας, προσέκοπτε σέ δυσχέρειες. Σέ πολλές 

περιπτώσεις Ελε!παν τά κατάλληλα θεσμικά πλαίσια, οί 

όργανωτικές άδυναμίες τοϋ τραπεζικοϋ συστήματος δημι

ουργοϋσαν προβλήματα, καί δ ελεγχος τής τηρήσεως τών 

πιστωτικών κανόνων ήταν δύσκολος. Οί δυσχέρειες καί τά 

προβλήματα άντιμετωπίστηκαν εν τούτοις ώς επί τό πλεί

στον μέ επιτυχία, καί ή οiκονομία προχώρησε μέ σημαντι

κές προόδους πρός τήν άνάπτυξή της ύπό συνθήκες νομι

σματικής σταθερότητας»24 • 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 

'Ο 'Έλληνας aντιπρόσωπος στά 'Ηνωμένα 

'Έθνη, μέ επιστολή πρός τό γραμματέα του διεθνοίJς 

όργανισμοίJ, Ντάγκ Χάμμερσκελντ, καταγγέλλει τή 

Μ. Βρετανία γιά τή διάπραξη εγκλημάτων κατά τής 

aνθρωπότητας καί τήν καλεί νά αναστείλει τίς aπάν

θρωπες μεθόδους πού εφαρμόζει στήν Κύπρο. Μέ 

σειρά εγγράφων, πού δίνει στή δημοσιότητα ταυτό

χρονα μέ τό κείμενο τής επιστολής, aποδεικνύει δτι 

οί "Αγγλοι εχουν διαπράξει aπαγωγές, κακοποιήσεις 

γυναικων, κλοπές, καταστροφές καί ζημίες σέ iδιω

τικές περιουσίες. 

'Ο 'Έλληνας aντιπρόσωπος επισύρει τήν προ

σοχή των 'Ηνωμένων 'Εθν&ν γιά τίς εξαιρετικά σο-

βαρές συνέπειες aπό τή συνέχιση τής βρετανικής αυ

τής τακτικής καί καταγγέλλει, aκόμη, δτι οί βρετα

νικές aρχές μέ τήν εφαρμογή τής aρχής τής συλλο

γικής εuθύνης καί τήν τρομοκράτηση του πληθυ

σμοί), στήν προσπάθειά τους νά συντρίψουν τό f]θικό 

του λαου καί νά αλλοιώσουν τήν εθνική του πίστη, 

παραβιάζουν τή σύμβαση περί γενοκτονίας καί μαζι

κής καταστροφής. 

7 ΜΑΙΟΥ 1956 

Μέ εντολή τής κυβερνήσεως, δ μόνιμος aντι

πρόσωπος τής 'Ελλάδας στό Σύμβούλιο τής Ευρώ

πης, Ν . Καμπαλούρης, καταθέτει προσφυγή κατά τής 

Μ. Βρετανίας γιά τήν παραβίαση τής Εuρωπαϊκής 

Συμβάσεως Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 

στήν Κύπρο καί ζητεί τήν εξέτασή της στό συντομό

τερο δυνατό χρόνο (προσφυγή ύπ' aρ. 176/ 56). Ή 
1:λληνική Κυβέρνηση επισείει τήν προσοχή του 

Συμβουλίου τής Εuρώπης iδιαίτερα στίς κατηγορίες 

γιά βασανισμούς, ποινές μαστιγώματος, συλλογικές 

ποινές κατά όλόκληρων οl.κισμων, αuθαίρετες κρατή

σεις καί εκτοπίσεις, λογοκρισία, παραβίαση οiκια

κου aσύλου καί aπαγόρευση ελεύθερης εκφρασης. 

'Η 1:λληνική προσφυγή επισημαίνει δτι, σύμφωνα μέ 

τή σύμβαση, τά μέτρα αuτά aπαγορεύονται ακόμα 

καί σέ περίπτωση πολέμου, καί καταλήγει: 

«Διά τούς λόγους αt'Jτούς, ή έλληνική Κυβέρνησις ζητεί 

άπό τήν Εt'Jρωπαϊκήν 'Επιτροπήν διά τά 'Ανθρώπινα Δι

καιώματα νά εξετάσει επειγόντως καί κατά προτεραιότητα 

τάς μομφάς πού ύποβάλλει κατά τής Κυβερνήσεως του 

'Ηνωμένου Βασιλείου διά παραβίασιν τών κειμένων διατά

ξεων τής Συμβάσεως διά τήν προστασίαν τών άνθρωπί

νων δικαιωμάτων καί τών θεμελιωδών ελευθεριών καί νά 

διατυπώση τάς προτάσεις πού θά κρίνη άναγκαίας προκει

μένου νά διασφαλίση τόν σεβασμόν τών δικαιωμάτων τοϋ 

άνθρώπου καί τών θεμελιωδών ελευθεριών εiς τήν Κύ

προν». 

'Η βρετανική Κυβέρνηση θά aντιτείνει δτι τά 

μέσα πού χρησιμοποίησε επιτρέπονται aπό τή Σύμ

βαση σέ περιπτώσεις «δημοσίου κινδύνου» καί «Εκτα

κτης ανάγκης», γιά τήν ϋπαρξη των όποίων ενημέ

ρωσε τό Συμβούλιο τής Εuρώπης μέ ρηματικές της 

διακοινώσεις, στίς 7 'Οκτωβρίου 1955 καί 13 'Απρι
λίου 1956. Ή 'Επιτροπή Δικαιωμάτων του 'Ανθρώ
που, ώστόσο, θεώρησε τήν Ελληνική προσφυγή πα

ραδεκτή καί τόν 'Ιούλιο του 1956 συστάθηκε επτα
μελής 'Υποεπιτροπή προκειμένου νά εξετάσει τίς 

κατηγορίες. 

[Ή 'Υποεπιτροπή επισκέφθηκε τήν Κύπρο τόν 

'Ιανουάριο του 1958 γιά επιτόπια διερεύνηση των 
κατηγοριων. Στίς 2 'Οκτωβρίου 1958 ή 'Επιτροπή 
παρέδωσε στήν 'Επιτροπή ύπουργων του Συμβου

λίου τής Εuρώπης αναφορά μέ τήν όποία εκαμε δε-
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κτές τίς έλληνικές aπόψεις σχετικά μέ τά ζητήματα 

πού θά επρεπε νά εξεταστοϋν καί, παράλληλα, ση

μείωνε δτι ήταν άρμόδια νά aποφανθεί σχετικά μέ 

τήν ϋπαρξη δημοσίου κινδύνου, ό όποίος σύμφωνα 

μέ τό άρθρο ι5 θά εδινε στό Συμβαλλόμενο Μέρος τό 

δικαίωμα νά παραβιάσει τίς ύποχρεώσεις πού όρίζει 

ή Σύμβαση, ή άν τά μέτρα πού υίοθέτησε ήταν aνά

λογα μέ τίς απαιτήσεις τfjς περιπτώσεως. Στίς 20 
'Απριλίου ι 959, μετά aπό σχετική κοινή έλληνα
βρετανική πρόταση, ή ' Επιτροπή ύπουργών αποφά

σισε νά μήν αναλάβει περαιτέρω ενέργειες επί τοϋ 

θέματος. 

'Ανάλογη ήταν ή τύχη καί τfjς νέας έλληνικfjς 

προσφυγfjς πού κατατέθηκε στό Συμβούλιο τfjς Εύ

ρώπης στίς ι 7 'Ιουλίου τοϋ ι 957, μέ αναφορά σέ 49 
περιπτώσεις βασανισμοϋ ή κακομεταχειρίσεως από 

τίς βρετανικές δυνάμεις aσφαλείας στήν Κύπρο. Τόν 

'Οκτώβριο ι957, ή 'Επιτροπή αποφάσισε νά θεωρή

σει παραδεκτή τήν έλληνική προσφυγή γιά 29 aπό 
αύτές τίς περιπτώσεις, ενω τίς ύπόλοιπες 20 εκρινε 
απαράδεκτες μέ τό αίτιολογικό δτι δέν είχαν προκα

ταρκτικά εξαντληθεί δλα τά ενδικα μέσα στήν ίδια 

τήν Κύπρο. Μετά τή σύναψη τών Συμφωνιών Ζυρί

χης-Λονδίνου ύποβλήθηκε κοινή έλληνοβρετανική 

πρόταση στήν 'Επιτροπή νά μήν εξεταστεί περαιτέ

ρω ή ούσία τfjς προσφυγfjς. Τόν 'Ιούλιο ι959, ή 

'Επιτροπή, αφοϋ βεβαιώθηκε δτι, μετά aπό αύτήν τήν 

εξέλιξη, ή Σύμβαση εφαρμοζόταν πλήρως στήν Κύ

προ, αποφάσισε νά τερματίσει τή διαδικασία]25• 

10 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1956 

'Εκτελοϋνται μέ aπαγχονισμό στίς κεντρικές 

φυλακές τfjς Λευκωσίας ό Μιχαήλ Καραολfjς καί ό 

' Ανδρέας Δημητρίου. 

Εύθύς μετά τήν αναγγελία τοϋ τραγικρϋ γεγονό

τος, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Μωραίνει Κύριος δν βούλεται άπολέσαι. Ή 

σύλληψις τοί5 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί ή ση

μερινή εκτέλεσις τών Κυπρίων άγωνιστών άποδεικνύ

ει δτι ή βρετανική Κυβέρνησις δέν είχε ούτε lfχει τήν 

6ρθήν άντίληψιν περί τοί5 κυπριακοί5 θέματος. Ή 

άσύνετος πολιτική, ή κυριαρχουμένη άπό τήν σκέ

ψιν τής δήθεν περιφρουρήσεως τοί5 lδίου της γοή

τρου, ώδήγησε τήν βρετανική ν Κυβέρνησιν εlς πρά

ξεις, αί'τινες δέν άποτελοί5ν μόνον ήθικά στίγματα, 

άλλά στρέφονται καί κατά τοί5 συμφέροντος τοί5 

ελευθέρου κόσμου καί αvτής άκόJ!.ιη τής Μεγάλης 

Βρετανίας. Ή βρετανική Κυβέρνησις, επιμένουσα 

νά επιβάλη πρώτον τήν τάξιν διά τής βίας καί κατό

πιν νά δώση λύσιν εlς τό Κυπριακόν, άγνοεί τήν 

{στορίαν καί τήν λογικήν, αί όποίαι διδάσκουν δτι 

πρώτη δίδεται ή πολιτική λύσις καί δι , αvτής επι

τυγχάνεται ή εlρήνευσις. Μή δυναμένη νά ύπολογίζη 

εlς τήν καλήν πίστιν καί κατανόησιν, ή Έλλάς βαρύ

τατα τραυματισμένη άπό τήν σημερινήν εκτέλεσιν, 

άποβλέπει πρός τήν κοινήν γνώμην δλων τών λαών, 

διότι διατηρεί τήν ελπίδα δτι, τήν παγκόσμιαν συ

νείδησιν δέν άπέλιπεν άκόμη ή πίστις εlς τάς lδέας 

τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας καί δτι εlς τό 

άνώτατον κριτήριον τών Ήνωμένων 'Εθνών θά εί5-

ρη ό πόθος τοί5 κυπριακοί5 λαοί5 τήν πλήρη δικαίω

σίν του». 

"Αξια ίδιαίτερης μνείας ύπfjρξε ή συμβολική 

χειρονομία τοϋ Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα, ύπουργοϋ Γε

ωργίας, λίγες ήμέρες προτοϋ αναλάβει τό ύπουργείο 

'Εξωτερικών, ό όποίος μέ επιστολή του πρός τόν 

πρέσβη τfjς Μ. Βρετανίας στήν 'Αθήνα, δήλωσε: 

«Δι ' ώρισμένους αγώνας ύπέρ τfjς ελευθερίας, διεξα

χθέντας εiς στιγμάς μεγάλου κινδύνου, ή Κυβέρνησίς σας 

μου εlχεν απονείμει τό παράσημον του μέλους του "πλέον 

διακεκριμένου τάγματος τfjς βρετανικής αυτοκρατορίας". 

Σήμερον, δ αγών τών άδελφών μας Κυπρίων ύπέρ τfjς άπε

λευθερώσεώς των καί iδίως δ ύπό των αγγλικών άρχων εν 

ψυχρφ απαγχονισμός δύο iδεολόγων νέων 'Ελλήνων, οί 

δποίοι δέν εκαμαν τίποτε ι'iλλο παρά νά αγωνισθουν καί 

αότοί ύπέρ τfjς Ελευθερίας, μέ εμποδίζουν πλέον νά φέρω 

βρετανικόν παράσημον. Σίiς τό επιστρέφω δι ' αότό καί, 

φανατικός καί πιστός άλλοτε άγγλόφιλος, λυπουμαι εiλι

κρινώς, διότι ιiποχωρίζομαι τό σύμβολον διακρίσεως, τό 

δποίον μου είχεν άπονείμει ή Μεγάλη Βρετανία, δταν δ 

βρετανικός λαός καί ή τότε Κυβέρνησίς του ηγωνίζοντο 

καί αότοί ύπέρ τfjς Ελευθερίας». 

·Η έλληνική Κυβέρνηση, εύθύς μετά τήν καταδί

κη σέ θάνατο των δύο αγωνιστών, είχε αναλάβει σει

ρά ενεργειών καί διαβημάτων γιά νά aποτρέψει τήν 

εκτέλεση τfjς ποινfjς. 'Ιδιαίτερη φροντίδα είχε κα

ταβληθεί καί γιά τήν παρέμβαση των 'Ηνωμένων 

'Εθνών, μέ είδικό διάβημα, μεταξύ άλλων, καί πρός 
τόν πρόεδρο τfjς Γενικfjς Συνελεύσεως καί παράλ

ληλα, επιδιώχθηκε ή μεσολάβηση των συμμάχων 

κρατών, ίδιαίτερα τών ΗΠΑ, μέ αποτέλεσμα νά κά

μει ό Τ.Φ. Ντάλλες σύσταση στό Βρετανό όμόλογό 

του γιά τή ματαίωση ή τήν αναβολή τfjς εκτελέσεως 

- χωρίς δμως αποτέλεσμα. Τήν παραμονή τοϋ τρα

γικοϋ συμβάντος καί ενω κατέβαλλε απεγνωσμένες 

προσπάθειες γιά τήν αποτροπή του, ό ίδιος ό πρωθυ

πουργός είχε δηλώσει: 

«Θέλω νά πιστεύω δτι ή άγγλική Κυβέρνησις, 

lfστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, θά εκτιμήση τούς 

γενικωτέρους πολιτικούς καί ψυχολογικούς άντικτύ

πους, τούς όποίους θά lfχη ή εκτέλεσις τών δύο Κυ

πρίων άγωνιστών)). 

' Η καταδίκη καί ή εκτέλεση τών δύο πατριωτών 

κορύφωσε τήν αντιπαράθεση καί διεύρυνε τό χάσμα 

πού είχε διανοιγεί ανάμεσα στήν ' Ελλάδα καί τή Μ. 

Βρετανία. ·Η Κυβέρνηση ' Ηντεν περιχαρακωνόταν 
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ήδη σέ μιά πολιτική σκληρής άδιαλλαξίας, ένώ στήν 

'Αθήνα, μετά άπό σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, άναγγελλόταν Ί'ι διακοπή κάθε διπλωμα

τικής έπαφής μέ τό Λονδίνο καί, παράλληλα, προ

βλεπόταν Ί'ι ενταση τοϋ άγώνα γιά τή διαφώτιση τής 

διεθνοϋς κοινής γνώμης, τήν ένημέρωση δλων των 

ξένων Κυβερνήσεων, τών άποστολών στόν ΟΗΕ, 

καθώς καί τήν προώθηση τοϋ αίτήματος τής αύτοδι

αθέσεως μέσω τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Χαρακτηρι

στικό της όξύτητας πού είχε ήδη προσλάβει Ί'ι έθνική 

ύπόθεση είναι άρθρο τής έφημερίδας «Τό Βήμα». 

'Η βρετανική πολιτική εναντι τοu Κυπριακοu επα

νέρχεται ραγδαίως εiς πλήρη καί πείσμονα άρνητικότητα, 

τοu τόνου μάλιστα της ώμής άπαντήσεως του κ. Ήντεν 

πρός τόν άείμνηστον Στρατάρχην Παπάγον κατά τήν δρα

ματικήν συνομιλίαν των εiς τάς ' Αθήνας .. . Έλπίς επανα
λήψεως τών έλληνοβρετανικών διαπραγματεύσεων δέν 

ύπάρχει καμμία. 

'Η ίδια ή Κυβέρνησις διά χθεσινής ήμιεπισήμου ανα

κοινώσεως άνεγνώρισε τήν δημιουργηθείσαν πραγματικό

τητα καί δέν &πέκρυψεν δτι «πρέπει νά θεωρήται ώς διακο

πείσα πάσα διπλωματική επαφή μεταξύ έλληνικής καί βρε

τανικής Κυβερνήσεως)). Η δημιουργηθείσα κατάστασις 

προδιαγράφει καί τό σχήμα τής έλληνικής άντιδράσεως: 

θά είναι ενα τρίπτυχον διπλωματικής καί πολιτικής δρα

στηριότητος, τό δποίον θά καλύπτη δλους τούς τομείς, 

ήτοι διπλωματικήν προβολή ν του θέματος, διαφώτισιν τής 

διεθνοuς κοινής γνώμης καί ενίσχυσιν του άγώνος του κυ

πριακοί) λαοu... Μόνον ε τ σι θά άναγκάσωμεν τήν πεί

σμονα άντίπαλόν μας εiς ύποχώρησιν. Διότι aπεδείχθη διά 

μίαν άκόμη φοράν δτι μόνον τήν Δύναμιν σέβεται ή άγέ

ρωχος • Αλβιών26 • 

Τήν παραμονή τοϋ άπαγχονισμοϋ τών δύο πατρι

ωτών συγκροτήθηκε στήν 'Αθήνα πάνδημο συλλα

λητήριο άπό τήν Παγκυπριακή 'Επιτροπή, ένώ ζω

ηρές λαϊκές έκδηλώσεις σημειώθηκαν, άκόμη, στή 

Θεσσαλονίκη καί σέ άλλες πόλεις τής έπικρατείας. 

Οί διαδηλώσεις τοϋ πλήθους όδήγησαν καί σέ αίμα

τηρά εκτροπα στό κέντρο τής πρωτεύουσας μέ τέσ

σερις νεκρούς πολίτες καί εναν άστυνομικό καί 

τραυματίες 130 πολίτες καί άστυνομικούς, σέ ίσο με
ταξύ τους άριθμό . 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Δω

ρόθεος, ύπό τήν αίγίδα τοϋ όποίου τελοϋσε Ί'ι έκδή

λωση, έξέφρασε τή βαθύτατη λύπη του: παρά τίς έπί

μονες συστάσεις του, «δπως, χάριν αύτοϋ τούτου τοϋ 

ίεροϋ σκοποϋ, διά τόν όποίον ώργανώθη Ί'ι σημερινή 

παλλαϊκή συγκέντρωσις, άποφευχθή πaν εκτροπον, 

στοιχεία άνεύθυνα, έκμεταλλευόμενα τήν άγωνίαν 

τοϋ συγκεντρωθέντος λαοϋ διά τήν άγίαν ύπόθεσιν 

τής Κύπρου, έξετράπησαν είς πράξεις βίας, προκαλέ

σαντα αίματηράς συρράξεις». Ή σχετική άνακοί

νωση τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κατέληγε στιγματίζοντας 

«τοιαϋτα εκτροπα είς τά όποία μόνον έχθροί τής κυ

πριακής ύποθέσεως καί τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ fιδύνατο 

νά προβοϋν». Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής άνα-

κοίνωνε τά έξής: 

«Ή Κυβέρνησις, συμμεριζομένη τήν άγανάκτη

σιν του έλληνικοv λαου καί έκτιμώσα τήν σημασίαν 

μιiiς παλλαϊκής έκδηλώσεως διά τήν διάσωσιν τών 

δύο Κυπρίων άγωνιστών, έπέτρεψε τήν ύπό τής Πα

νελληνίου 'Επιτροπής 'Ενώσεως Κύπρου συγκρό

τησιν του σημερινου συλλαλητηρίου. 

»Δυστυχώς, τήν πατριωτικήν ταύτην έκδήλωσιν 

χιλιάδων λαοv ήμαύρωσαν παρεισφρήσαντα καί πά

λιν ώρισμένα άναρχικά στοιχεία, έφαρμόζοντα τήν 

γνωστή ν έκτου παρελθόντος τακτική ν, μέ τραγικόν 

άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν πολλών θυμάτων. Αί 

προθέσεις των είναι διαφανείς καί βεβαιωμέναι. 

))Κατόπιν τών τοιούτων έκδηλώσεων βίας, ή Κυ

βέρνησις δηλοί δτι ε{ναι άποφασισμένη νά έπιβάλη 

κυρώσεις κατά τών ένόχων καί νά πατάξη του λοιπου 

πiiσαν άναρχικήν έκδήλωσιν, ή όποία ύπό τό πρό

σχημα του πατριωτισμου άποβλέπει εvθέως είς άντε

θνικούς σκοπούς. 

)) VΗδη, ή δικαιοσύνη έχει έπιληφθή του έργου 
της καί θά καταβληθή πiiσα προσπάθεια διά τήν έπί

σπευσιν τής άνακρίσεως, τής όποίας τό πόρισμα θά 

γνωστοποιηθή, δσον τό δυνατόν ταχύτερον, είς τόν 

έλληνικόν λαόν)). 

Σέ άπάντηση, έξάλλου, τών όξύτατων έπικρίσεων 

πού είχαν διατυπωθεί άπό τήν άντιπολίτευση, παρα

τήρησε: 

«Θλίβομαι βαθύτατα, διότι οί άρχηγοί τής άντι

πολιτεύσεως έφθασαν είς τό σημείον νά έκμεταλλεύ

ωνται τραγικά περιστατικά του κυπριακου άγώνος 

διά κομματικούς σκοπούς. Είς άπάντησιν τών δηλώ

σεών των, παραπέμπω αvτούς είς δσα οί ϊδιοι έδήλω

νον πρό διμήνου, δτε ή Κυβέρνησις, διά νά προλάβη 

άναρχικάς έκδηλώσεις, άπηγόρευσε τήν συγκρότη

σιν συλλαλητηρίοω). 

Στίς μεταγενέστερες σημειώσεις του, ό Κ. Καρα

μανλής άναφέρεται στά δραματικά γεγονότα πού, μέ 

έπίκεντρο τό Κυπριακό, κορυφώθηκαν στίς lO Μαί
ου: 

«Τό Κυπριακόν, μετά τήν όριστικήν άπόρριψιν 

τών προτάσεων Χάρvτιγκ, είσήλθεν είς στάδιον μεγά

λης όξύτητος. Τήν 9ην Μαρτίου 1956 συνελήφθη ό 
Μακάριος καί έξετοπίσθη είς Σεϋχέλλας. Τουτο μέ 

1jνάγκασε νά άνακαλέσω τόν έν Αονδίνφ πρεσβευτή ν 

χωρίς δμως νά διακόψωμεν τάς διπλωματικάς σχέ

σεις μέ τήν Άγγλίαν, καί νά άπευθύνω έντονον δια

μαρτυρίαν πρός τάς συμμαχικάς Κυβερνήσεις καί 

τήν διεθνή κοινήν γνώμην. Είς τήν Κύπρον, ή βία 

εlχε λάβει τρομακτικάς διαστάσεις καί οί VΑγγλοι, 

πέραν τών aλλων, έξετέλουν τήν /Οην Μαίου 1956 
τόν Καραολή καί τόν Δημητρίου, δύο γνωστούς 

άγωνιστάς τής ΕΟΚΑ. Εiς τήν 'Ελλάδα, καί iδίως 
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είς τάς 'Αθήνας, ή κατάστασις άπέβη έιφηκτική καί 

συνεκρστσvντο διαδηλώσεις, μέ κύριον σύνθημα τήν 

άποχώρησιν τής 'Ελλάδος άπό τό ΝΑΤΟ. Τήν 9ην 

Μα ίου, παραμονή ν τής έκτελέσεως τών άνωτέρω άγω

νιστών, συνεκροτήθη μέγα συλλαλητήριον, τό όποί

ον, ύποκινούμενον άπό τήν άντιπολίτευσιν καί ίδίως 

τήν άριστεράν, θά έξελίσσετο είς στάσι ν, έάν ή Κυ

βέρνησις δέν άντιμετώπιζε τήν κατάστασιν μέ ψύ

χραιμσν άποφασιστικότητα. 'Η το τόσον κρίσιμος ή 

κατάστασις, d5στε ό άρχηγός τοv 'Επιτελείου στρα

τηγός Γκίκας, δστις εlχεν τήν πληρσφσρίαν δτι διά 

τοv συλλαλητηρίου θά έπεδιώκετο ή κατάλυσις τών 

άρχών, μοv έζήτησε τήν έξσυσιοδότησιν δπως γίνη 

χρήσις τών δπλων. Ήταν ενα άπό τά τραγικώτερα δι

λήμματα, πού έδοκίμασα είς τήν ζωήν μου. Φοβούμε

νσς κατάχρησιν, δέν τόν έξσυσιοδότησα, άλλά τόν 

έβεβαίωσα δτι εlμαι άποφασισμένος νά διατηρήσω 

όπωσδήποτε τήν τάξιν καί τόν παρεκάλεσα νά παρα

κσλουθή έπί τόπου τάς έξελίξεις καί νά μέ ένημερώνη 

άπό τηλεφώνου κάθε πέντε λεπτά. Τό άποτέλεσμα τοv 

συλλαλητηρίου ήτα νά ύπάρξσυν νεκροί καί τραυμα

τίαι, κατά τό ifμισυ άστυνομικοί, δεδομένου δτι άπε

φεύχθη τελικώς ή έπέμβασις τσv στρατού. 'Όπως άνέ

φερα καί προηγουμένως, τήν διαχείρισιν τοv Κυπρια

κού τήν έδυσχέραινεν μεγάλως ή άδίστακτος τακτική 

τής άντιπολιτεύσεως, ή όποία, έν τff προσπαθείq. της 

νά άνατρέψη τήν Κυβέρνησιν, tφερε τό θέμα πρός συ

ζήτησιν είς τήν Βουλή ν σχεδόν άνά πιiσαν έβδομάδω>27• 

12 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1956 

Μετά από σχετική συνεννόηση μέ τόν πρωθυ

πουργό, ό ύπουργός Γεωργίας, Ε. 'Αβέρωφ, προαγ

γέλλοντας τή λήψη μέτρων γιά τή συγκέντρωση καί 

τήν τιμή του σίτου, ανακοίνωσε δτι, προκειμένου νά 

μή προχωρήσουν οί σιτοπαραγωγοί, ύπό τήν πίεση 

·τής ανάγκης γιά τό θερισμό καί τόν άλωνισμό, σέ 

προπωλήσεις μέ χαμηλές τιμές σέ όφελος τών έμπό

ρων, παρασχέθηκαν στήν 'Αγροτική Τράπεζα τά μέ

σα γιά τή χορήγηση θεριστικών δανείων, πολύ με

γαλύτερων από άλλοτε, τά όποία καί θά καλύπτουν 

τήν αύξηση του γενικου τιμαρίθμου. 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1956 

Μετά από σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Κα

ραμανλή μέ θέμα τό Κυπριακό, έκδίδεται ή ακόλου

θη κυβερνητική ανακοίνωση: 

«'Υπό τήν προεδρίαν του πρωθυπουργου κ. Κ. Καρα

μανλή εγένετο χθές τήν εσπέραν σύσκεψις, εiς τήν όποίαν 

eλαβον μέρος οί κ. κ. ύπουργοί τών 'Εξωτερικών καί Προ

εδρίας τής Κυβερνήσεως, οί πρεσβευταί κ. κ. Γ. Μελάς, Β . 

Μόστρας, Σπ. Καπετανίδης καί Κλ. Συνδίκας, ώς καί ό 

μόνιμος άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος εiς τόν ΟΗΕ κ. Χ ρ . 

Ξανθόπουλος-Παλαμάς. Κατ' αυτήν, πλήν τών επιβαλλο-

μένων προπαρασκευαστικών ενεργειών διά τήν προσφυγήν 

εiς τόν ΟΗΕ, συνεζητήθησαν καί τά καθ' εκαστον άφο

ρώντα τήν συζητουμένην τήν 28ην Μαίου έλληνικήν προ

σφυγήν είς τήν Ευρωπαϊκήν 'Επιτροπήν τών Δικαιωμάτων 

του 'Ανθρώπου, διά τάς ώμότητας τών 'Άγγλων, εiς τήν 

Κύπρον. Συνεζητήθησαν επίσης αί περαιτέρω ενέργειαι 

τής ·Ελλάδος εiς τό μόνιμον Συμβούλιον του ΝΑΤΟ, δπερ, 

ώς γνωστόν, εχει ενημερωθή ήδη επί του Κυπριακου. 'Εγέ

νετο επίσης διεξοδική συζήτησις διά τήν όργάνωσιν τής 

διαφωτίσεως, ώς πρός τό Κυπριακόν, άποφασισθείσης, 

πλήν άλλων, καί τής ενισχύσεως τών γραφείων Τύπου καί 

τής άποστολής εiδικών άπεσταλμένων εiς τάς χώρας τής 

'Ασίας καί τής Λατινικής 'Αμερικής». 

Μετά δύο ήμέρες θά συγκληθεί ύπό τήν προεδρία 

του πρωθυπουργου καί νέα σύσκεψη μέ είδικότερο 

στόχο τήν ανάληψη εύρείας διαφωτιστικής έκστρα

τείας στό έξωτερικό, ένόψει καί τής έπικείμενης συ

ζητήσεως του έθνικου θέματος στόν ΟΗΕ. Τό σχετι

κό ειδησεογραφικό δελτίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

Χθές συνήλθον εiς σύσκεψιν ύπό τήν προεδρίαν του 

πρωθυπουργου κ. Καραμανλή οί άρμόδιοι ύπουργοί, πρε

σβευταί καί αί ύπηρεσίαι του ύπουργείου 'Εξωτερικών. ·Η 

σύσκεψις αϋτη ήτο ή τελευταία σειράς άλλων, αί όποίαι 

προηγήθησαν, μέ θέμα τήν διερεύνησιν τής διεθνους πολι

τικής καταστάσεως ώς αϋτη εξειλίχθη τελευταίως καί εiδι

κώτερον μέ τό Κυπριακόν. 

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην συνεζητήθησαν αί άκολου

θούμεναι διαδικασίαι καί τά ληπτέα πρός προώθησιν αυτου 

μέτρα ώς καί ή ουσία του δλου ζητήματος, διαπιστωθείσης 

όμοφωνίας έπί τής χαραχθείσης πολιτικής. 

·Ο κ. πρωθυπουργός, άφου ήκουσε τάς άπόψεις τών 

μετασχόντων τής συσκέψεως, εχάραξε τήν τηρητέαν πολι

τικήν γραμμήν εiς aπαντας τούς τομείς, είς οϋς θά άναπτυ

χθουν αί ενέργειαι τής έλληνικής Κυβερνήσεως πρός σθε

ναράν καί άποτελεσματικήν ύποστήριξιν του πόθου του 

κυπριακου λαου. 

'Εν συνεχεί~, ό κ. πρωθυπουργός καθώρισε τό πρό

γραμμα διαφωτίσεως τών ξένων Κυβερνήσεων καί τής διε

θνους κοινής γνώμης, τό όποίον εlναι ευρύτατον. 'Επί τij 

βάσει αυτου, θά σημειωθή συντομώτατα εξόρμησις διαφω

τιστική πρός πάσαν κατεύθυνσιν, ουσιαστική καί /;ντατική 

καί άνεξαρτήτως οικονομικών επιβαρύνσεων, ώστε ό χρό

νος μέχρι του προσεχους Νοεμβρίου, όπότε θά άρχίση τάς 

έργασίας της ή γενική συνέλευσις του ΟΗΕ, διά νά κατα

στή κοινή συνείδησις ό διακαής πόθος του κυπριακου λα

ου. 

Σχετικώς πληροφορούμεθα δτι ό κ. πρωθυπουργός 

εδωσεν εντολήν δπως διατεθουν χωρίς άναβολήν αί άπαι

τούμεναι πιστώσεις διά τήν άμεσον εναρξιν τής διαφωτί
σεως28. 

[Σέ άμεση έφαρμογή τών σχετικών αποφάσεων, 

πέρα από τήν έπέκταση του πεδίου δραστηριότητας 

τών κατά τόπους διπλωματικών αρχών, θά περιοδεύ

σουν, μέ αποστολή τή διαφώτιση τής κοινής γνώμης, 

ό Γ. Ράλλης τίς σκανδιναβικές χώρες, ό Γ. Κασιμά

της καί ό Α. Λιάτης τήν "Απω 'Ανατολή, ό Π. Γα-
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ρουφαλιίiς τή Σοβιετική 'Ένωση καί τήν ανατολική 

Εuρώπη, οί πρέσβεις Β. Παπαδάκης καί Ν. Χατζη

βασιλείου, aντίστοιχα, τήν 'Αφρική καί τή Λατινι

κή 'Αμερική]. 

14- 17 MA·J·OY 1956 

'Ο πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας δόκτωρ Τέοντορ Χόυς, συνοδευόμε

νος aπό τόν ύπουργό των 'Εσωτερικών, φόν Μπρεν

τάνο, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Ελλά

δα μετά aπό πρόσκληση του βασιλέως Παύλου. 'Η 

επίσκεψη του Γερμανου προέδρου, γιά πρώτη φορά 

μετά τή λήξη του πολέμου, επιβεβαίωνε τήν ιδιαίτε

ρα θετική πορεία στίς σχέσεις τών 'Αθηνών μέ τή 

Βόννη. 

Στή διάρκεια τής επισκέψεώς του, ό δόκτωρ Χόυς 

ετυχε θερμής ύποδοχής καί είχε τήν ευκαιρία νά συ

ναντηθεί καί νά aνταλλάξει aπόψεις μέ τούς κορυ

φαίους εκπροσώπους τής πολιτικής καί πνευματικής 

ζωής τής χώρας. Ειδικότερα, είχε συνομιλία μέ τόν 

Κ. Καραμανλή, παρουσί~ του ύπουργου των 'Εξωτε

ρικών καί του ύφυπουργου Προεδρίας τής · Ομο
σπονδιακής Κυβερνήσεως, καί παρακάθησε σέ γευ

μα στήν οικία του 'Έλληνα πρωθυπουργου . 

Μετά τή λήξη τής επίσημης επισκέψεως καί πρίν 

ό πρόεδρος Χόυς αναχωρήσει γιά τετραήμερη ιδιω

τική επίσκεψη aρχαιολογικών καί τουριστικών χώ

ρων, εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν, δπου μεταξύ άλ

λων αναφέρονται καί τά έξής: 

«Κατά τήν διάρκειαν τής επισκέψεως, οί ύπουργοί τών 

' Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τής Γερμανίας ί::σχον τήν 

εόκαιρίαν νά aνταλλάξουν τάς aπόψεις των /;πί των επι

καίρων διεθνών πολιτικών προβλημάτων καί ειδικώτερον 

/;κείνων, <'iτινα εντάσσονται εις τά πλαίσια τής 'Ατλαντι

κής Συμμαχίας καί τής Εόρωπαϊκής 'Ενώσεως. 'Αφ' έτέ

ρου οί δύο ύπουργοί Ι;ξήτασαν /;ν πνεύματι αμοιβαίας κα

τανόησεως τά ενδιαφέροντα έκατέρων τών χωρών ζητήμα

τα , ijτοι τό Κυπριακόν καί τό τής γερμανικής ένότητος. 

»Οί κ . κ. Σπυρος Θεοτόκης καί Χάινριχ φόν Μπρεντάνο 

/;πωφελήθησαν τής περιστάσεως ϊνα προβουν εις aναcrκό

πησιν πάντων τών ζητημάτων κοινου ενδιαφέροντος διά 

τάς δύο χώρας πρός σύσφιγξιν τών φιλικών δεσμών, οϊτι

νες τάς συνδέουν , καί πρός τόν σκοπόν τουτον προέβησαν 

εiς τήν ύπογραφήν μορφωτικής συμφωνίας αποβλεπούσης 

εις τήν ί::τι περαιτέρω aνάπτυξιν τών μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Γερμανίας εκπαιδευτικών, επιστημονικών καί μορφωτικών 

σχέσεων, ύφ' δλας των τάς μορφάς)l. 

Σέ aνταπόδοση τής επισκέψεως του προέδρου 

Χόυς, τό βασιλικό ζευγος τής 'Ελλάδος θά επισκε

φθεί τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία μεταξύ 17- 20 
Σεπτεμβρίου του ιδίου ετους . 

15 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1956 

'Η 'Ελλάδα aποδέχεται, γιά πρώτη φορά, πρό-

σκληση γιά τήν aποστολή στήν ΕΣΣΔ κοινοβουλευ

τικής aντιπροσωπείας. 'Ένα ετος νωρίτερα είχε 

aποποιηθεί ανάλογη πρόσκληση, εκφράζοντας τήν 

άποψη δτι δέν ύπήρχε τίποτε τό κοινό ανάμεσα στά 

κοινοβούλια τών δύο χωρών. 

'Ενδεικτική του νέου κλίματος στίς σχέσεις τών 

δύο χωρών ύπήρξε ή δημοσίευση, στή σοβιετική 

επιθεώρηση «Διεθνής Ζωψ), άρθρου μέ τόν τίτλο 

«Καινούργιοι άνεμοι πνέουν στήν 'Ελλάδω). 

18- 19 MA·J·OY 1956 

Στό πλαίσιο τής σταθερής φροντίδας του γιά τήν 

ισοσκέλιση του προϋπολογισμου καί τήν εξοικονό

μηση πόρων γιά την ενίσχυση του προγράμματος 

δημόσιων επενδύσεων, ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει 

σέ δύο διαδοχικές συσκέψεις τών οικονομικών 

ύπουργών, στή διάρκεια των όποίων συζητήθηκαν, 

σύμφωνα μέ τή σχετική ανακοίνωση, «θέματα προϋ

πολογισμου καί του προγράμματος επενδύσεων)>. 

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ό προϋπολογισμός εσό

δων καί εξόδων του έξαμήνου 'Ιουλίου-Δεκεμβρίου 

ε.ε., κατά τό όποίο παρατάθηκε τό οικονομικό ετος. 

'Επίσης συζητήθηκε τό πρόγραμμα επενδύσεων καί 

καταρτίστηκε ό πίνακας των εργων πού θά εκτελε

στουν μέχρι τό τέλος του ετους 1956. 
'Ήδη, στίς 23 Μαρτίου, είχε εκδοθεί aπό τό 

ύπουργείο οικονομικών, σχετικά μέ τήν εκτέλεση 

του τρέχοντος προϋπολογισμου 1955-56 καί μέ 

aφορμή δημοσιογραφικό δημοσίευμα, ανακοίνωση, 

δπου μεταξύ άλλων αναφερόταν: 

«'Εκ τών συγκεντρωθέντων στοιχείων τής εκτελέσεως 

του προϋπολογισμου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, ijτοι κα

τά τούς 8 πρώτους μήνας αότου, αί εισπράξεις του τακτικου 
προϋπολογισμου ύπερεκάλυψαν τάς πληρωμάς αότου κατά 

247 έκατ. Τό πλεόνασμα τουτο διετέθη εiς τήν χρηματοδό
τησιν των /;κτελουμένων προγραμμάτων aποκαταστάσεως 

των σεισμοπλήκτων καί τών δημοσίων επενδύσεων, τό σύ

νολον των δαπανών τών όποίων κατά τούς αυτούς μήνας 

aπερρόφησε, πέραν των διά τήν εκτέλεσιν τών σχετικών 

ί::ργων προοριζομένων εiδικών πόρων, τό aνωτέρω πλεό

νασμα των 247 έκατ. καί /;πί πλέον 177 έκατ. εισέτι, τά 
όποία προέρχονται /;κ τών ειδικών προϋπολογισμών επεν

δύσεων καί σεισμοπλήκτων καί aποτελουν τό κατά τήν 

29ην Φεβρουαρίου 1956 ελλειμμα του γενικου προϋπολο
γισμου του 1955-56. Τό ί::λλειμμα τουτο δέν θά ύφίστατο, 
εάν είχεν aποδοθή μέχρι του μηνός τούτου τό aνάλογον 

πρός τάς γενομένας πληρωμάς τμήμα τής αμερικανικής 

βοηθείας, ή όποία, ώς aνωτέρω προείπομεν, θά καλύψη τό 

τελικόν ί::λλειμμα του προϋπολογισμου)). 

21 - 24 MA·J ·OY 1956 

Συζητείται στή Βουλή πρόταση μομφής κατά τής 

Κυβερνήσεως γιά τό χειρισμό του Κυπριακου, τά αί

ματηρά γεγονότα τής 'Αθήνας, καθώς καί τήν οiκο-
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νομική πολιτική. 

Είδικότερα, ή πρόταση άναφερόταν «είς διαχεί

ρισιν τοϋ κυπριακοϋ θέματος, τήν άπολήξασαν, σύν 

τοίς Ciλλοις, καί είς τήν εκτέλεσιν των δύο πατριω

τών», «τήν επιδειχθείσαν άνικανότητα πρός τήρησιν 

τής τάξεως καί πρόληψιν των αίματηρών επεισοδίων 

κατά τό συλλαλητήριον τής 9ης Μαίου 1956» καί, 
άκόμη, «τήν οίκονομικήν πολιτικήν καί τάς προσω

πικάς εύνοίας τής Κυβερνήσεως». Μεταξύ τών τρι

άντα εξι βουλευτών πού τήν είχαν προσυπογράψει 
συγκατελέγονταν οί Γ. Μαϋρος, Θ. Τσάτσος, Σ. Χού

τας, "Αγγ. Τσουκαλaς, Κ. Μητσοτάκης, Δ. Παπασπύ

ρου, Γ. Σταμάτης, Α. Κοκκέβης, Κ. Χριστόπουλος, 

Σ. 'Αλλαμανής, Γ. Μπακατσέλος, Π. Ντεντιδάκης, 

Κ. Καλκάνης, κ.α. 

'Η ύποβολή τής προτάσεως μομφής, σύμφωνα μέ 

δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε προβληθεί άπό 

τήν άντιπολίτευση ώς εναλλακτική επιλογή, έφόσον 

ό πρωθυπουργός δέν θά δεχόταν νά συγκαλέσει σύ

σκεψη των πολιτικών άρχηγών μέ άπώτερο στόχο τή 

διεύρυνση τοϋ κυβερνητικοϋ σχήματος: 

·Ο κ. Καρτάλης είχε πλησιάσει τόν κ. πρωθυπουργόν 

κατά τήν προχθεσινήν δεξίωσιν τής άμερικανικής πρε

σβείας καί έπί παρουσί~ του προέδρου τής Βουλής κ. Ρο

δοπούλου, τών ύπουργών κ.κ. Γ. Ράλλη, Κ. Τσάτσου, Π. 

Παπαληγούρα καί Ciλλων προσώπων, είπεν δτι ή άντιπολί

τευσις θά ήτο πρόθυμος νά μή καταθέση τήν πρότασιν 

μομφής κατά τής Κυβερνήσεως έφ' δσον ό κ. Καραμανλής 

θά έδέχετο σύσκεψιν τών πολιτικών άρχηγών πρός χάρα

ξιν ένιαίας γραμμής έπί του Κυπριακου καί έν συνεχεί~ 

διεύρυνσιν τής Κυβερνήσεως πρός έφαρμογήν τής πολιτι

κής αύτή ς. 'Ο κ. πρωθυπουργός, θεωρήσας τήν πρότασιν 

άήθη καί !:χουσαν τήν !:ννοιαν κομματικής συναλλαγής, 

άπήντησεν άδιστάκτως εiς τόν κ. Καρτάλην δτι δέν δέχε

ται τοιαύτην συζήτησιν καί δτι «ή άvτιπολίτευσις vά ύπο

βάλη τήv πρότασιv μομφής». 

Στή σχετική συζήτηση πήραν άπό τήν πλευρά 

τής άντιπολιτεύσεως τό λόγο, κατά σειρά, οί Γ. Μαϋ

ρος, Θ. Τσάτσος, Σ. Χούτας, 'Άγγ. Τσουκαλίiς, Γ. 

Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκης, Δ. Παπασπύρου, Σ. 

Βενιζέλος, Ι. Πασαλίδης, Σ. Παπαπολίτης, Κ. Καλκά

νης, Γ. Καρτάλης, Α. Μπαλτατζής, Χ. Ψαρρός καί Β. 

Εύφραιμίδης. Οί επικρίσεις γιά τό Κυπριακό συνο

ψίζονταν στό χαρακτηριστισμό τής κυβερνητικής 

πολιτικής ώς άντιφατικfjς καί ήδη άπομακρυσμένης 

άπό τήν προϋπόθεση τής αύτοδιαθέσεως καί τής ίδί

ας τής Κυβερνήσεως ώς άνίκανης νά χειριστεί τό 

εθνικό θέμα, μέ άποτέλεσμα νά τό όδηγήσει στήν 

άποτελμάτωση. Σοβαρή ευθύνη άποδόθηκε στήν 

Κυβέρνηση άπό τό σύνολο των άγορητών τής άντι

πολιτεύσεως γιά τά επεισόδια τής 9ης Μαίου, είδικό

τερα γιά «εγκληματική άμέλεια» καί επίμεμπτες 

ενέργειες όργάνων τής τάξεως κατ' εντολή της. Στό 

πεδίο τής οίκονομικής πολιτικής, τά κυβερνητικά μέ-

τρα χαρακτηρίστηκαν ώς αύτοσχέδια καί σπασμωδι

κά -κατά τόν Γ. Μαϋρο- καί ή κυβερνητική πολι

τική ώς πληθωριστική -κατά τόν Γ. Καρτάλη . 

'Από τήν κυβερνητική πτέρυγα κύριοι άγορητές 

ήταν οί ύπουργοί 'Εξωτερικών, 'Εσωτερικών καί 

'Εμπορίου καί Βιομηχανίας. 'Ο Σ. Θεοτόκης άνα

φέρθηκε άναλυτικά στίς δυνατότητες τής πρώτης 

Κυβερνήσεως Καραμανλή, αίσθητά συρρικνωμένες 

μετά τήν άποτυχία τής Τριμεροϋς Διασκέψεως. Μετά 

τήν άπόρριψη γιά δεύτερη φορά τής προσφυγής 

ενώπιον τοϋ ΟΗΕ, τρείς δρόμοι, κάτω άπό τίς νέες 

περιστάσεις, διανοίγονταν: άνοιχτή ρήξη μέ τίς Κυ

βερνήσεις πού εμμένουν στή διατήρηση τοϋ άποικι

ακοϋ καθεστώτος στήν Κύπρο· άναμονή, μέ τήν ελ

πίδα δτι, μέσω τής διαφωτίσεως καί μέ τήν πάροδο 

τοϋ χρόνου καί τόν ίερό άγώνα τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, 

θά ώριμάσουν οί συνθήκες rοστε, κατά τή νέα σύνοδο 

τοϋ ΟΗΕ, νά προβληθεί τό θέμα τής αύτοδιαθέσεως 

μέ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας προσπάθεια 

νά μή χαθεί πολύτιμος χρόνος καί, αν ήταν δυνατό, 

στό ενδεκάμηνο διάστημα άπό τήν τελευταία άπό

φαση ως τή νέα σύνοδο, νά δημιουργηθοϋν οί προϋ

ποθέσεις γιά τήν επίλυση τοϋ προβλήματος. 'Η 

πρώτη λύση άπορρίφθηκε ώς ίκανή νά όδηγήσει σέ 

άνυπολόγιστες συμφορές γιά τήν έλληνοκυπριακή 

πλευρά, ενω ή δεύτερη ήταν λύση άναμονής. 'Απέ

μεινε ό τρίτος δρόμος, τόν όποίο είχε επιλέξει καί ό 

'Εθνάρχης Μακάριος. 'Η πρώτη πράγματι Κυβέρ

νηση Καραμανλή βρέθηκε, στίς 6 'Οκτωβρίου, 
«ένώπιον προτάσεων πού εγιναν εκ μέρους τοϋ Μα

καριώτατου 'Εθνάρχου Μακαρίου καί συνεζητοϋντο 

άπό τόν Κυβερνήτη τής νήσου Χάρντιγκ, χωρίς 

δμως νά φέρουν τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμω). Στήν 

προσπάθεια αύτή, ό ' Αρχιεπίσκοπος εΙχε τήν πλήρη 

συμπαράσταση τής Κυβερνήσεως -επισήμανε ό Σ. 

Θεοτόκης καί άναφέρθηκε στή συνέχεια στό ύπό

μνημα τής 5ης Δεκεμβρίου 1955 καί στό ίστορικό 
των συνομιλιών Μακαρίου-Χάρντιγκ. 'Επισήμανε 

δτι ή πολιτική αύτή άπέβλεπε, πρώτο, στήν εξεύρε

ση λύσεως, μέ προϋπόθεση τήν ίκανοποίηση των 

κυρίων αίτημάτων τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ καί, δεύτερο, 

εφόσον οί διαπραγματεύσεις δέν κατέληγαν σέ αίσιο 

άποτέλεσμα, τήν εξουδετέρωση τοϋ επιχειρήματος 

δτι τό /;λληνικό εθνος δέν επιθυμεί τή λύση τοϋ κυ

πριακοϋ προβλήματος μέ είρηνικό τρόπο, άλλά εμ

φορείται άπό πνεϋμα άδιαλλαξίας καί κατέληξε: 

<Πήν πολιτικήν αύτήν ή άντιπολίτευσις θέλησε νά χα

ρακτηρίση ώς πολιτικήν έθνικής μειοδοσίας. 'Αλλά δταν 

κανείς !:χη νά άντιμετωπίση πρόβλημα τοιαύτης μορφής, 

μέ τόσας έπιπτώσεις, είναι πολύ εuκολον νά δρέπη χειρο

κροτήματα μέ ώρισμένα συνθήματα πού ήμπορουν νά ήλεκ

τρίζουν τάς μάζας. 'Όπως δμως τόσον όρθώς είπεν καί ό 

πρόεδρος κ. Κανελλόπουλος, αύτά είναι λέξεις, ώραιότα

ται φράσεις, άποτελουν τήν σύνθεσιν διθυράμβων, άλλά 
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δέν προωθοuν τό πολιτικόν πρόβλημα, τό δποίον προωθεί

ται μόνον άπό τήν μετά άντικειμενικότητος έκτίμησιν τών 

συντελεστών αuτοu». 

Σ' δ, τι άφορά τά αίμα τη ρά γεγονότα τής 9ης Μα'f

ου, ό ύπουργός των 'Εσωτερικών, Δ. Μακρής, επεσή

μανε δτι, μετά τή συγκέντρωση των διαδηλωτών 

στήν πλατεία 'Ομονοίας, τήν όμιλία του 'Αρχιεπι

σκόπου καί τήν εκδοση ψηφισμάτων, παρά τίς συστά

σεις των όμιλητ&ν καί των μελών τής 'Επιτροπής, 

καθώς καί τίς άνάλογες εκκλήσεις των άστυνομικ&ν 

οργάνων, μικρές όμάδες διαδηλωτών, όχι μόνον άρ

νήθηκαν νά διαλυθοuν, άλλά καί προχώρησαν όSς 

τήν πλατεία Κλαυθμώνος, δπου εκαμαν επίθεση μέ 

πρωτοφανή άγριότητα κατά των άστυνομικ&ν, χρη

σιμοποιώντας καί σκληρά άντικείμενα, δπως -με

ταξύ άλλων- καί 2000 πλίνθους, άπό τά όποία καί 
κατακλύστηκε όλόκληρη ή όδός Σταδίου. Περιέ

γραψε άκόμη 'iίς συγκρούσεις άστυνομικ&ν καί δια

δηλωτών, τήν άνταλλαγή πυροβολισμών άπό τίς δύο 

πλευρές -διότι ύπήρχαν καί διαδηλωτές πού όπλο

φοροuσαν- μέ άποτέλεσμα τό θανάσιμο τραυματι

σμό άστυφύλακα καί τόν τραυματισμό άλλων 29 ορ
γάνων τής τάξεως -άνάμεσά τους δ επί κεφαλής 

άστυνομικός διευθυντής, πού ποδοπατήθηκε μέ πρω

τοφανή βαναυσότητα. Οί δύο θανάσιμα τραυματι

σμένοι ίδι&τες πυροβολήθηκαν στή διασταύρωση 

τής όδοu Αίόλου καί Γεωργίου Σταύρου, δ ενας, καί 

στήν όδό Σταδίου, πρός τήν ' Ομόνοια, ό άλλος: ήταν 

συνεπώς άδύνατο νά δεχτοuν βλήματα άπό τούς 

άστυφύλακες πού δέν ε{χαν ύπερβεί τή στοά 'Αρσα

κείου, λόγω τής παρεμβολής μεγάλου πλήθους δια

δηλωτών. Στίς όδούς 'Ιπποκράτους, Σκουφά καί Δι

δότου ρίφθηκαν 2-3 πυροβολισμοί, μέ άποτέλεσμα νά 
φονευθεί ενας πολίτης, άφοu προηγήθηκε άγρια επί

θεση των διαδηλωτών, κατά κύματα, εναντίον των 

άστυνομικων οργάνων μέ λίθους : σχετικά εχει κατη

γορηθεί ό επικεφαλής τής άστυνομικής δυνάμεως 

χωρίς δμως άπό τήν προανάκριση νά προκύψει ή 

ενοχή του μέ βεβαιότητα. Στήν όδό 'Ακαδημίας, 

δπου είκοσι πέντε περίπου άστυνομικά όργανα δέ

χτηκαν άγρια επίθεση άπό τούς πεντακόσιους δια

δηλωτές μέ οίκοδομικά ύλικά, ρίφθηκαν, παρά τήν 

άπαγορευτική διαταγή, πυροβολισμοί στόν άέρα, 

χωρίς νά ύπάρξουν τραυματίες η νεκροί· καί δ 

ύπουργός των 'Εσωτερικών κατέληξε: 

« ' Η δλη εκτασις τών γεγονότων τής 9ης Μαίου, έάν 

ηρχετο ύπό μορφήν έπερωτήσεως, θά ύπέβαλλον τήν παρά

κλησιν καί θά έζήτουν δπως άναμείνουν οί έπερωτώντες τό 

πέρας τών άνακρίσεων, ίνα έπί τij βάσει ύπευθύνων στοι

χείων, κατατεθή ή δικογραφία καί γίνη ή συζήτησις άτυ

χώς ήλθε τό θέμα διά τής προτάσεως μομφής καί δέν εΙ ναι 

δυνατόν άλλως γενέσθαι παρά νά άπαντήσω διά νά άποκα

ταστήσω τήν άλήθειαν, τό μέν διά τά γεγονότα, τό δέ διά τά 

Σώματα 'Ασφαλείας, τά όποία επραξαν τό καθήκον των». 

'Ο πρώην πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος, μέ 

άφορμή τό συλλαλητήριο, ύπογράμμισε δτι, παρά τά 

τυχόν σφάλματα τής Κυβερνήσεως, πρέπει νά ληφθεί 

ύπόψη δτι οί άστυνομικές δυνάμεις άντιμετώπισαν 

δυσχερέστατες καταστάσεις καί χαρακτήρισε ώς κύ

ριους ύπεύθυνους των αίματηρ&ν γεγονότων <&κεί

νους οί δποίοι ύπεκίνησαν τό πλήθος των άγν&ν πα

τριωτών νά επιτεθοuν κατά τής άστυνομίας». Σ' δ,τι 

άφορά τό Κυπριακό, ύποστήριξε δτι ό τρόπος πού τό 

εφερε ή άντιπολίτευση στή Βουλή, ώς πρόταση μομ

φής, ύπήρξε άτυχής καί δήλωσε δτι θά δώσει ψήφο 

εμπιστοσύνης στήν Κυβέρνηση, μέ τήν άπόφαση νά 

παρακολουθήσει τό εργο της, ώς συμπαραστάτης 

άνεξάρτητος βουλευτής. 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής συζητήσεως, ή Κυ

βέρνηση εξασφάλισε τήν ψήφο εμπιστοσύνης τής 

Βουλής, μέ 162 θετικές ψήφους σέ σύνολο 289 πα
ρόντων βουλευτ&ν29• 

21 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1956 

Μέ σκοπό τό συντονισμό των ενεργειών καί τή 

μελέτη των θεμάτων πού εντάσσονται στό πλαίσιο 

τής οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, ό 

πρωθυπουργός άνακοινώνει τή σύσταση, ύπό τήν 

προεδρία του, είδικής οίκονομικής 'Επιτροπής: 

<Πό Πολιτικόν Γραφείον /:κοινοποίησε πρός τά μέλη 

του Ύπουργικου Συμβουλίου άπόφασιν του προέδρου τής 

Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή, διά τής δποίας συνιστάται 

παρ, αuτου καί ύπό τήν προεδρίαν του ειδική οικονομική 

έπιτροπή έκ του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσως καί τών 

ύπουργών Συντονισμου, ΟΙκονομικών, 'Εμπορίου καί Βι

ομηχανίας. Τόν πρωθυπουργόν κωλυόμενον άναπληροί δ 

άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως εις τήν προεδρίαν τής /:πι

τροπής. Εις τήν έπιτροπήν μετέχουν, καλούμενοι, οί άρμό

διοι κατά περίπτωσιν ύπουργοί, καθώς καί ο{ γενικοί 

γραμματείς η άνώτατοι ύπάλληλοι τών ύπουργείων η διοι

κηταί Τραπεζών η άκόμη καί άλλα πρόσωπα έγγυημένης 

έμπειρίας ή είδικότητος. 

))~Εργον τής έπιτροπής, ή όποία θά συνέρχεται τακτικώς 

έκάστην Δευτέραν άπόγευμα, δρίζεται ή παρακολούθησις 

τής γενικής οίκονομικής πολιτικής ώς καί ή μελέτη έπί 

τής γενικωτέρας οίκονομικής η όργανωτικής σημασίας 

θεμάτων, εtτε αυτοτελώς προκυπτόντων, εtτε έπ' εuκαιρί~ 

προτεινομένων σχεδίου νόμου ή διατάγματος η άποφά

σεως. Τά πρός συζήτησιν θέματα θά σuγκεντρώνη δ γραμ

ματεύς τής έπιτροπής, θά θέτη τουτο ύπ' όψιν του άντι

προέδρου τής Κυβερνήσεως, ούτος δέ θά καθορίζη τήν 

σειράν εισαγωγής αuτών είς τήν έπιτροπήν καί θά μεριμνά 

διά τήν ένημέρωσιν τών οικείων ύπουργείων έπί τών δρι

ζομένων ύπό τής έπιτροπής μέτρων. 

»Ταυτοχρόνως μέ τήν άνωτέρω άπόφασιν κοινοποιουν

ται καί δδηγίαι του κ. πρωθυπουργου πρός τούς κ. κ. 

ύπουργούς καί ύφυπουργούς έπί τής διαδικασίας, τήν 

δποίαν θά άκολουθουν τά καταρτιζόμενα ύπ' αuτών νο

μοσχέδια μέχρι τής καταθέσεώς των είς τήν Βουλήν. Τά 
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νομοσχέδια ταυτα θά αποστέλλωνται εις τόν ύπουργόν του 

Συντονισμου, συνοδευόμενα από τήν εισηγητικήν εκθεσιν, 

από τήν εκθεσιν του Γενικου Λογιστηρίου καί από τήν 

γνωμάτευσιν του ΑΣΔ Υ. 

»Σημαντικωτάτη είναι ή καθιερωμένη άρχή δτι "διά τόν 

συντονισμόν τής φορολογικής πολιτικής του Κράτους, 

σχέδια νόμου, δι ' ών καταργουνται προηγούμενοι περί φό

ρων νόμοι η επιβάλλονται νέοι η τροποποιουνται προγε

νεστέρως επιβληθέντες, πρέπει νά προτείνωνται άποκλει

στικώς ύπό του κ. ύπουργου Οικονομικών, εφ' δσον δέ 

τοιαυτα θέματα περιλαμβάνονται εις σχέδια νόμων, άρμο

διότητος aλλων ύπουργείων, πρέπει τά σχέδια ταυτα νά 

προσυπογράφωνται καί ύπό του κ. ύπουργου Οικονομι

κών"». 

23 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1956 

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τ&ν 

ύπουργ&ν Συντονισμοu, Οικονομικών, 'Εμπορίου 

καί Βιομηχανίας, καθώς καί πρεσβευτών τ&ν ΗΠΑ 

στήν 'Αθήνα καί τής 'Ελλάδας στήν Ούάσιγκτων. 

'Αντικείμενο τής συσκέψεως ήταν ό καθορισμός του 

ϋψους τής άμερικανικfjς βοήθειας, σέ συνάρτηση μέ 

τίς οικονομικές καί άμυντικές άνάγκες τής 'Ελλά

δος. 

Τό σχετικό ειδησεογραφικό άνακοινωθέν άναφέ

ρει: 

Κατά τήν σύσκεψιν συνεζητήθη τό ϋψος τής αμερικα

νικής βοηθείας πρός τήν ·Ελλάδα κατά τό νέον οικονομι

κόν ετος, καθώς καί τής διαθέσεως δραχμών βοηθείας, κα

τά τό τρέχον ετος, πρός κάλυψιν μέρους τών άμυντικών 

δαπανών καί διά τήν χρηματοδότησιν του προγράμματος 

επενδύσεων, εις τό όποίον ή Κυβέρνησις αποδίδει πρω

ταρχικήν σημασίαν. 

'Ως γνωστόν, δι' ύπομνήματός της, διαβιβασθέντος 

ηδη εις Οόάσιγκτώνα, ή Κυβέρνησις ύπολογίζει τό ελλειμ

μα του ισοζυγίου τών εξωτερικών πληρωμών τής χώρας 

κατά τό προσεχές δωδεκάμηνον, τό αρχόμενον τήν Ιην 

'Ιουλίου, εις 60 Ι::κατ. δολλάρια, ζητεί δέ δπως τουτο κα
λυφθή δι' αμερικανικής βοηθείας. 

'Εξ <iλλου, ή Κυβέρνησις κατήρτισε τετραετές πρό

γραμμα αναπτύξεως τής γεωργικής παραγωγής καί τής γε

ωργικής βιομηχανίας, ϋψους <iλλων 60 Ι::κατ. δολλαρίων, 

τά όποία ζητουνται επίσηςcδιά του ιδίου ύπομνήματος άπό 

τήν άμερικανικήν Κυβέρ~ιν. 
τέλος, ώς πρός τό θέμα τών δραχμών, προκειμένου νά 

άναμορφωθή δ προϋπολογισμός του 1955-56, ό όποίος πα
ρετάθη ηδη μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1956, ή Κυβέρνησις 
ζητεί νά τεθουν εις τήν διάθεσίν της τά 1.400 Ι::κατ . δρχ. 

βοηθείας, τά όποία είχεν ύποσχεθή ή άμερικανή άποστο

λή. ~Ηδη άπό άμερικανικής πλευράς εκφράζονται ενδοια

σμοί διά τήν διάθεσιν όλοκλήρου του άνωτέρω ποσου, μέ 

τό επιχείρημα δτι δραχμαί μή αντιστοιχουσαι εις τό Ελ

λειμμα του ισοζυγίου πληρωμών είναι πληθωριστικαί. Δο

θέντος δέ δτι τό Ελλειμμα τουτο ύπολογίζεται εις 25 περί
που Ι::κατ . δολλάρια διά τό τρέχον οικονομικόν ετος, ή 

αποστολή διστάζει νά παραχωρήση δραχμάς πέραν τών 

άντιστοιχουσών εις τό ελλειμμα αuτό, δηλαδή τών 750-800, 
τό πολύ, Ι::κατ . δραχμών. 

'Από έλληνικής πλευράς δέ γίνεται δεκτόν τό αμερικα

νικόν επιχείρημα, εφ, δσον μάλιστα διά τής πραγματοποι

ουμένης ηδη αναδιαρθρώσεως του προϋπολογισμου εξα

σφαλίζεται πραγματική ισοσκέλισις τών τακτικών εσόδων 

' καί εξόδων του δημοσίου, αί δέ αιτούμεναι δραχμαί βοη
θείας θά διατεθουν εις εργα άναπτύξεως τής παραγωγής . 

Αί Ι::λληνοαμερικανικαί συνομιλίαι καί επί τών τριών 

θεμάτων θά συνεχισθουν, καί πιστεύεται δτι συντόμως θά 

επιτευχθή ίκαvοποιητική συμφωνία30 • 

26 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1956 

'Ο ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Σ. Θεοτόκης, 

ύποβάλλει τήν παραίτησή του, τήν όποία καί ήδη 

άποδέχεται ό Κ. Καραμανλής. 

Σέ έπιστολή του πρός τόν πρωθυπουργό, ό Σ. 

Θεοτόκης άνέφερε τά έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»~Εχω τήν απόλυτον πεποίθησιν δτι δ Ι::λληνικός λαός 

πιστεύει καί εκτιμά δτι ύμείς προσωπικώς αλλά καί όλό

κληρον τό ύπό τήν προεδρίαν σας 'Υ πουργικόν Συμβούλιον 

καθοδηγείται εν παντί καί πάντοτε άπό τήν αποκλειστική ν 

σκέψιν τής εξυπηρετήσεως του συμφέροντος τής πατρίδος. 

»'Από τήν σκέψιν αuτήν εμφορούμενος καί εγώ θεωρώ 

καθήκον μου νά επανέλθω καί νά επιμείνω επί τής καί 

πρότερον ύποβληθείσης πρός ύμάς άπό του αξιώματος του 

ύπουργου τών 'Εξωτερικών παραιτήσεώς μου . Τουτο δέ, 

ϊνα διά τής πράξεώς μου ταύτης δυνηθώ νά ύπογραμμίσω 

εντονώτερον τήν βαθυτάτην πικρίαν, τήν όποίαν αισθάνε

ται όλόκληρον τό εθνος διά τάς δσας αφθάστους άδικίας 

ύφίσταται σήμερον εις τήν προσπάθειαν τής ίκανοποιή

σεως τών ίερωτέρων δικαιωμάτων του. Σήμερον δύναμαι 

ανενδοιάστως νά επιμείνω είς τήν τοιαύτην απόφασίν μου . 

Καί τουτο διότι μετά τάς επανειλημμένας, εξονυχιστικάς, 

αλλά καί πρωτίστως τάς προχθεσινάς άκόμη συζητήσεις 

εις τήν Βοuλήν επί τής εξωτερικής πολιτικής, τήν όποίαν 
fικολούθησεν ή Κυβέρνησις, είναι πλέον δεδομένη ή άνα

γνώρισις παρά τής κοινής γνώμης τής όρθότητος τής τη

ρηθείσης εις τόν τομέα τών εξωτερικών σχέσεων τής χώ

ρας εθνικής γραμμής. 

»Αισθάνομαι περαιτέρω, κ. πρόεδρε, τήν ανάγκην νά 

σάς ευχαριστήσω καί μάλιστα ιδιαιτέρως θερμώς διά τήν 

άπόλυτον εκτίμησιν καί εμπιστοσύνην , μέ τάς όποίας ανε

πιφυλάκτως καί άδιαλείπτως μέ περιεβάλατε κατά τούς πρά

γματι δυσκόλους καιρούς τής ύπουργίας μου. Καί θέλω 

τέλος, κ. πρόεδρε, άποχωρών τής Κυβερνήσεως, νά σάς 

παρακαλέσω νά δεχθήτε τήν πλέον ειλικρινή διαβεβαίωσιν 

τών φιλικών μου αισθημάτων καί τής ιδιαζούσης εκτιμή

σεως μεθ' ών διατελώ». 

'Η άπάντηση του πρωθυπουργοu: 

«'Αγαπητέ φίλε, 

))Μέ εiλιιφινή λύπην κατόπιν τής έπιμονής σας 

άναyκάζομαι νά δεχθώ τελικώς τήν παραίτησίν σας. 
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'Αποδεχόμενος ταύτην αίσθάνομαι τήν άνάyκην νά 

εξάρω τάς πολυτίμους ύπηρεσίας, τάς όποίας προσε

φέρατε επί ενα όκτάμηνον ύπό δυσχερεστάτας συνθή

κας είς τόν κρίσιμο ν τομέα τών εξωτερικών μας σχέ

σεων, δπου καί παρέσχητε δείγματα άναμφισβήτητα 

τού θάρρους σας, τού ι]θους σας καί τής πολιτικής 

σας σκέψεως. Εύχαριστών ύμiiς θερμότατα τόσον διά 

τήν πολύτιμον συνδρομήν σας είς τό κυβερνητικόν 

lρyον, δσον καί διά τά πρός εμέ είλικρινή σας αίσθή

·ματα, διατελώ μετά τών φιλικωτέρων αίσθημάτων»31 • 

28 MA·I-QY 1956 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας όρκίζεται νέος ύπουρ

γός τών 'Εξωτερικών, ενώ ό άντιπρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως, Α. 'Αποστολίδης, άναλαμβάνει καί τό 

ύπουργείο Γεωργίας. 

Εύθύς μετά τήν όρκωμοσία ενώπιον του βασιλέως 

καί τήν άνάληψη τών καθηκόντων του, ό Ε. 'Αβέ

ρωφ δήλωσε, μεταξύ άλλων, δτι θά συνεχίσει τήν 

εξωτερική πολιτική τής Κυβερνήσεως, ή όποία, άλ-

. λωστε, «άπεδείχθη προσφάτως δτι εiς τάς βασικάς 
γραμμάς συμπίπτει μέ τάς άπόψεις τών περισσοτέ

ρων κομμάτων τής χώρας». Καί ύπογράμμισε δτι, 

στό πλαίσιο τής πολιτικής αύτής, «θά επιδιώξωμεν 

άκλόνητοι καί χρησιμοποιουντες παν πρόσφορον μέ

σον, τήν δικαίωσιν του άγώνος του δοκιμαζομένου 

λαου τής Κύπρου, μία πλευρά του δποίου είναι καί ή 

άπελευθέρωσις του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου». 

'Ακριβώς πρίν άπό τήν δρκωμοσία, δ Ε. 'Αβέ

ρωφ είχε μακρά συνομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή γιά 

τήν πορεία τών χειρισμών στό Κυπριακό . 'Ο ϊδιος 

άποδίδει ώς έξής τό γενικό περιεχόμενο τής συνομι

λίας αύτής : 

<<Βρέθηκα σύμφωνος μέ δλες τίς θέσεις, πού -αν καί δέν 

ηξερα aκόμα καλά τό θέμα- μου φάνηκαν καθαρές καί 

ρεαλιστικές: επιδέξια η οχι, ακαιρα η οχι, προπαρασκευα

σμένη καί δυνατή η τό aντίθετο, ή χώρα είχε εμπλακεί σ , 

ενα δύσκολο εθνικό aγώνα . Ήταν aδύνατο νά κάνει πίσω. 

Θά τόν διεξήγε μέ πίστη καί συνέπεια. ' Αλλά καί μέ μεγά

λη προσοχή, ωστε νά μήν παρασυρθουμε aπό τήν εϋκολη 

δημαγωγία καί ζημιώσουμε καί τό ϊδιο τό θέμα καί τά αλλα 

γενικότερα συμφέροντα του 'Ελληνισμου : τό βιοτικό επί

πεδο ήταν τότε χαμηλότατο καί ή aξιοποίηση τής χώρας 

εξαρτιόταν κατά πολύ aπό τό εξωτερικό, καί iδίως aπό τίς 

χώρες τής Δύσεως. Τό ϊδιο καί ή κατοχύρωση τής ανεξαρ

τησίας καί ακεραιότητάς μας, μέσα σ , εναν κόσμο πού 

ήταν τότε aσύγκριτα πιό εϋφλεκτος aπό τό σημερινό . 'Η 

Μέση 'Ανατολή φαινόταν ετοιμη νά πάρει φωτιά . Ό 

ίστορικά πολύτιμος 'Ελληνισμός τής Κωνσταντινομπό

λεως ήταν aκόμα ογκώδης (100.000 πρίν aπό τούς βανδα
λισμούς) καί είχε τεράστιες περιουσίες, iδιοκτησίες iδιω

τών καί ίδρυμάτων. 

»'Ό,τι κι αν ελεγαν οί ανεύθυνοι η οί aπληροφόρητοι, 

δσους πολιτικούς κλυδωνισμούς κι αν εϊχαμε νά ύποστου

με, θά συνεχίζαμε σταθερά τόν aγώνα γιά τό Κυπριακό, 

προσπαθώντας δμως νά προστατεύσουμε, δσο τό δυνατό, 

τά ίερά καί τά δσια του 'Ελληνισμου . 

»Γιά τή διεξαγωγή του aγώνα: 

»Πρώτον, ήταν μεγάλη aνάγκη ν ' aπελευθερωθεί δ Μα

κάριος, γιατί ήταν αδύνατο νά κινηθουμε χωρίς νά ύπάρχει 

εγκυρος εκπρόσωπος τών Κυπρίων. 

»Δεύτερον, δσο κι αν δ ΟΗΕ δέν διέθετε aποτελεσματι

κές διαδικασίες, ήταν πάντως ενα μέσο πιέσεως . 'Επειδή 

στή διεθνή κοινωνία ημαστε aδύναμοι, επρεπε νά προετοι

μαστουμε πολύ προσεκτικά γιά τούς εκεί aγώνες. 

»Τρίτον, γιά νά βοηθηθουμε καί εκεί καί στίς αλλες 

ενέργειές μας, επρεπε νά καλλιεργήσουμε τίς σχέσεις μας 

μέ δλες τίς χώρες καί επρεπε νά τίς διαφωτίσουμε, γιατί 

φυσικό ήταν νά άγνοουν τά δεδομένα ένός προβλήματος 

πού γιά τίς περισσότερες άπ' αότές ήταν άσήμαντο . 

»'Η λεπτομερειακή συζήτηση αότών τών γενικών 

γραμμών, δέ θά ήταν ύπερβολή νά πώ δτι ήταν γιά μένα 

δραματική . Μου εδειχνε aπό μιά γενικότερη σκοπιά τήν 

εκταση καί τό βάθος τών δυσκολιών -εσωτερικών καί 

διεθνών- πού είχε ν ' aντιμετωπίσει ή χώρα μέ τό Κυπρι

ακό. 'Έβλεπα δτι , αμεσος ύπεύθυνος χειριστής του θέμα

τος, αναλάμβανα εόθύνες βαρύτερες aπό δ,τι ύπολόγιζα. 

Μέ ίκανοποιουσε δμως ή καθαρή σκέψη, ή aποφασιστικό

τητα καί ή ψυχραιμία, μέ τήν όποία aντιμετώπιζε τίς δικές 

του ϊδιες άλλά μεγαλύτερες εόθύνες δ πρώτος ύπεύθυνος 

τών χειρισμών. 

».Δέν είχα πολλά νά παρατηρήσω. Μιά ουσιαστική πα
ρατήρηση εκαμα πρός τό τέλος: επρεπε νά καλλιεργήσου

με στενές σχέσεις μέ τήν άκέφαλη 'Εθναρχία. Χωρίς νά 

μαθευτεί, επρεπε νά πάρω τό ταχύτερο επαφή μέ τό Διγενή, 

νά βοηθήσω τήν ΕΟΚΑ, νά βοηθήσω τά θύματα του άγώνα . 

»'Η άπάντηση μου δόθηκε μετά aπό μιά σύντομη σιω

πή γεμάτη ενταση: ώς αμεσος ύπεύθυνος του θέματος, θά 

εκανα δ,τι νόμιζα σωστό. 'ο ϊδιος οϋτε ηθελε οϋτε επρεπε 

νά γνωρίζει λεπτομέρειες»32 . 

29 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1956 

Μέ τήν εύκαιρία τής διασκέψεως στόν Πειραιa 

τών κυριότερων εμπορικών καί βιομηχανικών επιμε

λητηρίων τής χώρας, δ ύπουργός Συντονισμου, Δ. 

Χέλμης, άφου ενημερώθηκε γιά τά πορίσματα τών 

τριήμερων εργασιών τής συνόδου, άνέπτυξε τήν οi.

κονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως . 

Σύμφωνα μέ τό σχετικο εiδησεογραφικό δελτίο, 
τά κύρια σημεία τής δμιλίας του ήταν τά άκόλουθα : 

'Ο κ. ύπουργός ώμίλησε μέ αiσιοδοξίαν καί αότοπε

ποίθησιν διά τό οiκονομικόν μέλλον τής χώρας καί ύπε

γράμμισε τό καθήκον δλων δπως συντελέσουν εiς τήν 

aποκατάστασιν τής εμπιστοσύνης τόσον μεταξύ του Κρά

τους καί τών πολιτών δσον καί τών πολιτών μεταξύ των. 

Έν συνεχείg εξήγγειλε σειράν μέτρων, τά όποία ή Κυβέρ

νησις θέτει εiς εφαρμογήν πραγματοποιουσα τάς προεκλο

γικάς έπαγγελίας του προέδρου αuτής κ . Κ . Καραμανλή, 

επαναληφθείσας ώς προγραμματικάς δηλώσεις, μετά τάς 

εκλογάς, εiς τήν Βουλήν. Οϋτω δ κ. Χέλμης aνήγγειλεν δτι 

δ κ. πρωθυπουργός άπεδέχθη σχετικήν εiσήγησίν του 

δπως ή επιβληθείσα πέρυσιν εκτακτος εiσφορά ύπέρ τών 
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σεισμοπλήκτων τοϋ Βόλου παύση ίσχύουσα άπό \ης προ

σεχοϋς 'Ιουλίου. 'Επίσης άνήγγειλε τήν άναπροσαρμογήν 

των ίσολογισμων ωστε νά μή φορολογοϋνται άνύπαρκτα 

κέρδη. 'Επίσης εδήλωσεν δτι καταργείται ό θεσμός τής 

άναγκαστικής διαχειρίσεως, ώς άποτυχών, τοϋ λοιποϋ δέ 

αί κλονιζόμεναι επιχειρήσεις, εφ' δσον μέν είναι βιώσιμοι 

θά ενισχύωνται, είδ' liλλως θά εκποιοϋνται. τ ό tδιον θά 

γίνη καί διά τάς παγωμένας πιστώσεις, τό περί των όποίων 

νομοσχέδιον κατατίθεται συντομώτατα είς τήν Βουλήν. 'Ο 

κ. Χέλμης άνήγγειλε τήν λήψιν σειρaς liλλων μέτρων δι

ευκολυνόντων τούς φορολογουμένους καί παγιούντων σχέ

σεις καλής πίστεως μεταξύ Κράτους καί πολιτων. 'Επίσης 

άνήγγειλεν δτι κατατίθεται συντόμως είς τήν Βουλήν καί 

τό νομοσχέδιον τό παρέχον τό δικαίωμα συνάψεως μακρο

προθέσμων όμολογιακων δανείων μέ τήν ρήτραν τοϋ χρυ

σοϋ, ενω ό κ . 'Αλιπράντης άνήγγειλε τήν κατάθεσιν τοϋ 

νομοσχεδίου περί φορολογικων δικαστηρίων, ό δέ κ. 

Μάρτης τήν προσεχή τροποποίησιν τοϋ ' Αγορανομικοϋ 

Κώδικος. 'Επί πλέον ό κ. Χέλμης άνήγγειλεν δτι διά των 

επενεχθεισων είς τάς δημοσίας δαπάνας οίκονομιων, άνελ

θουσων είς 800 έκατ. δραχμων, επιτυγχάνεται σταθερά 
ίσοσκέλισις τοϋ προϋπολογισμοϋ, ωστε όλόκληρος ή εξ 

60 περίπου έκατ. δολλαρίων άμερικανική βοήθεια νά δια

τίθεται δι' εργα παραγωγικά. ' Ο ύπουργός τοϋ Συντονι

σμοϋ επανέλαβε τήν δήλωσιν τοϋ κ. προέδρου τής Κυβερ

νήσεως δτι ουδεμία νέα φορολο,γία πρόκειται νά επιβληθή, 

καταργηθείσης μάλιστα καί τής εκτάκτου είσφορaς τοϋ 

Βόλου. Θά επιδιωχθή, δμως, εϊσπραξις των ίσχυόντων φό

ρων. 

Πιό συγκ:εκ:ριμένα, δ Δ. Χέλμης έπεσήμανε: 

«'Εν πρώτοις επιθυμω νά σaς μεταφέρω τόν εγκάρδιο ν 

χαιρετισμόν τοϋ κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως, επ· ευ

καιρίι;ι τής σημερινής συγκεντρώσεως, είς τήν δποίαν πα

ρίστανται οί εκπρόσωποι τών κυριωτέρων ' Επιμελητηρί

ων τής χώρας. ' Αλλά καί νά εκφράσω καί τήν προσωπικήν 

μου ίκανοποίησιν, διότι πιστεύω δτι ή επαφή τής Κυβερνή

σεως μέ τάς παραγωγικάς τάξεις, είς τόν οίκονομικόν ίδίως 

τομέα, είναι άπαραίτητος άρχή, τήν δποίαν εφήρμοσα καί 

εγώ πάντοτε είς τήν πολιτικήν μου σταδιοδρομίαν. Αυτή 

δέ εlναι καί ή βάσις τής οίκονομικής μας τακτικής. 
»Νομίζω δτι δλα τά εθνικόφρονα κόμματα είναι σύμ

φωνα είς τήν άναγνώρισιν των δημιουργικων δυνατοτήτων 

τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας καί τής ελευθερίας εν τij ενα

σκήσει τοϋ επαγγέλματος έκάστου, ουχί βεβαίως ύπό τήν 

διεύθυνσιν τοϋ Κράτους, άλλά ύπό τήν κατεύθυνσιν καί μέ 

τήν συμπαράστασιν αυτοϋ. Μόνον εν τij συναρτήσει τοϋ 

γενικοϋ συμφέροντος καί τής ίδιωτικής δραστηριότητος 

δύναται νά εξευρεθή ή μέση /;κείνη όδός, ή όποία νά έξυ

πηρετή καί τό σύνολον καί τό άτομον. 

»Δράττομαι τής ευκαιρίας διά νά άναπτύξω τάς βασικάς 

κατευθυντηρίους γραμμάς τής οίκονομικής πολιτικής τής 

Κυβερνήσεως, έλπίζων δτι τοϋτο θά συντελέση είς τήν άρ

σιν τών τυχόν παρεξηγήσεων καί διχογνωμιών, αϊτινες 

φυσικόν είναι νά δημιουργοϋνται, δταν δέν δίδεται συχνά 

ή ευκαιρία τής άμέσου επαφής τής Κυβερνήσεως μέ τούς 

εκπροσώπους των παραγωγικων τάξεων. 

»Τό οίκονομικόν μας πρόγραμμα είναι σαφές καί δύνα-

ται νά συνοψισθή είς δύο λέξεις: "τό πaν διά τήν παραγω

γήν καί διά τήν ελάττωσιν τοϋ κόστους τής παραγωγής". 

Είς μίαν πτωχήν χώραν, δπως είναι ή Έλλάς, ή όποία 

ύστερεί είσέτι, δυστυχως, άπό άπόψεως οiκονομικής άνα

πτύξεως, τό πρωτον μέλημα πρέπει νά είναι ή αϋξησις τής 

παραγωγής, κατά τρόπον δμως μεθοδικόν, εξασφαλίζοντα 

τήν βαθμιαίαν άνοδον τοϋ βιοτικοϋ επιπέδου καί τήν 

άπορρόφησιν τής άνεργίας άπό τήν όποίαν ύποφέρει ή 

χώρω>. 

Στή συνέχεια, άφου ύπογράμμισε δτι οί κ:λάδοι 

τής γεωργίας, τής βιομηχανίας κ:αί του έμπορίου εί

ναι άλληλένδετοι, δ ύπουργός Συντονισμου άναφέρ

θηκ:ε στόν τομέα τής γεωργίας, έπαναλαμβάνοντας 

δσα είχε στtς 14 'Απριλίου άναλυτικ:ά έκ:θέσει, κ:αί 
συνόψισε, ώς έξης, τίς άπόψεις του γιά τήν πολιτική 

τής Κυβερνήσεως στόν τομέα τής βιομηχανίας κ:αί 

του έμπορίου: 

«Δεύτερος μεγάλος κλάδος τής παραγωγής είναι ή βιο

μηχανία. Δυστυχως, είς τόν κλάδον αυτόν παρουσιάζονται 

πολύπλοκα προβλήματα, τά όποία χρήζουν εμπεριστατωμέ

νης μελέτης. 'Οσάκις δέ άνεζήτησα στοιχεία, διά των 

δποίων θά ήτο δυνατόν νά χαραχθή μία σταθερά γραμμή, 

τά στοιχεία ταϋτα ελειπαν πανταχοϋ. Δέν είναι δέ δυνατόν, 

άν δέν γνωρίζη τις τάς ίδιαιτέρας συνθήκας έκάστου κλά

δου -άπογραφής συνθέσεως, τρόπου εργασίας, παραγω

γικότητας κ.λ.π.- νά χαράξη μίαν σαφή γραμμήν καί νά 

διαγράψη βιομηχανικήν πολιτικήν. 

»Μέ τόν άγαπητόν πρόεδρο\! τοϋ Συνδέσμου ' Ελλήνων 

Βιομηχάνων κ. Δρίτσαν εσκέφθημεν δτι, διά νά προχωρή

σωμεν είς μίαν τοιαύτην ερευναν, θά επρεπε νά καταρτί

σωμεν επιτροπάς κατά κλάδον, rοστε νά άνεύρωμεν τάς 

άσθενείς πλευρaς καί νά διαγράψωμεν βιομηχανικήν πολι

τικήν κατά κλάδον. 'Απετάθημεν είς τό εξωτερικόν, είς 

τήν Γερμανίαν καί εiς τήν Διεθνή Τράπεζαν, ή όποία τηλε

γραφικως μaς συνέστησεν είδικόν οίκον, δ όποίος θά συ

νεργασθή μετά των 'Ελλήνων άρμοδίων διά τήν συλλογή ν 

των άπαραιτήτων στοιχείων πρός άντιμετώπισιν των προ

βλημάτων τής βιομηχανίας. 

>> · Ως πρός τόν τρίτον παραγωγικόν κλάδον, τό εμπόρι

ον, τό δποίον συνδέει τήν παραγωγήν καί τήν κατανάλω

σιν, είμαι ενήμερος των προβλημάτων τά όποία άνέφερεν ό 

κ. πρόε~ρος τοϋ 'Επιμελητηρίου Πειραιως είς τά πορί

σματα τής συσκέψεως καί δύναμαι λίαν ευχαρίστως νά σaς 

πληροφορήσω δτι τά πλείστα εξ αυτων εύρίσκονται εν τij 

επιλύσει των. ' Απομένουν μόνον λεπτομερειακά τι να θέ

ματα, τά όποία καί αυτά μέ τήν συνεργασίαν σας θά επιλυ

θω&'ι. Βεβαιωθήτε πάντως, δτι τά πορίσματα τής συσκέψε
ώς σας θά τύχουν εμπεριστατωμένης καί όχι προχείρου 

μελέτης. 

»Διά νά έπιτευχθοϋν δμως τά άνωτέρω, άπαιτοϋνται κε

φάλαια, τρείς δέ είναι αί πηγαί εξευρέσεως αυτων. Πρωτον, 

αί πιστώσεις τοϋ εξωτερικοϋ, δεύτερον, ό κρατικός προϋ

πολογισμός καί τρίτον, ή δραστηριοποίησις των Τραπε

ζων διά τής αυξήσεως των ίδιωτικων καταθέσεων έκ τής 

μεταφορaς είς αυτάς των ίδιωτικων άποταμιεύσεων». 

Στό τελευταίο τμήμα τής δμιλίας του, δ ύπουρ-
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γός Συντονισμοϋ άνέλυσε τίς προϋποθέσεις γιά τήν 

ισοσκέλιση τοϋ προϋπολογισμοϋ, άποκατάσταση 
τής τραπεζικής πίστεως καί, τέλος, τή συγκέντρωση 

καί επιμέτρηση κάθε μορφής φορολογικών επιβα

ρύνσεων προκειμένου νά επιτευχθεί ή δικαιότερη 

κατανομή τ&ν φορολογικών βαρών. 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ, τήν επαύριο τής παραιτήσεώς 

του άπό τό ύπουργείο Γεωργίας, άναφέρεται, μέ τήν 

εύκαιρία συζητήσεως στή Βουλή, στά κύρια σημεία 

τής γεωργικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Οί άπό

ψεις του άποδόθηκαν, σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδη

σεογραφικό δελτίο, ώς έξή ς: 

' Επί τοϋ θέματος τής Α ΤΕ, λέγει δτι δ τόκος, τόν δποίον 

πληρώνει αϋτη πρός τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος ό.ποφά

σει τής Κυβερνήσεως, περιωρίσθη ήδη είς 1% μόνον. Τό 
ποσοστόν αύτό ήτο παλαιότερον 3Yz% καί περιωρίσθη είς 
2%, σήμερον δμως, έκτός τών δανείων τοϋ ΟΧΟΑ, δλαι αί 
liλλαι πιστώσεις τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος πρός τήν 

Α ΤΕ βαρύνονται μόνον μέ I %. 
Συνεχίζων, τονίζει δτι ή Κυβέρνησις καί iδί~ δ πρόε

δρος αύτής έπιδεικνύει ηuξημένον ένδιαφέρον διά τούς 

αγρότας. 'Υπενθυμίζει δτι έδημιουργήθησαν 750 αγροτικά 
iατρεία καί δτι liλλα 450 είναι ετοιμα νά τεθοϋν εiς λει
τουργίαν καί τονίζει δτι διά πρώτην φοράν θά έξυπηρετη

θή κατ' αuτόν τόν τρόπον δ αγροτικός κόσμος. Διά τήν 

iατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν λέγει δτι θά επρεπε νά 

ύπάρχη διά κάθε χωρίον, αλλά τοϋτο είναι άδύνατον. 

· Ερωτηθείς διά τάς κοινωνικάς ασφαλίσεις τών αγρο

τών, λέγει δτι εiς καμμίαν χώραν τής Εuρώπης δέν ύπάρχει 

κοινωνική ό.σφάλισις τών ό.γροτών. 'Ομιλών διά τήν έπιδό

τησιν τών λιπασμάτων, λέγει δτι αϋτη έτριπλασιάσθη 

eναντι τοϋ παρελθόντος ετους καί προσθέτει δτι καταβάλ

λονται προσπάθειαι διά τήν έξασφάλισιν λιπασμάτων εiς 

χαμηλοτέρας τιμάς καί δτι σήμερον έπέδωσε σχετικόν έμ

πιστευτικόν ύπόμνημα εiς τόν κ. πρωθυπουργόν. · Αναφέ

ρει επίσης τήν διά πρώτην φοράν από 15ετίας αποζημίωσιν 

τών αγροτών, τών δποίων τά ζώα επετάχθησαν κατά τόν 

ό.λβανικόν πόλεμον καί τονίζει δτι αί πιστώσεις διά τά 

μικρά εγγειοβελτιωτικά εργα εδιπλασιάσθησαν καί δτι 

έχορηγήθησαν ποσά καί πέραν τών πιστώσεων αuτών. 

'Όσον ό.φορά τάς πιστώσεις πρός τήν Α ΤΕ παραδέχεται 

δτι είναι αύται ανεπαρκείς, άλλά τονίζει τήν σημασίαν τοϋ 

γεγονότος δτι ό ρυθμός τών πιστώσεων βαίνει συνεχώς 

αuξανόμενος. Δηλοί δτι μελετάται καί έλπίζεται νά λυθή 

τό μέγα θέμα τής έπαρκοϋς προικοδοτήσεως τής Α ΤΕ καί 

έξαίρει τήν σημασίαν τοϋ διορισμοϋ 400 γεωπόνων είς χω
ρία, ό.πό τά όποία δέν θά έπιτρέπεται νά ό.πομακρύνωνται. 

Διά πρώτην φοράν, συνεχίζει, αντιμετωπίζεται ή επιστη

μονική μελέτη τών έδαφών, πράγμα πού εχει τεραστίαν 

σημασίαν διά τήν καλυτέραν αξιοποίησίν των καί εiς τό 

όποίο θά συμβάλη ή ϋπαρξις ένός τουλάχιστον γεωπόνου 

είς 2-3 χωρία. Περαιτέρω, λέγει δτι προβλέπει μεγάλην 

καλλιέργειαν ζακχαροτεύτλων εiς τάς πεδιάδας Θεσσαλίας 

καί Μακεδονίας διά τήν τροφοδότησιν τοϋ έργοστασίου 

ζακχάρεως. Συντόμως θά κατατεθή νομοσχέδιον ενοποιή

σεως τών ύπηρεσιών εγγειοβελτιωτικών εργων, τοϋ όποίου 

ή σημασία είναι μεγάλη. 

• Επί τοϋ θέματος τής συγκεντρώσεως τοϋ σίτου, λέγει 
δτι χθές παρέδωσεν εiς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 

δλα τά σχετικά eγγραφα καί ελπίζει δτι περί τό τέλος τής 

έβδομάδος θά εξαyγελθοϋν τά μέτρα προστασίας τοϋ σίτου, 

τά όποία θά ίκανοποιήσουν, ώς ελπίζει, τούς σιτοπαραγω

γούς. «Εlχον ύποσχεθή», λέγει, «δτι τά μέτρα αuτά θά 

έξαγγελθοϋν κατά τόν θερισμόν. ' Ο θερισμός εiς ώρισμέ

νας περιφερείας ήρχισεν. Είς liλλας θά ό.ρχίση συντόμως. 

Φυσικά δέν πρόκειται νά περιμένωμεν νά ό.ρχίση καί εiς 

τάς όρεινάς περιφερείας. ·Αλλά, δπως γνωρίζετε, είναι 

χρονιές πού ό θερισμός γίνεται όψίμως λόγω τοϋ καιροϋ 

καί νομίζω δτι εάν τά μέτρα εξαγγελθοϋν εστω καί μετά 10 
ήμέρας θά εχη τηρηθή ή ύπόσχεσις τήν δποίαν σάς εδω

σα». 

·Αντί τής προσυγκεντρώσεως ή όποία έφηρμόσθη εiς 

ίiλλην περίοδον διά τήν ένίσχυσιν τών σιτοπαραγωγών 

ό.πεφασίσθη ό διπλασιασμός τών θεριστικών δανείων. 

Διά τήν καταπολέμησιν τών ασθενειών τής έλαίας, λέ

γει δτι, δταν οί έλαιοπαραγωγοί κατά πλειοψηφίαν πιστεύ

ουν δτι ή καταπολέμησις είναι δυνατή διά τήζ μελάσσης, 
τότε εiς τάς περιφερείας αuτάς θά έφαρμόζεται ή μέθοδος 

αuτή, ό.λλά δταν δέν πιστεύουν εiς αuτήν δέν είναι όρθόν 

νά ύποχρεοϋνται εiς τήν έφαρμογήν της. Δηλοί δτι θά γίνη 

πειραματικός ραντισμός έλα ιών δι· έλικοπτέρου, δ δποίος 

θά γενικευθή εάν επιτύχη, καί τονίζει τά έξής σχετικώς μέ 

τήν καταπολέμησιν τοϋ δάκου: «Σάς φέρω τήν εuχάριστον 

πληροφορίαν δτι οί πειραματισμοί καταπολεμήσεως τοϋ 

δάκου δι' άβλαβων φαρμάκων, οί δποίοι επέτυχον εiς τήν 

Ίταλίαν, θά εφαρμοσθοϋν καί εiς τήν 'Ελλάδα ό.μέσως. 

'Ολίγα κιλά τοϋ νέου φαρμάκου μάς παρεχωρήθησαν 

ήδη». 

Καί ό πρώην ύπουργός Γεωργίας κατέληξε: 

«Βλέπετε λοιπόν δτι μία Κυβ~ρνησις 8μήνου διαρκείας 

δύναται εiς τόν γεωργικόν τομέα νά έμφανισθή ενώπιόν 

σας ύπερήφανος καί νά σάς είπη τί eπραξε. Καί δέν είναι 

όλίγα αuτά τά όποία επραξεν. Είναι πράγματι πράγματα, τά 

όποία έάν έπί ετη τά είχε κάνει, θά εδικαιοϋτο ύπερηφάνως 

νά τά εξαyγείλη. Καί επίσης παρουσίασεν ενώπιόν σας 

προγραμματισμένας iδέας έντελώς βασικάς, αί δποίαι ό.πο

δεικνύουν δτι έφεξής θά ύπάρχη διά τήν έλληνικήν γεωρ

γίαν ό.πό ό.πόψεως Κυβερνήσεως μία προγραμματισμένη 

σκέψις, ό.λλά καί, με νομοθετικά μέτρα, μία προγραμματι

σμένη εφαρμογή . 

» Ύ πάρχουν μερικά βασικά θέματα, καί έάν έξακολου

θήσωμεν νά τά άγνοοϋμεν, δέν θά ήμπορέσωμεν νά όρθο

ποδήσωμεν, δσαδήποτε καί έάν λέγωμεν άπ' αuτοϋ τοϋ 

βήματος καί δσαδήποτε προστατευτικά μέτρα καί liν λά

βωμεν διά τόν άγρότην. Τό ζήτημα τής διαρθρώσεως τής 

παραγωγής, τό όποίον έτόνισα προηγουμένως, ωστε νά 

καθοδηγηθή ή παραγωγή πρός προϊόντα συμφέροντα τήν 

έθνικήν οίκονομίαν καί συμφέροντα τόν άγρότην, είναι 

θέμα βασικόν, διά τό δποίον πρέπει μία φωτεινή διοίκησις 

τής γεωργίας νά επιμείνη περισσότερον άπό δλα τά liλλα 

τής τρεχούσης διοικήσεως. 

»'Ένα liλλο βασικόν θέμα είναι τό τής διαβρώσεως τών 

εδαφών μας ύπό τών χειμάρρων, οί δποίοι εντός 20ετίας 
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κατέστρεψαν περί τό I \ι2 έκατ . στρεμμάτων. 'Ε π' αuτου 

είμαι εiς τήν εuχάριστον θέσιν νά σας είπω 9τι εχομεν 

ετοιμάσει προγραμματικήν εργασίαν , τήν όποίαν χθές πα

ρέδωσα εiς τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως»J3. 

I ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

' Ο ύπουργός Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, άνακοινώ

νει στή Βουλή τηλεγράφημα πού άπηύθυνε ή 'Εθναρ

χία τής Κύπρου πρός τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμαν

λή: 

«Καταγγέλλομεν τουρκικάς ιδμότητας άπειλούσας εξόν

τωσιν έλληνικου πληθυσμοί) τής νήσου. 'Απευθύνομεν 

θερμήν εκκλησιν πρός έλληνικήν Κυβέρνησιν διά τήν 

liμεσον διπλωματικήν επέμβασιν καί άνάληψιν ταχείας καί 

άποφασιστικής πρωτοβουλίας διά τήν προστασίαν κινδυ

νευούσης ζωής καί περιουσίας των ·Ελλήνων τής νήσοω>. 

Καί ό ύπουργός, άφοϋ άναφέρθηκε καί σέ τηλε

γράφημα τής Έθναρχίας πρός τό Προεδρείο τής 

Βουλής, μέ παραπλήσιο περιεχόμενο, κατέληξε : 

«'Εν συνεχεί~ τούτου, θέλω νά δηλώσω δτι ή Κυβέρ

νησις ijδη' άπό ήμερων, άφ, ής δηλαδή άνέκυψεν αuτό τό 

νέον γεγονός, ελαβεν δλα τά ενδεικνυόμενα μέτρα πρός 

πάσαν κατεύθυνσιν διαμαρτυρηθείσα καί προβaσα εiς πάν 

διπλωματικόν διάβημα, τό όποίον Ί'jδύνατο νά κάμη πρός 

παρεμπόδισιν η πρός άναχαίτησιν αuτής τής τραγικής κα

ταστάσεως. 

»Ποία είναι αuτά τά μέτρα; 'Εν ταίς λεπτομερείαις, δέν 

δύνανται αuτήν τήν στιγμήν, χωρίς ζημίαν τής ύποθέσεως 

νά άνακοινωθοiJν». 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Σέ δηλώσεις του, ό Βρετανός πρωθυπουργός, 

'Άντονυ Ήντεν, ύποστηρίζει δτι τό Κυπριακό δέν 

άποτελεί άποικιακό fj διμερές πρόβλημα μεταξύ 

·Ελλάδος καί Τουρκίας, άλλά διεθνές ζήτημα μέ εύ

ρύτερες διαστάσεις καί έπιπτώσεις, αναφέρεται στά 

πετρέλαια τής Μέσης 'Ανατολής, ώς πηγών ένερ

γείας γιά τή βρετανική βιομηχανία, καί έξαίρει τή 

σημασία τών βάσεων στήν Κύπρο γιά τήν προάσπι

ση των άγγλικών συμφερόντων στή νευραλγική αύτή 

ζώνη. «'Απώλεια τής Κύπρου», καταλήγει, «σημαί

νει άπώλεια όρισμένων έγκαταστάσεων γιά τήν προ

στασία τοϋ άνεφοδιασμοϋ σέ πετρέλαια καί άπώλεια 

τών πετρελαίων σημαίνει άνεργία καί λιμό στή Βρε

τανία». 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Αί χθεσιναί δηλώσεις τού πρωθυπουργού τής 

'Αγγλίας άπεκάλυψαν τάς πραγματικάς σκέψεις τής 

βρετανικής Κυβερνήσεως. Μέχρι σήμερον, ή Μεγά

λη Βρετανία ήρνείτο τήν αvτοδιάθεσιν εlς τόν κυ

πριακόν λαόν -τόν μόνον εvρωπαϊκόν λαόν ό όποί-

ος τελεί ύπό άποικιακόν καθεστώς- μέ τό έπιχείρη

μα δτι λό~γοι στρατηγικοί, εlδικοί καί γενικώτεροι, 

έπέβαλλον τήν διατήρησιν τής έπί τής νήσου βρετα

νικής κυριαρχίας. 

)) ·Η 'Ελλάς άπό πολλού χρόνου καί κατ' έπανά
ληψιν είχε δηλώσει δτι άνεγνώριζεν εlς τήν Μεγά

λην Βρετανίαν τόν στρατηγικόν tλεγχον έπί τής νή

σου, διά τού όποίου θά έξησφαλίζοντο πλήρως τά 

παρ, αvτής προβαλλόμενα στρατηγικά συμφέροντα. 

'Ακόμη καί πέραν τών ύπαρχουσών έπί τής νήσου 

βάσεων, ή 'Ελλάς ένεφανίσθη πάντοτε πρόθυμος νά 

παράσχη προσθέτους έγγυήσεις διά τά στρατηγικά 

συμφέροντα τής Μεγάλης Βρετανίας καί τοv έλευθέ

ρου κόσμου, εlς τρόπον ωστε τό περί στρατηγικών 

άναγκών έπιχείρημα τής βρετανικής Κυβερνήσεως 

νά καθίσταται άβάσιμον. ΥΗδη, δμως, άποκαλύπτε

ται δτι, δσα έπί τόσον χρόνον έπε καλείτο ή βρετανι

κή Κυβέρνησις διά νά έντυπωσιάση καί παραπλανή

ση τούς δημοκρατικούς λαούς, ήσαν προσχήματα. 

Κατά τρόπον ύ'Jμόν, διά στόματος του πρωθυπουργού 

αvτής έκθέτει τούς πραγματικούς λόγους τής άρνή

σεως τής αvτοδιαθέσεως του κυπριακού λαοv, οί 

όποίοι ά)iαφέρονται πρωτίστως εlς τά έπί τών μεσα

νατολιΚιi?'V πετρελαίων οlκονομικά της συμφέροντα. 
)) 'Ασχέτως του δ τι καί αvτά τά ύλικά συμφέρον

τα, δπως καί τά στρατηγικά -τά όποία εύρίσκονται 

έν συναρτήσει- έάν έπραγματοποιείτο ή αvτοδιά

θεσις έν Κύπρφ συμφώνως πρός τάς έλληνικάς άπό

ψεις, θά διησφαλίζοντο πληρέστερον, ή ύ'Jμή προβο

λή αvτή καθ' έαυτήν καθαρώς ύλικών συμφερόντων 

πρός κατάπνιξιν τών ήθικών δικαίων ένός πολιτισμέ

νου λαοv, γεννά εlς δλους θλιβερωτάτας σκέψεις. 

'Αλλά ή όμολογία τής άληθείας πάντοτε ύ'Jφελεί. Οι' 

λαοί του έλευθέρου κόσμου, οί όποίο ι άκόμη πιστεύ

ουν εlς τάς άρχάς τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύ

νης, δύνανται χάρις εlς τάς όμολογίας τοv Βρετανού 

πρωθυπουργού νά έκτιμήσουν καλύτερον τά χαμηλά 

αϊτια, διά τά όποία τό αϊτημα περί αvτοδιαθέσεως του 

κυπριακού λαού συναντά τήν πείσμονα άρνησιν τής 

βρετανικής Κυβερνήσεως. 

)) Ή έλληνική Κυβέρνησις, ένισχυμένη ήθικώς 
άπό τάς άποκαλυπτικάς αvτάς δηλώσεις τοv Βρετα

νού πρωθυπουργού, θά συνεχίση τήν προβολήν τοv 

αlτήματος τής αvτοδιαθέσεως του κυπριακού λαού μέ 

τήν άκλόνητον πίστιν δτι τά 'Ηνωμένα ΥΕθνη καί 

όλόκληρος ό πολιτισμένος κόσμος θά άρνηθούν νά 

παραδεχθούν δτι τά ύλικά συμφέροντα έπί τών πε

τρελαίων -τά όποία άλλωστε, όσονδήποτε καί άν 

είναι ταπεινά, δέν τίθενται έν κινδύνφ κατά τήν έλ

ληνικήν άποψιν- δύνανται νά έπικρατήσουν τών 

ήθικών άρχών τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνηρ). 

Μέ τήν ϊδια εύκαιρία ό Βρετανός πρωθυπουργός 

είχε κατηγορήσει τήν έλληνική Κυβέρνηση δτι ύπο-
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θάλπει τό φανατισμό καί, εiδικότερα, είχε προσάψει 

στό Ραδιοφωνικό Σταθμό 'Αθηνών τήν κατηγορία 

δτι ύποκινεί τήν τρομοκρατία στήν Κύπρο . 

Οί μομφές των Βρετανών iθυνόντων, οί όποίες 

καί βαθμιαία θά ενταθουν, αντικατόπτριζαν καί τήν 

εντύπωση του Λονδίνου δτι ή έλληνική Κυβέρνηση 

η ταν ουσιαστικώς ύποχείρια των εξτρεμιστών. 'ο 

Βρετανός πρεσβευτής στήν 'Αθήνα, Σέρ Τσάρλς 

Πήκ, τήν είχε χαρακτηρίσει ώς «τόσο ευαίσθητη 

στίς πιέσεις των εξτρεμιστών ωστε νά μήν είναι δυ

νατό νά αναμένεται δτι θά ενεργήσει μέ ύπευθυνότη

τα στό πεδίο της εξωτερικfjς πολιτικfjς». Σέ άλλη 

εκθεσή του, ό "Αγγλος διπλωμάτης επεσήμαινε δτι ή 

Κυβέρνηση των 'Αθηνών ύπερέβαλλε σέ αδιαλλαξία 

καί τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Τό γεγονός τfϊς 

παραιτήσεως του Σ. Θεοτόκη είχε, κατά τήν άποψή 

του, επιβεβαιώσει τήν επικράτηση στούς κόλπους 

της των ακραίων θέσεων. 
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'Όταν ό Κ. Καραμανλής άνέλαβε γιά πρώτη φορά τή διακυβέρνηση τής χώρας, ή έλληνική οίκονο

μία, παρά τά σημεία βελτιώσεως πού θά ήταν δυνατό νά έντοπιστοϋν στή διάρκεια ίδιαίτερα τής τριετίας 

1952-1955, εφερε τά γνωρίσματα τής στενότητας καί τής αίσθητής καθυστερήσεως σέ σχέση μέ τά 
άντίστοιχα μεγέθη στόν εύρύτερο εύρωπαϊκό χώρο. Οί πληθωριστικές πιέσεις, τά έλλείμματα τοϋ προϋ

πολογισμοί> καί, γενικότερα, τοϋ δημοσιονομικοί> ίσοζυγίου καί τοϋ ίσοζυγίου έξωτερικών πληρωμών, ή 

νομισματική καί οίκονομική άστάθεια, σέ συνάρτηση μέ τή συνακόλουθη δυσλειτουργία τοϋ τραπεζικοί> 

συστήματος καί τήν έλλιπή χρηματοδότηση τοϋ παραγωγικοί> τομέα, συνέθεταν όρισμένα άπό τά 
περισσότερο εκ δη λα συμπτώματα βαθύτερων όργανικών καί συγκυριακών άδυναμιών. ·Η είδικότερη 

είκόνα τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας άνέδινε τήν αίσθηση ένός εξακολουθητικά αξεπέραστου 

φαύλου κύκλου πού κατέληγε νά άναστέλλει τήν πρόοδο στήν εύρύτερη εκταση τής έλληνικής οίκονο

μίας. 'Η έξάρτηση άπό τήν έξωτερική βοήθεια διεύρυνε τίς έπιπτώσεις άπό τό έπίπεδο τής οίκονομίας 

στό εύρύτερο πεδίο τής έσωτερικής πολιτικής ζωής καί τής διεθνοϋς θέσεως τής χώρας. 

Στή δραστική έντούτοις aντιμετώπιση τοϋ οίκονομικοϋ προβλήματος τής χώρας, ό Κ. Καραμανλής 

παρωθήθηκε, πέρα καί άπό κάθε είδικότερο συλλογισμό, άπό μία γενικότερη φροντίδα πού τόν διακατεί
χε εντονα άπό τά πρώτα πολιτικά του βήματα. ·Η εξοδος άπό τήν κατάσταση τής ύποαναπτύξεως καί ή 

άπαλλαγή άπό τό σύνδρομο τής πενίας άποτελοϋσαν, στή σκέψη του, στρατηγική έπιλογή καθοριστικά 

συνυφασμένη μέ τήν προοπτική τής άνόδου όχι μόνο τοϋ βιοτικοί> έπιπ~§ου, άλλά καί τών πολιτικών 

ηθών καί τής πολιτιστικής στάθμης τής χώρας. ·Η ·Ελλάδα θά όφειλε νά άπαλλαγεί άπό τήν μακραίωνη 

πενία, κύρια αίτία τής πολιτικής της κακοδαιμονίας ή μεταβολή τοϋ νοσηροί> πολιτικοί> κλίματος τοϋ 

τόπου ήταν συναρτημένη μέ τήν εξοδο άπό τό στάδιο τής οίκονομικής στασιμότητας. 'Απέναντι στό 

καθεστώς τής άνεργίας, τής ύποαπασχολήσεως, τοϋ χαμηλοί> βιοτικοί> έπιπέδου καί τής άνισης κατανο

μής τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος, έπιβαλλόταν νά έκδηλωθεί μιά συντονισμένη καί όρθολογική προσπάθεια 

γιά τήν όλοένα καί έντατικότερη έκμετάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας καί τήν 

αύξηση τοϋ έθνικοϋ προϊόντος καί τοϋ κατά κεφαλήν είσοδήματος. ·Η aποκατάσταση τής νομισματικής 

καί οίκονομικής σταθερότητας, βασισμένη στήν έπικράτηση συνθηκών όμαλής πολιτικής ζωής άλλά 

καί στή λήψη σειρίiς θετικών μέτρων, δημοσιονομικών γιά τήν έξασφάλιση πλεονασματικοί> προϋπολο
γισμοί>, νομισματικών η πιστωτικών γιά τήν προσέλκυση τών ίδιωτικών aποταμιεύσεων καί έλέγχου τής 

άγορίiς γιά τή δραστική μείωση τοϋ πληθωρισμοί>, θά άποτελέσουν τήν έδραία βάση γιά τήν έπίτευξη τοϋ 
άναγκαίου οίκονομικοϋ aλματος. ·Η άνοδική πορεία τής οίκονομίας καί ή αύξηση τοϋ έθνικοϋ είσοδή

ματος προορίζονταν, έξάλλου, νά δημιουργήσουν τίς προϋποθέσεις γιά τήν αποδοτική άσκηση καί τής 

κοινωνικής πολιτικής μέ κύριους άξονες τήν ίκανοποίηση τών άναγκών στούς κλάδους τής άσφαλίσεως, 

τής ύγείας καί τής πρόνοιας. 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

·Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, έξαγγέλλει 

τή λήψη σημαντικών μέτρων στό πεδίο τής οίκονο-

μικής πολιτικής- μέ είδική εμφαση στό πρόγραμ

μα δημοσίων έπενδύσεων: 

«Ή Κυβέρνησις, δπως διεκήρυξεν καί διά τών 
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προγραμματικών της δηλώσεων, άποδίδουσα πρω

ταρχικήν σημασίαν εlς τό οlκονομικόν πρόβλημα, 

ήσχολήθη εlς άλλεπαλλήλους συσκέψεις μέ αvτό 

καί άφοϋ έπεσήμανε τά άσθενή σημεία τής οlκονο

μίας τής χώρας, καθώρισε τά μέτρα έκείνα, διά τών 

όποίων θά έπιτευχθή ή βελτίωσις τής παρούσης κα

ταστάσεως. 

» Τά πιστωτικά καί τραπεζικά μέτρα διά τήν όμα
λωτέραν τροφοδότησιν τής παραγωγής, τά δημοσιο

νομικά μέτρα, διά τών όποίων έπιτυγχάνεται ή πρα

γματική Ισοσκέλισις τοϋ προϋπολογισμοϋ, τό έπηυ

ξημένον πρόγΑαμμα τών έπενδύσεων, τό όποίον δί

δεται σήμερον εiς τήν δημοσιότητα, έν συνδυασμφ 

μέ τάς συμβάσεις, αϊτινες ύπογράφονται όσονούπω 

καί άφοροϋν ουσιώδη διά τήν οiκονομίαν μας εργα, 

καί τέλος, τά νομοσχέδια περί παγωμένων πιστώσε

ων, περί έξηλεκτρισμοϋ καί Καπνικοϋ 'Οργανισμοϋ, 

τά όποία έγκριθέντα Ί]δη κατατίθενται τήν προσεχή 

έβδομάδα εlς τήν Βουλή ν, άποτελοϋν τόν πρώτον κύ

κλον βασικών μέτρων τής οlκονομικής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεως. 

»Διά τής πολιτικής αvτής ή Κυβέρνησις έκπλη

ρώνει τό καθήκον της, τό όποίον συνίσταται εiς τήν 

έξυπηρέτησιν τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου. Πρέπει, 

δμως, νά γίνη άπό δλους άντιληπτόν δτι μόνη ή 

φροντίς τής Κυβερνήσεως, όσονδήποτε καί aν εl

ναι πλήρης, δέν άρκεί διά τήν δημιουργίαν μιiiς κα

λυτέρας αf5ριον. 'Η δημιουργική δύναμις τοϋ λαοϋ 

εlναι πολλαπλασία έκείνης τήν όποίαν διαθέτει τό 

Κράτος, άρκεί τό Κράτος νά δημιουργήση τάς πολι

τικάς, οiκονομικάς καί ψυχολογικάς έκείνας προϋ

ποθέσεις, έντός τών όποίων οί πολίται, άξιοποιοϋν

τες τήν iδίαν αvτών δραστηριότητα, θά άγωνισθοϋν 

διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών τής ζωής των. 

»λογική καί άναγκαία συνέπεια τών άνωτέρω εl

ναι δτι ό λαός δέν δύναται νά ζητή άπό τό Κράτος νά 

διαθέτη περισσότερα έκείνων τά όποία εχει. 'Άλλω

στε, δταν ό λαός, άπό τόν όποίον τό Κράτος άντλεί 

τά μέσα, εlναι πτωχός, φυσικόν ε{ ναι καί τά μέσα τής 

Κυβερνήσεως νά εlναι περιωρισμένα. 'Εκείνο δμως 

τό όΠοίον δικαιοϋται ό λαός νά ζητή άπό τήν Κυβέρ

νησίν του είναι νά χρησιμοποιή τά όλίγα μέσα, τά 

όποία εχει εiς τήν διάθεσίν της, κατά τρόπον δίκαι

ον, σώφρονα καί εντιμον. 

»Συνεπώς, έν πολλοίς ή βελτίωσις τοϋ μέλλοντος 

τής χώρας εύρίσκεται εlς χείρας αvτοϋ τούτου τοϋ 

λαοϋ, ό όποίος θά πρέπει νά άντιληφθή δτι μόνον μέ 

μίαν καθολικήν καί εντονον προσπάθειαν όλοκλή

ρου τοϋ εθνους είναι δυνατόν νά αvξηθή οvσιωδώς τό 

έθνικόν μας εiσόδημα. 'Η αf5ξησις τοϋ έθνικοϋ μας 

εΙσοδήματος, άποτελοϋσα τήν βασική ν προϋπόθεσιν 

διά τήν εvημερίαν τοϋ λαοϋ μας, θά πρέπει νά κατα

στή καθολική καί άμετακίνητος έπιδίωξις δλων μας. 

»Ή Κυβέρνησις, δπως έτόνισα Ί]δη, πρός τήν 

κατεύθυνσιν αvτήν άφιερώνει δλας τάς φροντίδας 

της. Θά έπιτύχη δέ άσφαλώς εiς τήν προσπάθειάν 

της ταύτην, έφόσον θά εχη τήν κατανόησιν καί τήν 

ένεργόν συμπαράστασιν δλων τών πολιτών καί δλων 

τών τάξεων». 

Τό πρόγραμμα επενδύσεων --σύμφωνα μέ τήν 

επεξηγηματική άνακοίνωση-- περιλαμβάνει τίς άκό

λουθες κατηγορίες εργων: 

«ι. Τά ύπό έκτέλεσιν εργα τοϋ Προγράμματος Δημο

σίων' Επενδύσεων, δπως καί νέα εργα πού θά έκτελεσθοuν 

μέ τάς πιστώσεις τών δημοσίων έπενδύσεων. 

»2. Μεγάλα εργα iδιωτικοον έπενδύσεων πού άνάγονται 
στό μακροχρόνιο πρόγραμμα οiκονομικης άναπτύξεως. 

»3. 'Έργα άμέσου άποδόσεως πού θά έκτελεσθοϋν άπό 
τόν στρατό, μέ μηχανικά μέσα αότοϋ. 'Η παράτασις τοϋ 

τρέχοντος οiκονομικοϋ ετους μέχρι 3 ι ης Δεκεμβρίου ι 956 
καί περαιτέρω ή ταύτισις τοϋ οiκονομικοϋ πρός τό ήμερο

λογιακόν ετος εγιναν κατά πρώτιστον λόγον πρός διευκό

λυνσιν της έφαρμογης τοϋ κυβερνητικοί) Προγράμματος 

Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

»Οϋτω τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων διά τό 

ι 8μηνον άπό 'Ιουλίου ι 955 μέχρι Δεκεμβρίου ι 956, άνα
μορφωθέν περιλαμβάνει κρατικά εργα συνολικοϋ ϋψους 

δαπάνης 2.400 έκατ. δρχ., εiς τό όποίον συνυπολογίζεται 
ποσόν 600 έκατ. δρχ. άντιπροσωπεϋον τήν άξίαν τοϋ εiσα
χθησομένου έξοπλισμοϋ διά τήν κατασκευήν τοϋ διυλι

στηρίου πετρελαίου καί τήν συμβολήν τών πόρων της 

ΔΕΗ εiς τήν άνάπτυξιν τοϋ ένεργειακοϋ προγράμματος της 

χώρας . 

»Εiδικώτερον, κατά τό τρίτον έξάμηνον τοϋ οiκονομι

κοϋ ετους, ijτοι άπό 'Ιουλίου μέχρι Δεκεμβρίου ι 956, έκ 
τοϋ Προγράμματος τών 2.400 έκατ. δρχ. προβλέπεται νά 
έκτελεσθοϋν εργα άξίας ι .200 έκατ. δρχ., περιλαμβανομέ
νων τοϋ διυλιστηρίου πετρελαίου καί τών εργων έξηλε

κτρισμοϋ της ΔΕΗ. 

»' Αναλυτικώτερον, τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύ
σεων, ώς άνεμορφώθη διά τό παρατεθέν οiκονομικόν ετος 

μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ι956, περιλαμβάνει εργα τεσσά

ρων περιπτώσεων ώς κάτωθι: 

»α.'Έργα συνεχιζόμενα άπό τοϋ παρελθόντος καί περα

τούμενα μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ι 956. 
»β. ~Εργα συνεχιζόμενα άπό τοϋ παρελθόντος καί συνε

χισθησόμενα καί μετά τήν 3 ι ην Δεκεμβρίου ι 956. 
»γ. Νέα εργα περατούμενα μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 

ι956. 

»δ. Νέα εργα, τά όποία θά συνεχισθοϋν καί πέραν της 

3 ι ης Δεκεμβρίου ι 956. 

»'Η εiς τάς ώς liνω περιπτώσεις εργων κατανομή τοϋ 

συνολικοί) ϋψους των 1.800 έκατ. κρατικων έπενδύσεων 

κατά τομείς τοϋ Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων εχει 

ώς άκολούθως: 

»ι) Τομεύς γεωργίας-έγγειοβελ τιωτικοον-μικρων κοινω

φελών: 770 έκατ. δρχ., έξ ών 163 έκατ. δρχ. διά νέα εργα. 2) 
Τομεύς ένεργείας: 160 έκατ. δρχ. 3) Διυλιστήριον πετρε
λαίου: 97 έκατ. δρχ. 4) Τομεύς συγκοινωνιακων εργων: 297 
έκατ. δρχ., έξ ών 15 έκατ. δρχ. διά νέα εργα. 5) Τομεύς 
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τουρισμοu, εiς δν συμπεριλαμβάνονται καί τά μουσεία

μνημεία, 53 έκατ. δρχ., εξ ών 8 έκατ. δρχ. διά νέα εργα. 6) 
Τομεύς δημοσίας ύγείας: 33 έκατ. δρχ. 7) Τομεύς ύδρεύσε
ων: 3 I έκατ. δρχ. 8) Τομεύς οiκισμοu καί εργατικής κατοι
κίας: 83 έκατ. δρχ. 9) Τομεύς δημοσίων κτιρίων: 20 έκατ . 

δρχ. 10) Τομεύς εκπαιδεύσεως καί τεχνικής βοηθείας: 75 
έκατ. δρχ. I I) Τομεύς βιομηχανικών δανείων (μέσω 

ΟΧΟΑ): I I I έκατ. δρχ. 12) Διάφορα, μεταξύ των δποίων 
καί αί iχθυόσκαλαι 70 έκατ. δρχ. 

>>Διά τ&ν ώς άνω διατιθεμένων πιστώσεων επιτυγχάνον

ται τά κάτωθι aποτελέσματα: 

>>α. 'Επερατώθησαν κατά τό διανυόμενον οiκονομικόν 

ετος η aποπερατοuνται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1956 τά 
ακόλουθα εκ του παρελθόντος aρξάμενα εργα: 

>> I. Τομεύς γεωργίας-εγγειοβελ τιωτικ&ν-μικρ&ν κοι

νωφελών: Τά έργοστάσια επεξερ:γασίας πρασίνων ελαιών 

Βόλου, Στυλίδος, 'Αμφίσσης, ' Αγρινίου,' Αλμυροu καί τό 

ελαιουργείον τής ' Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής. Τά εγ

γειοβελτιωτικά εργα: 'Αντιπλημμυρικά Ξάνθης, εργα χει

μάρρου Βέργα, εκτροπή Πηνειοu Λαρίσης, εργα χειμάρ

ρου Κυράς Λαγκάδι, στραγγιστικά Κατερίνης, στραγγι

στικά Λιτοχώρου, χειμάρρου 'Ανθοφύτου, aρδευτικόν 

Προβατά, aρδευτικόν Κουδουνίων, ελους Βαρυκου , μελέτη 

ελους Νησίου, χειμάρρου Λαγκάδι Νεοχωρίου, aποξηραν

τικά Καρκαλοuς, χειμάρρου Ν. 'Απολλωνίας, aντιπλημ

μυρικά Νευροκοπίου, aρδευτικόν Κονίτσης, aποστραγγι

στικά Κοτσελιοu, aποστραγγιστικά Ρόπα, aρδευτικά Εύ

παλίου, aρδευτικά 'Α γ. Δημητρίου, aρδευτικά Ζαγοράς, 

aρδευτικά Σελασίας, μελέτη Λιβάδι Νάξου, aρδευτικόν 

'Α γ. Μαρίνης, μελέτη Καταφώρκου, aποστραγγιστικά Λά

μαρη (μελέτη), ιiποστραγγιστικά ~όρταρολ Λήμνου (μελέ

τη), aποστραγγιστικά Σούρτη, ιiποστραγγιστικά Βίγλας, 

aρδευτικόν Καστρίτσα, aποστραγγιστικά Νέας ' Αγχιά

λου, aποστραγγιστικά Τσαουσάνη, aρδευτικόν 'Αραχώ

βης, aρδευτικόν Πλατανιάς Κολυμπαρίου, aποστραγγιστι

κόν Σελάνων Καρδίτσης, aποστραγγιστικά Λίμνης Μακρή 

Ζακύνθου, στραγγιστικόν Στρατονίκης, aρδευτικόν Κου

δουνίων, τενάγη Φιλίππων, aξιοποίησις Καρά Τεπέ, aπο

στραγγιστικόν Σαγήνης, aποστραγγιστικόν Λαβάρων, 

στραγγιστικά Πιερίας, V δίκτυον Σερρών, στραγγιστικόν 
Νοτίας 'Αλμωπίας, στραγγιστικόν Διδυμοτείχου, στραγ

γιστικόν Σουφλίου, άλατοuχα v Αρτης, άλατοuχα έκβολ&ν 

'Αχελώου, άλατοuχα Θεσσαλονίκης, Σερρών, άλατοuχα 

Νέστου, άλατοuχα "Αρτης (νέον), άλατοuχα Σπερχειοu, 

άλατοuχα ' Αχελώου, ώς καί επείγοντα aντιπλημμυρικά 

εργα καί μελέτα ι εγγειοβελ τιωτικ&ν εργων καθ' &πα σαν 

τήν χώραν. 

>>Πέραν τ&ν ρητώς κατονομαζομένων εργων, εξησφα

λίσθη διά- τ&ν διατιθεμένων πιστώσεων, τό μέν ή χορήγη

σις πρός μέγαν aριθμόν γεωργών, μέσω τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης τής' Ελλάδος, μεσοπροθέσμων δανείων, διά τ&ν 

όποίων aντιμετωπίζεται ή προμήθεια εξοπλιστικών μέσων 

(aροτριώντων κ.λ.π. ζώων, μηχανημάτων κ.λ.π.), ώς καί 

ποικίλαι βελτιώσεις των γεωργικών επιχειρήσεων, τό δέ ή 

εκτέλεσις πλήθους μικρών κοινωφελών εργων, τ&ν δποίων 

ή επιλογή εχει aνατεθή εiς τά κατά νομούς νομαρχιακά 

συμβούλια, ή δέ σημασία διά τήν θεραπείαν καί ίκανοποί

ησιν τοπικών αναγκών, iδί<t εγγειοβελτιωτικών, είναι με

γίστη. ' Επίσης, ίκαναί πιστώσεις διατίθενται διά τόν επα-

ναποικισμόν των παραμεθορίων περιοχών. 

>>2. Τομεύς συγκοινωνιακών εργων: Αί εργασίαι ανα

καινίσεως τ&ν εθνικών δδ&ν: Γιδii-Κατερίνης, Τριπόλεως

Καλαμών, Τριπόλεως-Σπάρτης, Βόλου-· Αλμυροu, Λεβα

δείας-Δελφ&ν-' Ιτέας, Φλωρίνης-' Εδέσσης, Πανοράματος

Χορτιάτη, Διαβατά-Κιλκίς, Σωχοu-Λαγκαδii, Χανίων- ' Η

ρακλείου, νήσου Χίου, 'Αμφιλοχίας-Μεσορράχης, Λα

μίας-' Αταλάντης-Μαρτίνου, Ήρακλείου-Τυμβακίου, Λα

μίας-Καρπενησίου, νήσου Κεφαλληνίας, νήσου Κερκύρας, 

Σπάρτης-Γυθείου, νήσου Μυτιλήνης, Ταράψης-Μονεμβα

σίας. Αί γέφυραι: ' Αχελώου, Μενίνας, Βροσύνας, 'Ατσι

τοπούλου, Στρυμονικοu, Σαρβινίνων, Πύλης, Ραφίνας. Τά 

λιμενικά εργα: Πόρτο Λάγο, Λεωνιδίου, Μυκόνου, "Αν

δ ρου, Σπετσών, 'Ύδρας, Κατακώλου, Αiγίου, Πορτοχελί

ου, Σύρου, Μεσολογγίου, Ποτιδαίας, Νεαπόλεως, Βοι&ν, 

Θάσου. Τά εργα πεδίου &ερολιμένων 'Ελληνικοu, Κερκύ

ρας, Μυτιλήνης, Λήμνου καί ή φωτεινή σήμανσις &ερο

δρομίου 'Ηρακλείου. 

>>3. Τομεύς τουρισμοu-μουσείων-μνημείων: Τά κρατικά 

ξενοδοχεία: Καστοριάς, 'Οσίου Λουκά, Ζακύνθου, Δελ

φών, 'Αργοστολίου, Πύλου καί τό περίπτερον Κανονίου 

Κερκύρας. Αί τουριστικαί δδοί Κερκύρας-' Αχιλλείου, Λι

ανοκλαδίου-'Υπάτη ς, Κιάτου-Συκι&νος, Μυκόνου-' Α γ. 

Στεφάνου, Ζαχάρω-Καϊάφα, Παλ. Κορίνθου-" Αργους, Δι

στόμου-·Οσίου Λουκά, Καλαμπάκας-Μετεώρων, Κερκύ

ρας-Πέλεκα, ή ϋδρευσις 'Αρχαίας 'Ολυμπίας, δ ηλεκτρο

φωτισμός ' Αρχαίας 'Επιδαύρου, ή διαμόρφωσις όδικοu 

δικτύου 'Αρχαίας 'Επιδαύρου, τά λιμενικά εργα 'Αρχαίας 

'Επιδαύρου. 

»4. Τομεύς ύγείας: Αί έργασίαι συμπληρώσεως η έπε
κτάσεως εiς τά κρατικά νοσοκομεία: Δημόσιον Ψυχια

τρείον Θεσσαλονίκης, 'Υγειονομικόν Κέντρον Κομοτη

νής, 'Υγειονομικόν Κέντρον Βόλου, "Ασυλον 'Ανιάτων 

'Αθηνών, 'Ιπποκράτειον Νοσοκομείον 'Αθηνών, Κρατι

κόν Νοσοκομείον Καρδίτσης, Κρατικόν Νοσοκομείον 

'Αγρινίου, Κρατικόν Νοσοκομείον "Αρτης, Δημόσιον 

Μαιευτήριον 'Αθηνών, Δημόσιον Μαιευτήριον Θεσσαλο

νίκης, Νοσοκομείον Χατζηκώστα 'Ιωαννίνων, Σανατόριον 

Λαμίας, Κεντρικόν Νοσοκομείον Θεσσαλονίκης, Λαϊκόν 

Νοσοκομείον 'Αθηνών, Κρατικόν Νοσοκομείον 'Ιερό.πε
τρας, Κρατικόν Νοσοκομείον Κυπαρισσίας, Κρατικόν 

Νοσοκομείον Ναυπλίου, Κρατικόν Νοσοκομείον Φιλια

τ&ν, Κρατικόν Νοσοκομείον Χαλκίδος, 'Υγειονομικός 

Σταθμός Πάρου, 'Υγειονομικός Σταθμός Θήρας, 'Υγειο

νομικός Σταθμός Μήλου, 'Υγειονομικός Σταθμός 'Ακρο

πόλεως, ·Υγειονομικός Σταθμός Δάφνης. 

»5. Τομεύς εργατικής κατοικίας: Αί εργατικαί κατοικί

αι Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Φιλαδελφείας, Βόλου, Ρόδου, 

Μεσολογγίου, Θεσσαλονίκης, Πατρών. 

»6. Τομεύς δημοσίων κτιρίων: Τά διοικητήρια Θεσσα
λονίκης, Καλαβρύτων, 'Αγίου Νικολάου Κρήτης, Παρα

μυθιάς, Χίου, Ναούσης. Τό Δ ' τελωνείον Πειραιώς. Οί 

σταθμοί Χωροφυλακής: Πολυνερίου Κοζάνης, Φρουράς 

Ραδιοσταθμοu Περαίας, &ποθήκη Σάνιτας ' Αστυνομίας 

Πόλεων, Χειμάρρου Σερρών, Σκύρου, Ρεθύμνης, 'Ανωτά

τη Διοίκησις Χωροφυλακής Δυτικής 'Ελλάδος, Νίψης, 

'Έβρου, 'Αράξου, ' Αχαίας, Ποταμοu Δράμας, Βροντοuς 

Σερρών, Ν. Πέλλης, Ριζίων 'Έβρου, κτίριον Τριγλίας (Ρα

φίνας). Τά δικαστικά μέγαρα καί φυλακαί Καρδίτσης, 
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Σταυροπόλεως, Νεαπόλεως Κρήτης, Φρουρaς φυλακών 

Λευκάδος, 'Αμφίσσrjς, επέκτασις νοσοκομείου κρατουμέ

νων 'Αθηνών. Τό κτίριον του ύπουργείου Κοινωνικής 

Προνοίας . 

>>7. Τομεύς παιδείας: Αί εργασίαι ανακαινίσεως καί 
συμπληρώσεως τών Α' καί Β' Γυμνασίων Πατρών, Κυπα

ρισσίας, Δοξάτου, ΣΤ' 'Αθηνών, Καλαμπάκας, Χαλανδρί

ου, Μεσσήνης, Κιλκίς, Μελιγαλa καί Ζωσιμαίας Σχολής 

' Ιωαννίνων. Τά κτίρια' Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 

Σχολής Θεωρητικών 'Επιστημών, Γεωπονικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, Μετεωροσκοπείου Πανεπιστημίου Θεσ

σαλονίκης. Αί επαγγελματικαί σχολαί Παπαφλέσσας Κα

λαμών, Πυθαγόρας Καβάλας, Μαυρογένειος Σάμου, Λεβα

δείας, ' Αριστοτέλης Θεσσαλονίκης, 'Ηράκλειτος Νικαί

ας, Δημόκριτος Χαλκίδος, Παπάφειος Θεσσαλονίκης, 

Νηρεύς Ρόδου . 

>>β. Συνεχίζεται ή εκτέλεσις τών ακολούθων aπό τοu 

παρελθόντος dρξαμένων καί μή περαιουμένων μέχρι τέ

λους Δεκεμβρίου \956 εργων. 
>>ι . Τομεύς γεωργίας-εγγειοβελτιωτικών-μικρών κοινω

φελών: Τών εγγειοβελτιωτικών εργων Θεσσαλίας, 'Αλι

άκμνονος, 'Αξιοu, Λαψίστης, ' Αχελώου, Νέστου, Στρυ

μώνος, 'Έβρου, Κάρλας, άντιπλημμυρικά Πηνειοu, 'Ηλεί

ας, εγγειοβελτιωτικά 'Αράχθου, Λούρου, μελέτης Νέστου, 

aρδευτικοί! ' Αναγεννήσεως, άρδευτικοu Σερρών, χειμάρ

ρου Χαβρία, άρδευτικοu Πεπονιaς, μελέτης ' Αλμωπίας, 

μελέτης Καλαμa, aρδευτικοί! "Αρτης, aρδευτικοί! Μάτι 

Τυρνάβου, aρδευτικοί! Γιακάδων, aποστραγγιστικοί! Τρι

νάσσου, aποστραγγιστικοί! Χειμαδίτιδος, aποστραγγιστι

κοί! Ξυνιάδος, aποστραγγιστικοί! Τοtβασης, ύδρεύσεως 

Χρυσουπόλεως, aρδευτικοί! Δυτικής Στυμφαλίας, aρδευτι

κοί! Μέγδοβα, aποστραγγιστικοί! Λαγκάτσας, άρδευτικοu 

Τριποτάμου, aρδευτικοί! Βόδα, ι ι ου δικτύου Σερρών, aντι

πλημμυρικά Πολυάνθου, άποστραγγιστικοu Βόλβης . 

>>2 . Τομεύς ενεργείας: Συνεχίζονται αί ύπό εκτέλεσιν 
εργασίαι κατασκευής ύδροηλεκτρικοu εργοστασίου Μέ

γδοβα, γραμμών μεταφορaς ενεργείας, γραμμών διανομής 

καί άλλαγών εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

>>Διυλιστήριον πετρελαίου : Συνεχίζονται αί ύπό εκτέ

λεσιν εργασίαι άνεγέρσεως του διυλιστηρίου πετρελαίου, 

τών δεξαμενών aποθηκεύσεως dργοu πετρελαίου καί προϊ

όντων διυλιστηρίου, ώς καί τών σωληνώσεων μεταφορaς 

dργοu πετρελαίου . 

>>3. Τομεύς συγκοινωνιακών εργων: Αί εργασίαι ανα
καινίσεως τών εθνικών όδών Τριπόλεως- 'Ολυμπίας, Τρικά

λων-' Ιωαννίνων, Μουργκάνι-Γρεβενών, Καρδίτσης-Φαρ

σάλων, Λαμίας-' Αλμυροί!, ' Αργαλαστής-Καραβώματος, 

Λειβανάτων-Καμένων Βούρλων, Βουλιαγμένης-Σουνίου, 

Χαλκίδος-Αiδηψοu, 'Αθηνών-' Ισθμίας, ' Αμφίσσης-Ναυ

πάκτου, Σπάρτης-Καλαμών, Πτολεμα'ίδος-Βεύης, Λαρί

σης-Τεμπών-Κατερίνης, Πολυγώνου-' Αρναίας, 'Αρδανί

ου-' Υψάλων, Φερρών-Διδυμοτείχου, Διδυμοτείχου-Συνό

ρων, 'Ηρακλείου-Άγ. Νικολάου, δικτύου 'Ικαρίας . Κα

τασκευής τών γεφυρών 'Έβρου, ' Αχελώου (Κατοχής), 

"Αρδα, 'Αξιουπόλεως . Κατασκευής τών λιμενικών εργων 

Κερκύρας, Ρεθύμνου. Τών εργων πεδίου dερολιμένος Ρό

δου, τής προμηθείας καί εγκαταστάσεων σταθμών Vor εiς 
"Αραξον, Θεσσαλονίκην, 'Αθήνας καί Σητείαν . Τών ύπό 

εκτέλεσιν εργων ασφαλείας καί βελτιώσεως γραμμής σι-

δηροδρομικών δικτύων ΣΕΚ καί ΣΠΑΠ, διαπλατύνσεως 

τής σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λαρίσης καί προι.ίη

θείας τροχαίου σιδηροδρομικοί! ύλικοu καί στρωτήρων. 

>Α. Τομεύς τουρισμοu-μουσείων-μνημείων: Τής όδοu 

Σαμοθράκης, τουριστικών ξενοδοχείων Σκύρου καί Πά

ρου, περιπτέρου ' Αγίου Δημητρίου Λαμπαδιάρη, παραλια

κής Λεωφόρου Κερκύρας, όδοu 'Ανδριτσαίνης-Ναοu 

'Επικουρίου ' Απόλλωνος, 'Εθνικοί! ' Αρχαιολογικοί! 

Μουσείου 'Αθηνών, 'Ωδείου 'Ηρώδου 'Αττικοu, ναοu 

'Αφαίας Αiγίνης, μνημείων Δήλου, Μυκηνών, Κνωσοu καί 

ναοu Ποσειδώνος Σουνίου. 

>>5. Τομεύς δημοσίας ύγείας: Αί εργασίαι επεκτάσεως 
Δημοσίου Ψυχιατρείου ' Αθηνών, ανεγέρσεως κρατικών 

νοσοκομείων Δράμας, Πειραιώς, Κοζάνης καί Σερρών, 

Σανατορίου ' Ασβεστοχωρίου. 

»6. Τομεύς ύδρεύσεως: Συνεχίζονται τά ύπό εκτέλεσιν 
εργα ύδρεύσεως καθ' liπασαν τήν χώραν . 

»7. Τομεύς οiκισμοu: Συνεχίζεται ή στεγαστική aποκα

τάστασις πολεμοπαθών καί συμμοριοπλήκτων, άστών 

προσφύγων, επαναπατριζομένων όμήρων, πλημμυροπαθών, 

προσφύγων ΟΗΕ καί ή dνέγερσις λαϊκών κατοικιών. 

»8. Τομεύς δημοσίων κτιρίων: Τών διοικητηρίων 'Ιω
αννίνων, Σερρών, 'Αμφίσσης καί Σητείας . Τών φυλακών 

'Ωρωποί! καί Τρικάλων. 

»9. Τομεύς εκπαιδεύσεως: Τών σχολικών κτιρίων Α' , 

Β', Γ', Δ', Ε', ΣΓ, Η' καί Θ', τών Γενικών 'Επιθεωρή

σεων. Τών νέων κτιρίων του Πολυτεχνείου, τής αiθούσης 

Γεωργίου 'Αβέρωφ, τοu ύδροτεχνικοu εργαστηρίου , τοu 

εργαστηρίου aντοχής ύλικών, τής Σχολής Γκίνη, τοu Χη

μείου Πανεπιστημίου ' Αθηνών καί τοu εργαστηρίου 'Υγι

εινής Πανεπιστημίου ' Αθηνών. Τών επαγγελματικών σχο

λών, Εύκλείδης Θεσσαλονίκης, 'Ηρακλείου Κρήτης, Τρι

πόλεως, Βόλου, Γεωργίου Σταύρου 'Ιωαννίνων, Σεβαστο

πουλείου 'Αθηνών, Ξάνθης, Βερναρδάκη Μυτιλήνης, Πα

παστρατείου ' Αθηνών . 

»γ . Γίνεται εναρξις τής εκτελέσεως τών ακολούθων νέ

ων εργων, τά όποία περατοuνται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 

1956. 
»ι. Τομεύς Γεωργίας-εγγειοβελτιωτικών-μικρών κοι

νωφελών: 'Εργοστασίου πρασίνων ελαιών 'Αγίου Κων

σταντίνου, εργοστασίου aφυδατώσεως γάλακτος Λαμίας, 
εκκοκιστηρίων βάμβακος Λαρίσης, Καρδίτσης, Πρεβέζης . 

Τά εγγειοβελτιωτικά εργα : Χείμαρρος 'Εξαπλατάνου 

'Αλμωπίας, χείμαρρος Παλαιοπόταμος Καστοριaς, χεί

μαρρος Φραγκόβρυσης 'Αρκαδίας, άρδευτικά Δελιανών 

Χανίων, στραγγιστικά Όρφανίου, aρδευτικά Έπταμύλων 

Σερρών, aρδευτικά Λιμένος Θάσου, aντιπλημμυρικών 

'Αγίου' Αναργύρου Σερρών, άποστραγγιστικών ελους Πά

παρι, ώς καί διάφορα μικρά εργα, μελέται καί τοπογραφή

σεις διαφόρων εγγειοβελτιωτικών εργων καθ ' liπασαν τήν 

χώραν. 'Επίσης, διατίθενται πιστώσεις δι ' εκτέλεσιν γεω

τρήσεων πρός dνεύρεσιν ύπογείων ύδάτων. 

»Πέραν τών aνωτέρω άναφερομένων εργων, σημαντι

κόν μέρος τών πιστώσεων προορίζεται διά τήν χρηματοδό

τησιν νέων μεσοπροθέσμων δανείων πρός γεωργούς μέσω 

τής ΑΤΕ, ώς καί διά νέα μικρά κοινωφελή εργα. 

»2. Τομεύς συγκοινωνιακών εργων: Μελέται παραλλα

γής Καστανιaς, όδοu 'Αμφιλοχίας-Λευκάδος καί παραλ

λαγής Σαρανταπόρου, λιμενικοί! εργου Στυλίδος καί νήσου 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 99 

Κατασκευή tθνικfjς όδοv 'Αθηνών- Θεσσαλονίκης. Κοιλάδα Τεμπών. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



100 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

Κώ. Περίφραξις αεροδρομίου 'Ελληνικοϋ . 

))3 . Τομεύς τουρισμοϋ: Ξενοδοχείον Σύρου, όδός Ναυ
πλίου-' Ιεροϋ 'Ασκληπιοϋ, διαμόρφωσις aρχαιολογικοϋ 

χώρου 'Αρχαίας 'Επιδαύρου . 

))4. Τομεύς δημοσίας ύγείας : · Υγειονομικόν Κέντρον 
Βόλου, Σανατόριον 'Ιωαννίνων . 

))5. Τομεύς δημοσίων κτιρίων: Κεντρικαί θερμάνσεις 
Διοικητηρίου Καρπενησίου καί δικαστικών μεγάρων Λα

μίας καί Τριπόλεως. 

))6. Τομεύς εκπαιδεύσεως: 'Επαγγελματική Σχολή Με
σολογγίου. 

))δ. Γίνεται εναρξις τής εκτελέσεως τών ακολούθων νέ

ων εργων, τών όποίων ή περαίωσις προβλέπεται μετά τήν 

31 ην Δεκεμβρίου 1956. 
)) I. Τομεύς γεωργίας-εγγειοβελτιωτικών-μικρών κοινω

φελών: Χείμαρρος ' Αροάνιος 'Αχα"ϊας, προστατευτικά 

Πηνειοϋ Θεσσαλίας, προστατευτικά Πηνειοϋ 'Ηλείας, 

προστατευτικά Μεσσηνίας, προστατευτικά ' Αξιοϋ, i:ργα 

Συνδέσμου Λακωνίας, aρδευτικά Βοϊδομάτη, aποστραγγι

στικά Μαρμαρά, aρδευτικά Βελβενδοϋ, ώς καί αί μελέται 

τών i:ργων Στυμφαλίας-' Αγουλινίτσης 'Αρκαδίας καί 

Μπόιδα Μαύρης . 

))2. Τομεύς ενεργείας: Μελέτη καί κατασκευή γραμμής 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας διά τόν εξηλεκτρισμόν 

τής νήσου Νάξου. 

))3. Τομεύς συγκοινωνιακών i:ργων: 'Οδοί Καλαμών

Πύργου ώς καί ή μελέτη τής όδοϋ Πύργου-Κυπαρισσίας. 

'Επίσης, προβλέπονται πιστώσεις διά τήν προμήθειαν 

aσφάλτου καί aνταλλακτικών τοϋ μηχανικοϋ εξοπλισμοϋ 

όδοποιίας. Γέφυρα w Αρτης επί τοϋ 'Αράχθου . Τρείς γέφυ

ραι επί τής όδοϋ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, προμήθεια συ

σκευών τηλεπικοινωνιών. 

))4. Τομεύς τουρισμοϋ: Ξενοδοχεία Θάσου, Ναυπλίου, 

Σαρανταπήχου, Τσαγκαράδων καί Πορταριάς. 

))5 . Διάφορα εργα, μεταξύ τών όποίων καί iχθυόσκαλαι 
Πειραιώς καί Βόλου . 

)) ' Εκτός τών aνωτέρω i:ργων, τά όποία εκτελοϋνται ύπό 
τοϋ Δημοσίου, ή Κυβέρνησις εξησφάλισε τάς προϋποθέ

σεις διά τήν εκτέλεσιν τών κάτωθι βασικών εργων τοϋ μα

κροπροθέσμου προγράμματος, τά όποία θά συμβάλουν 

aποφασιστικώς εiς τήν κεντρικήν προσπάθειαν τής Κυ

βερνήσεως, δηλαδή εiς τήν αϋξησιν τής παραγωγής καί 

τής παραγωγικότητας. Τά i:ργα ταϋτα, τών όποίων ή δαπά

νη προϋπολογίζεται εiς 80 /;κατ. δολλαρίων καί τών όποίων 
αί συμβάσεις θά ύπογραφοϋν προσεχώς εlναι: 

)) I. 'Η ϊδρυσις μεγάλου ναυπηγείου εν ' Ελλάδι . 

))2. 'Η εκμετάλλευσις τών μεταλλείων aμιάντου. 
))3. 'Η εκμετάλλευσις τών αεροπορικών συγκοινωνιών 

εσωτερικοϋ καί εξωτερικοϋ . 

))4. 'Η ϊδρυσις μεγάλου τουριστικοϋ ξενοδοχείου πολυ
τελείας εiς ' Αθήνας. 

))5. ' Η ϊδρυσις βιομηχανίας πυρείων στηριζομένης εiς 

έλληνικήν ξυλείαν. 

))Προωθείται επίσης μέ ταχύν ρυθμόν ή προπαρασκευ

αστική εργασία διά τήν δημοπράτησιν τών εργοστασίων 

aζώτου καί ζαχάρεως . 

))Πέραν τών i:ργων τών aνωτέρω δύο κατηγοριών, ή 

Κυβέρνησις, εν τi] επιθυμίg της νά ελθη aρωγός εiς τόν 

πληθυσμόν τής ύπαίθρου πρός αϋξησιν τοϋ εiσοδήματός 

του, θέτει εiς εφαρμογήν πρόγραμμα μικρών εγγειοβελτιω

τικών εργων. 

))Τό πρόγραμμα τοϋτο, τό όποίον εκτελείται ήδη ύπό 

τοϋ στρατοϋ καί μέ μηχανικά μέσα αuτοϋ, περιλαμβάνει 35 
εργα πρός τό παρόν, εiς ταϋτα δέ θά προστεθοϋν προσεχώς 

καί νέα τοιαϋτα. Διά τήν εκτέλεσιν τών εργων τής κατηγο

ρίας ταύτης, βασικάς προϋποθέσεις aποτελοϋσι τό μέν ή 

ϋπαρξις μελέτης, τό δέ νά εlναι τίi εργα ταϋτα παραγωγικά 
καί ταχείας aποδόσεως. Σημειοϋται δτι διά τής μέσφ τοϋ 

στρατοϋ εκτελέσεως τών εργων τής κατηγορίας ταύτης, 

επιτυγχάνεται οικονομία εκτιμωμένη εiς 78 /;κατ. δρχ.)). 

Τήν ίδια ήμέρα, ό ύπουργός τών Οικονομικών, Χ. 

Θηβαίος, μετά άπό στενή συνεργασία μέ τόν Κ . Κα

ραμανλή, άνακοινώνει τήν άναμόρφωση του ύπό 

έκτέλεση προϋπολογισμοί) του οικονομικοί) ετους 

1955-1956, ό όποίος καί λ ήγε ι στίς 30 'Ιουνίου 1956, 
μέ βάση τήν πραγματοποίηση οικονομιών 800-
600.000 δρχ . 'Η έξασφάλιση του πλεονάσματος αύ

τοu (φαινόμενο πού θά έπαναληφθεί καί στά έπόμενα 

χρόνια) θά άσκήσει εύνοϊκή έπίδραση πρός δύο κα

τευθύνσεις: πρώτο, ό κρατικός προϋπολογισμός θά 

παύσει νά άποτελεί πηγή πληθωριστικών πιέσεων· 

δεύτερο, θά χρηματοδοτηθεί μέρος τοu Κρατικοu 

Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

Μέ βάση τήν άνταπόκριση στίς έπιδιώξεις αύτές, 

ή Κυβέρνηση άποφασίζει νά διαθέσει τό πλεόνασμα 

του ετους 1955-1956 γιά τήν ένίσχυση τοu Προγράμ
ματος Δημοσίων 'Επενδύσεων, προορισμένου νά 

συμβάλει στήν κατασκευή βασικών εργων ύποδομής 

πού θά ύποβοηθήσουν τήν άνάπτυξη τής ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, τή δημιουργία νέων δραστηριοτήτων 

καί τήν αύξηση τής παραγωγής. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο 

τά κύρια σημεία τών κυβερνητικών άποφάσεων συ

νοψίζονται ώς έξής: 

Εiς σειράν συσκέψεων τών άρμοδίων ύπουργών, ύπό 

τήν προεδρίαν τοϋ πρωθυπουργοϋ κ . Κ. Καραμανλή, εξητά

σθη ή δημοσιονομική κατάστασις καί aναδιηρθρώθη ό 

προϋπολογισμός τοϋ 1955-56, ό όποίος ήδη παρατείνεται 
μέχρι τέλους τοϋ τρέχοντος ήμερολογιακοϋ ετους, προκει

μένου aπό τής \ης 'Ιανουαρίου 1957 τό οiκονομικόν ετος 
νά συμβαδίζη μέ τό ήμερολογιακόν, άρχόμενον τήν \ην 

'Ιανουαρίου έκάστου ετους καί λήγον τήν 31 ην Δεκεμβρί
ου. 'Επί τi] εuκαιρίg ταύττι επηνέχθησαν οiκονομίαι διά 

περικοπής τών δαπανών, κατά όκτακόσια έκατ . δρχ., εχω

ρίσθη ό προϋπολογισμός εiς τακτικόν, περιλαμβάνοντα 

δλα τά τακτικά καί εκτακτα εσοδα καί εξοδα τοϋ Δημοσί

ου, μεταξύ τών όποίων καί ή άνοικοδόμησις τών σεισμο

πλήκτων περιοχών καί εiς προϋπολογισμόν επενδύσεων, ό 

όποίος περιλαμβάνει δλα τά παραγωγικά i:ργα τοϋ Δημο

σίου καί τά δι, αuτό προοριζόμενα εσοδα τά προερχόμενα 

εκ τής αμερικανικής βοηθείας, ή όποία τοϋ λοιποϋ θά δια

τίθεται μόνον διά τόν σκοπόν αuτόν . 'Επίσης, διά τής γε

νομένης διαρρυθμίσεως τοϋ προϋπολογισμοϋ δέν θά χρη-
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σιμοποιουνται του λοιπου τά ε{ς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλά

δος κεφάλαια τών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

διά τήν κάλυψιν τρεχουσών αναγκών του τακτικου προϋ

πολογισμου. Πάντα τ' aνωτέρω aνήγγειλε χθές διά δηλώ

σεών του, δημοσιευομένων έν συνεχεί~, ό ύπουργός τών 

οικονομικών, κ. Χρ. Θηβαίος, ό όποίος ταυτοχρόνως 

&νήγγειλεν έπισήμως τήν πληροφορίαν, τήν όποίαν ό 

ύπουργός του Συντονισμου, κ. Δ. Χέλμης, είχε παράσχει 

ε{ς τήν έν Πειραιεί διάσκεψιν τών 'Εμπορικών καί Βιομη

χανικών 'Επιμελητηρίων τήν παρελθουσαν Τρίτην, δτι, 

δηλαδή, άπό 1ης 'Ιουλίου καταργουνται αί έπιβληθείσαι 

εκτακτοι ε{σφοραί ύπέρ τών σεισμοπαθών του Βόλου . Αί 

καταργούμεναι ε{σφοραί είναι: α. 20% έπί του Ι:νιαίου φό
ρου τών φυσικών προσώπων. β. 'Επί τών τελών κυκλοφο

ρίας τών αύτοκινήτων Ιδιωτικής χρήσεως. γ. 'Επί του φό

ρου τής βύνης. δ. 'Επί του φόρου δημοσίων θεαμάτων καί 

ίπποδρομιών ε{ς τάς περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρω

τευούσης καί Θεσσαλονίκης. ε. 'Επί τών κερδών τών λα

χείων. Οϋτω χωρίς νέους φόρους, καί μάλιστα μέ κατάρ

γησιν τής έκτάκτου ε{σφορaς, επιτυγχάνεται ισοσκέλισις 
του τακτικου προϋπολογισμου καί εξασφαλίζονται τά 

άναγκαία κεφάλαια διά τήν ταχείαν εφαρμογήν του προ

γράμματος δημοσίων επενδύσεων μέχρι τής 31 ης Δεκεμ
βρίου 195634. 

Μέ aφορμή τή διαδοχική έξαγγελία κυβερνητι

κών aποφάσεων μέ στόχο τήν παραγωγική ανάπτυξη 

τής χώρας, ή «Καθημερινή» παρατηρεί, σέ κύριο άρ

θρο, τά ακόλουθα: 

'Η Κυβέρνησις τής χώρας, τουλάχιστον ίiπαξ τής 

Ι:βδομάδος, άναγγέλλει άπό τινος καιρου καί κάποια νέα 

οικονομικά μέτρα. Είς τάς 27 Μαίου άνεκοίνωσε πρόγραμ
μα μειώσεως τής τιμής του τ'ιλεκτρικου ρεύματος εν συσχε

τίσει μέ μέτρα επεκτάσεως του i:ξηλεκτρισμου, είς τάς 30 
Μαίου άνεκοίνωσε πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής, 

εiς τάς 7 'Ιουνίου πρόγραμμα δημοσίων εργων καί πρό
γραμμα μεγάλων Ιδιωτικών εργων, ή έκτέλεσις τών όποίων 

aπαιτεί τήν εγκρισιν καί τήν συνδρομήν του Κράτους καί 

σχεδόν κάθε βράδυ ε{ς τό γραφείον του πρωθυπουργου, 

ύπό τήν προεδρίαν του, συνέρχονται οί <ωtκονομικοί)) 

ύπουργοί καί εξετάζουν μεγάλα τρέχοντα προβλήματα, νέ

ας ίδέας, νομοσχέδια, δυνατότητας νά γίνη κάτι, νά δημι

ουργηθή κάτι, νά κινηθώμεν δλοι, Κυβέρνησις, ύπάλλη

λοι, πολίται, πρός τά i:μπρός ... Διότι ... 'Υπάρχει ενα πλή
θος άπαντήσεων εν προκειμένφ, &λλά τά κυριώτερα «διότυ) 

είναι τρία: 
'Ο Ι:λληνικός λαός είναι, εν πρώτοις, πτωχός. Δηλαδή, 

τό κατά κεφαλήν ε{σόδημα τών κατοίκων του τόπου αύτου 

είναι μικρόν, τέσσαρες-πέντε χιλιάδες δραχμαί τό ετος, 

καί ή κατανομή του μικρου αύτου εισοδήματος είναι ίiνι

σος. Μερικοί, όλίγοι, παίρνουν πολλά καί οί πολλοί τίπο

τε, η σχεδόν τίποτε. Δεύτερον, διότι ό τόπος εχει πολλάς 

άνεκμεταλλεύτους πηγάς πλούτου καί ή σημερινή τεχνο

λογία η τεχνική εχει τόσον έξελιχθή, ωστε καί άπό αύτάς 

άλλά καί άπό εκείνας πού εκμεταλλευόμεθα εντατικώς επί 

τρείς χιλιάδdς χρόνια ημπορουμε νά βγάλωμε περισσότε

ρον ε{σόδημα. Διότι, τέλος, ό κόσμος πού /;ψήφισε τήν 

σημερινήν Κυβέρνησιν ε{ς τάς 19 Φεβρουαρίου τήν έψή
φισε, επειδή έπί κεφαλής της θά ήτο ενας άνθρωπος πού 

πιστεύει δημιουργικόν, &.ποφασιστικόν, ίκανόν νά κάμη 

εργα. ν Ας μήν άπατtiται ούτε ό ϊδιος ό κ. Καραμανλής, ό 

κόσμος, τό μέγα άνώνυμον πλήθος τών κατοίκων τών χω

ριών καί τών πόλεων, άντιλαμβάνεται δτι δέν ημπορεί πλέ

ον νά ζήση μέ i:ληά καί κρεμμύδι. Είναι άνάγκη νά τρέξη ό 

τόπος πολύ, νά λαχανιάση τρέχοντας, διά νά φθάση τούς 

ίiλλους λαούς, αύτούς πού ζουν, δπως λέγομεν, καλύτερα, 

πού τρώγουν τρείς φοράς τήν ήμέραν, πού εχουν ύποδήμα

τα, πού ί:χουν κάτι περισσότερον άπό ενα τσιτάκι καί ενα 

παντελόνι του «Ρετσίνω) γιά τά παιδιά των. Καί i:πειδή τό 

άντιλαμβάνεται αύτό καλώς -άσφαλώς καλύτερα καί aπό 

έμtiς, πολιτικούς, δημοσιογράφους, τραπεζίτας, βιομηχά

νους, έπιστήμονας πού κινούμεθα μεταξύ Συντάγματος καί 

·Ομονοίας- i:στηρίχθη ό κόσμος ε{ς τόν Καραμανλή ν διά 

νά του ίκανοποιήση τό αϊτημα. Καί τώρα, τελευταίως, πού 

κάθε τόσον άναγγέλλονται μέτρα, ό πολύς κόσμος αίσθά

νεται άνακούφισιν, πεποίθησιν ε{ς τό μέλλον, αiσιοδοξίαν. 

'Η Κυβέρνησις άπαντα πράγματι εiς ε να βασικόν αϊτημα 

του Ι:λληνικου λαου ... 35_ 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ δμιλία πρός τά κοινοβου

λευτικά στελέχη τής ΕΡΕ, αναλύει τό γενικότερο 
πρόβλημα τών σχέσεων κόμματος καί έξουσίας στήν 

'Ελλάδα καί έπισημαίνει τήν aνάγκη γιά τήν οργά

νωση σταθερών κομματικών οργανισμών μέ συγκε

κριμένο πρόγραμμα καί aρχές, ίκανών νά άνταπο

κριθοϋν στίς άνάγκες τής λαϊκής βάσεως: 

«Ή μαστίζουσα τήν χώραν διαρκής πολιτική 

κρίσις όφείλεται εlς πολλά αϊτια, aλλά κυρίως εlς τό 

γεγονός δτι εlς τήν 'Ελλάδα δέν κατέστη δυνατόν νά 

σχηματισθούν πολιτικοί όργανισμοί, οί όποίοι, δη

μιουργοvντες παράδοσιν, aποκτώντες συγκεκριμέ

νον πρόγραμμα, καθιεροvντες καθαράς καί aμεταβλή

τους aρχάς, νά εlναι δυνατόν μέ συνέχειαν καί συνέ

πειαν, έρμηνεύοντες τάς aπόψεις ένός τμήματος τής 

κοινής γνώμης, νά aγωνίζωνται διά τάς aνάγκας του 

λαοv. 

»Εlς τήν χώραν μας τά κόμματα συγκροτούνται 

συμπτωματικώς, εϊτε διότι κάποια προσωπικότης, ή 

όποία συμβαίνει είς μίαν δεδομένην στιγμήν νά 

aκτινοβολή, αναλαμβάνει μίαν πρωτοβουλίαν καί 

παρασύρει τά πλήθη εί'τε διότι μία συγκεκριμένη 

ανάγκη τής στιγμής επιβάλλει τήν δημιουργίαν ένός 

πολιτικοv συνασπισμού. 

»Άλλά πολιτικοί σχηματισμοί γινόμενοι ύπό 

τοιαύτας συνθήκας, δέν εlναι δυνατόν οί5τε βιώσιμοι 

νά εlναι οί5τε aποδοτικοί. 'Ένα κόμμα διά νά aποβή 

aποδοτικόν εlναι aνάγκη νά συγκροτηθή aπό aν

θρώπους, οί όποίοι έχουν κοινάς επιδιώξεις, κοινάς 

aντιλήψεις, οί όποίοι έχουν τό αϊσθημα τής αμοι

βαίας aνοχής, έχουν τό αϊσθημα τής aλληλεγγύης, 
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εχουν όμοιότητα ίδιοσυγιφασίας, χαρακτήρος καί 

κοινωνικών κατευθύνσεων. 

»Δέν είναι δυνατόν, λοιπόν, πολιτικοί σχηματι

σμοί, οί όποίοι συγκροτουνται ύπό συνθήκας εντε

λώς εκτάκτους καί κατά τρόπον εντελώς συμπτωμα

τικόν, νά άποδώσουν εκείνο, τό όποίο ν τό εθνος καί 

ό λαός άναμένει άπό αύτούς. Είναι άνάγκη νά καθιε

ρώσωμεν τό σύστημα τής δημιουργίας πολιτικών 

οργανισμών, οί όποίοι άνεξαρτήτως καί πέραν τής 

τύχης τών προσώπων, θά είναι δυνατόν, επί τfί βάσει 

άρχών καί συγκεκριμένων προγραμμάτων νά εμπνέ

ουν πίστιν διαρκείας είς τόν κόσμον, ό όποίος τούς 

άκολουθεί, διά νά ιjμπορουν ετσι νά παίζουν ενα ρό

λο ν επί δέκα, είκοσι if πενήντα χρόνια. Διότι οί πο
λιτικοί οργανισμοί μόνον εν τfί εξελίξει καί μόνον 

ύπό τήν προϋπόθεσιν τής διαρκείας είναι δυνατόν νά 

άναπτύξουν τά στελέχη των, τό επιτελείον, τό πρό

γραμμα, τήν φιλοσοφίαν των, στοιχεία άπαραίτητα 

διά νά διατηρηθουν είς τήν πολιτικήν ζωήν. 

;; 'Ένα κόμμα οφείλει νά συγκεντρώνη τέσσαρας 
ίδιότητας: 'Αρχάς, αί όποία ι συνήθως εlναι άμετά

βλητοι, πάγιαι καί σταθεραί. Πρόγραμμα: νά γνωρί

ζη δηλαδή τί επιδιώκει. Πολιτική ν: δηλαδή τό σύνο

λον τών ενεργειών καί τών μεθόδων εκείνων, διά τών 

όποίων θά πραγματοποιήση τό πρόγραμμά του. Καί 

τέλος, οργάνωσιν. 

ι>Δέν γνωρίζω εάν ύπάρχουν είς τήν 'Ελλάδα 

κόμματα, τά όποία νά διαθέτουν οχ ι βέβαια θεωρητι

κώς, άλλά καί ούσιαστικώς, τά τέσσερα αύτά άπα

ραίτητα στοιχεία, τά όποία συνιστουν τόν πολιτικόν 

οργανισμό ν. 

»'Η ΒΡΕ εγεννήθη είς μίαν κρίσιμον περίοδον 

τής ζωής του εθνους. 'Υπήρξε δημιούργημα άνάγκης 

εθνικής, καί μόνον ύπό τήν εννοιαν αύτήν θά πρέπει 

νά άντιλαμβάνεται πiiς τις εξ ύμών τήν ενταξίν του 

καί τόν ρόλο ν του μέσα είς αύτή ν. 'Εάν δέν ύπήρχεν 

άνάγκη εθνική νά δημιουργηθή ή ΒΡΕ, δέν θά ήτο 

δυνατόν εντός 15 ήμερών νά συμπηχθή πολιτικός 
οργανισμός, ό όποίος νά επηρεάση τά 50% του έλλη
νικου λαου. 

'Ήδη, είναι άνάγκη ό πολιτικός αύτός οργανι

σμός, διά νά καταστή οργανισμός μακρiiς διαρκείας, 

νά οργανωθή κατά τρόπον δημοκρατικόν καί συγ

χρονισμένον, διά νά ύπάρξη ή βεβαιότης δτι τό κόμ

μα αύτό, τό όποίον δλοι μαζί εδημιουργήσαμε, θά 

καταστή δυνατόν διά πολλά ετη, άγωνιζόμενον ύπέρ 

τών συμφερόντων του εθνους καί του λαου μας, νά 

ύπηρετήση άποδοτικώς. 

»Μολονότι ή Κυβέρνησις άντιμετώπισε πολύ

πλοκα καί κρίσιμα εξωτερικά προβλήματα καί εχρει

άσθη νά άποκρούση σφοδράς επιθέσεις τής άντιπο

λιτεύσεως, κατορθώνει εν τούτοις νά επιτελή δημι

ουργικόν εργον πρός άνόρθωσιν τής οίκονομίας του 

τόπου καί τής κοινωνικής άναμορφώσεως. Τουτο 

επιτυγχάνεται χάρις είς τό γεγονός δτι δλοι μας άν

τελήφθημεν καί επιστεύσαμεν είς τόν ρόλον τόν 

όποίον εκλήθημεν νά διαδραματίσωμεν ώς πολιτικός 

οργανισμός καί ίδίως είς τήν άξιοθαύμαστον συνο

χήν πού επιδεικνύομεν είς πiiσαν δυσπιστίαν καί δο

κιμασίαν πού άντιμετωπίζομεν ώς παράταξις. 

»'Όσον άφορii τήν άνάπτυξιν τών οργανωτικών 

προβλημάτων του κόμματος, μορφώσεως ένός καθα

ρώς προσωπικου κόμματος, διότι πιστεύω δτι τά 

κόμματα ύποχρεουνται νά ζουν άνεξαρτήτως τής τύ

χης τών άρχηγών των, vά καταρτίζουν προγράμματα 

μακρiiς πνοής καί νά εξασφαλίζουν τήν συνέχειαν τής 

δράσεώς των. Πρός τουτο, δηλώνω δτι προτίθεμαι νά 

συγκροτήσω επιτροπήν, ή όποία, επί τfί βάσει τών 

εκτεθεισών άρχών, θά εκπονήση τόν νέον οργανι

σμόν του κόμματος καί θά μελετήση πρόγραμμα μα

κρiiς πνοής. 'Εν τφ μεταξύ, επί τfί βάσει προχείρου 

οργανισμοίJ θά λειτουργήσουν ώρισμένα δργανα του 

κόμματος διά νά άρχίση καί συμπληρωθή κατά τό 

δυνατόν ταχύτερον ή οργάνωσις του κόμματος, ωστε 

μετά τινας μήνας νά καταστή δυνατή ή σύγκλησις 

συνεδρίου του κόμματος, τό όποίον θά άποφασίση επί 

του όριστικου οργανισμου καί του προγράμματός 

του. 

»Πιστεύω βαθύτατα δτι καμμία Κυβέρνησις, 

όσονδήποτε άξία, όσονδήποτε ίκανή καί aν ε{ναι, 

δέν δύναται νά επιτύχη, εάν δέν εχη σταθεράν καί 

μόνιμον τήν συμπαράστασιν του λαου. Πλανώμεθα 

πολλάκις πιστεύοντες δ τι δ ταν άποκτώμεν καθ' οί

ονδήποτε τρόπον τήν ψήφον του λαου, ενικήσαμεν. 

'Εάν καί μετά τήν νίκη ν τήν εκλογική ν δέν ύπάρξη 

συμπαράστασις του λαου, ή όποία εκδηλώνεται ύπό 

τήν μορφήν τής ενεργοίJ συμπράξεως καί τήν μορ

φήν τής άνοχής, δέν είναι δυνατόν ή Κυβέρνησις νά 
επιτύχη. 'Έχει, λοιπόν, μεγάλην σημασίαν ή προθυ

μία του λαου νά συμπαρίσταται καί νά συντρέχη τό 

κυβερνητικό ν εργον, διότι εάν ύπάρχη αύτή ή προϋ

πόθεσις, καί άδυναμίαν καί σφάλματα τής Κυβερνή

σεως, οφειλόμενα είς τάς σκληράς πραγματικότητας, 

είναι δυνατόν νά συγχωρή ό λαός. 

ι>Αύτός είναι κατά συνέπειαν ενας aλλος βασικός 

λόγος διά τήν οργάνωσιν του κόμματος επί λαϊκών 

βάσεων;;. 

'Ο Κ. Καραμανλής εκλεισε τήν όμιλία μέ τήν 

παράκληση «δπως δλα τά κοινοβουλευτικά στελέχη 

τής ΒΡΕ συντρέξουν τήν οργανωτική ν προσπάθειαν 

του κόμματος, ωστε οί οπαδοί πού διά τής ψήφου των 

άπέδειξαν δτι πιστεύουν είς τήν ίστορικήν άποστο

λήν του νά παραμείνουν σταθερώς πιστοί είς τόν 

άγώνα του καί αί τάξεις του νά πυκνωθοίJν καί νά 

ενισχυθουν μέ νέας δυνάμεις, διά νά δοθή είς τήν ΒΡΕ 

ή δυνατότης νά εκπληρώση είς τό άκέραιον τήν 

εθνικήν άποστολήν της;;. 
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11-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Συνέρχεται στήν 'Αθήνα έλληνοαραβική διά

σκεψη μέ συμμετοχή εκπροσώπων του 'Επιμελητη

ρίου 'Αθηνών καί επιμελητηρίων τών aραβικών χω

ρών. Κύριο aντικείμενο των εργασιών τής διασκέ

ψεως ύπήρξαν οί εμπορικές σχέσεις καί συναλλαγές 

καθώς καί ή συνεργασία στό βιομηχανικό καί τόν 

τεχνικό τομέα, τόν τουρισμό, τή ναυτιλία, τίς μετα

φορές καί τήν aλιεία. Μεταξύ τών άλλων, συζητήθη

κε καί ή πρόταση του προέδρου του Τεχνικου 'Επι

μελητηρίου ' Αθηνών, Α. Ρουσόπουλου, σχετικά μέ 

τήν τεχνική συνεργασία των aραβικών χωρών μέ τήν 

·Ελλάδα, ή όποία θά είναι δυνατό νά πραγματοποιη

θεί διά τής aναλήψεως τής μελέτης καί εκτελέσεως 

τεχνικών εργων εiς τάς aραβικάς χώρας ύπό 'Ελλή

νων τεχνικών επιστημόνων. Μετά τόν τερματισμό δό

θηκαν στή δημοσιότητα τά πορίσματα τών συζητή
σεων, τά όποία καί συνοψίζουν τά πρακτικά συμπερά

σματα πού θά βοηθήσουν στή διεύρυνση των σχέσε

ων μεταξύ των χωρών τής περιοχής. 

Παράλληλα, μέ τήν εuκαιρία γεύματος πρός τι

μήν τών συνέδρων, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιο

μηχανίας, Π. Παπαληγούρας, είπε, μεταξύ άλλων: 

«"Αν μiiς ijνωσε τό παρελθόν, μiiς ένώνει, νομίζω, άκό

μη περισσότερον τό παρόν, ό άγών δηλαδή διά τήν έξύψω

σιν του βιοτικου έπιπέδου τ&ν λαών μας καί ή έλπίς διά 

τήν διαμόρφωσιν έvός φιλελευθέρου καί είρηνικου καθε

στωτος είς τήν περιοχην τής άνατολικής Μεσογείου καί 

τής Μ. 'Ανατολής, βασισμένου είς τήν έθνικήν έκάστου έξ 

ήμων άνεξαρτησίαν, είς τήν μεταξύ μας άλληλεγγύην καί 

είς τήν έντός του πλαισίου τής έλευθερίας καί του άλλη

λοσεβασμου άνάπτυξιν των μεταξύ μας σχέσεων. ' Η έλλη

νική Κυβέρνησις καί ό έλληνικός λαός ε{χαν καί προσφά

τως τήν ευκαιρίαν νά έκτιμήσουν τό γεγονός δτι αί άραβι

καί χωραι πιστεύουν -καί ε{ναι διατεθειμέναι νά έκδηλώ

σουν έμπράκτως τήν πίστιν των- είς τήν άρχήν τής aυτο

διαθέσεως των λαων, ή έφαρμογή τής όποίας άποτελεί 

προϋπόθεσιν πρός θεμελίωσιν τής είρήνης καί τής όμαλό

τητος είς τήν περιοχήν αυτήν τής γή_ς», 

Μετά τήν όλοκλήρωση τών εργασιών τής διασκέ

ψεως, οί εκπρόσωποι των aραβικών επιμελητηρίων 

επισκέφθηκαν τόν Κ. Καραμανλή, πρός τόν όποίο 

εξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τά aποτελέ

σματα τής συναντήσεως καί ύπογράμμισαν οτι οί 

συνομιλίες εγιναν πάνω σέ πρακτική βάση καί, κατά 

συνέπεια, προορίζονται νά aποτελέσουν τήν aπαρχή 

συγκεκριμένων επιτευγμάτων στό πεδίο των οικονο

μικών καί εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών τής 

περιοχής . ·Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός διαβεβαίωσε 

τά μέλη τής επιτροπής οτι ή Κυβέρνησή του είναι 

aποφασισμένη νά ενισχύσει τήν προσπάθεια γιά τήν 

aνάπτυξη τών οiκονομικών σχέσεων τής 'Ελλάδος 

μέ τίς aραβικές χώρες. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

·Ο Κ . Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη πολι

τικών καί ύπηρεσιακών παραγόντων μέ τή συμμετο

χή τών Ε. 'Αβέρωφ, Κ. Τσάτσου, Π. Σκέφερη καί Γ. 

Σεφεριάδη. Στή διάρκεια τής συσκέψεως διατυπώθη

κε ή άποψη οτι ή λύση του κυπριακου ζητήματος θά 

ήταν δυνατόν νά βασιστεί στά aκόλουθα σημεiα: 

I. Θετική καί ευθεία άναγνώριση τής άρχής τής aυτο
διαθέσεως. 

2. Δημοκρατικόν σύνταγμα. ('Όλαι αί έξουσίαι θά πη

γάζουν άπό τόν λαόν, ή έξωτερική δμως πολιτική καί ή 

άμυνα θά παραμένουν είς τήν άρμοδιότητα του κυβερνή

του). 'Αναλογική έκπροσώπησις του λαου είς τήν Βουλήν. 

'Η Βουλή θά άσκή πλήρως τήν νομοθετικήν έξουσίαν_ ' Η 

κυβερνητική έξουσία θά άσκείται ύπό τής Κυβερνήσεως, 

aπολαυούσης τής έμπιστοσύνης τής Βουλής. 'Ο κυβερνή

της θά εχει τάς άρμοδιότητας του ρυθμιστου του πολιτεύ

ματος χωρίς δικαίωμα άρνησικυρίας. 

3. Μετά παρέλευσιν τριετίας, διεθνής οργανισμός, κα
θορισθησόμενος διά διαπραγματεύσεων, θά προσδιορίση 

τόν χρόνον τής έφαρμογής τής aυτοδιαθέσεως, δστις δέν 

θά ε{ναι πέραν των 8 έτων. 

4_ Πλήρης διασφάλισις ευρυτάτων προνομίων διά τήν 
τουρκικήν μειονότητα. 

5. 'Αμνηστία <'iμα τύ συνομολογήσει aνωτέρω συμφω
νίας36. 

Δύο μέρες aργότερα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε 

σέ aκρόαση το Βρετανό 'Εργατικό βουλευτή Φίλιπ 

Νόελ Μπαίηκερ, aπό κοινου μέ τόν όποίο καί εξέτα

σε τή δυνατότητα γιά τήν aναζήτηση λύσεως βασι

σμένης στά παραπάνω σημεία, τά όποiα καί συνέπι

πταν μέ τίς διαπραγματευτικές θέσεις του Μακαρίου 

στίς συναντήσεις του μέ τό στρατάρχη Χάρντινγκ. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνεργασία μέ τόν ύπουρ

γό Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, Γ. Ράλλη, 

καθορίζουν τούς ορους γιά τήν επέκταση του δικτύου 

ύδρεύσεως στίς aπομακρυσμένες συνοικίες τής πρω

τεύουσας .. ο πρωθυπουργός κρίνει τήν εξεύρεση λύ
σεως κατά μείζονα λόγο επιτακτική, εφόσον οί. κά

τοικοι των περιοχών αuτών, μολονότι είναι οί λιγό

τερο εύποροι τής ζώνης του λεκανοπεδίου, επιβαρύ

νονται μέ ύψηλές δαπάνες γιά τήν ϋδρευσή τους. 

Σχετικά, ό ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσί

ων 'Έργων, μετά τή συνεργασία του μέ τόν πρωθυ

πουργό, εκαμε τίς aκόλουθες aνακοινώσεις: 

«Διά των ύπό έκτέλεσιν εργων τής 'Υλίκης, τά όποία, 

ώς γνωστόν, απεφασίσθησαν καί ijρχισαν έκτελούμενα έπί 

ύπουργίας του προέδρου τής Κυβερνήσεως Κ, κ . Καρα

μανλή, έλύθη τό aπό μακρου χρονίζον πρόβλημα τής πε

ριοχής πρωτευούσης. 

»Διά των εργων τούτων διασφαλίζεται aπολύτως ή 
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ϋδρευσις τής πρωτευούσης, δέν εξυπηρετουνται δμως οί 

κάτοικοι τών ακραίων συνοικιών τής πόλεως, διότι εiς τάς 

περιοχάς των δέν ύφίσταται δίκτυον διανι5μής του ϋδατος 
διά τήν aπ ' εuθείας ϋδρευσιν τών οiκιών των. Διά τόν λό

γον αuτόν ό κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μοί εδωσε εν

τολήν νά του εισηγηθώ πρόγραμμα επεκτάσεως τής ύδρεύ

σεως 'Αθηνών . Τό πρόγραμμα τουτο συζητηθέν καί μετά 

τής 'Εταιρίας 'Υδάτων ελαβε σήμερον τήν τελική ν του 

μορφήν, ύπογραφείσης τής σχετικής άποφάσεως . Διά τής 

αποφάσεως ταύτης καθορίζονται αί ύποχρεώσεις τής 

'Εταιρίας καί ή ακολουθητέα πορεία εκτελέσεως τών νέων 

εργων. 

»Σημειοϋται δτι τό ύπάρχον σήμερον δίκτυον εχει μή

κος 1650 χιλιόμετρα καί τό ελλείπον τοιουτον άνέρχεται 
εiς 700 χιλιόμετρα . Προβλέπεται δτι κατ ' ετος θά κατα

σκευάζεται δίκτυον διανομής ϋδατος 100 περίπου χιλιομέ
τρων . 

>>Διά τής ύπογραφείσης νέας aποφάσεως, μία οiκοδομή 

μήκους προσόψεως 10 μ. , π .χ . θά καταβάλη εφ' ίiπαξ δρχ . 

500+ 10 επί 60= δρχ . 1100, εκ τών όποίων δρχ. 500 θά είναι 
καταβλητέαι άμέσως, αί δέ ύπόλοιποι 600 δρχ. εiς 6 μηνι
αίας δόσεις. 

>>Μέχρι σήμερον, αί κατοικίαι αί εύρισκόμεναι εiς <iπό

στασίν τινα aπό του άγωγου ύδρεύσεως ύπεβάλλοντο διά 

τήν σύνδεσίν των εiς πολύ μεγαλυτέραν δαπάνην, εάν ijθε

λον νά ύδρευθουν. Κατοικία π.χ . aπέχουσα του <iγωγου 

ύδρεύσεως περί τά 150 μ . θά επεβαρύνετο μέ δαπάνην 

12.000-13.000 δρχ. 'Αντιληπτόν έπομένως καθίσταται τό 
μέγεθος τής παρεχομένης εξυπηρετήσεως τών πτωχών κα

τοίκων τών <iπομεμακρυσμένων συνοικιών τής πόλεως διά 

τής aποφασισθείσης επεκτάσεως του δικτύου, ή όποία σύν 

τοίς aλλοις επιτυγχάνε ι τήν δικαιοτέραν καί όμοιόμορφον 

κατανομήν τών δαπανών . 

>>Πρέπει Ιδιαιτέρως νά τονισθή τό γεγονός, ενώ μέχρι 

σήμερον διά τάς άναλόγους εργασίας ή ' Εταιρία ελάμβανε 

ποσοστόν κέρδους 7% επί τής δαπάνης τών εργων, ijδη διά 
τής επιτευχθείσης συμφωνίας εμειώθη τουτο εiς 4%. Δεδο
μένου δτι διά τής επεκτάσεως τών δικτύων θά αuξάνωνται 

προοδευτικώς καί αί πρόσοδοι εκ τής εκμεταλλεύσεως του 

δικτύου , ελπίζεται δτι τό δλον εργον θά πραγματοποιηθή 

δχι εντός 7 ετών , άλλά εντός τής προσεχους πενταετίας καί 

τοιουτοτρόπως ή Κυβέρνησις διά τής επεκτάσεως καί 

συμπληρώσεως του δικτύου επιλύει όριστικώς καί όλο

κληρωτικώς ενα εκ τών σοβαρωτέρων εκκρεμών ζητημά

των τής πόλεως τών ' Αθηνών>>. 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

·Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, άφοί> συνεργά

στηκε μέ τόν ύφυπουργό Προνοίας, Κ. Ψαρρέα, 

άποφάσισε νά παραπέμψει στήν έξ ύπουργών έπι

τροπή οίκονομικών μελετών τό σχέδιο νόμου «περί 

κατωτάτου όρίου ίατρικής άμοιβήρ> . 'Η έπιτροπή 

έπιφορτίστηκε νά μελετήσει τό νομοσχέδιο καί νά 

ύποβάλει σύντομα τίς είσηγήσεις της στον πρωθυ

πουργό. 

'Ο Κ. Καραμανλής είχε δεχτεί, τό ίδιο πρωί, τό 

Δ.Σ . του ' Ιατρικοί> Συλλόγου 'Αθηνών, τό όποίο άνέ-

πτυξε τά αίτήματα του κλάδου καί ζήτησε τήν κατά

θεση στή Βουλή του σχετικοί> νομοσχεδίου, μέ τό 

όποίο καί κρίνει δτι άξιοποιείται πληρέστερα ή ία

τρική έργασία . 

Δημοσιεύεται ή είδηση δτι ό 'Έλληνας ύπουργός 

των 'Εξωτερικών ύπέβαλε στή βρετανική Κυβέρνη

ση πρόταση ν ' άναλάβει τό ΝΑ ΤΟ, ώς όργανο κοι

νής έμπιστοσύνης, τήν πρωτοβουλία νά καθορίσει 

τίς συνθήκες γιά τήν άσκηση στήν Κύπρο τοϋ δικαι

ώματος τής aυτοδιαθέσεως σέ διάστημα μιας τριετί

ας. 

'Ο ίδιος ό Ε. 'Αβέρωφ δέχεται δτι εγινε πράγματι 

ή πρόταση μέ δική του πρωτοβουλία, ένώ βρισκόταν 

στό Παρίσι, μέσω του συμβούλου τής άγγλικής πρε

σβείας καί είλικρινοϋς φιλέλληνα, Πάτρικ Ράιλυ . Αύ

θημερόν, ό Βρετανός πρέσβης στό Παρίσι τόν πλη

ροφόρησε δτι θεώρησε τήν ίδέα ώς ένδιαφέρουσα 

καί τή διαβίβασε στό Λονδίνο . 'Όταν, μετά τήν έπι

στροφή του στήν 'Αθήνα, ό Ε. 'Αβέρωφ ένημέρωσε 

σχετικά τόν πρωθυπουργό, ό Κ. Καραμανλής παρετή

ρησε δτι δέν επρεπε νά διατυπώσει αuτή τήν ίδέα, 

έφόσον: πρώτον, δέν ήταν σχετικά έξουσιοδοτημέ

νος δεύτερον, δέν ήταν γνωστό άν θά τήν άποδέχον

ταν οί Κύπριοι· τρίτον, θά ήταν δυνατόν νά τήν άπα

κάλυπταν σκοπίμως οί "Αγγλοι, προκειμένου νά δη

μιουργήσουν ζήτημα μεταξύ ·Ελλάδος καί Κυπρίων. 

'Όταν, μετά διήμερο, ό πρέσβης τής Μ. Βρετανί

ας στήν 'Αθήνα έπισκέφθηκε τόν Ε. 'Αβέρωφ καί 

διατύπωσε, μέ έξουσιοδότηση άπό τό Λονδίνο, τό 

έρώτημα άν ή έλληνική Κυβέρνηση είχε υίοθετήσει 

τίς πρόσφατες σκέψεις του, ό ύπουργός των 'Εξωτερι

κών διευκρίνησε δτι ή σκέψη ήταν δική του καί, 

λόγω τής λεπτής θέσεως τών 'Αθηνών εναντι τής 

Λευκωσίας, θά ήταν δυνατό νά συζητηθεί μόνο άν 

ύποβαλλόταν ώς βρετανική πρόταση. 'Έπειτα άπό 

λίγες ήμέρες, τό Φόρειν 'Όφφις εδωσε στή δημοσιό

τητα τήν πληροφορία, χωρίς δμως νά ύπάρξουν σο

βαρές έπιπτώσεις. 'Ο ίδιος ό Ε. 'Αβέρωφ, στό εργο 

του «'Ιστορία τών χαμένων εύκαιριών>>, διερωτάται 

«άν ή μικρή αύτή πτυχή ήταν μιά χαμένη εύκαιρία η 

ενα λάθος που, εύτυχώς, εμεινε χωρίς συνέπειες»>. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Μέ άφορμή τή διατύπωση μομφής σέ βάρος του 

Κ. Καραμανλή, δτι δέν είναι συχνά παρών στίς συνε

δριάσεις τής Βουλής, ή «Καθημερινή» δημοσίευσε 

σχόλιο μέ τόν τίτλο «Παράδειγμα έργασίας» : 

Διετυπώθη εiς τήν Βουλή ν ή κατηγορία δτι ό κ . πρωθυ

πουργός δέν παρίσταται εiς τάς συνεδριάσεις της . ' Η κα
τηγορία είναι αuτή καθ' έαυτήν άβάσιμος . Διότι ό κ. πρω

θυπουργός παρίσταται καί παρακολουθεί δλας τάς επί σο

βαρών πολιτικών θεμάτων συζητήσεις καί λαμβάνει ενερ-
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γόν μέρος εi.ς αύτάς. 'Όταν δέ τύχη νά μή παρίσταται εi.ς 

τάς συνεδριάσεις, εύρίσκεται έντός του κτιρίου τής Βουλής 

-εi.ς τό έγγύς τής αi.θούσης γραφείον του, λαμβάνων γνώ

σιν τής έξελίξεως πάσης συζητήσεως καί ετοιμος νά μετα

βή εi.ς τήν αϊθουσαν, έάν ή προσωπική του παρουσία ε{ναι 

άναγκαία. 'Αλλά οί διατυπώσαντες τήν κατηγορίαν δέν 

ε{χον τό ένδιαφέρον νά πληροφορηθουν τί κάμνει ό πρόε

δρος τής Κυβερνήσεως δταν δέν παρίσταται προσωπικώς 

εi.ς τήν Βουλήν. Ό κ. Καραμανλής -άσφαλώς καί διότι 

τόν βοηθεί ή ήλικία του καί ή i.σχυρά του κράσις- δύνα

ται νά χαρακτηρισθή ώς ό έργατικώτερος πρωθυπουργός 

τών τελευταίων έτών. Παρακολουθεί καί ,έλέγχει προσωπι

κώς τάς έξελίξεις τής κυβερνητικής -πολλάκις καί τής 

τρεχούσης- έργασίας εi.ς πάντα τά ύπουργεία καί άπό 

πρωίας μέχρι των μεταμεσονυκτίων ώρών προεδρεύει άλ

ληλοδιαδόχων συσκέψεων. 'Ο κ. Καραμανλής -τό άνα

γνωρίζουν ι'iλλωστε καί οί άντίπαλοί του- έννοεί νά κυ

βερνήση τήν χώραν εi.ς τάς μεγάλας γραμμάς των προβλη

μάτων της, άλλά καί νά ε{ναι ένημερωμένος καί περί τών 

πλέον λεπτομερειακών θεμάτων του βασικου κυβερνητικου 

eργου . Τουτο i.διαιτέρως ίκανοποιεί τήν δημοσίαν γνώμην, 

ή όποία εχει ύποστή κάματον άπό τούς πολιτικούς ι'iνδρας 

τούς άναλισκομένους εi.ς λογοκοπίαν . 'Ο κ . Καραμανλής 

ύπεσχέθη eργα καί δίδει τό παράδειγμα προσωπικής έργα

σίας. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν Οiκο

νομικ&ν καί 'Εσωτερικ&ν, καθώς καί του δημάρχου 

'Αθηναίων, έπικεφαλής τής διοικούσης έπιτροπής 

τής 'Ενώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων. Κατά τή σύ

σκεψη συζητήθηκαν τά οiκονομικά μέτρα γιά τήν 

ένίσχυση τ&ν δήμων καί τ&ν κοινοτήτων, τά όποία 

καί κρίθηκαν άπό τήν έπιτροπή τής ·Ενώσεως ίκα

νοποιητικά· καί άποφασίστηκε ή συνεργασία μέ τόν 

ύπουργό τ&ν Έσωτερικ&ν μέ σκοπό τήν σαφέστε

ρη διατύπωσή τους. 

Τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο άναφέρει ει

δικότερα: 

'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ . Καραμανλής, έπιθυ

μών , τό μέν νά συμβάλη εi.ς τήν έξυγίανσιν τών οi.κονομι

κών τών δήμων καί κοινοτήτων τής χώρας, τό δέ εi.ς τήν 

άνακούφισιν του άγροτικου πληθυσμου έκ τής έπαχθους 

στρεμματικής φορολογίας, άλλά καί χάριν τής τελειοτέρας 

όργανώσεως τής άγροφυλακής, επανειλημμένως συνειργά

σθη μετά τών ύπουργών Συντονισμου, κ . Χέλμη , Οi.κονο

μικών, κ . Θηβαίου , καί 'Εσωτερικών, κ . Μακρή , πρός έπί

λυσιν τών σχετικών προβλημάτων . Ή Κυβέρνησις, μετ' 

έπισταμένην μελέτην αύτών, κατέληξεν εi.ς τήν άπόφασιν 

έξασφαλίσεως ύπέρ του προϋπολογισμου μέν τών δήμων 

καί κοινοτήτων ποσου δρχ . 150 έκατ. περίπου, ύπέρ τής 
άγροφυλακής δέ 120 έκατ. Τουτο έπετεύχθη κυρίως διά τής 
τελειοτέρας διαρρυθμίσεως έν πολλοίς του τρόπου εi.σπρά

ξεως τών νομοθετημένων ήδη έσόδων καί i.δί~ διά τής κα

θιερώσεως του συστήματος τής συνεισπράξεως αύτών μετά 

τών δημοσίων έσόδων καί δικαιοτέρας διαρρυθμίσεως τών 

φορολογικών συντελεστών άποληγούσης εi.ς τήν έπιβά

ρυνσιν τών εύπορωτέρων. 

Διά τής τοιαύτης άναδιοργανώσεως έπέρχεται ούσιώ

δης οi.κονομική άνακούφισις τών δήμων καί κοινοτήτων. 

'Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή κατάργησις τής ύφισταμέ

νης στρεμματικής φορολογίας ύπέρ τής άγροφυλακής37 • 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Δημοσιεύεται ή προκήρυξη του άρχιτεκτονικοu 

διαγωνισμοί) γιά τήν κατασκευή του κτιρίου τής 

'Εθνικής Πινακοθήκης. Τό νέο κτίριο θά άνεγερθεί 

στή γωνία τ&ν όδ&ν Βασιλίσσης Σοφίας καί Ριζάρη, 

θά περιλαμβάνει 15-20 μικρές καί μεγάλες αίθουσες 
γιά εκθεση εργων τής συλλογής τής 'Εθνικής Πινα

κοθήκης (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής 

κ.λ.π.), μία ως δύο αίθουσες γιά περιοδικές έκθέσεις, 

διαμερίσματα μελέτης καί έργαστηρίων, δύο άνεξάρ

τητες αίθουσες διαλέξεων, γραφεία διοικήσεως καί 

διαχειρίσεως, άποθήκες καί ι'iλλους βοηθητικούς 

χώρους . 

«'Επιτέλους» -ύπογραμμίζεται άπό τόν ήμερή

σιο τύπο- «αί 'Αθήναι θά άποκτήσουν συγχρονισμέ

νον μέγαρον διά τήν στέγασιν τής 'Εθνικής Πινακο

θήκης, αί συλλογαί τής όποίας επί σειράν έτ&ν περι

επλαν&ντο καί έναποθηκεύοντο εiς διάφορα άκα

τάλληλα, ώς επί τό πλείστον, κτίρια»38 • 

Ι8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Στό πλαίσιο τ&ν προσφάτων δηλώσεών του γιά 

τό πρόγραμμα έπενδύσεων, ό Κ. Καραμανλής άναγ

γέλλει τίς όριστικές άποφάσεις τής Κυβερνήσεως 

γιά τό έργοστάσιο άζώτου. 

·Η σημασία της νέας μονάδας -οπως τόνισε 

σχετικά ό πρωθυπουργός- είναι μεγάλη γιά τήν αϋ

ξηση τής παραγωγής, iδιαίτερα στό γεωργικό τομέα. 

·Η άπόφαση διαμορφώθηκε μετά άπό λεπτομερή έξέ

ταση μελέτης του οίκου Κόπερς άπό έπιτροπή έπι

στημόνων, τεχνικ&ν καί οικονομολόγων, οί τελευ

ταίες συνεδριάσεις τής όποίας συγκλήθηκαν ύπό τήν 

προεδρία του καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως καί τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοί), 
( 

Οiκονομικ&ν, 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας. Προβλέ-

πεται ή ι'iμεση προκήρυξη διεθνοuς διαγωνισμοί) γιά 

τήν κατασκευή έργοστασίου έτήσιας δυναμικότητας 

70 χιλιάδων τόνων, μέ βάση τή χρησιμοποίηση του 
λιγνίτη τής Πτολεμαίδας. ·Η παραγωγή του θά καλύ

πτει πλήρως τίς άνάγκες τής γεωργίας σέ άζωτοuχα 

λιπάσματα καί χάρη στά ύποπροϊόντα τους , θά έξα

σφαλιστεί ή λειτουργία σειρiiς ι'iλλων βιομηχανι&ν. 

·Η τιμή τ&ν λιπασμάτων θά κυμανθεί σέ έπίπεδα αi

σθητά χαμηλότερα άπό τήν άντίστοιχη τ&ν εiσαγό

μενων, έν& παράλληλα θά έπιτευχθεί έτήσια οiκονο-
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μία συναλλάγματος ι 7 έκατ. δολλαρίων. 
Συγκεκριμένα, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τίς ακό

λουθες ανακοινώσεις: 

«Εύρίσκομαι εiς τήν εύχάριστον θέσιν νά άνα

κοι νώσω δ τι, κατόπιν έπισταμένης μελέτης τών προ

σφερομένων λύσεων, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν 

άμεσον προκήρυξιν διεθνούς διαγωνισμού πρός κα

τασκευήν έργοστασίου παραγωγής άζωτούχων λιπα

σμάτων. 'Η βιομηχανία αϋτη, άποβλέπουσα εiς τήν 

έξυπηρέτησιν τού άγροτικοv πληθυσμού καί εlς τήν 

διά τής αύξήσεως τής παραγωγής βελτίωσιν τού 

άγροτικοv εiσοδήματος, δέν είναι δυνατόν νά άνατε

θή εlς lδιωτικήν έπιχείρησιν. Θά είναι έργον κρατι

κόν, εlς τό όποίον θά δυνηθούν νά μετάσχουν ώς 

μέτοχοι, κατά τά δι • εlδικοv νόμου όρισθησόμενα, 
καί οί ένδιαφερόμενοι άγρόται. 

» Τό έργον τούτο, άποτελούμενον έκ συγκροτήμα
τος δλου πλειόνων μονάδων, θά ίδρυθή εlς τήν Πτο

λεμαίδα, θά κατεργάζεται άποκλειστικώς έγχωρίου 

προελεύσεως πρώτας ϋλας, κατά κύριον δέ λόγον 

τόν έκεί έξορυσσόμενον λιγνίτη ν, καί θά είναι δυνα

μικότητος 70.000 τόwων άζώτου έτησίως. 
»Τό κόστος τής δλης έγκασταστάσεως ύπολογί

ζεται εlς 25 τουλάχιστον έκατ. δολλάρια. 

» Τά παραχθησόμενα έτησίως άζωτοvχα λιπάσμα
τα θά κατανέμωνται εiς τάς έξής κατηγορίας: 

»1. Θειική άμμωνία 140.000 τόννοι . 

»2. Άσβεστοvχος νιτρική άμμωνία 140.000 τόν-
νοι . 

»3. Ούρία 6.500 τόννοι. 
»4. 'Άνυδρος άμμωνία 14.500 τόννοι. 
»Αί ποσότητες αύται ύπερκαλύπτουν τάς σημερι

νάς άνάγκας τής χώρας, εlς τρόπον ωστε νά είναι 

έξησφαλισμένη ή άντιμετώπισις τής άναμενομένης, 

έκ τής έξελίξεως τής γεωργικής μας οiκονομίας, αύ

ξήσεως τής ζητήσεως έντός τών προσεχών έτών. 

» Τό κόστος τών λιπασμάτων θά είναι σημαντικώς 
χαμηλότερον τών έκ τού έξωτερικοv εiσαγομένων. 

·Εξ άλλου, έκ τής παραγωγής τού έργοστασίου θά 

προκύψη οΙκονομία εlς τό Ισοζύγιον τών έξωτερικών 

μας πληρωμών άνω τών 17 έκατ. δολλαρίων έτησίως. 

Τό έργοστάσιον θά συντελέση εiς τήν περαιτέρω 

άξιοποίησιν τής περιοχής Πτολεμαίδος καί τήν πα

ραγωγικήν άπασχόλησιν 500 περίπου έργατών καί 
ύπαλλήλων. 

;;Σημειώ δτι μέρος τού παραχθησομένου πυκνού 

νιτρικού οξέος θά χρησιμοποιηθή ύπό σειράν έτέ

ρων βιομηχανιών, ώς έπίσης καί ή άμμωνία εlς τάς 

έγκαταστάσεις ψύχους. Ή Κυβέρνησις, θεωρούσα 

δτι κατεπείγει ή κατασκευή τού βασικού τούτου έρ

γου, άνέθεσεν εlς τούς ύπουργούς τού Συντονισμού 

καί τής Βιομηχανίας τήν σύνταξιν τής προκηρύξεως 

καί τήν διενέργειαν τού διαγωνισμού;;, 

Σέ σχετικό ύπηρεσιακό σημείωμα τής άρμόδιας 

διευθύνσεως του ύπουργείου Γεωργίας, από 16 Μαρ
τίου ι 956, αναφέρονταν τά ακόλουθα σχετικά μέ τήν 
ανάγκη ίδρύσεως εργοστασίου αζώτου: 

«Τά έλληνικά εδάφη όργανικώς πεινοϋν καί συνεπώς 

εχουν ανάγκη λιπάνσεως. Τόν !iξονα τής χημικής λιπάν

σεως αποτελοϋν τά άζωτοϋχα λιπάσματα. 

» ' Η γεωργική πείρα επί τής λιπάνσεως καί ό πειραμα

τισμός παρ ' ήμι ν εχουν άποδείξει δτι διά τής λελογισμέ

νης χημικής λιπάνσεως επιτυγχάνεται αϋξησις τοϋ ακαθα

ρίστου γεωργικοϋ εισοδήματος κατά μέσον δρον 30-50% 
εναντι τών αλιπάντων εκτάσεων, ύπό τάς ιδίας κατά !iλλας 

συνθήκας. 

))Τά περιθώρια εκ τής λιπάνσεως τής αuξήσεως τής γε

ωργικής μας παραγωγής εlναι μεγάλα , δεδομένου δτι είμε

θα εισέτι ανανάπτυκτοι λιπασματικώς . 'Επί προπολεμικής 

καταναλώσεως 7.500 τόννων μονάδων άζώτου (37.500 τόν
νων εις αναγωγή ν θειικής αμμωνίας), ijδη αϋτη εφθασεν εις 

45.000 τόννους μονάδων άζώτου, καλύπτουσα δμως μόλις 
τά 30-35% τής καλλιεργουμένης επιφανείας . Συντόμως 

-εντός μιας τό πολύ δεκαετίας- καλούμεθα νά φθάσωμεν 

εις τήν λίπανσιν τών 75-80% τής δλης γεωργικής γής τής 
χώρας, καθ' δσον !iλλως δέν νοεi:ται εντατικοποίησις τής 

γεωργίας. 

))Πρός τοϋτο αναγκαιοi: βασικώς ή διάθεσις εις τούς 

παραγωγούς εuθηνών λιπασμάτων, ιδίq αζωτούχων, πρά

γμα δπερ δέον νά επιδιωχθή διά τοϋ εργοστασίου αζώτου, 

καθ' δσον liλ~ως -μέ δασμοβίωτον δηλαδή βιομηχανίαν 

άζώτου- θά εχωμεν διαρκές {iχθος τής ελληνικής γεωργί

ας. 'Η έλληνική γεωργία χρησιμοποιεi: μεταπολεμικώς 

σχεδόν τά ακριβώτερα άζωτοϋχα λιπάσματα Ι:ξ δλων τών 

χωρών τής Εuρώπης . 

)) 'Η γενομένη εσχάτως μελέτη ύπό τής 'Εταιρείας 

Koppers, ττJ εντολτJ τής έλληνικής Κυβερνήσεως, εμφανί
ζει τά οικονομικά δεδομένα καί τό κόστος τής παραγωγής 

τοϋ εργοστασίου αζώτου λίαν ίκανοποιητικά· οϋτω λ.χ. 

παρουσιάζει τήν αναγκαιοϋσαν δαπάνην τής κατασκευής 

τοϋ εργοστασίου αζώτου εις 30-33.500.000 δολλάρια διά 
παραγωγήν 75.000 τόννων μονάδων αζώτου καί τό κόστος 
κατά τόννον τοϋ λιπάσματος τής θεμκής αμμωνίας εις 34,5 
δολλάρια, εναντι τιμής προμηθειών ΑΤΕ εκ τοϋ εξωτερι

κοϋ βάσει διεθνών δημοπρασιών, 58-60 δολλ. 'Εξόφθαλ

μος ή εθνική ανάγκη ίδρύσεως τοϋ εργοστασίου άζώτου))39 . 

Στή γενικότερη σημασία τής κυβερνητικής απο

φάσεως γιά τήν ίδρυση του εργοστασίου αζώτου 

αναφέρεται, σέ σχετικό ι'iρθρο της, ή «Καθημερινή»: 

'Η Κυβέρνησις παρουσιάζει εις τήν Βουλήν, τό εν μετά 

τό !iλλο, νομοθετικά ).!έτρα καί αναγγέλλει διοικητικάς 

άποφάσεις μεγάλης σftουδαιότητος διά τήν οικονομικήν 
πρόοδον τής χώρας. Τά μέτρα αuτά εχουν τοϋτον τόν ιδιά

ζοντα χαρακτήρα: δτι αναγνωρίζουν τήν ανάγκην δπως 

πρωτίστως τύχη ενισχύσεως ή έλληνική γεωργία. Τό ερ

γοστάσιον τοϋ αζώτου, ή κατάργησις τής στρεμματικής 

φορολογίας, ό διπλασιασμός τών πιστώσεων πρός τήν γε

ωργίαν, ειδικώς τά μικρά εγγειοβελτιωτικά εργα, ή ρύθμι

σις τοϋ ζητήματος τής συγκεντρώσεως τοϋ σίτου, τά μέτρα 
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διά τόν καπνόν, ή ταχεία εφαρμογή τών άγροτικών άσφα

λίσεων, μαρτυροϋν εξαιρετικήν κυβερνητικήν δραστηριό

τητα πρός ύποβοήθησιν τής βελτιώσεως τοϋ βιοτικοϋ επι

πέδου τών 'Ελλήνων άγροτών. Δοθέντος δέ δτι, παρά τάς 

προόδους τών άλλων κλάδων τής οΙκονομίας τής χώρας, ή 

γεωργία άποτελεί τήν κυρίαν άπασχόλησιν τοϋ έλληνικοϋ 

λαοϋ, ε{ναι προφανές δτι ή Κυβέρνησις άσκεί μίαν πολιτι

κήν δυναμένην νά χαρακτηρισθή ώς εμπράκτως φιλαγρο

τική . 'Εμπράκτως, διότι ί:γιναν μέν εiς τό παρελθόν πολλά 

ί:ργα άποβλέποντα εiς τήν βελτίωσιν τής θέσεως τών 'Ελ

λήνων άγροτών, άλλά ελέχθησαν περισσότερα λόγια καί 

εδημαγωγήθη πολύ περισσότερον άπό δ, τι εξυπηρετήθη δ 

λαός τής έλληνικής ύπαίθρου. 'Αφ' έτέρου ούδέποτε εiς 

τόσον μικρόν χρονικόν διάστημα επραγματοποιήθησαν τό

σα πολλά καί τόσον σπουδαία εργα άγροτικής πολιτικής. 

'Εν προκειμένφ δέν εlναι εϋλογον νά τονισθή δτι ή κυβερ

νητική δραστηριότης παρημποδίσθη επ' άρκετόν χρόνον 

άπό τήν άπασχόλησίν της εiς τήν άντιμετώπισιν τής στεί

ρας επί τοϋ Κυπριακοϋ κριτικής τής άντιπολιτεύσεως . 

'Ήρκεσαν εξ περίπου έβδομάδες άνακοπής τής κωλυσιερ

γίας διά νά σημειωθή άπόδοσις χρησίμου κυβερνητικοϋ 

εργου40 . 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Σέ όμιλία του στή διάσκεψη τοϋ Διεθνοϋς Γρα

φείου 'Εργασίας, δ Λ. Μπουρνιaς, ύπουργός 'Εργα

σίας, άναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στήν άνάγκη νά 

συνεχιστεί στήν 'Ελλάδα ή προσπάθεια γιά τήν αύ

ξηση τής βιομηχανικής καί τής γεωργικής παραγω

γής. 'Από τήν άποψη αυτή, τό αϊτημα τής ΓΣΕΕ γιά 

τήν άκόμη μεγαλύτερη μείωση τών χρονικών όρίων 

τής εργασίας κρίθηκε πρόωρο γιά συζήτηση. 

Στή συνέχεια, εξέφρασε τή σύμφωνη γνώμη τής 

Κυβερνήσεως δτι τά όφέλη τής τεχνικής προόδου 

πρέπει κατ' άναλογία νά περιέρχονται καί στήν ερ

γατική τάξη. 'Ανέπτυξε τήν οίκονομική καί κοινω

νική πολιτική τής Κυβερνήσεως καί άνέφερε δτι ή 

θέση τοϋ 'Έλληνα εργάτη καί τό πραγματικό είσό

δημά του βελτιώθηκαν ουσιαστικά, μέσα στό πλαί

σιο τών ύφιστάμενων δυνατοτήτων, εφόσον γιά τή 

μέτρηση τής στάθμης τής ζωής δέν πρέπει νά λαμβά

νεται ύπόψη μόνο τό ήμερομίσθιο, άλλά καί άλλες 

παροχές κοινωνικής μορφής -κοινωνικής άσφαλί

σεως, στέγης, ψυχαγωγίας, εκπαιδεύσεως κ.λ.π. 'Ανέ

λυσε άκόμη τήν κυβερνητική 'πολιτική γιά τή βελτί
ωση τής ζωής στίς άγροτικές περιοχές μέ στόχο τήν 

άνακοπή τής άστυφιλίας καί τόνισε δτι ή Κυβέρνη

ση, μέ τήν εκτέλεση μεγάλης εκτάσεως δημοσίων 

εργων καί τήν ϊδρυση βασικών βιομηχανιών, ελπίζει 

νά καταπολεμήσει τήν άνεργία. 

Μέ τήν ευκαιρία τής όμιλίας του, ό 'Έλληνας 

ύπουργός άναφέρθηκε στό εθνικό θέμα τής Κύπρου, 

τονίζοντας δτι «συνέχει τήν ψυχήν τοϋ λαοϋ μας καί 

παρεμποδίζει τήν σοβαρωτάτην προσπάθειαν πρός 

βελτίωσιν τών συνθηκών τής ζωής»· καί στηλίτευσε 

τήν άρνηση «άπό μέρους φίλης καί συμμάχου χώρας 

τοϋ δικαιώματος aυτοδιαθέσεως τοϋ έλληνικωτάτου 

πληθυσμοϋ τής νήσου Κύπρου». 'Όταν, μετά τήν 

άπάντηση τοϋ Βρετανοϋ άντιπροσώπου, ό προεδρεύ

ων τής συνελεύσεως δέν εδωσε καί πάλι τό λόγο στόν 

Λ. Μπουρνιa, ή έλληνική άντιπροσωπεία άποχώρη

σε άπό τή διάσκεψη σέ ενδειξη διαμαρτυρίας41 • 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Κατά τή διέλευσή του άπό τήν 'Αθήνα, ό πρωθυ

πουργός τών 'Ινδιών, Παντίτ Νεχροϋ, εχει συνομι

λία μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, καί τόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ. 

'Η συνομιλία περιστράφηκε γύρω άπό γενικότε

ρα διεθνή θέματα καί, είδικότερα, δπως ήταν εύλογο, 

τό Κυπριακό. Σέ ερώτηση τών δημιοσιογράφων, ό Κ. 

Καραμανλής άρκέστηκε νά άπαντήσει δτι εγινε άν

ταλλαγή άπόψεων πάνω στή διεθνή κατάσταση, γιά 

νά παρατηρήσει, στή συνέχεια, δτι δέν ε{ναι δυνατό 

νά γίνει δποιαδήποτε άνακοίνωση πάνω στίς λεπτο

μέρειες τής συνομιλίας, δεδομένου δτι καί τά δύο 

μέρη άνέλαβαν τή δέσμευση νά μή άνακοινώσουν 

δ,τιδήποτε σχετικό μέ τό είδικότερο περιεχόμενό 

της . 'Ο 'Ινδός πρωθυπουργός, άπό τήν πλευρά του, 

εξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τήν ευκαιρία πού 

τοϋ δόθηκε νά επικοινωνήσει μέ τόν πρωθυπουργό 

καί μέ μέλη τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ 

καί μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνή

σεως καί τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οίκονομικών, 

'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, καθώς καί τοϋ ύπουρ

γοϋ άνευ Χαρτοφυλακίου, Γ. Κασιμάτη, εξετάστη

καν τά προβλήματα πού άπορρέουν άπό τίς «παγωμέ

νες πιστώσεις» καί δ τρόπος άντιμετωπίσεώς τους. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

εκαμε τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Ή Κυβέρνησις, διά τών προγραμματικών δη

λώσεών της τής 4ης 'Απριλίου, ύπεσχέθη ότι θά άν

τιμετωπίση τό μέγα ήθικόν καί οiκονομικόν πρό

βλημα τών παγωμένων πιστώσεων, εiσηγουμένη εi

δικόν πρός τήν Βουλήν νομοσχέδιον. Εiς έκπλήρω

σιν τής έπαγyελίας της ταύτης, ή Κυβέρνησις κα

τήρτισε ήδη τό νομοσχέδιον τοvτο, τό όποίον έξου

σιοδοτήθη νά καταθέση, κατά τήν προσεχή έβδομά

qα, ό ύπουργός 'Εμπορίου εiς τήν Βουλήν. 

))Δέν ύπάρχει, βεβαίως, τρόπος οί έκ ποικίλων αi

τίων καί ύπό διαφόρους μορφάς παγοποιηθείσαι πι

στώσεις νά μεταβληθούν δι' οίουδήποτε νομοθετή

ματος αύτομάτως είς ρευστόν χρήμα. 'Υπάρχει 

όμως τρόπος άφ' ένός μέν νά ύποστοvν σύσιαστικήν, 
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δηλαδή οiιωνομικήν, κύρωσιν οί πιστοδοτηθέντες, 

άφ ' έτέρου δέ νά δημιουργηθουν τά πλαίσια έντός 
τών όποίων θά έπιτευχθή εϊτε ή ταχεία, διά τής έκ

ποιήσεως τών περιουσιακών στοιχείων του όφειλέ

του, έκκαθάρισις, εϊτε ή ύπό ύγιείς συνθήκας έξακο

λούθησις τής έπιχειρήσεως, του όφειλέτου ύφισταμέ

νου άνάλογον πρός τήν πραγματική ν κατάστασιν αύ

του ζημίαν. 

» 'Εκ του λόγου τούτου, τό νομοσχέδιον προβλέ
πει δύο βασικάς διαδικασίας: τήν ύπαγωγήν τής δι

οικήσεως τής όφειλέτιδος έταιρίας εiς τούς πιστω

τάς, έν Ό περιπτώσει πρόκειται νά έξακολουθήση 

λειτουργουσα ή έπιχείρησις, καί τήν εiδικήν, κατά 

σύντομον διαδικασίαν, έκκαθάρισιν αύτής, δηλαδή 

τήν έκποίησιν τών περιουσιακών στοιχείων του 

όφειλέτου, έν Ό περιπτώσει ή έπιχείρησις δέν εlναι 

οiκονομικώς βιώσιμος. 'Αμφότερα ι αί διαδικασία ι 

εlναι βεβαίως διά τόν όφειλέτην όδυνηραί, ή Κυβέρ

νησις δμως νομίζει δτι δέν εlναι δυνατόν νά έξακο

λουθήση ή σήμερον ύφισταμένη άπαράδεκτος κατά

στασις, κατά τήν όποίαν τά μέν κέρδη, δταν προκύ

πτουν, νά τά καρπουνται οί όλίγοι, τάς δέ ζημίας, 

δπως εiς τήν προκειμένην περίπτωσιν, νά ύφίσταται 

τό κοινωνικόν σύνολον. 

))Εiδική μέριμνα λαμβάνεται dίστε νά όργανωθή ή 

πρός έπίτευξιν τών σκοπών του νόμου συνεργασία 

τών κυριωτέρων καί τών άπό κοινωνικής καί οΙκονο

μικής άπόψεως σημαντικωτέρων πιστωτών, δηλαδή 

του Δημοσίου, του ΟΧΟΑ, του ΙΚΑ καί τών μεγάλων 

Τραπεζών. 

)Πό νομοσχέδιον θέτει, εlμαι βέβαιος, τάς πρα

κτικάς προϋποθέσεις τής ρευστοποιήσεως τών πα

γωμένων όφειλών, άλλά καί γενικώτερα τής δημι

ουργίας ύγιεστέρων συνθηκών εiς τήν άγοράν του 

κεφαλαίου καί του χρήματος. Θά συντελέση εiς τήν 

τόνωσιν τής συναισθήσεως τής εύθύνης του όφειλέ

του καί έπομένως εiς τήν άντίστοιχον αϋξησιν τών 

προσφερομένων κεφαλαίων πρός έπένδυσιν. Πρό 

παντός δμως τερματίζει ενα tjθικής τάξεως ζήτημα, 

τό όποίον έκκρεμεί άπό μακρών έτών)f. 

Σέ έφαρμογή τών πρωθυπουργικών έξαγγελιών, 

οί ύπουργοί 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, Οίκονομι

κών καί Δικαιοσύνης, κατέθεσαν στή Βουλή, στίς 3 
'Ιουλίου, σχέδιο νόμου «περί ύπαγωγής 'Ανωνύμων 

'Εταιρειών ύπό τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τών 

πιστωτών καί θέσεως αuτών ύπό είδικήν έκκαθάρι

σιν». Μετά τήν κατάθεση του νομοσχεδίου, ό Π. Πα

παληγούρας δήλωσε, μεταξύ άλλων: 

«Συνέβη , εν 'Ελλάδι, τουτο τό παράδοξον: εξ αιτίας 

των δημιουργηθεισών κατά τήν διάρκειαν του πολέμου 

εξαιρετικών συνθηκών, εμεινε καί μεταπολεμικώς, ώς οιο

νεί συναισθηματικόν κατάλοιπον, ή δικαιολογημένη τότε, 

άλλ' άδικαιολόγητος πλέον τώρα, άπέναντι του οφειλέτου 

επιείκεια. Καί ενω, κατά τήν διάρκειαν του πολέμου, κατέ

στημεν επιεικείς χάριν των πολλών καί των άδυνάτων, 

επεξετείναμεν, εκ συνηθείας, άμέτρως τήν ιδίαν επιείκειαν 

ύπέρ των ολίγων καί των ισχυρών». 

Στή συνέχεια, άφου άνέλυσε τά αίτια καί τίς συνέ

πειες τής παρατεινόμενης άνωμαλίας στίς συναλλα

γές, τόνισε: 

«Διά του νομοσχεδίου επιδιώκεται δ τερματισμός τής 

άνωμαλίας. Οϋτως, επί των συνήθων συναλλαγών, θά 

έφαρμόζεται, εις τό έξής, τό κοινόν δίκαιον, μέ τήν παρα

δεδομένην καί άναγκαίαν αυστηρότητα. Καταργουνται 

δσαι διατάξεις του νόμου 3336 συνετέλεσαν εις τό νά μετα
βληθή ή άναγκαστική διαχείρισις άπό μέσον εκτελέσεως 

εις μέτρον επιεικίας, κατ' ουσίαν εις δικαιοστάσιον, ύπέρ 

του οφειλέτου. 'Εάν εκ τής πράξεως άποδειχθή δτι αί συνή

θεις διαδικασία ι δέν εξαρκουν καί δτι δέν είναι δι, αυτων 

δυνατή ή άποκατάστασις τής παλαιiiς aυστηρότητος, ή 

Κυβέρνησις είναι έτοίμη νά εισηγηθή καί τήν λήψιν πε

ραιτέρω μέτρων κατοχυρωτικών τής περί τάς κοινάς εμπο

ρικάς συναλλαγάς πίστεως . 

»Τό νομοσχέδιον άποβλέπει κυρίως είς τήν δημιουργί

αν των νομικών πλαισίων, εντός των όποίων θά καταστή 

δυνατή ή ρευστοποίησις των μεγάλων παγωμένων πιστώ

σεων. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας είσάγονται δύο νέαι, 

εξαιρετικής aυστηρότητος, διαδικασίαι: 

» I. ' Η ειδική εκκαθάρισις. 
»2. 'Η ύπαγωγή τής επιχειρήσεως ύπό τήν διοίκησιν 

καί διαχείρισιν των πιστωτών. 

»Διά τής ειδικής εκκαθαρίσεως προβλέπεται ή ραγδαία 

εκποίησις των περιουσιακών στοιχείων τής έταιρίας διά 

δημοσίου πλειστηριασμου, συντεμνομένων των προθεσμι

ών των ισχυόντων νόμων εις τό ελάχιστον καί καταργουμέ

νων των πάσης φύσεως άναστολών. 

»Ουσιωδεστάτη είναι ή διάταξις, κατά τήν δποίαν, εν 

άντιθέσει πρός τό ισχυον δίκαιον, επιτρέπεται ή εκπλει

στηρίασις των διαφόρων μονάδων τής επιχειρήσεως συνο

λικώς καί ένιαίως, είτε τά άποτελουντα έκάστην των μονά

δων στοιχεία είναι κινητά είτε καί άκίνητα. 

)) 'Αξιοσημείωτον είναι δτι ό εκκαθαριστής δύναται νά 
συνεχίση τήν εργασίαν είτε τής συνολικής έπιχειρήσεως, 

είτε των οικονομικώς άποδοτικωτέρων αυτής μονάδων μέ

χρι πέρατος τής εκκαθαρίσεως. Καί τουτο, διά νά παύση ό 

συνήθης εκβιασμός των παγωμένων πιστωτών άπειλούν

των, έν περιπτώσει λήψεως καταναγκαστικών μέτρων, τήν 

άπόλυσιν του προσωπικου». 

Στή συνέχεια, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομη

χανίας άναφέρθηκε άναλυτικά στή διαδικασία ύπα

γωγής τής 'Εταιρείας ύπό τή διοίκηση τών πιστω

τών- καί καταλήγοντας έπισήμανε: 

))Τό νομοσχέδιον δέν άποβλέπει είς τό νά περιέλθουν 

τελικώς αί επιχειρήσεις εις μεγάλους πιστωτάς, δηλαδή είς 

τό Δημόσιον, τόν ΟΧΟΑ, τά άσφαλιστικά 'Ιδρύματα καί 

τάς μεγάλας Τραπέζας . 'Αντιθέτως, επιβάλλει τήν ύποχρε

ωτικήν έκποίησιν δλων των κατ' εφαρμογήν του νόμου 

περιελευσομένων εις τά ώς άνω νομικά πρόσωπα περιου-
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Ό Παντίτ Νεχρού στήν 'Αθήνα. Δεξιά ή 'Ίντιρα Γκάντι. 'Αριστερά, 

ό Ε. 'Αβέρωφ, ύπουργός τών 'Εξωτερικών. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΝΠΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ 111 

σιακων στοιχείων, εντός βραχείας καί τακτής προθεσμίας. 

Βεβαίως, ή εκποίησις αϋτη πρέπει νά ένεργηθή κατά τήν 

πρώτην περίοδον τής εφαρμογής του νόμου, μέ περίσκε

ψιν, d\στε νά aποφευχθουν ή, πάντως, νά περιορισθουν αί 

f:ξ αuτής f:νδεχόμεναι ζημίαι του Δημοσίου, του ΙΚΑ ή των 

Τραπεζων. Τελικως, δμως, καί μετά f:ξάντλησιν τής προ

σπαθείας πρός εξεύρεσιν συμφερωτέρας λύσεως, τά περι

ουσιακά ταυτα στοιχεία συμφέρει, aπό γενικωτέρας κοι

νωνικής καί οικονομικής aπόψεως, νά f:κποιουνται f:πί οί

αδήποτε ζημίg. 'Αρκεί ή εκποίησις, ενεργουμένη διά δη

μοσίου πλειστηριασμου, νά είναι aδιάβλητος . 

))Πρέπει, εξ dλλου, νά προσγειωθουν καί οί πιστωτικοί 

καί οί aσφαλιστικοί μας όργανισμοί, aναγνωρίζοντες τήν 

aμείλικτον πραγματικότητα. 'Η f:πί μακρά ετη συγκάλυψις 

των τιμων δέν συντελεί είς τήν οuσιαστικήν των aπόσβε

σιν. 'Έχομεν aνάγκην ρεαλιστικων προσεγγίσεων: ή μετα

ξύ τής λογιστικής καταστάσεως καί τής οίκονομικής πρα

γματικότητος aπόστασις πρέπει νά καλυφθή. 

))Καταθέτοντες τό νομοσχέδιον είς τήν Βουλήν εχομεν 

τήν πεποίθησιν δτι συντελουμεν είς τήν επίλυσιν ένός 

χρονίσαντος οίκονομικου καί Ί']θικου προβλήματορ) . 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 

Μέ aφορμή τή συζήτηση του θέματος του ελαιο

λάδου στή Βουλή, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιο

μηχανίας, Π. Παπαληγούρας, επεκτείνεται σέ γενικό

τερη θεώρηση τής καταστάσεως πού επικρατεί στόν 

τομέα τής γεωργίας . Ειδικότερα αναφέρθηκε στήν 

προσπάθεια γιά τήν αύξηση τής χρηματοδοτήσεως, 

προκειμένου νά ίκανοποιηθουν οί ανάγκες τής τρέ

χουσας παραγωγικής διαδικασίας καί νά πραγματο

ποιηθουν σημαντικές επενδύσεις: 

<Πό σύνολον των πιστοδοτήσεων πρός τήν οίκονομίαν 

κατά τό 1956 aνήλθεν είς 8700 έκατ. Έκ τούτων είς τήν 
γεωργίαν εδόθησαν ύπό μορφήν καθαρως γεωργικων πι

στώσεων 3113 έκατ. Τό 1955, f:πί συνόλου 7970 έκατ. , f:δό

θησαν 2250 διά τήν γεωργίαν. Δηλαδή, τό μέν σύνολον τής 
πιστώσεως πρός τήν οίκονομίαν ηuξησε κατά 11 %, ή δέ 
πρός τήν γεωργίαν πιστοδότησις κατά 22%. Κατά τό 1952 
τό σύνολον των πιστοδοτήσεων ήτο 5183 έκατ. εναντι γε
ωργικων πιστοδοτήσεων aνερχομένων είς 1734 έκατ. 

)} , Από τό 1952 μέχρι σήμερον ή αuξησις εν συνόλφ τής 
πιστοδοτήσεως είναι 68% καί ή αuξησις τής πιστοδοτήσε
ως τής γεωργίας 80%. Οϋτω, ή σχέσις των γεωργικων πι
στοδοτήσεων πρός τό σύνολον τής χρηματοδοτήσεως τής 

οικονομίας είναι του μέν ετους 1952 33,4% του δέ 1956 
36%. 'Επομένως, εν σχέσει μέ τά ετη, κατά τά όποία εκυ

βερνήσατε εσείς, επήλθε βελτίωσις τής σχέσεως του συνό

λου τής χρηματοδοτήσεως τής οίκονομίας πρός τήν γεωρ

γικήν χρηματοδότησιν. 'Όταν δέ θά όμιλήσωμεν περαιτέ

ρω καί θά κάμωμεν βαθυτέραν aνάλυσιν των aριθμων, θά 

ϊδητε πόσαι σημαντικαί πιστοδοτήσεις ύπό dλλην μορφήν 

διοχετεύσεων είς τήν γεωργίαν καί τί πράγματι συνέβη καί 

είς τήν βιομηχανίαν, τήν όποίαν f:πικαλουνται οί κ. κ. συνά

δελφοι. Θά ήτο δυνατόν νά aντιταχθή ΕΚ μέρους τής aντι

πολιτεύσεως δτι βεβαίως ηuξήθη ή πιστοδότησις τής γε-
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ωργίας κατά 80% aπό τό ι 952, aλλά ηt'ιξήθη ή γεωργική 
παραγωγή . Νά μετρήσωμεν αναλόγως τί εδόθη ε{ς έκάστην 

τών βασικών κατηγοριών. Κατά τήν ύπηρεσίαν τών 'Εθνι

κών Λογαριασμών, τό ε{σόδημα ε{ς σταθεράς δραχμάς εκ 

γεωργίας, κτηνοτροφίας καί δασών aνήλθε τό ι 95 ι ε{ς 

10,42 έκατ. δρχ. Τό ι 955 aνήλθε είς ι 3.000 έκατ. Αϋξησις 
του γεωργικου εισοδήματος κατά 29% καί του εθνικου ει
σοδήματος κατά 25%. 'Ομιλώ περί του ι952, διότι αt'ιτό 
ήτο τό εt'ιτυ-χές ετος, κατά τό όποίον δ κ. aρχηγός του 

ΔΚΕΛ ήγείτο του οίκονομικου τομέως. Μεταξύ του ι952 

καί σήμερον, εάν ύπολογίσωμεν βάσει του γεωργικου ει

σοδήματος ή αϋξησις ή σημειωθείσα του μέν συνόλου τών 

πιστοδοτήσεων είναι 68%, τής δέ γεωργίας 80%. 'Εάν 

δμως ύπολογίσωμεν μέ τήν αϋξησιν τών ε{δών γεωργικής 

καταναλώσεως , τότε προκύπτει ακόμη μεγαλυτέρα διαφο

ρά. 

» ' Ως πρός τήν περίφημον ψαλίδα, τήν aπόστασιν, δη

λαδή, τής τιμής μεταξύ τών προϊόντων, τά όποία παράγουν, 

καί τών προϊόντων, τά όποία αγοράζουν οί aγρόται, θά 

ϊδωμεν δτι αt'ιτή εύρίσκεται περισσότερον aνοικτή, ε{ς βά

ρος τής γεωργίας του ι952, aπό τήν σημερινήν. Μέ βάσιν 

ι 00 του ι 952, τά μέν εϊδη τά όποία παράγει δ γεωργός 
εχουν δείκτη ν σήμερον ι 52, εκείνα δέ πού αγοράζει ε χουν 
δείκτην ι35. Δηλαδή ή ψαλίς εκλεισε κατά ι3%. 

Σ. Βενιζέλος: Δέν πρόκειται νά αμφισβητήσω τούς αρι

θμούς, τούς δποίους μaς δίδετε. Θά ijθελον δμως νά μaς 

εξηγήσετε κατά ποίον τρόπον δ αγρότης εχει περιέλθει ε{ς 

τήν aπαθλίωσιν, ε{ς τήν δποίαν εύρίσκεται σήμερον. 

Π. Παπαληγούρας: 'Ο ρυθμός τής αt'ιξήσεως του εθνι

κου εισοδήματος σημειούμενος τυχόν εiς άλλας χώρας, 

πλήν τής 'Ελλάδος, θά είχε προκαλέσει τήν γενικήν ίκα

νοποίησιν τών μαζών. Εiς τήν ·Ελλάδα δμως δικαίως δ 

ρυθμός αt'ιτός δέν προκαλεί τήν ίκανοποίησιν, πρώτον διό

τι εκκινώμεν aπό πολύ χαμηλά καί διότι καί ή στάθμη , εiς 

τήν δποίαν ε-χομεν φθάσει σήμερον, είναι στάθμη χαμηλή 

καί δυσανάλογος πρός τόν πνευματικόν προσανατολισμόν 

του λαου .• ο σημερινός αγρότης επικοινωνήσας μέ τόν 
πολιτισμένον κόσμον, εχει ρυθμόν προβολής aξιώσεων 

πράγματι ταχύτερον του ρυθμου τής αt'ιξήσεως καί του 

εθνικου καί του γεωργικου εισοδήματος. 

»'Ακόμη πρό όλίγων ετών ή 'Ελλάς είχε τήν εθνικήν 

κατανάλωσιν, τήν δποίαν είχε βοηθουμένη κατά 200 /;κατ. 

δολλάρια η καί περισσότερα aπό τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί

ας. Σήμερον ύποκατεστάθη μέγα μέρος αt'ιτής τής αμερικα

νικής προσφορaς διά του μόχθου τών 'Ελλήνων καί φυσι

κόν είναι νά μ ή γίνεται αiσθητόν, aπό aπόψεως καταναλω

τικής, τό σημειωθέν βήμα πρός τά εμπρός. Αt'ιτή είναι ή 

όρθή τοποθέτησις. 

)) . ο λαός θέλει νά ξέρη πόσα κεφάλαια εθνικά εiς συγ
κρισίμους σταθεράς δραχμάς είχεν επενδύσει ή τότε Κυ

βέρνησις καί πόσα εχει επενδύσει δ κ. Καραμανλής. Καί ή 

απάντησις είναι αt'ιτή πού εδωσα . Καί αt'ιτή είναι εξ εκεί

νων ε{ς τάς δποίας ούδεμία χωρεί αμφισβήτησις οϋτε κατά 

ενα {ώτα». 

Στή συνέχεια, ό Π. Παπαληγούρας αναφέρθηκε 

στό εργο τής δημιουργίας επιχειρήσεως εξηλεκτρι-

σμοϋ, τό όποίο άρχισε πρίν aπό τό 1953-54, «ΟtΚΟνο
μικόν μέτρον παμμέγιστον, τείνον εiς τήν οίκονομι

κήν aναδιάρθρωσιν της χώρας, εiς τήν δημιουργίαν 

νέων, πρωτοφανών συνθηκών εiς τήν έλληνικήν οί

κονομίαν»· καί τόνισε δτι δέν είναι δυνατό νά θεω

ρηθεί aντιαγροτική ή πολιτική τής Κυβερνήσεως, ή 

όποία είσηγείται στή Βουλή τήν πολιτική τοϋ εξη

λεκτρισμοϋ καί αϋριο, ή μεθαύριο, θά προκηρύξει 

διεθνή διαγωνισμό γιά τό εργοστάσιο aζώτου, ενω 

παράλληλα γίνονται μεγάλα βήματα καί στόν τομέα 

τής αγροτικής aσφαλίσεως. . ο λαός αίσθάνεται 
-κατέληξε- δτι μέ σταθερότητα καί επιμονή τό 

επίπεδό του βαθμηδόν aνέρχεται42 . 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ - I ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1956 

'Ο νέος ύπουργός τών 'Εξωτερικών της ΕΣΣΔ, 

Ντιμίτρι Σεπίλωφ, κατά τήν επάνοδό του aπο τήν 

Αίγυπτο, πραγματοποιεί μέ πρωτοβουλία του τριή

μερη ανεπίσημη επίσκεψη στήν 'Αθήνα, προκειμέ

νου νά aνταλλάξει aπόψεις μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. 

Καραμανλή, τόν ύπουργό των 'Εξωτερικών καί άλλα 

μέλη της έλληνικης Κυβερνήσεως. 

'Η επίσκεψη τοϋ Σοβιετικοϋ ύπουργοϋ είχε προ

αγγελθεί δύο μόλις έβδομάδες πρίν aπό τήν άφιξή 

του καί είχε προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον στούς 

κόλπους τής έλληνικής κοινής γνώμης. Σ' δ,τι aφο

ρa είδικότερα τό γενικότερο κλίμα πού προσδιόριζε 

τήν εξέλιξη τών σχέσεων 'Ελλάδας μέ ΕΣΣΔ, aπό τή 

σκοπιά είδικότερα της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας, 

χαρακτηριστικό είναι εκτενές άρθρο τοϋ Α. 'Αντω

νακάκη, δπου, μεταξύ άλλων, ύπογραμμιζόταν: 

«Μετ' όλίγας ή μέρας θά επισκεφθή τάς ' Αθήνας ό νέος 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, κ. 

Δ. Σεπίλωφ. 'Η επίσκεψίς του ανηγγέλθη κατά τήν λήξα

σαν έβδομάδα ε{ς τόν 'Έλληνα ύπουργόν τών 'Εξωτερι

κών, κ. Ε. 'Αβέρωφ, ύπό του ενταυθα Σοβιετικου πρεσβευ

του, κ. Μ . Σεργέεβ. 'Ως εδηλώθη, πρόκειται περί ανεπισή

μου επισκέψεως, γινομένης επ' εt'ικαιρίq τής μεταβάσεως 

του κ. Σεπίλωφ εiς τήν αiγυπτιακήν πρωτεύουσαν. ' Η έλ

ληνική Κυβέρνησις, δταν άνεκοινώθη εiς αt'ιτήν ή επίσκε

ψις του κ. Σεπίλωφ, εδήλωσεν δτι θά τόν δεχθή εt'ιχαρίστως 

καί δτι ούτος θά εχη τήν εt'ικαιρίαν νά συνομιλήση μετά 

του πρωθυπουργου καί του ύπουργου τών 'Εξωτερικών, ώς 

εξέφρασεν επιθυμίαν. 

))Είναι αt'ιτονόητον δτι ή έλληνική Κυβέρνησις δέν ηδύ

νατο νά άρνηθή νά συνομιλήση μετά του Σοβιετικου 

ύπουργου. Κατ' άρχήν διά τόν άπλούστατον λόγον δτι ή 

' Ελλάς διατηρεί δμαλάς διπλωματικάς σχέσεις μετά τής 

, Σοβιετικής ' Ενώσεως. 'Αφ' έτέρου, ή 'Ελλάς, δεχομένη 

ενταυθα τόν κ. Σεπίλωφ, δέν πρόκειται νά πράξη τίποτε 

περισσότερον εκείνου τό δποίον πράττουν οί άλλοι εταί

ροι τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας -αt'ιτοί μάλιστα άνταλ

λάσσουν επισκέψεις επισήμους μετά τών ήγετών τής Σοβιε

τικής 'Ενώσεως καί διεξάγουν επισήμους μετ ' αt'ιτών δι-
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πλωματικάς συνομιλίας. Τέλος, δύναται νά λεχθfi δτι είναι 

έντός τοu πνεύματος τfjς 'Ατλαντικfjς Συμμαχίας ή διατή

ρησις dγαθών σχέσεων μετά τfjς Σοβιετικής 'Ενώσεως καί 

ή προαγωγή τών σχέσεων αύτών έπ' dγαθφ τfjς εiρήνης. 

'Η Συμμαχία δέν είναι επιθετική, aλλά καθαρώς dμυντική 

καί oi έταίροι της, καίτοι συνησπίσθησαν διά νά dντιμε
τωπίσουν τούς κινδύνους, τούς όποίους παρουσιάζει ό 

ύπερτροφικός εξοπλισμός τfjς Σοβιετικής 'Ενώσεως καί 

τών δορυφόρων της, δέν έπιθυμοuν νά προβοuν εΙς πράξεις 

ij καί εκδηλώσεις aκόμη δυναμένας νά στηρίξουν τάς αΙτιά
σεις τfjς Μόσχας, δτι ή 'Ατλαντική Συμμαχία στρέφεται 

επιθετικώς εναντίον της . Εiδικώτερον ή 'Ελλάς, χώρα μι

κρά, φιλειρηνική, έπιθυμοuσα νά aφεθfi ησυχος διά νά 

βελτιώση τήν ζωήν του λαοu της, δέν εχει καμμίαν έπιθυ

μίαν νά θεωρηθfi ώς προκλητική ij κι'iν ώς στερουμένη 

διεθνοuς aγωγfjς καί πρός εκείνους ακόμη, oi όποίοι καιρί
ως τήν εβλαψαν κατά τό παρελθόν. Οϋτε εξ ι'iλλου ή έλλη

νική Πολιτεία θέλει νά dμφισβητήση επισήμως τάς ύπό 

τfjς νέας ήγεσίας τfjς Σοβιετικής ' Ενώσεως διακηρυσσομέ

νας aγαθάς καί φιλειρηνικάς προθέσεις. 'Εξ δλων αύτών 

καθίσταται πρόδηλον δτι ό κ. Σεπίλωφ, καίτοι ανεπισήμως 

επισκεπτόμενος τάς 'Αθήνας, θά τύχη ύποδοχfjς αναλόγου 

πρός τάς συνηθείας τής έλληνικής φιλοξενίας. 

»'Α ναντίρρητον είναι δτι ή έπίσκεψις του Σοβιετικοu 

ύπουργοu τών 'Εξωτερικών δέν εχει μέν έπίσημον χαρα

κτήρα, aλλά εχει σημασίαν. Διά πρώτην φοράν, έφ' δσον 

ενθυμούμεθα, ή κομμουνιστική Ρωσία στέλλει εΙς τάς 

' Αθήνας τόν έπί τών 'Εξωτερικών ύπουργόν της. Τοuτο θά 

ήδύνατο νά θεωρηθfi μία αναγνώρισις τfjς σημασίας τής 

χώρας μας, όφειλομένη aσφαλώς, έκτός τών ι'iλλων λόγων, 

καί εΙς τό δτι τήν 19ην Φεβρουαρίου'ό έλληνικός λαός 

εδωσε εΙς αύτήν διά μίαν dκόμη φοράν σταθεράν καί όμοι

ογενfj Κυβέρνησιν. 'Αλλά ώσαύτως, ή dποστολή του κ. 

Σεπίλωφ εύρίσκεται έντός τών πλαισίων μιάς γενικωτέρας 

διπλωματικής κινήσεως, εΙς τήν όποίαν εχει aποδυθfi ή 

σύγχρονος Μόσχα. Δέν aποκρύπτει δτι θέλει νά πείσει 

όλόκληρον τόν κόσμον περί τών αγαθών καί φιλειρηνικών 

προθέσεών της καί περί τfjς εΙλικρινοuς πίστεώς της εΙς 

τήν Ιδέαν τfjς "εΙρηνικής συνυπάρξεως". ΕΙδικώτερον, ή 

επίσκεψις του κ. Σεπίλωφ εΙς τάς χώρας τής 'Ανατολικής 

Λεκάνης τfjς Μεσογείου, aκολουθοuσα τήν dνασύνδεσιν 

τών σχέσεων Ρωσίας καί Γιουγκοσλαβίας, dποβλέπει προ

δήλως εΙς τήν δημιουργίαν τfjς εντυπώσεως, δτι ή Βαλκα

νική καί ή 'Ανατολική Μεσόγειος δέν πρέπει νά φοβοuν

ται 'τάς στενωτέρας σχέσεις μέ τήν Σοβιετικήν ΥΕνωσιν. 

Ούδείς dμφισβητεί -καί οί Ρώσοι δέν τό dποκρύπτουν

δτι εύρισκόμεθα εΙς διεθνή κλίμακα καί εΙδικώς εντός του 

πλαισίου τfjς έλληνικfjς περιοχής, ενώπιον μιας μεγάλης 

επιθέσεως "φιλίας" εκ μέρους τfjς Ρωσίας . Ή εΙλικρίνεια 

τής επιθέσεως αύτής ζωηρώς αμφισβητείται aπό πολλούς 

έκ τών δυτικών συμμάχων, Ιδιαίτερα δέ dπό τούς 'Αμερι

κανούς. 'Η Σοβιετική 'Ένωσις εχει εϊπει πολλούς λόγους 

περί τών φιλειρηνικών της προθέσεων, άλλά εχει εκτελέ

σει όλίγα εργα καί τοuτο είναι φυσικόν νά καθιστά ύπό

πτους τάς διά λόγων καί επισκέψεων εκδηλώσεις της. 'Ως 

πρός τήν έλληνικήν περιοχήν είναι εύλογον νά προβάλλε

ται ή θεωρία δτι ή Σοβιετική 'Ένωσις προσπαθεί νά έκμε

ταλλευθfi εΙς μέν τήν 'Εγγύς' Ανατολήν τάς δυσαρεσκείας 

τών 'Αράβων κατά τής αγγλοαμερικανικής πολιτικής, εΙς 

δέ τήν 'Ελλάδα τό συναίσθημα τfjς βαθείας πικρίας του 

έλληνικοu λαοu διά τήν στάσιν ώρισμένων χωρών τής Δύ

σεως εναντι τής ύποθέσεως τής ελευθερίας τετρακοσίων 

εϊκοσι χιλιάδων 'Ελλήνων τής Κύπρου. Εϊτε πάντως εί

ναι, εϊτε δέν είναι εΙλικρινείς αί προθέσεις, αi δποίαι ενέ

πνευσαν τήν έπίσκεψιν τοu κ. Σεπίλωφ, ούδείς δύναται νά 

άμφισβητήση δτι τό κλίμα τό όποίον έδημιούργησεν ή 

στάσις τfjς Δύσεως εΙς τό Κυπριακόν δέν είναι δυσμενές 

διά τήν επίσκεψιν αύτήν. Πρόκειται περί ένός σημείου τό 

δποίον όρθώς ετυχε τfjς προσοχής πολλών 'Αμερικανών 

καί άλλων δυτικών παρατηρητών. 

»Διά τάς συνομιλίας, αί δποίαι θά διεξαχθοuν δέν 

ύπάρχει "ήμερη σία διάταξις" ούδέ κάν πρόβλεψις . 'Η έπί

σκεψις ανηγγέλθη αΙφνιδίως καί άνευ προσυνεννοήσεως. 

'Αλλά, εάν κανείς ijθελε νά έρευνήση τόν δρίζοντα τών 

έλληνοσοβιετικών σχέσεων, θά ήδύνατο νά σημειώση 

πλείστα θέματα άξια συζητήσεως. Αί έμπορικαί σχέσεις 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Ρωσίας θά ήδύναντο νά προωθηθοuν. 

'Εντούτοις, τά εμπόδια δέν είναι όλίγα. Έξαγωγάς πρός 

τήν Ρωσία ν ήμπορεί νά κάμη ή 'Ελλάς. 'Αλλά τί εϊδη 

ήμπορεί νά εΙσαγάγη; Τά ρωσικά μηχανήματα, ι'iλλα μέν 

ύστεροuν εiς ποιότητα, ι'iλλα δέ δέν προσαρμόζονται πρός 

τά έν χρήσει εΙς τήν 'Ελλάδα. ' Αλλά κάθε προσπάθεια 

άναπτύξεως του έλληνοσοβιετικοu έμπορίου θά ήτο aπό 

τfjς έλληνικfjς πλευράς εύκταία. ΕΙς τόν τομέα τών πολιτι

κών σχέσεων τά προβλήματα παρουσιάζουν περισσοτέρας 

δυσκολίας. Πιστεύεται δτι δ κ . πρωθυπουργός δέν θά διστά

ση νά ύπογραμμίση τά προβλήματα αύτά μετά τfjς άπλfjς 

εΙλικρινείας πού διακρίνει τόν χαρακτήρα του»43. 

'Από τήν πλευρά του ό ύπουργός των 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, είχε, ένόψει τfjς έπισκέψεως, ύπο

βάλει στόν Κ. Καραμανλή σημείωμα μέ τίς άκόλου

θες γενικές παρατηρήσεις: 

«'Η ύπό τών Ρώσων tπιδιωχθείσα επίσκεψις του κυρίου 

Σεπίλωφ συμπίπτει μέ βαθείας aλλοιώσεις τfjς σοβιετικής 

έξωτερικfjς πολιτικής. ΕΙς έντελώς άδράς καί γενικάς 

γραμμάς αύται χαρακτηρίζονται aπό τά έξης γεγονότα: 

Πρωτοφανής κατάρριψις του εΙδώλου των μιάς εΙκοσιπεν

ταετίας. Διακήρυξις -καί πιθανόν καί έφαρμογή- συλ

λογικής ήγεσίας. Θεαματική άποκατάστασις καλών σχέ

σεων μέ τόν χθεσινόν "έξωμότην", τίτο. ' Ανταλλαγή επι

σήμων έπισκέψεων μετά τής Μεγάλης Βρετανίας καί χω

ρών της "Α πω 'Ανατολής καί τfjς Γαλλίας . 'Εκστρατεία 

εΙρήνης πολύπλευρος, διακηρύξεις καλής θελήσεως, μεί

ωσις ένόπλων δυνάμεων κ. τ.λ. Βερμπαλιστική καί εμπρα

κτος (άποστολή πολεμικοu ύλικοu κ.ά.) φιλοαραβική πο

λιτική, fiτις θεωρώ δτι ελαβεν άσυνήθη εντασιν. Δέν ύπάρ

χει αμφιβολία δτι τά άνωτέρω -ώς καί άλλα τινά-δίδουν 

μίαν εΙκόνα άλλαγfjς πολιτικής. Πρόκειται περί γεγονό

των, τά όποία πρό έλαχίστων έτών ήτο εντελώς αδύνατον 

νά συμβοuν. 

»Σημαίνει δμως τοuτο καί aλλαγήν σκοπών; Αύτό είναι 

τό βασικόν θέμα εκ του δποίου θά πηγάσουν ταuτα ij τά 
εντελώς aντίθετα συμπεράσματα. 

>>'Εκ προσφάτων σαφών δηλώσεων του Κρούστσεφ 

("δέν θά έγκαταλείψωμεν τάς κατακτήσεις του προλεταριά

του τής 'Ανατολικής Γερμανίας εΙς χείρας τών καπιταλι-
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στών", καί πολλαί aλλαι ανάλογοι δηλώσεις), εκ τών δσων 

εγνώσθησαν περί τών συνομιλιών κατά τάς aνταλλαγείσας 

επισήμους επισκέψεις, εκ τfjς κυριαρχίας εν Ρωσί~ τfjς 

μαρξιστικfjς-λενινιστικfjς θεωρίας, ijτις, όχι μόνον δέν 

aτονεί, aλλά εξαίρεται σήμερον ετι περισσότερον, τέλος 

εξ δσων μdς λέγει ό εν Μόσχ~ πρεσβε"υτής μας, συνάγω δτι 

δέν επηλθε, δέν είναι δυνατόν νά επηλθεν aλλαγή σκοπών . 

»Παρά ταϋτα, εντός τοϋ πλαισίου τών γενικών παρατη

ρήσεων, πρέπει νά σημειωθfj δτι δέν δυνάμεθα, ίδιαιτέρως 

ώς μικρά χώρα κατέχουσα γεωγραφικώς θέσιν καιρίαν είς 

τό σταυροδρόμιbν ηπείρων, συμφερόντων καί μεγάλων 
όδών, νά aγνοήσωμεν τό γεγονός δτι εύρισκόμεθα πλησίον 

ένός πραγματικοϋ κολοσσοϋ, τό μέγεθος καί ή πολιτική 

καί ή ύλική ανάπτυξις τοϋ όποίου εφθασαν είς εν σημείον, 

είς τό όποίον οuδέποτε είχε φθάσει προηγουμένως καί, ετι 

σημαντικώτερον, ανάπτυξις, ή όποία εξακολουθεί νά εξε

λίσσηται. ~Οντως, πολιτικώς μέν ή Σοβιετική 'Ένωσις δε

σπόζει περιοχών, αί όποίαι είς τό παρελθόν τfjς ήσαν 

εχθρικαί, ακτινοβολεί σήμερον καί επί άλλων γειτονικών 

της χωρών (Γιουγκοσλαβία, aραβικαί χώραι, 'Άπω 'Ανα

τολή), οίκονομικώς δέ εύρίσκεται είς μίαν πρωτοφανfj 

aνοδον. Αί εκθέσεις τοϋ εν Μόσχ~ πρεσβευτοϋ μας, ό 

όποίος είναι καλός παρατηρητής, είναι, aπό τfjς aπόψεως 

τfjς οίκονομικfjς αναπτύξεως, λίαν χαρακτηριστικαί καί 

θεωρεί ούτος δτι, μετά τήν εφαρμογήν καί τοϋ επί θύραις 

εκτου Πενταετοϋς Σχεδίου , αί οίκονομικαί δυνατότητες 

τfjς Ρωσίας θά είναι αuτόχρημα τεράστιαι . 'Εάν είς τοϋτο 

προστεθfj καί τό δτι, εάν δέν επfjλθε, φαίνεται νά επέρχη

ται μία εξισορρόπησις δυνάμεως εiς τά θερμοπυρηνικά 

δπλα, φανερόν δτι μετά μεγάλης προσοχfjς καί περισκέ

ψεως πρέπει κανείς ν' aντιμετωπίζη τήν εξέλιξιν τών μετά 

τfjς Σοβιετικfjς 'Ενώσεως σχέσεών του . 

»Βεβαίως όφείλω κατηγορηματικώς νά τονίσω δτι δέν 

τίθεται δι' εμέ ζήτημα εξασθενήσεως τών συμμαχικών μας 

δεσμών . ''Ισως τά δσα aνωτέρω είπον νά μέ όδηγοϋν εiς τό 

συμπέρασμα δτι πρέπει νά τονίσωμεν τούς συμμαχικούς 

μας δεσμούς, aλλά aναμφισβήτως πρέπει παραλλήλως νά 

επιδωχθfj ή ανάπτυξις κατά τό δυνατόν, καλλιτέρων σχέ

σεων μετά τfjς Σοβιετικfjς 'Ενώσεως»44 • 

Κατά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, ό Σοβιετικός 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Αί φιλικαί σχέσεις μεταξύ τών λαών τfjς Σοβιετικfjς 

'Ενώσεως καί τfjς 'Ελλάδος εχουν μακράν παράδοσιν καί 

ίστορίαν. 'Η Σοβιετική 'Ένωσις βασίζει τάς σχέσεις της 

μέ τήν 'Ελλάδα επί τών aρχών τfjς εiρηνικfjς συνυπάρξεως 

καί συνεργασίας, τοϋ αμοιβαίου σεβασμοϋ τfjς ακεραιότη

τας καί τfjς ανεξαρτησίας καί τfjς πολιτικfjς τfjς μή αναμί

ξεως είς τά εσωτερικά . 

))Κάθε χώρα, κάθε λαός, καθορίζει τήν τύχην του συμ

φώνως πρός τά συμφέροντά του. Διά τήν ύπόθεσιν τfjς πε

ραιτέρω αναπτύξεως τών καλών γειτονικών σχέσεων μετα

ξύ τών δύο χωρών ύπάρχουν πολλαί δυνατότητες, αί όποίοι 

δέν εχουν εξαντληθfj. ' Η σοβιετική Κυβέρνησις aπό μέ

ρους της είναι ύπέρ τfjς πραγματοποιήσεως αuτών τών δυ

νατοτήτων . 'Η περαιτέρω aνάπτυξις τών οίκονομικών καί 

εκπολιτιστικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών είναι πρός 

τό συμφέρον των. 

)) 'Ελπίζω δτι ή liφιξίς μου είς τάς 'Αθήνας θά δώση τήν 
δυνατότητα νά εχω προσωπικάς επαφάς μετά τών κυβερνη

τικών παραγόντων τfjς χώρας σας, πράγμα τό όποίον θά 

συντελέση είς τήν aμοιβαίαν κατανόησιν, τήν εμπιστοσύ

νην καί τήν είλικρίνειαν είς τάς σχέσεις τών δύο χωρών 

μας καί θά προαγάγη τήν ύπόθεσιν τfjς είρήνης καί τfjς 

συνεργασίας μεταξύ τών λαών)). 

'Η επίσκεψη στήν έλληνική πρωτεύουσα εδωσε 

στό Σοβιετικό ύπουργό τών 'Εξωτερικών τήν ευ

καιρία γιά ευρεία άνταλλαγή άπόψεων μέ τόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργό, καθώς καί μέ τόν όμόλογό του, 

Ε . 'Αβέρωφ. 'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν επί

σκεψη του Ντ. Σεπίλωφ στό Πολιτικό Γραφείο, καί, 

πρός τιμήν του, παρέθεσε πρόγευμα στή θερινή κα

τοικία του. Νέα συνάντηση καί ίδιαίτερη συνομιλία 

επακολούθησε στή διάρκεια τής δεξιώσεως στήν 

επαυλη του Σοβιετικοu πρεσβευτή. Παράλληλες συ

νομιλίες είχε ό Σοβιετικός επίσημος μέ τόν Ε. 'Αβέ

ρωφ. 

Τά δύο μέρη άπέφυγαν νά άναφερθοuν στίς λε

πτομέρειες τών συνομιλιών πού πραγματοποιήθη

καν. 'Όπως επισημάνθηκε στά είδησεογραφικά δελ

τία, ή πρώτη αυτή επικοινωνία, χωρίς νά όδηγήσει 

σέ άμεσα άπτά άποτελέσματα, εδωσε στούς εκπρο

σώπους τών δύο κρατών τήν ευκαιρία νά άνταλλά

ξουν άπόψεις πάνω σέ διμερή καί ευρύτερα διεθνή 

θέματα, πολιτικά καί οίκονομικά, μέσα σέ κλίμα κα

λής θελήσεως. 'Η άπόφαση γιά τή σύσταση είδικών 

επιτροπών, επιφορτισμένων νά συζητήσουν θέματα 

κοινου ενδιαφέροντος άπετέλεσε εποικοδομητικό βή

μα. Σ' δ,τι άφορα, τέλος, τό Κυπριακό, ό Σοβιετικός 

ύπουργός είχε τήν ευκαιρία νά επικαλεστεί τή γενική 

άντιαποικιακή άρχή πού πρεσβεύει ή χώρα του. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τών επαφών του Ντ. Σε

πίλωφ μέ τούς 'Έλληνες ίθύνοντες, ό Ε. 'Αβέρωφ 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Κατά τήν διάρκειαν τfjς ανεπισήμου εν 'Αθήναις επι

σκέψεως τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών τfjς Σοβιετικfjς 

'Ενώσεως, ό κ . Σεπίλωφ είχε τήν εuκαιρίαν νά συνομιλή

ση διά μακρών μετά τοϋ πρωθυπουργοϋ, κ. Καραμανλfj, 

καί τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, κ . 'Αβέρωφ. Κατά τάς 

συνομιλίας αuτάς εξητάσθη iδίως ή κατάστασις είς ijν εύ

ρίσκονται αί σχέσεις τών δύο χωρών καί αί δυνατότητες 

τfjς αναπτύξεως αuτών. 'Από έλληνικfjς πλευράς διεδηλώ

θη δτι ή 'Ελλάς, παραμένουσα πιστή εiς τάς ύφισταμένας 

συμμαχίας της, επιθυμεί εiλικρινώς νά βελτιώση τάς μετά 

τfjς Σοβιετικfjς 'Ενώσεως σχέσεις της. ' Ανεπτύχθη επί

σης πλήρως εiς τόν ύπουργόν τfjς Σοβιετικfjς ' Ενώσεως τό 

κυπριακόν θέμα καί ιδιαιτέρως τό περί αuτοδιαθέσως τοϋ 

κυπριακοϋ λαοϋ αtτημα, ώς τοϋτο προβάλλεται ήδη ενώπι

ον τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

))Κατά τήν συζήτησιν επί τών σχέσεων τfjς 'Ελλάδος 

μέ χώρας συμμάχους τfjς Σοβιετικfjς 'Ενώσεως, διεπιστώ

θη δτι αύται προωθοϋνται προϊόντος τοϋ χρόνου. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΠΙΛΩΦ ι ιs 

'Επίσκεψη τού Σοβιετικού ύπουρyού τώv 'Εξωτερικών, Ντιμίτρι Σεπίλωφ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



116 ΕΜΦΑΣΗ ΣτΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

»'Από ελληνικής έπίσης πλευράς άνεπτύχθησαν τά 

ύπάρχοντα θέματα καί αί ύφιστάμεναι δυσχέρειαι διά τήν 

άποκατάστασιν καλων σχέσεων μέ τινας των βορείων γει

τόνων. 

»Διεπιστώθη, έξάλλου, εκατέρωθεν, ή έπιθυμία άναπτύ

ξεως των οiκονομικων σχέσεων καί εiδικώτερον τής διευ

ρύνσεως των έμπορικων συναλλαγων. 

»Δεδομένου δτι πλείστοι άντικειμενικοί οiκονομικοί 

παράγοντες εόνοοί>ν τήν τοιαύτην διεύρυνσιν, διεδηλώθη 

εκατέρωθεν ή έλπίς δτι αϋτη θά πραγματοποιηθή συντό

μως, άφοί> έν τφ μεταξύ έρευνηθοί>ν άπό τεχνικής καί οi

κονομικής άπόψεως τά καθ' εκαστον θέματα. 

»'Εν τέλει, δ κ. Σεπίλωφ έξέφρασε τήν έπιθυμίαν δπως 

έπισκεφθοί>ν τήν Μόσχαν δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

καί δ ύπουργός των Έξωτερικων. 

»Διαπιστωθείσης, κατ' άρχήν, άνταποκρίσεως εiς τήν 

επιθυμίαν ταύτην, συνεφωνήθη δπως ή έπίσημος πρό

σκλησις τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως άποσταλή δταν πα

ρασκευασθοί>ν αί προϋποθέσεις, αί όποία ι θά καταστήσουν 

τήν έπίσκεψιν . ταύτη ν πλέον έποικοδομητικήν. 

»Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν εντός άτμοσφαίρας άμοι

βαίας κατανοήσεως καί εiλικρινων εκατέρωθεν διαθέσε

ων». 

'Από τήν πλευρά του, ό ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών τfjς Σοβιετικής ·Ενώσεως, δήλωσε στούς άντι

προσώπους του έλληνικου καί ξένου τύπου δτι πρα

γματοποίησε στήν 'Αθήνα σύντομη άνεπίσημη επί

σκεψη, προκειμένου νά άποκαταστήσει προσωπικές 

εΠαφές μέ τούς iθύνοντες τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσε
ως καί νά άνταλλάξει μαζί τους γνώμες πάνω σε ζητή

ματα πού ενδιαφέρουν τίς δύο χώρες. Καί, άφοu άνα

φέρθηκε στήν πολιτιστική παράδοση τfjς 'Ελλάδος 

καί στούς ίστορικούς δεσμούς μεταξύ 'Ελλήνων καί 

Ρώσων, παρατήρησε: 

«Εϊχαμεν μακράς, ε{λικρινείς καί, νομίζω, γονίμους συ

νομιλίας μετά τοί> πρωθυπουργοί>, Κ. Καραμανλή, καί του 

ύπουργοί> των 'Εξωτερικων, κ. 'Αβέρωφ. Αί συνομιλίαι 

διεξήχθησαν ε{ς άτμόσφαιραν άμοιβαίας κατανοήσεως καί 

εiλικρινοί>ς διαθέσεως εκατέρωθεν. 

»'Υ φίσταται, βεβαίως, διαφορά άπόψεων τής Κυβερνή

σεως τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής Κυβερνήσεως τής 

'Ελλάδος έπί μερικων διεθνων προβλημάτων, άλλά διά τήν 

άποκατάστασιν καλων σχέσεων πρέπει νά έκκινή κανείς 

δχι έξ έκείνου τό δποίον μας διαχωρίζει. Αί προσπάθειαι 

των κρατικων παραγόντων οφείλουν νά τείνουν πρός τήν 

πλήρη χρησιμοποίησιν παντός κοινοί>, τό δποίον ενώνει 

τούς λαούς μας καί ύπηρετεί τήν ύπόθεσιν τής ένισχύσεως 

τής εiρήνης . 

»Αί άμοιβαίαι άνταλλαγαί άπόψεων εδειξαν δτι μεταξύ 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος δέν ύφίσταν

ται τοιαί>τα ζητήματα, τά όποία άποτελοί>ν άνυπέρβλητα 

έμπόδια έπί τής δδοί> τής άναπτύξεως φιλικων σχέσεων καί 

οiκονομικής συνεργασίας. 

)) 'Ακρογωνιαίον λίθον τής έξωτερικής πολιτικής τής 
Σοβιετικής 'Ενώσεως άποτελεί ή ε{ρηνική συνύπαρξις 

κρατων μέ διάφορα κοινωνικά συστήματα, δ άγών ύπέρ τής 

χαλαρώσεως τής διεθνοί>ς έντάσεως καί ή ένίσχυσις τής 

γενικής εiρήνης . 

·Η Σοβιετική 'Ένωσις, ε{ς τάς σχέσεις της μετά τής 

'Ελλάδος, δπως καί μετά των άλλων κρατων εκκινεί άπό 

τάς άκλονήτους άρχάς του σεβασμοί> τής εδαφικής άκε

ραιότητος καί των κυριαρχικων δικαιωμάτων, τής μ ή έπιθέ

σεως, τής πλήρους ισοτιμίας των κρατων καί τής μή έπεμ

βάσεως εiς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις άλλήλων. Θεωροί>

μεν άναφαίρετον δικαίωμα έκάστου λαοί>, νά εlναι έλεύθε

ρος καί άνεξάρτητος καί νά έκλέγη τό κοινωνικό-πολιτι

κόν καθεστώζ τό δποίον κρίνει περισσότερον κατάλληλον 
διά τόν /;αυτόν του. 

))Εlναι έξ άλλου γνωστόν δτι οί έχθρικως διακείμενοι 

πρός τήν σοβιετοελληνικήν φιλίαν έκ προθέσεως διαδί

δουν έπινοήματα περί κάποιας άπειλής κατά τής 'Ελλάδος 

εκ βορρά. 

))Τά έπινοήματα αότά εχουν σκοπό νά σπείρουν τήν 

καχυποψίαν καί δυσπιστία ν μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των 

βορείων γειτόνων της καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί νά 

παρεμποδίσουν τήν χαλάρωσιν τής διεθνοί>ς έντάσεως. 

'Όλα αότά πλήρως καταρρίπτονται ύπό των παγκοίνως 

γνωστων γεγονότων -τής φιλειρηνικής εξωτερικής πολι

τικής τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, τής συνεποί>ς κατευθυν

τηρίου γραμμής της πρός τήν μείωσιν των έξοπλισμων καί 

τήν χαλάρωσιν τής διεθνοί>ς εντάσεως. 

))Εlναι άνάγκη νά λεχθή δτι ήμείς, μέχρι σήμερον, εiς 

μικρόν μόνον βαθμόν εχρησιμοποιήσαμεν τάς εόνοϊκάς 

δυνατότητας διευρύνσεως των οiκονομικων σχέσεων μετα

ξύ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος, καθ ' ijν 

στιγμήν τοιαύτη διεύρυνσις θά άνταπεκρίνετο τόσον 

πρός τά συμφέροντα τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, δσον καί 

πρός τά βασικά συμφέροντα τής έξελίξεως τής έλληνικής 

οiκονομίας - τής βιομηχανίας της, τής άγροτικής οiκο

νομίας καί του έμπορίου αότής. Τοί>το θά ήδύναντο νά αi

σθανθοί>ν έμφανως οί 'Έλληνες έργάται, οί καλλιεργηταί 

του καπνοί>, τής άμπέλου καί οί οικονομικοί κύκλοι. 

))Κατά τήν πορείαν των διεξαχθεισων συνομιλιων έξε

φράσαμεν τήν προθυμίαν τής Σοβιετικής ·Ενώσεως δπως 

εόμενως καί άνιδιοτελως έξετάση τό ζήτημα τής άμοιβαίας 

συνεργασίας εiς τήν άνάπτυξιν τής ελληνικής έθνικής οi

κονομίας, τό ζήτημα τής άνταλλαγής έπιστημονικής καί 

τεχνικής πείρας , τής καταρτίσεως εiδικων, συμπεριλαμβα

νομένης καί τής άνταλλαγής φοιτητων . 'Η Σοβιετική 

'Ένωσις δέ, συμφώνως πρός τάς γενικάς άρχάς της, δέν 

θέτει ένώπιον τής 'Ελλάδος δ ρους τινάς, οί δποίοι θά ήδύ

ναντο νά θίξουν τά κυριαρχικά αότής δικαιώματα καί τήν 

έθνικήν της άξιοπρέπειαν . 

)) 'Από τής πλευράς τής έλληνικής Κυβερνήσεως έξε
δηλώθη προθυμία ώς πρός τήν διεύρυνσιν των οiκονομι

κων σχέσεων μετά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί κυρίως 

ώς πρός τήν περαιτέρω άνάπτυξιν του έμπορίου. 

))Εlναι εόχάριστον τό γεγονός, δτι κατά τόν τελευταίον 

καιρόν fjρχισαν νά άναπτύσσωνται πολιτιστικαί σχέσεις 

μεταξύ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος. Εϊμε

θα ύπέρ μιας εόρείας άνταλλαγής πνευματικων άξιων μετα

ξύ των λαων μας. Οί Σοβιετικοί άνθρωποι μετ' ένδιαφέ

ροντος παρακολουθοί>ν τάς εiς τόν τομέα του πολιτισμοί> 

επιτυχίας τής συγχρόνου 'Ελλάδος καί άπό τής πλευράς 

των εlναι πρόθυμοι νά μοιρασθοί>ν τάς έπιτεύξεις των εiς 
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τόν τομέα τοϋτον μετά τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 'Η διεύρυνσις 

τής aνταλλαγής πολιτιστικων, /;πιστημονικων, κοινοβου

λευτικων καί άλλων άντιπροσωπιων θά συμβάλη εiς τήν 

άποκατάστασιν μεγαλυτέρας άμοιβαίας κατανοήσεως καί 

εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρων μας. Αί θύραι τής χώρας 

ήμων είναι φιλοξένως άνοικταί. 

»'Η Σοβιετική 'Ένωσις, /;πιδιώκουσα τήν άνάπτυξιν 

φιλικων σχέσεων μετά τής 'Ελλάδος, ούδόλως aποπειρά

ται νά σπείρη διχονοίας μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των Δυ

τικών Δυνάμειων, δπως γράφουν περί τούτου μερικαί ξένα ι 

Ι;φημερίδες. 'Η Σοβιετική 'Ένωσις, /;πί πλέον, /;πιθυμοϋσα 

τήν γενικήν χαλάρωσιν τής διεθνοuς εντάσεως, επιδιώκει 

ή iδία νά βελ τιώση τάς σχέσεις μετά των Δυτικων Κρατων. 

»'Επειδή δίδομεν μεγάλην σημασίαν εiς τάς προσωπι

κάς /;παφάς εiς τήν ύπόθεσιν τής αναπτύξεως φιλικων σχέ

σεων μεταξύ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος, 

ετέθη ύπ' /;μοϋ τό ζήτημα περί τής στάσεως τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως εvαντι ενδεχομένου ταξιδίου τοϋ πρωθυ

πουργοϋ κ. Καραμανλή καί τοϋ ύπουργοu των 'Εξωτερι

κων κ. 'Αβέρωφ εiς τήν Μόσχα ν, εiς κατάλληλον δι' αύ

τούς χρόνον. 'ξδηλώθη δέ δτι εiς περίπτωσιν θετικής στά

σεως εναντι του' ζητήματος, εiς τόν πρωθυπουργόν καί τόν 
ύπουργόν των 'Εξωτερικων θά άποσταλή επίσημος πρό

σκλησις. 

)) 'Ο πρωθυπουργός καί ό ύπουργός των 'Εξωτερικων 
κατ' aρχήν /;τήρησαν θετικήν στάσι ν εvαντι τοϋ ταξιδίου 

εiς Μόσχαν, συνεφωνήθη δέ δτι ή επίσημος πρόσκλησις 

τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως θά άποσταλή τότε, δταν θά 

προπαρασκευασθοϋν αί προϋποθέσεις, αί όποίαι θά κατα

στήσουν τήν τοιαύτην επίσκεψιν πλέον /;ποικοδομητι

κήV)). 

Μετά τήν άναχώρηση τοϋ Σοβιετικοϋ ύπουργοϋ 

των 'Εξωτερικων, ό πρωθυπουργός ενημέρωσε τό 

βασιλέα γιά τό περιεχόμενο των συνομιλιων του καί 

είχε, στή συνέχεια, επικοινωνία μέ τούς άντιπροσώ

πους τοϋ τύπου, πρός τούς όποίους έξέφρασε τήν 

ίκανοποίησή του καί έξfjρε τό πνεϋμα κατανοήσεως 

καί καλfjς θελήσεως πού επιδείχτηκε άπό τίς δύο 

πλευρές. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ή πληροφορία 

δτι, άπό τήν έλληνική πλευρά, θά έπιδιωχθει ή προ

ώθηση των συνομιλιων στό πεδίο των έμπορικων καί 

οiκονομικων σχέσεων καί προβλέφθηκε ή μετάβαση 

έλληνικfjς aντιπροσωπείας στή Μόσχα μέ σκοπό τή 

διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. 

'Η γενική άποτίμηση των aποτελεσμάτων τfjς 

επισκέψεως Σεπίλωφ άπό τά έγκυρότερα δργανα τοϋ 

ήμερήσιου άθηναϊκοϋ τύπου ύπfjρξε καταρχήν θετι

κή. «Τό Βfjμω>, σέ κύριο aρθρο μέ τόν τίτλο«' Υπfjρ

ξε μιά καλή επαφή», χαρακτήρισε τήν έπίσκεψη «ώς 

περιωρισμένης σημασίας άλλά καί εuτυχοϋς εκβά

σεως γεγονός» καί έξfjρε τή σωφροσύνη καί τή λεπτό

τητα μέ τήν όποία ή έλληνική Κυβέρνηση χειρίστη

κε τό άπρόοπτο γεγονός τfjς έπισκέψεως. 'Η «Καθη

μερινή», έξάλλου, ύπογράμμισε τήν προσκόλληση τfjς 

·Ελλάδος στίς συμμαχίες της, άλλά καί τήν επιθυμία 

νά βελτιώσει τίς σχέσεις μέ τή Ρωσία στόν οίκονο

μικό καί μορφωτικό τομέα μέσω συχνότερων έπα

φων. 

Σέ έκτενές aρθρο του Κ. Ζαφειρόπουλου, άφοϋ 

άναλύονται οί περάμετροι τfjς σοβιετικfjς πρωτο

βουλίας σέ περιφερειακό ίδιαίτερα πλαίσιο, διατυ

πώνεται τό άκόλουθο συμπέρασμα: 

«'Ημπορεί νά βεβαιωθή δτι δσον άψογος ύπήρξεν ή 

δλη στάσις τοϋ κ. Σεπίλωφ, άλλο τόσον προσεκτική καί 

λεπτή ύπήρξεν ή άντιμετώπιcης τής "/;πιθέσεως εiρήνης" 
/;κ μέρους τής Κυβερνήσεως. Είναι λάθος νά πιστεύεται δτι 

ή επίσκεψις ύπήρξεν άκαρπος η δτι δέν εγινεν ή πρέπουσα 

εκμετάλλευσις των καλων διαθέσεων πού επεδείχθησαν 

άπό σοβιετικής πλευράς. Τό άντίθετον συνέβη. Τό παρελ

θόν, ή ίστορία, αί άναμνήσεις άπουσίασαν άπό τάς συνο

μιλίας πού διεξήχθησαν μέ ρεαλιστικήν ένατένισιν του 

παρόντος καί τοϋ μέλλοντος. Αί σχέσεις μεταξύ των δύο 

χωρων δέν καθηλώθησαν συνεπεί~ προκαταλήψεων η iδε

ολογικων aντιθέσεων. 'Εφόσον ό κ. Σεπίλωφ διεκήρυξεν 

άπό τής πρώτης στιγμής πού /;πάτησε τό έλληνικόν εδαφος' 
τήν άρχήν τής μή άναμίξεως εiς τά εσωτερικά τής χώρας, 

προητοίμασε ψυχολογικως καί τήν κοινήν γνώμην καί τήν 

Κυβέρνησιν καί /;δημιούργησε τάς προϋποθέσεις διά μίαν 

άπεριόριστον συνεργασίαν εiς Εργα εiρήνης καί προόδου. 

Καί κανείς δέν επιτρέπεται νά aνησυχή διά τήν καλήν αύ

τήν l;ξέλιξιν»45 . 

['Η μεταγενέστερη ίστορική i:ρευνα θά άποκαλύ

ψει δτι, κατά τήν έπίσκεψή του, ό Σοβιετικός ύπουρ

γός επιχείρησε ενα πρωτο σημαντικό «liνοιγμα» 

πρός τήν 'Ελλάδα, μέ άφετηρία τήν προσφορά γιά 

τή χορήγηση δανείου καί τήν άπορρόφηση των 

άγροτικων έλληνικων προϊόντων. Ή έλληνική Κυ

βέρνηση, παρά τήν επιθυμία της νά διευρύνει τίς εμ

πορικές καί οίκονομικές σχέσεις της μέ τίς χωρες 

τfjς άνατολικfjς Εόρώπης, άντιμετώπισε τίς σοβιετι

κές προτάσεις μέ εκδηλη αυτοσυγκράτηση, συνεκτι

μώντας τίς πολιτικές παραμέτρους. Τό περιεχόμενο 

των είσηγήσεων τοϋ Ντ. Σεπίλωφ δέν άφέθηκε, μετa 

άπό συμφωνία των δύο πλευρων, νά διαρρεύσει στόν 

τύπο]. 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Μετά άπό σχετική επερώτηση τfjς aντιπολιτεύ

σεως, διεξάγεται στή Βουλή μακρά συζήτηση γιά τό 

καπνικό θέμα, μέ τή συμμετοχή καί τοϋ πρωθυπουρ

γοu, Κ. Καραμανλfj. 

Σέ άπάντηση των aντιπολιτευτικων επικρίσεων, 

δτι ή Κυβέρνηση στερειται καπνικοu προγράμματος 

καί δέν διέθεσε έπαρκfj οικονομικά μέσα γιά τήν 

ενίσχυση των καπνοπαραγωγων, ό ύπουργός 'Εμπο

ρίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρας, επισημαί

νει δτι, κατά τό i:τος 1956, σημειώθηκε τεράστια αύ
ξηση τfjς παραγωγfjς καπνοϋ, ϋψους 50%, σέ σχέση 
μέ τήν αϋξηση τfjς στρεμματικής καλλιέργειας, εκτά-
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σεως 25%. 'Αφότου ανέλαβε τήν πρωθυπουργία ό Κ. 
Καραμανλής, χορηγήθηκαν δάνεια μέ ενέχυρο 527 
έκατ . δρχ. εvαντι 332 έκατ. δρχ. τοϋ προηγούμενου 
ετους. Αuτονόητα, εφόσον ό καπνοπαραγωγός παρή

γαγε μεγαλύτερη ποσότητα καπνοϋ καί ενεχυρίασε 

περισσότερες όκάδες, εξασφάλισε, κατ' άτομο, ενί

σχυση ύπερεπαρκή, σέ σύγκριση μέ τό προηγούμενο 

ετος. Παράλληλα, ή Κυβέρνηση, εστω καί χωρίς νά 

διαθέτει «συγκεκριμένοΥ εκ τών προτέρων τεχνικώς 

καί εμπορικώς όργανον», αποφάσισε νά παρέμβει 

ρυθμιστικά στήν αγορά, μέσω τοϋ εμπορίου καί τής 

· ΣΕΚΕ, καί νά καθορίσει τίς τιμές σέ ϋψος αποδεκτό 
από τή διεθνή αγορά. 

Στό σημείο αuτό παρεμβλήθηκε στή συζήτηση ό 

Κ. Καραμανλής: 

«Γνωρίζετε ποτέ, έάν έχετε παρακολουθήσει τήν κα

πνικήν ίστορίαν τής χώρας, γνωρίζετε ποτέ άμεσωτέραν, 

πληρεστέραν, άποτελεσματικωτέραν προστασίαν τών κα

πνοπαραγωγών, άπό έκείνην τήν δποίαν παρέσχεν ή Ιδική 

μου Κυβέρνησις; 'Εφέτος, κύριοι, άνεμένετο έντονωτάτη 

καπνική κρίσις καί, χάρις εiς τά μέτρα τά δποία έλαβεν ή 

Κυβέρνησις, ή κρίσις αύτή περιωρίσθη. Εlς δλους τούς 

τομείς εiς οί5ς ήδύνατο νά παρασχεθή ή βοήθεια εlς τόν 

παραγωγόν, άπό τής χορηγήσεως πλασματικών δανείων, 

τής χρηματοδοτήσεως ή τής παρεμβάσεως δι ' άγορών, 
έξεδηλώθησαν πλήρη τά κυβερνητικά μέτρα ύπέρ τών πα

ραγωγών. "Οταν δμως έχετε μίαν παραγωγήν τόσων έκα

τομμυρίων οκάδων, 44% έπί πλέον παραγωγή ν Ι:φέτος, έχε
τε δέ καί αϋξησιν τής διεθνους παραγωγής, άναμένετε δέ 

καί έντονον καπνικήν κρίσιν, έφ' δσον έχετε 60.000.000 
οκάδες καπνών έναντι άντιστοίχου ποσότητος 43.000.000 
οκάδων του 1954 καί 28.000.000 οκάδων του 1953, μου λέ
γετε δτι τό Κράτος δέν Ι:πέδειξεν στοργήν καί δέν έλαβε 

μέτρα διά τούς καπνοπαραγωγούς; Δικαίωμα τής άντιπολι

τεύσεως είναι νά έπικρίνη τήν Κυβέρνησιν. Ή Κυβέρνη

σις θά ή το άφελής Ι:άν άνέμενε νά χειροκροτήται ή πολιτι

κή της άπό μέρους τής άντιπολιτεύσεως. Άλλά δέν δύνα

ται νά μή διαμαρτύρεται δταν όχι μόνον έκ συστήματος 

επικρίνεται κάθε ένέργειά της, άλλά άναμφισβήτητος επι

τυχία της καταβάλλεται προσπάθεια νά έμφανίζεται ώς 

συμφορά. 'Αποτελεί μίαν πολιτικήν, ή δ ποία δέν βλάπτει 

μόνον τήν Κυβέρνησιν, άλλά βλάπτει τό πολίτευμα. 'Όταν 

ε{ναι έμπράκτως άποδεδειγμένη ή στοργή του Κράτους διά 

μίαν τάξιν του έλληνικου λαου, νά δημιουργήτε τήν έντύ

πωσιν δτι ή τάξις αύτή Ι:yκαταλείπεται, τουτο, έπαναλαμβά

νω, δέν βλάπτει τήν Κυβέρνησιν, άλλά βλάπτει τήν χώ

ρανιι. 

Δ. Θεοχαρίδης: Νομίζω δτι ηθέλησεν ό άξιότιμος κ. 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως νά Ι:πιτεθή προσωπικώς Ι:ναν

τίον μου , διότι Ι:νόμισεν δτι Ι:γώ ηθέλησα νά σκεφθώ κατά 

τρόπον διάφορον διά τήν Κυβέρνησιν. 

Κ. Καραμανλής: Δέν ύπήρχεν ή άνάγκη νά γίνουν άντι

κείμενον συζητήσεων καί τοιούτων έπικρίσεων τά προστα

τευτικά μέτρα τής Κυβερνήσεως διά τούς καπνοπαραγω

γούς. "Εχω σεβασμόν πρός δλους, όταν άντιμετωπίζουν 

τήν πραγματικότητα καί λέγουν τήν άλήθειαν. 'Όταν δμως 

λέγουν άνακριβείας καί έξ αiτίας τούτων άποκτά δ λαός 

αίσθημα έχθρότητος καί δυσπιστίας πρός τό Κράτος, βλά

πτομεν τό πολίτευμα καί όχι τήν Κυβέρνησιν. 

Δ. Θεοχαρίδης: Δέν νομίζω δτι άφορd σήμερον ή συζή

τησις τό πολίτευμα τής χώρας μας . 'Αφορd τήν Κυβέρνη

σιν. 

Κ. Καραμανλής: Ήναγκάσθην νά παρέμβω έξ αlτίας 

διακοπής σας, διότι άνέγνωσα τά δσα είπατε προχθές καί 

ε{χα πάντα λόγον νά άγανακτήσω. Δέν δύνασθε εiς βάρος 

τής πολιτικής τάξεως τής χώρας αύτής, ένώ λαμβάνει 

έκτακτα μέτρα προστασίας τών καπνοπαραγωγών τό Κρά

τος, σείς νά ύβρίζετε τήν Κυβέρνησιν. 

Δ. Θεοχαρίδης: 'Ερωτώ τόν κ . πρόεδρον τής Κυβερνή

σεως, εlναι ευχαριστημένος άπό τήν άπόδοσιν των κυβερ

νητικών μέτρων, δσον άφορd τήν προστασίαν τών καπνο

παραγωγών; "Αν εΙναι ευχαριστημένος, εχει καλώς, άλλά 

ήμείς εχομεν άντιρρήσεις. 

Λ. Λυμπέρης: Κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, /:τόνι

σα άπό τής άρχής του λόγου μου δτι άπλώς κριτικήν των 

κυβερνητικών μέτρων κάμνω, καί κάμνω καλόπιστον κρι

τικήν. Δέν θέλω νά άρνηθώ δτι διεθέσατε σεβαστόν ποσόν 

διά τήν συγκέντρωσιν καπνών, άλλά τήν ρυθμιστικήν πα

ρέμβασιν δέν τήν /:πετύχατε. 

Κ . Καραμανλής: Ρυθμιστική παρέμβασις άποτελεσμα

τική, δπως τήν θέλετε, θά ήτο δυνατόν νά ύπάρξη έάν 
ύπήρχε δημιουργημένον τό όργανον, διά του δποίου θά 

παρενέβαινεν. Άλλά έπί τόσα έτη, όλα τά κόμματα καί 

δλαι αί Κυβερνήσεις ύπόσχονται τήν δημιουργίαν του ορ- . 

γάνου τούτου καί δέν τήν πραγματοποιουνιι. 

Καί ό πρωθυπουργός όλοκλήρωσε τήν παρέμβα

σή του μέ τήν ακόλουθη επισήμανση: 

«'Υποχρεωμένος νά άντιμετωπίσω έπειγόντως τήν κατά

στασιν, εύρέθην εlς τήν άνάγκην νά κάμω τήν ρυθμιστική ν 

παρέμβασιν δπως τήν έκαμα. Κατά τό παρελθόν, δσάκις 

ύπήρχε πλεόνασμα καπνών, δέν έγένετο ρυθμιστική πα

ρέμβασις, άλλά συγκέντρωσις καπνών. Καί πότε έγένετο 

τουτο; Δύο χρόνια μετά τήν συγκομιδή ν, άφου πλέον ε{ χε 

γίνει δ καπνοπαραγωγός θύμα τών καπνεμπόρων, έκείνο δέ 

πού /;περίσσευε, τό συνεκέντρωνε τό Κράτος. 'Εγένετο 

συγκέντρωσις τό 193/, τό /949 καί τό /952. 'Εγένετο τότε 
συγκέντρωσις, άφου δ έμπορος ε{ χε τόν άπαιτούμενον χρό

νον νά έκμεταλλευθή τόν παραγωγόν. Διά πρώτην φοράν 

εlς τήν 'Ελλάδα γίνεται ρυθμιστική παρέμβασις μέ σκοπόν 

τήν συγκράτησιν κατά τό δυνατόν τών τιμών καί τήν άπορ

ρόφησιν τής πλεοναζούσης ποσότητος. Πώς ε{ναι δυνατόν 

νά μ ή έκτιμήσητε τήν σημασίαν του μέτρου; 'Εάν δέν άπέ

δωσε πλήρως τά άποτελέσματα, τά δποία άνεμένετε, αύτό 

όφείλεται εiς δύο λόγους. Πρώτον, δτι δέν ύπήρχε τό όργα

νον έκείνο, τό δποίον θά ήτο δυνατόν καλώς παρασκευα

σμένον νά άναλάβη τό έργον αύτό, καί δεύτερον, διότι 

ε{ναι τόση ή έφετινή ύπερπαραγωγή, ώστε θά έπρεπε νά 

διαθέσω δλον τό κυκλοφορουν χαρτονόμισμα ύπέρ του 

καπνου. 'Όταν κάμω συγκέντρωσιν, δέν ήμπορείτε νά μου 
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εlπητε δτι διά νά διασφαλίσω πλήρως τάς τιμάς θά άπορ

ροφήσετε δλας τάς ποσότητας, δτι ή παραγωγή έπέρασε 

τάς 70.000.000 όκάδας καπνά. 'Η παρέμβασις δέν dποβλέ
πει εiς τήν πλήρη άπορρόφησιν. "Αλλωστε ή Κυβέρνησις 

είπε ν δτι κατ' άρχήν άποφασίζει τήν άγοράν τών 8.000.000 
όκάδων, ήδη τάς έκαμε 10.000.000 όκάδας, μέ προοπτική ν 
έπεκτάσεως. Δέν ήμπορείτε, έπομένως, νά λέγετε δτι δέν 

έπροστατεύσαμεν τόν καπνόν. Πάντως ούδέποτε έξεδηλώ

θη τόσον άμεσος ή παρέμβασις τού Κράτους πρός προστα

σίαν τού παραγωγούιι46• 

·Ο ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας καταθέ

τει στή Βουλή σχέδιο Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως καί 

συμπληρώσεως διατάξεων περί κορινθιακής σταφί

δας καί περί Αύτονόμου Σταφιδικοί) 'Οργανισμοu». 

Σύμφωνα μέ τίς νέες διατάξεις, aπαγορεύεται ή επέ

κταση τ&ν σταφιδοφυτει&ν κορινθιακής σταφίδας, 

προκειμένου άκριβ&ς νά προστατευτεί τό προϊόν αύ

τό, τό όποίο ήδη άπορροφiiται δύσκολα άπό τό εξω

τερικό εμπόριο. 

Ό Τοuρκος πρωθυπουργός, 'Αντνάν Μεντερές, 

σέ συνέντευξή του στήν εφημερίδα «Daily Tele
graph», παρατηρεί δτι ή προσπάθεια τ&ν ·Ελλήνων 
νά άνατρέψουν τό ίσχύον καθεστώς στήν Κύπρο δέν 

θά aντιμετωπιστεί άπό τήν "Αγκυρα ώς μεμονωμένο 

γεγονός, εφόσον aποτελεί μέρος ένός ένιαίου συνό

λου θεμάτων, τά όποία !:χουν aντιμετωπιστεί μέ τή 

Συνθήκη τής Λωζάνης. Συγκεκριμένα, δημιουργείται 

-κατά τήν άποψή του- θέμα εύρυτέρου διακανονι

σμοί), f:φόσον τό καθεστώς τής Μεγαλονήσου συνέ

χεται μέ τήν aσφάλεια τής Τουρκίας, άλλά καί μέ 

θέματα μειονοτικά, δεδομένου δτι 100.000 Τοuρκοι 
ζοuν στήν Κύπρο, καί άνάλογος άριθμός στή Θράκη . 

'Η aντίδραση τής έλληνικής Κυβερνήσεως ήταν 

άμεση . Μετά άπό ί:κτακτη σύσκεψη πού συγκλήθηκε 

άπό τόν Κ. Καραμανλή, παράλληλα μέ τίς αύστηρές 

δηλώσεις του ύπουργοu τ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέ

ρωφ, δόθηκε στή δημοσιότητα καί ή άκόλουθη άνα

κοίνωση «έξ επισήμων κυβερνητικών κύκλων»: 

«Καταπλήσσει ή προκλητικότης τής Τουρκίας, ή όποία, 

πέραν τών εγγυήσεων τών ζητουμένων παρ' αότής διά τήν 

τουρκικήν μειονότητα, δέν δικαιούται νά εχη λόγον επί 

του κυπριακοί> ζητήματος. 'Η Μεγάλη Βρετανία, άσκοί>σα 

κυριαρχίαν επί τής Κύπρου, δικαιούται άντιθέτως νά πα

ραιτηθή αότής, χωρίς νά εξαρτήση τήν άπόφασίν της άπό 

κανένα. 

»Οί Κύπριοι διεκδικούν, καθ' δ εχουν φυσικόν δικαίω

μα, τήν ελευθερίαν τους, ή δέ 'Ελλάς, καθ ' δ εχει καί 

δικαίωμα καί ύποχρέωσιν, εκδηλώνει πρός αότούς τήν 

συμπάθειάν της καί προσφέρει άμέριστον τήν πολιτικήν 

της συμπαράστασιν. 

»Κατά ποίαν λογικήν, ή Τουρκία, ή παραιτηθείσα διά 

τής Συνθήκης τής Λωζάνης άπό παντός επί τής Κύπρου 

κυριαχικου δικαιώματος, δχι μόνον παρεμβαίνει εlς τήν 

ύπόθεσιν αότήν, άλλά καί προκαλεί τήν 'Ελλάδα κατά τρό

πον άχαρακτήριστον, διότι αϋτη εκδηλώνει τήν άλληλεγγύ

ην της πρός ενα λαόν άγωνιζόμενον διά τήν ελευθερίαν 

του; 

c »'Η Τουρκία, διά νά δικαιολογήση τήν τοιαύτη ν iiλ
λωστε άδικαιολόγητον παρέμβασιν, επικαλείται λόγους 

άσφαλείας . 'Αλλά ή 'Ελλάς συνδέεται μετά τής Τουρκίας 

διά δύο συμμαχιών, τής Βαλκανικής Συμμαχίας καί τής του 

ΝΑ ΤΟ. 'Εάν φοβήται διά τήν άσφάλειάν της άπό πλευράς 

τής ' Ελλάδος, ό φόβος της αότός άποδεικνύει δτι δέν πι
στεύει ε{ς τάς συμμαχίας αότάς καί δτι τάς κλονίζει διά τής 

στάσεώς της. 

»'Εάν ή τουρκική Κυβέρνησις, διά τών άπειλών περί 

άναθεωρήσεως τής Συνθήκης τής Λωζάνης, νομίζη δτι θά 

εκφοβίση τήν ' Ελλάδα, άσφαλώς πλανάται . Διότι, περισ

σότερον τής κατ' εξοχήν διά τής συνθήκης ταύτης εόνοη

θείσης Τουρκίας θά επωφεληθούν μιάς τοιαύτης άναθεωρή

σεως ι'iλλοι παράγοντες . Δέν δύναται δέ κανείς νά γνωρίζη 

ποίαι τάσεις θά επικρατήσουν τελικώς καί ε{ς ποία θέματα 

θά επεξετείνετο ενδεχομένη άναθεώρησις. 'Ίσως δέν θά 

επρεπε τότε νά άποκλεισθή καί μεταβολή του καθεστώτος 

τών Στενών, διά νά ληφθούν ύπ' δψιν αί νέαι άvάγκαι 

στρατηγικής καί άμύνης τών Δαρδανελλίων. Τούτο δέ θά 

ένεφανίζετο καί ώς λογικόν, άφοί> καί ή Τουρκία, προκειμέ

νου περί τής Κύπρου, θεωρεί δτι τά στρατηγικά συμφέρον

τα πρέπει νά εχουν προτεραιότητα εναντι δλων των ήθικών 

άρχών καί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων». 

'Η δημοσίευση των δηλώσεων του 'Α ντνάν 

Μεντερές συνέπιπτε μέ τήν εντονότερη ήδη διεμβο

λή τής 'Άγκυρας στό πεδίο τ&ν διακυβερνητικών 

διπλωματικών ζυμώσεων μέ aντικείμενο τήν Κύπρο. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, ό Τοuρκος πρωθυπουργός είχε 

διαβιβάσει στό Φόρεϊν 'Όφφις δτι ήταν ετοιμος νά 

άναλάβει μυστικές διαπραγματεύσεις μέ τή Μ. Βρε

τανία. Μετά τή γνωστοποίηση, έξάλλου, τ&ν δηλώ

σεών του, ό Τοuρκος πρεσβευτής στήν 'Αθήνα δέν 

δίσταζε νά ύπαινιχθεί, σέ συνομιλία του μέ τόν Ε. 

'Αβέρωφ, καί αύτό τό ενδεχόμενο πολέμου στήν πε

ρίπτωση πού θά ανακηρυσσόταν ή ενωση :rής Μεγα

λονήσου μέ τήν Έλλάδα47 • 

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Σέ aπάντηση προσκλήσεως νά επισκεφθεί τήν 

'Αθήνα, ό Μητροπολίτης Κιτίου 'Άνθιμος, aπευθύ

νει στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη επιστολή : 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σάς εόχαριστώ θερμώς διά τήν πρόσκλησιν, τήν όποί

αν εϊχετε τήν εόγενή καλωσύνην νά μοί διαβιβάσητε μέσω 

του ενταύθα Β. Γ. προξενείου, δπως ελθω εlς ' Αθήνας καί 

εξετάσωμεν άπό κοινοu τό εθνικόν μας ζήτημα ύπό τό φώς 
τών προσφάτων εξελίξεων. Παρά τήν έπίμονον επιχειρη

ματολογίαν, τήν όποίαν, εν τij προσπαθείq των δπως μέ 

πείσουν, μοί άνέπτυξαν τόσον ό γ. πρόξενος κ. Παππάς, 

δσον καί ό πρόξενος κ. Ρούφος, λυπούμαι πολύ, διότι, λό

γω σοβαρών λόγων, τούς όποίους είμαι βέβαιος δτι ή 
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'Εξοχότης Σας θά εκτιμήση δεόντως, είμαι ύποχρεωμένος 

νά στερηθώ τής χαρaς τής προσωπικής ύμών γνωριμίας 

καί τής εκ τοϋ σύνεγγυς μεθ ' ύμών συνεργασίας επί τής 

κυπριακής υποθέσεως. Αί πληροφορίαι, τάς δποίας εχο

μεν, τείνουν νά επιβεβαιώσουν τούς φόβους, τούς δποίους 

Ι(αί ύμείς εκφράζετε εν τφ τηλεγραφικφ μηνύματί Σας, δτι 

δηλαδή ύπάρχει μεγίστη πιθανότης δτι αί βρετανικαί άρ

χαί δέν θά επιτρέψουν τήν εiς Κύπρον επάνοδόν μου. 

'Επειδή δέ ύπό τάς παρούσας συνθήκας κρίνεται επιβε

βλημένη ή εδώ παρουσία μου, προήλθον εiς τήν άπόφασιν 

δ πως άναβάλω τό εiς 'Αθήνας ταξίδιόν μου -παρ' δλον 

δτι πολλοί λόγοι επιβάλλουσιν ήδη τοϋτο- μέχρι τής δη

μιουργίας ευθετωτέρων περιστάσεων. 

»'Επειδή δμως εν τφ μεταξύ κυκλοφοροϋν πολλαί φή

μαι καί δημοσιεύονται εiς τόν τύπον liρθρα καί σημειώμα

τα, liτινα είναι δυνατόν νά δδηγήσουν εiς εσφαλμένα συμ

περάσματα δσον άφορα τήν επίσημον επί τοϋ Κυπριακοϋ 

θέσιν τής Έθναρχίας, παρακαλώ δπως μοί επιτραπή νά 

διατυπώσω εν συντομί~ τήν θέσιν ταύτη ν, δπως αϋτη εχει 

διαμορφωθή άπό τής άπελάσεως τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μα

καρίου, καί ώς εχει επανειλημμένως εκτοτε επικυρωθή 

δμοφώνως ύπό τής εν Κύπρφ 'Εθναρχίας . Πράττων τοϋτο, 

ελπίζω δτι διευκολύνω σύν τοίς liλλοις καί τήν 'Ελληνι

κή ν Βασιλικήν Κυβέρνησιν, τήν μετά τής δποίας στενήν 

καί εγκάρδιον συνεργασίαν θεωρώ άπαραίτητον διά τήν 

πρόοδον καί ευτυχή επίλυσιν τοϋ ζητήματος. 

)) . ο έλληνικός κυπριακός λαός δέν επαυσε καί μετά τήν 
άπέλασιν τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου νά εχη εστραμμέ

να τά βλέμματά του πρός Αυτόν καί νά θεωρή τοϋτον ώς 

τόν μόνον ήγέτην του. 'Όθεν, θεωροϋμεν άπαράδεκτον τήν 

προβολήν νέων σχεδίων καί τήν συζήτησιν νέων δρων εν 

τij άπουσί~ 'Εκείνου, εμμένομεν δέ εiς τήν γραμμή ν τήν 

δποίαν 'Εκείνος είχε χαράξει, καί εiς τήν δποίαν, ώς σα

φώς εξάγεται εκ τοϋ πρός τόν κ. Φράνσις Νόελ Μπαίηκερ 

επιστολής του, 'Εκείνος εξακολουθεί νά είναι προσηλωμέ

νος. Πιστεύομεν, δηλαδή, ώς καί δ ' Αρχιεπίσκοπος Μακά

ριος, δτι ύπό τάς παρούσας συνθήκας θά εφθάνομεν ευκο

λώτερον καί ταχύτερον εiς τήν αυτοδιάθεσιν διά μέσου 

ένός μεταβατικοϋ συνταγματικοϋ σταδίου -ώς άκριβώς 

εκείνο τό δποίον δ Μακάριος είχε διαγράψει εiς τήν πρός 

τόν Κυβερνήτην τής Κύπρου επιστολήν του τής 2ας Φε

βρουαρίου- νοουμένου δτι liμα τij συμφωνί~ θά παρείχετο 

ευρεία &μνηστεία επί τών γραμμών τάς δποίας είχεν ώσαύ

τως εiσηγηθή δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Πaσαν πα

ρέκκλισιν εκ τής γραμμής ταύτης θεωροϋμεν ώς μή ρεαλι

στικήν καί δυσχεραίνουσαν τά εν Κύπρφ πράγματα, τά 

όποία ήμείς ώς παρακολουθοϋντες ταϋτα εκ τοϋ σύνεγγυς 

δυνάμεθα κάλλιον παντός liλλου να σταθμίζωμεν. 

»'Η 'Εθναρχία Κύπρου φρονεί εν τούτοις δτι εκ παραλ

λήλου πρός τήν διά διαπραγματεύσεων, βάσει τοϋ σχεδίου 

Μακαρίου, γραμμήν, πρέπει νά επιδιώκηται σταθερώς καί 

δραστηρίως καί ή επί διεθνοϋς πεδiου λύσις τοϋ Κυπρια
κοϋ μέσφ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Εiς τό πεδίον τοϋτο καί 

άποκλειστικώς μόνον διά τούς σκοπούς τής προσφυγής 

έπιβάλλεται, βεβαίως, παρέκκλισις εκ τής γραμμής Μακα

ρίου καί εμφάνισις τοϋ θέματος ύπό τήν καθαράν αυτοϋ 

μορφήν τής αυτοδιαθέσεως . 

»Είναι εν τούτοις καταφανές δτι καί εiς περίπτωσιν επι-

τυχίας τής προσφυγής θά άναγκασθώμεν καί πάλιν νά δι

έλθωμεν διά συνταγματικοϋ σταδίου, διότι είναι πολύ άπί

θανον δτι, liμα τij εγκρίσει τοϋ l;λληνικοϋ αiτήματος, ή 

Μεγάλη Βρετανία θά διενεργήση άμέσως εν Κύπρφ δημο

ψήφισμα. "Οθεν πιστεύομεν δτι ή γραμμή Μακαρίου παρέ

χει τήν πλέον ρεαλιστικήν βασιν διά τήν ταχείαν λύσιν 

τοϋ ζητήματος, νοουμένου δτι οίαδήποτε επί τής γραμμής 

ταύτης διαπραγμάτευσις θά διεξαχθή μετ' αυτοϋ τοϋ Μα

καρίου καί οίαδήποτε συμφωνία θά επικυρωθή τελικώς ύπ' 

αυτοϋ . 

»Λόγφ εν τούτοις τών ύφισταμένων νϋν συνθηκών, θά 

ήτο δυνατόν κατά τήν κρίσιν τοϋ Γραφείου 'Εθναρχίας νά 

άκολουθηθή ή έξής διαδικασία: 

» α. 'Η βρετανική Κυβέρνησις νά εμφανίση γραπτώς 
σχέδιον συντάγματος επί τών γραμμών Μακαρίου, εiς τό 

δποίον νά καθορίζηται σαφώς δτι ή εν τij Βουλij εκπροσώ

πησις θά είναι άνάλογος τής άριθμητικής συνθέσεως τοϋ 

πληθυσμοϋ, καί θά παρέχωνται διαβεβαιώσεις δτι ή δημο

σία άσφάλεια εν ετος μετά τήν εγκαθίδρυσιν τής κυπρια

κής Κυβερνήσεως -νοουμένου δτι θά εχη εν τφ μεταξύ 

άποκατασταθή δ νόμος καί ή τάξις- θά μεταβιβασθή τμη

ματικώς εiς τήν ύπεύθυνον Κυβέρνησιν . β. Αί προτάσεις 

αύται νά παρουσιασθοϋν εiς τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάρι

ον διά περαιτέρω συζήτησιν καί τελικήν εγκρισιν. γ. 'Αμέ

σως νά άφεθή ελεύθερος δ 'Αρχιεπίσκοπος καί νά άπευθύ

νη εκκλησιν πρός εiρήνευσιν καί συνεργασίαν. 

»Αυτή, δύναμαι, άγαπητέ κύριε πρόεδρε, νά διαβεβαιώ

σω Ύμaς είναι ή liποψις, τήν δποίαν συμμερίζεται σήμε

ρον δ έλληνικός κυπριακός λαός . 'Επί τής βάσεως ταύτης 

πολλά θά ηδύνατο νά προσφέρη ή 'Ελληνική Βασιλική 

Κυβέρνησις παρασκευάζουσα τό εδαφος διά τήν επανάλη

ψιν τών διαπραγματεύσεων μεταξύ βρετανικής Κυβερνή

σεως καί 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κάί άσκοϋσα διεθνώς 

πίεσιν πρός τήν κμτεύθυνσιν ταύτην. 

»Συνεπώς, μετ' ευχαριστήσεως επληροφορήθημεν δτι 

ή ύφ' Ύμaς Βασιλική Κυβέρνησις άσκεί σχετικήν πίεσιν 

επί τής βρετανικής Κυβερνήσεως μέσω liλλων φιλικών 

Κυβερνήσεων καί είμεθα διά τοϋτο βαθύτατα ευγνώμονες 

πρός 'Υμaς, τόν επί τών 'Εξωτερικών ύπουργόν κ. 'Αβέ

ρωφ καί τά λοιπά μέλη τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου. Πα

ρακαλοϋμεν δπως εντείνητε τήν πίεσιν ύμών ταύτην καί 

κατευθύνητε αυiήν πρός τόν συγκεκριμένον στόχον τής 

επαναλήψεως τών μετά τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου δι

απραγματεύσεων. 

»Παραλλήλως πρός τήν ενέργειαν ταύτην ή Βασιλική 

'Ελληνική Κυβέρνησις θά επρεπε νά άναπτύξη πaσαν 

δραστηριότητα πρός τήν κατεύθυνσιν τής διαφωτίσεως 

τής διεθνοϋς κοινής γνώμης, προκειμένου τό ζήτημα ήμών 

-εν περιπτώσει άποτυχίας τών διαπραγματεύσεων- νά 

προσαχθή πρός συζήτησιν ενώπιον τής Γενικής Συνελεύ

σεως τής προσεχοϋς Συνόδου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Δέν γνωρίζομεν ποίον θά είναι εν τέλει τό σχέδιον, τό 

δποίον θά εξαγγείλη περί Κύπρου ή βρετανική Κυβέρνη

σις. Δέν διαφεύγει τήν προσοχήν μας δτι πλείστοι παρά

γοντες εσωτερικοί καί διεθνείς επενεργοϋν ευμενώς καί 

άσκοϋν πίεσιν επ· αυτής δπως δώση ταχείαν πολιτικήν 

λύσιν τοϋ ζητήματος . "Εχομεν προσέτι πληφοροφίας δτι 

εντός αυτών τούτων τών κόλπων τής βρετανικής Κυβερνή

σεως ύφίστανται άντιθέσεις ώς πρός τόν τρόπον άντιμετω-
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πίσεως τοϋ θέματος. Φοβούμεθα δμως δτι, παρά ταϋτα, δέν 

θά δοθή ή άρμόζουσα λύσις. Διά ταϋτα, παρακαλοϋμεν 

θερμ&ς τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα καί δι' Ύμ&ν τόν κύ

ριον ύπουργόν επί των 'Εξωτερικ&ν καί τά λοιπά μέλη τοϋ 

'Υπουργικοϋ Συμβουλίου, δπως, εχοντες ύπ' δψιν τάς άπό

ψεις μας, εντείνουν τάς πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην ενερ

γείας των διά νά επιτύχωμεν εγκαίρως τήν ποθητήν λύσιν, 

πρίν αί ταχέως διαμορφούμεναι όσημέραι εξελίξεις κατα

στήσουν τήν λύσιν ταύτην πλέον δυσκατόρθωτον. 

»Περαίνοντες τήν επιστολήν ήμ&ν ταύτην, παρακαλοϋ

μεν, άγαπητέ κύριε πρόεδρε, δπως βεβαιωθήτε περί τής 

σταθεράς ήμ&ν προσηλώσεως είς τήν 'είλικρινή καί εγκάρ
διον μεθ' ύμ&ν συνεργασίαν καί δεχθήτε τάς άπείρους ευ

χαριστίας καί τήν εuγνωμοσύνην ή μ& ν δι' δσα 'Υμείς 

προσωπικ&ς καί ή ύφ' 'Υμάς Κυβέρνησις πράττει διά τήν 

Κύπρον». 

Σέ aπάντηση, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός aπηύ

θυνε στόν Κύπριο ίεράρχη τήν ακόλουθη επιστολή: 

«Σεβασμιώτατε, 

»Μετ' εξαιρετικής προσοχής, εμελέτησα τήν 

δλως διαφωτιστικήν επιστολήν Σας. Λυπούμαι βε

βαίως διότι προήλθατε εlς τήν άπόφασιν νά ματαιώ

σητε επί τού παρόντος τό ταξίδιόν σας, τοσούτφ 

μάλλον καθ' δσον έκρινα άπολύτως χρήσιμον τήν 

προσωπικήν μας επαφή ν. 'Αλλά έκτιμών πλήρως τάς 

σκέψεις Σας, άναγνωρίζω δτι όρθώς, δι ' οί5ς λόγους 
άναφέρετε, εκρίνατε ώς παρακεκινδυνευμένην επί 

τοίί παρόντος τήν άναχώρησίν σας. 

»'Η σταλείσα επιστολή άντικαθιστά εν μέρει τήν 

προσωπικήν επαφήν, εφ' δσον δι' αύτής καθίσταν

ται σαφείς τόσον αί επί τής ύφισταμένης καταστά

σεως διαπιστώσεις ·Υμών ώς καί εν συνεχείg ή καθ' 

·Υμάς, λόγω τής καταστάσεως ταύτης, άκολσυθητέα 

πολιτική. 

;; ·Η παρ' ήμών μέχρι σήμερον άκολουθηθείσα 
πολιτική μετά τήν σύλληψιν τοίί Έθνάρχου ύπήρξεν 

ή άκόλουθος: α. Κατάθεσις προσφυγής εlς τά • Ηνω
μένα 'Έθνη. β. v Αρvησις σίασδήποτε διαπραγματεύ

σεως μέ έλληνικήν πρωτοβουλίαν. γ. Κινητοποίησις 

τής διεθνούς κοινής γνώμης καί πρό παντός τού εν

διαφέροντος καί τής συμπαθείας διαφόρων Κυβερνή

σεων. δ. Δήλωσις δ τι, εφ ' δσον διετυποvντο παρά 
τρίτων εϊτε παρά τών Βρετανών προτάσεις, δέν θά 

ήρνσύμεθα τήν συζήτησιν αύτών, ύπό τήν πρσϋπόθε

σιν δτι θά περιελάμβαναν τούς κάτωθι βασικούς 

δ ρους: 

;;/. Εύθείαν καί θετικήν άναγνώρισιν τής άρχής 
τής αύτοδιαθέσεως. 

;;2. Καθσρισμόν τού χρόνου τής πραγματοποιή
σεως ταύτης εντός εύλόγων χρονικών όρίων δυναμέ

νων νά προδιορισθοvν εν άνάγκv καί ύπό διεθνούς 

όργανισμοv. 

;;J. Κατά τήν μεταβατική ν περίοδον, παροχή πλή

ρους δημοκρατικής αύτοκυβερνήσtως, μέ εξησφα-

λισμένην εν τφ νομοθετικψ Σώματι τήν κατ' άναλο

γίαν τού πληθυσμού εκπροσώπησιν. 

;;4. 'Αμνηστείαν γενική ν συμπεριλαμβανομένων 

καί τών εξσρίστων. 

;;Αύτονόητον τυγχάνει δτι οί άνωτέρω δρσι πρός 

συζήτησιν, εφ' δσον τοιαύτη προκληθή εκ προτά

σεων τρίτων, δέν μεταβάλλουν τό γεγονός δτι ήμείς, 

επιδιώκοντες τήν λύσιν τού Κυπριακού διά τών 

Ήνωμένων Έθνών, ούδέν aλλο προβάλλομεν άπό 

τό καθαρόν αϊτημα περί αύτοδιαθέσεως. 

;> Έκ τής μελέτης δμως τής επιστολής Ύμών δι
απιστώνομεν δτι ή θέλησις τοίί κυπριακού λαού κα

θώς καί αί διαμο!(Jωθείσαι καταστάσεις επιβάλλουν 

καί άλλοίαν ενδεχομένως άντιμετώπισιν τού ζητήμα

τος. Τά περιθώρια τά τεθέντα ύπό τού 'Αρχιεπισκό

που καί 'Εθνάρχου Μακαρίου άποτελοvν σί5τω καί 

σήμερον μίαν βάσιν λύσεως άποδεκτής δι' ·Υμάς, 

ώς τό έσχατον δριον ύποχωρήσεως άπό πλευράς έλ

ληνικής. Πρέπει πάντως νά επιδιώξωμεν διά παντός 

μέσου τό μείζον ώς τούτο διατυποίίται εlς τάς άνα

κοινωθείσας σκέψεις τής Κυβερνήσεως. Καί μόνον, 

εφ' δσον aλλο τι δέν δύναται νά κατορθωθή καί κατό

πιν ώρίμου σταθμίσεως τού συνόλου τών συνθηκών, 

αί όποία ι θά συντρέχουν κατά τ'ήν d5ραν τής λύσεως, 
νά περιορισθώμεν εlς τάς προτάσεις τού 'Εθνάρχου. 

;; 'Εν προκειμένφ, εlμαι ύποχρεωμένος νά Σάς 

πληροφορήσω δτι μέχρι πρότινος ή βρετανική Κυ

βέρνησις, ύφισταμέvη πίεσιν εξ δλων τών πλευρών 

εφαίνετο έχουσα διαλλακτικάς διαθέσεις. VΗδη δμως 

κατόπιν καί τής εντόνου άντιδράσεως τής Τουρκίας 

φέρεται επανερχσμένη εlς άδιάλλακτον γραμμήν. 

»Παραλλήλως πρός τάς επιδιώξεις πρός επίλυ

σιν τού κυπριακού ζητήματος πρέπει δι ' δλων τών 
μέσων νά επιδιώξωμεν τήν ελευθέρωσιν τού 'Εθνάρ

χου. Θέλομεν δέ νά ελπίζωμεν δτι καί οί Βρετανοί, 

κατανοοίίντες δτι πάσα λύσις aνευ τής τελικής εγ

κρίσεως τού Έθνάρχου θά εκινδύνευε νά στερηθή 

κύρους, θά θελήσουν, πρός τό ϊδιον αύτών συμφέρον, 

νά επιτρέψουν εγκαίρως τήν μετά τού 'Εθνάρχσυ δν

τως ελευθέραν επικοινωνίαν, d5στε άπό αύτόν νά 

προέλθη ή τελική άποδοχή τής λύσεως, κατόπιν τής 

όποίας θά άκολουθήση καί ή όριστική ελευθέρωσίς 

του καί ή επάνοδός του εlς Κύπρον. 

;;Μεθ' ίκανοποιήσεως άποδεχόμεθα τάς εύχαρι

στίας τής 'Εθναρχίας διά τάς ύπό τής Κυβερνήσεώς 

μου καταβαλλομένας προσπαθείας πρός ταχυτέραν 

τού Κυπριακού επίλυσιν, προσπαθείας αί όποίαι δη

μιουργούν όσημέραι αvξσυσαν πίεσιν επί τής βρετα

νικής Κυβερνήσεως. 'Εστέ βέβαιος δ τι συνεχίζομεν 

ταύτας άδιαπτώτως εlς τρόπον d5στε, aν δέν προέλθη 

λύσις τις πρό τής Γενικής Συνελεύσεως, νά εlναι άπό 

πάσης πλευράς καί κατά τό δυνατόν πλήρης ή έτοι

μασία ήμών κατά τήν d5ραν τής κρίσεως. 

;; 'Εκτιμώμεν δλως Ιδιαιτέρως τήν πρόθεσιν 
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Ύμών δ πως, πρός έπιδίωξ ι ν του κ οι νου ίερου σκοπου, 

χωρήσωμεν έν πλήρει καί στενΌ συνεργασί<f, διότι 

πάσα διάσπασις, πάσα διάστασις, πάσα άσυντόνι

στος μεμονωμένη ένέργεια, μόνον βλάβην είς τόν 

άγώνα δύναται νά έπιφέρη. Ή έλληνική Κυβέρνη

σις, fίτις έχει τήν έποπτείαν δλων τών ζητημάτων τά 

όποία σήμερον βαρύνουν είς τήν πορείαν του έθνους, 

fίτις έχει τήν εύθύνην άκεραίαν άπέναντι τfjς 'Ελλά

δος δλοκλήρου καί τfjς 'Ιστορίας της, καί ή όποία 

τέλος έχει τήν πρώτην εύθύνην είς τόν ένώπιον τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών άγώνα, προθύμως θά σάς άνα

κοινοί τακτικώς καί τάς σκέψεις καί τάς ένεργεiας 

της καί θα πληροφορfjται τάς ίδικάς Σας, είς τρόπον 

d5στε νά προχωρήσωμεν ήνωμένοι είς τό αi'σιον καί, 

aν θελήση δ Θεός, προσεχές τέρμα». 

Σέ νέα άπαντητική έπιστολή του πρός τόν πρω

θυπουργό, μέ ημερομηνία 16 'Ιουλίου, ό Μητροπο
λίτης Κιτίου ύπογραμμίζει: 

«Μετά μεγίστης προσοχής καί εξαιρετικοί> ενδιαφέ

ροντος ε μελέτησα τήν άπό I Οης τρέχοντος μηνός 'Ιουλίου 
επιστολήν τής Ύμετέρας Έξοχότητος καί θερμώς εύχα

ριστώ διά τό εν αύτ'(i εκδηλούμενον πνεϋμα προθύμου καί 

είλικρινοϋς συνεργασίας πρός προαγωγήν τής κοινής 

ήμών ύποθέσεως. 

>>Χαίρω ίδιαιτέρως διαπιστών δτι ή πολιτική γραμμή, 

τήν δποίαν άκολουθεί ή ύφ ' Ύ μaς Κυβέρνησις επί τοϋ 

Κυπριακοί> δέν άφίσταται τής {δικής μας , ητις, διά νά συ

νοψίσω, συνίσταται : α . Είς τήν επί διεθνοϋς πεδίου προβο

λήν καί διεκδίκησιν, μέσω τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τοϋ 

αίτήματος περί άμέσου εφαρμογής τής άρχής τής αύτοδια

θέσεως εν Κύπρφ, καί β . Είς τήν διά καταλλήλων ενεργει

ών καί διαβημάτων χειραγώγησιν τής βρετανικής πολιτι

κής πρός τήν λύσιν Μακαρίου, ijτοι άπελευθέρωσιν Αύτοϋ, 

συμφωνίαν επί τών γενικών γραμμών, τάς δποίας δ 

'Εθνάρχης διέγραψε είς τήν άπό 2ας π . Φεβρουαρίου επι

στολήν του πρός τόν ιωβερνήτην, καί χορήγησιν δημο

κρατικοί> συντάγματος αύτοκυβερνήσεως διά τήν βραχείαν 

μεταβατικήν περίοδον μέχρι τής αύτοδιαθέσεως . Πάσα 

ενέργεια στρεφομένη πρός τήν πρώτην κατεύθυνσιν θά δρ

μάται εξ επισήμου έλληνικής πρωτοβουλίας, θά κινήται 

είς τόν καθαρόν χώρον τοϋ αίτήματος τής αύτοδιαθέσως 

liνευ μεταβατικών σταδίων η liλλων δρων καί θά στηρίζη

ται επί εύρείας διαφωτιστικής εκστρατείας καί ζωηρaς δι

πλωματικής δραστηριότητος . πaσα ενέργεια στρεφομένη 

πρός τήν δευτέραν κατεύθυνσιν θά ε{ναι περισσότερον 

ελαστική , θά προωθήται δέ εκ Κύπρου μέν διά συστηματι

κής διαφωτίσεως, εξ 'Ελλάδος δέ διά συνεχών διπλωματι

κών παραστάσεων καί διαβημάτων πρός πάσαν κατεύθυν

σιν -νοουμένου δτι οίαδήποτε μετά τής βρετανικής Κυ

βερνήσεως διαπραγμάτευσις θά επαφίεται είς τόν 'Αρχιε

πίσκοπον Μακάριον. 

>>Τήν γραμμήν ταύτην ύποστηρίζει δμοθύμως δ έλληνι

κός κυπριακός λαός, liνευ ούδεμιaς εξαιρέσεως . 

>>Ή άντίδρασις τόσον τής Ύμετέρας Έξοχότητος, 

δσον καί τοϋ κ. ύπουργοϋ επί τών 'Εξωτερικών εi.ς τήν 

. δήλωσιν τοϋ Βρετανοί> πρωθυπουργοί> επί τοϋ Κυπριακοί> 

εγένετο δεκτή μετά βαθυτάτης ίκανοποιήσεως εν Κύπρφ. 

Δράττομαι τής εύκαιρίας διά νά εύχαριστήσω θερμώς άμ

φοτέρους καί νά διερμηνεύσω Ύμίν τήν επί τούτοις εύ

γνωμοσύνην τοϋ έλληνικοϋ κυπριακοί> λαοϋ>>48 • 

·Ο Κ. Καραμανλής, σέ μήνυμά του, μέ τήν ευκαι

ρία τής έπετείου τής άνακηρύξεως τής 'Ανεξαρτη

σίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δέν παραλείπει νά 

άναφερθεί στίς άρχές πού θά όφειλαν νά πρυτανεύ

σουν γιά τήν έπίλυση τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος: 

«Σήμερον, κατά τήν μεγαλυτέραν άμερικανικήν 

έθνικήν έορτήν, άπευθύνομεν χαιρετισμόν πρός τόν 

εύγενfj άμερικανικόν λαόν, δ δποίος διά τών γενναί

ων άγώνων του έδημιούργησε τό άμερικανικόν έθνος 

καί μίαν μεγάλην δημοκρατίαν. 

»Ή σημερινή έπέτειος ύπογραμμίζει τήν έπί 

έκατόν όγδοήκοντα έτη έμμονήν σας είς τάς ύψηλάς 

άρχάς καί ίδεώδη τfjς έλευθερίας καί δημοκρατίας, 

τά όποία περιλαμβάνονται είς τήν 'Αμερικανική ν 

Διακήρυξιν τfjς 'Ανεξαρτησίας. 

))Τό κλασικόν αύτό κείμενον, τό δποίον άποτελεί 

τό θεμέλιον του έθνους σας, καθιερώνει εvαν κώδικα 

άνθρωπίνων άξιών δι' δλόκληρον τόν πολιτισμένον 

κόσμον. Ούδείς άλλος άπό τόν έλληνικόν λαόν θά 

αίσθάνεται μεγαλυτέραν συγκίνησιν κατά τήν έπέ

τειον ταύτην τfjς 4ης 'Ιουλίου. Διότι, καθ ' ffν στι

γμήν έορτάζετε τά έπιτεύγματα τών προγόνων είς τό 

πεδίον τfjς έλευθερίας, fίμισυ περίπου έκατομμύριον 

'Ελλήνων τfjς Κύπρου άγωνίζονται διά τάς ίδίας μέ 

αύτούς άρχάς καί σκοπούς. 'Αγωνίζονται διά τήν 

έλευθερίαν των. 'Ο έλληνικός λαός τfjς Κύπρου "ά

πορρίπτει καί άποκηρύσσει πάσαν πίστιν καί ύποτα

γήν είς τούς βασιλείς τfjς Μεγάλης Βρετανίας", ώς 

καί οί πρόγονοί σας. 'Ελπίζομεν είλικρινώς δτι δ 

άμερικανικός λαός, δ δποίος κατά τάς ζοφεράς ήμέ

ρας παρέσχε γενναιόδωρον καί άνιδιοτελfj βοήθειαν 

πρός τήν 'Ελλάδα, θά έξακολουθήση, πιστός είς τά 

ύψηλά ίδεώδη, νά έπιδεικνύη καλήνθέλησιν καί κα

τανόησιν καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην. 

))Είθε ή μεγάλη αύτή ήμέρα νά άποτελέση νέον 

σταθμόν προόδου καί εύδαιμονίας του γενναίου σας 

έθνους διά τό καλόν τfjς ένδόξου χώρας σας καί όλο

κλήρου του κόσμοωλ 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς Δημοσίων ~Εργων καί Συγκοινωνιών, Γ. 

Ράλλη, καί Προεδρίας, Κ. Τσάτσο, καθώς καί τόν 

άρχηγό τοϋ ΓΕΑ, τόν ύπαρχηγό τοϋ ΓΕΣ καί ύπηρε

σιακούς παράγοντες τοϋ ύπουργείου Δημοσίων 'Έρ

γων, έπισκέφθηκε τά ύπό έκτέλεση εργα στήν πρω

τεύουσα καί, στή συνέχεια, συγκάλεσε σύσκεψη μέ 
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'Α vακατασκευή τής πλατείας 'Ομοvοίας. 
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I 
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τή συμμετοχή εκπροσώπων των άρμοδίων φορέων. 

Οί σχετικές aποφάσεις εντοπίστηκαν στά aκόλουθα 

σημεία: 

«Μετακίνηση των εγκαταστάσεων του στρατοu από τήν 

παραλία τοu 'Ελληνικοu καί διαμόρφωση τοu χώρου σέ 

άλσος γιά χρήση του κοινοu· απομάκρυνση των εγκαταστά

σεων τής Β. 'Αεροπορίας από τόν 'Ιππόδρομο καί διαρρύθ

μιση του χώρου σέ εξέδρα αποβιβάσεως επισήμων καί 

τουριστών. 'Ολοκλήρωση τής κατασκευής τής παραλια

κή-ς λεωφόρου εiς τό Δέλτα ως τό Νέο Φάληρο. Μελέτη καί 

&νέγερση Κεντρικοu Σταθμοu 'Υπεραστικών Λεωφορείων 

στό Σταθμό Λαρίσης, ανακατασκευή τής δδοu 'Αχιλλέως 

&πέναντι από τίς σιδηροδρομικές γραμμές ως τήν πλατεία 

Μεταξουργείου, διαπλάτυνση καί επέκταση καταστρώμα

τος τής λεωφόρου 'Αθηνών (Καβάλας), κατασκευή τ&ν 

ύπόγειων διαβάσεων καί τελική διαμόρφωση τ&ν δδο

στρωμάτων τής πλατείας 'Ομονοίας, ανακατασκευή του 

δδοστρώματος τής λεωφόρου Πανεπιστημίου μετά τήν 

&φαίρεση των σιδηροτροχιών καί διαρρύθμιση των ύπό

γειων εγκαταστάσεων· δλοκλήρωση τής κατασκευής τής 

λεωφόρου 'Αμαλίας ως τήν αρχή τής λεωφόρου Συγγροu 

καί σύνδεσή της μέ τήν λεωφόρο Βουλιαγμένης ύποβολή 

τής μελέτης τής 'Υπηρεσίας Πολεοδομικών Μελετών γιά 

τή διαμόρφωση τής πλατείας Συντάγματος διαμόρφωση 

τής πλατείας Κλαυθμώνος καί κατασκευή, σέ τμήμα της, 

διωρόφου ύπόγειου σταθμοί) αυτοκινήτων- επιτάχυνση των 

ύπό εκτέλεση εργων στήν περιοχή 'Ακροπόλεως μέ προ

θεσμία αποπερατώσεως τήν 15η Σεπτεμβρίου 1956 καί εκ
πόνηση μελέτης από τήν 'Υπηρεσία 'Αναστηλώσεων γιά 

τήν πρόσβαση τής 'Ακροπόλεως». 

Στίς 9 'Ιουνίου, έξάλλου, εΙ χε ύπογραφεί aπό τόν 
ύπουργό Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, Γ. 

Ράλλη, ή σύμβαση γιά τήν aξιοποίηση τοϋ Λυκα

βηττοϋ aπό δμιλο 'Ελλήνων επιχειρηματιών. Σύμ

φωνα μέ τή σύμβαση, θά κατασκευαστοϋν εναέριος 

ανελκυστήρας, κέντρο αναψυχής μέ κυλικείο, του

ριστικό αναψυκτήριο μέ εστιατόριο πολυτελείας, 

καθώς καί τά συνακόλουθα αναγκαίας ύποδομής. 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Μετά aπό iσχυρή σεισμική δόνηση στήν περιο

χή τής Θήρας καταρρέουν 1320 οiκίες καί προκα
λοϋνται σοβαρές ζημίες σέ άλλες 540, ενω 3400 κά
τοικοι τοϋ νησιοϋ παραμένουν άστεγοι. 

Μέ εντολή τοϋ πρωθυπουργοϋ, εγινε γενική κινη

τοποίηση γιά τήν παροχή άμεσης aρωγής, ενω σέ 

σειρά συσκέψεων ύπό τήν προεδρία του καί μέ τή 

συμμετοχή των άρμόδιων ύπουργών καί ύπηρεσια

κών παραγόντων προβλέφθηκε ή λήψη δραστικών 

μέτρων γιά τήν οiκονομική ενίσχυση καί περίθαλψη 

των σεισμοπλήκτων, καθώς καί γιά τήν ταχύτερη δυ

νατή εναρξη τοϋ εργου τής aνοικοδομήσεως -σέ 

διάστημα μόλις ένός μηνός. 

'Ο βασιλεύς Παϋλος, aφοϋ επισκέφθηκε τίς σει

σμόπληκτες περιοχές, aπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή 
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Συμπαράσταση στούς σεισμόπληκτους τής Σαντορίνης. 
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συγχαρητήριο τηλεγράφημα «διά &.μέσους ένεργεί

ας, αϊτινες ήσαν λίαν αίσθηταί είς τούς πληγέντας 

κατοίκους τής Σαντορίνης». 'Επίσκεψη στή Θήρα 

πραγματοποίησε καί ό ϊδιος ό πρωθυπουργός, έπικε

φαλής κυβερνητικοϋ κλιμακίου, στίς 15 'Ιουλίου. Οί 
θερμές έκδηλώσεις τών κατοίκων τοϋ νησιοϋ έπιβε

βαίωσαν τά αίσθήματα άναγνωρίσεως γιά τό ένεργό 

κυβερνητικό ένδιαφέρον. ·Ο ϊδιος ό Κ. Καραμανλής 

θά εχει τήν εύκαιρία νά έπαναλάβει πρός τούς κατοί

κους τών κατεστραμμένων χωριών: 

«Θά σtiς βοηθήσω νά ξαναβρήτε τήν εύτυχίαν 

σας. Καί έξηγοvμαι, θά σtiς δώσω χρήματα, ύλικά, 

σχέδια, μηχανικούς, στρατό, δ, τι χρειάζεσθε, άλλά 

καί σείς νά βοηθήσετε τό iJργον τής άνοικοδομήσε

ως. Μή κάθεσθε μέ σταυρωμένα τά χέρια περιμένον

τας δλα άπό τό Κράτος. Χρειάζεται ή συνεργασία 

σας». 

Καί σέ c'iλλη φάση τής περιοδείας του στό νησί, ό 

πρωθυπουργός θά τονίσει: 

«Θά σtiς βοηθήσω. 'Αλλά, δ πως ε{πα καί είς τούς 

κατοίκους του γειτονικού χωρίου, πρέπει καί σείς νά 

συμβάλετε είς τήν άνοικοδόμησιν βοηθοvντες τούς 

μηχανικούς, τούς τεχνικούς, τούς κτίστας. Βοηθήστε 

νά ξαναγίνη τό σπίτι σας. Τό μηχανικό άνοίγει τούς 
δρόμους, έκκαθαρίζει τά έρείπια. Οί μηχανικοί μελε

τούν τά σχέδια, οί γεωλόγοι θά ύποδείξουν τά κα

τάλληλα έδάφη, άλλοι θά δώσουν τούς τύπους τών 

νέων οlκιών καί σείς πρέπει νά ένδιαφερθήτε διά τό 

μέλλον σας. Μόνον iJτσι θά πtiμε μπροστά. Μόνον 

ετσι θά φθάσωμεν εlς τόν σκοπόν μας». 

Εύθύς μετά τήν έπιτόπια ένημέρωσή του καί, στή 

συνέχεια, μετά τήν έπιστροφή του στήν πρωτεύουσα, 

ό Κ. Καραμανλής θά έξετάσει σέ μακρές συσκέψεις 

τό όλο θέμα τής άποκαταστάσεως των ζημιών καί 

&.νοικοδομήσεως τής Θήρας. ·Ο ύφυπουργός Οίκι

σμοϋ, Π. Τριανταφυλλάκος, μετά καί άπό δεύτερη 

εύρεία σύσκεψη, στίς 23 'Ιουλίου, θά &.νακοινώσει: 

«'Η μέριμνα τής Κυβερνήσεως ύπέρ τής νήσου έξεδη

λώθη άπό τής πρώτης ή μέρας τών σεισμών. 'Εξησφαλίσθη 

έγκαίρως καί άποτελεσματικώς ή προσωρινή ύπό σκηνάς 

στέγασις τών κατοίκων, ή ϋδρευσις, ό έπισιτισμός καί ή 

ύγειονομική περίθαλψις. Ύπό τοϋ κ. προέδρου τής Κυ

βερνήσεως παρεσχέθησαν πρό έβδομάδος περίπου έπί τό

που ι'iμεσοι λύσεις. WΗδη πολλαπλά συνεργεία τεχνικών 

προέβησαν ε{ς πλήρη άπογραφήν τών ζημιών. Προέκυψεν 

δτι ως €γγιστα τό ποσοστόν τών όλικώς ή μερικώς κατα

στραφεισών ο{κοδομών άνέρχεται ε{ς 60%. Κλιμάκιον γε
ωλόγων έξήτασε τήν καταλληλότητα τοϋ έδάφους πρός 

έπανοικοδόμησιν. 'Εφωτογραφήθησαν aπό άεροπλάνου οί 

ο{κισμοί τής νήσου, ήλέχθησαν τά έν ττϊ νήσφ ύλικά, έξη

τάσθησαν τά ζητήματα δομήσεως, ώς καί ή αντοχή αuτών 

ε{ς τούς σεισμούς, <iνεζητήθησαν καί άπετυπώθησαν χα

ρακτηριστικοί τύποι καί άρχιτεκτονικαί μορφαί ο{κιών 
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καί λοιπών χαρακτηριστικών κτισμάτων . Παραλλήλως 

εγκατεστάθη εΙς τήν νήσον τοπική Στρατιωτική Διοίκησις 

καί ijδη εύρίσκονται εν αuτij εν τάγμα Μηχανικοί>, εν ελα

φρόν τάγμα Πεζικοί> καί 160 τεχνίται οΙκοδόμοι πάσης φύ
σεως. ' Εντός τών ήμερών άρχίζει ή άποστολή εΙς τήν νή

σον τεχνιτών του 'Εθνικοί> 'Ιδρύματος, οί δποίοι ταχέως 

θά άνέλθουν εΙς 400. 'Ακόμη άπεσπάσθησαν παρά τij 

Στρατιωτικij Διοικήσει τής νήσου liπαντες οί εκ Θήρας 

καταγόμενοι δπλίται. n Αφθονος εξοπλισμός καί μεταφο

ρικά μέσα συνεκεντρώθησαν ijδη επί τόπου)). 

Στή συνέχεια, άφοϋ άναφέρθηκε στό εργο πού 

εχει ijδη επί τόπου άναληφθεί άπό στρατιωτικές καί 

ναυτικές μονάδες, καθώς καί στή λήψη τών πρώτων, 

κατεπειγόντων μέτρων, περιέγραψε τόν τρόπο εκτελέ

σεων τών προγραμματισμένων εργασιών μέ τό σύ

στημα τfjς αύτοστεγάσεως καί είδικοϋ Γραφείου Οί

κισμοϋ, τό όποίο, επανδρωμένο μέ τόν άναγκαίο άρι

θμό πολιτικών μηχανικών, άρχιτεκτόνων καί <'iλλων 

τεχνικών, θά εκτελεί καί θά εποπτεύει τήν εκτέλεση 

τών εργων σέ στενή συνεργασία μέ τήν Τοπική 

Στρατιωτική Διοίκηση· καί κατέληξε: 

«Κατά τήν σημερινήν σύσκεψιν ενεκρίθησαν καί κατα

τίθενται εΙς τήν Έπιτροπήν 'Εξουσιοδοτήσεως δύο σχέ

δια νόμου "περί άνοικοδομήσεως τής νήσου Θήρας" καί 

"περί φορολογικών άπαλλαγών ύπέρ τών σεισμοπλήκτων 

Θήρας", δι' ών άντιμετωπίζεται τό δλον θέμα τής άνοικο

δομήσως τής νήσου. Εiδικώτερον διά του "περί άνοικοδο

μήσεως τής νήσου" νομοσχεδίου προβλέπεται ή χορήγη

σις χρηματικής άρωγής ύπό τύπον δανείου εξοφλητέου εν

τός 20ετίας πρός άνοικοδόμησιν εΙς μονίμως κατοικούσας 

εν τij νήσφ οΙκογενείας, ών ή Ιδιόκτητος οΙκοδομή κατέρ

ρευσεν ij εβλάβη. 'Απεφασίσθη επίσης: α. δπως συγκεν
τρωθοuν άμέσως επί τόπου τά άναγκαία πρός οiκοδόμησιν 

ύλικά, ijτοι τσιμέντα, σιδηροπλισμός, ξυλεία κ.λ.π . , πλεί

στα τών δποίων εύρίσκονται ijδη έν πλφ, β. δπως εΙς κα

ταλλήλους μή κατοικουμένους οΙκοδομάς στεγασθοuν 

προσωρινώς c'iστεγοι σεισμόπληκτοι μέχρι τής άνεγέρσεως 

τών οΙκοδομών των καί γ . δπως άποφευχθή ή προσωρινή 

εΙς παραπήγματα στέγασις καί επισκευή παντί τρόπφ ή 

δριστική τοιαύτη. 

))Διά τών άνωτέρω μέτρων καί ύπό τήν προσωπικήν 

εποπτεία ν καί καθοδήγησιν τοu κ . προέδρου τής Κυβερνή

σεως άντιμετωπίζεται εν τφ συνόλφ του καί εν λεπτομερεί

αις τό εκ τών σεισμών τής 9ης τρέχοντος άνακuψαν πρό

βλημα. Ταχύτης, πρακτικαί λύσεις, σύγχρονα μέσα δομή

σεως, διατήρησις τής άρχιτεκτονικής μορφής τής νήσου, 

άποφυγή επιζημίων προσωρινών μέσων στεγάσεως καί τα

χεία εναρξις δριστικής άνοικοδομήσεως χαρακτηρίζουν 

τά μέτρα αuτά)), 

[Σύμφωνα μέ μεταγενέστερα στοιχεία, rος τό τέλος 

τοϋ ετους 1956, είχε επιτευχθεί η άνοικοδόμηση η η 
επισκευή τοϋ 1/4 περίπου άπό τά κτίσματα πού είχαν 
ύποστεί σοβαρές ζημίες]. 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής καλεί τόν πρέσβη τών ΗΠΑ 

στήν 'Αθήνα καί τοϋ εκφράζει άπερίφραστα τή δυ

σαρέσκειά του γιά τήν Ελλειψη άμερικανικfjς συμ

παραστάσεως στό Κυπριακό. 

Στή συνομιλία άναφέρεται ίδιόγραφο μνημόνιο 

τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ: 

«Προχθές έκάλεσα τόν κ. Κάννον. Τοί5 έδήλωσα 

σαφώς δτι εχω τήν έντύπωσιν δτι ή χώρα μου εχει 

έγκαταλειφθή άπό τούς 'Αμερικανούς. 'Η έντύπωσίς 

μου αϋτη, τοί5 είπα, ένισχύεται άπό τά κάτωθι περι

στατικά: 

»1. Πρό μηνός καί πλέον έζήτησα νά πληροφο
ρηθώ πώς άντιλαμβάνεται ή άμερικανική Κυβέρνη

σις τό κυπριακόν πρόβλημα καί aν είναι διατεθειμέ

νη νά μάς βοηθήση είς τήν έπίλυσίν του καί πρό 

παντός νά μάς ύποστηρίξη είς τά 'Ηνωμένα VΕθνη. 

>>Καίτοι παρήλθε τόσος χρόνος, ούδεμίαν έπί τών 

άνωτέρω ελαβον άπάντησιν. 

>>2. Τόν τελευταίον καιρόν, τοί5 είπον, διεξάγον
ται συζητήσεις έπί τοί5 Κυπριακοί5 είς τό Αονδίνον, 

είς τό Παρίσι, είς τήν v Αγκυραν καί πολύ πιθανόν 

είς τήν Ούάσιγκτων, χωρίς ή έλληνική Κυβέρνησις 

νά ένημερώνεται έπ' αύτών, πράγμα τό όποίο ν νομί

ζω δτι θά ήτο δυνατόν νά πράξη ή άμερικανική Κυ

βέρνησις. 

»3. Παρεκάλεσα τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν 
νά συστήση είς τήν άγγλικήν δπως, πρίν κάμη δη

μοσίαν δήλωσιν έπί τοί5 Κυπριακοί5 καί δημιουργή

ση καί πάλιν γεγονός τετελεσμένον, τήν θέση, μέσω 

τών 'Αμερικανών, ύπ' δψιν τής έλληνικής Κυβερνή

σεως, πράγμα τό όποίον δέν έγένετο, ένώ άνεμένετο 

σήμερον ή αvριον ή άγγλική δήλωσις. 

»'Εν συνεχεί(f τοί5 είπον δτι τήν παραμέλησιν αύ

τή ν τής 'Ελλάδος δέν τήν άποδίδω είς ελλειψιν συμ

παθείας καί έκτιμήσεως τής 'Αμερικής πρός τήν 

'Ελλάδα, άλλά είς τό γεγονός δ τι ή 'Αμερική, άπό 

κακήν έκτίμησιν τής καταστάσεως, εχει μίαν άδι

καιολόγητον εvνοιαν ύπέρ τής Τουρκίας. Τοί5 έτόνι

σα, έν συνεχεί(f, δτι κακώς έκτιμοί5ν τόν παράγοντα 

"Τουρκία" καί τόν παράγοντα "'Ελλάς" καί δτι κα

κώς ένεθάρρυναν τούς Τούρκους, οί όποίοι διά τόν 

λόγον αύτόν, κατήντησαν άφόρητοι καί δτι, έάν έγ

καίρως δέν τούς πειθαρχήσουν, φοβοί5μαι δτι θά με

ταμεληθοί5ν είς τό μέλλον δι ' αύτό. 
>>'Ο κ. Κάννον, άφοί5 μοί5 έδήλωσεγ δ τι τό ένδια

φέρον καί ή συμπάθεια τής 'Αμερικής πρός τήν 

'Ελλάδα παραμένουν άναλλοίωτα, ήναγκάσθη, παρά 

ταί5τα, νά άναγνωρίση δ τι εχω δίκαιον. Μοί5 είπεν δ τι 

ή άμερικανική Κvβέρνησις εκαμεν έπανειλημμένας 
προσπαθείας πρός τήν κατεύθυνσιν τής 'Αγγλίας, 

άλλά δ τι δέν είσυπακούεται πάντοτε .. 'Εδημιουργή
θησαν, μάλιστα, ώρισμέναι παρεξηγήσεις έξ αίτίας 
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αύτοίί. 'Όσον άφορά τήν Τουρκίαν, παρεδέχθη δτι 

έπήρε πολύν άέρα, διότι ό ύπουργός τών 'Εξωτερι
κών τής 'Αμερικής, έκτιμών τήν άξίαν τοίί Συμφώ

νου τής Βαγδάτης, εlναι ύποχρεωμένος νά τήν ύπο

λογίζη. 

»Εlπα, τελικώς, δτι αί σχέσεις μεταξύ Τουρκίας 

καί 'Ελλάδος έξελίσσονται κατά τρόπον έπικίνδυ

νον, λόγω τής συνεχοίίς προκλητικότητος τών Τούρ

κων. 

»Μολονότι ή Έλλάς εlς τήν ύπόθεσιν τής Κύ

πρου εχει δίκαιον καί ή Τουρκία aδικον, μολονότι 

έδέχθη εlς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν Σμύρνη ν, 

κατά τόν Σεπτέμβριον, ίJβρεις καί έπιθέσεις, ή 'Ελ

λάς έπέδειξεν άξιοπρέπειαν, έλπίζουσα δτι κάποτε ή 

Τουρκία θ ' άντελαμβάνετο τήν άνάγκην ν' άναθεω

ρήση τήν πολιτικήν της. Παρά ταίίτα, ή Τουρκία 

έξακολουθεί νά ύβρίζη καί νά άπειλή, ή δέ Έλλάς 

περιορίζεται εlς τό νά άπαντα εlς τάς άπειλάς της. 

»Δέν γνωρίζω, δμως, έάν συνεχισθή αύτή ή πολι

τική τί θά γίνη εlς τό μέλλον, διότι, έκτός τής πολι

τικής τής σωφροσύνης, ύπάρχει καί ό παράγων τής 

έθνικής άξιοπρεπείας. 

»Εlς τό σημείον αύτό ό κ. Κάννον μοίί εlπεν δτι 

ώρισμένοι πρεσβευταί άπό τάς 'Αθήνας άνεκοίνω

σαν εlς τάς Κυβερνήσεις των δτι ή Έλλάς κάνει 

στρατιωτικάς μετακινήσεις. πρός τήν Θράκην. Tov 
εlπα δτι αύτό δένε{ ναι άληθές, δτι εlναι άποτέλεσμα 

τής άγγλοτουρκικής προπαγάνδας, προσέθεσα δμως 

δτι, έάν προκληθή, ή Έλλάς θ' άπαντήση άμέσως 

καί δτι συνεπώς θά πρέπει πρός τήν κατεύθυνσιν τής 

Τουρκίας νά στρέψουν τάς φροντίδας των. 

;;Τελικώς, τοίί εlπα, συμπληρών τάς έλληνικάς 

άπόψεις, δτι πρός διευκόλυνσιν τής λύσεως" θά t]το 
δυνατόν νά γίνη δεκτόν δπως τό Συμβούλιον τοίί 

ΝΑ ΤΟ καθορίση όχι μόνον τόν χρόνο τής έφαρμο

γής τής αύτοδιαθέσεως (τιθεμένου άνωτάτου καί κα

τωτάτου όρίου), άλλά καί τάς έγγυήσεις, αϊτινες 

άφοροίίν τά συμφέροντα καί τήν άσφάλειαν τής 'Α γ

γλίας καί τής Τουρκίας. 

»'Ο κ. Κάννον μέ έβεβαίωσεν δ τι θά διαβιβάση 

τ' άνωτέρω εlς τήν Κυβέρνησίν του;;. 

'Ανάλογο σέ περιεχόμενο ύπηρεσιακό τηλεγρά

φημα πρός τήν έλληνική Πρεσβεία στήν ΟΜσιγ

κτων, μέ ήμερομηνία 12 ' Ιουλίου, άναφέρει τά έξής: 

«Πρόεδρος Κυβερνήσεως καλέσας πρέσβυν ' Αμερικfjς 

εδήλωσεν δτι εσχημάτισεν εντύπωσιν δτι 'Ελλάς εχει εγ

καταλειφθi'j ύπό 'Αμερικfjς. 

»Πρώτον: Διότι εζήτησεν πληροφορηθi'j άπόψεις άμε

ρικανικfjς Κυβερνήσεως επί Κυπριακου καί άν ε{Vαι διατε

θειμένη μaς βοηθήση πρός επίλυσιν καί μάς ύποστηρίξη 

εiς 'Ηνωμένα ~Εθνη. ουδεμίαν ελαβεν άπάντησιν . 

»Δεύτερον: Διότι διεξάγονται συζητήσεις επί Κυπρια

κου χωρίς νά ενημερώνεται ή έλληνική Κυβέρνησις. 

»Τρίτον: Διότι, ενώ παρεκάλεσεν άμερικανικήν Κυβέρ-

νησιν νά συστήση εiς άγγλικήν δπως, πρό πάσης δηλώσε

ως επί Κυπριακου, θέση ταύτην μέσω άμερικανικfjς Κυ

βερνήσεως ύπ , όψιν έλληνικfjς, ουδέν εγένετο. 

»Προσέθεσεν δτι παραμέλησις αϋτη οφείλεται εiς κα

κήν εκτίμησιν καταστάσεως καί άδικαιολόγητον εϋνοιαν 

ύπέρ Τουρκίας . ' Ετόνισεν δτι Τουρκοι εχουν γίνει άφόρη

τοι καί δτι, άν έγκαίρως δέν τούς πειθαρχήσουν 'Αμερικα

νοί, θά μεταμεληθουν. 

»Πρεσβευτής ' Αμερικfjς έδήλωσεν δτι ένδιαφέρον καί 

συμπάθεια 'Αμερικfjς διά τήν 'Ελλάδα [παραμένουν] 

άναλλοίωτα, fιναγκάσθη δμως άναγνωρίση δτι πρόεδρος 

εχει δίκαιον. Προσέθεσεν δτι άμερικανική Κυβέρνησις 

εκαμεν έπανειλημμένας προσπαθείας πρός κατεύθυνσιν 

'Αγγλίας, άλλά δέν εισακούεται πάντοτε . 

»Παρεδέχθη δτι Τουρκία έπfjρε πολύν άέρα, διότι 

ύπουργός 'Εξωτερικών ' Αμερικfjς, έκτιμών άξίαν Συμφώ

νου Βαγδάτης, ε{ναι ύποχρεωμένος νά τήν ύπολογίζη . 

»Πρόεδρος ε{πε τελικώς δτι σχέσεις 'Ελλάδος-Τουρ

κίας έξελίσσονται κατά τρόπον επικίνδυνον, λόγω συνε

χους προκλητικότητας Τουρκίας. 

»Παρά άδικον Τουρκίας εiς ύπόθεσιν Κύπρου καί γεγο

νότα παρελθόντος 'Οκτωβρίου, Έλλάς έπέδειξεν άξιο

πρέπειαν. Τουρκία έξακολουθεί ύβρίζουσα καί άπειλουσα , 

ένώ 'Ελλάς περιορίζεται εiς άπαντήσεις . '' Αγνωστον, έν 
τούτοις, τί δύναται προκύψη εiς τό μέλλον, διότι, έκτός 

πολιτικfjς σωφροσύνης, ύπάρχει καί παράγων έθνικfjς άξι

οπρεπείας. 

»Διέψευσε κατηγορηματικώς ύπαινιγμόν περί δi'jθεν 

στρατιωτικών μετακινήσεων έν Θράκ1J, άποδώσας διαδό

σεις εiς άγγλοτουρκικήν προπαγάνδαν, προσέθεσεν δμως 

δτι έάν 'Ελλάς προκληθi'j, θά άπαντήση άμέσως καί δτι 

δέον έπομένως στρέψη φροντίδας των πρός κατεύθυνσιν 

Τουρκίαρ> . 

Κατά τή συνάντησή τους, ό Κ. Καραμανλής ένε

χείρισε στόν ' Αμερικανό διπλωμάτη συνοπτικό ση

μείωμα γιά τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ μέ τό γενικό 

τίτλο <Πhe Cyprus Question. What can be done)) (τό 
κυπριακό ζήτημα. τί εΙναι δυνατό νά γίνει): 

«Μιά ίκανοποιητική γιά δλους λύση του Κυπριακου 

μπορεί νά έπιτευχθεί στά άκόλουθα πλαίσια. 

»Α. 'Α νεπιφύλακτη αναγνώριση τfjς άρχfjς τfjς aυτοδια

θέσεως. 

»Β . Εισαγωγή ένός άληθινά φιλελευθέρου Συντάγμα

τος, βασισμένου στήν άρχή τfjς άναλογικfjς εκπροσωπή

σεως στό νομοθετικό Σώμα. 

»Γ. Γενική άμνηστεία, μέσω τfjς όποίας καί μόνο μπο

ρεί νά έπιτευχθεί ή πλήρης καί όριστική εiρήνευση του 

νησιου . 

»Δ . 'Όσον άφορά τήν ήμερομηνία έφαρμογfjς τfjς aυ

τοδιαθέσεως , εϊτε 

»I) θά ζητηθεί άπό τό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ νά καθο
ρίσει κατά πλειοψηφία μιά λογική χρονική περίοδο μέσα 

στήν όποία θά έφαρμοστεί ή αυτοδιάθεση, εϊτε 

»2) ή περίοδος αυτή θά καθοριστεί μέσω διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ τfjς βρετανικής Κυβερνήσεως καί τfjς Κυ

βερνήσεως τfjς Κύπρου πού θά προκύψει άπό τό νομοθετικό 

Σώμα του νησιου . 
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»Ε . Καί στίς δύο περιπτώσεις τής παραγράφου Δ, τά 

στρατηγικά ενδιαφέροντα τής Μεγάλης Βρετανίας, ή μειο

νότητα, ή aσφάλεια καί τά εμπορικά δικαιώματα τής Τουρ

κίας θά εξασφαλιστουν μέ εγγυήσεις πού θά διατηρηθοuν 

σέ iσχύ τόσο κατά τήν περίοδο πού θά προηγηθεί τής 

εφαρμογής τής aυτοδιαθέσεως, δσο καί μετά . 

>> 'Όσον &φορii παραδείγματος χάριν τήν τουρκική μει

ονότητα, θά ήταν δυνατόν νά τής δοθοuν ευρέα προνόμια 

ύπό τήν εγγύηση ένός διεθνοuς όργανισμοu (του ΟΗΕ η 

του ΝΑΤΟ). Οί Τοuρκοι θά μποροuν νά aποκτήσουν διπλή 

ύπηκοότητα (έλλ!ηνική καί τουρκική) καί θά εξαιροuνται 
aπό στρατιωτικές ύποχρεώσεις στήν 'Ελλάδα. 

>> 'Όσον &φορii τήν aσφάλεια -άν καί τέτοιο πρόβλημα 

δέν γεννάται, aφοί> ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία είναι μέλη 

δύο Συμμαχιών- θά ήταν δυνατόν νά &ποστρατικοποιηθεί 

τό νησί καί νά άνατεθεί ή aσφάλειά του στίς εγγυήσεις 

ένός διεθνους όργανισμοu. 

>>ΣΤ. Μιά παρόμοια λύση θά ήταν aποδεκτή aπό τόν 

έλληνικό πληθυσμό του νησιου, μόνο άν γινόταν αποδεκτή 

aπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο . 'Από δσο ξέρουμε, 

μπορεί νά ύποτεθεί μέ βεβαιότητα δτι ό ' Αρχιεπίσκοπος 

θά συμφωνοuσε μέ τήν παραπάνω λύση. Πιστεύουμε επί

σης δτι μέ τήν aποδοχή τής λύσεως αυτής, οί δραστηριό

τητες τής ΕΟΚΑ θά σταματήσουν &μέσως, άφοu κατά πiiσα 

πιθανότητα ή ΕΟΚΑ δέν aποσκοπεί σέ τίποτε άλλο aπό 

τήν πραγματοποίηση μιiiς τέτοιας λογικής συμφωνίας . 

>>Μέ μιά τέτοια διευθέτηση, ή Μεγάλη Βρετανία θά δια

τηρήσει τήν κυριαρχία επί του νησιου γιά aρκετό &κόμη 

καιρό καί θά εχει τήν ευχέρεια νά κατοχυρώσει μόνιμα τά 

στρατητικά της ενδιαφέροντα, περαιτέρω διασφαλισμένα 

aπό τή φιλική στάση κυπριακοί> καί έλληνικου λαου. 

>>'Από τήν άλλη πλευρά , ή aσφάλεια τής Τουρκίας καί 

τής τουρκικής μειονότητας θά καλυφθουν aπό εγγυήσεις 

καί προνόμια μεγαλύτερα aπό αυτά πού ύπάρχουν σήμερα 

η πού ύπήρχαν σέ άλλη εποχή στό παρελθόν>>49 • 

Ό Βρετανός πρωθυπουργός, 'Άντονυ Ήντεν, 

αναγγέλλει στή Βουλή τών Κοινοτήτων τήν απόφα

ση τής Κυβερνήσεώς του νά εισαγάγει στήν Κύπρο 

«φιλελεύθερο» σύνταγμα, μέ βάση τήν αuτοκυβέρ

νηση, αφοϋ προηγουμένως αποκατασταθεί ό νόμος 

καί ή τάξη. 'Ο νέος καταστατικός χάρτης θά έγγυii

ται τά συμφέροντα δλων τών κοινοτήτων τής Μεγα

λονήσου . 'Εξουσιοδοτημένος μέ τήν έντολή γιά τήν 

έκπόνησή του, ό κορυφαίος συνταγματολόγος λόρ

δος Ράντκλιφ θά έπισκεφθεί τήν Κύπρο, προκειμένου 

νά μελετήσει έπί τόπου τήν κατάσταση. 

Στίς 24 'Ιουλίου, ό αρχηγός τής μόνιμης έλληνι
κής αντιπροσωπείας στά 'Ηνωμένα 'Έθνη, Χ. Ξανθό

πουλος-Παλαμiiς, ύπέβαλε στόν Ντάγκ Χάμμερ

σκελντ έπιστολή τοϋ δημάρχου Λευκωσίας, τήν 

όποία καί συνόδευε μέ έπεξηγηματικό σημείωμα γιά 

τό ύπό μελέτη βρετανικό σύνταγμα: 

<Πό κυπριακόν ζήτημα είναι θέμα aυτοδιαθέσεως, απο

βλεπούσης εiς τήν &πελευθέρωσιν λαοί> διαβιοuντος ύπό 

&ποικιακήν κατοχήν καί αγωνιζομένου διά τήν ελευθερίαν 

του . 'Εφ' δσον ή θεμελιώδης αυτή &λήθεια δέν αναγνωρί

ζεται, ουδεμία εποικοδομητική προσέγγισις διά τήν λύσιν 

του προβλήματος είναι δυνατή βάσει τών δρων, τούς όποί

ους διαλαμβάνει ό Καταστατικός Χάρτης . Εις δλας τάς 

παρεμφερείς περιπτώσεις ή aυτοκυβέρνησις aπετέλεσε εν 

μόνον βήμα εiς τήν διαδικασίαν τής εφαρμογής του δικαι

ώματος τής αυτοδιαθέσως. Τό συνημμένον εγγραφον aπο

δεικνύει δτι aπό τής I ης 'Ιουνίου ή βρετανική Κυβέρνη
σις ήτο εν γνώσει του δτι ό έλληνικός πληθυσμός τής νή

σου, μέσω τών εκλεγέντων ύπ' αυτοί> αντιπροσώπων, οί 

όποίοι υίοθετουν πλήρως τήν χαραχθείσαν ύπό τής 

Έθναρχίας στάσι ν, εξέφρασε δι' aπολύτως όριστικου τρό

που δτι τό αϊτημά του είναι ή aυτοδιάθεσις καί ή ελευθερία 

καί δτι μόνον ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εύρισκόμενος 

ηδη εν εξορί~, είναι εκείνος ό όποίος εχει εξουσιοδότησιν 

νά διαπραγματευθή καί νά συζητήση δεόντως τό πρόβλη

μα. Γνωρίζων δλα αυτά, ό Βρετανός πρωθυπουργός δέν 

εδίστασε νά &νακοινώση εiς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων 

ώς νέαν ενέργειαν τήν &ποστολήν εiς Κύπρον νομομαθοuς 

διά τόν καταρτισμόν συντάγματος aποκληθέντος "φιλε

λευθέρου". 

>>Μέ ποίον ύποτίθεται, δτι ό κύριος αυτός θά συζητήση 

τό πρόβλημα τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας; Μέ τόν 

άποικιακόν κυβερνήτην στρατάρχην Χάρντιγκ; 'Όλα αυτά 

&ποτελοuν εναν &κόμη εμπαιγμόν τόσον τών Κυπρίων 

δσον καί τής διεθνους κοινής γνώμης. 'Ο μοναδικός σκο

πός του έλιγμου αυτοί> είναι νά δημιουργηθή εντύπωσις 

περί καλής βρετανικής θελήσεως, ενώ εiς τήν πραγματικό

τητα ύφίσταται μόνον ή πρόθεσις τής δημιουργίας συγχύ

σεως εiς τό ζήτημα καί παρατάσεως τής παρούσης κρίσε

ως. 'Ήδη, ό βρετανικός aποικισμός &ναζητεί καταφύγιον 

δπισθεν του προπετάσματος καπνοί> τής τουρκικής &ντι-

~ δράσεως ε{ς τήν &πελευθέρωσιν τής Κύπρου . 'Η κοινή αϋ
τη &γγλοτουρκική στάσις, υίοθετηθείσα εν πλήρει περι

φρονήσει τών aρχών του Καταστατικοί> Χάρτου καί ενι

σχυθείσα aπό &πειλάς καί προκλήσεις, aποτελεί κίνδυνον 

διά τήν παγκόσμιον εiρήνην καί πρόκλησιν διά τήν διεθνή 

κοινότητα . Ούτε ή 'Ελλάς, ούτε οί Κύπριοι θά δεχθοuν 

ποτέ τήν νέαν &γγλοτουρκικήν ύπαγόρευσιν (Νιτικτάκ) 

aπόψεων καί τά 'Ηνωμένα 'Έθνη θά πρέπει νά τήν aντιμε

τωπίσουν δεόντως . 

>>Τό Κυπριακόν είναι ζήτημα αuτοδιαθέσεως, aποβλέ

πει δέ ε{ς τήν &πελευθέρωσιν ένός λαοί>, ό όποίος ζή ύπό 

&ποικιακόν ζυγόν καί αγωνίζεται διά τήν ελευθερίαν του. 

'Εφ' δσον δέν αναγνωρίζεται ή θεμελιώδης αυτή &λήθεια 

ουδεμία εποικοδομητική προσπάθεια πρός επίλυσιν του 

ζητήματος είναι δυνατή». 

'Από τήν πλευρά, έξάλλου, τής 'Εθναρχίας είχε 

κατηγορηματικά δηλωθεί, μέ σχετική ανακοίνωση 

στίς 13 'Ιουλίου: 

«'Ως πρός τήν εξαγγελθείσαν πρόθεσιν τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως νά εiσαγάγη εν τή νήσφ σύνταγμα εσωτερι

κής αuτοκυβερνήσεως, ύπομιμνήσκεται δτι ό 'Εθνάρχης, 

εν συνεννοήσει μετ' aντιπροσώπων δλων τών όργανώσεων 

του έλληνικου κυπριακοί> λαου, εχει ηδη διατυπώσει σα

φώς τάς προϋποθέσεις, ύπό τάς όποίας θά εγίνετο δεκτόν 
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ενα μεταβατικόν καθεστώς γνησίας αυτοκυβερνήσεως, μέ

χρι τής έφαρμογής τής άρχής τής aυτοδιαθέσεως. ουδείς 

iiλλος δύναται νά συζητήση τάς προϋποθέσεις ταύτας έξ 

όνόματος τοϋ ελληνικοϋ κυπριακοϋ λαοϋ»50 • 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

'Η έλληνική Κυβέρνηση ζητεί άπό τήν Ούάσιγ

κτων διευκρινήσεις σχετικά μέ άνακοινωθέν τοϋ 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ, σύμφωνα μέ τό όποίο ή άμερι

κανική Κυβέρνηση έκτιμa ώς θετικό βfjμα τήν πρό

σφατη βρετανική πρωτοβουλία γιά τήν εισαγωγή 

καθεστώτος αύτοκυβερνήσεως στήν Κύπρο. 

Οί έξηγήσεις πού δόθηκαν άπό τόν ύπουργό τών 

'Εξωτερικών, Τζών Φόστερ Ντάλλες, στόν πρέσβη 

τfjς ·Ελλάδος, ,Γ. Μελa, έξετάστηκαν σέ σύσκεψη 

ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ . Καραμανλfj καί μέ τή συμ

μετοχή τών ύπουργών 'Εξωτερικών καί Προεδρίας, 

Ε. 'Αβέρωφ καί Κ. Τσάτσου. Τό σχετικό κυβερνητι

κό άνακοινωθέν άναφέρει: 

«'Ελήφθησαν αί έξ άρμοδίων πηγ&ν ζητηθείσαι διευ

κρινήσεις έπί τής έννοίας τοϋ άνακοινωθέντος τοϋ Σταίητ 

Ντηπάρτμεντ, τοϋ δημοσιευθέντος τήν παρελθοϋσαν Κυ

ριακήν. Έξ αυτων σαφ&ς προκύπτει δτι ουδεμία έπήλθεν 

άλλαγή εiς τήν πολιτικήν των 'Ηνωμένων Πολιτει&ν ώς 

πρός τό κυπριακόν ζήτημα. Συνεπ&ς, ουδόλως ύπάρχει ταύ

τισις τής άμερικανικής πολιτικής έπί τοϋ Κυπριακοϋ μέ 

έκείνην τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής Τουρκίας. Διά τοϋ 

άνακοινωθέντος του τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ ύπεδέχθη μέ 

συμπάθειαν τήν άγγλικήν δήλωσιν περί προθέσεως παρο

χής εiς τήν Κύπρον αυτοκυβερνήσεως διά φιλελευθέρου 

συντάγματος». 

17- 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Σέ έφαρμογή ρηξικέλευθου προγράμματος γιά τόν 

έξηλεκτρισμό τfjς χώρας, εισάγεται καί ψηφίζεται 

στήν 'Επιτροπή Νομοθετικfjς 'Εξουσιοδοτήσεως τό 

νομοσχέδιο «περί οργανώσεως καί διανομfjς τfjς 

ήλεκτρικfjς ένεργείας», τό όποίο καί ύλοποιεί τήν 

κυβερνητική προσπάθεια γιά τή σύσταση ένιαίου 

οργανισμοϋ παραγωγfjς, μεταφορaς καί διανομfjς 

τfjς ήλεκτρικfjς ένέργειας. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, έπαναλαμβανόταν ή γενι

κότερη άποψη οτι ή εύόδωση τών προσπαθειών τfjς 

Κυβερνήσεως στόν τομέα τοϋ έξηλεκτρισμοϋ, προϋ

πόθεση γιά τήν έκβιομηχάνιση τfjς χώρας, τήν άνά

πτυξη τfjς γεωργίας καί τήν άνοδο τοϋ βιοτικοϋ έπιπέ

δου τοϋ λαοϋ, ήταν στενά συναρτημένη μέ τήν ϋπαρ

ξη ένιαίου οργανισμοϋ παραγωγfjς, μεταφορaς καί 

διανομfjς τfjς ήλεκτρικfjς ένέργειας. Μέ αύτή τήν 

προοπτική, ό Κ. Καραμανλfjς εδωσε στή ΔΕΗ, πέρα 

άπό τό προνόμιο τfjς παραγωγfjς καί τfjς μεταφορaς, 

τό άποκλειστικό προνόμιο τfjς διανομfjς σ' όλόκλif

ρη τή χώρα, ήπειρωτική καί νησιωτική, καί ταυτό

χρονα τήν έξουσιοδότησε νά έξαγοράσει ολες τίς 

ήλεκτρικές έπιχειρήσεις πού λειτουργοϋσαν παράλ

ληλα- άνάμεσά τους καί τήν 'Ηλεκτρική 'Εταιρία 

'Αθηνών-Πειραιώς. 'Η κρατικοποίηση τών ιδιωτι

κών έταιριών παραγωγfjς καί διανομfjς τfjς ήλε

κτρικfjς ένέργειας έπέτρεψε τήν ένια ία καί ορθολογι

στική άντιμετώπιση τών προβλημάτων τοϋ έξηλε

κτρισμοϋ, έν& κατέστησε δυνατή καί τήν καθιέρωση 

ένιαίων τιμολογίων ρεύματος σ' όλόκληρη τήν έπι

κράτεια καί σέ έπίπεδα μέχρι καί πέντε φορές χαμη

λότερα άπό έκείνα πού ϊσχυαν ώς τότε . 

Τή σημασία πού ε{χε ειδικότερα άποδώσει ή Κυ

βέρνηση στήν ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου θά ύπο

γραμμίσει ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, 

Π. Παπαληγούρας, μέ τίς άκόλουθες παρατηρήσεις: 

«Προπολεμικ&ς εiς τήν 'Ελλάδα δέν είχε τεθή θέμα 

έξηλεκτρισμοϋ. 'Ετίθετο εκάστοτε θέμα έξηλεκτρισμοϋ 

ώρισμένης περιοχής καί ή έπίλυσις τοϋ συγκεκριμένου τού

του προβλήματος τ'jτο άνατεθειμένη συνήθως εiς τούς δή

μους καί τάς κοινότητας. Συνεπείq τής πολιτικής ταύτης 

συνεστήθησαν εiς όλόκληρον τήν χώραν εκατοντάδες μι

κρ&ν, άντιοικονομικ&ς λειτουργουσ&ν καί άσυνδέτων 

πρός άλλήλας, άπό άπόψεως τεχνικής καί οiκονομικής, 

iδιωτικ&ν κυρίως έπιχειρήσεων. Οί κύριοι βουλευταί, δσοι 

μάλιστα έκ .των κ.κ. συναδέλφων κατάγονται άπό τάς 

έπαρχίας, γνωρίζουν ποία ύπήρξε καί ποίον είναι αυτήν 

τήν στιγμήν τό άποτέλεσμα τής πολιτικής ταύτης . Τό άπο

τέλεσμα συνίσταται εiς τό δτι τά τιμολόγια τοϋ κοινοϋ 

φωτιστικοϋ ρεύματος εύρίσκονται εiς άπαράδεκτον ϋψος 

καί εiς τό δτι, μολονότι ή ΔΕΗ έπεχείρησε νά όργανώση 

τό δίκτυον, δέν κατώρθωσε νά καταναλώση άκόμη τήν πο

σότητα τοϋ παραγομένου ρεύματος. 'Εν& ευχερ&ς θά ή δυ

νάμεθα νά διαθέσωμεν 900.000.000 κιλοβατώρας, διαθέτο
μεν μόνον 695.000.000, έκτων όποίων μόνον 130.000.000 εiς 
τήν συνήθη έπαρχιακήν κατανάλωσιν καί 25.000.000 εiς 
μεγάλας έπαρχιακάς βιομηχανίας άπ' ευθείας τροφοδοτού

μενος άπό τής ΔΕΗ. Τό ύπόλοιπον, ητοι 490 εκατομμύρια 
κιλοβατωρ&ν διατίθενται εiς ένίσχυσιν τοϋ συγκροτήμα

τος τής πρωτευούσης. 'Εάν δέ ληφθfj ύπ' όψιν δτι έντός 

των προσεχ&ν έτ&ν ή ίκανότης παραγωγής καί επομένως 

διαθέσεως ήλεκτρικfjς ένεργείας άπό 900.000.000 κιλοβα
τώρας, πού είναι σήμερον, θά άνέλθη εiς 1.600.000.000 η 
I. 700.000.000, άντιλαμβάνεσθε δτι τίθεται όξύ πρόβλημα. 
Τό πρόβλημα συνίστα-:rαι εiς τοϋτο : η θά εϋρωμεν τρόπον 

νά όργανώσωμεν τήν διανομήν η όλόκληρον τό σύστημα 

θά καταρρεύση. Καί μαζί μέ τό σύστημα τής ΔΕΗ θά κα

τέρρεε, φοβοϋμαι, έάν δέν κατετίθετο αυτό τό νοι!οσχέδι
ον, καί τό οίονδήποτε λογικόν πρόγραμμα έπενδύσεων τfjς 

χώρας. Διότι όρθ&ς αί μεταπελευθερωτικαί Κυβερνήσεις, 

δλαι άνεξαιρέτως, έθεώρησαν δτι δέν είναι δυνατόν νά γί

νη λόγος περί προγράμματος οiκονομικfjς άναπτύξεως χω

ρίς τό πρόγραμμα αυτό νά στηριχθή εiς εν όρθολογικ&ς 

λειτουργοϋν ήλεκτρικόν σύστημα. 

>>'Η Κυβέρνησις θεωρεί δτι έκπληροί διά τfjς καταθέ

σεως τοϋ νομοσχεδίου τούτου μίαν ουσιώδη έπαγγελίαν, 

εiς τήν όποίαν προέβη ό πρόεδρος αυτης, έκθέτων τό πρό

γραμμα τfjς Κυβερνήσεως τήν 4ην 'Απριλίου ένώπιον τοϋ 

Σώματος. Θέλει νά έλπίζη ή Κυβέρνησις δτι τό νομοσχέ-
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διον θά τύχη τής εγκρίσεως δλων τών εν τij Βουλij κομμά

των, διότι νομίζει δτι επί τοιούτων θεμάτων ενδείκνυται ή 

χάραξις εθνικής πολιτικής. Καί θά μοί επιτραπή αύτήν τήν 

στιγμήν νά εξάρω τό €ργον, τό όποίον επετέλεσεν ή ΔΕΗ, 

€ργον, τό όποίον, μολονότι δέν είναι βεβαίως <iπηλλαγμέ

νον καί σφαλμάτων, είναι μέγα καί είναι εν €ργον, τό όποί

ον, τουλάχιστον, από aπόψεως συστηματικότητας, είναι 

μοναδικόν». 

τέλος, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας 

έπιβεβαίωσε δτι άπό τήν !η Αυγούστου όλόκληρη ή 

έπαρχιακή ήπειρωτική 'Ελλάδα άποκτa τό νέο ένι

α ίο τιμολόγιο καί διευκρίνησε δτι προβλέπεται ή προ

οδευτική έπέκταση τής ίσχύος τοϋ νόμου καί στά 

νησιά, άφοϋ δημιουργηθοϋν προηγουμένως οί άπα

ραίτητες οίκονομικές προϋποθέσεις51 • 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

'Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουρ

γός Γεωργίας, Α. 'Αποστολίδης, καταθέτει στήν 

'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως σχέδιο νομοθετικοϋ 

διατάγματος «περί καθορισμοϋ κατωτάτου όρίου τι

μής διά τάς άγοραπωλησίας έγχωρίου σίτου, έσοδεί

ας 1956». 
Μέ τό νέο νομοθέτημα όρίζεται είδικότερα δτι 

άπό τήν ίσχύ του ε{ναι aκυρη κάθε πώληση σίτου 

άπό παραγωγό σέ τιμή κατώτερη τών τριών δραχμών 

κατά όκά καί, παράλληλα, παρέχεται στούς παραγω

γούς πού διέθεσαν τό προϊόν πρίν άπό τήν έφαρμογή 

τοϋ νέου νομοθετικοϋ διατάγματος, ή ευχέρεια νά 

ζητήσουν σέ διάστημα τριών μηνών τήν καταβολή 

άπό τόν άγοραστή τής διαφορaς μεταξύ τοϋ τιμήμα

τος πωλήσεως καί τής τιμής τών 3 δρχ. 
Στίς 6 Αυγούστου, έξάλλου, ό Α. 'Αποστολίδης 

θά άνακοινώσει άπόφαση τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβου

λίου γιά τόν καθορισμό τής τιμής άσφαλείας σέ 3,50 
δρχ. κατά όκά γιά τό μαλακό σίτο α' ποιότητος. 

Παράλληλα, άνακοινώθηκε ή συνέχιση τής συγκεν

τρώσεως τοϋ προϊόντος μέ προνομιακές τιμές, γιά 

τήν είδική προστασία τών μικρών καί μεσαίων καλ

λιεργητών. 

Μέ τά κυβερνητικά μέτρα καί εναντι μικρής έπι

βαρύνσεως τής τιμής τοϋ aρτου, έπιτυγχανόταν, στή 

διάρκεια τοϋ ετους 1956, αuξηση κατά 14,5% τοϋ εί
σοδήματος τών σιτοπαραγωγών. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Στή διάρκεια συζητήσεως στή Βουλή τών Κοινο

τήτων μέ θέμα τό Κυπριακό, ό ύπουργός τών 'Εξω

τερικών, Σέλ γουιν Λόυντ, ίσχυρίζεται δτι «όρθώς οί 

Τοϋρκοι θέτουν ζήτημα Θράκης καί Δωδεκανήσου» 

καί δτι «ή Κύπρος ε{ναι άπαραίτητη γιά τή διατή

ρηση τών βρετανικών συμφερόντων καί γιά τήν έκ

πλήρωση των βρετανικών ύποχρεώσεων εναντι τοϋ 

ΝΑΤΟ». Δηλώσεις μέ παρεμφερές περιεχόμενο είχε 

κάμει ό Βρετανός ύπουργός άπό τό ϊδιο βήμα καί 

λίγες ήμέρες νωρίτερα. 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«Ή βρετανική Κυβέρνησις, είς τάς τελευταίας 

έπί τοv Κυπριακού συζητήσεις έν τfl Βουλfl τών Κοι

νοτήτων, προσέδωκεν όξύτητα πρωτοφανή, παρα

συρθείσα είς έπιθέσεις θιγούσας όλόκληρον τό έλ

ληνικόν έθνος καί καθαπτομένας αύτής ταύτης τής 

ίστορίας του. Κατά τάς συζητήσεις αύτάς έπεκαλέ

σθη άβάσιμα έπιχειρήματα, ίκανά νά δημιουργήσουν 

σύγχυσιν είς τούς άγνοοvντας τά πράγματα. Τήν 

σύγχυσιν αύτήν έχω χρέος νά διασκεδάσω καί νά 

είπω πρός πaσαν κατεύθυνσιν τήν άλήθειαν. 

)) 'Υβρίζεται περιέργως ή 'Ελλάς, διότι, έκπλη

ροvσα τό χρέος της, ύποστηρίζει τό αίτημα τών 

Κυπρίων όμοεθνών της, αίτημα τό όποίον συγκινεί 

όλους τούς λαούς τοv κόσμου, τούς μή έπηρεαζομέ

νους άπό πολιτικάς σκοπιμοτήτας. 'Εν τούτοις, καί 

αύτοί οί κατήγοροί μας δέν άρνοvνται τό δίκαιό ν μας 

έν τfl ούσί~ του. Διαμαρτύρονται μόνον καί άντι

δρουν διότι διά τής προβολής τοv δικαίου μας τούς 

προκαλοvμεν ένόχλησιν. Πρός κάλυψιν αύτής τής 

άληθείας άνεζητήθησαν διάφορα προσχήματα. 

)) 'Υπεστηρίχθη οϋτω μέ πρωτοφανή έμφασιν ότι 
ή έφαρμογή τής aυτοδιαθέσεως καθίσταται άδύνατος 

έπί τοv παρόντος, κυρίως λόγω τής τουρκικής άντι

δράσεως. 'Ο ίσχυρισμός ούτος είναι καί άπαράδε

κτος καί άκατανόητος, διότι στερείται καί νομικής 

καί πολιτικής βάσεως. 

)) 'Η Τουρκία, δυνάμει τής συνθήκης τής Αωζάν
νης, τήν όποίαν άπροσδοκήτως άναμιγνύουν fίδη 

Τούρκοι καί Βρετανοί είς τήν συζήτησιν, σαφώς καί 

κατηγορηματικώς πrιρητήθη τής έπί τής Κύπρου κυ

ριαρχίας, τήν όποίαν aλλωστε είχεν άπεμπολήσει 

άπό 80 έτών. 'Επιπροσθέτως, έπισήμως έδήλωσεν 

ότι πάντα τά τμήματα έδάφους, τά μένοντα, δυνάμει 

τής συνθήκης, έκτός τών νέων όρίων τής τουρκικής 

έπικρατείας, θά έκλέγουν μελλοντικώς πάσυ έλευθε

ρί~ τήν Κυβέρνησιν τής άρεσκείας των. Δέν ήμπορεί 

νά δημιουργηθή συνεπώς θέμα άναθεωρήσεως τής 

συνθήκης τής Αωζάννης, έν συναρτήσει πρός τό κυ

πριακόν αίτημα. 

)) 'Όσον άφορ{i τούς ύπόπτους άγγλοτουρκικούς 
ύπαινιγμούς περί Δωδεκανήσου καί Δυτικής Θρά

κης, ούτοι είναι έκβιαστικοί καί άσύστατοι, διότι 

είναι τοίς πaσι γνωστόν ότι ή έπί τών περιοχών αύ

τών κυριαρχία τής 'Ελλάδος στηρίζεται άνεκκλήτως 

όχι μόνον είς τάς διεθνείς συνθήκας, άλλά καί είς τήν 

συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοv έλληνικοv πληθυ

σμού των. 

))Προεβλήθησαν έπίσης, πρός συσκότισιν τής 

άληθείας, λόγοι άσφαλείας τής Τουρκίας. Τό άσύ-
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στατον τών ίσχυρισμών τούτων aποδεικνύεται έκτου 

γεγονότος δ τι ή Τουρκία συνδέεται μετά τής 'Ελλά

δος διά δύο συμμαχιών. 'Ημπορεί δέ νά ύπάρξουν, 

έφ ' δσον πρυτανεύση καλή πίστις, καί περαιτέρω τα

κτοποιήσεις, αί όποίαι νά καλύπτουν πλήρως τά θέ

ματα, διά τά όποία θά ήδύνατο νά έχη ένδιαφέρον έν 

Κύπρφ ή Τουρκία. 

)) 'Όσον άφορά τάς τουρκικάς άπειλάς περί ένό
πλου ρήξεως, διά τούς γνωρίζοντας τά πράγματα, αύ

ται άποτελουν φαιδρότητας. Εlναι άδύνατον νά φαν

τασθώμεν δτι ήμπορουν νά έπηρεάσουν τάς σκέψεις 

σοβαρών Κυβερνήσεων. 'Εν πάσrι δμως περιπτώσει, 

δέν δύνανται νά έπηρεάσουν τάς σκέψεις τής 'Ελλά

δος, ή όποία, ώς aποδεικνύει τό παρελθόν της, ύπερά

νω τώ.ν συμφερόντων, καί τής aσφαλείας της άκόμη, 

τοποθετεί πάντοτε τήν έθνικήν της άξιοπρέπειαν. 

))Πέραν τής έπικλήσεως του τουρκικου παράγον

τος, ή βρετανική Κυβέρνησις έστήριξε τήν άδιαλλα

ξίαν της είς τόν ίσχυρισμόν δτι ένισχύεται ύπό 'Ελ

λήνων δημοσίων λειτουργών δ ένοπλος έν Κύπρφ 

άγών, δ δποίος δμως δέν εlναι παρά aποτέλεσμα τής 

έπιμόνου aρνήσεως τής βρετανικής Κυβερνήσεως νά 

άντιμετωπίση μέ κατανόησιν τό αίτημα τών Κυπρί

ων. 'Αρνουμαι κατηγορηματικώς δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις έχρησιμοποίησεν, είς τήν ύποστήριξιν 

του άγώνος τών Κυπρίων, aλλα πλήν τών πολιτικών 

καί διπλωματικών μέσων. 

)) 'Εκείνο δμως τό δποίον προκαλεί τήν θλιβερω
τέραν έντύπωσιν εlvαι ή προσπάθεια τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως νά κολακεύση τήν Τουρκίαν, έξαί

ρουσα αύτήν ώς πιστήν σύμμαχον καί νά μειώση 

συγχρόνως τήν συμμαχική ν σταθερότητα τής 'Ελλά

δος. 'Αλλά ή ίστορία δέν πλαστογραφείται τόσον 

εύχερώς. Κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους ή 

'Ελλάς έπολέμησε παρά τό πλευρόν τών Βρετανών, 

ένώ ή Τουρκία ή έπολέμησε έναντίον αύτών ή, παρά 

τάς άνειλημμένας συμμαχικάς ύποχρεώσεις της, πα

ρέμεινεν ούδετέρα. Ούδεμία περίπτωσις δύναται νά 

άναφερθή, κατά τήν δποίαν ή 'Ελλάς δέν έτίμησε 

τήν ύπογραφήν της. 

))Εlμαι βέβαιος δτι δ βρετανικός λαός, aντιθέτως 

πρός τήν Κυβέρνησίν του, δέν λησμονεί αύτήν τήν 

άλήθειαν, άλήθειαν τήν δποίαν έπικυροί τό γεγονός 

δτι καί σήμερον, παρά τήν πρωτοφανή κακομεταχεί

ρισιν, τήν δποίαν ύφίσταται ή 'Ελλάς, δπως έπανει
λημμένως έδήλωσε, μένει πιστή είς τάς συμμαχίας 

της. 

)) 'Εξ δλων τούτων συνάγομεν μέ βαθείαν θλίψιν 
τό συμπέρασμα, δτι ή βρετανική Κυβέρνησις δέν 

φαίνεται νά έχη aποκτήσει είσέτι τήν όρθήν έπί του 

κυπριακου προβλήματος άντίληψιν. Δέν aντιλαμβά

νεται δτι ή λύσις του Κυπριακου ούδενός τά συμφέ

ροντα πρόκειται νά βλάψη, ένώ ή έκκρεμότης αύτου 

έγκυμονεί γενικωτέρους κινδύνους, κλονίζουσα τήν 

συνοχήν του έλευθέρου κόσμου. 

))Κατόπιν τής παντελους ταύτης έλλείψεως κατα

νοήσεως άπό μέρους τής βρετανικής Κυβερνήσεως, 

ή Έλλάς aπευθύνεται καί πάλιν πρός τά 'Ηνωμένα 

ΗΕθνη. Ούδεμία άντίδρασις ή σύστασις, δποθενδή

ποτε προερχομένη, ήμπορεί νά τήν έμποδίση άπό 

του νά παρουσιάση τό αίτημα τών Κυπρίων ένώπιον 

τών έλευθέρων λαών. Η Εχει δέ τήν έλπίδα ή Έλλάς 

δτι έκεί τούλάχιστον θά έπικρατήσουν αί άρχαί τής 

έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, αί δποίαι άποτε

λουν τήν δικαιολογίαν καί τό νόημα τής ύπάρξεως 

του έλευθέρου κόσμοω). 

Μέ άναφορά στήν παρέμβαση τοϋ 'Έλληνα πρω

θυπουργοϋ, ή έφημερίδα «Καθημερινή)) δημοσίευσε 

τό άκόλουθο σχόλιο: 

'Υπερήφανη καί άποφασιστική ύπήρξεν ή άπάντησις 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως είς τάς άνακριβείας, τάς συ

κοφαντίας καί τάς έμμέσους άπειλάς πού έξετόξευσε ή 

βρετανική Κυβέρνησις έναντίον τής ' Ελλάδος διά του 

προχθεσινοί> λόγου του ύπουργοί> τών 'Εξωτερικών Σέλ

γουιν Λόυδ είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων. Ό πρωθυ

πουργός Κ. Καραμανλής, διά τών χθεσινών του δηλώσεων 

-στηριζομέvων είς τά ιστορικά γεγονότα καί τήν ατεγ

κτον λογικήν- άποκρούει μέ περιφρόνησιν τήν έναντίον 

του έλληνικοί> tθνους έπίθεσιν τών Βρετανών, τάς ϋβρεις 

καί τάς άπειλάς των καί διακηρύσσει τήν θέσιν τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως είς τήν προάσπισιν του ίεροί> δικαιώ

ματος τής αύτοδιαθέσεως τών Κυπρίων, ώς σταθεράν καί 

άκλόνητον. Ταυτοχρόνως ό Κ. Καραμανλής χαρακτηρίζει 

άπαράδεκτον καί στηλιτεύει τήν δικαιολογίαν δτι ή αύτοδιά

θεσις καθίσταται άδύνατος έπί του παρόντος, κυρίως λόγω 

τής τουρκικής άντιδράσεως. 'Αφοί> ύπενθυμίζει τήν τουρ

κικήν προδοσίαν κατά τών Συμμάχων είς τούς δύο παγκο

σμίους πολέμους, ύπογραμμίζει δτι ή ' Ελλάς πάντοτε έτί

μησε τήν ύπογραφήν της καί άποκρούει τάς άπατηλάς 

«άπειλάς» περί άναθεωρήσεως τής συνθήκης τής Λωζάνης 

ή τάς τουρκικάς άπειλάς περί ένόπλου ρήξεως, τάς όποίας 

χαρακτηρίζει ώς φαιδρότητες. ·Ο πρωθυπουργός, άφοί> 

έπαναλαμβάνει τήν σταθεράν καί άμετάκλητον άπόφασιν 

τής Κυβερνήσεως δπως ζητήση δικαιοσύνην διά τούς Κυ

πρίους άπό τά 'Ηνωμένα nΕθνη, τονίζει δτι ούδεμία άντί

δρασις ή σύστασις όποθενδήποτε προερχομένη , ήμπορεί 

νά τήν έμποδίση άπό του νά παρουσιάση τό αίτημα των 

Κυπρίων ένώπιον των έλευθέρων λαών. 

Μέ τήν ίδια άφορμή, <Πό Βfjμα)), σέ κύριο άρθρο 

μέ τόν τίτλο «Ή <δρα τοϋ μεγάλου ΟΧΙ)) τονίζει: 

n Αν ή Κυβέρνησις Καραμανλή, κατόπιν ένδοσκοπή

σεως, αίσθάνεται !:αυτήν ίσχυράν, ας προχωρήση ακαμ

πτος είς τό εργον της καί ό λαός θά τήν άκολουθήση52 • 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Συνιστάται στήν περιφέρεια τfjς τέως Διοικήσεως 

πρωτευούσης εiδική ύπηρεσία, σκοπός τfjς δποίας 

ε{ναι «ή διά τfjς μεθοδικής συγκεντρώσεως στοιχεί-
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ων καί πληροφοριών, συστηματική παρακολούθησις 

των οικονομικώς δρώντων προσώπων περί τήν εκπλή

ρωσιν τών φορολογικών των ύποχρεώσεων)). 

27- 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

. ο στρατάρχης τίτο, φιλοξενούμενος των βασιλέ
ων στήν Κέρκυρα, συναντάται καί συνομιλεί μέ τόν 

πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, παρουσία καί του 

ύπουργοu Προεδρίας, Κ. Τσάτσου. 

Μετά τίς συνομιλίες, ό πρωθυπουργός, σέ ανα

κοινώσεις πρός τούς 'Έλληνες καί ξένους δημοσιο

γράφους, τόνισε δτι οί συνομιλίες εγιναν σέ ατμό

σφαιρα απόλυτης εγκαρδιότητας καί εδωσαν τήν ευ

καιρία γιά τήν ανασκόπηση τής διεθνοuς καταστά

σεως καί τήν ειδικότερη εξέταση των βαλκανικών 

ζητημάτων. Σέ ερώτηση, άν πρόκειται νά εκδοθεί 

επίσημο άνακοινωθέν, απάντησε αρνητικά· «έκτό9>, 

είπε, «έάν ύπάρξη οι5σιώδης λόyο9>. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοu, μέ τήν ευκαιρία τής 

επισκέψεώς του στήν Κέρκυρα, δέχτηκε τοπικές επι

τροπές, εξέτασε τά εκκρεμή ζητήματα καί επιθεώρη

σε τά εκτελούμενα εργα· καί κατά τήν επιστροφή του 

στήν πρωτεύουσα εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Αί συνομιλίαι μας μετά τού στρατάρχοv τίτο 

διεξήχθησαν μέ πνεύμα πραγματικής έyκαρδιότητος 

καί εΙλικρινείας. Περιεστράφησαν εlς τήν διεθνή yε

νικως κατάστασιν καί εlς τό πλαίσιον αι5τής έξητά

σθησαν τό Βαλκανικόν Σύμφωνον καί αί σχέσεις 

των δύο χωρων μας, διαδηλωθείσης έκατέρωθεν τής 

aποφάσεως δπως αί σχέσεις αύται, αϊτινες εlvαι άρι

στοι, συσφιyχθούν έτι περαιτέρω». 

Σέ ερώτηση, άν εγινε στή διάρκεια των συνομι

λιών αναφορά στό Κυπριακό, άπάντησε δτι «βεβαίως 

έθίyη, έφ' δσον τό Κvπριακόν έπηρεάζει τήν δλην 

έξωτερικήv πολιτικήν τής Έλλάδο9>. 
Πρίν από τήν άναχώρησή του από τήν 'Ελλάδα, 

ό ίδιος ό στρατάρχης τίτο εδωσε στή δημοσιότητα 

τήν ακόλουθη ανακοίνωση: 

«'Επειδή ήλθον εiς Κέρκυραν διά μίαν φιλικήν επί

σκεψιν, δέν θά επεθύμουν νά δώσω συνέντευξιν. Δύναμαι 

μόνον νά εϊπω δτι ήσθάνθήμεν περίφημα κατά τό διάστημα 
τής εδ& παραμονής μας . Εϋρομεν τήν Κέρκυραν ώραίαν 

δχι μόνον λόγω τών φυσικών της καλλονών, άλλά καί διότι 

εκφράζει καί συμβολίζει τοίJς δεσμούς του προσφάτου πα

ρελθόντος μεταξύ τών δύο χωρών. Φυσικά, κατά τήν παρα

μονήν μας εδω, εϊχομεν τήν εuκαιρίαν νά άνταλλάξωμεν 

aπόψεις μέ 'Έλληνας πολιτικούς, τόν πρωθυπουργόν κ. 

Καραμανλήν καί τόν ύπουργόν κ. Τσάτσον. Αί συζητήσεις 

περιεστράφησαν επί τής διεθνοίJς καταστάσεως εν γένει, 

άλλά μεγαλυτέρα προσοχή έδόθη εiς τάς σχέσεις μεταξύ 

τών δύο χωρών καί τάς σχέσεις μεταξύ τών μελών του Βαλ

κανικοί! Συμφώνου. Πιστεύω δτι δέν είναι άνάγκη νά ύπο

γραμμίσω δτι αί συζητήσεις διεξήχθησαν μέσα εiς aτμό-
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σφαιραν έγκαρδιότητος καί φιλίας». 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956 

Μετά άπό άλλεπάλληλες άνακοινώσεις σχετικά 

μέ τήν πρόθεση της Κυβερνήσεως νά λάβει άποφά

σεις γιά τούς μισθούς τ&ν δημοσίων ύπαλλήλων, συ

νέρχεται ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή ή οί

κονομική έξ ύπουργ&ν έπιτροπή, παρουσία καί έκ

προσώπων της ΑΔΕΔ Υ, καί άποφασίζει τά άκόλου

θα: 

« I. 'Η διάρθρωση του σημερινου προϋπολογισμου, γιά 
τήν ίσοσκέλιση του δποίου ή Κυβέρνηση βρέθηκε στήν 

άνάγκη νά κάνει περικοπές δαπανών 800 έκατ., άπό τά 
όποία 50% διατίθενται γιά μισθούς καί συντάξεις, δέν έπι
τρέπει παραπέρα αϋξηση του μισθολογίου χωρίς τόν κίν

δυνο δημιουργίας έλλείμματος. 

»2. Στούς δημόσιους ύπαλλήλους δόθηκαν κατά τό τε
λευταίο έξάμηνο διάφορες αuξήσεις πού έπιβαρύνουν τόν 

κρατικό προϋπολογισμό κατά 400 έκατ. τό χρόνο. 
»3. "Αν καί οί σημερινές άποδοχές τών ύπαλλήλων δέν 

είναι ίκανοποιητικές, αuξήθηκαν πάντως περισσότερο άπό 

τήν αϋξηση του τιμαρίθμου, σέ σχέση τόσο μέ τό 1950 δσο 
καί τό 1938». 

I Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

Στό πλαίσιο τής γενικότερης κυβερνητικής προ

σπάθειας γιά τήν άναβάθμιση καί άνάπτυξη της γε

ωργικής παραγωγής, άνακοινώνεται οτι καταρτί

στηκε πρόγραμμα, μέ βάση τό όποίο οί γεωτρήσεις 

γιά άρδευτικούς σκοπούς θά γίνονται στό έξης άπό 

τήν άρμόδια ύπηρεσία τοϋ ύπουργείου Γεωργίας καί 

μετά άπό γνωμάτευση γεωλόγου. Οί πιστώσεις πού 

θά διατεθοϋν κατά τήν τρέχουσα χρήση θά φθάσουν 

τά 10.500.000 δρχ. - 3.900.000 γιά έπιδοτήσεις, 

2.100.000 γιά δάνεια στούς γεωργούς, 1.000.000 γιά 
έρευνητικές γεωτρήσεις καί 3.500.000 γιά τήν προμή
θεια κινητήρων Ντήζελ, άνταλλακτικ&ν, έξαρτημά

των κ.λ.π. 

Είδικότερα, οί γεωτρήσεις θά έπιδοτοϋνται άπό 

τόν προϋπολογισμό δημοσίων έπενδύσεων μέ ποσο

στό 50% τοϋ κόστους άν'Έ>ρύξεως, ωστε νά παύσουν 
νά είναι άπρόσιτες στούς παραγωγούς. Οί γεωργοί θά 

προκαταβάλλουν μικρό μέρος της δαπάνης, έν& τό 

ύπόλοιπο ποσό πού θά διατεθεί γιά τήν άνόρυξη, 

σωλήνωση καί προμήθεια τοϋ άντλητικοϋ συγκροτή

ματος θά είσπράττεται σέ 10 έτήσιες δόσεις μέσω τής 
Α ΤΕ, μέ τόκο 4%. 

'Ο ·Αριστοτέλης ·Ωνάσης άναλαμβάνει τήν έκ

μετάλλευση των άεροπορικ&ν συγκοινωνιών τής 

χώρας. 

Σύμφωνα μέ τούς ορους τής σχετικής συμβάσεως, 

μεταξύ τοϋ 'Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία καί τοϋ 

Δημοσίου προβλέπεται: ή έξαγορά άπό τόν Α. 'Ωνά

ση τοϋ ύλικοϋ καί τ& ν έγκαταστάσεων τής Τ ΑΕ, κα

θώς καί ή διατήρηση τοϋ προσωπικοϋ της ή ϊδρυση 

έλληνικής άεροπορικής εταιρείας, μέ κεφάλαια 60% 
τουλάχιστο έλληνικά -ϋψους 12-15 έκατ. δολλαρί
ων- τά όποία καί θά καταβληθοϋν άπό τόν ϊδιο· ή 

έξυπηρέτηση άπό τήν εταιρεία 12 γραμμών έσωτερι
κοϋ καί 10 έξωτερικοϋ· ή χρησιμοποίηση νεώτατου 
τύπου άεροσκαφ&ν καί ή άνανέωση τοϋ ύλικοϋ τ&ν 

γραμμών έσωτερικοϋ· ή συμμετοχή τοϋ δημοσίου 

στήν έκμετάλλευση τ&ν άεροσυγκοινωνι&ν μέ ποσο;\ 

στό 2,5% έπί τ&ν άκαθαρίστων έσόδων τής έταιρείας. 
Σέ δηλώσεις του, άφοϋ άνέλυσε τούς ορους τής 

συμβάσεως, δ ύπουργός Δημοσίων ~Εργων καί Συγ

κοινωνιών, Γ. Ράλλης, κατέληξε: 

«'Η Κυβέρνησις είναι ικανοποιημένη άπό τήν δοθεί

σαν είς τό θέμα τών έλληνικών άεροσυγκοινωνιών λύσιν, 

διότι είναι βεβαία δτι ή έλληνική πολιτική άεροπορία θά 

άνασυγκροτηθή οϋτω πλήρως καί θά καταστή πράγματι 

. έφάμιλλος τών ξένων άεροπορικών έταιρειών. Πέραν τού
του άναμένεται δτι θά προκύψουν καί άξιόλογα οίκονομι

κά καί συναλλαγματικά όφέλη διά τήν χώραν. 'Εκ τής 

φορολογίας θά ύπάρχη πάγιον Ι:σοδον του Δημοσίου, άνε

ξαρτήτως τής ύπάρξεως ή μή κερδών τής έπιχειρήσεως, 

δεδομένου δτι, ώς συνεφωνήθη, δ άνάδοχος θά φορολογή

ται μέ ποσοστόν 2,5% έπί τών άκαθαρίστων έσόδων καί 
οuχί έπί τών καθαρών κερδών. Πάντως δέον νά τονισθή δτι 

ή Κυβέρνησις, είς τήν προκειμένην ύπόθεσιν, δέν άπέβλε

ψε τόσον είς οίκονομικά όφέλη διά τό Δημόσιον, δσον καί 

είς τό νά άποκτήση ή χώρα άρτίαν πολιτικήν άεροπορίαν, 

χωρίς νά ύφίσταται τό Δημόσιον είς τό μέλλον τάς ζημίας, 

τάς δποίας !:χει ύποστεί καί ύφίσταται ύπό τό σημερινόν 

καθεστώς τής Τ ΑΕ. 'Αρκεί νά σημειωθή δτι τό Δημόσιον 

εχει έπιβαρυνθή μέχρι τουδε λόγω έλλειμμάτων έκ τής δι

αχειρήσεως τής ΤΑΕ, διά ποσου δραχμών 120 έκατ. περί
που, χωρίς νά ύπολογισθουν οί ύπό ταύτης όφειλόμενοι 

φόροι. Διά τής νέας συμβάσεως δχι μόνον δέν θά βαρύνε

ται τό Δήμόσιον πρός κάλυψιν έλλειμμάτων, άλλά θά !:χη 

καί άξιόλογον εσοδον έκ τής φορολογίας, πέραν τών λοι

πών ώφελημάτων τά όποία θά προκύψουν διά τήν έλληνι

κήν οίκονομίαν γενικώτερον». 

Κατά τή συζήτηση γιά τήν κύρωση τής συμφωνί

ας άπό τή Βουλή, ύπογραμμίστηκε οτι ή σύμβαση 

είναι κατεξοχήν συμφέρουσα γιά τό έλληνικό Κρά

τος καί οτι, χάρη στή σύναψή της, τερματίζεται ή 

χρόνια καχεξία πού κατέτρυχε τίς άεροπορικές συγ

κοινωνίες τής χώρας, έπιβαρύνοντας, έπιπρόσθετα, 

τό Δημόσιο μέ δυσβάστακτες δαπάνες καί έλλείμμα

τα. 

Ή «'Ολυμπιακή 'Αεροπορία» Α.Ε., οπως μετο

νομάστηκε ή ΤΑΕ άπό τόν ·Απρίλιο τοϋ 1957, εμελ
λε νά άποτελέσει μία άπό τίς σημαντικότερες έλλη

νικές έπιχειρήσεις -τρίτη στό μέγεθος τοϋ κεφα

λαίου άλλά χρονικά προγενέστερη άπό τίς δύο πρώ

τες- πού χρηματοδοτήθηκαν μέ είσαγωγή κεφαλαί-
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ων άπό τό έξωτερικό. Βάσει, πράγματι, του Ν.Δ. 

2687 / 1953 παρέχονταν πρός τήν κατεύθυνση αυτή 
άξιοποιήσιμες δυνατότητες πού άρχισαν δμως ουσι

αστικά νά ύλοποιοuνται άπό τίς Κυβερνήσεις του Κ. 

Καραμανλή. Συγκεκριμένα, ένώ μέχρι τό 1956 είχαν 
έγκριθεί 31 αιτήσεις γιά εισαγωγή κεφαλαίων συνο
λικοί) ποσοu 23,7 έκατ. δολλαρίων, άπό τά όποία εί
χαν εισαχθεί μόνο 4,9 έκατ., στή δεκαετία 1957-1966 
θά έγκριθοuν 541 αιτήσεις πού άφοροuσαν έπενδύ
σεις συνολικοϋ ϋψους 663,6 έκατ. δολλαρίων. Τελικά 
θά εισαχθοuν 434,2 έκατ., άπό τά όποία καί θά χρη
ματοδοτηθεί ή ϊδρυση μεγάλων βιομηχανικών συγ

κροτημάτων άλλά καί μικρότερων βιομηχανικών 

μονάδων καί έπιχειρήσεων. 

Γενικότερα ή εισροή κεφαλαίων άπό τό έξωτερι

κό θά πραγματοποιηθεί κυρίως μέ τή μορφή αυτού

σιας εισαγωγής κεφαλαιουχικοί) έξοπλισμοϋ η δα

νείου γιά τή χρηματοδότηση τής εισαγωγής του . 

Συγχρόνως δμως θά εισρεύσει στή χώρα καί συνάλ

λαγμα γιά καταθέσεις προθεσμίας στό τραπεζικό σύ

στημα, πού προορίζονταν νά ένισχύσουν τά διαθέσι

μα κεφάλαια γιά τή χρηματοδότηση έγχώριων έπεν

δυτικών προγραμμάτων. 

I Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

'Εγκαινιάζεται ή έφαρμογή του ένια ίου τιμολο

γίου ήλεκτρικοϋ ρεύματος στήν ήπειρωτική 'Ελλά

δα καί τήν Εϋβοια. 'Η πρόβλεψη καί έφαρμογή του 

νέου μέτρου έντάσσεται στό πλαίσιο τών κυβερνητι

κών άποφάσεων γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημά

των του έξηλεκτρισμοu σέ όρθολογική βάση. Σύμ

φωνα μέ τήν άποψη τής Κυβερνήσεως, ή έπίτευξη 

του σκοποϋ αυτοί) προϋπέθετε τήν ϋπαρξη ένιαίου 

όργανισμοu παραγωγής, μεταφορίiς καί διανομής 

τής ήλεκτρικής ένέργειας. 'Η άπόδοση στή ΔΕΗ 

έπιβεβαίωνε τήν όρθότητα τής προγραμματικής αυ

τής κατευθύνσεως. 'Ήδη, ή εισαγωγή τοϋ ένιαίου τι

μολογίου ρεύματος, σέ έπίπεδα ως καί πέντε φορές 

χαμηλότερου κόστους γιά τούς καταναλωτές, άποτε

λοuσε ενα άπό τά άμεσα θετικά έπακόλουθα τής κυ

βερνητικής πολιτικής. Μέ τήν ευκαιρία τής έφαρμο

γής τών νέων μέτρων ό ίδιος ό πρωθυπουργός Κ. Κα

ραμανλής δήλωσε: 

«'Από τής σήμερον, καθ' άπασαν τήν ήπειρωτι

κήν 'Ελλάδα καί τήν Εύβοιαν, τίθεται έν ίσχύι τό 

ένιαίον τιμολόγιον ήλεκτρικής ένεργείας. Ή Κυ

βέρνησις άνταποκρίνεται οϋτως -έντός τής παρ' αύ

τής προγραμματικώς έξαγγελθείσης προθεσμίας-είς 

βασικόν α[τημα τής έλληνικής έπαρχίας. Πράγματι, 

ή εύθηνή ήλεκτρική ένέργεια δέν εlναι μόνον στοι

χειώδης προϋπόθεσις έκπολιτισμου τής υπαίθρου, 

ε{ ναι, πρό πάντων, προϋπόθεσις έκμεταλλεύσεως τών 

πλουτοπαραγωγικών αύτή ς πηγών. 'Η γεωργία, ή 

βιοτεχνία καί ή βιομηχανία θά δυνηθουν διά τής 

προοδευτικής έπεκτάσεως του έθνικου δικτύου καί 

τής χαμηλής τιμής του ρεύματος νά άναπτυχθουν 

καθ' άπασαν τήν χώραν καί ν' άναδιαρθρωθουν έπί 

όρθολογικωτέρας βάσεως. 

»Πρός έπίτευξιν του σκοπου, ή Κυβέρνησις προέ

βη είς τήν λήψιν του πλέον ριζοσπαστικου οlκονο

μικου μέτρου, τό όποίον έλήφθη κατά τά τελευταία 

έτη, άποφασίσασα, χάριν του γενικου συμφέροντος, 

τήν έξαγοράν διακοσίων καί πλέον άντιοικονομικώς 
λειτουργουσών ίδιωτικών έπιχειρήσεων. 

» Τήν στιγμήν ταύτη ν, ή σκέψις τής Κυβερνήσεως 
στρέφεται πρός τήν νησιωτική ν 'Ελλάδα, ή όποία, 

διά τεχνικούς λόγους, δέν κατέστη πρός τό παρόν 

δυνατόν νά vπαχθή είς τήν διά του ψηφισθέντος νο

μοθετικου διατάγματος έγκαινιαζομένην ρύθμισιν. 

'Επαναλαμβάνω τήν δοθείσαν vπό τής Κυβερνήσε-

ως, κατά τήν συζήτησιν του διατάγματος ένώπιον 

τής 'Επιτροπής, υπόσχεσιν περί του δτι ταχέως ή 

ρύθμισις αϋτη θά έπεκταθή καί είς τάς νήσους. 

»Ή Κυβέρνησις πιστεύει δτι διά τής έπί του έξη

λεκτρισμου πολιτικής της, δημιουργουνται τά ούσι

αστικά θεμέλια τής δλης οίκονομικής μας άνασυγ

κροτήσεως καίε{ ναι βεβαία δτι είς τήν προσπάθειάν 

της ταύτην θά έχη τήν συμπαράστασιν δλοκλήρου 

του έλληνικου λαου». 

Παράλληλα, ό πρόεδρος του Δ.Σ. καί ό γενικός 

διευθυντής τής ΔΕΗ, Π. Γουναράκης καί Γ. Πεζό

πουλος, εκαμαν άνακοινώσεις γιά τό εργο πού εχει 

flδη συντελεστεί άπό τή ΔΕΗ καί άναφέρθηκαν στίς 

μελλοντικές προοπτικές της . 

'Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκαμε σύντομη άνασκόπη

ση τών φάσεων, άπό τίς όποίες πέρασε ή ύπόθεση 

τοϋ έξηλεκτρισμοu καί άναφέρθηκε στό θέμα τής 

έφαρμογής τοϋ νόμου πού ψηφίστηκε πρόσφατα γιά 

τήν όργάνωση τής διανομής του ήλεκτρικοu ρεύμα

τος στίς έπαρχίες. Σχετικά, τόνισε δτι ή ΔΕΗ εχει 

πλήρως προπαρασκευαστεί γιά τήν άνάληψη τών δι

ανομών, ένώ μέ τήν κατάθεση καί δευτέρου νομοθετή

ματος πού ρυθμίζει θέματα λειτουργίας καί όργανώ

σεώς της θά καταστεί τό όλοκληρωμένο όργανο γιά 

τό χειρισμό, μέ τήν καθοδήγηση του Κράτους, τής 

δλης ένεργειακής πολιτικής. Στή συνέχεια, ύπο

γράμμισε δτι οί περιφερειακές ύπηρεσίες τής ΔΕΗ θά 

άποκεντρωθοϋν ωστε νά διευκολυνθεί ή έπιτόπια 

έπίλυση δλων τών ζητημάτων πού εχουν σχέση μέ 

τήν πελατεία, ένώ οί έκπρόσωποι τών καταναλωτών 

θά δικαιοuνται, μέ βάση σχετικό προκαθορισμένο σύ

στημα, νά έκφράζουν τίς άπόψεις τους στά ζητήματα 

πού θά προκύπτουν. 'Ιδιαίτερη προτίμηση θά ύπάρ

ξει στίς έπεκτάσεις τών δικτύων διανομής πού άφο

ροuν παροχή ρεύματος γιά σκοπούς γεωργικούς, βι

οτεχνικούς καί βιομηχανικούς, ένώ οί συνδέσεις πού 
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άφοροuν τήν παροχή ρεύματος γιά δημόσια καί οί

κιακή χρήση θά ερχονται σέ δεύτερη μοίρα. ·Η έξα

γορά των τοπικών ήλεκτρικών έπιχειρήσεων θά πρα

γματοποιηθεί σύντομα καί θά ίδρυθεί είδική ύπηρε

σία γιά τή μελέτη του προβλήματος τής έπεκτάσεως 

του έξηλεκτρισμοu καί στή νησιωτική ·Ελλάδα, 

rοστε μόλις ύπάρξουν οί άναγκαίοι πόροι νά είναι 

δυνατή ή άμεση έκτέλεση. 'Η έφαρμογή του ενιαίου 

τιμολογίου -κατέληξε ό πρόεδρος τής ΔΕΗ- άπα

τελεί τήν άρχή μιfiς μεταβατικής περιόδου. Οί τοπι

κές ήλεκτρικές έπιχειρήσεις, έπιφορτισμένες ως τήν 

πλήρη έξαγορά τους μέ τό εργο τής διανομής, θά 

χρεώνουν τούς πελάτες τους βάσει του νέου τιμολο

γίου καί θά έπιδοτοuνται άπό τή ΔΕΗ γιά τή διαφο

ρά. 'Όταν δμως θά συντελεστεί ή άπορρόφηση τών 

τοπικών έπιχειρήσεων, οι επαρχιακές πόλεις θά 

γνωρίσουν καί καλύτερη έξυπηρέτηση, έκτός των 

χαμηλών τιμολογίων. 

Ό γενικός διευθυντής, Γ. Πεζόπουλος, διευκρί

νησε δτι ή έπιδότηση των ίδιωτικών έπιχειρήσεων 

γιά τήν έφαρμογή του ενιαίου τιμολογίου θά έπιβαρύ

νει τή ΔΕΗ μέ τό ποσό τών 2.000.000 δρχ. περίπου 
κατά μήνα· ή ΔΕΗ θά προχωρήσει μέ τόν ταχύτερο 

δυνατό ρυθμό στήν έξαγορά τών τοπικών έπιχειρή

σεων, ή όποία θά πραγματοποιηθεί σέ διάστημα 18-
24 μηνών καί θά στοιχίσει 300.000.000 δρχ. - τό 

τρίτο περίπου σέ ρευστό καί τό ύπόλοιπο σέ όμολο

γίες. 'Υπογράμμισε άκόμη δτι, βάσει του νέου νό

μου, ή ΔΕΗ εχει τήν ύποχρέωση νά ίκανοποιήσει, 

μέσα σέ λογικά δρια, όποιοδήποτε οίκισμό ζητήσει 

ρεuμα, είτε μέ άπευθείας σύνδεση μέ τό έθνικό δίκτυο 

είτε μέ έγκατάσταση τοπικοί) συστήματος. Τό έθνικό 

δίκτυο θά έπεκτείνεται συνεχώς πρός νέες περιοχές, 

μέ προτεραιότητα στίς παραμεθόριες. 'Όπου δέν εί

ναι δυνατή ή άμεση έξυπηρέτηση τών παραμεθόριων 

περιοχών μέσω του έθνικου δικτύου, θά δημιουργη

θοuν τοπικά δίκτυα. Τό πρόγραμμα έπεκτάσεως του 

έθνικου δικτύου σέ διάστημα 3-4 έτών προβλέπει τήν 
έξυπηρέτηση 600 χωριών, στά όποία γιά πρώτη φορά 
θά χορηγηθεί ρεuμα . 'Από αύτά, 250 θά είναι στήν 
Πελοπόννησο, 120 στή Στερεά καί Εύβοια, 50 στή 
Θεσσαλία, 40 στή Δυτική ·Ελλάδα, 110 στή Μακε
δονία καί 30 στή Θράκη . Γιά τήν έφαρμογή 1:ou προ
γράμματος αύτοu θά τοποθετηθοuν νέες γραμμές με

ταφοράς μήκους 1000 χιλιομέτρων καί διανομής 

10.000 χιλιομέτρων καθώς καί 9 ύποσταθμοί. 
·Ο γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ κατέληξε έκφρά

ζοντας τήν εύγνωμοσύνη τής έπιχειρήσεως πρός τόν 

πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή γιά τή συμπαράστασή 

του στό έπιτελούμενο εργο. 

2 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

Μετά τίς βασικές έξαγγελίες του Κ. Καραμανλή, 

στίς 29 'Απριλίου, ό ύπουργός Συντονισμοί) Δ. Χέλ

μης, άνακοινώνει τίς νέες άποφάσεις τής νομισματι

κής έπιτροπής μέ πεδίο έφαρμογής τόν πιστωτικό 

καί τραπεζικό τομέα. 

'Αναλυτικά, τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο 

άναφέρει: 

ΕΙς δηλώσεις του γενομένας τήν 29ην ' Απριλίου ό κ. 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, aφοϋ εξέθεσε τάς aνάγκας καί 

τάς ελλείψεις τής πιστοδοτήσεως, καθώς καί τάς δφισταμέ

νας δυσχερείας εΙς τήν όμαλήν λειτουργίαν τοϋ τραπεζικοί> 

συστήματος καί aφοϋ καθώρισε τούς άντικειμενικούς σκο

πούς τής κυβερνητικής πολιτικής επί τοϋ πιστωτικοί> καί 

τραπεζικοί> προβλήματος, aνήγγειλε τήν προσεχή λήψιν 

σειρaς μέτρων, μελλόντων νά aποτελέσουν aποφασιστικόν 

βήμα διά τήν επάνοδον πρός όμαλάς συνθήκας τής πιστο

δοτήσεως καί τών τραπεζικών εργασιών. ΕΙχεν υπογραμ

μίσει δέ ό κ . πρόεδρος, δτι ή αϋξησις τής άποταμιεύσεως 

καcί ή παραγωγική χρησιμοποίησίς της αποτελεί τήν βασι

κωτέραν προϋπόθεσιν όμαλfjς καί συνεχοϋς οΙκονομικής 

πρόοδου. 

ΕΙς εκτέλεσιν τών κυβερνητικών aποφάσεων επί τοϋ 

πιστωτικοί> καί τραπεζικοί> θέματος ηύξήθησαν ώς γνω

στόν άπό \ης Μα'ίου τά επιτόκια χορηγήσεων καί καταθέ

σεων. Θεωρώ περιττόν νά επεκταθώ επί τής επιτυχίας τήν 

δποίαν εσημείωσεν ή πρώτη αύτή σειρά μέτρων. Είναι 

γνωστή ή aξιόλογος αϋξησις, τήν δποίαν επραγματοποίη

σαν αί Ιδιωτικαί καταθέσεις, δπως επίσης είναι αΙσθητή ή 

συνεπεί~ ταύτης επελθοϋσα ανακούφισις τής άγορaς διά 

τής καταστάσης δυνατής αύξήσεως τών τραπεζικών πι

στώσεων. 

νΗδη κατά τήν συνεδρίασιν τής νομισματικής επιτρο

πής τής 30/ 7/ 56, ελήφθη σειρά δλη άποφάσεων, διά τών 

δποίων συμπληρώνονται τά μέτρα τά άποσκοποϋντα εΙς 

τήν ενίσχυσιν τής τραπεζικής άγορaς χρήματος, τήν αϋ

ξησιν τής ρευστότητος καί ελαστικότητας τοϋ τραπεζικοί> 

συστήματος καί τήν άπλούστευσιν τών ελέγχων τών τρα

πεζικών κεφαλαίων καί χορηγήσεων. 

Συγκεκριμένως, αί ληφθείσαι άποφάσεις αναφέρονται 

εΙς τά έξής θέματα: 

Καταργείται ή υποχρέωσις τών εμπορικών Τραπεζών, 

δπως καταθέτουν ατόκως εΙς τήν Τράπεζαν τής ·Ελλάδος 

τό 25% τών παρ ' αύταίς τοποθετημένων κεφαλαίων τών 

δημοσίων όργανισμών καί μειοϋται aπό 12 εΙς 8% τό πο
σοστόν τών Ιδιωτικών καταθέσεων, τό όποίον δποχρεοϋν

ται νά επανακαταθέτουν εΙς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος. 

Φυσικά, κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τής άνωτέρω aποφά

σεως τά ελευθερούμενα κεφάλαια θά συμψηφιρθοϋν πρός 

Ισόποσα τεθέντα κατά τό παρελθόν υπό τής Τραπέζης τής 

·Ελλάδος εΙς τήν διάθεσιν τών Τραπεζών . Εlνdι δμως φα

νερόν, δτι εν συνεχεί~ θέλει επέλθει σημαντική μόνιμος 

αϋξησις τής ρευστότητος τοϋ τραπεζικοί> συστήματος. 

Καθιεροϋται ή εκ μέρους τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 

άναπροεξόφλησις εμπορικών γραμματίων προσκομιζομέ

νων υπό τών Τραπεζών εντός όρίων εγκεκριμένων υπό τής 

Τραπέζης ifjς 'Ελλάδος δι' έκάστην Τράπεζαν καί πρός 

επιτόκιον 11%. Περαιτέρω, ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος θά 
άνέχεται άνοίγματα εΙς τούς παρ' αύτij τρεχουμένους λο

γαριασμούς καταθέσεων τών εμπορικών Τραπεζών διά τήν 
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aντιμετώπισιν προσωρινών ταμειακών δυσχερειών των. 

Εiς τήν ανωτέρω περίπτωσιν τό επιτόκιον ώρίσθη είς 12%. 
Διά τών aνωτέρω μέτρων &ποκ:λείεται ή επανεμφάνισις 

στενοτήτων είς τάς χορηγήσεις, πολύ δέ περισσότερον 

ό.ναστολή τής πιστοδοτήσεως. 'Εξασφαλίζεται, δηλαδή , ή 

<'iμεσος aποκατάστασις τής ρευστότητος του τραπεζικου 

συστήματος, όσάκις ijθελεν ύποστή διατάραξιν. 

'Απεφασίσθη δπως τέσσαρες εμπορικαί Τράπεζαι, ήτοι 

ή 'Εθνική-' Αθηνών, ή 'Εμπορική, ή Λαϊκή καί ή 'Ιονική, 

διαθέτουν έκάστη 33% των ιδιωτικών καταθέσεών των καί 
τό σύνολον τ& ν παρ' αύταίς κατατεθειμένων κεφαλαίων 

δημοσίων όργανισμών διά τήν χρηματοδότησιν είδικών 

κατηγοριών χρηματοδοτήσεων. Εiς ταύτας περιλαμβάνον

ται βραχυπρόθεσμοι χρηματοδοτήσεις πρός τήν βιομηχα

νίαν, δάνεια πρός βιομηχανικάς επιχειρήσεις <'iνω των 6 
μηνών, αί παγωμέναι πιστώσεις, δάνεια πρός βιοτεχνικάς 

επιχειρήσεις, αί εν γένει χορηγήσεις πρός τό εξαγωγικόν 

εμπόριον καί τό καπνεμπόριον, ώρισμέναι χορηγήσεις 

ό.ποσκοπουσαι είς τήν ό.ξιοποίησιν εγχωρίων προϊόντων, 

αί προεξοφλήσεις γραμματίων εκ τής διαθέσως εiδικώς κα

τονομαζομένων μηχανημάτων καί τά ύπόλοιπα δανείων 

χορηγηθέντων πρός προμηθευτικούς συνεταιρισμούς καί 

σεισμοπαθείς εκ κεφαλαίων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 

Καθωρίσθη επίσης δτι εάν αί ό.νάγκαι τής οiκονομίας είς 

εiδικάς χρηματοδοτήσεις ύπερβαίνουν τά πρός τοϋτο διαθέ

σιμα των εμπορικών Τραπεζών, θά δύνανται αύται νά ό.ν

τλοϋν ό.πό τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος τά ό.ναγκαία κεφά

λαια επί επιτοκίφ 5%. 'Αντιθέτως, εiς ijν περίπτωσιν αί 
ό.νάγκαι εiς εiδικάς χρηματοδοτήσεις ύπολείπονται τών 

διαθεσίμων τών εμπορικών Τραπεζών, αύταί θά aπολαύουν 

επιτοκίου 5% επί τής διαφοράς, ό.ποφευγομένης οϋτω τής 
επιβαρύνσεώς των έκ τής ατόκου δεσμεύσεως μέρους των 

διαθεσίμων των. 

Είναι προφανές πόσον άπλοποιείται τό ίσχϋον σήμε

ρον πολύπλοκον σύστημα διά τής ανωτέρω αποφάσεως, 

ό.φου παρέχεται είς τάς Τραπέζας πλήρης ελευθερία διά 

τήν ύπ' αύτών κάλυψιν των αναγκών τής οικονομίας είς 

εiδικάς χρηματοδοτήσεις καί καταργείται ή ύπό τής νομι

σματικής επιτροπής διοχέτευσις των διαθεσίμων των εμ

πορικών Τραπεζών είς τοιαύτας κατηγορίας χορηγήσεων. 

'Απεφασίσθη ή αϋξησις τοϋ συνολικου δι ' δλας τάς 

Τραπέζας ανωτάτου όρίου χρηματοδοτήσεως τοϋ εσωτερι

κου εμπορίου κατά 30%. 'Επί πλέον επετράπη ή κατά τό 
τέλος του ετους ύπέρβασις ύπό τών εμπορικών Τραπεζών 

του καθοριζομένου όρίου κατά 5%. Εiδική πρόνοια ελήφθη 
ύπέρ τής επαρχίας, τής όποίας ή ποσοστιαία συμμετοχή 

δέν δύναται νά είναι κατωτέρα ό.πό 45% τής συνολικής 
δωδεκαμήνου χρηματοδοτήσεως . Οϋτω, ένώ διατηρείται τό 

aπαραίτητον διά τήν εξασφάλισιν τής ίκανοποιήσεως των 

αναγκών των <'iλλων χρηματοδοτήσεων δριον, διευρύνεται 

τοϋτο επαρκώς ωστε νά καλυφθοϋν αί ανάγκαι διακινήσε

ως τών εμπορευμάτων εiς τό εσωτερικόν. 

'Επί πλέον ηύξήθη από 15 εiς 20 χιλ. δρχ. τό ποσόν, 

μέχρι τοϋ όποίου εμπορικαί επιχειρήσεις δύνανται νά προ

εξοφλουν γραμμάτια <'iνευ προσκομίσεως τιμολογίων διευ

κολυνομένων οϋτω σημαντικώς των μικρών επιχειρήσεων. 

'Απεφασίσθη δπως καταργηθή τό ύφιστάμενον δριον 

χρηματοδοτήσεως διά τά εiσαγόμενα βασικά τρόφιμα. Οϋ

τω, ενω τό ό.νώτερον δριον χρηματοδοτήσεως των εiσαγω-

γών διά τό σύνολον τών Τραπεζών παραμένει αμετάβλη

τον, διά τοϋ &ποχωρισμου τών βασικών τροφίμων δημι

ουργείται σημαντική <'iνεσις διά τήν χρηματοδότησιν τών 

ύπολοίπων κατηγοριών εΙσαγομένων, ενισχυομένης οϋτω 

ούσιωδώς τής πιστοδοτήσεως τοϋ έμπορίου. 

'Εξ <'iλλου ή χρηματοδότησις τών εΙσαγομένων βασι

κών τροφίμων ηύξήθη από 50 εiς 60%, ενω εiδικώς διά τόν 
βακαλάον, τάς ρέγγας, τά βρώσιμα σπορέλαια καί τά κατε

ψυγμένα κρέατα καί iχθϋς ή χρηματοδότησις ώρίσθη εiς 

85% τής θεωρημένης τιμολογιακής αξίας τοϋ έμπορεύμα
τος. 

Πάντα τά σοβαρώτερα τών εξαγγελθέντων ύπό τοϋ κ. 

προέδρου τής Κυβερνήσεως μέτρων εiς τόν πιστωτικόν καί 

τραπεζικόν τομέα τίθενται ijδη είς εφαρμογήν, συντόμως 

δέ θέλει &νακοινωθή ή επίλυσις καί ώρισμένων δευ

τερευόντων προβλημάτων. Καί ό ύπουργός Συντονισμοϋ 

κατέληξε: 

«Είμαι βέβαιος -ενισχύομαι δέ εiς τήν πεποίθησίν μου 

ό.πό τήν επελθουσαν ijδη σημαντικήν βελτίωσιν των τε

λευταίων έβδομάδων- δτι τά ληφθέντα μέχρι τουδε μέτρα 

θά καταστήσουν συνεχώς ό.ποδοτικωτέραν τήν λειτουρ

γίαν του τραπεζικοϋ συστήματος ε π, ώφελείq. των παραγω

γικών τάξεων καί γενικώτερον τής έλληνικfiς οiκονομίας53. 

4 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1956 

Στό πλαίσιο τών προσπαθειών γιά τήν επεκτα

ση τής μηχανικής καλλιέργειας στόν άγροτικό 

τομέα έγκρίνεται μέ κοινή άπόφαση τών ύπουργών 

Συντονισμου, Οίκονομικών καί Γεωργίας, πίστωση 

2.800. 000 δρχ. γιά τό δεύτερο έξάμηνο του ετους 
1956. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή έπιδότηση έργα

σιών πού έκτελεί ή ύπηρεσία μηχανικής καλλιέργει

ας γιά λογαριασμό τών άγροτών, δπως βαθιές άρό

σεις (μέ ποσοστό 30% έπί τής άξίας έκτελέσεώς 
τους), έκθαμνώσεις (20%), &ναβαθμιδώσεις (50%), 
ίσοπεδώσεις &γρών (30%) καί κατασκευή μικρών λι
μνών γιά άρδευση (50%). 

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

'Ο ύπουργός τών Οίκονομικών, Π. Θηβαίος, κά

μει γενικό απολογισμό τής οίκονομικής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεως καί έξαγγέλλει σειρά νέων μέτρων 

προορισμένων νά συμβάλουν στήν άναιcούφιση του 

προϋπολογισμου καί τή βελτίωση του τρόπου είσπρά

ξεως τών δημοσίων έσόδων: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις, <'iν καί, ό.φ' ή ς πρό πενταμή

νου ανέλαβε τήν εξουσίαν, διεξάγη ενα σκληρόν εθνικόν 

αγώνα είς τόν εξωτερικόν τομέα, εν τούτοις δέν παρέλειψε 

νά έκπληρώση καί είς τόν εσωτερικόν τομέα τό πρός τόν 

λαόν καθήκον της. 

»Τό πρόβλημα τής συγκεντρώσεως τοϋ σίτου τό επέλυ

σεν τόσον εύστόχως ωστε νά μή δύναται νά συγκριθή ή 

επιτυχία τής εφετεινής συγκεντρώσεως πρός καμμίαν εκ 

των μέχρι τοϋδε γενομένων. 
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»Τά πρώτα μέτρα, liτινα έλήφθησαν είς τόν τομέα τοϋ 

καπνοϋ, /;προστάτευσαν τούς καπνοπαραγωγούς άπό μίαν 

πρωτοφανή κρίσιν, ήτις άλλως μοιραίως θά έπήρχετο. Είς 

ταϋτα δέον νά προστεθή ή ύπό τής πρώτης Κυβερνήσεως 

τοϋ κ . Καραμανλή χορηγηθείσα αύξησις τών μισθών τών 

δημοσίων ύπαλλήλων κατά 400 έκατ. καί ή εκτοτε πραγμα

τοποιηθείσα σχετική γενική αύξησις τών μισθών καί ήμε

ρομισθίων. Πάντα ταυτα έπετεύχθησαν χωρίς αίσθητήν 

άνύψωσιν του τιμαρίθμου καί μέ σταθερότητα τής τιμής 

τής χρυσής λίρας, χωρίς αίφνιδίους κλονισμούς, μέ μίαν 

πορείαν δμαλήν άλλά καί σταθεράν ταυτοχρόνως. 'Επί 

πλέον δι' εύστόχου πιστωτικής πολιτικής έδημιούργησεν 

ή Κυβέρνησις χρηματικήν άνεσιν είς τήν έξυπηρέτησιν 

τής παραγωγής. Οϋτως, έντός βραχέος χρονικου διαστή

ματος έπέτυχε τήν βελτίωσιν τής δλης οίκονομικής κατα

στάσεως. ·Η βελτίωσις δέ αϋτη άποβαίνει άκόμη σημαντι

κωτέρα, διότι τά άποτελέσματα του μέχρι τής 30.1 .1956 
έκτελεσθέντος προϋπολογισμου ήσαν άριστα καί μετ' όλί

γας ήμέρας θά τά άνακοινώσω. 

»Διά νά καταστουv δμως πάντα ταϋτα δριστικά άποκτή
ματα τής οίκονομίας μας, χρειάζεται νά κρατήσωμεν τόν 

προϋπολογισμόν ίσοσκελισμένον, χωρίς νά περιορίσωμεν 

τάς δραχμάς τάς δποίας προορίζομεν δι' έπενδύσεις είς 

παραγωγικά εργα. 

»Πρός έπίτευξιν αύτου του βασικου σκοπου ή έλληνική 

Κυβέρνησις έπεδίωξε παντοιοτρόπως νά βελτιώση τόν τρό

πον είσπράξεως, των δημοσίων έσόδων, πατάσσουσα δι. 

δλων τών είς η)v διάθεσίν της μέσων τήν φοροδιαφυγήν, 
ήτις έπιτρέπει είς πολλούς εύπορουντας πολίτας νά άποφεύ

γουν τήν καταβολήν τών άναλογούντων είς αύτούς φόρων, 

καθ' ήν οοραν οί μισθωτοί καί οί όλιγώτερον εύποροι κα

ταβάλλουν κατ' άνάγκην τούς φόρους τούς άναλογουντας 

είς τά πάντοτε έμφανή αύτών είσοδήματα. 

» ' Αλλά καί πέραν τής προσπαθείας αύτή ς ή Κυβέρνη

σις, χάριν τής διατηρήσεως ένός σταθεροϋ ίσοσκελισμέ

νου προϋπολογισμου δέν έδίστασε νά άποφασίση σειράν 

μέτρων, άντιδημοτικών μέν, άλλ' έπιβεβλημένων, έπί τών 

δποίων θά στηρίξη τόν προϋπολογισμόν της καί έτοίμασε 

ijδη τά σχετικά νομοσχέδια, τών δποίων ή συζήτησις ένώ

πιον τής Βουλής θά άρχίση άπό σήμερον. 

»Διά τών aποφασισθέντων μέτρων έπέρχεται σταθερά 

καί μόνιμος άνακούφισις του σκέλους του προϋπολογι

σμου μετά τήν δλοκλήρωσίν των, κατά 700 περίπου έκατ. 
έτησίως καί διά τής καλυτέρας είσπράξεως τών έσόδων 

έπιτυγχάνεται ή ίσοσκέλισις του προϋπολογισμου. 

»Τά μέτρα ταυτα είναι: 

» I. ·Ο περιορισμός τών άναγκαιουσών είς τάς ένόπλους 
δυνάμεις δαπανών κατά τό ποσόν τών 200 έκατ. άνευ μειώ

σεως τής δυνάμεως αύτών. 

»2. ·Η μείωσις τών δαπανών τής Χωροφυλακής καί τής 
' Αστυνομίας, ήτις έπιτυγχάνεται διά του περιορισμου τών 

νέων κατατάξεων καί διά μόνης τής καταργήσεως τών θέ

σεων τών φυσιολογικώς έξερχομένων τής ύπηρεσίας. 

'Όταν συμπληρωθή ή φυσιολογική εξοδος τών πλεονα

ζόντων, θά εχη έπιτευχθή μόνιμος οίκονομία 110 έκατ. 
έτησίως. 

»3. 'Ο περιορισμός τής δυνάμεως του Σώματος τών μο
νίμων λιμενοφυλάκων, ανερχομένων είς 1.450 καί ή άντι
κατάστασις αύτών διά ναυτών κληρωτών, ήτις έπιφέρει οί-

κονομίαν 6 έκατ. 

»4. • Η μείωσις τοϋ έλλείμματος τ& ν κρατικών σιδηρο
δρόμων κατά 40 έκατ. έτησίως μέ έπιδίωξιν περαιτέρω πε
ριορισμου αύτών. 

»5. Κατά τόν ίσχύοντα Α .Ν . 546/45, ή μισθοδοσία τοϋ 
έφημεριακου κλήρου έξασφαλίζεται διά τής ένοριακής εί

σφοράς. Τό καθιερωμένον δμως σύστημα είσπράξεως άπέ

τυχεν, διότι αί ένοριακαί έπιτροπαί ούδόλως μεριμνουν 

περί τούτου. 'Αποτέλεσμα τής καταστάσεως ταύτης ήτο ή 

έκ μέρους του προϋπολογισμου ένίσχυσις του έφημερια

κου κλήρου διά 70 έκατ. Διά του hοιμασθέντος νομοσχε
δίου μεταβάλλεται δ τρόπος βεβαιώσεως καί είσπράξεως 

των ένοριακών είσφορών, είς τρόπον ωστε νά έξασφαλι

σθfj ή μισθοδοσία τών έφημερίων καί aπαλλαγή δ προϋπο

λογισμός άπό τό βάρος τής χρηματοδοτήσεως. 

»6. Διά τήν μισθοδοσίαν τών άγροφυλάκων είχε καθιε
ρωθή ή στρεμματική φορολογία. ·Η φορολογία δμως αϋτη 

προεκάλεσε τήν γενικήν έξέγερσιν τών άγροτών καί έκτου 

λόγου τούτου απεφασίσθη ή καtάργησίς της. Είς τήν δαπά
νη ν τής 'Αγροφυλακής θά συμβάλλουν έφεξής οί εύπορώ

τεροι μόνον τών αγροτών, οί μεταπωλουντες γεωργικά 

προϊόντα, διά παρακρατήσεως ποσοστοϋ I% έκ του βαρύ
νοντος αύτούς φόρου γεωργικής παραγωγής. Κατ' αύτόν 

τόν τρόπον απαλλάσσονται τής φορολογίας ο{ άπορώτεροι 

τών γεωργών καί δέν ύπόκεινται είς ταύτην. 

»7. Κατά τό παρελθόν ή χρηματοδότησις τής Πυρο
σβεστικής 'Υπηρεσίας έγίνετο δι' είδικου ταμείου, εχον

τος ίδιαιτέρους πόρους. Κατά τήν κατοχήν, τό σύστημα 

τουτο κατηργήθη καί aνέλαβεν δλόκληρον τήν δαπάνην δ 

προϋπολογισμός έκ δρχ. 55.000.000. Δοθέντος δμως δτι ή 
Πυροσβεστική 'Υπηρεσία έξυπηρετεί μόνον ώρισμένας 

πόλεις, δπου ύφίσταται αϋτη, είναι εύλογον αύται νά φέ

ρουν καί τό βάρος τfjς δαπάνης αύτής. Διά του κατατεθέν

τος νομοσχεδίου διασφαλίζονται οί πόροι καί ή οίκονομι

κή αύτοτέλεια τής ύπηρεσίας ταύτης καί έπέρχεται ανακού

φισις του προϋπολογισμου. 

»8. ·Ο προϋπολογισμός καταβάλλει διά τήν Μέση ν 
Έκπαίδευσιν 233 έκατ., είσπράττει δέ εναντι ύπό μορφήν 
έκπαιδευτικών τελών κ.λ.π . δρχ. 22.000.000, ijτοι 9%, ένώ 
προπολεμικώς είσέπραττε 39% τών δαπανωμένων. Διά τοϋ 
κατατεθέντος νομοσχεδίου έπέρχεται μικρά έπιβάρυνσις 

κατά μαθητήν aπό 40-50 δρχ. μηνιαίως, ijτοι εναντι των 
233 έκατ. θά είσπράττωνται 54 μόνον έκατ. 

»9. Μελετάται περαιτέρω σειρά οίκονομιών κατά τήν 
όργάνωσιν τής Κοινωνικής Προνοίας ~αί 'Υγιεινής. 

»Πλήν τών μέτρων τούτων, καί σειρά οίκονομιών, είς 

πάν κονδύλιον του προϋπολογισμου έπιφέρεται, δπου αϋτη 

ένδείκνυται, καί αύστηρά τών δαπανών διαχείρισις άσκεί

ται. 

»Διά τών μέτρων τούτων έξαφαλίζεται ή ίσοσκέλισις 

του προϋπολογισμου. 

»'Ακόμη, πρός άντιμετώπισιν τών εκ τών σεισμών Θή

ρας ζημιών ταύτης καί τών λοιπών νήσων επιβάλλεται 

εκτακτος είσφορά 8% μόνον έπί του φόρου είσοδήματος 
καί καθαράς προσόδου. Τό εκτεθέν ποσόν θά καλύψη τάς 

προσφάτους ταύτας ζημίας, αϊτινες δέν δύνανται νά προϋ

πολογισθουν επακριβώς, πάντως θά ύπερβουν τά 100 έκατ. 
'Εάν δέ περισσεύση ποσόν τι, τουτο θά διατεθή πρός επιτά

χυνσιν τής άποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων Βόλου 
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καί 'Ιονίων νήσων. 

»Νομίζομεν δτι τά μέτρα ταϋτα, δσονδήποτε καί έάν 

εκαστον μεμονωμένως λαμβανόμενον θίγη ώρισμένα άτο

μα, ε{ ναι άπολύτως έπιβεβλημένα καί άποτελοϋν ύποχρέω

σιν τής Κυβερνήσεως εναντι τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, ϊνα έξα

σφαλίση αύτόν άπό τάς δυσμενείς έπιδράσεις τών έλλειμμά

των τοϋ προϋπολογισμοί> έπί τής οίκονομικής του δραστη

ριότητος. 

»Οί έπικρίνοντες τά μέτρα, διά νά ε{ ναι συνεπείς καί έν 

καλΏ πίστει, πρέπει νά εχουν τό θάρρος νά ύποδείξουν 

κατά ποίον άλλον τρόπον δέον νά καλυφθή τό ελλειμμα. 

Ούδείς άλλος τρόπος ύφίσταται πλήν τών έπομένων: 

»"Η νά χρησιμοποιηθή ή άμερικανική βοήθεια διά τήν 

κάλυψιν τοϋ έλλείμματος τών τρεχουσών δαπανών, δπότε 

θά στερηθή δ έλληνικός λαός παντός εργου νέας έπενδύ

σεως, ή νά έπιβληθοϋν είς τόν έλληνικόν λαόν νέοι φόροι 

ϋψους 700 έκατ. ή νά χρησιμοποιηθοϋν αί καταθέσεις τών 
Νομικών Προσώπων έκ δρχ. 400 έκατ. έτησίως, καί τούτων 
άνεπαρκών, δπότε θά στερηθή τό 'Εμπόριον, ή Βιομηχα

νία καί ή Γεωργία άπό τάς άναγκαίας χρηματοδοτήσεις, ώς 

καί νά έπιβληθή φορολογία 300 έκατ. πρός συμπλήρωσιν 
τοϋ έλλείμματος τών 700 έκατ. ή τέλος, νά δδηγηθή ή χώρα 
είς τόν πληθωρισμόν διά τής έκδόσεως χαρτονομίσματος 

700 έκατ. διά καταναλωτικούς σκοπούς, οϋτω δέ νά προ
κληθή ϋψωσις τοϋ τιμαρίθμου μέ δλας τάς γνωστάς συνε

πείας διά τόν τόπον. Πάντες δμως οί τρόποι αύτοί εlναι 

καταστρεπτικοί διά τήν οίκονομίαν τής χώρας. 'Εδοκιμά

σθησαν είς τό παρελθόν διά τήν ίκανοποίησιν τών άπαιτή

σεων τών διαφόρων τάξεων, τάς δποίας ή κυβερνητική 

άδυναμία δέν ήδύνατο άλλως νά άντιμετωπίση. Προϋπολο

γισμοί δμως τεχνητώς ίσοσκελισμένοι μέ έγκατάλειψιν 

τοϋ προγράμματος έπενδύσεων καί μέ καθαρώς καταναλω

τικόν χαρακτήρα δέν έξυπηρετοϋν οί\τε τό Κράτος οί\τε καί 

οίανδήποτε λαϊκήν τάξιν καί δταν προσωρινώς φαίνεται νά 

τήν ανακουφίζουν. 

»'Η Κυβέρνησις, εχουσα έπίγνωσιν τής εύθύνης της 

διά τήν εύημερίαν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, εlναι άποφασισμέ

νη νά άκολουθήση τήν μόνην έξασφαλίζουσαν ιiπό περι

πετείας πολιτικήν, πολιτικήν ήτις έξυγιαίνει καί ίσοσκε

λίζει τόν προϋπολογισμόν καί σταθεροποιεί τά έπιτεύγμα

τα τής οίκονομικής πολιτικής της». 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

Ή Οίκονομική 'Επιτροπή, σέ σύσκεψη ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμhνλή καί μετά άπό είσήγηση 

τών ύπουργών Γεωργίας καί 'Εμπορίου-Βιομηχανί

ας, καθορίζει τίς τιμές άσφάλειας τής σταφίδας. 

Μετά τή συνεδρίαση, ό ύπουργός Π . Παπαληγού

ρας εκαμε τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Η Κυβέρνησις aπεφάσισε σήμερον τόν καθορι

σμόν τής μέσης τιμής άσφαλείας, διά μέν τήν κορινθιακήν 

σταφίδα είς δραχμάς 8 κατ' όκiiν, διά δέ τήν σουλτανίναν 
είς δραχμάς 8,20 κατ' όκiiν. 

» Ύ πενθυμίζω δτι αί άντίστοιχοι τιμαί άσφαλείας τοϋ 
ετους 1952 άνήρχοντο είς 3,40 καί είς 4,08 δραχμάς κατ' 
όκiiν. Σημειωτέον δτι είς τήν τελευταίαν ταύτην τιμήν συ

νεκεντρώθη μικρόν μόνον τμήμα τής παραγωγής σουλτα-

νίνας, rοστε ή πραγματοποιηθείσα κατά τό ετος έκείνο μέ

ση έμπορική τιμή δέν ύπερέβη τάς 3,80 δραχμάς. 
»Κατά τόν καθορισμόν τής τιμής άσφαλείας, ή Κυβέρ

νησις ελαβεν ύπ' όψιν τάς διαγραφομένας έν ττi διεθνεί 

άγορ~ συνθήκας, άποβλέψασα είς τήν στήριξιν ένός κατω

τάτου έπιπέδου παραγωγικών τιμών, ύπεράνω τοϋ δποίου, 

άναλόγως τής έξελίξεως, θά διαμορφωθοϋν αί τιμαί έλευθέ

ρως. Ούδέ ήδυνάμεθα, προκειμένου μάλιστα περί έξαγωγί

μων προϊόντων έξαιρετικώς έν σχέσει πρός πλείστα άλλα 

εύνοηθέντων, ν' άκολουθήσωμεν άλλην δδόν. Θά προσέ

φερεν έξάλλου οίαδήποτε ύπερβολική τιμή άσφαλείας κα

κήν ύπηρεσίαν είς τούς παραγωγούς, διότι θά έδημιούργει 

είς τήν διεθνή ιiγοράν άνωμαλίας καί θά έκλόνιζε τήν θέ

σιν τών σταφίδων εναντι τών δμοειδών προϊόντων άλλων 

χωρών, άν όχι είς τό άμεσον παρόν, πάντως είς τό μέλλον. 

Αί συνθήκαι, ύπό τάς δποίας ιiνοίγει έφέτος ή άγορά εlναι 

πράγματι αίσιαι. Είμεθα δέ βέβαιοι, δτι χάρις είς τό σύνο

λον τών ληφθησομένων μέτρων, ή ταχεία aπορρόφησις καί 

ή διά τής δμαλής έμπορικής δδοϋ τοποθέτησις τών προϊ

όντων, εlναι πλήρως έξησφαλισμέναι». 

9 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

·Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ ένημερώνεται άπό τόν 

ύφυπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης καί τούς άρχηγούς 

τών 'Επιτελείων γιά τήν όργάνωση καί έκτέλεση τής 

άσκήσεως «Γόρδιος Δεσμός», έκφράζει τήν εύαρέ

σκειά του πρός τούς ήγέτες τοϋ στρατεύματος καί 

τούς άξιωματικούς καί όπλίτες πού πήραν μέρος ίδι

αίτερα τονίζει: 

«·Η ταχύτης καί ή προθυμία, μέ τήν όποία ν προ

σijλθον οί εφεδροι, τό ύψηλόν αύτών φρόνημα, άλλά 

καί δλοκλήρου του πληθυσμου τfjς Βορείου 'Ελλά

δος, καί τέλος ή άρτιότης μέ τήν δποίαν έξετέλεσαν 

τήν aσκησιν, έπιτρέπουν είς τόν έλληνικόν λαόν νά 

εlναι ύπερήφανος διά τάς ένόπλους του δυνάμεις καί 

νά αίσθάνεται άσφάλειαν καί αίσιοδοξίαν διά τό 

μέλλον. Ή άσκησις έyένετο έπικαίρως διά νά άπο

τελέση τήν καλυτέραν άπάντησιν είς έκείνους, οί 

δποίοι, τόν τελευταίον καιρόν, προσπαθουν νά μειώ

σουν τήν σημασίαν του έλληνικου παράγοντος». 

Στήν έκτέλεση τής άσκήσεως άναφέρεται καί τό 

άκόλουθο είδησεογραφικό άπόσπασμα: 

"Εγκυροι στρατιωτικοί παρατηρηταί, σχολιάζοντες 

τήν έκτέλεσιν τής άσκήσεως «Γόρδιος Δεσμός», ύπεγράμ

μιζον δτι αϋτη κατέδειξε κατά τόν πλέον σαφή τρόπον δτι 

δ έλληνικός στρατός διαθέτει άριστον εμψυχον ύλικόν, 

ίκανώτατα έπιτελικά στελέχη καί ι'iρτιον έξοπλισμόν διά 

νέων πολεμικών μέσων καί δτι ε{ ναι είς θέσιν νά άντιμετω

πίση έπιτυχώς οίονδήποτε καί δθενδήποτε προερχόμενον 

κίνδυνον. 'Η όργάνωσις τής ιiμύνης τοϋ έλληνικοϋ έδά

φους εχει έπιτευχθή κατά τρόπον έμπνέοντα τό αίσθημα 

τής άσφαλείας είς δλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν. ·Η έκ

παίδευσις τοϋ έμψύχου ύλικοϋ διά τών νέων μεθόδων καί 

μέσων εlναι ιiρτία καί τελεσφόρος καί τά συστήματα έφο-
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διασμοu καί συντηρήσεως του Ι:λληνικοu στρατοί) aποδει

κνύονται έξαίρετα. 

'Η ιϊσκησις «Γόρδιος Δεσμός», κατά τήν δποίαν έπελύ

θησαν προβλήματα έπιστρατεύσεως, κινητοποιήσεως, έξα

σκήσεως στρατευμάτων, διεξαγωγής άτομικοu πολέμου, 

αμυντικών έπιχειρήσεων, λειτουργίας συστήματος έφοδια

σμοu διά ξηρίiς καί άπό άέρος κ.λ.π. εiς ενα σύγχρονον πό

λεμον, έσημείωσεν aπόλυτον έπιτυχίαν, έκπλήξασα καί αυ

τούς τούς ξένους παρατηρητάς. 'Ετονίσθη δέ δτι δλόκλη

ρος δ Ι:λληνικός λαός, καί εiδικώτερον δ πληθυσμός τής Β . 

'Ελλάδος, δ δποίος tζησεν έκ τοu σύνεγγυς τήν άτμόσφαι

ραν τής έμπολέμου καταστάσεως εiς τήν κοιλάδα τοu 

'Αξιοu, πρέπει νά είναι ύπερήφανος διά τάς ένόπλους 

δυνάμεις καί πρό πάντων ijσυχος διά τήν άσφάλειαν τής 

χώρας. 

9 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

'Απαγχονίζονται, στό προαύλιο τών φυλακών 

τfjς Λευκωσίας, τρείς άκόμη Κύπριοι πατριώτες, οί 

'Ανδρέας Ζάκος, Χαρίλαος Μιχαήλ καί 'Ιάκωβος 

Πατάτσος. 

Ό ύπουργός Προεδρείας, Κων. Τσάτσος, κατήγ

γειλε, μέ αύστηρές δηλώσεις του, τή νέα αύτή πράξη 

άπάνθρωπης βίας, ένώ ό άντιπρόσωπος τfjς 'Ελλά
δος στά 'Ηνωμένα 'Έθνη χαρακτήρισε τήν άγγλική 

δικαιοσύνη ώς «τραγική φάρσα» καί προειδοποίησε 

τή βρετανική Κυβέρνηση δτι θά άναγκαστεί νά λο

γοδοτήσει στήν προσεχή Γενική Συνέλευση τοϋ Δι

εθνοϋς 'Οργανισμοϋ. 
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'Η έξαγγελία τής άποφάσεως του Αiγύπτιου προέδρου, Γκαμάλ 'Αμπντέλ Νάσερ, νά έθνικοποιήσει 

τή διώρυγα του Σουέζ εμελλε νά πυροδοτήσει μιά γενικότερη διεθνή κρίση μέ σοβαρές έπιπτώσεις στόν 

εύρύτερο χώρο τής Μέσης 'Ανατολής καί τής άνατολικής Μεσογείου. Ή ύπαναχώρηση τής Ούάσιγ

κτων άπό τήν ύπόσχεση νά χρηματοδοτήσει τήν κατασκευή του φράγματος του 'Ασσουάν είχε άποτελέ

σει τήν ι'iμεση άφορμή γιά τήν έκδήλωσή της. 'Η ζωηρή άντίδραση τής Γαλλίας καί τής Μεγάλης 

Βρετανίας, ή πολεμική κινητοποίηση του 'Ισραήλ καί ή δυναμική σύνταξη τής Σοβιετικής Ένώσεως 

στό πλευρό τής Αiγύπτου, θά προσδώσουν τίς βασικές παραμέτρους μιίiς οξείας διενέξεως. 'Η εκβασή 

της θά σηματοδοτήσει τήν ένίσχυση του κύρους καί τής έπιρροής του Νάσερ, τήν όλική εκλειψη τής 

γαλλοβρετανικής παρονσίας καί τήν ι'iμεση άντιπαράθεση των δύο ύπερδυνάμεων στή νευραλγική αύτή 

γεωπολιτική ζώνη. 

'Η τακτική πού θά υίοθετήσει ή έλληνική Κυβέρνηση στή διάρκεια τής κρίσεως θά άποτελέσει 

συνάρτηση τής άποτιμήσεως συγκεκριμένων έθνικ&ν συμφερόντων καί τής προσηλώσεως στίς θεμελια

κές γενικές άρχές πού προσδιόριζαν μονιμότερα τή διαμόρφωση τής διπλωματικής της στρατηγικής. 'Η 

εύαίσθητη θέση του Αiγυπτι@τη 'Ελληνισμου, οί άπαιτήσεις του έθνικου άγώνα στήν Κύπρο, ή διατή

ρηση τής παραδοσιακής φιλίας μέ τόν άραβικό κόσμο καί, παράλληλα, ή προάσπιση των κανόνων πού 

ένέπνεαν τήν ορθολογική οργάνωση τής διεθνους κοινωνίας, είχαν σοβαρό άντίκρυσμα στήν ι'iρνηση 
τής' Ελλάδος νά συνταχθεί στό πλευρό των δυτικ&ν συμμάχων. Μέ τήν έπιλογή αύτή ό Κ. Καραμανλής 

έπιβεβαίωνε τήν άπόφασή του νά μήν ύποκύψει στίς πιέσεις των τελευταίων αύτ&ν, άπό τή στιγμή πού ή 

πολιτική τους αντέφασκε μέ τήν έξυπηρέτηση των έθνικ&ν έπιδιώξεων. 
'Εν& έξελισσόταν ή κρίση μέ έπίκεντρο τό Σουέζ καί έπιβαρυνόταν άκόμη τό διεθνές κλίμα μετά τή 

βίαιη σοβιετική παρέμβαση στήν Ούγγαρία, ή 'Ελλάδα συνέχιζε, μέ κάθε μέσο, τόν αγώνα γιά τήν 

απαλλαγή τής Κύπρου από τό αποικιακό καθεστώς, αποκομίζοντας τίς όριακές θετικές έπιπτώσεις, αλλά 

καί αντιπαλαίοντας μέ τίς πρόσθετες δυσχέρειες πού εμελλαν νά προκύψουν, ώς απόρροια των γενικότε

ρων διεθν&ν έξελίξεων. Παράλληλα, έντεινόταν ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως γιά τήν έφαρμογή καί 
τή διεύρυνση του αναπτυξιακου της προγράμματος -μέ τή δημιουργία νέων βιομηχανικ&ν μονάδων, τήν 

έκτέλεση δημοσίων εργων καί τή λήψη σειρίiς μέτρων γιά τήν ορθολογικότερη οργάνωση τής γεωργι

κής παραγωγής. 

11 ΑΥΓΟΥΠΟΥ 1956 

'Η έλληνική Κυβέρνηση &παντα &ρνητικά στήν 

&γγλική πρόταση γιά συμμετοχή στήν πολυμερή διά

σκεψη πού θά συγκληθεί -στίς 16 Αύγούστου- στό 

Λονδίνο, μέ πρωτοβουλία τής Μ. Βρετανίας, τής 

Γαλλίας καί των ΗΠΑ, μετά τήν έξαγγελία τής απο

φάσεως του Αiγύπτιου προέδρου, Γκαμάλ 'Αμπντέλ 

Νάσερ, νά έθνικοποιήσει τή Διώρυγα του Σουέζ. 'Η 

έλληνική ' πλευρά έπισήμανε δτι, άν ή αiγυπτιακή 

Κυβέρνηση δέν υίοθετήσει τούς σκοπούς τής διασκέ

ψεως, ή πρωτοβουλία αύτή είναι πιθανότερο νά συμ

βάλει στήν ενταση παρά στήν άμβλυση τής οξύτη

τας. 'Η στάση έντούτοις τής έλληνικής Κυβερνήσε

ως ύποδήλωνε, άκόμη, τό γενικότερο φιλοαραβικό 

προσανατολισμό της, ένόψει τής άνάγκης νά εξα

σφαλίσει έρείσματα στήν προβολή του Κυπριακου 

καί νά έπιβάλει τήν καλύτερη δυνατή μεταχείριση 

των 'Ελλήνων τής Αiγύπτου. 
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·Η δριστική άπόφαση γιά τήν άποχή άπό τήν 

πολυμερή Διάσκεψη τοί> Λονδίνου διαμορφώθηκε 

στή διάρκεια συσκέψεως μέ τή συμμετοχή του πρω

θυπουργοί>, των ύπουργων 'Εξωτερικων καί Προε

δρίας, Ε. 'Αβέρωφ καί Κ. Τσάτσου, καθώς καί άρμό

διων ύπηρεσιακων παραγόντων. 'Έγκυροι πολιτικοί 

κύκλοι \Jπογράμμιζαν είδικότερα δτι ή πρωτοβουλία 

στή λήψη τής άποφάσεως άνήκε εξολοκλήρου στόν 

Κ. Καραμανλή. 

'Η κυβερνητική άνακοίνωση πού έκδόθηκε μετά 

τή λήξη τής συσκέψεως άνέφερε: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις ήρεύνησεν άπό δλας τάς 

πλευράς τό ζήτημα τής συμμετοχής της εiς τήν Διάσκεψιν 

του Λονδίνου καί κατέληξεν ε{ς τήν άπόφασιν νά μήν άπο

δεχθή τήν πρόσκλησιν περί συμμετοχής της εiς ταύτην. 

»Ύφ' οϋς δρους καλείται ή Διάσκεψις του Λονδίνου 

καί ύπό τάς γνωστάς εiδικάς συνθήκας, ύφ' &ς τελεί σήμε

ρον ή ·Ελλάς, δέν θά ήδύνατο νά συμβάλη διά τής συμμε

τοχής της έποικοδομητικώς εiς τό εργον τής Διασκέψεως 

καί εiς τήν προσπάθειαν άνευρέσεως εiρηνικής καί ίκανο

ποιητικής λύσεως δι' δλους». 

'Ήδη, στίς 8 Αύγούστου, μετά καί πάλι άπό δια
βουλεύσεις του πρωθυπουργοί> μέ τούς άρμόδιους 

συνεργάτες του, είχε εκδηλωθεί πρωτοβουλία τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως μέ στόχο τήν άναβολή τfiς 

Διασκέψεως του Λονδίνου καί τήν άλλαγή του τρό

που συγκλήσεώς της. ·Η πρόταση διατυπώθηκε μέ 

επιστολή του ύπουργοί> των Έξωτερικων πρός tόν 

"Αγγλο επιτετραμμένο, ενω άντίγραφά της επιδόθη

καν στόν πρεσβευτή τής Γαλλίας καί τόν έπιτετραμ

μένο των 'Ηνωμένων Πολιτειων. Ή έλληνική πρω

τοβουλία, ή όποία καί δέν εγινε θετικά άποδεκτή άπό 

τή βρετανική Κυβέρνηση, είχε προδικάσει, σέ ση

μαντικό βαθμό, τή στάση τής 'Αθήνας άπέναντι 

στήν κρίση καί είδικότερα άπέναντι στή σύγκληση 

τής Διασκέψεως στό Λονδίνο. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ πρωθυπουργός είχε συνομιλία 

μέ τόν Αίγύπτιο πρέσβη στήν 'Αθήνα, στό περιεχό

μενο τής όποίας άναφέρεται τό άκόλουθο μνημόνιο: 

«Μέ έπεσκέφθη σήμερον ό πρεσβευτής τής ΑΙγύ

πτου καί μού έπέδωσεν προσωπικόν μήνυμα τού προέ

δρου Νασέρ, εiς τό όποίον άναπτύσσει τήν θέσιν 

τής ΑΙγύπτου έπί τού άνακύψαντος ζητήματος τού 

Σουέζ. 

;; Έπωφελήθην τής εύκαιρίας καί διεβεβαίωσα 
τόν Αiγύπτιον πρέσβυν διά τήν συμπάθειαν μέ τήν 

όποίαν παρακολουθεί ή Έλλάς τήν περιπέτειαν τής 

ΑΙγύπτου εiς τό πρόβλημα τού Σουέζ καί δτι ή έλλη

νική Κυβέρνησις πράττει δ, τι εlναι δυνατόν διά νά 

ύποβοηθήση τήν διευθέτησιν τού ζητήματος κατά 

τρόπον μή θίγοντα τήν Αίγυπτον. Δέν παρέλειψα 

δμως νά τονίσω δτι, παραλλήλως πρός τήν συμπά

θειαν τήν όποίαν τρέφομεν πρός τήν Αίγυπτον, ή 

Έλλάς εlναι συνδεδεμένη μέ τήν Δύσιν διά συμμα

χιών παλαιών καί προσφάτων καί δτι λόγοι άσφα

λείας άλλά καί οΙκονομικοί καθιστούν δύσκολον μί

αν άνοικτήν ρήξιν μέ αύτήν. 'Ακόμη καί τό ζήτημα 

τής Κύπρου, έπί τού όποίου ζητούμεν τήν συμπαρά

στασιν τών Άράβων εiς τόν ΟΗΕ, μόνον διατηρου

μένων τών σημερινών συμμαχιών μας θά λάβη τήν 

δριστικήν του λύσιν. 

;; 'Όλα αύτά καθιστούν άκρως δυσχερή τήν θέσιν 
τής 'Ελλάδος έπί τού άνακύψαντος ζητήματος καί θά 

πρέπει νά έκτιμηθή τό γεγονός δτι, παρά ταύτα, ή 

έλληνική Κυβέρνησις διά τής στάσεώς της ένισχύει 

ήθικώς τήν θέσιν τής ΑΙγύπτου. Εlναι αύτονόητον 

δμως δτι ή περαιτέρω στάσις μας θά έπηρεάζεται βέ

βαια άπό τήν συμπάθειαν, τήν όποίαν lχομεν πρός 

τήν Αίγυπτον, άλλά θα προσδιορίζεται άπό τά έθνικά 
μας συμφέροντα. 

;; ·Ο πρέσβυς μού άπήντησεν δτι ή Κυβέρνησίς 
του άντιλαμβάνεται πλήρως τήν θέσιν τής 'Ελλάδος 

καί έκτιμii εΙλικρινώς τήν στάσιν, τήν όποίαν τηρεί 

αύτη lναντι τής Αiγύπτου. 

;;Τού άνεκοίνωσα, έν συνεχεί(f, δτι ή Κυβέρνησις 

έζήτησε τήν άναβολήν τής Διασκέψεως καί τήν άλ

λαγήν τού τόπου τής συγκλήσεώς της, πιστεύουσα 

δτι διά τού τρόπου αύτού διευκολύνει τήν εiρηνικήν 

διευθέτησιν τού άνακύψαντος ζητήματος καί δτι 

ύποβοηθεί τήν θέσιν τής Αiγύπτου. 

;;Δέν παρέλειψα, έν συνεχεί(f, νά έπιστήσω τήν 

προσοχήν του έπί τής σοβαρότητος τών περιστάσε

ων καί νά συστήσω σώφρονα χειρισμόν τού ζητήμα

τος άπό μέρους τής Κυβερνήσεώς του;;54• 

Τή σταθερότητα τών έλληνικων θέσεων έπιβε

βαιώνει καί μεταγενέστερη επισήμανση του ίδιου 

του Κ. Καραμανλή : 

«'Εξ άφορμής τής κρίσεως τού Σουέζ ύπέστην 

τήν πρώτην, άλλά καί τήν μόνην άμερικανικήν πα

ρέμβασιν εiς τήν πολιτικήν τής χώρας μου. 'Εξ αίτί

ας τής καθυστερήσεως τής άπαντήσεώς μου διά τήν 

ναυτικήν Διάσκεψιν τού Αονδίνου, μέ έπεσκέφθη 

έκπρόσωπος τής άμερικανικής Κυβερνήσεως καί μέ 

παρεκάλεσε δπως άπαντήσω καταφατικώς. Τού έδή

λωσα δτι ή 'Ελλάς δέν θά συμμετάσχη τής Διασκέ

ψεως καί τού έξήγησα έν συνεχεί(f τούς λόγους. Ού

τος μού άπήντησεν δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις 

άποδίδει μεγάλην σημασίαν εiς τήν Διάσκεψιν αύτή ν 

καί έλπίζει δ τι ή 'Ελλάς, εiς τήν όποία ν τόσα προσέ

φερεν ή 'Αμερική θά δείξη κατανόησιν. Τού άπήν

τησα δτι οί "Ελληνες, πράγματι, αΙσθάνονται εύ

γνωμοσύνην διά τήν βοήθειαν, τήγ όποίαν τούς προ

σέφερε ή 'Αμερική. 'Αλλά αΙσθάνονται εύγνωμοσύ

νην, διότι άκριβώς πιστεύουν δτι ή βοήθεια αύτή 

προσεφέρθη διά τήν έλευθερίαν καί τήν άνεξαρτησί
αν τής χώρας των. 'Εν συνεχεί(f δέ τού έξήγησα πώς 
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aντιλαμβάνομαι τάς μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεφ>55 • 

Πράγματι, ή παρέμβαση τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών είχε ijδη εκδηλωθεί μέ επιστολή πού είχε, στίς 

4 Αυγούστου, aπευθύνει προσωπικά ό Τζών Φόστερ 
Ντάλλες στόν Κ . Καραμανλή. 'Ο 'Αμερικανός 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών εξέφραζε τήν ίκανοποί

ησή του γιά τήν aποστολή στήν έλληνική Κυβέρνη

ση προσκλήσεως συμμετοχής στήν επικείμενη Διά

σκεψη τοϋ Λονδ~νου, ή όποία καί δέν αμφέβαλλε δτι 

θά γινόταν αποδεκτή: 

«' Εξοχώτατε, 

»Μόλις i:πέστρεψα άπό τήν συνάντησιν εις τό Λονδίνο 

μέ τούς Βρετανούς καί τούς Γάλλους σχετικώς μέ τήν διώ

ρυγα του Σουέζ καί ή Κυβέρνησίς σας θά εχη ηδη προ

σκληθή εις τήν Διάσκεψιν πού ή Βρετανική Κυβέρνησις 

θά συγκαλέση τήν 16ην Αόγούστου . Ή Κυβέρνησίς μου, 

i:λπίζω μέχρι τήν Δευτέραν, νά είναι εις θέσιν νά σaς παρά

σχη περαιτέρω πληροφορίας . 'Επιθυμώ, εις τό στάδιον αό

τό, άπλώς νά σaς γνωστοποιήσω τήν ίκανοποίησίν μου διά 

τήν σχετικήν πρόσκλησιν πού ελαβε ή Κυβέρνησίς σας, 

τήν όποία καί πιστεύω άκραδάντως δτι θά άποδεχθήτε . 

'Αδυνατώ νά ύπερεκτιμήσω τήν σπουδαιότητα αότής τής 

Διασκέψεως, η τάς i:πικινδύ'νους συνεπείας, πού θά ήταν 
δυνατό νά προκύψουν, ίiν άποτύχουν αί ειρηνευτικαί δια

δικασίαι άναφορικά μέ τήν μελλοντικήν λειτουργίαν τής 

διώρυγας . ·Η Κυβέρνησίς σας, είμαι πεπεισμένος, είναι εις 

θέσιν νά άσκήση σημαντικήν καί i:ποικοδομητικήν i:πιρ

ροήν καί πιστεύω δτι θά τό πράξψ56 • 

'Η στάση τής 'Αθήνας προοριζόταν νά εχει ίδι

αίτερα θετικό αντίκτυπο στήν εξέλιξη τών σχέσεων 

μέ τήν Αίγυπτο, aλλά καί γενικότερα, μέ τόν aραβι

κό κόσμο. Θετικές ήταν καί οί aντιδράσεις τής κοι

νής γνώμης στό εσωτερικό τής χώρας. 'Όπως παρα

τηρήθηκε στόν τύπο τής εποχής, «είναι ζήτημα άν 

στή διπλωματική ίστορία τοϋ τόπου ύπάρχει άλλη 

περίπτωση ενέργειας πού νά ετυχε τόσο γενικής καί 

ανεπιφύλακτης επιδοκιμασίας»57 • 

Χαρακτηριστικό είναι κύριο σχόλιο τής εφημε

ρίδας «Καθημερινή»: 

·Η ελληνική δημοσία γνώμη i:δέχθη μέ ίκανοποίησιν 

τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως, άρνηθείσης συμμετοχήν 

εις τήν Διάσκεψιν του Λονδίνου . ' Ανεξαρτήτως του ίiν ή 

άπόφασις είναι η δέν είναι όρθή, ό έλληνικός λαός τήν 

i:πεκρότησεν ενθέρμως. 'Η στάσις τής Κυβερνήσεως εκ

φράζει τά αισθήματά του . Αότά τά αισθήματα είναι λίαν 

εόμενή πρός τήν θαρραλέαν i:νέργειαν τής αιγυπτιακής 

Κυβερνήσεως καί λίαν δυσμενή πρός τήν 'Αγγλίαν. Είναι 

δέ τοιαuτα διά λόγους άπολύτου δικαιοσύνης. Εις τήν συ

νείδησιν του έλληνικου λαοί> εχει ταυτισθεί ή ύπόθεσις τής 

ελευθερίας του κυπριακοί> λαοί> μέ τήν ύπόθεσιν τής ελευ

θερίας άπό τήν ιμπεριαλιστικήν πίεσιν καί i:κμετάλλευσιν 

τών άραβικών χωρών . ' Εξάλλου, ό έλληνικός λαός επι

κροτεί τήν κυβερνητικήν i:νέργειαν άπό καθαρώς διπλω

ματικής άπόψεως . Εις μίαν διάσκεψιν, τήν όποίαν οί .. Α γ-

γλοι θά καταβάλουν προσπάθειαν νά μετατρέψουν εις όρ

γανον πιέσεως κατά τής Αιγύπτου, ή · Ελλάς δέν θά l']δύνα

το νά συνεργασθή . Τέλος, ό έλληνικός λαός ίκανοποιήθη, 

διότι ή Κυβέρνησις ηρνήθη συνεργασίαν μέ τούς δυτικούς 

συμμάχους, οί όποίοι εχουν -καί εις τήν ύπόθεσιν τής 

Κύπρου καί εις τήν ύπόθεσιν τής Αιγύπτου- ώς γνώμονα 

τά ιμπεριαλιστικά των συμφέροντα καί όχι τό δίκαιον. 'Η 

ίiρνησις i:θεωρήθη άπό τήν δημοσίαν γνώμην ώς ενα i:πι

βεβλημένον μάθημα καί πρός τούς άνθρώπους του Λονδί

νου, οί όποίοι ιi\πλισαν τάς χείρας του Χάρντιγκ καί οί 

όποίοι άπειλοuν τόν κόσμον μέ τούς στόλους των καί τά 

άεροπλάνα των καί πρός τούς άνθρώπους τής Οόασιγκτώ

νος, οί όποίοι άφέθησαν νά παρασυρθοuν είς άμφοτέρας 

τάς ύποθέσεις εις τόν βρετανικόν κατήφορον. Δέν γνωρί

ζομεν ίiν τουλάχιστον οί 'Αμερικανοί θά συναγάγουν λο

γικά συμπεράσματα άπό τήν έλληνικήν ίiρνησιν, άλλ ' ίiν 

τό κατορθώσουν θά είναι πρωτίστως πρός όφελος αότών 
τών ιδίων5R. 

Σέ συνάρτηση, τέλος, μέ τήν εκδήλωση όρισμέ

νων aντιπολιτευτικών αντιδράσεων, πολιτικοί κύ

κλοι προσκείμενοι στήν Κυβέρνηση επισήμαναν, 

στίς 15 Αυγούστου: 

«'Όσον παρέρχεται ό χρόνος τόσον ή άπόφασις τής 

Κυβερνήσεως περί μή συμμετοχής της είς τήν Διάσκεψιν 

τοίJ Λονδίνου aποδεικνύεται όρθή. Τήν ορθότητά της 

άναγκάζονται ν' αναγνωρίσουν καί εκείνοι άκόμη, είς τούς 

όποίους ή άπόφασις αϋτη δέν ήτο εόχάριστος. Μόνον i:ν 

'Ελλάδι συμβαίνουν τ' άντίθετα . 'Από τούς κόλπους ιδίq 

τής aντιπολιτεύσεως εκδηλοuνται όψιμοι αντίθετοι σκέ

ψεις. 'ΑφοίJ /;πέρασαν δύο εικοσιτετράωρα άμηχανίας καί 

εκπλήξεως, διότι είχον έτοιμασθή διά τήν καταπολέμησιν 

τής άντιθέτου λύσεως, ηρχισαν τινές νά επικρίνουν ώς 

άτυχη είτε τήν δικαιολογίαν τής κυβερνητικής άποφάσεως 

είτε αότήν ταύτην τήν άπόφασιν. Οί μέν ηθελον νά i:μφα

νισθή ή 'Ελλάς είς τήν Διάσκεψιν διά νά ύποστηρίξη μετά 

θάρρους τάς άπόψεις τής βρετανικής Κυβερνήσεως, οί δέ 

ηθελον νά i:μφανισθή εις τήν Διάσκεψιν διά νά ύποστηρί

ξη μετά πείσματος τάς άπόψεις τής Αίγύπτου. Καί οί μέν 

καί οί δέ λησμονοuν τήν Κύπρον καί τό χρέος τής ελληνι

κής Κυβερνήσεως νά μή ζημιώση άπό καμμίαν πλευράν 

τόν άγώνα του κυπριακοί! λαοί!. 

»Κατηγορεί ό κ. άρχηγός τών Φιλελευθέρων διά τών 

δηλώσεών του τήν πρώτην έλληνικήν Κυβέρνησιν, ή 

όποία δέν ύπέκυψεν είς τάς i:πιμόνους συστάσεις τών ίσχυ

ρών της φίλων, τήν πρώτην, ή όποία, ίiν καί πιστή είς μίαν 

εθνικώς άναγκαίαν πολιτικήν τοποθέτησιν καί είς τάς 

συμμαχίας της, δέν i:πηρεάσθη άπό καμμίαν σκοπιμότητα 

ξένην πρός τό εθνικόν συμφέρον, τήν πρώτην, ή όποία, όχι 

μέ κενούς ρητορισμούς, άλλ, εμπράκτως άσκεί άληθώς 

έλληνικήν πολιτικήν, τήν πρώτην, τέλος, Κυβέρνησιν, ή 

όποία βαδίζει ενα δρόμον, ό όποίος συνδυάζει τό θάρρος 

καί τήν i:θνικήν ύπερηφάνειαν, μέ τήν φρόνησιν καί τό 

i:θνικόν συμφέρον» . 

Στούς λόγους πού ύπαγόρευσαν τή διαμόρφωση 

τής έλληνικής στάσεως, aλλά καί στίς ευρύτερες 

επιπτώσεις της, αναφέρεται παραστατικά, σέ μεταγε-
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νέστερο κείμενό του, ό Ε. 'Αβέρωφ : 

«Σέ πείσμα εκείνων πού ύποστήριζαν -η καί ύποστη

ρίζουν aκόμα- δτι οί Κυβερνήσεις Καραμανλή ύπέκυπταν 

στίς Iσχυρές πιέσεις, χαράχτηκε μιά ανεξάρτητη πολιτική, 

aντίθετη πρός τίς επίμονες συμβουλές καί τά συμφέροντα 

τών Συμμάχων, καί σύμφωνη μόνο πρός τά συμφέροντα τής 

'Ελλάδος καί της Κύπρου. 

>>Στήν περίπτωση τής κρίσεως πού μόλις σκιαγραφή

θηκε, επρεπε πράγματι νά ληφθοuν ύπόψη καί τά συμφέ

ροντα τοu aνθηροu 'Ελληνισμοu τής ΑΙγύπτου. Βέβαια, 

aντίθετα πρός τούς ίδιους τούς Αiγυπτιώτες 'Έλληνες, οί 

περισσότεροι aπό μάς προβλέπαμε δτι , μέ τήν κατεύθυνση 

πού επαιρνε ή Αίγυπτος, οί έλληνικές περιουσίες ήταν aδύ

νατο νά επιβιώσουν γιά πολύ στίς όχθες τοu Νείλου. Στό 

μεταξύ δμως είχαμε ύποχρέωση νά εξασφαλίσουμε δσο 

ήταν δυνατό τή θέση τους, νά προετοιμαστοuμε γιά δσο τό 

δυνατόν εύνοϊκότερη καί aργοπορημένη aποχώρηση. 

>> "Έτσι , γιά νά τούς βοηθήσουμε καί γιά ν' aποκτήσου

με συμμάχους στόν aγώνα τοu Κυπριακοu , στήν κρίση τοu 

Σουέζ, μόνη μεταξύ δλων τών Συμμάχων, σέ όξεία διαφω

νία μαζί τους, ή 'Ελλάδα τήρησε εντονα φιλοαιγυπτιακή 

στάση . 

>>Στήν εριδα γιά τήν aρχική λειτουργία τής Διώρυγας, 

aποφασιστικό ρόλο επαιζαν οί πλοηγοί. ' Η δουλειά τους 
l'jθελε μεγάλη πείρα, κι αύτή δέν μποροuσε γρήγορα ν' 

aποκτηθεί. Τό 85% τών πλοηγών ήταν 'Έλληνες. 'Ύστερα 

aπό σχετική νύξη της αiγυπτιακής πλευράς, ή έλληνική 

Κυβέρνηση τούς παράγγειλε μέσω τών προξενικών της aν

τιπροσώπων νά εξακολουθήσουν νά εργάζονται ύπό τή δι

οίκηση τοu Αiγυπτιακοu 'Οργανισμοu . Καί εργάστηκαν 

σχεδόν ολοι . 

>>'Η Διώρυγα μπόρεσε νά λειτουργήσει μέ aπόδοση πε

ρίπου 90%. Οί εκδηλώσεις εύγνωμοσύνης του Νάσερ καί 
τών συνεργατών του, καί τότε καί επί χρόνια μετά , ήταν 

θερμότατες . 

>>"Έπειτα, δταν μάς κάλεσαν νά πάμε στή διάσκεψη πού 

θά δριζε aλλο καθεστώς γιά τή Διώρυγα, aρνηθήκαμε νά 

συμμετάσχουμε. Πιεστικές συμβουλές, επίκληση τοu γε

γονότος δτι ε!χαμε μιά aπό τίς μεγαλύτερες ναυτιλίες του 

κόσμου, δέ μάς εκαμαν ν , aλλάξουμε γνώμη. 

>>Καταλάβαιναν οί τρίτοι δτι στό βάθος επιδιώκαμε ετσι 

τή συμμαχία δλων τών aραβικών χωρών γιά τό Κυπριακό, 

καί δτι ύποστηρίζαμε τά συμφέροντα τών εκεί εγκατεστημέ

νων 'Ελλήνων . 'Αλλά εμείς, γιά τήν aρνησή μας, προβά

λαμε επιχείρημα aφ, ένός λογικά ακαταμάχητο, aφ. ετέ

ρου χρήσιμο γιά τήν Αίγυπτο : εφόσον τό Κάιρο δέ δεχόταν 

τό σκοπό τής διασκέψεως, ή διάσκεψη ήταν aρχηστη, 

ίσως καί επικίνδυνη. Δέν μποροuσε νά εξυπηρετήσει τήν 

κατάσταση. ' Αντίθετα, θά τήν όξυνε. 

>>·Η εύγνωμοσύνη τών 'Αράβων, καί Ιδίως βέβαια τής 

ΑΙγύπτου, ήταν βαθύτατη. 'Η ίκανοποίηση τής δικής μας 

κοινής γνώμης ήταν μεγάλη. 'Εφημερίδες τής εποχής 

εγραψαν πώς "είναι ζήτημα αν στή διπλωματική ίστορία 

του τόπου ύπάρχει iiλλη περίπτωση ενέργειας πού νά ετυχε 

τόσο γενικής καί ανεπιφύλακτης επιδοκιμασίας" . 

>>·Από τό iiλλο μέρος, πολλοί σύμμαχοι, iiν καί δυσα

ρεστήθηκαν, καταλάβαιναν δτι λόγω τοu Κυπριακοί) ή μι

κρή καί aπομονωμένη 'Ελλάδα επαιζε δυναμικά τό παιχνί-

δι της . Χρειαζόταν δμως μεγάλη περίσκεψη καί πολύ θάρ

ρος γιά νά τό παίζει ετσι)) 59 • 

Ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση μεταγε

νέστερου ερωτήματος τοϋ Β. Βασιλείου, σχετικά μέ 

τίς κρίσεις του Σουέζ, τής 'Αλγερίας καί τοϋ Λιβά

νου, παρατηρεί σ' δ,τι άφορii μέ τίς άποφάσεις πού 

δέν δίστασε νά πάρει, εστω καί άν ύπήρξαν δυσάρε

στες γιά τίς Μεγάλες Δυνάμεις: 

«Ούδέποτε lπέτρεψα σέ ξένους, δσο μεγάλοι καί 

aν ήσαν, νά επηρεάζουν τήν πολιτική μου. Χωρίς νά 

άποκόπτω τή χώρα aπό τόν παραδοσιακό προσανα

τολισμό της πρός τή Δύση, lννοοvσα νά προσδιορί

ζω τήν πολιτική μου δπως ύπαγόρευαν τά συμφέρον

τα τής χώρας»60 • 

13 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1956 

Συνέρχεται ή εξ ύπουργών Οικονομική 'Επιτρο

πή ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί άποφα

σίζει τήν ϊδρυση εργοστασίου άζωτούχων λιπασμά

των. 'Ακολούθησε ή σύνταξη καί ύπογραφή άπό 

τούς ύπουργούς Συντονισμοί> καί Βιομηχανίας τής 

διακηρύξεως διεθνοϋς διαγωνισμοί> γιά τήν κατα

σκευή τοϋ εργοστασίου . 

'Η ίδιαίτερη σημασία τής κυβερνητικής άποφά

σεως εντοπίζεται στή πραγματοποίηση τοϋ μεγαλύ

τερου βιομηχανικοί> εργου τής χώρας μέ κόστος κα

τασκευής πού κυμαίνεται σέ επίπεδα άνώτερα τών 

30.000.000 δολλαρίων. Μέ τήν πρωτοβουλία της, ή 
Κυβέρνηση άποβλέπει στούς άκόλουθους ειδικότε

ρους στόχους : εγχώρια παραγωγή τών άναγκαίων 

άζωτούχων λιπασμάτων, σέ τιμές αίσθητά χαμηλό

τερες άπό τίς τιμές πού καταβάλλονται γιά τήν προ

μήθειά τους άπό τό εξωτερικό · επέκταση τής χρήσε

ως άζωτούχων λιπασμάτων, λόγω καί τής χαμηλότε

ρης τιμής, καθώς καί τήν αύξηση τής γεωργικής πα

ραγωγής καί τοϋ είσοδήματος τοϋ 'Έλληνα άγρότη· 

παροχή νέων εύκαιριών γιά τήν άπασχόληση έλλη

νικοϋ εργατικοί> δυναμικοί> τόσο γιά τήν κατασκευή 

δσο καί γιά τή λειτουργία τοϋ εργοστασίου· εξοικο

νόμηση συναλλάγματος πάνω άπό 15 έκατ. δολλάρια 
ετησίως, χωρίς νά λαμβάνονται ύπόψη τά εμμεσα 

συναλλαγματικά όφέλη πού θά προκύψουν άπό τήν 

αύξηση τής εγχώριας γεωργικής παραγωγής. 

Τό ύπό ϊδρυση εργοστάσιο θά εχει ετήσια δυνα

μικότητα 74.000 τόνων άζώτου καί θά παράγει, άκό
μη, 140.000 τόνους θειική άμμωνία, 70.000 νιτρική 
άμμωνία, 25 .000 άσβεστοϋχο νιτρική άμμωνία, 6.500 
ούρία καί 5.000 νιτρικό όξύ πυκνό. Γιά τή λειτουργία 
του θά χρησιμοποιείται λιγνίτης τής περιοχής Πτο

λεμα"ίδας ώς πρώτη ϋλη γιά τήν παραγωγή τοϋ άερίου 

συνθέσεως τής άμμωνίας καί τήν κάλυψη τών άναγ

κών του σέ θερμική ενέργεια. Παράλληλα, ή Κυβέρ-
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νηση εκρινε σκόπιμο νά παρασχεθεί ή εύχέρεια 

στούς ένδιαφερόμενους κατασκευαστικούς οίκους νά 

ύποβάλουν προτάσεις έργοστασίου πού νά χρησιμο

ποιεί σάν πρώτη ϋλη γιά τήν παραγωγή του άερίου 

συνθέσεως ύπολείμματα άποστάξεως (μαζούτ) πε

τρελαίου, γιά νά εχει τή δυνατότητα, μετά τήν ύπο

βολή των προσφορών, νά έκτιμήσει τήν καλύτερη 

καί περισσότερο συμφέρουσα λύση γιά τήν έλληνι

κή ο!χονομία. 

Μέ τόν τρόπο αύτό -ύπογραμμιζόταν σέ σχετική 

άνακοίνωση- εισέρχεται σέ άποφασιστική φάση 

ενα μεγάλο εργο· ή πραγματοποίησή του έπί δεκαε

τίες άπασχόλησε τίς Κυβερνήσεις τής χώρας καί, 

ήδη, προορίζεται νά άποτελέσει σταθμό γιά τήν έλ

ληνική οικονομία. 

15 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

Σέ δημοσιογραφική άνταπόκριση άπό τό Παρίσι, 

μέ άντικείμενο τή θέση τής ·Ελλάδος στά πλαίσια 

του 'Οργανισμοί> Εύρωπαϊκής Οικονομικής Συνερ

γασίας, άναφέρονται, μεταξύ άλλων, τά έξής: 

·Ο ΟΕΟΣ έκδηλώνει συνεχώς καί περισσότερον τό 

ύπέρ τής 'Ελλάδος ένδιαφέρον του. 'Η καταβαλλομένη 

τελευταίως προσπάθεια διά τήν ένίσχυσιν τών οικονομι

κώς καθυστερημένων χωρών εδωσεν εις τόν ΟΕΟΣ τήν εύ

καιρίαν νά συγκεντρώση ετι περισσότερον τήν προσοχήν 

του διά τήν aνάπτυξιν τής έλληνικής οικονομίας. Βεβαίως 

εις τήν αύτήν κατηγορίαν, τών οικονομικώς καθυστερημέ

νων χωρών, περιλαμβάνεται καί ή Τουρκία. Ούχ ήττC)ν 

δμως, ή στάσις τής Τουρκίας εvαντι του Εύρωπαϊκοu οι

κονομικοί) 'Οργανισμοί), ή θέσις της εvαντι τής Εύρωπαϊ

κής 'Ενώσεως Πληρωμών, ή t'iρνησίς της δπως συμμορ

φωθή εις ιτάς ύποχρεώσεις της εvα:ντι τής aπελευθερώσεως 

των εισαγωγών καί τό t'iθροισμα των μεγάλων της οφειλών 

πρός δλας τάς χώρας, αϊτινες aνήκουν εις τόν ΟΕΟΣ, 

εχουν δημιουργήσει δυσμενέστατΟΥ έναντίον της πνεi)μα. 

' Αντιθέτως, ή aκολουθουμένη έλληνική οικονομική πολι

τική τής ένεργοu συμμετοχής εις δλας τάς δραστηριότητας 

του οργανισμοί) καί ειδικώτερον ή έλληνική χειρονομία 

τής aπελευθερώσεως των εισαγωγών παρά τήν νομική ν αύ

τής έξαίρεσιν, εχουν δημιουργήσει έξαιρετικά εύνοϊκόν 

ύπέρ τής 'Ελλάδος πνεuμα μεταξύ δλων τών παραγόντων 

του ΟΕΟΣ. 

Μέχρι πρότινος ή έλληνική aντιπροσωπεία, παρά τήν 

εvτονον δρaσιν της, έπετύγχανε μόνον μερικάς έξαιρέσεις 

ύπέρ τής 'Ελλάδος, ώς πρός τάς διεθνείς ύποχρεώσεις της 

εις τόν τομέα τής έμπορικής πολιτικής . Μετά τήν έφαρμο

ζομένην δμως ύπό τής έλληνικής Κυβερνήσεως οικονομι

κήν πολιτικήν τής οικειοθελώς καί aδεσμεύτου συμμορ

φώσεως πρός ώρισμένας διεθνείς ύποχρεώσεις, εις τόν το

μέα iδίως τής έμπορικής πολιτικής, έδόθη εις τήν έλληνι

κήν aντιπροσωπείαν ή εύκαιρία καί ή δυνατότης νά έπιδι

ώκη καί νά έπιτυγχάνη ένεργητικήν τήν συμβολήν του 

ΟΕΟΣ εις τά έλληνικά οικονομικά ζητήματα . 'Η συμβολή 

αϋτη δυστυχώς δέν εχει γίνει aκόμη έπαρκώς γνωστή εις 

τήν έλληνικήν δημοσίαν γνώμην, διά τοuτο δέ φρονοuμεν 

δτι είναι aπολύτως σκόπιμον νά τήν ύπογραμμίσωμεν, σή

μερον, δλως ιδιαιτέρως. 

Εtναι γνωστόν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις έτοιμάζει 

5ετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας . Τό 

πρόγραμμα αύτό εχει ijδη καταρτισθή έν σχεδίφ. 'Η έλλη

νική aντιπροσωπεία εθεσε τό σχέδιον τουτο ύπ' όψιν των 

άρμοδίων του 'Οργανισμοί) τής Εύρωπαϊκής οικονομικής 

Συνεργασίας καί ό οργανισμός εσπευσεν ν' aποστείλη εiς 

τήν 'Ελλάδα εiδικόν συνεργείον aπό διακεκριμένους οι

κονομολόγους, οί όποίοι έξήτασαν μετά των 'Ελλήνων 

άρμοδίων τό σχέδιον τοuτο καί ύπέδειξαν τά σημεία έκεί

να, τά όποία χρήζουν ιδιαιτέρας ιiναπτύ,ξεως καί συμπλη

ρώσεως. 'Ήδη, αί άρμόδιοι έλληνικαί ύπηρεσίαι aσχο

λοuνται μέ τήν σχετικήν aναθεώρησιν του πρώτου τούτου 

προγραμματισμένου έλληνικου οικονομικοί) προγράμμα
τος. Πληροφορούμεθα δέ δτι κατά τό τέλος του προσεχοuς 

φθινοπώρου θά κατέλθη εις τήν 'Ελλάδα όμάς εiδικών ξέ

νων οικονομολόγων διά νά δώση τήν τελικήν μορφήν aπό 

διεθνοuς aπόψεως εiς τό έλληνικόν οiκονομικόν 5ετές πρό
γραμμα6Ι_ 

16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1956 

'Ο Γ. Γρίβας-Διγενής, μέ προκήρυξή του, μετά 

άπό δεκαέξι μήνες ενοπλου άγώνα, καλεί τίς δυνά

μεις τής ΕΟΚΑ νά άναστείλουν τίς έπιχειρήσεις, 

προκειμένου νά άφαιρέσει άπό τούς Βρετανούς τό 

έπιχείρημα δτι ή δράση του έμποδίζει τή δίκαιη ρύ

θμιση του κυπριακοί> προβλήματος καί νά άποδείξει 

τήν έπιθυμία του γιά τήν έπίτευξη ειρηνικής λύσεως. 

Παράλληλα δμως έπισημαίνει δτι οί όπαδοί τής 

ΕΟΚΑ παραμένουν <<μέ τά δπλα άνά χείρας καί έν 

έπιφυλακij ετοιμοι διά πaσαν θυσίαν», προκειμένου, 

άν χρειαστεί νά άναλάβει έκ νέου ενοπλη δράση, νά 

καταγάγει τήν τελική νίκη. 

[τό κείμενο τής προκηρύξεως, σύμφωνα μέ πρό

σφατες άποκαλύψεις, συντάχθηκε άπό τό γενικό πρό

ξενο τής 'Ελλάδος στή Λευκωσία, "Αγγελο Βλάχο, 

δ δποίος, άπό κοινοί> μέ τόν πρόξενο 'Αρ. Φρυδa, 

είχαν άποκαταστήσει τακτική έπαφή μέ τήν ήγεσία 

τής ΕΟΚΑ καί τόν ίδιο τό Διγενή. 'Η πρωτοβουλία 

αύτή είχε άναληφθεί σέ έφαρμογή σχετικών δδηγιών 

του Ε . 'Αβέρωφ, μετά άπό σύμφωνη γνώμη του Κ. 

Καραμανλή . 

Ειδικότερα, ή πρώτη ιδέα γιά τήν κήρυξη έκεχει

ρίας είχε ύποβληθεί άπό τόν Θ . 'Αγνίδη σέ έπιστολή 

πρός τόν Κ. Τσάτσο, μέ τό άκόλουθο περιεχόμενο: 

«Είχα σήμερα μακρά συνομιλία μέ τόν κ. Κ . Μ. Γουν

τχάουζ (τόν φίλο μας συνταγματάρχη Κρίς τής κατοχικής 

περιόδου), ό όποίος κατέχει τώρα τή θέση του διευθυντου 

του Βασιλικοί) 'Ινστιτούτου τών Διεθνών 'Υποθέσεων στό 

Τσάτταμ Χάουζ διαδεχθείς τόν καθηγητή ·Άρνολντ Τόϋμ

πη. 

»'Ο κ. Γ. εχει τή γνώμη δτι, aπό τότε πού οί "Times" 
έδημοσίευσαν, πρό IΟημέρου περίπου, τήν έξ έπισήμου 
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πηγής εμπνευσθείσαν ,ειδησεογραφίαν, δτι ή βρετανική 

Κυβέρνησις προσανατολίζεται πρός τήν aποδοχή ν τής aυ

τοδιαθέσεως εντός τακτής προθεσμίας, εσημειώθη κάποια 

ύπαναχώρησις οφειλομένη στήν aντίδρασιν πού επροκά

λεσε ή εϊδησις εκείνη εiς τάς τάξεις τοϋ Συντηρητικοϋ 

κόμματος, iδίως εκ μέρους τής ύπό τόν Γουώτερχαουζ όμά

δος τής 'Άκρας Δεξιάς . 

>>'Επειδή αί προσεχείς έβδομάδες θά είναι κρίσιμοι διά 

τήν εξέλιξιν τής δλης ύποθέσεως, ό κ. Γ. συνιστά: α) Περι

ορισμόν τών επιθετικών εκπομπών τοϋ Ραδιοφωνικοϋ Στα

θμοϋ ' Αθηνών, πράγμα τό όποίον συνέστησε καί ό ύφυ

πουργός τοϋ ύπουργείου 'Αποικιών Σέρ Τζών Μάρτιν . Πρέ

πει νά εχομε ύπ ' δψιν δτι ό πρωθυπουργός κ. Ήντεν είναι 

liνθρωπος λίαν ευερέθιστος, καί διά τοϋτο εχει iδιαίτερην 

σημασίαν "νά μήν τοϋ πειράξουμε τά νεϋρα" αυτή τή στι

γμή διά aτυχών καί προκλητικών εκδηλώσεων πού προκα

λοϋν τήν aγανάκτησιν καί τών βουλευτών καί τής κοινής 

γνώμης, β) ή ΕΟΚΑ, liν είναι δυνατόν, ν' aναστείλη τήν 

δράσιν της επί τινας έβδομάδας -τουλάχιστον μέχρις 

δτου εξαγγελθοϋν αί νέαι βρετανικαί προτάσεις- διότι ή 

συνέχισις τών φονικών επιθέσεων αυτή τή στιγμή επιδρά 

δυσμενώς επί τής κοινής γνώμης . 

>>Θά fjμουν συνεπώς τής γνώμης νά διαμηνυθεί, ει δυνα

τόν, πρός τήν ήγεσία τής ΕΟΚΑ νά εκδώση προκήρυξιν 

ύπό τό έξή ς πνεϋμα: " ' Η ΕΟΚΑ, εν aναμονΏ τής εξαγγελί

ας τών νέων προτάσεων τής βρετανικής Κυβερνήσεως διά 

τήν ρύθμισιν τοϋ Κυπριακοϋ, αναστέλλει προσωρινώς τάς 

επιθέσεις της εναντίον τοϋ κατακτητοϋ καί τών συνεργα

τών του . Αί δυνάμεις τής ΕΟΚΑ παραμένουν εν επιφυλακΏ 

ετοιμαι νά επαναλάβουν τήν δράσιν των εις οίανδήποτε 

στιγμήν" . Δεδομένου δτι ή δράσις τής ΕΟΚΑ πάντως φαί

νεται αυτή τή στιγμή νά είναι κάπως χαλαρωμένη ώς aποτέ

λεσμα τών τελευταίων επιχειρήσεων τών βρετανικών δυνά

μεων, είναι προτιμότερο νά φαίνεται δτι ή δράσις της δια

κόπτεται προσωρινώς ηθελημένως διά λόγους πολιτικής 

τακτικής, παρά νά aποδοθή εις aδυναμίαν. Νομίζω δτι πρέ

πει νά ληφθοϋν σοβαρώς ύπ' δψιν αί συστάσεις αυταί τοϋ 

Κ.Γ.>>62] . 

Μέ aφετηρία τή διακήρυξη του αρχηγοϋ τής 

ΕΟΚΑ, ό πρωθυπουργός Κ . Καραμανλής εκαμε τίς 

ακόλουθες δηλώσεις: 

«Ή βρετανική Κυβέρνησις έδήλωσε κατ' έπανά

ληψιν δτι ήτο πρόθυμος νά δώση είς τό κυπριακόν 

θέμα λύσιν ιΊωνοποιητικήν, άλλά δτι τήν tjμπόδιζεν 

είς τουτο ή συνέχισις τής ένόπλου δράσεως τών Κυ

πρίων άγωνιστών. νΗδη, ή γενναία aπόφασις του 

άρχηγου τής ΕΟΚΑ, fίτις άποκαθιστii τήν είρηνικήν 

ζωήν έν τfί νήσφ, παρέχει είς τήν βρετανικήν Κυ

βέρνησιν τήν εvχέρειαν νά άποδείξη δτι, πράγματι, 

έπιθυμεί τήν είρηνικήν διευθέτησιν του κυπριακου 

ζητήματος καί δτι είλικρινώς τήν έπιδιώκει. 

;; 'Η 'Ελλάς θέλει νά έλπίζη δτι ή βρετανική Κυ
βέρνησις, άνταποκρινομένη είς τά μετριοπαθή αίτή

ματα του 'Εθνάρχου Μακαρίου, θά δώση τέρμα είς 

τήν έπικίνδυνον έν Κύπρφ κρίσιν. 

;; 'Εν τφ μεταξύ ή έλληνική Κυβέρνησις, συνεπής 

πρός τήν πολιτικήν, τήν όποίαν aρχήθεν έχάραξε, 

τής άμερίστου πολιτικής καί tjθικής συμπαραστά

σεως του κυπριακου άγώνος, συνεχίζει άδιαπτώτως 

τάς προσπαθείας της ένώπιον του ΟΗΕ. 'Έχει δέ τήν 

πεποίθησιν δτι, άνεξαρτήτως τών φάσεων, άπό τάς 

όποίας θά διέλθη ό άγών τών Κυπρίων καί του χρό

νου ό όποίος θά άπαιτηθή, θά εϋρη ό άγών ούτος 

τελικώς τήν πλήρη δικαίωσίν του;;. 

'Η aντίδραση τής βρετανικής Κυβερνήσεως στήν 

προσφορά γιά τήν είρήνευση καί τή συμβιβαστική 

έπίλυση τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος, μέ βάση τήν 

αναγνώριση των δικαίων τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμοϋ 

τής Μεγαλονήσου, ήταν aρνητική. Στίς 22 Αύγού
στου, ό Χάρντιγκ, σέ έκτέλεση σχετικών όδηγιών 

aπό τό Λονδίνο, θά καλέσει τούς αγωνιστές τής 

ΕΟΚΑ νά παραδοθοϋν μέ τόν όπλισμό τους σέ διά

στημα είκοσι ήμερων. 'Ο Γ. Γρίβας-Διγενής, aφοϋ 

διατυπώσει, σέ νέα προκήρυξη πού άρχιζε μέ τήν 

χαρακτηριστική φράση <ωί νικηταί δέν παραδίδον

ται>>, τήν aπόφαση τών Κυπρίων νά έμμείνουν στόν 

aπελευθερωτικό άγώνα, θά έντείνει καί πάλι τήν 

ενοπλη δράση του. 

16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1956 

Συνέρχεται ή έξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτρο

πή ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί, μετά 

aπό είσήγηση τοϋ ύπουργοϋ 'Εμπορίου καί Βιομη

χανίας Π. Παπαληγούρα, κατακυρώνει, βάσει τοϋ δι

εθνοϋς μειοδοτικοί> διαγωνισμοί> πού διενεργήθη

κε, τήν κατασκευή τοϋ aτμοηλεκτρικοϋ έργοστασίου 

Πτολεμα·tδας στόν έλβετικό οίκο Μπράουν-Μποβέρι 

άντί 8.430.000 δολλαρίων. Τά εργα πολιτικοϋ μηχα
νικοί> θά δημοπρατοϋνται άπό τή ΔΕΗ καί θά έκτε

λοϋνται ύπό τήν έπίβλεψη καί τήν εύθύνη τοϋ αναδό

χου. 'Η aξία τους ύπολογίζεται, κατ' άνώτατο δριο, 

στά 3.500.000 δολλάρια, ι:Οστε μέ κάθε δυνατή πρό
βλεψη ή συνολική aξία τοϋ εργου νά μή ύπερβεί τά 

12.000.090 δολλάρια -κόστος πού θεωρείται ίδιαί
τερα εύνοϊκό σέ σύγκριση μέ τά aντίστοιχα στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν Εύρώπη. 

Τό νέο ήλεκτρικό έργοστάσιο προβλέπεται νά 

εχει ίσχύ 70.000 κιλοβάτ καί νά aποπερατωθεί σέ 35 
μήνες. 'Η λειτουργία του θii συγχρονιστεί μέ τή 

συμπλήρωση των έγκαταστάσεων τών ορυχείων Πτο

λεμαίδας, aπό τά όποία θά προμηθεύεται λιγνίτη 

ένός περίπου έκατ. τόνων κατ' ετος. 

Μέ τήν κατασκευή τής μεγάλης αύτής παραγωγι

κής μονάδας, ή ΔΕΗ aποκτa τή δυνατότητα έτήσιας 

παροχής 500 έκατ . πρόσθετων ώριαίων κιλοβάτ γιά 

κατανάλωση καί σέ συνδυασμό μέ τό έργοστάσιο 

αζωτούχων λιπασμάτων, γιά τήν κατασκευή τοϋ 

όποίου εχει ήδη κηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός, 
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συμπληρώνει τή βιομηχανική αξιοποίηση τής περι

οχής Πτολεμα"fδας. 

22 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1956 

Ή έξ ύπουργών οικονομική 'Επιτροπή ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή ασχολήθηκε μέ τή λή

ψη προστατευτικών μέτρων ύπέρ τής οινοπαραγω

γής. 'Η επιτροπή, μετά τήν ό.νάπτυξη τοϋ θέματος 

&.πό τόν πρόεδρο τής σχετικής διακομματικής κοι

νοβουλευτικής επιτροπής, αποφάσισε νά δοθεί στούς 

παραγωγούς πού παραδίδουν τά σταφύλια τους, 

προκαταβολή &.νώτερη &.πό τό προηγούμενο ετος. 'Η 

χορήγησή της θά γίνει &.πό τήν Α ΤΕ, στή διάθεση 

τής δποίας θά χορηγηθοϋν οί αναγκαίες πιστώσεις. 

Παράλληλα, θά επιδιωχθεί ή εξαγωγή οινοποιήσι

μων σταφυλιών στό εξωτερικό καί, &.κόμη, ή μεταβί

βαση στήν ΑΤΕ τών πιστώσεων πού άπαιτοϋνται γιά 

τή χορήγηση δανείων, μέ σκοπό τήν επισκευή οινο

δεξαμενών καί γιά τά εξοδα οινοποιήσεως των συνε

ταιριστικών οργανώσεων. 

22 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1956 

Ό ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Γ. Ράλλης, δημοσιεύει εκτενείς ανακοινώσεις 

μέ θέμα τή συντήρηση καί ασφαλτόστρωση τοϋ δδι

κοϋ δικτύου τής χώρας: 

«'Από τοϋ 1947 καί μέχρι τοϋ 'Ιουλίου 1952 κατεσκευά
σθησαν κατά περιόδους έπί βάσεων 12-15 έκατοστών κατά 
μέσον δρον 3.200 μ. περίπου όδοστρωμάτων. ' Ατυχώς, πα

ρά τάς άντιρρήσεις τής ύπηρεσίας, λόγω τών πολεμικών 

γεγονότων καί της άσαφοϋς διεθνοϋς καταστάσεως, διά λό

γους ταχυτέρας περαιώσεως τών Ι:ργασιών, παρεβλέφθη ή 

Ι:κτέλεσις τών /:πι βαλλομένων διαρρυθμίσεων έξυγιάνσεως 

καί Ι:νισχύσεως τής ύποδομής, f:νίοτε δέ καί αuτή ή εντε

χνος έκτέλεσις τών άσφαλτικών έπιστρώσεων. Συνεπεί~ 

τών άνωτέρω, ijρχισαν έμφανιζόμεναι σημαντικαί φθοραί 

καί καταστροφαί εiς εκτάσεις πολλών χιλιομέτρων. 

»'Από του ετους 1954, κατόπιν Ι:ντολής του σημερινοϋ 
προέδρου τής Κυβερνήσεως καί τότε άρμοδίου ύπουργοϋ, 

ijρχισεν εφαρμοζόμενον εuρύ πρόγραμμα άναπροσαρμο

γής τών άσφαλτικών επιστρώσεων πρός τάς άπαιτήσεις 

τής κυκλοφορίας, συσταθεισών έν άρχt'j πέντε καί ijδη 

έπτά Ι:ργολαβιών συμπλεγμάτων τών κυριωτέρων άσφαλ

τικών άρτηριών τής χώρας επί σκοπώ: άνανεώσεως τών 

ύποστασών γήρανσιν κατασκευών, διαρρυθμίσεως επικιν

δύνων θέσεων, ενισχύσεως καί Ι:ξυγιάνσεως βάσεων των 

καταστρεφομένων τμημάτων λόγω ύπογείων ύδάτων καί 

φορτίων κυκλοφορίας, άσφαλτικών επαλείψεων καί άσφαλ

τικών επισκευών τών εμφανιζομένων μεμονωμένων φθο

ρών τών έν καλij καταστάσει διατηρουμένων τμημάτων». 

Στή συνέχεια τών &.νακοινώσεών του, δ Γ. Ράλ

λης αναφέρθηκε εκτενώς στά εκτεταμένα ύπό εκτέ

λεση εργα, καθώς καί στό χρονοδιάγραμμα αποπε

ρατώσεώς τους. 

25 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

'Ανακοινώνεται ό.πό τό ύπουργείο τών 'Εξωτε

ρικών ή ύπογραφή συμφωνίας γιά τό διακανονισμό 

τών εκκρεμών, &.πό τό 1939, διμερών οικονομικών 
ζητημάτων καί κοινής δηλώσεως γιά τήν επανάληψη 

τών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Ρουμανίας. Μέ τήν πρώτη ρυθμίζεται τό ζήτημα τής 

άποζημιώσεως των 'Ελλήνων ύπηκόων γιά τίς ζη

μιές πού ύπέστησαν στή διάρκεια τοϋ πολέμου καί 

τής έξαγορίiς τών ποταμοπλοίων έλληνικής ιδιο

κτησίας καί, ταυτόχρονα, προβλέπεται ή σύσταση 

μικτής επιτροπής, επιφορτισμένης νά εξετάσει τό θέ

μα τής αποζημιώσεως των έθνικοποιημένων καί τών 

εγκαταλελειμμένων έλληνικών περιουσιών στή Ρου

μανία. Μέ τήν κοινή δήλωση, έξάλλου, προβλέπον

ται οί δροι τής άμεσης άποκαταστάσεως τών διμερών 

διπλωματικών σχέσεων. 

'Η θετική εκβαση τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 

·Ελλάδος καί Ρουμανίας είχε επιβεβαιωθεί &.πό τούς 

τελευταίους μήνες τοϋ προηγούμενου ετους, μετά τή 

ρουμανική δήλωση δτι δέχεται τήν αμετακίνητη έλ

ληνική &.ξίωση, σύμφωνα μέ τήν όποία ή ρύθμιση 

των οικονομικών διαφορών θά όφειλε νά προηγηθεί 

καί νά ακολουθήσει ή αποκατάσταση όμαλών δι

πλωματικών σχέσεων. 

28 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής σέ συνάντησή του μέ τόν 

'Αμερικανό επιτετραμμένο Ραίη Θέρστον επισημαί

νει δτι τά πρόσφατα γεγονότα μέ επίκεντρο τό Κυ

πριακό τόν ώθοϋν στή σκέψη νά δεχτεί βοήθεια &.πό 

δπου καί άν προέρχεται καί ζητεί &.πό τίς ' Ηνωμένες 

Πολιτείες νά αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο 

στήν προσπάθεια γιά τήν επίλυση τοϋ ζητήματος63 . 

29 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1956 

Μέ άφορμή τή συζήτηση &.πό τήν 'Επιτροπή 

'Εξουσιοδοτήσεως τοϋ νομοσχεδίου γιά τήν απαγό

ρευση επεκτάσεως τής καλλιέργειας τής κορινθια

κής σταφίδας, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομηχα

νίας, Π. Παπαληγούρας, παρατηρεί: 

«'Επειδή ή σταφίς είναι κατ' εξοχήν εξαγώγιμον προϊ

όν καί ή τιμή της εiς τήν διεθνή άγοράν εξαρτaται έκάστο

τε άπό τήν παραγωγήν τοϋ αuτου προϊόντος είς τάς liλλας 

άνταγωνιστρίας χώρας, θά προσφέρωμεν πολύ κακήν ύπη

ρεσίαν εiς τούς παραγωγούς, εάν έπιτρέψωμεν άλογίστως 

τήν επέκτασιν τής καλλιεργείας, διότι θά δημιουργηθοϋν 

οϋτω αί προϋποθέσεις τών γνωστών εiς τό παρελθόν στα

φιδικών κρίσεων, μέ δλας τάς δυσαρέστους συνεπείας. 

'Εάν έφέτος, λόγω τής καταστροφής τής παραγωγής εiς 

άνταγωνιστρίας χώρας, ή Ι:ξαγωγή τής έλληνικής σταφί

δας εiς καλάς τιμάς είναι εξησφαλισμένη, τουτο δέν είναι 

βέβαιον δτι θά συμβή καί κατά τά έπόμενα ετη . 'Η ρύθμι-
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σις τής παραγωγής, καί δή τής γεωργικής, δέν aντίκειται 

καθόλου εiς τήν aρχήν τής φιλελευθέρας οικονομίας, εiς 

μίαν χώραν μάλιστα, ή όποία ε{ναι τόσον μικρά καί τόσον 

aσθενής aπό πολλών aπόψεων δσον ή 'Ελλάς. 'Η ιiκο

λουθουμένη ύπό του Ν.Δ. πολιτική εlναι όρθοτάτη, διότι 

επιβάλλεται, πρώτον νά στερεώσωμεν τήν θέσιν του προϊ

όντος καί κατόπιν νά προχωρήσωμεν εiς επέκτασιν τής 

καλλιεργείαρ> . 

30 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956 

Στό πλαίσιο τών προσπαθειών γιά τήν εκμετάλ

λευση του μεταλλευτικοί> πλούτου τής χώρας, ύπο

γράφεται μεταξύ τής ελληνικής Κυβερνήσεως καί 

τής άμερικανικής εταιρείας Κέννικοτ Κόππερ σύμ

βαση γιά τή διεξαγωγή μεταλλευτικών ερευνών. Ει

δικότερα, ή σύμβαση άφορα τήν εκμετάλλευση τών 

μεταλλείων άμιάντου στήν περιφέρεια τής Κοζάνης. 

'Υπογραμμίζεται δτι τά κοιτάσματα άμιάντου τής 

περιοχής, ενώ ήταν γνωστά, δέν είχαν προκαλέσει τό 

ενεργό ενδιαφέρον τών 'Ελλήνων μεταλλευτών, εξαι

τίας άφενός τής ποιότητας καί άφετέρου τής δυσκο

λίας στήν εξακρίβωση του όγκου τους . 

Παράλληλα, ό ύπουργός Συντονισμοί>, Δ. Χέλ

μης, ύπέγραψε -στίς 8 Σεπτεμβρίου- άπόφαση γιά 
τήν εγκριση τής είσαγωγής άπό άμερικανική εταιρία 

100.000 δολλαρίων μέ σκοπό τήν εξόρυξη καί εκμε
τάλλευση τών μεταλλευμάτων μαγγανίου τής περιο

χής Δράμας καί Θάσου. 

Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ . Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία τής παρου

σίας του στά εγκαίνια τfjς Διεθνους 'Εκθέσεως Θεσ

σαλονίκης, εκφωνεί, στή διάρκεια επίσημου γεύμα

τος πρός τιμή του, λόγο, μέ άναφορά στή γενικότερη 

πολιτική καί οίκονομική κατάσταση τής χώρας. 

Τό κείμενο τfjς όμιλίας του πρωθυπουργοί> εχει 

ώς εξής: 

«Είμαι εύτυχής διότι ή διεθνής 'Έκθεσις Θεσσα

λονίκης, συμπίπτουσα μέ τήν συμπλήρωσιν έξαμή

νου άπό τών έκλογών, μού παρέχει τήν εύκαιρίαν νά 

προβώ εiς σύντομον πρός τόν έλληνικόν λαόν άπο

λογισμόν τού κυβερνητικού εργου, κυρίως τού έπι

τελεσθέντος εiς τόν οiκονομικόν τομέα, τόν τόσον 

ζωτικόν διά τό παρόν καί τό μέλλον τής χώρας. 

;; 'Η κυβερνητική προσπάθεια, κατά τό διαρρεύ
σαν έξάμηνον, έστράφη, πρωτίστως, πρός τήν δημι

ουργίαν τών πραγματικών καί τών ψυχολογικών 

προϋποθέσεων, α1τινες θά έπιτρέψουν τήν έφαρμο

γήν ένός εύρυτέρου προγράμματος οΙκονομικής άνα

πτύξεως. Βασική έπιδίωξις τής πολιτικής μας ύπήρ

ξε, κατά συνέπειαν, ή άναζωογόνησις τής πίστεως, ή 
συγκέντρωσις τών άποταμιεύσεων διά τών φυσικών 

των άγωγών καί ή παραγωγική των άξιοποίησις, γε-

νικώτερα δέ ή δημιουργία κλίματος οΙκονομικής καί 

νομισματικής σταθερότητος. Χωρίς τοιαύτη ν σταθε

ρότητα, τό οίοδήποτε πρόγραμμα έπενδύσεων θά 

άνετρέπετο κατά τήν έφαρμογήν του. 'Έχομεν δέ 

άνάγκην ένός συνεπούς, έκτελουμένου μέ έπιμονήν 

καί συνέχειαν, προγράμματος παραγωγικών έπενδύ

σεων, διότι τό κεντρικόν έλληνικόν οlκονομικόν 

πρόβλημα συνίσταται, άκριβώς, εiς τήν αϋξησιν τής 

παραγωγής καί τής άπασχολήσεως, εlς τήν όρθολο

γικήν δηλαδή άξιοποίησιν τών πλουτοπαραγωγικών 

μας πόρων. 

;;Πρώτον μέλημά μας ύπήρξεν ή άντιμετώπισις 

τού τραπεζικού καί τού πιστωτικού προβλήματος. Τά 

έπιτευχθέντα άποτελέσματα είναι άξιοσημείωτα. Αί 

παρά Τραπέζαις lδιωτικαί καταθέσεις, μετά τήν λή

ψιν τών μέτρων τού παρελθόντος 'Απριλίου, έση

μείωσαν aνευ προηγουμένου αϋξησι ν. 'Έναντι αύξή

σεώς των κατά 186 έκατ. δρχ. κατά τό τρίμηνον Μα ί
ου- 'Ιουλίου 1955, κατά τό αύτό τρίμηνον τού τρέ
χοντος ετους ηύξήθησαν κατά 536 έκατ. Παραλλή
λως, ή συνολική χρηματοδότησις τής οiκονομίας ηύ

ξήθη άπό 8.420 έκατ. δρχ. τόν Ίούνιον τού 1955 εlς 
9.361 έκατ. δρχ. τόν 'Ιούνιο ν τού 1956. Τήν αϋξησιν 
δέ ταύτην τής χρηματοδοτήσεως, λόγω τής παραλλή

λου αύξήσεως τών Ιδιωτικών καταθέσεων, συνώδευ

σε μείωσις τής άναλογίας τών έκ τού έκδοτικού προ

νομίου χορηγήσεων έπί τού συνόλου τών πρός τήν 

οiκονομίαν χρηματοδοτήσεων. Οϋτω, ένώ ή άναλο

γία αϋτη άνήρχετο τόν Ίούνιον τού 1955 εlς 60,5%, 
περιωρίσθη εiς 52,1% τόν Ίούνιον τού 1956. Τήν 
πιστωτική ν αύτή ν έξυγίανσιν συνεπληρώσαμεν άφ' 

ένός μέν διά τής διευρύνσεως τών δρίωι:χρηματοδο

τήσεως τού εΙσαγωγικού καί τού έσωτερικού έμπορί

ου, άπό όρθολογικήν όργάνωσιν τής διανομής καί 

τήν καθιέρωσιν άπό τής Jης τού παρελθόντος Αύγού

στου τής ένιαίας τιμής τής ήλεκτρικής ένεργείας. Μέ 

ίδιαιτέραν προσοχήν παρακολουθεί ή Κυβέρνησις 

τήν ταχείαν έπέκτασιν τών δικτύων τής ΔΕΗ άνά τήν 

ϋπαιθρον, ή δποία τόσον άπό άπόψεως έκπολιτιστι

κής, δσον καί άπό άπόψεως παραγωγικής -διά τής 

παροχής εύθηνού άρδευτικού ρεύματος- θά ώφελη

θή πρώτη έκ τής έπί τού ήλεκτρισμού πολιτικής μας. 

;; 'Εξ aλλου, έφροντίσαμεν νά ένισχυθούν καί αί 
μονάδες παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας, άφ ' ένός 
μέν διά τής έπιταχύνσεως τής κατασκευής τού ύδρο

ηλεκτρικού έργοστασίου τού Μέγδοβα, άφ ' έτέρου 
δέ διά τής πρό δεκαημέρου άναθέσεως τής κατα

σκευής τού θερμοηλεκτρικού έργοστασίου τής Πτο

λεμαίδος εiς παγκοσμίου φήμης έλβετικόν οlκον. Τά 

εργα ταύτα θά έξασφαλίσουν τήν άπαιτουμένην πρός 

εύόδωσιν τής βιομηχανικής καί τής γεωργικής μας 

άναπτύξεως ήλεκτρικήν ένέργειαν. 

;;Παραλλήλως, έλύθη τό πρόβλημα τών έναερίων 

συγκοινωνιών διά τής ύπογραφής τής σχετικής συμ-
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βάσεως. 'Εξησφαλίσθη, άκόμη, ή είσαγωγή κεφα

λαίων ύπό μεγάλης άμερικανικής έταιρείας διά τήν 

άξιοποίησιν τών κοιτασμάτων άμιάντου τής Κοζά

νης. τέλος, περατοi5νται α{ διαπραγματεύσεις διά 

τήν άνάθεσιν τής κατασκευής ναυπηγείων καί τήν 

άνέγερσι ν έργοστασίου παραγωγής πυρείων. 

;;Μετά μακράν καί έμπεριστατωμένην μελέτην, 

προεκηρύχθη πρό τριών έβδομάδων διεθνής διαγω

νισμός διά τήν κατασκευήν έργοστασίου άζωτούχων 

λιπασμάτων, μελετώμεν δέ τήν δυνατότητα τής άπα

δοτικής καλλιεργείας τεύτλων πρός έπεξεργασίαν 

είς ίδρυθησόμενα έργοστάσια παραγωγής ζακχάρε

ως. Είς τάiργα ταi5τα πρέπει νά προστεθίj ή άποπερά

τωσις τοi5 διυλιστηρίου πετρελαίου, διά τήν έπιτά

χυνσιν τής όποίας διετέθησαν αί άπαραίτητοι διά τό 

τρέχον έξάμηνον πιστώσεις έκ τοi5 προϋπολογισμοi5 

δημοσίων έπενδύσεων. 

;;Μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν σημειώνει ή Κυ

βέρνησις τό γεγονός δτι σημαντικαί ίδιωτικαί έπεν

δύσεις πραγματοποιοi5νται καί άξιόλογοι πιστώσεις 

έκ τοi5 έξωτερικοi5 παρέχονται πρός τήν έλληνικήν 

οίκονομίαν. Είναι δείγμα τής διεθνοi5ς πίστεως, τής 

όποίας ήρχισεν άπολαμβάνουσα ή Έλλάς, χάρις είς 

τήν πολιτικήν τήν όποίαν ήκολουθήσαμεν καί είς 

τήν όποίαν είμεθα άποφασισμένοι νά έμμείνωμεν. 

;; 'Εξ aλλου, έκ τών προβλεπομένων 800 έκατ. 
δρχ. τοi5 προϋπολογισμοi5 τών δημοσίων έπενδύσεων 

διά τό μέχρι τοi5 προσεχοi5ς Δεκεμβρίου έξαμήνου τό 

ήμισυ περίπου, ήτοι 398 έκατ. διετέθησαν δι ' έπενδύ
σεις άφορώσας άμέσως τήν γεωργίαν. 

;; Ή πρός τήν κατεύθυνσιν τής ένισχύσεως τών 
πρός τήν γεωργίαν έπενδύσεων σημειωθείσα άναθε

ώρησις τοi5 προγράμματος, άποδεικνύει τήν σημασί

αν τήν όποίαν άποδίδει ή Κυβέρνησις είς τήν ένί

σχυσιν τοi5 είσοδήματος τοi5 'Έλληνος άγρότου. 

'Εντός τών όρίων, τά. όποία κατ' άνάγκην τίθενται, 
έφ' δσον άποβλέπομεν είς τήν διατήρησιν τής νομι

σματικής σταθερότητος, έπεχειρήσαμεν νά στηρί

ξωμεν τάς τιμάς τών γεωργικών μας προϊόντων. 'Η 

προσπάθεια αϋτη άπεικονίζεται είς τόν καθορισμόν 

τιμής συγκεντρώσεως τοi5 σίτου, ούσιωδώς άνωτέρας 

τής περυσινής καί είς τόν καθορισμόν τών τιμών 

άσφαλείας τών σταφίδων. 

;; 'Ανάλογος ύπήρξεν ή πολιτική μας έπί τοi5 κα
πνικοi5. 'Υποθέτω δτι πaς άσχολούμενος μέ τόν κα

πνόν θά όμολογήση τάς έξαιρετικάς δυσχερείας, πρό 

τών όποίων εύρέθημεν κατά τήν έφετειvήν περίοδον. 

'Εάν δέν έξεδηλοi5ντο έγκαίρως καί συντονισμένα τά 

κυβερνητικά μέτρα, θά είχε σημειωθή πρωτοφανής 

είς εντασιν καπνική κρίσις. Καί τοi5το διότι, άφ' ένός 

μέν ή έσοδεία -κυρίως έξ αίτίας τών περυσινών 

βροχών- ήτο κατά 40% ηύξημένη εναντι τής τοi5 
προηγουμένου ετους, άφ, έτέρου δέ ή ποιοτική σύν

θεσις αύτής, έκ τής ίδίας ώς aνω αίτίας, ήτο έν πολ-

λοίς κατωτέρα. Ή Κυβέρνησις πρός άνάσχεσιν τών 

ύποτιμητικών τάσεων καί πρός έξασφάλισιν {κανο

ποιητικών τιμών, άνταποκρινομένων πρός τήν ποιό

τητα τοi5 προσφερομένου προϊόντος, ελαβε τά έξής 

μέτρα: 

;;1. Έχορήγησε δάνεια έπί ένεχύρφ καπνοi5 έκ 

526 έκατ. δρχ. εναντι 332 χορηγηθsντων πέρυσιν. 
Έδημιούργησεν οϋτω τήν δυνατότητα ηύξημένης 

άντιστάσεως τοi5 παραγωγοi5 εναντι τών ύποτιμητι

κών τάσεων του έμπpρίου. 

;;2. Προέβη είς ηύξημένην χρηματοδότησιν τοi5 
καπνεμπορίου. Οϋτω, ένώ πέρυσιν έχορήγησε πρός 

τό καπνεμπόριον μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου 1.150 
έκατ. δρχ., έφέτος τό σχετικόν ποσόν θά ύπερβή τά 

1.500 έκατ. δρχ. 
;;3. Παρενέβη ρυθμιστικώς διά τής άγορaς 10 

έκατ. όκάδων μέσω τής ΣΕΚΕ καί τοi5 καπνεμπορίου. 

;;Διά πρώτην φοράν ή άye/ρά καπνών ύπό τοi5 Κρά
τους δέν έσημειώθη μετά τήν λήξιν τών συνήθων έμ

πορικών άγορών, άλλά παραλλήλως πρός ταύτας, μέ 

άποτέλεσμα δχι μόνον νά άποφευχθή ή άπειληθείσα 

εντονος καπνική κρίσις, άλλά νά έπιτευχθή aπορρό

φησις τών έξαγωγίμων καπνών μας, νά συγκρατη

θοi5ν α{ τιμαί καί νά πραγματοποιηθή καπνοπαραγω

γικόν είσόδημα ηύξημένον κατά 20% τουλάχιστον, 
εναντι τοi5 περυσινοi5. 

;; Ή Κυβέρνησις, όλοκληροi5σα τό ένδιαφέρον 
της διά τόν καπνόν καί aποβλέπουσα είς τήν άντιμε

τώπισιν τοi5 παγίου καπνικοi5 προβλήματος, άπεφά

σισε τήν συγκρότησιν είδικοi5 κρατικοi5 όργανισμοi5, 

έξωπλισμένου τεχνικώς καί στελεχωμένου καταλλή

λως ωστε νά δύναται νά παρεμβαίνη προστατεύων 

τόν καπνοπαραγωγόν. Είς τόν νέον τοi5τον όργανι

σμόν θά συγχωνευθή καί δ ήδη ύφιστάμενος αύτόνο

μος όργανισμός έλληνικοi5 καπνοi5. 'Ο νέος όργανι

σμός θά άντιμετωπίζη συστηματικώς καί συνδυασμέ

νως δλα τά σχετικά πρός τόν καπνό ν προβλήματα άπό 

τής διαθέσεως τοi5 προϊόντος. 

;; Τό lργον τοi5το συνετελέσθη, καθ' δ ν χρόνον ή 
προσοχή τής Κυβερνήσεως, δπως καί δλοκλήρου 

τοi5 εθνους, άπορροφaται άπό τό μέγα έθνικόν θέμα 

τής Κύπρου. Τό κυπριακόν πρόβλημα είναι τό δυ

σκολώτερον πρόβλημα, τό όποίον aντιμετώπισε πο

τέ ή σύγχρονος 'Ελλάς. 

;; 'Η δυσκολία αύτοi5 κυρίως lγκειται είς τό γεγο
νός δτι ή 'Ελλάς, παρέχουσα τήν συμπαράστασίν 

της είς τούς Κυπρίους, είναι ύποχρεωμένη νά διεξα

γάγη Ξνα σκληρόν καί aνισον καί πολυμέτωπον aγώ

να έντός τών συμμαχιών της. 

;;Παρά ταi5τα, είς τόν άγώνα αύτόν θά έπιτύχωμεν, 

διότι lχομεν ύπέρ ήμών τό δίκαιον. Θά χρειασθή 

δμως πρός τοi5το νά συνειδητοποιήσωμεν τήν άλή

θειαν δτι ό κυπριακός άγών, δπως ολοι ο{ aπελευθε

ρωτικοί άγώνες τοi5 εθνους, θά είναι ίσως άγών διαρ-
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κείας καί θά άπαιτήση χαλύβδινα νεύρα, αύτοκυρι

αρχίαν καί μεγάλην ύπομονήν. Μόνον aν οί άντίπα

λοί μας έπιτύχουν νά διαβρώσουν τό έσωτερικόν μέ

τωπον καί νά κάμψουν τήν έπιμονήν καί τήν ύπομο

νήν μας, θά έπιτύχουν τού σκοπού των καί τό δίκαιον 

θά ήττηθή άπό τήν βίαν καί τόν δόλον. 

)) 'ο έλληνικός λαός εχει μακράν ίστορικήν πεί
ρα ν. Γνωρίζει πόσοι άγώνες άπητήθησαν διά τήν 

άπελευθέρωσιν κάθε σπιθαμής έλληνικής γής καί δι' 

αύτό δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν καί έκείνους, οί 

όποίοι εξω τών συνόρων έλπίζουν είς τήν κάμψιvτου 

καί έκείνους, οί όποίοι έντός τών συνόρων, ήθελημέ

νωςο] άθελήτως, τήν άπεργάζονται, δτι ή 'Ελλάς θά 

προχωρήση είς τόν μακρόν καί άνηφορικόν δρόμον, 

aκαμπτος, ίσχυρά καί ήνωμένη. Καί όσοσδήποτε 

χρόνος καί aν άπαιτηθή, δέν θά ύποστείλη τήν ση

μαίαν τού κυπριακού άγώνος παρά μόνον δταν άπο

δοθή τό δίκαιον είς τούς Κυπρίους. 

»'Αγαπητοί φίλοι, χωρίς νά ίσχυρίζεται ή Κυ

βέρνησις δτι κατά τό διαρρεύσαν έξάμηνον έπετέλε

σε θαύματα, πιστεύει δτι επραξεν είς άκέραιον τό 

καθήκον της. Ή χώρα διαθέτει σήμερον πολιτικήν 

καί οίκονομικήν σταθερότητα, ένόπλους δυνάμεις 

διά τάς όποίας δικαιούται νά εlναι ύπερήφανος, τάξιν 

καί άσφάλειαν, ή δέ οίκονομία της σημειώνει προο

δευτικήν aνοδον. 

)) 'Εάν, όμονοούντες καί πειθαρχημένοι, διαφυλά
ξωμεν τά άγαθά αύτά, έντείνωμεν περαιτέρω τήν 

δραστηριότητά μας καί περισ.τείλωμεν τάς άξιώσεις 

μας, ύποτάσσοντες τό άτομικόν ή καί τό ταξικόν 

συμφέρον είς τό συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου, 

δυνάμεθα νά άποβλέψωμεν μέ αίσιοδοξίαν είς ενα 
καλύτερον μέλλον)). 

Κατά τήν τελετή, έξάλλου, τών έγκαινίων τής 

Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βι

ομηχανίας, Παν . Παπαληγούρας, ύπογράμμισε ιδιαί

τερα τήν εκκαθάριση τοϋ θέματος των παγωμένων 

πιστώσεων, τή δημοσιονομική έξυγίανση, τίς επενδύ

σεις σέ παραγωγικά εργα, τόν εξηλεκτρισμό τής χώ

ρας, τήν πρόνοια τής Κυβερνήσεως νά έξασφαλίσει 

συναλλαγές μέ δλο τόν κόσμο, τήν έμμονή στήν 

προώθηση τών έξαγωγών καί στήν προσπάθεια γιά 

τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, βασική προϋπόθεση 

γιά τήν οικονομική εύημερία καί προκοπή τοϋ έλλη

νικοϋ λαοϋ. 'Α ναφερόμενος ειδικότερα στήν όρι

στική ρύθμιση των παγωμένων πιστώσεων, δήλωσε 

δτι ή Κυβέρνηση ελαβε τό ριζοσπαστικό αύτό μέτρο, 

άψηφώντας τήν πολεμική τοϋ μεγάλου κεφαλαίου. 

'Ως άξιοσημείωτο γεγονός θά έπισημανθεί ή έν

τυπωσιακή πρόοδος πού παρουσίασε ή Διεθνής "Εκ

θεση, σέ σύγκριση μέ κάθε προηγούμενη διοργάνω

ση. Πέρα άπό τή διεύρυνση τής συμμετοχής ξένων 

Κρατών καί τή θετική εικόνα τής βιομηχανικής, βιο-

τεχνικής καί γεωργικής παραγωγής τής χώρας, εγινε 

αισθητή καί ή έπέκταση τοϋ χώρου των εκτεθειμέ

νων προϊόντων, άπό 39.795 σέ 47.100 τ.μ . Σχετικά, ό 

ύφυπουργός 'Εμπορίου, Ν. Μάρτης, εκαμε τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«'Η άπό πάσης απόψεως αποφασιστική πρόοδος καί 

εξέλιξις, ή όποία σημειώνεται σήμερον, όφείλεται εiς τήν 

εναντι τής ΔΕΘ στοργήν καί μέριμναν τής Κυβερνήσεως 

καί κυρίως εiς τό άπό ετών συνεχώς εκδηλούμενον ζωηρόν 

προσωπικόν ενδιαφέρον του πρωθυπουργου κ. Κ . Καρα

μανλή, καθώς καί τάς προσπαθείας του Δ.Σ. τής ΔΕΘ, τών 

εμπορικών, βιομηχανικc;ί>ν, βιοτεχνικών καί επαγγελματι

κών όργανώσεων τής χώρας καί iδιαιτέρως τής Θεσσαλο

νίκης. 'Η ΔΕΘ εμφανίζει τοιαύτη ν πρόοδον, ωστε προσω

πικώς νά πιστεύω δτι συντόμως θά καταστή ή σοβαρωτέρα 

τών εκθέσεων τής μορφής της». 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεώς του στή Θεσσα

λονίκη γιά νά παραστεί στά έγκαίνια τής Διεθνοϋς 

'Εκθέσεως, ό Κ. Καραμανλής θά άσχοληθεί τίς δύο 

επόμενες ήμέρες μέ τή ρύθμιση ζητημάτων τής πό

λεως καί τής Βορείου 'Ελλάδος γενικότερα. Προή

'δρευσε σέ σύσκεψη τής Συγκλήτου τοϋ 'Αριστοτε
λείου Πανεπιστημίου καί ένέκρινε τή διάθεση 

10.000.000 δρχ. γιά τίς κτιριακές άνάγκες του . 'Επί

σης, ένέκρινε τήν έπέκταση τοϋ πανεπιστημιακοϋ 

νοσοκομείου τής ΑΧΕΠΑ, μέ τή διάθεση άπό τό 

ΙΚΑ 8.000.000. 'Η Κυβέρνηση θά διαθέσει στό Πα
νεπιστήμιο 3.400.000 δρχ. γιά τή λειτουργία τής Πο
λυτεχνικής Σχολής καί τίς άναγκαίες πιστώσεις γιά 

τήν πλήρωση των κενών θέσεων καθηγητών. 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο γενικός πρόξενος τής 'Ελλάδος στή Λευκω

σία, "Αγγελος Βλάχος, διαβιβάζει στόν Κ. Καρα

μανλή έπιστολή τοϋ έθναρχεύοντος Μητροπολίτη 

Κιτίου, άπό 29 Αύγούστου. 'Η έπιστολή συντάχθηκε 
λίγες ώρες πρίν άπό τή σύλληψη καί τή θέση σέ 

περιορισμό τοϋ Μητροπολίτη άπό τίς βρετανικές 

άρχές. Τό περιεχόμενό της, τό όποίο καί χαρακτηρί

ζεται άπό τόν 'Έλληνα διπλωμάτη ώς «Εξαιρετικής 

σημασίας», ύποβλήθηκε στά μέλη τοϋ Γραφείου τής 

Έθναρχίας καί ετυχε τής πλήρους επιδοκιμασίας 

τους: 

«Κατόπιν τής αδιαλλάκτου στάσεως τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως εναντι τής κηρυχθείσης ύπό τής 'Οργανώ

σεως εκεχειρίας καί εν δψει περαιτέρω εξελίξεων, επιθυμώ 

νά θέσω ύπ' δψιν Ύμών τά κάτωθι: 

»Δέν παύομεν νά θεωρώμεν τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν 

ώς ύΠεύθυνον χειριστήν δλων τών εθνικών ύποθέσεων καί 
συνεπώς καί του Κυπριακοϋ. 

»'Όθεν, ώς καί εiς προηγουμένην επιστολήν ήμών 

ήμερ. 2ας Αuγούστου κατεστήσαμεν εiς τήν Ύμετέραν 

'Εξοχότητα σαφές, άναμέyομεν δπως ή ύφ' Ύμάς Κυβέρ-
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νησις, εφ, δσον άποδειχθή άδύνατος ή επανάληψις τών 

διαπραγματεύσεων μετά του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 

άναλάβη οuσιαστικήν πρωτοβουλίαν πρός δικαίαν καί εν

τιμον λύσιν του εθνικοί) μας ζητήματος, ίκανοποιουσαν 

τούς πόθους καί τά αiσθήματα του έλληνικου κυπριακου 

λαου. ·Η λύσις αϋτη πρέπει άπαραιτήρως νά επtδιωχθή επί 
τών βασικών άρχών, τάς όποίας ί:θεσεν ό 'Αρχιεπίσκοπος 

καί 'Εθνάρχης Μακάριος, ύπό τήν ί:γκρισιν του όποίου θά 

πρέπει νά τελέση πάσαν επιτευχθησομένην συμφωνίαν))64 . 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

' Ο aντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός 

Γεωργίας, Α. 'Αποστολίδης, καί ό ύπουργός 'Εμπο

ρίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρας, σέ κοινή 

ανακοίνωσή τους, έξαγγέλλουν, ένόψει τής νέας 

έσοδείας βάμβακος καί τής χαλαρώσεως τ&ν διεθνών 

τιμών του προϊόντος, τά ακόλουθα μέτρα : 

« I. 'Η aμεσος ί:ναρξις χορηγήσεως δανείων συλλογής 
βάμβακος (προς δρχ. 35 κατά στρέμμα ξηρικής καλλιεργεί
ας καί δρχ . 70 κατά στρέμμα ποτιστικής), εiς τρόπον ωστε 
νά προληφθή ή ύπό των παραγωγών προπώλησις του προϊ

όντος εiς τιμάς κατωτέρας τών &ντιστοιχουσών εiς τάς τι

μάς εξαγωγής. Πρός τοuτο ενεκρίθη ijδη πίστωσις 20 έκατ . 

))2. 'Η παροχή εiς τήν ΚΥ ΔΕΠ χρηματοδοτήσεως εκ 
δρχ . 30 έκατ . , ϊνα προβαίνη αϋτη εiς άγοράς βάμβακος 

πρός εξαγωγήν. Εiς τούς πωλητάς παραγωγούς θά κατα

βάλλεται ύπό τής ΚΥ ΔΕΠ άμέσως όλόκληρον τό άντίτιμον 

του παραδιδομένου προϊόντος, άντί τής τμηματικής πλη

ρωμής, ή όποία ίσχυσε πέρυσι. 

))3. Ή εuρυτάτη χορήγησις δανείων επ· ενεχείρφ εiς 
τούς παραγωγούς, εiς τρόπον ωστε ή ύπ' αuτών προσφορά 

βάμβακος, πρός πώλησιν, νά συμβαδίση πρός τήν ζήτησιν, 

εκλείψη δέ οϋτω πiiς κίνδυνος νά διαμορφωθοuν αί τιμαί 

του προϊόντος εiς επίπεδα κατώτερα των άντιστοιχούντων 

εiς τάς τιμάς εξαγωγής . 

)Α. ·Η κατάλληλος καί !:γκαιρος χρηματοδότησις του 

εξαγωγικοί) εμπορίου βάμβακος, εiς τρόπον ωστε νά διευ

κολυνθουν αί εξαγωγαί, καθώς καί τής εγχωρίου κλωστοϋ

φαντουργίας, ϊνα αϋτη προβή εγκαίρως εiς τήν προμήθειαν 

τών άναγκαιουσών ποσοτήτων καί ποιοτήτων βάμβακος. 

))5. τέλος, πρός μείζονα διευκόλυνσιν του εξαγωγικοί) 
εμπορίου κατηργήθησαν καί Ciπαντες οί περιορισμοί, οί 

όποίοι είχον τεθή άπό του παρελθόντος ετους, ώς πρός τήν 

ύποχρέωσιν των εμπόρων βάμβακος νά καταβάλουν εiς τήν 

'Αγρογικήν Τράπεζαν τά πρός αuτήν χρέη τών πωλητών 

βαμβακοπαραγών)). 

Τά κυβερνητικά μέτρα, σέ συνδυασμό καί μέ τήν 

εuνοϊκή έπίδραση τ&ν γεγονότων του Σουέζ, θά 

εχουν ώς aποτέλεσμα νά σημειώσουν οί τιμές του 

προϊόντος, δεύτερου ήδη σέ σημασία ώς έξαγώγιμου, 

αϋξηση 30%. 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ aποκλειστική συνέντευξή του πρός τή διευ

θύντρια τής «Καθημερινής», Ε. Βλάχου, ό πρόεδρος 

Νάσερ έκφράζει τή «βαθύτατη ίκανοποίησή» του 

γιά τή στάση τής έλληνικής Κυβερνήσεως στή διάρ

κεια τής πρόσφατης κρίσεως του Σουέζ, έπιβεβαίωσε 

τήν aμέριστη ύποστήριξη πρός τόν aγώνα του κυ

πριακοί> λαοί> μέχρι τήν τελική δικαίωσή του καί 

διαδήλωσε τήν ακράδαντη πίστη του στήν τελική 

κατίσχυση τής διεθνοuς δικαιοσύνης65 . 

6-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Ή 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, 

μετά aπό σχετική συζήτηση, ψηφίζει τό σχέδιο νο

μοθετικοί> διατάγματος γιά τή ρευστοποίηση των 

παγωμένων πιστώσεων. 

'Ο ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, aφοί> 

ανέπτυξε τό ίστορικό τής δημιουργίας του προβλή

ματος, εισηγήθηκε τή σύσταση έξεταστικής τ&ν 

πραγμάτων έπιτροπής γιά τόν καταλογισμό ευθυνών, 

καί έξήρε τή ριζοσπαστική aπόφαση τής Κυβερνή
σεως νά προχωρήσει στήν έπίλυση του θέματος, μή 

διαστάζοντας νά ερθει σέ όξεία aντίθεση μέ σημαν

τικό aριθμό μεγάλων έπιχειρήσεων. Ειδικότερα, ό 

Π. Παπαληγούρας εΙπε, μεταξύ άλλων, καί τά ακό

λουθα: 

<Πήν 4ην 'Απριλίου, ό πρωθυπουργός, διά τών προ

γραμματικών δηλώσεών του, άνεκοίνωσεν εiς τό Σώμα δτι 

προτίθεται ή Κυβέρνησις νά δημιουργήση τά νομικά 

πλαίσια, εντός των όποίων θά ήτο δυνατή ή επίλυσις του 

μεγάλου ήθικου καί οiκονομικου θέματος τής ρευστοποιή

σεως τών παγωμένων πιστώσεων. Μετά τέσσαρας μήνας, 

τήν 3ην 'Ιουλίου, κατετέθη τό ύπό κρίσιν σχέδιον νόμου. 

Διερωτώμαι έάν ί:γινεν εuκρινώς άντιληπτόν τί εσήμαινε, 

κύριοι βουλευταί, ή ύποβολή τοιούτου νομοσχεδίου, τί 

εσήμαινεν άπό άπόψεως πολιτικής καί τί εσήμαινεν άπό 

άπόψεως ήθικής. Έσήμαινεν δτι ή Κυβέρνησις πρός άπο

κατάστασιν τής ήθικής καί οiκονομικής τάξεως, ετόλμησε 

νά ί:λθη εiς όξείαν ρήξιν, εiς άντίθεσιν, μέ τεράστιον πο

σοστόν τών οiκονομικών παραγόντων τής χώρας. 

))Καί aλλαι Κυβερνήσεις άντιμετώπισαν ήθικά προβλή

ματα. Δέν συνέβη δμως ποτέ, φρονώ, άπό τής συστάσεως 

του Βασιλείου νά τολμήση Κυβέρνησις ώς ήμείς, εντός 

έξαμήνου άπό τών εκλογών , ετολμήσαμεν. Διότι άπαλλο

τριώσαμεν η άπεφασίσθη ή άπαλλοτρίωσις 300 ήλεκτρι
κών επιχειρήσεων καί διά του παρόντος νομοσχεδίου άπο

φασίζεται ή οiκονομική εξουθένωσις καταπληκτικώς μεγά

λου άριθμου επιχειρηματιών, των μετόχων καί των διοικη

τών ύπέρ τριακοσίων μεγάλων διά τήν 'Ελλάδα επιχειρή

σεων καί άποφασίζεται καί κάτι aλλο άκόμη, κατά τό aρ

θρον 28 του ύπό κρίσιν σχεδίου, νά καταργηθή ό θεσμός 
τής άναγκαστικής διαχειρίσεως ώς δικαιοστάσιον, δ εστι 

μεθερμηνευόμενον, άποφασίζεται παραλλήλως πρός τό μέ

γα μέτρον τής ρευστοποιήσεως των μεγάλων παγωμένων 

πιστώσεων, ή άποκατάστασις καί εiς τάς συνήθεις εμπορι

κάς συναλλαγάς τής άναγκαίας aυστηρότητος. Δέν νομίζω 

δτι ί:λειψαν καί εiς aλλας Κυβερνήσεις άνάλογοι εστω επί 

aλλων ήθικών θεμάτων εuκαιρίαι. 'Αλλά έάν εξαιρεθή ή 
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aπαλλοτρίωσις τών μεγάλων αγροκτημάτων, ή όποία έπε

τεύχθη πρό 40 έτών κατόπιν σκληρών καί μακροετών 
αγώνων, καί ή όποία έπετεύχθη χάρις εiς τήν πολιτικήν 

έπιμονήν τοϋ 'Ελευθερίου Βενιζέλου, διερωτώμαι έάν 

ύπάρχη εiς όλόκληρον τήν νεοελληνικήν ίστορίαν περί

πτωσις Κυβερνήσεως, ή όποία έτόλμησε νά ελθη εiς εριδα, 

νά αντιταχθή εiς μίαν τόσον μεγάλην μiiζαν μεγάλων επι

χειρηματιών παμμεγίστων καί πανισχύρων οικονομικών 

συγκροτημάτων -διότι έσυνηθίσαμεν τόν τελευταίον και

ρόν νά όμιλώμεν, iδίως εiς προεκλογικάς στιγμάς καί 

όπουδήποτε aλλοϋ έκφωνοϋμεν λόγους προεκλογικούς, κα

τά τής πλουτοκρατίας καί τής όλιγαρχίας τής οικονομικής 

καί εσυνηθίσαμεν νά ύβρίζωμεν τήν πλουτοκρατίαν καί 

τήν κεφαλαιοκρατίαν. 'Η Κυβέρνησις δέν ύβρίζει τήν 

πλουτοκρατίαν, aρκείται, καί καθ' δ ποσοστόν παρεςετρά

πη, νά τήν έπαναφέρη εiς τήν J'ιθικήν καί οiκονομικήν 

τάξιν καί επιβάλει διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου εκεί

να τα μέτρα τά όποία μέχρι τής στιγμής ουδείς ετόλμησε 

νά επιβάλη». 

Στή διάρκεια της συζητήσεως, ό είσηγητής της 

πλειοψηφίας παρατήρησε, άπό τήν πλευρά του, τά 

άκόλουθα: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, κατά τήν aνάγνωσιν 

καί συζήτησιν τών προγραμματικών δηλώσεων, έτόνισε 

χαρακτηριστικά δτι εlναι ανάγκη πρός τό συμφέρον τών 

πολλών καί εντίμων επιχειρηματιών νά τονωθή ή συναί

σθησις τής έκ τής ανειλημμένης εόθύνης τοϋ όφειλέτου 

ύποχρεώσεως . 

»Πρός τήν κατεύθυνσιν τής aποκαταστάσεως τής περί 

τάς συναλλαγάς πίστεως ή Κυβέρνησις ελαβε σειράν νομο

θετημάτων, καθώς καί τό ύπό κρίσιν "περί παγωμένων πι

στώσεων" . 'Αποβλέπει τοϋτο εiς τήν δημιουργίαν τών 

πλαισίων τής πρακτικής έπιλύσεως τοϋ χρονίζοντος τού

του οiκονομικοϋ προβλήματος . Πρέπει νά παύσωμε νά δί

δωμεν τήν εντύπωσιν εiς τόν δοκιμαζόμενον λαόν δτι 

ύπάρχουν προνομιακαί έπιχειρήσεις, τών όποίων τά ενδε

χόμενα κέρδη θά απολαύσουν οί μέτοχοι, aλλά τών όποίων 

τάς aπό οίονδήποτε λόγον ζημίας ύποχρεοϋται νά βαστάζη 

τό σύνολον. 

' Η Κυβέρνησις έπιδιώκει διά τής ψηφίσεως τοϋ σχεδί

ου Ν.Δ. τήν επίλυσιν τοϋ θέματος τών "παγωμένων πιστώ

σεων", θέματος εξαιρετικής οiκονομικής, κοινωνικής aλ

λά καί ηθικής σημασίας». 

Στή συνέχεια, ό είσηγητής άναφέρθηκε εκτενώς 

στό ίστορικό του θέματος: τήν πολεμική καί μεταπο

λεμική οίκονομική κατάσταση της χώρας καί τήν 

ελλειψη συγκεκριμένων άγαθών, μέ άποτέλεσμα οί 

διάφορες επιχειρήσεις νά επιδιώκουν τήν επέκταση 

των βιομηχανικών των εγκαταστάσεων καί επιχειρή

σεων, ωστε νά παράγουν δσο τό δυνατόν περισσότε

ρα οίκονομικά άγαθά, τά όποία άμέσως καί μέ σοβα

ρό κέρδος νά μποροuν νά διαθέτουν στήν άγορά. 

Προκειμένου νά εξασφαλίσουν τά άναγκαία κεφά

λαια, κατέφευγαν στό δανεισμό, ίδιαίτερα τόν τραπε

ζικό. Τό Κράτος, πάλι, κάτω άπό τήν πίεση της 
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'Επίσκεψη τού εκθεσιακού χώρου τής Διεθνούς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



158 ΣτΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 

ανάγκης νά ύποστηρίξει τίς επιχειρήσεις καί τίς βι

ομηχανίες, άναγκάστηκε νά κάμει χρήση τοϋ εκδο

τικοϋ προνομίου, μέ άποτέλεσμα νά δοθοϋν πιστώ

σεις πού ξεπερνοϋσαν τίς δυνατότητες τής οίκονομι

κής αναπτύξεως τής χώρας. 

Σέ νέα, τέλος, παρέμβασή του, δ ύπουργός 'Εμ

πορίου καί Βιομηχανίας ύποστήριξε ακόμη τήν 

ανάγκη νά γίνει άντιληπτό δτι τά δκτακτα μέτρα πού 

είσάγονται, δηλαδή ή συνήθης διαδικασία τής εκτε

λέσεως καί ή συνήθης διαδικασία τής λήψεως μέ

τρων συντηρητικών, ή άλλης μορφής, πρέπει νά 

εφαρμοστοϋν μέ αύστηρότητα. Σέ δλες τίς εποχές, 

όσάκις γιά λόγους δήθεν επιείκειας, δέν εφαρμόστη

κε τό δίκαιο μέ συνέπεια, σημειώθηκε οίκονομική 

παρακμή καί πάντοτε ή δήθεν επιείκεια κατέληγε ού

σιαστικά σέ εϋνοια ύπέρ τών ίσχυρών. Μέ τήν δννοια 

αύτή, ή Κυβέρνηση πιστεύει δτι θά κατοχυρώσει τήν 

πίστη γύρω άπό τίς συναλλαγές καί θ' αποκαταστή

σει τήν παλαιότερη δντιμη έλληνική εμπορική πολι

τική. 

Τό σχέδιο νόμου «περί παγωμένων πιστώσεων» 

δημοσιεύτηκε μέ άρ. Ν.Δ. 3505/56, γιά νά τροποποι
ηθεί καί νά συμπληρωθεί καί άπό τά μεταγενέστερα 

Ν.Δ. 3562/56 καί 3645/5666. 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ εφαρμογή τής γενικότερης κυβερνητικής πο

λιτικής γιά τήν άξιοποίηση δλων τών διαθέσιμων 

μέσων γιά τήν ανάπτυξη τής γεωργικής παραγωγής, 

εγκρίνεται άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο κοινή άπό

φαση τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οίκονομικών καί 

Γεωργίας γιά τή χρηματοδότηση τών γεωτρήσεων 

γιά aρδε~τικούς σκοπούς. 
'Η aπόφαση αύτή προβλέπει επέκταση τών aρ

δεύσεων σέ δσο τό δυνατό μεγαλύτερη κλίμακα μέ 

τήν εκμετάλλευση τών ύπεδάφιων ύδροφόρων στρω

μάτων καί τή μείωση τοϋ κόστους τών γεωτρήσεων. 

Τοϋτο θά επιτευχθεί μέ τήν προγραμματισμένη χρη

σιμοποίηση τών γεωτρυπάνων ωστε νά εκτελοϋνται 

ταυτόχρονα στήν ίδια περιοχή πολλές γεωτρήσεις 

γιά λογαριασμό μεγάλου aριθμοϋ ενδιαφερόμενων 

αγορών καί μέ επιδότηση μέχρι ποσοστοϋ 50% επί 
τής δαπάνης. 'Η εξόφληση τοϋ ύπολοίπου τής δαπά

νης προβλέπεται νά γίνει σέ διάστημα δεκαετίας μέ 

επιτόκιο 4%. 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Η εξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτροπή, ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, άποφασίζει, σύμφωνα 

καί μέ τήν πρόταση τής είδικής διακομματικής επι

τροπής, νά καταβάλει στούς αμπελουργούς γιά τά 

σταφύλια τής νέας εσοδείας προκαταβολή αίσθητά 

αύξημένη σέ σχέση μέ τό προηγούμενο δτος. 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ εκτέλεση τών πρόσφατων διαβεβαιώσεών 

της, ή έλληνική Κυβέρνηση καταργεί τίς προνομια

κές διατάξεις περί ετεροδικίας τών 'Αμερικανών καί 

τούς ύπάγει στό γενικό καθεστώς πού ίσχύει γιά τούς 

εκπροσώπους καί τών ύπολοίπων κρατών-μελών τοϋ 

ΝΑΤΟ στήν 'Ελλάδα. 

Τό κείμενο τής σχετικής Ελληνοαμερικανικής 

συμφωνίας προέβλεψε τήν κατάργηση τοϋ προγενέ

στερου προνομιακοϋ καθεστώτος καί τήν ύπαγωγή 

τοϋ προσωπικοϋ τών άμερικανικών βάσεων, κατά κύ

ριο λόγο, στήν πολυμερή σύμβαση τοϋ Λονδίνου τής 

19-6-1951 «περί τοϋ νομικοϋ καθεστώτος τών δυνά
μεων τοϋ ΝΑΤΟ», τήν όποία ή 'Ελλάδα εΙ χε κυρώσει 

μέ τό ν . 2799/54. 
Μετά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας aπό τόν 'Έλ

ληνα ύπουργό τών 'Εξωτερικών καί τόν 'Αμερικανό 

επιτετραμμένο στήν 'Αθήνα, εκδόθηκε ή ακόλουθη 

κυβερνητική ανακοίνωση: 

«'Εκ τοu ύπουργείου τών 'Εξωτερικών aνεκοινώθη δτι 

αί Κυβερνήσεις τής 'Ελλάδος καί τών 'Ηνωμένi:ον Πολι

τειών συνήψαν συμφωνίαν, ή όποία προσαρμόζει τό νομι

κόν καθεστώς τών έν 'Ελλάδι δυνάμεων τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών πρός τό iσχuον καί εναντι τών <lλλων κρατών

μελών του ΝΑΤΟ. Διά τής νέας συμφωνίας παρέχεται ή 

εuχέρεια τής καταργήσεως τών περί ετεροδικίας διατάξεων 

τοu Ν.Δ. 94, τής 4ης Μαίου 1948, αϊτινες aπετέλεσαν τήν 
βάσιν, έφ' ής έστηρίχθησαν τά παραχωρηθέντα τόσον 

εκτεταμένα δικαιώματα ετεροδικίας, πρός τοuτο δέ θά εi

σαχθή έντός τών ήμερών σχετικόν νομοθέτημα εiς τήν 

'Επιτροπήν 'Εξουσιοδοτήσεως. 

»Οϋτω, τό καθεστώς τών έν 'Ελλάδι αμερικανικών δυνά

μεων θά διέπεται κατά βάσιν, ώς καί εiς τά λοιπά κράτη-μέ

λη τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ύπό τών διατάξεων 
τής προσυπογραφείσης ~ςαί ύπό τής ' Ελλάδος πολυμεροuς 
συμβάσεως τής 19ης Ίόυνίου 1951, τής καθοριζούσης τό 
νομικό καθεστώς τών δυνάμεων τοu ΝΑΤΟ, συμπληρουμέ

νης, καθ' α (iλλως προβλέπεται ύπό τής αuτής συμβάσεως, 

δι' εiδικών διατάξεων άναλόγων πρός τάς συνομολογη

θείσας καί μετ' <lλλων κρατών-μελών. 

»Κατά ταuτα, τά έλληνικά δικαστήρια θά εχουν δικαιο

δοσίαν έπί aστικών ύποθέσεων, αί όποίαι aφοροuν εiς μέλη 

τών άμερικανικών δυνάμεων. 'Εν σχέσει πρός τάς ποινικάς 

ύποθέσεις, εiς τάς περιπτώσεις συντρεχούσης δικαιοδοσί

ας, αί όποίαι προβλέπονται ύπό τοu <lρθρου VII, παράγρ. 3 γ, 
τής συμβάσεως περί του νομικοί> καθεστώτος τών ένό

πλων δυνάμεων τοu ΝΑΤΟ, ή Ελληνική Κυβέρνησις θά 

άσκή τό πρωταρχικόν αuτής δικαίωμα πρός δικαιοδοσίαν 

εiς ας περιπτώσεις κρίνει δτι τοuτο εχει σημασίαν δι' αυ

τήν, άφήνουσα τάς λοιπάς, τίj αiτήσει τών στρατιωτικών 

aρχών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δπως δικασθώσιν ύπ' 

αuτών, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής εuθύνης των διά τήν 

συμπεριφοράν καί τήν πειθαρχίαν τών ένόπλων δυνάμεών 

των. 

»'Η διάταξις αϋτη περί ποινικών ύποθέσεων ε{ ναι γενι

κώς όμοία πρός έκείνην τήν όποίαν έφαρμόζουν άπό κοι-
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νοϋ καί aλλα εθνη τοϋ ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένως, τό aρθρον 

11 τής aρτι συνομολογηθείσης συμφωνίας είναι πανομοιό
τυπον μέ τό aρθρον τό διακανονίζον τά τής ποινικής δι

καιοδοσίας μεταξύ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμε

ρικής καί τής 'Ολλανδίας- Κράτους τό δποίον, δπως ή 

'Ελλάς, δέν εχει ύπογράψει μή aνακοινώσιμον σχετικήν 

συμφωνία ν. 

»Οϋτω, κατά τρόπον aπολύτως aξιοπρεπή, εφ' δσον 

καθιεροϋται δ,τι καί διά τά aλλα μέλη τοϋ ΝΑΤΟ ισχύει, 

λήγει σήμερον καθεστώς τό δποίον διήρκεσεν επί οκτώ 

καί πλέον ετψ> . 

Παράλληλη ανακοίνωση δόθηκε στή δημοσιό

τητα καί από τήν 'Αμερικανική 'Υπηρεσία Πληρο

φοριών. 

'Η ύπογραφή τfjς συμφωνίας χαιρετίστηκε μέ 

ίκανοποίηση από δλες τίς πτέρυγες τfjς κοινfjς γνώ

μης . Χαρακτηριστικό είναι σχόλιο τfjς εφημερίδος 

<Πό Βfjμα»: 

'Υπεγράφη χθές ύπό τοϋ 'Έλληνος ύπουργοϋ τών 

'Εξωτερικών καί τοϋ επιτετραμμένου τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών κ . Θέρστον ή νέα συμφωνία περί ετεροδικίας τών 

'Αμερικανών εν 'Ελλάδι . Κατά τάς ~νακοινώσεις τοϋ 

ύπουργείου των 'Εξωτερικών ή νέα συμφωνία εξομοιώνει 

τήν ' Ελλάδα εις τό ζήτημα τής ετεροδικίας τών ' Αμερικα

νών μέ δλα τά aλλα Κράτη τής Βορειοατλαντικής Συμμα

χίας . Πρέπει δέ νά ύπενθυμίσωμεν δτι καί ή ελληνική 

Κυβέρνησις δέν είχεν ύποσχεθή τίποτε περισσότερον εις 

τόν ελληνικόν λαόν . 

»'Εάν δ ελληνικός λαός εθίγετο aπό κάτι μέ τάς ελλη

νοαμερικανικάς συμφωνίας, τοϋτο ήτο δτι είχε δημιουρ

γηθή δι' αότόν καθεστώς επαχθέστερον παρά διά τούς aλ

λους συμμάχους, εθετε δηλαδή τήν ' Ελλάδα εις χαμηλοτέ

ραν μοίραν εν συγκρίσει μέ αότούς καί ενω εις τά aλλα 

σύμμαχα Κράτη, τής ετεροδικίας aπελάμβανεν ενας μικρός 

μόνον aριθμός ύπαλλήλων καί πολιτών τής άμερικανικής 

δημοκρατίας, εκ των ύπηρεσιών τών ύπαγομένων ύπό τήν 

aμεσον δικαιοδοσίαν τοϋ 'Αμερικανοϋ πρέσβεως, εις τήν 

'Ελλάδα είχε καταντήσει νά περιλαμβάνεται εις τό όχι 

εόχάριστον τοϋτο προνόμιον κάθε 'Αμερικανός ύπήκοος, 

ίσως δέ aκόμη καί εάν ήτο προσωρινός επισκέπτης. Τό 

γεγονός τοϋτο είχε πράγματι εξεγείρει τόν ελληνικόν λα

όν, καί εδηλητηρίαζε τά αισθήματά του εναντι τής μεγάλης 

ύπερποντίου δημοκρατίας, δταν αί συνέπειαί του είχαν γί

νει αισθηταί εις αότόν καί δταν πολλοί 'Αμερικανοί ύπάλ

ληλοι καί στρατιωτικοί εκαναν προκλητικήν κατάχρησιν 

τοϋ προνομίου των. 

»Εότυχώς καί ή αμερικανική Κυβέρνησις δέν εδίστασε 

νά aναγνωρίση τό άτοπον καί τάς δυσχερείας τής δημι

ουργηθείσης καταστάσεως . Δέν είχε βεβαίως ή αμερικανι

κή Κυβέρνησις τήν πρωτοβουλίαν τής αναθεωρήσεως των 

συμφωνιών περί ετεροδικίας . Τήν πρωτοβουλίαν τήν είχεν 

ή ελληνική Κυβέρνησις, καί μάλιστα ή σημερινή τοϋ κ. 

Καραμανλή, ύποχρεωμένη νά aποκαταστήση τήν έλληνι

κήν aξιοπρέπειαν καί νά aπαλλάξη τόν ελληνικόν λαόν 

άπό τάς σημειωθείσας εις τό μεταξύ άδικίας καί εξευτελι

σμούς . ' Οφείλομεν δμως νά παραδεχθώ μεν δτι καί ή άμε-

ρι~ανική Κυβέρνησις, άντιληφθείσα τάς ύπερβολάς καί 

θεωροϋσα ταύτας επιβλαβείς καί διά τό ίδικόν της όνομα, 

δέν εδυσκολεύθη νά δεχθή ώς όρθήν τήν ελληνικήν αϊτη

σιν καί κατόπιν διαπραγματεύσεων νά τήν ίκανοποιήση. 

»Τό πώς εζητήθη καί πώς τής εδόθη τό περισσότερον 

είναι aλλη ίστορία, εις τήν δποίαν δέν θά ήτο άνάγκη νά 

επιμείνωμεν . Θά εϊπωμεν μόνον δτι τό πταίσμα ήτο περισ

σότερον τών έλληνικών Κυβερνήσεων πού έδέχθησαν τήν 

ύπερβολικήν καί εκτεταμένην ετεροδικίαν. 'Η 'Αμερική 

εξήρχετο τότε διά πρώτην φοράν άπό τήν μακράν άπομό

νωσίν της είς τόν aλλον κόσμον καί δέν είχε πείραν τοϋ 

μέτρου των εγγυήσεων πού θά επρεπε νά ζητήση aπό τούς 

aλλους λαούς . Τό έπιχείρημα δτι τότε ή 'Ελλάς είχε πολύ 

μεγάλην άνάγκην τής άμερικανικής βοηθείας καί εφοβεί

το μ ή δυσαρεστήση τήν Οόάσιγκτων, εάν δέν εδέχετο άσυ

ζητητί τάς αιτήσεις της, ιδού δτι άποδεικνύεται καί εκ τών 

ύστέρων aβάσιμον))67 • 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Παρουσία του Κ. Καραμανλή καί μελών του 

Ύπουργικου Συμβουλίου, τών τοπικών αρχών καί 

άλλων επισήμων, εγκαινιάζεται ή λειτουργία τών 

νέων λιμενικών εργων, στόν Πειραιa. 

Μετά τόν άγιασμό, ό αντιπρόεδρος του ΟΛΠ, πρύ

τανης του Πολυτεχνείου, Δ . Πίππας, μίλησε γιά τήν 

εκταση καί τή σημασία τών νέων εργων. Στή συνέ

χεια, ό πρωθυπουργός καί οί άλλοι επίσημοι επιβιβά

στηκαν σέ πλωτά μέσα καί διαπεραιώθηκαν στήν 

ακτή Βασιλέως Κωνσταντίνου, δπου εχουν περατω

θεί τά νέα κρηπιδώματα. 

'Όπως ανακοινώθηκε, σύμφωνα μέ τά σχέδια, θά 

κατασκευαστουν κρηπιδώματα μήκους 4.600 μέτρων 
στή Ν.Α. πλευρά του λιμένα καί 460 μ . στόν προλιμέ

να, γιά επισκευές πλοίων. 

'Όταν, στό τέλος του 1957, όλοκληρωθεί τό πρό
γραμμα κατασκευών, θά είναι δυνατή ή εξυπηρέτηση 

15-17 ακτοπλοϊκών σκαφών, 4 μεσογειακών καί 2 
ύπερωκεανείων, πέρα από τά πλοία πού ήδη εξυπη

ρετουνται. 

1"1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ κοινή ανακοίνωσή τους, τά ύπουργεία Έθνι

κfjς 'Αμύνης καί Δικαιοσύνης αναφέρονται στό, 

γνωστό από τό παρελθόν, θέμα τfjς «δίκης τών αεροπό

ρων»: 

«Ή εν ετει 1953 εκδοθείσα άπόφασις τοϋ 'Αναθεωρη
τικοϋ Δικαστηρίου ύπό τήν προεδρίαν τοϋ άντιπροέδρου 

τοϋ 'Αρείου Πάγου, διά τής δποίας επεκυρώθη ή καταδι

καστική aπόφασις τοϋ δικαστηρίου τής' Αεροπορίας κατά 

τών κατηγορηθέντων επί δολιοφθορ~ εις τήν Βασιλικήν 

'Αεροπορία ν, εθεσε τέρμα εις τήν ύπόθεσιν, ή όποία τόσον 

έταλαιπώρησε τήν κοινήν γνώμην. 'Επηκολούθησαν δι

καστικά βουλεύματα, διά τών δποίων, άπηλλάγησαν πάσης 

κατηγορίας άξιωματικοί καί δπλίται τής 'Αεροπορίας, δι-
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ωχθέντες κατόπιν μηνύσεων τών καταδικασθέντων αεροπό

ρων διά βαρείας σωματικάς βλάβας καί άλλα αδικήματα 

κατά τήν περίοδον τών ανακρίσεων διά τάς δολιοφθοράς. 

Τά βουλεύματα ταuτα, έκδοθέντα έπί τij βάσει του πορί

σματος τής ύπό του τότε έπιστρατευθέντος σημερινου προέ

δρου του 'Αρείου Πάγου διεξαχθείσης ανακρίσεως εδω

σαν aπροσμάχητον δικαστικώς τό τέλος τής δλης ύποθέ

σεως. 

»'Η πρώτη Κυβέρνησις του σημερινου πρωθυπουργου 

είναι έντελώς ξέyη πρός τήν ύπόθεσιν ταύτην, διότι ή τό

σον θόρυβον προκαλέσασα προανάκρισις ελαβε χώραν έπί 

Κυβερνήσεως Δημοκρατικου Κέντρου, ή δέ κυρία δίκη 

έπερατώθη έπί Κυβερνήσεως 'Ελληνικοί) Συναγερμου. 

Παρά ταiJτα ή ύπό τόν κ. Καραμανλή ν πρώτη Κυβέρνησις, 

έχομένη πάντως τής aρχής του σεβασμου πρός τό δεδικα

σμένον, δέν /;δίστασε νά προέλθη διά Ν.Δ. κατά Νοέμβριον 

του παρελθόντος ετους είς τήν aμνήστευσιν τών καταδι

κασθέντων αεροπόρων, έπιζητοuσα νά κατοχυρώση οϋτω 

διά παντός τρόπου τήν γαλήνη ν είς τήν Βασιλικήν ' Αερο

πορίαν καί τήνένότητα τών ένόπλων δυνάμεων, τάς όποίας 

είχε θέσει είς δοκιμασίαν ό έγερθείς τότε θόρυβος. 

»Διά του αι'ιτου Ν.Δ. ήμνηστεύθησαν καί τά σχετιζόμε

να μέ τήν ύπόθεσιν έκείνην αδικήματα του τύπου λόγω 

δημοσιεύσεως ψευδών είδήσεων δυναμένων νά κλονίσουν 

τήν έμπιστοσύνην πρός τάς ένόπλους δυνάμεις. Του παρα

σχεθέντος διά τής αμνηστίας ευεργετήματος aπήλαυσεν 

ώσαύτως καί δ τύπος, aκριβώς, διότι ή Κυβέρvησις ήθέ
λησε νά aποτρέψη νέον σάλον έπί ζημίg τής γαλήνης τών 

ένόπλων δυνάμεων. 'Έμειναν δμως τότε έκτός τής αμνη

στίας αί έξ aφορμής τής ανακρίσεως καί τής δίκης τών 

αεροπόρων προκληθείσαι παραφυάδες, ήτοι δίωξις έπί 

ψευδορκίq συνεπείq μηνύσεως καταδικασθέντος αεροπό

ρου έναντίον ένός αξιωματικοί) καί δύο σμηνιτών. 

»Διεξαγωγή δίκης συναφοuς πρός τήν κυρίαν ύπόθεσιν 

τών αεροπόρων είς τά κοινά καί τά στρατιωτικά δικαστή

ρια, συνεπαγομένη aναμόχλευσιν τής ύποθέσεως έκείνης, 

ήτο μοιραίον vά προκαλέση νέον σάλον καί νά διαταράξη 

τήν γαλήνην τής αεροπορίας. Διά τήv κατοχύρωσιν τής 

γαλήνης αι'ιτής ελαβεν ή Κυβέρνησις τήν βασικήν aπόφα

σιν τής αμνηστίας, συνεπείg τής δποίας έξηλείφθη τό aξιό

ποινον τής πράξεως, δι, ijν μάλιστα εχουν έκδοθή αμετά

κλητοι καταδικαστικαί αποφάσεις. 

»Δι' δ καί ό τότε ύπουργός τής ΔικαιοσίJνης εσπευσε 

νά ύποβάλη συμπληρωματικόν νομοσχέδιον αμνηστεύσε

ως καί τών ύποθέσεων /;κείνων, δι , ας δέν ύπάρχει κάν 

καταδικαστική απόφασις, πλήν ή έπελθουσα διάλυσις τής 

Βουλής δέν έπέτρεψε τήν έπιψήφισιν αι'ιτου. 

»'Ήδη, ή Κυβέρνησις, συναισθανομένη τήν ανάγκην τής 

πλήρους έξασφαλίσεως τής γαλήνης καί τής_ ήρεμίας τών 

ένόπλων δυνάμεων, εκρινεν τιμίως καί ει'ιθέως έπιβεβλημέ

νην τήν αμνήστευσιν καί τών παρεπομένων καί μ ή έκδικα

σθεισών τούτων ύποθέσεων, δπως εκρινε καί πρότερον 

έπιβεβλημένην τήν αμνήστευσιν καί τών συναφών πρός 

τήν κυρίαv ύπόθεσιν άδικημάτων του τύπου . 

»Νέας δίκας καί έπανάληψιν τής διαταραχής μόνον οί 

παραγνωρίζοντες τό συμφέρον του τόπου είναι δυνατόν νά 

έπιθυμουν. 'Όλοι οί άλλοι, aντιθέτως, εχουν τήν ύποχρέω

σιν νά συμβάλουν είς τήν διατήρησιν τής ήρεμίας τών 

ένόπλων δυνάμεων». 
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'Ο δημόσιος διάλογος πάνω στό θέμα συνεχί

στηκε κ:αί άπό τίς στήλες τοϋ τύπου κ:αί τό βήμα τής 

Βουλής -μέ τήν εύκ:αιρία τής συζητήσεως τοϋ σχε

δίου νομοθετικοί\ διατάγματος «περί τροποποιήσεως 

των περί μετατροπής ποινών κ:αί άλλων τινών διατά

ξεων)). 'Ηγετικοί εκπρόσωποι τής άντιπολιτεύσεως, 

iδιαίτερα ό Γ. Παπανδρέου, ύποστήριξαν δτι ή Κυ

βέρνηση, άντί τοϋ δικονομικοί\ μέσου τής άναψηλα

φήσεως τής δίκης των άεροπόρων, όμολόγησε επί

σημα δτι <ωί κ:αtήγοροι των καταδικασθέντων άξιω
ματικ:ών βαρύνονται μέ τά άδικ:ήματα τής ψευδορκί

ας τής ψευδοϋς καταμηνύσεως καί διότι εξέθηκ:αν 

άθώους εiς δίωξιν κ:αί τιμώρησιν)). 

Σέ άπάντηση ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης, Κ. 

Παπακ:ωνσταντίνου, είπε μεταξύ άλλων: 

«Είς τήν είσηγητικήν εκθεσιν τοϋ νομοσχεδίου διευκρι

νίζεται δτι ή Κυβέρνησις aποβλέπει διά τής αμνηστεύσεως 

είς τήν κατοχύρωσιν τής γαλήνης είς τήν Βασιλικήν 'Αε

ροπορίαν, τήν όποίαν δέν είναι πρέπον νά διαταράξη διε

ξαγωγή δίκης έπί ψευδομαρτυρί~ δύο σμηνιών καί ένός 

<iξιωματικοϋ, επειτα από τήν <iμνήστευσιν καί τής κυρίας 

πράξεως, έπί τής δποίας εχει έκδοθή αμετάκλητος καταδι

καστική aπόφασις, ίδί~ δέ επειτα από τήν δικαστικήν 

<iπαλλαγήν τών κατηγορηθέντων δτι κατά τό στάδιον τής 

ανακρίσεως /;κακοποίησαν τούς αεροπόρους. 

»'Εδηλώθη εκτοτε, aπό τής ύποβολής τοϋ <iρχικοϋ 

νομοσχεδίου περί αμνηστίας των καταδικασθέντων αεροπό

ρων, δτι ή Κυβέρνησις σέβεται τό δεδικασμένον, προήλθεν 

δμως είς τήν <iπόφασιν τής άμνηστίας, διά νά έξασφαλίση 

τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής εμπεδώσεως τής ηρεμίας 

είς τάς ένόπλους δυνάμεις. Τοϋτο καί μόνον ύπηγόρευσε 

τότε τήν <iπόφασίν της, άφοϋ ή εκδοσις αμετακλήτου κα

ταδικαστικής άποφάσεως δύο δλόκληρα ετη πρίν ή 

Κυβέρνησις Καραμανλή άνέλθη είς τήν έξουσίαν, είχε 

δικαστικώς κλείσει δριστικώς τήν ύπόθεσιν καί οί κατάδι

κοι άξιωματικοί επρεπε νά παραμείνουν είς τάς φυλακάς 

είς εκτέλεσιν τής καταδικαστικής <iποφάσεως»68 • 

'Ο ύφυπουργός Συγκοινωνιών, Χ. Καραπιπέρης, 

άνακ:οινώνει τήν ύπογραφή άποφάσεως γιά τή λήψη 

μέτρων μέ σκοπό τή βελτίωση τής συγκοινωνιακής 

εξυπηρετήσεως των κατοίκων τής άστικ:ής περιοχής 

'Αθηνών-Πειραιώς. 

Μέ τήν άπόφαση προβλέπεται ή άντικ:ατάσταση 

των άστικ:ών λεωφορείων ελάσσονος τύπου τής πε

ριοχής μέ λεωφορεία μείζονος τύπου κ:αί ή σύσταση 

κατά ΚΤΕΛ μέχρι δυό τό πολύ συνεταιρισμών μετά 

άπό σχετική άπόφαση τής γενικής συνελεύσεως τών 

μετόχων. 

Μέ τήν άπόφαση προβλέπεται άκ:όμη δτι τά κα

ταστατικά τών συνεταιρισμών, τά όποία ύπόκ:εινται 

στήν εγκ:ριση τοϋ ύπουργείου, πρέπει νά πληροϋν 

τούς δ ρους κ:αί τίς προϋποθέσεις των κειμένων διατά

ξεων, οί όποίες κ:αί δέν είναι δυνατό νά τροποποιη-

θοϋν ή νά κ:αταργηθοϋν, χωρίς τήν εγκ:ριση πάντοτε 

τοϋ άρμόδιου ύπουργείου. 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Μεταξύ τής έλληνικ:ής Κυβερνήσεως κ:αί τοϋ 

όμίλου Νιάρχου ύπογράφεται σύμβαση γιά τήν ϊ

δρυση τοϋ πρώτου σύγχρονου εργοστασίου επισκευ

ής πλοίων στήν 'Ελλάδα. 

Τό σχετικό εiδησεογραφικ:ό δελτίο επισημαίνει: 

Τό ίδρυθησόμενον μέγα έργοστάσιον θά είναι έξωπλι

σμένον μέ τά πλέον κατάλληλα μηχανήματα τής συγχρό

νου ναυπηγικής επιστήμης, θά δύνατ~ι δέ νά έκτελή έπι

σκευάς, μετασκευάς καί συμπληρώσεις πάσης φύσεως είς 

μεγάλου εκτοπίσματος πλοία, μέ προοπτικήν ίδρύσεως καί 

τμήματος ναυπηγήσεως πλοίων. Τά ώφελήματα διά τήν 

έλληνικήν οίκονομίαν έκ τής ίδρυομένης αυτής, διά πρώ

την φοράν είς τήν χώραν μας, βιομηχανίας επισκευών καί 

κατασκευών πλοίων θά είναι πολλαπλά. Διότι, πέραν τής 

άπασχολήσεως τεχνιτών καί έργατών καί τής αυξήσεως 

των συναλ:λαγματικών πόρων τής χώρας, ανοίγονται προ

οπτικαί μέ τήν ϊδρυσιν τής aνωτέρω νέας βιομηχανίας ευ

ρυτέρας άπασχολήσεως έργατοτεχνικοϋ προσωπικοϋ καί 

είς άλλους βιομηχανικούς κλάδους τής χώρας, άπό πολλών 

έτών χειμαζομένους. 0{ περιλαμβανόμενοι, έξ άλλου, είς 
τήν ύπογραφείσαν σύμβασιν δροι, έξαιρετικώς ευνοϊκοί 

διά τό έλληνικόν Δημόσιον, <iποτελοϋν άναμφισβήτητον 

έπιβεβαίωσιν τής αναστηλώσεως τής πίστεως τής χώρας 

καί τής εμπιστοσύνης των έλληνικών οίκονομικών οργα

νισμών τοϋ έξωτερικοϋ έπί τήν πολιτικήν σταθερότητα αυ

τής. Καί προοιωνίζονται μίαν νέαν, χάρις είς τήν δραστη

ριότητα καί τό κϋρος τής Κυβερνήσεως, περίοδον ευρυτέ" 

ρας συμμετοχής ξένωv καί έλληνικών κεφαλαίων τοϋ έξω
τερικοϋ είς τήν οίκονομικήν <iνάπτυξιν τής 'Ελλάδος69 • 

'Ο Δ. Χέλμης, ό όποίος ύπέγραψε τή σύμβαση εκ: 

μέρους τής Κυβερνήσεως, εκ:αμε μακρές δηλώσεις, 

στό εiσαγωγικ:ό μέρος των όποίων τόνισε : 

«Διά τής συμβάσεως δ άνάδοχος κ. Σταϋρος Νιάρχος 

άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως ίδρύση έν 'Ελλάδι εν 

μέγα έργοστάσιον επισκευών πλοίων μετά ή άνευ τμήματος 

ναυπηγήσεων. Τό έργοστάσιον έπισκευών θά πρέπει νά 

διαθέτη μίαν μόνιμον ή πλωτήν δεξαμενήν ίκανήν διά τόν 

δεξαμενισμόν πλοίων μέχρι 50.000 τόννων, θά διαθέτη 
προβλήτας ή κρηπιδώματα μήκους 1.200 μέτρων περίπου 
καί θά είναι έφωδιασμένον διά καταλλήλων καί συγχρόνων 

μηχανημάτων, μέσων, έργαλείων κ.λ.π., ωστε νά δύναται νά 

έκτελή τάς πάσης φύσεως έργασίας επιθεωρήσεων, /;πι

σκευών, μετασκευών καί συμπληρώσεων, είς τά ϋφαλα καί 

τήν μεταλλικήν έν γένει τών σκαφών κατασκευήν, είς τάς 

μηχανάς καί τούς λέβητας, είς τά βοηθητικά μηχανήματα , 
είς τήν Ί']λεκτρικήν έγκατάστασιν, είς τόν έξαρτισμόν καί 

τήν ξυλίνην κατασκευήν καί είς δλας γενικώς τάς έγκατα

στάσεις έπί πλοίων έμπορικών, παντός τύπου, μέχρι τοϋ 

μεγέθους τών συγχρόνων δεξαμενοπλοίων ώς καί έπί πλω

τών ναυπηγημάτων έν γένει. 

»Παρέχεται έν τούτοις είς τόν άνάδοχον ή ευχέρεια διά 
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τής συμβάσεως δπως, άντί τοϋ άνωτέρω μεγάλου εργοστα

σίου επισκευών, ίδρύση εργοστάσιον κατασκευών πλοίων 

(ναυπηγείον), τό όποίον θά διαθέτη τά κατάλληλα μέσα καί 

εξοπλισμόν, rοστε νά δύναται νά ναυπηγή πλοία καί πλωτά 

μέσα εν γένει, συγχρόνως δέ θά δύναται νά διαθέτη τόν 

aναγκαίον εξοπλισμόν διά τήν ενέργειαν εκ παραλλήλου 

καί επισκευών πλοίων. 

)) . ο ανάδοχος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά δαπανή
ση, διά τήν ϊδρυσιν τοϋ aνωτέρω εργοστασίου, ύπό οίανδή

ποτε μορφήν, τό ποσόν των δολλαρίων 8.600.000 περίπου, 
ι'iνευ οίασδήποτε εκ μέρους τοϋ Δημοσίου χρηματοδοτήσε

ως. ' Εάν δμως παρίστατο άνάγκη δπως δαπανηθώσι κεφά
λαια, πέραν τοϋ ποσοϋ τούτου, διά τήν εκτέλεσιν aρτιωτέ

ρου εργου, τό Δημόσιον θέλει παράσχει τήν εγγύησιν αυ

τοϋ, μέχρι τοϋ ποσοϋ τών 4.000.000 δολλαρίων, είς f\ν πε
ρίπτωσιν άπητείτο αϋτη, διά τήν σύναψιν ύπό τοϋ άναδό

χου αναλόγου δανείου παρά ξένων Τραπεζών. 'Εφ ' δσον 

τό Δημόσιον παράσχη τήν εγγύησίν του, θά εγγράψη πρώ

την ύποθήκην επί τοϋ ίδρυθησομένου εργοστασίου . 

»'Η ϊδρυσις τοϋ εργοστασίου θά άπαιτήση 3-4 ετη, ijδη 
δέ αυτή καί μόνη θά παράσχη εργασίαν είς σημαντικόν 

aριθμόν εργατών καί τεχνιτών, δεδομένου μάλιστα δτι aν

τιμετωπίζεται ή εν ' Ελλάδι κατασκευή τής πλωτής δεξα
μενής, χρησιμοποιουμένων πρός τοϋτο των εγκαταστάσε

ων τοϋ Βασιλικοϋ Ναυτικοϋ είς Σκαραμαγκaν, αϊτινες θά 

πωληθοϋν η θά εκμισθωθοϋν είς τόν άνάδοχον . 

»'Η Κυβέρνησις αίσθάνεται ίδιαιτέραν χαράν καί ίκα

νοποίησιν άναγγέλλουσα σήμερον τήν ύπογραφήν τής 

συμβάσεως ταύτης, διά τής όποίας θά ίδρυθή εν ' Ελλάδι 
διά πρώτην φοράν μία μεγάλη βιομηχανία ναυπηγήσεων 

καί επισκευών πλοίων. ΕΙναι πολλαπλά τά όφέλη τής εθνι

κής οίκονομίας εκ τής ίδρύσεως τής βιομηχανίας ταύτης. 

Αϋτη , κατά τήν λειτουργίαν της, θά παράσχη άπασχόλη

σιν είς μεγάλον άριθμόν τεχνιτών καί εργατών. Θά αυξήση 

σημαντικώς τούς συναλλαγματικούς πόρους τής χώρας, 

δεδομένου δτι σχεδόν aποκλειστικώς θά παρέχη τάς ύπη

ρεσίας του τό εργοστάσιον είς πλοία ποντοπόρα, Ciτινα θά 

καταβάλλουν τάς δαπάνας των είς συνάλλαγμα . 'Εξ aλλου, 

προβλέπεται δτι εν οUδεμι~ περιπτώσει ή Τράπεζα τής 

'Ελλάδος θά παρέχη συνάλλαγμα εκ τών ίδίων αυτής δια

θεσίμων διά τάς άνάγκας τής επιχειρήσεως η διά τόν επα

ναπατρισμόν καί τήν εξυπηρέτησιν των είσαχθησομένων 

διά τήν ϊδρυσιν τής βιομηχανίας ταύτης κεφαλαίων εκ τοϋ 

εξωτερικοϋ . 

»Πέραν δμως τών ώφελημάτων εκ τής άπασχολήσεως 

τεχνιτών καί εργατών καί τής αυξήσεως τών συναλλαγμα

τικών πόρων τής χώρας, ή βιομηχανία αϋτη, άποτελοϋσα 

νέον κλάδον διά τήν εθνικήν οίκονομίαν καί aπαιτοϋσα 

τήν άπασχόλησιν εΙδικευμένου τεχνικοϋ προσωπικοϋ θά 

συμβάλη είς τήν aνύψωσιν τοϋ επιπέδου τεχνικής μορφώ

σεως τών 'Ελλήνων εργατών. 

»Είναι περιττόν νά σημειωθή, ώς αυτονόητον, δτι ή 

λειτουργία μιας τοιαύτης βιομηχανίας εν τ'(i χώΝ, θά παρά

σχη aπασχόλησιν είς ετέρας βιομηχανίας καί ίδί~ εκ τοϋ 

κλάδου των μηχανολογικών βιομηχανιών δστις, ώς γνω

στόν, άπό μακροϋ χρόνου διέρχεται κρίσιν, μή εχων τήν 

δυνατότητα τής πλήρους άπασχολήσεως των εγκαταστά

σεών του. 'Η κίνησις, ή όποία θά προέλθη εκ τής λειτουρ

γίας τής βιομηχανίας ταύτης θά συμβάλη aναμφισβήτως 

σημαντικώς είς τήν aνάπτυξιν τής περιοχής ενθα θά ίδρυ

θή τό εργοστάσιον. 

»'Εν δψει τών aνωτέρω, ή Κυβέρνησις διεξήγαγε μα

κράς διαπραγματεύσεις μέ τόν κ. Στ . Νιάρχον, μέ τήν επι

θυμίαν νά καταλήξη είς τήν κατάρτισιν τής σχετικής συμ

βάσεως, ύπό τούς καλυτέρους δυνατούς διά τήν εθνικήν 

οίκονομίαν δρους καί είναι σήμερον ευτυχής άναγγέλλου

σα τόν τερματισμόν τών μακρών διαπραγματεύσεων καί 

τήν ύπογραφήν τής συμβάσεως . 

»Νομίζομεν, εξ ι'iλλου, δτι είναι aξιον εξάρσεως τό γε

γονός δτι ίσχυροί ελληνικοί οίκονομικοί όργανισμοί, 

εχοντες άναπτύξει τήν δραστηριότητά των είς τήν άλλο

δαπήν, ijρχισαν εσχάτως επιδεικνύοντες ενδιαφέρον διά 

τήν ενέργειαν σημαντικών επενδύσεων εν 'Ελλάδι καί τήν 

δημιουργίαν νέων μεγάλων επιχειρήσεων, αϊτινες θά συμ

βάλουν ουσιωδώς είς τήν άνάπτυξιν τής ελληνικής οίκο

νομίας». 

Τό σχέδιο Ν.Δ. γιά τήν κύρωση τής συμβάσεως 

μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου καί τοϋ Στ. Νιάρχου 

«περί ίδρύσεως Ναυπηγείου» συζητήθηκε στήν Είδι

κή 'Επιτροπή τής Βουλής άπό τίς 25 Σεπτεμβρίου 
καί, μετά τήν ψήφισή του, ελαβε άρ. Ν.Δ. 3593/56. 
Μέ τήν ύπ' άρ. 7487 Ι 4. 10.57 άπόφαση τοϋ ύπουργοϋ 
Βιομηχανίας θά έγκριθεί ή μελέτη γιά τήν όλοκλή

ρωση τής κατασκευής τών Ναυπηγείων. 

[Στή σημασία τής ίδρύσεως τών ·Ελληνικών 

Ναυπηγείων γιά τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί 

γενικότερα τής έλληνικής οίκονομίας, άναφέρεται 

άπόσπασμα πρόσφατης μελέτης. 'Αφοϋ, πράγματι, 

παρατηρείται δτι, 

«ή χαμηλή όργανωτική στάθμη, ή σχεδόν άνύπαρκτη 

παραναυπηγική βιομηχανία στήν ' Ελλάδα, τά στενά χρη

ματοδοτικά δρια άλλά καί ή ελλειψη εξειδικευμένου εργα

τοτεχνικοϋ δυναμικοϋ περιόριζαν τήν aποδοτικότητα των 

ναυπηγείων τοϋ Περάματος καί δέν έπέτρεπαν τήν ανάπτυ

ξή τους, σέ μιά εποχή μάλιστα, πού διεθνώς οί παραγγελίες 

γιά νεοκατασκευές μικρών πλοίων αυξάνονταν ραγδαίω>, 

έπισημαίνονται τά άκόλουθα: 

«Ή ϊδρυση τής εταιρίας "'Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ" 

στό Σκαραμαγκά τό 1958 άποτελεί μιά σημαντική προσπά
θεια στή δημιουργία αναπτυγμένης, διεθνοϋς επιπέδου 

επισκευαστικής καί κατασκευαστικής ναυπηγικής βιομη

χανίας. 'Η δημιουργία τών ΕΝ είναι επίσης σημαντικό 

γεγονός γιά τίς συνολικές εξελίξεις τής ΝΕΒ στήν περιοχή 

Πειραιά-Σκαραμαγκά γιά τούς παρακάτω λόγους : 

» Δημιουργοϋνται ίσχυρά κίνητρα γιά τήν άνάπτυξη 
τής παραναυπηγικής βιοτεχνίας καί βιομηχανίας. 

» Προσελκύεται στήν 'Ελλάδα γιά επισκευή ενα μεγά
λο μέρος τής άναπτυσσόμενης ελληνόκτητης ναυτιλίας. 

» Δημιουργοϋνται μεγάλες δυνατότητες γιά τήν άπασχό
ληση, εκπαίδευση καί εξειδίκευση aργοϋντος εργατικοϋ 

δυναμικοϋ. 

» Δημιουργοϋνται εμπειρα τεχνικά καί οiκονομικά στε
λέχη . 

» Τό Κράτος δεσμεύεται άπέναντι στήν εταιρία " ' Ελ-
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ληνικά Ναυπηγεία ΑΕ" νά μήν επιτρέψει τήν εγκατάστα

ση πλωτών η μόνιμων δεξαμενών στήν ευρύτερη περιοχή 

του λιμένα Πειραι1i, δηλαδή στούς χώρους Πειραιa, Περά

ματος, Σαλαμίνας καί Σκαραμαγκ1i. Αυτό τό νομοθετικά 

κατοχυρωμένο προνόμιο λήγει τό 1985. 
» ' Η ϊδρυση τών 'Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκ1i, 

σέ συνδυασμό μέ: 

» τή μεγάλη αϋξηση τής ζήτησης χωρητικότητας στή 
διεθνή ναυτιλιακή aγορά κατά τή ΙΟετία τοu 1960, aργότε
ρα του 1970, καί εiδικότερα μετά aπό τό κλείσιμο τής διώ
ρυγας τοu Σουέζ τό 1956 καί 1967, 

» τήν αϋξηση τής ζήτησης χωρητικότητας γιά τήν εξυ
πηρέτηση τών εσωτερικών Ι:λληνικών μεταφορών, aπό τό 

1966 ως καί τό 1979, πράγμα πού εξασφάλισε ενα επίπεδο 
παραγγελιών ναυπηγήσεων καί επισκευών πλοίων μικρής 

χωρητικότητας στίς ΝΕΒ τής περιοχής, 

» τήν παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων πρός εφοπλι
στικούς οϊκους γιά επισκευές / κατασκευές κατά τή διάρ

κεια τής 7ετίας, 

)) τή ραγδαία αϋξηση τής Ι:λληνόκτητης ναυτιλίας, καί 
)) τήν εξοδο aπό τά 'Ελληνικά Ναυπηγεία σύγχρονα 

εκπαιδευμένου εργατικοί! καί στελεχικοί! δυναμικοί! πρός 

τίς ναυπηγικές μονάδες του Πειραι1i, του Περάματος καί 

τής Σαλαμίνας, συμβάλλει παράλληλα στήν aνάπτυξη τό

σο τής κατασκευαστικής ('Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαρα

μαγκ1i: ποντοπόρα φορτηγά πλοία, ναυπηγικές μονάδες 

Περάματος : μικρά φορτηγά, επιβατηγά καί οχηματαγωγά 

σκάφη), δσο καί τής επισκευαστικής/ μετασκευαστικής 

ναυπηγικής βιομηχανίας))JΊ0 • 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Στό πλαίσιο τών προσπαθειών γιά τήν προώθηση 

τής έπιλύσεως τοϋ κυπριακοί> ζητήματος, ό ' Ελλη

νοαμερικανός πρόεδρος τής κινηματογραφικής εται

ρείας «20ψ Century Fox», Σπύρος Σκούρας, aπευθύ
νει έπιστολή στόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ, στήν 

όποία τοϋ έκθέτει τίς προσπάθειες πού κατέβαλε 

ωστε νά μεσολαβήσει έπί τοϋ Κυπριακοί> μεταξύ 

Βρετανίας, 'Ελλάδος καί Τουρκίας. Μεταξύ άλλων, 

ό 'Ελληνοαμερικανός έπιχειρηματίας αναφέρει τά 

έξής γιά τίς έπαφές πού είχε στήν ' Αθήνα, iδιαίτερα 

μέ τόν Κ. Καραμανλή, τόν 'Ιούλιο τοϋ 1956: 

«'Αμέσως μετά τήν αφιξή μου στήν 'Αθήνα, επισκέ

φθηκα τόν τότε πρέσβυ μας [τών ΗΠΑ] κ . Κάννον καί 

κατόπιν συνάντησα τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, τόν aντι

πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, τόν ύπουργό 'Εξωτερικών καί 

αλλους ύψηλά ίσταμένους ύπηρεσιακούς παράγοντες τής 

Ι:λληνικής Κυβερνήσεως. 

)) 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός κ. Καραμανλής είναι 

ενας νέος καί σθεναρός πολιτικός, φωτισμένος, φιλελεύ

θερος καί aποφασιστικά φιλοαμαερικανός καί φιλοδυτι

κός . Σέ αυτές τίς &βέβαιες καί ταραγμένες εποχές, ή 'Ελλά

δα καί επίσης οί ΗΠΑ εiναι τυχερές πού ύπάρχει ενας τόσο 

iσχυρός ανδρας στό πηδάλιο. Είμαι πεπεισμένος δτι μέ τήν 

δική μας ευνοϊκή προτροπή, θά μείνει σταθερός στίς aρχές 

μας καί δτι ή Κυβέρνησή του θά συνεργαστεί όλόψυχα 

μαζί μας . 

)) 'Ωστόσο, ή κατάσταση τοu Κυπριακοί! εχει φέρει τόν 
κ. Καραμανλή σέ μιά εξαιρετικά δύσκολη καί aμήχανη 

θέση .• ο ίδιος αισθάνεται δτι δέν εχει λάβει τήν πρέπουσα 
προσοχή είτε aπό τήν βρετανική είτε aπό τή δική μας 

Κυβέρνηση . ΑΙσθάνεται δτι τόν εχουν εγκαταλείψει εντε

λώς τόσο ή Βρετανία δσο καί, ως ενα βαθμό, καί εμείς. 

Αυτό εξηγεί, γιά παράδειγμα, τή στάση του, δπως φάνηκε 

μέ τήν aποχή τής 'Ελλάδας aπό τή Συνδιάσκεψη τοu Σου

έζ. 

)) ' Ο κ. Καραμανλής πιστεύει aπόλυτα δτι αν τό Κυπρι
ακό δέν λυθεί, αναπόφευκτα ή φιλοδυτική στάση τής Κυ

βερνήσεώς του θά εξασθενήσει καί τελικά θά καταρρεύσει . 

n Αν συμβεί κάτι τέτοιο, εiναι αναπόφευκτο δτι θά aντικα

τασταθεί aπό μιά Κυβέρνηση πού θά aπαρτίζεται aπό όμά

δες &ντίπαλες πρός τή Δύση, ή πολιτική τών όποίων είναι 

σίγουρο δτι θά εiναι aντίθετη πρός τά συμφέροντά μας . 

)>Τό Ι:λληνικό κοινό συμμερίζεται αυτή τή στάση. Οί 

ανθρωποι μέ τούς όποίους μίλησα δέν ξέρουν που νά στρα

φοuν, επειδή αισθάνονται δτι εχουν εγκαταλειφθεί aπό 

τούς φίλους τους, τή Μ. Βρετανία καί εiδικά τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες. Κατέβαλα τήν πιό επίπονη προσπάθεια νά δια

σκεδάσω τίς aπαισιόδοξες σκέψεις τους, τίς όποίες, ύπό 

αυτές τίς συνθήκες, δέν μοu είναι δύσκολο νά καταλάβω. 

)) 'Ο πρωθυπουργός μίλησε μέ πάθος γιά τίς &κρότητες 
πού διεπράχθησαν κατά τών όμογενών του της Κωνσταντι

νουπόλεως, τόν περασμένο Σεπτέμβριο, σχολιάζοντας δτι 

καμιά Κυβέρνηση, οϋτε καν οί ΗΠΑ, δέν είχε διαμαρτυρη
θεί γι, αυτές. 

)) 'Ο κ . Καραμανλης θλιβόταν γιά τό γεγονός δτι ή 

Τουρκία δέν είχε πάρει μέτρα ωστε νά &ποζημιωθοuν οί 

ανθρωποι, τών όποίων τά σπίτια καί οί επιχειρήσεις είχαν 

καταστραφεί στίς ταραχές του Σεπτεμβρίου, η νά ξαναχτι

στοuν οί εκκλησίες πού είχαν λεηλατηθεί καί καταστρα

φεί, παρά τίς επανειλημμένες διακηρύξεις της τουρκικης 

Κυβερνήσεως δτι θά λάβει αμεσα μέτρα γιά νά aποκατα

στήσει τήν ύλική ζημία πού ύπέστησαν οί ανθρωποι αυτοί. 

>>'Η &ποτυχία τής τουρκικής Κυβερνήσεως νά ύλοποι ή

σει τήν πολιτική αυτή της .. aποζημιώσεως εχει εκθέσει τόν 
κ. Καραμανλη σέ πιέσεις aπό δλα τά μέρη καί Ισχυροποιεί 

αυτούς πού επιθυμοuν νά χωρίσουν παρά νά προσεγγίσουν 

τά δύο εθνη. 

»Μίλησε επίσης γιά τίς επανειλημμένες τουρκικές 

aπειλές γιά aπόβαση στήν Κύπρο, πού &κολούθησαν τήν 

&νακοίνωση τοu Λονδίνου δτι ή Κύπρος θά &σκήσει τήν 

αυτοδιάθεση. Οί φόβοι πού οί aπειλές αυτές εχουν δημι

ουργήσει στούς 'Έλληνες, δτι οί Τοuρκοι θά ξεκινήσουν 

εναν πόλεμο, δέν μποροuν παρά νά εντείνονται εφόσον τό 

Κυπριακό παραμένει εκκρεμές. 

>>'Ο πρωθυπουργός παραπονέθηκε γιά τή στάση τών 

Βρετανών, πού προσπαθοuσαν νά δικαιολογήσουν τήν 

&πραξία τους μέ τόν ισχυρισμό δτι προσπαθοuν νά βρουν 

τή μέθοδο νά σχεδιάσουν ενα σύνταγμα γιά τήν Κύπρο . 

Είπε δτι δποιοδήποτε λογικό Σύνταγμα πού θά προσέφε

ραν οί Βρετανοί θά γινόταν aποδεκτό &πό τούς Κυπρίους 

καί τήν Ι:λληνική Κυβέρνηση. 

»Οί συζητήσεις κατέληξαν σέ ενα εμπιστευτικό ύπό

μνημα πού είχε ετοιμασθεί aπό κοινοί! &πό τόν πρωθυ

πουργό καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών. Τά κύρια σημεία 
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του έλληνικοu ύπομνήματος είναι: 

»Α. Γενικά, δσον άφορα τή Μεγάλη Βρετανία: 

»I. 'Άμεση αναγνώριση aπό τή Μεγάλη Βρετανία τής 
εφαρμογής τοu δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως γιά τήν Κύ

προ. 

»2. 'Ένα δημοψήφισμα θά λάβει χώρα ύπό διεθνή επί
βλεψη μέσα σέ χρονική περίοδο aπό τρία ως όκτώ χρόνια. 

»3. Τό Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας ύπ' 
όψιν τή διεθνή κατάσταση, θά όρίσει τήν ήμερομηνία του 

δημοψηφίσματος μέσα στήν προαναφερθείσα περίοδο. 

Ταυτόχρονα, τό Συμβούλιο θά όρίσει εγγυήσεις aσφαλείας 

γιά τήν περίοδο πού θά ακολουθήσει μετά τό δημοψήφι

σμα, πρός τό συμφέρον των συμμαχικών καί των βρετανι

κών αναγκών. 

»4. ν Αν ή aπελευθέρωση τοu Μακαρίου δέν είναι άμεσα 
δυνατή, σέ κάθε περίπτωση θά πρέπει νά aφεθεί ελεύθερος 

πρίν aπό τή συνομολόγηση δποιασδήποτε συμφωνίας, 

ωστε νά είναι σέ θέση νά τή δεχθεί. Αυτό θά διευκολύνει 

πολύ τήν εφαρμογή τής συμφωνίας. 

»5. Στό νησί θά δοθεί aυτοκυβέρνηση ύπό ενα φιλελεύ
θερο καί aληθώς δημοκρατικό σύνταγμα, ως τήν ήμερομη

νία τοu δημοψηφίσματος . 'Ο Βρετανός Κυβερνήτης θά δι

ατηρήσει \')'τήν περίοδο αυτή δλες τίς εξουσίες πού άφο

ροuν εξωτερικές σχέσεις καί άμυνα. 

»6. Θά δοθεί σταδιακή άμνηστία, ώς μόνη λύση γιά τήν 
επίτευξη του τερματισμοί! πράξεων βίας. 

»Β . Εiδικότερα, δσον aφορα τήν Τουρκία: 

»Τρία επιχειρήματα i\χουν χρησιμοποιηθεί γιά νά εξά

ψουν τήν τουρκική κοινή γνώμη : aσφάλεια, οiκονομικά 

καί μειονοτικά δικαιώματα . 

))'Εάν τό δημοψήφισμα aπολήξει ύπέρ τής ένώσεως μέ 

τήν 'Ελλάδα, τά επιχειρήματα αυτά μποροuν νά εξουδετε

ρωθοuν, ώς έξής: 

)) I. ν Αν καί είναι φανερό δτι ή Τουρκία δέν εχει δ,τιδή
ποτε νά φοβηθεί άπό τήν 'Ελλάδα, aφou καί οί δύο χώρες 

είναι μέλη δύο συμμαχιών (του ΝΑΤΟ καί του Βαλκανικοί! 

Συμφώνου), δ ύποθετικός αυτός κίνδυνος θά μποροuσε νά 

εξουδετερωθεί ώς έξής: 

))Σέ περίπτωση ένώσεως τής Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα, 

τό Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θά aποφασίσει ποιές εγγυή

σεις aσφαλείας θά δοθοuν (περιορισμός στρατευμάτων 

στήν Κύπρο, κ.τ.λ.). 

))2. 'Ένα ij δύο λιμάνια τής Κύπρου θά aποκτήσουν 
"ελεύθερο" καθεστώς, ωστε νά εξασφαλισθεί ή ελευθερία 

τοu εμπορίου μέ τήν Τουρκία. 

))3. 'Η τουρκική μειονότητα θά εξασφαλίσει, βάσει 
συμφωνίας, προνόμια aπόλυτης ελευθερίας- δσον άφορα 

θρησκεία, εκπαίδευση καί κοινοτικές δραστηριότητες. Αυ

τά τά προνόμια θά ήταν δυνατό νά τεθοuν ύπό τήν εγγύηση 

των προσηκόντων οργάνων των 'Ηνωμένων 'Εθνών, στά 

όποία οί μειονότητες θά εχουν τό δικαίωμα νά προσφεύ

γουν. 

))Οί Τοuρκοι τής Κύπρου θά μποροuσαν νά εχουν διπλή 

ύπηκοότητα, έλληνική καί τουρκική, καί θά εξαιροuνται 

άπό στρατιωτικές ύποχρεώσεις εναντι τής · Ελλάδος. 

))'Όταν ό κ. Καραμανλής μοu εδωσε αύτό τό εγγραφο, 

επέμεινε δτι δέν θά πρέπει νά τό δώσω στή βρετανική Κυ

βέρνηση. Είπε δτι φοβόταν, πώς σέ αυτή τήν περίπτωση, 

οί Βρετανοί θά διεκήρυσσαν δτι πρόκειται γιά έλληνική 

πρόταση· καί επεσήμανε δτι κάθε φορά πού οί Βρετανοί 

πλησίαζαν τήν έλληνική Κυβέρνηση, δ βρετανικός τύπος 

άνέφερε δτι ή πρωτοβουλία προερχόταν άπό τήν ·Ελλάδα, 

γεγονός πού i\φερνε τήν έλληνική Κυβέρνηση σέ δύσκολη 

θέση. 

)) ·Ο κ. Καραμανλής σημείωσε δτι εάν γινόταν γνωστό 
πώς γίνονταν διαπραγματεύεις μεταξύ τής βρετανικής καί 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως πρίν aπό τήν aπελευθέρωση 

καί τήν επιστροφή τοu 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αύτό 

θά εφερνε τήν έλληνική Κυβέρνηση καί εiδικά τόν πρωθυ

πουργό σέ επισφαλή θέση καί θά είχε δυσάρεστες συνέπει

ες στήν Έλλάδω)7 ι . 

Ό Σ. Σκούρας όλοκλήρωνε τή μακρά έπιστολή 

του πρός τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ μέ τήν άντίστοιχη 

άναφορά στίς άπόψεις τών άμερικανικών καί βρετα

νικών διπλωματικών κύκλων τής 'Αθήνας. 'Η έπι

στολή πρός τόν 'Αμερικανό πρόεδρο έντάσσεται 

στό πλαίσιο τής προσπάθειας του Σ. Σκούρα νά συμ

βάλει στήν προπαρασκευή του έδάφους γιά τήν έξεύ

ρεση μιας συμπεφωνημένης λύσεως μεταξύ τών άμε

σα ένδιαφερόμενων μερών. 'Οπωσδήποτε δμως, ή 

θετική εκβαση τής άπόπειρας αuτής, δπως καί γενικό

τερα οί προσπάθειες πού συνεπάγονταν τήν σύμπτω

ση άπόψεων μεταξύ 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Μεγά

λης Βρετανίας, ύπονομεύθηκε άπό τήν άρνητική 

τροπή πού προσέλαβαν οί σχέσεις μεταξύ τών δύο 

δυνάμεων, ώς άποτέλεσμα τής κρίσεως του Σουέζ. 

15 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση έπιθέσεως του 

Βρετανοί) ύπουργοu τών 'Αποικιών, Λέννοξ Μπόυντ, 

κατά τής έλληνικής Κυβερνήσεως, άπό τό βήμα τής 

Βουλής τών Κοινοτήτων, έπισημαίνει τά άκόλουθα: 

«'Ο ύπουργός τών 'Αποικιών Λ.έννοξ Μπόυντ, έν 

τfl προσπαθείg του νά συγκαλύψη τάς ει5θύνας τfjς 

Κυβερνήσεώς του διά τήν τραγωδίαν τfjς Κύπρου καί 

διά τήν έπικίνδυνον κρίσιν, ifν προκαλεί αύτη εiς 

τούς κόλπους τοv δυτικοί] κόσμου, έξετράπη εiς 

ύβρεις έναντίον τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, χαρα

κτηρίσας ώς "αίσχος" τήν στάσι ν της έπί τοv Κυπρι

ακοί]. Αίσχος, δμως, δέν άποτελεί ή έξ ήθικοv καί 

ίστορικοv χρέους συμπαράστασις τfjς έλευθέρας 

'Ελλάδος εiς τόν άγώνα τών Κυπρίων. Αlσχος άπο

τελεί ή στάσις τfjς βρετανικής Κυβερνήσεως έναντι 

τfjς 'Ελλάδος καί τοv κυπριακοί] λαοί] καί ή προσπά

θειά της νά σκηνοθετήση ει5θύνας τfjς έλληνικfjς 

Κυβερνήσεως διά τόν ένοπλον άγώνα τών Κυπρίων. 

»Γνωρίζει aριστα ή βρετανική Κυβέρνησις δτι τό 

Κυπριακόν άνεκινήθη άπό αι5τόν τοvτον τόν κυπρια

κόν λαόν, ό όποίος, καθ' δ εlχε φυσικό ν καί νομικό ν 

δικαίωμα, έν έτει 1950, δι' έλευθέρου δημοψηφίσμα
τος διεδήλωσε τήν άπόφασίν του νά διεκδικήση τήν 
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έλευθερίαν του. 'Η 'Ελλάς εκτοτε καί έπί μίαν τε

τραετία ν, έπέμεινεν έφιστώσα φιλικώς τήν προσο

χήν τής βρετανικής Κυβερνήσεως έπί τής άνάγκης 

νά έξετάση τά αiτήματα τών Κυπρίων καί νά συζητή

ση τόν τρόπον τής ίκανοποιήσεώς των. Ή βρετανι

κή Κυβέρνησις εiς πάσαν τοιαύτη ν σύστασιν άπήντα 

στερεοτύπως μέ τό γνωστόν 'Όύδέποτε". Μόνον δέ 

μετά τάς έπανειλημμένας άρνήσεις τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως προσέφυγεν ή 'Ελλάς τό πρώτον εiς 

τόν ΟΗΕ, τό 1954. Ή Έλλάς θά ήτο άναξία τής 
ίστορίας της καί θά επρεπε νά περιφρονήται άπό 

δλους τούς έλευθέρους άνθρώπους, έάν δέν παρείχε 

τήν άνεπιφύλακτον πολιτικήν καί διπλωματικήν 

συμπαράστασίν της εiς όμοεθνείς της δι' έναν άγώνα 

δστις συγκινεί άκόμη καί ξένους λαούς, συμπαρά

στασιν τήν όποίαν θά συνεχίση παρέχουσα μέχρις 

ίκανοποιήσεως του αiτήματος του κυπριακου λαου 

διά τήν έλευθερίαν του. 

;; Τό μόνον ένθαρρυντικόν σημείον εiς τήν δραμα
τική ν ρύτήν περιπέτειαν, ή όποία, ύπαιτιότητι τής 

βρετανικής Κυβερνήσεως, έχώρισε δύο λαούς, εlναι 

ή κατανόησις τήν όποίαν έπιδεικνύει ή πλειοψηφία 

του βρετανικου λαουεiς τήν κυπριακή ν ύπόθεσιν. Τό 

γεγονός τουτο έπιτρέπει τήν αiσιόδοξον προοπτι

κήν, δτι δταν άνατραπή ή σήμερον άκολουθουμένη 

ύπό τής βρετανικής Κυβερνήσεως πολιτική, τότε καί 

τό Κυπριακόν θά εϋρη τήν δικαίαν λύσιν του καί αί 

πατροπαράδοτοι σχέσεις τών δύο λαών αύτομάτως 

θά άποκατασταθουν;;. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνέντευξή του πρός τόν 

'Ελληνοαμερικ:ανό δημοσιογράφο Γεώργιο Καραμά

νο, aπεσταλμένο τής έφημερίδας «'Ατλαντίς», άναφέ

ρεται στίς προόδους πού έπιτέλεσε ή χώρα στό σύν

τομο διάστημα πού εχει άσκήσει τήν έξουσία, ιδιαί

τερα στόν οικονομικό τομέα, καί ύπογραμμίζει τήν 

έμμονή στόν άγώνα γιά ' τή δικαίωση των έθνικών 
πόθων του κυπριακοί) λαοu. 

Τό πλήρες κείμενο τής συνεντεύξεως του πρωθυ

πουργοί), δπως αναδημοσιεύτηκε στόν άθηναϊκό τύ

πο, είναι τό άκόλουθο: 

- Κύριε πρόεδρε, οί δμογενείς τής 'Αμερικής ησθάν

θησαν μεγάλην ίκανοποίησιν δταν ό:νελάβατε τήν Κυβέρ

νησιν τής 'Ελλάδος καί παρακολουθοϋν ό:πό τότε μετά 

ζωηροϋ ενδιαφέροντος τάς προσπαθείας σας διά τήν ϋψω

σιν τοϋ βιοτικοϋ επιπέδου τοϋ λαοϋ καί τήν περιφρούρησιν 

τών εθνικών του συμφερόντων. τί επετελέσθη γενικώς επί 

τών πεδίων τούτων μέχρι σήμερον; 

«ΥΑν καί δέν συμπαθώ νά δμιλώ περί του έργου μου, 

οφείλω, προκειμένου περί τών δμογενών τής 'Αμερικής, οί 

δποίοι παρηκολούθησαν μέ τόσην συμπάθειαν τόν άγώνα 

μου, νά δώσω aπαντήσεις είς τά έρωτήματά σας. 

;;Τά έπιτευχθέντα είς τόν τομέα τής οίκονομικής &να

συγκροτήσεως κατά τό τελευταίον αύτό δεκάμηνον, άφ' ής 

άνέλαβον τήν διακυβέρνησιν τής χώρας είναι, πιστεύω, 

άξιόλογα. Δημιουργήσας ένα κλίμα γενικής έμπιστοσύνης 

καί σταθερότητος, έπέτυχον νά διευρύνω τήν πιστοδότη

σιν κατά τρόπον δ δποίος έδημιούργησε διά πρώτην φοράν 

εlς τόν τόπον μίαν σχετικήν άνεσιν, χωρίς, διά τής διευ

ρύνσεως ταύτης, νά προκαλέσω aνωμαλίας είτε είς τήν νο

μισματική ν σταθερότητα, είτε είς τόν τιμάριθμο ν. 'Εξ άλ

λου ίσοσκέλισα τόν κρατικόν προϋπολογισμόν κατά τρό

πον ύγιιi, χωρίς νά χρησιμοποιήσω ούτε τήν έκδοτικήν 

μηχανήν, ούτε άλλα κεφάλαια άτι να προορίζονται διά πα

ραγωγικάς έπενδύσεις. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, εlς έποχήν, 

καθ' fίν περιωρίσθη εlς τό έλάχιστον η άμερικανική βοή

θεια, εύρον τρόπον νά έκτελέσω έργα παραγωγικά, aξιό

λογα, δπως είναι τό διυλιστήριον πετρελαίου, τά νέα έργα 

έξηλεκτρισμου τής χώρας, τό έργοστάσιον τοiί άζώτου, αί 

νέαι άεροπορικαί συγκοινωνίαι, τά μεγάλα έγγειοβελτιω

τικά έργα τής Βορείου 'Ελλάδος, τά λιμενικά έργα του 

Πειραιώς, τά έργα του Μέγδοβα, τό έργοστάσιον Πτολε

μαlδος καί τόσα άλλα. 

;;Πρέπει νά δμολογηθfj δτι δι' αύτών τών έργων έπι

τελείται πρόοδος, τής δποίας άνάλογον δέν έγνώρισεν η 

χώρα είς τό παρελθόν. 'Αλλά νομίζω δτι πάντα ταiίτα εlναι 

δλιγώτερον σημαντικά, άπό μίαν άλλην ύπηρεσίαν έθνι

κήν τήν δποίαν προσέφερεν εlς τήν χώραν η Κυβέρνησίς 

μου. Εύρον πρό /Ομήνου ένα λαόν, δ δποίος, λόγω τών 

πικριών μέ τάς δποίας τόν εlχον ποτίσει οί σύμμαχοί του, 

ήτο έτοιμος νά έγκαταλείψη τάς συμμαχίας του, εlς τάς 

δποίας dJφειλεν έν τούτοις διά γενικωτέρους έθνικούς λό

γους νά έμμείνη. Αί συνέπειαι, άν τουτο συνέβαινε, θά ήσαν 

τρομακτικαί καί άνεπανόρθωτοι διά τήν 'Ελλάδα. Τότε 

ύψωσα τήν σημαίαν τής aντιδημοτικής, τής φιλοδυτικής 

πολιτικής καί άγωνισθείς άγώνα σκληρόν, έπειθάρχησα 

καί συνεκράτησα τήν κατάστασιν, η δποία έφέρετο κατά 

κρημνόν. 'Ολίγον βραδύτερο ν δλα τά κόμματα τής χώρας, 

δεξιά καί aριστερά, παλαιά καί νέα, συνησπίσθησαν μέ τό 

Κομμουνιστικόν κόμμα καί κατήλθον μετ' αύτοiί ήνωμένα 

εlς τά έκλογάς. Ά ντιμετώπισα μόνος τό γενικόν αύτόν 

συνασπισμόν καί κατώρθωσα νά έξέλθω νικητής εlς τόν 

πεισματώδη αύτόν άγώνα. Διά τής νίκης αύτής νομίζω δτι 

προσέφερα σημαντικήν ύπηρεσίαν εlς τήν πατρίδα μου. 

Διότι τήν συνεκράτησα, άπό aπόψεως διεθνους, μέσα εlς 

τά πλαίσια, τά δ ποία έπιβάλλουν τό έθνικόν αύτής συμφέ

ρον καί αί ίστορικαί της παραδόσεις. Αυπουμαι λέγων δτι 

ή ύπηρεσία αύτή πρός τό έθνος δέν έξετιμήθη δεόντως &κό

μη. Άλλά δταν η πάροδος τοiί χρόνου δημιουργήση τήν 

άναγκαίαν προοπτικήν, είμαι βέβαιος δτι η aποφασιστική 

αύτή aντιμετώπισις του λαϊκου ρεύματος, τό δποίον ύπε

δαύλισε η δημοκοπία καί δ προεκλογικός φανατισμός εlς 

τό έπακρον, θά χαρακτηρισθή μία ύπηρεσία πρός τήν πα

τρίδα άξία γενικής άναγνωρίσεωςι;. 

- ·Η δμογένεια τής 'Αμερικής εϋχεται νά συνεχισθή 

ή πρός τήν Κυβέρνησίν σας εκθυμος ύποστήριξις τοϋ ελ

ληνικοϋ λαοϋ διά νά συμπληρώσετε τό επίμοχθον εργον 

σας. Πιστεύετε δτι ή ύποστήριξις αuτή εlναι τώρα μεγαλυ

τέρα η δσον ήτο δταν σaς ό:νέδειξεν κυβερνήτην τής χώ

ρας του; 
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« Ή dρχή του βίου τής Κυβερνήσεώς μου ύπήρξε 
δυσχερής. 'Αμέσως μετά τάς έκλογάς ή dvτιπολίτευσις 

έβαυκαλίζετο μέ παλλάς έλπίδας. VΗλπιζε εlς τήν dκύρω

σιν τών έκλογών ύπό τών dνωτάτων δικαστηρίων τής χώ

ρας. Άλλά τά δικαστήρια έπεκύρωσαν τάς έκλογάς. VΗλ

πιζε εlς τήν διαρροή ν του κόμματος μετά τόν σχηματισμόν 

τής Κυβερνήσεως. Άλλά τό κόμμα έμεινε ν &ρ ραγές. VΗλ

πιζεν εlς τήν πτώσιν τής Κυβερνήσεως, λόγω του Κυπρια

κου. Πολλάκις έχρησιμοποίησε τό Κυπριακόν δι' αύτόν 

τόν σκοπόν. Έξ δλων αύτών τών προσπαθειών ή Κυβέρ

νησις έξήλθεν lσχυροτέρα, διότι ό λαός dvτελήφθη δτι 

aλλη έπί του Κυπριακου πολιτική πλήν τής έφαρμοζομέ

νης ύπό τής Κυβερνήσεώς μου δέν ύπάρχει. VΗλπιζε νά 

προκαλέση dντίθεσιν μεταξύ τής 'Εθναρχίας, του κυπρια

κου λαου ιfαί τής Κυβερνήσεώς μου έπ' dφορμfί τής πολι
τικής αύτής. 'Αλλά ή 'Εθναρχία διεδήλωσε κατηγορημα

τικώς τήν πλήρη συμφωνίαν της πρός τήν ύπ ' έμου dκο

λουθηθείσαν πολιτικήν. Κατόπιν τών dποτυχιών τούτων 

καί τής έπιδειχθείσης ύπό τής Κυβερνήσεώς μου γενικώς 

μετριοπαθείας, τά πάθη ημβλύθησαν καί τουτο έξετιμήθη 

καί παρά πολλών, οί'τινες κατά τάς έκλογάς δέν μέ έψήφι

σαν. Πλήν τούτου, ώρισμένα έκ τών οlκονομικών μέτρων 

dπέδωσαν ήδη τούς καρπούς των. Οί πληθυσμοί τής ύπαί

θρου τΊσθάνθησαν dνακούφισιν έξ αύτών, οίaν ποτέ δέν 

έδοκίμασαν μέχρι τούδε καί dνεγνώρισαν ήδη τήν έμπρα

κτον πρός αύτούς στοργήν τής Κυβερνήσεως. Ή κοινή 

γνώμη γενικώς έξετίμησε τό γεγονός δτι, παρά τό βάρος 

του κυπριακου dγώνος, έπετελέσθη καί εlς τό έσωτερικόν 

έργον dξιόλογον. Δι' αύτό, βασίμως πιστεύω δτι ή λαϊκή 

βάσις τής Κυβερνήσεώς μου διηυρύνθη dπό τών έκλογώνιι. 

- Παρακολουθοuντες μέ άγωνίαν οί όμογενείς τi'jς 

'Αμερικής τήν έξέλιξιν τοu κυπριακοu ζητήματος, θά έπε

θύμουν άπό στόματος αuτοu του πρώτου ύπευθύνου liρχον

τος τi'jς 'Ελλάδος νά πληροφορηθοuν ποίαι έλπίδες ύπάρ

χουν διά τήν πραγματοποίησι ν του προαιωνίου πόθου του 

κυπριακοί) λαοu. 

«Τό μόνον πού δύναμαι νά σάς είπω είναι δτι ή 'Ελλάς, 

dντιμετωπίζουσα μέ μετριοπάθειαν καί κατανόησιν τήν 

dντίθεσιν συμφερόντων, δέν θά παύση παρέχουσα τήν πο

λιτική ν καί διπλωματικήν συμπαράστασίν της εlς τούς 

Κυπρίους, όσοσδήποτε χρόνος καί aν dπαιτηθfί διά νά φθά

σωμεν εlς μίαν δικαίαν λύσιν. 'Ο έλληνικός λαός, νά ε{σθε 

βέβαιος, θά έπιδείξη δλην τήν ύπομονήν καί τήν έπιμονήν 

πού θά dπαιτηθή. v Α ν οί lσχυροί τής γής δέν dναγνωρί

σουν τό δίκαιον τών Κυπρίων έφέτος εlς τά Ήνωμένα 

VΕθνη, ή Έλλάς θά προβάλη έκ νέου τό ίδιον αίτημα εlς 

τήν προσεχή Συνέλευσιν, δπως θά προβάλη τό αύτό αίτημα 

όπουδήποτε άλλου είναι τουτο δυνατόν, μέχρι τελικής 

dναγνωρίσεως του αlτήματος τών Κυπρίων. Μέ αύτή ν τήν 

προϋπόθεσιν τής έπιμόνου, συνεχους προβολής του κυπρι

ακου ζητήματος δχι μόνον έλπίδες, άλλά βεβαιότης ύπάρ

χει δτι ό προαιώνιος, δπως λέγεται, πόθος του κυπριακου 

λαου θά ίκανοποιηθήιι. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Μετά άπό πρόσκληση τfjς ΕΣΗΕΑ, ό ύπουργός 

Συντονισμοϋ, Δ. Χέλμης, άναλύει στούς 'Έλληνες 

καί ξένους δημοσιογράφους τήν οικονομική κατά

σταση τfjς χώρας καί τήν οικονομική πολιτική τfjς 

Κυβερνήσεως. 

'Ο ύπουργός Συντονισμοϋ έξfjρε τά έπιτεύγματα 

σ' δλους τούς τομείς τfjς οικονομικfjς δραστηριότη

τας, μέ ιδιαίτερη εμφαση στήν έξασφάλιση νομισμα

τικfjς σταθερότητας καί τήν πιστωτική καί δημοσιο

νομική έξυγίανση. Τά θετικά αυτά έπιτεύγματα εδω

σαν στήν Κυβέρνηση τή δυνατότητα νά θέσει σ' 

έφαρμογή πλfjρες πρόγραμμα αυξήσεως τfjς παρα

γωγfjς καί βελτιώσεως τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου των έρ

γαζομένων. Συγκεκριμένα, ή αύξηση σέ 800 έκατ . 

δρχ. τοϋ προγράμματος έπενδύσεων, μεταξύ 'Ιου

λίου-Δεκεμβρίου, θά έπιτρέψει τήν έκτέλεση σημαν

τικότατων εργων σέ δλους τούς τομείς, μέ άποτέλε

σμα τήν αύξηση τfjς άπασχολήσεως καί τοϋ έθνικοϋ 

εισοδήματος. 'Επίσης, τά προγραμματισμένα μεγά

λα παραγωγικά εργα, πέρα άπό τό κρατικό πρόγραμ

μα έπενδύσεων- δπως τό διυλιστήριο, ό Μέγδοβας, ή 

Πτολεμαίδα, τά ναυπηγεία, τό έργοστάσιο άζώτου 

κ.λ.π., θά έπιφέρουν βαθμιαία ριζική μεταβολή στή 

διάρθρωση τfjς έλληνικfjς οικονομίας. τέλος, ή βελ

τίωση τοϋ ισοζυγίου τ&ν έξωτερικ&ν πληρωμών, μέ 

τήν αύξηση τ&ν έξαγωγ&ν κ.λ.π., καί ή δικαιότερη 

κατανομή τ&ν φορολογικών βαρών, μαζί μέ τήν έλά

φρυνσή τους, χάρη στή μείωση διαφόρων έπιβαρύν

σεων, έπιτρέπουν τήν άντιμετώπιση τοϋ οικονομικοϋ 

μέλλοντος τfjς χώρας μέ μεγαλύτερη αισιοδοξία. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Τό ζωηρό ένδιαφέρον τοϋ Κ. Καραμανλfj γιά τήν 

άνάπτυξη καί άξιοποίηση τ&ν νωπών άγροτικ&ν 

προϊόντων άποδίδει ήδη καρπούς. 

Συγκεκριμένα, ό ύφυπουργός 'Εμπορίου, Ν. 

Μάρτης, άναφερόμενος στίς προσπάθειες τfjς Κυ

βερνήσεως γιά τήν προώθηση των έξαγωγ&ν, γενικά, 

καί ιδιαίτερα των φρούτων, άναγγέλλει τήν άποστο

λή 4.000 περίπου τόνων ροδακίνων στή Γερμανία, 
τήν 'Αγγλία, τήν Τσεχοσλοβακία καί τήν Αυστρία. 

Οί προσπάθειες θά ένταθοϋν -ύπογράμμισε- προ

κειμένου νά συνεχιστοϋν οί έξαγωγές μέ τιμές ίκα

νοποιητικές. Παράλληλα, προκειμένου νά διασφα

λιστεί ή δυνατότητα γιά τήν τμηματική διάθεση 

στήν έσωτεριΚ:ή άγορά- δπου ή άπορρόφησή τους 

ε{ναι δυσκολότερη έξαιτίας καί τfjς ποdόiητας τfjς 
παραγωγfjς- εχει προβλεφθεί ή διατήρησή τους σέ 

ψυκτικούς χώρους μέ φροντίδα των κρατικών ύπη

ρεσι&ν, τfjς ΑΤΕ καί τfjς ΑΓΡΕΞ. Οί παρατηρήσεις 

αυτές διαηιπώνονται -έπισήμανε- λίγες ήμέρες 

μετά τήν ύπογραφή διμεροϋς έμπορικfjς συμφωνίας 

μέ τή Σοβιετική 'Ένωση, ισχύος ένός ετους, βάσει 

τfjς όποίας οί εκατέρωθεν εισαγωγές καί έξαγωγές 

τριπλασιάζονται σέ σχέση μέ τό προηγούμενο ετος. 
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Σέ πρόσφατο σημείωμά του, ό Ν. Μάρτης αναφέ

ρεται, γενικότερα, στίς προσπάθειες τής πρώτης Κυ

βερνήσεως Καραμανλή γιά τήν προώθηση τής εξα

γωγής οπωροκηπευτικών: 

«Σήμερα, ό τομεύς των φρούτων καί λαχανικών εξελί

χθη εiς ενα των δυναμικωτέρων τομέων τής αγροτικής οι

κονομίας . Εiς εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια ύπολο

γίζεται πλέον ή δυνατότης συμβολής των φρούτων καί λα

χανικών μέ aπεριόριστες δυνατότητες λόγω καί τής εντά

ξεώς μας εiς τήν ΕΟΚ. 

»Αί δυνατότητες παραγωγής κατόπιν των μεγάλων aρ

δευτικών εργων πού εγιναν καί ή επέκταση των θερμοκη

πίων παρέχουν τή βεβαιότητα , αν επωφεληθουμε καί των 

μέσων πού παρέχει ή Κοινότης γιά τήν αναδιάρθρωση τών 

καλλιεργειών, νά παράγουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες 

χωρίς πρόβλημα εξαγωγών. 'Η 'Ελλάς εχει πλεονεκτήμα

τα πρωιμότητος καί λόγω κλίματος καί εδαφολογικών 

συνθηκών παραγωγής ύψηλής ποιότητος προϊόντων. 

))Μέχρι τό \957 δέν ύπήρχε δεδηλωμένη καί δυναμική 
κυβερνητική πολιτική εiς τόν τομέα αuτόν. Τόν Φεβρουά

ριον 1957 ό τότε ύφυπουργός 'Εμπορίου κ. Μάρτης μετέβη 
επί κεφαλής aντιπροσωπείας εiς Μόσχαν, δπου ύπέγραψε 

καί τήν πρώτην εiς Μόσχαν εμπορικήν συμφωνίαν μέ τήν 

Σοβιετικήν 'Ένωσιν. 

))Κατά τήν επιστροφήν του , ό κ. Μάρτης dνεκοίνωσε 

εiς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν δτι 

διεπίστωσε εiς Μόσχαν δτι τά πορτοκάλια καί τά λεμόνια, 

dλλά καί τά λαχανικά, εθεωρουντο είδη ύψηλής πολυτελεί

ας μέ πολύ ύψηλές τιμές, πράγμα πού /:σήμαινε δυνατότη

τες μεγάλων εξαγωγών φρούτων καί λαχανικών. 'Εζήτησε 

aπό τόν πρόεδρον ό κ. Μάρτης καί επεσκέφθη dμέσως τό 

Μόναχον, δπου ή πύλη καί ή κεντρική dγορά φρούτων 

καί λαχανικών δχι μόνο τής Γερμανίας dλλά καί τής Κεν

τρικής Εuρώπης. 

))Κατά τήν επίσκεψίν του, ό κ . Μάρτης διεπίστωσε δτι 

εiς τό Μόναχον εiσήγοντο κατ' ετος φρουτα καί λαχανικά 

250 εκατ. δολλαρίων καί δτι ή 'Ελλάς τότε συμμετείχε 
μόνο μέ I εκατ . δολλάρια. 

))Κατά τήν επιστροφήν του, εδήλωσε δτι ή 'Ελλάς 

μπορεί νά γίνη ή Καλιφόρνια τής Εuρώπης καί δτι σύντο

μα θά φθάσουμε εξαγωγές 50 εκατ. δολλαρίων. 
)) 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ . Καραμανλής εζή

τησε dμέσως τήν ύποβολήν προτάσεων διά τήν dνάπτυξιν 

του τομέως των φρούτων καί λαχανικών. 

)) 'Ως πρώτον μέτρον, ό πρόεδρος ενέκρινε τήν διάθε

σιν 120.000.000 δρχ. καί μέ τήν πίστωσιν αuτήν Ί']γορά
σθησαν 100 βαγόνια ψυγεία καί ίδρύθησαν τά δύο πρώτα 
ψυγεία εiς τήν περιοχήν Σκύδρας-' Εδέσσης, δπου καί τό 

κέντρον τής παραγωγής ροδακίνων-μήλων. 

))'Έκτοτε , ό τομεύς αuτός ετυχε του συνεχους εντόνου 

ενδιαφέροντος, τής συμπαραστάσεως καί προσοχής του 

aπό τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ . Καραμανλήν)). 

18-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Μέ τήν εuκαιρία σύντομης επισκέψεώς του στήν 

'Ελλάδα, ό ύπουργός 'Αεροπορίας τών ΗΠΑ, Ν τ. 

Κουάρλες, &φοϋ συναντήθηκε μέ τήν aνώτατη στρα-

τιωτική ήγεσία καί μέλη τής Κυβερνήσεως, τονίζει 

σέ δηλώσεις του, δτι «εχει τάς &ρίστας εντυπώσεις εκ 

τής έλληνικής πολεμικής αεροπορίας, εκ των εκθέ

σεων τής ενταϋθα αμερικανικής αεροπορικής &πο

στολήςι). 

'Ο 'Αμερικανός επισημος δήλωσε &κόμη δτι 

«ίδιαιτέραν εντύπωσιν τοϋ εχει προκαλέσει τό ύψη

λόν επίπεδον εκπαιδεύσεως καί οργανώσεως τής έλ

ληνικής αεροπορίας, ή όποία ύπό τήν εξαίρετον 

ήγεσίαν της επιτελεί θαυμάσιον εργον, είς τρόπον 

rοστε ή 'Ελλάς νά διαθέτη μίαν &πό τάς καλυτέρας 

&εροπορίας τοϋ ΝΑΤΟ)). 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος από τόν 

ύπουργό Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ)ιων, Γ. 

Ράλλη, επιθεώρησε καί ελεγξε τό ρυθμό εκτελέσεως 

των μεγάλων εργων τής πρωτεύουσας, είδικότερα τής 

ύδρεύσεως καί τοϋ συγκροτήματος των εργων αποχε

τεύσεως. 

'Ο πρωθυπουργός διαπίστωσε δτι, παρά τίς τερά

στιες δυσκολίες, τεχνικές καί οίκονομικές, τά εργα 

προχωροϋν μέ ταχύτατο ρυθμό. Συγκεκριμένα, οί ερ

γασίες στόν κεντρικό αγωγό, πού αποτελεί τόν κορ

μό τοϋ δλου συγκροτήματος αποχετεύσεως καί εξυ

γιάνσεως τής πρωτεύουσας, εχουν καλύψει τό μεγα

λύτερο μέρος τοϋ προγράμματος. 'Ήδη, εχουν εκτε

λεστεί τά 10.747 μέτρα τοϋ ύπαίθριου τμήματος τοϋ 
&γωγοϋ (ύπολείπονται μόνο 1.108 μέτρα), ενω &πό τή 
σήραγγα -πού ε{ναι καί τό σοβαρότερο εργο- εχει 

εξορυχθεί τό fjμισυ. Προκειμένου νά δλοκληρωθοϋν 

τά εργα τής κεντρικής αποχετεύσεως θά &παιτηθοϋν 

60.000.000 δρχ. 
'Ανάλογη πρόοδος σημειώνεται καί στά εργα τής 

'Υλίκης. 'Από τά 42 χιλιόμετρα τοϋ ύδραγωγείου, 
ε χουν κατασκευαστεί fjδη τά είκοσι. 'Επίσης, ή διά

νοιξη τής μεγάλης σήραγγας προχωρεί μέ ταχύ ρυ

θμό, δ δποίος θά επιταχυνθεί: &κόμη περισσότερο μέ 

τή διάνοιξή της καί &πό τήν aντίθετη πλευρά. 'Από 

τό καλοκαίρι τοϋ 1958, θά είσρέουν στή λίμνη τοϋ 
Μαραθώνα 100.000.000 κ.μ. νεροϋ, συμβάλλοντας 

στήν ύδροδότηση καί τήν καθαριότητα τής πρωτεύ

ουσας, καθώς καί στή δυνατότητα νά αποκτήσει χώ

ρους πρασίνου. 

·Ο πρωθυπουργός είσέδυσε στή σήραγγα τοϋ 

&ποχετευτικοϋ &γωγοϋ &πό τήν πλευρά τοϋ συνοικι

σμοϋ Καραβi'i γιά νά αντιληφθεί προσωπικά τήν πρό

οδο πού εχει συντελεστεί καί εξέτασε τή δυνατότητα 

γιά επιτάχυνση των εργασιών. 'Επίσης, κατά τή με

τάβασή του στήν ·Υλίκη, επιθεώρησε καί εκεί, σέ 

κάθε λεπτομέρεια, δλα τά εκτελούμενα εργα. 

'Η ριζική aντιμετώπιση τών προβλημάτων τής 

ύδρεύσεως καί τής αποχετεύσεως, σέ συνδυασμό μέ 
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τήν έπίλυση τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, ύπο

γραμμίζουν τή σταθερή άπόφαση τής Κυβερνήσεως 

νά συμβάλει στήν έξυγίανση καί τήν άναμόρφωση 

τής πρωτεύουσας . 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Απαγχονίζονται τρείς ακομη Κύπριοι άγωνι

στές, ό Μιχάλης Κουτσόφτας, ό 'Ανδρέας Παναγί

δης καί ό Στέλιος Μαυρομμάτης. 

Σέ δηλώσεις του ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 

'Αβέρωφ-Τοσίτσας, έπισήμανε δτι «ούδέν παρελεί

φθη διά νά άποτραποϋν οί τρείς άπαγχονισμοί», άλλ' 

δλες οί ένέργειες προσέκρουσαν στήν πεισματική 

άρνηση τών άρμοδίων άγγλικών οργάνων· καί κατέ

ληξε: «'Όσοι συμμετέσχομεν είς άγώνας, καί είμεθα 

πάμπολλοι έν 'Ελλάδι, γνωρίζομεν δτι δσον περισ

σότεροι πίπτουν τόσον φανατικώτερος γίνεται ό 

άγών». 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προβαίνει 

στήν άκόλουθη δήλωση : 

«Τόν τελευταίον καιρόν έξαπελύθη άπό ποικίλας 

δυνάμεις, μία ϋπουλος έπίθεσις κατά τού Στέμματος. 

Δέν θά ήσχολούμην μέ αύτή ν, aν έν τfί έξελίξει της ή 

έπίθεσις δέν lφθανε χθές καί μέχρι των προσώπων 

των βασιλέων καί aν δέν διεπίστωνα δτι πρόκειται 

περί ώργανωμένης άντεθνικfjς έκδηλώσεως. 

»Πρόσωπα μέ σκοτεινήν πολιτικήν προέλευσιν 

καί μέ θέσεις έθνικως ύπόπτους έτάχθησαν φορείς 

τfjς έξορμήσεως αύτή ς. 'Η έπίθεσίς των δέν άποβλέ

πει εiς τούς στόχους, καθ' ών φαινομενικως στρέφε

ται. Προφανως, άποβλέπει εiς τήν φθοράν τού θρό

νου ώς άκρογωνιαίου λίθου τού πολιτεύματος καί τού 

έθνικοv καθεστωτος. 

»Καταγγέλλω πρός τόν έλληνικόν λαόν τήν άνίε

ρον καί άντεθνικήν αύτή ν συνωμοσίαν, aν καί είμαι 

βέβαιος δτι καί μόνος του θά διακρίνει τί κρύπτεται 

πίσω άπό τόν δημιουργηθέντα θόρυβον. 

)) 'Ο έλληνικός λαός έγνώρισε τούς βασιλείς του 
εiς τάς τραγικάς όiρας, καθ · aς έκρίνετο ή ϋπαρξις 

τού lθνους. Τούς ένθυμείται συμμεριζομένους κάθε 

πόνον καί κάθε κακουχίαν του. Τούς έγνώρισε πρω

τοστατοvντας εiς κάθε φιλάνθρωπον, χριστιανικήν 

έκδήλωσι ν. 

))Γνωρίζει ό έλληνικός λαός, δτι τό Στέμμα άπα

τελεί παράγοντα σταθερότητος καί έθνικfjς ένότητος 

καί δτι ή ϋπαρξις τού παράγοντος αύτοv άποτελεί 

έμπόδιον διά τούς εχοντας ώς τελικόν σκοπόν τήν 

άνατροπήν τfjς καθεστηκυίας τάξεωρ). 

Σέ παράλληλες δηλώσεις του, ό ύπουργός Προε

δρίας, Κ. Τσάτσος, έπιφυλασσόμενος νά άπαντήσει 

«έν έκτάσει» στή Βουλή, εδωσε όρισμένες πρώτες 

πληροφορίες «πρός διαφώτισιν τής κοινής γνώμης». 

Συγκεκριμένα, άναφέρθηκε άρχικά στόν 'Έρανο Βο

ρείων 'Επαρχιών πού άπό τήν ϊδρυσή του, τό 1947, 
«έπετέλεσεν εργον έθνικόν, τοϋ όποίου τήν μεγάλην 

σημασίαν γνωρίζουν έκ προσωπικής άντιλήψεως 

άπαντες οί 'Έλληνες δπουδήποτε καί άν κατοικοϋν, 

ίδία δμως είς τάς δοκιμασθείσας περιοχάς» καί «έξε

τέλεσεν εργα, άτινα θά ήτο πολύ δυσχερές νά έκτε

λεσθοϋν άπό τό Κράτος διά τοϋ τρόπου καί μέ τόν 

ρυθμόν μέ τό όποίον κινοϋνται αί δημόσιαι ύπηρεσί

αι», μέ άποτέλεσμα οί Κυβερνήσεις δλων τών κομμά

των «έκτιμώσαι τό εργον τοϋ 'Εράνου νά τόν ένισχύ

σουν εκτοτε νομοθετικώς» . Καί έπισήμανε δτι τό 

πλούσιο αύτό εργο εχει έπιτευχθεί μέ έλάχιστο προ

σωπικό καί περιορισμένες δαπάνες λειτουργίας πού 

έλέγχονται μέ τρόπο άπόλυτα άδιάβλητο. Στή συνέ

χεια, άναφέρθηκε στό 'Εθνικό 'Ίδρυμα, πού ίδρύθη

κε, έπίσης τό 1947, άπό τό βασιλέα: τό 'Ίδρυμα αύτό, 

τό όποίο «τιμά τήν 'Ελλάδα καί είναι μοναδικόν είς 

τόν κόσμον», εύρίσκεται ύπό τόν ελεγχο τοϋ ' Ελεγ

κτικοϋ Συνεδρίου. τέλος, ή Σχολή τών 'Αναβρύτων, 

δπου καί φοιτά δ διάδοχος άπό κοινοϋ μέ 150 παιδιά 
διαφόρου κοινωνικής προελεύσεως, λειτουργεί ύπό 

τόν ελεγχο τοϋ ύπουργείου Παιδείας. Καί ό Κ . Τσά

τσος συνέχισε : 

«Διετυπώθη περαιτέρω ή πρωτοφανής άξίωσις νά άνα

κοινώση ή Κυβέρνησις τούς λογαριασμούς τών άπορρή

των εθνικών δαπανών. Ε{ναι αύτονόητον δτι ή Κυβέρνη

σις δέν πρόκειται νά άνταποκριθή εiς τήν άξίωσιν ταύτην . 

Εtς ούδεμίαν χώραν, οuτε εζητήθησαν, οuτε εδόθησαν ποτέ 

τοιαίίται πληροφορίαι, αϊτινες τυχόν διδόμενα ι μόνον τούς 

έχθρούς τοίί εθνους θά έξυπηρέτουν . 'Η Κυβέρνησις τοίίτο 

μόνον δύναται εν προκειμένφ κατηγορηματικώς νά δηλώ

ση , δτι ούδέν έκ των άνωτέρω ποσ(i)ν εδαπανήθησαν διά 

σκοπούς άλλους άπό εκείνους διά τούς δποίους προορί

ζονται. 

>>Τά εξοδα τών επισήμων επισκέψεων τών Α.Α .Μ .Μ. 

τών βασιλέων καταβάλλονται ύπό τοίί Δημοσίου, δπως 

συμβαίνει εiς δλα τά κράτη, διότι τά ταξίδια ταίίτα εκτε

λοίίνται διά τήν εξυπηρέτησιν τής χώρας καί άποφασίζον

ται κατά τάς άνάγκας τής έξωτερικής πολιτικής αύτής. Τά 

ταξίδια ταίίτα λαμβάνουν χώραν μέ πλήρη πρωτοβουλίαν 

καί εύθύνην τής Κυβερνήσεως. 

>>Τά εξοδα τών iδιωτικών ταξιδίων τών Α.Α.Μ .Μ. πλη

ρώνονται ύπ' αύτών των iδίων καθ' δλοκληρίαν. Ή άκο

λουθία τών βασιλέων κατά τά ταξίδια ταίίτα ε{ναι περιωρι

σμένη, τά δέ εξοδα αύτής καταβάλλονται εξ δλοκλήρου 

άπό τήν βασιλικήν χορηγίαν. 

»'Ιδιαιτέρως επιμένουν οί έπερωτώντες ε{ς τό ζήτημα 

των άπολαβών των αύλικών. 

))Προπολεμικώς, οί αύλικοί ελάμβανον ύψηλούς μι

σθούς, κυμαινομένους μεταξύ 10-15.000 δρχ. μηνιαίως. 

Μεταπολεμικώς ούδείς λαμβάνε ι μισθόν πλήν ένός συμβο

λικοί) ποσοίί 800- ι .500 δρχ. δι' εξοδα παραστάσεως, διότι 

ούδεμία Κυβέρνησις επελήφθη τής τακτοποιήσεως τοίί ζη-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 171 

τήματος. ' Η Κυβέρνησις <lσχοληθείσα πρό πολλοu μέ τό 

θέμα τής μισθολογικής τακτοποιήσεως των αuλικών καί 

ανακτορικών ύπαλλήλων, κατέληξεν εις τήν διατύπωσιν 

νόμου, δι, ou ciφ, ένός μέν παρέχεται μηνιαία αποζημίωσις 
εις αuτούς ανάλογος πρός τήν σημασία ν τών λειτουργημά

των των, &φ' έτέρου δέ καθιεροuνται ασυμβίβαστα τών 

λειτουργημάτων τούτων κaτά τό επί ανωτάτων δημοσίων 
ύπαλλήλων ισχuον σύστημα. 'Η λύσις αϋτη τεθείσα πρό 

καιροu ύπό τήν κρίσιν τών aρχηγών των εθνικοφρόνων 

κομμάτων ετυχε τής επιδοκιμασίας των . Τό σχετικόν νο

μοσχέδιον θά <lχθή ενώπιον τής 'Επιτροπής 'Εξουσιοδο

τήσεως λίαν προσεχώς». 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Στήν Τρίπολη, παρουσία του πρωθυπουργου, εγ

καινιάζονται οί έργασίες του Πανελληνίου Συνεδρί

ου Νομαρχών. 

Μετά άπό προσφώνηση του νομάρχη 'Αρκαδίας, 

ελαβε τό λόγο ό Κ . Καραμανλής: 

«Κύριοι νομάρχαι, 

))Σiiς έκάλεσα έδώ διά νά άναζητήσωμεν άπό κοι

νοv τόν τρόπον τής βελτιώσεως τών συνθηκών, ύπό 

τάς όποίας λειτουργεί ή διοίκησις εlς τήν χώραν μας. 

Είναι γνωστόν εlς όλους μας δτι ή καλή διοίκησις 

άποτελεί βασικήν προϋπ15θεσιν διά τήν πρόοδον 
ένός τόπου. Ή προσωπική πείρα καί τά καθημερινά 

παράπονα τών πολιτών άγουν εlς τό άσφαλές συμπέ

ρασμα δτι εlς τήν χώραν μας δέν ύφίσταται ή προϋπό

θεσις αυτή. 

)) Ή καλή διοίκησις είναι άπαραίτητος διά τήν 
ευημερίαν του λαοv. 'Η Πολιτεία εχει ώς άποστολήν 

νά άξιοποιήση καί καλλιεργήση τάς άρετάς του λα

ου. Δέν δυνάμεθα -καί τό διαπιστώνω αυτό μέ λύπην 

μου- νά είπωμεν δτι ή Πολιτεία είναι συγκροτημέ

νη κατά τρόπον πού νά έξυπηρετή τόν πολίτη ν. 'Αν

τί νά συμπαρίσταται εlς τόν λαόν, είναι έμπόδιον εiς 

τήν πραγματοποίησιν τών έπιδιώξεών του. 'Αντί νά 

έξασφαλίζη τάς οlκονομικάς, ψυχολογικάς καί λοι

πάς προϋποθέσεις, αί όποίαι θά έπέτρεπον κατά τρό

πον άνετον τήν έπιδίωξιν τής ευημερίας του, ϊσταται 

φραγμός εiς τήν προσπάθειάν του νά προκόψη. Είναι 

συνεπώς βασική προϋπόθεσις διά τήν πρόοδον του 

εθνους νά όργανωθή διοίκησις καλή διά νά προωθή

ση τήν προσπάθειαν τών πολιτών. 

)) Ή Κυβέρνησις, άφ' ής άνήλθεν εlς τήν άρχήν, 
εχει άποδυθή εlς τήν προσπάθειαν τής άναμορφώσε

ως τής διοικήσεως τής χώρας καί δι ' αυτό τό ταχύ
τερον εθεσεν ύπό μελέτην τό θέμα τής άποκεντρώ

σεως. 

)) 'Η Κυβέρνησις, άποδίδουσα τήν δέουσα ν ση
μασία ν εlς τό θέμα τής ευρείας άποκεντρώσεως καί 

προτοv λάβη τάς άποφάσεις της, ήθέλησε νά άκούση 

τάς άπόψεις τών νομαρχών, οί όποίοι, μέ τήν πλου

σίαν πείραν τήν όποίαν διαθέτουν, δύνανται νά συμ-

βάλουν άποφασιστικά εlς τήν άναμόρφωσιν τής δι

οικήσεως τής χώρας. 

))Δύο είναι τά αίτια τής πλημμελούς λειτουργίας 

τής Πολιτείας μας: 

))]. Ή πολιτική άστάθεια, ή όποία φυσικά δέν 
άποτελεί παράγοντα διά τήν διοικητική ν άνασυγκρό

τησιν τοv τόπου. 'Η ελλειψις τής πολιτικής σταθερό

τητος είναι πρωταρχική αlτία τής κακοδαιμονίας τής 

χώρας μας. Υ Α νευ τής δημιουργίας τών άπαραιτύτων 

συνθηκών πολιτικής σταθερότητος είναι άδύνατον 

νά πραγματοποιηθούν πρόοδοι εlς τόν τομέα τής 

άποκεντρώσεως καί τής αυτοδιοικήσεως. 

))2. 'Η έλλιπής όργάνωσις τής διοικήσεως. 'Εάν 
ή διοίκησις έλειτούργει καλώς, θά ήτο δυνατόν, έν 

μέρει τουλάχιστον, νά έtcανορθωθοvν τά κακά τά 

όποία δημιουργεί ή ελλειψις πολιτικής σταθερότη

τος. 

)) 'Υπάρχουν καί άλλα ι χώρα ι αί όποία ι δέν ύστε
ροvν ήμών εiς πολιτικήν άστάθειαν. Κατοpθώνουν 

δμως χάρις εlς μακράν παράδοσιν τής ύπαλληλίας 

των καί τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν τής διοικήσεως 

νά παρακάμπτουν σκοπέλους εiς τούς όποίους ήμείς 

προσκ6fτομεν. ΥΕχετε προσωπικήν πείραν, διότι 
σείς είσθε τά θύματα τής πλημμελούς αυτής όργανώ

σεως τής διοικήσεως, άλλά καί οί άποδέκται τών πα

ραπόνων καί τών διαμαρτυριών του λαοv. Θέλω νά 

έλπίζω δτι ό πολιτικός κόσμος του τόπου, άντιλαμ

βανόμενος τά αίτια αυτά, θά συμβάλη εlς τήν θερα

πείαν των, ι:J5στε νά βοηθηθή ό λαός καί ή προσπά

θειά του νά άποδώση τό μέγιστον δυνατόν. 'Επανα

λαμβάνω δτι θέλω νά έλπίζω εiς τήν βοήθειαν τοv 

πολιτικού κόσμου, ι:15στε νά διdμορφώσωμεν τό σύ

στημα έκείνο τής διοικήσεως πού θά δώση εlς τόν 

λαόν τήν δυνατότητα νά άναπτυχθή κατά τρόπον άν

ταποκρινόμενον εlς τό καθολικόν αίτημά του. 

))Διά νά καταστή δυνατόν νά άποκτήσωμεν διοί

κησιν ίκανήν, πρέπει νά προβώμεν εlς τήν έκλογήν 

έμψύχου ύλικοv, άλλά καί νά τό πλαισιώσωμεν μέ 

δλας τάς άρμοδιότητας, αί'τινες είναι άπαραίτητοι 

διά τήν καλήν λειτουργίαν του θεσμοv τής αυτοδιοι

κήσεως καί άποκεντρώσεως. Οί πολίται συνήθως 

παραπονιούνται κατά του Κράτους καί συνήθως 

εχουν δίκαιο. 'Όχι τόσον διότι δέν τούς άποδίδεται 

τό δίκαιον, άλλά διότι είναι ύποχρεωμένοι εlς τάς 

έπαφάς των μέ τό Κράτος νά άκολουθήσουν διαδικα

σίαν πού άπαιτεί μακρόν χρόνον καί πολλά εξοδα. 

Οί πολίται εχουν δίκαιον. Είναι άνάγκη νά άπλοποιή

σωμεν τό σύστημα τής διοικήσεως, τό όποίο ν θά πρέ

πει νά κινήται μέ γοργόν ρυθμόν καί νά άπλοποιή

σωμεν τάς σχέσεις άρχών καί πολιτών. 'Εάν εχωμεν 

νομάρχας ίκανούς, έξωπλισμένους μέ πολλάς άρμο

διότητας, είναι δυνατόν έντός δύο εως τριών έτών νά 

φθάσωμεν είς τό lδανικόν σημείον τής άποκεντρώ

σεως καί τής αυτοδιοικήσεως. Πιστεύ~ατέ με, δτι 
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αvτό είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή. Είναι δυνα

τόν καί εϋκολον νά άλλάξη ή μοίρα τού τόπου αvτού, 

έάν ύπάρξουν 200 aνθρωποι μέ ψυχήν καί θέλησιν, 
ίκανοί νά συλλάβουν τήν σημασίαν τής άποστολής 

των. Είναι ψεύδος δτι έλλείπουν τά οΙκονομικά μέσα. 

'Ένα 50% έξ δσων διαθέτει σήμερον τό Κράτος δέν 
φθάνει εlς τόν προορισμόν του λόγω άδυναμιών τής 

διοικήσεως. Τά μέσα ύπάρχουν. 'Ελλείπει δμως ή 

καλή όργάνωσις καί ένίοτε οί κατάλληλοι aνθρωποι. 

'Εάν καί μόνον τά μέσα πού εύρίσκονται εlς τήν 

διάθεσιν τού Κράτους ήτο δυνατόν νά άξιοποιούνται, 

τότε θά ήμπορούσαμεν νά άνακουφίσωμεν τόν λαόν. 

Καί δέν είναι μόνον αvτό, τά μέσα ήμπορούμεν καί 

νά τά πολλαπλασιάσωμεν. 

)) 'Εάν δέν δώσωμεν εlς τόν λαόν αvτόν, άπό τόν 
όποίον ζητούμε θυσίας τού χρήματος καί θυσίας τού 

αί'ματος, τήν δυνατότητα νά άξιοποιήση τάς ίκανό

τητάς του, θά εί'μεθα άναξ ία ήγεσία. 'Ο λαός μας /Jχει 

παλλάς άρετάς. Εvφυίαν, πειθαρχίαν, έργατικότητα 

καί άνεπτυγμένον τ:ό αϊσθημα τού καθήκοντος. Θά 

πρέπει νά καταλαμβάνεται κανείς άπό ίεράν άγανά

κτησιν, πρiiγμα πού συμβαίνει πολλάκις εlς έμέ, 

δταν διαπιστώνη δτι ύπάρχουν τρόποι άντιμετωπί

σεως τών θεμάτων καί τά θέματα δέν άντιμετωπίζον

ται, διότι όλίγοι -εvτυχώς όλίγοι- δέν αΙσθάνονται 

τήν άνάγκην νά άνταποκριθούν εlς τόν ρόλον των. 

))Είναι vβρις πρός τόν λαόν, δταν όλίγοι έπιλή

σμονες τού καθήκοντός των δέν έπιτελούν τόν προο

ρισμόν των. 

))Θά έπεθύμουν νά άκούσω τάς άπόψεις τών κ. κ. 

συνέδρων, οί όποίοι, λόγω τής καθημερινής έπαφής 

των μέ τούς πολίτας καί τής πείρας των -καί ή πείρα 

είναι σοφία έν προκειμένφ-, είναι οί πλέον άρμόδι

οι διά μίαν βαρύνουσαν γνώμην εlς τό θέμα. 'Υπάρ

χει ενα πολύπλοκον σύστημα πού δυσχεραίνει τήν 

έπα φ ή ν λαού καί Κράτους. 'Εκτός τής άνάγκης τής 

άναδιοργανώσεως τών ύπηρεσιών, πρέπει νά κατα

βληθή προσπάθεια άπλουστεύσεως τών σχέσεων τού 

πολίτου μέ τό Κράτος. 

))Προκειμένου νά συζητήσητε έπί τοQ θέματος αv

τού θά σiiς δώσω μερικάς βασικάς συμβουλάς: Νά 

μελετηθή ή άπλοποίησις τής διαδικασίας πού άκο

λουθούμεν. Ά ντί νά άπαιτή χρόνον ένός if δύο μη
νών καί νά διέρχεται 10 στάδια ή διεκπεραίωσις μιiiς 
ύποθέσεως, νά άπαιτή πολύ όλιγώτερον, όπότε θά 

έπέλθη καί άνακούφισις τού δλου /Jργου τής διοική

σεως καί πραγματική άναμόρφωσις τών σχέσεων πο

λιτών καί Κράτους. 'Εκτός τών γενικών οΙκονομι

κών προγραμμάτων, θά ήμπορούσαμεν μέσα εlς 

βραχύ χρονικόν διάστημα νά δημιουργήσωμεν τοπι

κά προγράμματα ίκανά νά άναπτύξουν ετι μiiλλον 

τήν οlκονομίαν τού τόπου. 

)>Οvτως άντιλαμβάνονται τήν προσπάθειαν άνα

μορφώσεως τής διοικήσεως εlς τήν 'Ελλάδα διά τήν 
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πρόοδο ν καί εύτυχίαν τοv τόπου. 'Η προσπάθεια αϋ

τη άξίζει νά άχθfj εiς πέρας. Καί έάν τήν έπιτύχωμεν, 

θά /Jχωμεν κατορθώσει νά δώσωμεν εiς τόν λαόν μίαν 

άποτελεσματικήν βοήθειαν. 'Έντονον αίτημα τοv 

λαοv καί παγία ύπόσχεσις του πολιτικού κόσμου 

ύπfjρξεν έπί ΙΟετηρίδας ή αύτοδιοίκησις καί ή άπο

κέντρωσις. Δέν άποτελεί μόνον έπιτυχίαν τοv λαοv 

άλλά καί πραγματικήν έπιδίωξιν δλων τών κομμά

των. Είναι άνάγκη κάποτε κάποιοι νά άντιληφθοvν 

καί νά ίκανοποιήσουν τό καθολικόν αύτό αίτημα τοv 

λαοv». 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς μεταβάσεώς του στήν Τρί

πολη, ό πρωθυπουργός επισκέφθηκε καί επιθεώρησε 

τά δημόσια εργα πού εκτελοϋνται στήν εύρύτερη πε

ριφέρεια τοϋ νομοί> 'Αρκαδίας καί εγκαινίασε τά aν

τιπλημμυρικά εργα στόν 'Αμφί τα- περιοχή τοϋ 

Μελιγαλfi. 

Στήν επίσκεψη τοϋ πρωθυπουργοί> στήν Τρίπολη 

καί στήν περιοδεία του στήν "Α νω Μεσσηνία αναφέ

ρονται καί τά ακόλουθα δημοσιογραφικά στιγμιότυ

πα: 

Είς τήν αίθουσαν τοϋ «Μαντζουνείου», μετά τόν άγια

σμόν τήν πρωίαν τοϋ Σαββάτου, ανέρχεται εις τό βήμα ό 

νομάρχης 'Αρκαδίας διά ν' aπευθύνη τόν τυπικόν χαιρε

τισμόν πρός τόν παριστάμενον πρωθυπουργόν, τούς ύπουρ

γούς καί τούς συναδέλφους του. 'Αναφέρεται μέ κάποιαν 

διάχυτον νοσταλ γίαν ό νομάρχης ' Αρκαδίας εις τά προη

γηθέντα συνέδρια καί μνημονεύει καί τόν θεσμόν τών έπί 

θητείg νομαρχών. ' Απευθύνεται καί πρός τά παριστάμενα 

μέλη τοϋ ' Υ πηρεσιακοϋ Συμβουλίου κρίσεως . Θά διαφωνή

ση ό γράφων μέ τόν νομάρχην 'Αρκαδίας. Καί ό πρωθυ

πουργός τής 'Ελλάδος θά δικαιώση τόν γράφοντα καί θά 

θεμελιώση τήν διαφωνίαν. Διότι, μόλις aνέρχεται είς τό 

βήμα ό κ. Καραμανλής, εις ενα λόγον του σπανίας άδρότη

τος καί σαφηνείας, θά διαπιστώση δτι ή «καλή διοίκησις, 

θεμελιώδης προϋπόθεσις τής προκοπής τής πολιτείας, 

aπουσιάζει aπό τήν χώραν μας. Καί είς τήν ελλειψιν αότήν 

προστίθεται, ζημιώδης συνεπίκουρος, ή πολιτική aστάθεια 

διά νά ταλαιπωροϋν καί νά δυναστεύουν η)y πολίτην. 

Ό πρωθυπουργός εις τήν Τρίπολιν, ήλθε εις aμεσον 

ψυχικήν έπαφήν μέ τόν λαόν. 'Η έπίσημος χροιά ελειπεν 

aπό τήν ύποδοχήν καί ή όργάνωσις ήτο, ευτυχώς, πλήρως 

aποτυχημένη. Ή εuχαρις διάθεσις, ό δροσερός ένθουσια

σμός τών πολιτών καί τοϋ κ . Καραμανλή ή προσηνής στά

σις, εσπασαν τόν πάγον καί έσκόρπισαν εις τό σκοτεινόν 

περιθώριον τήν «έπίσημον» καί «ύπηρεσιακήν» ύποδοχήν. 

'Απλός αuτός, έφέρθη άπλά πρός τούς άπλούς aνθρώπους. 

Καί οί κάτοικοι τής άρκαδικής πρωτευούσης τόν έδέχθη

σαν καί τόν ηuχαρίστησαν. Καί έχάρισαν εις τόν γράφον

τα τήν άπόδειξιν τής προαναφερθείσης θεωρίας. Τό δίδα

γμα δηλαδή, ij τό συμπέρασμα: Τήν στιγμήν αuτήν, δέν 

λείπουν οuτε ή καλή ήγεσία οuτε ό έθνικός ειρηνικός 

στρατός τών πολιτών. 'Υπάρχουν εις aφθονίαν καί ποιό

τητα. 'Εάν ή διοίκησις δέν φροντίση ν' άξιοποιήση τά 

κεφάλαια αuτά, έάν έξακολουθή τήν νοσταλγίαν τής «ύπη-

ρεσιοκρατίας», ύπάρχει κίνδυνος νά βρεθή είς τό σκοτει

νόν περιθώριον τής «έπισήμου ύποδοχής τοϋ κ. πρωθυ

πουργοϋ έν Τριπόλει» . Διότι ό λαός εχει τόν ήγέτην του 

καί μαζί, δπως πεζή διά μέσου τών όδών τής πόλεως, θά 

τραβήξη τόν δρόμον του. 

'Άλλο ενα εργον, τό όποίον ένεκαινίασεν ό κ. Καρα

μανλής κατά τήν περιοδείαν του προχθές, εlναι τά έγγειο

βελτιωτικά εργα τής πεδιάδος "Α νω Μεσσηνίας, τά γνω

στά ώς εργα τοϋ 'Αμφί τα. 'Ένας χείμαρρος εlναι ό 'Αμφί

τας πού προξενεί, μαζί μέ μερικούς aλλους, τόν Χάραδρον, 

τόν Τσάκωναν κ .λ. π . , ζημίας έπί έκτάσεως 40.000 στρεμμά
των. Αί ζημίαι αuταί κατεβίβαζον τό έτήσιον εισόδημα 

τής πενταμελοϋς οικογενείας -ό κλήρος είναι μόλις 13 
στρέμματα- εις τό aπίστευτον ποσόν τών 4.400 δραχμών! 
Καί κατοικείται ή πεδιάς άπό 3.800 οικογενείας, κάθε μιά 
άπό τάς όποίας πρέπει νά ζήση μέ τό μηδαμηνόν αuτό πο

σόν. 'Ιδού ό λογαριασμός: εισόδημα 283 δραχμών τό μήνα, 
διά νά ζήση μία οικογένεια πέντε aτόμων. 'Όσον κατα

πληκτικόν καί aν φαίνεται, εlναι άληθές. Καί δέν εύρέθη 

κανείς κατά τό παρελθόν νά κάμη μερικά εργα τιθασεύσε

ως τών χειμάρρων αuτών διά νά άπαλλάξη 3.800 οικογενεί
ας άπό τήν πείνα ... Δέν στοιχίζουν πολλά τά εργα αuτά: ' Η 

συνολική δαπάνη ύπελογίσθη εις 14 έκατ. δρχ. 'Ένα πο
σόν, δηλαδή, πού θά καλυφθή μέ δύο έσοδείας, aφοϋ ή 

αuξησις τοϋ έτησίου εισοδήματος τών άγροτών τής περιο

χής θ' άνέλθη εις 7.500.000 δρχ. Αuτά εlναι τά μικρά, τά 
σχεδόν aδάπανα εργα πού δίδουν μεγάλην ώφέλειαν εις 

τούς άγρότας τής γής. Καί τά εργα αuτά έξεκίνησαν έπί 

τέλους διά νά δώσουν μόνον ψωμί, aλλά άρκετό ψωμί, εις 

τούς ταλαιπωρουμένους άνθρώπους τής ύπαίθρου72 • 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1956 

'Ολοκληρώνονται μέ ίδιαίτερη επιτυχία οί εκδη

λώσεις τοϋ Φεστιβάλ 'Αθηνών. 'Ενδεικτικό γιά τή 

θετική aπήχησή του είναι τό σχετικό χρονογράφημα 

τfjς 'Ελένης Βλάχου: 

Τελείωσε τό έφετεινό Φεστιβάλ 'Αθηνών καί σωστό 

καί δίκαιο ε{ ναι νά άναγνωρίση κανείς δτι έπέτυχε . Αuτή ή 

στήλη εχει καί ιδιαιτέρα ύποχρέωση, διότι τήν aνοιξη ε{ χε 

προφητεύσει aκριβώς τό άντίθετο . Εlναι aλήθεια δτι τοϋ 

εlχε γίνει ή πιό πρωτότυπη προδιαφήμισις πού εχει ποτέ 

γίνει σέ φεστιβάλ. 'Ένας άτελείωτος καυγάς liπλωνε πλού

σια συλλογή aπό τά δικά του aπλυτα σέ δλες τίς έφημερί

δες, κανείς δέν l'jσχολείτο νά πή ενα καλό, μιά αισιόδοξη 

πληροφορία γιά τό μελλοντικό πρόγραμμα, καί τό κοινό 

σχηματίζει aπό τίς γκρίνιες, τίς κατηγορίες, τίς καταγγε

λίες, μιά εικόνα πού δέν εlχε τίποτε τό ένθαρρυντικό. «τί 

θά βγή aπό αuτό τό χάος, άπό αuτή τήν άσυναρτησία;)) 

ήταν ή φυσική έρώτησις, δχι μονάχα τοϋ κοσμάκη, aλλά 

καί τών άρμοδίων, τών άνθρώπων πού ήσαν στενά συνδε

δεμένοι μέ τήν δλη όργάνωση . Βρέφος aσθενικό, μέ πα

ρελθόν ένός μόνον χρόνου, δέν εμοιαζε νά εχη καμμιά πι

θανότητα νά έπιζήση, νά τά βγάλη πέρα περιστοιχισμένο 

άπό τόσους έχθρούς. 'Εν τούτοις τά εβγαλε πέρα λαμπρά, 

καί εδωσε ενα πρόγραμμα συγχρόνως πλούσιο καί σοβαρό 

καί ζωηρό καί μοντέρνο, προσέφερε δράμα καί μουσική 

καί χορό καί κωμωδία, οπερα καί πρόζα, χρώμα καί κίνη-
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ση, ηθοποιία καί νειάτα, πείρα, γοuστο καί χάρη, σέ ενα 

σύνολο ώλοκληρωμένης καλής ποιότητος. 'Όλοι εμειναν 

κατά βάθος εκπληκτοι μέ τό έπίπεδο του Φεστιβάλ, πού 

έπέτυχε τό κατόρθωμα νά μήν εχη ούτε ενα ασθενές ση

μείο, οϋτε μιά aποτυχημένη βραδιά. Καί πιό εκπληκτοι 

aπ' δλους ήσαν οί περαστικοί ξένοι ... 73 • 

Τό Φεστιβάλ 'Αθηνών καθιερώθηκε ώς θεσμός 

τό 1955 μέ διάταγμα του ύπουργου Προεδρίας Κυ
βερνήσεως Γεωργίου Ράλλη καί εντάχθηκε στίς άρ

μοδιότητες του ΕΟΤ μέ προϊσταμένη άρχή τό ύπουρ

γείο Προεδρίας. Κύριος καί πρωταρχικός σκοπός 

του Φεστιβάλ ύπήρξε ή άνάπτυξη διεθνους καλλιτε

χνικής κινήσεως κάθε χρόνο στήν 'Αθήνα άπό 'Έλ

ληνες καλλιτέχνες πού διέπρεπαν στό εξωτερικό, 

άλλά καί στήν ίδια τήν 'Ελλάδα, σέ συνδυασμό καί 

μέ τήν πρόσκληση ξένων καλλιτεχνών ή καλλιτε

χνικών συγκροτημάτων. Τό πρόγραμμα θά περιλάμ

βανε συμφωνικές συναυλίες, παραστάσεις όπερας 

καί άρχαίας τραγωδίας, καθώς καί <'iλλες εκδηλώσεις 

εμπνευσμένες άπό τήν έλληνική ίστορία, τή μυθολο

γία καί τή λογοτεχνία. 'Ιδιαίτερη εμφαση δόθηκε 

στήν άρχαία τραγωδία, ή σύγχρονη άναβίωση τής 

όποίας εδωσε ενα μοναδικό μέτρο γενικής εκτιμήσε

ως γιά τήν πνευματική καί καλλιτεχνική ζωή τής 

χώρας. Τό γεγονός αύτό, σέ συνδυασμό μέ τό ύψηλό 

επίπεδο τ&ν καλλιτεχνών πού πήραν μέρος -άνάμε

σά τους ή Μαρία Κάλλας καί ό Δημήτρης Μητρό

πουλος- καί τήν ύψηλή ποιότητα .τ&ν πρώτων εκ

δηλώσεων, καθιέρωσαν τό Φεστιβάλ ώς θεσμό εύρύ

τερης διεθνους άναγνωρίσεως. 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται, στό ύπουργείο 'Εμπορίου, ή κυβερνητική επι

τροπή καπνου καί συζητεί τά μέτρα πού πρέπει νά 

ληφθουν γιά τή διάθεση τ&ν καπνών νέας εσοδείας 

καί τήν προστασία τ&ν' παραγωγών. 

Μετά τή λήξη τής συνεδριάσεως, ό πρωθυπουρ

γός άνακοίνωσε δτι άποφασίστηκε, μέ σκοπό τή στή

ριξη τ&ν παραγωγικών τιμών, ή <iμεση χορήγηση 

στούς καπνοπαραγωγούς πλασματικών δανείων ϋ

ψους 600 έκατ. δραχμών - ποσου αίσθητά μεγαλύ

τερου άπό τό προηγούμενο ετος. 

Οί σχετικές άνακοινώσεις του πρωθυπουργου 

εχουν ώς έξής: 

«'Εκ τής έξετάσεως τής καπνικής καταστάσεως 

προέκυψεν δτι παρά τήν πρωτοφανή εiς δγιων έσο

δείαν τοίι παρελθόντος ετους καί τήν άνώμαλον ποι

οτική ν αύτής σύνθεσιν, χάρις εiς τήν τό πρώτον ύπό 

τής σημερινής Κυβερνήσεως άσκηθείσαν πολιτικήν 

τής έγκαίρου ρυθμιστικής παρεμβάσεως, δχι μόνον 

άπεσοβήθη ή δημιουργία καπνικής κρίσεως, άλλά ή 

δλη κατάστασις έξειλίχθη όμαλώς τόσον άπό άπό-

ψεως άπορροφήσεως τής έσοδείας, δσον καί δια

μορφώσεως τών τιμών. 

))Οϋτω, έκ τών 75!1 έκατ. όκάδων τής έσοδείας 
1955, άπερροφήθησαν μέχρι τοίιδε 68 έκατ. όκάδες, 
έξ ών 57!1 έκατ. ύπό τοίι καπνεμπορίου, 2 ύπό τής 
καπνοβιομηχανίας καί 8!1 διά λογαριασμόν τοίι Κρά
τους. 'Εκ τών άδιαθέτων 7!1 έκατ. όκάδων, 5 έκατ. 
όκάδες περίπου είναι καπνά έσωτερικής καταναλώ

σεως. 

))Αί παραγωγικαί τιμαί διετηρήθησαν κατά γενι

κόν κανόνα εiς ίκανοποιητικά έπίπεδα. Καί ναί μέν ή 

μέση γενική τιμή ιjτο χαμηλοτέρα τής τοίι προηγου

μένου ετους, άλλά τοίιτο όφείλεται εiς τήν σύνθεσιν 

τής έσοδείας, δηλαδή είς τό ηύξημένον ποσοστόν 

τών κατωτέρας ποιότητος καπνών. 

))Πάντως, τό συνολικόν καπνοπαραγωγικόν είσό

δημα έκ τής έσοδείας 1955 ιjταν άνώτερον κατά 2 
δισεκ. δραχμάς περίπου, τοίι άντιστοίχου τής έσο

δείας 1954 άνελθόντος είς 1,7 δισεκ. 
)> 'Οφείλω δμως νά σημειώσω δτι ή άπορρόφησις 

τών καπνών έσωτερικής καταναλώσεως, παρά τήν 

χορηγηθείσαν ύπερεπαρκή χρηματοδότησιν τών κα

πνοβιομηχανιών, σοβαρώς ύστερεί. Ή Κυβέρνησις 

δέν πρόκειται νά μείνη άδιάφορος, θά λάβη δέ προ

σεχώς τά πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην μέτρα. 

)>Ή νέα έσοδεία τοίι 1956 ύπολογίζεται είς 60 
έκατ. όκάδας. 'Η ποιοτική αύτή ς σύνθεσις είναι 

άρίστη. Δικαιολογείται άρα αίσιοδοξία ώς πρός τήν 

διάθεσιν αύτής. 

)>Ή Κυβέρνησις, πρός στήριξιν τών παραγωγι

κών τιμών, άπεφάσισε τήν aμεσον χορήγησιν πλα

σματικών δανείων. 'Ενώ πέρυσι έχορηγήσαμεν 540 
έκατ. δρχ. έπί έσοδείας 75 έκατ. όκάδων, έφέτος έπί 
έσοδείας μόνον 60 έκατ. όκάδων θά χορηγήσωμεν 
580-600 έκατ. Σημειώ δτι διά τήν προπερυσινή ν έσο
δείαν έχορηγήθησαν 332 έκατ. δρχ. ΥΕναντι περυσι

νοίι μέσου κατ' όκaν ένεχύρου έκ 10,10 δρχ., χορη
γοίιμεν έφέτος μέσον ένέχυρον έκ 14 περίπου δρα
χμών. 

)> Τά λοιπά κυβερνητικά μέτρα, άφορώντα κυρίως 
είς τόν καθορισμόν τής ένάρξεως τών άγορών, τήν 

χωρική ν συσκευασίαν τών καπνών καί τήν χρηματο

δότησιν τοίι καπνεμπορίου, θά έξαγγελθοίιν έγκαί

ρως ύπό τοίι ύπουργοίι 'Εμπορίοω>. 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Στά πλαίσια τής σταθερής φροντίδας του πρωθυ

πουργου γιά τήν άναμόρφωση τής πόλεως τής Θεσ

σαλονίκης, είσάγεται στή Βουλή καί ψηφίζεται σχέ

διο Ν .Δ . «περί διαθέσεως περιουσίας 'Ιδρύματος 

Λυσιμάχου Καυτατζόγλου διά τήν άνέγερσιν εν 

ΘεσσαλονίκΊJ 'Εθνικου Σταδίου, ύπό τήν επωνυμία ν 

" Καυτατζόγλειον Στάδιον». 
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3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Μέ τήν εuκαιρία τής συζητήσεως ό.πό τή Βουλή 

Ν.Δ. «περί τουριστικής aξιοποιήσεως καί εκμεταλ

λεύσεως τής εν Βουλιαγμέν1J 'Αττικής 'Εκκλησια

στικής καί Μοναστηριακής περιουσίας», δ ύπουργός 

Προεδρίας Κ. Τσάτσος ύπογραμμίζει τήν aπόφαση 

τής Κυβερνήσεως νά ληφθεί ύπόψη ή εξισορρόπηση 

τοϋ πολυτελοϋς τουρισμοϋ, δ όποίος αποφέρει συ

νάλλαγμα καί ωφελεί οiκονομικά τόν τόπο, καί τοϋ 

λαϊκοϋ τουρισμοϋ στό εσωτερικό, ό δποίος ίκανο

ποιεί τίς ανάγκες διασκεδάσεως καί ύγείας τοϋ λαοϋ: 

«είναι μία aρχή, τήν όποία ή Κυβέρνησις υίοθετεί 

πλήρως». 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντάται, παρουσία τοϋ Ε. 

'Αβέρωφ, μέ τόν 'Αμερικανό ήμιεπίσημο μεσολα

βητή επί τοϋ Κυπριακοϋ, aπεσταλμένο τοϋ ύπουργοϋ 

'Εξωτερικών, Τζούλιους Χόλμς. Κατά τή συνομιλία, 

δ πρωθυπουργός επανέλαβε τή σταθερή θέση του γιά 

τήν ανάγκη αναγνωρίσεως στόν κυπριακό λαό τοϋ 

δικαιώματος τής αότοδιαθέσεως. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Μετά ό.πό οξεία συζήτηση, ψηφίζεται ό.πό τήν 

'Επιτροπή Νομοθετικής 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βου

λής τό Ν. Δ. περί «βασιλικής χορηγίας». 

'Ο ύπουργός τών Οiκονομικών, Χ. Θηβαίος, κα

τά τήν εiσήγησή του διευκρίνησε δτι ώς βασιλική 

χορηγία δέν ύπονοείται ή μισθοδοσία του βασιλέως, 

ό.λλά τό μέρος τοϋ προϋπολογισμοϋ πού καλύπτει τό 

σύνολο τών αναγκαίων δαπανών γιά τή λειτουργία 

τοϋ θεσμοϋ. 

Συγκεκριμένα, μέ τό ύπό ψήφιση νομοσχέδιο 

προβλέφθηκε ή οργανική σύνθεση τοϋ αναγκαίου 

προσωπικου γιά τή λειτουργία των ύπηρεσιών των 

δημοσίων βασιλικών ανακτόρων. Οί βαθμοί, οί aπο

δοχές, ό τρόπος διορισμου καί απολύσεως όρίζονται , 

μετά ό.πό σύμφωνη γνώμη τοϋ μεγάλου αuλάρχη, μέ 

Βασιλικό Διάταγμα, προτάσει τοϋ ύπουργου τών Οi

κονομικών. Παράλληλα, γιά πρώτη φορά, καθοριζό

ταν δτι ασυμβίβαστα πρός τό λειτούργημα τοϋ αuλι

κου καί ό.νακτορικοϋ ύπαλλήλου είναι τά εργα «διοι

κητοϋ, διαχειριστοϋ η εκπροσώπου προέδρου η μέ

λους Διοικητικου Συμβουλίου παρ' οίφδήποτε εν τij 

ήμεδαπij η τij ό.λλοδαπij, Νομικιί} Προσώπφ, εμπο

ρικής η πιστωτικής μορφής, ώς καί πiiσα εμμισθος 

θέσις παρά Φυσικφ η Νομικφ Προσώπφ Ίδιωτικοϋ 

Δικαίου». Τό συνολικό ποσό τής βασιλικής χορηγί

ας όρίστηκε τελικά σέ 11.500.000 δραχμές74 • 

Τρείς ήμέρες μετά τήν ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου, 

ό βασιλεύς Παϋλος aπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή 

τήν ακόλουθη επιστολή: 

«Φίλε κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Επιθυμώ διά τής παρούσης νά έκφράσω ύμίν τάς θερ

μάς μου εuχαριστίας διά τάς ενεργείας σας καί τήν πλήρη 

κατανόησιν τήν δποίαν έπεδείξατε περί τό ζήτημα του κα

θορισμου τής βασιλικής χορηγίας. 

»'Ήδη σάς επιστρέφω ύπογεγραμμένον τό σχετικόν 

Νομοθετικόν Διάταγμα. 'Επί τ(i εuκαιρίg ταύττJ έπιθυμώ 

νά ύπογραμμίσω δτι η βασιλική χορηγία παρέχεται εlς τόν 

βασιλέα διά τήν aξιοπρεπή έμφάνισιν αuτου ώς βασιλέως 

καί δχι διά τήν προσωπικήν του aνεσιν. ·Η ίστορία τής 

έλληνικής δυναστείας άπό του πάππου μου καί έντευθεν 

άποτελεί aψευδή του πράγματος μαρτυρίαν. 

))Τό έκάστοτε uψος τής βασιλικής χορηγίας δρίζεται 

βεβαίως ύπ' εuθύνην τής Κυβερνήσεως. 'Επειδή δμως αu

τη συνδέεται πρός τάς έν τφ έσωτερικφ ώς aνωτάτου aρ

χοντος καί έν τφ έξωτερικφ ώς διεθνους παραστάτου ύπο

χρεώσεις του βασιλέως, θά έπεθύμουν δπως αuτη καθορί

ζηται μακράν παντός θορύβου καί aνευ άμφισβητήσεων. 

))Τουτο δμως , ώς παρατηρώ άπό τά πρακτικά τής 'Επι

τροπής 'Εξουσιοδοτήσεως, δέν συνέβη έν προκειμένφ καί 

δι. αuτό η θέλησίς μου είναι δπως, ανεξαρτήτως τών αναγ

κών τής Αuλής, μή άποδεχθώ τήν καθορισθείσαν αϋξησιν 

τής χορηγίας καί παρακαλώ δπως αuτη μή άναγραφή εlς 

τόν προϋπολογισμόν. 

»Κατόπιν τούτου δίδω εlς τάς άρμοδίας ύπηρεσίας τάς 

άπαιτουμένας έντολάς, δπως άποφασιζομένων ριζικών με

ταβολών εlς τήν ανακτορική ν ζωήν, περιορισθουν αί δαπά

ναι εlς τό έλάχιστον δριον. 

))Τ ή ν aρνησίν μου ταύτη ν οuδ' έπ' έλάχιστον πρέπει 

νά ύπολάβητε, κύριε πρόεδρε, ώς διαφωνίαν μου έπί τής 

δοθείσης παρ, ύμών λύσεως, έφ , δσον αuτη ανταποκρίνε

ται εlς τάς πραγματικάς άνάγκας τής Αuλής, τάς δποίας αί 

άρμόδιοι <iνακτορικαί ύπηρεσίαι σaς κατέστησαν άπό μα

κρου γνωστάς . 

»'Όσον άφορα τόν έγερθέντα περί τούς αuλικούς θόρυ

βον, έπιθυμώ νά σημειώσω δτι η συμμετοχή αuτών εlς διά

φορα συμβούλια χρονολογείται aπό πολλών έτών, έγένετο 

έν γνώσει δλων τών μεταπολεμικών Κυβερνήσεων καί 

παρ , οuδενός μέχρι σήμερον ήγέρθη ζήτημα απαραδέκτου. 

»Είμαι βέβαιος δτι τά ύπηρετουντα εlς τά 'Ανάκτορα 

πρόσωπα, τά όποία έξεπλήρωσαν ευόρκως τά καθήκοντά 

των aπέναντι του Θρόνου θά ήρνουντο τά ίδια νά δεχθουν 

παρομοίους διορισμούς, έάν έκράτει εlς τήν χώραν μας η 

άντίληψις του ασυμβιβάστου . 

))»Ηδη δμως καθιερουται τουτο καί πiiς τις οφείλει νά 

ύποταχθή ένώπιον του Νόμου. 

)) 'Εκφράζω έπί τούτοις τά πρός ύμaς, κύριε πρόεδρε, 
αΙσθήματα έκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης». 

Μετά τή δημοσίευση τής επιστολής στόν ήμερή

σιο τύπο καί τίς συνακόλουθες αντιδράσεις τής aντι

πολιτεύσεως, εκδόθηκε ή ακόλουθη κυβερνητική 

ανακοίνωση : 

« ' Η aντιπολίτευσις καί lδίg δ aρχηγός τών Φιλελευθέ

ρων αγωνίζεται διά τών χθεσινών εlς τάς εφημερίδας δη

λώσεών του νά <iποσείση τάς <iναμφισβητήτους εuθύνας 

του διά τήν εναντι του ζητήματος του καθορισμου τής βα

σιλικής χορηγίας στάσιν του. 
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» Ώς καί ενώπιον τής 'Επιτροπής 'Εξουσιοδοτήσεως 
τής Βουλής άνεπτύχθη, τό θέμα τής άναπροσαρμογής τής 

βασιλικής χορηγίας κατέστη επιτακτικόν άφ' ής άπό του 

παρελθόντος Μα'ίου 1956 διεπιστώθη ή πρός τουτο άνάγ

κη . 'Ακολουθών τήν γραμμήν τής Κυβερνήσεως, καθ' ην 

ό καθορισμός του ποσου τής βασιλικής χορηγίας εδει νά 

τύχη όμοθύμου εγκρίσεως δλου του πολιτικου κόσμου τής 

χώρας, εκπρόσωπος αύτής άπηυθύνθη εiς τούς ήγέτας τών 

εν ττJ ΒουλτJ κομμάτων πρός συνεννόησιν. Πρός τουτο 

άπηυθύνθη άπό του παρελθόντος θέρους καί πρός τόν κ . 

Παπανδρέου εντός τής αiθούσης τής Βουλής, δστις άνε

κοίνωσεν δτι θά άναθέση τάς συνεννοήσεις εκ μέρους του 

κόμματός του εiς τόν κ. Θεμ. Τσάτσον, βουλευτήν ' Αθη

νών . Πράγματι, οί εκπρόσωποι δλων τών κομμάτων συ

νήλθον δίς εiς τό υπουργείον οικονομικών, εiς οϋς άνεκοι

νώθησαν δλα τά στοιχεία καί εδηλώθη δτι ή Κυβέρνησις , 

ενδιαφερομένη μόνον διά τήν λύσιν του ζητήματος, άποδ.έ

χεται πάντα τρόπον η μορφήν. Συνεφωνήθη uπό πάντων 

δπως καθορισθή ή βασιλική χορηγία ώς ποσόν. Βραδύτε

ρον, συνεπείg νέων συνεννοήσεων μετά του κ . Μαύρου, 

βουλευτου ' Αθηνών καί εκπροσώπου του κ. Βενιζέλου, 

εκρίθη μετ' εξέτασιν του ζητήματος δτι εδει πρός όριστι

κήν λύσιν αύτου νά μ ή αύξηθή ή χορηγία, άλλά αί δαπάνα ι 

τών δημοσίων άνακτόρων καί μισθοδοσίαι του πάσης φύ

σεως προσωπικου νά βαρύνη εφεξής τόν προϋπολογισμόν. 

»Μετέβη τότε ό εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως εiς τόν 

κ. Γ. Παπανδρέου, εiς δν άνεκοίνωσε τόν νέον τουτον τρό

πον ρυθμίσεως τής βασιλικής χορηγίας, δστις χαρακτηρί

σας ώς εϋρημα τήν λύσιν ταύτην, άνέθεσεν εκ νέου τήν 

συνεννόησιν διά τήν ρύθμισιν uπό τήν νέαν ταύτην μορ

φήν μετά του κ . Τσάτσου. 

»Μεθ • δ, εν συμφωνίg καί μετ ' liλλων κομμάτων, συνετά

γη τό εiς τήν Βουλήν άχθέν νομοθέτημα. Κατά τάς παρα

μονάς δμως τής συζητήσεως Ι::γινε γνωστόν uπό του Θεμ. 

Τσάτσου δτι οί Βενιζελικοί παλινωδουν, ούτος θά άπουσί

αζεν τής Βουλής κατά τήν ήμέραν τής συζητήσεως άναχω

ρών εiς 'Ιωάννινα καί θά παρεκάλει νά uποστηρίξη τόνο

μοθέτημα εκ μέρους του κόμματος τών Φιλελευθέρων ό κ . 

Τσουκαλaς. Μετά τήν άποκαλυφθείσαν νέαν παλινωδίαν 

άνεβλήθη ή συζήτησις του νομοσχεδίου καί επηκολούθη

σε νέα συζήτησις μεταξύ τών κομμάτων, καθ' ην, uπό τό 

πρόσχημα δτι εlναι άνεπίκαιρον τό ζήτημα, uπανεχώρη

σαν . τά συμφωνήσαντα κόμματα . 'Η Κυβέρνησις επροχώ

ρησεν εiς τήν συζήτησιν του νομοσχεδίου καί τό κόμμα 

τών Φιλελευθέρων εξεπροσωπήθη uπό του κ. Χούτα, άντί 

του κ . Τσάτσου . Συνεπώς, τά περί άκαίρου άνακινήσεως 

του ζητήματος καί άντισυνταγματικότητος του τρόπου ρυ

θμίσεως τής χορηγίας του κ . Παπανδρέου εlναι άτυχη 

εφευρήματα διά νά συγκαλύψουν μίαν liστοχον πολιτικήν 

τακτικήν καί άπροσδόκητον παλινωδίαν» . 

Σέ νεώτερο, έξάλλου, άνακοινωθέν του αύλαρ

χείου, στίς 16 'Οκτωβρίου, άναγγέλθηκε ή παραίτη
ση τεσσάρων αύλικών, μεταξύ τών όποίων καί ό έπί

τιμος ύπασπιστής Χ. Ποταμιάνος, καί ό περιορισμός 

τών όjηανικών αύτών θέσεων σέ δέκα, καθώς καί ή 

άπόφαση του βασιλέως νά κλείσουν τά άνάκτορα 

τών ' Αθηνών, πλήν τών γραφείων, νά περιοριστεί τό 

πάσης φύσεως προσωπικό καί νά έπιβληθουν οiκο

νομίες σ' δλους τούς τομείς. 

Στή διάρκεια συνεντεύξεως πού παραχώρησε πο

λύ μεταγενέστερα, ό Κ. Καραμανλής συγκεφαλαιώ

νει τό δλο θέμα μέ τίς άκόλουθες παρατηρήσεις: 

« 'Η πρώτη άναταραχή, παροδική δμως, παρατη

ρήθηκε στίς σχέσεις μας τό 1956, δταν Ξφερα στή 
Βουλή τό θέμα τής αύξήσεως τής βασιλικής χορηγί

ας. Προτού νά καταθέσω τό σχετικό νομοσχέδιο, συ

νεβούλευσα τόν βασιλέα νά έπιζητήσει καί τή σύμ

φωνη γνώμη τής άντιπολιτεύσεως, γιά ν' άποφευχθεί 

ή συνήθης δημαγωγική έκμετάλλευση τοv θέματος. 

'Ο βασιλεύς μέ βεβαίωσε δτι τόσο ό Παπανδρέου 

δσο καί ό Βενιζέλος δχι μόνο συμφωνούσαν, άλλά 

καί πλειοδοτούσαν έπ' αύτοv. 'Αφοv δμως μέ τόν 

τρόπο αύτό παγίδευσαν τήν Κυβέρνηση, δημιούργη

σαν κατά τή συζήτηση τοv νομοσχεδίου έκτεταμένο 

καί άπρεπη θόρυβο, ό όποίος άνάγκασε τόν βασιλέα, 

μέ έπιστολή, τήν όποία μοv άπηύθυνε, νά παραιτηθεί 

έν τέλει άπό τήν αϋξηση τής χορηγίας. Μέ τό ίδιο 

νομοσχέδιο δμως είχα καθιερώσει καί τό άσυμβίβα

στο τών αύλικών μέ όποιαδήποτε aλλη θέση σέ έται

ρείες ή όργανισμούς. Τό μέτρο αύτό προκάλεσε τά 

παράπονα δλων σχεδόν τών αύλικών καί ίδιαίτερα 

τοv Ποταμιά νου, ό όποίος μοv μετέφερε τήν έπιθυμία 

τοv εύρισκομένου στήν Αύστρία βασιλέως, νά τόν 

έξαιρέσω άπό τό μέτρο αύτό. 'Αρνήθηκα νά τό πρά

ξω, διότι αύτή άκριβώς ή περίπτωση ήταν έκείνη πού 

προκαλούσε σχόλια δυσμενή γιά τό Στέμμα. Γιά τήν 

aρνησή μου αύτή ό βασιλεύς μοv Ξκανε σχετικά πα

ράπονα μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν Αύστρία»75 . 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Η Κυβέρνηση, σε εφαρμογή τών σχετικών 

έξαγγελιών του πρωθυπουργου, Κ. Καραμανλή, άνα

κοινώνει τή λήψη σειράς μέτρων μέ σκοπό τήν άνα

ζωογόνηση τής έπαρχίας . 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τίς άποφάσεις πού δι

αμορφώθηκαν σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του 

πρωθυπουργου, παρέχονται στούς νομάρχες εύρύτε

ρες δικαιοδοσίες γιά νά καταπολεμηθεί ή γραφειο

κρατία, νά ένισχυθουν οί περιφερειακές ύπηρεσίες 

καί νά έπιτευχθεί ή ταχύτερη διεκπεραίωση τών ύπο

θέσεων. ' Ιδρύονται άκόμη εiδικά ταμεία γιά τήν έκτέ

λεση εργων καί ένοποιουνται οί τεχνικές ύπηρεσίες. 

'Αναλυτικά τά νέα μέτρα άναφέρονται σέ άνακοίνω

ση πού έξέδωσε ή Προεδρία τής Κυβερνήσεως: 

« ' Η Κυβέρνησις, πρίν καταλήξη εiς όριστικάς άποφά

σεις διά τήν όλοκλήρωσιν τής διοικητικής άποκεντρώσε

ως, συνεκάλεσεν, ώς γνωστόν, τό Συνέδριον νομαρχών τής 

Τριπόλεως. Κατά τό Συνέδριον ό πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως κ. Κ . Καραμανλής εχάραξε τάς γενικάς κατευθύνσεις , 
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άκολούθως δέ εξετέθησαν καί συνεζητήθησαν μετά τών 

παρακολουθησάντων τάς εργασίας ύπουργών Συντονισμοί> 

καί 'Εσωτερικών αί άπόψεις τών νομαρχών. 'Εν συνεχεί~, 

καί καθ' δλον τό διαρρεί>σαν δεκαήμερον επηκολούθησαν 

εiς 'Αθήνας πολύωροι συσκέψεις τών ύπουργών Συντονι

σμοί>, 'Εσωτερικών καί ΟΙκονομικών μετά όκταμελοί>ς 

επιτροπής εκ νομαρχών καί τών άρμοδίων κεντρικών ύπη

ρεσιών, πρός άποκρυστάλλωσιν τών ληπτέων μέτρων. 

»Χθές τό άπόγευμα συνεκροτήθη ύπό τήν προεδρίαν 

του προέδρου η'\ς Κυβερνήσεως μεγάλη σύσκεψις, εiς f\ν 

ελαβον μέρος οί ύπουργοί Συντονισμοί>, 'Εσωτερικών, 

Βιομηχανίας καί Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, δ ύφυ

πουργός τών ΟΙκονομικών, δ γενικός γραμματεύς του 

ύπουργείου 'Εσωτερικών καί δ γενικός διευθυντής του 

Πολιτικοί> Γραφείου, οί νομάρχαι καί άνώτατοι ύπάλλη

λοι, κατά τήν δποίαν ελήφθησαν αί άκόλουθοι άποφάσεις: 

»' Ολοκληροί>ται ή διοικητική άποκέντρωσις, συνοδευ
ομένη ύπό ουσιαστικής, οΙκονομικής άποκεντρώσεως, μέ 

βάσιν τόν νομόν. Οί νομάρχαι, καθιστάμενοι ουσιαστικοί 

εκπρόσωποι δλοκλήρου τής Κυβερνήσεως, θά είναι ύπεύ

θυνοι εναντι αυτής εφ, δλων τών τομέων τής κρατικής 

δραστηριότητος. Εiδικώτερον, τά ληφθησόμενα μέτρα 

εχουν ώς έξής: 

))Μέ τήν γενικήν άρχήν δτι αί κεντρικαί ύπηρεσίαι θά 

παραμείνουν μόνον ώς δργανα προγραμματισμοί>, καθορι

σμοί> γενικών κατευθύνσεων καί εποπτείας, ώς καί εκτελέ

σεως μεγάλων εργων καί δτι δλη ή ενεργός διοίκησις θά 

μεταβιβασθή εiς τάς περιφερειακάς άρχάς, θά εκδοθοί>ν Β. 

Διατάγματα καί θά ληφθοί>ν καί τι να συμπληρωματικά νο

μοθετικά μέτρα διά τήν μεταβίβασιν εκ του κέντρου δλων 

τών άρμοδιοτήτων αί δποίαι διευκολύνουν τόν πολίτη ν εiς 

τήν επιτόπιον διεκπεραίωσιν τών ύποθέσεών του καί τήν 

διοίκησιν εiς τήν άμεσον επίλυσιν τών προβλημάτων. Τά 

σχετικά Β. Διατάγματα, ώς καί αί άπαιτούμεναι νομοθετι

καί διατάξεις είναι ηδη ετοιμα εν σχεδίφ. 

))Τά θέματα τής εκκαθαρίσεως τής άνταλλαξίμου περιου

σίας καί τής εκδόσεως τών άγροτικών παραχωρητηρίων, 

τά όποία επί τόσα ετη εβασάνισαν τόν πληθυσμόν τής 

ύπαίθρου, θά επιλυθοί>ν δι' εΙδικών νομοθετημάτων, ή 

σύνταξις τών δποίων άνετέθη ηδη εiς τάς άρμοδίους ύπη

ρεσίας. Βασική γραμμή αυτών θά είναι ή επιτόπιος διενέρ

γεια τής άπαιτουμένης διαδικασίας καί ή ταχεία περάτωσις 

αυτής. 

))Πρός καλυτέραν καί οiκονομικωτέραν συγχρόνως όρ

γάνωσιν τής οΙκονομικής άποκεντρώσεως, θά ίδρυθή εiς 

εκαστον νομόν εiδικόν ταμείον, εiς τό δποίον θά συγχω

νευθοί>ν τά τ] δη ύπάρχοντα Ταμεία 'Οδοποιίας, Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας καί Δασών κ.λ.π. Τό εiδικόν τοί>το ταμείον 

θά επιχορηγήται καί ύπό του Κράτους καί θά εχη ώς σκο

πόν τήν εκτέλεσιν τών τοπικών εργων δδοποιίας, άναπτύ

ξεως τής γεωργίας, μικρών κοινωφελών εργων, σχολείων 

καί κοινωνικής προνοίας κ.λ.π. 

))Οί νομάρχαι θά συντάσσουν εγκαίρως πρό του τέλους 

έκάστου ετους, κατόπιν γνώμης του Νομαρχιακοί> Συμ

βουλίου, εiς τό δποίον ώς γνωστόν μετέχουν καί αίρετά 

μέλη, τόν προϋπολογισμόν διά τό έπόμενον ετος τής περι

φερείας των, εiς τόν δπQίον θά περιλαμβάνουν πλήρη μελέ

τη ν περί τών πάσης φύσεως άναγκών τής περιφερείας των 

καί συyκεκριμένας προτάσεις περί τών εκτελεστέων εργων 

τοπικής η καί ευρυτέρας σημασίας. 'Η Κυβέρνησις θά 

λαμβάνη Ιδιαιτέρως ύπ' δψιν τάς προτάσεις ταύτας κατά 

τήν σύνταξιν του γενικοί> προϋπολογισμοί> καί του ετησίου 

προγράμματος τών επενδύσεων. 

))Εiς τούς νομάρχας θά μεταβιβάζωνται καθ' εκαστον 

ετος απασαι αί συνήθως επαναλαμβανόμεναι δαπάναι του 

τακτικοί> προϋπολογισμοί>, οϋτως οοστε νά μή &ναγκάζων
ται διά τήν πραγματοποίησιν καί τής παραμικρaς άκόμη 

δαπάνης νά άναμένουν τήν εγκρισιν του κέντρου. 'Επίσης, 

αί πιστώσεις τών επενδύσεων θά μεταβιβάζωνται εiς τούς 

νομάρχας εγκαίρως καί άνευ γραφειοκρατικών διατυπώ

σεων. 

))Κατ' άρχήν άποτελεί εiλημμένην άπόφασιν τής Κυ

βερνήσεως, δπως επανδρώση τάς περιφερειακάς ύπηρεσί

ας μέ τό άπολύτως άπαραίτητον, τεχνικόν iδία, προσωπι

κόν. 'Επίσης θά ενισχυθοί>ν αί τεχνικαί περιφερειακαί 

ύπηρεσίαι διά διοικητικοί> προσωπικοί>, οϋτως οοστε νά 

άπαλλαγοί>ν οί τεχνικοί τής εκτελέσεως λογιστικών καί 

διοικητικών εργασιών. 'Η εξεύρεσις του άπαιτουμένου 

προσωπικοί> θά γίνη κυρίως δι' άποσυμφορήσεως τών κεν

τρικών ύπηρεσιών, αί δποίαι θά άπαλλαγοί>ν, κατά τά εν 

άρχτί λεχθέντα δλων τών τρεχούσης καί λεπτομερειακής 

φύσεως άρμοδιοτήτων. 

))'Όλαι αί περιφερειακαί ύπηρεσίαι θά άποτελοί>ν όρ

γανικάς μονάδας τής νομαρχίας καί θά κατευθύνωνται ύπό 

του νομάρχου, ύπό τάς γενικωτέρας δδηγίας του κέντρου. 

Οί νομάρχαι, διά νά άπαλλαγοί>ν άπό τόν γραφειοκρατικόν 

φόρτον καί νά άφοσιωθοί>ν άπερίσπαστοι εiς δημιουργικόν 

εργον, θά χρησιμοποιοί>ν ευρύτατα τό μέσον τής εξουσιο

δοτήσεως τών προϊσταμένων τών περιφερειακών ύπηρεσι

ών πρός διεκπεραίωσιν τών διοικητικών ύποθέσεων. Τά 

ποικιλώνυμα συμβούλια καί επιτροπαί θά περιορισθοί>ν εiς 

τόν άπολύτως άναγκαίον άριθμόν, περιοριζομένων συγχρό

νως τών άρμοδιοτήτων καί τής συνθέσεώς των. Γενικώς θά 

άπλουστευθή ή γραφειοκρατική διαδικασία καί θά καταρ

γηθοί>ν αί σήμερον άπαιτούμεναι πολλαπλαί διατυπώσεις, 

πιστοποιητικά κ.λ.π . 

)) 'Απεδείχθη εκ τής πείρας δτι αί κατετμημέναι καί μ ή 
συντονιζόμεναι τεχνικαί ύπηρεσίαι άρμοδιότητος του αυ

τοί> η περισσοτέρων ύπουργείων, τών δποίων μάλιστα με

ρικαί διοικοί>νται άπ' ευθείας εκ του κέντρου, άποτελοί>ν 

σοβαρόν εμπόδιον διά τήν εγκαιρον καί άρτίαν εκτέλεσιν 

τών εργων. 'Απεφασίσθη ώς εκ τούτου δπως εiς εκαστον 

νομόν συγχωνευθοί>ν δλαι αί τεχνικαί ύπηρεσίαι καί ύπα

χθοί>ν αύται ύπό ένιαίαν διεύθυνσιν ύπό τάς διαταγάς καί 

τήν εποπτείαν του νομάρχου . Διά του μέτρου τούτου, ώς 

καί δι' άλλων άφορώντων εiς τήν ταχυτέραν σύνταξιν 

τεχνικών μελετών καί τήν εγκαιρον χρηματοδότησιν, θά 

επιτευχθή ταχεία καί άρτιωτέρα εκτέλεσις τών εργων. 

))'Όλαι αί νομαρχίαι του Κράτους θά εφοδιασθοί>ν διά 

τών άπολύτως άπαραιτήτων μηχανημάτων εκτελέσεως ερ

γων. 'Η διοίκησις καί ή διαχείρισις τών μηχανημάτων θά 

άνατεθή άποκλειστικώς εiς τήν Τεχνικήν Διεύθυνσιν του 

νομοί>. Διά του τρόπου τούτου προβλέπεται δτι θά ενισχυ

θή ετι περισσότερον ή προσπάθεια τής ταχυτέρας καί οi

κονομικωτέρας εκτελέσεως τών εργων. Θά γίνη εκκαθάρι

σις του ύπάρχοντος μηχανικοί> εξοπλισμοί> τής χώρας καί 

θά διατεθοί>ν αί άναγκαίαι πιστώσεως διά τήν προμήθειαν 

του άπαιτουμένου πρός συμπλήρωσιν καινουργοί>ς μηχα-
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κοu έξοπλισμοu. 

»Δι' δλων των άνω-rέρω άποφασισθέντων μέτρων διοι

κητικής, οίκονομικής καί τεχνικής άποκεντρώσεως προσ

δοκάται δτι έντός μικροί> χρονικοί> διαστήματος θά δοθή 

ρυθμός ταχύτατος είς τήν διοίκησιν, θά άξιοποιηθή ή ελ

ληνική γή καί οί λοιποί πλουτοπαραγωγικοί πόροι του 

τόπου καί θά άναζωογονηθή ή τόσον παραμεληθείσα μέχρι 

σήμερον έπαρχία». 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο ύπουργός των Οίκονομικών, σέ ό.πάντηση 

σχετικοί> αίτήματος τής ΑΔΕΔ Υ, δηλώνει δτι ή Κυ

βέρνηση ό.δυνατεί νά χορηγήσει καί νέα αϋξηση 

στούς μισθωτούς δημόσιους ύπαλλήλους. Τό περιε

χόμενο των δηλώσεών του, δπως ό.ποδόθηκε περιλη 

πτικά στόν τύπο, εχει ώς έξης: 

«Ι . Ή Κυβέρνησις έντός τοu 1956 προέβη πρός τούς 
ύπαλλήλους είς διαφόρους παροχάς 468 έκατ . δρχ. , έκ 

των δποίων τό μεγαλύτερον μέρος ύπό μορφήν άμέσων 

άπολαβών πού άντιστοιχοuν πρός μέσην αuξησιν 11% τών 
μισθών. 

»2. Πέραν τούτων διέταξε καί άλλα άνακουφιστικά μέ
τρα, δέν πρόκειται δμως νά χορηγήση νέαν αuξησιν. 

»3. Οί σημερινοί πραγματικοί μισθοί, συγκρινόμενοι 
πρός τούς προπολεμικούς βάσει του τιμαρίθμου, εlναι 

άνώτεροι κατά 30-40%. 'Αλλά καί έν συγκρίσει πρός τό 
1950 καί τό 1953 αί πραγματοποιηθείσαι εκτοτε αύξήσεις 
των μισθών των εχουν ύπερβή τήν αuξησιν του τιμαρίθμου . 

Συγκεκριμένως, ένώ άπό τοu 1950 δ τιμάριθμος ηύξήθηκε 
κατά 64%, οί μισθοί ηύξήθησαν κατά 75-84%. 'Ομοίως, 
ένώ άπό του 1953 δ τιμάριθμος ηύξήθη κατά 37%, οί μισθοί 
ηύξήθησαν κατά 46-53%. 

»4. 'Επί συνόλου έξόδων τοu προϋπολογισμοί> I 0.800 
έκατ . δρχ. , διατίθενται διά μισθούς καί συντάξεις 4. 750 
έκατ. δρχ., δηλαδή τό ήμισυ περίπου. ~Αν είσηκούοντο αί 

άξιώσεις, τάς δποίας διατυπώνει ή ΑΔΕΔ Υ, ή όποία ζητεί 

νέον μισθολόγιον μέ βάσιν 1.600 δρχ. μηνιαίον μισθόν κα
τωτέρου ύπαλλήλου καί 8.000 άνωτάτου, θά έπεβαρύνετο δ 
προϋπολογισμός μέ νέας δαπάνας 6.690 έκατ . δρχ., τά 

όποία θά έκαλείτο νά πληρώση δ λαός μέ νέους φόρους 

70% ή θά έξευρίσκοντο μέ εκδοσιν νέου χαρτονομίσματος, 
δπότε θά ώδηγούμεθα είς τόν πληθωρισμόν καί τήν κατα

στροφήν. 

»5. 'Αλλά καί άπλή αuξησις 10% τών ύπαλληλικών μι
σθών, θά έσήμαινε δαπάνην 500 έκατ., ή όποία διά νάκα
λυφθή θά ε πρεπε νά αύξηθή δ φόρος του εισοδήματος κατά 

50%. 
»6. 'Η ΑΔΕΔ Υ φρονεί δτι ή αuξησις τοu είσοδήματος 

έπιτρέπει νέους φόρους, πράγμα άπαράδεκτον. Ζητεί ώσαύ

τως νά έξευρεθοuν νέοι πόροι χάριν τών ύπαλληλικών μι

σθών, άπό πηγάς άνεπαρκείς, δπως π.χ. άπό τήν πάταξιν 

τής φοροδιαφυγής, άπό τά έπιτόκια τοu είς τό έξωτερικόν 

κατατεθειμένου συναλλαγματικοί> άποθέματος, τά όποία 

δμως δέν ύπερβαίνουν τά 50-150 έκατ. δρχ. καί έξ αύτών 
μικρόν μόνον μέρος άνήκει είς τό δημόσιον κ.λ.π.». 

Στίς 15 'Οκτωβρίου, ό ύπουργός Οίκονομικών θά 

ό.νακοινώσει δτι ή Κυβέρνηση ό.ποφάσισε νά χορη

γήσει στούς διοικητικούς ύπαλλήλους των κεντρι

κών ύπηρεσιών των ύπουργείων μηνιαίο έπίδομα 

κατ' ό.ποκοπήν ύπερωριακής έργασίας. Τό έπίδομα, 

δπως ό.ναφερόταν, θά δοθεί καί στούς περιφερεια

κούς διοικητικούς ύπαλλήλους των κεντρικών ύπη

ρεσιών πού ύπηρετοϋν στήν περιφέρεια τής τέως δι

οικήσεως πρωτευούσης. 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, ό.παντa σέ δηλώσεις τοϋ νέου 

'Αμερικανοί> πρέσβη στήν 'Αθήνα, Τζώρτζ » Αλλεν. 

'Ο 'Αμερικανός διπλωμάτης, σέ δμιλία του στό 

«Πρόπελλερ Κλάμπ», ε{χε παρατηρήσει σχετικά μέ 

τήν ό.μερικανική στάση στό Κυπριακό: 

«Πιστεύομεν δτι ή μόνη δυνατή διευθέτησις εlναι ή 

μέσω διαπραγματεύσεων . Ούδείς όργανισμός ύφίσταται, 

δστις νά δύναται νά έπιβάλη μόνιμον λύσιν. Αί ' Ηνωμέναι 

Πολιτείαι δέν δύνανται βεβαίως νά πράξουν τοuτο, ούτε 

καί έπιθυμοuν νά προβοuν είς τοιαύτην ένέργειαν. 'Αφ' 

έτέρου, ή Γενική Συνέλευσις τοu ΟΗΕ δέν δύναται καί 

αύτή νά πράξη τοuτο. 

»ΥΟθεν, αί Ήνωμέναι Πολιτείαι κατέβαλον συνεχείς 

προσπαθείας -καί θά έξακολουθήσουν πράττουσαι του

το- δπως συντελέσουν είς τήν δημιουργίαν άτμοσφαίρας, 

έντός τής δποίας θά ε{ναι δυνατή ή διεξαγωγή περαιτέρω 

διαπραγματεύσεων, παρέχουσαι τήν έπί του προκειμένου 

συμπαράστασίν των μέ κάθε κατάλληλον μέσον καί εχου

σαι συναίσθησιν του γεγονότος, δτι δέν είμεθα μεταξύ τών 

άμέσως άναμεμιγμένων μερών. 

»Διακαώς πιστεύω δτι τοιαuται διαπραγματεύσεις ijθε

λον δδηγήσει τελικώς είς μίαν διευθέτησιν· πιθανόν όχι είς 

διευθέτησιν, ήτις άπολύτως θά ίκανοποιήση οίονδήποτε 

των έν λόγφ μερών, άλλ ' είς μίαν διευθέτησιν διά τής 

δποίας θά ίκανοποιηθοuν τουλάχιστον τά κατ' έλάχιστον 

δριον αίτήματα δλων των ένδιαφερομένων. 

»'Αναγνωρίζω δτι ή παροuσα διακήρυξις τής άμερικα

νικής πολιτικής δέν θά ίκανοποιήση δσους άπαιτοuν τήν 

κατ' άπόλυτον τρόπον άνάληψιν ύποχρεώσεων. Πάντως, 

δέν εχει σημασίαν κατά πόσον ή άμερικανική πολιτική 

έπικροτείται η καταγγέλλεται είς οίανδήποτε δεδομένην 

στιγμήν . 'Ό,τι εχει σημασίαν εlναι τό άπώτερον άποτέλε

σμα τής έν λόγφ πολιτικής». 

'Ο Κ. Καραμανλής, ό όποίος βρισκόταν στίς 

Σέρρες, δήλωσε αύθημερόν: 

«Ό πρεσβευτής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κ. 

» Αλλεν ώμίλησε προφανώς μέ ρεαλισμό ν, άλλά νο

μίζω δτι, παρά τήν εΙλικρινή συμπάθεια ν τήν δποίαν 

έξεδήλωσε διά τήν 'Ελλάδα, δέν έξετίμησε πλήρως 
τήν τοποθέτησίν της. Ή 'Ελλάς γνωρίζει, δπως καί 

δ κ. » Αλλεν, δτι ή Γενική Συνέλευσις τοv ΟΗΕ δέν 

έχει πρακτικά μέσα έπιβολής τών άποφάσεών της. 

'Αλλά γνωρίζει έπίσης δ τι αί άποφάσεις αύταί δέν 

στεροvνται ήθικής δυνάμεως καί σημασίας. 'Η 'Βλ-
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λάς, έάν προσφεύγη εlς τά 'Ηνωμένα "Εθνη, προ

σφεύγει διότι ή βρετανική Κυβέρνησις δέν προσέφε

ρε λύσεις ώς έκείναι τάς όποίας ύπαινίσσεται ό κ. 

"Αλλεν. 

» 'Ασφαλώς εlς τάς διεθνείς διαφοράς ή όδός τών 
διαπραγματεύσεων ε{ ναι λυσιτελεστέρα. 'Αλλά ή 

όδός αϋτη προϋποθέτει κατάλληλον συνομιλητήν. 

Οί Κύπριοι έπί μακρόν χρόνον έπεχείρησαν διά τής 

όδοv τών διαπραγματεύσεων νά εϋρουν παρά τοίς 

Βρετανοίς κατανόησιν, ε{ναι δμως γνωστά τά άποτε

λέσματα αuτής τής προσπαθείας. 

»'Η 'Ελλάς κατόπι ν τούτου θά ύποστηρίξη τήν 

προσφυγή ν της εlς τά 'Ηνωμένα VΕθνη, διότι τοvτο 

άποτελεί σήμερον δι, αuτήν τόν μόνον τρόπον διε

θνοvς προβολής τής φωνής των Κυπρίων)). 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Στό πλαίσιο τής πολιτικής ένός συγκρατημένου 

οικονομικοϋ «άνοίγματος)) πρός τίς χώρες τής άνα

τολικής Εύρώπης καί τή Σοβιετική 'Ένωση, δ Κ. 

Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή συμμετο

χή τών Π. Παπαληγούρα καί Ν. Μάρτη. Σχετικά 

άποφασίζεται ή άποστολή άντιπροσωπείας στή Σο

βιετική 'Ένωση, ύπό τόν ύφυπουργό 'Εμπορίου, μέ 

σκοπό τή διαπραγμάτευση εμπορικών καί οικονομι

κών θεμάτων. 

Μετά, πράγματι, τήν άρχική τοϋ 1953, θά ύπο
γραφεί, στίς 19 'Ιανουαρίου τοϋ 1957 στή Μόσχα, 
νέα έλληνοσοβιετική εμπορική σύμβαση. Σύμφωνα 

μέ τούς δρους της, ό όγκος τών συναλλαγών μεταξύ 

των δύο χωρών, στή διάρκεια τοϋ ετους 1957, θά τρι
πλασιαστεί σέ σχέση μέ τόν άντίστοιχο τοϋ 1956. 
'Επιπλέον, ή σοβιετική πλευρά θά άπορροφήσει 

σημαντική ποσότητα έλληνικών άγροτικ&ν προϊόν
των καί ή έλληνική θά εισαγάγει άξιόλογες ποσότη

τες πετρελαίου άπό τήν ΕΣΣΔ. 

Παρά τόν εντοπισμό τής βελτιώσεως τών διμερών 

έλληνοσοβιετικών σχέσεων στό οικονομικό άπο

κλειστικά πεδίο, δ 'Αμερικανός επιτετραμμένος 

στήν 'Αθήνα, Τζαίημς Πένφιλντ, θά επισημάνει, τό 

Νοέμβριο τοϋ 1957, τήν «άποδέσμευσψ τής 'Ελλά
δος άπό τήν φιλοαμερικανηcή πολιτική πού είχε 

άκολουθήσει μετά τό 1944: 

«'Απέναντι στή Σοβιετική 'Ένωση καί τόν άνατολικό 

συνασπισμό, ή στάση τής 'Ελλάδος κατά τό τελευταίο ένά

μισυ ετος παρουσιάζει, σέ επιταχυνόμενο ρυθμό, liμβλυση 

καί ή έλληνική Κυβέρνηση ζητεί λιγότερο συχνά τίς συμ

βουλές μας σ' δ,τι άφορίi τίς σχέσεις της μέ αύτό τό 

"μπλόκ"»76 • 

'Ο διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, καί τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 

καί 'Αθηνών, Ι. Παρασκευόπουλος, οί όποίοι άντι

προσώπευσαν τή χώρα στήν ετήσια σύνοδο τής Διε

θνοϋς Τραπέζης 'Ανασυγκροτήσεως καί τοϋ Διε-

θνοϋς Νομισματικοϋ Ταμείου, κατετόπισαν τόν πρω

θυπουργό γιά τά άποτελέσματα τής άποστολής τους. 

Ειδικότερα, τόν διαβεβαίωσαν δτι εχει ενισχυθεί ή 

έμπιστοσύνη τών οικονομικών κύκλων τών ΗΠΑ με

τά τή διαπίστωση δτι εχουν επιτελέσει σημαντικά 

βήματα πρός τήν κατεύθυνση τής οικονομικής στα

θερότητας καί προόδου τής χώρας. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Δημοσιεύεται τό πλήρες κείμενο προκηρύξεως 

τοϋ Γ. Γρίβα-Διγενή πρός τήν έλληνική Κυβέρνηση 

καί τούς άρχηγούς τών έλληνικών πολιτικών κομμά

των. 'Ο άρχηγός τής ΕΟΚΑ διαδηλώνει τήν «ύποχρέ

ωσή)) του, «κατά τήν κρίσιμον αύτήν στιγμήν, καθ' 

ην τό Κυπριακόν θά προσαχθή έκ νέου ενώπιον τοϋ 

ΟΗΕ)) νά καταστήσει «γνωστάς τάς άπόψεις του καί 

έκείνο τό όποίον άναμένει άπό τόν πολιτικόν κόσμον 

τής ελευθέρας Πατρίδο<;)). 

Συγκεκριμένα ζητεί «νά σχηματισθή εν έθνικόν 

μέτωπον, άρραγές, ώστε ή φωνή έπί τοϋ Κυπριακοϋ 

νά άπηχή τήν τοιαύτην δλοκλήρου τοϋ εθνους καί 

όχι μόνον τοϋ κυβερνώντος κόμματος, νά διαδηλωθή 

ή άμετάκλητος άπόφασις τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ δπως 

διε~δικήση διά παντός μέσου τό νόμιμον δικαίωμα 

τής αύτοδιαθέσεως, νά καταγγελθοϋν αί βάρβαροι καί 

άπάνθρωποι μέθοδοι τών "Αγγλων)) καί «νά ζητηθή ή 

άποστολή εξεταστικής έπιτροπής πρός διαπίστωσιν 

των διαπραχθέντων εγκλημάτων ύπό των άγγλικών 

άρχών τής Κύπρου καί οί ύπεύθυνοι νά παραπεμ

φθοϋν εις διεθνές δικαστήριον)), καί τέλος «νά έκ

φρασθή ή πικρία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τής Κύπρου, 

διότι οί διάφοροι διεθνείς όργανισμοί καί όργανώ

σεις έκώφευσαν μέχρι σήμερον εις τήν φωνήν του)). 

Καί ή προκήρυξη καταλήγει: 

«'Εάν, παρά πίiσαν ελπίδα, καί τήν φοράν αύτή ν δ ΟΗΕ 

κωφεύση είς τήν φωνήν του Πανελληνίου, ήμείς μέν θά 

συνεχίσωμεν μέ μεγαλυτέραν σφοδρότητα καί άποφασι

στικότητα τόν άγώνα, εστω καί ε<iν πρόκειται νά γίνωμεν 
δλοκαύτωμα, διά τόν πολιτικόν δμως· κόσμον τής 'Ελλά

δος γεννίiται ζήτημα επί τής μελλοντικής τηρητέας στά

σεως εναντι τών διαφόρων διεθνών οργανισμών, έφόσον 

ούτοι δέν επιζητουν τήν έφαρμογήν τών άρχών του δικαίου 

καί τής ήθικής, άλλά γίνονται κονίστρα άνηθίκων παζα

ρευμάτων δπου επικρατεί ή σκοπιμότης καί ή συναλλαγή». 

Προτοϋ δοθεί στή δημοσιότητα τό πλήρες κείμε

νο τής προκηρύξεως, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, 

Ε. 'Αβέρωφ, άφοϋ είχε πληροφορηθεί δτι, σύμφωνα 

μέ προγενέστερο τηλεγράφημα, δ άρχηγός τής 

ΕΟΚΑ είχε ζητήσει «ένιαίον έθνικόν μέτωπον εξ 
δλων τών κομμάτων ... εις τρόπον ώστε ή κυπριακή 
ύπόθεσις νά ύποστηρίζεται άπό μίαν ένιαίαν παρά

ταξιν καί όχι μόνον άπό τό εν τΌ έξουσί~ κόμμα)), 

δήλωσε στά 'Ιωάννινα, μεταξύ άλλων: 
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«Διά πρώτην φοράν ζητείται δημιουργία 'Εθνικοί> 

'Απελευθερωτικοί> Μετώπου περιλαμβάνοντος δλα, τονί

ζω δλα, άνεξαιρέτως τά κόμματα. 'Επίσης, διά πρώτην φο

ράν ζητείται ή εφαρμογή εξωτερικής πολιτικής, τήν δποί

αν μόνον δμάδες των liκρων πρεσβεύουν. τέλος, διά πρώ

την φοράν επιδιώκεται ή δημιουργία πολιτικοί> σάλου τήν 

παραμονήν τής μάχης του ΟΗΕ. 'Αρνοί>μαι νά άναγνωρί

σω τόν γενναίον καί πατριώτην Διγενή εiς αuτάς τάς σκέ

ψεις. 'Αλλά άνεξαρτήτως τούτου εiς τήν άκριτικήν αuτήν 

γήν πού μiiς ετίμησε διά συντριπτική(; πλειοψηφίας θά δη

λώσω καί τά έ,ξής : Τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής χώρας, 
τήν όποίαν εδημιούργησαν επί 130 ετη τά αtματα καί οί 
ίδρωτες των 'Ελλήνων, τήν καθορίζει άποκλειστικii>ς ή 

Κυβέρνησις, fiν εκλέγουν οί 'Έλληνες . Τοί>το θά συνεχι

σθή άκλονήτως, έφόσον εχομεν τήν έμπιστοσύνην του βα

σιλέως καί τής Βουλής καί ε1:μεθα βέβαιοι δτι έκτελοί>μεν 

εiς τό άκέραιον τό καθήκον μας εναντι τfjς 'Ελλάδος καί 

εναντι τής Κύπρου. 

»Αί χείρες του Καραμανλή καί των ύπευθύνων συνερ

γατών του δέν τρέμουν εiς τό πηδάλιον. 'Αντιθέτως τό 

κρατοί>ν μέ θάρρος καί άποφασιστικότητα, καλύπτουν τά 

βασικά συμφέροντα τής χώρας καί προωθοί>ν νικηφόρως 

τήν ίεράν ύπόθεσιν τής Κύπρου». 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Η Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 

τής Εύρώπης, μέ ψήφους 59 εναντίον, 27 ύπέρ καί 5 
άποχές άπέρριψε πρόταση του 'Έλληνα άντιπροσώ

που γιά τήν άποστολή επιτροπής ερεύνης στήν Κύ

προ, τήν όποία χαρακτήρισε ώς <ψή επείγουσα» καί 

τήν παρέπεμψε στήν 'Επιτροπή των γενικων ύποθέ

σεων του Συμβουλίου, προκειμένου νά ύποβάλει 

σχετική είσήγηση στή Συνέλευση. Ό ύπουργός 

άνευ Χαρτοφυλακίου, Γ. Κασιμάτης, δήλωσε ενώ

πιον τής Συνελεύσεως ότι ή 'Ελλάδα ε{ ναι άπογοη

τευμένη άπό τή στάση του όργανισμοu στό Κυπρια

κό καί ύπαινίχθηκε τό ενδεχόμενο άποχωρήσεώς της 

άπό τό Συμβούλιο τής Εύρώπης. 'Ο 'Έλληνας άντι

πρόσωπος τόνισε άκόμη ότι ή Κυβέρνησή του εμμέ

νει στήν προσφυγή καί άποδέχεται τή συγκρότηση 

επιτροπής μόνο άπό ούδέτερα μέλη, προκειμένου, 

μετά άπό επιτόπια ερευνα στήν Κύπρο, νά διαπιστω
θεί ή θέληση του πληθυσμοu. 

'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) συνέρχε

ται ή εξ ύπουργων Οίκονομική 'Επιτροπή καί εξετά

ζει τά θέματα του ελαιολάδου καί των ελαιων. Σχετι

κά άποφασίζεται νά επιτραπεί ή άπεριόριστη εξαγω

γή πυρηνελαίου, νά επιτραπεί ή εξαγωγή τυποποιημέ

νου ελαίου οξύτητας κάτω των 2 βαθμων καί μέχρι 
του ποσοu των 5.000 τόνων, νά άγοράζει τό Κράτος 
κάθε προσφερόμενη ποσότητα στά κέντρα παραγω

γής άντί 20 δραχμων τήν όκά γιά ελαιο 5 βαθμων καί, 
τέλος, νά καταβάλει ή Κυβέρνηση προσπάθειες, κα

τά τή σύναψη εμπορικων συμβάσεων μέ άλλες χω-

ρες, ώστε νά διαθέτει όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη 

ποσότητα βρώσιμων ελαιων. 

Εrναι άξιοσημείωτο ότι ή ετήσια ελαιοπαραγωγή 

-γύρω στούς 146.000 τόνους, όπως ύπολογίζεται
θά ε{ναι άνώτερη άπό τήν άντίστοιχη του ετους 1955. 

Στή γενικότερη πολιτική τής Κυβερνήσεως, σχε

τικά μέ τό θέμα του ελαιολάδου, άναφέρεται, σέ πρό

σφατο σημείωμά του, δ τότε ύφυπουργός 'Εμπορίου 

Ν. Μάρτης: 

<Πό ετος 1956 εφηρμόσθη γιά πρώτη φορά μία άπλή καί 
ενιαία ώς ή μόνη δυνατή πολιτική επί του ελαιολάδου, ή 

όποία εκάλυπτε τάς τρείς πλευράς πού ι'iπτονται τής πολι

τικής ελαίου, δηλαδή τήν παραγωγήν, κατανάλωσιν καί 

έξαγωγήν. 

»Μέ τήν πολιτιιcήν πού εφηρμόσθη εξησφαλίζετο: α) 

λογική τιμή διά τόν παραγωγόν, β) εξαγωγή μόνιμος. 

»Τό ετος 1956 ύπήρχε μεγάλη ελλειψις ελαιολάδου. 'Η 
τιμή κατ' όκάν είχε φθάσει τίς 38,60 δρχ., καί λόγω τής 
μεγάλης συμμετοχής του έλαίου εiς τήν διαμόρφωσιν του 

τιμαρίθμου ή Κυβέρνησις άντιμετώπιζε σοβαρώτατο τcρό

βλημα. 'Ο ύφυπουργός 'Εμπορίου ύπεύθυνος διά τάς τιμάς 

καί διά τήν κανονυ<ήν εξασφάλισιν ελαιολάδου διά τήν 

λαϊκήν κατανάλωσιν εiσηγήθη τόν Μάρτιον 1956 εiς τήν 
Κυβέρνησιν (διότι ήτο άκόμη 22 δρχ. κατ' όκάν) δπως 
χρησιμοποιήση τό Κράτος σπορέλαια άμερικανικής βοη

θείας καί τά άναμίξη μέ έλαιόλαδον 5 βαθμών καί έξασφα
λίση επάρκεια ελαιολάδου γιά νά εχη ή κατανάλωσις φθη

νά ελαιόλαδα καί καλλιτέρας ποιότητος . Τά σπορέλαια εί

χαν όξύτητα Ο βαθμών καί μέ τήν προταθείσαν καί εγκρι

θείσαν άνάμιξιν 50% ελαιολάδου καί 50% σπορελαίου διε
τίθετο εiς τήν κατανάλωσιν ελαιόλαδον 2,5°. Τό ελαιόλα
δον συσκευάζετο εiς εiδικά βαρέλια πού μέ εiδική εύρεσι

τεχνία δέν ή το δυνατή ή νόθευσις τής άναλογίας αuτής καί 

διετίθεντο εγγυημένα άπό τό Κράτος κατ' άρχάς εiς τάς 

λαϊκάς άγοράς. 

»Μέ τό μέτρον αuτό κατορθώθηκε σύν τφ χρόνφ νά 

εφοδιάζεται συνεχώς ή άγορά μέ ελαιόλαδο καί ετσι ή τιμή 

του έλαιολάδου δέν εξεπέρασε τίς 38,5 δρχ. 'Έμποροι καί 
μεγαλοπαραγωγQί ελαιολάδου, δπως άνεφέρθη εiς τήν 

Βουλήν, άνέμενον νά φθάση ή τιμή κατ' όκάν καί μέχρι 80 
δρχ. Είς τάς άρχάς τής νέας ελαϊκής περιόδου εiς τήν Βου

λήν άπεδείχθη δτι τά μέν άποθέματα ελαιολάδου ήσαν 

15.000 τόννοι καί παράλληλα καταναλώθησαν ή αuτούσια η 
ώς μίγμα 26.000 τόνοι έλαιολάδου, δηλαδή άπεδείχθη δτι ή 
'Ελλάς είχε ελλειμμα 11.000 του ελαιολάδου, τό όποίο ν 
ελλειμμα επρεπε liλλως νά καλυφθή μέ εiσαγωγήν έλαιολά

δου πού θά εδιδε άφορμήν μεγάλων κινητοποιήσεων των 

έλαιοπαραγωγii>ν καί άπηγορεύετο ή εiσαγωγή του. 

»Κατά τήν έφαρμογήν του μέτρου καί κατά τήν μακράν 

συζήτησιν έρωτήσεων καί έπερωτήσεων εiς τήν Βουλήν 

έπί τής πολιτικής έλαίου ύπεστηρίχθη δτι μόνη όρθή καί 

σταθερά πολιτική έλαίου μόνον διά του σπορελαίου μπο

ρεί νά έπιτευχθή. 

» Ό Π. Παπαληγούρας, ύπουργός 'Εμπορίου, καί ό Ν. 
Μάρτης, ώς ύφυπουργός 'Εμπορίου, ύπεστήριζον δτι τό 

έλαιόλαδον μπορεί νά έξελιχθή ώς ενα πολύτιμο συναλλα

γματοφόρο έξαγώγιμο προϊόν μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ 183 

δτι θά επετρέπεtο μονίμως ή εξαγωγή του συσκευασμένου 

είς λευκοσιδηρά δοχεία. Δέν είναι δυνατόν νά κατακτη

θουν aγοραί ώς τής ' Αμερικής (κυρίως) liν γίνεται περι

στασιακά εξαγωγή ελαιολάδου . Τήν δυνατότητα αύτήν τήν 

εξησφάλιζε αύτή ή άπλή πολιτική ελαίου διά του σπορε

λαίου. 'Ανεφέρθη είς τήν Βουλήν aπό τούς ύπουργούς δτι 

θά χρησιμοποιήται τό σπορέλαιο δταν ύπάρχη ελλειψις 

ελαιολάδου πού νά καλύπτη τάς aνάγκας τής καταναλώσε

ως καί τήν σταθεράν κατ' ετος εξαγωγήν. 

»'Εντός του αύτου ετους 1956, κατά τόν Δεκέμβριον 
πού συνεζητήθη καί πάλι ή πολιτική ελαίου, ή τότε aντι

πολίτευσις πού είχε κατακρίνει τήν τυποποίησιν, παρεδέ

χθη δτι τό σπορέλαιον δέν είναι εχθρός, aλλά βοηθός του 

ελαίου . 'Ανεγνωρίσθη ώς άπλή καί όρθή πολιτική ελαίου 

ή διά του σπορελαίου»77• 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

Μέ τήν ευκαιρία του έορτασμοu τfjς ήμέρας τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, ό Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει 

-μέσω καί του Ραδιοφωνικοί) Σταθμοu 'Αθηνών

μήνυμα πρός τό γ. γραμματέα του διεθνοuς όργανι

σμοu: 

«Τήν 24ην Όκτωβρίου συμπληρουται Jlετία άπό 

τής ίδρύσεως του Όργανισμου 'Ηνωμένων 'Εθνών 

καί μiiς παρέχεται οϋτως ή εύκαιρία νά άναμετρήσω

μεν τήν σημασίαν του μεγάλου αύτου διεθνους Όρ

γανισμου εΙς τό παρελθόν καί εΙς τό μέλλον. Καί 

πρός τουτο άρκεί νά σκεφθώμεν δτι ίδρύθη τήν έπομέ

νην μιiiς aνευ προηγουμένου πολεμικής περιπετείας 

καί δτι ένεσωμάτωσε τόν πόθον δλων τών λαών τής 

γής νά ζήσουν έν εlρήνυ καί νά συνεργασθουν διά 

μίαν καλυτέραν αvριον. 

))Παρά τάς άντιξόους περιστάσεις τάς δποίας συ

νήντησε καί συναντά άκόμη δ ΟΗΕ, έχει άναμφιβό

λως έπιτελέσει έργον σημαντικώτατον. Καί δέν λη

σμονουμεν δτι εΙς δυσκόλους στιγμάς τής πατρίδος 

μας μiiς παρέσχε τήν πλήρη ήθικήν του συμπαρά

στασιν. 

)) 'Αλλά καί άπό μέρους τής 'Ελλάδος καί του 
έλληνικου λαου ό Όργανισμός τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών εύρε πάντοτε κατανόησιν καί βοήθειαν. 

ΥΟχι μόνον συνυπέγραψεν ή Έλλάς έκ τών πρώτων 

τάς ύψηλάς άρχάς του Χάρτου, άλλ ' άργότερον καί 
έμπράκτως, άκόμη δέ καί μέ τό αlμα τών παιδιών της 

άπέδειξε τήν προσήλωσίν της εΙς τά Ιδεώδη τής εΙρή

νης, τής δικαιοσύνης καί τής έλευθερίας, τά όποία 

έξαγγέλλει ό Χάρτης. 

))Διότι μόνον κατ' αύτόν τόν τρόπον, τής έμπρά

κτου δηλαδή άποδείξεως, δύνανται τά ύψηλά αύτά 
Ιδανικά νά μετατραπουν εΙς ζωντανήν πραγματικό

τητα. 

)) 'Η προσεχής έν τψ πλαισίφ του ΟΗΕ συζήτησις 
τής έλληνικής προσφυγής διά τό Κυπριακόν θά δώ

ση τήν εύκαιρίαν εΙς τάς Κυβερνήσεις τών Κρατών-

μελών νά άποδείξουν έμπράκτως διά τής ψήφου των 

τήν προσήλωσίν των εΙς τάς άρχάς του Χάρτου. 

Ό έλληνικός λαός έξακολουθεί νά τρέφη τήν έλπί

δα δτι ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών του ΟΗΕ 

θά έμπνευσθή άπό τάς άρχάς αύτάς τής δικαιοσύ

νης καί τής έλευθερίας καί θά προσφέρη διά τής ψή

φου της ύπηρεσίαν εΙς αύτόν τουτον τόν Όργα

νισμόν)). 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοu πρωθυπουρ

γοϋ, Κ. Καραμανλfj, ή έξ ύπουργών Οίκονομική 

'Επιτροπή άποφασίζει τή λήψη σειράς ευεργετικών 

μέτρων ύπέρ τών καπνοπαραγωγών, μεταξύ άλλων 

καί τήν ίδρυση 'Εθνικοί) 'Οργανισμοί) Καπνοu, γιά 

τήν προστασία τfjς καπνοπαραγωγfjς. 'Η σχετική 

κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρει: 

«Κατατίθεται, εντός των ήμερων, πρός ψήφισιν, ύπό 

του ύπουργου 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, κ. Παπαληγού

ρα, σχέδιον νόμου περί συστάσεως 'Εθνικου 'Οργανισμου 

Καπνου . Τό σχέδιον aποβλέπει aφ ' ένός μέν είς τήν προ

στασίαν των συμφερόντων του καπνοπαραγωγου , διά τής 

θεσπίσεως ένός μονίμου όργάνου ρυθμιστικής παρεμβά

σεως, άφ' ετέρου δέ είς τήν γενικωτέραν ύπέρ του έλληνι

κου καπνου, ώς του πρώτου εθνικου έξαγωγίμου προϊόντος, 

μέριμναν. 

>> ' Ο μέχρι τουδε ύφιστάμενος Αύτόνομος 'Οργανισμός 

είχε περιωρισμένην καί κυρίως τεχνικήν aποστολήν. Είναι 

δέ δίκαιον νά aναγνωρισθή δτι τόν Προορισμόν του τουτον 

έξεπλήρωσεν ίκανοποιητικώς, συντελέσας είς τήν κατα

πολέμησιν των άσjενειών του καπνου, είς τήν παροχήν 

επιστημονικών καί τεχνικών συμβουλών aποβλεπουσών 

είς τήν έξασφάλισιν τής ποιότητος του προϊόντος καί είς 

τήν εν γένει παρακολούθησιν καί μελέτην τών καπνικώ~ 
ζητημάτων. Παρέσχεν, ciκόμη, τήν εύκαιρίαν είς τούς μο

νοκαλλιεργητάς παραγωγούς άκριτικών περιοχών τής χώ

ρας ν' άποκτήσουν συμπληρωματικόν είσόδημα aπασχο

λούμενοι είς τήν οίκόσιτον πτηνοτροφίαν καί τήν οίκοτε

χνίαν. 

»Δέν προεβλέπετο, δμως, ύπό του συστατικου του ύφι

σταμένου όργανισμου νόμου, οίαδήποτε μέθοδος έξασφα

λίζουσα είς τόν παραγωγόν τήν εγκαιρον διάθεσιν του 

προϊόντος του είς τήν δικαίαν, δηλαδή τήν άνταποκρινομέ

νην πρός τάς συνθήκας τής διεθνους aγορaς, τιμήν. 'Η 

ελλειψις τοιαύτης σταθεράς καί προδιαγεγραμμένης πολι, 

τικής, εδημιούργησεν εις τούς καπνοπαραγωγούς ενα επι
κίνδυνον, καί άπό άπόψεως κοινωνικής, αίσθημα aνασφα

λείας . Χαρακτηριστική ήτο ή κατάστασις ή δημιουργη

θείσα είς τήν καπναγοράν εκ τής μεγάλης έσοδείας του 

1955. 'Εάν ή Κυβέρνησις δέν παρενέβαινεν εγκαίρως καί 
δι' εκτάκτων μέτρων, έάν δέν εφρόντιζε νά άποσύρη τήν 

πλεονάζουσαν παραγωγήν θά εξεδηλουτο εντονος καπνική 

κρίσις καί αί τιμαί, πρός ζημίαν τών παραγωγών, άλλά καί 

γενικώτερα τής εθνικής οίκονομίας, θά κατεβαραθρουντο. 

'Εκείνο τό όποίον εγινε, διά τής εφετεινής παρεμβάσεως, 

κατ' άνάγκην προχείρως καί έκ των ενόντων, πρέπει νά 

ένεργήται συστηματικώς καί διά καταλλήλου καί εξειδι

κευμένου όργάνου. 
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>>Τό νομοσχέδιον aποβλέπει εiς τήν ιφατικήν ρυθμι

στικήν παρέμβασιν, ώς εiς παγίαν πλέον πολιτικήν, ή πα

ρέμβασις θά σημειοuται δσάκις καί δπου παρίσταται 

ανάγκη πρός δημιουργίαν ισορροπίας μεταξύ προσφοράς 

καί ζητήσεως, δι' iδίας aγοραστικής όργανώσεως, ή όποία 

θά συσταθή έντός τών πλαισίων του νέου όργανισμοu . 

>>Πρός τοuτο προβλέπεται δτι ό νέος Καπνικός 'Οργα

νισμός θά δημιουργήση πλήρες δίκτυον έκ καταλλήλων 

προσώπων μέχρι καί του τελευταίου χωρίου, διά των δποί

ων θά παρακολουθή τήν καπναγοράν καί θά διενεργή τάς 

διά λογαριασμόν του Κράτους aγοράς καπνών δσάκις 

aποφασίζονται αύται. 

>>'Επίσης προβλέπεται δτι ούτος θά χρηματοδοτηθή 

υπό του Κράτους διά ποσοu 40 εκατ. δρχ . διά τήν aνέγερ

σιν iδίων καπναποθηκών, εiς τάς δποίας θά ένεργήται ή 

έπεξεργασία τών υπό τοu Δημοσίου έργαζομένων καπνών 

μέ τάς πλέον συγχρονισμένας μεθόδους. 

))Διά τών λαμβανομένων υπό τής Κυβερνήσεως μέτρων 

υπέρ του καπνοί> καί τών καπνοπαραγωγών, iδίq δέ τής 

καθιερουμένης καί καταλλήλως οργανουμένης παγίας πλέ

ον πολιτικής τής παρεμβάσεως τοu Κράτους δι' iδίας ορ

γανώσεως εiς τήν καπναγοράν, υπερακοντίζεται τό aπό 

μακροί> διατυπούμενον αίτημα των καπνοπαραγωγικών ορ

γανώσεων, του καθορισμοί> δηλαδή χρόνου ένάρξεως καί 

λήξεως τών aγορών. Πράγματι, ένώ διά μόνου τοu καθορι
σμοί> χρόνου λήξεως των αγορών δέν έξασφαλίζεται δ πα

ραγωγός κατά τής δυνατότητος υποχωρήσεως των τιμών 

κατά τήν διάρκειαν τής aγοραστικής περιόδου, τουναντίον 

διά τής παρεμβάσεως του Κράτους πρός ρύθμισιν τής κα

πναγοράς εiς οίανδήποτε στιγμήν κρίνεται τοuτο aπαραί

τητον, έπιτυγχάνεται aσφαλώς ή στήριξις τών τιμών εiς 

δίκαια έπίπεδα. 

>>'Υπερακοντίζεται, aκόμη, καί τό αίτημα του καθορι

σμοί> τιμής aσφαλείας, καθ' δσον, διά του καθιερουμένου 

συστήματος, χωρίς νά έπιβαρύνεται διά πριμοδοτήσεων τό 

κοινωνικόν σύνολον καί χωρίς νά διακυβεύεται διά δημο

κοπικών μέτρων ή θέσις του προϊόντος εiς τήν διεθνή aγο

ράν, έξασφαλίζεται ή συνεχής παρακολούθησις τών παρα

γωγικών τιμών καί ή διαμόρφωσις αuτών έπί του εκάστοτε 

υπό των συνθηκών τής διεθνοuς aγορaς προσδιοριζομένου 

έπιπέδου. 

))Προϋπόθεσις, βεβαίως, τής aσκήσεως τής πολιτικής 

ταύτης εlναι ή ρύθμισις τής καπνοκαλλιεργείας έντός των 

δρίων των ένδεικνυομένων έκ τών εκάστοτε συνθηκών, ώς 

έπίσης καί δ έλεγχος aπό aπόψεως καταλληλότητος τών 

έδαφών καί τύπων καί ποικιλιών του καλλιεργουμένου κα

πνοί>. Τό κατατιθέμενον σχέδιον νόμου aναθέτει τήν ρύ

θμισιν των aνωτέρω θεμάτων εiς τήν έκ των άρμοδίων 

υπουργών Κυβερνητικήν 'Επιτροπήν Καπνοί>, εiσηγήσει 

τοu ' Εθνικοί> ' Οργανισμοί> Καπνοί>. ' Ο 'Οργανισμός δέν 

πρόκειται νά προσθέση οίανδήποτε έπιβάρυνσιν εiς τούς 

καπνοπαραγωγούς)) . 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ έπιστολή του πρός τούς Γ. 

Παπανδρέου καί Ν. Καρτάλη, άπορρίπτει αίτημα τής 

άντιπολιτεύσεως γιά τήν εκτακτη σύγκληση τής 

Βουλής, προκειμένου νά συζητηθεί τό Κυπριακό. 

Τό κείμενο τής έπιστολής τοϋ Κ. Καραμανλή 

πρός τόν Γ. Παπανδρέου, είναι τό άκόλουθο: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Ή έπιστολή Σας στηρίζεται έπί τής σκέψεως 

ότι πρέπει νά συνέλθη έκτάκτως ή Βουλή, διά νά 

καθορισθή ή πολιτική τής χώρας έπί τού Κυπριακού. 

» 'Όλαι αί προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως εlναι 
τήν στιγμήν αύτή ν, καθ' fίν ζητείτε τήν σύγκλησιν 

τής Βουλής, συγκεvτρωμέναι είς τήν όσον ένεστι 

πληρεστέραν ύποστήριξιν τής προσφυγής μας είς τά 

'Ηνωμένα ΥΕθνη, έπί τής δποίας συμφωνεί δλόκλη

ρος δ πολιτικός κόσμος τής χώρας. 

>>Δέν βλέπω, ώς έκ τούτου, είς τί θά βοηθήση ή 

σύγκλησις τής Βουλής καί ή άνταλλαγή άκαίρων άν

τεγκλήσεων είς τάς παραμονάς τής συζητήσεως ένώ

πιον τού Διεθνούς 'Οργανισμού>>. 

'Ανάλογο περιεχόμενο είχε καί ή έπιστολή τοϋ 

πρωθυποuργοϋ πρός τό Ν. Καρτάλη . 

Τό αίτημα τής άντιπολιτεύσεως γιά τήν εκτακτη 

σύγκληση τοϋ Σώματος είχε ώς άφετηρία δηλώσεις 

τοϋ ύπουργοϋ τ&ν 'Εξωτερικών πού είχαν προφανώς 

παρερμηνευθεί άπό ξένα εΙδησεογραφικά πρακτο

ρεία. 

[ 'Όπως διευκρίνησε ό ίδιος ό Ε. 'Αβέρωφ, τό 

πραγματικό κείμενο τής έπίμαχης δηλώσεώς του 

ήταν τό άκόλουθο: 

«'Η ' Ελλάς, λαμβάνουσα υπ ' όψι ν τάς διεθνείς συνθή

κας, δέν ζητεί τήν άμεσον διεξαγωγήν δημοψηφίσματος . 

Δέχεται τήν ύπό φιλελευθέραν αuτοκυβέρνησιν παραμο

νήν τής Κύπρου ύπό τήν βρετανικήν κυριαρχίαν, aλλά τό 

θέμα τής αuτοδιαθέσεως δέν δύναται νά καλυφθή μέ τήν 

άπλήν aναγνώρισιν τής aρχής. 

))Εlναι aνάγκη ή aρχή αϋτη νά συμπληρω~ή διά του 

καθορισμοί> του μηχανισμοί>, βάσει του δποίου θά όρισθή 

δ χρόνος του δημοψηφίσματος . n Ανευ του καθορισμοί> του 

μηχανισμοί> τούτου, ή διακήρυξις τής aρχής εlναι άνευ 

aξίας))] . 

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής μελών τής Κυ

βερνήσεως, συμμετέχει στόν έορτασμό γιά τήν έπέ

τειο τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης. τίς 

εορταστικές έκδηλώσεις τίμησαν μέ τήν παρουσία 

τους οί βασιλείς, καθώς καί άρχηγοί κομμάτων - οί 

Γ. Παπανδρέου, Κ . Τσαλδάρης, Ν. Καρτάλης καί Σ . 

Παπαπολίτης. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό πρωθυπουργός έξήγγει

λε ότι ό έορτασμός τ& ν έπετείων τής 26ης 'Οκτω

βρίου καί 28ης ' Οκτωβρίου καθιερώνεται η δη ώς μό

νιμη έθνική έορτή, ή όποία θά τελείται στή Θεσσα

λονίκη μέ άκόμη μεγαλύτερη έπισημότητα καί λαμ-
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πρότητα, παρουσία τ&ν βασιλέων, τής Κυβερνήσεως, 

του πολιτικοί> κόσμου τής χώρας καί του διπλωματι

κοί> σώματος. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε 

τίς Σέρρες, οπου καί εγινε δεκτός μέ θερμές έκδηλώ

σεις άπό τούς κατοίκους τής πόλεως. Τό σχετικό ει

δησεογραφικό δελτίο άναφέρει, μεταξύ άλλων: 

Είς τό Διοικητήριον, κατόπιν τής έμμόνου aξιώσεως 

τών συγκεντρωθέντων χιλιάδων λαου, δ κ. Καραμανλής 

έξήλθεν είς τόν έξώστην, δπου συνεχώς έπευφημούμενος 

καί διακοπτόμενος, ηuχαρίστησε τόν λαόν διά τάς θερμάς 

έκδηλώσεις καί τήν έμπιστοσύνην πρός τό πρόσωπόν του 

καί έν συνεχείιt ανεφέρθη είς τά προβλήματα τής χώρας, 

τών δποίων έπίκεντρον aποτελεί τό Κυπριακόν καί έτόνι

σεν δτι, παρά τάς δυσκολίας τάς δποίας αντιμετωπίζει ή 

Κυβέρνησις καί τάς πανταχόθεν aντιδράσεις, ή δλη κατά

στασις βαίνει καλώς καί δημιουργείται ή βάσιμος έλπίς 

δτι συντόμως τό βιοτικόν έπίπεδον του λαου θά άνυψωθή. 

·Ο κ. πρωθυπουργός έδέχθη έπιτροπάς Ικαί όργανώσεις 
καί άκολούθως παρεκάθησεν είς γευμα παρατεθέν πρός τι

μήν του ύπό του δήμου Σερρών καί τής tνώσεως γεωργικών 

συνεταιρισμών»78 • 

Κατά τήν έπάνοδό του στή Θεσσαλονίκη, στίς 

27 'Οκτωβρίου, ό πρωθυπουργός άντιμετώπισε διά
φορα θέματα τής πόλεως, μεταξύ τ&ν όποίων καί τήν 

άνέγερση τοό νέου μεγάλου σταδίου τής πόλεως, 
οπως άναφέρεται καί στό σχετικό ειδησεογραφικό 

δελτίο: 

'Άμα τή aφίξει του είς Θεσσαλονίκην, [δ πρωθυπουρ

γός] μετέβη είς τό Κυβερνείον καί έδέχθη είς συνεργασίαν 

τούς βουλευτάς τής Βορείου ·Ελλάδος. 

Τήν 5ην μ.μ., δ κ. πρωθυπουργός, συνοδευόμενος ύπό 

των ύπουργών, μετέβη είς τόν χώρον δπου άνεγείρεται τό 

Παμμακεδονικόν στάδιον διά τήν aθλητιώσαν νεολαίαν 

τής Βορείου 'Ελλάδος. 'Ο "κ. Καραμανλής έπευφημήθη 

ζωηρώς ύπό χιλιάδων λαου, δ δποίος εlχε συγκεντρωθή 

έκεί. Μετά τήν τελετήν ένάρξεως του έργου κατασκευής 

του σταδίου, προσεφώνησε δι' όλίγων τόν κ. πρωθυπουρ

γό ν καί τόν ύπουργόν Βορείου • Ελλάδος δ δήμαρχος Θεσ
σαλονίκης κ . Πατρίκιος καί ακολούθως δ κ. πρωθυπουρ

γός έν μέσφ ζωηρών έπευφημιών έκοψε τήν ταινίαν, δίδων 

τό σύνθημα τής ένάρξεως του έργου. 

Τό Καυτατζόγλειον στάδιον, δπως θά ονομάζεται, θά 

εlναι χωρητικότητος 30.000 θεατών, θά διαθέτη δέ δλας 
τάς συγχρόνους aθλητικάς έγκαταστάσεις καί c'iλλας διά 

τήν λειτουργίαν ύπαιθρίου θεάτρου. 

Τό aνεγειρόμενον στάδιον οφείλεται είς τήν συμβολήν 

του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως, δεδομένου δτι δ κ. Κα

ραμανλής ένδιεφέρθη προσωπικώς διά τήν μετατροπήν του 

Καυτατζογλείου κληροδοτήματος, τό δποίον aρχικώς 

πρdωρίζετο διά τήν άνέγερσιν ήρώου, πρός άνέγερσιν του 

σταδίου. 

·Ο κ. πρωθυπουργός έπεσκέφθη βραδύτερον τόν πλη

σίον του Λευκου Πύργου παραλιακόν χώρον, προκειμένου 

νά προσδιορισθή ή θέσις διά τήν άνέγερσιν του Κυβερνεί-

ου καί ένός μεγάλου τουριστικου ξενοδοχείου καλύπτον

τος τάς άνάγκας τής πόλεως. 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν έλληνικό λαό 

τό άκόλουθο διάγγελμα: 

«'Από τάς έπάλξεις τών νέων άγώνων του, τό 

έθνος στρέφει μέ κατάνυξιν τήν σκέψιν πρός τούς 

fίρωας τών άγώνων τής 'Αλβανίας. Είς τήν πίστιν 

των άναβαπτίζει τήν πίστιν του καί το ήθος του έξαί

ρει είς τό ήθος έκείνων. 

»Τό έπος τής 'Αλβανίας κατεγράφη είς τάς δέλ

τους τής παγκοσμίου ίστορίας, άλλά οί λαοί τής γής 

φαίνεται ώς νά τό έλησμόνησαν. 'Ελησμόνησαν τάς 

άρχάς έν όνόματι τών δποίων συνετελέσθη, τάς θυ

σίας μέ τάς δποίας έπετεύχθη. Αί άνάγκαι καί τά 

συμφέροντα περιστέλλουν πολλάκις τήν μνήμην είς 

τά πλησιέστερα καί τά πρόσφατα. 

»'Αλλά τών έορταστικών ή μερών, α ι' δποίαι έπα

νέρχονται ρυθμικώς μέσα είς τόν χρόνον, άποστολή 

εlναι νά διεγείρουν τήν μνήμην τών έπιλησμόνων 

καί νά έπαναφέρουν ήγέτας καί λαούς ένώπιον έκεί

νων τών γεγονότων, τά όποία έχουν τήν δύναμιν νά 

θεσπίζουν άξ ίας ίστορικάς καί νά προσδιορίζουν τήν 

πορείαν τοίί μέλλοντος. 

))Τήν 28ην 'Οκτωβρίου 1940 ή 'Ελλάς άπεδύθη 
είς άποκλειστικώς άνισον άγώνα, μόνον καί μόνον 

διότι ένεπνέετο άπό τάς ίδέας τής έλευθερίας τών 

λαών καί τής δικαιοσύνης μεταξύ τών άνθρώπων. 

Τάς δραματικάς συνεπείας τής άντιστάσεώς της δέν 

τάς έζύγισεν είς τόν ζυγόν τής Όλης, ούδέ κaν μέ τήν 

λογικήν. 'Εξετέλεσε τό χρέος της άπέναντι τής τρι

σχιελιετοίίς ίστορίας της καί άπέναντι τών άρχών, 

τάς δποίας ένσαρκώνει τό ονομά της. "Οταν ή θύελ

λα έπέρασε, ή 'Ελλάς, βαλλομένη έκ τών έσω καί έκ 

τών έξω, έφθασε καί πάλιν είς τό χείλος τής άβύσ

σου. 'Επέζησε δέ χάρις είς τήν πίστιν, τό θάρρος καί 

τήν ύπομονήν τών τέκνων της. 'Αλλά καί μόλις έπου

λώθησαν αί βαθείαι πληγαί της έκλήθη νά άναλάβη 

νέους άγώνας. Τούς άνέλαβε διότι τοίίτο άπετέλει δι' 

αύτήν ίστορικόν χρέος, διότι διεξήγοντο ύπέρ τών 

ίδίων άρχών, διά τάς δποίας άνέκαθεν ήγωνίσθη. 

))Είς τούς νέους αύτούς άγώνας διά τήν έλευθερί

αν τών Κυπρίων ή 'Ελλάς μάχεται μέ τήν αύτή ν ύπο

μονήν καί τήν ίδίαν πίστιν μέ τήν δποίαν έξεκίνησε 

καί τήν 28ην 'Οκτωβρίου. 

»'Από τάς έπάλξεις τών σημερινών της άγώνων ή 

'Ελλάς ύπερήφανος, ήνωμένη καί ίσχυρά, κλίνει τό 

γόνυ εύλαβώς πρό τών νεκρών της καί προσατενίζει 

μέ άδιάσειστον έμπιστοσύνην τό μέλλον)λ 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη τριάν-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



186 ΣτΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 

I 

'Ο έορτασμός τής έθvικής έπετείου στή Θεσσαλονίκη. 
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τα πέντε δημοσιογράφων καί συγγραφέων, άπό δεκαέ

ξι χώρες τής Εύρώπης καί τίς ' Ηνωμένες Πολιτείες, 

πού φιλοξενήθηκαν άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση 

καί ε{χαν τή δυνατότητα νά ένημερωθοϋν πάνω στό 

έθνικό θέμα τής Κύπρου. 

Κατά τή συνάντησή του, ό πρωθυπουργός εύχα

ρίστησε τούς ξένους έπισκέπτες γιά τήν πολύτιμη 

συμπαράστασή τους στήν κυπριακή ύπόθεση · καί 

τούς ζήτησε νά μεταφέρουν στίς χώρες τους τήν είκό;

να τής Ε:λληνικής πραγματικότητας, όπως τήν εχουν 

άντιληφθεί μετά τή δεκαήμερη διαμονή τους , καθώς 

καί τήν πικρία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ γιά τό γεγονός 

ότι τό αϊτημα γιά τήν αύτοδιάθεση τής Κύπρου δέν 

εχει άντιμετωπιστεί μέ τό έπιβεβλημένο πνεϋμα κα

τανοήσεως καί καλής θελήσεως. 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ι956 

Μέ σκοπό τήν προστασία καί τήν άνάπτυξη τής 

κτηνοτροφίας είσάγεται άπό τόν ύφυπουργό Γεωργί

ας καί ψηφίζεται άπό τήν Είδική 'Επιτροπή ' Εξου

σιοδοτήσεως σχέδιο νόμου «περί παρατάσεως τοϋ 

ένοικιοστασίου βοσκών καί τροποποιήσεως τής περί 

αύτοϋ νομοθεσίας καί τής περί άποκαταστάσεως 

κτηνοτρόφων τοιαύτης». 

Κατά τή σχετική συζήτηση, τό νέο νομοθέτημα 

χαρακτηρίστηκε άπό τόν είσηγητή ώς τεράστιας 

σημασίας γιά τήν έθνική οίκονομία: ή άναλογία τοϋ 

είσοδήματος άπό τήν κτηνοτροφία, σέ σχέση μέ τό 

σύνολο τής γεωργικής παραγωγής, κάλυπτε τό 47,7% 
προπολεμικά καί ήδη άνέρχεται στό 27-28%· μολον
τοϋτο, άπό τό 1930 δέν εχει ληφθεί όποιοδήποτε γε
νικό προστατευτικό μέτρο. Μέ τό προτεινόμενο νο

μοσχέδιο, ή Κυβέρνηση έπιχειρεί νά θεραπεύσει αύ

τή άκριβ&ς τήν παράλειψη . 

Κατά τή συζήτηση των νέων νομοθετικών ρυθμί

σεων, ό ύφυπουργός Γεωργίας , Δ . Μανέντης, &να

φέρθηκε καί στό γενικότερο πρόβλημα τής κτηνο

τροφίας στήν ' Ελλάδα: 

«Κύριοι συνάδελφοι, τό πρόβλημα τής Ελληνικής 
κτηνοτροφίας είναι άπολύτως συνδεδεμένον μέ τήν γεωρ

γίαν καί έπειδή δέν δύναται νά παροραθή τό γεγονός, δτι 

διά τής αύξήσεως του πληθυσμοί) τής ύπαίθρου παρατη

ρείται μεγαλυτέρα ζήτησις γής καί βοσκοτόπων, έπειδή 

έπίσης είναι άναμφισβήτητον, δτι παρ ' δλας τάς γενομέ

νας κατά τό παρελθόν βελτιώσεις καί παρ· δλας τάς πρα

γματοποιουμένας ύπό τοu ύπουργείου Γεωργίας έπιτεύξεις, 

πιστεύω δτι, έάν ή άγροτική οίκογένεια δέν κατορθώση νά 

εχη ενα έπί πλέον είσόδημα άπό τήν οίκόσιτον κτηνοτρο

φίαν, θά είναι άδύνατον νά φθάσωμεν είς τό σημείον έκείνο 

τής εύτυχίας, ώστε ό άγρότης μας νά δύναται νά ζήση μίαν 

άνθρωπίνην καί ύποφερτήν ζωήν. 'Εγώ μάλιστα νομίζω, 

δτι ίσως καί αύτό νά μή φθάνη, διότι ύπάρχει μεγάλη ύπο

απασχόλησις είς τόν άγροτικόν κόσμον, καί όμιλών είς 

τήν αίθουσαν ταύτην παλαιότερον έπί σχετικοί) νομοθετή-

ματος, είπον, δτι θά πρέπει νά έξεύρωμεν καί liλλα έξωα

γροτικά είσοδήματα, διά τών όποίων οί άγροτικοί μας 

πληθυσμοί θά δυνηθοuν νά άποκτήσουν ενα βιοτικόν έπί

πεδον πολιτισμοί) . ' Η νομαδική κτηνοτροφία, κύριοι συνά

δελφοι, άναμφισβήτητα είναι άγαπητή καί είδpλλιακή, 

άλλά έπέρασε πλέον ή έποχή έκείνη πού οί νομάδες κτηνο

τρόφοι μας είχον τήν εύχέρειαν νά μετακινώνται μέ τά ζώα 

των άνέτως πρός άπεράντους έκτάσεις. Διότι έδημιουργή

θη ή οίκόσιτος κτηνοτροφία έν τφ μεταξύ καί έπί πλέον oi 
νομάδες κτηνοτρόφοι έβαρύνθησαν τάς μετακινήσεις τών 

ζώων, ώστε νά βλέπωμεν νά μεταφέρουν πλέον αύτά διά 

μηχανοκινήτων μέσων. Προσπαθοuν πλέον καί αύτοί νά 

άποκατασταθοuν κάπου όριστικώς. 'Επομένως, καί τό 

ύπουργείον Γεωργίας είναι ύποχρεωμένον νά συνδυάση 

δλα αύτά τά προβλήματα διά νά λάβη μέτρα προστασίας 

ύπέρ τής κτηνοτροφίας. Εύχαρίστως πληροφορώ τήν 

Έθνικήν ' Αντιπροσωπείαν δτι ύπό τοu ύπουργείου Γεωρ

γίας Ι:τοιμάζεται ενα πρόγραμμα μέ έπαναστατικά καί ριζι

κά μέτρα προστασίας τής κτηνοτροφίας . Διότι δέν είναι 

μέτρον προστασίας τής κτηνοτροφίας νά τούς παράσχωμεν 

όλίγα στρέμματα λειβαδιών πρός βοσκήν, άλλά νά τής δι

ασφαλίσωμεν δ λα έκείνα τά μέτρα τά συναφή τής προόδου, 

δπως τής μεγαλυτέρας άποδόσεως τών κτηνοτροφικών φυ

τών, τής βελτιώσεως τής άποδόσεως του γάλακτος καί τής 

έξασφαλίσεως τής διαθέσεως του προϊόντος τούτου τής 

κτηνοτροφίας, ώστε ό κτηνοτρόφος μας νά είναι ήσυχος 

περί διαθέσεως του γάλακτος καί τών liλλων προϊόντων 

του καί νά παύση πλέον νά γίνεται άντικείμενον έκμεταλ

λεύσεως τυχόν αίσχοκερδών τυρεμπόρων, δπως τής προ

πωλήσεως τών προϊόντων»79 • 

ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ι956 

' Ο Κ. Καραμανλής έπικοινωνεί τηλεφωνικά μέ 

τό μόνιμο άντιπρόσωπο τής 'Ελλάδος στόν ΟΗΕ, Χ. 

Ξανθόπουλο - Παλαμa, καί τοϋ δίνει τήν έντολή νά 
«καταγγείλη ένώπιον τής έκτάκτως συγκληθείσης 

Γενικής Συνελεύσεως τών . 'Ηνωμένων 'Εθνών τήν 

έπιθετικήν ένέργειαν τής Μεγάλης Βρετανίας καί 

Γαλλίας έναντίον τής Αίγύπτοω>. Συγκεκριμένα, ή 

άποψη τής ' Ελλάδος, ή όποία καί θά ύποστηριχτεί 

στή Γενική Συνέλευση, ε{ναι ότι «ή έπίθεσις τ&ν 

~ Αγγλων κaί Γάλλων ε{ναι καταδικαστέα ένέργεια, 
άποτελοϋσα άπροκάλυπτον παραβίασιν τοϋ Κατα

στατικοϋ Χάρτου των 'Ηνωμένων 'Εθνών». 'Η κυ-

r βερνητική στάση καθορίστηκε σέ συνεδρίαση τοϋ 

Ύπουργικοϋ Συμβουλίου ύπό τήν προεδρία τοϋ 

πρωθυπουργοϋ. 

Σέ νεώτερη δήλωσή του, ό ύπουργός των • Εξωτε
ρικών, Ε. • Αβέρωφ, διευκρίνησε ότι <<ή 'Ελλάς θά 
συμμορφωθή πρός τήν άπόφασιν τής Γ. Σ . τοϋ ΟΗΕ 

έπί τής κρίσεως τής Μ. ·Ανατολής καί θά μετάσχη 

των μέτρων τά όποία ένδεχομένως θά ληφθοϋν είς 

έφαρμογήν αύτής» . 

Σέ έφαρμογή τ&ν σχετικών έξαγγελι&ν της, ή 

'Ελλάδα ψήφισε κατά τήν εκτακτη Γενική Συνέλευ

ση τοϋ ΟΗΕ, στίς 7 Νοεμβρίου, ύπέρ τής άμεσης 
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άποχωρήσεως τ&ν ξένων στρατευμάτων άπό τήν Αϊ

γυπτο καί τής συγκροτήσεως διεθνοϋς άστυνομικής 

έκστρατευτικής δυνάμεως ύπό τήν αιγίδα τοϋ διε

θνοϋς όργανισμοϋ. 

'Εξάλλου, άπό άρμόδια κυβερνητική πηγή διευ

κρινίστηκε δτι, σχετικά μέ τήν άπαγόρευση τής 

χρησιμοποιήσεως τ&ν έλληνικ&ν άεροδρομίων καί 

τοϋ έλληνικοϋ έναερίου χώρ.ου άπό τά στρατιωτικά 

άεροσκάφη τ&ν έμπολέμων, «δέν συντρέχει λόγος λή

ψεως οίουδήποτε ειδικοϋ μέτρου, δεδομένου δτι ύφί

σταται διεθνής σύμβασις, δυνάμει τής δποίας άπαι

τείται άδεια διά τήν διέλευσιν, όχι μόνον στρατιωτι

κών άεροπλάνων, άλλά καί άεροσκαφ&ν τής πολιτι

κής άεροπορίας». 

'Η στάση τής 'Ελλάδος, σύμφωνα μέ τή γραμμή 

πού είχε χαραχθεί μετά τήν πρώτη έκδήλωση τής 

κρίσεως, ύπογράμμισε τή σταθερή άπόφαση τής Κυ

βερνήσεως Καραμανλή νά άναζητήσει τά άπαραίτη

τα έρείσματα γιά τήν έξυπηρέτηση τ&ν έθνικ&ν 

συμφερόντων, καθώς καί γιά τήν προάσπιση τ&ν άρ

χ&ν της στό πεδίο τής διεθνοϋς ζωής, πέρα καί άπό 

τό δόγμα τής συμμαχικής άλληλεγγύης. 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ νέα σύσκεψη στό ύπουργείο 'Εσωτερικών ύπό 

τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, Κ. Καραμανλή, 

άποφασίζεται ή άμεση έφαρμογή τ&ν μέτρων άπο

κεντρώσεως πού εχουν ijδη έξαγγελθεί. Συγκεκριμέ

να, μέ τήν κατάθεση στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτή

σεως τοϋ νομοσχεδίου γιά τή διοικητική καί οικονο

μική άποκέντρωση καί μέ τήν άποδοχή γιά δημοσί

ευση τ&ν διαταγμάτων πού άφοροϋν τίς άρμοδιότη

τες τ&ν νομαρχών, προβλέπεται: 

«1. Ή έπέκτασις καί δλοκλήρωσις τών άρμοδιοτήτων 
τών νομαρχών, οίτινες άναλαμβάνουν δλας σχεδόν τάς 

άφορώσας τήν έπαρχίαν ύπουργικάς άρμοδιότητας, των 

κεντρικών ύπηρεσιών περιοριζομένων εiς τήν έποπτείαν, 

τόν προγραμματισμόν καί τήν παροχήν γενικών κατευθύν

σεων. 

))2. ·Η ίδρυσις Νομαρχιακου Ταμείου είς εκαστον νο
μόν, τό δποίον θά έκτελή καί θά συντηρή κοινωφελή πα

ραγωγικά καί δημόσια εργα είς δλους τούς τομείς (Δημό

σια ΥΕργα, Κοινωνική Πρόνοια, Παιδεία, 'Αθλητισμός, 

Τουρισμός κ.λ.π.). Οί πόροι τών Νομαρχιακών Ταμείων θά 

προέρχωνται έκ του προϋπολογισμου τών Δημοσίων 

'Επενδύσεων ώς καί έξ ύφισταμένων έσόδων εiδικών τα

μείων. 

))3. ·Ο έφοδιασμός έκάστου Νομαρχιακου 'ταμείου διά 
του απαραιτήτου πρός έκτέλεσιν τών άνωτέρω εργων μη

χανικου έξοπλισμου έκ I 0-15 μηχανημάτων άναλόγως του 
μεγέθους του νομου καί έπί πλέον των ijδη ύπαρχόντων. 

Διά τήν προμήθειαν τών νέων τούτων μηχανημάτων άπε

φασίσθη ijδη ή διάθεσις 2.500.000 δολλαρίων. 
))4. 'Η ένοποίησις του συνόλου τών τεχνικών ύπηρεσι

ών έκάστου νομου ύπό τήν διεύθυνσιν του νομάρχου. 

))5. 'Η έξασφάλισις σημαντικου άριθμου μηχανικών 
καί άλλων τεχνικών εiς εκαστον νομόν, απαραιτήτων διά 

τήν έκτέλεσιν, συντήρησιν καί παρακολούθησιν τών προ

βλεπομένων τεχνικών εργων. 

))Διά τών μέτρων τούτων, έπιτυγχάνεται ή άνακούφισις 

τών πολιτών διά τfjς άμέσου καί έπιτοπίου έπιλύσεως τών 

άπασχολούντων αύτούς ζητημάτων καί οϋτως ή ϋπαιθρος 

άπαλλάσσεται άπό τήν άνάγκην τών συχνών μετακινήσεων 

πρός τήν πρωτεύουσαν. Παραλλήλως, δημιουργουνται αί 

διοικητικαί, οiκονομικαί καί τεχνικαί προϋποθέσεις διά 

τών τοπικών προγραμμάτων, διά τών δποίων θά έξασφαλι

σθfj ή ταχυτέρα καί πληρεστέρα άξιοποίησις τών πλουτο
παραγωγικών πηγών τfjς χώρας)). 

Μέ σκοπό τήν ύλοποίηση τ&ν κυβερνητικών 

άποφάσεων κατατέθηκε, στίς 12 Νοεμβρίου, ώς κα
τεπείγον στήν 'Επιτροπή Νομοθετικής 'Εξουσιοδο

τήσεως τής Βουλής τό σχέδιο Νομοθετικοϋ Διατά

γματος «περί διοικητικής άποκεντρώσεως». 

'Ο εισηγητής τής πλειοψηφίας Κ. 'Αδαμόπου

λος έπισήμανε δτι οί κύριες διατάξεις άφοροϋν τήν 

οικονομική άποκέντρωση, τόν τεχνικό έξοπλισμό 

καί τήν όργάνωση τ&ν τεχνικών ύπηρεσι&ν τοϋ νο

μοϋ. Βασική προϋπόθεση γιά τήν έπιτυχία τής άπο

κεντρώσεως, γενικότερα, είναι ή οίκονομική άπο

κέντρωση, μέ τήν παροχή οικονομικών μέσων στό 

νομάρχη. Οί οικονομικοί πόροι πρέπει νά άνήκουν 

στή μεγάλη περιφέρεια πού θά άναχθεί σέ Ν.Π.Δ.Δ. 

καί θά προέρχονται άπό φόρους πού έπέβαλε ή δευ

τεροβάθμια Μονάδα Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. 

'Οπωσδήποτε, κάτω άπό τίς τρέχουσες συνθήκες, ή 

τελευταία έπιδίωξη δέν είναι έφικτή καί οί άναγκαίοι 

πόροι θά έξακολουθήσουν νά παρέχονται άπό τόν 

κρατικό προϋπολογισμό. 

Στή συνέχεια, δ εισηγητής άναφέρθηκε στό νόμο 

3200, δ δποίος καθιέρωσε τήν οικονομική άποκέν
τρωση χωρίς δμως νά πετύχει άπόλυτα στό στόχο 

του, έξαιτίας τής περικοπής άπό τίς ύπηρεσίες κεν

τρικής διοικήσεως τ&ν δαπανών γιά τήν έκτέλεση 

ιδιαίτερα εργων. 'Ήδη, οί ϊδιοι σκοποί έπιδιώκονται 

μέ δύο μέσα: έξασφάλιση διαθέσεως των οίκονομι

κ&ν μέσων άπό τόν προϋπολογισμό καί τεχνικός 

έξοπλισμός τ&ν νομών. Σέ κάθε νομό συνιστaται 

Νομαρχιακό Ταμείο, μέ τό όποίο συγχωνεύεται τό 

ταμείο έπαρχιακής δδοποιίας καί παρέχεται ή δυνα

τότητα νά συγχωνευτοϋν, μέ Β.Δ., καί άλλα ειδικά 

ταμεία καί όργανισμοί, δπως καί Ν.Π .Δ .Δ. 

τέλος, δ Κ. 'Αδαμόπουλος είπε δτι ό ύπουργός 

Συντονισμοϋ άποφάσισε νά διαθέσει σημαντικό πο

σό γιά τόν έξοπλισμό τ&ν νομών μέ μηχανήματα καί 

τεχνικά μέσα. 

'Από τούς εισηγητές τής μειοψηφίας, δ Π . Πο

λυχρονίδης παρατήρησε δτι έλάχιστες βελτιώσεις 

έπέρχονται - κυρίως μέ τό άρθρο 17, δ Α. Μίχας 
έξήρε τούς στόχους τής οlκονομικής άποκεντρώσε-
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ως καί τάχθηκε ύπέρ τfjς διατηρήσεως τών νομαρχών 

καί τfjς έπανιδρύσεως τών Γενικών Διοικήσεων, ένώ 

ό Θ . Τσάτσος ύποστήριξε δτι τό νομοθέτημα στηρί

ζεται στίς βάσεις τοϋ fiδη έν ίσχύι νομαρχιακοϋ συ

στήματος. Μέ τά νομαρχιακά ταμεία- έπισήμανε -
δέν δημιουργοϋνται είδικοί πόροι, ωστε νά έπιτευ

χθεί ή αυτοτέλεια τfjς άποκεντρώσεως καί τόνισε 

παράλληλα δτι γιά τήν έπιτυχία τοϋ θεσμοϋ εχει ση

μασία κυρίως ή έπιλογή κατάλληλων προσώπων. 

Ό ύπουργός 'Εσωτερικών, Δ. Μακρfjς, διευκρί

νησε δτι τό νομοθέτημα εχει συνταχθεί μέ βάση τή 

συγκεκριμένη διοικητική διάρθρωση τοϋ Κράτους 

καί δέν άποτελεί προϊόν άντιγραφfjς ξένων συστημά

των, άλλά άπόρροια έργασίας βασισμένης στίς πα

ρατηρήσεις, τήν πείρα καί τήν άνάγκη έξυπηρετή

σεως τών κατοίκων τfjς έπαρχίας μέ τήν παροχή δυ

νατότητας στίς νομαρχίες νά έπιλύουν τοπικά προ

βλήματα. Πολλά άπό τά μέτρα πού θεσπίζονται ύπο

δείχτηκαν άπό έκπροσώπους των έπαρχιών καί τέ

θηκαν ύπόψη τfjς Κυβερνήσεως στή διάρκεια τών 

έργασιών τοϋ συνέδριου τών νομαρχών. «Πιστεύω 

δτι διά τοϋ ύπό κρίσιν νομοθετήματος)), κατέληξε, 

«παρέχεται ίκανοποίησις είς τό αίτημα τfjς έπαρχίας 

διά τήν άποκέντρωσίν της καί άποτελεί τήν μεγαλυτέ

ραν κατάκτησιν αύτfjρ>. 

Τό σχέδιο Νομοθετικοϋ Διατάγματος ψηφίστηκε 

καί έκδόθηκε ώς Ν.Δ. 3620/56so. 
Μετά τήν ψήφιση τοϋ Νομοσχεδίου, ό ύπουργός 

των 'Εσωτερικών, σέ άπάντηση δημοσιογραφικών 

έρωτημάτων, δήλωσε: 

«Αiσθάνομαι iδιαιτέραν ίκανοποίησιν διά τήν ψήφισιν 

του νομοθετήματος "Περί διοικητικής καί οiκονομικής 

aποκεντρώσεως τής χώρας" καί πιστεύω aπολύτως δτι αί 

διατάξεις αύτου, εν συνδυασμφ πάντοτε μέ τάς διατάξεις 

των εκδοθέντων διαταγμάτων καί τάς aποφασισθείσας πι

στώσεις πρός επάνδρωσιν τών τεχνικών ύπηρεσιών καί 

προμήθειαν του μηχανικου εξοπλισμου θ' ό.ποδειχθουν εύ

εργετικαί διά τήν επαρχίαν καί τήν ϋπαιθρον. 

))Διά τών νομοθετημάτων αύτών καί τής aποφασισθεί

σης ύπό τής Κυβερνήσεως οiκονομικής ενισχύσεως ζωο

γονείται αύτομάτως ή έλληνική επαρχία, ό.πολυτρουται 

τής βασανιστικής εκ του κέντρqυ εξαρτήσεως καί ό.ποκτa 

γνώμην καί μέσα πρός εκτέλεσιν των aπαραιτήτων καί 

ωφελίμων εργων. 

)) Έπ' εύκαιρί~, εlμαι ύποχρεωμένος νά ό.ναφέρω τήν 
aπό μέρους τής aντιπολιτεύσεως επιδειχθείσαν κατανόη

σιν κατά τήν ενώπιον τής 'Επιτροπής 'Εξουσιοδοτήσεως 

συζήτησιν του νομοθετήματος, τό δποίον πρόκειται νά 

ίκανοποιήση επιτακτικά καί δίκαια αiτήματα των εκ;τός 

του Κέντρου διαμερισμάτων τής χώρας)). 

Σέ πρόσφατη συστηματική άνάλυση τών καινο

τομιών τοϋ Ν.Δ. 3620, σέ σχέση μέ τόν Ν. 3200 τοϋ 
1955, άναφέρονται τά άκόλουθα: 

<Πό ν.δ. 3620 του 1956, "περί τροποποιήσεως καί συμ-

πληρώσεως των διατάξεων" περί διοικητικής aποκεντρώ

σεως επέφερεν rορισμένας τροποποιήσεις καί συμπληρώ

σεις εiς τάς διατάξεις του ν. 3200, επεκτείναν τάς άρμοδιό
τητας τών νομαρχών. Διά του άρθρου 8 προσετέθη διάτα
ξις, καθ' ijν aντικείμενα aφορώντα δμόρους νομούς, εφ' 

δσον δέν εμπίπτουν εiς τάς λοιπάς εξαιρέσεις τής παραγρά

φου 2 του άρθρου I του ν. 3200, ρυθμίζονται διά κοινών 
aποφάσεων των οiκείων νομαρχών. Διά του άρθρου 10 πα
ρεσχέθη εiς τόν νομάρχην τό δικαίωμα νά ό.ποσπa εντός 
τής περιφερείας του ύπαλλήλους των εν τφ νομφ δημοσίων 

διοικητικών ύπηρεσιών εiς ύπηρεσίας ύπαγομένας εiς ετε

ρον ύπουργείον, liπαξ δμως του ετους καί επί ενα τό πολύ 

μήνα, πρός aντιμετώπισιν εκτάκτων ύπηρεσιακών αναγ

κών, μετά γνώμην πάντως του προϊσταμένου τής ύπηρεσί

ας, εξής ό.ποσπiiται δ ύπάλληλος. Τήν τοιαύτην ενέργειάν 

του δ νομάρχης ύπεχρεουτο νά ό.ναφέρη εiς τό άρμόδιον 

ύπουργείον, ητοι εiς τό ύπουργείον εiς τό δποίον ό.νήκεν 

όργανικώς δ αποσπώμενος ύπάλληλος. 

))Τό άρθρον \I ύποχρεοί τούς επιθεωρητάς, δπως τάς 
εκθέσεις των περί των προϊσταμένων τών εν τφ νομφ ύπη

ρεσιών ύποβάλλουν εiς τό οiκείον ύπουργείον διά του νο

μάρχου, δ δποίος εκφέρει τήν γνώμην του περί τής ύπηρε

σιακής εν γένει δράσεως καί επιδόσεως των ώς άνω προϊ

σταμένων, τό δέ άρθρον 12 παρέχει εiς τόν νομάρχην τήν 
άρμοδιότητα νά εγκρίνη πρό τής εκδόσεώς των τάς ό.στυ

νομικάς διατάξεις τών διοικητών καί ύποδιοικητών χωρο

φυλακής τής περιφερείας του, ώς καί νά τροποποιή ταύτας, 

νά ό.κυροί η τροποποιή iσχυούσας τοιαύτας ό.στυνομικάς 

διατάξεις η νά εκδίδη νέας, προσέτι δέ νά εγκρίνη τούς 

λιμενικούς κανονισμούς καί τάς ό.στυνομικάς διατάξεις τάς 

εκδιδομένας ύπό των λιμενικών aρχών του νομου καί νά 

αϊρη τάς συγκρούσεις ώς πρός τήν κατά τόπον άρμοδιότη

τα τής χωροφυλακής καί του λιμενικου σώματος, μετά 

γνώμην επιτροπής. 

))Κατηργήθη, διά του άρθρου 13, ή διοικητική εξάρτησις 
περιφερειακών aρχών του νομου εξ aνωτέρων περιφερεια

κών aρχών άρμοδιότητος εύρυτέρας του νομου, τής άρμο

διότητος των aνωτέρων τούτων περιφερειακών aρχών πε

ριορισθείσης εiς καθήκοντα επιθεωρήσεως. Τής ρυθμίσε

ως ταύτης εξηρέθησαν αί περιφερειακαί ό.ρχαί δημοσίας 

aσφαλείας, επετράπη δέ δπως διά διαταγμάτων δρισθουν 

καί tτεραι εξαιρέσεις. Διά του άρθρου 14 παρεσχέθη εύρυ
τάτη εξουσιοδότησις, δπως διά β . διαταγμάτων καταργή

ται, μετονομάζεται, τροποποιήται, κατά τήν σύνθεσιν καί 

τάς άρμοδιότητας, η συγχωνεύεται μετ' άλλου οίονδήποτε 

συμβούλιον η επιτροπή εν τφ νομφ, ώς καί νά ανατίθενται 

εν δλφ η εν μέρει αί άρμοδιότητες αύτών εiς ετερα συμβού

λια η επιτροπάς . Εiς περίπτωσιν καταργήσεως συμβουλίου 

η επιτροπής, δ νομάρχης η ή άρμοδία περιφερειακή aρχή 

η ύπηρεσία aποφασίζει άνευ τής συμπράξεως αύτου. 

))Εiς εκάστην νομαρχίαν συνεστήθη διεύθυνσις τεχνι

κών ύπηρεσιών ύπαγομένη &π' εύθείας εiς τόν νομάρχην, 

συγκροτηθείσα εκ του γραφείου νομομηχανικου, των εiς 

τουτο ύπαγομένων η ανεξαρτήτων γραφείων μηχανικών 

καί γραφείων πολεοδομίας, τής τεχνικής ύπηρεσίας δήμων 

καί κοινοτήτων (τΥ ΔΚ) καί του γραφείου μηχανικου εξο

πλισμου (άρθρ. 15). 
))Καινοτομία δμως του ν.δ. 3620 ύπήρξεν ή δι' αύτου 

σύστασις εiς εκαστον νομόν νομαρχιακου ταμείου, εiς τό 
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όποίον συνεχωνεύθη τό ταμείον όδοποιίας του νομοu, επι

τευχθείσης οϋτω οΙκονομικής aποκεντρώσεως εiς ίκανο

ποιητικόν βαθμόν»8 1 • 

7 NOEMBPJOY 1956 

Μέ aφορμή τήν εισαγωγή γιά ψήφιση καί τή 

σχετική συζήτηση aπό τή Βουλή τοϋ νομοσχεδίου 

«περί καθορισμοϋ κατωτάτων όρίων ιατρικής αμοι

βής καί συνθηκών εργασίας ιατρών», ό ύφυπουργός 

Προνοίας, Ι. Ψαρρέας, αναφέρεται στό ενδιαφέρον 

πού εχει επιδείξει ή Κυβέρνηση γιά τήν ιατρική πε

ρίθαλψη τοϋ λαοϋ τής ύπαίθρου . 'Ήδη, δλα τά χωριά 

μέ 800 κατοίκους εχουν αγροτικό ιατρό καί κατα

βάλλεται προσπάθεια γιά τήν ταχύτερη δυνατή επέ

κταση τής ιατρικής περιθάλψεως καί στίς μικρότε

ρες κοινότητες τής ύπαίθρου. Παράλληλα, ή προ

βλεπόμενη αύξηση των aποδοχών καί ό ακριβέστε

ρος προσδιορισμός των συνθηκών εργασίας των 

ιcχ,:rρών πού παρέχουν τίς ύπηρεσίες τους στούς διά

φορους οργανισμούς κοινωνικής aσφαλίσεως, θά 

συντελέσει στήν εξύψωση τοϋ επιπέδου τής ιατρο

φαρμακευτικής περιθάλψεως. 

Τό νομοθέτημα, μετά τήν ψήφισή του, ελαβε &ρ. 

Ν .Δ . 3623 I 5682 . 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 

Ό Κ. Καραμανλfίζi:πισκέφθηκε τό Νοέμβριο τοί> έτους 1956 τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες μέ κύριο 
σκοπό νά ύποστηρίξει άπό τό βfίμα τοί> ΟΗΕ τό δικαίωμα τfίς αύτοδιαθέσεως τοί> κυπριακοί> λαοί>. 
Παράλληλα, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός είχε έπαφές καί συνομιλίες μέ τούς κορυφαίους 'Αμερικανούς 

ίθύνοντες. 'Η άγόρευση ένώπιον τfίς Γενικής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων 'Εθνών καί ή συνάντησή 

του μέ τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ στό Λευκό Οίκο άποτέλεσαν βαρυσήμαντα πολιτικά γεγονότα. 'Η 

παρουσία του συνέβαλε άποφασιστικά στήν εύρύτερη προβολή τών έθνικών δικαίων, άπόλυτα έναρμο

νισμένη μέ τήν έπίκληση των θεμελιακών άρχων του διεθνοί>ς όργανισμοί>, καί, παράλληλα, στήν 

προώθηση των έθνικών συμφερόντων καί στήν ένίσχυση τfίς περιφερειακής άσφάλειας καί ίσορροπίας 

στό πλαίσιο της συνεργασίας μέ τήν 'Ατλαντική Συμμαχία καί, είδικότερα, μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. 

'Η έπίσκεψη τοί> 'Έλληνα πρωθυπουργοί>, λίγες μέρες μετά τή Νέα' Υόρκη καί τήν Ούάσιγκτων, στό 

Βελιγράδι, άφησε νά διαφανοί>ν τά εύρύτερα δρια τfίς δυναμικής έλληνικfίς παρουσίας σέ περιφερειακό 

πλαίσιο . 'Η σύμπνοια στίς σχέσεις της 'Ελλάδος μέ τή Γιουγκοσλαβία έπενεργοί>σε ήδη έξισορροπη

τικά καί σταθεροποιητικά στό εύαίσθητο γεωπολιτικό πεδίο της Νοτιοανατολικής Εύρώπης. Μέ έπί

γνωση τfίς άνάγκης γιά τή διασφάλιση καί τήν πληρέστερη άξιοποίηση των σχέσεων μέ τούς βόρειους 

γείτονες, ό Κ. Καραμανλής θά άποβλέψει στήν άνταλλαγή άπόψεων γιά τήν κοινή άντιμετώπιση τών 

προβλημάτων πού είχαν άπορρεύσει άπό τά δραματικά γεγονότα στήν άνατολική Εύρώπη καί στή Μέση 
'Ανατολή. Ή έμμονή των δύο Κυβερνήσεων σέ κοινά άποδεκτές άρχές μέ άναφορά στή διεθνή ζωή 

διασταυρωνόταν, στήν πράξη, μέ τήν άμέριστη συμπαράσταση τοί> Βελιγραδίου στόν άγώνα γιά τήν 

άπαλλαγή τfίς Κύπρου άπό τόν άποικιακό ζυγό. 

Σταθερά, πράγματι, προσηλωμένη στίς συμμαχίες της, ή 'Ελλάδα δέν παρέλειπε νά έπιδιώκει τή 

βελτίωση καί τή διεύρυνση των σχέσεων μέ τά γειτονικά της Κράτη, στό βαθμό πού έξυπηρετοί>σαν τά 
έθνικά συμφέροντα καί συνέβαλλαν στήν παγίωση τfίς είρήνης. Συχνά, έντούτοις, μέ άφορμή ίδιαίτερα 

τό έθνικό θέμα τfίς Κύπρου, άποδεικνυόταν δτι οί δυνατότητες πού της προσφέρονταν δέν άρκοί>σαν γιά 

νά ίκανοποιήσουν στόν έπιθυμητό βαθμό εuλογες διεκδικήσεις καί νόμιμες έπιδιώξεις της. 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής άποστέλλει 

στόν Ντουάιτ 'Αιζενχάουερ συγχαρητήριο τηλεγρά

φημα γιά τήν έπανεκλογή του ώς προέδρου τών 

ΗΠΑ: 

«Σπεύδω νά σi'iς εκφράσω τά είλικριvή συγχαρη

τήρια εμού καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν 

θριαμβευτική ν επανεκλογή ν σας. 'Επωμίζεσθε καί 

πάλιν τά ύψηλά καθήκοντα τού ήγέτου τής μεγάλης 

καί φίλης Δημοκρατίας, καθ' ή ν στιγμήν ή πατρίς 

σας άναλαμβάνει, δπως άπεδείχθη κατά τάς τελευ

ταίας έβδομάδας, άποφασιστικήν πρωτοβουλίαν διά 

τήν προστασίαν η]ς είρήνης καί τής ελευθερίας. Είς 

τό βαρύ έργον σας σi'iς συνοδεύουν αί εύχαί καί αί 

ελπίδες τού έλληνικού έθνους». 

9-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τίς 'Ηνωμένες 
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Πολιτείες, επικεφαλής άντιπροσωπείας, προκειμέ

νου νά ύποστηρίξει ενώπιον του ΟΗΕ τήν έλληνική 

προσφυγή γιά τήν εφαρμογή του δικαιώματος τής 

αύτοδιαθέσεως στήν Κύπρο. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό 'Έλληνας πρωθυπουρ

γός πραγματοποίησε καί σειρά επαφών μέ τόν πρόε

δρο 'Αιζενχάουερ καί μέλη τής άμερικανικής Κυ

βερνήσεως, πολιτικούς καί οίκονομικούς παράγον

τες τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών καί εκπροσώπους τής 

όμογένειας. 

'Ο Κ. Καραμανλής άναχώρησε άπό τήν 'Αθήνα 

συνοδευόμενος άπό τόν καθηγητή Ι. Σπυρόπουλο, 

εν& στή Ν. Ύόρκη τόν ύποδέχτηκαν οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών καί <iνευ Χαρτοφυλακίου, Ε. 'Αβέ

ρωφ καί Γ. Κασιμάτης, ό πρώην ύπουργός Α. Στρά

τος, ό βουλευτής καί έθναρχικός σύμβουλος Σ. Λοϊζί

δης, ό πρεσβευτής Γ. Μελaς καί ό μόνιμος άντιπρό

σωπος στόν ΟΗΕ, Χ. Ξανθόπουλος - Παλαμάς, εξέ
χοντες όμογενείς καί εκπρόσωποι τ&ν ελληνοαμερι

κανικών σωματείων, εκπρόσωποι τής 'Εθναρχίας, 

άντιπρόσωποι του τύπου καί τ&ν ραδιοτηλεοπτικών 

μέσων, καθώς καί άνώτεροι ύπάλληλοι του Σταίητ 

Ντηπάρτμεντ καί του ΟΗΕ. 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ στενή συνεργασία μέ τά 

μέλη τής έλληνικής άντιπροσωπείας, προετοίμασε 

τό εδαφος γιά τήν προώθηση τής έλληνικής προ

σφυγής, περί «έφαρμογής ύπό τήν αίγίδα του ΟΗΕ 

τής άρχής τής ίσοτιμίας καί τής αύτοδιαθέσεως του 

λαου είς τήν περίπτωσιν του πληθυσμοί) τής νήσου 

Κύπρου». 'Η έγγραφή τής έλληνικής προσφυγής 

πραγματοποιήθηκε στίς 14 Νοεμβρίου ύπό τόν γενι
κό τίτλο «Ζήτημα Κύπρου»· παράλληλα περιλήφθη

κε στήν ήμερήσια διάταξη τής Γενικής Συνελεύσεως 

καί ή βρετανική μέ τόν τίτλο «Καταγγελία του 

'Ηνωμένου Βασιλείου διά τήν ύποστήριξιν τής τρο

μοκρατίας εν Κύπρφ εκ μέρους τής 'Ελλάδος». 

'Ήδη, τήν παραμονή, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

είχε συναντηθεί, μεταξύ <iλλων, μέ τόν πρόεδρο τής 

Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, πρίγκιπα 'Ονάν τής 

Ταϋλάνδης, τό γενικό γραμματέα του Διεθνοuς 'Ορ

γανισμοu, Ντάγκ Χάμμερσκελντ καί τούς ύπουργούς 

τ&ν 'Εξωτερικών του Βελγίου, τής Σοβιετικής 'Ενώ

σεως, τής 'Ιταλίας, καί του Σουδάν. Σέ γεύματα, 

έξάλλου, πού παρατέθηκαν πρός τιμή του άπό τούς 

πρέσβεις Χ. Ξανθόπουλο - Παλαμά καί Γ. Μελa, 

παρακάθησαν ό άρχηγός τής άμερικανικής άντιπρο

σωπείας στόv ΟΗΕ, Κ. Λότζ, οί γερουσιαστές Νόου

λαντ καί Χάμφρεϋ, άνώτατοι ύπάλληλοι του Σταίητ 

Ντηπάρτμεντ, οί ίδιοκτήτες τ&ν επιθεωρήσεων 

«Time» καί «Life» τής Νέας 'Υόρκης καί του έβδομα
δια ίου «Newsweek», ό στρατηγός Βάν Φλήτ, ό πρόε
δρος τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας, καθώς καί ό βοηθός γενικός γραμματέ-

ας του ΟΗΕ. Οί επαφές του 'Έλληνα πρωθυπουργοu 

συνεχίστηκαν καί τίς έπόμενες ήμέρες, μέ άποκορύ

φωμα τή συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο 'Αιζενχά

ουερ. 

'Η συνάντηση του Κ. Καραμανλή μέ τόν πρόε

δρο τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκε 

στό Λευκό Οίκο μετά άπό πρόσκληση του τελευταί

ου, στίς 15 Νοεμβρίου. Τό γεγονός προκάλεσε εντύ
πωση, δεδομένου δτι ό πρόεδρος 'Αιζενχάουερ, 

εξαιτίας τ&ν δραματικών εξελίξεων στήν Ούγγαρία 
καί τή Μέση 'Ανατολή, καί τής επικείμενης άναχω

ρήσεώς του γιά άνάπαυση στή Γεωργία, δέν κατόρ

θωσε νά δεχτεί πολλές ξένες προσωπικότητες. Δι

πλωματικοί κύκλοι επισήμαναν δτι ή Ούάσιγκτων, 

ύπό τήν επήρεια τ&ν πρόσφατων γεγονότων, ετεινε 

νά προσδώσει ίδιαίτερη βαρύτητα στήν παρουσία 

καί τό ρόλο τής 'Ελλάδος στή νευραλγική ζώνη τής 

νοτιοανατολικής Εύρώπης καί τής άνατολικής Με

σογείου. 

Προτοu επικοινωνήσει μέ τόν 'Αμερικανό πρόε

δρο, ό Κ . Καραμανλής πήρε μέρος σέ μακρά σύσκε

ψη στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, άπό κοινοu μέ κορυ

φαίους πολιτικούς καί διπλωματικούς παράγοντες, 

συγκεκριμένα τούς Χέρμπερτ Χοuβερ, άναπληρωτή 

του άσθενοuς ύπουργοu τ&ν 'Εξωτερικών Ν τ άλλες, 

Ρόμπερτ Μέρφυ, άναπληρωτή ύφυπουργό, Ράουντρυ, 

Έλμπράιτ, Μπήλ καί Γουόλνσλεϋ, βοηθούς ύπουρ

γούς 'Εξωτερικών γιά τίς ύποθέσεις, άντίστοιχα, Μέ

σης 'Ανατολής, Εύρώπης-ΝΑΤΟ, 'Ανατολικής Εύ

ρώπης καί Διεθνών 'Οργανισμών, Γκόρντον Γκρέυ, 

ύφυπουργοu 'Αμύνης γιά τίς Οίκονομικές 'Υ ποθέ

σεις ('Εξωτερική Στρατιωτική Βοήθεια), καθώς καί 

άνωτέρων στελεχών του Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί του 

ύπουργείου Οίκονομικ&ν. Σέ επίσημη άνακοίνωση 

του άμερικανικου ύπουργείου τ&ν 'Εξωτερικών, 

άναφέρθηκε δτι οί συνομιλίες περιστράφηκαν «έφ' 

δλων τ&ν προβλημάτων πού ενδιαφέρουν τήν 'Ελλά

δα καί τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας» καί «άντηλλάγη

σαν επίσης άπόψεις επί τ&ν προσφάτων γεγονότων 

τής Μέσης 'Ανατολής». Μέ σύντομη δήλωση, εξέ

φρασε τήν ίκανοποίησή του καί ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός, ό όποίος ύπογράμμισε δτι συνάντησε άπό 

τήν άμερικανική πλευρά κατανόηση καί φιλική διά

θεση. 

Τό πρακτικό τής συζητήσεως, μέ διαχωρισμό κα

τά θέματα, εχει ώς έξής: 

«!. Βορειοατλαντική Συμμαχία 

))Μέρφυ: 'Η dμερικανική Κυβέρνησις θεωρεί δτι ή Βο

ρειοατλαντική Συμμαχία aποτελεί dναλλοιώτως θεμελιώ

δες κεφάλαιον τής έξωτερικής αότής πολιτικής. Τά πρό

σφατα γεγονότα, iδίως έν Οόγγαρί~, ένίσχυσαν ετι πλέον 

τά έν προκειμένφ αiσθήματά μας . 

))Κ . Καραμανλής: Συμμερίζομαι πλήρως τήv ιΊποψιv 
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'Η άvαχώρηση τοiί πρωθυπουρyοiί yιά τίς 'Ηvωμέvες Πολιτείες. 
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ταύτην, dλλά έχω νά κάμω τρείς παρατηρήσεις: 

»α. 'Η καθαρώς στρατιωτική μορφή τού ΝΑΤΟ πρέπει 

νά διευρυνθή. Σήμερον οι' δεσμοί πού συνδέουν τάς χώρας 

τού ΝΑΤΟ είναι πολύ χαλαροί. Αύται δέχονται τήν Συμ

μαχίαν ώς κατάστασιν dνάγκης. 'Εάν, όμως, διευρυνθούν 

αί άρμοδιότητες τού ΝΑ ΤΟ καί πρός τά aνωτέρω πεδία, θά 

δημιουργήσωμεν τότε πραγματικήν κοινότητα συμφερόν

των καί dλληλεγγύην τών χωρών-μελών, fίτις θά όδηγήση 

είς aσφαλέστερα aποτελέσματα. 

»Μέρφυ: Αί άπόψεις μας συμπίπτουν πρός ταυτα. 

))Κ. Καραμανλής: β. Τό ΝΑΤΟ θά πρέπει νά εϋρη τόν 

μηχανισμόν έκείνον, διά του όποίου θά είναι δυνατή ή έπί

λυσις διαφορών αναφυομένων μεταξύ τών μελών, όπως εί

ναι π.χ. τό Κυπριακόν, περί τού όποίου θά σiiς όμιλήσω 

κατωτέρω. 

))Μέρφυ: Κατά τήν γνώμη μας τοιαυτα θέματα είναι 

επωφελέστερον νά εξετάζωνται είς άνεπισήμους καί φιλι

κάς συνομιλίας καί όχι νά προσάγωνται ενώπιον επισήμου 

καί άκάμπτου διαδικασίας . 

))Κ. Καραμανλής : γ. Το κύρος τών Ήνωμένων Πολι

τειών είναι σήμερον ύψηλότερον παρά ποτέ. Πιστεύω ότι, 

έάν ή dμερικανική Κυβέρνησις θελήση νά dναλάβη τήν 

ένεργόν ήγεσίαν τού ΝΑ ΤΟ, τό όποίο ν άλλωστε έδημιούρ

γησε καί τό όποίον χρηματοδοτεί, θά έπιτευχθή μεγαλυτέ

ρα κοινότης καί dλληλεγγύη τών χωρών μελών. 

))Μέρφυ: Πιθανόν τό κυρος μας να είναι ύψηλόν, άλλά 

αί χώραι-μέλη του ΝΑΤΟ είναι χώραι δημοκρατικαί, καί 

ώς εκ τούτου λίαν εϋθικτοι είς πaσαν άμερικανικήν ύπαγό

ρευσιν . 

))Κ. Καραμανλής : Δέν aρνούμαι ότι ή Συμμαχία πρέπει 

νά έχη δημοκρατική ν βάσιν. Πρέπει όμως νά μήν dναρχή

ται . Κάθε χώρα ή όποία είσέρχεται είς μίαν Συμμαχίαν 

aποδέχεται έκ τών προτέρων ώρισμένους περιορισμούς. Τό 

ΝΑ ΤΟ έχει ν' dντιμετωπίση τόν κομμουνισμό ν. Τά δύο 

κύρια χαρακτηριστικά τού κομμουνισμού είναι ή aπόλυτος 

πειθαρχία καί ή ταχύτης δράσεως. Κατά συνέπειαν, !να τόν 

dντιμετωπίσωμεν έπιτυχώς, πρέπει καί ήμείς νά όργανω

θώμεν ώστε τήν αύτήν ταχύτητα καί πειθαρχίαν νά έχουν 

αί ήμέτεραι ένέργειαι. 

))2. Κυπριακόν 

))Κ. Καραμανλής : Ποία θά ήτο κατά τήν γνώμην σας 

μία τιμία λύσις τού Κυπριακού; 

))Μέρφυ: Δέν εχομεν γνώμη ν επ ' α ότου . 'Εκείνο πού 

προσπαθουμεν είναι νά εϋρωμεν λύσιν ίκανοποιουσαν τάς 

άπόψεις δλων των ενδιαφερομένων. 

))Κ . Καραμανλής: Παρά τάς βιαιότητας, τάς dπειλάς 

καί τάς προσβολάς πού ύπέστη ή Έλλάς, ή Κυβέρνησίς 

μου έτήρησεν έπιμόνως στάσιν μετριοπαθή. 'Οφείλω νά 

σημειώσω ότι όλοι οί 'Αμερικανοί μέ τούς όποίους συνω

μίλησα κατά καιρούς παρεδέχθησαν τό δίκαιόν μας, επι

φυλασσόμενοι μόνον ώς πρός τήν επικαιρότητα τού ζητή

ματος. ' Ο έλληνικός λαός μέ ύπεστήριξε διότι τόν έβεβαί

ωσα ότι οί σύμμαχοι θά aντιληφθούν τά σφά"λματά των καί 

θά δείξουν κατανόησιν. Μετά 14μηνον, όμως, aπό τής 

αναλήψεως τής aρχής ύπ' έμοv, ό έλληνικός λαός έχει τό 

δικαίωμα νά διερωτiiται πού είναι αύτή ή κατανόησις. Πρέ

πει νά έννοήσητε ότι δέν δύναμαι νά προβώ είς παραχωρή

σεις έπί τού έθνικοv τούτου ζητήματος. 

))Μέρφυ : ' Αναγνωρίζομεν καί εκτιμουμεν πλήρως τήν 

μετριοπάθειαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τάς προ

σπαθείας σας, άλλά δέν βλέπομεν τί δυνάμεθα νά πράξω μεν 

τώρα, καί τουτο διά λόγους προφανείς . Νομίζομεν δτι μία 

προσπάθεια συνεννοήσεως μέ τήν Τουρκίαν θά είχεν άγα

θά άποτελέσματα. 

)>Κ. Καραμανλής: 'Επιθυμώ νά τοποθετήσω τό Κυπρια

κόν έπί τών έξής βάσεων: 

»α. Ποίος έχει δίκαιον. 'Ο κυπριακός λαός καί ή 'Ελ

λάς έχουν τό δίκαιον aπολύτως μέ τό μέρος των, όχι μόνον 

θεωρητικώς dλλά καί πρακτικώς, διότι έκείνα τά όποία 

προτείνομεν συνδυάζουν τήν έκπλήρωσιν τών πόθων τού 

κυπριακού λαού, dλλά καί τά συμφέροντα τών συμμάχων. 

'Εάν έζ ητούσαμε κάτι τό όποίο ν θά dντέκει το εlς τά συμφέ

ροντα τής Τουρκίας καί τής 'Αγγλίας, θά ι] δύνασθε νά μiiς 

aντικρούσετε ότι έχομεν μέν θεωρητικώς δίκαιον, dλλά ότι 

τό δίκαιόν μας έρχεται εlς dντίφασιν μέ τά συμφέροντα τών 

συμμάχων. Τά συμφέροντα ταύτα είναι ή διατήρησις τής 

στρατηγικής σπουδαιότητος τής νήσου καί ή προστασία 

τής τουρκικής μειονότητας, καί έχομεν τήν πεποίθησιν ότι 

τά συμφέροντα ταύτα έτυχον πλήρους έγγυήσεως έκ μέ

ρους τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Οί Τούρκοι είναι οί 

τελευταίοι πού δικαιούνται νά όμιλήσουν περί Κύπρου. 

Πρώτος είναι ό κυπριακός λαός, δευτέρα ή 'Αγγλία, fίτις 

κατέχει τήν νήσον, τρίτη είναι ή Έλλάς, διότι ή πλειοψη

φία τών κατοίκων είναι ΗΕλληνες, καί τελευταία, όπως εί

πον, ή Τουρκία. 

»β. Ποία ι αί συνέπεια ι τού Κυπριακού. 'Εκτός τών 

γνωστών δυσαρέστων καταστάσεων, τάς όποίας έδημιούρ

γησε τό Κυπριακόν, έν σχέσει πρός τό Βαλκανικόν Σύμ

φωνον καί πρός τήν Βορειοατλαντική ν Συμμαχίαν, φοβού

μαι ότι τό Κυπριακόν θά προκαλέση &κόμη πλέον δυσαρέ

στους καταστάσεις είς τό μέλλον. Διά τούτο πιστεύω ότι ό 

χρονικός παράγων είναι 'σπουδαιότατος, καί ότι πρέπει τό 
ταχύτερον νά εύρεθή μία λύσις. 

)>Μέρφυ: Μήπως εχετε κατά νουν συγκεκριμένον τινά 

χρονικόν σταθμόν; Π.χ. , τόν προσεχή Δεκέμβριον; 

))Κ . Καραμανλής: ~Οχι. Ή σκέψις μου ήτο γενικής 

φύσεως. Δυστυχώς, όμως, ούδεμίαν εύρίσκομεν aνταπό

κρισιν έκ μέρους τών ~Αγγλων. Μίαν έβδομάδα μετά τάς 

έκλογάς έν 'Ελλάδι, κατά τάς όποίας dνεδείχθη νικηφόρος 

ή παρούσα Κυβέρνησις, οί "Αγγλοι, aντί νά διευκολύνουν 

τήν θέσιν αύτής, προέβησαν είς τήν dπαγωγήν τού 'Αρχι

επισκόπου Μακαρίου, καταστήσαντες οϋτω τήν θέσιν μας 

έτι δυσχερεστέραν. Πρό καιρού ώμίλουν μέ τόν κ. Χόλμς, 

καί τού έπρότεινα όπως τό δημοψήφισμα, διά τού όποίου ό 

κυπριακός λαός θά aπεφάσιζε περί τής τύχης του, καθορι

σθή δι ' aπ' εύθείας συνεννοήσεως μεταξύ dγγλικής καί 
κυπριακής Κυβερνήσεως, fί μέσω τού ΝΑ ΤΟ. Νομίζω ότι 

καλυτέραν dπόδειξιν τών καλών μας διαθέσεων έναντι τών 

συμμάχων δέν ι]δυνάμεθα νά δώσωμεν. Παρά ταύτα, καί ή 
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πρότασίς μου αϋτη έμεινεν aνευ dποτελέσματος. Οϋτω δέν 

μfiς dπομένει παρά ή δδός τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Μέρφυ: Ή θέσις μας εlναι σαφής. Ύποστηρίζομεν 

τήν άποψιν δτι ό λαός τής Κύπρου δικαιοuται ν' αuτοκυ

βερνηθή. 

»Κ. Καραμανλής: Μετά πάροδον 3 έως 6 μηνών ή κατά
στασις θά χειροτερεύση πολύ. Ή Κύπρος έχρησιμοποιή

θη ήδη ώς βάσις έκκι νήσε ως έναντί ον τής Μέσης 'Α νατο

λής. Άπέφυγα νά προβώ είς δημόσια έν προκειμένφ σχό

λια, ίνα μή δυσχεράνω τήν κατάστασιν. Πρέπει όμως ή 

λύσις νά δοθή ταχέως καί έγκαίρως. 'Εάν δέν βοηθήσητε 

είς τούς dμέσως προσεχείς μήνας, ή έλληνική Κυβέρνη

σις όφείλει νά δώση μάχη ν κατά τήν οvσιαστικήν συζήτη

σιν είς τά 'Ηνωμένα ~Εθνη, εlς τά δποία, όπως σfiς εlπα, 

ήναγκάσθημεν νά προσφύγωμεν. Κατά τήν μάχη ν αvτήν θά 

είμεθα ύποχρεωμένοι νά κολακεύσωμεν έχθρούς καί νά 

πολεμήσωμεν φίλους. Πιστεύω ότι έχω τό δικαίωμα νά ζη

τήσω τήν συμπαράστασίν σας. Εlμαι μετριοπαθής καί 

προσπαθώ νά dποκαταστήσω τάς φυσιολογικάς συμμαχίας 

καί φιλίας θέτει έν κινδύνφ τό γόητρόν των [sic]. Εlμαι 
βέβαιος ότι, έάν τό ζήτημα παρέμενεν τοποθετημένον είς 

dποκλειστικώς πολιτικόν πλαίσιον, θά έλύετο έντός 24 
ώρών. Εlσθε εlς θέσιν νά βοηθήσητε, λέγοvτες είς τούς 

~Αγγλους ότι, έάν δέν δώσουν λύσιν, θάμfiς ύποστηρίξητε 

κατά τήν οvσιαστικήν συζήτησιν. 

ιιΔέν προσήλθον εlς τήν σύσκεψιν ταύτη ν μέ συγκεκρι

μένα αlτήματα. Σfiς έξέθεσα τήν σκέψιν μου καί έλπίζω νά 

έννοήσητε διατί ύπεχρεώθημεν νά προσφύγωμεν εlς τά 

'Ηνωμένα ~Εθνη. Δέν έπιθυμώ αί ίσχυραί συμμαχίαι καί 

φιλίαι μας νά διακοπουν. Διά νά έπιτύχωμεν τουτο πρέπει 

νά μfiς βοηθήσητε. 'Η βοήθειά σας θά δοθή όχι μόνον διά 

λόγους δικαιοσύνης, dλλά καί διά λόγους πολιτικούς. 

»Μέρφυ: Τούς αuτούς παράγοντας σκεπτόμεθα καί 

ήμείς καί συγκεκριμένως δτι τό ετερον μέρος (ή Ρωσία) θά 

έκμεταλλευθή τήν κατάστασιν. Προσπαθοuμεν διά παντός 

μέσου νά εύρεθή μία λύσις. 

»Κ. Καραμανλής: Προσπαθήσετε νά έπιτύχητε τήν 
dπελευθέρωσιν του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Χωρίς αv

τόν οvδεμία διαπραγμάτευσις δύναται νά έπιτύχη. 'Α ντι

θέτως, δ, τι δεχθή αvτός, θά τό δεχθή καί δ κυπριακός λαός. 

'Εάν οί Βρετανοί ήθελον νά έπιδείξουν καλήν πίστιν, θά 

dπηλευθέρωναν τόν Μακάριον, διευκολύνοντες οϋτω πε

ραιτέρω έξελίξεις. 

»Μέρφυ: Δυνάμεθα νά έξετάσωμεν τοuτο μέ τούς φίλους 

μας. 

»Κ. Καραμανλής: Θά παρεκάλουν νά προσπαθήσητε 

μετά κάποιας έπιμονής. 'Οφείλω νά σημειώσω ότι χθές εlς 

τό Steering Committee τής Γενικής Συνελεύσεως θά ήδυνά
μεθα νά προκαλέσωμεν μάχη ν καί νά καταγάγωμεν νίκη ν. 

Δέν τό έπράξαμεν, διότι δέν έπιδιώκομεν εvκόλους νίκας 

dλλά ουσιαστική ν λύσιν του ζητήματος. 

»Μέρφυ : 'Αναγνωρίζομεν τήν μεγάλην πολιτικότητά 

σας. Θά καταβάλωμεν δλας τάς δυνατάς προσπαθείας, διό

τι πιστεύομεν δτι δέν !:χ ο μεν τίποτε νά κερδίσω μεν dπό τήν 

παράτασιν τής παρούσης καταστάσεως . Έν τούτοις, δέν 

δυνάμεθα νά παραγνωρίσωμεν τό γεγονός δτι αί έπερχόμε

ναι έβδομάδες δέν εlναι εuνοϊκαί. 'Αλλά θά προσπαθήσω

μεν. 'Όπως είπατε, ό χρονικός παράγων είναι σπουδαιότα

τος. 

»3. Βαλκανικόν Σύμφωνον 

»Κ. Καραμανλής: 'Υπενθυμίζω ότι τό Βαλκανικόν 

Σύμφωνον ύπήρξεν έλληνική πρωτοβουλία καί κατέστη 

πραγματικότης μόνον διότι ή 'Ελλάς ήθέλ η σε νά λησμονή

ση τήν παλαιάν έχθρότητά της μέ τήν Τουρκίαν καί τήν 

πρόσφατον τότε μέ τήν Γιουγκοσλαβία ν. Οϋτω, τό Βαλκα

νικόν Σύμφωνον dπετέλεσεν ίσχυρόν προπύργιον του 

έλευθέρου κόσμου είς στρατηγικώτατον σημείον τής σο

βιετικής περιμέτρου. Δυστυχώς, όμως, dπό τής έμφανίσεως 

του Κυπριακου ή διαγωγή τής Τουρκίας ύπήρξε τοιαύτη 

όiστε οί σύμμαχοί της θά ήσαν dπολύτως δικαιολογημένοι, 

έάν τήν dπέπεμπον έκ τής συμμαχίας. Ή Έλλάς, όμως, άν 

καί προκληθείσα, οvδέποτε dπήντησε διά τών αvτών μέ

σων. Τουτο, όμως, δέν πρέπει νά έκληφθή ώς ένδειξις dδυ

ναμίας. 'Η 'Ελλάς, ώς γνωρίζετε, δέν έδίστασε ποτέ νά 

πολεμήση διά τήν έλευθερίαν καί dκεραιότητά της. 

ιιΚατά τήν τελευταίαν συνάντησίν μου μέ τόν στρατάρ

χη ν τίτο ούτος μέ έρώτησεν έάν θά έδεχόμην τήν σύναψιν 

διμερους Συμφώνου, εlς τήν περίπτωσιν καθ' ή ν θά dπε

δεικνύετο dδύνατος ή dποκατάστασις του Βαλκανικου 

Συμφώνου. 'Απήντησα εlς τόν στρατάρχην τίτο dρνητι

κώς, έξηγήσας ότι θέλω νά διατηρήσω τό Βαλκανικόν 

Σύμφωνον, έστω καί έν ύπνώσει, μέ τήν έλπίδα ότι κάποτε 

θά dνακτήση τήν ζωτικότητά του. Τουτο θά συμβή, έάν ή 

Τουρκία έπιδείξη καλήν θέλησιν καί κατανόησιν. 

»Μέρφυ: Διεπίστωσα καί έγώ τήν μεγάλην ίκανοποίη

σιν τοu στρατάρχου Τίτο έκτων έλληνογιουγκοσλαβικων 

σχέσεων. Τοuτο μaς εuχαριστεί Ιδιαιτέρως. 

»'Αντιμετωπίζετε προσεχή σύγκλησιν τοu Συμβουλίου 

των ύπουργων τοu Συμφώνου; 

»Κ . Καραμανλής: ~Οχι, διότι πιστεύομεν ότι πρέπει 

πρώτα νά λογικευθώμεν καί μετά νά οlκοδομήσωμεν. Τό νά 

συνεδριάσωμεν χωρίς νά έχουν τεθή βάσεις λογικής συ

νεργασίας, μfiς έκθέτει εlς κίνδυνον νά εύρεθώμεν προσε

χώς πρό νέων δυσαρέστων καταστάσεων, α!τινες θά dνατρέ

ψουν δλας τάς προσπαθείας μας. 'Οφείλω νά σημειώσω ότι 

οί Τουρκοι ε{ναι πλέον λογικοί κατά τούς τελευταίους μή

νας. Τουτο ίσως όφείλεται είς τό ότι, κατόπιν τών τελευ

ταίων γεγονότων έν Μέσrι Ά νατολfl, αΙσθάνονται κάπως 

dπομονωμένοι. 

»Μέρφυ: 'Αναγνωρίζομεν δτι ύπέστητε σοβαράς δοκι

μασίας. 

»Κ. Καραμανλής: Ή πρόθεσίς μου είναι νά dναζωογο

νήσω τό Βαλκανικό ν Σύμφωνον, καί δικαιουμαι νά ζητήσω 

dπό έσfiς κατανόησιν καί βοήθειαν πρός τουτο. 

»Μέρφυ: Καί ήμείς πιστεύομεν δτι αί έλληνοτουρκικαί 

σχέσεις !:χουν βελτιωθή, παρά τό επεισόδιον τής συλλή

ψεως τοu Διοικητικοu Συμβουλίου τής 'Ενώσεως Κων

σταντινουπόλεως. 

»4. Στρατιωτική Βοήθεια 
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»Κ . Καραμανλfjς: Ή Έλλάς άποτελεί σπουδαίον 

στρατηγικόν παράγοντα λόγω: 

ιια. Τής γεωγραφικής αύτής θέσεως. 

ιιβ. Τών έγνωσμένων πολεμικών άρετών τού 'Έλληνος. 

»y. Τής έκ παραδόσεως άφοσιώσεως τού έλληνικού λα-
ού εiς τάς συμμαχίας του. 

ιι Ή Έλλάς παρέμεινεν πιστή εiς τάς συμμαχίας της, 

έστω καί δταν έφαίνετο άναπόφευκτος ή κατάρρευσίς της. 

'Ότε πρό 4 έτών ή 'Ελλάς προσεχώρησεν εiς τό ΝΑ ΤΟ, ή 
άμυντική της θέσις έβελτιώθη σημαντικώς, διότι συνεδέθη 

μέ σύστημα συλλογικής άσφαλείας. 

ιι 'Από άπόψεως δμως καθαρώς άμύνης τού έλληνικού 

χώρου, ή 'Ελλάς έλάχιστα προώδευσεν έκτοτε. 

ιι Υ Ας λάβωμεν ύπ' δ ψι ν τό άμεσώτερον, έν περιπτώσει 

συρράξεως άντίπαλον, τήν Βουλγαρία ν. Κατ' άσφαλείς 

ύπολογισμούς, ή Βουλγαρία διαθέτει 700 aρματα μάχης 
μέσου βάρους. ΥΕναντι αύτών ή Έλλάς διαθέτει πεπαλαι

ωμένα τι να έλαφρά aρματα. 

ιιΑί συνέπεια ι τής μειονεκτικής αύτής θέσεως τής 'Ελ

λάδος θά είναι αί έξής: 

ιια. Ό έλληνικός στρατός θά άναγκασθή νά έγκατα

λείψη άπό τού πρώτου πυροβολισμού ούσιώδες τμήμα τού 

έθνικού έδάφους (Άνατολικήν Μακεδονίαν καί Δυτικήν 

Θράκην) εiς χείρας τού έχθρού, καί θά προσπαθήση νά 

συγκρατήση τήν γραμμήν Στρυμώνος. 

ιιβ. Κατόπιν τούτου θά διακοπή ό σύνδεσμος τών έλλη

νοτουρκικών δυνάμεων καί έπομένως ή άμυντική συνοχή 

τού ΝΑΤΟ. 

ιιγ. Οvτω, θά καταστή προβληματική ή άμυνα τών Στε

νών, ή όποία, ώς γνωστόν, στηρίζεται έπί τού Αiγαίου 

μάλλον παρά τής 'Ασιατικής Τουρκίας. Διότι αί τουρκικαί 

δυνάμεις τής Ά νατολικής Θράκης έχουν περιωρισμένη ν 

άμυντικήν άξίαν, λόγω τού έδάφους, τό όποίον δέν έπιτρέ

πει έλιγμούς. 

ιιΣυμπέρασμα εlναι δτι αί έλληνικαί δυνάμεις φέρουν τό 

κύριον βάρος τής έκ Βουλγαρίας έπιθέσεως. 

ιι 'Ίνα έκτελέση έπιτυχώς τό καθήκον τούτο καί μεταφέ

ρη ένδεχομένως τάς έπιχειρήσεις έπί βουλγαρικού έδά

φους, ό έλληνικός στρατός πρέπει άπαραιτήτως νά έφοδι

ασθή μέ μίαν πλήρη μεραρχίαν τεθωρακισμένων καί μέ 

σύγχρονον άντιαρματικόν πυροβολικόν. 

ιιΔεύτερον θέμα ε{ναι τό Β. Ναυτικόν. 'Ο έλληνικός 

λαός έχει ναυτικήν παράδοσιν χιλιετηρίδων καί οί άξιω

ματικοί καί τά πληρώματα τού Β. Ναυτικού έχουν άξιοζή

λευτα τεχνικά προσόντα καί ναυτικάς ίκανότητας. Εiς 

δλους τούς πολέμους τής ίστορίας της, τό Ναυτικόν έπαι

ξεν άποφασιστικόν ρόλον εiς τήν άμυναν τής 'Ελλάδος. 

Λόγω τής ούσιαστικής άνυπαρξίας τού σημερινού Ναυτι

κού (πεπαλαιωμένα τι να άντιτορπιλικά), ό έλληνικός λαός 

αΙσθάνεται δτι είναι άπό θαλάσσης άπροστάτευτος. 

ιιΔιά τήν στοιχειώδη συμπλήρωσιν τών άμυντικών μας 

ίκανοτήτων, άπαιτείται δπως μaς χορηγήσητε συγχρόνως 

καί άξιόμαχους ναυτικάς μονάδας, αί όποίαι άλλωστε θά 

ένταχθούν εΙς τό πλαίσιό ν τών δυνάμεων ΝΑ ΤΟ, καί θά 

χρησιμοποιηθούν διά τήν κοινήν άμυναν δλων μας. 

»Μέρφυ: 'Εκτιμώ μεν τήν παρελθουσαν καί παρουσαν 

δρiiσιν τfjς ' Ελλάδος καί νομίζομεν δτι συνεβάλαμεν ού

σιαστικώς. Προτιθέμεθα νά συνεχίσωμεν τήν συμβολήν 

μας, έννοείται πάντοτε έντός τών κοινοβουλευτικών δρίων. 

»Κ. Καραμανλfjς: Δέν θέλω νά κάμω κριτικήν, άλλά 

νομίζω δτι παρεβλέψατε τόν έλληνικόν παράγοντα καί 

άπεδώσατε ύπερβολικήν σημασίαν εΙς τόν τουρκικόν. Νο

μίζω δτι ύπάρχει έκεί σφάλμα έκτιμήσεως. 

ιι 'Οπωσδήποτε ό Σαίηπ συνέταξεν ύπόμνημα περί τών 

στρατιωτικών άναγκών τής 'Ελλάδος, έν τφ όποίφ παραδέ

χεται καί ύποστηρίζει τά άνωτέρω αΙτήματά μας. 

ιιΠαρακαλώ δπως μεριμνήσητε ί'vα αί συστάσεις τού 

Σαίηπ καταστούν πραγματικότης. Πρέπει νά προσθέσω δτι 

δταν μiiς χορηγηθή τό έν λόγω ύλικόν (aρματα καί άντι

τορπιλικά), ό προϋπολογισμός τών δαπανών άμύνης θά 

ύποστή αϋξησιν 13 έκατ. δολλαρίων περίπου, δι' έξοδα 
συντηρήσεως, κινήσεως, έκπαιδεύσεως προσωπικού κ.λ.π. 

Ώς γνωστόν, ό προϋπολογισμJς άμυντικών δαπανών έχει 
φθάσει ήδη εΙς έπίπεδον τό όποίον ε{ναι άδύνατον νά 

ύπερβώμεν. Ώς έκ τούτου, διά τήν κάλυψιν τού ποσού 

τούτου τών 13 έκατ. δολλαρίων θά άπαιτηθή ή συνδρομή 
σας. 

))Γκρέυ: Είμαι εiς θέσιν νά σiiς διαβεβαιώσω δτι ή Κυ

βέρνησις εχει καταρτίσει νομοσχέδιον, δπερ θά ύποβληθfj 

εiς τό νέον Κογκρέσσον (3 'Ιανουαρίου 1957) καί τό 
δποίον προβλέπει τήν χορήγησιν πολεμικών σκαφών εiς 

συμμάχους χώρας . 

))Δέν δύναμαι νά άποκαλύψω άπό τουδε τί προβλέπει τό 

νομοσχέδιον διά τήν 'Ελλάδα, aλλά σiiς διαβεβαιώ δτι τό 

έλληνικόν ναυτικόν θά άποκτήση σημαντικήν iσχύν. 

'Επίσης μελετώ μεν μέ λίαν φιλικόν πνευμα τήν χορήγησιν 

άριθμου τινος άρμάτων μάχης. 

))Μέρφυ : Σημειώ δτι διά πρώτην φοράν παρουσιάζεται 

τό αϊτημα βοηθείας 13 έκατ . δολλαρίων διά τήν συντήρη

σιν καί λοιπά του νέου ύλικου. Τό δλον θέμα του aμυντι

κου έφοδιασμου τfjς 'Ελλάδος έξετάζομεν μετά συμπαθεί

ας καί φιλικου ένδιαφέροντος. 

))5. Οiκονομική Βοήθεια 

))Κ . Καραμανλfjς: Ή οΙκονομική κατάστασις έν 'Ελλά

δι έχει άπό έτους βελτιωθή αΙσθητώς. Συμπτώματα τής 

βελτιώσεως είναι ό Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, ή 

σταθερότης τής δραχμής, καί ή μ ή vψωσις τού τιμαρίθμου. 

Οί παράγοντες ούτοι έχουν δημιουργήσει αίσθημα άσφα

λείας, τό όποίο ν είχεν έκλείψει μεταπολεμικώς, λόγω Ιδίως 

τών άλλεπαλλήλων νομισματικών άναπροσαρμογών. Τό αί

σθημα άσφαλείας είναι έκείνο, τό όποίον παρεκίνησε τό 

κοινόν νά μή έπενδύη πλέον εiς μή παραγωγικάς χρυσάς 

λίρας, άλλά νά καταθέτη δραχμάς εΙς τάς Τραπέζας. Οvτω, 

άφ' ένός, ή οΙκονομία διαθέτει παραγωγικόν κεφάλαιον, 

ού έστερείτο μέχρι τούδε, καί, άφ' έτέρου, ό άνεπίσημος 

τόκος ύπεβιβάσθη άπό 30% εiς 10%. 
ιιΠαρά τάς ένθαρρυντικάς ταύτας ένδείξεις, ή οΙκονο

μία μας ε{ναι άκόμη εύαίσθητος καί μία κρίσις δύναται νά 

έχη ολέθρια άποτελέσματα. 

ιιΤό Ισοζύγιον πληρωμών τού τρέχοντος οΙκονομικού 

έτους προβλέπεται δτι θά παρουσιάζη έλλειμμα 73 έκατ. 

δολλαρίων. ·Η έλληνική Κυβέρνησις έζήτησεν δ πως ή οΙ

κονομική βοήθεια διά τό αύτό έτος άνέλθη εiς 76 έκατ. 

δολλαρίων. 
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ι>' Η έλληνική οlκονομία δέν δύναται νά aπορροφήση 

aγροτικά προϊόντα aξίας aνωτέρας τών 62 περίπου έκατ. 
δολλαρίων. 

ιι 'Η διαφορά έξ /I περίπου έκατ. θά έδει νά χορηγηθή 

εlς Global Ρ.Α. 
ιιΥό οlκονομικόν έτος λήγει τήν 3/ην Δεκεμβρίου καί 

πρέπει νά καταρτίσω τόν προϋπολογισμόν τής νέας χρή

σεως. 

ιι 'Η έλληνική Κυβέρνησις έχει καταρτίσει τετραετές 

πρόγραμμα aναπτύξεως τής aγροτικής τάξεως. 'Η aγροτι

κή τάξις aποτελεί τήν σπονδυλικήν στήλην του κοινωνι

κού καί οlκονομικοv σώματος τής Έλλάδος. Ά ντιπρο

σωπεύει τά 63% τοv πληθυσμού, λόγω δμως τής περιωρι
σμένης έκτάσεως τής καλλιεργησίμου γής καί τών μικρών 

κλήρων ή τάξις αϋτη πένεται . Τό έν λόγφ πρόγραμμα προ

βλέπει τόν έφοδιασμόν τών aγροτών μέ γεωργικά μηχανή

ματα, καί τήν δημιουργίαν aγροτικής βιομηχανίας. 'Αλλά 

τό πρόγραμμα τοvτο δέν δύναται νά έκτελεσθή άνευ aμερι

κανικής aρωγής aνερχομένης εlς 60 έκατ. δολλαρίων. 
ιι 'Έτερον αίτημα τής έλληνικής Κυβερνήσεως ε{ναι ή 

ταχυτέρα aποδέσμευσις τών counter hart funds. Τοvτρ ε{
ναι aπαραίτητον, έάν πρόκειται νά έφαρμοσθή τό σχέδιον 

κρατικών έπενδύσεων, τό όποίον aποβλέπει εlς τήν δημι

ουργίαν νέων οlκονομικών πόρων καί, έπομένως, τήν avύ

ψωσιν τοv χαμηλού έπιπέδου τής ζωής τοv 'Έλληνος. 

»Μέρφυ: Λαμβάνομεν ύπό σημείωσιν τόν επείγοντα 

χαρακτήρα τής χορηγήσεως τής βοηθείας διά τό λήγον 

οiκονομικόν ετος καί θά μεριμνήσωμεν. Τά λοιπά αiτήμα

τα τής Ι:λληνικής Κυβερνήσεως θά εξετασθοuν aπό τάς 

ύπηρεσίας μας μετά φιλικοί) ενδιαφέροντος. 

»Χοuβερ: Κύριε πρωθυπουργέ, επιθυμώ νά διερμηνεύσω 

τήν λύπην του κ. Ν;τάλλες, διότι, λόγω τής aσθενείας του, 

δέν i]δυνήθη νά σaς συναντήση καί συζητήση μαζί σας τά 

ενδιαφέροντα διά τάς δύο χώρας μας θέματα. Γνωρίζομεν 

δτι σaς aπασχολεί σοβαρώς τό ζήτημα τής Κύπρου, καί θά 

προσπαθήσωμεν νά συμβάλωμεν διά παντός τρόπου εiς τήν 

εξεύρεσιν λύσεως . Εϊμεθα ευτυχείς διότι ή παρουσία σας 

ενταuθα μaς εδωκε τήν εuκαιρίαν ν' aνταλλάξω μεν χρησί

μους σκέψεις καί aπόψεις. 

»Κ. Καραμανλής : Σaς εuχαριστώ διά τήν εuκαιρίαν πού 

μοv έδώσατε νά συζητήσω μαζί σας τά προβλήματα τής 

χώρας μου. Σaς παρακαλώ νά διαβιβάσητε εlς τόν κ. Ντάλ

λες τάς καλυτέρας μου εuχάς διά τήν ταχείαν avάρρωσίν 

τουιιΗ3 • 

Μετά τη λήξη τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

έπισκέφθηκε τό Λευκό ΟΙκο καί παρακάθησε σέ πρό

γευμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ό πρόεδρος 'Αι

ζενχάουερ · παρόντες ήταν, ακόμη, ό πρεσβευτής τής 

·Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων, Γ. Μελάς, καί ό ανα

πληρωτής ύπουργός 'Εξωτερικών, Χ. Χουβερ, ό πρό

εδρος τής έπί των 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων 'Επι

τροπής τής Γερουσίας, ό aρχηγός του Ναυτικου, ό 

aρχηγός τής ύπηρεσίας έξωτερικής βοηθείας, ό είδι

κός σύμβουλος του προέδρου Σέρμαν v Α νταμς, ό 

Σέντρικ Ζίγκερ, διευθυντής του Τμήματος τής 'Ε γ-

γύς 'Ανατολής τής ύπηρεσίας Διεθνους Συνεργασί

ας, πολιτικοί καί στρατιωτικοί σύμβουλοι τής έλλη

νικής πρεσβείας, καθώς καί οί όμογενείς Τόμ Πάπας 

καί Σπ. Σκούρας. 

Στή συνάντηση μέ τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ 

αναφέρεται ό ίδιος ό Κ . Καραμανλής σέ σύντομο 

σχετικό μνημόνιο: 

«Τήν 15ην Νοεμβρίου 1956 μετέβην εiς τήν Ούά
σιγκτων, προκειμένου νά παρακαθήσω τήν έπαύριον 

είς πρόγευμα, τό όποίον παρέθετεν πρός τιμήν μου ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. 'Α ιζενχάουερ. 

»'Ο πρόεδρος, έπιθυμών δ πως μέ διευκολύνη καί 

συζητήση μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν τά ζητήματα τά 

άφορώντα τήν 'Ελλάδα, lδωσεν έντολήv εiς τούς δι

αφόρους συνεργάτας του δπως συνεργασθώσιν μαζί 

μου καί έν συνεχείcι τόν ένημερώσουν. 

ιιΤά τών συνομιλιών μου καί τά θέματα τά όποία 

έθίγησαν κατ' αύτάς άναφέρονται εlς τά πρακτικά τά 

όποία συνέταξεν ό σύμβουλος τής έν Ούασιγκτώνι 

πρεσβείας μας. 

»Μετά τό τέλος τών συνομιλιών μου, αϊτινες δι

ήρκεσαν έπί τρίωρο ν, μετέβη ν εiς τόν λευκόν Οlκον, 

δπου μέ ύπεδέχθη μέ μεγάλην φιλοφροσύνη ν ό πρόε

δρος 'Αιζενχάουερ καί μοv παρουσίασεν τούς συν

δαιτημόνας μου, οϊτινες ήσαν ol διάφοροι συνεργά
ται του καί γερουσιασταί. 

ιι 'Εκαθήμην δεξιά τού προέδρου καί κατά τήν δι

άρκειαν τού γεύματος εlχα τήν εύκαιρίαν νά συζητή

σω έπί τής διεθνούς καταστάσεως. 'Ο πρόεδρος έξέ

φρασεν άνησυχίας διά τήν διεθνή κατάστασιν, άπε

δοκίμαζεν τήν πολιτικήν τών Άγγλογάλλων εiς τήν 

Μέση ν Ά νατολήν καί έξεδήλωνε τήν άγανάκτησίν 

του κατά τών Ρώσων τόσον διά τάς ένεργείας των έν 

Ούγγαρίcι δσον καί διά τήν διαβρωτική ν των προσπά

θειαν εiς τήν Μέσην Άνατολήv. Ό πρόεδρος διά 

τήν τελευταίαν αύτήν περίπτωσιν μοv είπεν δτι, έάν 

ol Ρώσοι aποστείλουν πράγματι έθελοντάς εiς τήν 
Αϊγυπτον, ή 'Αμερική θ' άντιδράση άμέσως καί δι' 

δλων τών μέσων της. Εlπα εiς τόν πρόεδρον δτι ή 

πολιτική, τήν όποίαν άκολουθεί ή 'Αμερική τό τε

λευταίον δίμηνον, ή πολιτική δηλαδή τής aποδοκι

μασίας τής βίας, εϊτε αϋτη προέρχεται άπό έχθρούς 

εϊτε άπό φίλους, ένέπνευσεν νέας έλπίδας εiς τόν κό

σμον καί άπεκατέστησεν τήν έμπιστοσύνην τών μι

κρών λαών πρός τήν 'Αμερική ν καί δτι κατά τήν 

γνώμη ν μου θά lπρεπε ή 'Αμερική νά έπιμείνη είς 

τήν πολιτική ν αύτή ν καί νά ένισχύση, δ πως lπραξεν 

τόν τελευταίον καιρόν, τά 'Ηνωμένα 'Έθνη, έάν θέ

λη νά προστατεύση τήν εiρήνην τού κόσμου. Ό κ. 

Άιζενχάουερ μοv άπήντησεν aποφασιστικώς δτι ή 

'Αμερική θά έπιμείνη εiς τήν γραμμήν αύτήν. 

»Μετά τό γεύμα άπεσύρθημεν ol δύο καί συνωμι
λήσαμεν περί τά 20 λεπτά τής ιδρας. Τόν ηύχαρίστη-
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σα διότι μου έδωσεν τήν εuκαιρίαν νά συζητήσω μέ 

συνεργάτας του τά ζητήματα πού ένδιαφέρουν τήν 

'Ελλάδα, δπως τό οίκονομικόν, τήν ένίσχυσιν τών 

ένόπλων δυνάμεων τfjς χώρας καί τό Κυπριακόν. Του 

εlπον έν συνεχεί~, δτι δέν θά fίθελα νά τόν άπασχολή

σω μέ τά δύο πρώτα, δεδομένου δτι θά τόν ένημερώ

σουν οί συνεργάται του, τόν παρεκάλεσα μόνον νά 

συστήση είς αuτούς νά άντιμετωπίσουν μέ συμπάθει

αν καί μέ κατανόησιν τά ζητήματα αuτά. 

>>'Ως πρός τό τρίτον, άφου του έξέθεσα δι ' όλί

γων τήν θέσιν τής 'Ελλάδος καί τήν άκατανόητον 

πολιτικήν τής 'Αγγλίας καί τής Τουρκίας έπί του 

Κυπριακου, του έτόνισα δτι θά πρέπει ή άμερικανική 

Κυβέρνησις νά άσκήση τήν έπιρροήν της πρός τήν 

κατεύθυνσιν τών v Αyyλων καί τών Τούρκων διά μίαν 

έγκαιρον διευθέτησιν του Κυπριακου. Του έτόνισα 

έν συνεχεί~ δτι τό πρόβλημα αuτό, τό όποίον fίδη 

εlναι σοβαρόν καί έπικίνδυνον, ήμπορεί νά γίνη σο

βαρώτερον έάν είς τό μέλλον σημειωθή άνάμιξις είς 

αuτό τών άραβικών χωρών καί τής Ρωσίας. 'Ο πρόε

δρος μέ έρώτησεν πώς άντιλαμβάνομαι τόν τελευταί

ον αuτόν κίνδυνον. Του έξήγησα καί συνεφώνησεν 

μαζί μου. 

>>'Εν συνεχεί~, του έζήτησα δπως διά προσωπι

κής του παρεμβάσεως έπιδιώξη τήν Ιiμεσον άπελευθέ

ρωσιν του Μακαρίου, τονίσας πρός αuτόν δτι ή άπε

λευθέρωσις του Μακαρίου θά διευκολύvη μεγάλως 

τήν διευθέτησιν του Κυπριακου καί του έξήγησα δια

τί. 'ο πρόεδρος άπαντών μου εlπεν δ τι αuτή εlναι 

μία πολύ καλή ίδέα καί μέ έρώτησεν που εύρίσκεται 

fίδη ό Μακάριος. Του έδωσα τάς σχετικάς πληροφο

ρίας. 

>>'Ο πρόεδρος έν τέλει μου έδήλωσεν δ τι έχει ζω

ηρά ν έπιθυμίαν νά βοηθήση είς τήν διευθέτησιν του 

Κυπριακου καί δτι πρός τουτο θά κάμη δ, τι ήμπορεί, 

συνεπλήρωσεν δμως δτι ό ρόλος τής 'Αμερικής εl

ναι κάπως λεπτός, διότι ή διένεξις ύφίσταται μεταξύ 

φίλων καί συμμάχων. 

>>Μετά τό γευμα, άφου ό πρόεδρος μέ προέπεμψεν 

μέχρι τής έξόδου του γραφείου του, έκράτησεν τούς 

συνεργάτας του, οfτινες εlχον συνομιλίας μαζί μου 

καί συνεζήτησε μετ ' αuτών τά θέματα τά όποία έθεσα 

ύπ' δψιν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως. 

>> 'Επληροφορήθην δτι ή συζήτησις έγένετο μέ 
φιλικήν διάθεσιν πρός τήν 'Ελλάδα καί έξετιμήθη ό 
τρόπος μέ τόν όποίον έτοποθέτησα τά διάφορα ζητή

ματω>84. 

Παράλληλα, μετά τήν όλοκ:λήρωση τής συνομι

λίας, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός ύπέβαλε στόν 'Αμε

ρικανό πρόεδρο είδικ:ό σημείωμα μέ άναφορά στά 

οίκ:ονομικ:ά προβλήματα τής χώρας : 

ιι Ό πρωθυπουργός τής Έλλάδος έχει τήν τιμήν νά 

έπισύρη τήν προσοχήν τοίί προέδρου τών Ήνωμένων Π ο-

λιτειών έπί ώρισμένων θεμάτων οίκονομικής φύσεως, ή 

έπίλυσις τών δποίων θέλειΌύσιωδώς συμβάλει είς τήν κα
τοχύρωσιν τών ωφελημάτων, τά δποία έπετεύχθησαν κατά 

τά τελευταία έτη είς τήν Έλλάδα καί θέλει έξασφαλίσει 

μίαν μικράν dλλ' dναγκαίαν έπέκτασιν τής οίκονομικής 

δραστηριότητος dνάλογον πρός τήν φυσική ν αύξησιν τοίί 

πληθυσμοίί καί πρός τήν dνάγκην έσωτερικής πολιτικής 

σταθερότητος, ή δ ποία έπετεύχθη κατόπιν πολλών θυσιών. 

>> 'Εν σχέσει πρός τά άνωτέρω δ πρωθυπουργός τής 
'Ελλάδος θεωρεί άναγκαίον νά dναφέρη ώρισμένα αίτήμα

τα, τά δποία ύπεβλήθησαν πρός τούς έκπροσώπους τών 

Ήνωμένων Πολιτειών είς τάς 'Αθήνας καί τά δποία σχε

τίζονται dμέσως πρός τήν σταθερότητα καί aποτελεσματι

κότητα ένός ίσχυροίί καί άξιοπίστου συμμάχου είς τήν πο

λυτάραχο ν περιοχήν τής 'Εγγύς 'Ανατολής. Τά σημεία 

ταίίτα εlναι τά dκόλουθα: 

>>1. Τό ϋψος τής βοηθείας διά τό τρέχον οίκονομικόν 
έτος. 

>>Τρέχουσαι άνάγκαι. Ή έλληνική Κυβέρνησις ήτήσα

το δπως τό ίJψος τής βοηθείας κατά τό 1956-57 dνέλθη 
περίπου είς τό ίJψος τοίί προβλεπομένου έλλείμματος τοίί 

ίσοζυγίου πληρωμών, ήτοι 73 έκατ. δολλάρια. 

>>'Η Κυβέρνησις έχει πλήρη συνείδησιν τής έπιθυμίας 

τής dμερικανικής Κυβερνήσεως δπως διαθέση πλεονάζον

τα γεωργικά προϊόντα, εlναι δέ πρόθυμος δπως χρησιμο

ποιήση τοιαίίτα προϊόντα εlς τόν aνώτατον βαθμόν τόν 

δποίον έπιτρέπει ή aπορροφητικότης τής χώρας. Πρός τόν 

σκοπόν τοίίτον ή ήμετέρα Κυβέρνησις έπρότεινεν δπως 

είσάγη γεωργικά πλεονάσματα συνολικής dξίας 61,3 έκατ. 

δολλαρίων. Δεδομένου δμως δτι αί έλληνικαί εlσαγωγικαί 

dνάγκαι περιλαμβάνουν έμπορεύματα, ώς λιπάσματα, ζά

χαριν, στερεά καύσιμα καί ποικιλίαν πρώτων ύλών καί 

έτοίμων προϊόντων, ή έλληνική Κυβέρνησις θά έπεθύμει 

νά χρησιμοποιήση 11,6 έκατ. δολλάρια τής κανονικής οί
κονομικής βοηθείας διά νά χρηματοδοτήση έν μέρει τήν 

είσαγωγήν τοιούτων έμπορευμάτων. 'Η έκδοσις τών κα

λουμένων Συνολικών 'Εξουσιοδοτήσεων Προμηθείας εί

ναι δ μόνος τρόπος, δ δποίος θά έπιτρέψη είς τήν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν νά καλύψη τό άντίστοιχον έλλειμμα. 

)) VΕναντι τών aνωτέρω έδόθη είς τήν 'Ελλάδα ύπόσχε
σις χορηγήσεως dμυντικής βοηθείας 25 έκατ. δολλαρίων, 
ύπεγράφη δέ συμφωνία διά πλεονάζοντα προϊόντα dξίας 

17,2 έκατ. δολλαρίων τοίί τίτλου Ι τοίί Νόμου 480. Παρί
σταται ώς έκ τούτου dνάγκη δπως συναφθή πρόσθετος 

συμφωνία, έπί τίj βάσει τοίί Νόμου 480, vψους 30, 7 έκατ. 
δολλαρίων, καταστή δέ δυνατή ή χρησιμοποίησις 11,6 
έκατ. δολλαρίων dπό τήν άμυντικήν βοήθειαν διά Συνολι

κάς 'Εξουσιοδοτήσεις Προμηθείας. 

»2. 'Η dνάγκη aποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων 
περιοχών τών νήσων τοίί Αίγαίου. 

»Ή Έλλάς έπλήγη έπανειλημμένως άπό σεισμούς, 

συνεπεί~ τών δ ποίων κατεστράφησαν πολλά κτίρια. 'Α νέ

κυψαν όξέα προβλήματα οlκισμοίί, άπαιτοίίνται δέ τόσον 

δραχμαί δσον καί ξένον συνάλλαγμα κατά τρόπον έπιτα

κτικόν καί πέραν τών συνήθων δαπανών τοίί προϋπολογι

σμού καί τοίί ίσοζυγίου πληρωμών. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις ήτήσατο δπως έκτακτα κε

φάλαια βοηθείας ϋψους 3,6 έκατ. δολλαρίων χορηγηθούν 
ύπό μορφήν Συνολικών 'Εξουσιοδοτήσεων Προμηθείας 
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πρός χρηματοδότησιν τής προμηθείας στεγαστικών ύλι

κών. 

;;3. VΕκτακτος βοήθεια διά γεωργικήν έπέκτασιν καί 

dνάπτυξιν- 60 έκατ. δολλάρια- διάρκεια τετραετής. 

;;Οiκονομικοί καί κοινωνικοί λόγοι ήνάγκασαν τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν vά ύποβάλη εΙς τήν άμερικανικήν 

Κυβέρνησιν αlτημα χορηγήσεως βοηθείας τής άνωτέρω 

μορφής. 

;; 'Η γεωργία άποτελεί τόν σπουδαιότερον τομέα παρα
γωγικής δραστηριότητος εΙς τήν 'Ελλάδα, άπασχολοvσα 

περίπου 63% του πληθυσμού. 'Ακόμα καί ή πλέον α{σιό

δοξος προοπτική έκβιομηχανίσεως δέν δικαιολογεί τήν 

έλπίδα δτι σημαντικόν τμήμα τοv πληθυσμού, τό δποίον 

ύποαπασχολείται εΙς τήν ϋπαιθρον, θά ι]δύνατο νά άπορ

ροφηθή είς μή γεωργικά έπαγγέλματα κατά τά έπόμενα 5 
έτη. 'Η άνάπτυξις τής γεωργικής παραγωγής καί τών έντεv

θεν εΙσοδημάτων άποτελεί τόν κύριον δυναμικόν παράγον

τα εΙς τήν έλληνικήν οίκονομίαν. 

;Πέλος, ύπογραμμίζεται δλως Ιδιαιτέρως, δτι είς τήν 

'Ελλάδα ή άγροτική κοινωνία άντιπροσωπεύει τό τμήμα 

τοv πληθυσμού, τό δποίον ε{ ναι κατ' έξοχή ν συντηρητι

κό ν κατά τήν συμπεριφοράν του καί τήν πολιτικήν του 

τοποθέτησιν. 

;;Αί πρόσφατοι έξελίξεις τοίί έλληνικοv Ισοζυγίου 

πληρωμών άποκαλύπτουν τήν τάσι ν πρός άνώτερα έπίπεδα 

εΙσαγωγών, τά δποία έν μέρει μόνον άντισταθμίζονται άπό 

ύψηλοτέρας έξαγωγάς καί άδήλους εΙσπράξεις. Τό συνο

λικόν τρέχον Ισοζύγιον πληρωμών ύπήρξεν έλλειμματικόν 

κατά τούς πρώτους έννέα μήνας τοv τρέχοντος έτους κατά 

περίπου 78 έκατ. δολλάρια έναντι 47, καί 70 κατά τά έτη 
1955 καί 1954 άντιστοίχως. Εlναι εύλογον νά άναμένεται 

δτι ύπό τήν προϋπόθεσιν καταβολής έντατικωτέρας προ

σπαθείας πρός έπίτευξιν ταχυτέρας οΙκονομικής άναπτύ

ξεως ή άνωτέρω τάσις θέλει συνεχισθή, Ισως δέ μάλιστα 

ένισχυθή. 

;;Κατά τήν τελευταίαν τριετίαν ή γεωργική παραγωγή 

τής χώρας δέν έσημείωσεν ούσιώδη αίjξησιν. Ή έλλειψις 

προόδου οφείλεται κυρίως είς τήν άνεπάρκειαν τών έπενδύ

σεων. Διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους ή έλληνική 

Κυβέρνησις άπεφάσισεν όπως προωθήση πρόγραμμα 

έπενδύσεων άμέσως ή έμμέσως συνδεδεμένον πρός τήν 

αύξησιν τοv γεωργικού εΙσοδήματος. Τό πρόγραμμα τούτο 

δμως, έλλείψει έπαρκών κεφαλαίων, εlναι άνέφικτον νά 

πραγματοποιηθή χωρίς τήν βοήθειαν τής άμερικανικής 

Κυβερνήσεως. Τό πρόγραμμα τούτο προϋποθέτει δαπάνη ν 

68,2 έκατ. δολλαρίων, έκ τών δ ποίων 40 έκατ. δολλάρια θά 
χρησιμοποιηθούν διά τήν άπόκτησιν πάσης φύσεως γεωρ

γικού έξοπλισμοv καί 28,2 έκατ. δολλάρια διά τήν ϊδρυσιν 
δύο βασικών βιομηχανιών, δηλαδή τής παραγωγής άζωτού

χων λιπασμάτων καί ζακχάρεως. 

;;Υό προϊόν τής πωλήσεως του γεωργικού έξοπλισμοv 

προβλέπεται νά χρησιμοποιηθή διά τήν προικοδότησιν 

τής 'Αγροτικής Τραπέζης διά μονίμου κεφαλαίου κινήσε

ως, διά τοv δποίου θά συνεχισθή ή έκτέλεσις γεωργικών 

έπενδύσεων εΙς τό μέλλον. 

;;4. 'Αποδέσμευσις άvτιστοίχων κεφαλαίων εΙς δρα

χμάς. 

i> "Ετερον πρόβλημα άμέσως συνδεδεμένο ν μέ τήν όλην 
διάρθρωσι ν τής οΙκονομικής δραστηριότητος εΙς τήν 'Ελ-

λάδα ε{ναι τό θέμα τής άποδεσμεύσεως τών άντιστοίχων 

κεφαλαίων εΙς δραχμάς, τά δποία δημιουργούνται έκ τής 

βοηθείας. 'Η έδρα ίωσις τής οΙκονομικής σταθερότητος, 

ώς άπεικονίζεται άπό τήν έξέλιξιν του έπιπέδου τών έσω

τερικών τιμών καί τήν δημιουργίαν κινήτρων πρός άποτα

μίευσιν, ύπήρξεν άξιόλογος έπιτυχία. 'Εν τούτοις ή έλλη

νική Κυβέρνησις πιστεύει δτι πρέπει νά άποφευχθή ή σύγ

χυσις μεταξύ σταθερότητος καί οΙκονομικής άποτελματώ

σεως. Τό χαμηλό ν βιοτικόν έπίπεδον του έλληνικοv λαοv 

έπιβάλλει τήν πραγματοποίησιν προγράμματος οΙκονομι

κής άναπτύξεως πρός άποφυγήν κοινωνικών dναταραχών. 

Συναφώς τό κρατικό ν Πρόγραμμα 'Επενδύσεων dποτελεί 

ένα dπό τά μέσα τά δποία συμβάλλουν εΙς τήν έπίτευξιν 

άνω τέρας παραγωγικής δραστηριότητος. 'Η πραγματο

ποίησίς του δμως έξαρτiiται κατά μέγα μέρος dπό τόν dρι

θμόν aποδεσμεύσεως τών άντιστοίχων κεφαλαίων καί άπό 

τό συνολικόν ϋψος τούτων. 

;; 'Υποβάλλεται ώς έκ τούτου τό αlτημα δπως άμα τfί 
άφίξει τών έμπορευμάτων άποδεσμεύωvται κατά τρόπον αύ

τόματον τό σύνολον τών άντιστοίχων κεφαλαίων, διά νά 

παρέχεται ή εύχέρεια είς τήν Κυβέρνησιν δπως χρησιμο

ποιήση ταύτα έντός τοv πλαισίου τών οΙκονομικών άναγ

κών τής χώρας. 

i>Εlδικώτερον ύποβάλλεται τό αlτημα δπως αί συνολι

καί άποδεσμεύσεις διά τήν 18μηνον περίοδον dπό /ης 

'Ιουλίου /955 μέχρι 3/ης Δεκεμβρίου 1956 άνέλθουν εΙς 
1.800 έκατ. δραχμών, διά δέ τήν περίοδον άπό /ης 'Ιανου
αρίου 1957 μέχρι 3/ης Δεκεμβρίου 1957 εΙς 1.600 δραχμών. 

;;5. 'Όροι ύπό τούς δποίους παρέχεται ή βοήθεια εΙς 
τήν 'Ελλάδα. 

»Κατά τά τελευταία 3 έτη σημαντικόν μέρος τής βοη
θείας έχορηγήθη εlς τήν 'Ελλάδα ύπό μορφήν δανείου. 

Έν τούτοις ή βοήθεια χορηγείται διά τήν στήριξιν τής 

άμυντικής προσπαθείας ή διά τήν άντιμετώπισιν τών ύψη

λών στρατιωτικών δαπανών, τάς δ ποίας δ έλληνικός προϋ

πολογισμός δέν δύναται νά βαστάση, παρά τήν ύψηλήν 

φορολογική ν έπιβάρυνσιν τοv έλληνικοv λαού. 'Υποβάλ

λεται δθεν τό αlτημα δπως τό τμήμα τής βοηθείας, τό 

δποίον χορηγείται δι ' άμυντικούς σκοπούς, άπαλλάσσεται 

του δρου του δανείουι;85 • 

Στίς έπαφές του μέ τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ 

καί τούς 'Αμερικανούς ίθύνοντες άναφέρεται ό Κ. 

Καραμανλής καί στίς μεταγενέστερα ύπαγορευμένες 

σημειώσεις του: 

«Ή κρισιμότης του Κυπριακου καί ή έχθρική 

στάσις τών συμμάχων μας έπέβαλαν τήν dνάγκην τής 

διεθνους προβολής τών έλληνικών άπόψεων. Πρός 

τουτο, πέραν τών είδικών άποστολών τάς δποίας όρ

γάνωσα, άνέλαβα καί δ ίδιος διάφορα ταξίδια είς τό 

έξωτερικόν. 

;;Τόν Νοέμβριον του 1956 έπήγα αύτοπροσώπως 
είς τόν ΟΗΕ, μέ σκοπόν άποκλειστικόν νά προωθή

σω τό Κυπριακόν, πράγμα τό όποίον έπεδίωξα καί 

διά τής επισήμου δμιλίας μου καί διά προσωπικών 

έπαφών μέ διεθνείς προσωπικότητας. Κατά τήν όμι

λίαν μου είς τά 'Ηνωμένα VΕθνη, ύπεγράμμισα τάς 
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άδυναμίας του οργανισμοί] επικαλεσθείς ώς παράδει

γμα τό Κυπριακόν. 

))Εύρισκόμενος εlς Νέαν Ύόρκην έδέχθην πρό

σκλησιν τοv προέδρου Άιζενχάουερ, όπως τόν έπι

σκεφθώ καί γευματίσω μαζί του. Μέ έδέχθη μέ έγ

καρδιότητα καί μοϊ5 έκαμε έντύπωσιν ή εύγενής άπλό

της του, ή έντιμότης τijς σκέψεώς του καί ή καλή του 

πίστις. Σοϊ5 έδιδε εύθύς έξ άρχijς τήν έντύπωσιν τοϊ5 

άγαθοϊ5 άνθρώπου, μέ τήν έννοιαν βέβαια πού έδιδαν 

εlς τήν λέξιν οί άρχαίοι. Άντηλλάξαμεν τάς σκέ
ψεις μας έπί τijς διεθνοϊ5ς καταστάσεως μέ έπίκεν

τρον τήν πρόσφατον κρίσιν τοv Σουέζ. Εύρέθημεν 

σύμφωνοι έπί τijς άπόψεως, ότι ή ένέργεια αύτή τών 

Άγγλογάλλων ύπijρξεν &περίσκεπτος καί ότι έβλα

ψε τήν ύπόθεσιν τοv έλευθέρου κόσμου. Καί τοvτο, 

διότι έκάλυψεν τό Ούγγρικόν καί έδωσεν εlς τόν 

Κροvτσεφ τήν εύκαιρίαν, άντί νά άπολογijται, νά 

έμφανίζεται ώς προστάτης του ούδετέρου κόσμου 

κατά τοv εύρωπαϊκού lμπεριαλισμοv. 'Όταν τοv είπα 

ότι τήν ζημίαν αύτήν τήν περιόριζεν κάπως ή δική 

του παρέμβασις, μοϊ5 άπεκάλυψεν ότι ή τηλεφωνική 

συνομιλία του μέ τόν • Ηντεν ύπijρξεν τόσον έντονος 
diστε νά ύποστfj δ δεύτερος κρίσιν νευρική ν. 'Εν 

συνεχείg συνεζητήσαμεν τό Κυπριακόν, έπί τοϊ5 

δποίου δέν έφέρετο άρκετά ένημερωμένος. Καί διά 

τόν λόγον αύτόν, άλλά καί διότι τό είχα συζητήσει 

προηγουμένως μέ τούς ύπουργούς του, περιορίστηκα 

νά τόν παρακαλέσω, όπως συνηγορήση εlς τούς 

'Άγγλους διά τήν άπελευθέρωσιν τοϊ5 Μακαρίου, τοϊ5 

δποίου άγνοοvσε, όπως διεπίστωσα, τόν τόπον τfjς 

έξορίας. Ά ντελήφθη τήν σημασίαν τοϊ5 πράγματος 

καί μοϊ5 ύπεσχέθη ότι θά τό κάμη. 

))Προηγούμενως, εlς εύρείαν σύaκεψιν, είχα συ
ζητήσει μέ τούς άρμοδίους ύπουργούς, έκτός του 

Κυπριακοί], περί Άτλαντικijς Συμμαχίας, περί Βαλ

κανικοί] Συμφώνου καί περί άμερικανικijς βοηθείας 

εlς τήν Έλλάδα. 

)) 'Η θέσις τijς 'Αμερικijς έπί τοv Κυπριακοί] ήτα 
πράγματι δυσχερής. ·Η το φανερό ν ότι συνεπάθει 

τήν έλληνικήν θέσιν, άλλά δέν ήδύνατο νά τήν ύπο

στηρίξη πέραν δρισμένου σημείου πρακτικώς, διότι 

τοvτο θά τήν έφερε εlς άντίθεσιν μέ τήν Άγγλίαν 

καί τήν Τουρκίαν. Περιωρίζετο ώς έκ τούτου νά 

άπευθύνη συστάσεις μετριοπαθείας πρός όλας τάς 

κατευθύνσεις καί νά δέχεται δι ' αύτάς διαμαρτυρίας 
καί πολλάκις καί ϋβρεις έξ όλων τών πλευρών. 

)) Έντύπωσιν μοϊ5 έκαμε ότι κατά τήν συζήτησιν 
περί Βαλκανικοί] Συμφώνου, όχι μόνον έξεδήλωσαν 

ζωηρόν ένδιαφέρον πρός''διατήρησίν του, άλλά μοϊ5 

μετέφεραν καί παράκλησιν του τίτο διά τήν άναζωο

γόνησίν τοω)86 • 

Κατά τήν παραμονή του στίς 'Ηνωμένες Πολι

τείες, ό Κ. Καραμανλής ήρθε, παράλληλα, σέ έπαφή 
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μέ έκπροσώπους καί μέλη τής δμογένειας. Στίς 20 
Νοεμβρίου, τό γενικό προεδρείο τ&ν ελληνοαμερι

κανικών σωματείων τής περιφερείας Νέας Ύόρκης 

παρέθεσε γεϋμα πρός τιμή του καί πρός τιμή τ&ν 

μελών τής έλληνικής άντιπροσωπείας, μέ τήν πα

ρουσία καί πολλών 'Αμερικανών έπισήμων. Στήν 

προσφώνησή του, δ τελετάρχης καί πρώην ϋπατος 

πρόεδρος τής 'Οργανώσεως ΑΧΕΠΑ, Σ. Σκούρας, 

ε{πε δτι ή δμόφωνη άπόφαση γιά τήν έγγραφή τοϋ 

Κυπριακοϋ στήν ήμερήσια διάταξη τής Γενικής Συ

νελεύσεως τοϋ ΟΗΕ δίνει ενα πρώτο μέτρο τής έπι

τυχίας τής άποστολής τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ. 

«Τόν χαιρετίζομε», τόνισε, «ώς έκπρόσωπο τοϋ άδα

μάστου έλληνικοϋ πνεύματος καί τής άκαμπτης θελή

σεως δλων τ&ν άνθρώπων νά εΙ ναι έλεύθεροι». 'Ο 

πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 'Αμερικανικών Σωμα

τείων, Π . Λατζούνης, έξήρε τήν έκτίμηση πού τρέ

φουν οί 'Ελληνοαμερικανοί γιά τό εργο τής Κυβερ

νήσεως τοϋ Κ. Καραμανλή. 

'Ο Κ . Καραμανλής, στήν άντιφώνησή του, εόχα

ρίστησε τούς 'Έλληνες τής 'Αμερικής γιά τήν ήθική 

καί ύλική βοήθεια πού σταθερά παρέχουν στή γενέ

τειρά τους: 

«Ή βοήθεια αύτή άπέδωσε άξιόλογα άποτελέ

σματα, καθ' δσον η 'Ελλάς διαθέτει σήμερα πολιτι

κήν καί οίκονομικήν σταθερότητα, καθώς καί ένά

πλους δυνάμεις ίκανάς νά προστατεύσουν τήν άνε

ξαρτησίαν της καί νά συμβάλουν είς τήν άσφάλειαν 

τού ύπολοίπου κόσμοω>. 

Καί κατέληξε: 

«Γνωρίζετε δτι εύρίσκομαι έδώ έπικεφαλής τής 

άντιπροσωπείας μας διά νά ύποστηρίξω τό αϊτημα 

τών άδελφών Κυπρίων ύπέρ τής αύτοδιαθέσεώς των. 

Πρόκειται περί αίτήματος ίερού, ένώπιον τού δποίου 

η 'Ελλάς δέν ήδύνατο νά μεί νη άσυγκί νητος, διότι η 

χώρα μας ήγωνίσθη ύπέρ τής έλευθερίας. νΕτι πε

ρισσότερον δέ ύποχρεούμεθα νά βοηθήσωμεν τούς 

άδελφούς μας σήμερον, έφ' δσον γνωρίζομεν δτι άπό 

μηνών διερχόμεθα φοβεράς δοκιμασίας. 'Εν τφ με

ταξύ, έκ τής έπαφής μου μετά τού προέδρου Άιζενχά

ουερ, διεπίστωσα πρώτον δτι αί έλληνοαμερικανικαί 

σχέσεις είναι ύπέρποτε ή άλλοτε στεναί καί, δεύτε

ρον, δτι η στάσις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών είς τήν 

κρίσιν τής Μέσης 'Ανατολής άπεκατέστησε τήν έμ

πιστοσύνην τών έλευθέρων Κρατών πρός τήν ηγετι

κή ν θέσιν τής μεγάλης αύτής συμπολιτείας καί ένε

δυνάμωσε τόν ρόλο ν της, ώς παράγοντος είρήνης είς 

τόν κόσμον». 

Στήν έπίσκεψη καί τίς έπαφές τοϋ 'Έλληνα πρω

θυπουργοϋ δόθηκε ίδιαίτερη δημοσιότητα άπό τά μέ

σα μαζικής ένημερώσεως καί τόν τύπο τ&ν Ήνωμέ-

νων Πολιτειών. Στό πλαίσιο τής προσπάθειας γιά τή 

διαφώτιση τής άμερικανικής κοινής γνώμης, δ Κ . 

Καραμανλής συνομίλησε μέ διακεκριμένους δημο

σιογράφους, πρός τούς δποίους άνέπτυξε τίς άπόψεις 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως πάνω στά διεθνή ζητή

ματα καί ζήτησε τή συμπαράστασή τους γιά τή ίκα

νοποίηση τ&ν δίκαιων διεκδικήσεων τοϋ κυπριακοϋ 

λαοϋ. 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός παραχώρησε άκό

μη συνεντεύξεις στά μεγαλύτερα άμερικανικά ραδι

οφωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα . Είδικότερα, άπό τό 

δίκτυο τ&ν ραδιοσταθμών «Κολούμπια» τόνισε δτι δ 

ΟΗΕ «άποτελεί τήν τελευταίαν έλπίδα διά τήν προ

στασίαν τής διεθνούς είρήνης καί δτι ναί μέν δέν 

γνωρίζομεν έάν τά 'Ηνωμένα VΕθνη θά έπιτύχουν 

τελικώς είς τήν άποστολήν των, πρέπει δμως νά συμ

βάλωμεν ολοι ύπέρ αύτού τού σκοπού». Σέ έρώτηση 

γιά τή στάση τής έλληνικής Κυβερνήσεως στό θέμα 

τής Μέσης 'Ανατολής καί τήν άποψή της γιά τά 

γεγονότα τής Οόγγαρίας, δ Κ. Καραμανλής παρατή

ρησε: 

«Ή στάσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως καθω

ρίσθη διά τής ψήφου τήν δποίαν εδωσεν είς τά 

'Ηνωμένα ~Εθνη. Διά τής ψήφου ταύτης η 'Ελλάς 

άπεδοκίμασε τά γενόμενα είς τήν Μέση ν 'Α νατολήν 

καί ένίσχυσε τάς άποφάσεις τού Διεθνούς 'Οργανι

σμού διά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως καί τής είρή

νης είς τήν περιοχήν ταύτην τής ύδρογείου. 

»Ή 'Ελλάς άποδοκιμάζει τήν βίαν δθενδήποτε 

προερχομένην. Δι ' αύτόν τόν λόγον, τόσον έπί τής 

κρίσεως τής Μέσης Ά νατολής δσον καί έπί τών γε

γονότων τής 'Ανατολικής Εύρώπης ελαβε θέσιν 

σύμφωνον μέ τό πνεύμα καί τάς έπιδιώξεις τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών». 

'Αναφερόμενος στό Κυπριακό, δ 'Έλληνας πρω

θυπουργός ε{πε: 

«~Η Κύπρος κατοικείται ύπό ήμίσεος περίπου 

έκατομμυρίου 'Ελλήνων. Ό κυπριακός λαός, μέ πο

λιτισμόν καί ίστορίαν 3000 χρόνων, είναι δ μόνος 
εύρωπαϊκός λαός, δ δποίος παραμένει είσέτι ύπό πλή

ρες άποικιακόν καθεστώς. 'Από πολλών έτών άγωνί

ζεται διά τήν έλευθερίαν του. Κατ' έπανάληψιν προ

σεπάθησε δι ' άπ' εύθείας συνεννοΊjσεως μετά τής 
βρετανικής Κυβερνήσεως νά λύση τό πρόβλημά του. 

Συνήντησεν δμως πάντοτε aρνησιν τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως. 'Η άδιάλλακτος αίJτη στάσις τών 

Βρετανών κυβερνητών ύπεχρέωσε τούς Κυπρίους νά 

άναζητήσουν λύσιν τού ζητήματός των ένώπιον τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή έλληνική Κυβέρνησις, έκ

πληρούσα ήθικόν καί ίστορικόν χρέος της, ύποστη

ρίζει τήν δικαίαν άξίωσιν τού κυπριακού λαού δι' 

αύτοδιάθεσίν του δι' δλων τών είρηνικών μέσων. 

'Επανειλημμένα ι προσπάθεια ι τών Κυπρίων καί τής 
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έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν έπίλυσιν τού κυ

πριακού ζητήματος διά διαπραγματεύσεων, δέν εv

ρον τήν άπαιτουμέvην κατανόησιν έκ μέρους τής 

βρετανικής Κυβερνήσεως. Δέν άπέμεινεν, ώς έκ τού

του, άλλη όδός διά τήν Έλλάδα καί διά τούς Κυπρί

ους άπό τήν προσφυγή ν είς τά ·Ηνωμένα ΥΕθνη. Συ

νεπώς, διά τό δρiiμα τής Κύπρου καί τάς συνεπείας 

του, άπολύτως ύπεύθυνος είναι ή βρετανική Κυβέρ

νησις. 

;; Ή άρνητική στάσις τής βρετανικής Κυβερνή
σεως καί τής Τουρκίας έπί τοίί Κυπριακού, έπέφερεν 

άτονίαν τού Βαλκανικού Συμφώνου καί έξασθένησιν 

τού ΝΑ ΤΟ. Ή μελλοντική έξέλιξις τών σχέσεών 

μας μετά τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής Τουρκίας 

θά έξαρτηθή έκ τής περαιτέρω στάσεως τών χωρών 

τούτων καί τής διαθέσεως τών Κυβερνήσεών των 

δπως δεχθούν μίαν δικαίαν καί τιμίαν διευθέτησιν 

τού Κυπριακού, δεδομένου δτι συμμαχίαι, θεμελιού

μεναι έπί άδικίας, δέν είναι δυνατόν νά ευδοκιμή
σουν;;. 

'Ο Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε άκόμη στίς έπι

πτώσεις τής Μεσανατολικής, άλλά καί τής Κυπρια

κής κρίσεως, στόν εύαίσθητο χώρο τών Βαλκανίων: 

«Ή κρίσις τής Μέσης 'Ανατολής έπηρέασεν 

έπίσης τήν 'Α τλαντικήν Συμμαχίαν, δεδομένου δτι 

πολλά μέλη τού ΝΑΤΟ, μέ τήν 'Αμερική ν έπί κεφα

λής, έλαβον θέσιν άvτίθετον πρός τήν Άγγλίαν καί 

Γαλλία ν, ένώ άλλα μέλη τού ΝΑ ΤΟ άπέσχον τής 

ψηφοφορίας είς τόν ΟΗΕ. Συνεπώς, έξ αίτίας τής 

στάσεως τής βρετανικής Κυβερνήσεως έπί τού Κυ

πριακού καί τής κρίσεως τής Μέσης 'Ανατολής, ή 

'Ατλαντική Συμμαχία έχει, άτυχώς, τεθή είς βαρεία ν 

δοκιμασία ν. 

;; 'Όπως άνέφερα προηγουμένως, τό Βαλκανικόν 
Σύμφωνον, δπερ διησφάλιζε τήν είρήνην είς τά Βαλ

κάνια, περιήλθεν είς άδράνειαν ύπαιτιότητι τής 

Τουρκίας. Αί σχέσεις μας μετά τής Γιουγκοσλαβίας 

είναι φιλικώταται, πρόκειται δέ, είς έπιβεβαίωσιν 

τούτου, νά έπισκεφθώ τήν γιουγκοσλαβική ν πρωτεύ

ουσαν κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου;;. 

τέλος, στίς 18 Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε στήν 
έφημερίδα «Ούάσιγκτων Στάρ» τρίστηλη συνέντευξη 

τοu Κ. Καραμανλή μέ τήν Ντόροθυ Τόμσον. 'Η 

γνωστή 'Αμερικανίδα δημοσιογράφος, 'άφοu έξήρε 

τήν προσωπικότητα τοu 'Έλληνα πρωθυπουργοί\, 

καθώς καί τήν είλικρίνεια καί τήν άποφασιστικότη

τα πού τόν διακρίνουν, κατέληξε --,-σύμφωνα μέ τήν 

άπόδοση του κειμένου τής συνεντεύξεως στόν έλλη

νικό τύπο: 

'Ο κ. Καραμανλής, δστις εκέρδισε τάς εκλογάς του 

παρελθόντος Φεβρουαρίου, ανατέλλει ώς νέος aστήρ εiς 

τόν ελληνικόν πολιτικόν όρίζοντα. Είναι, πράγματι, νέος 

τύπος πολιτικού ήγέτου. Νέος, δραστήριος καί εξαιρετικά 

είλικρινής, aφήκεν εντυπωσιακόν aπολογισμόν ώς ύπουρ

γός των Δημοσίων VΕργων, λειτούργημα εiς τό όποίον ητο 

δυνατόν νά παρεισφρήση διαφθορά, εάν τό επέτρεπεν. 

'Αντεπάλαισε κατά τής ήνωμένης aντιπολιτεύσεως, aπο

τελουμένης aπό τήν άριστεράν, τό κέντρον καί τήν άκραν 

δεξιάν, κατορθώσας, εν τούτοις, νά κερδίση μίαν περιωρι

σμένην μέν' aλλ' άποτελεσματικήν πλειοψηφίαν 30 βου
λευτών. 'Η δημοτικότης του εν 'Ελλάδι είναι σταθερά. 'Η 

προσωπικότης του είναι εξόχως ελκυστική. Θεωρείται ώς 

όπαδός τής Δύσεως. 'Όταν δμως τόν Ί'jρώτησα σχετικώς, 

άπήντησεν δτι ό χαρακτηρισμός δέν είναι άκριβής. «Θά 

ελέγατε - ετόνισεν - δτι ή 'Αμερική είναι όπαδός τής 

Δύσεως; 'Η 'Ελλάς είναι ή Δύσις. 'Η δυτική νοοτροπία 

καί iδεολογία εγεννήθησαν εiς τήν ' Ελλάδα άπό τάς iδέας 
τών 'Ελλήνων πολιτικών καί φιλοσόφων καί τών ελληνι

κών aντιλήψεων περί Ί'jθικής. 'Η 'Ελλάς είναι ή μήτηρ 

τής πολιτικής ελευθερίας καί τής iσότητος τών πολιτών. 

Είμαι εuτυχής διότι αi iδέαι αuταί ερρίζωσαν εiς όλόκλη
ρον τήν Δύσιν καί περισσότερον παρά άλλου ίσως, εiς τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας». 'Ο ΥΕλλην πρωθυπουργός ετόνι

σεν εν συνεχεί~ δτι ή 'Ελλάς δύναται νά ζήση ώς 'Ελλάς 

μόνον εiς ελεύθερον κόσμον καί ύπεγράμμισεν δτι ή κρίσις 

του ελευθέρου κόσμου όφείλεται εiς τήν εγκατάλειψιν τών 

Ιδεολογικών του aρχών. Σχετικώς πρός τήν Κύπρον, ό πρό

εδρος τής ελληνικής Κυβερνήσεως ετόνισεν δτι «οuδείς 

σήμερον άμφισβητεί δτι ή Κύπρος είναι ελληνική λόγω 

τής συνθέσεως του πληθυσμού της επιθυμούντος νά κυβερ

νηθή άπό τάς 'Αθήνας καί όχι άπό τό Λονδίνον». Είς τό 

κυπριακόν πρόβλημα, εξηκολούθησεν ό κ. Καραμανλής, 

προστίθενται ό τουρκικός καί ό άραβικός παράγων καί 

άφοu άνέπτυξε διά μακρών τά γεωγραφικά καί στρατηγικά 

επιχειρήματα τής Τουρκίας καί άπέδειξε τό άβάσιμόν των, 

προσέθεσεν δτι ή Τουρκία είναι διπλασία είς πληθυσμόν 

τής' Ελλάδος, μεθ' ής γειτνιάζει όχι μόνον διά θαλασσίων 

άλλά καί δι' ηπειρωτικών συνόρων, διά τά όποία οuδένα 

εξέφρασε φόβον. Συνεχίζων ό κ. Καραμανλής έτόνισεν δτι 

ή έπίθεσις κατά τής Αίγύπτου rοργανώθη aπό κυπριακάς 

βάσεις. 'Εκ του λόγου τούτου, είπε, τά άραβικά κράτη 

«Εχουν κάθε λόγον νά φοβούνται τήν aγγλικήν παρουσίαν 

είς Κύπρον. 'Εάν ό έλεύθερος κόσμος δέν άποφασίση νά 

λύση τό πρόβλημα τούτο κατά τόν μόνον τρόπον, ό όποίος 

είναι σύμφωνος πρός τά δυτικά ίδεώδη, ύπάρχει ό κίνδυνος 

ή Κύπρος νά μετατραπfj είς δεύτερον Σουέζ». Περαιτέρω, ό 

'Έλλην πρωθυπουργός είπεν δτι γνωρίζει τί θά εσήμαινε 

«ρωσική διείσδυσις» είς τόν χώρον τής Μέσης' Ανατολής . 

'Η σύγχυσις, προσέθεσε, τών πνευμάτων aποδεικνύεται εκ 

του δτι «είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη, ή 'Ελλάς ύποστηρίζεται 

άπό έχθρούς καί προδίδεται άπό φίλους . 'Εάν θέλωμεν νά 

δημιουργήσωμεν βιώσιμον ελεύθερον κόσμον, τούτο είναι 

δυνατόν μόνον επί τij βάσει τών ίδίων αuτου aρχών καί 

ίδεωδών καί τής άναγνωρίσεως δτι ταύτα έφαρμόζονται εξ 

ίσου είς τούς άδυνάτους καί τούς δυνατούς». 'Εάν, είπε 

περαιτέρω, ή 'Αγγλία εύρίσκετο εiς τήν θέσιν τής 'Ελλά

δος, θά ενήργει ώς ένεργεί άκριβώς σήμερον ή ·Ελλάς. 

Πρός τοuτο, εφερεν ώς παράδειγμα ύποθετικήν νήσον κα

τοικουμένην κατά 82% άπό v Αγγλους, ή όποία θά εύρίσκε

το ύπό τόν πολιτικόν ελεγχον ξένης μεγάλης δυνάμεως 

άρνουμένης τήν ελευθερίαν των. 'Εάν ή 'Αγγλία εφερε τό 
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ύποθετικόν τουτο ζήτημα ενώπιον του ΟΗΕ, ζητουσα τόν 

σεβασμόν τών δικαιωμάτων τών κατοίκων τής νήσοu, ή 

'Ελλάς θά ύπεστήριζε τήν ό.γγλικήν iiποψιν. 'Αναφερόμε

νος εiς τήν τουρκικήν μειονότητα τής Κύπρου, εδήλωσεν 

δτι «ή 'Ελλάς είναι διατεθειμένη νά δώση οίανδήποτε εγγύ

ησιν, μονομερή, διμερή η καί διεθνή, καί νά &ναγνωρίση 

εiς αuτήν απαντα τά δικαιώματα τά &ναγνωριζόμενα εiς 

τούς 'Έλληνας, πλήν του δικαιώματος, δπερ δέν είναι καν 

δικαίωμα, δπως καθορίση ώς μειονότης τήν επί τής νήσου 

κυριαρχίαν. Είναι ό.δύνατον εiς οίονδήποτε 'Έλληνα νά 

εννοήση πώς οίοδήποτε ελεύθερον εθνος, ημπορεί νά &ντι

ταχθή εiς τουτο». 'Εν κατακλείδι δ πρόεδρος τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως εξήρε τήν προσήλωσιν τής 'Αμερικής 

εiς τά iδεώδη τής ελευθερίας, ώς εξεδήλωσε ταυτα διά τής 

στάσεως τήν δποίαν υίοθέτησεν εiς τήν κρίσιν του Σουέζ87 • 

'Η όμιλία τοϋ Κ . Καραμανλή ·στήν ~Εκτακτη Γε

νική Συνέλευση τοϋ ΟΗΕ, στίς 22 Νοεμβρίου, aποτέ
λεσε κορυφαίο γεγονός τής έπισκέψεώς του στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες: 

«Ούδέποτε ό aνθρωπος έσημείωσε τόσον ταχεία ν 

καί μεγάλην πρόοδον είς τάς έπιστήμας καί τήν εύ

ζωίαν δσον κατά τόν 20όν αίώνα. 'Εν τούτοις, ό α ίών 

αύτός τής τεχνικής προόδου εlδε δύο τρομερούς καί 

καταστρεπτικούς όλοκληρωτικούς πολέμους, οί 

όποίοι έκλόνισαν τήν πίστιν του είς τήν δυνατότητα 

τής ήθικής προόδου τού aνθρωπίνου γένους. Μέ τά 

ί'δια τά μέσα τής τεχνικής προόδου κατεστράφησαν 

πόλεις, ύπεδουλώθησαν λαοί καί κατεπατήθησαν ή 

έλευθερία, ή δικαιοσύνη καί ή ίσότης ύπό δυναστών, 

οί όποίο ι μέ aπέραντο ν κυνικότητα δέν διστάζουν νά 

όμιλούν περί τών αίωνίων τούτων aρχών. 

;;Είς aμφοτέρους τούς πολέμους έν τούτοις, έκα

τομμύρια άπλών aνθρώπων aγαπώντων τήν έλευθε

ρίαν εδωσαν τήν ζωήν των μέ τήν πεποίθησιν δτι ή 

θυσία των θά συνέβαλλεν είς τήν δημιουργίαν ένός 

καλύτερου κόσμου διά τάς έπερχομένας γενεάς, οί δέ 

έπιζήσαντες fίλπισαν είς μίαν μακράν είρήνην, ή 

όποία δ μ ως, φεύ, δέν δι ήρκεσεν έπί πολύ. 'Η Κο ι νω

νία τών 'Εθνών aπετέλεσε τήν πολιτικήν εκφρασιν 

τής έλπίδος ταύτης μετά τόν πρώτον παγκόσμιο ν πό

λεμον. Θά ήτο περιττόν νά ένδιατρίψω είς τά τής 

aποτυχίας τού 'Οργανισμού τούτου. 

;;Μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, διά

φορα εθνη ήθέλησαν νά καταβάλουν μίαν aκόμη 

προσπάθειαν. 

;; 'Εκ ταύτης έγενvήθη ό 'Οργανισμός τών 'Ηνω
μένων 'Εθνών. Ό 'Οργανισμός αύτός, ό όποίος διά 

τής είσδοχής δεκαεννέα νέων μελών κατά τήν τελευ

ταίαν διετία ν ηvξησε τάς δυνάμεις του, έκφράζει τήν 

παγκόσμιαν θέλησιν πρός έξασφάλισιν τής είρήνης. 

Ούχ ' ήττον, δμως, παρ' δλον δτι διέρρευσαν fίδη 11 
ετη, ή σκιά τού πολέμου μfiς καλύπτει, είς ώρισμένας 

δέ περιοχάς έξέσπασεν ή θύελλα. Πρέπει aραγε νά 

ύποθέσωμεν δτι ό 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών δέν εχει aκόμη ώριμάσει; Το γεγονός εlναι 

δτι, μή δυνάμενος νά aπαλλαγή aπό τό βάρος τών 

aμοιβαίων καχυποψιών, οvτε κaν aπό τό έλάττωμα 

τής γραφειοκρατικής δυσκινησίας, δέν έμφανίζει 

σταθερότητα καί aντοχήν είς τήν έπιδίωξιν τών 

σκοπών είς τούς όποίους εlναι aφιερωμένος. 

;,Υό τέλος τού δευτέρου πολέμου δέν εφερεν οvτε 

περισσοτέραν έλευθερίαν, οvτε περισσοτέραν δικαι

οσύνην είς τούς λαούς, οί όποίο ι έπολέμησαν μέ αύ

ταπάρνησι ν καί πίστι ν είς αύτάς. 'Η βία, ή κο ι νωνι

κή aδικία, ή ενδεια, αί όποίαι aκολούθησαν τόν πό

λεμον, έδημιούργησαν τάς συνθήκας μιfiς μονίμου 

πολιτικής καί ήθικής κρίσεως. Τά πυροβόλα έσίγη

σαν, aλλ' ή πραγματική είρήνη δέν έπετεύχθη. 

Σκληροί aνταγωνισμοί συμφερόντων έξεδηλώθησαν. 

Οί λαοί, πολλοί δέ έξ αύτών παρά τήν θέλησίν των, 

εύρέθησαν είς aντίπαλα στρατόπεδα. 'Ο όξύς πολι

τικός aνταγωνισμός προεκάλεσε συναγωνισμό ν έξο

πλισμών, ό όποίος aπορροφfi τό έθνικόν είσόδημα 

διαφόρων κρατών. Είς πολλάς χώρας αί βασικαί 

aνάγκαι τών λαών θυσιάζονται ύπέρ τής πολεμικής 

προπαρασκευής. Τό αίσθημα aσφαλείας, τό όποίον 

εlναι aπαραίτητον διά τήν πρόοδο ν καί τήν εύτυχίαν 

τών λαών, ελειψεν aπό τόν κόσμον. Ό ψυχρός πό

λεμος κυριαρχεί παντού, ένιαχού δέ εχει μετατραπή 

είς θερμόν πόλεμον. 

;;Δύο πόλεμοι διεξήχθησαν έναντίον τού όλο

κληρωτισμού, ό όποίος δέν έξέλιπεν είσέτι. Έξ aλ

λου, ή aποικιοκρατία, ή έκμετάλλευσις ένός εθνους 

aπό aλλου, aν καί εύρισκομένη έν παρακμfί είς πλεί

στας περιοχάς, συνεχίζει είσέτι τήν βιαίαν καί aνε

λεύθερον έπιβολήν της. Κατά τάς τελευταίας έβδομά

δας παρέστημεν μάρτυρες δύο σοβαρών κρουσμά

των, τά όποία παρ' όλίγον νά ώδήγουν είς παγκό

σμιον aνάφλεξιν. ·Ο κίνδυνος δέν έξέλιπεν όλοσχε

ρώς είσέτι, παρ ' δλας τάς aποφασιστικάς προσπα

θείας τάς όποίας κατέβαλε καί καταβάλλει ό 'Οργα

νισμός τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, πρός aπομάκρυνσίν 

του. 

;;λογικόν συμπέρασμα έκ τής κρατούσης aνά τόν 

κόσμον καταστάσεως, 11 ετη μετά τόν πόλεμον, ε{ ναι 
δτι τά 'Ηνωμένα VΕθνη δέν aνταπεκρίθησαν είς τάς 

προσδοκίας τών λαών. 

;; Ή σκληρά αϋτη πραγματικότης πρέπει νά aνα
γνωρισθή~μετά παρρησίας. Μέχρι σήμερον ό 'Ορ

γανισμός δέν έπέτυχε νά έμπνεύση τήν πεποίθησιν 

είς τόν κόσμον δτι δύναται νά ύπdρξη διαρκής είρή
νη. 

;; 'Α ναμφιβόλως ό 'Οργανισμός παρουσιάζει αύ

τή ν τήν aδυναμtαν. Πού δμως όφείλεται ή aδυναμία 
αύτή; ~Οχι βεβαίως είς τόν Χάρτη ν, ό όποίος έκφρά

ζει κατά τρόπον θαυμάσιον τάς αίωνίας aξίας τής 

έλευθερίας, τής ίσότητος, τής δικαιοσύνης καί τής 

είρήνης, τάς όποίας βεβαίως οvτε έφεύρον, οvτε έδη-
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μιούργησαν οί συντάκται τοίί Χάρτου, άλλά τάς κατέ

γραψαν ώς πανανθρώπινον νόμον διά μίαν άκόμη 

φοράν καί τάς άνεγνώρισαν, ώς θεμέλιον λίθον τής 

διεθνοίίς κοινότητος τοίί μέλλοντος. Ή άδυναμία 

τοίί Όργανισμοίί οφείλεται είς τήν ελλειψιν ίκανό

τητος η θελήσεως τών έθνών δπως έφαρμόσουν τάς 

άρχάς τοίί Χάρτου, λόγω τής άμοιβαίας δυσπιστίας 

καί ίδιοτελών ύπολογισμών. 'Εξ αύτοίί έδημιουργή

θη κλίμα άνειλικρινείας καί άπιστίας έντός τών κόλ

πων τοίί 'Οργανισμού, ξένον πρός τό πνείίμα μέ τό 

όποίον κατηρτίσθη ό Χάρτης. 

))Μεταξύ τών ίδεωδών τοίί Χάρτου καί τής πρα

γματικότητος εχει άνοιχθή άπέραντον χάσμα. Αί με

γάλαι δυνάμεις άγνοοίίν τόν Χάρτη ν, όσάκις αί διατά

ξεις του άντιτίθενται είς τά Ιiμεσα συμφέροντά των. 

Δύναμαι νά άναφέρω πλείστα παραδείγματα παραβιά

σεως τοίί Χάρτου ύπό διαφόρων δυνάμεων. Περιορί

ζομαι δμως νά άναφέρω μίαν περίπτωσιν, ή όποία 

ειΎαι φυσικόν νά μέ συγκινή ίδιαιτέρως ώς έκπρό

σωπον τής Έλλάδος. Ή Έλλάς, άγωνιζομένη διά 

τήν έφαρμογήν τής αύτοδιαθέσεως είς τούς όμοε

θνείς της έν Κύπρφ, συναντά έπίμονον ελλειψιν κα

τανοήσεως έκ μέρους μιάς μεγάλης δυνάμεως, ή 

όποία συγκαταλέγεται μεταξύ τών πρώτων, αί όποία ι 

ύπέγραψαν τόν Χάρτη ν. ' Εξ έτέρου ή 'Ελλάς προσέ

κοψεν έπίσης μέχρι τοίίδε είς σημαντικάς δυσκολίας 

έν τfί προσπαθείg της δ πως πείση τά 'Ηνωμένα 

'Έθνη νά δώσουν έποικοδομητικήν λύσιν είς τό κυ

πριακόν ζήτημα, λύσιν σύμφωνον πρός τάς άρχάς 

τοίί Χάρτου. Διότι τά Ήνωμένα 'Έθνη εύρίσκονται 

έν άδυναμίg νά έπιβάλουν μίαν δυσάρεστον είς μίαν 

μεγάλην δύναμιν, άλλά δικαίαν λύσιν. 'Εάν ή Κύ

προς κατείχετο άπό χώραν μικράν, δ πως ή 'Ελλάς, ό 

'Οργανισμός δέν θά εlχε δυσκολίαν νά έπιλύση τό 

ζήτημα. 'Εν σχέσει πρός τό ζήτημα τοίίτο τής Κύ

πρου θεωρώ χρήσιμον νά διατυπώσω καί τάς κατωτέ

ρω παρατηρήσεις: 

))Ούδείς -οvτε ή κατέχουσα δύναμις- άμφισβη

τεί τό γεγονός, δτι τό α[τημα τοίί κυπριακοίί λαοίί 

δπως ζήση έλεύθερος εlναι λογικόν, ι]θικόν καί νό

μιμον. Οί άντιτιθέμενοι δμως είς τήν έλληνικήν 

προσφυγή ν εχουν δημιουργήσει, εί'τε ι]θελημένως εί'

τε άθελήτως, σύγχυσιν η παρεξηγήσεις περί τό θέμα. 

'Εν πρώτοις, λέγεται δτι ή 'Ελλάς έδημιούργησε τό 

κυπριακόν ζήτημα ώς ζήτημα διεθνές. 

)) Τοίίτο εlναι άναληθές. 'Επί μακράν σειράν έτών 

ή 'Ελλάς άντέστη είς τά έπίμονα αίτήματα τών Κυ

πρίων δπως θέση ύπ' δψιν τής διεθνοίίς κοινότητος 

τά δικαιότατα αίτήματά των. Προσεπάθησεν έπίσης 

έπί μακρόν ή Έλλάς νά έξεύρη λύσιν διά φιλικών 

διαπραγματεύσεων έvτός τοίί πλαισίου τής παλαιάς 

έλληνοαγγλικής φιλίας. Μόνον δέ πρό διετίας, δταν 

έκ τής άνενδότου στάσεως τής σημερινής Κυβερνή

σεως τοίί Ήνωμένου Βασιλείου έπείσθη ή Έλλάς 

δτι πάσα προσπάθεια πρός συμβιβασμόν εlναι μα

ταία, μόνον δ ταν προσέκρουσεν είς τά συχνάκις έπα

ναληφθέντα 'Όύδέποτε" τής βρετανικής άποικιο

κρατίας, τότε μόνον άπεφάσισε νά παρουσιάση τό 

κυπριακόν α[τημα είς τά Ήνωμένα VΕθνη. Τό κυ

πριακόν α[τημα δέν τό ηγειρεν ή 'Ελλάς, άλλ' αύτός 

ούτος ό κυπριακός λαός, ό όποίος ζητεί τήν Ιiρσιν 

τοίί άποικιακοίί ζυγοίί καί τήν έφαρμογήν τών άρχών 

τοίί Χάρτου. 'Ελέχθη έπίσης δ τι ή 'Ελλάς χρησιμο

ποιεί τό κυπριακόν ζήτημα έν τfί έπιδιώξει έδαφικής 

της έπεκτάσεως. Ώς ύπεύθυνος έκπρόσωπος τής 

'Ελλάδος άπορρίπτω τόν ίσχυρισμόν τοίίτον κατη

γορηματικώς. 'Η 'Ελλάς είς ούδέν άπολύτως πλεονέ

κτημα άποβλέπει. Διά τήν Έλλάδα τό κυπριακό ν ζή

τημα δέν εlναι έπιχείρησις. Εlναι καθήκον. Ή άπε

λευθέρωσις οίουδήποτε ύποδούλου λαοίί εlναι καθή
κον παντός έλευθέρου εθνους. 'Ο κυπριακός λαός 

εlναι λαός εύγενής μέ μεγάλον παρελθόν καί άνώτε

ρον πολιτισμόν, εχει δέ δικαίωμα νά άποφασίση καί 

αύτός έλευθέρως περί τής μελλοντικής του τύχης. 'Η 

'Ελλάς, πέραν τής έλευθερίας τοίί κυπριακοίί λαοίί, 

ούδέν Ιiλλο ζητεί. Θά άναγνωρίση οίανδήποτε άπό

φασιν, τήν όποίαν θά λάβουν οί Κύπριοι. 

))Δι' δσων εlπον δέν έπιθυμώ νά μειώσω τά ση

μαντικά έπιτεύγματα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών είς 

πλείστους Ιiλλους τομείς τής δράσεώς των, οvτε πρό 

πάντων νά έκφράσω ύπέρμετρον άπαισιοδοξίαν ώς 

πρός τόν ρόλον τόν όποίον δύνανται νά διαδραματί

σουν είς τό μέλλον. Είς τό σημείον τοίίτο έπιθυμώ 

μάλιστα νά τονίσω δτι έφ' δσον ή μεγαλυτέρα τών 

δυτικών δυνάμεων, αί Ήνωμέναι Πολιτείαι τής 

'Αμερικής, ύποστηρίζει μετά συνεπείας τάς άρχάς 

τοίί Χάρτου καί τάς άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών ώς προσφάτως, άσχέτως τής πικρίας τήν 

όποία ν δύνανται έξ [σου νά προκαλέσουν αί ένέργει

αί της μεταξύ φίλων αύτής καί έχθρών, δυνάμεθα νά 

εί'μεθα αίσιόδοξοι . Τό μέλλον άνήκει είς τά 'Ηνωμέ

να VΕθνη, έάν τό θελήσωμεν. Εlναι καθήκον μας νά 

καταβάλωμεν πάσαν προσπάθεια ν ί'vα καταστή ταχέ

ως πραγματικότης ή έπαγγελία τής διαρκοίίς είρή

νης, ή όποία πηγάζει έκ τής ίδρύσεως τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών. 

))Είς ώρισμένους κύκλους έκφράζεται τό παράπο

νον δτι τά Ήνωμένα VΕθνη άνaΠτύσσουν έπαναστα
τικάς τάσεις καί δτι άπειλοvν τά θεμέλια άπό μακροίί 

καθιερωμένης διεθνοίίς τάξεως. Ούδέν ύπάρχει είς 

τόν Χάρτη ν δικαιολογούν τοιαύτη ν κατηγορίαν. Εl

ναι βεβαίως άληθές δτι είς τό πεδίον τής διεθνοίίς 

ζωής καί τών διεθνών σχέσεων, τά 'Ηνωμένα VΕθνη 

έπιδιώκουν νά είσαγάγουν ενα νέον νόημα. Προσπα

θούν νά μεταβάλουν είς θετικούς κανόνας διεθνούς 

συμπεριφοράς καί δικαίου τάς ι]θικάς έκείνας άρχάς, 

α[τινες, διακηρυσσόμεναι κατά τρόπον άφηρημένον, 

παρέμειναν έπί πολύ μακρόν διάστημα είς κατάστα-
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σιν ληθάργου. Τό νέον στοιχείον, το οποίον, εάν 

επιθυμήτε, δύναται νά όνομασθή επαναστατικόν, εί

ναι οτι τά έθνη σήμερον δέν άρκοvνται πλέον είς 

θεωρητικάς διακηρύξεις. Δι' αύτά, ελευθερία, δικαι

οσύνη καί ίσότης, συνιστούν θετικάς εννοίας, αί 

δποίαι περιλαμβανόμεναι είς τόν Χάρτην πρέπει νά 

γίνουν πραγματικότητες τής διεθνοvς ζωής. 

» 'Ερωτοvν πολλοί: Δύναται νά επιτευχθή τοvτο; 
Νομίζω οτι δύναται, μολονότι τό έργον δέν είναι εύ

χερές. 'Οφείλο'μεν ομως ολοι συλλογικώς ή κεχωρι
σμένως νά μεριμνήσωμεν πρός τοvτο, lάν θέλωμεν 

νά άποτρέψωμεν τήν καταστροφή ν ένός νέου γενικοv 

πολέμου. 

»Εύρισκόμεθα είς ένα άποφασιστικόν σημείον. 

Είτε θά βαδίσωμεν τόν δρόμον τής είρήvης καί τής 

σωτηρίας, είτε θά άκολουθήσωμεν τήν δδόν τοv πολέ

μου καί τής δριστικής καταστροφής τοv πολιτισμού. 

Δέν ύπάρχει μέση δδός. 'Εάν τά 'Ηνωμένα "Εθνη 

πρόκειται νά εκπληρώσουν τήν άποστολήν των οπως 

διασώσουν τήν άνθρωπότητα, πρέπει άνευ καθυστε

ρήσεως νά λάβουν τά κατάλληλα μέτρα πρός επιβο

λή ν τών άκολούθων άρχών: 

))α) 'Όλα τά έθνη, μικρά καί μεγάλα, είναι ίσα 

ενώπιον τοv διεθνοiίς Νόμου. β) Ούδέν έθνος θέλει 

προσφύγει είς τήν βίαν πρός επίλυσιν διεθνοvς δια

φοράς. γ) Αί άποφάσεις καί συστάσεις του ΟΗΕ εί

ναι δεσμευτικαί δι ' ολους καί οταν άκόμη άντιτίθεν
ται πρός τάς επί μέρους βουλήσεις. 

))Δεδομένου οτι ή πείρα μiiς διδάσκει οτι εν τfί 

επιδιώξει τών σκοπών δέν δυνάμεθα νά βασιζώμεθα 

έπί τής πίστεως τών καθ· έκαστα μελών, είναι επιτα

κτικόν οπως λάβωμεν θετικά συλλογικά μέτρα πρός 

εφαρμογήν τών προεκτεθεισών άρχών. 

))Τά μέτρα, aτινα φρονώ οτι πρέπει νά λάβωμεν 

είναι τά άκόλουθα: 

))α) Ταυτόχρονος προοδευτικός άφοπλισμός ολων 

τών εθνών μέχρις επιτεύξεως πλήρους άφοπλισμοv. 

))β) 'Η δημιουργία άστυ νομικής δυνάμεως του 

ΟΗΕ ίκανής νά εξασφαλίση τήν διεθνή τάξιν. (Τό 

σημερινόν πείραμα τής Μέσης Ά νατολής άποτελεί 

μικρόν βήμα πρός τήν όρθήν κατεύθυνσιν). 

η) Μονοπώλησις τών άτομικών οπλων οπως ύπό 

του ΟΗΕ. Τό μέτρον τοvτο θά άπετέλει συμπλήρω

σιν τών επωφελών προσπqθειών τής 'Οργανώσεως 

τής άτομικής ενεργείας πρός είρηνικήν χρησιμο

ποίησιν τής άτομικής ένεργείας. 

))Δύναται νά λεχθή οτι αί προτάσεις αύταί είναι 

ριζικαί καί τολμηραί. Νομίζω ομως οτι δέν άποτε

λοvν ούτοπίαν, εκτός έάν είναι ούτοπία τό νά προτεί

νωνται τά μόνα μέτρα τά δυνάμενα νά άποτρέψουν 

γενικήν καταστροφήν. 

))Παραλλήλως, πιστεύω οτι πρέπει νά ληφθοvν 

μέτρα εξασφαλίζοντα ολα τά διεθνή προβλήματα, 

άνευ εξαιρέσεων, νά ύποβάλλωνται είς τόν Όργανι-

σμόν πρός μελέτην καί έπίλυσιν. 'Εντός τοv σημε

ρινού κλίματος τής διεθνοvς ζωής δέν ύπάρχουν πλέ

ον ζητήματα, διά τά όποία ή διεθνής Κοινότης δύνα

ται νά άδιαφορή. Τά προβλήματα τών άλλων εθνών 

είναι καί ίδικά μας προβλήματα, εφ' οσον δέν νο

ούνται λύσεις βίας καί επιβολή τής θελήσεως του 

πεπολιτισμένου κόσμου, εκφραζομένη διά τοv Όρ

γανισμοv τών Ήνωμένων 'Εθνών. Αύτός θά άπα

φαίνεται συμφώνως πρός τάς άρχάς του Χάρτου, τάς 

δποίας είναι καθήκον μας νά επιβάλωμεν. Ή άρνη

σις νά βαδίσωμεν αύτόν τόν δρόμον είναι εκείνη ή 

όποία ώδήγησε τήν άνθρωπότητα είς τήν παροvσαν 

επικίνδυνον κρίσιν καί έθεσε τόν Όργανισμόν ύπό 

βαρείαν δοκιμασίαν. 

)) Άπό τήν κρίσιν αύτή ν -τό επαναλαμβάνω καί 
πάλιν- δύναται νά προέλθη ή καταστροφή ή ή σω

τηρία. "Η θά δδηγηθfί είς πλήρη χρεωκοπίαν δ 'Ορ

γανισμός ή θά έχη τήν δύναμιν νά άντιδράση ύγιώς 

καί νά δημιουργήση τάς ήθικάς καί ύλικάς εκείνας 

προϋποθέσεις, α{τινες θά του επιτρέψουν νά εκπλη

ρώση τήν άποστολήν του. 

)) Ή διαπίστωσις, τήν δποίαν ολοι κάμνομεν, οτι 
δ 'Οργανισμός δέν προστατεύει επαρκώς αύτήν τήν 

στιγμήν τήν παγκόσμιον Κοινότητα καί ή επίγνωσις 

ολων ήμών τών παρισταμένων είς τήν συνέλευσιν 

ταύτην τής βαρείας εύθύνης, τήν δποίαν ύπέχομεν 

διά τό μέλλον, είναι δυνατόν νά μiiς δδηγήση είς τήν 

λήψιν εντίμων καί γενναίων άποφάσεων, αί δποίαι 

θά άποτελέσουν τήν άφετηρίαν μιiiς νέας περιόδου 

είς τήν ίστορίαν τών εθνών. 

)) 'Η 'Ελλάς, παρά τάς άπογοητεύσεις τάς δ ποίας 
έδοκίμασε κατά τό παρελθόν, είναι άποφασισμένη νά 

συμβάλη είς τήν λήψιν ολων τών μέτρων εκείνων, τά 

όποία θά καταστήσουν ίκανόν τόν Όργανισμόν, 

οπως έκπληρώση τήν άποστολήν του καί προστατεύ

ση τήν παγκόσμιαν είρήνην)λ 

Τήν έπομένη τής άγορεύσεώς του στά 'Ηνωμένα 

νΕθνη, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε άπό τή Νέα 

'Υ όρκ:η μέ κατεύθυνση τήν 'Αθήνα, δπου κ:αί εφθα

σε τίς πρωινές ώρες τής 25ης Νοεμβρίου. Κατά τήν 

όλιγόωρη στάθμευσή του στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ορ

λύ, εκ:αμε τήν άκ:όλουθη δήλωση: 

«Είμαι άπολύτως ίκανοποιημένος άπό τήν έκβα

σιν τής προκαταρκτικής μάχης, ή όποία εδόθη διά τό 

Κυπριακόν είς τόν ΟΗΕ. Έξ ίσου ίκανοποιημένος 

είμαι καί εκ τών ίδιαιτέρων συνομιλιών, τάς δποίας 

εlχον, κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής μου είς 

Άμερικήν, μετά τοv προέδρου Άιζενχάουερ καί 

τών στενωτέρων πολιτικών, οίκονομικών καί στρα

τιωτικών συνεργατών του, ύπουργών, οί δποίοι 

ήκουσαν μετ ' εξαιρετικού ενδιαφέροντος, προσοχής 

καί κατανοήσεως ολας τάς πλευράς του σημερινού 
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έλληvιιωv προβλήματος. Είμαι βέβαιος δτι προωθή

θησαv, δσοv ήτο τούτο έφικτόv, δλα τά έκκρεμοvvτα 

έλληvικά έθvικά καί άλλα προβλήματω>. 

τέλος, μετά τήν έπιστροφή του στην έλληνική 

πρωτεύουσα καί άφοϋ είχε ένημερωτική συνάντηση 

μέ τόν βασιλέα στά άνάκτορα τοϋ Τατο'ίου , παραχώ

ρησε τήν άκόλουθη συνέντευξη σέ συνεργάτη τοϋ 

« • Αθηναϊκοϋ Πρακτορείου)) : 

- Ποία είναι τά άποτελέσματα τfjς αποστολής σας εiς 

'Αμερικήν; 

«Σκοπός τής άποστολής μου ήτο ή εύρυτέρα προβολή 

τοv Κυπριακού, τό δποίον, λόγω τής διεθνους έντάσεως, 

είχε καλυφθή άπό άλλα θέματα, καθώς καί ή έγγραφή τής 

προσφυγής μας. 'Αμφότερα ταυτα έπετεύχθησαν καί έπί 

πλέον έπετύχομεν τήν έγγραφήν έτέρας προσφυγής τής 

'Ελλάδος ένώπιον τής, διά τά δικαιώματα του άνθρώπου, 

άρμοδίας έπιτροπής, άφορώσης τάς δοκιμασίας του κυπρι

ακου λαου>>. 

- Πότε θά συζητηθfj εiς τήν οuσίαν του τό Κυπριακόν; 

«Λόγω τής παρεμβολής τών έκτάκτων θεμάτων του 

Ούγγρικου καί του Αίγυπτιακου, άναμένεται δτι ή συζήτη

σις θά διεξαχθή μετά τάς έορτάς». 

- Ποίαι είναι αί διά τήν συζήτησιν προβλέψεις; 

«Δέν είναι είiκολον νά κάμη κανείς άσφαλή περί ταύτης 

προγνωστικά, διότι λόγω τής παρούσης διεθνους άναστα

τώσεως, πολλαί χώραι άναπροσαρμόζουν τήν πολιτικήν 

των έπί τών διεθνών ζητημάτων άπό ήμέρας είς ήμέραν. 

'Επιθυμώ, δμως, νά κάμω τάς άκολούθους παρατηρήσεις: 

Πρώτον, δτι είς τούς κύκλους του ΟΗΕ έδημιουργήθη μία 

άγαθή άτμόσφαιρα διά τό Κυπριακόν καί δεύτερον, δτι, 

παρά ταυτα, ή μάχη θά είναι σκ_ληρά, διότι διά τήν λήψιν 

άποφάσεως έπί τής ούσίας άπαιτουνται τά δύο τρίτα τών 

ψήφων του Όργανισμου». 

- Είσθε ίκανοποιημένος από τάς έπαφάς σας μέ τήν 

αμερικανικήν Κυβέρνησιν; 

«Μέ τόν πρόεδρον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τούς 

άρμοδίους συνεργάτας άντηλλάξαμεν σκέψεις έπί τής διε

θνους καταστάσεως καί συνεζητήσαμεν τά είδικά προβλή

ματα τά άφορώντα τήν 'Ελλάδα, δπως τό Κυπριακόν, ή 

οίκονομική βοήθεια καί ή ένίσχυσις τών ένόπλων δυνάμε

ων τής χώρας. Αί συζητήσεις διεξήχθησαν είς άπολύτως 

φιλικήν άτμόσφαιραν καί μέ είλικρινή κατανόησιν άπό 

μέρους τών συνομιλητών». 

- Κατά τήν διάρκειαν τfjς απουσίας σας έκαλλιεργήθη 

είς τινας κύκλους ή εντύπωσις δτι βαίνομεν πρός κυβερνη

τικήν κρίσιν . Πώς αντιμετωπίζετε αuτό τό γεγονός: 

<< 'Εδήλωσα τήν έπομέvην τών έκλογών δ τι ή Κυβέρνη

σις θά πολιτευθή ώσάν νά διαθέτη 200 ψήφους. Δέν πρό

κειται συνεπώς οίiτε νά προχωρήσω είς συμβιβασμούς, οίi

τε νά δεχθώ έκβιάσεις. Ή Κυβέρνησις, διατηρουσα άκέ

ραιον τό λαϊκόν της έρεισμα καί τήν έμπιστοσύνην τής 

Βουλής, θά προχωρήση, δπως έχει καθήκον άπέναντι του 

λαου, είς τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής της. Άπό τόν 

δρόμον αύτόν δέν θά άποστή, μή έπηρεαζομένη άπό τόν 

τεχνητό ν θόρυβο ν, τόν δποίον δημιουργουν ώρισμένοι κύ

κλοι τών 'Αθηνών καί ξέναι προπαγάνδαω. 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ έκτέλεση σχετικής έντολής τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ, ό ύπουργός Παιδείας, Π. Λεβαντής, έγκρίνει τή 

διάθ(ση ι .800.000 δρχ. γιά τήν έκτέλεση εργων σέ 
έθνικά στάδια καί γυμναστήρια καί πιστώσεις 540.000 
δρχ. γιά τόν έσωσχολικό καί έξωσχολικό άθλητισμό 

- ίδιαίτερα γιά τήν έκτέλεση εργων σέ σχολικά γυ

μναστήρια τής μέσης έκπαιδεύσεως . 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

·Ο βουλευτής Φθιώτιδος καί Φωκίδος, Λ . Ευτα

ξίας, μέ δήλωσή του πρός τό Προεδρείο τής Βουλής, 

άνακοινώνει τήν άπόφασή του νά έγκαταλείψει τό 

κόμμα τής ΕΡΕ καί νά παραμείνει άνεξάρτητος. Σέ 

δηλώσεις του, έντόπισε τούς λόγους τής άποχωρή

σεώς του στή διαπίστωση ότι «ή Κυβέρνηση έξησθέ

νησε βαθμηδόν τόσον πολύ ωστε νά παύση ουσια

στικώς νά έλέγχη τό Κράτος καί τήν κατάσταση». 

Κυβερνητικοί κύκλοι σχολίασαν τήν άποχώρη

ση τοϋ Λ. Εuταξία, μέ τήν παρατήρηση ότι άναμενό

ταν καί δέν πρόκειται νά εχει κανένα άντίκτυπο σέ 

βάρος τής Κυβερνήσεως, άκόμη καί άν, όπως διαδί

δεται, άποχωρήσουν άπό τήν ΕΡΕ δύο ή τρείς άλλοι 

βουλευτές, δυσαρεστημένοι γιά τήν μή ίκανοποίηση 

προσωπικών τους έπιδιώξεων καί φιλοδοξιών. Οί 

ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι ό Κ . Καραμανλής, μόλις 

έπιστρέψει άπό τίς ΗΠΑ, θά έπιζητήσει τήν έκκαθά

ριση τής πολιτικής κατάστασεως καί άν διαπιστώσει 

ότι ή θέση τής Κυβερνήσεώς του ύπονομεύεται έκ 

τών εσω, θά είσηγηθεί στό ρυθμιστή τοϋ πολιτεύμα

τος τή διάλυση τής Βουλής καί τήν προκήρυξη νέων 

έκλογών μέ τόν ίσχϋον έκλογικό σύστημα. 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Αναγγέλεται η εναρξη, στίς 10 'Ιανουαρίου 

1957, διαπραγματεύσεων στή Βέρνη γιά τή συνομολό
γηση έμπορικής συμφωνίας μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Λαϊκής Κίνας. 

'Η άναγγελία άκολούθησε συνάντηση τοϋ Κ. 

Καραμανλή μέ τόν καθηγητή "Αγγ. 'Αγγελόπουλο, 

ό όποίος μόλις είχε έπισκεφθεί τήν Κίνα έπικεφαλής 

ημιεπίσημης δεκαμελοϋς έμπορικής άποστολής. 'Ο 

πρωθυπουργός έξέφρασε τήν «άνευ ούδεμιaς έπιφυλά

ξεως» συμφωνία του γιά τή σύναψη έμπορικής καί 

μορφωτικής συμφωνίας μέ τό Πεκίνο. 
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28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Καταρτίζεται καί ύπογράφεται aπό τόν ύπουργό 

'Εργασίας; Λ. Μπουρνιii, ό κανονισμός γιά τή σειρά 

προτεραιότητος καί τόν τρόπο aποκτήσεως κατοικι

ών μέσω τοϋ νεότευκτου θεσμοϋ τοϋ 'Οργανισμοί> 

'Εργατικής Κατοικίας. Οί κατοικίες παρέχονται, μέ 

αυστηρά aντικειμενικά κριτήρια καί μέ κλήρωση, 

στούς άστεγους ύπαλλήλους καί εργατοτεχνίτες των 

κυριότερων ε~γατικών κέντρων τής χώρας. 

Σέ ενημερωτικό έντυπο μέ αναφορά στή δραστη

ριότητα των δώδεκα πρώτων μηνών τής Κυβερνήσε

ως, παρατηρείται σχετικά: 

«'Ο 'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικίας, fιγόρασεν 

800 χιλιάδας τετραγωνικά μέτρα οiκόπεδα καί διένειμε 488 
κατοικίας ώς έξής: 200 εiς Βόλον, 200 εiς Ζάκυνθον καί 
Κεφαλληνίαν, 63 εiς Τρίπολιν καί 25 εiς • Αλμυρόν. 

»'Ήρχισεν ή άνέγερσις καί έπίκειται ή άποπεράτωσις 

ι 50 έργατικών κατοικιών εiς Πειραιά, 55 εiς Λεβάδειαν, 70 
εiς 'Ιωάννινα, 73 εiς Ήράκλειον Κρήτης, ι72 εiς Νέαν 
Φιλαδέλφειαν, ι27 εiς Θεσσαλονίκην, 50 εiς Κέρκυραν, 50 
εiς Καλάμας, 50 εiς Σέρρας, 42 εiς Μυτιλήνην καί 50 δι' 
αuτοστεγάσεως τό δλον 90, 44 εiς 'Αλεξανδρούπολιν, 46 
εiς Καβάλαν, ι ι5 εiς Πάτρας, 50 εiς Πύργον, 50 εiς Μεσο
λόγγιον καί 32 εiς 'Αγρίνιον. 

»'Επίσης έδημοπρατήθησαν καί ijρχισεν ή άνέγερσις 

ι 80 κατοικιών εiς Νέαν Φιλαδέλφειαν, έκτός τών ύπό άνέ
γερσιν 365, ijτοι σύνολον 536, εiς Χίον 50 καί εiς Αϊγιον 
30. 

))'Έγινεν ή αuτοστέγασις δαπάναις του Όργανισμου 25 
έργατικών οικογενειών εiς • Αλμυρόν, 63 εiς Τρίπολιν καί 
200 εiς Βόλον. 

)) 'Ηγοράσθησαν οiκόπεδα διά τήν άνέγερσιν έργατι
κών κατοικιών εiς Καρδίτσαν, Τρίκαλα, Λαμίαν, Χαλκίδα, 

Λάρισαν, Δράμαν, Χανιά, 'Έδεσσαν, 'Άρταν, Σάμον, Ρέ

θυμνον, Χίον καί Αϊγιον. 

))ΥΕγιναν Οί σχετικοί διαγωνισμοί k:αί ΕΠίΚειται ή ΕΠι

λογή τών πρός άγοράν οiκοπέδων δι' έργατικάς κατοικίας 

καί έν συνεχείg ή ύπογραφή τών σχετικών συμβολαίων, εiς 

Ξάνθην, Νάουσαν, 'Ελευσίνα, Κομοτίνήν, Πρέβεζαν, Συ

ρον, Φλώριναν, Κοζάνην καί Βέρροιαν. 

)) 'Επί τών άνωτέρω οiκοπέδων, τά όποία εχει ijδη άγο
ράσει ό 'Οργανισμός, καθώς καί έπί έκείνων τά όποία πρό

κειται νά άγοράση, τά οικοδομικά εργα θά δημοπρατηθουν 

διαδοχικώς καί συνεπώς θά άρχίση ή άνέγερσις τών κατοι

κιών, κατά τήν διάρκειαν του άρξαμένου ετους ι957))88 • 

29 NOEMBPIOY 1956 

'Η εφημερίδα «Σικάγο-' Αμέρικω), σέ aνταπό

κριση aπό τήν 'Ελλάδα, αναφέρεται σέ συνέντευξη 

τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί> πρός τόν aπεσταλμένο 

της, Στάνλεϋ Πιέζα: 

·Ο κ. Καραμανλής, άναφερόμενος εiς τό Κυπριακόν 

έδήλωσεν δτι τό πρόβλημα τουτο δέον νά διευθετηθή κατά 

τούς πόθους τών 'Ελλήνων τής νήσου οtτινες ζητουν τήν 

έλευθερίαν των. 

«Δέν ένισχύομεν, μου ε{πε, τόν άνταρτικ:όν άγώνα των, 

άλλά οί άγωνισταί τής έλευθερίας τής Κύπρου ε{ναι 'Έλ

ληνες. Καί τά έκ:ατομμύρια τών συμπατριωτών των ζητούν 

δρaσιν διά τήν έλευθερίαν τής Κύπρου. Ζητούμεν δλοι νά 

σταματήση ή βρετανική έπέμβασις κ:αί νά διευθετηθή τό 

ζήτημα». 

. ο κ. πρωθυπουργός μου επανέλαβε τήν διαβεβαίωσιν 
διά τήν έξασφάλισιν τών δικαιωμάτων τής μουσουλμανι

κής μειονότητας καί τής παραχωρήσεως βάσεως εiς τήν 

'Αγγλίαν. 

·Ομιλών έν συνεχείg περί του κομμουνισμου, δ 'Έλλην 

πρωθυπουργός μου έτόνισεν δτι οί 'Έλληνες οuδέποτε θά 

άνεχθουν κομμουνισμόν εiς τήν χώραν των. Μου προσέθε

σεν άκόμη δτι τά Κράτη του Ν Α ΤΟ διαπράττουν παρα

φροσύνην μ ή βοηθουντα τήν 'Ελλάδα εiς τήν διευθέτησιν 

τής ύποθέσεως τής Κύπρου89 . 

29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Παρά τίς aρχικές επιφυλάξεις του γιά τή σκοπιμό

τητα τής συζητήσεως τοϋ Κυπριακοί> στή Βουλή, ό 

πρωθυπουργός aποδέχεται, τελικά, σχετικό αϊτημα 

τής aντιπολιτεύσεως. 

Στήν ιlγόρευσή του, ό ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, τόνισε οτι επιβάλλεται ψυχραιμία 

καί aντικειμενικότητα στήν aντιμετώπιση τοϋ κυ

πριακοί> θέματος, ανέφερε ώς βασική επιδίωξη τής 

Κυβερνήσεως τή διατήρηση τής εμπιστοσύνης μετα

ξύ της κυπριακής καί έλληνικής πλευρiiς, γεγονός 

πού aποδεικνύεται καί aπό τά πρόσφατα ανακοινω

θέντα τής κυπριακής 'Εθναρχίας. Στή συνέχεια, 

ύπογράμμισε οτι ή Κυβέρνηση aποδίδει μεγάλη ση

μασία στή νόμιμη εκπροσώπηση τοϋ λαοϋ τής Με

γαλονήσου καί καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

γιά τήν aπελευθέρωση τοϋ aρχιεπισκόπου Μακαρί

ου· μετά, εξάλλου, τή διακοπή τών διαπραγματεύσεων 

μέ τόν Χάρντιγκ, έχει καί πάλι υίοθετήσει τήν πολι

τική τής προσφυγής στόν ΟΗΕ φροντίζοντας ομως 

νά μήν επαναληφθοϋν οί λανθασμένοι χειρισμοί των 

Κυβερνήσεων τοϋ παρελθόντος πού εΙχαν ώς aποτέ

λεσμα, τό 1954, νά ύποχρεωθεί ή ·Ελλάδα νά ψηφί
σει τήν <ωi.ονεί>) αναβολή καί, τό 1955) νά βρεθεί σέ 
αδυναμία νά επιβάλει έστω καί τή συζήτηση τοϋ θέ

ματος. Παρατήρησε ιlκόμη οτι ή Κυβέρνηση έχει 

άναλάβει έντονη διπλωματική δραστηριότητα καί 

σύντονες προσπάθειες γιά τή διαφώτιση τής διε

θνοϋς κοινής γνώμης μέ τήν aποστολή μελών τής 

Κυβερνήσεως, βουλευτών καί πρεσβευτών, προκειμέ

νου νά αναλύσουν καί νά προβάλουν συστηματικά 

τίς έλληνικές aπόψεις. Μέ τόν τρόπο αuτό διαδηλώ

θηκε ή άκλόνητη aπόφαση τής Έλλάδος νά μήν 

ύποστείλει, παρά τίς άντίξοες συνθήκες, τή σημαία 

τής aπελευθερώσεως τής Κύπρου καί εξασφαλίστηκε 

ή θετική έκβαση τής προσπάθειας γιά τήν εγγραφή 

καί τή συζήτηση τής έλληνικής προσφυγής aπό τήν 
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όλομέλεια τής Γ.Σ. του ΟΗΕ. 

Στή συνέχεια, ό Ε. 'Αβέρωφ έπισήμανε τόν ρόλο 

που διαδραμάτισε ό Κ. Καραμανλής κατά τήν έπί

σκεψή του στίς ΗΠΑ, έπικεφαλής τής έλληνικής αν

τιπροσωπείας, δπου, παρά τήν πίεση των γεγονότων 

τής Ουγγαρίας καί τής Αiγύπτου, κατόρθωσε νά πεί

σει τούς συνομιλητές του δτι τό θέμα τής Κύπρου 

είναι σημαντικό. 

·Ο ύπουργός των 'Εξωτερικών διακήρυξε, τέλος, 

δτι ή 'Ελλάδα ζητεί τήν άμεση έφαρμογή τής αυτο

διαθέσεως ένώ, παράλληλα, είναι διατεθειμένη νά δε

χτεί όποιαδήποτε aπόφαση των ίδιωv των Κυπρίων. 
Οί διαπραγματεύσεις aποτελουν τό μόνο μέσο γιά 

τήν έπίλυση του Κυπριακου. 

'Ο aρχηγός τής ΦΔΕ, Σ. Βενιζέλος, χαρακτήρισε 

τόν aπολογισμό του ύπουργου 'Εξωτερικών ώς πενι

χρό καί ανέφερε δτι, έκτός από τήν έγγραφή του θέ

ματος στόν ΟΗΕ, τήν όποία προώθησε ό aγώνας τής 

ΕΟΚΑ καί του Διγενή, δέν ύπάρχει όποιοδήποτε άλ

λο θετικό στοιχείο. Ζήτησε, τέλος, aπό τόνΕ. 'Αβέ

ρωφ νά δηλώσει άν έμμένει στήν aρχή, τήν όποία 

διατύπωσαν από κοινου τά κόμματα, τό 1954· καί πρό
τεινε τήν υίοθέτηση του ακόλουθου ψηφίσματος: 

«Ή Βουλή τ&ν 'Ελλήνων διακηρύττει όμοφώνως δτι 

οuδεμία aλλη εκβασις του κυπριακοu aγ&νος είναι aποδε

κτή, έκτός aπό τήν έφαρμογήν τής aυτοδιαθέσεως έντός 

εuλόγου καί τακτής προθεσμίας». 

'Ο aρχηγός του Δημοκρατικου κόμματος, Γ. 

Καρτάλης, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση δτι έγκατέ

λειψε τήν αυτοδιάθεση, παρά τήν προσφυγή στόν 

ΟΗΕ πού aποβλέπει μόνο στή βελτίωση τών διαπρα

γματευτικών της θέσεων, τόνισε δτι τό βασικό αίτη

μα δλων τών έλληνικών κομμάτων καί των Κυπρίων 

ύπήρξε πάντοτε αυτοδιάθεση καί έρωτα άν ή Κυβέρ

νηση έμμένει ή όχι στήν έξασφάλισή της σέ τακτή 

προθεσμία. 

·Ο Π. Κανελλόπουλος τόνισε δτι δέν συμμερίζε

ται τίς ανησυχίες τής aντιπολιτεύσεως καί εχει τή 

βεβαιότητα δτι ή Κυβέρνηση δέν θά προχωρήσει σέ 

όποιοδήποτε βήμα πού νά αλλοιώνει τήν κατεύθυνση 

πού εχει υίοθετήσει τό εθνος, χωρίς προσυνεννόηση 

μέ τόν πολιτικό κόσμο τής χώρας ανέφερε, ακόμη, 

δτι ή άμεση καί σέ τακτή προθεσμία αυτοδιάθεση 

αποτελεί έθνική έπιδίωξη, ή όποία, άν δέν είναι άμε

σα έφικτή, όφείλει νά συνδυαστεί μέ άλλα θεμιτά 

μέσα γιά τήν προώθηση τής λύσεως πρός τήν ίδια 

κατεύθυνση. ·Η Κυβέρνηση δέν μπορεί νά δεσμευτεί 

στό θέμα αυτό, έφόσον ή διεθνής κατάσταση είναι 

ρευστή, μπορεί δμως νά διαβεβαιώσει τή Βουλή δτι 

κάθε παρέκκλιση από τή βασική γραμμή τής αυτοδι

αθέσεως θά συζητηθεί πρώτα μέ τόν πολιτικό κόσμο. 

'Ο aρχηγός τής ΕΠΕΚ, Σ. Παπαπολίτης, κατηγό

ρησε τήν Κυβέρνηση δτι δέν κατόρθωσε νά πείσει 

τόν έλληνικό λαό, &.λλά οϋτε καί τούς Κυπρίους, δτι 

έμμένει ακλόνητα στήν aρχή τής αυτοδιαθέσεως καί 

άφησε νά έννοηθεί δτι τό θέμα είναι πιθανό νά λυθεί 

μέ μυστικές διαπραγματεύσεις. τέλος, ό aρχηγός του 

Λαϊκου κόμματος, Κ. Τσαλδάρης, έπέμεινε έπίσης 

στό γεγόνός δτι ή Κυβέρνηση εχει αναλάβει ύποχρέ

ωση νά έμμείνει στήν αυτοδιάθεση καί δτι, προτου 

μεταβάλει τήν πολιτική αυτή, όφείλει νά ενημερώσει 

τόν πολιτικό κόσμο. 

Κατά τή δεύτερη ήμέρα τής συζητήσεως, ελαβε 

τό λόγο ό πρωθυπουργός: 

«Αί συζητήσεις έπί θεμάτων έξωτερικής πολιτικής πρέ

πει νά διεξάγωνται μέ έξαιρετικήν περίσκεψιν, όχι μόνον 

διότι τά θέματα αvτά είναι σοβαρά καί έπηρεάζουν βασικά 

συμφέροντα τού Κράτους, &λλά καί διότι οί όμιλούντες δέν 

&πευθύνονται μόνον εlς τήν κοινήν γνώμην τού έσωτερι

κού, &λλ' &πευθύνονται καί εlς τήν κοινήν γνώμην τού 

έξωτερικού καί είναι δυνατόν πάντα τά λεγόμενα νά lχουν 

σοβαράς έπιπτώσεις έπί τών συμφερόντων τού lθνους. Τά 

&φορώ ντα ε{ς τήν &ποστολήν μας εlς τήν 'Αμερική ν καί 

τάς ένεργείας τής &ντιπροσωπείας μας διά τήν προώθησιν 

τού Κυπριακού έξέθεσεν ό ύπουργός έπί τών 'Εξωτερικών 

καί νομίζω ότι έξέθεσε ταύτας κατά τρόπον τοιούτον, r!Jστε 

νά lχει πεισθή ή 'Αντιπροσωπεία (ή Βουλή), ότι, λαμβα

νομένων ύπ' όψι ν τών σκοπών, τούς όποίους έπεδιώκαμεν, 

ή &ποστολή μας ύπήρξεν &πολύτως έπιτυχής. 

» Ά νεξαρτήτως τού έάν ή έγγραφή έπετεύχθη μέ προ
σπάθεια ν τής Κυβερνήσεως ή έάν συνέπραξαν συμπτώσεις 

διεθνούς έξελίξεως, τό γεγονός ότι ή προσφυγή μας ένεγρά

φη, θέλω νά νομίζω δτι &ποτελεί καί πρέπει νά &ποτελή 

μίαν ίκανοποίησιν διά τήν έθνικήν Άντιπροσωπείαν καί 

διά τήν χώραν. ·Η &ντίπροσωπεία μας ένεφανίσθη κατά 

τρόπον r!Jστε νά καταστήση αlσθητήν τήν παρουσίαν τής 

'Ελλάδος είς lνα διεθνές συνέδριον. 'Επέτυχεν ή &ντι

προσωπεία νά &νασύρη &πό τήν &φάνειαν τό Κυπριακόν, 

διότι, λόγω τής παρεμβολής μεγάλων γεγονότων, τό Κυ

πριακόν εlχεν &πωθηθή &πό τό προσκήνιον εlς τρόπον 

r!Jστε νά παρίσταται &νάγκη, διά νά &πασχολήσωμε τήν 

διεθνή γνώμη ν μέ αvτό, νά προβώμεν είς ώρισμένας μ'εθο
δικάς καί ώργανωμένας προσπαθείας. 'Εκτός, λοιπόν, τής 

προσπαθείας, τήν όποία ν κατεβάλομεν διά νά έμφανίσωμεν 

κατά τρόπον &ξιοπρεπή τήν χώραν μας είς ενα διεθνές συνέ

δριον καί τής έπιτυχίας μας νά έγγράψωμεν τήν προσφυ

γήν, εlχον τήν εvκαιρίαν, δεχθείς πρόσκλησιν τού προέ

δρου τής 'Αμερικανικής Δημοκρ~τίας (στρατηγού Άι

ζενχάουερ), νά συζητήσω μετ' αvτού καί τής Κυβερνήσεώς 

του, έκτός τού θέματος τής διεθνούς καταστάσεως, μέσα εlς 

τήν όποίαν συμβαίνει καί ή χώρα νά lχη τά συμφέροντά 

της, νά συζητήσω μετ' αvτού καί δλα έκείνα τά Ιδιαίτερα 

θέματα τά όποία &φοροίJν εlς τήν χώραν μας. 

»Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τήν 'Α ντιπροσωπείαν δτι 

κατά τήν συζήτησιν τών θεμάτων αvτών, δπως καί τού θέ

ματος τής &σφαλείας, τού οΙκονομικού θέματος καί τού 

θέματος τής Κύπρου, εύρον &πόλυτον κατανόησιν έκ μέ

ρους τής &μερικανικής Κυβερνήσεως. 

»Δεδομένου, δμως, δτι ή παρούσα συζήτησις προεκλή

θη όχι μόνον διά νά συζητηθή τό κυπριακόν θέμα, &λλά 
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ιωί διά νά γίνη μία άνασκόπησις γενικώς τής έξωτερικής 

πολιτικής τής χώρας, εlς μίαν στιγμήν κατά τήν δποίαν 

εύρισκόμεθα πρό μιiiς διεθνους έντάσεως, θά ήθελα δι ' 
όλίγων νά άναφερθώ εlς τήν διεθνή κατάστασιν καί εlς τήν 

τοποθέτησι v τής 'Ελλάδος έν μέσφ αύτής. 
ιιΤήν κατάστασιν αύτήν τήν έπεδείνωσαν προσφάτως 

ώρισμένα πραξικοπήματα, τά όποία έφεραν τήν άνθρωπό

τητα έγγύς του πολέμου, δπως τό πραξικόπημα τών Ρώσων 

εlς βάρος του Ούγγρικου λαου καί τό πραξικόπημα τών 

Άγγλογάλλων εlς τήν Μέσην Άνατολήν. 

ιι Ή έλληνική Κυβέρνησις εlς τήν περίΠτωσιν αύτή ν 

έλαβε σαφή θέσιν, άποδοκιμάσασα άμφότερα τά πραξικο

πήματα. 

ιι 'Η θέσις τής 'Ελλάδος έν μέσφ αύτής τής διεθνους 

κρίσεως προσδιορίζεται κατ' άρχήν καί κατά βάσιν άπό 

τάς ύφισταμένας συμμαχίας της. 

ιι 'Η 'Ελλάς άνήκει καί έπιθυμεί νά παραμείνει εlς τό 

ΝΑ ΤΟ, δηλαδή πιστεύει δτι διά τής άμυντικής αύτής συμ

μαχίας, εlς τήν δ ποίαν εlσήλθεν μετ' έπίμονον προσπάθει

αν, κατά ένα τρόπον προστατεύει τήν άσφάλειάν της. 

ιιΕlμαι ύποχρεωμένος, διότι έπίκειται τό ταξίδιόν μου 

εlς Γιουγκοσλαβίαν καί διότι ύπεστηρίχθη ή άποψις άπό 

πολλούς συναδέλφους δτι θά πρέπει πρό τής άναχωρήσεώς 

μου νά διεξαχθή συζήτησις εlς τήν Βουλήν, νά εϊπω: 

!!Κύριοι βουλευταί, 

ιιΔιεκηρύξαμεν κατ' έπανάληψιν δτι πιστεύομεν εlς 

τήν χρησιμότητα του Βαλκανικου Συμφώνου, διότι, έκτός 

του δτι ένισχύει τήν άσφάλειαν τής 'Ελλάδος, προστατεύ

ει τήν εlρήνην τής Βαλκανικής. 'Αλλά δένε{ ναι δυνατόν, 

παρά νά κρατήσωμεν τό Σύμφωνον τουτο εlς νεκρόν ση

μείον, έφ' δσον ή γείτων Τουρκία θά έξακολουθή νά τηρή 

τήν στάσι ν τήν δποίαν καθώρισεν έπί του κυπριακου θέμα

τος. 

ιιΑύτό δέν όφείλεται εlς λόγους άδιαλλαξίας, διότι εlς 

τήν διεθνή πολιτικήν, δταν πρόκειται νά κριθή θέμα έχον 

άμεσον σχέσιν μέ τήν άσφάλειαν τής χώρας, εϊμεθα ύπο

χρεωμένοι νά παραμερίζωμεν τά αΙσθήματα, νά κατευνά

ζωμεν τήν άδιαλλαξίαν καί νά πράττωμεν έκείνο, τό δποίον 

ύπαγορεύει τό συμφέρον του έθνους, άλλ ' όφείλεται εlς 
μίαν προνοητικότητα, εlς μίαν σωφροdύνην. Θά ήτο μα

ταία ή άποκατάστασις του Βαλκανικου Συμφώνου έφ ' 
δσον θά παρέμενεν έκκρεμές τό Κυπριακόν. Διότι τώρα, 

τούλάχιστον, διατηρουμεν τό Βαλκανικόν Σύμφωνον εlς 

νεκρόν σημείον, άλλά έχομεν τήν έλπίδα δτι, προϊόντος 

του χρόνου καί άναθεωρούσης τής Τουρκίας τήν πολιτι

κήν της, θά καταστή δυνατόν εlς τό μέλλον νά άποκατα

σταθή ή lσχύς του. 'Αλλά, έάν, χωρίς νά τερματισθή ή 

έκκρεμότης του Κυπριακου, προχωρήσωμεν εlς άποκατά

στασιν του Βαλκανικου Συμφώνοι:. είναι δυνατόν εlς τό 

μέλλον νά άνατραπή τουτο, κατά τρόπον άθεράπευτον. 

'Επαναλαμβάνω, λοιπόν, δτι δέν είναι λόγοι άδιαλλαξίας 

έκείνοι, οί δ ποίοι μiiς ώθουν εlς τό νά έπιδεικνύωμεν άπρο

θυμίαν εlς τήν άποκατάστασιν του Βαλκανικου Συμφώνου, 

άλλά λόγοι προνοητικότητος. 'Ελπίζομεν δτι ή γείτων 

Τουρκία θά άντιληφθή τήν μεγάλην σημασίαν, τήν δ ποίαν 

έχει τουτο, τόσον διά τήν Ιδίαν της άσφάλειαν, δσον καί 

γενικώτερον, διά τήν εlρήνην του κόσμου καί θά θελήση 

νά έπιδείξη κατανόησιν, αlρομένων τών αlτίων έκείνων, τά 

δποία έκλόνισαν τό Βαλκανικόν Σύμφωνον. 

ιι Ή πολιτική τής 'Ελλάδος έναντι του άραβικου κό

σμου ύπήρξε πολιτική πλήρους κατανοήσεως, ύπήρξε πο

λιτική σαφώς φιλική. Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τήν 'Αντι

προσωπείαν δτι ούδεμία χώρα τής Εύρώπης έμπνέει εlς 

τούς v Αραβας τόσην συμπάθειαν καί τόσην έμπιστοσύνην, 

δσην ή 'Ελλάς. Θέλω νά νομίζω δ τι είς τουτο συνετέλεσε 

καί ή στάσις, τήν δποίαν έτήρησεν ή χώρα μας κατά τήν 

διάσκεψιν του Λονδίνου διά τό Σουέζ. Ή Αί'γυπτος κατ' 

έπανάληψιν είχε τήν εύκαιρίαν νά έκφράση πρός τήν Κυ

βέρνησίν μου τάς εύχαριστίας της, άλλά καί τήν έκτίμησίν 

της διά τήν στάσι ν έκείνην, ή όποία, κατά τήν γνώμη ν μου, 

άπέτρεψεν ώρισμένας περιπετείας, εlς τάς δποίας θά ήτο 

δυνατόν νά είσέλθη ή χώρα μας, λαμβανομένων ύπ' όψιν 

τών έξελίξεων τάς δ ποίας έσημείωσεν έν τφ μεταξύ τό πρό

βλημα του Σουέζ. VΕχω τήν βεβαιότητα δτι αί σχέσεις μας 

μετά τών 'Α ράβω ν θά άναπτυχθουν έτι περισσότερον, κατά 

τρόπον, dJστε νά δύναται ή 'Ελλάς νά άποτελή τόν άσφαλή 

σύνδεσμον μεταξύ Δύσεως καί άραβικου κόσμου. Διότι ή 

'Ελλάς, όχι μόνον είναι συμπαθής εlς τούς v Αραβας άλλά 

συμβαίνει νά έμπνέη εlς τούτους καί έμπιστοσύνην, διότι, 

ώς χώρα μικρά καί γείτων, δέν είναι έπικίνδυνος. Δηλαδή, 

εlναι διττός δ λόγος, διά τόν δποίον ή 'Ελλάς συνδέεται 

καί είναι δυνατόν νά συνδεθή στενότερο ν μετά τών 'Αρά

βων. Πρώτον, διότι είναι συμπαθής, λόγω τής πολιτικής, 

τήν δ ποίαν ι]κολούθησε, καί δεύτερον, διότι συμβαίνει, ώς 

εύρωπαϊκή χώρα καί μικρά, δ πως είπον, νά είναι δι 'αύτούς 

άκίνδυνος. 

ιιΤόν τελευταίον καιρόν κατεβλήθη προσπάθεια έκ μέ

ρους τής Κυβερνήσεως άποκαταστάσεως σχέσεων μέ τάς 

χώρας έκείνας, αί δποίαι κατά τό παρελθόν, λόγω τής πο

λιτικής των, είχον προκαλέσει μίαν κατάστασιν έχθρότη

τος μεταξύ έκείνων καί τής χώρας ήμών καί έννοώ τάς 

χώρας τής 'Ανατολικής Εύρώπης. 'Όπως γνωρίζετε, τόν 

τελευταίον καιρόν κατεβλήθη προσπάθεια καί έπετεύχθη ή 

άποκατάστασις διπλωματι'κών σχέσεων μετά τής Ούγγαρί

ας. Μέ τάς λοιπάς χώρας τής 'Ανατολικής Εύρώπης, πλήν 

τής Βουλγαρίας καί 'Αλβανίας, έχομεν διπλωματικάς σχέ

σεις καί οlκονομικάς. Μέ τήν Σοβιετική ν Ρωσίαν, διαλυο

μένων τών παρεξηγήσεων, αί δποίαι προήλθον, ε{μαι ύπο

χρεωμένος νά τό εϊπω, άπό συγκεκριμένας ένεργείας εlς τάς 

δποίας προέβη κατά τό παρελθόν ή Σοβιετική Ρωσία εlς 

βάρος τής χώρας μας, κατέστη ήδη δυνατόν, διαλυομένης 

τής άτμοσφαίρας αύτής, νά δημιουργηθουν σχέσεις φιλι

καί. Αύτό, βέβαια, δέν ύποχρεώνει τήν έλληνικήν Κυβέρ

νησιν, έάν καί δταν ή Σοβιετική 'Ένωσις ένεργή κατά τρό

πον άδικο ν, κατά τρόπον άπειλουντα τήν παγκόσμιο ν είρή

νην διά τήν διαφύλαξιν τής δποίας έχει πiiν συμφέρον ή 

'Ελλάς, δέν έμποδίζει, λέγω, τήν χώραν μας νά έρχεται είς 

άντίθεσι ν μετ· αύτή ς καί νά άποδοκιμάζ η τάς ένεργείας 

της. 'Εν μέσφ τής παρούσης διεθνους κρίσεως αύτή ε{ναι 

ή έξωτερική τοποθέτησις τής 'Ελλάδος. 

ιιΘά ήθελα νά τονίσω, μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν, τούς 

δεσμούς, οί δποίοι συνδέουν τήν χώραν μας μετά τής μεγά

λης 'Αμερικανικής Δημοκρατίας. Οί δεσμοί αύτοί τόν τε

λευταίον καιρόν καθίστανται στενότεροι, διότι συνέπεσεν 

αί δύο χώρα ι νά άκολουθήσουν τήν αύτή ν πολιτική ν ένώ

πιον τών Η.Ε., προκειμένου νά άποδοκιμάσουν τάς ένερ

γείας άλλων δυνάμεων, αϊτινες άπειλουν τήν εlρήνην του 

κόσμου. Ή άμερικανική Κυβέρνησις τούς τελευταίους μ ή-
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νας ήιωλούθησε μίαν πολιτική ν ενισχύσεως τών Η. Ε. καί 

άποδοκιμασίας πάσης ενεργείας άπειλούσης τήν παγκό

σμιον είρήνην. 

»Αύτό συνιστά μίαν πολιτικήν, ή όποία είναι συμφέ

ρουσα είς τούς μικρούς λαούς. Καί αύτός είναι ό λόγος, 

επαναλαμβάνω, διά τόν όποίο ν ή 'Ελλάς, δ πως καί πολλοί 

άλλοι μικροί λαοί, έχοντες συμφέροντα νά διαφυλαχθή ή 

παγκόσμιος είρήνη, εύρέθησαν είς παράλληλον γραμμήν 

μέ τήν 'Αμερικανική ν Δημοκρατίαν κατ' αύτήν τήν παγκό

σμια ν καί διεθνή κρίσιν. 

»Αύτά, κύριοι συνάδελφοι, είχαν νά είπω δσον άφορά 

τήν διεθνή κατάστασιν καί τήν τοποθέτησιν τής 'Ελλάδος 

εντός τής παρούσης διεθνοίίς κρίσεως. 

ιι 'Αλλά μέσα είς αύτή ν τήν διεθνή κατάστασιν καί είς 

τό πλαίσιον αύτό τής διεθνοίίς κρίσεως, ή 'Ελλάς άντιμε

τωπίζει καί άγωνίζεται νά επιλύση ένα μέγα εθνικόν της 

θέμα, τό θέμα τής Κύπρου. Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, νά 

μοίί επιτρέψητε νά είπω καί πρέπει νά άντιληφθήτε δτι ή 

θέσις τής Κυβερνήσεως είς τήν συζήτησιν τοίί κυπριακοίί 

θέματος είναι μειονεκτική. Καί είναι μειονεκτική διά δύο 

λόγους: I) διότι ή Κυβέρνησις δέν δύναται άζημίως διά τό 
θέμα νά άποκαλύψη δλας τάς ενεργείας της καί 2) διότι 
ώpισμένα λογικά πράγματα, τά όποία θά έπρεπε νά λε

χθοίίν πρός άντιμετώπισιν τής πολλάκις άσκουμένης επί 

τοίί θέματος αύτοίί δημαγωγίας, θά ή το δυνατόν άρνητικώς 

νά ενισχύσουν τήν θέσιν τών εχθρών. Προτιμώ, δμως, νά 

ύφίσταμαι άδίκους επικρίσεις καί προτιμώ νά άφήνω νά 

δημιουργοίίνται ψευδείς εντυπώσεις είς βάρος τής πολιτι

κής μου παρά νά είπω πράγματα, τά όποtα θά άνεκούφιζον 

μέν τήν Κυβέρνησιν, άλλά θά έβλαπταν τό μέγα εθνικόν 

θέμα. 

»'Ελπίζω, δμως, δτι θά έλθη συντόμως ή στιγμή, κατά 

τήν όποίαν θά δύναμαι νά όμιλήσω ελευθέρως, άλλά καί 

άκινδύνως διά τήν ύπόθεσιν, διά νά άποδειχθή δτι διεξάγω 

σκληρό ν άγώνα εν μέσφ μυρίων δυσχερειών, προκειμένου 

νά προωθήσω τήν κυπριακήν ύπόθεσιν καί συγχρόνως νά 

προστάτεύσω τά γενικώτερα συμφέροντα τοίί έθνους. 

» 'Ε τόνισα, κύριοι συνάδελφοι, κατ' επανάληψιν καί 

επιθυμώ νά τό επαναλάβω καί τήν έσπέραν ταύτη ν δτι τό 

κυπριακόν θέμα είναι τό δυσκολώτερον πρόβλημα έξωτε

ρικής πολιτικής, τό όποίο ν άντιμετώπισε ποτέ ή χώρα μας. 

Ή δυσκολία αίJτη έγκειται κυρίως α) είς τό δτι έχομεν 

ίσχυρούς καί δολίους άντιπάλους, β) είς τό δτι είμεθα ύπο

χρεωμένοι, διά λόγους γενικωτέρου εθνικο[ί συμφέροντος, 

νά διεξαγάγωμεν τόν άγώνα εντός τών συμμαχιών μας καί 

γ) είς τό δτι ή προσφυγή ενώπιον τοίί ΟΗΕ έρχεται είς 

έντονον, είς άπόλυτονάντίθεσιν μέ τάς συμμαχίας μας. Δι' 

δλους αύτούς τούς λόγους παρίσταται άνάγκη νά γίνωνται 

λεπτοί καί προσεκτικοί χειρισμοί, dJστε, διά μέσου δλων 

αύτών τών δυσκολιών, νά προάγεται τό κυπριακόν θέμα, 

χωρίς νά βλάπτεται τό γενικώτερον συμφέρον τοίί έθνους. 

»Κύριοι συνάδελφοι, ή πολιτική μας επί τοίί Κυπριακοίί 

είναι σαφής καί σταθερά, δσον είναι δυνατόν νά γίνη σα
φής μία πολιτική άφορώσα εξωτερικόν θέμα. Καί κάμνω 

τήν προσθήκη ν αύτή ν, διότι, δ πως γνωρίζετε, τά εξωτερικά 

θέματα δέν ύπόκεινται είς τόν άπόλυτον έλεγχαν τής Κυ

βερνήσεως. "Οπως είχαν τήν τιμήν νά άναπτύξω καί άλλο

τε είς τήν Βουλή ν, τά εξωτερικά θέματα, επηρεαζόμενα άπό 

τάς διεθνείς εξελίξεις, τάς όποίας δέν είναι δυνατόν νά 

προσδιορίση ή πολιτική μιaς χώρας, διέρχονται άπό παλ

λάς φάσεις, άπό πολλά στάδια καί πολλάκις άπαιτεί ή επί

λυσίς των μακρόν χρόνον. 

»Ή πολιτική μας επί τοίί Κυπριακοίί, επαναλαμβάνω, 

ύπήρξε σαφής. 'Εφ' δσον διεξήγοντο διαπραγματεύσεις 

μεταξύ τής άγγλικής Κυβερνήσεως καί τοίί Μακαρίου, ή 

έλληνική Κυβέρνησις παρείχε σταθεράν καί άνεπιφύλα

κτον συμπαράστασιν είς τόν Μακάριον, είς τρόπον diστε 

διά λογαριασμόν καί εν όνόματι τοίί κυπριακοίί λαοίί νά 

επιτύχη τήν ελευθερίαν του. 

»'Απαντώ ν είς τόν άξιότιμον άρχηγόν τών Φιλελευθέ

ρων, καί συγκεκριμένως επί μιaς παρατηρήσεώς του, δτι ό 

Μακάριος διεξήγαγεν, δπως διεξήγαγε, τάς διαπραγματεύ

σεις, διότι ύφίστατο πίεσιν εξ 'Αθηνών, θά επεθύμουν νά 

κάμω ώρισμένας διευκρινήσεις πρός άποφυγήν παρεξηγή

σεων. Ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων, συμπληρών τά δσα 

ε{πεν εν σχέσει μέ τήν άσκηθείσαν έξ 'Αθηνών πίεσιν, 

έκαμε τήν διευκρίνησιν δτι ή πίεσις δέν άφορά κατά πρώ

τον στάδιον τήν παροίίσαν Κυβέρνησιν. Διότι γνωρίζει ό 

άξιότιμος άρχηγός τών Φιλελευθέρων, δπως γνωρίζει καί 

δλόκληρος ή Βουλή, δτι δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήρ

χισε τάς διαπραγματεύσεις του μετά τής άγγλικής Κυβερνή

σεως τήν 4ην 'Οκτωβρίου, δηλαδή δύο ήμέρας πρίν σχη

ματισθή ή πρώτη ύπ ' εμοίί Κυβέρνησις. Συνεπώς, δέν ε{ναι 

δυνατόν νά δεχθή κανείς δτι ή Κυβέρνησίς μου, μή ύπάρ

χουσα τήν εποχή ν εκείνην, ήτο δυνατόν νά άσκήση πίεσιν 

επί τοίί Μακαρίου νά άναλάβη διαπραγματεύσεις μετά τής 

άγγλικής Κυβερνήσεως». 

Στό σημείο αuτό εγινε διαλογική συζήτηση με

ταξύ του πρωθυπουργοu καί τών ήγετών τής άντιπο
λιτεύσεως, Γ. Παπανδρέου καί Σ. Βενιζέλου: 

Γ. Παπανδρέου: Αuτό έλέχθη, τό είπον. 

Κ. Καραμανλής: 'Ε προχωρήσατε καί περαιτέρω καί 

άνεφέρθητε είς τήν άποστολήν ι\ιάτη. 

Γ. Παπανδρέου: »Εχει καλώς. 'Αλλά τό πρώτον τό εί

πον. 

Κ. Καραμανλής: 'Ο άρχηγός τών Φιλελευθέρων άνε

γνώρισεν δτι τό πρώτον μέρος τής πιέσεως, εάν ύπήρξε 

τοιαύτη πίεσις, δέν άφορά τήν ίδικήν μου Κυβέρνησιν. 

'Ανεφέρθη, δμως, καί είς τήν περίπτωσιν τής άποστολής 

ι\ιάτη. Δέν ή το δυνατόν δ ι\ιάτης, διακεκριμένος διπλωμά

της καί Jντιμος "Ελλην πολίτης, φανατικός καί άδιάλλα

κτος είς τό θέμα τό Κυπριακό ν, νά εστάλη άπό τήν Κυβέρ

νησίν μου διά νά πιέση τόν Μακάριον νά συνεχίση τάς 

διαπραγματεύσεις. 

»Πίεσις, άλλωστε, επί τοίί Μακαρίου δέν ήτο δυνατόν 

νά άσκηθή διά δύο λόγους. Πρώτον, διότι δ Μακάριος 

ε{ ναι άνθρωπος ό δ ποίος δέν δέχεται πιέσεις καί, δεύτερον, 

διότι ή Κυβέρνησις εκείνη ή όποία θά άπεφάσιζε νά άσκή

ση πίεσιν επί τοίί Μακαρίου, ήτο δυνατόν νά άνατιναχθή 

άπό τόν ίδιον είς τόν άέρα. 

»'Ο Μακάριος ήρξατο τών διαπραγματεύσεων μετά τής 

άγγλικής Κυβερνήσεως, διότι, ώς γνωρίζετε, άπορριφθεί

σης τής προσφυγής μας ενώπιον τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

διετυπώθη άπό μέρους τών Ήνωμένων 'Εθνών άπλώς ή 
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εύχή δπως διά διαπραγματεύσεων έπιδιωχθή ή διευθέτησις 

τοv κυπριαιωv θέματος. "Επρεπε, λοιπόν, διά λόγους τυπι

κούς, δσον καί ούσιαστικούς, κατά τήν γνώμην μου, νά 

dναλάβη ό 'Αρχιεπίσκοπος τήν διεξαγωγή ν διαπραγματεύ

σεων. Συνεπώς, ούτε ήσκήθη ούτε παρίστατο dνάγκη νά 

dσκηθή πίεσις, διότι έξ ίδίας πρωτοβουλίας, συμμορφού

μενος μέ σύστασιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί έκπληρών 

έπιθυμίαν τοv κυπριακού λαοv, ό 'Εθνάρχης aνέλαβε μέ 

ίδικήν του πρωτοβουλίαν τάς διαπραγματεύσεις. 

»'Όσον aφoρii τήν aποστολή ν Ιιιάτη, ό κ. Ιιιάτης aπε

στάλη πρώτον, διότι έπρεπε νά ένημερωθή ή Κυβέρνησις 

έπί τοv σημείου είς τό όποίο ν εύρίσκονται αί διαπραγματεύ

σεις καί δεύτερον, διότι έπρεπε νά ένημερώση τόν Μακά

ριον έπί τοv τί δύναται νά πράξη ή Κυβέρνησις περαιτέρω 

διά νά τόν βοηθήση. 

»Αύτή ύπήρξεν ή aποστολή τοv κ.Ιιιάτη καί δέν ύπήρ

ξεν ώς τήν aντιλαμβάνεται ή τήν ύποθέτει ό aξιότιμος κ. 

aρχηγός τών Φιλελευθέρων. 'Εάν συνέβη νά dναγραφοvν 

εlς τόν τύπον ώρισμέvαι είδήσεις, δπως συνήθως aναγρά

φονται καί α!τινες ένεφάνισαν διάφορον τήν dποστολήν 

Ιιιάτη, αύτό δέν σημαίνει δτι αί είδήσεις αύται aπέδιδαν 

τήν πραγματικότητα. 

)) 'Α νεφέρθην εlς τά περιστατικά αύτά, διότι ήμην ύπο
χρεωμένος νά δώσω μίαν aπάντησιν είς τόν κ. aρχηγόν 

τών Φιλελευθέρων καί νά aποδείξω δτι, δταν δ Μακάριος 

μέ ίδικήν του πρωτοβουλίαν dνέλαβε νά διαπραγματευθή 

μέ τήν Άγγλίαν, ή έλληνική Κυβέρνησις, όχι μόνον δέν 

ήσκησεν έπ, αύτοv πίεσί ν τι να, aλλά παρέσχι; πρός αύτόν 

dνεπιφύλακτον τήν συμπαράστασίν της καί θά ήδυνάμην 

νά εϊπω, μέχρι σημείου, ωστε θά ήτα δυνατόν αvτη νά 

έκτεθή. 

Σ. Βενιζέλος: Κύριε πρόεδρε, ή άρχή των διαπραγματεύ

σεων έγένετο έν άγνοί~ τής τότε έλληνικής Κυβερνήσεως; 

Κ. Καραμανλής: Δέν γνωρίζω. 

Σ. Βενιζέλος: Νομίζω δτι δ κ. ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών θά ήτο είς θέσιν νά μiiς τό είπη. 

Κ. Καραμανλής: Εlπον τά έξής: ·Ομιλών περί τijς πο

λιτικής μας έπί τοv Κυπριακού, εύρέθην είς τήν aνάγκην 

νά aναφερθώ είς τήν έναρξιν τών διαπραγματεύσεων καί μέ 

τήν εύκαιρίαν αύτήν νά aποκρούσω έπίκρισιν, δτι ήμείς 

παρενέβημεν διά πιέσεων έπί τοv Μακαρίου. 'Επαναλαμβά

νω δτι αί διαπραγματεύσεις ήρχισαν δύο ήμέρας πρό τοv 

σχηματισμοί) τής ύπ' έμέ Κυβερνήσεως. Δέν γνωρίζω έάν 

ή προηγουμένη ΚυβέρΎησις ύπέδειξεν εlς τόν Μακάριον 

νά dναλάβη τήν διαξαγωγήν διαπραγματεύσεων. Τονίζω, 

λοιπόν, καί πάλιν τήν διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων, γε

γονός δτι ό Μακάριος, συμμορφούμενος μέ σύσ,τασιν τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, τά όποία aπέρριψαν τήν προσφυγήν 

μας, δ πως έπιδιωχθή ή διευθέτησις ,τοv κυπριακοί) θέματος 

διά διαπραγματε~σεων καί προφανώς έρμηνεύων τήν έπι
θυμίαν τοv κυπριακού λαοv, dνέλαβε τήν έναρξιν διαπρα

γματεύσεων. 

))Αύτή ύπήρξεν ή πολιτική μας κατά τό στάδιον τών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ Μακαρίου καί aγγλικijς Κυβερ

νήσεωρl. 

Καί ό πρωθυπουργός συνέχισε: 

«Μετά τήν σύλληψιν τοv Μακαρίου, ή έλληνική Κυ

βέρνησις κατέθεσεν dμέσως προσφυγήν ένώπιον τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, τόσον διότι έπρεπε νά ένθαρρυνθij ό 

κυπριακός λαός, πιστεύων δτι ή έλληνική Κυβέρνησις, 

aνεξαρτήτως τοv έάν έξετοπίσθη ό Μακάριος, θά έξηκο

λούθει νά παρέχη τήν συνδρομήν της, δσον καί διότι διά 

τής καταθέσεως τής προσφυγής ήλπίζετο δτι θά dσκηθή 

μία πίεσις έπί τής 'Αγγλίας, είς τρόπον dJστε νά έπιδείξη 

αvτη μεγαλυτέραν κατανόησιν aπέναντι του κυπριακοί) 

λαοv. 

)) Άφ' ής συνελήφθη δ Μακάριος καί κατετέθη ή προ
σφυγή μας, ή έλληνική Κυβέρνησις δέν aκολουθεί παρά 

τήν πολιτική ν τοv ΟΗΕ. Ούδεμία διεξήχθη διαπραγμάτευ

σις, διότι ή aγγλική Κυβέρνησις, κατεχομένη aπό μόνιμο ν 

aδιαλλαξίαν, ούδεμίαν μiiς έκαμε πρότασιν. "Ολα δσα γρά

φονται ή λέγονται αναφέρονται εlς καλοπροαιρέτους πρω

τοβουλίας, φιλικών Κυβερνήσεων, πρωτοβουλίας, αί'τινες 

έχουν κατατοπιστικόν χαρακτήρα. 

))Διά τόν λόγον αύτόν, έπιμένω δτι ή πολιτική τής Κυ

βερνήσεώς μου, aπό τής συλλήψεως τοv Μακαρίου, εlναι 

πολιτική ΟΗΕ. Χωρίς νά πιστεύωμεν δτι ό ΟΗΕ εlναι δυ

νατόν νά δώση όριστικήν, πλήρη καί ίκανοποιητικήν λύ

σιν είς τό θέμα τό κυπριακόν, aπηυθύναμεν πρός αύτόν 

τήν προσφυγή ν μας καί θά έπιμείνωμεν είς τήν συζήτησιν 

αύτijς. Θά έπιμείνωμεν δέ εlς τήν συζήτησίν μας, διότι δέν 

ύπάρχει διά τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν άλλος τρόπος έπι

διώξεως έπιλύσεως τοv Κυπριακού. Πιστεύω δτι, ανεξαρτή
τως τής δυνάμεως, τήν όποία διαθέτει ό ΟΗΕ νά λάβη aπο

φάσεις, dλλά καί πρό παντός νά έπιβάλη τάς aποφάσεις 

του, ε{ ναι dναμφισβήτητον δτι μία aπόφασις τοv ΟΗΕ έχει 

τόσην ήθικήν δύναμιν, ωστε νά εlναι δυνατόν τάς διαπρα

γματεύσεις αύτάς, τάς δποίας ύπό διαφορετικάς συνθήκας 

διεξηγάγομεν, εύρισκόμενοι είς θέσιν μειονεκτική ν, θά δυ

νηθώμεν νά τάς διεξαγάγωμεν, λέγω, κατά τρόπον περισσό

τερον πλεονεκτικόν. 

))Τόν τελευταίον καιρόν ή aποδοτικότης τοv 'Οργανι

σμού κατέστη περισσότερον αμφίβολος διά 'τόν λόγον δτι 

aποφάσεις τοv Όργανισμοv, ληφθείσαι σχεδόν κατά 

παμψηφίαν, dγνοοvνται aπό τάς δυνάμεις έκείνας, τάς 

όποίας dφοροvν. Εlναι γνωστόν δτι έλήφθησαν aπό τόν 

ΟΗΕ aλλεπάλληλοι aποφάσεις, εlς βάρος τής Ρωσίας, είς 

βάρος τών "Αγγλων καί τών Γάλλων, καί τάς aποφάσεις 

αύτάς τάς ήγνόησαν αί χώραι αύταί, μολονότι έλήφθησαν 

μέ πλειοψηφίαν κατά 90% καί μολονότι ύπεστηρίζοντο 
aπό Μεγάλας Δυνάμεις, δ πως ή 'Αμερική καί αl 'Ινδία ι . 

'Αλλά αύτό δέν εlναι δυνατόν, έπαναλαμβάνω, νά έπηρεά

ση τάς προσπαθείας μας καί τόν dγώνα μας δπως γίνη δε

κτή ή προσφυγή μας, διότι, aνεξαρτήτως τοv έάν θά ύπάρξη 

πρακτικός τρόπος έπιβολής τής aποφάσεως τοv Όργανι

σμοv, ή Έλλάς θά έχη δικαιωθή ήθικώς καί έπί τής 'Αγ

γλίας θά aσκηθij μία ήθική πίεσις, είς τρόπον ωστε κάποτε 

νά δώση ίκανοποίησιν είς τόν κυπριακόν λαόν, dγωνιζό

μενον διά τήν έλευθερίαν του. 

)) "Q1fως dνέφερον καί προηγουμένως, τό κυπριακόν θέ
μα, μή έλεγχόμενον aπολύτως aπό τήν Κυβέρνησίν μου 

καί έπηρεαζόμενον aπό πολλούς παράγοντας καί πρό παν

τός aπό τήν έξέλιξιν τής διεθνοvς καταστάσεως, εlναι έν 

θέμα έπί τοv όποίου δέν εlναι δυνατόν, έκ τών προτέρων, νά 

γνωρίζη κανείς ποίας έπιδράσεις θά έχη έπ' αύτοv ή έξέλι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΣΤΗ ΒΟΥ ΛΗ 215 

ξις τής διεθνούς καταστάσεως. Είναι δυνατόν, ή έξέλιξις 

τής διεθνούς καταστάσεως νά έπηρεάση εύεργετικώς τό 

κυπριακόν θέμα, άλλά εlναι δυνατόν έπίσης νά τό έπηρεά

ση καί δυσμενώς. 'Η προσπάθεια τής 'Ελλάδος θά πρέπει 

νά συνίσταται εlς τό ιiά έπιδιώξη δπως, έν μέσφ αύτής τής 

διεθνούς έξελίξεως, έπιλέξη τήν κατάλληλο ν στιγμήν τής 

άδυναμίας τού άντιπάλου, διά νά έπιτύχη τήν λύσιν έκεί

νην, ή όποία θά ίκανοποιήση τόν κυπριακόν λαόν. 'Επα

ναλαμβάνω, δμως, δτι, άνεξαρτήτως τού έάν πρέπει νά εί

ναι αύτή ή προσπάθειά μας, δέν δύναται κανείς έκ τών 

προτέρων νά προσδιορίση τά άποτελέσματά της. 

!JΑύτός είναι δ λόyος, διά τόν δποίον είμαι ύποχρεωμέ

νος νά μ ή άποδεχθώ τήν πρότασιν τού άξιοτίμου άρχηγού 

τών Φιλελευθέρων περί ψηφίσματος τής Βουλής. 'Η πρό

τασις αϋτη, τόσον πολιτικώς, δσον καί ούσιαστικώς, κατά 

τήν yνώμην μου, είναι άτυχής. Πολιτικώς μέν διότι δέν 

είναι δυνατόν νά δεσμεύση ή Βουλή a priori οίανδήποτε 
Κυβέρνησιν έπί τής πολιτικής, τήν όποία ν θά άκολουθήση 

έπί ένός θέματος έξωτερικής πολιτικής, τό δποίον, έπανα

λαμβάνω καί πάλιν, δέν ύπόκειται εlς τόν άπόλυτον έλεγ

χον αύτής. Ούσιαστικώς δέ, διότι τό ψήφισμα τούτο θά 

καθίστα δύσκαμπτον τήν πολιτική ν οίασδήποτε Κυβερνή

σεως έπί τού Κυπριακού καί θά παρημπόδιζε οίασδήποτε 

πρωτοβουλίας πρός διαπραyμάτευσι ν. Είναι άνάyκη νά 

έχωμεν ύπ ' όψιν μας δτι είναι δυνατόν τό Κυπριακόν νά 

παραμείνη άλυτο ν έπί μακρόν χρόνον, εlς τρόπον ώστε νά 

μήν είναι, κατά τήν yνώμην μου, ώφέλιμον καί χρήσιμον 

νά δημιουργηθή άπό τούδε δέσμευσις εlς τήν διαχείρισιν 

αύτού. 'Εάν ή πρότασις τού άξιοτίμου κ. άρχηyού τών Φι

λελευθέρων έχη τήν έννοιαν τής δεσμεύσεως διά τήν άπο

φυγήν τετελεσμένου yεyονότος, παρέχω ύπευθύνως εlς τήν 

Βουλή ν τήν βεβαίωσινδτι ή Κυβέρνησις, έάν ύπάρξη πρό

τασις έπιλύσεως τού Κυπριακού, άλλά πρότασις σοβαρά 

καί έντιμος, πρότασις παρέχουσα βάσιν πρός συζήτησιν, 

πρίν η άναλάβωμεν οίανδήποτε δέσμευσιν, θά τήν θέση 

ύπ' δ ψι ν τόσον δλων τών άρμοδίων πολιτικών παραγόντων 

τής χώρας δσον καί τής Βουλής καί πρό παντός θά έπιζητή

ση νά έχη τήν σύμφωνον yνώμην τού Έθνάρχου Μακαρί

ου, διά τήν άπελευθέρωσιν τού δποίου έπιμόνως άyωνίζε

ται . Θέλω νά πιστεύω δτι μέ τάς προϋποθέσεις αύτάς δέν 

συντρέχει λόγος νά δημιουργηθούν δεσμεύσεις, αί'τινες, 

καθιστώσαι άκαμπτο ν τήν πολιτική ν τής 'Ελλάδος έπί τού 

έθνικού αύτού θέματος, δχι μόνον δέν θά έξυπηρετήσουν 

τήν κυπριακήν ύπόθεσιν άλλά θά δημιουργήσουν προσθέ

τους δυσχερείας. 

''Κύριοι βουλευταί, νομίζω δτι ούδείς δικαιοίJται νάκα

τηyορήση τήν Κυβέρνησιν, διότι δέν έπέτυχεν άκόμη τήν 

έπίλυσιν τοίJ ΚυπριακοίJ. Είναι περιττόν νά έπαναλάβω καί 

πάλιν τάς δυσκολίας τάς δποίας παρουσιάζει τό θέμα, τούς 

σοβαρούς κινδύνους τούς δποίους συνεπάγεται ή διαχείρι

σίς του, τούς άπείρους παράγοντας οί δποίοι τό έπηρεά

ζουν, τά πολλά καί μακρά στάδια άπό τά όποία διέρχεται, 

δπως άλλωστε συμβαίνει μέ τόσα άλλα διεθνή προβλήμα

τα, τό θέμα τής Τεργέστης, τό θέμα τής 'Ανατολικής καί 

Δυτικής Γερμανίας, τό θέμα τής διενέξεως τοίJ 'Ισραήλ καί 

τών 'Αράβων καί άλλα πολλά, τά όποία χρονίζουν καί τά 

όποία δέν είναι δυνατόν νά έπιλύωνται καθ' δ ν τρόπον 

έπιθυμεί καί έπιδιώκει μία οίαδήποτε Κυβέρνησις. 

''Λαμβανομένων ύπ' όψιν δλων αύτών τών δυσχερειών, 

τάς όποίας παρουσιάζει τό θέμα, νομίζω δτι έχω τό δικαίω

μα νά ζητήσω άπό τόν έλληνικόν λαόν νά αlσθάνεται ίκα

νοποίησιv,., διότι τό Κυπριακόν εlς τόσον βραχύ χρονικόν 

διάστημα iσημείωσε σημαντικήν πρόοδον. Μέχρι πρό 
έτους οί άντίπαλοί μας ήρνοίJντο καί τήν ϋπαρξιν κάν τοίJ 

κυπριακοίJ θέματος καί τό θέμα αύτό δέν τό συνεζήτουν 

παρά μόνον οί 'Έλληνες. ΗΗδη οί άντίπαλοί μας έκαμαν 

άλλεπαλλήλους ύποχωρήσεις καί ήδη τό Κυπριακόν συζη

τείται καί έξετάζεται εlς δλον τόν κόσμον. Αύτός είναι δ 

λόyος, διά τόν όποίον, άvεξαρτήτως τών δυσχερειών, τάς 

δποίας θά άντιμετωπίσωμεν εlς τό μέλλον καί άνεξαρτήτως 

τού χρόνου, τόν όποίον θά άπαιτήση ή έπίλυσις ή όριστι

κή τοίJ θέματος, νομίζω δτι όφείλομεν, ώς έθνος, ώς χώρα, 

νά αlσθανώμεθα ίκανοποίησιν. 

''Κύριοι συνάδελφοι, έπιθυμώ νά βεβαιώσω τήν Βουλή ν 

δτι ή Κυβέρνησις διαχειρίζεται τήν κυπριακήν ύπόθεσιν 

μέ έθνικήν άξιοπρέπειαν, μέ θάρρος καί μέ σωφροσύνην 

καί δτι, βήμα πρός βήμα, ήμέραν πρός ήμέραν, δημιουργεί 

τάς προϋποθέσεις τής εύτυχούς του έπιλύσεως''· 

Στό σημείο αύτό παρεμβλήθηκε ό Σ. Βενιζέλος 

καί επακολούθησε διάλογος μεταξύ του άρχηγου των 

Φιλελευθέρων καί του πρωθυπουργοί> : 

Σ. Βενιζέλος : Κύριοι βουλευταί, ijκουσα μετά πολλής 

προσοχής τήν άνάπτυξιν, τήν όποίαν μίiς εκαμεν ό άξιότι

μος κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως . Δέν άμφισβητώ οϋτε 

τάς προσπαθείας οϋτε τούς κόπους τούς όποίους κατέβαλε 

διά τήν προώθησιν τοu κυπριακοί> ζητήματος. Νομίζω, 

δμως, κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, δτι δέν έδώσατε 

ίκανοποίησιν εiς τό αίτημα, τό όποίον διετύπωσα χθές κα

τά τήν χθεσινήν μου άγόρευσιν. 

»Έζήτησα άπό τήν Κυβέρνησιν νά μίiς βεβαιώση δτι 

παραμένει εiς τήν γραμμήν, ή όποία έχαράχθη κατά τόν 

Αϋγουστον του 1954 κοινij συμφωνίg δλων τών κομμάτων, 
δτι θά έπιδιώξωμεν τήν έντός τακτής καί εuλόγου προθε

σμίας αuτοδιάθεσιν τοu κυπριακοί> λαοu. Βεβαίως, ό άξιό

τιμος κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, εiς τό τέλος τής όμι

λίας του, διεβεβαίωσεν τήν Βουλήν δτι οίανδήποτε νέαν 

πρότασιν, είτε άλλαγήν τής πολιτικής, θά τήν εθετεν ένώ

πιον τών άρμοδίων όργάνων τής πολιτικής ζωής τής χώ

ρας. Θά παρακαλέσω, κ . πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, έάν 

ήτο δυνατόν νά γίνη ή διαβεβαίωσις, τήν όποίαν έζήτησα 

καί έφ ' δσον ή Κυβέρνησις εχει προτάσεις, νά τάς θέση 

ύπ' δψιν τών άρμοδίων παραγόντων . Τοuτο δέ, διά νά βγή 

σήμερον μία όμόφωνος έκ τής ' Εθνικής 'Αντιπροσωπείας 
άπόφασις, δτι ή γραμμή παραμένει, τουλάχιστον τό γέ νuν, 

άμετακί νητος. 

Κ. Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, σtiς εύχαριστώ διά τήν 

εύκαιρίαν, τήν όποίαν μοίJ δίδετε νά κάμω αύτή ν τήν διευ

κρίνησιν, διότι όμολοyώ δτι ύπήρξεν έκ μέρους μου έπί 

τοίJ σημείου τούτου παράλειψις. 'Η Κυβέρνησις έπιδιώκει 

τήν κατά τό συντομώτερον χρονικόν διάστημα αύτοδιάθε

σιν τών Κυπρίων. Τό τί δύναται νά έπιτύχη, είναι κάτι τό 

όποίο ν θά προσδιορίσουν αί περιστάσεις, διότι εlς τήν πο

λιτική ν, κυρίως τήν έξωτερικήν, δέν πράττετε έκείνο τό 

δποίον θέλετε, άλλά έκείνο τό όποίον δύνασθε. Πάντως, 

έδήλωσα εlς τήν Βουλήν δτι, έάν ύπάρξη πρότασις διάφο

ρος έκείνης, τήν όποία ν έπιδιώιωμεν, θά τεθfj αύτή ή πρό-
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τασις ύπ' δ ψι ν τών πολιτικών παραγόντων τής χώρας καί 

τού Σώματος, εiς τρόπον diστε, έκτιμωμένων τών περιστά

σεων τής στιγμής έκείvης, νά κρίνη τό έθνος έάν ή λδσις 
εlναι συμφέρουσα ή δχι καί, έάν είναι συμφέρουσα, θά τήν 

άποδεχθώμεν, έάν δέν εlναι, θά τήν άποκρούσωμεν. 

ιιΘά έπεθύμουν, δμως, μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν, νά διαλύ

σω μίαν παρεξήγησιν, διότι είναι πολύ έπιβλαβές τό νά 

δημιουργούνται πλάνα ι γύρω άπό τό κυπριακόν θέμα. Κατ' 

έπανάληψιν έλέχθη εiς τήν αίθουσαν ταύτην δτι ύπάρχει 

συμφωνία όλοκλήρου τού πολιτικού κόσμου περί έπιδιώ

ξεως αύτοδιαθέσεως έντός τακτής καί εύλόγου προθεσμίας. 

Αύτό είναι άναληθές. 'Από τά τέσσερα κόμματα, τά όποία 

έκλήθησαν νά διατυπώσουν έν προκειμένφ τάς άπόψεις 

των, μόνον ό κ. Παπανδρέου καί ό κ. Μαρκεζίνης διετύπω

σαν τό αίτημα τής τακτής προθεσμίας, ό κ. Βενιζέλος καί ό 

κ. Παπαπολίτης έδήλωσαν δτι αύτό εlναι θέμα τό όποίον 

θά συζητηθή. ·Εχω τά κείμενα έδώ. Δέν τό άνέφερον κατά 

τό παρελθόν, δέν ήθελον νά δημιουργηθή έντύπωσις δτι 

δέν είμεθα δλοι σύμφωνοι νά έπιδιώξωμεν μίαν ίκανοποιη

τικήν καί πλήρη λύσιν τού θέματος. Άλλά, έπειδή κατ' 

έπανάληψιν έγένετο έπίκλησις τής συμφωνίας αύτής εiς 

τήν αίθουσαν ταύτη ν καί έδημιουργήθη ούτω γύρω άπό τό 

θέμα μία πλάνη, δτι δηλαδή ύπάρχει δέσμευσις πρός έπι

δίωξιν τακτής προθεσμίας, είμαι ύποχρεωμένος νά κάμω 

σήμερον τήν διευκρίνησιν αύτή ν πρός άποκατάστασιν τής 

άληθείας. 

ιιΜόνον ό άξιότιμος άρχηγός τών Φιλελευθέρων, ό 

όποίος εiς τήν περίπτωσιν αύτή ν έπιδεικνύει πραγματική ν 

συνέπειαν, έκτοτε έτόνισε καί τονίζει δτι πρέπει τό αίτημά 

μας νά εlναι ή τακτή προθεσμία. Οί aλλοι είπον δτι αύτό 

θά ,έπιδιωχθή εiς τό μέλλον. 

Σ . Βενιζέλος : Κύριε πρόεδρε της Κυβερνήσεως, δέν νο

μίζω δτι ύπάρχει διαφορά ούσιώδης εiς αύτό τό θέμα. "Αν 

aναγνωσθη τό κείμενον, θά ϊδητε μάλιστα δτι δέν ύπάρχει 

ούδεμία διαφορά. Δέν δμιλεί περί τακτης προθεσμίας, aλ

λά περί εξασφαλίσεως του δικαιώματος της αύτοδιαθέσε

ως . 

Κ . Καραμανλης : Ώμίλησαν περί τακτής προθεσμίας, ό 

κ. άρχηγός τών Φιλελευθέρων καί ό κ. Μαρκεζίνης. Οί 

aλλοι, δέν τό άπήτησαν. ·Εκαμα τήν διευκρίvησιν αύτή ν, 

διά νά διαλυθή ή πλάνη, βάσει τής όποίας έτονίζετο διαρ

κώς δτι ύπάρχει συμφωνία, ή όποία δεσμεύει εiς τό σημεί

ον τούτο τήν Κυβέρνησιν». 

Σέ Ciλλο σημείο τής συζητήσεως καί μέ aφορμή 

παρατήρηση του Γ. Καρτάλη δτι «ό:νεγνωρίσθη &:πό 

τήν ϊδιαν τήν Κυβέρνησιν έκ στόματος τοϋ κ . ύπουρ

γοϋ των 'Εξωτερικών» τό γεγονός δτι έγκατέλειψε τό 

αϊτημα τής έντός τακτής προθεσμίας αύτοδιαθέσεως, 

εγινε ή ακόλουθη στιχομυθία μεταξύ τοϋ &:ρχηγοϋ 

τοϋ ΔΚΕΛ καί του πρωθυπουργοϋ: 

Κ. Καραμανλης : 'Επιμένετε έπί μιάς άνακριβείας. Ό 

κ. Βενιζέλος μέ διέκοψε καί μού ε{πεν: "Κύριε πρόεδρε, θά 

διευκολύνατε τήν κατάστασιν έάν έλέγατε πώς άντιλαμβά

νεσθε τό θέμα τής αύτοδιαθέσεως". Καί ηύχαρίστησα τόν 

κ. Βενιζέλον, διότι μού έδωσε τήν εύκαιρίαν νά πληρώσω 

μίαν παράλειψίν μου, και ειπον: "'Εντός καί έκτός τού 

ΟΗΕ διεκδικούμεν τήν έντός συντομωτάτου χρονικού δια

στήματος αύτοδιάθεσιν τών Κυπρίων". Αύτό έλέχθη. 

Κ. Μητσοτάκης: Τό ψήφισμα διατί τό άρνείσθε; 

Κ. Καραμανλης : Διατί θέλετε νά βυζαντιολογούμεν; 

'Υπάρχουν δύο τρόποι διεκδικήσεως τής έλευθερίας τών 
Κυπρίων. Είναι ό ΟΗΕ καί αί διαπραγματεύσεις. Διαπρα

γματεύσεις δέν κάμνομεν. Εiς τόν ΟΗΕ διεκδικούμεν τήν 

αύτοδιάθεσιν τών Κυπρίων. 'Αλλ' aν, δπως ε{πεν ό κ. άρ

χηγός τής ΦΔΕ, ό ΟΗΕ έχη ή δέν έχη τήν δυνατότητα τής 

λήψεως άποφάσεως; Λοιπόν, έπαναλαμβάνω, ύπάρχουν 

δύο δρόμοι διά τόν άγώνα· ό δρόμος τού ΟΗΕ καί ό δρόμος 

τών διαπραγματεύσεων. Αύτήν τήν στιγμήν κάμνομεν πο

λιτικήν ΟΗΕ, διότι δέν δυνάμεθα νά κάμνωμεν διαπραγμα

τεύσεις. "Αν γίνουν διαπραγματεύσεις μέ τήν πρωτοβουλί

αν τής 'Αγγλίας καί λάβω γνώσιν τών προτάσεων, τότε θά 

συζητήσω. 

Γ. Καρτάλης : Κύριε πρόεδρε της Κυβερνήσεως, αύτήν 

τήν στιγμήν, ερχεσθε καί λέγετε τό έξης: Ήγόρευσα επί 

μίαν rοραν καί είμαι εύτυχής καί είμαι εύγνώμων πρός τόν 

άρχηγόν της ΦΔΕ, δ δποίος μου επέτρεψε, κατόπιν μιας 

rορας άγορεύσεως επί του Κυπριακου, νά σας ύπενθυμίσω 

δτι ή πολιτική μου είναι ή αύτοδιάθεσις εντός τακτης καί 

εύλόγου προθεσμίας. Φαντάζομαι δτι εiς τά πρακτικά οί

ασδήποτε Βουλης θά ήτο τουτο aνήκουστον. 

Κ . Καραμανλης : "Εχετε μεγάλην έπιδεξιότητα νά δια

στρέφετε τά πράγματα, άλλά καί νά έπικαλήσθε, κατά κανό

να, άνακριβείας έπί τών όποίων στηρίζετε έπιχειρήματα 

διά νά κάμετε έπικρίσεις. Λοιπόν, λέγω τούτο: έδήλωσα εiς 

τήν Βουλή ν δτι αύτή ν τήν σi-ιγμήν, έφ' δσον δέν ύπάρχει 
δυνατότης διαπραγματεύσεων, κάμνομεν μίαν πολιτικήν, 

πολιτικήν τού ΟΗΕ. 

ιι 'Ο κ. πρόεδρος τής ΦΔΕ μέ ή ρώτησε τί θά κάμω είς 

τήν περίπτωσιν διαπραγματεύσεων διά νά έχη μίαν δήλω

σίν μας. 'Ε π' αύτού, άπήντησα δτι καί έντός καί έκτός τού 

ΟΗΕ διεκδικώμεν τήν αύτοδιάθεσιν τών Κυπρίων εiς τόν 

συντομώτερον δυνατόν χρόνονιι90 • 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο βασιλεύς, παρουσία τοϋ ύπουργοϋ Συγκοινω

νιών καί Δημοσίων 'Έργων, Γ. Ράλλη, καί μελών τής 

Κυβερνήσεως, θεμελιώνει τά νέα εργα έκβαθύνσεως 

καί έπεκτάσεως του λιμένα τών Πατρών. 

Σέ είδικό σχετικό δημοσίευμα τής «Βιομηχανι

κής 'Επιθεωρήσεως» ύπογραμμίζονται, είδικότερα, 

τά ακόλουθα: 

Τό εγκαινιασθέν ώς aνωτέρω εργον, θά εξυπηρετήση 

τήν πλεύρισιν μεγάλων επιβατηγών σκαφών, ώς καί ύπε

ρωκεανείων, μέχρι 35.000 τόννων καί τήν διεκπεραίωσιν 
της διά τών πλοίων τούτων επιβατικης καί εμπορευματικης 

κινήσεως. 'Επειδή αί διαστάσεις του λιμένος δέν επιτρέ

πουν εκτέλεσιν χειρισμών εντός τών λεκανών αύτου εiς 

μεγάλα πλοία, τό εργον εσχεδιάσθη εiς θέσιν τοιαύτην, 
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ωστε ή εκτέλεσις τών χειρισμών νά είναι δυνατή εξω του 

λιμένος καί ή προσέγγισις καί πλεύρισις αύτών εiς τήν 

προβλήτα ύπό οίασδήποτε συνθήκας. 

'Η προβλής θά εχη μήκος 200 μ., πλάτος 50 μ., ϋψος 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης δύο μέτρων καί βάθος 

11 μ. Τό βάθος τών 11 μ. επαρκεί διά τά ύπερωκεάνεια τών 
35.000 τόννων, τό δέ μήκος τών 200 μ. είναι επαρκές διά 

τήν πλεύρισιν ένός τοιούτου πλοίου ή δύο μικροτέρων. 'Η 

δαπάνη του εργου θά ό:νέλθη εiς 18.000.000 δρχ . , θά ό:ποπε

ρατωθή δέ τοίJτο τό βραδύτερον τόν Ίούλιον του 1958, 
συμφώνως πρός τήν τασσομένην συμβατικήν προθεσμίαν. 

'Έργον μεγάλης πνοής καί ό:μέσου aποδόσεως, δύναται 

νά χαρακτηρισθή ώς τό σπουδαιότερον τής τελευταίας 

25ετίας εν τ{i πόλει τών Πατρών, ίσως δέ καί εiς όλόκλη

ρον τήν Δυτικήν 'Ελλάδα. Ύπό τών εiδικών κρίνεται ώς 

μία ρωμαλέα προσπάθεια αναπτύξεως τής πόλεως διά του 

λιμένος της καί συνεπώς εν ό:ποφασιστικόν βήμα πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής επανόδου τής τοπικής οiκονομίας εiς τήν 

παλαιάν aνθησιν καί ό:κμήν τηξ 1 • 

4-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά &πό πρόσκληση τοϋ 

στρατάρχη τίτο, επισκέπτεται επίσημα τό Βελιγρά

δι . 

'Η επίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί οί 

συνομιλίες του μέ τό Γιουγκοσλάβο ήγέτη, iδιαίτε

ρης σημασίας γιά τήν εξέλιξη τών διμερών σχέσεων 

μεταξύ 'Αθήνας καί Βελιγραδίου, περιβλήθηκε μέ 

πρόσθετο ενδιαφέρον μετά τά πρόσφατα δραματικά 

γεγονότα στή Μέση 'Ανατολή καί τήν ανατολική 

Εύρώπη. Οί Κυβερνήσεις τής Μ. Βρετανίας καί τής 

Γαλλίας είχαν &ναγyείλει, τήν παραμονή τής ανα

χωρήσεως του Κ. Καραμανλή, τήν &πόφαση νά απο

σύρουν τίς δυνάμεις τους &πό τό Σουέζ, ενώ οί συνέ

πειες &πό τή βίαιη καταστολή τής ούγγρικής εξε

γέρσεως ήταν άμεσα &κόμη αiσθητές, ιδιαίτερα στή 

βόρεια Βαλκανική. Κάτω &πό τίς συνθήκες αύτές, ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός επιφορτιζόταν, μετά &πό 

παράκληση τής αμερικανικής Κυβερνήσεως, νά διε

ρευνήσει άν, καί ώς ποιό βαθμό, ό στρατάρχης τίτο 

εύνοεί τήν αποχώρηση τών συμμαχικών δυνάμεων 

&πό τό Βερολίνο καί άν, &πό τήν πλευρά της, ή Σοβι

ετική Ρωσία θά προσέφευγε στή βία, προκειμένου νά 

εμποδίσει τούς Συμμάχους νά παραμείνουν στό Βε

ρολίνο· άν ή Γιουγκοσλαβία σχεδιάζει επανασύνδε

ση τών σχέσεών της μέ τή Δυτική Γερμανία καί 

ποιές θά είναι στήν περίπτωση αύτή οί επιπτώσεις 

στίς σχέσεις της μέ τήν 'Ανατολική Γερμανία καί 

τήν Πολωνία· πώς διαμορφώνονται οί σχέσεις της 

Γιουγκοσλαβίας μέ τήν Ε.Σ.Σ.Δ. καί πώς επιδρουν 

στίς αντίστοιχες σχέσεις της μέ τήν 'Αλβανία; 

Τή σημασία τής επικείμενης επισκέψεως του 

'Έλληνα πρωθυπουργου είχαν ήδη εξάρει τά επίση

μα δημοσιογραφικά όργανα του Βελιγραδίου- πρώ

τη ή «Μπάρμπα»: 

' Η 'Ελλάς καί ή Γιουγκοσλαβία συνδέονται διά φιλι

κών καί συμμαχικών δεσμών, οί όποίοι καλλιεργοίJνται με

τά προσοχής. 'Επί τ{i βάσει τών δεσμών αύτών αναπτύσ

σεται μιά συνεργασία μεταξύ τών δύο εθνών σέ δλους τούς 

τομείς, καθιεροίJνται επαφές, οί όποίες διευρύνονται όλο

νέν καί περισσότερο καί επιτυγχάνονται γόνιμα aποτελέ

σματα στόν οiκονομικό, μορφωτικό καί στρατιωτικό το

μέα, καθώς καί τούς λοιπούς τομείς . 'Η συνεργασία αύτή 

μεταξύ τών δύο χωρών προσλαμβάνει ταυτοχρόνως τήν αϋ

ξουσα σημασία σημαντικοί) παράγοντος εiρήνης εiς τόν 

κόσμο. 'Η Γιουγκοσλαβία καί ή 'Ελλάς γνωρίζουν τόν 

'τρόπο αναπροσαρμογής τής φυσικής συμμαχίας καί φιλίας 

των εiς τάς συγχρόνους aπαιτήσεις καί εiς τάς νέας εκδη

λώσεις πού επιβάλλει ή άντικατάσταση του ψυχροί) πολέ

μου καί τών στρατιωτικών συνασπισμών ύπό τής πολιτικής 

τής ενεργοί) καί εiρηνικής συνυπάρξεως. ' Η 'Ελλάς καί ή 

Γιουγκοσλαβία μέ τήν εμφαση τήν όποία εδωσαν στήν πο

λιτική, οικονομική καί μορφωτική συνεργασία των, ήσκη

σαν aμεση επιρροή καί συνέβαλαν τά μέγιστα στήν άμοι

βαία κατανόηση καί τόν σεβασμό, καθώς καί στήν διεθνή 

συνεργασία . ' Η σοβαρότης τής παρούσης διεθνοίJς κατα
στάσεως, ή σημαντική θέσις τήν όποία κατέχουν οί δύο 

χώρες, ή φιλειρηνική πολιτική των καί ή άξιόλογη επί 

διεθνοίJς κλίμακος δραστηριότης τήν όποία άναπτύσσουν, 

προσδίδουν στήν έλληνογιουγκοσλαβική συνεργασία καί 

τήν επικείμενη επίσκεψη τών πολιτικών ό:νδρών τής 'Ελλά

δος στήν Γιουγκοσλαβία ίδιαίτερη ό:ξία καί εξαιρετικώς 

εύρεία σημασία . Τά εκτεταμένα πλαίσια τής μεταξύ τών 

δύο χωρών συνεργασίας κατά τό παρελθόν, καί τών ό:ρχών, 

οί όποίες ήγαγον στά άναφερθέντα σημαντικά άποτελέ

σματα, διευκολύνουν τό εργο τών πολιτικών άνδρών τών 

δύο χωρών γιά τήν ό:κόμη περαιτέρω άνάπτυξη τής συνερ

γασίας αύτής διά τών κοινών προσπαθειών. 

'Εξάλλου, τήν ή μέρα τής αναχωρήσεώς του &πό 

τήν ' Αθήνα, ή «Πολίτικα», &φου ύπογράμμιζε δτι ό 

Κ. Καραμανλής εχει τήν ύποστήριξη τής έλληνικής 

κοινής γνώμης, ανέλυσε τήν πολιτική του στό Κυ

πριακό γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα δτι ή 'Ελ

λάδα, χώρα φιλειρηνική, εχει εξασφαλίσει τή συμπά

θεια δλων τών χωρών πού &γαπουν τήν εiρήνη. Οί 

συνομιλίες του Βελιγραδίου -κατέληγε- θά περιλά

βουν καί τήν επιδίωξη τής εiρηνικής επιλύσεως τών 

διαφορών πού αναστέλλουν τήν έδραίωση τής εiρή

νης στήν περιοχή τής ανατολικής Μεσογείου. 

'Αλλά καί ό διεθνής τύπος επεσήμανε τίς γενικό

τερες επιπτώσεις &πό τό ταξίδι του 'Έλληνα πρωθυ

πουργου στή Γιουγκοσλαβία. Χαρακτηριστική είναι 

ή εκτενής ανταπόκριση τοϋ Μ. Μαρσώ στήν εφημε

ρίδα «Le Monde»: 

Τό ταξίδιον του 'Έλληνος πρωθυπουργοί) κ. Καραμαν

λή εiς τό Βελιγράδι ούδόλως προεκλήθη ό:πό τά πρόσφατα 

διεθνή ή περιφερειακά γεγονότα . Είχεν άποφασισθή ό:πό 

τής εποχής τής βραχείας επισκέψεως του στρατάρχου τίτο 

εiς τήν Κέρκυραν, δτε ό Γιουγκοσλάβος πρόεδρος ή το 

έπίσημος προσκεκλημένος τών 'Ελλήνων βασιλέων. 'Αλ

λά ή διεθνής κατάστασις καί οί κλυδωνισμοί εiς τά Βαλκά-
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νια δίδουν μίαν iδιαιτέραν σημασίαν εiς ενα ταξίδι πού, 

ύπό διαφορετικάς συνθήκας, δέν θά άπετέλει παρά μίαν 

επίσκεψιν άβροφροσύνης . Εiς τό Βελιγράδι ό κ . Καραμαν

λής θά εχη τήν ευκαιρίαν νά προβη μέ τούς Γιουγκοσλά

βους επισήμους εiς μίαν ευρυτάτην επισκόπησιν της διε

θνοuς καταστάσεως . Φαίνεται , εν πρώτοις, δτι εντός τών 

στενών πλαισίων τών Ι::λληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων αί 

δύο Κυβερνήσεις θά εlναι ευτυχείς νά ύπογραμμίσουν τήν 

πλήρη άρμονίαν ή όποία κυριαρχεί μεταξύ 'Αθηνών καί 

Βελιγραδίου . 'Ο στρατάρχης Υίτο ευχαρίστως θά καταδεί

ξη εiς τήν κοινή ν του γνώμη ν δτι, παρ' δλα τά συμβάντα, 

στεναί σχέσεις τόν συνδέουν μέ τήν Δύσιν καί ό πρωθυ

πουργός κ . Καραμανλής άσφαλώς θά επιχαίρη δ ιά τήν 

σταθερότητα καί τήν νομιμοφροσύνην της γιουγκοσλαβι

κής φιλίας . ' Επί τοu εσωτερικοί! επιπέδου ή επιχείρησις 

εΙ ναι πράγματι άποδοτική. ' Επί Ι::νός δμως ευρυτέρου πε

ριφερειακοί! επιπέδου, τά θετικά κέρδη του ταξιδίου αυτοί! 

φαίνονται πολύ περισσότερον περιωρισμένα . 'Η καλή θέ

λησις τών 'Αθηνών καί του Βελιγραδίου καί ή κοινή των 

επιθυμία δπως συμβάλουν θετικά εiς τήν διατήρησιν της 

εiρήνης εiς τά Βαλκάνια δέν θά επαρκέσουν διά νά διαλυ

θοuν τά σύννεφα πού συγκεντρώνονται επάνω άπό τήν πε

ριοχήν αυτήν του κόσμου. 

'Ένας δυσάρεστος θόρυβος άρβυλών εν πορεί~ εiς τήν 

Βουλγαρίαν, aνησυχητικά νέα πού ύπενθυμίζουν τήν κλα

σικωτέραν περίοδον τοu ψυχροί! πολέμου, ή κατάστασις 

εiς τήν ' Αλβανίαν, δλα αυτά δέν είναι δυνατόν παρά νά 

επισύρουν τήν προσοχήν τών 'Ελλήνων καί Γιουγκοσλά

βων ήγετών, οί όποίοι εχουν ύποβληθη aπό τήν Μόσχαν 

εiς μίαν πραγματικήν δοκιμασίαν . 'Υποσχέσεις τήν μίαν 

ήμέραν, aπειλαί τήν Ι::πομένην, αυτή ή διαρκής εναλλαγή 

aρκεί διά νά εξηγήση τό ζωηρόν ενδιαφέρον πού θά εχουν 

ό κ. Καραμανλής καί δ τίτο νά προβοuν εiς μίαν αυστηράν 

επισκόπησιν της καταστάσεωξ2 • 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ δήλωσή πρός τήν 

έφημερίδα «Μπόρμπα», είχε έπισημάνει : 

«'Η επικειμένη επίσκεψίς μου είς Γιουγκοσλαβί

αν aποτελεί μίαν πρόσθεταν εκδήλωσιν τών στενών 

συμμαχικών δεσμών μεταξύ τής Γιουγκοσλαβίας καί 

τής 'Ελλάδος. 

;; 'Επί αίώνας μακρούς εμοιράσθημεν τήν ίδία ν 
τύχην καί τούς ίδίους dγώνας. Είς .τόν πόνον καί είς 

τό αίμα εσφυρηλατήθησαν οί δεσμοί μας καί είναι 

δι ' αvτόν τόν λόγον βαθείς καί ίσχυροί. Στηρίζονται 
δχι είς παροδικά γεγονότα, dλλά είς μονίμους παρά

γοντας τής ζωής τών δύο λαών. 

;;Κατά τήν σημερινήν κρίσιμον στιγμήν διά τήν 

είρήνην, καθ, ι] ν aπό πάσης πλευρiiς διαπράττονται 

σφάλματα καί εγκλήματα, οί λαοί οί dγαπώντες τήν 

είρήνην α{aθάνονται εντονώτερον τήν dνάγκην τής 
στενής συνεργασίας καί τής aπό κοινού aντιμετωπί

σεως τών διεθνών προβλημάτων. 

»Είναι ώς εκ τούτου εvνόητον δτι εφ' δσον εντεί

νεται ή διεθνής κρίσις, επί τοσούτον θά πυκνούνται 

αί επαφαί τών Κρατών, τά όποία lχουν κοινάς περί 

τής διεθνούς τάξεως aντιλήψεις καί μεγάλα κοινά 

συμφέροντα. 

;;Αί δύο χώραι μας, lχουσαι fίδη aπό κοινού χρό

νου βαδίσει επί τής αvτής όδού, αίσθάνονται ίδιαιτέ

ρως τώρα τήν dνάγκην τής συσφίγξεως τών δεσμών 

των καί τής αναπτύξεως τών σχέσεων αvτών είς δλα 

τά επίπεδα. 

;;Κοινή είναι ή πρόθεσίς μας νά αναγνωρισθούν 

είς τήν διεθνή ζωήν εμπράκτως αί dρχαί τής μή 

επεμβάσεως είς τά εσωτερικά τών aλλων χωρών καί 

είς τόν τρόπον τής διαμορφώσεως τής ζωής έκάστου 

lθνους. Κοινή είναι επίσης ή πρόθεσίς μας νά διαφυ

λάξωμε τήν είρηνικήν συμβίωσιν είς τόν χώρον τών 

Βαλκανίων καί νά συμβάλωμεν είς τήν έδραίωσιν τής 

παγκοσμίου είρήνης. 

;; ' Οφείλω νά τονίσω δ τι ή σύσφιξ ις τών μετά τής 

Γιουγκοσλαβίας δεσμών μας aνταποκρίνεται είς τήν 

όμόθυμον θέλησιν τού έλληνικού λαού. Ή πολιτική 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως εν προκειμένφ lχει πα

νελλήνιον λαϊκόν ύπόβαθρον. Καί αvτό dκριβώς εγ

γυάται τήν στερεότητα τών δεσμών μας. 

;; 'Εκφράζω τήν χαράν μου, διότι διά τής σημερι
νής μου επισκέψεως πραγματοποιείται παλαιά μου 

επιθυμία νά γνωρίσω εκ τού πλησίον τήν χώραν σας 

καί νά επικοινωνήσω μετά τού λαού σας». 

'Ο Κ. Καραμανλής άναχώρησε γιά τό Βελιγράδι 

σιδηροδρομικώς, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 

τών 'Εξωτερικών, Ε . 'Αβέρωφ . Πρίν άπό τήν έπιβί

βασή του, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση σέ άνταπο

κριτή του ραδιοσταθμοί) Βελιγραδίου : 

«'Έρχομαι είς τήν χώραν σας, κατόπιν προσκλή

σεως τού προέδρου τής 'Ομοσπόνδου ι\αϊκής Δημο

κρατίας τής Γιουγκοσλαβίας. Πάντοτε dπετέλει επι

θυμίαν μου νά επισκεφθώ τήν χώραν σας καί νά γνω

ρίσω εκ τού σύνεγγυς τούς λαούς τής Γιουγκοσλαβί

ας. 'Ο έλληνικός λαός παρακολουθεί μέ βαθυτάτην 

ίκανοποίησιν τάς προόδους τής Γιουγκοσλαβίας είς 

δλους τούς τομείς καί επιδεικνύει aπόλυτον κατανό

ησιν τών προσπαθειών σας πρός διατήρησιν τής εί

ρήνης. Οί λαοί τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Έλλά

δος επολέμησαν, ό είς παρά τό πλευρόν τού aλλου, 

είς τέσσαρας αι'ματηρούς πολέμους κατά τά τελευ

ταία 50 ετη, dλλ , οvδέποτε επολέμησαν ό εlς εναντί

ον τού aλλου. Οί δεσμοί μεταξύ τών δύο χωρών, επί 

τής βάσεως αvτής, aντιπροσωπεύουν μίαν εγγύησιν 

διά τό μέλλον. 'Απευθύνω πρός τούς λαούς τής Γι

ουγκοσλαβίας τούς πλέον θερμούς χαιρετισμούς τού 

έλληνικού λαού, ώς επίσης καί τόν προσωπικόν χαι

ρετισμόν μου καί τάς καλυτέρας εvχάς μου διά τήν 

εvημερίαν καί τήν πρόοδον τής μεγάλης σας χώρας». 

Κατά τήν άφιξή του, στίς 4 Δεκεμβρίου, τό πρωί, 
στή γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα, δπου εγινε δεκτός 
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άπό τόν άντιπρόεδρο Ε. Καρντέλλι, έπικεφαλής με

λών τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως, ό Κ. Κα

ραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Αidθάνομαι Ιδιαιτέρως εύτυχής έπισκεπτόμενος 
σήμερον τήν φίλην καί σύμμαχον Γιουγκοσλαβίαν, 

κατόπιν τής φιλόφρονος προσκλήσεως του προέ

δρου τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας, 

στρατάρχου τίτο. Οί πατροπαράδοτοι δεσμοί φιλίας 

καί συμμαχίας, οί όποίοι συνδέουν τήν Γιουγκοσλα

βίαν καί τήν ·Ελλάδα εlναι τόσον βαθέως χαραγμέ

νοι εiς τάς καρδίας τών δύο λαών, ώστε νά άποτελουν 

έθνικήν παρακαταθήκην δι' άμφοτέρους. Διαβιβά

ζων πρός ύμiiς θερμόν χαιρετισμόν του έλληνικου 

λαου, άποβλέπω μέ iδιαίτερον ένδιαφέρον εiς τάς 

συνομιλίας τάς όποίας θά εχω μετά τών ήγετών τής 

Γιουγκοσλαβίας, κατά τήν βραχείαν παραμονήν μου 

ένταυθα, έπί έπικαίρων διεθνών ζητημάτων. Εlμαι βέ

βαιος δτι αί συνομιλίαι αύται θά εχουν άγαθά άποτε

λέσματα όχι μόνον διά τήν εiρήνην καί τήν άσφά

λειαν τών δύο χωρών μας, άλλά καί γενικώτερον διά 

τήν εiρήνην τής Βαλκανικής. 'Επί πλέον, θά έπιβε

βαιώσουν διά μίαν άκόμη φοράν τήν σταθερότητα 

τής φιλίας καί τής συμμαχίας τών δύο χωρών μας». 

Στή συνέχεια, άφου έπισκέφθηκε τό προεδρικό 

άνάκτορο καί έγγράφηκε στό βιβλίο παρουσιάσεως, 

ό Κ . Καραμανλής κατευθύνθηκε στό λόφο 'Αβάλα 

καί κατέθεσε στεφάνι στό μνημείο του "Άγνωστου 

Στρατιώτη. 

Τό ίδιο άπόγευμα, στά άνάκτορα του Ντεντίνιες, 

ό πρόεδρος τίτο δέχτηκε τόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γό, συνοδευόμενο άπό τόν ύπουργό τών 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, καί τόν πρέσβη τής 'Ελλάδος, Φ. 

Φίλωνα. ·Ο στρατάρχης έπέδωσε στόν Κ. Καραμαν

λή τά διάσημα του παρασήμου του γιουγκοσλαβικου 

άστέρα Α' τάξεως καί, μετά τήν τελετή, παρέθεσε 

γευμα πρός τιμή τών ·Ελλήνων έπισήμων. Πρίν άπό 

τό γευμα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ήγετών 

συνομιλία ήμίωρης διάρκειας. 

Στήν πρώτη συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τίτο, 

άναφέρεται συνοπτικό σημείωμα συντεταγμένο άπό 

τόν ίδιο τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό: 

«Τήν έσπέραν τής 4ης Δεκεμβρίου (1956) καί πρό 
του γεύματος διεξήχθη συνομιλία μεταξύ έμου καί 

του 'Αβέρωφ μετά του στρατάρχου τίτο καί του 

Καρντέλλι, παρισταμένων τών Βίλφαν καί Φίλωνος, 

διαρκέσασα έπί ήμίσειαν ώραν. 

>>Μετά τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις, ό στρατάρχης 

τίτο μέ 1jρώτησε περί του ταξιδίου μου εlς Άμερι

κήν. Του έδήλωσα δτι εlμαι ίκανοποιημένος μέ τάς 

όμιλίας τάς όποίας εlχον μέ τήν άμερικανικήν Κυ

βέρνησιν, διότι διεπίστωσα δτι αί Ήνωμέναι Πολι

τείαι άκολουθουν τόν τελευταίον καιρόν μίαν πολι-

τικήν, ή όποία δημιουργεί έλπίδας διασφαλίσεως τής 

είρήνης του κόσμου. Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι ύπο

στηρίζουν άνεπιφυλάκτως τόν ΟΗΕ καί ύπό τήν ε":

νοιαν αύτή ν εχω τήν γνώμη ν δτι συμφέρον δλων τών 

μικρών λαών εlναι νά ένισχύσουν τήν πολιτικήν αύ

τήν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως καί νά τήν έν

θαρρύνουν, ώστε νά τήν συνεχίση. 

>>'Επί τών άνωτέρω έφαίνετο συμφωνώ ν ό στρα

τάρχης τίτο. 'Εν συνεχείg, του άνεκοίνωσα δτι είς 

τήν Άμερικήν έξετιμήθη ή πολιτική τής Γιουγκοσ

λαβίας κατά τήν πρόσφατον διεθνή κρίσιν, διότι έξ 

αύτών συνάγεται τό συμπέρασμα δτι ή Γιουγκοσλα

βία εlναι άποφασισμένη νά άκολουθήση άνεξάρτη

τον πολιτiκήν. τέλος, εlχα τήν εύκαιρίαν νά τόν 
πληροφορήσω δτι έτόνισα καί έγώ εiς τάς συνομιλί

ας μου δύο τινά, τήν άνεξαρτησίαν τής γιουγκοσλα

βικής πολιτικής καί τήν άπόφασιν άμφοτέρων τών 

χωρών νά συνεχίσουν τήν συνεργασίαν των καί νά 

συσφίγξουν τάς σχέσεις των. 
>> Ό στρατάρχης τίτο έξεδήλωσε τήν ίκανοποίη

σίν του διά τά άνωτέρω καί συνεφώνησε πρός τήν 

aποψιν ταύτην. 

»Ή συζήτησις συνεχίσθη μετά τό γευμα. Κατά 

ταύτην ό στρατάρχης τίτο έξέθεσε τάς άπόψεις του 

έπί τών τελευταίων γεγονότων τής 'Ανατολικής Εύ

ρώπης καί ίδιαιτέρως τής Ούγγαρίας, αί'τινες άνεπτύ

χθησαν έκτενώς κατά τάς συνομιλίας τής έπο

μένης»93. 

Στίς 5 Δεκεμβρίου, ό άντιπρόεδρος του 'Ομο
σπονδιακου 'Εκτελεστικου Συμβουλίου, Ε. Καρ

ντέλλι, παρέθεσε πρός τιμή του Κ. Καραμανλή έπί

σημο πρόγευμα, στή διάρκεια του όποίου άνταλλά

χτηκαν άσυνήθιστα έγκάρδιες προπόσεις, μέ πρώτη 

του Ε. Καρντέλλι : 

«Κύριε πρόεδρε, 

»' Επιτρέψατέ μου νά έκφράσω τήν μεγάλην μου ίκανο
ποίησιν διά τήν εuκαιρίαν, ή όποία μοϋ παρουσιάζεται, νά 

χαιρετήσω έξ όνόματος τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπόν

δου Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας καί έμοϋ 

προσωπικώς καί νά εuχηθώ τό "ώς εύ παρέστητε" εiς τόν 

πρωθυπουργόν τής φίλης 'Ελλάδος κ . Κωνσταντίνον Κα

ραμανλήν, εiς τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ, 

ώς καί εiς τά λοιπά μέλη τής άκολουθίας των. Οί λαοί τής 

Γιουγκοσλαβίας καί τής 'Ελλάδος, άκολουθοϋντες τήν 

παράδοσιν τοϋ παρελθόντος, έπέτυχον, έντός τοϋ πλαισίου 

τών νέων ίστορικών συνθηκών, νά δημιουργήσουν στερεάν 

βάσιν άποκαταστάσεως σχέσεων φιλίας καί καλής γειτο

νίας . ΕΙμαι πεπεισμένος δτι συμμερίζομαι τήν γνώμην τών 

διακεκριμένων προσκεκλημένων μας, λέγων δτι οί έπίση

μοι κύκλοι, ώς καί ή μεγάλη πλειοψηφία τής γιουγκοσλα

βικής καί έλληνικής κοινής γνώμης βλέπουν εiς τήν έλλη

νογιουγκοσλαβικήν φιλίαν μίαν εκφρασιν τών πραγματι

κών συμφερόντων τών δύο λαών μας καί ενα στοιχείον 

δυνάμενον νά άσκήση έπίδρασιν έπί τής διατηρήσεως τής 

εiρήνης καί τής σταθερότητος εiς τό μέρος αuτό τοϋ κό-
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σμου. Θά ήδύνατό τις νά εϊπη, άνευ ύπερβολfjς, δτι αί σχέ

σεις μας εν τφ συνόλφ των aποτελουν σήμερον τό παρά

δειγμα τό δποίον επιβεβαιοί τήν δυνατότητα εiλικρινους 

συνεργασίας μεταξύ Κρατών καί Ιδιαιτέρως μεταξύ Κρα

τών μέ διάφορα οΙκονομικά καί κοινωνικά συστήματα. 'Η 

Γιουγκοσλαβία καί ή 'Ελλάς δέν επαυσαν νά δημιουργουν 

μίαν κοινήν βάσιν συνεργασίας επί διαφόρων τομέων δρά

σεως, χάρις κυρίως εiς τήν αυστηράν εφαρμογήν τfjς aρ

χfjς τfjς iσότητος καί του aμοιβαίου σεβασμου . 'Η έφαρ

μογή τfjς aρχfjς αυτής ώδήγησε, εiς τόν τομέα τών διακυ

βερνητικών σχέσεων, καθ' δσον aφορa ήμaς, εiς θετικά 

aποτελέσματα. Δέν δυνάμεθα εiμή νά ευχηθώμε δπως τά 

aποτελέσματα αυτά βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα διά τό 

άμοιβαίον συμφέρον τών δύο χωρών μας . 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Μετά χαρaς ή Κυβέρνησις καί ή κοινή γνώμη τfjς 

Γιουγκοσλαβίας χαιρετίζουν τήν έπίσκεψίν σας, μέ τήν 

πεποίθησιν δτι άποτελεί άπόδειξιν τών καλών μας σχέσε

ων. Αί συναντήσεις τfjς Α . Μ. του βασιλέως Παύλου καί 

του προέδρου Τίτο - συναντήσεις Ιδιαζούσης σημασίας 

διά τήν aνάπτυξιν τfjς έλληνογιουγκοσλαβικfjς φιλίας -
{;δημιούργησαν ευνοϊκάς συνθήκας διά τήν άναζήτησιν 

πρακτικου τρόπου επιλύσεως τών διαφόρων προβλημάτων. 

Οϋτω, κατά τήν διάρκειαν του τρέχοντος ετους πολλαί 

επαφαί καί άποστολαί aντιπροσωπειών ελαβον χώραν μέ 

σκοπόν εξετάσεως τfjς δυνατότητος διευρύνσεως τών δια

φόρων τομέων συνεργασίας, αί δποίαι άπέδωσαν σειράν 

δλην πρακτικών λύσεων. Πολλαί συμβάσεις καί εγγραφα 

ύπεγράφησαν περί του διακανονισμου διαφόρων ζητημά

των ενδιαφερόντων τάς δύο χώρας. Τό πνευμα τfjς συνερ

γασίας καί τfjς άμοιβαίας κατανοήσεως ήμών, περαιτέρω 

εκδηλώνεται είς τό έθνικόν πεδίον. Εϊμεθα πεπεισμένοι δτι 

ή τάσις αυτή συνεργασίας καί κατανοήσεως θά επικρατή

ση καί εiς τό μέλλον, τόσον είς τόν τομέα αυτόν δσον καί 

κατά τήν έξέτασιν τών πρακτικών ζητημάτων, τά όποία 

τίθενται είς δλα τά θέματα τών κοινών σχέσεων τών δύο 

χωρών. 'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις θεωρεί ώς ενα 

aπό τά σπουδαιότερα εργα της τήν σύντομην συνέχισιν 

τfjς ενισχύσεως καί άναπτύξεως τών φιλικών δεσμών μέ 

τήν γείτονα' Ελλάδα μέ τήν πλήρη ύποστήριξιν τών πλέον 

ευρέων στρωμάτων τών λαών μας. 

»Κύριε πρόεδρε, άγαπητοί φιλοξενούμενοι, 

» Έπιτραπήτω μοι νά άσχοληθώ δι' όλίγον έπί ένός 
προβλήματος, τό δποίον εlναι άπευθείας συνδεδεμένον μέ 

τήν κρατουσαν κατάστασιν πνευμάτων είς τήν έλληνικήν 

κοινήν γνώμην. Πρόκειται διά τό ζήτημα τfjς Κύπρου. Θά 

ηθελα νά έπωφεληθώ τfjς ευκαιρίας αυτfjς γιά νά ύπογραμ

μίσω &κόμη μίαν φοράν αυτό τό δποίον επανειλημμένως 

εχομε δηλώσει, δτι, δηλαδή, ή Γιουγκοσλαβία δέν επαυσε 

νά έκδηλώνη σεβασμόν καί κατανόησιν διά τήν πρωταρχι

κήν σημασίαν τήν όποία ν εχει τό Κυπριακόν διά τήν 'Ελ

λάδα . 'Η Κυβέρνησίς μας καί αί ευρεία ι λαϊκαί μάζαι τfjς 

χώρας μας, στηριζόμεναι είς τήν άρχήν τfjς aυτοδιαθέσε

ως, ή όποία όλονέν έδραιώνεται ώς μία άπό τάς βασικάς 

άρχάς αί όποίαι διέπουν τάς σχέσεις τών Κρατών καί τών 

λαών, δέν ήδυνήθησαν εiμή νά εκδηλώσουν τήν συμπάθει

αν καί τήν ήθικήν καί πολιτικήν ύποστήριξίν των καθ' 

δσον άφορα τάς δικαίας διεκδικήσεις του κυπριακου λαου. 

'Η έπικρατουσα εiς τή νfjσον αυτήν κατάστασις aποτελεί, 

πράγματι, εlδος άναχρονισμου πού δέν ώφειλε νά ύφίστα

ται εiς τήν εποχήν μας. Πρόκειται, πράγματι, διά μίαν κατά

στασιν, ή όποία ώς έκ τfjς φύσεώς της εlναι aσυμβίβαστη 

μέ τάς άρχάς του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τούς 

κανόνας οί όποίοι έγένοντο aποδεκτοί διά τήν ρύθμισιν 

τών διεθνών σχέσεων. 'Επωφελουμαι τfjς ευκαιρίας διά νά 

έπαναλάβω τήν διαβεβαίωσιν δτι ή χώρα μας θά χαιρετίση 

καί θά ύποστηρίξη ένεργώς δλας τίς προσπαθείας μέ τάς 

δποίας θά έπετυγχάνετο ή δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών 

διά μίαν δικαίαν ρύθμισιν του κυπριακου ζητήματος. Θά 

έπεθύμουν ηδη νά έκθέσω μερικάς άπόψεις, έν σχέσει μέ 

τήν ύφισταμένην κατάστασιν έντός του πλαισίου τών σχέ

σεων τών τριών βαλκανικών Κρατών. 'Ως ε{ ναι γνωστόν, ή 

Γιουγκοσλαβία, ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία συνήψαν τήν 

Βαλκανικήν Συμμαχίαν εiς τό πλαίσιον συνθηκών πολύ 

διαφόρων άπό αυτάς πού ύφίστανται σήμερον, τόσον εiς τό 

διεθνές πεδίον δσον καί εiδικώτερον εiς τήν περιοχήν 

δπου εύρίσκονται αί χώραι μας. Εlμαι, δμως, βαθύτατα πε

πεισμένος δτι τό γεγονός αυτό δέν δικαιολογεί τήν έρμη

νείαν, κατά τήν όποίαν, ή Βαλκανική Συμμαχία aποτελεί 

πρόσκqιρον συνδυασμόν πεπαλαιωμένον καί άχρηστον σή

μερα. 'Η έπελθουσα κρίσις εiς τό πλαίσιον τών τριεθνών 

σχέσεων δέν ύπήρξε κατά μέγα μέρος είμή ή συνέπεια συγ

κειφιμένων γεγονότων είς τάς σχέσεις μεταξύ τών συμμά

χων' Ελλάδος καί Τουρκίας. Δυσχέρειαι aνεφύησαν μετα

ξύ 'Ελλάδος καί τfjς Τουρκίας, πού εlχον άντίκτυπον είς 

τόν τομέα τfjς τριμερους συνεργασίας . Τό γεγονός αυτό 

ουδόλως πρέπει νά θεωρηθή ώς σημαίνον δτι ή πολιτική 

του τριμερους συμφώνου εiς τήν Βαλκανικήν χάνει τήν 

άξία ν της καί τόν λόγον τής ύπάρξεώς της. • Η τριμερής 
συνεργασία 'Ελλάδος, Τουρκίας καί Γιουγκοσλαβίας, 

aποβλέπουσα εiς τήν προσέγγισιν τών τριών λαών, προσφέ

ρει ευρείας δυνατότητας άναπτύξεως καί ώς τοιαύτη δύνα

ται νά aποτελέση πάντοτε μίαν σημαντικήν συμβολήν εiς 

τήν σταθερότητα καί εiρήνην εiς τό τμfjμα τουτο του κό

σμου. • Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις δέν έφείσθη προ
σπαθειών διά νά συντελέση εiς τήν μεταξύ δλων καλυτέραν 

κατανόησιν καί είς τήν έλληνοτουρκικήν φιλίαν, ή όποία 

δέον νά άγάγη είς τήν aποκατάστασιν τfjς έμπιστοσύνης 

εiς τήν χρησιμότητα καί aποτελεσματικότητα τfjς τριμε

ρους συνεργασίας». 

Προτοu όλοκληρώσει τήν προσφώνησή του, ό 

Γιουγκοσλάβος άντιπρόεδρος άναφέρθηκε στήν πρό

σφατη Μεσανατολική κρίση, καταλήγοντας ώς έξης: 

«Εiς τάς δυσκόλους αυτάς στιγμάς διά τήν εiρήνην καί 

τήν άσφάλειαν του κόσμου είναι ένθαρρυντικόν νά γνωρί

ζη κανείς δτι ή στάσις τής παγκοσμίου κοινής γνώμης 

εναντι του πολέμου καί τfjς επιθέσεως ήτο έπαρκώς ίσχυ

ρά, ώστε νά δυνηθή δ ΟΗΕ νά λάβη μέτρα, τά όποία έμπό

δισαν τούς λαούς νά συνεχίσουν νά χύνουν α{μα. · Η Κυ

βέρνησίς μας ελαβεν ένεργόν μέρος εiς δλας τάς ένέργειας 

τfjς 'Οργανώσεως τών ·Ηνωμένων 'Εθνών πρός τόν σκο

πόν αυτόν. Δύναμαι νά διατυπώσω μέ ίκανοποίησιν δτι ή 

Κυβέρνησις τfjς συμμάχου 'Ελλάδος έκινήθη ώσαύτως έν

τός τών κόλπων του ΟΗΕ, κατά τήν στιγμήν πού έλαμβά

νοντο σοβαραί άποφάσεις διά τήν εiρήνην του κόσμου . 'Ο 

γιουγκοσλαβικός καί έλληνικός λαός έδοκίμασαν κατά 
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τήν διάρκειαν τής παλαιάς καί προσφάτου ίστορίας των 

τάς καταστρεπτικάς συνεπείας τοϋ πολέμου. 'Ακριβώς δι' 

αότόν τόν λόγον έμμένουν σταθερά εiς τάς προσπαθείας 

των διά τήν διαφύλαξιν τής εiρήνης καί τήν άποκατάστα

σιν τής δημιουργικής συνεργασίας». 

Ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη αντιφώ

νηση: 

«Κύριε άντιπρόεδρε, 

;; ' Επιθυμώ, έν πρώτοις, νά εύχαριστήσω θερμό

τατα διά τούς έγκαρδίους λόγους τούς όποίους ή 

'Υμετέρα 'Εξοχότης εύηρεστήθη ν' άπευθύνη πρός 

τόν έλληνικόν λαόν καί τήν Κυβέρνησίν του καί νά 

έκδηλώσω τήν βαθείαν εύγνωμοσύνην μου διά τήν 

φιλικήν πρόσκλησιν καί τήν θερμήν ύποδοχήν, ifτις 

έπεφυλάχθη εΙς ήμfiς κατά τήν παραμονήν μας εΙς 

τήν φίλη ν καί σύμμαχον Γιουγκοσλαβίαν. Είμαι εύ

τυχής, διότι μοί έδόθη ή εύκαιρία νά συναντηθώ έκ 

νέου μετά τού προέδρου τής 'Ομοσπόνδου Λαϊκής 

Δημοκρατίας, στρατάρχου Πτο, τού όποίου ή φω

τεινή ήγεσία καί αί προσπάθειαι διά τήν διασφάλι

σιν τής εΙρήνης έχουν έκτιμηθή Ιδιαιτέρως έν 'Ελλά

δι. Είμαι, έπίσης, εύτυχής, διότι ήδυνήθην νά γνωρί

σω προσωπικώς τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα καί τούς 

διακεκριμένους συνεργάτας τού άρχηγού τού γιου

γκοσλαβικού Κράτους. 

;;Αiσθάνομαι έξαιρετικήν χαράν εύρισκόμενος έν 

μέσφ δλων ύμών, εΙς τήν πρωτεύουσαν τού ήρωικού 

συμμάχου γιουγκοσλαβικού έθνους, τού όποίου τό 

άκατάβλητον θάρρος, οί άγώνες ύπέρ τής ελευθερίας 

καί τά έΠιτεύγματα εΙς τόν τομέα τής άνασυγκροτή

σεως έχουν προκαλέσει τόν γενικόν θαυμασμόν. 

;;Κύριε άντιπρόεδρε, 

;;Δέν είναΊ τυχαίον τό γεγονός δτι εlς τάς κρισί

μους περιόδους τής ίστορίας μας οί λαοί τής Γιου

γκοσλαβίας καί τής 'Ελλάδος εύρέθησαν πάντοτε 

ήνωμένοι εΙς τήν ύπεράσπισιν τής έθνικής τιμής καί 

τής άνεξαρτησίας καί εΙς τήν άντιμετώπισιν τής βίας 

καί τής διεθνούς τυραννίας. 'Εμπνεόμενοι άπό κοινά 

Ιδεώδη, έχουσαι σαφή συνείδησιν τής άποστολής 

των, αί δύο χώραι μας ούδέποτε έφείσθησαν θυσιών, 

δταν έπρόκειτο νά διασφαλίσουν τήν ίεράν κληρο

νομίαν τής έλευθερίας καί νά συντελέσουν εΙς τήν 

κατίσχυσιν τής διεθνούς τάξεως, έγγυωμένης τά θε

μελιώδη δικαιώματα τών λαών. ΕΙς τόν τομέα τών 

διεθνών σχέσεων άκολουθούμεν μαζί τήν lδίαν όδόν. 

Τά πάντα μfiς ένώνουν καί ούδέν μfiς χωρίζει . Δέν 

ύπάρχουν μεταξύ ήμών διαφοραί, δέν ύφίστανται 

έκατέρωθεν διεκδικήσεις. 'Επικρατεί άμοιβαίος σε

βασμός τών κυριαρχικών δικαιωμάτων καί τού έcγκα

θιδρυθέντος εΙς τάς χώρας μας πολιτικού καί έδαφι

κού καθεστώτος. 'Η γόνιμος καί σταθερά συνεργα

σία μεταξύ Γιουγκοσλαβίας καί Έλλάδος άποτελεί 

πολύτιμον παράγοντα εlς τήν προσπάθειαν όργανώ-

σεως τής εΙρήνης έπί τfj βάσει τών ύψηλών άρχών, 

τάς όποίας καθιερώνει ό χάρτης τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. Είμαι πεπεισμένος δτι ή πιστή συμμόρφω

σις πρός τό πνεύμα, τό όποίον διέπει τό καταστατι

κόν τού διεθνούς 'Οργανισμού καί Ιδιαιτέρως ή 

έφαρμογή τών άρχών τής δικαιοσύνης καί τής lσό

τητος, θά είχεν άπαλλάξει τόν κόσμον τών περιπλο

κών, α[τινες συχνά τόν συνταράσσουν. Εύρισκόμεθα 

σήμερον ένώπιον σειρfiς διεθνών παραβιάσεων καί 

προκλήσεων, έκ τών όποίων δημιουργούνται έστίαι 

εύρυτέρων άναταραχών άπειλουσών τήν εlρηνικήν 

συμβίωσιν τών λαών. Αί διεθνείς άδικίαι καί αί αύ

θαίρετοι ένέργειαι έκείνων ο[τινες διαθέτουν ύλικήν 
I 

ύπεροχήν άνατρέπουν τάς βάσεις έπί τών όποίων πρέ-

πει νά στηρίζεται ή κοινότης τών έλευθέρων. Οί λό

γοι, πλήρεις ζωηριiς συμπαθείας καί εΙλικρινούς κα

τανοήσεως, τούς όποίους ή 'Υμετέρα 'Εξοχότης εύ

ρεν εύκαιρίαν νά άπευθύνη, έν σχέσει μέ τό ζήτημα 

τής Κύπρου, συγκινούν βαθύτατα τήν έλληνικήν ψυ

χήν. Τό έκδηλωθέν μέχρι τούδε θερμόν ένδιαφέρον 

καί ή πρόθυμος ύποστήριξις, ή όποία παρεσχέθη 

πάντοτε εΙς τόν άγωνιζόμενον κυπριακό ν λαόν έκ μέ

ρους τής φίλης Γιουγκοσλαβίας, έξετιμήθησαν δλως 

Ιδιαιτέρως έν 'Ελλάδι . Ποτέ δέν θά λησμονήσωμεν 

τήν πολύτιμον συμπαράστασίν σας. 'Άλλωστε, ή 

στάσις εlς τό Κυπριακόν εlναι σύμφωνος καί μέ τήν 

γενικωτέραν προσπάθειάν σας πρός έξασφάλισιν τής 

εΙρήνης, διότι, έάν τό πρόβλημα τούτο δέν εί5ρη ταχέ

ως μίαν δικαίαν λύσιν, ύπάρχει φόβος νά έξελιχθή 

εΙς γενικώτερον διεθνές πρόβλημα μέ έπικινδύνους 

δσον καί εύρυτέρας συνεπείας. Νομίζω δτι ή θέσις, 

τήν όποία ν εκαστον Κράτος λαμβάνει έναντι τού κυ

πριακού ζητήματος καί έναντι τών aλλων παρεμφε

ρών προβλημάτων, παρέχει τό μέτρον τής εΙλικρι

νείας καί προσηλώσεώς του πρός τάς ύψηλάς άρχάς, 

α[τινες διέπουν τήν διεθνή κοινότητα. Ούδείς έχει τό 

δικαίωμα νά όμιλή περί εΙρηνικής συνεργασίας, περί 

δικαιοσύνης καί προόδου, δταν άγνοή καί καταπνίγη 

τό ίερώτερον δικαίωμα τής έλευθερίας τών λαών, 

δταν εΙς τάς διεθνείς του σχέσεις, χάριν τών έγωιστι

κών συμφερόντων του, έφαρμόζη άναχρονιστικά συ

στήματα καί άπηρχαιωμένας μεθόδους. Δέν εlναι δυ

νατόν νά ύπάρξη όμαλότης εlς τήν διεθνή ζωήν δταν 

ό κόσμος διαιρήται εΙς κυριάρχους καί άλυτρώτους, 

δταν έκατομμύρια άνθρωπίνων ύπάρξεων δέν έχουν 

άποκτήσει τό δικαίωμα νά ρυθμίσουν τήν lδίαν των 

τύχη ν. Ή έλευθερία εlναι άδιαίρετος, δ πως ή εΙρήνη 

καί ή δικαιοσύνη. 

;;Συμμερίζομαι τάς άπόψεις τής 'Υμετέρας 'Εξο

χότητας, δσον άφορfi τήν χρησιμότητα τijς Βαλκα

νικής Συμμαχίας. 'Από ήμετέρας πλευρfiς άπεδόθη 

πάντοτε ή δέουσα σημασία εlς αύτήν, ώς ένισχύου

σαν τήν άσφάλειαν τών τριών χωρών καί έξυπηρετού

σαν γενικώτερον τήν εΙρήνη ν. Ά τυχώς, τό Βαλκα-
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νικόν Σύμφωνον περιέπεσεν είς άδράνειαν, καί τούτο, 

δταν μέλος αύτού δέν έπιδεικνύει τό έπιβαλλόμενον 

συμμαχικόν πνεύμα. 

»'Η στάσις αύτη τής Τουρκίας εlναι τοσούτφ 

μάλλον άδικαιολόγητος καθ' δσον δχι μόνον τό δί

καιον αίτημα τών Κυπρίων θεμελιούται λογικώς, 

ήθικώς καί νομικώς, άλλά παρέχονται πρός τήν 

Τουρκία ν καί πλήρεις έγγυήσεις έπί τών είδικών ώς 

πρός τήν νήσον συμφερόντων της. Τά τρία Κράτη 

ύπέγραψαν τό Βαλiανικόν Σύμφωνον διά νά προστα
τεύσουν τήν έλευθερίαν τών λαών των. Δέν εlναι, 

δμως, δυνατόν η έλευθερία νά προστατεύεται είς τήν 

Βαλκανικήν καί νά καταπνίγεται είς τήν Κύπρον. 

>>Αύτοί εlναι οί λόγοι διά τούς όποίους ή τριμε

ρής συμμαχία περιήλθεν είς σημείον νεκρόν. Εύχό

μεθα καί έλπίζομεν δτι τελικώς θά έπικρατήσουν έν 

Τουρκίg ρεαλιστικαί άπόψεις, ιίiστε νά άποκαταστα

θή ή λειτουργία τού Βαλκανικού Συμφώνου. Ά νε

ξαρτήτως, δμως, τής τύχης τής τριμερούς συμμαχίας, 

έκείνο τό όποίον εlναι βέβαιον καί εύχάριστον ε{ ναι 

δτι ή συνεργασία τής 'Ελλάδος καί τής Γιουγκοσ

λαβίας θά παραμείνη ίσχυρά καί άδιατάρακτος. 

» Τά τελευταία δραματικά γεγονότα τής Ά νατο
λικής Εύρώπης καί τής Μέσης 'Ανατολής, τά όποία 

συνετάραξαν τόν κόσμον, κατέδειξαν τήν άνάγκην 

δ πως ένισχυθή τό κύρος καί η έξουσία τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών καί δπως παραλλήλως έπεκταθή ή συ

νεργασία τών χωρών, αϊτινες άντιτίθενται είς τάς βι

αίας λύσεις καί τάς περιπετείας. Τά αίτια τής κρίσε

ως εlναι βαθύτερα καί συνίστανται κυρίως είς τό γε

γονός δτι ώρισμέναι χώρα ι τής Δύσεως άρνούνται ν ' 

άπαλλαγούν τής προπολεμικής νοοτροπίας, ένώ aλ

λαι τού άνατολικού κόσμου δέν σέβονται έπαρκώς 

τήν άρχήν τής έθνικijς άνεξαρτησίας. 'Απέναντι τών 

τάσεων αύτών, οί φιλειρηνικοί λαοί όφείλουν νάκα

ταβάλουν κοινήν προσπάθειαν δπως έπικρατήση ό 

άμοιβαίος σεβασμός τών κυριαρχικών δικαιωμάτων, 

η άνεξαρτησία καί η πλήρης ίσότης τών Κρατών. 

Διά τούτο, η περαιτέρω άνάπτυξις τής τόσον άποδο

τικής συνεργασίας μεταξύ Γιουγκοσλαβίας καί 'Ελ

λάδος εlναι προωρισμένη νά έξυπηρετήση τόσον τά 

άμοιβαία συμφέροντα αύτών, δσον καί τήν διεθνή 

άσφάλειαν καί σταθερότητα. Υ Αλλωστε, συμφέρον 

τού κόσμου όλοκλήρου καί ίδιαιτέρως τών μικρών 

καί φιλονόμων Κρατών ε{ ναι ή σταθερά καί καθολι

κή έπικράτησις τού διεθνούς νόμου. 'Η έπικράτησίς 

του θά έδραιώση τήν παγκόσμιον τάξιν, fίτις θά μaς 

έπιτρέψη νά άφιερώσωμεν τάς δυνάμεις μας είς δημι

ουργικήν έργασίαν πρός βελτίωσιν τού κοινωνικού, 

οίκονομικού καί πνευματικού έπιπέδου τών τόσον 

δοκιμασθέντων λαών μας. 'Έχομεν άνάγκην έσωτε

ρικής καί διεθνούς είρήνης διά νά άξιοποιήσωμεν 

έπωφελέστερον τάς μεγάλας προόδους τής έπιστή

μης καί νά έξασφαλίσωμεν οϋτω διά πάντας μακράν 

περίοδον εύημερίας καί προόδου. 

»Μέ τήν πεποίθησιν δτι ή έπίσκεψίς μου είς Βε

λιγράδιον θέλει θεωρηθή ώς συμβολίζουσα τήν είλι

κρινή καί θερμή ν φιλίαν μεταξύ τών δύο χωρών μας 

καί δτι αί συνομιλίαι μας θά συντελέσουν είς τήν 

περαιτέρω σύσφιγξιν τών ύφισταμένων στενών δε

σμών μας, προπίνω ύπέρ τής ύγείας τής Α.Ε. τού προ

έδρου τής 'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δημοκρατίας τής 

Γιουγκοσλαβίας, στρατάρχου Πτο, ύπέρ τού μεγα

λείου καί τής εύημερίας τού φίλου γιουγκοσλαβικού 

έθνους καί ύπέρ τής προσωπικής ' Υμών εύτυχίας» . 

Οί διμερείς έλληνογιουγκοσλαβικές συνομιλίες 

μέ άντικείμενο τή διεθνή κατάσταση καί τίς σχέσεις 

μεταξύ τ&ν δύο χωρών πραγματοποιήθηκαν στίς 5 
καί 6 Δεκεμβρίου. 'Από τήν έλληνική πλευρά πήραν 
μέρος, έκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή, ό Ε. 'Αβέρωφ 

καί οί πρέσβεις Φ . Φίλων καί Γ. Χριστόπουλος, καί 

άπό τή γιουγκοσλαβική, έκτός άπό τόν πρόεδρο τί

το, οί άντιπρόεδροι Καρντέλλι καί Βουκμάνοβιτς, ό 

ύφυπουργός τ&ν Έξωiερικ&ν, ό γ . γραμματέας του 

προέδρου τής Δημοκρατίας καί ό πρέσβης στήν 

' Αθήνα. 

Εύθύς μετά τήν εναρξη τ&ν έργασι&ν τής πρώτης 

ήμέρας, ό Κ. Καραμαν~ής πρότεινε, μέ τή σύμφωνη 

γνώμη του Γιουγκοσλάβου προέδρου, κατά σειρά, ώς 

θέματα συζητήσεως, τή διεθνή κατάσταση, τή διεθνή 

θέση τής Γιουγκοσλαβίας καί τής 'Ελλάδος καί, τέ

λος, τήν κατάσταση τής Βαλκανικής Συμμαχίας . 

'Αναλυτικά τά πρακτικά των δύο συσκέψεων 

εχουν ώς έξής : 

«5 Δεκεμβρίου 1956 

»τίτο : Νομίζω δτι ή σημερινή διεθνής κατάστασις δύνα

ται πολύ ει'ικόλως νά διαιρεθή εις δύο μέρη , εις τά γεγονότα 

εις τήν Μέσην ' Ανατολήν καί εδώ ε ις τήν 'Ανατολήν. 

Πρό παντός aλλου, θά ήθελα νά πληροφορήσω τόν κ . πρό

εδρον καί τούς συνεργάτας του περί τής μέχρι τουδε εξελί

ξεως τών γεγονότων εις τήν 'Ανατολήν καί τών σχέσεών 

μας. ' Αναφορικώς πρός τάς σχέσεις μας, επιθυμώ ιδί~ νά 

διαλάβω τήν περίοδον εκείνην του τρέχοντος ετους &φ , 

δτου ή αντιπροσωπεία μας μετέβη εις τήν Σοβιετικήν 

'Ένωσιν. ' Η προπαρασκευή διά τήν μετάβασιν τής aντι

προσωπείας εις τήν Μόσχαν εγένετο μετά πολλής καί ριζι

κής επιμελείας . Τά βασικά στοιχεία τά όποία, οϋτως ει

πείν, &πετέλουν τούς λόγους τής διασπάσεως του 1948, κα
τά τό κύριον μέρος των ε{χαν άφανισθή. Εις τήν Σοβιετι

κήν 'Ένωσιν ήμείς προηγάγομεν τάς μέχρι τής εποχής 

έκείνης έπιτευχθείσας σχέσεις, ιδιαιτέρως δέ μετά τήν Δι

ακήρυξιν του Βελιγραδίου, δταν ή σοβιετική άντιπροσω

πεία εuρίσκετο εις τήν Γιουγκοσλαβίαν. Αί σχέσεις αύται 

άνεπτύσσοντο εν συμφωνί~ πρός τήν Διακήρυξιν του Βε

λιγραδίου, τής δποίας τό περιεχόμενον εζητήθη κυρίως εκ 

μέρους μας. Καί δή: πλήρης άνεξαρτησία τής χώρας μας, 

ισοτιμία εις τάς σχέσεις καί άφανισμός τών στοιχείων τά 

όποία επέφερον τήν του 1948 διάσπασιν . 
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»Πάντα ταυτα παρέσχον τήν δυνατότητα ά\στε νά δυνη

θώμεν εκεί κατά τό μάλλον ή ήττον επιτυχώς νά επιτελέ

σωμεν τήν ό.ποστολήν μας . Νομίζομεν δτι ύπήρξαν εσφαλ

μέναι ή aνησυχία καί αί διάφοροι ύποθέσεις εκ μέρους 

ώρισμένων δυτικών κύκλων περί του δτι ή Γιουγκοσλαβία 

παρεκκλίνει τής θέσεως τής ανεξαρτησίας της καί δτι εκ 
νέου είσέρχεται είς τό σοβιετικό μπλόκ . 

~~'Ως ό.ντιπροσωπείαν, ώς aντιπροσώπους μικράς χώ

ρας, οί λαοί τής Σοβιετικής ·Ενώσεως μάς εδέχθησαν πλέ

ον ή καλώς . Μου εκαμαν εντύπωσιν αί λαϊκαί εκδηλώσεις 

ύπέρ ήμών. Ήσαν γενικαί καί θερμόταται. 'Επί τής κρα

τικής γραμμής, προκειμένου περί τής συντάξεως τής δια

κηρύξεως, ,πολύ ευκόλως συνεφωνήσαμεν. Κατά τήν σύν

ταξιν τής διακηρύξεως περί τής κομματικής συνεργασίας 

μεταξύ του κομμουνιστικου κόμματος τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως καί τής 'Ενώσεως Κομμουνιστών τής Γιου

γκοσλαβίας τό πράγμα ήτο πολύ δυσκολώτερον καί επ' αυ

του δέν επετεύχθη πλήρως συμφωνία . 'Εννοείται δτι τουτο 

δέν ημπόδισε νά δημιουργήσωμ;:ν/μετά τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως δλόκληρον σειράν λίαν επωφελών καί δι' ήμάς 

λίαν ευνοϊκών συμφωνιών ό.πό οικονομικής aπόψεως . 

'Αλλά τά γεγονότα ό.ργότερον κατέδειξαν δτι ό.κριβώς 

εκείνα τά στοιχεία, είς τά όποία εξεδηλώθησαν διαφοραί 

είς τήν διαχήρυξίν μας, λόγω τών δποίων δέν επετεύχθη 

πλήρως συμφωνία είς τό άνακοινωθέν περί τής κομματικής 

γραμμής, επαιξαν εναν ό.νησυχητικόν ρόλον. 

»Τά εν ουγγαρίq γεγονότα εδειξαν δτι είναι εσφαλμένη 

ή πολιτική τήν δποίαν ό.κολουθουν οί Σοβιετικοί ήγέται. 

'Εννοώ τήν συμπεριφοράν πρός τάς χώρας τής λαϊκής δη

μοκρατίας. 'Η στάσις μας ήτο, καί είναι καί σήμερον, δτι 

αί διακηρύξεις Βελιγραδίου καί Μόσχας ώς πρός τήν κρα

τικήν γραμμήν πρέπει νά ίσχύουν καί διά πάσας τάς λοιπάς 

χώρας. Οί Σοβιετικοί ήγέται βλέπουν ό.λλέως. Ούτοι εν 

τι νι εννοίg κάμνουν διάκρισιν μεταξύ τής Γιουγκοσλαβίας 

καί αυτών τών χωρών, διότι ή Γιουγκοσλαβία διεξήγε πό

λεμον επί τέσσαρα ετη, αί δέ εν λόγφ χώραι δέν άπηλευθε

ρώθησαν μόναι των. Έκτός τούτου, εiς τάς χώρας αυτάς 

εύρίσκονται στρατεύματα τής Σοβιετικής ·Ενώσεως, τά 

όποία σταθμεύουν εκεί βάσει του Συμφώνου τής Βαρσοβί

ας, κατ' εναντίον τών στρατευμάτων του 'Α τλαντικου Συμ

φώνου . 'Η θέσις τών άνατολικών χωρών είναι διάφορος 

καί' τούτου i::νεκα οί Σοβιετικοί ήγέται εφοβουντο νά εχουν 
αί χώραι αύται τήν αυτήν θέσιν (status) δπως ή Γιουγκοσ
λαβία . 'Εννοείται δτι ή δημοκρατικοποίησις, ή όποία είς 

τάς χώρας αυτάς ήρχισε μετά τό 20όν Συνέδριον του Κ.Κ. 

Σοβιετικής 'Ενώσεως, επήρχετο ταχύτερον καί ελαβε πο

λύ ευρυτέρας διαστάσεις παρ' δτι οί Σοβιετικοί ήγέται ήλ

πιζον, πολύ περισσότερον διότι εξεμεταλλεύοντο τοuτο τά 

στοιχεία του παλαrου καθεστώτος καί ή δυτική προπαγάν

δα. Τουτο ήγαγεν είς τό ν' aνησυχήσουν ούτοι μήπως ή 

εξέλιξις αϋτη φθάση πολύ μακράν. 'Από τό <'iλλο μέρος, 

εννοείται, δτι ή παρεμπόδισις τής εξελίξεως αυτής προεκά

λεσεν ό.ρκετάς ίσχυράς aντανακλάσεις καί aντίδρασιν 

εναντίον εκείνων οί δποίοι εσυνέχιζον νά ϊστανται επί τής 

γραμμής τών σταλινικών μεθόδων, πράγμα τό δποίον, πα

ραδείγματος χάριν, εϊδατε είς τά γεγονότα τής Πολωνίας. 

'Εκεί, δμως, επήλθε ταχέως ή εξομάλυνσις καί άπεφεύ

χθησαν τραγικά γεγονότα, πράγμα τό δποίον δέν συνέβη 

είς τήν ουγγαρίαν. 

»Κ. Καραμανλής: 'Όταν δμιλήτε περί δημοκρατιιω

ποιήσεως, εννοείτε ώρισμένην dνεξαρτησίαν τών χωρών 

αύτών dπό τής Σοβιετικής 'Ενώσεως ή τήν έσωτερικήν 

tξέλιξιν; 

»τίτο: Τήν εσωτερικήν εξέλιξιν . Οϊκοθεν, δμως, εννο

είται δτι τουτο επιτρέπει άνεξάρτητον θέσιν, ό.λλου περισ

σότερον άλλου όλιγώτερον. 'Η εξωτερική άνεξαρτησία 

είναι άνάλογος τής εσωτερικής τοιαύτης. Είς τήν ουγγα

ρίαν ή εξέλιξις αϋτη εσχεν τελείως διάφορα ίδιώματα καί 

επήλθεν ή τραγωδία. Είς τήν χώραν αυτήν παρημποδίζετο 

ή δημοκρατικοποίησις, δ δέ Ράκοσι καί οί <'iλλοι παρόμοι

οι ήγέται επί δλόκληρον σειράν ετών ηκολούθουν κακήν 

πολιτικήν. Είναι ό.λήθεια δτι ούτοι εκαμαν ό.νοικοδόμησίν 

τι να, άλλ' i::φερον τήν χώραν είς δύσκολον κατάστασιν- τό 

βιοτικόν επίπεδον ήτο πολύ χαμηλόν, πάσα δέ τάσις πρός 

δημοκρατικοποίησιν κατεπνίγετο. 'Η ~υσανασχέτισις του 

λαου είς τήν χώραν αυτήν έξεδηλώθη ίσχυρότερον δταν 

εγνώσθη σαν τά εγκλήματα είς τά όποία εξεκαθαρίσθη δλό

κληρος σειρά aνθρώπων καί εσκηνοθετήθη ή δίκη του 

Ράικ καί τών <'iλλων, ύπό τήν ψευδή κατηγορίαν δτι ήσαν 

πράκτορες τής Γιουγκοσλαβίας. Τόν ουγγρικόν λαόν εξή

γειρε περισσότερον τό γεγονός δτι οί ύπεύθυνοι τών εγ

κλημάτων τούτων δέν άπεμακρύνθησαν τών θέσεών των, 

άλλά παρέμειναν καί περαιτέρω είς αυτάς. Καί ουχί μόνον 

τουτο, ό.λλά συνέχισαν τήν παλαιάν πολιτική ν των. Μόλις 

μετά πολλάς διαμαρτυρίας καί μαζικήν δυσαρέσκειαν δ Ρά

κοσι καθηρέθη, άλλά, ώς συμβιβασμός τις, 'διετηρήθη δ 
Γκέρε. 

»Τότε ελαβον χώραν μεγάλαι διαδηλώσεις, είς τάς 

δποίας ελαβον μέρος περί τίς 200-300.000 διαδηλωτών, 
άκολούθως δέ ερρίφθησαν καί πυρά κατά τών μαζών. Δέν 

θά ηδυνάμην νa εϊπω ποίος επυροβόλησεν . 'Ίσως νά επρα
ξε τουτο καί proνocateur τις εκ τών μαζών, πάντως τό γεγο

νός είναι δτι επυροβολήθτησαν αί μάζαι, πρώτον εκ μέρους 

τής ουγγρικής άστυνομίας, κατόπιν δέ καί ύπό τών σοβιε

τικών στρατιωτών. 

»'Εννοείται δτι δέν άληθεύει - δπως επιδιώκεται σή

μερον νά παραστάθή - δτι τά γεγονότα τής Ουγγαρίας 
ευθύς εξ ιiρχής άπετέλεσαν ό.ντεπανάστασιν, διότι τήν 
πλειονότητα τών μετασχόντων είς αυτά άπετέλουν οί κομ

μουνισταί καί οί εργάται. 

»Κ. Καραμανλής: Π tζήτουν οί διαδηλωταί καί ποίοι οί 

σκοποί των; 

»τίτο: Οί διαδηλωταί, πρώτον, απητουν τήν ό.πομά

κρυνσιν δλων τών ήγετών τής περιόδου του Ράκοσι· δεύ

τερον, εζήτουν ταχυτέραν δημοκρατικοποίησιν καί, τρί

τον, εργατικά συμβούλια. Τουτο ενδιέφερε περισσότερον 

τούς εργάτας, δπως καί είς τήν Γιουγκοσλαβίαν. Αυτά 

ύπήρξαν τά βασικά συνθήματα τών πρώτων διαδηλωτών. 

Τότε δέν είχον &κόμη ριφθή τά συνθήματα περί ελευθέρων 

εκλογών, περί τής έξόδου εκ του συμφώνου τής Βαρσοβί

ας, περί ουδετερότητος κ.λ.π. 'Όταν, δμως, εσημειώθη ή 

πρώτη επέμβασις τών σοβιετικών στρατευμάτων, δταν ήρ

χισαν οί πυροβολισμοί καί αί δδομαχίαι, άνεμείχθησαν 

καί <'iλλοι κύκλοι, καί τουτο aρκούντως ώργανωμένα. Αυ

τοί ήσαν ύπολείμματα του πρώην καθεστώτος του Χόρτι . 
'Εκ του εξωτερικου άπεστέλλοντο είς τήν Ουγγαρία ν φυγά-
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δες. Στοιχεία τοϋ παλαιοϋ καθεστώτος τοϋ Χόρτι έλάμβα

νον όλονέν καί περισσότερον τήν κατάστασιν εΙς τάς χείρας 

των, έλάμβανον εΙς χείρας των τάς όδούς καί συνετέλεσαν 

εΙς τό νά ριφθοϋν νέα συνθήματα περί ουδετερότητας, περί 

εξόδου εκ τοϋ συμφώνου τής Βαρσοβίας, ελευθέρων εκλο

γών κ.λ.π . Αuτοί μάλιστα ύπήρξαν οί φορείς τής dνά τάς 

όδούς τρομοκρατίας εναντίον ύπευθύνων άνθρώπων καί 

κομμουνιστών. Τοϋτο προεκάλεσε καί εδωκεν άφορμήν εΙς 

τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, εΙς τήν έν Οuγγαρί~ σοβιετικήν 

διοίκησιν, νά προβή εΙς τήν δευτέραν επέμβασιν, διότι τά 

σοβιετικά στρατεύΙfατα είχον aποχωρήσει τής Βουδαπέ
στης δταν έσχηματίσθη ή Κυβέρνησις τοϋ Νάγκυ . 

»' Οφείλω νά εϊπω δτι τά γεγονότα Ί']κολούθησαν μετά 
έσφαλμένην όδόν, αν καί έν τ'(; Δύσει rοφειλον νά γνωρί

ζουν, Ιδίως οί ανθρωποι οί όποίοι ένέτεινον τήν προπαγάν

δαν μέσω τοϋ ραδιοφωνικοϋ σταθμοϋ "'Ελευθέρας Εuρώ

πης", δτι οί Ρώσοι οuδέποτε ηθελον συναινέσει δπως ή 

Οuγγαρία άπαγκιστρωθή τοϋ άνατολικοϋ μπλόκ καί δτι 

τοϋτο δύναται νά έπιφέρη μόνον τήν καταστροφήν . Περί 

τούτου δέν έσκέπτοντο ούτοι. Τήν αποψιν αuτήν εξέφρασα 

καί εΙς τόν κ . Ντάλλες, δταν ή το εΙς τό Μ πριόνι. 'Εάν δέν 

έσημειοuτο ή dλλαγή τών πρώτων συνθημάτων, τά όποία 

ερρίφθησαν ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν θά Ί']νοίγετο πϋρ, 

καί εάν εΙς τά γεγονότα δέν dνεμειγνύοντο οί ανθρωποι τοϋ 

Χόρτι καί δέν έρρίπτοντο αλλα συνθήματα, πιθανόν τά γε

γονότα εΙς τήν Οuγγαρίαν νά έλάμβανον διάφορον χαρα

κτήρα. 'Η άλλαγή τών συνθημάτων ώδήγησεν εΙς τό νά 

λάβουν αί διαδηλώσεις dντιεπαναστατικόν χαρακτήρα, 

δπερ εδωσεν εΙς τούς Ρώσους τήν δυνατότητα νά dναμει

χθοϋν. Βαρύ τό σφάλμα τής δυτικής προπαγάνδας ή όποία 

άνεμείχθη ζωηρώς, dλλά χωρίς νά συλλάβη όρθώς τό θέμα. 

Οϋτω έκόντες ακοντες πολλοί κομμουνισταί καί έργάται 

εύρέθησαν εΙς περιβάλλον τό όποίον όλονέν καί περισσό

τερον έλάμβανεν άντεπαναστατικόν χαρακτήρα. Ούτοι Ί']γω

νίζοντο ύπέρ τών ίδεωδών των, οί δέ αλλοι είχον διαφό

ρους σκοπούς, τούς όποίους εδειξαν ηδη κατά τήν δευτέ

ραν φάσιν διά τής καταλύσεως διαφόρων όνομασιών, διά 

τής aπομακρύνσεως τών ερυθρών aστέρων εκ τών πηλικί

ων, διά διαφόρων καθαρώς σωβινιστικών καί dvτεκδικητι

κών συνθημάτων, δπως είναι π . χ. εκείνο τό περί τής προ

σαρτήσεως τής Βοϊβοδίνας μας. Τά στοιχεία αuτά ηρχισαν 

πολύ ενωρίς μέ διάφορα καθαρώς φασιστικά, σωβινιστικά 

καί άντεκδικητικά συνθήματα. Θά εσφαλλον λέγων δτι τά 

συνθήματα αuτά κατακυρίευσαν τάς μάζας. Οuχί. ΕΙς τάς 

οuγγρικάς μάζας, είς τάς έργατικάς μάζας, αί όποίαι ελα

βον μέρος είς τούς άγώνας, Ιδίως είς τούς έργάτας καί τούς 

διανοουμένους, ύπάρχει βαθύ έθνικόν αϊσθημα, τό όποίον 

ελαβε πλέον γενικόν έθνικόν χαρακτήρα εν τ'(; επιδιώξει 

τής άνεξαρτησίας. Τοϋτο έκ τών καρδιών των οuδείς πλέον 

θά δυνηθή νά έκριζώση. Νομίζω δτι έκεί, ένωρίτερον η 

άργότερον, όφείλει νά ληφθή ύπ' δψιν ή τοιαύτη επιδίωξις 

τοϋ οuγγρικοϋ λαοϋ. 'Εάν σάς είναι γνωστός ό λόγος τόν 

όποίον έξεφώνησα εΙς τήν Πούλαν, γνωρίζετε δτι είπα δτι 

ή έξέλιξις είς τήν Οuγγαρίαν δέν δύναται νά όνομασθή 

aντεπανάστασις, dλλ' δτι ό λαός εκεί ήτο δυσαρεστημένος 

μέ όλόκληρον τήν μέχρι τότε πολιτικήν, ή όποία Ί']κολου

θείτο είς τήν χώραν αuτήν, μέ τήν σταλινικήν εκείνην πο

λιτικήν. Οί ήγέται τής Σοβιετικής 'Ενώσεως εντόνως άντέ

δρασαν εΙς τόν λόγον μου, άλλά δέν τό έδημοσίευσαν εν τφ 

συνόλφ παρά μόνον εκείνο τό όποίον τούς συνέφερε καί 

τοϋτο κατακρεουργημένον καί παραμορφωμένον. 'Ημείς, 

τοuνταντίον, έδημισιεύσαμεν άμψότερα τά αρθρα εκ τής 

"Πράβντα" καί μάλιστα, τά μετεδώσαμεν καί ραδιοφωνι

κώς .• ο λόγος μου περιλαμβάνει κατά βάσιν δλα εκείνα τά 
στοιχεία, είς τά όποία dκριβώς διαφωνοϋμεν. Τώρα έπε

στράτευσαν τά αλλα κόμματα- τό γαλλικόν, τό τσεχοσ

λοβακικόν, τό βουλ γαρικόν καί τό dλβανικόν - τά όποία 

άσκοϋν σκληράν καμπάνιαν εναντίον μας οuχί επί Ιδεολο

γικοί), άλλά έπί ανευ άρχών πεδίου, παρομοίως πρός τό 

1948. 'Εννοείται, δτι άπεδέχθησαν τόν dγώνα αuτόν, άλλά 
μέχρι που θά φθάση ούτος έγώ δέν γνωρίζω . ·Ως πρός τήν 

θέσιν μας, ήμείς δέν δυνάμεθα νά ύποχωρήσωμεν, διότι 

φρονοϋμεν δτι εχομεν δίκαιον. Τά γεγονότα εδειξαν δτι 

εχομεν δίκαιον, καί οuχί εκείνοι. Είς τόν ίδεολογικόν τοϋ

τον dγώνα καί πάλιν, λίγο η πολύ, εϊμεθα μόνοι . Διότι,~ 
Πολωνία καί μόνη της εχει πολλάς δυσχερείας περί τήν 

τακτοποίησιν τής εσωτερικής καταστάσεως, καί διότι επι

τίθενται καί κατ' αuτής. Π .χ . , ή 'Ανατολική Γερμανία 

άσκεί Ισχυροτάτην καμπάνιαν εναντίον τής Πολωνίας. 

'Αλλά αί θέσεις μας είναι τώρα πολύ καλύτερα ι καί Ισχυρό

τερα ι παρά τό 1948, διότι εΙς όλόκληρον τόν κόσμον οί 
προοδευτικοί ανθρωποι είναι μέ τό μέρος μας . 

»Θά ή το εσφαλμένο ν νά νομισθή δτι ήμείς έπιθυμοϋμεν 

δξυνσιν τών σχέσεών μας μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. · Η 

επιθυμία μας είναι, τάς κρατικάς σχέσεις μας μετά τής 

ΕΣΣΔ νά τάς διατηρήσωμεν έπί τοϋ επιπέδου τό όποίον 

ήτο, μάλιστα δέ καί νά τάς βελτιώσωμεν, ή ίδεολογική 

αuτή σύγκρουσις νά μή επιδράση είς τήν έπιδείνωσιν τών 

σχέσεων aπό κρατικής aπόψεως, αν καί τοϋτο είναι δύ

σκολον. Θά έπιδιώκωμεν τοuτο, άλλά δέν γνωρίζομεν εάν 

καί εκείνοι θά πράξουν τό αuτό. 'Η επιθυμία μας είναι 

δπως, διά τής ύπομονής καί τών έπιμόνων προσπαθειών, 

πείσωμεν τούς σημερινούς σοβιετικούς ήγέτας, οί όποίοι 

κάτι καί εκαμαν εντός τής χώρας των, κάτι δέ καί πρός τά 

εξω , καλύτερον τής σταλινικής περιόδου, περί τής όρθό

τητος, τών aπόψεών μας περί τών σχέσεων μεταξύ τών 

Κρατών, ώς έπίσης καί περί τής εξωτερικής πολιτικής, μή 

dναμειγνυόμενοι εΙς τάς έσωτερικάς των ύποθέσεις . 
»Θά ηθελα τώρα νά εϊπω κάτι περί τοϋ ποιά είναι τώρα 

ή προοπτική τών εν Οuγγαρί~ γεγονότων. Τό αίμα τό χυθέν 

εΙς τήν χώραν αuτήν επεσεν, νομίζω, επί εuφόρου εδάφους 

καί είναι dδύνατος ή πρός τά δπισθεν επιστροφή, ή επι

στροφή εΙς εκείνο πού ύπήρξε. Κάτι όφείλει νά dλλάξη. 'Ο 

οuγγρικός λαός άνεδείχθη άρκετά συμπαγής. 

»Κ. Καραμανλής: Κατά τήν γνώμη ν σας, ή έξέλιξις τής 

καταστάσεως είς τήν Άνατολικήν Ει5ρώπην, ακολουθεί 

τήν έξέλιξιν τών γεγονότων είς τήν Μέσην Άνατολήν; 

>>τίτο: Είναι εuνόητον δτι αuτά συνδέονται. 'Η επιδρο

μή τών άγγλο-γαλλο-ίσραηλιτικών στρατευμάτων κατά 

τής ΑΙγύπτου συνετέλεσε πολύ εiς τό νά λάβουν τά έδώ 

γεγονότα τοιαύτην κατεύθυνσιν. 

»Κ. Καραμανλής: Τά γεγονότα, δμως, είς τήν Οι5γγαρί

αν προηγήθησαν τών γεγονότων είς τήν Αίγυπτον. 

>>τίτο: Ναί, άλλά τότε δέν είχεν εΙσέτι σημειωθή ή δευ

τέρα επέμβασις τών Σοβιέτ . Μόλις τότε, δταν ηρχισεν ή 
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επιδρομή είς τήν Μέσην 'Ανατολήν, έπήλθεν ή δευτέρα 

επέμβασις. Αί συνθήκαι δι' αuτήν έδημιουργήθησαν είς 

τήν Μέσην ' Ανατολήν. 

))Ε. 'Αβέρωφ: 'Εάν aλλο τι Κράτος τοu Συμφώνου τής 

Βαρσοβίας ijθελεν εγκαταλείψει τό Σύμφωνον τοuτο, νομί

ζει ό κ. πρόεδρος δτι θά άπεδέχετο τοuτο ή Σοβιετική 

'Ένωσις; 

))τίτο : Δέν πιστεύω . 'Οφείλω νά εϊπω δτι ή Σοβιετική 

'Ένωσις δέν ποιείται περί πολλοί> τό Σύμφωνον τής Βαρ

σοβίας καί δτι οί Σοβιετικοί ήγέται όμιλοuν είλικρινώς 

δταν λέγουν δτι θά εγκατέλειπαν άμέσως τό σύμφωνον τής 

Βαρσοβίας, εuθύς ώς θά διελύετο τό 'Ατλαντικόν Σύμφω

νον. 

))Κ . Καραμανλής: Αί έπιδιώξεις αι' έκδηλωθείσαι τώρα 

είς τήν Πολωνίαν καί τήν Ούγγαρίαν ύφίστανται καί είς 

άλλους λαούς, οι' όποίοι εύρίσκονται ύπό τόν έλεγχο ν τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως; 

))τίτο : 'Ωρισμένως αί επιδιώξεις αuταί ύφίστανται παν

του. 

))Κ. Καραμανλής : Πώς βλέπετε τήν έξέλιξιν τών διε

θνών σχέσεων μεταξύ τών Κρατών παρ' οίς ύφίστανται α ι' 

έπιδιώξεις αύταί καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Θά σημει

ωθοvν έκεί εlς τό μέλλον ώρισμέναι μεταβολαί; 

))τίτο : ΥΗδη σημειοuνται μεταβολαί. Ή εν Μόσχ~ 

συμφωνία μεταξύ τής Πολωνίας καί τής Σοβιετικής 'Ενώ

σεως άποτελεί μεγάλην νίκην τής Πολωνίας. 

))Κ. Καραμανλής: Ή Πολωνία έχει αύτοτέλειαν βάσει 

τής συμφωνίας αύτής; 

))τίτο: Καί βεβαίως εχει. Διαβάστε σήμερον τόν πολω

νικόν τύπον καί θά τό ίδήτε αuτό aριστα. Γράφει άκόμη 

καί εναντίον τής Ρωσίας . 

))Καρντέλλι : Διά τούς Ρώσους δέν πρόκειται διά τό 

Σύμφωνον τής Βαρσοβίας άλλά διά τάς θέσεις των εναντι 

τής Δύσεως, καί είς τοuτο ούτοι πάντοτε θά άντιδροuν . 

'Εάν ύπάρξη δυνατότης είς τάς άνατολικάς χώρας νά ση

μειωθή άντί τής ίδικής των δυτική επέμβασις, είς τάς περι

πτώσεις αuτάς δέον νά άναμένηται ή άντίδρασίς των. Οί 

Πολωνοί ύπήρξαν εξυπνοι. Δέν έζήτησαν ούτοι wς τά aκρα 

τήν άποχώρησιν τών σοβιετικών στρατευμάτων εκ τής 

Πολωνίας, άλλ' εφθασαν είς τά aκρα είς τάς άπαιτήσεις 

διά τήν aνεξαρτησίαν των, καί είς αuτό καί επέτυχαν, εν 

άντιθέσει πρός τήν Οuγγαρίαν . Εiς τήν Οuγγαρίαν συνέβη 

τό aντίθετον. Διά τοuτο οί Ρώσοι έφοβήθησαν οuχί διά τόν 

σοσιαλισμόν, άλλά διά τάς θέσεις των εναντι τής Δύσεως. 

'Εφοβήθησαν ούτοι μ ή τυχόν ή Οuγγαρία καταστή βάσις 

τής Δύσεως καί τοuτο τούς ώδήγησεν είς τήν επέμβασιν. 

))Κ. Καραμανλής: Πιστεύουν οι' Ρώσοι πραγματικώς δτι 

είναι δυνατόν νά ύποστοvν έπίθεσι ν έκ μέρους τής Δύσεως; 

))τίτο : 'Όσον aφορά τοuτο , ελλειψις εμπιστοσύνης 

ύφίσταται άμφοτέρωθεν. 'Όσον aκριβώς ή Δύσις φοβείται 

aπό έπίθεσιν τfjς Σοβιετικής' Ενώσεως, τόσον καί ή Σοβι-

ετική 'Ένωσις φοβείται aπό έπίθεσιν εκ μέρους τής Δύσε

ως .• Εγώ νομίζω δτι ή aγγλογαλλική άποχώρησις ΕΚ τής 
Αίγύπτου, ή όποία πιθανόν νά πραγματοποιηθή, θά εχη 

πολύ ίσχυράν έπίδρασιν καί επί τής περιοχής αύτής του 

κόσμου, διότι καί ή Σοβιετική 'Ένωσις θά εΙναι ύποχρεωμέ

νη ολίγον περισσότερον νά σκέπτεται διά τάς ενεργείας 

της. 'Εάν είς τήν Μέση ν 'Ανατολή ν έπεκταθή ή σύγκρου

σις, ή Σοβιετική 'Ένωσις θά φροντίση νά πάρη τά πράγμα

τα εντελώς είς τάς χείρας της ούχί μόνον είς τήν Ούγγαρί

αν παρά καί είς aλλας χώρας, δι' εκείνο περί του όποίου 

ώμίλησεν ό σύντροφος Καρντέλλι. 

))Κ. Καραμανλής : Τά γεγονότα είς τήν Ούγγαρίαν σχε

τίζονται πρός τήν έσωτερικήν κατάστασιν είς τήν Σοβιετι

κήν 'Ένωσιν; 

))τίτο: Δέν θά ηδύνατο τοuτο νά λεχθή. ·Η Σοβιετική 

'Ένωσις δέν θά ηδύνατο νά εlναι stimulant διά τήν δημο
κρατικοποίησιν είς τήν Ούγγαρίαν, τοί>το θά ηδύνατο νά 

λεχθή διά τήν Γιουγκοσλαβίαν ... 

))Καρντέλλι: .. . ' Από άρνητικής πλευράς, ή Σοβιετική 

'Ένωσις ηδύνατο νά έπιδράση έπί του κινήματος αuτοu διά 

δημοκρατικοποίησιν μέ τό δτι ύπεστήριζε τόν Ράκοσι. 

))τίτο: 'Η επίδρασις πρός τήν κατεύθυνσιν τής δημο

κρατικοποιήσεως ήτο γιουγκοσλαβική. 

))Κ. Καραμανλής: Πρό τριών-τεσσάρων μηνών, δταν 

συνηντήθημεν, έγένετο λόγος περί τoiJ δτι είς τήν Σοβιετι

κήν 'Ένωσιν έσημειώθη ήδη δημοκρατικοποίησις καί δτι 

ή νέα ήyεσία είναι ύπέρ τής δημοκρατικοποιήσεως. Τά 

γεγονότα είς τήν Ούγγαρίαν σχετίζονται πρός έκείνο τό 

όποίον άναφέρατε, δτι έπιστρέφουν πάλιν τά άλλα έκείνα 

στοιχεία είς τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, καί ούχί αύτά περί 

τών όποίων έyένετο λόγος κατά τήν τελευταίαν συνάντη

σίν μας; 

))τίτο: Δέν εΙ ναι αύτό. ·Ο Καρντέλλι, εiπεν ijδη. Δέν 

έπέδρασεν ή θετική έξέλιξις είς τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν 

έπί τών γεγονότων είς τήν Ούγγαρίαν, παρά τήν άγανά

κτησιν του duγγρικου λαοί> πού προεκάλεσεν εκείνη ή άρ
νητική, ή επίμονος προσπάθεια νά κρατηθή δ Ράκοσι, μετά 

δέ ό Γκέρε, προσπάθεια νά διατηρηθοί>ν είς τάς ήγετtJςάς 

θέσεις τά παλαιά στοιχεία, τά όποία προξένησαν πολλά 

κακά είς τήν Ούγγαρίαν. Διότι ό λαός είς τήν Ούγγαρίαν 

όλίγα γνωρίζει διά τήν δημοκρατικοποίησιν είς τήν Σοβιε

τικήν 'Ένωσιν. 

))Κ. Καραμανλής: Πρό δύο έτών ή Σοβιετική 'Ένωσις 

είσήγαγε νέα ν μορφήν είς τήν πολιτική ν της, τήν έσωτερι

κήν καί τήν έξωτερικήν. Αί5τη έξεδηλοvτο είς τήν έσωτε

ρικήν πολιτικήν εlς ποιάν τινα δημοκρατικοποίησιν τoiJ 
συστήματος, είς δέ τήν έξωτερικήν εiς έγχειρήματα τά 

όποία συνήθως καλοvνται "πολιτική μειδιάματος". 

))τίτο: 'Όπως πράττει κάθε μεγάλο Κράτος . c'Εδώ δέν 

ύπάρχει καί μεγάλη διαφορά . 

))Κ . Καραμανλής: 'Η πολιτική αύτή ει'ς τήν Σοβιετική ν 

'Ένωσι ν άκολουθείται πάντοτε άκόμη ή οί ήyέται της έπα

νέρχονται ει'ς τήν παλαιάν πολιτικήν; 
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»τίτο: Δέν δύναμαι νά είπω δτι εlς τήν εσωτερική ν έξέ

λιξιν επανέρχονται εlς τήν σταλινικήν πολιτικήν, διότι 

άρκετά άπό τά παλαιά αuτά στοιχεία άπεμακρύνθησαν, 

άλλ' εlς τήν εξωτερική ν πολιτική ν ύπάρχουν πάντοτε άκό

μη άρκετά παλαιά στοιχεία. 

))Κ. Καραμανλής: Άναφορικώς πρός τήν ρωσικήν πο

λιτικήν παρετηρήσαμεν δτι ύπάρχει άνταγωνισμός τις με

ταξύ τών ήγετών εlς τήν Σοβιετική ν 'Ένωσιν. 'Ερωτώ άν ό 

άνταγωνισμός αύτός ύφίσταται άκόμη καί άν τά σταλινικά 

στοιχεία κατώρθωσαν νά επιβληθουν; 

))τίτο: 'Εγώ καί οί σύντροφοί μου νομίζομεν -Εξέθεσα 

δέ τουτο καί εlς τόν λόγον μου εlς τήν Πούλαν- δτι εiς 

τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν ύπάρχουν στοιχεία τά όποία πα

ρεμποδίζουν τήν διαδικασίαν τής δημοκρατικοποιήσεως, 

δτι ταυτα εχουν έπίδρασίν τι να επί τής εξωτερικής πολιτι

κής καί δτι κάπως ενισχύουν τήν έπιρροήν των. 'Ότι ύφί

σταται άνταγωνισμός μεταξύ τών ήγετών εlς τήν Σοβιετι

κήν 'Ένωσιν τουτο εiναι βέβαιον, άλλ' ούτος δέν είναι 

τόσον lσχυρός ωστε νά άντανακλα εlς τήν διεξαγωγή ν τής 

εξωτερικής των πολιτικής. 'Εδώ είναι ενιαίοι. Έθύμωσαν 

ούτοι πολύ διότι εiπα δτι παρ, αuτοίς ύφίστανται aνταγω

νιστικά στοιχεία. 'Αλλ' δταν κανείς παραπονήται πολύ 

καί λέγη διά κάτι δτι δέν ύπάρχει, τότε εiναι σχεδόν βέβαι

ον δτι αuτό ύπάρχει. 

))Κ. Καραμανλής: Ποία στοιχεία είναι τώρα Ισχυρότε

ρα, τά προοδευτικά ή τά σταλινικά; 

))τίτο : Δύσκολα κανείς δύναται νά τό είπη αuτό. 

))Κ. Καραμανλής: Κυκλοφορουν φήμαι δτι αί σοβιετι

καί μεραρχία ι, δταν εlσήλθον εlς τήν Ούγγαρίαν, εlς μίαν 

στιγμήν §λαβαν κατεύθυνσιν πρός τήν Γιουγκοσλαβίαν 

καί δτι επί τής γιουγκοσλαβικής μεθορίου ύπήρχε μέγα 

μέρος τών σοβιετικών στρατευμάτων εlς τήν Βουλγαρίαν. 

))τίτο: Αuτό δέν aληθεύει. 'Ημείς τό γνωρίζομεν αuτό 

πολύ καλά. Διότι τά σύνορά μας είναι aνοικτά καί εlς αuτά 

ijρχοντο διάφοροι Ούγγροι ήγέται νά aγοράσουν τρόφιμα, 

Ciρτον καί Ciλλα. Πλησιέστερον aπό τό Πέτσουι εναντι τής 

Γιουγκοσλαβίας οuδόλως ύπήρχον στρατεύματα. 'Ενί

σχυσαν κάπως τάς παραμεθορίους φρουράς των aλλ' ύπό 

τήν εννοιαν δτι εlς πολλά σημεία εκαμαν ενα "κορδόνι" 

διά τά θέματα τών προσφύγων. 'Εν οuδεμι~ περιπτώσει 

τουτο δύναται νά εκληφθή ώς εχον Ciλλην σημασίαν. τί θά 

γίνη περαιτέρω δέν ξεύρω . 

))Κ . Καραμανλής: Τελευταίως εκυκλοφόρουν φήμαι πε

ρί τοιούτων τάσεων καί προθέσεων τής Σοβιετικής 'Ενώ

σεως. 'Η γνώμη μου εlναι, θά επεθύμουν δέ νά άκούσω καί 

τόν κύριον πρόεδρο ν, δ τι ή πηγή τών φημών αύτών εlναι ή 

άγγλική πολιτική, ή όποία άσφαλώς θέλει νά δικαιολογή

ση /Jλλειψιν εμπιστοσύνης. 

))Τίτο: .. . Νά στρέψη τήν προσοχήν πρός Ciλλην κατεύ
θυνσιν. 

))Κ. Καραμανλής: Κατά τήν γνώμην σας, τά γεγονότα 

εlς τήν 'Εγγύς Άνατολήν επέδρων επί τής εξελίξεως εlς 

τάς άνατολικάς εύρωπαϊκάς χώρας; 

))τίτο: Μgλιστα, καί τουτο εν aρνητικτJ έννοίq. 

))Κ. Καραμανλής: 'Εν σχέσει πρός τήν εκθεσίν σας καί 

τήν κατάστασιν εlς τάς άνατολικάς εύρωπαϊκάς χώρας, τά 

τελευταία γεγονότα εδειξαν, κατά τήν γνώμη ν μου, εξασθέ

νισιν τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Νομίζω δτι ή Σοβιετική 

'Ένωσις ούδέποτε θά συγχωρήση τήν Γιουγκοσλαβίαν διά 

τάς άπόψεις καί τάς θέσεις της. Καί αύτό πρέπει νά τό 

§χετε πάντοτε ύπ' όψιν σας. 

))τίτο: Καί τουτο είναι άληθές. Μόνον, τό δτι οuδέποτε 

θά συγχωρήση, δέν τό ξέρω, τό δτι δμως επί πολύ δέν θά 

συγχωρήση τουτο, τό πιστεύω. Τουλάχιστον εως δτου ζουν 

οί Ciνθρωποι αuτοί. 

))Κ. Καραμανλής: Ούτοι εν πάσrι περιπτώσει "τό κακόν 

παράδειγμα τής Γιουγκοσλαβίας" όφείλουν νά τό άνε

χθουν άν καί δέν τό επεθύμουν αύτό. 

))Τίτο: Σωστό εiναι. 

))Κ. Καραμανλής : ·Η παγκόσμιος ύπόληψις τήν όποία ν 

άπέκτησεν ή Γιουγκοσλαβία καί οί ήγέται της lμφανίζεται 

ώς παράδειγμα εlς όλόκληρον τόν κόσμον καί lπιδρii επί 

τών άπόψεων καί τής πολιτικής τών άλλων χωρών, άνε

ξαρτήτως του κοινωνικου καί του πολιτικου συστήματός 

των. Αύτό άκριβώς τό παράδειγμα τής άνεξαρτησίας καί 

τής άποφασιστικότητος τής Γιουγκοσλαβίας πολύ lπιδρii. 

Καί εlς τά 'Ηνωμέν,α ΥΕθνη - δέν γνωρίζω άν τό παρετη

ρψ:rατε αύτό - ή Σοβιετική 'Ένωσις κατά τάς προσφάτους 

ψηφοφορίας εύρίσκετο εlς άσθενεστέραν θέσιν παρά προ

ηγουμένως. Καί εκεί εγένετο τουτο επίσης αlσθητόν. 'Εγώ 

εlς τά Ήνωμένα ΥΕθνη συνήντησα τόν Σεπίλωφ καί τόν 

εύρον, διά νά εκφρασθώ ούτως, εlς μίαν κατάστασιν ή 

όποία άπό άπόψεως τ]θικοfi δέν ήτο καί πολύ καλή. 

))Τίτο: Δέν του είναι καί εϋκολον. 

))Κ. Καραμανλής: Φρονώ δτι καί τ]θικώς καί ύλικώς ή 

Σοβιετική 'Ένωσις εξησθένισεν. 'Ηθικώς εξησθένισεν λό

γω τών σημερινών γεγονότων, τά όποία εlς δλόκληρον τόν 

κόσμον προκάλεσαν /Jλλειψιν εμπιστοσύνης πρός αύτήν. 

• Ωσαύ~ς, εξασθένισε ν καί άπό οiκονομικής άπόψεως, διό
τι εlς περίπτωσιν πολέμου εlς τάς χώρας τάς όποίας τώρα 

lλέγχει ούχί μόνον δέν θά έχη συμμάχους άλλά θά εlναι 

υποχρεωμένη νά διαθέση καί στρατεύματα τά όποία θά 

άγωνίζονται εναντίον τών λαών τών χωρών αύτών. Νομίζω 

δ τι τό γεγονός αύτό θά επιδράση ωστε οί σοβιετικοί ήγέται 

νά συμπεριφέρωντα διαφόρως πώς. 

))(Εtς aπάντησιν δ στρατάρχης τίτο καί ο{ παριστάμε

νοι συνεργάται του συγκατένευσαν). 

))Ό Κ. Καραμανλής έρωτα τόν στρατάρχην Εάν φοβή

ται πόλεμον. 

))Κ. Καραμανλής: Δέν πιστεύω δτι ύπάρχει φόβος πολέ

μου, άλλά εύρίσκεται συχνά κάποιος παράφρων δ δποίος 

θέτει εlς κίνδυνον τήν εlρήνην. 

)) 'Ο Κ. Καραμανλής έν συνεχείq έρωτα πώς βλέπει τήν 
κατάστασιν εlς Μέσην 'Ανατολήν. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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>>τίτο: Νομίζω δτι ή άποχώρησις άγγλογαλλικών στρα

τευμάτων θά επιδράση καταπραϋντικώς καί θά εύρεθή κά

ποια λύσις . Οί επιδρομείς ύπέστησαν πολλά, άλλά καί ό 

Νασέρ, ώριμώτερον σκεπτόμενος, πρέπει νά ενεργήση διά 

νά εξευρεθή λύσις. Πάντως δέν διαφαίνονται γενικώτεροι 

κίνδυνοι. 

»Κ. Καραμανλής: Έάν εξαρτηθή aπό τούς v Αγγλους 

καί τούς Γάλλους δέν θά επέλθη είρήνη, εύτυχώς δμως 

ύπάρχει ή 'Αμερική. 

»τίτο: Είναι άνησυχαστική ή προσπάθεια διαιρέσεως 

του άραβικου κόσμου. 'Επίσης μέ άνησυχεί ή στάσις τής 

Τουρκίας. Τό Σύμφωνον τής Βαγδάτης είναι δυστύχημα. 

»Κ. Καραμανλής: Καί ή 'Ελλάς τό επέκρινε. Δυστυχώς 

aργότερον οί 'Αμερικανοί παρεσύρθησαν aπό τούς v Αγ

γλους. Σήμερον οί 'Αμερικανοί θεωρουν δτι τό Σύμφωνον 

τής Βαγδάτης προσέθεσεν είς τάς δυσχερείας τής Μέσης 

'Ανατολής. 

»τίτο: Εiς αuτό επιδρά καί ή ξένη προπαγάνδα . Είναι 

ψευδος δτι δημιουργουνται κίνδυνοι εiς Συρίαν. 'Εκεί, ώς 

γνωρίζω, δέν άπεστάλησαν δπλα. Φοβουμαι δτι ή ήττα τών 

επιδρομέων εiς Αϊγυπτον θά επιδράση rοστε νά ζητήσουν 

άλλαχου επιτυχίας χρησιμοποιουντες κυρίως τό 'Ισραήλ. 

Καί δτι οί v Αγγλοι καί οί Γάλλοι δέν θά εξαγάγουν δλα τά 

άναγκαία συμπεράσματα άπό τήν ύπόθεσιν. 

»Κ. Καραμανλής: Οί 'Αμερικανοί ναί. 

»τίτο: Οί 'Αμερικανοί άκολουθουν καλυτέραν πολιτι

κήν εiς τόν ΟΗΕ. 

»Κ. Καραμανλής: VΗθελα νά ερωτήσω εάν δ Νασέρ 

επιθυμή νά τύχη σοβιετικής βοηθείας η πράττη τουτο εξ 

aνάγκης; 

»τίτο: Μόνον εξ άνάγκης. 

»Ε . 'Αβέρωφ: 'Ο Νασέρ εσταθεροποιήθη εσωτερικώς, 

άλλά εχασε μέρος τής επιρροής του εiς τόν άραβικόν κό

σμον, ό όποίος ijρχισε νά τόν βλέπει κατά €ναν τρόπο ώς 

άρχηγόν του. 

»τίτο: Δέν ijθελε νά γίνη άρχηγός του άραβικου κό

σμου, άλλά τά πράγματα τόν ήνάγκασαν νά στηριχθή εiς 

δλα τά άραβικά κράτη. 'Η κρίσις άνέπτυξε τό εθνικόν αϊ

σθημα του λαου. 

»Κ. Καραμανλής: Ποία ή προβλεπομένη λύσις διά τό 

Σουέζ; 

»Τίτο : Νομίζω δτι ή έλευθερία ναυσιπλο'iας πρέπει νά 

έξασφαλισθή ύπό τήν κυριαρχίαν τής Αiγύπτου . 

»Κ. Καραμανλής : Ή σημερινή περιπέτεια aποδεικνύει 

δτι επιβάλλεται κάποιος έλεγχος, εξασφαλιζομένης τής 

ελευθερίας διάπλου. 

»τίτο: 'Ο Νασέρ εχει συνείδησιν τής καταστάσεως καί 

γνωρίζει δτι δέν είναι δυνατόν τό Σουέζ νά είναι ύπό τήν 

άποκλειστικότητα τής Αiγύπτου καί δτι πρέπει νά ύπάρχη 

ελεγχος . 'Οφείλει νά άναλάβη εuθύνην πρός διασφάλισιν 

τής ελευθερίας, βάσει διεθνους συμφωνίας. 

»Κ. Καραμανλής: Θά έπρεπε νά επιδιωχθή λύσις του 

ζητήματος μέσω ΟΗΕ; 

»τίτο: Βεβαίως . Προηγουμένως είχον συνέλθει διασκέ

ψεις άλλά τουτο ήτο σφάλμα· επρεπε τό θέμα νά ύποβληθή 

ε{ς τάς 'Ηνωμένα VΕθνη. 

»Κ. Καραμανλής: 'Εάν δ ΟΗΕ έπελαμβάνετο τής ούσί

ας θά ήτο ή καλυτέρα λύσις. 

»τίτο: 'Έπρεπε πρώτον ή επίθεσις νά καταδικασθή ώς 

επίθεσις . Δέν είχεν άποκλειστικόν σκοπόν τό Σουέζ. 'Η 

συμμετοχή τών Γάλλων τό άποδεικνύει, άλλά διά τής επιθέ

σεως ήθέλησαν νά λύσουν δλα τά ζητήματά των, ώς καί τό 

'Αλγερινόν. Οί σκοποί των ήσαν τρείς: πρώτον, νά εκδιώ

ξουν τόν Νασέρ, δεύτερον νά ενισχύσουν τήν θέσιν των εiς 

τά άραβικά κράτη καί τρίτον, οί Γάλλοι νά λύσουν τό ζή

τημα τής 'Αλγερίας. Πάντως είναι εuτύχημα δτι τώρα, ώς 

φαίνεται, θά φύγουν. 

»Κ. Καραμανλής: Οί Ρώσοι προσπαθουν νά δημιουργή

σουν aντίδρασιν είς τήν Μέσην Άνατολήν. 

»τίτο: Βλέπω στοιχεία κινδύνου καί δι' αuτό δέν θά 

τούς συνεβούλευα νά τό πράξουν· ύπάρχουν εκεί μεγάλα 

συμφέροντα. 

»Κ . Καραμανλής: Βλέπω νά διαγράφωνται δύο τάσεις 

εlς τήν περιοχήν τής Μέσης 'Ανατολής. 

»τίτο: Οί Δυτικοί μέ τήν πολιτικήν των προετοιμάζουν 

τό εδαφος διά ρωσικήν διείσδυσιν εκεί. 

»Κ. Καραμανλής: Πώς θά aποτραπουν οί κίνδυνοι εlς 

τήν Μέση ν 'Α νατολήν; 

»τίτο: Αuτό εξαρτάται καί άπό τούς δύο άντιπάλους, 
κυρίως άπό τούς Δυτικούς. Εiς τήν δημιουργίαν άντιθέσε

ων συντελεί καί τό Σύμφωνον τής Βαγδάτης, μέσω του 

όποίου ξένα ι δυνάμεις άναμειγνύονται εiς τά ζητήματα τής 

περιοχής. 

»Κ. Καραμανλής: Τελευταίως ή Δύσις έχει διασπασθή. 

Ή πολιτική τών Άγγλογάλλwν κατεδικάσθη aπό πολ

λούς. Ποίος τρόπος θά ύπήρχε ώστε οί φιλειρηνικοί λαοί 

νά aντιδράσουν aποτελεσματικώς; 

τίτο: Μόνον διά του ΟΗΕ. Αuτήν τήν φοράν ό ΟΗΕ 

εδειξε δύναμιν καί θά επρεπε νά εκμεταλλευθή τουτο διά νά 

προλαμβάνη τά γεγονότα. 

»Κ. Καραμανλής : Δέν έχει δμως τά μέσα. Θά έπρεπε νά 

εξευρεθή τρόπος νά τά aποκτήση. 

»τίτο: Δέν θά επρεπε νά ύποτιμώμεν τήν διεθνή κοινήν 

γνώμην. Χρειάζεται κατάλληλος προετοιμασία. Θά επρεπε 

νά λεχθή εiς τούς v Αραβας δτι όφείλουν νά ζήσουν άρμα

νικά μέ τό 'Ισραήλ. 

»Κ. Καραμανλής: Ή aδυναμία του ΟΗΕ έγκειται είς τό 

δτι δέν έχει τήν δύναμιν νά έπιβάλη τάς aποφάσεις του, τάς 

δποίας l]γνόησαν οί Άγγλογάλλοι. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»τίτο: 'Ίσως θά επρεπε νά ενισχυθουν διεθνώς οί δυνά

μεις τής Εύρώπης. 

»Κ . Καραμανλής: Αύτό vπεστήριξα εlς τόν ΟΗΕ. Χρειά

ζεται οργάνωσις καί τών vλικών δυνάμεων. 

»τίτο: Ή προτεραιότης άνήκει ε{ς τόν ήθικόν παρά

γοντα. 

»Κ. Καραμανλής: Πρέπει νά vπάρξη τρόπος επιβολής 

τών άποφάσεων του ΟΗΕ. Θά ήθελα νά συζητήσω τό Βαλ

κανικόν. ·Η πρώτη διαπίστωσις ε{ναι δ τι μέσα εlς τάς διε

θνείς εξελίξεις συνέπεσεν ή πολιτική τών δύο χωρών νά 

είναι προσηρμοσμένη. Τοvτο, άσχέτως συμμαχικών δε

σμών, άλλά διότι άντιλαμβάνονται κατά τόν ίδιον τρόπον 

τήν τοποθέτησίν των εlς τόν διεθνή τομέα. Τό γεγονός 

αύ'τό ενισχύει τούς συμμαχικούς σκοπούς, δεδομένου δτι 

vπάρχει σύμπτωσις άπόψεων εlς τά διεθνή ζητήματα. 

»τίτο : Φαίνεται οϋτω καί ή άξία τής Συμμαχίας. 

»Κ. Καραμανλής: Είμεθα άποφασισμένοι νά συνεχίσω

μεν μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν ήνωμένοι εlς τήν άντιμετώπι

σιν τών ζητημάτων. Τό Βαλκανικόν εlχε συζητηθή εlς τήν 

Κέρκυραν κατά τήν επίσκεψιν τοv στρατάρχου. Εlχε τότε 

τονισθεί ή άνάγκη δπως εξευρεθή τρόπος διά νά άποκατα

σταθή ή λειτουργία του. Εlχα τονίσει ότι εκτιμώμεν τήν 

χρησιμότητά του. 'Η άδράνεια τοv Βαλκανικοί) προήλθε 

συνεπεί~ εχθρικών εκδηλώσεων τής Τουρκίας, ή άποκατά

στασίς του εξαρτiiται άπό τήν τουρκικήν πολιτικήν. 

VΕκτοτε δέν εσημειώθη άλλαγή καί ή θέσις τής 'Ελλάδος 

παραμένει ο!α καί τότε. 'Η στάσις μας δέν οφείλεται εlς 

άδιαλλαξίαν, άλλά εlς προνοητικότητα. Διότι εάν εκκρε

μοvντος τοv Κυπριακοί) βελτιώσωμεν τάς σχέσεις μας μέ 

τήν Τουρκίαν καί εάν οξυνθή τοvτο, ή Βαλκανική Συμμα

χία θά διαλυθή. Ώς πρός τήν Τουρκίαν, κρατοvμεν τό 

Βαλκανικό ν εν εφεδρεί~. ελπίζοντες δτι, εάν μεταβληθή ή 

τουρκική στάσις, νά άποκατασταθή ή Τριμερής συνεργα

σία. 'Εάν vπάρχουν αίτια, πρέπει νά ύπάρχη τό άπαιτούμε

νον θάρρος diστε νά εξευρεθή τρόπος άρσεως αύτών. 'Η 

διεθνής πολιτική πάσχει άπό έλλειψιν θάρρους καί εΙλι

κρινείας. Πρέπει νά θεραπεύσωμεν τά αίτια τής σημερινής 

άσθενείας του Βαλκανικοv. 'Η Τουρκία δέον νά άλλαξε 

στάσι ν. Τελευταίως οί Τοvρκοι εμφανίζονται πλέον μετρι

οπαθείς καί επεδίωξαν επαφάς μαζί μας. 'Η γνώμη μου εί

ναι δτι πρέπει τά ζητήματα νά προπαρασκευασθοvν διά νά 

έχουν άποτελέσματα, άλλέως θά διαπιστωθή δυσάρεστος 

άσυμφωνία. Παρά ταvτα, εlς τήν ούσίαν του Κυπριακοί) οί 

Τοvρκοι εξακολουθοvν νά επιδεικνύουν άκαμψίαν. Δέν 

γνωρίζομεν τελικήν στάσι ν των διά νά καθορίσω τήν τύ

χην του Βαλκανικοί). ·Ο στρατάρχης γνωρίζει τάς άπόψεις 

μας έναντι τής Τουρκίας καί δτι ή Κυβέρνησίς μου πολιτεύ

εται εναντίον τής κοινής γνώμης εlς τήν 'Ελλάδα. Προ

σπαθοvμεν δπως καί τό Κυπριακόν προωθηθή καί τό Βαλ

κανικόν διασωθή καί τά ε/δικά συμφέροντα τών Τούρκων 

ληφθοvν ύπ ' όψιν. 'Υπεύθυνοι είναι οί Τοvρκοι διά τόν 

τραυματισμόν τοv Βαλκανικοί) Συμφώνου. Δέν εύρίσκω 

σημείον τι εlς τήν πολιτικήν μας όπου νά φαίνεται δτι 

έχομεν ιΊδικον. Οί Τοvρκοι διαπράττουν καί άλλο σφάλμα 

μέ τήν στάσι ν των, διότι γνωρίζουν τήν διεξαγομένην πο-

λεμικήν εναντίον μου εκ μέροιJς~ τής άντιπολιτεύσεως, ή 

όποία εζήτησε νά καταγγείλω τό Βαλκανικόν καί μέ επέ

κρινε διότι έχω άκόμη σχέσεις μέ τήν Τουρκίαν. Αύτά, 

βεβαίως, τά άγνοώ, καθότι πιστεύω δτι πρέπει νά εvρεθή 

τρόπος νά άποκατασταθή ή Συμμαχία. v Ας δείξουν οί 

Τοvρκοι τό fίμισυ του lδικοv μου θάρρους καί τής vπομο

νής. Τό Βαλκανικόν θά μείνη ώς έχει εν άναμονy εξελίξε

ως τής τουρκικής πολιτικής. Δηλώ δτι πρόθεσίς μας είναι, 

άνεξαρτήτως τής τύχης του Βαλκανικοί), δπως αί σχέσεις 

μεταξύ ·Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας παραμείνουν άδιατά

ρακτοι. 

»τίτο: Καί νά συσφιγθουν περαιτέρω. 

»Κ. Καραμανλής : Παρακαλώ νά έχω επί τοv Βαλκανικοί) 

τάς άπόψεις του προέδρου. 

>>τίτο: Θέλω νά παρατηρήσω δτι τό Βαλκανικόν δέν 

επαυσεν εντελώς τήν δράσιν του, άπόδειξις είναι ή συνεχι

ζομένη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας. ·Η λει

τουργία του εξεδηλώθη άπό τήν άνάπτυξιν των σχέσεων 

'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας. Τό τρίτον μέρος ήτο άδρα

νές καί άπό μιaς άπόψεως εξησθένιζε τήν συμμαχίαν. Νο

μίζω δτι θά επρεπε, άνευ σπουδής, νά σταθεροποιήσωμεν 

τήν θέσιν μας καί ε{ς συγκεκριμένα ζητήματα νά ενισχύ

σωμεν τό Βαλκανικόν. 

»Κ. Καραμανλής: Κατά ποίον τρόπον; 

>>τίτο: Δι' άνταλλαγής πολιτικών άπόψεων καί συνερ

γασίας ε{ς τόν στρατιωτικόν τομέα. Αύτά διατηρουν τό 

Σύμφωνον ε{ς κατάστασιν δράσεως. Νομίζω δτι δέν ί;χουν 

δίκαιον ε{ς τήν Δύσιν λέγοντες δτι νά σύρωμεν τό Βαλκα

νικόν άπό τήν στάκτην. Αί σχέσεις μας άποδεικνύουν δτι 

τό Σύμφωνον ύφίσταται. 

»Καρντέλλι: Συμφωνώ ώς πρός τήν άνάλυσιν διά τό 

Βαλκανικόν. 'Όσον άφορά τήν Τουρκίαν είμαι πλέον συγ

κρατημένος. Τό ζήτημα τής Κύπρου δέν είναι στενόν ζή

τημα μεταξύ' Ελλάδος, Τουρκίας καί 'Αγγλίας . Εlναι στε

νά συνδεδεμένον μέ τήν κατάστασιν ε{ς τήν Μέσην 'Ανα

τολήν. Δυσκόλως θά λυθή μέχρις δτου λυθουν καί κατα

στραφουν αί άποικιακαί τάσεις ε{ς τήν περιοχήν αύτών. Τό 

κοινόν συμφέρον επιβάλλει οοστε τά ζητήματα λυθουν κατά 

τοιουτον τρόπον οοστε νά έπιδράσουν καί επί του Κυπρια

κου διά τής άνεξαρτητοποιήσεως τών κρατών. 'Η 'Ελλάς 

ενδιαφέρεται διά τήν Κύπρον καί ήμείς έπίσης, διότι τά 

γεγονότα τής Μέσης 'Ανατολής έπιδρουν ε{ς Κεντρικήν 

Εύρώπην . 'Η τουρκική πολιτική, άντίθετος πρός τήν ίδι

κήν μας είς Κύπρον, καταπολεμουσα τάς δικαίας άπαιτή

σεις τής 'Ελλάδος παρεμποδίζει τήν ήσυχίαν είς τήν Μέ

ση ν 'Ανατολήν. Έν ττJ εννοίq. ταύτΊJ, ή τύχη του Βαλκα

νικου Συμφώνου καί στενώς συνδεδεμένη μέ τήν λύσιν τών 

θεμάτων τής Μέσης 'Ανατολής είναι . Πιστεύομεν δτι τά 

ζητήματα αύτά πρέπει νά λυθουν. Αί προοπτικαί τής δια

τηρήσεως του Συμφώνου δέν εχουν κλείσει, ήμείς δέ δέν 

πρέπει νά τό άπαρνούμεθα. 'Όπως είναι σήμερον τά πρά

γματα δέν σημαίνει τίποτε τό Βαλκανικόν. Πάντως ή συ

νεργασία τών δύο χωρών μας είναι καλή άφετηρία διά τό 

μέλλον. 'Εκείνο τό δποίον διατηρείται ένιαίον είς τό Βαλ

κανικόν Σύμφωνον είναι ή πολιτική τών δύο χωρών μας. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ 231 

Συνάντηση μέ τόν τίτο στό Βελιγράδι . 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Κ. Καραμανλής: Πώς άντιμετωπίζουν τήν κατάστασιν 

εlς Βουλγαρίαν καί Άλβανίαν; 

»τίτο: Δέν είμεθα πολύ αίσιόδοξοι. Αί σχέσεις μας μέ 

τήν 'Αλβανία ν είναι πολύ κακαί. Τονίζω τουτο. 'Ως πρός 

τήν Βουλγαρίαν έπίσης, άλλά δέν σημαίνει δτι θά έπέλθη 

έκεί καμμία liλλαγή είς τήν πολιτικήν μας. Ποίαι αί σχέ

σεις τής 'Ελλάδος μέ τήν Βουλγαρίαν; 

»Κ. Καραμανλής: Εlς νεκρό ν σημείον. Οί Βούλγαροι δέν 

εκαμαν προσπάθειαν άποκαταστάσεως τών ζημιών ι:ϊν καί 

παρήλθαν τόσα €τη. 'Ενώ μέ τήν Ρουμανίαν προωθήσαμεν 

τήν λύσιν τών ζητημάτων καί άποκαταστήσαμεν πλήρως 

τάς διπλωματικάς σχέσεις. Μέ τήν Άλβανίαν δέν έχομεν 

καλάς σχέσεις. Προκαλούν διαρκώς ζητήματα. Πλήν τών 

ι:ϊλλων, €χουν κλείσει καί τό στενόν τής Κερκύρας. 

»Ε. 'Αβέρωφ: Είχαμε πολλάς συστάσεις έκ μέρους τών 

Σοβιέτ νά βελτιώσωμε τάς σχέσεις μας μέ τήν 'Αλβανίαν. 

»Κ. Καραμανλής: 'Ε τόνισα εlς τούς Ρώσους δτι άφοv οί 

'Αλβανοί καί οί Βούλγαροι είναι οί προκαλέσαντες, όφεί

λουν νά προβούν εiς άποκατάστασιν. 

»Είς τό σημείον τουτο ή σύσκεψις διακόπτεται διά τήν 

έπομένην». 

6 Δεκεμβρίου 1956 

<Πίτο: ('Επανερχόμενος έπί του θέματος τής συνεργα

σίας τών δύο χωρών λέγει δτι) αϋτη δέον νά άναπτυχθή δι' 

άνταλλαγής στρατιωτικών άποστολών καί διατηρήσεως 

στενής έπαφής άσχέτως τής σημερινής τουρκικής στάσε

ως. Πρέπει νά συνεχίσωμεν ι:δστε καί ή Τουρκία νά έπα

νέλθη είς τήν θέσιν ην είχε. 

»Κ. Καραμανλής: Είμαι άπολύτως σύμφωνος. Τό έδή

λωσα δημοσί~ καί εlς 'Αμερική ν, δπου έξήγησα δτι έπιδι

ώξεις τόσον Γιουγκοσλαβίας δσον καί 'Ελλάδος είναι νά 

άναβιώση τό Βαλκανικόν Σύμφωνον. 'Εάν, δμως, ή Τουρ

κία δέν δείξη κατανόησιν, αί δύο χώρα ι μας θά συνεχίσωσι 

μόνα ι τήν συνεργασίαν. 'Εάν τό Τριμερές ένδιαφέρη τούς 

'Αμερικανούς, δέν έχουν ή νά άσκήσουν πίεσιν έπί τής 

Τουρκίας, καθόσον αϋτη φέρεται προκλητικά, οί 'Αμερι

κανοί δμως €χουν τρόπον νά ένεργήσουν ή νά πιέσουν. Καί 

έάν νεκρωθή τό Βαλκανικόν, έπιθυμοvμεν, έάν είναι σύμ

φωνος καί ή Γιουγκοσλαβία, νά συνεχίσωμεν τήν σύμπρα

ξιν. Έπ' αvτοv δσα δ στρατάρχης άνέφερεν συμπίπτουν 

μέ τήν lδικήν μας γραμμήν. 

»τίτο: Θά ήθελα νά παρατηρήσω δτι τουλάχιστον τώρα 

δέν πρέπει νά έντείνωμεν τάς προσπαθείας πιέσεως έπί τής 

Τόυρκίας, μήπως παρεξηγηθώμεν, άλλά νά ένεργήσωμεν 
καταλλήλως άπ' εύθείας, ώς επραξα διά τής έπιστολής μου 

πρός τόν πρόεδρον Μπαγιάρ . . 

»Κ. Καραμανλής: Οί Τούρκοι φαίνονται πλέον διαλλα

κτικοί. Προσφάτως έζήτησαν νά έχωμεν συνάντησιν Π το, 

Μεντερές καί έμοv. 'Απήντησα δτι πρέπει ή συνάντησις 

νά προετοιμασθή διά νά καρποφορήση. Τυχόν άποτυχία 

της θά χειροτερεύση τήν κατάστασιν. 

»τίτο: Συμφωνώ δτι χρειάζεται προετοιμασία. 

»Κ . Καραμανλής: Έτόνισα δτι πρέπει οί Τούρκοι νά 

άναθεωρήσουν τήν πολιτικήν των έν σχέσει μέ τήν Κύ

προν. 'Ημείς δίδομεν έγγυήσεις διά τά εlδικά των συμφέ

ροντα. 

»τίτο: Αύτό μου είναι γνωστόν. 

>>Κ. Καραμανλής: Κατά τό παρελθόν οί Τούρκοι διετύ

πωσαν άκόμη καί άπειλάς πολέμου έναντίον μας. Εlναι 

βεβαίως φαιδρά ύπόθεσις καί δέν μ aς άνησυχεί. 'Αλλά τί 

θά άπομείνη άπό τό Βαλκανικόν, δταν φθάνουν μέχρις 

dπειλών; 'Εάν ή 'Αγγλία λάβη άποφάσεις διά τήν τύχην 

τής Κύπρου, δέν ύπάρχει λογική βάσις δι' άνάμιξιν τών 

Τούρκων. Εlς τό Κυπριακόν τέσσαρες παράγοντες δύναν

ται νά έχουν γνώμη ν: Οί Κύπριοι, ή 'Αγγλία, ή 'Ελλάς καί 

ή Τουρκία, ώς ένδιαφερομένη διά τ·Ήν έκεί μειονότητα αv
τής. Οί Τούρκοι θέλουν νά €χουν τόν πρώτον λόγον. Εlς 

τήν οvσίαν είναι άδιάλλακτοι, διότι τούς δημιουργείται 

ζήτημα έσωτερικόν, έχουν φανατίσει τόν λαόν των καί εί

ναι αΙχμάλωτοι τής καταστάσεως. Θά ήθελα νά ρωτήσω 

τόν στρατάρχην τίτο προσωπικώς ποία νομίζει θά ήτα ή 

δικαία καί τιμία λύσις τοv Κυπριακού, i:κτιμωμένων τών 

περιστάσεων. 

>>τίτο: Κατά τήν έπίσκεψίν μου είς τήν Κέρκυραν έπλη

ροφορήθην τελευταίες τότε άποφάσεις τi'jς έλληνικής 

Κυβερνήσεως δτι επιζητείται liσκησις δικαιώματος αύτο

διαθέσεως, έξασφάλισις είδικου καθεστώτος τουρκικής 

μειονότητας καί τελωνειακή ενωσις. Αύτά δεικνύουν κα

λήν θέλησιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως πέραν τής όποί

ας δέν δύναται νά ύποχωρήση. Προσφάτως ήκουσα φήμας 

δτι ώς τελευταία πρότασις προεβλήθη ή άποστρατικοποί

ησις τής νήσου διά νά άποκλεισθουν τουρκικοί φόβοι, άλ

λά νομίζω δτι ή λύσις δέν δύναται νά σταθή διά νά μή 

μείνη ή νήσος εκθετος είς τουρκικήν έπίθεσιν. Καλύτερον 

είναι νά τεθή ύπό τήν έγγύησιν του ΟΗΕ. 

>>Κ. Καραμανλής: Τήν λύσιν αVτήν θά /:δεχόμεθα νά τήν 

συζητήσωμεν, χωρίς πάντως νά φθάσωμεν εlς πλήρη άπο

στρατικοποίησιν, διότι ύπήρχε πάντοτε καί θέμα άσφαλεί

ας τής νήσου. Άλλά καί εlς τήν περίπτωσιν αvτήν ύπό 

προϋπόθεσιν τής i:γγυήσεως Διεθνούς 'Οργανισμού. 

>>τίτο: Πώς θά λυθή τό ζήτημα μέ τούς "Αγγλους; τί θά 

πράξη ή 'Αγγλία, ή όποία μετά τά τελευταία γεγονότα εχει 

τοιαύτην έξασθένησιν ωστε δυσκόλως θά άπεδέχετο λύσιν. 

Πρέπει νά γίνουν προσπάθεια ι νά δοθουν είς τούς "Αγ

γλους ώρισμέναι βάσεις ι:δστε διαδοχικώς νά προχωρήσετε 

είς τελικήν λύσιν. Πρώτη φάσις θά ήδύνατο νά είναι πλή

ρης αύτοκυβέρνησις, χωρίς έλληνικά στρατεύματα είς τήν 

νήσον. 

»Κ. Καραμανλής: Οί "Αγγλοι διαρκώς i:πικαλοvνται 

δτι ύφίστανται πιέσεις τών Τούρκων. Δικαιολογούνται δτι 

δυσκολεύονται νά άντισταθοvν εiς αvτάς. Αί dπόψεις μας 

διασφαλίζουν τά συμφέροντα καί τών 'Άγγλων καί τών 

Τούρκων. 'Επιδιώκομεν λογικήν λύσιν. 'Εδέχθημεν πα

λαιότερο ν δπως αί δύο Κυβερνήσεις, δηλαδή ή άγγλική 

καί ή έκλεγησομένη άπό τούς Κυπρίους νά συζητήσουν 
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μετά τριετίαν τόν τρόπον καί τόν χρόνον εφαρμογής τής 

αύτοδιαθέσεως. Τοvτο, διά νά διευκολύνωμεν τήν λύσιν. 

Νομίζω δτι εάν εξέλθωμεν τοv σημερινού &διεξόδου θά 

δυνηθώμεν εντός 3-4 ετών νά επιτύχωμεν εύκόλως διακα
νονισμόν. 

))Τίτο: Τό ζήτημα εχει τεθή ενώπιον των 'Ηνωμένων 

'Εθνών . 

))Κ. Καραμανλής : Τό Καταστατικόν τοv ΟΗΕ όμιλεί 

περί αύτοδιαθέσεως. 'Εκεί εδημιουργήθη dγαθή ύπέρ 

ήμών aτμόσφαιρα. Ή 'Αγγλία, μέ τά τελευταία γεγονότα, 

έγινε aντιπαθής. Τά νέα μέλη τοv ΟΗΕ θά μiiς ύποστηρί

ξουν. Πιστεύω δ τι θά έχωμεν καλόν aποτέλεσμα. Τοvτο θά 

εξαρτηθή πολύ aπό τήν Άμερικήν καί τάς 'Ινδίας. Αι' 

Ίνδίαι θά ύποστηρίξουν ί'δρυσιν ανεξαρτήτου κυπριακού 

Κράτους. 

))τίτο: Θά ήτο καλύτερον νά αναγνωρίσουν καί οί ϊδιοι 

τήν aρχήν τήν δποίαν πάντοτε ύπεστήριξαν . Αυτό τό ζή

τημα θά τό κοιτάξω. 

))Κ . Καραμανλής: 'Εάν ό στρατάρχης προέβαινε εiς 

συστάσεις πρός τήν Κυβέρνησιν τών 'Ινδιών θά ή το aπο

δοτικό ν. 

τίτο: Αυτό θά τό κάμω. 

))Κ . Καραμανλής: Φοβοvμαι εάν τό Κυπριακόν παρα

μείνη επί πολύ χρονικόν διάστημα εκκρεμές μήπως δημι

ουργήση δι' δλους επικινδύνους συνεπείας. Οι' Τούρκοι 

προβάλλουν λόγους aσφαλείας. 'Αλλά τούς ίδιους λόγους 

επικαλούνται καί δλαι αι' dραβικαί χώραι, iδίως μετά τήν 

τελευταίαν εκστρατείαν τών Άγγλογάλλων. Προβάλλουν 

δτι λόγω τών βάσεων τής Κύπρου κινδυνεύει ή aσφάλειά 

των. Τό πρόβλημα θά έχη γενικωτέρας επιπτώσεις εάν δέν 

λυθή. ΕΙδοποίησα τούς ΗΑγγλους δτι σήμερον ήμείς δίδο

μεν διαλλακτικήν λύσιν, dλλά δυνατόν ή κατάστασις νά 

εκφύγη τοv ελέγχου μας. Εύχαριστώ τόν στρατάρχη ν Π το 

διά τό ενδιαφέρον του. Πολλοί αναγνωρίζουν τό δίκαιόν 

μας, dλλά φοβούνται νά dναμειχθοvν μήπως παρεξηγη

θούν. Εlπον εiς τούς 'Αμερικανούς: διαμαρτύρεσθε διότι 

ενίοτε σiiς προκαλοvμεν πονοκέφαλον μέ τό πρόβλημά 

μας. Πρέπει δμως νά ύπάρξη θάρρος καί νά συμβάλουν 

δλοι ει'ς τήν λύσιν. 'Ελπίζω συντόμως νά σημειωθούν εξε

λίξεις. Οι' ΗΑγγλοι θά ύποβάλουν κάποιαν πρότασιν πρό 

τών συζητήσεων εiς τόν ΟΗΕ. ·Εάν εlναι τιμ ία καί λογική 

θά δεχθώμεν νά τήν συνεχίσωμεν. 

))Ε . ' Αβέρωφ : Τήν προσεχή έβδομάδα θά συνέλθη τό 

Συμβούλιον τοϋ ΝΑΤΟ. Προτίθεμαι κατά τήν συνάντησιν 

αυτήν νά αναφέρω δτι ενισχύεται ή πεποίθησίς μας, καθ' 

ijν ή Γιουγκοσλαβία εξακολουθεί aσκοϋσα aνεξάρτητον 

πολιτικήν καί δτι ή μετ' αυτής συνεργασία μας δέν επηρεά

ζεται aπό τήν aτονίαν τής Βαλκανικής Συμμαχίας. 

))τίτο: Συμφωνώ. 

))Κ. Καραμανλής : Γίνεται σκέψις νά τεθή τό Κυπριακόν 

ενώπιον του ΝΑ το. Τώρα θέλουν οι' Η Α γγλοι νά τό φέρουν 

εκεί διά νά dτονίση ή προσφυγή μας εiς τόν ΟΗΕ. Άλλά 

εlμαι aποφασισμένος νά τό φέρω ενώπιον τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, εκτός εάν οι' ΗΑγγλοι ύποβάλουν ι'κανοποιητικάς 

προτάσεις. 

))τίτο : Θά ήθελαν οί Η Αγγλοι νά κλείσουν μέσω τοϋ 

ΝΑΤΟ. Πρέπει aσφαλώς νά τούς λεχθή δτι κυρίως είναι 

ζήτημα έλληνικοϋ πληθυσμοϋ καί όχι αυτοκυβερνήσεως 

ή aυτοδιαθέσεως . Θά l'jδύνατο εξ aλλου νά λεχθή είς τό 

ΝΑΤΟ δτι τό Κυπριακόν εξασθενίζει αυτήν καί μόνον 

τήν 'Ατλαντικήν Συμμαχίαν. 

))Κ. Καραμανλής: Αύτό θά dπεκαθίστα τό γόητρον του 

ΝΑ ΤΟ. 

)) , Ακολούθως γίνεται λόγος περί τών εκκρεμών οίκο
νομικών καί aλλων ζητημάτων καί aποφασίζεται δπως ταυ

τα ρυθμισθοϋν μέσω άρμοδίων επιτροπών. 

))Κ. Καραμανλής: Ποίαι εlναι αι' προβλέψεις διά τήν 

εξέλιξιν τής εν Ούγγαρίι;ι καταστάσεως. 

))τίτο: Είναι δύσκολος ή πρόβλεψις. Πάντως ή οίκονο

μική κατάστασις είναι πολύ δυσχερής καί ύπάρχει παθητι

κή aντiστασις . Γνωρίζω δτι συνεχίζονται αί επαφαί μέ τήν 

Σοβιετικήν 'Ένωσιν . Πάντως δέν θά επρεπε αί aλλαι χώραι 

νά δημιουργοϋν δυσκολίας διά τήν φυσικήν εξέλιξιν των 

πραγμάτων εν ουγγαρί~. 

))Κ. Καραμανλής: Κατά ποίον τρόπον ν ' aποφύγουν; 

))τίτο : Νά μή εντείνουν τάς πιέσεις είς τόν ΟΗΕ δπως 

είς τά ζητήματα των παρατηρητών, τών εκτοπισμένων 

κ.λ.π. Δέν πρέπει νά όξύνωμε τά πράγματα. Θά ήθελα νά 

πρ~γματοποιηθοϋν αί επιδιώξεις εκείνων, οί όποίοι επανε
στάτησαν, νά γίνουν δεκτά τά αίτήματά των διά δημοκρα

τικοποίησιν καί aνεξαρτησίαν τής χώρας. Γενικώς ή κατά

στασις είναι aσαφής. 

))Κ . Καραμανλής : Π προβλέπει ό στρατάρχης διά τήν 

'Αλβανίαν; 

))τίτο: Είμαι aπαισιόδοξος, τό πaν θά εξαρτηθή άπό 

τούς 'Αλβανούς. Τελευταίως ετυφέκισαν τρείς Γιουγκοσ

λάβους τούς δποίους προηγουμένως είχον δικάσει καί 

aποφυλακίσει. Κατά τάς πληροφορίας μας ρωσικός στρα

τός δέν ύπάρχει είς 'Αλβανίαν))94 • 

Σέ μεταγενέστερο σημείωμα, ύπαγορευμένο άπό 

τόν ϊδιο τόν Κ. Καραμανλή, γίνεται πληρέστερη 

άναφορά στήν επίσκεψή του στό Βελιγράδι καί, ει

δικότερα, στό περιεχόμενο τ&ν συνομιλιών μέ τόν 

τίτο: 

«Τόν Δεκέμβριοvτοv 1956 έπεσκέφθην τήv Γιου
yκοσλαβίαν. 'Η έπίσκεψις ή το πολύ ένδιαφέρουσα, 

διότι είχαν προηyηθή τό Ούyyρικόν καί ή κρίσις τού 

Σουέζ. Συvεζητήσαμεν τό Κυπριακόν έv συνδυασμφ 

μέ τό Βdλκανικόv Σύμφωνον, τό όποίον λόγω τής 
άντιθέσεώς μας μέ τήν Τουρκίαν είχεν άδρανήσει. 

'Ο Π το ένδιεφέρετο ζωηρώς διά τήv άvαζωοyόνησίν 
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του, διότι διανύαμε περίοδον ψυχρού πολέμου καί 

διότι μετά τά Οvγγρικά αί σχέσεις του μέ τό κομμου

νιστικό ν μπλόκ είχαν έπιδεινωθή. Έφοβείτο τόσον 

τήν άπομόνωσιν, όiστε νά προτείνη νά τό μεταβάλω

μεν εlς διμερές, έάν ώς τριμερές δέν ήδύνατο νά λει

τουργήση. 

»'Ο Π το είχεν μεταβή κατά τάς άρχάς τού Ξτους 

έκείνου εlς τήν Ρωσίαν, ή νέα ήγεσία τής δποίας 

είχεν έγκαινιάσει τήν περίφημον πολιτικήν τής 

άποσταλινοποιήσεως. Μού έξέθεσε τά συμπεράσμα

τά του άπό τήν έπίσκεψιν καί έν συνεχεί<f μού άνέ

λυσε λεπτομερώς τά γεγονότα τής Οvγγαρίας καί τήν 

έπίδρασιν τήν δποίαν είχαν έπί τού κομμουνιστικού 

κόσμου. 

»Ή άνάλυσις, τήν δποίαν μού Ξκανε τότε δ Π το 

έπί τής ρωσικής πολιτικής, έξ άφορμής τού Οvγγρι

κού, έξηγεί καί τά πρόσφατα γεγονότα τής Τσεχο

σλοβακίας, τοσούτφ μάλλον καθόσον καί τό ενα καί 

τό aλλο συνέπεσαν ή συνεδέθησαν μέ τήν κρίσιν τής 

Μέσης ·Ανατολής. Θεωρώ χρήσιμο ν ώς έκ τούτου 

νά προσθέσω έδώ δρισμένα χαρακτηριστικά άποσπά

σματα τής συνομιλίας μας, δεδομένου δτι θεωρώ τόν 

Πτο ώς τόν καλλίτερον κρεμλινολόγον. 

>Πίτο: Τά έν Οvγγαρί(f γεγονότα Ξδειξαν δτι είναι 

έσφαλμένη ή πολιτική τήν δποίαν άκολουθούν οί 

σοβιετικοί ήγέται. 'Εννοώ τήν συμπεριφοράν πρός 

τάς χώρας τής Ααϊκής Δημοκρατίας. Ή στάσις μας 

ήτο καί είναι σήμερον, δτι αί διακηρύξεις Βελιγρα

δίου καί Μόσχας ώς πρός τήν κρατική ν γραμμή ν πρέ

πει νά lσχύουν καί διά άπάσας τάς λοιπάς χώρας. Οί 

Σοβιετικοί ήγέται βλέπουν άλλέως. Ούτοι, Ξν τι νι έν

νοί<f, κάμνουν διάκρισιν μεταξύΓιουγκοσλαβίας καί 

αvτών τών χωρών, διότι ή Γιουγκοσλαβία διεξήγε 

πόλεμον έπί 4 Ξτη, αί δέ έν λόγφ χώρα ι δέν άπηλευ
θερώθησαν μόνα ι των. ·Εκτός τούτου, εlς τάς χώρας 

αvτάς εύρίσκονται στρατεύματα τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως, τά όποία σταθμεύουν έκεί βάσει τού Συμ

φώνου Βαρσοβίας, καί έναντίον τών στρατευμάτων 

τού ·Ατλαντικού Συμψώνου. 'Η θέσις . τών άνατολι
κών χωρών είναι διάφορος, καί τούτου ενεκα οί Σο

βιετικοί ήγέται έφοβούντο νά Ξχουν αί χώραι αύται 

τήν αvτήν θέσιν (status) δπως ή Γιουγκοσλαβία. 
»·Εννοείται δτι ή δημοκρατικοποίησις, ή όποία 

εlς τάς χώρας αvτάς ήρχισε μετά τό 20όν Συνέδριον 

Κ. Κ. Σοβιετικής 'Ενώσεως, έπήρχετο ταχύτερον καί 

Ξλαβε πολύ εvρυτέρας διαστάσ.εις παρ ' δτι οί Σοβιε

τικοί ήγέται ήλπιζαν, πολύ περισσότερον, διότι έξε
μεταλλεύοντο τούτο τά στοιχεία τού παλαιού καθε

στώτος καί ή δυτική προπαγάνδα. Τούτο ήγαγεν εlς 

τό νά άνησυχήσουν ούτοι μήπως ή έξέλιξις αvτή φθά

ση πολύ μακράν. 'Από τό aλλο μέρος, έννοείται, ή 

παρεμπόδισις τής έξελίξεως αvτής προεκάλεσεν άρ

κετάς lσχυράς άντανακλάσεις καί άντίδρασιν έναν

τίον έκείνων, οί δποίοι συνέχιζαν νά ϊστανται έπί τής 

γραμμής τών σταλινικών μεθόδων, πράγμα τό δποίον 

π. χ. εϊδατε εlς τά γεγονότα τής Πολωνίας. ·Εκεί 

δμως έπήλθεν ταχέως ή έξομάλυνσις καί άπεφεύ

χθησαν τραγικά γεγονότα, πράγμα τό δποίον δέν συ

νέβη εlς τήν Οvγγαρίαν .. . 
»Κ. Καραμανλής: Κατά τήν γνώμην σας ή έξέλι

ξις τής καταστάσεως εlς τήν Ά νατολικήν Εvρώπην 

άκολουθεί τήν έξέλιξιν τών γεγονότων εlς τήν Μέ

σην Ά νατολήν; 

»τίτο : Είναι εvνόητον δτι αvτά συνδέονται . Ή 

έπιδρομή τών • Αγγλο-γαλλο-ισραηλιτικών στρατευ

μάτων κατά τής Αlγύπτου συνετέλεσε πολύ εlς τό νά 

λάβουν τά έδώ γεγονότα τοιαύτην κατεύθυνσιν. 

ι> Κ . Καραμανλής: Τά γεγονότα δμως εlς τήν Οvγ

γαρίαν προηγήθησαν τών γεγονότων εlς τήν Αϊγυ

πτον. 

»τίτο: Ναί, άλλά τότε δέν είχεν εlσέτι σημειωθή 

ή δευτέρα έπέμβασις τών Σοβιέτ. Μόλις τότε, δταν 

ήρχισεν ή έτiιδρομή εlς τήν Μέση ν ·Α νατολήν, 

έπήλθεν ή δευτέρα έπέμβασις. Αί συνθήκαι δι · αvτήν 

έδημιουργήθησαν εlς τήν Μέση ν Ά νατολήν. 

»Γενομένης έν συνεχεί(f συζητήσεως περί τής 

κρίσεως τού Σουέζ, διεξήχθη μεταξύ μας δ κάτωθι 

διάλογος: 

»Κ. Καραμανλής: ·Εάν δ ΟΗΕ έπελαμβάνετο τής 

οvσίας θά ήτο ή καλυτέρα λύσις. 

»τίτο: "Επρεπε πρώτον, ή έπίθεσις νά καταδικα

σθή ώς έπίθεσις. Δέν είχεν άποκλειστικόν σκοπόν τό 

Σουέζ. Ή συμμετοχή τών Γάλλων τό άποδεικνύει 

άλλά διά τής έπιθέσεως ήθέλησαν νά λύσουν δλα τά 

ζητήματά των, ώς καί τό Άλγερινόν. Οί σκοποί των 

ήταν τρείς: Πρώτον, νά έκδιώξουν τόν Νάσερ, δεύ

τερον, νά ένισχύσουν τήν θέσιν των εlς τά άραβικά 

Κράτη καί τρίτον, οί Γάλλοι νά λύσουν τό ζήτημα 

τής Άλγερίας. Πάντως, είναι εvτύχημα δτι τώρα, ώς 

φαίνεται, θά φύγουν. 

»Κ. Καραμανλής: Οί Ρώσοι προσπαθούν, νομίζω, 

νά δημιουργήσουν πρόβλημα διά τήν Δύσιν εlς τήν 

Μέση ν ·Α νατολήν. 

»τίτο: Βλέπω στοιχεία κινδύνου, καί δι. αvτό δέν 

θά τούς συνεβούλευα νά τό πράξουν. 'Υπάρχουν έκεί 

μεγάλα συμφέροντα. Πάντως, οί δυτικοί μέ τήν πολι

τικήν των προετοιμάζουν τό Ξδαφος διά ρωσική ν δι

είσδυσιν έκείι>9s. 

Τήν έπομένη του τερματισμοu τG:ιν συνομιλιών, 

στίς 7 Δεκεμβρίου, εκδόθηκε κοινό άνακοινωθέν τό 
όποίο επιβεβαίωνε τήν επιτυχία των διμερών έλλη

νογιουγκοσλαβικG:ιν επαφών: 

«Κατόπιν προσκλήσεως τοϋ προέδρου τής 'Ομοσπον

διακής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας κ . Ίω

σήφ Μπρόζ τίτο , δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασι

λείου τής 'Ελλάδος κ . Κωνσταντίνος Καραμανλής έπεσκέ

φθη έπισήμως τήν Γιουγκοσλαβίαν άπό τής 4ης μέχρι τής 

8ης Δεκεμβρίου 1956. 'Ο κ. Καραμανλής συνωδεύετο άπό 
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τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. Εύάγγε

λον 'Αβέρωφ. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής επισκέψεως ταύτης, ijτις εγέ

νετο εν τφ πνεύματι τής πατροπαραδότου έλληνογιουγκο

σλαβικής φιλίας, διεξήχθησαν συνομιλίαι επί τών ζητημά

των τών ενδιαφερόντων τάς δύο χώρας. 

»'Από έλληνικής πλευράς, είς τάς συνομιλίας ί:λαβον 

μέρος ό πρόεδρος του Ύπουργικου Συμβουλίου κ. Κ. Κα

ραμανλής, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Ε. 'Αβέρωφ, ό 

πρεσβευτής τής 'Ελλάδος κ. Φ. Φίλων καί ό διευθυντής 

τών πολιτικών ύποθέσεων του ύπουργείου τών 'Εξωτερι
κών τής 'Ελλάδος πληρεξούσιος ύπουργός κ. Γ. Χριστό

πουλος, aπό δέ γιουγκοσλαβικής πλευράς, ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας κ. 'Ιωσήφ Μπρόζ τίτο, οί aντιπρόεδροι του 

εκτελεστικού όμοσπονδιακου συμβουλίου κ. κ. 'Εδουάρ

δος Καρντέλλι καί Σφετοζάρ Βουκμάνοβιτς, ό αναπληρω

τής ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Ωρίτσα, ό πρεσβευτής 

τής Λαϊκής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας εν 'Αθήναις κ. 

Παβίτσεβιτς καί ό γενικός γραμματεύς τής Προεδρίας τής 

Δημοκρατίας κ. Ι. Βιλφάν. 

»'Η aνταλλαγή γνωμών, ή όποία ί:λαβε χώραν είς aτμό

σφαιραν εγκάρδιον καί φιλικήν aπέδειξε πλήρη συμφωνί

αν aπόψεων επί τών διεθνών προβλημάτων, καθώς καί επί 

τών αμοιβαίων σχέσεων τών δύο χωρών. 

>>Τά δύο μέρη διεπίστωσαν δτι κατέληξαν είς ουσιώδη 

aποτελέσματα εν ττJ προσπαθεί~ τής αναπτύξεως τής έλ

ληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας. Στηριζομένη είς τήν 

aρχήν του αμοιβαίου σεβασμού καί τής μή αναμίξεως είς 

τάς εσωτερικάς ύποθέσεις, ή συνεργασία αϋτη aποτελεί 

τήν εκφρασιν ουσιωδών καί μονίμων συμφερόντων τών δύο 

χωρών καί aντιπροσωπεύει εναν ίσχυρόν παράγοντα στα

θερότητος καί είρήνης είς τήν περιοχήν .αυτήν του κό

σμου. 

>>Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών, τά δύο μέρη εξέ

φρασαν τήν κοινήν αυτών πεποίθησιν δτι ύπάρχουν ευρεί

αι δυνατότητες διά τήν μελλονικήν aνάπτυξιν τής συνερ

γασίας ταύτης καθώς καί τήν προθυμίαν των νά συσφίγ

ξουν μελλοντικώς τούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ τών δύο 

συμμάχων χωρών. 

>>Κατά τήν διάρκειαν, επίσης, τών συνομιλιών, εγένετο 

aνταλλαγή aπόψεων εν σχέσει καί πρός τό πρόβλημα τής 

Κύπρου. Αί δύο χώραι τονίζουν δτι είναι aνάγκη νά δοθή 

είς τό κυπριακόν ζήτημα μία είρηνική λύσις, εν άρμονί~ 

πρός τούς πόθους του πληθυσμού τής Κύπρου καί πρός τό 

συμφέρον τής είρήνης καί τής διεθνούς συνεργασίας. 

>>'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις, &ναχωρουσα aπό 

τήν aρχήν, καθ' ijν οί λαοί εχουν τό δικαίωμα νά διαθέτουν 

εαυτούς, εκφράζει τήν είλικρινή αυτής συμπάθειαν πρός 

τόν πληθυσμόν τής Κ~πρου, καθώς καί τήν προθυμίαν της 
νά παράσχη εξ ϊσου καί είς τό μέλλον τήν l'jθικήν καί 

πολιτικήν αυτής ύποστήριξιν είς πάσαν εποικοδομητικήν 

προσπάθειαν εν ττJ αναζητήσει ένός δικαίου διακανονι

σμου αυτοu του ζητήματος. 

>>Αί δύο Κυβερνήσεις, εχουσαι συνείδησιν τής χρησιμό

τητας τής Βαλκανικής Συμμαχίας ώς παράγοντος είρήνης, 

συμφωνούν επί τής &νάγκης δπως καί οί τρείς μετέχοντες 

αυτής καταβάλουν νέας προσπαθείας \:να &ξιοποιηθή πλή

ρως ή τριμελής συνεργασία. Διά νά επιτευχθή ό σκοπός 

αυτός, θεωροuν δτι ό πλέον aποτελεσματικός τρόπος συ-

νίσταται είς τήν εξάλειψιν τών αίτίων τά όποία εγέννησαν 

τάς δυσχερείας του παρόντος. 

>>Τά δύο μέρη θεωρουν ώς πολύ σοβαρά τά γεγονότα, τά 

όποία εξετυλίχθησαν τόν τελευταίον καιρόν καί τά όποία 

aπέληξαν είς τήν επιδείνωσιν τών διεθνών σχέσεων. Δια

δηλώνουν τήν κοινήν αυτών aποψιν, ή όποία συνίσταται 

είς τήν καταδίκη ν τής χρησιμοποιήσεως τής βίας ώς μεθό

δου ρυθμίσεως τών εκκρεμούντων διεθνών προβλημάτων. 

Τά δύο μέρη είναι τής γνώμης δτι ή πρόσφατος εξέλιξις 

τών γεγονότων &πέδειξεν &κόμη μίαν φοράν πόσον σπου

δαίον ρόλο ν δύναται νά διαδραματίση ό 'Οργανισμός 

'Ηνωμένων 'Εθνών ώς όργανον aποτελεσματικόν τής είρή

νης εν ττJ διευθετήσει τών επιμάχων &νά τόν κόσμον ζητη

μάτων. 'Εν τ ψ πνεύματι τούτφ αί δύο Κυβερνήσεις θά συ

νεχίσουν καταβάλλουσαι τάς εποικοδομητικάς αυτών προ

σπαθείας έπί τψ σκοπφ τής ενισχύσεως του 'Οργανισμού 

'Ηνωμένων 'Εθνών. 

>>Διεπιστώθη μεθ' {κανοποιήσεως δτι ή στενή συνερ

γασία μεταξύ τών δύο χωρών, ή στηριζομένη επί του αμοι

βαίου σεβασμού τών κοινωνικών συστημάτων αυτών καί 

είς τήν έδαφικήν αυτών ακεραιότητα καθώς καί είς τόν 

σεβασμόν τών ανειλημμένων διεθνών ύποχρεώσεων, aπέ

δειξε κατά τήν διάρκειαν τής προσφάτου διεθνοuς κρίσεως 
δλην τήν δύναμιν καί τήν σημασίαν της. 'Η συνεργασία 

αυτή θά aναπτυχθή περαιτέρω μελλοντικώς είς δλα τά πε

δία κοινοί) ένδιαφέροντος. 

>>Α{ λαβοuσαι εν Βελιγραδίφ χώραν συνομιλίαι κατέ

στησαν σημαντικώς εντατικοτέρας τάς προσπαθείας τών 

δύο Κυβερνήσεων πρός σταθεροποίησιν τών ύφισταμένων 

δεσμών, τοuθ' δπερ τελεί, επίσης, εν άρμονί~ μέ τούς βα

θυτέρους πόθους τών δύο λαών. 

>>Αί δύο Κυβερνήσεις συμφωνοuν έπί τής &νάγκης τής 

τακτικής aνταλλαγής aπόψεων μεταξύ τών πολιτικών αν

δρών τών δύο χωρών καί τής ένισχύσεως καί διευρύνσεως 

τής συνεργασίας αυτών είς δλα τά πεδία τά ένδιαφέροντα 

τούς δύο συμμάχους καί φίλους λαούρ>. 

Προτοϋ άναχωρήσει άπό τό Βελιγράδι, στίς 7' 
Δεκεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε στήν έφημε

ρίδα «Πολίτικ:ω> δτι ε{ναι «πολύ ίκανοποιημένος άπό 

τίς καρποφόρες καί είλικρινείς συνομιλίες [πού εlχε] 

μέ τόν πρόεδρο Πτο καί τούς συνεργάτες του», oi 
όποίές «Κατέδειξαν πόσον βαθείαι είναι αί ρίζαι τής 
έλληνογιουγκοσλαβικής φιλίας», κ:αί έξέφρασε άκ:ό

μη τήν ίκ:ανοποίησή του «διά τήν είλικρίνειαν καί 

τόν ρεαλισμό ν μέ τόν δποίον δ στρατάρχης Π το καί 

οί συνεργάται του άντιμετωπίζουν τά πολιτικά προ

βλήματα»· κ:αί, σέ άπάντηση ι'iλλου έρωτήματος, 

ύπογράμμισε: 

«Ή Κυβέρνησις τής Έλλάδος θά έξακολουθήση 

νά παρέχη πλήρη ύποστήριξιν είς τό δίκαιον αίτημα 

των Κυπρίων μετά τής αύτής σταθερότητος. Τό πρό

βλημα τής Κύπρου καί ή κρίσις τής Μ. 'Ανατολής 

είναι ζητήματα τά δποία συνδέονται μεταξύ των καί 

άμφότερα δύνανται νά έξηγηθοίiν διά τής άναχρονι
στικής στάσεως ώρισμένων δυνάμεων. Κατά συνέ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



236 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ 

πειαν, τά προβλήματα αυτά θά πρέπει νά εϋρουν τήν 

δέουσαν λύσιν των, συμφώνως πρός τάς άρχάς τού 

καταστατιιωύ χάρτου τού ΟΗΕ;;. 

τέλος, δήλωσε δτι άποβλέπει <ψέ αlσιοδοξίαν εlς 

τήν εξέλιξιν τής έλληνικής οΙκονομίας;; καί δτι «ή 

άνάπτυξις τής βιομηχανικής οΙκονομίας τής Γιουγ

κοσλαβίας θά ήδύνατο νά προκαλέση τόν φθόνον 

πολλών χωρών;;. 

Σέ συνομιλία του, έξάλλου, μέ τούς εκπροσώπους 

του έλληνικου τύπου, εύθύς μετά τήν εϊσοδό του στό 

έλληνικό εδαφος, ό Κ. Καραμανλής χαρακτήρισε τή 

στάση τής Γιουγκοσλαβίας «ώς aνευ δρων προσφο

ράν φιλίας;;· καί τόνισε : 

«'Εκατέρωθεν εχρησιμοποιήθη γλώσσα πλήρους 

εΙλικρινείας καί οϋτω επί θεμελιωδών ζητημάτων, 

τών σχέσεων καί τής πολιτικής τών δύο χωρών επε

τεύχθησαν τάχιστα ουσιαστικά άποτελέσματα. Πα

ραλλήλως, ή άμοιβαία ενημέρωσις επέτρεψε νά συ

ναχθούν πολύτιμα συμπεράσματα καί νά ληφθούν 

συγκεκριμέναι άποφάσεις διά τήν άπό κοινού άντι

μετώπισι ν τών προβλημάτων. 

;;Καθ' δλην τήν διάρκειαν τών συνομιλιών ουδέν 

σημείον ύπήρξεν επί τού όποίου δέν επετεύχθη συμ

φωνία. Οί Γιουγκοσλάβοι l:χουν ρεαλιστικήν άντί

ληψιν τής καταστάσεως καί κατενόησαν άμέσως τήν 

έλληνικήν aποψιν. Βεβαίως, άπέδιδαν καί άποδίδουν 

κεφαλαιώδη σημασίαν εlς τήν Βαλκανική ν Συμμαχί

αν, δπως aλλωστε καί .ή Έλλάς. Έν τούτοις, δέν 

εδίστάJαν νά άποδεχθούν τήν άντίληψιν τής έλλη
νικής Κυβερνήσεως, δτι θά ήτο ματαία καί aσκοπος 

πάσα προσπάθεια δραστηριοποιήσεως τού Βαλκανι

κού Συμφώνου, εάν δέν προηγηθή εκκαθάρισις τών 

προβλημάτων, τά όποία προέκυψαν εκ τής στάσεως 

τής Τουρκίας;;. 

Μέ εiδικότερη άναφορά στό Κυπριακό, ό Κ. Κα

ραμανλής δήλωσε δτι «είναι σταθερά ή άπόφασις τής 

γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως νά ύποστηρίζη εlς 

κάθε περίστασιν καί πρός πάσαν κατεύθυνσιν τόν 

άγώνα aυτοδιαθέσεως τών Κυπρίων, άσκούσα πρός 

τούτο καί δλην τήν επιρροή ν της επί τών Κυβερνή

σεων τών χωρών μεθ' ών συνδέεται φιλικώς;;. 

Κατά τή διεύλευσή του άπό τή Θεσσαλονίκη, ό Κ . 

Καραμανλής άπηύθυνε, σέ συγκέντρωση όπαδων του 

στό σιδηροδρομικό σταθμό, τόν άκόλουθο χαιρετι

σμό: 

«'Επανερχόμενος εlς τήν Έλλάδα, είμαι ευτυχής 

διότι δύναμαι νά διαβεβαιώσω τόν έλληνικόν λαόν 

δτι εlς τήν πρωτεύουσαν τής φίλης καί γείτονος 

Γιουγκοσλαβίας επετελέσθη l:ργον πολύτιμον. Είχα 

τήν τιμήν νά διεξάγω εκεί χρησίμους συνομιλίας μέ 

τόν άρχηγόν τού γιουγκοσλαβικού Κράτους; στρα-

τάρχην Πτο, καί τούς επιλέκτους συνεργάτας του. 

Κατά τάς συνομιλίας αυτάς διεπιστώθη ή σταθερό

της, άλλά καί ή χρησιμότης τής έλληνογιουγκοσλα

βικής φιλίας, εν μέσφ τής παρούσης διεθνούς κρίσε

ως. Τάς συνομιλίας, αϊτινες διεξήχθησαν εν μέσφ 

φιλικής άτμοσφαίρας, εχαρακτήρισεν έκατέρωθεν ή 

έντιμότης καί ή άπόλυτος εΙλικρίνεια. Διεπιστώθη 

κατά τάς συνομιλίας αυτάς δτι ύπάρχει άπόλυτος 

σύμπτωσις άπόψεων τόσον δσον άφορα τήν εκτίμη

σιν τής παρούσης διεθνούς καταστάσεως, δσον καί 

τού ρόλου τόν όποίον ή φιλία τών δύο χωρών δύνα

ται νά παίξη επ ' άγαθφ τής εlρήνης τής Βαλκανικής 

καί γενικώτερον τής παγκοσμίου εlρήνης. 'Εν όλί

γοις, δύναμαι νά σaς διαβεβαιώσω δτι επανέρχομαι 

άπολύτως ίκανοποιημένος καί μέ τήν βαθείαν πεποί

θησι ν δ τι επετέλεσα εργον σημαντικό ν καί χρήσιμο ν 

διά τήν 'Ελλάδω;. 

τέλος, κατά τή διέλευσή του άπό τή Λάρισα, ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός είχε τήν εύκαιρία νά συνο

μιλήσει μέ τοπικούς παράγοντες γιά τήν οiκονονο

μική κατάσταση τής χώρας: 

«Χαρακτηριστικόν τής οΙκονομικής σταθερότη

τος τής χώρας είναι δτι, κατά τήν διάρκεια τών τε

λευταίων γεγονότων εlς τό Σουέζ καί τήν Ουγγαρία ν, 

ουδεμία άνησυχία προεκλήθη εiς τό κοινόν, ένώ άν

τιθέτως εiς aλλας χώρας εσημειώθη άκόμη καί άπό

κρυψις τροφίμων. Τούτο άποδεικνύει δτι τό κοινόν 

έχει εμπιστοσύνην εlς τήν Κυβέρνησιν. Ή aνοδος 

τής τιμής τής χρυσής λίρας δέν ύ'Jφείλετο εiς εσωτε

ρικούς λόγους άλλά εlς τήν άνατίμησίν της εlς τήν 

διεθνή άγοράν. 'Έτερον χαρακτηριστικόν τής οΙκο

νομικής σταθερότητος είναι, επίσης, δτι κατά τήν 

διάρκειαν τών γεγονότων αυτών εσημειώθη πτώσις 

τού τιμαρίθμου κατά 0,50%;;. 

'Η έπίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργου στή 

Γιουγκοσλαβία καί οί συνομιλίες του μέ τόν τίτο 

προκάλεσαν τό εύρύτερο διεθνές ενδιαφέρον. 'ο 

ήμερήσιος τύπος καί οί επίσημοι ραδιοσταθμοί, ίδι

αίτερα στή δυτική Εύρώπη, μετέδωσαν περιλήψεις 

των λόγων καί των δηλώσεών του στό Βελιγράδι, 

ένω, παράλληλα, δημοσιεύτηκαν άλλεπάλληλα σχό

λια , επικεντρωμένα στή διερεύνηση των προϋποθέ

σεων γιά τήν επαναδραστηριοποίηση του Βαλκανι

κου Συμφώνου. 

Σέ άρθρο στή γαλλική «Aurore», ό 'Ανρύ Μπε
ναζέ άποδίδει τή συνάντηση των δύο ήγετων στήν 

προσπάθεια του Βελιγραδίου νά επαναδραστηριο

ποιήσει τό Βαλκανικό Σύμφωνο, άμφιβάλλει δμως άν 

ή Τουρκία -είναι διατεθειμένη νά συμβάλει θετικά, 

εστω καί άν είναι περισσότερο εκτεθειμένη στίς πιέ

σεις τής ΕΣΣΔ· καί διερωτάται άν ή στάση αύτή 

όφείλεται στό Κυπριακό : 
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' Αλλά τό θέμα τής τουρκικής μειονότητας τής μεγαλο

νήσου, γιά τήν όποία ή Τουρκία aδιαφορουσε μέχρι πρό 

τινος, είναι εντελώς δευτερευον , σέ σχέση μέ τό θέμα τής 

κοινής aμυνας εναντι ενδεχόμενης επιθέσεως ... Χωρίς τήν 
αναβίωση του Βαλκανικου Συμφώνου κάθε aντίσταση 

εναντίον επιθέσεως στά Βαλκάνια είναι aδύνατη96 • 

Οί «Times» τοϋ Λονδίνου ύπογράμμισαν δτι «ή 
μετάβαση στό Βελιγράδι τοϋ Κ. Καραμανλή aποκτά 

iδιαίτερη σημασία ύπό τό φώς τής επικρατούσης εν

τάσεως στήν Κεντρική Εύρώπη, γιά νά καταλήξουν: 

. ο στρατάρχης τίτο, εχοντας ijδη διαφωνήσει μέ τό 
Κρεμλίνο, επιθυμεί «νά επαναδραστηριοποιήσει» τό Βαλ

κανικό Σύμφωνο μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας. Οί Γιουγκοσλάβοι ήγέτες αναγνωρίζουν δτι οί 

ελληνοτουρκικές διαφορές δέν είναι δυνατό νά διευθετη

θουν, aν προηγουμένως δέν επιλμθεί τό πρόβλημα τής Κύc 

πρου, θεωρουν τίς έλληνικές θέσεις πάνω στό θέμα ώς λο

γικές, μετριοπαθείς καί πλήρεις ρεαλισμου καί ελπίζουν 

δτι ή Μ. Βρετανία θά άποδεχτεί τήν aποψη τής 'Αθήνας . 

Καί σέ νεώτερο σχόλιό της, ή ίδια έφημερίδα 

συνδέει τήν &.ναβίωση τοϋ Βαλκανικοί> Συμφώνου μέ 

τήν έπίλυση τοϋ Κυπριακοί> : 

Είναι λογικό δτι ή αϋξηση τής διεθνους εντάσεως πρέ

πει νά καταστήσει μιά συμφωνία γιά τό Κυπριακό περισσό

τερο δυνατή aπό δσο πρό ένός ετους . v Αν τό νέο σύνταγμα 

[σχέδιο Ράντκλιφ] δημοσιευθεί, τρόπον τινά, aπομονωμέ

νο, ή aξία του, όσοδήποτε μεγάλη καί αν είναι, ύπάρχει 

πιθανότητα νά aγνοηθεί. Στήν περίπτωση πού οί νέες προ

τάσεις aποτελέσουν τμήμα ένός εποικοδομητικου σχεδίου, 

πού νά aφορά τόσο στήν Κύπρο δσο καί στήν εν γένει 

aμυνα τής Μεσογείου, τότε οί πιθανότητες γιά τήν aποδο

χή τους θά είναι πολύ μεγαλύτερες97 • 

'Από τό γιουγκοσλαβικό τύπο, ή «Πολίτικα» 

ύπογράμμισε δτι οί έλληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις 

είναι δυνατό «νά χρησιμεύσουν εiς τόν κόσμον ώς 

παράδειγμα δτι αί καθολικαί σχέσεις χωρών μέ δια

φορετικάς έσωτερικάς πολιτικάς συνθήκας καί δια

φορετικά συστήματα καθίσταται πραγματικότης»· 

καί τόνισε, &.κόμη, δτι οί έλληνογιουγκοσλαβικές 

συνομιλίες, πέρα &.πό τή σημασία τους γιά τήν ανά

πτυξη τών σχέσεων συνεργασίας στά Βαλκάνια, 

&.ποτελοϋν συμβολή στίς γενικότερες προσπάθειες 

γιά τήν έδραίωση τής εiρήνης. Εiδικότερα, σ' δ,τι 

&.φορά τό Κυπριακό, &.φοϋ αναφέρθηκε στήν άποψη 

τοϋ Κ. Καραμανλή, δτι «συνδέεται μετά τής γενικής 

κρίσεως εlς Μέση ν Ά νατολήν)), παρατήρησε: 

Έκτός τούτου, τό ενδιαφέρον διά τήν όρθήν λύσιν του 

Κυπριακου, τό όποίον δεικνύει ή Γιουγκοσλαβία, δέν άπο

τελεί μόνον εκφρασιν συμπαθείας, τήν όποίαν πάντοτε αι

σθάνεται διά τόν εθνικόν aγώνα τών μικρών λαών, aλλά 

προέρχεται καί εκ τής επιθυμίας νά εύρεθή διέξοδος εκ τής 

μεγάλης κρίσεως τής aπειλούσης νά επαναφέρη τόν κό

σμον εiς τήν διχόνοιαν καί τό μίσος98 • 

'Η «Μπάρμπα», σέ κύριο άρθρο, &.ναφέρει δτι τό 

κοινό ανακοινωθέν aνταποκρίθηκε σέ κάθε προσδο

κία : 

'Η συμφωνία εξεδηλώθη καί επί τών iδιαιτέρων προ

βλημάτων τών aφορώντων τάς δύο χώρας. 'Η Γιουγκο

σλαβία, εμφορουμένη aπό τόν πόθον τής εiρήνης καί τής 

φιλειρηνικής επιλύσεως τών διαφορών, θά παρέχη καί 

μελλοντικώς ύποστήριξιν εiς τάς προσπαθείας δπως τό 

Κυπριακόν λυθή συμφώνως πρός τάς δικαίας άξιώσεις του 

κυπριακοϋ πληθυσμοϋ καί συμφώνως πρός τό δικαίωμα τής 

aυτοδιαθέσεως του λαου . 
'Η συνεργασία στά πλαίσια τής τριμερους βαλκανική ζ 

συμμαχίας εχει προοπτικήν μακράς πνοής, ενώ αί τρέχου

σαι δυσκολία ι είναι παροδικαί, δπως επιβεβαιώνουν καί αί 

άποφάσεις τής πολιτικής ήγεσίας τών δύο χωρών99 • 

Θετική ήταν ή aπήχηση τής έπισκέψεως τοϋ Κ. 

Καραμανλή καί στό έπίπεδο τής έλληνικής κοινής 

γνώμης. 'Ενδεικτικά, ή «Καθημερινή», &.φοϋ έπιση

μαίνει δτι τό τελικό κοινό ανακοινωθέν, χωρίς νά 

εχει τίποτε τό συμβατικό, aποτελεί «aπόσταγμα τής 

πραγματικότητος εiς δ,τι &.φορά τήν διαμόρφωσιν 

τών έλληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, μέσα εiς τά 

πλαίσια κοινών συμφερόντων καί κοινών έπιδιώξε

ων», έντοπίζει σέ τέσσερα σημεία τήν iδιάζουσα ση

μασία του: εξαρση τής όλοκληρωμένης μορφής τών 

έλληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, Κυπριακό, Βαλ

κανική Συμμαχία, τοποθέτηση τών δύο χωρών aπέ

ναντι στά μεγάλα προβλήματα πού τροφοδοτοϋν τήν 

άγωνία καί τίς άνησυχίες τοϋ κόσμου γιά τό μέλλον 

τής εiρήνης. Καί καταλήγει μέ τή διαπίστωση δτι ή 

έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στό Βελιγρά

δι «εδωσε τήν εύκαιρίαν εiς ούσιαστικωτέραν ενί

σχυσιν τών φιλικών έλληνογιουγκοσλαβικών δε

σμών, οί όποίοι κατά τήν όρθήν κρίσιν τών aντικει

μενικών παρατηρητών, άποτελοϋν αύτήν τήν στι

γμήν τό μόνον φωτεινόν σημείον έπί τής εύρωπαϊκής 

ήπείρου» 100 • 

Σέ κύριο άρθρο, έξάλλου, <Πό Βήμα» έπιχειρεί νά 

άναλύσει τά αίτια πού όδήγησαν τή Γιουγκοσλαβία 

στήν aπομάκρυνση &.πό τόν ανατολικό συνασπισμό 

καί στή στροφή πρός τήν Δύση, μέ σύγχρονη &να

φορά στό γεγονός δτι ή 'Ελλάδα εχει &.νάγκη τής 

ύποστηρίξεως τών ούδέτερων χωρών γιά νά έξυπηρε

τηθοϋν πληρέστερα τά συμφέροντά της καί ύπο

γραμμίζει δτι τά aποτελέσματα τών συνομιλιών 

ύπήρξαν θετικά καί γιά τίς δύο πλευpές: ή Γιουγκοσ
λαβία άναγκάστηκε νά στηριχτεί καί πάλι στή Δύση 

καί, μέ τό σκοπό αύτό, έπιδίωξε νά ένισχύσει τή 

φιλία της μέ τήν 'Ελλάδα, φαινόμενο πού άποτελεί 

παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ κομμουνιστικής καί 

aστικής χώρας καί ή 'Ελλάδα είχε τήν &.νάγκη άμε

σης ύποστηρίξεως έναντίον τής Τουρκίας, ή όποία 

άπολαμβάνει τής ύποστηρίξεως τών Βρετανών καί 

τής aνοχής τών ΗΠΑ. 'Η ήθική καί πολιτική συμ-
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παράσταση πού δόθηκε μέ τήν καταδίκη τής τουρκι

κής πολιτικής άποτελεί σημαντικό κέρδος ιοι . 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

' Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Γ . Ράλλης, άναφέρεται, μέ άνακοινώσεις του, 

στήν πορεία του προγράμματος επενδύσεων: 

«Κατά τό δεύτερον έξάμηνον 1956, χάρις εiς τάς εξαι

ρετικώς εuνοϊκάς καιρικάς συνθήκας καί τήν εγκαιρον πα

ρά του ύπουργείου Συντονισμοί) χρηματοδότησιν, τό πρό

γραμμα επενδύσεων του ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων 

εξετελέσθη ώς aρχικώς είχε προβλεφθή . 

>>Τά εκτελεσθέντα εργα δδοποιίας καί εγγειοβελτιωτι

κά εχουν εν γενικαίς γραμμαίς ώς κάτωθι: 

))Συνεχίσθη ή εκτέλεσις τών κάτωθι μεγάλων εργων μέ 

τάς εναντι έκάστου κατά προσέγγισιν δαπάνας . 

))I) 'Αντιπλημμυρικά εργα 'Έβρου 15.000.000, 2) ' Αξι

οποίησις πεδιάδος Θεσσαλονίκης 36.000.000, 3) ' Αντι

πλημμυρικά εργα Στρυμόνος 11 .500.000, 4) 'Υδραυλικά 
εργα Θεσσαλίας 8.000.000, 5) 'Αξιοποίησις Παρακαρλίου 
περιοχής 4.000.000, ?) 'Αποξηραντικά εργα Λαψίστης 
7.000.000, 7) 'Αξιοποίησις πεδιάδος 'Αχελώου 8.000.000 
δραχμαί. 

>>'Επίσης συνεχίσθη ή εκτέλεσις 17 μικροτέρων εγγει
οβελτιωτικών εργων, δαπανηθέντος συνολικώς διά ταiJτα 

ποσου 20.000.000 δρχ . περίπου . 

))Κατά τό αuτό χρονικόν διάστημα ηρξατο η εκτέλεσις 

έπτά νέων εργων, δαπανηθέντος διά ταiJτα συνολικώς πο

σου 4.500.000 δραχμών . 

))τέλος, κατά τό έξάμηνον τοiJτο διετέθη πίστωσις πε

ρίπου 9.000.000 δρχ. διά τήν εκτέλεσιν 62 μικρών επειγού
σης φύσεως aντιπλημμυρικών εργων καί διετέθη ποσόν 

8 .200.000 .δρχ. συνολικώς διά τήν συντήρησιν τών εκτελε

σθέντων εγγειοβελτιωτικών εργων. 

)) Έδαπανήθησαν εν συνόλφ δρχ . 104.228.000 δι' εργα 
δδοποιίας ώς κάτωθι: Διηνοίχθησαν νέοι δδοί μήκους 54 
χλμ . μεταξύ τών δποίων είναι καί αί λεωφόροι : 

>> I. Βουλιαγμένης-Σουνίου. Τής δδου ταύτης, δλικου μή

κους 45 χλμ. περίπου εχουν πλήρως κατασκευασθή τά 11 
πρώτα χλμ . , η δδοστρωσία ι'ίνευ aσφαλτικοί) τάπητος τών 

επομένων 18 χλμ . καί συνεχίζεται η διάνοιξις του τρίτου 

καί τελευταίου τμήματος πρός Σούνιον μήκους 16 χλμ., 
ούτινος ή πλήρης διάνοιξις καί πρώτη βατότης θά συντε

λεσθή εντός του 'Ιανουαρίου 1957. 
))Ή πλήρης τής δδου περαίωσις, μετά του άσφαλτικου 

τάπητος θά συμπέση μέ τάς aρχάς του φθινοπώρου 1957. 
>>'Η δδός πρόκειται νά εξυπηρετήση κατά τό πλέον πρό

σφορον τρόπον τήν τουριστικήν κίνησιν τής περιοχής 

πρωτευούσης, θεραπευομένης μιας καταφ,ανοiJς ελλείψεως 

τής περιοχής . 

))2. Λαρίσης-Τεμπών-Κατερίνης-Θεσσαλονίκης. 

))3. 'Αρδανίου-Τουρκικά σύνορα. 
>> ' Εξ ι'ίλλου διεπλατύνθησαν καί εβελ τιώθησαν δδοί επί 

μήκους χλμ . 124, εν αίς καί αί : Τριπόλεως-Καλαμών, Μεσ

σήνης-Πύργου, Τρικάλων- ' Ιωαννίνων, Χαλκίδος-Αiδη

ψοiJ, Βόλου-Πηλίου, Καλαμών-Σπάρτης. 

))Περαιτέρω κατεσκευάσθησαν δδοστρώματα επί μή-

κους 294 χλμ . , aσφαλτικαί επαλείψεις επί μήκους 104 χλμ . 

καί aσφαλτικοί τάπητες επί μήκους 103 χλμ., aνεκαινίσθη
σαν δέ δδοστρώματα άπλα επί μήκους 30 χλμ. τέλος εγένε
το η μελέτη χαράξεων νέων δδών επί μήκους 75 χιλμ. , εν 

ο{ς καί αί δδοί Πύργου-Κυπαρισσίας, ' Αμφιλοχίας-Βονί

τσης- ' Ακτίου, Παραλλαγή Καστανιάς καί ' Αγίου Κων

σταντίνου-Λειβανάτων. 

))' Αφ ' έτέρου εδαπανήθησαν εν συνόλφ 17.015.000 
δρχ. διά διαφόρους γεφύρας)) . 

'Επισημαίνοντας, εξάλλου, τήν πρόοδο πού επι

τελείται μέ στόχο τήν όλοκλήρωση των λιμενικών 

εργων στόν Πειραιά, ή «Καθημερινή» δημοσίευσε τό 

άκόλουθο σχόλιο: 

'Ο ύπουργός τών Δημοσίων 'Έργων κ . Ράλλης ύπε

γράμμισε προχθές δτι δ λιμήν του Πειραιώς τείνει νάκα

ταστή εφάμιλλος τών επαρκεστέρων λιμένων τής Μεσο

γείου . 'Η διαπίστωσις τοϋ κ . ύπουργοiJ είναι βάσιμος. Τά 

εργα τά όποία εξετελέσθησαν εiς τόν Πειραϊκόν λιμένα, 

χάρις εiς τήν πρωτοβουλίαν καί τόν προσωπικόν μόχθον 

του σημερινοί) πρωθυπουργοί), εκείνα τά όποία εκτελοiJν

ται ύπό τήν εποπτείαν του κ . Ράλλη σήμερον καί δσα 

εχουν προγραμματισθή διά τό μέλλον, προορίζονται νά 

παίξουν aποφασιστικόν ρόλον εiς τήν εξέλιξιν του πρώτου 

λιμένος τής χώρας . ' Η γείτων σημειωτέον -ή όποία ήτο 

έν κανονικij εγκαταλείψει μέχρι του 1952- άρχίζει ηδη νά 

αΙσθάνεται τήν aπόδοσιν τών εργων αύτών. 'Η κίνησίς της 

εχει τονωθή, η άνεργία εχει περιορισθή καί τό εμπόριόν 

της εχει αuξήσει . Βέβαιον είναι δτι καλύτερα ι ήμέραι άνα

μένουν τόν Πειραιaιο2. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Αναλύοντας, κατά τήν ύπουργική Σύνοδο του 

ΝΑΤΟ, τίς έλληνικές θέσεις πάνω στό γενικότερο 

πρόβλημα τής Μέσης 'Ανατολής, ό Ε. 'Αβέρωφ, ώς 

εκπρόσωπος τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ύποστη

ρίζει δτι ή Δύση πρέπει νά συμφιλιωθεί μέ τό φαινό

μενο τής εθνικής άφυπνίσεως του άραβικου κόσμου . 

'Η διασφάλιση τής είρήνης μεταξύ ' Αράβων καί 

'Ισραήλ όφείλει νά άποτελέσει τήν άμεση επιδίωξη 

τής Δύσεως. 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Βρετανός ύπουργός τών 'Αποικιών, Λέννοξ 

Μπόυντ, επισκέπτεται εσπευσμένα τήν 'Αθήνα καί 

έπιδίδει στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τό τελικό σχέ

διο του «φιλελευθέρου συντάγματος)) πού έξήγγειλε . 

Τό κείμενο έκπόνησε καί, στίς 14 Νοεμβρίου, ύπέ
βαλε στήν βρετανική Κυβέρνηση ό λόρδος Ράν

τκλιφ, ό όποίος καί είχε σχετικά έξουσιοδοτηθεί άπό 

τόν 'Ιούλιο του 1956. Μετά τήν ύποβολή, τό σχέδιο 
συζητήθηκε στό βρετανικό 'Υπουργικό Συμβούλιο, 

στίς 11 καί 12 Δεκεμβρίου, καί εγινε καταρχήν δε
κτό. 

Τό κείμενο τής σχετικής εκθέσεως του λόρδου 
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'Ο Βρετανός ύπουρyός τών 'Αποικιών Αέννοξ Μπόυντ, 

μεταξύ συνεργατών του, κατά τήν lπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 
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Ράντκλιφ είχε ύποβληθεί στόν 'Έλληνα ύπουργό 

τών 'Εξωτερικών, καθώς καί στούς όμολόγους του 

τής Τουρκίας καί των ΗΠΑ, τήν παραμονή τής έπι

σκέψεως του ύπουργου τών 'Αποικιών. 

Στήν έπίσκεψη καί στό περιεχόμενο τών συνομι

λιών του Λέννοξ Μπόυντ μέ τούς 'Έλληνες iθύνον

τες άναφέρεται συνοπτικά ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής, 

σέ μεταγενέστερο πρόχειρο σημείωμα: 

«Τήν 14ην Δεκεμβρίου 1956 καί μετά 24ωρον 
προειδοποίησιν, 'μέ έπεσκέπτετο ό ύπουργός τών 

'Αποικιών διά νά θέση ύπ' δ ψι ν μου τό σύνταγμα, τό 

όποίο ν είχε καταρτίσει κατ' έντολήν τής άγγλικής 

Κυβερνήσεως ό λόρδος Ράντκλιφ. Τήν αύτή ν δέ ήμέ

ραν συνεκροτήθη εύρεία σύσκεψις, κατά τήν όποίαν 

ό 'Ά γγλοζ ύπουργός άνέπτυξε τά πλεονεκτήματα του 

προτεινομένου σχεδίου. 'Από τάς άπαντήσεις δμως 

πού lδωσε εiς δύο βασικά μου ερωτήματα, άπεδεικνύ

ετο δτι τό σχέδιον δχι μόνον δέν προσέφερεν λύσιν, 

άλλά δτι όδηγουσε εiς διχοτόμησιν. Οϋτω, δταν τόν 

fιρώτησα, "τό σχέδιον άσχολείται μέ τήν αύτοκυ

βέρνησιν, τί θά γίνη δμως μέ τήν αύτοδιάθεσιν;", 

μου άπήντησε ώς άκολούθως: ''τήν προσεχή Τε

τάρτην, δηλαδή μεθαύριον, πού ή Κυβέρνησις θά 

άνακοινώση τό σχέδιον εiς τήν άγγλικήν Βουλή ν, θά 

τό συνοδεύση μέ τήν κάτωθι δήλωσιν: 'Εφόσον θά 

λειτουργή τό σύνταγμα τουτο κανονικώς καί επιτυ

χώς καί δταν αί διεθνείς συνθήκαι τό επιτρέψουν, 

τότε θά επανεξετάσu1μεν τήν εφαρμογήν τής αύτοδι
αθέσεως. Καί λόγω τών δυσχερειών του προβλήμα

τος, δταν lλθη ό χρόνος τής επανεξετάσεως αύτου, 

τότε θά όδηγηθώμεν άπό τήν άρχήν δτι καί οί Τουρ

κο ι τής Κύπρου, ούχί όλιγώτερον άπό τούς 'Έλλη

νας Κυπρίους, θά πρέπει καί αύτοί νά άπολαύσουν 

τής άρχής τής αύτοδιοικήσεως". 

»Εiς aλλην ερώτησίν μου "aν ή άγγλική Κυβέρ

νησις προτίθεται νά ελευθερώση τόν Μακάριον, ή 

σύμπραξις του όποίου ήτο άπαραίτητος εiς οίανδή

ποτε λύσιν του Κυπριακου", ό κ. Μπόυντ άπήντη

σεν ώς άκολούθως: "Βεβαίως, ούδέποτε εσκέφθημεν 

δτι θά ή το συνεχής ή εξορία του, άλλά εφόσον διαρ

κεί ή τρομοκρατία εiς τήν νήσο ν, δέν τίθεται ζήτημα 

επανόδου του καί εφόσον δέν εξασφαλίζεται καί δέν 

επικρατεί ή τάξις καί ή ήσυχία είς τήν νήσον. Άλ

λά, πάντως, άντιμετωπίζομεν τήν επάνοδόν του. 

'Έχομεν ύπ' δψιν νά τόν άφήσωμεν ελεύθερον μόνον · 

δταν άποδοκιμάση τήν τρομοκρατίαν είς τήν vήσον. 

'Έχομεν άκλονήτους άποδείξεις δτι lχει άνάμιξιν είς 

τάς δολοφονίας καί δτι εάν τόν άφήσωμεν ελεύθε

ρον, δύναται άπ ' δπου καί aν μεταβή, νά βοηθή εlς 

τήν εκτέλεσιν τών δολοφονιών, ενώ άπό τάς Σεϋχέλ

λας δέν δύναται νά τό κάμη ". 'Επί τής άπαντήσεώς 

του δέ αύτής άγανακτήσας lκανα τήν άκόλουθον πα

ρατήρησιν: "Δέν παραδέχομαι τά περί άναμίξεως του 

Μακαρίου εiς δολοφονίας. "Επειτα είναι πολύ διά

φορος ό τρόπος μέ τόν όποίον άντιμετωπίζει έκατέ

ρα τών πλευρών τό θέμα του άγώνος τών Κυπρίων. 

Άλλέως τό βλέπουν οί 'Έλληνες καί άλλέως τό βλέ

πουν οί 'Άγγλοι. 'Εκείνο τό όποίον λέγετε εσείς 

τρομοκρατία ν, οί 'Έλληνες τό θεωρουν άπελευθερω

τικόν άγώνα ". 
»Μετά τήν σύσκεψιν, συνεκάλεσα τό Ύπουργι

κόν Συμβούλιον, τό όποίον άπεφάσισεν δπως χαρα

κτηρισθή άπαράδεκτον τό προταθέν σύνταγμω>103• 

'Αναλυτικά, τό πρακτικό τής συνομιλίας του 

Λέννοξ Μπόυντ μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό άναφέ

ρει τά άκόλουθα: 

«Λ. Μπόυντ : Κύριε πρόεδρε, θά έπεθύμουν νά σiiς κατα

τοπίσω έπί των λαβόντων χώραν πρίν aρχίσει τήν σύντα

ξιν τοϋ συντάγματός του ό λόρδος Ράντκλιφ, τόν παρελ

θόντα Σεπτέμβριον . 

»Αί κύριαι βάσεις έπί τών όποίων ούτος έστηρίχθη η 

μάλλον αί όδηγίαι, αί όποίαι τφ εδόθησαν, ήσαν νά προ

τείνη εν σύνταγμα μέ βάσιν τό σημερινόν καθεστώς, σύν

ταγμα, δηλαδή, δι' ού παρέμενε ή Κύπρος ύπό τήν βρετα

νική ν κυριαρχίαν. 

»'Εζητήθη παρ' αύτοϋ έπίσης νά συντάξη εν σχέδιον 

συντάγματος, εις τό όποίον θά έθεσπίζετο ή μεγαλυτέρα 

δυνατή αύτοκυβέρνησις, μέ τήν διαφοράν δτι, διατηρουμέ

νης τής βρετανικής κυριαρχίας, δέν θά περιελάμβανεν εις 

τήν αύτοκυβέρνησιν τά θέματα τfjς έξωτερικfjς aμύνης, τfjς 

εσωτερικής aσφαλείας καί των εξωτερικών ύποθέσεων. 

Κατά τά dλλα δμως έζητήθη aπό αύτόν -έκτός aπό τάς 

εξαιρέσεις αύτάς- νά συντάξη εν σύνταγμα, τό όποίον θά 

έφρόντιζε ά\στε νά ρυθμίζεται ή ζωή γενικώς τών Κυπρίων 
κατά τρόπον δσον τό δυνατόν φιλελεύθερον. Δέν θέλω νά 

είμαι έγώ μόνον δ όμιλητής σήμερον έδώ. Θά μοϋ έπιτρέ

ψητε νά σiiς ζητήσω τάς aντιδράσεις σας έπί τοϋ κειμένου . 

Πρό τούτου δμως θέλω νά σiiς ύπομνήσω πώς έτίθεντο τά 

ζητήματα κατά τάς περασμένας συζητήσεις, είτε τάς τρι

μερείς τοϋ Λονδίνου, είτε κατόπιν μεταξύ τοϋ διοικητοϋ 

τής νήσου καί τοϋ Μακαρίου. 

»'Υπάρχει κυρίως τό Ι:ξfjς σημείον, έπί τοϋ όποίου 

όφείλω νά έπισύρω τήν προσοχήν σας. Είναι τό ζήτημα 

τfjς πλειοψηφίας καί τής αναλογίας, ή όποία πρέπει νά 

δοθfj εις τήν πλειοψηφίαν τών 'Ελλήνων έν σχέσει μέ τήν 

τουρκικήν μειονότητα. 

»Εις τό παρελθόν έγίνετο λόγος περί πλειοψηφίας τών 

αίρετών μελών έν τiJ ΒουλiJ. Δέν καθωρίζετο δμως δτι ή 

αίρετή αύτή πλειοψηφία θά ήτο έλληνική, άπλώς έλέγετο 

δτι ή πλειοψηφία θά είναι αίρετή . Τώρα δμως δ λόρδος 

Ράντκλιφ καθορίζει δτι θά είναι έλληνική ή έκλεγησομένη 

πλειοψηφία. Δέν ήθελήσαμεν νά Ι:τοιμάσωμεν ήμείς σχέ

διον εις τόν λόρδον. Ήθελήσαμεν νά συντάξη έκείνος 

ελευθέρως τό ιδικόν του καί νά καταλήξη εκείνος εις τά 

συμπεράσματα τά ιδικά του, dνευ ούδεμιiiς επιδράσεως aπό 

μέρους μας, δσον aφoρii τήν πλειοψηφίαν. 

»Καί τώρα, δπως θά ϊδητε, κατέληξεν δ ίδιος δ λόρδος 

εiς τό συμπέρασμα δτι θά πρέπει νά ύπάρξη έλληνική 

πλειοψηφία . 
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»Προβλέπει δτι θά ύπάρχη μία Βουλή, ή όποία θά 

aπαρτίζεται &πό 36 μέλη. 'Εξ αύτών τά εξ (6) θά aντιπρο
σωπεύουν τάς μικράς μειονότητας, ήτοι τούς Μαρωνίτας, 

ώρισμένους 'Αρμενίους καί εvα μεγάλο μέρος τών Βρετα

νών, οί όποίοι ζouv είς τήν νήσον καί οί όποίοι δέν θά 

εχουν liλλο κανέν δικαίωμα, οϋτε θά δύνανται νά επηρεά

σουν liλλως τάς aποφάσεις τής Βουλής. " Αλλοι εξ (6) θά 
όρίζωνται &πό τήν Κοινότητα τών Τούρκων. Δι' αύτόν τόν 

σκοπόν ή δλη νήσος χωρίζεται είς εξ τμήματα, είς εξ περι

φερείας, εκ τών όποίων κάθε μία θά εκλέγη καί εvαν Τοuρ

κον &ντιπρόσωπον. Δι' αύτόν τόν σκοπόν όί ψηφοφόροι 

Τοuρκοι θά είναι εγγεγραμμένοι είς τόν ίδικόν των εκλογι

κόν κατάλογον καί δέν θά δύναται νά γίνη μεταφορά ψη

φοφόρων &πό τόν κατάλογόν των αύτόν είς τόν γενικόν 

κατάλογον. 'Απομένουν 24 μέλη, τά όποία θά εκλέγωνται 
&πό δλους τούς εκλογείς τής Κύπρου, εξαιρουμένων βε

βαίως τών Τούρκων εκλογέων, οί όποίοι θά εκλέξουν τούς 

{δικούς των βουλευτάς. 'Ώστε λογικώς προϋποτίθεται δτι 

ολοι αύτοί οί 24 θά είναι 'Έλληνες Κύπριοι, rοστε κατά τό 
τέλος τής ήμέρας τών εκλογών θά εχωμεν 24 aντιπροσώ
πους, οί όποίοι θά aντιπροσωπεύουν τούς 'Έλληνας τής 

Κύπρου, καί I 2 έτέρους, εκ τών όποίων εξ θά είναι Τοuρκοι 
καί οί liλλοι εξ aντιπρόσωποι τών liλλων μειονοτήτων τής 

Κύπρου . 'Εξ αύτών τών 36 ό διοικητής τής νήσου θά εκλέ
ξη τόν πρωθυπουργόν καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι θά εκ λέ

ξη τόν τυχόντα τής μείζονος ύποστηρίξεως &πό τούς ψη

φοφόρους καί &φοu οϋτως εχει τοuτο, ό διορισθησόμενος 

επεται δτι θά είναι 'Έλλην τής Κύπρου. 

»Πρωθυπουργός: Κατ' άνάγκην θά είναι έκ τών έκλε

γέντων ό πρωθυπουργός; "Η μήπως δύναται νά διορισθή ώς 

πρωθυπουργός καί πρόσωπον μή έκλεγέν ώς βουλευτής; 

»Λ . Μπόυντ: Είναι λογική προϋπόθεσις δτι πρέπει νά 

είναι είς aπό τούς εκλεγέντας, διότι διά νά τύχη τής μεγα

λυτέρας ύποστηρίξεως τών ψηφοφόρων σημαίνει δτι θά 

πρέπει νά εχη εκλεγή. 

»Πρωθυπουργός: Άπό εν βλέμμα πού Ξρριψα έπί τοv 

συντάγματος aπεκόμισα τήν έντύπωσιν ότι, ένώ διά τούς 

'Έλληνας ύπουργούς λέγει ότι θά εlναι κατ' άνάγκην μέλη 

τής Βουλής, διά τόν πρωθυπουργόν δέν τό λέγει. 

»Λ. Μπόυντ: Είναι σαφές καί λογικόν δτι αύτός πού θά 

εχη τήν μεγαλιιτέραν ύποστήριξιν εν τΌ ΒουλΌ θά διορίζε

ται καί πρωθυπουργός καί θά είναι μέλος του Κοινοβουλί

ου . Περί τοu τελευταίου τούτου δύναμαι νά σaς δώσω κα

τηγορηματικήν διαβεβαίωσιν. ·Ο πρωθυπουργός θά ύπο

δείξη τούς εξ συναδέλφους του. Δι' αύτό τό • Υπουργικόν 
Συμβούλιον θά &ποτελήται εξ έπτά μελών. Θά ύπάρξη καί 

είς ογδος ύπουργός, ό όποίος θά είναι ύπουργός "Ανευ Χαρ

τοφυλακίου διά τάς τουρκικάς ύποθέσεις καί ό όποίος θά 

διορίζηται &πό τόν διοικητήν. Τά μόνα καθήκοντα του 

Τούρκου θά είναι νά φροντίζη διά τάς ύποθέσεις τής τουρ

κικής Κοινότητος, ύποθέσεις φιλανθρωπικοί> περιεχομέ

νου, θρησκευτικοί>, ίστορικοu κ .λ. π. 

»Πάντοτε ή έλληνική Κυβέρνησις παρεδέχθη δτι θά 

φροντίση δπως τά τουρκικά συμφέροντα διαφυλάσσονται. 

·Η τουρκική μειονότης ήλπισεν δτι θά επιτύχη τήν εξα

σφάλισιν τών δικαιωμάτων της διά δύο τρόπων: πρώτον 

έάν είχεν ϊσην εκπροσώπησιν εiς τήν Βουλήν καί δεύτερον 

εάν ύπήρχε καί δευτέρα Βουλή, δπου δέν θά επλειοψήφουν 

οί 'Έλληνες. ·Ο λόρδος κατέληξεν εiς τό συμπέρασμα δτι 

ούδεμία τών προτάσεων τούτων l'jδύνατο νά γίνη δεκτή. 

Καί τούς λόγους διά τούς όποίους δέν εδέχθη τάς προτά

σεις ταύτας θά τούς εϋρητε εiς τό πρώτον μέρος τής εκθέ

σεώς του, ή όποία είναι όμολογουμένως πολύ καλά συντε

ταγμένη . 

»'Αντί αύτών τών εγγυήσεων, τάς όποίας είχε ζητήσει 

ή Τουρκία, δίδεται σειρά liλλων εγγυήσεων, αί όποίαι δια

σφαλίζουν τά δικαιώματα τών Τούρκων. Ούτοι δύνανται νά 

προσφεύγουν είς τό 'Ανώτατον Δικαστήριον καί είς εν 

είδος Συμβουλίου τής 'Επικρατείας. 

»Τό ζήτημα τής συντάξεως τοu συντάγματος ήτο &καν

θώδες καί παρουσίαζε πολλάς aπόψεις καί δι, αύτό ό λόρ

δος &φέθη τελείως &νεπηρέαστος &πό τήν Κυβέρνησιν διά 

νά τό συντάξη δπως αύτός ήθελεν επί τΌ βάσει τών Ιδικών 

του άντιλήψεων. Δέν θά μοu είναι πολύ εϋκολον νά πείσω 

τούς Τούρκους νά δεχθοuν τάς &ρχάς, αί όποία ι προτείνον

ται διά τής εκθέσεως αύτή ς. 'Εκείνο τό όποίο ν σκοπεύω 

τώρα νά κάμω είναι νά ί:χω πρώτον μίαν συνομιλίαν μέ τόν 

Τοuρκον πρωθυπουργόν, ή όποία καί θά είναι άρκετά δύ

σκολος . Κατόπιν, τήν προσεχή Τετάρτην, θά δημοσιεύσω 

αύτήν τήν ί:κθεσιν είς τό Λονδίνον. Συγχρόνως μέ τήν δη

μοσίευσιν τής εκθέσεως Ράντκλιφ, τήν προσεχή Τετάρτην, 

θά άναγγείλω είς τήν Βουλή ν τών Κοινοτήτων δτι ή &γγλι

κή Κυβέρνησις υίοθετεί αύτήν τήν εκθεσιν. 

»'Αναγνωρίζω δτι καί σείς, κύριε πρόεδρε, θά ί:χητε 

σχετικώς καί liλλα πολιτικά προβλήματα νά χειρισθήτε 

δπως καί ήμείς εΙς τό Λονδίνον καί επιθυμώ νά πιστεύσητε 

δτι εχω επίγνωσιν τών προβλημάτων σας, δπως καί σείς θά 

πρέπει νά εχητε επίγνωσιν τών προβλημάτων τά όποία 

εχομεν καί ήμείς νά άντιμετωπίσωμεν. 

»'Αμέσως σκέπτομαι δτι θά σaς ε ρωτήσουν τί φρονεί ό 

'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επί τών προτάσεων αύτών. Δι ' 

αύτό προτίθεται ή &γγλική Κυβέρνησις δπως τήν προσεχή 

Τετάρτην ύποβληθή ή εκθεσις εiς τόν , ΑρχιεπίσκοποΥ καί 

πρός τόν σκοπόν αύτόν θά εύρίσκεται εvας ύπάλληλος του 

γραφείου μου είς τάς Σεϋχέλλας ώς καί εvας διερμηνεύς διά 

νά τήν ύποβάλουν εΙς τόν Μακάριον. 'Ίσως τώρα, εϊτε 

ύμείς προσωπικώς εϊτε οί συνάδελφοί σας θά εϊπουν δτι, 

επειδή ό 'Αρχιεπίσκοπος εύρίσκεται μακράν &πό τά πρά

γματα θά ήθελε πρίν &ποφανθή νά συνομιλήση μέ κάποιον. 

Βεβαίως δέν θά ήτο δυνατόν ό Μακάριος νά συναντηθή καί 

πάλιν μέ τόν διοικητήν τής Κύπρου καί νά άρχίση εκ νέου 

συνομιλίας θά προέτεινα δμως κάποιον liλλov τρόπον . 

'Εάν τήν Τετάρτην ό Μακάριος εiπή είς τόν ύπάλληλόν 

μου, ό όποίος θά μεταβή πρός συνάντησίν του, δτι ήθελεν 

νά &κούση όρισμένους φίλους του &πό τήν Κύπρον, ήμείς 

εϊμεθα ετοιμοι νά παράσχωμεν κάθε εύκολίαν διά νά γίνη 

αύτή ή συνάντησις . 'Επίσης θά εϊμεθα πολύ πρόθυμοι, εάν 

κάποιος άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ήθελε νά μεταβή 

είς τάς νήσους Σεϋχέλλας διά νά όμιλήση μέ τόν 'Αρχιε

πίσκοπον, νά τόν βοηθήσωμεν είς τοuτο. Καί θά ή μην πρό

θυμος νά αναγγείλω καί τοuτο, έάν &πεφασίζετο, δταν θά 

άναγγείλω δσα &νέφερα είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων, 

τήν προσεχή Τετάρτην. Αύτό είναι τό εν ζήτημα. Θά ί:λθω 

καί είς τό δεύτερον: 'Επιθυμώ δμως νά τονίσω δτι τά προ

τεινόμενα &ποτελοuν τήν τελευταίαν ελπίδα ή όποία μaς 

δίδεται διά νά φθάσωμεν είς εν aποτέλεσμα, καί νά δυνη

θώμεν νά εξέλθωμεν aπό αύτήν τήν κατάστασιν στρέφον

τες τοϋ λοιποί> τήν κυβερνητικήν δραστηριότητα, τήν ίδι-
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κήν μας καί τήν iδικήν σας, καί πρός άλλα κρίσιμα ζητή

ματα, εσωτερικά καί διεθνή. 

»Θερμώς παρακαλώ τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα, δπως 

μή βιασθή νά λάβη άπόφασίν τινα, τήν παρακαλώ νά μή 

φανή πολύ άκαμπτος άπέναντι τών προτάσεων αυτών καί 

μαζί μας νά φροντίση νά εξετάση ποίας δυνατότητας προ

σφέρουν αί προτάσεις αυταί, ωστε νά ϊδωμεν εάν είναι δυ

νατόν εiς αυτήν τήν γραμμήν νά εύρεθή μία λύσις. 

»'Επειδή θά μείνω δλην τήν σήμερον ήμέραν καί αϋ

ριον ώρισμένας ωρας ενταϋθα, είμαι πρόθυμος, εάν ύπάρ

χουν σημεία κhί ζητήματα επί τών όποίων θά t']θέλατε νά 
μέ ερωτήσητε, ή οί άλλοι κύριοι οί όποίοι μαζί σας θά 

εξετάσουν τήν εκθεσιν, νά σaς δώσω εξηγήσεις. 

»Πρωθυπουργός: VΗθελα νά ευχαριστήσω τόν κ. ύπουρ

γόν, διότι ύπεβλήθη εlς τόν κόπον νά μέ έvημερώση έν 

σχέσει μέ τάς σκέψεις τι}ς Κυβερνήσεώς του. Θά ε{χα δμως 

νά παρατηρήσω δτι θά επρεπεν αυτή ή άνακοίνωσις τής 

έκθέσεως νά ε{χε γίνει προηγουμένως διά τής διπλωματι

κής όδού εlς τρόπον diστε νά δοθή καί εlς ήμίiς ή ευκαιρία 

νά διατυπώσωμεν τάς παρατηρήσεις μας, όπότε καί θά 

προέκυπτε τό ζήτημα έάν θά fδει νά γίνη η όχι ή σημερινή 

συνάντησις. Νομίζω δτι αυτή ή διαδικασία θά ήτα ή ένδε

δειγμένη, διότι σήμερον μίiς αΙφνιδιάζετε. 'Υπό τάς συνθή

κας αυτάς, δπως aντιλαμβάνεσθε, ούτε συζήτησις δύναται 

νά διεξαχθή ούτε προτίθεμαι νά διατυπώσω συγκεκριμένας 

παρατηρήσεις. 

»Λ . Μπόυντ: 'Ο σκοπός βεβαίως δέν ή το νά εχω μίαν 

άπάντησίν σας, ό σκοπός μου ήτο άπλώς μόνον νά σaς 

ενημερώσω καί κυρίως νά σaς παρακαλέσω δπως μ ή λάβη

τε μίαν άκαμπτον καί τελειωτικήν θέσιν άπέναντι αυτών 

τών προτάσεων πρίν τάς εξετάσητε μέ μεγάλην προσοχήν. 

»Πρωθυπουργός: Ά νεξαρτήτως δμως τούτου η θελα νά 

έρωτήσω, έάν, όμιλούντες περί λύσεως τού Κυπριακού, 

fχετε, έκτός τής προτάσεως αυτής τού συντάγματος, ύπ' 

όψιν καί άλλα θέματα καί άλλους δρους. Τό σύνταγμα, 

δηλαδή, ε{ναι τό σύνολον τής λύσεως η aποτελεί μέρος τής 

λύσεως καί fχετε καί άλλους δρους; 

»Λ. Μπόυντ: Είναι βεβαίως μέρος τοϋ δλου ζητήματος 

τό σύνταγμα. 'Αλλά δύναμαι νά άπαντήσω εiς οίονδήποτε 

άλλο σημείον θέλετε νά μέ ερωτήσετε σχετικώς. Θά άναγ

γείλω εiς τήν Βουλήν τήν προσεχή Τετάρτην καί κάτι τό 

όποίον θά εχη σχέσιν μέ τήν διεθνή τοποθέτησιν τοϋ ζητή

ματος. 'Υπάρχει ή δυσκολία δτι ό πρωθυπουργός μας μό

νον σήμερον πρόκειται νά έπιστρέψη άπό τάς Δυτικάς 'Ιν

δίας. Συμφωνεί άπολύτως μέ τά δσα σaς είπον σήμερον καί 

εϊμεθα εiς στενωτάτην επαφή ν καθ' δ λ ην τήν διάρκειαν 

τής άπσυσίας του. Διά τήν δήλωσιν, εiς τήν όποίαν θά 

προβώ τήν Τετάρτην, θά συνεργασθώ μέ τούς συναδέλφους 

μου δταν θά επιστρέψω εiς τό Λονδίνον σχετικώς καί πρός 

σημεία τινά επί τών όποίων θά όμιλήσω τώρα. Νομίζω δτι 

είναι λογικόν νά σaς άναφέρω τάς γενικάς γραμμάς τής 

δηλώσεως, τήν όποίαν θά κάμω. Θά εϊπω περίπου τά έξής: 

Τό Κοινοβούλιον θά γνωρίζη δτι εζητήσαμεν άπό τόν λόρ

δον Ράντκλιφ νά συντάξη αυτό τό σχέδιον τοϋ συντάγμα

τος. 'Η άγγλική Κυβέρνησις εδέχθη καί θά εφαρμόση τά 

προτεινόμενα, μόλις εξασφαλισθή ή τάξις καί ό νόμος καί 

εν τφ μεταξύ θά γίνουν δλα τά προκαταρκτικά διά τήν 

εφαρμογήν του. 'Επίσης, θά άναφέρω δτι ό λόρδος συνέ

ταξεν ω)τό τό σχέδιον ύπό τήν θεμελιώδη προϋπόθεσιν δτι 

κατά τό διάστημα τής εφαρμογής αυτοί> τοϋ συντάγματος ή 

Κύπρος θά παραμείνη ύπό τήν βρετανικήν κυριαρχίαν. Τό

τε θά στραφώ καί εiς τό ζήτημα τοϋ μέλλοντος. Βεβαίως, 

δέν θά εχω νά εξηγήσω εiς τό Κοινοβούλιον τάς δυσκολίας 

τάς όποίας εχομεν νά άντιμετωπίσωμεν, διότι τό Κοινοβού

λιον γνωρίζει τά άντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ έλλη

νικών καί τουρκικών Κοινοτήτων, θά εϊπω δτι εδέχθημεν 

ήδη τήν άρχήν τής aυτοδιαθέσεως καί θά τό επαναλάβω. 

Θά εξακολουθήσω τότε μέ τήν δήλωσιν δτι "εφ δσον θά 

λειτουργήση τό σύνταγμα τοϋτο κανονικώς καί επιτυχώς 

καί δταν αί διεθνείς συνθήκαι τό επιτρέψουν, τότε θά επα

νεξετάσωμεν τήν εφαρμογήν τής αυτοδιαθέσεως. Καί λόγω 

τών δυσκολιών τοϋ προβλήματος, δταν ελθη ό χρόνος τής 

επανεξετάσεως αυτοί>, τότε θά όδηγηθώμεν άπό τήν άρχήν 

δτι καί οί Τοϋρκοι τής Κύπρου, ουχί όλιγώτερον άπό τούς 

'Έλληνας Κυπρίους, θά πρέπει καί αυτοί νά άπολαύσουν 

τής άρχής τής αυτοδιαθέσεως". Καί τότε θά άναφέρω δτι ή 

διεθνής δψις αυτοί> τοϋ προβλήματος θά επιβάλλη νά εϊμε

θα εν στενij επαφij καί μετά τής έλληνικής καί μετά τής 

τουρκικής Κυβερνήσεως. Τοϋτο δέν άποτελεί σχήμα λό

γου άλλ' εννοώ δτι πραγματικώς πρέπει νά εύρισκώμεθα 

εiς στενήν φιλικήν επικοινωνίαν . 

»Σaς έξέθεσα τάς γενικάς γραμμάς τών δηλώσεών μου 

εiς τό Κοινοβούλιον. Εlναι περιττόν νά άναφέρω εδώ δτι 

θά είναι δυσχερής ή θέσις μου ενώπιον τοϋ άγγλικοϋ Κοι

νοβουλίου, εάν φθάση τίποτε εξ δσων σaς εξέθεσα εiς τήν 

Βουλήν τών Κοινοτήτων, πρίν προβώ εiς τήν ενώπιον αυ

τοί> εκθεσίν μου. Καί δσον άφορα τό ζήτημα τής δυνατότη

τας τών συνομιλιών μετά τοϋ Μακαρίου, εάν τίποτε άπ' 

αυτά γνωσθή, τότε θά καταστή άδύνατος εντελώς μία τοιαύ

τη συνομιλία μέ τόν Μακάριον, διότι δέν είναι μόνον οί 

iδικοί σας, άλλά καί οί iδικοί μας, οί όποίοι εχουν ϊσως καί 

περισσοτέρας άκόμη ευαισθησίας καί διαφοράς άπόψεων. 

»Πρωθυπουργός: 'Επιθυμώ νά σεβασθώ τήν παράκλη

σίν σας αυτήν, άλλά τό θέμα ε{ναι τούτο: 'Εφ' δσον άνε

κοινώθη διεθνώς δτι ό κ. Λέννοξ Μπόυντ fρχεται έδώ κο

μίζων τό σύνταγμα, δέν δύναμαι έρωτώμενος νά μή είπω τί 

σκέπτομαι έπί τού συντάγματος. Βέβαια, θά έπικοινωνήσω 

πρώτον μέ τούς συναδέλφους μου έν τφ Ύπουργικφ Συμ

βουλίφ διά νά τό συζητήσω. 'Αλλά δέν δύναμαι προκαλού

μενος νά μή εi'πω δτι μοί έδόθη τό σύνταγμα καί νά κάμω 

τάς παρατηρήσεις μου. 

»Λ. Μπόυντ: Βεβαίως δλα αυτά τά όποία σaς είπον εί

σθε άπολύτως ελεύθερος νά διαβιβάσητε εiς τούς συναδέλ

φους σας τοϋ 'Υ πουργικοϋ Συμβουλίου . Θά ή το άηθες νά 

ζητήσω κάτι τί τό άντίθετον, διότι είς τήν έλληνικήν Κυ

βέρνησιν άπευθύνομαι μέσω 'Υμών τοϋ άρχηγοϋ της . 

»Πρωθυπουργός: Βεβαίως εlναι φυσικόν, έφ' δσον διε

θνώς άνεκοινώθη δτι μοί έδόθη τό σύνταγμα, δτι, έρωτώ

μενος, δέν δύναμαι νά aπαντήσω: Δέν fχω νά είπω τίποτε! 

ΗΘέλω νά aποφύγω τάς παρεξηγήσεις καί λέγω δτι έφ' 

δσον άνεκοινώθη εlς όλόκληρον τόν κόσμον δτι μοί έπεδό

θη τό σύνταγμα, είναι άδύνατον εlς έμέ έρωτώμενον νά μ ή 

είπω τί σκέπτομαι έπί τού συντάγματος. Τώρα, έάν θά κάμω 

γενικάς παρατηρήσεις η λεπτομερείς, είναι κάτι τό όποίον 

θά κρίνω άπό τάς συζητήσεις, τάς όποίας θά fχω μέ τούς 

συναδέλφους μου. 

»Λ. Μπόυντ: Αυτό τό παραδέχομαι καί ουδαμώς θά αi

σθανθώ δτι επροδόθην. 'Η παράκλησίς μου δμως θά ήτο, 
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εφ . δσον θά είναι δυνατόν, νά aποφευχθή λεπτομερής περι

γραφή τοϋ συντάγματος τούτου . Νά γίνουν δηλώσεις άνα

βλητικαί τρόπον τινά: δτι, επί παραδείγματι, αuτό είναι 

aπόρρητον εγγραφον, δτι δέν εχει δλα εκείνα τά όποία θά 

ήθελεν ή έλληνική Κυβέρνησις, aλλ' δτι γίνεται μία επαι

νετική προσπάθεια διά τήν γεφύρωσιν τοϋ χάσματος τό 

όποίον εδημιουργήθη , δτι γίνεται μία προσπάθεια εiλικρι

νής πρός εξεύρεσιν λύσεως καί δτι θά l'jθέλατε προηγουμέ

νως νά γνωρίζητε ποία είναι ή γνώμη τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 

επ· αuτοϋ. Δέν θά l'jδυνάμην ποτέ νά παραπονεθώ εάν εύρί

σκετε δτι πρέπει νά δηλώσητε αuτά τά πράγματα. 

»Πρωθυπουργός : 'Εάν δέν ήρχετο τό θέμα είς τήν δη

μοσιότητα καί μοί έδίδετο τό σχέδιον διά τοϊί πρεσβευτοϊί, 

θά ήδυνάμην νά aποφύγω ανακοινώσεις έπί τοϊί παρόντος. 

Τώρα, τό ποίας παρατηρήσεις θά κάμω, περί τούτου θά 

aποφασίσω, aφοϊί aκούσω καί τό ' Υπουργικόν Συμβούλιον 

καί aφοϊί μελετήσω τό κείμενον. Θά ήθελα δμως νά έρωτή

σω: Ά ντιμετωπίζετε τό ζήτημα τijς aπελευθερώσεως τοϊί 

Μακαρίου; 

>>Λ . Μπόυντ: Βεβαίως. Οuδέποτε εσκέφθημεν δτι θά ήτο 

συνεχής ή εξορία του. 'Αλλ ' εφ' δσον διαρκεί ή τρομο

κρατία εiς τήν νήσον, δέν τίθεται ζήτημα επανόδου του καί 

εφ, δσον δέν εξασφαλίζεται καί δέν επικρατεί ή τάξις καί 

ή ήσυχία εν ττJ γήσφ. 'Αλλά, πάντως, aντιμετωπίζομεν τήν 

επάνοδόν του. 

>>Πρωθυπουργός : 'Εδώ διαφωνοϊίμεν. Διά νά είρηνεύση 

ή νijσος πρέπει νά δοθij λύσις πολιτική. VΕχω τήν γνώμη ν 

δτι οί Βρετανοί τοποθετοϊίν τό ζήτημα πρωθυστέρως: 'Η 

λύσις ή πολιτική εlναι έκείνη, ή όποία θά όδηγήση είς τήν 

εlρήνην. Διότι καί ή ίστορία καί ή λογική διδάσκουν δτι, 

δταν ύπάρχουν τοιαϊίται καταστάσεις, δίδεται ή πολιτική 

λύσις διά νά έπακολουθήση ή εΙρήνευσις. 

>>Λ. Μπόυντ : Δέν aντικρούω αuτήν τήν άρχήν, τήν πα

ραδέχομαι. Καί εκείνο τό όποίον σκέπτομαι είναι νά πρα

γματοποιήσω τήν άπελευθέρωσιν εiς δύο στάδια: Δηλαδή, 

πρώτον νά aφεθή ελεύθερος aπό τάς Σεϋχέλλας, όπότε ώς 

'Άγγλος ύπήκοος θά εχη δικαίωμα νά μεταβή δπου θέλει 

καί τίποτε δέν θά τόν l'jμπόδιζε νά ελθη εiς τάς ' Αθήνας. 

>>Πρωθυπουργός: Αvτό τό κείμενον τό παρουσιάζετε ώς 

όριστικόν ή είναι σχέδιον πρός συζήτησιν; 

>>Λ. Μπόυντ: Είναι πάντως τό όριστικόν κείμενον τό 

συνταγέν aπό τόν λόρδο ν, ό όποίος δέν θά δεχθή τίποτε νά 

άλλάξη. Αuτό βεβαίως θά ενσωματωθή εiς μίαν πρότασιν 

νόμου, ή όποία θά ύποβληθή εiς τήν Βουλήν. Δέν είναι εiς 

τάς προθέσεις τής βρετανικής Κυβερνήσεως νά aρχίση εκ 

νέου διαπραγματεύσεις. v Άλλωστε, τό κείμενον τοϋ λόρ

δου Ράντκλιφ είναι τόσον iσοζυγισμένον ά\στε μία aλλαγή 

εiς εν σημείον θά άνέτρεπε τήν iσορροπίαν τοϋ δλου . 

>>Πρωθυπουργός: Εlμαι λοιπόν ύποχρεωμένος αvτάς τάς 

aπόψεις νά τάς έξετάσω ώς έχουν καί νά τάς συζητήσω μέ 

τούς συναδέλφους μου έν 'Υπουργικφ Συμβουλίφ. Θά ήθε

λα δμως aπό τοϊίδε νά σίiς είπω, διότι είναι χρήσιμον νά 

τάς γνωρίζητε, τάς πρώτας aντιδράσεις μου καί παρατηρή

σεις μου. 'Από μιά ματιά πρόχειρη έσχημάτισα τήν έντύ

πωσι ν δ τι δέν δύναται τό σύνταγμα τοϊίτο νά θεωρηθij ώς 

έχον δημοκρατική ν καί φιλελευθέραν βάσιν. Αvτή ε{ναι ή 

aρχική έντύπωσίς μου. 

>>Λ. Μπόυντ: VΕχετε κανέν iδιαίτερον σημείον τό όποί

ον σας εκαμεν αuτήν τήν εντύπωσιν; 

>>Πρωθυπουργός: VΕχω τήν έντύπωσιν δτι ή αvτοκυ

βέρνησις είναι πολύ περιωρισμένη. 

>>Λ. Μπόυντ: Δέν εχετε δίκαιον, διότι άφήνεται άπόλυ

τος ελευθερία, εξαιρέσει τών τριών κλάδων . 

>>Πρωθυπουργός: 'Επαναλαμβάνω δτι ή πρώτη έντύπω

σίς μου ε{ναι δτι δέν είναι εvρεία ή αvτοκυβέρνησις καί δτι 

τό σύνταγμα δέν είναι δημοκρατικόν. 'Αφοϊί τό μελετήσω, 

θά κάμω συγκεκριμένας παρατηρήσεις. 'Ανεξαρτήτως τοϊί 

περιεχομένου τοϊί συντάγματος, τό σύνολον τijς λύσεως, 

δπως τό σκέπτεσθε, ίδίως ώς πρός τό θέμα τοϊί Μαχαρίου 

καί τό θέμα τijς αvτοδιαθέσεως, εύρίσκεται εiς aπόστασιν 

aπό τάς aπόψεις τών Κυπρίων καί τijς έλληνικijς Κυβερνή

σεως. Αvταί είναι βεβαίως αί aρχικαί παρατηρήσεις μου. 

>>Κ. Τσάτσος : Ήθελα νά ερωτήσω εάν ή άπελευθέρω

σις τοϋ Μακαρίου, τήν όποίαν aντιμετωπίζετε εiς δύο φά

σεις, εχει κανένα χρονικόν προσδιορισμόν. Δύναται ό κ . 

ύπουργός νά μίiς δώση κανένα χρονικόν προδιορισμόν διά 

τήν πρώτην φάσιν; 

>>Λ. Μπόυντ: VΕχομεν ύπ' όψιν νά τόν άφήσωμεν ελεύ

θερον μόνον δταν aποδοκιμάση τήν τρομοκρατίαν εiς τήν 

νήσον. VΕχομεν aκλονήτους aποδείξεις δτι εχει aνάμιξιν 

εiς τάς δολοφονίας καί δτι εάν τόν aφήσωμεν ελεύθερον 

δύναται aπό δπου καί αν μεταβή νά βοηθή εiς τήν εκτέλε

σιν τών δολοφονιών, ενώ άπό τάς Σεϋχέλλας δέν δύναται 

νά τό κάμη . 

>>Πρωθυπουργός: Δέν παραδέχομαι τά περί aναμίξεως 

τοϊί Μακαρίου είς δολοφονίας. 'Έπειτα είναι πολύ διάφο

ρος ό τρόπος μέ τόν όποίον aντιμετωπίζει έκατέρα τών 

πλευρών τό θέμα τοϊί aγώνος τών Κυπρίων. Άλλέως τό 

βλέπουν οί "Ελληνες καί aλλέως τό βλέπουν οί v Αγγλοι. 

'Εκείνο τό όποίο ν λέγετε έσείς τρομοκρατία ν οί 'Έλληνες 

τό θεωροϊίν aπελευθερωτικόν aγώνα. 

>>Λ. Μπόυντ: Τό μόνον τό όποίον εχω νά εϊπω είναι δτι 

τά περισσότερα τών θυμάτων είναι aοπλοι καί νομίζω ή 

μάλλον είμαι βέβαιος δτι οuδεμία aγγλική Κυβέρνησις θά 

θελήση νά δεχθή επάνοδον τοϋ Μακαρίου εiς Κύπρον, εφ' 

δσον εξακολουθοϋν αί δολοφονία ι, aλλ , οϋτε καί μεταφο

ρά ν του εκ τών νήσων Σεϋχελλών. 

»Πρωθυπουργός : Μέ πίiσαν καλήν πίστιν λέγω αvτό: 

'Ότι ή σύλληψις τοϊί Μακαρίου έδημιούργησε μεγάλας 

δυσχερείας. 

»Λ. Μπόυντ : Είμαι βέβαιος δτι δταν ή ·Εξοχότης σας 

άναγνώση τό σύνταγμα θά διασκεδασθή ή πρώτη σας εντύ

πωσις. Πρίν δμως χωρισθώμεν πρέπει νά είπω καί τά έξή~: 

v Αν δέν γίνη δεκτή αuτή ή λύσις θά εξακολουθήση ή σή

μερον ύφισταμένη κατάc;ηασις, διότι ήμείς θά εμμείνωμεν 

άκλόνητοι εiς τήν aπόφασίν μας νά διατηρήσωμεν τό 

ύπίiρχον καθεστώς καί νά εξακολουθήσωμεν αuτήν τήν μέ

θοδον επιβολής τής τάξεως μέ δλην τήν αυστηρότητα εν 

ττJ νήσφ, πράγμα δπερ βαθμιαίως θά όδηγήση εiς χειροτέ

ρευσιν τών σχέσεων μεταξύ ·Ελλάδος καί 'Αγγλίας. 

Πρωθυπουργός: Αvτό αναμφισβητήτως τό αντιλαμβανό

μεθα. 'Αλλά τοϊίτο δέν πρέπει νά τό σκεφθij μόνον ή 'Ελ

λάς, aλλά καί ή βρετανική Κυβέρνησις. 

»Λ. Μπόυντ: Βεβαίως είναι πολύ όξύ τό θέμα . 

»Πρωθυπουργός : 'Ημείς, χωρίς νά παραγνωρίζωμε τοϊί

το, είμεθα ύποχρεωμένοι νά έπιμείνωμεν είς μίαν λύσιν 

δικαίαν διά τοϊίς Κυπρίους καί έθνικώς aξιοπρεπή διά τήv 

'Ελλάδα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



244 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥ ΑΣΙΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ 

»Λ. Μπόυντ: Τό έκτιμώμεν αυτό, καί έλπίζομεν δτι τά 

προτεινόμενα σήμερον πληροϊ'Jσιν αυτούς τούς δύο δρους 

τής δικαιοσύνης καί άξιοπρεπείας. Καί έλπίζω δτι αυτό θά 

είναι τό συμπέρασμα τό όποίον θά έξαγάγητε δταν μελετή

σητε λεπτομερώς καί προσεκτικώς αυτό τό σύνταγμα. 

»'Επειδή τό έθεωρήσαμεν καθήκον μας νά προβώμεν 

εiς αυτό τό διάβημα χωρίς προειδοποίησιν καί τόσον ταχέ

ως, χωρίς νά σaς προετοιμάσωμεν, δι' αυτό σaς ζητώ συγ

γνώμην διά τόν αiφνιδιασμόν, δπως εϊπετε. 

»Πρωθυπουργός: Σίiς εύχαριστώ κ:αί πάλιv. Βεβαίως 

έάv έχω vά σίiς κάμω κ:άποιαv έρώτησιv θά εlvαι τούτο 

δυvατόv, άφού θά μείvητε έv Άθήvαις άπόψε κ:αί ολίγας 

diρας α1.5ριοv. 

»Λ. Μπόυντ: Θά είσθε έλεύθερος νά γευματίσητε μαζί 

μου άπόψε; 

»Πρωθυπουργός: Λυπούμαι πολύ διότι άκ:ριβώς aπόψε 

θά έχω τήv τιμήv vά δεχθώ εlς γεύμα εlς τό σπίτι μου τήv 

Α.Μ. τόv βασιλέα. 

»12.30: Έτερματίσθη ή συζήτησις» 104 • 

Μετά τή λήξη τής συσκέψεως εκδόθηκε ή άκό

λουθη κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, παρι

σταμένου του ύπουργου Τύπου κ . Τσάτσου καί του ύφυ

πουργοϊ'J κ . Σκέφερη, έδέχθη τόν κ. Λέννοξ Μπόυντ, 

ύπουργόν τών 'Αποικιών του 'Ην. Βασιλείου συνοδευόμε

νον ύπό του πεσβευτου τής Μ. Βρετανίας κ. Πήκ. 

»'Ο έπί τών 'Αποικιών ύπουργός κ. Λέννοξ Μπόυντ 

έξέθηκεν εiς τόν κ. Καραμανλήν τάς σκέψεις του έπί του 

σχεδίου του κ. Ράντκλιφ, άντίγραφον του όποίου έπεδόθη 

πρός τόν κ. πρωθυπουργόν χθές τήν νύκτα. 

»'Ο κ. Καραμανλής, άκούσας τάς άπόψεις του Βρετα

νού ύπουργοϊ'J τών 'Αποικιών, έπεφυλάχθη νά μελετήση τό 

έν λόγφ σχέδιον μετά τών συναδέλφων του». 

Μετά τήν άναχώρησή του άπό τήν 'Αθήνα, στίς 

15 Δεκεμβρίου, καί άφου επισκέφθηκε τήν 'Άγκυρα, 
ό Βρετανός ύπουργός των 'Αποικιων κατέθεσε τό 

σχέδιο του συντάγματος τής Κύπρου στή Βουλή των 

Κοινοτήτων μέ τήν άκόλουθη πρόσθετη διευκρινι

στική δήλωση: 

«Πάσα c'iσκησις τής aυτοδιαθέσεως θά πρέπει νά γίνη 

κατά τρόπον τοιούτον ωστε ή τουρκική κοινότης νά εχη, 

κατά τόν αυτόν βαθμόν, δν καί οί 'Έλληνες θά εχουν, τήν 

έλευθερίαν νά άποφασίση μόνη της περί του μέλλοντος 

καθεστώτος της . Μέ c'iλλους λόγους, ή Κυβέρνησις τής 

Α.Μ . άναγνωρίζει δτι ή c'iσκησις τής aυτοδιαθέσεως, προ

κειμένου περί πληθυσμού τόσον άναμείκτου, πρέπει νά πε

ριλαμβάνει καί τήν διχοτόμησιν μεταξύ τών ένδεχομένων 

λύσεων». 

·Η ελληνική Κυβέρνηση άπέρριψε τό σχέδιο 

συντάγματος. Ή σχετική άπόφαση εγινε όμόφωνα 

δεκτή άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο μετά άπό εισή

γηση του Κ . Καραμανλή. Παρά τίς πολλαπλές άντί

θετες συστάσεις, ιδιαίτερα άπό τήν ΟUάσιγκτων, ή 

έλληνική πλευρά άρνήθηκε νά θεωρήσει τό σύντα-

γμα Ράντκλιφ εστω καί ώς άπλή βάση γιά διαπρα

γματεύσεις. Οί λόγοι πού ύπαγόρευσαν τή στάση αύ

τή άναφέρονται σέ επίσημο άνακοινωθέν, στίς 19 
Δεκεμβρίου, τό περιεχόμενο του όποίου είχε προη

γουμένως επίσημα γνωστοποιηθεί άπό τόν άναπλη

ρωτή ύπουργό Έξωτερικων, κ. Τσάτσο, στό Βρετα

νό ύπουργό 'Αποικιων: 

<Πό Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν γνώσιν του σχε

δίου συντάγματος τής Κύπρου, του καταρτισθέντος ύπό 

του λόρδου Ράντκλιφ, διεπίστωσεν δτι: 

»lov. Τό σχέδιον ουδέν προβλέπει περί τής άσκήσεως 
του δικαιώματος τής aυτοδιαθέσεως ύπό του κυπριακού 

λαου καί συνεπώς δέν συνάδει πρός τάς θεμελιώδεις άρχάς 

του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»2ov. Τό σχέδιον, έπί πλέον, οϋτε δημοκρατικόν οϋτε 
φιλελεύθερον είναι, κυρίως ένώ τύποις καθιεροί τήν άρχήν 

τής πλειοψηφίας -καί ταύτην περιωρισμένην- τήν 

στραγγαλίζει έν τij ουσί~, διά τής παροχής εiς τόν κυβερνή

την άπεριορίστου σχεδόν έξουσίας . 

••Κατόπιν τών διαπιστώσεων αυτών, τό Ύπουργικόν 

Συμβούλιον εκρινεν όμοφώνως δτι τό σχέδιον Ράντκλιφ 

δέν δύναται νά θεωρηθή ώς παρέχον βάσιν πρός έπίλυσιν 

του κυπριακου ζητήματος». 

Παράλληλα, ό ύπουργός των 'Εξωτερικων, Ε. 

'Αβέρωφ, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«'Η Κυβέρνησις έξήτασε τό διάγραμμα συντάγματος, 

βάσει του όποίου ή βρετανική Κυβέρνησις προτίθεται νά 

καταρτίση τό σύνταγμα τής Κύπρου, ελαβε δέ ύπ' όψιν καί 

τάς δηλώσεις εiς τάς όποίας προέβη σήμερον εiς τήν Βου

λήν τών Κοινοτήτων ό Βρετανός ύπουργός τών 'Αποικιών. 

»Τήν τελευταίαν λέξιν έπί του προτεινομένου συντά

γματος θά επρεπε νά εχη αυτός ούτος ό κυπριακός λαός, ό 

όποίος καλείται νά τό έφαρμόση. Δυστυχώς, δμως, ή έκτό

πισις καί ή έγκάθειρξις τών περισσοτέρων μελών τής 

'Εθναρχίας καί πρωτίστως του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρί

ου στερεί τόν λαόν τής Κύπρου τής δυνατότητας νά έκφρά

ση έλευθέρως τήν βούλησίν του. ·Ως έκ τούτου ή Κυβέρ

νησις, παρέχουσα τήν συμπαράστασίν της εiς τούς Κυπρί

ους, ύποχρεοϊ'Jται εiς τό σημείον τούτο τής έξελίξεως τών 

πραγμάτων νά διατυπώση αυτή πρώτη τάς άπόψεις της . 

»Διά του συντάγματος Ράντκλιφ έπιδιώκεται ή συνέχι

σις έν Κύπρφ άποικιακου καθεστώτος άσυμβιβάστου πρός 

τό πνεύμα του μεταπολεμικού κόσμου καί πρός τό ύψηλόν 

βαθμόν πολιτισμού του κυπριακού λαου. 

»Πολλαί είναι αί διατάξεις, αί άποδεικνύουσαι δτι τό 

σύνταγμα Ράντκλιφ δέν είναι δημοκρατικόν καί φιλελεύ

θερον. 'Εξ αυτών έπισημαίνομεν ένδεικτικώς μερικάς έκ 

τών πλέον χαρακτηριστικών: 

)) ι .. ο διοικητής έκδίδει διατάγματα, τά όποία κατισχύ
ουν παντός νόμου τής αυτοκυβερνήσεως καί δέν ύπόκειν

ται εiς τόν ελεγχον ουδενός δικαστηρίου. 

»2. 'Ο διοικητής καθορίζει κυριαρχικώς καί άνεξελέγ
κτως τήν ,εκτασιν τών εiς τήν iδίαν αυτου άρμοδιότητα 

ύπαγομένων θεμάτων. Οϋτω, εiς τήν εvνοιαν τής έξωτερι

κής άμύνης, ή όποία ύπάγεται εiς τήν άρμοδιότητα του 

διοικητού, περιλαμβάνονται δσα θέματα κρίνει σχετικά ό 
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διοικητής, πέραν εκείνων τά όποία ενδεικτικ&ς αναφέρει 

τό κείμενον τοί> σχεδίου. Διά νά κατανοηθή δμως ή εύρύ

της τής εννοίας αύτής, aρκεί νά σημειωθή δτι είς αύτήν 

περιλαμβάνεται &κόμη καί ή είσαγωγή εμπορευμάτων. 

»3. 'Η Κυβέρνησις, διοριζομένη aπό τόν κυβερνήτην, 
δέν εχει &νάγκην νά στηρίζεται επί τής ψήφου εμπιστοσύ

νης τής Βουλής. Ό κυβερνήτης δύναται νά παραλύση τήν 

λειτουργίαν τής Βουλής δι' &λλεπαλλήλου άσκήσεως τοί> 

αναγνωριζομένου είς αύτόν δικαιώματος διαλύσεως τής 

Βουλής άνευ ούδενός περιορισμοί>. 

»4. Είς τόν διοικητήν παρέχονται πολλαί δυνατότητες 
νά μή κυρώνη τούς νόμους τής Βουλής. Ή τοιαύτη εξου

σία του είναι ανεξέλεγκτος, δεδομένου δτι κατ' οi>σίαν 

δικαιοί>ται νά κρίνη αύτήν ταύτην τήν άρμοδιότητα τής 

Βουλής. 

»5 .• ο διορισμός, ή προαγωγή, ή μετάθεσις, ή aπόλυσις 
των δημοσίων ύπαλλήλων καί ή επ' αύτ&ν πειθαρχική 

εξουσία aσκείται άπό τόν διοικητήν μετά γνώμην 5μελοί>ς 
συμβουλίου παρ, αύτοί> του ίδίου διοριζομένου. 

»6. 'Εν& ό διοικητής κρατεί είς χείρας αύτοί> τό δικαί
ωμα τής λογοκρισίας καί τήν ραδιοφωνίαν, τό σύνταγμα 

δέν περιέχει διάταξιν κατοχυροί>σαν τήν ελευθεροτυπίαν. 

>>7. τέλος, ούδόλως κατοχυροί>ται συνταγματικ&ς ή 
προσωπική ελευθερία του πολίτου. 

»'Ανεξαρτήτως δμως των όλίγων τούτων παρατηρήσε

ων, αί όποίαι άφοροί>ν είς τήν προτεινομένην αύτοκυβέρ

νησιν, οϋτε τό σύνταγμα οϋτε αί σημεριναί δηλώσεις τοί> 

ύπουργοί> 'Αποικι&ν είς τήν Βουλήν των Κοινοτήτων δη

μιουργοί>ν τάς προϋποθέσεις διά τήν ενάσκησιν του δικαι

ώματος τής αύτοδιαθέσεως, ή όποία aποτελεί τό κύριον 

αίτημα των Κυπρίων. 'Εξ άλλου, δσα &άριστα ελέχθησαν 

περί αύτοδιαθέσεως είς τήν Βουλήν των Κοινοτήτων συνε

δέθησαν μέ μίαν άποψιν περί διαμελισμοί> τής νήσου, ή 

όποία, aντί νά όδηγή είς τήν επίλυσιν του θέματος, δημι

ουργεί νέα καί πολυπλοκώτερα προβλήματα. Πέραν δέ τού

των τ']γνοήθη καί τό θέμα τής &μνηστίας καί τό θέμα τής 

aπελευθερώσεως τοί> 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, βασικοί> 

παράγοντος διά τήν επίλυσιν τοί> Κυπριακοί>». 

'Ακόμη λεπτομερέστερα άναπτύχθηκαν οί λόγοι 

πού όδήγησαν τήν Κυβέρνηση στήν άπόρριψη του 

βρετανικοu σχεδίου σέ άνακοίνωση πού δόθηκε στή 

δημοσιότητα άπό εγκυρη κυβερνητική πηγή: 

«'Η Κυβέρνησις, ώς προκύπτει εκ του δημοσιευθέντος 

(20.12.56) ανακοινωθέντος, εκρινεν δτι αί προτάσεις, αί 
όποίαι περιέχονται είς τό ύπό τοί> ύπουργοί> των 'Αποικι

ων κομισθέν διάγραμμα συντάγματος καί είς τάς δηλώσεις 

τοί> ίδίου ενώπιον τής Βουλής των Κοινοτήτων, δέν δύναν

ται νά aποτελέσουν βάσιν πρός επίλυσιν του Κυπριακοί>. 

»'Εν πρώτοις, ή Κυβέρνησις εκρινεν ώς aπαράδεκτον 

τό έπιδοθέν διάγραμμα συντάγματος. Διά νά κατανοηθή ή 

όρθότης τής τοιαύτης κρίσεως τής Κυβερνήσεως, είναι 

&νάγκη νά λάβη γν&σιν ό έλληνικός λαός των γενικ&ν 

γραμμ&ν του εν λόγφ κειμένου. 

»Δι' αύτοί> καθιεροί>ται sν Κύπρφ ενα καθεστώς διαρ

χίας. Δύο εξουσίαι μοιράζονται τάς πολιτικάς λειτουργίας. 

'Η μία aσκείται ύπό τσί> διοικητοί> καί aρχιστρατήγου τής 

νήσου κατά τρόπον aπολύτως αύταρχικόν. Πρόκειται περί 

ένός τομέως, τόν όποίον άδιστάκτως δυνάμεθα νά όνομά

σωμεν &ποικιακόν. 'Η έτέρα aνήκει είς τήν λεγομένη ν αύ

τοκυβέρνησιν. Είς τήν πρώτην ύπάγονται τά θέματα των 

έξωτερικ&ν σχέσεων, τfjς &μύνης καί τής έσωτερικής 

άσφαλείας καί ύποτίθεται δτι πάντα τά λοιπά είναι τής 

άρμοδιότητος τής αύτοκυβερνήσεως. 

»Προσεκτικωτέρα άνάγνωσις τοί> κειμένου άγει είς &ν

τίθετον συμπέρασμα διότι, έκτός του δτι δι' είδικ&ν διατά

ξεων ύπάγονται ώρισμένα θέματα είς τήν άρμοδιότητα του 

διοικητοί>, ώς ή ραδιοφωνία, ή διακοινοτική εκπαίδευσις, 

έν μέρει ή δικαιοσύνη, ή παρεχομένη είς τόν διοικητήν 

ανεξέλεγκτος εξουσία νά καθορίζη τό περιεχόμενον τής 

έννοίας τής &μύνης καί τής έσωτερικής άσφαλείας, καθώς 

καί ή &νεξέλεκτος εξουσία αύτοί> νά αϊρη τάς μεταξύ των 

δύο εξουσιων, τής aποικιακής καί τής αύτοκυβερνήσεως, 

διαφοράς, καθιστοί>ν τόν χ&ρον τής αύτοκυβερνήσεως πο

λύ στενώτερον aπό δ, τι φαίνεται, δταν έπιπολαίώς εξετάζη 

κανείς τό κείμενον. Τήν αύτοκυβέρνησιν τήν παρακολου

θεί ή συνεχής aσάφεια των ορίων τής έξουσίας της. 

»'Αλλά καί έντός αύτοί> τούτου του χώρου τής αύτοκυ

βερνήσεως ύπάρχει μία μεγάλη διαφορά μεταξύ τής άποφά

σεως καί τής πραγματικότητος. 

»'Αρκεί πρός τοί>το νά έξετασθοί>ν προσεκτικώτερον 

α{ τρείς έξουσίαι τής αύτοκυβερνήσεως: ή νομοθετική, ή 

έκτελεστική καί ή δικαστική. 

»Έκτός του γεγονότος, του δτι δέν ύπάρχει πλήρης 

αναλογία μεταξύ του πληθυσμοί> καί των εκπροσώπων του 

λαοί>, aφοί> έπί 36 βουλευτ&ν πού aπαρτίζουν τό Κοινοβού
λιον, 24 εκπροσωποί>ν τό σύνολον του πληθυσμοί>, πλήν 
των Μουσουλμάνων, 6 εκπροσωποί>ν τήν μουσουλμανικήν 
κοινότητα καί ύπάρχουν καί ετεροι 6 οί δποίοι ύποτίθεται 
δτι έκπροσωποί>ν τάς λοιπάς μειονότητας (Βρετανούς, 

'Αρμενίους, Μαρωνίτας κ.λ.π.), οί όποίοι δμως ψηφίζουν 

καί μέ τούς 'Έλληνας διά τήν άνάδειξιν των 24 βουλευτ&ν 
καί εχουν επομένως διπλήν έκπροσώπησιν, έκτός του γεγο

νότος τούτου, τό δποίον άντιπαρερχόμεθα, είναι χαρακτη

ριστικόν δτι τόν κανονισμόν τής Βουλής θεσπίζει δ διοι

κητής, ή δέ τροποποίησίς του είναι εν τοίς πράγμασι &δύ

νατος. 'Επίσης, χαρακτηριστικόν είναι δτι δέν καθορίζε

ται διάρκεια τής βουλευτικής συνόδου. τέλος, καθοριζομέ

νου δτι διά τήν &παρτίαν &ρκεi ή παρουσία \0 μόνον βου
λευτ&ν, είναι προφανές δτι aντιμετωπίζεται καί ή περί

πτωσις νομίμου λειτουργίας τοί> Σώματος παρόντων μόνον 

μ ή 'Ελλήνων βουλευτ&ν. 

»'Ο διοικητής, ώς τό ετερον σκέλος τής νομοθετικής 

έξουσίας, κυροί τούς νόμους τής Βουλής. Καί ναί μέν 

ύπάρχει διάταξις, καθ' ijν τούς κυροi ύποχρεωτικ&ς, &λλά 

είναι τόσοι οί περιορισμοί τής ύποχρεώσεως ταύτης καί 

διατυποί>νται τόσον aορίστως, είναι δέ τόσον ανεξέλεγ

κτος ή κρίσις τοί> διοικητοί> νά καθορίζη τί δικαιοί>ται νά 

ψηφίζη ή Βουλή ώς ύπαγόμενον είς τόν χ&ρον τής αύτο

κυβερνήσεως, ωστε εν τij ούσίq. ή κύρωσις του διοικητοί> 

δέν δμοιάζει ποσ&ς πρός τήν είς τάς συνταγματικάς μο

ναρχίας τυπικήν κύρωσιν των νόμων ύπό του μονάρχου, 

άλλά aποτελεί άσκησιν ούσιαστικοί> δικαιώματος. Διά νά 

κατανοηθή δέ πληρέστερον ή ίσχύς του διοικητοί>, ώς νο

μοθετικοί> παράγοντος, άρκεί νά σημειωθή δτι, όσάκις ό 

διοικητής εκδίδει διατάγματα, τηρουμένων των εξωτερικων 

τύπων, ταί>τα κατισχύουν οίουδήποτε νόμου τής αύτοκυ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



246 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥ ΑΣΙΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ 

βερνήσεως καί δέν εχουν τά δικαστήρια δικαίωμα νά άμ

φισβητήσουν, οϋτε τήν άρμοδιότητα του διοικητου εν 

προκειμένφ, οϋτε τό περιεχόμενον του διατάγματος . Ύπό 

αυτάς τάς συνθήκας, ή νομοθετική έξουσία τής Βουλής 

είναι έξηρτημένη άπολύτως άπό τάς διαθέσεις του διοικη

του , τούτου δυναμένου, εάν θέλη, νά τήν έξαφανίση όλο

σχερώς . 

» ' Αλλά καί ή διαμόρφωσις τής εκτελεστικής έξουσίας 

τής αυτοκυβερνήσεως καθιστα τόν διοικητήν άπόλυτον 

κυρίαρχον τής νήσου . 'Ο διοικητής διορίζει τόν πρωθυ

πουργόν καί τούς ύπουργούς . Τόν πρωθυπουργόν δύναται 

νά έκλέξη καί έκτός του Κοινοβουλίου, άρκεί, κατά τήν 

iδικήν του άπόλυτον κρίσιν, νά συγκεντρώση τήν ύποστή

ριξιν του μεγαλυτέρου μέρους του Κοινοβουλίου . 'Αλλά 

καί αν εχη αυτό, τό κατά τήν κρίσιν του πάντοτε άνεξέλεγ

κτον προσόν, δικαιοuται νά τόν άπολύη όποτεδήποτε θέ

λει, δπως δικαιοuται νά άπολύη καί τούς καθ' εκαστον 

ύπουργούς. 'Απολύων τόν πρωθυπουργόν, δύναται, κατά 

τήν κρίσιν του, νά μ ή διαλύση τήν Βουλή ν καί νά διορίση 

aλλον, δοθέντος δτι διά τήν διατήρησιν αυτοί) οUδαμοu 

του συντάγματος άναφέρεται δτι πρέπει νά τύχη τής ψήφου 

εμπιστοσύνης τής Βουλής. 

>>'Αλλά καί οί aσκοuντες τήν διοίκησιν ύπάλληλοι ύπά

γονται ίεραρχικώς εiς πενταμελή ~έπιτροπήν, τήν όποίαν 

διορίζει ό διοικητής . Τοιουτοτρόπως, ή Κυβέρνησις τής 

αυτοκυβερνήσεως οϋτε έπιβολήν οϋτε κuρος δύναται νά 

εχη έπί τών iδίων αυτής ύπαλλήλων, οί όποίοι οφείλουν 

όπωσδήποτε νά έκτελοuν τάς διαταγάς του διοικητου, άφοu 

είναι ταυτοχρόνως καί ύπάλληλοι του έτέρου σκέλους τής 

διαρχίας εν τί'i νήσφ, δηλαδή του άποικιακου. 

>>'Εν τέλει, δύναται νά λεχθή δτι ουδεμίαν παρέχει έγγύ

ησιν διά τήν έλληνικήν πλειοψηφίαν ή συγκρότησις τής 

δικαστικής εξουσίας . Εiς τό άνώτατον δικαστήριον iσο

ψηφοuν οί 'Έλληνες μέ τούς Μουσουλμάνους, μειοψηφοuν 

δέ εναντι του συνόλου. 

>>'Αλλά καί πέραν τής διαρθρώσεως τών πολιτειακών 

λειτουργιών, τό πνεuμα του σχεδίου συντάγματος καθίστα

ται φανερόν καί άπό τήν διατύπωσιν τών διατάξεων, τών 

άφορωσών τάς άτομικάς έλευθερίας. 'Ιδαιτέρως χαρακτη

ριστικόν είναι δτι, ένώ ή εξουσία τής λογοκρισίας εiδικώς 

μνημονεύεται ώς άνήκουσα εiς τήν άρμοδιότητα του διοι

κητου, ένώ ύπάρχουν άρκεταί διατάξεις περί άτομικών 

ελευθεριών κατοχυροuσαι τήν τουρκικήν μειονότητα, ου

δεμία διάταξις ύπάρχει έξασφαλίζουσα τήν έλευθεροτυπί

αν, τό δικαίωμα του συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι καί 

τήν προσωπικήν έλευθερίαν. 'Όταν τό γεγονός τοuτο συν

δυctuθή μέ τήν ύπαγωγήν τής ραδιοφωνίας εiς τήν δικαιο

δοσίαν τοϋ διοικητου, πας τις δύναται νά κατανοήση ποία 

είναι ή δημοκρατικότης τοϋ προτεινομένου συντάγματος. 

>>Τό σύνταγμα τοuτο οϋτε φιλελεύθερον οϋτε δημοκρα

τικόν εiναι . Διαπνέεται άπό εντονον δυσπιστίαν πρός τό 

έλληνικόν στοιχείον καί άπό μίαν συνεχή προσπάθειαν 

πλήρους κατοχυρώσεως τής μουσουλμανικής κοινότητος . 

Τό τελευταίον τοuτο, ώς άρχή καί ώς πρόθεσις, εύρίσκει 

πλήρως σύμφωνον τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 

>>'Αλλά δέν είναι παραδεκτόν, αί μέν θρησκευτικαί 

παραδόσεις καί οί κανόνες, οί άναφερόμενοι εiς τό οiκογε

νειακόν καί βακουφικόν δίκαιον τών Μουσουλμάνων, νά 

άναγνωρίζωνται ώς Ισχύοντες , νά μή ύπάρχη δέ ουδεμία 

άναγνώρισις τών προνομίων καί τών κανόνων τής Αυτονό

μου 'Εκκλησίας τής Κύπρου. 

>>Αυταί είναι έν συντομί~ αί κυριώτεραι παρατηρήσεις 

έπί τοϋ προταθέντος σχεδίου συντάγματος . ' Αλλά ή λύσις 

τοϋ Κυπριακοί) δέν έξαντλείται μέ τήv χορήγησιν ένός 

συντάγματος αυτοκυβερνήσεως . Τά κυριώτερα αiτήματα 

τοϋ κυπριακοϋ λαου εύρίσκονται πέραν τοϋ συντάγματος 

τούτου. ουδεμία πρότασις έπιλύσεως του Κυπριακοu δύνα

ται νά θεωρηθή σοβαρά, έφ' δσον δέν aντιμετωπίζει κατά 

τρόπον θετικόν τό ζήτημα τής άσφαλοuς μελλοντικής 

έφαρμογής τής aυτοδιαθέσεως έν Κύπρφ καί τό ζήτημα 

τής άμέσου aπελευθερώσεως του 'Εθνάρχου Μακαρίου, ό 

όποίος θεωρείται άπό τό Πανελλήνιον ώς ό άπαραίτητος 

παράγων διά τήν aποκατάστασιν τής εiρήνης εν τί'i νήσφ 

καί διά τήν έπίτευξιν μιας άσφαλοϋς λύσεως. ' Αντί τούτου, 

ή βρετανική πρότασις ώς πρός μέν τό ζήτημα τής aυτοδια

θέσεως εiναι ή χειροτέρα δυνατή . 'Όχι μόνον δέν παρέχει 

άσφαλή προοπτικήν τήν ρύθμισιν του ζητήματος τής aυ

τοδιαθέσεως, άλλ' άντιθέτως εiς τήν περίπτωσιν τής ύπάρ

ξεως τοιούτου ενδεχομένου προβάλλει τήν δολίαν καί 

aπαράδεκτον πρότασιν του διαμ'ελισμοu τής νήσου, διά νά 
πάθη καί ή Κύπρος δ, τι επαθαν αί 'Ινδία ι καί ή 'Ιρλανδία. 

>> Ώς πρός τό ζήτημα τοϋ Μακαρίου, ή θέσις τής βρε
τανικής Κυβερνήσεως είναι ή γνωστή άρνητική θέσις. Δι

ατήρησις τοϋ Έθνάρχου έν αiχμαλωσί~, έφ' δσον δέν 

aποκηρύσσει τήν ΕΟΚΑ. 

>>'Επιπροσθέτως, δμως, διά τής προσπαθείας δπως έν 

αiχμαλωσί~ εύρισκόμενος άποφανθή έπί τοϋ συντάγματος 

Ράντκλιφ, γίνεται άπόπειρα άσκήσεως πιέσεως έπί τής 

βουλήσεως άνθρώπου έστερημένου τής ελευθερίας του . 

Πας τις δύναται νά έκτιμήση τήν τ']θικήν ποιότητα μιας 

τοιαύτης ενεργείας. 

>>Κατόπιν δλων τών άνωτέρω είναι φανερόν διατί ή Κυ

βέρνησις, ή όποία θά ήτο ευτυχής έάν τής προσεφέρετο 

μία σοβαρά καί τιμία πρότασις διά τήν επίλυσιν τοϋ Κυ

πριακοϋ, Ί'ιναγκάσθη νά άπορρίψη τήν προταθείσαν πρό

τασιν. 'Έχουσα πλήρη έπίγνωσιν τών δυσχερειών τοϋ 

προβλήματος είναι αποφασισμένη νά συνεχίση τόν άγώνα 

της μέχρι τής στιγμής, κατά τήν όποίαν θά έπιτύχη έκείνο 

τό όποίον διεκδικεί, έπί τί'i βάσει τών άρχών τfjς ελευθερί

ας καί τής δημοκρατίας δ κυπριακός λαός. Οϋτε αί δυσχέ

ρειαt τοϋ άγώνος, οϋτε ή διάρκεια αυτοί) θά τήν άναγκά
σουν νά ύποστείλη τήν σημαίαν τοϋ άγώνορ>. 

'Η άκαμπτη στάση τής Κυβερνήσεως εγινε ευ

νοϊκά δεκτή άπό τήν έλληνική κοινή γνώμη, στό σύ

νολό της.«' Η κωμωδία τής αuτοκυβερνήσεως εληξε 

καί καθίσταται άνένδοτος ό άγών τής έλευθερίας», 

τόνισε, άκόμη, ό Γ. Παπανδρέου, έν& ό Σ . Βενιζέλος 

δήλωσε δτι «δέν πρόκειται περί φιλελευθέρου συντά

γματος καί ή Κυβέρνησις όρθώς τό άπέρριψε». «Ή 

άπόφασις τής Κυβερνήσεως νά άπορρίψη τήν άγγλι

κήν πρότασιν ίκανοποιεί βαθύτατα τήν έλληνικήν 

κοινήν γνώμην>>, ύπογράμμισε ό Σ. Παπαπολίτης. 

['Ιδιαίτερα διαφωτιστική γιά τή στάση τής Κυ

βερνήσεως άπέναντι στό σχέδιο συντάγματος του 

λόρδου Ράντκλιφ είναι άπόσπασμα άπό τό βιβλίο 

του Ε . 'Αβέρωφ «'Ιστορία Χαμένων Εuκαιριών»: 
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<<Στήν 'Αθήνα, δπου εμεινε δυό ήμέρες, εiδε τόν πρω

θυπουργό καί τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο πού μέ άναπλήρω

νε καί εφυγε μέ τήν εντύπωση δτι τό σύνταγμα δέ θά γινό

ταν δεκτό . Παρακάλεσε νά μήν ανακοινωθεί τίποτα δημό

σια, πρίν τό σύνταγμα παρουσιαστεί -σέ λίγες μέρες

στή Βουλή τών Κοινοτήτων. 

»'Αρνητικές ήταν μaλλον καί οί δικές μου aντιδράσεις, 

δταν, στό Παρίσι, κατά τή διάρκεια Συμβουλίου τοϋ 

ΝΑΤΟ, μοϋ τό εδωσε νά τό μελετήσω ό ~ Αγγλος υπουργός 

των 'Εξωτερικών Σέλτζουιν Λόυντ. 

»Δέν υπήρξαμε άμέσως άπολύτως aρνητικοί, γιά τρείς 

λόγους: 

»Πρώτον: Τό σύνταγμα είχε δλα τά γνωρίσματα ένός 

άποικιακοϋ συντάγματος, γιατί εδινε στόν κυβερνήτη πολ

λές εξουσίες . 'Αναγνώριζε δμως έλληνική αίρετή πλειψη

φία στό Νομοθετικό Σώμα, καί ό περιορισμός των εξουσι

ών τοϋ κυβερνήτη μποροϋσε νά γίνει aντικείμενο διαπρα

γματεύσεων. 

»Δεύτερον: Σέ μιά εiσαγωγή τοϋ συντάγματος, ό Ράντ

κλιφ, μέ εξαιρετικά δυνατή επιχειρηματολογία, καταδίκα

σε κάθε iδέα διχοτομήσεως. 

>>Τρίτον: Καί liν άκόμα δέν είχαμε παρά aντιρρήσεις, 

επρεπε νά δείξουμε επιφυλακτικότητα, γιά νά μ ή θεωρηθοϋ

με -iδίως εν οψει τής συζητήσεως στόν ΟΗΕ- δτι aπορ

ρίπταμε άπό τήν ό.ρχή ενα σχέδιο πού οί Βρετανοί τό πρό

βαλλαν ώς φιλελεύθερο. 

»'Αλλά ήρθε ή παρουσίαση τοϋ σχεδίου συντάγματος 

στή Βουλή τών Κοινοτήτων καί μaς επεισε δτι καμιά ελπί

δα δέν μποροϋσε νά στηριχτεί σ' αυτό τό σχέδιο, τό όποίο, 

καί σήμερα ό.κόμα, μερικοί μή ενήμεροι τό θεωροϋν σάν 

μιςi ενδεχόμενη χαμένη ευκαιρία. 

>>·Η δήλωση τοϋ Λέννοξ Μπόυντ ήταν συνέπεια παζαρέ

ματος στήν ~ Αγκυρα, μέ υπόμνηση τής υποσχέσεως Μάκ

Μίλλαν πρός Ζορλού στήν Τριμερή τοϋ Λονδίνου; Ήταν 

μιά δήθεν υποχώρηση τής Τουρκίας, ή όποία συνήθως ζη

τοϋσε όλόκληρη τήν Κύπρο γιά τήν περίπτωση πού θά τήν 

εγκατέλειπε ή 'Αγγλία; Ήταν, δπως προσφυώς είπε κάπο

τε στή Βουλή τών Κοινοτήτων ενα μέλος της, δτι τήν εξω

τερική πολιτική τής Μεγάλης Βρετανίας τήν καθορίζει 

κατά πολύ κάποιος κύριος πού όνομάζεται Μεντερές; 

Ήταν ό.ναγκαία ή δήλωση Λέννοξ Μπόυντ γιά νά καθησυ

χάσει τήν Τουρκία, επειδή ό συνδυασμός τής κατ' aρχήν 

αναγνωρίσεως τής aυτοδιαθέσεως, μέ τήν εiσαγωγή τοϋ 

συντάγματος πού θρυμμάτιζε τή διχοτόμηση, σήμαινε εμ

μεσα πώς κάποτε θά γινόταν ή ενωση μέ τήν 'Ελλάδα; 

»'Όποιος κι liν ήταν ό λόγος πού εiχε προκαλέσει τή 

δήλωση Λέννοξ Μπόυντ, ή δήλωση, καμωμένη ό.πό τόν 

υπουργό τών ' Αποικιών καί καταχωρημένη στά πρακτικά 

τής Βουλής, ό.ποτελοϋσε εγκυρη έρμηνεία καί ήταν δε

σμευτική. 

»'Η έλληνική Κυβέρνηση ήταν άδύνατο πιά νά δεχτεί 

εστω καί νά συζητήσει τό σχέδιο Ράντκλιφ»] 105 • 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

Σέ άπάντηση άνακοινώσεως τοϋ έκπροσώπου τοϋ 

άμερικανικοϋ ύπουργείου των 'Εξωτερικών, μέ ήμε

ρομηνία 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα μέ τήν όποία οί 

·Ηνωμένες Πολιτείες θεωροϋν δτι τό σύνταγμα Ράντ

κλιφ είναι δυνατό νά άποτελέσει βάση συνεννοήσε

ως καί πρώτο βήμα στήν πορεία γιά τήν έπίλυση τοϋ 

κυπριακοϋ ζητήματος, έκπρόσωπος τοϋ έλληνικοϋ 

ύπουργείου των 'Εξωτερικών έπισημαίνει δτι «ή 

άνακοίνωσις τοϋ έκπροσώπου τοϋ Σταίητ Ντηπάρ

τμεντ άποδεικνύει δυστυχώς δτι δέν έγένετο άκόμη 

άντιληπτή ή θέσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

εναντι των βρετανικών προτάσεων» καί άναλύει τούς 

λόγους πού ύπαγόρευσαν τήν άρνητική στάση τής 

'Ελλάδος. 

Σέ άπάντηση τοϋ άνακοινωθέντος τής έλληνικής 

. Κυβερνήσεως, τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ εσπευσε, μέ 
νέα άνακοίνωσή του, νά διευκρινήσει δτι ή άρχική 

δήλωσή του παρερμηνεύθηκε: ή τελευταία αuτή δέν 

ύπονοοϋσε τή ~ύνταξη τής Ουάσιγκτων μέ τό βρετα

νικό σχέδιο, άλλά τήν άπλή σύσταση γιά εναρξη 

νέων διαπραγματεύσεων μέ σκοπό τήν έπίλυση τοϋ 

Κυπριακοϋ. 

~Ηδη, έξάλλου, ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής, στήν 

έπιθυμία του νά διαφωτιστεί κατάλληλα ή άμερικα

νική Κυβέρνηση, είχε διαβιβάσει, μέσω τοϋ ~ Άλ

φρεντ Οϋλμερ, τίς έλληνικές άπόψεις γιά τό σχέδιο 

Ράντκλιφ στόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Τζών Φό

στερ Ντάλλες, στίς 20 Δεκεμβρίου: Τό προτεινόμενο 
σύνταγμα είναι «άvελεύθερσ», εχει χαρακτήρα «άποι

ιαακό)) καί ή ύποβολή του άποτελεί άντιπερισπασμό 

στή συζήτηση τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος στά • Ηνω- . 
μένα 'Έθνη καί άποβλέπει στόν έπηρεασμό Ουάσιγ

κτων. Θά ήταν Ciδικο άλλά καί έπικίνδυνο γιά τήν 

έσωτερική κατάσταση στήν ·Ελλάδα, Ciν ή άμερικα

νική Κυβέρνηση παρασυρόταν στή λήψη θετικής 

στάσεως άπέναντί του 106 • 

[Στή διαμόρφωση τής άμερικανικής στάσεως, 

άπό τήν έξαγγελία είδικότερα, τής έπικείμενης έκ

πονήσεως τοϋ συντάγματος Ράντκλιφ, στίς 12 'Ιου
λίου, καί στίς γενικότερες έπιπτώσεις της, σέ συνάρ

τηση ίδιαίτερα μέ τήν έπικείμενη συζήτηση τοϋ 

έθνικοϋ θέματος στή σύνοδο τοϋ ΟΗΕ, άναφέρεται 

άναλυτικά ό πρέσβης τής 'Ελλάδος στήν ΟΜ:σιγ

κτων, Γ. Μελας: 

«' Αφ' ής, κατά παρελθόντα Ίούλιον, συμπαιγνί~ 'Αγ
γλίας καί Τουρκίας, ή δευτέρα aπέκρουσε παταγωδώς τάς 

εiς ~ Αγκυραν μόνον επιδοθείσας προτάσεις λύσεως τοϋ 

Κυπριακοϋ, περιλαμβανούσας δικαίωμα aυτοδιαθέσεως 

εντός ΙΟετίας καί ό.ντεπρόβαλε τήν άξίωσιν δύο Βουλών μέ 

iσοτιμίαν καί veto υπέρ τής δευτέρας, επηκολούθησαν δέ 
αί δηλώσεις Ήντεν είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων τής 

12 'Ιουλίου, περί aποστολής Ράντκλιφ μέ περιωρισμένην 
εντολήν τής εξευρέσεως λύσεως "εσωτερικής αυτοκυβερ

νήσεως", μοί είχαν γεννηθή σοβαραί ό.νησυχίαι, liς εκτοτε 

διεβίβασα πρός τήν Κυβέρνησιν. Έτι μaλλον δταν ό κ . 

Ντάλλες, ό.ντί νά δυσφορήση διά τό εμπαιγμόν υπό τής 

'Αγγλίας, ijτις μέ πρόφασιν τήν άπόρριψιν υπό τής Τουρ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



248 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥ ΑΣΙΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

κίας τών εiκονικών προτάσεων, εδιδε τήν περιωρισμένην 

πρός τόν Ράντκλιφ εντολήν, εσπευδε τουναντίον νά εκδώ

ση aξιώσει τής 'Αγγλίας τό λυπηρόν εκείνο ανακοινωθέν 

τής ι4ης 'Ιουλίου . Ήτο καταφανές δτι &φ' ενός μέν ή 

'Αγγλία προσεποιείτο δτι εiσήκουσε τήν aμερικανικήν σύ

στασιν περί εκπονήσεως νέου σχεδίου καί aφ, ετέρου aπέ

βλεπε μέ τά ελαστικά χρονικά δρια πού ετασσεν εiς τόν 

συνταγματολόγον λόρδον, νά χρονοτριβήση, ϊνα παρου

σιάση τό σχέδιον εiς τάς παραμονάς τής Γενικής Συνελεύ

σεως του ΟΗΕ. Σκοπός της ήτο νά εντυπωσιάση διά τών 

εiλικρινών τάχα προσπαθειών της πρός εξεύρεσιν λύσεως 

τάς διαφόρους aντιπροσωπείας καί νά εξουδετερώση τήν 

προσφυγή ν μας. 'Αλλ' ετι περισσοτέραν dνησυχίαν μου 

προκάλεσεν ή πληροφορία δτι εiς dγγλικήν πίεσιν rοφεί

λετο τό dδόκητον εκείνο dμερικανικόν ανακοινωθέν τής 

ι4ης 'Ιουλίου, καθ' δ ήτο ευπρόσδεκτος ή aποστολή Ράν

τκλιφ (weιcomed) παρά τόν εντοπισμόν της εiς τήν "εσω

τερικήν αυτοκυβέρνησιν" . Διότι ετσι ετίθετο εκποδών ή 

αuτοδιάθεσις, ενισχυομένης τής αγγλικής καί τουρκικής 

άπόψεως. ·Η δέ συνομιλία μου μετά του κ. Ντάλλες τής 

ι 6ης ' Ιουλίου, δταν μου εβεβαίωσεν δτι δέν μετέβαλε μέν 

aπόψεις, ευθυγραμμίζων τήν στάσι ν του μέ τήν 'Αγγλίαν 

καί Τουρκίαν, aλλά fiθελεν αυτοκυβέρνησιν (περισσοτέ

ραν αuτοκυβέρνησιν), επεβεβαίωσε τούς φόβους μου. Καί 

ή δήλωσίς του δτι τόν εξένιζεν ή διαμαρτυρία μου διά τό 

ανακοινωθέν ή το δι, εμέ εiς ι'iκρον aνησυχητική, καθ, δ, 

παραμερίζουσα τήν αuτοδιάθεσιν. Τουτο δμως δέν είχεν 

εκληφθή εiς 'Αθήνας ώς άνησυχητικόν . 

»Καί ουχί ι'iνευ κάποιας άπορίας ελαβα γνώσιν του 

πρακτικου τής συσκέψεως τής Ύμετέρας Έξοχότητος μέ 

τούς κ.κ. πρεσβευτάς καί διευθυντάς του ύπουργείου επί τη 

επικειμέντι dναχωρήσει του κ. Χατζηβασιλείου εΙς τήν 

άποστολήν του, καθ' fjν μοί διεβιβάσθησαν συστάσεις 

ψυχραιμίας επί τij εγκαίρφ άπλώς διαγνώσει καί επιση

μάνσει τών διαγραφομένων μεγάλων, κινδύνων. 

»Πράγματι τό dγγλικόν τέχνασμα επέτυχεν aπολύτως 

του δι πλου σ κ ο που του. Διότι καθ' δλον τό πεντάμηνον 

άκριβώς διάστημα άπό τής aποστολής Ράντκλιφ μέχρι του 

αiφνιδιαστικου ταξειδίου του ύπουργου Λέννοξ Μπόυντ 

εiς 'Αθήνας , ή aποστολή του συνταγματολόγου είχε τρό

πον τι να βυθίσει εiς κατάστασιν ναρκώσεως τούς ' Αμερι

κανούς. Καθ' δλον αυτό τό μακρόν διάστημα, όσάκις κατ ' 

επανάληψιν επεδίωξα ν' ανακινήσω τό ζήτημα, επιλαμβα

νόμενος κάθε ευκαιρίας, προσέκοπτα εκάστοτε εiς τήν 

στερεότυπον επωδόν: "νά iδουμε τί θά είναι οί προτάσεις 

Ράντκλιφ" . 'Ακόμη καί δταν είχα, πρότινος μόλις κατά τά 

ι'iλλα λίαν ενδιαφέρουσαν συνομιλίαν μέ τόν στρατηγόν 

Γκρύντερ, εμπιστον του προέδρου 'Αιζενχάουερ, ό στρα

τηγός, ύποσχεθείς νά επιδείξη τό ενδιαφέρον του, κατέλη

ξε: ""Ας iδουμε τί θά είναι καί τό σχέδιον Ράντκλιφ". 

»Πάντων τούτων εξήγησις είναι δτι, ώς συνέβη άφ' ή ς 

άνεκινήθη τό ζήτημα ενώπιον του ΟΗΕ τό ι954, ή άμερι

κανική Κυβέρνησις, καί iδιαιτέρως τό παντοδύναμον 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ ύπό τόν κ. Ντάλλες ώς dκρογωνιαίον 

λίθον τής εξωτερικής πολιτικής τής 'Αμερικής ετασσεν 

ου μόνον τήν μετά τών Δυτικών Δυνάμεων συνεργασίαν, 

άλλ' Ιδιαιτέρως καί εΙς πρώτον λόγον μετά τής 'Αγγλίας . 

Εiς τόν καί επ· ολίγον ζήσαντα εiς τήν χώραν ταύτην καί 

εγκύψαντα εiς τήν μελέτην τής άμερικανικής πολιτικής 

είναι εξώφθαλμον τό φαινόμενον τής πρός τήν 'Αγγλίαν 

προσηλώσεως, σεβασμου καί είδους δέους ύφ' ού κατέχε

ται μέγα μέρος τών 'Αμερικανών. Λησμονουν μέχρι καί 

αυτής τής Δηλώσεως καί του 'Αγώνος τής' Ανεξαρτησίας 

των, προκειμένου τά πάντα μέ ευχέρειαν νά συγχωρήσουν 

εΙς τούς "Αγγλους, οϊτινες εiς τά όμματά των, iδί~ δέ εiς 

τόν τομέα τής εξωτερικής πολιτικής καί δή εiς τήν Μέση ν 

'Ανατολήν, εθεωρουντο dποτελουντες dσυζήτητον αυθεν

τίαν. 'Εκ τούτου καί ή χάραξις ενταυθα τόσον εσφαλμένης 

μεσοανατολικής πολιτικής, μέ επιστέγασμα τήν πλησίστι

ον ύποστήριξιν του συμφώνου τής Βαγδάτης, εστω καί ι'iν 

μετά βίας συνεκρατήθησαν dπό τής εiς αuτό προσχωρήσε

ως. 'Επρόκειτο κυριολεκτικώς περί πλέγματος κατωτερό

τητας εναντι τής 'Αγγλίας. 'Εξ αυτου καί ή σφαλερά aντι

μετώπισις τής κρίσεως του Σουέζ, πλήν του δτι επέτυχαν 

κατά τάς δύο πρώτας φάσεις τής κρίσεως ν' dνακόψουν 

τούς "Αγγλους .. . καί τούς Γάλλους, aπό άμέσου ενόπλου 
επιθετικής ενεργείας . 

»Παρά ταυτα δμως είχα ελπίσει δτι ή κρίσις εiς τάς 

σχέσεις 'Αμερικής καί 'Αγγλίας άπό τής 'Ισραηλινής 

επιθέσεως κατά τής ΑΙγύπτου τής 29ης 'Οκτωβρίου καί 

τής άμέσως επακολουθησάσης εμπλοκής 'Αγγλίας καί 

Γαλλίας εiς τήν ι'iδικον έπίθεσιν θά καθίστατο έπί τέλους 

δυνατόν νά χειραφετήση τήν 'Αμερικήν dπό τής όλεθρίας 

dγγλικής επιρροής . Καί ή ελπίς αϋτη εθεμελιουτο περαιτέ

ρω εiς τήν πραγματικήν όργήν πού εδοκίμασε καί εξέφρα

σε δημοσί~ ό πρόεδρος διά τήν εν πλήρει dγνοί~ τής 

'Αμερικής άνάληψιν του τυχοδιωκτικου συνωμοτικου εγ

χειρήματος. Πράγματι, ευθύς εξ άρχής τής dδίκου επιθέσε

ως εξεδηλώθη εiς τόν ΟΗΕ ή σθεναρά aντίθεσις τής 'Αμε

ρικής. 'Ατυχώς δμως διά τήν ύπόθεσίν μας ή ψυχρότης 

τών σχέσεων 'Αμερικής καί 'Αγγλίας επέπρωτο νά είναι 

βραχυτάτης μόνον διαρκείας καί ή μήνις τής 'Αμερικής νά 

συγκεντρωθή κυρίως κατά του' Ηντεν ώς ενόχου. Οϋτω διά 

τής aποχωρήσεως τής 'Αγγλίας εξ ΑΙγύπτου &φ' ενός καί 

τής άνατροπής του " Αντονυ Ήντεν &φ' ετέρου ή παροδι

κή αυτή εντελώς μεταξύ τών δύο δυτικών συμμάχων διά

στασις εξέλιπε σχεδόν τελείως καί ό νέος προσανατολι

σμός τής άμερικανικής πολιτικής άνετράπη ι'iρδην . Καί 

αυτό dκόμη τό θορυβωδώς εξαγγελθέν δόγμα ' Αιζενχάου

ερ φαίνεται άκολουθουν εν γενικαίς γραμμαίς τά ϊχνη τής 

dγγλικής προτέρας πολιτικής εν Μέστι ' Ανατολij , μέ άμ

φιβόλους άτυχώς ελπίδας επιτυχίας. 'Ήδη δέ επικρατεστέ

ρα πάσης ι'iλλης προσπαθείας τής αμερικανικής πολιτικής 

είναι ή aνασυγκόλλησις τών μετά τής 'Αγγλίας σχέσεων. 

»Αuταί είναι αί συνθήκαι ύπό τάς όποίας ερχεται πρός 

συζήτησιν τό Κυπριακόν. "Ηδη aπό τής επαύριον τής αΙ

φνιδιαστικής καθόδου του κ. Λέννοξ Μπόυντ εiς 'Αθήνας 

καί τής μοιραίας aπορρίψεως του σχεδίου Ράντκλιφ εξε

δηλώθησαν αί διαθέσεις του κ . Ντάλλες διά του άδοκήτου 

διαβήματος τής διά του συμβούλου τής πρεσβείας ανακοι

νώσεως του State Department πρός ήμiiς τής ι 8ης Δεκεμ

βρίου, καθ, fjν δέν "άνέμεναν aσυζητητί dπόρριψιν σχεδί

ου Ράντκλιφ καί κατόπιν τούτου ή dμερικανική Κυβέρνη

σις διερωτάται εάν δύναται συνεχίση τόν ρόλον τόν όποίον 

μέχρι τουδε διεδραμάτισεν εΙς τό ζήτημα τής Κύπρου". 

Γνωρίζετε εκ τών άλλεπαλλήλων τηλεγραφημάτων μου 

τήν μάχην τήν όποίαν εδέησε νά δώσωμεν μετά τήν τελεί-
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ως άποθαρρυντικήν συνάντησίν μου μέ τόν κ. Κουέιλς τής 

21 Δεκεμβρίου. Δέν ηρκέσθη νά κατακρίνη τήν Κυβέρνη
σιν διά τήν τόσον ταχείαν άπόρριψιν τοϋ σχεδίου, ούτινος 

άσφαλώς δέν είχεν λάβει γνώσιν, άλλά μοϋ ώμίλησε φορ

τικώς περί τής άνάγκης εκδόσεως τοϋ άνακοινωθέντος , δι

ακοπείσης μέν επί όλίγας ήμέρας, τ(i έπιμον'(i μου, μέχρι 

λήψεως τών περί συντάγματος Ράντκλιφ παρατηρήσεών 

μας άλλά συνοδευθείσης διά τοιαύτης παρουσιάσεως άπό 

τόν έκπρόσωπον τοϋ State Department c:Οστε δλα τά πρα
κτορεία ειδήσεων τής ' Αμερικής νά τό χαρακτηρίσουν ώς 

"εγκρισιν" τάχα τοϋ σχεδίου Ράντκλιφ ύπό τής 'Αμερι

κής. Κατέταξε πρός τούτοις τό άνακοινωθέν τήν Τουρκίαν 

μεταξύ τών δικαιούχων έπί τοϋ καθορισμοϋ τύχης τής Κύ

πρου παρά τήν περί τοϋ εναντίου πρός με δήλωσιν τοϋ κ. 

Ντάλλες τής 16 παρελθόντος 'Ιουλίου, βάσει γνωμοδοτή
σεως τών νομικών συμβούλων τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. 

»'Αλλ ' ή ώμή, κυνική δήλωσίς του πρός έμέ, δτι ή 

'Αγγλία άντιμετωπίζει έσωτερικάς 'δυσκολίας εκ μέρους 

πολλών βουλευτών τής συμπολιτεύσεως διότι άπεχώρησεν 

εκ Σουέζ, άπεικονίζει τελείως τήν κατάστασιν τών έδώ 

πνευμάτων. 'Έτι δέ μάλλον δτι, c:Ος καί τήν 14ην 'Ιουλίου, 

καί πάλιν αύτήν τήν φοράν τό άνακοινωθέν τής 27 Δεκεμ
βρίου εξεδόθη , ώς θετικώς έπληροφορήθην, άξιώσει τής 

'Αγγλίας. Οϋτω δέ καί μόνον εξηγείται ή τόση επιμονή 

τοϋ κ. Ντάλλες διά τήν εκδοσίν του. 

»'Ο άγών πού έχρειάσθη νά διεξαγάγω ύπήρξε σκληρό

τατος καί επεβεβαιώθησαν αί ιδιωτικής φύσεως πληροφο

ρίαι μου δτι παντί σθένει επιθυμοϋν ν' άποφύγουν τήν έμ

πλοκήν των εις συζήτησιν μεταξύ τριών συμμάχων καί τήν 

δξυνσιν τών μεταξύ των σχέσεων εις τόν ΟΗΕ. 

»'Αλλά καί πάλιν επανήλθα έπί τοϋ θέματος, παρά τφ 

ύπουργφ Ράουντρυ καί Γουίλκοξ (ΟΗΕ) καί άνεσκεύασα 

έντονώτατα τήν αποψιν δτι ή Τουρκία δικαιοϋται νά κρίνη 
τήν τύχην τής Κύπρου. Κυριολεκτικώς συνεκρούσθην με

τά τοϋ κ. Ράουντρυ άναγκασθέντος εν τέλει νά παραδεχθή 

δτι 'Όί Τοϋρκοι θεωροϋν δτι εχουν τοιοϋτον δικαίωμα", 

τοϋθ' δπερ βεβαίως άνήρεσα δεόντως . 

»Κατά τάς πληροφορίας μου επεδίωξαν άρχικώς τήν 

ύποβολήν προτάσεως περί συστάσεως τής άνάγκης συνεν

νοήσεως τών τριών (ώς ή τελευταία παράγραφος τοϋ άνα

κοινωθέντος τής 27 Δεκεμβρίου) . Πρό τής πιέσεως τήν 

όποία ν i}σκήσαμεν επ, αύτών διά παντός μέσου καί προ

σφυγής εις τήν επέμβασιν ισχυροτάτων ρεπουμπλικανικών 

προσωπικοτήτων, γερουσιαστών, συμβούλων τοϋ προέ

δρου καί αλλων, τονισθέντος εις τούς συνομιλητάς μου τοϋ 

"λόμπυ Ντιούι", εγκατέλειψαν φαίνεται τήν άπαράδεκτον 

διατύπωσιν περί τών "τριών" καί σήμερον προσανατολί

ζονται πρός τήν ιδέαν επαναλήψεως διαπραγματεύσεων 

μεταξύ 'Αγγλίας καί Κυπρίων. 

»'Εν μιg λέξει, ένώ είναι γεγονός δτι τρέφουν ένταϋθα 

λίαν εύμενή καί θερμώς φιλικά πρός τήν 'Ελλάδα αισθή

ματα , θεωροϋν δέ κατά βάσιν δίκαιον καί συνεπή πρός τάς 

άρχάς των τόν άγώνα τών Κυπρίων περί ελευθερίας, συνέ

χονται δμως άπό μίαν μεγάλην καί άληθινήν στενοχωρίαν 

τοϋ αν πρέπει, ύποστηρίζοντες δημοσί~ τήν κυπριακήν 

αποψιν άπό τοϋ παγκοσμίου βήματος τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, δπου παρίσταται καί ή Σοβιετική Ρωσία μετά τών 

αλλων κομμουνιστικών κρατών , ν ' άντιδικήσουν μέ τήν 

'Αγγλίαν αλλ ην μίαν φοράν κατά τήν στιγμήν τής έπανα-

προσεγγίσεως μετ' αύτή ς, ύπέρ ή ς ού μόνον ή ρεπουμπλι

κανική Κυβέρνησις άλλά καί ολοι οί σημαίνοντες δημο

κράται συνεχώς συνηγοροϋν. Τό δέος τής εκ μέρους των 

κομμουνιστικών χωρών εκμεταλλεύσεως τοϋ Κυπριακοϋ 

κατά τής Δύσεως εις τόν ΟΗΕ τούς στενοχωρεί τά μέγιστα, 

καί τοϋτο fiγαγεν εiς τήν σκέψιν τής άποφυγής τής συζητή

σεως εξής τήν τουρκικήν ίδίως ιταμότητα φοβοϋνται καί 

ετι περαιτέρω δξυνσιν τών έλληνοαγγλικών καί ελληνο

τουρκικών σχέσεων, ijν ούδέποτε αλλωστε φανερά μάς 

άπεκάλυψαν. 

»'Η άγγλική φιλία άλλά καί τής Τουρκίας ή σύμπραξις 

άποτελοϋν άκρογωνιαίον λίθον τής άμερικανικής πολιτι

κής, χωρίς τοϋτο ποσώς νά σημαίνη δτι ύποτιμοϋν η δέν 

κείδονται τής φιλίας τής 'Ελλάδος. 'Αλλ' ή κοινή λογική 

δηλοί δτι δέν ημπορεί νά παραγνωρισθή ή πραγματική αύ

τή κατάστασις έντός τής δποίας περιπλέκεται ή ελευθερία 

κινήσεως τών 'Αμερικανών, ύπέρ ήμών, σύμφωνα πρός 

βασικάς περί ελευθερίας άρχάς πού θεμελιώνουν τήν δη

μοσίαν ζωήν περί 'Αμερικής . 

»Χαρακτηριστικόν πάντων τούτων εiναι δτι δ κομμου

νιστής πρέσβυς τής Γιουγκοσλαβίας ενταϋθα κ. Λέο Μάτες, 

θερμός συνήγορος τής ύποθέσεώς μας άλλά καί βαθύς 

γνώστης τής έδώ καταστάσεως καί τών κατά τόν ΟΗΕ, μοϋ 

ελεγεν δτι συζήτησις σήμερον μέ τήν άνασυγκόλλησιν 

των άμερικανικών σχέσεων παρουσιάζει δυσκολίας, εννο

ών δτι ή επιψήφισις ύπό τών 2/ 3 τής Συνελεύσεως προτά
σεως περί αύτοδιαθέσεως παρουσιάζει "πολύ μεγάλας δυ

σκολίας". Μοϋ προσέθεσε δέ δτι πρέπει παντί σθένει ν' 

άποφύγωμεν καταψήφισιν "διά νά κρατήσωμεν τό ζήτημα 

άνοικτόν διεθνώς"». 

Στή συνέχεια ό Γ. Μελaς άνέλυε τίς προοπτικές 

γιά τήν πορεία τοϋ έθνικοϋ θέματος στό πλαίσιο τής 

έπικείμενης συζητήσεώς του άπό τή Γενική Συνέ

λευση του ΟΗΕ.: 

«Καί τίθεται ήδη ώμόν τό δίλημμα. Νά έμφανισθώμεν 

ακαμπτοι είς τό αίτημα τής άκράτου αύτοδιαθέσεως ενώπι

ον τής Γενικής Συνελέύσεως μέ βέβαιον σχεδόν κίνδυνον 
καταψηφίσεως; Διότι μέ άντίθετον ή καί εστω ούδετέραν 

τήν 'Αμερικήν ή καταψήφισις τοιαύτης προτάσεως είναι 

κατ' έμέ βεβαία. Δυνατόν ή θέσις μας είς τόν ΟΗΕ έ~φέτος 

καί λόγφ τής άγγλογαλλικής κατά τής Αiγύπτου καί λόγφ 

εισδοχής 20 νέων μελών, νά είναι, δπως είναι, σχετικώς πο

λύ καλυτέρα τής περυσινής. Πέρυσι ν έλάβομεν 22 ψήφους 
μόνον διά τήν έγγραφήν άπλώς, μέ τήν 'Αμερικήν έναντί

αν. 'Όσας δηλαδή μέ άπόλυτον άκρίβειαν προείπα μέ μα

θηματικήν άκρίβειαν, μήνας δλοκλήρους πρίν δτι θά 

έλαμβάναμεν, αν ή 'Αμερική ήτο άντίθετος. Καί φοβοϋμαι 

δτι μεθ' δσας εχομεν -πλήν τών » Αγγλων- άπό τουρκι

κής ίδίως πλευράς προειδοποιήσεις περί "καταστροφής", 

"σφαγών" καί εκριζώσεως τής μειονότητος τής Κωνσταν

τινουπόλεως τόσην εντασιν καί όξύτητα θά λάβη ή συζή
τησις μέ τόν ζηλωτήν ιδίως Σαρπέρ χειριστήν τοϋ ζητήμα

τος, ωστε μετά βεβαιότητος κατ' έμέ ακρατος περί αύτοδι

αθέσεως τυχόν πρότασίς μας θά καταπολεμηθή. Καί αν δέ 

άκόμη πρός στιγμήν ή έλληνική Κυβέρνησις, άψηφοϋσα 

τόν τουρκικόν ούσιαστικόν κίνδυνον καί άδιαφοροϋσα διά 

τάς συνεπείας, τοϋθ' δπερ δέν πιστεύω επιτρεπτόν, fiθελε 
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νά προχωρήση πρός επιψήφισιν τοιαύτης προτάσεως, νο

μίζω δτι πάντως <iλλοθεν θ' άνεκόπτετο. 'Η όξύτης πού θά 

προσδώση ή πρόθυμος καί άνυπομόνως άναμενομένη σο

βιετική συνηγορία, ώς μαρτυρεί σχετική ερώτησιζ του πρέ
σβεως τής Ρωσίας πρός με, άντί ώφελείας θά προκαλέση 

ζημίαν. Εiς τήν άντίληψιν πολλών άντιπροσωπειών, Λατι

νικής ' Αμερικής, αuτής τής 'Αμερικής καί <iλλων, όχι τό

σον ή άγγλική δσον ή τουρκική καί ή σοβιετική επέμβασις 

θά επιδράση εκφοβιστικώς έπ' αuτών. 

»'Αλλ' ύπάρχει καί ή χορεία των κρατών, τινών τής 

Λατινικής 'Αμερικής δσον καί κυρίως τών 'Ινδιών, aτινα 

έπηρεάζουν άρκετά άσιατικά κράτη, aτινα τρέφουν τήν άν

τίληψιν δτι αϊτημα "αuτοδιάθεσης" σημαίνει συγκεκα

λυμμένον α\:τημα προσαρτήσεως, δπερ δέ εuνοουν οuδέ 

θεωρείται γενικώς συμβιβαστόν μέ τάς άρμοδιότητας του 

ΟΗΕ. Καί θά εδέχοντο νά ύποστηρίξουν αϊτημα "άνεξαρ

τησίας" κατά τινας, ώς μου ελεγεν ό ύπουργός των 'Εξω

τερικών του Σουδάν, ύπό τήν πρόσθετον επιφύλαξιν μή 

ένώσεως μέ τήν 'Ελλάδα . Θ' άπέκειτο εiς τήν Κυβέρνησιν 

νά κρίνη τήν σκέψιν περί "άνεξαρτησίας" ώς εξασφαλιζού

σης τήν ελευθερίαν των Κυπρίων, αν τοιαύτην λύσιν θ' 

άπεδέχοντο οί Κύπριοι. Καί ϊσως σχετική βολιδοσκόπησις 

τής εν Κύπρφ Έθναρχίας νά ήτο σκόπιμον νά γίνη λίαν 

εμπιστευτικώς, ώς μοί ελεγεν ενταuθα μέλος αuτής, καθ' ijν 

οοραν <iλλοι τήν άποκρούουν θορυβωδώς . 

»Πάντως, επιτραπήτω μοι καταλήγων νά συνοψίσω τήν 

ύπεύθυνον γνώμην μου, δτι πρότασιν περί "αuτοδιαθέσε

ως" μέν "<iκρατον" εν οuδεμι~ περιπτώσει πρόκειται νά 

ϊδωμεν συγκεντροuσαν τά 2/ 3 τών ψήφων . Ταύτην δέν θά 

ύποστηρίξη ή 'Αμερική καί <iνευ αuτής τά 2/ 3 επ· οuδενί 
λόγω εξασφαλίζονται. 'Εν οuδεμι~ δέ περιπτώσει θεωρώ 

δτι επιτρέπεται νά ριψοκινδυνεύσωμεν άρνητικήν ψήφον 

του ΟΗΕ . Τό ζήτημα τότε διεθνώς κλείεται όριστικώς καί 

μένομεν ερμαια εiς τήν διάθεσιν τής 'Αγγλίας . 'Υπενθυ

μίζω τήν ώς <iνω χαρακτηριστικήν δήλωσιν του Γιουγκοσ

λάβου συναδέλφου, μεστήν σημασίας. 

))Πρέπει, δίδοντες τόν άγώνα ύπέρ τής αuτοδιαθέσεως 

μετά πίστεως καί άδρaς επιχειρηματολογίας, νά εϊμεθα 

ετοιμοι νά εξετάσωμεν διαζευκτικήν τινα πρότασιν, ijτις 

εϊτε ύπό των 'Ινδιών είτε ύπό <iλλων φίλων άντιπροσωπει

ών θά προβληθή μόλις ώς όξυνθή ή συζήτησις, ώς μετά 

βεβαιότητος θά συμβή, καί προλαμβάνοντες τήν θανάσι

μον καταψήφισιν τής άπλής περί αuτοδιαθέσεως προτάσε

ως νά επιτύχωμεν τήν καλυτέραν δυνατήν διατύπωσιν, 

εξασφαλίζουσαν δσα ε{ ναι δυνατόν νά περιβληθοuν τό μέ

γα κuρος του ΟΗΕ ώφελήματα . 

)). Αλλως καταβαραθρώνεται τό ζήτημα διά παντός άπό 
διεθνοuς άπόψεως καί δυσχεραίνεται εiς άβάστακτον ση

μείον ή καί ijδη κλονισμένη εξωτερική θέσις τής ' Ελλά
δος. 

)) 'Από διετίας γράφω καί άναφέρω εiς τήν Κυβέρνησιν 
δτι <iμεσος αuτοδιάθεσις είναι πρακτικώς άνεπίτευκτος. 

Μόνον κατά στάδια θά χωρήση τό Κυπριακόν πρός τήν 

πλήρη κάποτε δικαίωσίν του καί οί Κύπριοι πρός τήν πο

θητήν ελευθερίαν των. Αί διεθνείς λύσεις τόσον άκανθω

δών ζητημάτων δέν εκβιάζονται καί διά τής όμοθύμου άκό

μη θιiλήσεως ένός λαοί), τόσον εuλόγως μέν δυσφοροuντος, 

άλλά πάντως άνισχύρου νά επιβάλη τάς θελήσεις του 

όσονδήποτε δικαιολογημένας, όσονδήποτε ίεράς. Χρειά-

ζεται νά συντρέχουν καί <iλλαι περιστάσεις, τάς δποίας ό 

χρόνος μόνος καί ή δημιουργία εuνοϊκωτέρων συνθηκών 

θά δημιουργήσουν. Χρειάζονται κυρίως iσχυρά έρείσματα 

δυνάμενα νά εκδηλώσουν ελευθέρως τήν θετικήν συμβο

λήν των καί τοιοuτον είναι κατά κύριον λόγον ή ' Αμερική 

έμπεπλεγμένη σήμερον, ώς άνέφερον προηγουμένως, κατά 

τρόπον σοβαρόν, παρακωλύοντα τήν έλευθερίαν κινήσεώς 

της. Χρειάζεται άκόμη νά επέλθη πολιτική μεταβολή εν 

'Αγγλίq. μέ πτώσιν τών ιμπεριαλιστών Τόρρις, ijτις ϊσως 

δέν είναι μακράν . • Αλλως θά έχάναμεν τήν Εννοιαν τής 
εuθύνης καί θά εσωρεύομεν μόνον θανασίμους κινδύνους 

κατά τής εσωτερικής καί εξωτερικής θέσεως καί άσφαλεί

ας τής Έλλάδορ) 107] . 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 

'Ο Κ . Καραμανλής άπευθύνει στόν έλληνικό λαό 

μέ τήν ευκαιρία τοϋ Νέου "Ετους, τό άκόλουθο διάγ

γελμα : 

«Κατά τό διαρρευσαv έτος ή άvθρωπότης έγvώρι

σε στιγμάς ύπερτάτης άγωvίας. 'Ολόκληρος ή διε

θνής τάξις έφάvη δίς σειομέvη έκ θεμελίων, αί δέ 

άμφιβολίαι περί του μέλλοντος είχοv κατακλύσει τάς 

ψυχάς τώv λαών. 

»Ή βαθεία αύτή κρίσις ώφείλετο είς τήv στάσι ν 

ώρισμέvωv δυνάμεων, αί όποίαι ήθέλησαv vά άγvοή

σουv τάς ίδέας διά τάς όποίας έθυσιάσθησαv έκα

τομμύρια άvθρώπωv κατά τόv τελευταίον παγκόσμι

οv πόλεμον καί αί όποίαι ύποτίθεται δτι άποτελουv 

τά θεμέλια τής διεθvους τάξεως. Πρέπει vά εύχώμεθα 

δτι ή πρόσφατος αύτή δοκιμασία θά πείση καί τούς 

κυvικωτέρους όπαδούς τής βίας δτι μόvοv δπου βα

σιλεύει ή έλευθερία καί ή δικαιοσύνη οίκοδομουvται 

έργα στερεά καί μόνιμα. 

)) 'Ev μέσφ αύτής τής διεθvους κρίσεως συvέχισεv 
ή Έλλάς τόv άγώvα τόv καλόν διά τήv άπελευθέρω

σιv τώv άδελφώv Κυπρίων. Τά ίδια αίτια, τά όποία 

κατά τό λήξαν έτος προεκάλεσαv τάς διεθνείς άvα

ταραχάς είς τήv Μέσηv 'Α vατoλijv καί είς τήv Με
σευρώπη ν, δπου άκόμη συνεχίζονται κατά τό πλέον 

δραματικόv τρόπον, ύψώθησαv ώς έμπόδια καί διά 

τήv δικαίαv έπίλυσιv του κυπριακου προβλήματος. 

Καί είς αύτήv τήv περίπτωσιν σκέψεις κακώς έvvο

ουμέvης σκοπιμότητος έπεκράτησαv τώv άρχώv του 

Χάρτου τώv Ήvωμέvωv Έθvώv καί ήγvόησαv τό 

φυσικόv δικαίωμα χιλιάδων άvθρώπωv. 

))Παρά τάς τεραστίας, δj.iως, δυσχερείας τάς 

όποίας ώς έκ τής φύσεώς του παρουσιάζει τό Κυπρι

ακόv, δυνάμεθα vά διατυπώσωμεv μέ ίκαvοποίησιv 

δτι τουτο έσημείωσε κατά τό λήξαν έτος άξιόλογοv 

πρόοδο ν. Τό ζήτημα τουτο τό όποiΌv μέχρι πρό τιvος 

δέv συvεζητείτο παρά μόvοv άπό τούς 'Έλληνας, 

άπασχολεί όλόκληροv τόv κόσμον. 

)) Ή παγκόσμιος κοινή γνώμη τό έσυvειδοποίη
σεv ώς κρίσιμοv διεθνές πρόβλημα καί αίσθάvεται 
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τήν άνάγκην νά βοηθήση εiς τήν δικαίαν επίλυσίν 

του. Οϋτω όλίγον κατ' όλίγον αί ήθικαί άρχαί κάμ

πτουν τήν άντίστασιν τών εγωιστικών άπόψεων καί 

εiδικών συμφερόντων. 

»Παρά ταύτα, δμως, τό ζήτημα τούτο θά διέλθη 

ίσως άπό παλλάς καί δυσκόλους φάσεις. 

;; 'Η πείρα, δ μ ως, καί ή δοκιμασία τού παρελθόν
τος εχσυν καταστήσει τήν πίστιν τής 'Ελλάδος εiς 

τήν δύναμιν τών μεγάλων iδεών aσβεστον καί άκλό

νητσν. Οϋτε ή σκληρότης, οϋτε ή διάρκεια τού άγώ

νος πρόκειται νά τήν κάμψουν. Οϋτε καί ή εναντίον 

της προτεινομένη άδικία πρόκειται νά τήν παρασύρη 

εξω άπό τήν όδόν τού μέτρου καί τής σωφροσύνης, 

μέσα εiς τήν όποίαν πάντοτε εμεγαλούργησεν. 

» 'Εμμένουσα εiς τή ν εκ τής φύσεως τών πραγμά
των επιβεβλημένην διεθνή αύτής τοποθέτησιν, θά 

πσρευθή καί κατά τό τρέχον ετσς, εiς τό όποίον εi

σερχόμεθα, τόν άνηφορικόν δρόμον, βεβαία διά τήν 

τελικήν δικαίωσιν. 

»Κατά τό διαρρεύσαν ετσς εδημιουργήθη εiς τήν 

χώραν μας άτμόσφαιρα εμπιστοσύνης διαπιστουμέ

νη εiς δλας τάς εκδηλώσεις τής εθνικής μας ζωής. 

»Χάρις εiς τήν άτμόσφαιραν αύτήν ή Έλλάς άν

τιμετώπισε καί τήν κυπριακή ν δσκιμασίαν, άλλά καί 

τήν πρόσφατον διεθνή κρίσιν μέ παραδειγματικήν 

γαλήνη ν καί αύτοπεποίθησιν. Ή επιτευχθείσα πολι

τική καί ~οiκονομική σταθερότης επέτρεψαν επίσης 

εiς τό εθνος, παρά τήν κρισιμότητα τών προβλημά

των εiς τόν εξωτερικόν τομέα, νά άναπτύξη τήν δη

μισυργικήν του προσπάθειαν καί νά θέση τάς προϋ

ποθέσεις ένός καλυτέρου μέλλοντος. 

»'Εάν πιστεύωμεν, δπως όφείλομεν νά πιστεύω

μεν, εiς τό μέλλον τής 'Ελλάδος, εάν πειθαρχημένοι 

εiς τά γενικώτερα συμφέροντα τού εθνους διατηρή

σωμεν τήν ένότητά μας, εάν άντί νά δηλητηριάζωμεν 

τήν ζωήν μας μεμψιμοιρούντες, αiσθανθώμεν ίκανο

ποίησιν, τότε πρέπει νά είμεθα βέβαιοι δτι τό εθνος 

θά συνεχίση μέ πλήρη επιτυχίαν καί αϋξουσαν άπό

δοσιν τήν πορείαν του, ύπό τήν εμπνευσμένην ήγε

σίαν τών βασιλέων μας. 

»Μέ τήν ελπίδα τής πλήρους εθνικής δικαιώσεως 

καί μέ βαθείαν πίστιν εiς τήν προκοπή ν καί τήν εύη

μερίαν τής πατρίδος, εϋχομαι είς δλους εύτυχές τό 

Νέον ~Ετος;;. 

4 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1957 

'Η έκτελεστική έπιτροπή τfjς ΑΔΕΔ Υ εγινε δε

κτή άπό τόν πρωθυπουργό, ό όποίος, άφου ένημερώ

θηκε πάνω στά έκκρεμfj ζητήματα τών δημοσίων 

ύπαλλήλων, εδωσε στόν ύπουργό τών οικονομικών, 

Χ . Θηβαίο, όδηγίες γιά τήν άντιμετώπισή τους . Ό 

ύπουργός τών οικονομικών δέχτηκε τούς έκπροσώ

πους τfjς ΑΔΕΔ Υ καί εδωσε έντολή νά μελετηθεί ή 

έπίλυση τών σχετικών προβλημάτων. 

6 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1957 

Σέ ειδική άνταπόκριση άπό τήν εδρα του ΟΕΟΣ 

έξετάζεται τό περιεχόμενο τfjς 8ης έτήσιας έκθέσεως 

του διεθνους όργανισμου, σ' δ, τι ειδικότερα άφορα 

τήν έλληνική οικονομία: 

'Ο ' Οργανισμός τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Συνερ

γασίας, γνωστός ύπό τά άρχικά ΟΕΟΣ, επελήφθη κατά τάς 

τελευταίας έβδομάδας τής εξετάσεως τής έλληνικής οικο

νομίας, βάσει του ύποβληθέντος ύπό τής έλληvικής Κυ

βερνήσεως σχετικου ύπομνήματος . 'Η ύπό τής εξετάσεως 

ταύτης καλυπτομένη περίοδος επεκτείνεται άπό τάς αρχάς 

του 1955 μέχρι καί τών μέσων του 1956,~ καλύπτει δηλαδή 
δεκαοκτάμηνον περίπου χρονικόν διάστημα. 

))Πρίν ύπεισέλθωμεν εις τά σχόλια του ΟΕΟΣ, τά άνα

γραφόμενα εις τό περί 'Ελλάδος κεφάλαιον τής εκθέσεως, 

ε{ναι ανάγκη νά τονίσωμεν δτι εφέτος αί κρίσεις, τά σχό

λια καί αί ύποδείξεις του 'Οργανισμοί\ δι' δλας σχεδόν 

τάς άλλας χώρας ύπήρξαν αύστηρόταται. Τοuτο δέ διότι δ 

ΟΕΟΣ, παρακολουθών εκ του σύνεγγυς τήν οίκονομικήν 

εξέλιξιν δλων τών συμμετεχουσών χωρών, διαπιστώνει τάς 

ύφισταμένας σήμερον είς τάς μεγάλας εύρωπαϊκάς χώρας 

πληθωριστικάς πιέσεις, αί δποίαι κινδυνεύουν ν' ανατρέ

ψουν τήν μετά τόσων κόπων κτηθείσαν εύρωπαϊκήν οίκο

νομικήν σταθερότητα. Είς τήν Γαλλίαν, τήν 'Αγγλίαν, τήν 

Γερμανίαν, τήν Ίταλίαν, τάς Κάτω Χώρας, αί πληθωρι

στικαί πιέσεις εκδηλοuνται κατά τρόπον λίαν άνησυχητι

κόν. ' Ο ΟΕΟΣ ύπήρξεν ίδιαιτέρως αύστηρός, ιδίως είς τό 

περί Γαλλίας κεφάλα ιόν του. Παρ' δλας δέ τάς προσπα

θείας τής γαλλικής άντιπροσωπείας, δπως άμβλύνη τήν 

όξύτητα τής γενομένης κριτικής, αϋτη παρέμεινεν τελικώς 

λίαν εντονος . Είς σοβαράς ύποδείξεις προέβη δ ΟΕΟΣ κα

τά τάς εν λόγφ εξετάσεις πρός τάς περισσοτέρας εύρωπαϊ

κάς χώρας . Θά ήτο δέ νομίζομεν ενδιαφέρον, είς προσεχείς 

άνταποκρίσεις, νά δώσωμεν είς τόν 'Έλληνα άναγνώστην, 

μίαν εύρυτέραν είκόνα περί τών κρίσεων του ΟΕΟΣ επί 

τών σημειωθεισών εξελίξεων εις τάς διαφόρους εύρωπαϊ

κάς οικονομίας. Τουτο θά δώση τήν εύκαιρίαν εις τόν 

»Ελληνα αναγνώστην νά συγκρίνη τά έλληνικά επιτεύγμα

τα πρός τάς εύρωπαϊκάς οικονομικάς εξελίξεις . 

)) 'Ως ε·ϊπομεν, εις τήν άρχήν, ή περί 'Ελλάδος εκθεσις 
ε{ναι εξαιρετικώς εύνοϊκή. Δύναται μάλιστα νά λεχθή δτι 

θεωρείται ύπό τών εδώ κύκλων ώς ή εύνοϊκοτέρα εξ δλων 

τών μέχρι τοuδε περί ' Ελλάδος δημοσιευθεισών εκθέσεων 
του Εύρωπαϊκου Οικονομικοί\ 'Οργανιdμοu. 

))Είς τήν αρχήν ή εκθεσις τονίζει δτι αί πληθωριστικαί 

πιέσεις εις τήν 'Ελλάδα όχι μόνον δέν ενισχύθησαν, αλλ' 

άντιθέτως εχουν αισθητώς ελαττωθή από τά μέσα του 1955. 
Ό προϋπολογισμός πλησιάζει πρός τό ίσοζύγιον, ή ϋψω

σις τών τιμών ανεκόπη. »Εκδηλος δέ ε{ ναι ή άναπτυσσομέ

νη πρός τό έλληνικόν νόμισμα εμπιστοσύνη. 'Ιδιαιτέρως 

ύπογραμμίζεται τό γεγονός τής ραγδαίας αύξήσεως τών 

παρά Τραπέζαις καταθέσεων. Γεγονός δπερ επέτρεψεν εις 

τάς Τραπέζας νά παράσχουν, διά πρώτην φοράν μετά 

τόν πόλεμον, πιστώσεις είς τήν ίδιωτικήν οίκονομίαν . 

'Υπογραμμίζεται επίσης ή σταθερά αϋξησις τών εις χρυ-
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Δοξολογία yιά τό Νέο 'Έτος στό μητροπολιτικό ναό 'Αθηνών. 
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σόν καί συνάλλαγμα aποθεμάτων τής Τραπέζης τής' Ελλά

δος. 01.\χ' ήττον δμως άντιθέτως σημειουται ή έπελθουσα 

μείωσις είς τήν συνεχή αuξησιν του ρυθμου τής βιομηχα

νικής παραγωγής. 'Η εκθεσις τονίζει ώσαύτως τήν ση

μειωθείσαν αuξησιν είς τόν ρυθμόν των επενδύσεων διά 

τήν έκτέλεσιν μεγάλων εργων παραγωγικής σημασίας. Το

νίζεται δτι ή έλληνική Κυβέρνησις ήδυνήθη νά αvξήση 

αίσθητώς τά διατεθέντα εκ τοϋ προϋπολογισμου δι' έπενδύ

σεις άκριβώς λόγω τής σημειωθείσης οίκονομικής σταθε

ρότητος. Γενικώς ύπολογίζεται δτι τά uπό έκτέλεσιν ερyα 

καλύπτουν ήδη ποσόν επενδύσεων έκατόν τεσσαράκοντα 

εκατομμυρίων δολλαρίων. Τά ερyα ταυτα περιλαμβάνουν 

τόν Μέγδοβα, τά διυλιστήρια πετρελαίου, τούς λιγνίτας 

ΠτολεμαΙ:δος, τά ναυπηγεία, τάς άεροπορικάς συγκοινωνί

ας καί τό προκηρυχθέν εργον του άζώτου. 'Επίσης υπο

γραμμίζεται εΙς τήν έν λόyφ εκθεσιν, δτι διά πρώτην φοράν 

έξεδηλώθη ζωηρόν ενδιαφέρον έκ μέρους του έλληνικου 

κεφαλαίου του έξωτερικοϋ πρός παραγωγικάς έπενδύσεις 

είς τήν 'Ελλάδα. 'Η εκθεσις έν συνεχείςι τονίζει δτι, παρά 

τήν έπελθουσαν βελτίωσιν, τό βιοτικόν έπίπεδον του έλ

ληνικου λαου έξακολουθεί νά παραμένη aρκετά χαμηλόν. 

'Η Ιδιωτική κατανάλωσις παρουσίασε μικράν μόνον αu

ξησιν κατά τό 1955, ή όποία αuξησις καλύπτει περίπου τήν 
σημειωμένη ν αuξησιν του πληθυσμου. Τουτο δέ, έν άντιθέ

σει πρός τήν αίσθητήν βελτίωσιν τής Ιδιωτικής κατανα

λώσεως, ή όποία είχε σημειωθή κατά τό 1953-1954. 'Όσον 
aφορίi τήν σταθερότητα των τιμών, ή εκθεσις παρατηρεϊ: 

δτι κατά τό ετος 1955 έσημειώθη αuξησις 6-7%, aλλά δτι 
aπό του τέλους του 1955 έμφανίζεται σοβαρά σταθερότης. 
Σημειωτέον δτι ή αϋξησις των τιμών δέν είναι έλληνικόν 

μόνον φαινόμενον. Αϋτη όφείλεται κατά κύριον λόγον είς 

τήν σημειουμένην αϋξησιν των γενικών τιμών των είσαγο

μένων είδών, ίδίςι δέ των ναύλων, καί ο)ς έπίσης είς τήν 

επίδοσιν τής κακής εσοδείας του έλαίου. 

»'Η εκθεσις προβλέπει δτι εντός των πλαισίων τών δι

αρθρωτικών δυσχερειών, τάς όποίας εχει ν' άντιμετωπίση 

ή έλληνική οίκονομία, ή εξέλιξις θά είναι λίαν ίκανοποιη

τική κατά τό προσεχές μέλλον. 'Ιδιαιτέρως τονίζεται τό 

ενδιαφέρον του Εvρωπαϊκου Οίκονομικου ' Οργανισμοί> 

διά τό νέον σχέδιον, μακροχρονίου οίκονομικής αναπτύ

ξεως τής' Ελλάδος, τό όποίον πρόκειται νά κατατεθή προ

σεχώς είς τόν ΟΕΟΣ. Γίνεται δέ ύπόδειξις είς τήν 'Ελλάδα 

δπως επιταχύνη τόν ρυθμόν τής προπαρασκευής καί τής 

εκτελέσεως του σχεδίου τούτου. 

»'Η εκθεσις καταλήγει είς τήν διαπίστωσιν δτι τελευ

ταίως επετεύχθη καλυτέρα ισορροπία είς τήν έλληνικήν 

οίκονομίαν. Τό Ισοζύγιον των πληρωμών παρουσίασε βελ

τίωσιν άπό τά μέσα του 1955. Παρά δέ τήν κακήν εσοδείαν 
του έλαιολάδου, ελαχίστη εσημειώθη πίεσις επί των έλλη

νικών τιμών. 'Η εκθεσις υπογραμμίζει εντόνως τήν aνάγ

κην συνεχίσεως τής προσπαθείας διά τήν παyίωσιν τής επι

τευχθείσης προόδου, ίδίως δσον aφορίi τήν νομισματικήν 

σταθερότητα. Έφιστίi δέ τήν προσοχήν τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως είς τήν aνάγκην έλέγχου του επιπέδου τής 

καταναλώσεως, έν συνδυασμφ πρός τήν αϋξησιν των επεν

δύσεων καί τονίζει τήν άνάγκην συνεχίσεως τής προσπα

θείας διά τήν συγκράτησιν των τιμών. 

»Παρά ταυτα, δηλαδή παρά τήν aνάγκηv τής διατηρή

σεως τής νομισματικής σταθερότητος, ή εκθεσις uπογραμ-______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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μίζει τήν προεξέχουσαν διά τήν 'Ελλάδα άνάγκην πρός 

ταχύτερον ρυθμόν τής οικονομικής άναπτύξεως διά τήν 

άντιμετώπισιν των δύο μεγάλων έλληνικ&ν οικονομικ&ν 

προβλημάτων, ήτοι τής ύποαπασχολήσεως καί τής χαμη

λής παραγωγικότητας. 'Η εκθεσις λέγει επίσης συγκεκρι

μένως δτι ή 'Ελλάς θά έξασφαλίση τό εξωτερικόν καί 

εσωτερικόν της ισοζύγιον μόνον διά τής αόξήσεως τής 

παραγωγικότητας. Πρός τούτο έξήρε τήν άπόφασιν τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως, δπως αόξήση κατά τό δεύτερον 

έξάμηνον του 1956 τόν προϋπολογισμόν των επενδύσεων. 
Βεβαίως θά είναι δυσχερές τό εργον τής εξασφαλίσεως 

προσθέτου χρηματοδοτήσεως των επενδύσεων, άνευ προ

κλήσεως άντιστοίχων άντιπληθωριστικ&ν πιέσεων. 'Αλλά 

θά είναι δυνατόν νά διοχετευθούν σήμερον αί ιδιωτικαί 

άποταμιεύσεις πρός παραγωγικάς επενδύσεις. 'Υπογραμ

μίζεται εξ άλλου ή άνάγκη διά τήν συνέχισιν τής παροχής 

τής εξωτερικής οικονομικής βοηθείας κατά τά προσεχή 

ετη. 'Ως-επίσης τής άναζητήσεως κεφαλαίων εις τό εξωτε

ρικόν . 

»'Η εκθεσις καταλήγει εις τό τελικόν συμπέρασμα, δτι 

ή 'Ελλάς δέον νά ένισχύη διά παντός τρόπου τόση μερινόν 

ρεύμα Εμπιστοσύνης πρός τό έλληνικόν νόμισμα καί πρός 

τήν έλευθέραν κίνησιν τ&ν κεφαλαίων διά νά προσελκύση 

πρός τόν τόπον μεγαλύτερον όγκον κεφαλαίων εκ του 

εξωτερικοί>, έλληνικ&ν καί ξένων» 108 • 

8 Ι ΑΝ ΟΥ ΑΡΙΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, έπισημαί

νει σχετικά μέ τό βουλευτή Παπαεμμανουήλ, ύπόλο

γο στό Σισμανόγλειο γιά διαχειριστικά σκάνδαλα, ό 

όποίος, παρά τήν άπαγόρευση τής Κυβερνήσεως, διέ

φυγε στό έξωτερικό: 

« I. "Ο λα τά σκάνδαλα, περί των όποίων εγένετο λόγος, 
συνετελέσθησαν εις τό παρελθόν, πολύ πρό τής άναλήψεως 

τής εξουσίας ύπό τής παρούσης Κυβερνήσεως. 

»2. Εόθύς ώς έδημιουργήθη πρόσφατος θόρυβος περί τό 
Σισμανόγλειον, ή Κυβέρνησις, άντιθέτως πρός δσα πλει

στάκις συνέβησαν εις τό παρελθόν, δχι μόνον οόδεμίαν 

άλληλεγγύην εδειξε πρός τόν βουλευτήν αότής, άλλά καί 

ύπεβοήθησεν άποφασιστικ&ς τήν άποκάλυψιν των άνωμα

λι&ν. 

»3. Ζητηθείσης τής άρσεως τής άσυλίας ύπό του εισαγ
γελέως, ή Κυβέρνησις δι' δλων τ& ν βουλευτ&ν αότής έψή

φισεν ύπέρ τής άρσεως τής άσυλίας εις τήν άρμοδίαν Κοι

νοβουλ,ευτικήν Έπιτροπήν. Κατ' έξαίρεσιν, μάλιστα, 

πρός τά ειθισμένα, ή Ενώπιον τής 'Επιτροπής διαδικασία 

συνεπληρώθη εντός του ελαχίστου δυνατοί> χρόνου. 

»4. Παραλλήλως, ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως προέβη 
εις δήλωσιν, καθ' ήν ή θέσις του Παπαεμμανουήλ εν τφ 

κόμματι τελεί ύπό αϊρεσιν, έφ' δσον εκκρεμεί ή κατ' αυ

τοί> κατηγορία. 

»5. 'Επηκολούθησεν ή έγγραφή του θέματος εις τήν 
ήμερησίαν διάταξιν τής Βουλής. 'Η μ ή συζήτησις τής 

προτάσεως περί άρσεως άσυλίας δέν όφείλεται οϋτε εις τό 

Προεδρείον οϋτε εις τήν Κυβέρνησιν άλλά εις αότό τούτο 

τό Σ&μα. 'Η συνεδρίασις τής \9ης Δεκεμβρίου είχεν όρι

σθή διά τήν συζήτησιν του νομοσχεδίου περί αεροπορι-

κ&ν συγκοινωνι&ν, τής δέ 20ής διά τήν συζήτησιν τής 

άρσεως τής βουλευτικής άσυλίας του Παπαεμμανουήλ. 

Παραταθείσης, δμως, τής συζητήσεως του έν λόγφ νομο

σχεδίου καί κατά τήν συνεδρίασιν τής 20ής, οί βουλευταί, 

λόγω καί του προκεχωρημένου τής ωρας, ηρνήθηκαν νά 

παραμείνουν ετι περισσότερον διά νά ψηφίσουν καί τήν 

άρσιν τής ασυλίας. 

>>6. 'Ότε, συμφώνως τφ νόμφ έπί τij άπλij προσαγωγij 
τής ταυτότητός του, επέτυχε θεώρησιν του διαβατηρίου 

του ό Παπαεμμανουήλ καί ελαβε τούτου γν&σιν ή Κυβέρ

νησις, αμέσως ελαβε τά ένδεδειγμένα μέτρα πρός παρεμπό

δισιν τής αναχωρήσεώς του, καίτοι τούτο απετέλει πράξιν 

αόθαίρετον, έφ. δ σον οόδέν καταδιωκτικόν εγγραφον τής 

εισαγγελικής άρχής είχεν εκδοθή έναντίον του. 

>>7. Παρά τάς έκδοθείσας διαταγάς, εϊτε έκ δόλου, εϊτε 
έξ άμελείας ώρισμένων όργάνων τής τάξεως, ό Παπαεμμα

νουήλ έπέτυχε νά διαφύγη. 'Η Κυβέρνησις αμέσως διέταξε 

τήν ένέργειαν διοικητικ&ν ανακρίσεων καί εθεσε τούς άρ

μοδίους αξιωματικούς, οί όποίοι ώς προέκυψεν έκ τής γε

νομένης διοικητικής ανακρίσεως βαρύνονται μέ σχετικάς 

εόθύνας, εκτός ύπηρεσίας, ωστε νά διευκολυνθή τό εργον 

τής άνακρίσεως. Μετά τήν περαίωσιν του άνακριτικου ερ

γου θά έπιβληθοuν εις τούς ύπευθύνους αόστηρόταται κυ

ρώσεις. 

>>8. Συγχρόνως ό αρχηγός τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 
'Ενώσεως Κ. Καραμανλής διέγραψε τ&ν στελεχ&ν του 

κόμματος τόν Παπαεμμανουήλ, κρίνας δτι ή πράξις αότή 

τής λαθραίας αναχωρήσεώς του δέν συμβιβάζεται μέ τήν 

παραμονήν του εις τό κόμμα τής ΕΡΕ. 

>>9. 'Αλλά ή τρανοτέρα απόδειξις περί τής αόστηράς 
εναντι του έν λόγφ βουλευτού στάσεως τής Κυβερνήσεως 

είναι ή ληφθείσα αργά τό άπόγευμα τής σήμερον 8ης 'Ια

νουαρίου έπιστολή αότου έκ Παρισίων πρός τόν πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως ταχυδρομηθείσα έκείθεν τήν 5ην τρέ

χοντος»>. 

Καί ό ύπουργός Προεδρίας παραθέτει έκτενή 

άποσπάσματα άπό τήν έπιστολή, δπου ό Παπαεμμα

νουήλ, έπιτιθέμενος μέ δριμύτητα κατά τής Κυβερνή

σεως, ύποστηρίζει, μεταξύ άλλων, δτι «ή Κυβέρνη

σις τηρεί στάσιν άπολύτως έχθρικήν έναντίον μου 

πρός πάσαν δέ κατεύθυνσιν δίδει τήν έντύπωσιν δτι 

αϋτη πιστεύει δτι δέν στεροϋνται ύποστάσεως δσα οί 

συκοφάνται μου κατά καιρούς μοϋ κατηγόρησαν>> ή 

δτι «ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν πλήρη ijθικήν καί 

πολιτικήν έξουθένωσίν μου». 

[Τό θέμα είχε άνακύψει δταν ό Σάββας Παπαεμ

μανουήλ, γενικός διευθυντής τοϋ νοσηλευτικοί> φυ

ματιολογικοί> ίδρύματος «Σισμανόγλειο», μετά άπό 

ελεγχο γιά τόν καταλογισμό ευθυνών άπό τά ύπουρ

γεία Οίκονομικών καί Κοινωνικής Προνοίας, κρί

θηκε κύριος ύπεύθυνος γιά τή γενική κακή οίκονο

μική κατάσταση τοϋ ίδρύματος . 'Ο Παπαεμμανουήλ, 

άφοϋ κατόρθωσε νά έμπνεύσει αίσθημα έμπιστοσύ

νης στό δωρητή Σισμανόγλου, δχι μόνο έξασφάλισε, 

βάσει δεύτερης διαθήκης του, ύψηλές άποδοχές καί 

άφορολόγητο ποσοστό 5% έπί τών είσπράξεων τοϋ 
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ίδρύματος, άλλά καί δέν επαυσε νά παραβιάζει τόν 

κοινό ποινικό νόμο. 'Όταν έπισημάνθηκαν οί εύθύ

νες του γιά τήν κακή κατάσταση του ίδρύματος, έπι

ζήτησε τήν παρέμβαση του ύπουργοί> Οίκονομικών 

καί του ύφυπουργοί> Κοινωνικής Προνοίας, προκει

μένου νά κρατικοπόιηθεί τό «Σισμανόγλειο» καί νά 

άποσοβηθεί ή οίκονομική του κατάρρευση· άλλ' οί 

τελευταίοι άρνήθηκαν νά υίοθετήσουν τήν πρόταση, 

προτου έκκαθαριστεί ή οίκονομική κατάσταση του 

ίδρύματος καί γίνει ό καταλογισμός τών εύθυνών, 

ένώ, παράλληλα, άποκαλύφθηκαν συγκεκριμένα 

στοιχεία γιά τή σκανδαλώδη διαγωγή του . 'Εκτε

θειμένος ήδη, ό Παπαεμμανουήλ, θά άναγκαστεί, με

τά άπό σύσταση του Κ. Καραμανλή, νά ύποβάλει 

μήνυση γιά δυσφήμηση καί έξύβριση κατά του έκδό

τη τής έφημερίδας «'Εστία», Κ. Κύρου. Σύμφωνα 

δμως μέ τήν άπόφαση του άρμόδιου Τριμελοuς 

Πλημμελειοδικείου, πού έκδόθηκε στίς 8 Δεκεμβρί
ου 1956, οί κατηγορούμενοι κρίθηκαν άθώοι, μέ άπο
τέλεσμα νά κινηθεί άπό τήν Εισαγγελική 'Αρχή ή 

αίτηση γιά τήν aρση τής βουλευτικής άσυλίας του. 

Το θέμα Παπαεμμανουήλ συζητήθηκε καί στή 

Βουλή, στίς 11 καί 12 Δεκεμβρίου 1956, μέ άφορμή 
τήν κατάθεση έπερωτήσεως άπό τήν πλευρά τής άν

τιπολιτεύσεως . Στήν προσπάθεια νά συσχετιστεί ή 

πολιτεία του βουλευτή τής ΕΡΕ στό «Σισμανόγλειω> 

μέ γενικότερες κυβερνητικές εύθύνες, ή Κυβέρνηση 

άντέταξε τά πραγματικά γεγονότα, δτι μόλις ζητή

θηκε άπό τόν Είσαγγελέα ή aρση τής άσυλίας, ό Κ . 

Καραμανλής συνέστησε στούς βουλευτές του κόμ

ματός του νά ψηφίσουν ύπέρ τής aρσεως καί μάλιστα 

τό ταχύτερο δυνατόν. Πράγματι, στίς 14 'Ιανουαρίου 
1957, σέ σύνολο 186 παρόντων βουλευτών, θά ψηφί
σουν ύπέρ τής aρσεως 177 109• 

Τελικά, μετά τήν aρση τής άσυλίας καί τήν aρ

νηση του Παπαεμμανουήλ νά έπιστρέψει οίκειοθε

λώς καί νά έμφανιστεί ένώπιον τής έλληνικής Δικαι

οσύνης, ή Κυβέρνηση ζήτησε καί πέτυχε στίς 15 Φε
βρουαρίου, τή σύλληψη άπό τήν 'Ιντερπόλ καί τήν 

εκδοσή του. 'Ο πρώην διευθυντής του Σισμανογλεί

ου δικάστηκε άπό τό 'Εφετείο 'Αθηνών μέ τήν κα

τηγορία τής άπιστίας, πλαστογραφίας, καταχρήσεων 

καί aλλων άξιόποινων πράξεων καί καταδικάστηκε 

σέ 7ετή είρκτή . 'Απεβίωσε ένώ έξέτιε τήν ποινή 

του]. 

9-14 IANOY ΑΡΙΟΥ 1957 

'Επιτροπή του 'Οργανισμοί> 'Αμοιβαίας 'Ασφά

λειας, ή όποία είναι έπιφορτισμένη μέ συμβουλευτι

κό ρόλο πλησίον του προέδρου τών ΗΠΑ, σχετικά 

μέ τά προγράμματα στρατιωτικής καί τεχνικοοικο

νομικής βοήθειας πρός τό έξωτερικό, έπισκέπτεται 

τήν 'Αθήνα, μέ σκοπό τήν έπιτόπια μελέτη γιά τήν 

άξιοποίηση τής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα. Οί θέ

σεις πού άναπτύχθηκαν άπό τήν έλληνική πλευρά 

στά μέλη τής άμερικανικής έπιτροπής είχαν προσδι

οριστεί σέ είδική σύσκεψη τής έξ ύπουργών οίκονο

μικής έπιτροπής ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή. 

'Από τήν πλευρά τής άμερικανικής έπιτροπής, ό 

πρόεδρος Βενιαμίν Φαίρλες, σέ δηλώσεις του πρός 

τούς δημοσιογράφους, μετά τήν όλοκλήρωση τών 

έπαφών του, άφοί> παρατήρησε δτι διαγράφεται γιά 

τήν 'Ελλάδα «λαμπρόν καί άσφαλές μέλλον» καί δι

ατύπωσε τήν aποψη δτι ή 'Ελλάδα εκαμε «άναμφι

σβητήτως καλήν χρήσιν τής άμερικανικής βοηθεί

ας», άπάντησε σέ έρώτηση σχετική μέ τήν άναγκαιό

τητα γιά τή συνέχιση τής άμερικανικής βοηθείας: 

«' Ασφαλώς ή δοθείσα ύπό των 'Ηνωμένων Πολιτειών 
βοήθεια είς τό παρελθόν άπεδείχθη άποφασιστικής σημα

σίας διά τήν πρόοδον τής χώρας καί ενας ύπερήφανος λα

ός, ώς ό έλληνικός, βεβαίως θά επιθυμή τήν συνέχισιν τής 

βοηθείας μέχρι τής στιγμής πού θά είναι είς θέσιν νά άντι

μετωπίση τάς άνάγκας του διά τών ίδίων οίκονομικών δυνά

μεών του. Μία τοιαύτη άντιμετώπισις του ζητήματος είναι 

όρθή καί άπολύτως σύμφωνος καί πρός τάς ίδικάς μας άπό

ψεις». 

Καί τό είδησεογραφικό δελτίο καταλήγει: 

' ο πρόεδρος τής επιτροπής ερωτηθείς τί φρονεί επί του 

θέματος τής περαιτέρω γεωργικής άναπτύξεως καί εκβιο

μηχανίσεως τής έλληνικής οίκονομίας εδήλωσεν δτι πρέ

πει νά επιτυγχάνεται πάντοτε συνδυασμός των δύο αύτών 

παραγόντων, rοστε χωρίς ή 'Ελλάς νά άπομακρύνεται άπό 

τήν γεωργίαν πού άποτελεί βασικόν παράγοντα τής οίκο

νομίας της, νά καταβάλλη ταυτοχρόνως κάθε δυνατήν 

προσπάθειαν πρός άνάπτυξιν του βιομηχανικοί) δυναμικοί) 

της. Διά νά επιτευχθή τοuτο, είναι άπαραίτητος ό καταρτι

σμός καί ή έφαρμογή μακροπροθέσμου προγράμματος εκ

βιομηχανίσεως τής χώρας. Κατά τάς πληροφορίας δέ τής 

έπιτροπής, ή Κυβέρνησις εξετ'άζει τήν έφαρμογήν ένός 

τοιούτου προγράμματος. 

'Ερωτηθείς έπί των πληροφοριών περικοπής τής πρός 

τήν 'Ελλάδα βοηθείας, ό κ. Φαίρλες άπήvτησεν δτι δέν 

γνωρίζει τήν ϋπαρξιν οίασδήποτε σχετικής άποφάσεως, 

τήν όποίαν άσφαλώς θά εγνώριζεν εάν ύπήρχεν 1 10• 

'Η τελευταία διευκρίνηση του προέδρου τής 

'Επιτροπής συνέπεσε μέ τή διάψευση, στίς 4 'Ια

νουαρίου, άπό τήν 'Αμερικανική 'Υπηρεσία Πλη

ροφοριών, τών πληροφοριών γιά επικείμενη περικο

πή τής βοήθειας πρός τήν 'Ελλάδα κατά 25 έκατ . 

δολλάρια. 'Απλώς -άνακοινώθηκε σχετικά- άνα

βάλλεται, ως τήν aνοιξη, ή προμήθεια όρισμένων 

πρόσθετων γεωργικών προϊόντων - μέτρο γενικής 

έφαρμογής γιά δλες τίς χώρες. Τό ποσό πού θά χο

ρηγηθεί στήν 'Ελλάδα γιά τό 1957 άνέρχεται σέ 55 
έκατ., δσο καί κατά τά προηγούμενα ετη . 

Μέ τήν εύκαιρία τής άφίξεως στήν 'Αθήνα τής 
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άμερικανικής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής έπί τοϋ 

Προγράμματος 'Αμοιβαίας 'Ασφάλειας, ή έλληνική 

Κυβέρνηση ύπέβαλε έκτενές σχετικό ύπόμνημα: 

« I. Είναι πασιφανής ή σοβαρά σημaσία τήν δποίαν ή 
γεωγραφική θέσις τής ' Ελλάδος προσδίδει εiς αuτήν διά 

τόν χώρον τής Βαλκανικής, διά τήν 'Ανατολικήν Μεσό

γειον καί διά τόν χώρον τής Μέσης 'Ανατολής. 

»Α. Στρατιωτική σημασία τής ·Ελλάδος: 

»·Η ·Ελλάς ώς μέλος τής ' Ατλαντικής Συμμαχίας, 

»α. 'Εξασφαλίζει προωθημένας θέσεις ραντάρ καί συ

νεπώς εξασφαλίζει προωθημένην επιτήρησιν επ' ώφελείg 

τής κοινής 'Αμύνης. 

»β . Καλύπτει τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον καί aσφαλί

ζει τάς πρός Τουρκίαν καί Μέσην ' Ανατολήν θαλασσίας 

συγκοινωνίας, αϊτινες θά διεκόπτοντο εάν δ εχθρός εγίνετο 

κύριος τής ·Ελλάδος. 

»γ. Συντελεί εiς τήν liμυναν τών Στενών τών Δαρδανελ

λίων. ·Η ·Ελλάς είναι ή εγγύτερον εύρισκομένη καί ή 

μοναδική χώρα τής δποίας αt δυνάμεις δύνανται νά συμ

βάλλουν εγκαίρως, λόγω εγγύτητος, εiς τήν liμυναν τών 

Στενών τούτων. Τοuναντίον, έάν αί έλληνικαί δυνάμεις 

l']ναγκάζοντο νά συμπτυχθώσιν πρός τήν Νότιον ·Ελλάδα 

καί ετι πλέον έάν δ εχθρός aπέκτα τόν ελεγχοy δλοκλήρου 

τής 'Ελλάδος, τοuτο θά aπετέλει θανάσιμον πλήγμα διά 

τήν liμυναν τών Δαρδανελλίων . 

»δ . Καλύπτει τό δυτικόν πλευρόν τής Τουρκίας καί τής 

Μέσης ' Ανατολής . ' Εάν δ εχθρός κατώρθ,ωνε νά γίνη κύ

ριος τής ·Ελλάδος καί τών νήσων της θά είχε τήν δυνατό

τητα νά aνοίξη νέον μέτωπον κατά των χωρών τούτων, θά 

διέκοπτε τάς συγκοινωνίας πρός αuτάς καί θά τάς aπεμό

νωνε aπό τών συμμάχων. Ύπό τοιούτους δρους θά εδημι

ούργει θανάσιμον aπειλήν κατά τής Τουρκίας καί τής Μέ

σης 'Ανατολής, τά δέ συμμαχικά σχέδια aμύνης θά ήτο 

aδύνατον νά εφαρμοσθώσιν εiς τήν 'Ανατολικήν Μεσό

γειον, εiς Τουρκίαν καί εiς Μέσην 'Ανατολήν. 

»Β. Πολιτική σημασία τής ·Ελλάδος : 

»α . Είναι ή μόνη χώρα εiς τόν βαλκανικόν χώρον f\τις, 

ούσα φιλελευθέρα καί δημοκρατική, είναι μέλος τής 'Ατ

λαντικής Συμμαχίας . 

>>β. Λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως καί τών καλών 

σχέσεών της μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν &φ' ένός καί &φ' 

έτέρου τής πλήρους εμπιστοσύνης καί συμπαθείας του 

aραβικοί> κόσμου πρός αuτήν δύναται νά παίξη πολύτιμον 

ρόλον τόσον διά τήν προσέγγισιν τής Γιουγκοσλαβίας 

πρός ενίσχυσιν τής κοινής aμύνης δσον καί διά τήν διευθέ

τησιν των σχετικών μέ τόν aραβικόν κόσμον ζητημάτων. 

>>γ. 'Εάν aναλογισθή τις ποία πλεονεκτήματα θά είχεν 

δ εχθρός εάν κατώρθωνε νά έλέγχη τήν • Ελλάδα εν εiρήν1.) 
καί εν πολέμφ θά aντιληφθή aμέσως τήν σημασίαν τών 

πλεονεκτημάτων liτινα παρέχει ή ·Ελλάς εiς τήν 'Ατλαν

τικήν Συμμαχίαν καί τήν 'Αμερικήν . 

»δ . 'Εν δψει τοu ηuξημένου σήμερον ενδιαφέροντος 

τής 'Αμερικής διά τήν Μέσην ' Ανατολήν, ή σημασία τής 

'Ελλάδος είναι μεγαλυτέρα aπό τό παρελθόν. 

»2. ·Η ·Ελλάς είναι πιστή σύμμαχος τής 'Αμερικής, 

συνταυτίσασα τάς τύχας της μέ αuτήν, δεδοκιμασμένη καί 

εν εiρήν1.) καί πολέμφ. 

»α. , Εν εiρήν1.), επέδειξε σταθερότητα προσανατολι
σμοί> καί συμμαχικοί> δεσμοί> πρός τήν 'Αμερικήν. Παρά 

τήν εμπλοκήν τοu Κυπριακοί>, ή Κυβέρνησις καί δ λαός 

τής • Ελλάδος εστάθησαν πιστοί φίλοι τής 'Αμερικής, 

προσηλωμένοι εiς τά κοινά iδεώδη μετά του αμερικανικοί> 

λαοu. Τήν τοιαύτην aπόδειξιν τής πίστεως ύπό παρομοίας 

περιστάσεις, δέν είναι βέβαιον liν θά l']δύναντο νά δείξωσιν 

δλοι οί βοηθούμενοι ύπό τής 'Αμερικής. 

))β. 'Εν πολέμφ, τό παρελθόν δεικνύει δτι ή ·Ελλάς 

ύπήρξε σταθερός σύμμαχος τής 'Αμερικής, πιστεύουσα 

πάντοτε εiς τήν επιτυχίαν τών κοινών μετ' αuτής aγώνων, 

συνταυτίζουσα τήν τύχη ν της μετά τής 'Αμερικής διά τήν 

εξυπηρέτησιν κοινών ηθικών aρχών. 

))γ . · Η· Ελλάς πιστεύει δτι λόγω τής σταθερότητος ταύ

της τοu δεσμοί> της μέ τήν 'Αμερικήν προσφέρει εiς τήν 

liμυναν του ελευθέρου κόσμου καί εiς τήν πολιτικήν της 

δλα τά πλεονεκτήματα τής γεωγραφικής της θέσεως καί 

των δυνατοτήτων της . 

))3. ' Η μέχρι τοuδε δοθείσα aμερικανική βοήθεια εχει 

χρησιμοποιηθή κατά τρόπον ίκανοποιητικόν. Κάθε δολλά

ριον, κάθε ύλικόν τό δποίον χορηγείται χρησιμοποιείται 

πάντοτε καί χρησιμοποιείται καλώς. 

))α . Εiς τάς ενόπλους δυνάμεις τής ·Ελλάδος τό προσω

πικόν προσηρμόσθη ταχέως πρός τήν aμερικανικήν όργά

νωσιν καί εκπαίδευσιν καί πρός τά συστήματα συντηρή

σεως τοu ύλικοu . Τό παρεχόμενον ύλικόν συντηρείται κα

λώς, ή δέ εκπαίδευσις καί δ χειρισμός του ύλικοu διεξά

γονται καλώς . 'Αναφέρομεν ώς παράδειγμα, καί βεβαίως 

δέν είναι τό μοναδικόν, τήν έλληνικήν aεροπορίαν, τής 

δποίας τό προσωπικόν εχαρακτηρίσθη ύπό των στρατιωτι

κών aρχών τοu ΝΑΤΟ ώς λίαν ίκανόν εiς τόν χειρισμόν 

του νέου ύλικοu. 

))β. Εiς τήν έλληνικήν οiκονομίαν ώσαύτως ή aξιοποί

ησις τής " βοηθείας ύπήρξεν ίκανοποιητική. Δέν πρέπει νά 

λησμονήται ουτε νά ύποτιμάται δτι μέγα μέρος τής aπό του 

1947 δοθείσης σημαντικής βοηθείας κατηναλώθη διά τήν 
διεξαγωγή ν του παρατεταμένου πολέμου κατά τών κομμου

νιστών εν · Ελλάδι, χάρις δέ καί εiς τήν βοήθεια ν αuτήν ή 

·Ελλάς διετηρήθη ελευθέρα καί l']δυνήθη νά ενταχθή εiς τό 

στρατόπεδον τών ελευθέρων εθνών. ' Η τοιαύτη επιτυχία 

ύπήρξεν ή πρώτη καί λίαν ουσιώδης εiς τόν aγώνα κατά 

τοu Κομμουνισμοί>, aσφαλώς δέ τά αμερικανικά χρήματα 

ετοποθετήθησαν καλώς διά τήν ύπόθεσιν αuτήν καί aπέ

δωσαν πλουσίους καρπούς διά τούς κοινούς σκοπούς τής 

aμύνης. • ο πόλεμος εναντίον τών κομμουνιστών είς τήν 
Κορέαν, κατά τών δποίων τόσας σημαντικάς θυσίας ύπέ

στη καί ή ' Αμερική, δέν είναι δυνατόν νά μειώνη τήν aξί

αν τής πρώτης νίκης κατά τών κομμουνιστών, τήν δποίαν 

επέτυχον μόναι αί έλληνικαί δυνάμεις μέ τήν ύποστήριξιν 

τής 'Αμερικής . 

»4. 'Η διά τής αμερικανικής βοηθείας ενίσχυσις τής 
'Ελλάδος καί πραγματοποίησις τών αναφερθέντων πολιτι

κών καί στρατιωτικών πλεονεκτημάτων είναι λύσις εuθηνή 

διά τήν ' Αμερικήν. 

>>»Εναντι των πλεονεκτημάτων liτινα δύναται νά επιτύ-
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χη, είναι καλή τοποθέτησις χρημάτων καί δικαιολογημένη 

διά τόν 'Αμερικανόν φορολογούμενον μικρά θυσία. 'Εάν 

ή 'Αμερική ijθελε νά έπιτύχη τά αύτά πλεονεκτήματα κατ' 

άλλον τρόπον, ή δαπάνη θά ή το πολύ μεγαλυτέρα. 'Ως πα

ράδειγμα δύναται νά άναφερθή τό κόστος τοϋ στρατιωτι

κοϋ προσωπικοϋ τής ·Ελλάδος έν συγκρίσει πρός τό κό

στος πολλών άλλων Κρατών. 

»Οϋτως ό έλληνικός στρατός στοιχίζει κατά 30-50% εύ
θηνότερον άπό τούς στρατούς τών λοιπών χωρών τοϋ 

ΝΑ ΤΟ, ώς άναφέρεται ε{ς τούς σχετικούς πίνακας τοϋ 

ΝΑΤΟ ι956. 

»5. οικονομική πλευρά: 
»'Από τής πλευράς ταύτης ύπάρχει άνάγκη ένισχύσεως 

τής έλληνικής οικονομίας, διότι αϋτη εχει άμεσο ν [ συνάρ
τησιν] μέ τάς στρατιωτικάς δυνατότητας τής ·Ελλάδος. 

Λαός πεινών καί ύποαπασχολούμενος δέν δύναται νά εχει 

καλόν ήθικόν καί δέν δύναται νά δώση καλούς στρατιώτας; 

'Εξ άλλου ή ένίσχυσις τής 'Ελλάδος rοστε νά έμφανίζεται 

μέ ύγιά καί άνωρθουμένην ο{κονομίαν άποτελεί τήν καλυτέ

ραν προβολήν τής άποτελεσματικότητος τής άμερικανικής 

βοηθείας. 

»Πράγματι, ή 'Ελλάς, συνεπείq. τοϋ πολέμου καί τής 

έντόνου άντιστάσεώς της, ύπέστη μεγίστας καταστροφάς 

τοϋ παγίου κεφαλαίου της, έκμηδενισθέντος ταυτοχρόνως 

τελείως τοϋ νομίσματός της λόγω πρωτοφανοϋς μαζικοϋ 

πληθωρισμοϋ προκληθέντος ύπό τοϋ έχθροϋ. Αί κατα

στροφαί αύται συνεπληρώθησαν διά τοϋ επακολουθήσαν

τος έν συνεχείq. τετραετοϋς συμμοριτοπολέμου, άπό τόν 

όποίον έξήλθεν ή 'Ελλάς νικήτρια χάρις είς τήν άμερικανι

κήν βοήθεια ν καί τόν θαρραλέον άγώνα της, ε{ς τόν όποίον 

κατ' άνάγκην κατηνάλωσε μέγα μέρος τής παρασχεθείσης 

άμερικανικής βοηθείας. 

»'Επιτευχθέντα άποτελέσματα: 

»ι. Οί μακροχρόνιοι άνωτέρω πόλεμοι ύπήρξαν άφορ

μή καθυστερήσεως τής οίκονομικής άνασυγκροτήσεως 

καθ' δ ν χρόνον άλλα ι εύρωπαϊκαί χώρα ι έπετύγχανον τήν 

άνασυγκρότησίν των. Παρά ταϋτα, χάρις είς τήν καλήν 

χρήσιν τής άμερικανικής βοηθείας, δχι μόνον εκερδήθη ό 

συμμοριτοπόλεμος άλλά καί επετεύχθη σημαντική πρόο

δος ε{ς δλους τούς τομείς τής οΙκονομικής δραστηριότη

τος, εξ ή ς καί εβελ τιώθη θετικώς τό Ισοζύγιον τών εξωτε
ρικών πληρωμών της. 

Ή βελτίωσις αϋτη επιτευχθείσα διά τής εφαρμογής 

όρθοδόξου καί φιλελευθέρας οικονομικής πολιτικής ε{χεν 

ώς άποτέλεσμα, iδίως κατά τό τελευταίον ετος, τήν δημι

ουργίαν οικονομικής σταθερότητος, ώς καί, διά πρώτην 

φοράν μετά τόν πόλεμον, άτμοσφαίρας εμπιστοσύνης καί 

αiσιοδοξίας επιτευχθείσης διά σοβαρών οικονομιών καί 

αύξήσεως τής φορολογίας rοστε νά καταστή δυνατή ή ισο

σκέλισις τοϋ προϋπολογισμοϋ είς τάς καταναλωτικάς του 

δαπάνας, ή σταθεροποίησις τών τιμών καί ή συγκράτησις 

τών μισθών καί ήμερομισθίων. 

))2. Ταϋτα επραγματοποιήθησαν παρά τό γεγονός δτι 
κατά Ίήν τελευταίαν τριετίαν ή Κυβέρνησις άντιμετώπισεν 

διά προσθέτων φορολογικών βαρών μεγάλας εκτάκτους 

άνάγκας δημιουργηθείσας εξ άλλεπαλλήλων καταστροφι

κών σεισμών. 

)) Όργανικαί άδυναμίαι τής έλληνικής οiκονομίας: 

))Παρά ταϋτα, ή επιτευχθείσα βελτίωσις είναι άσταθής 

λόγω βασικών άδυναμιών τής έλληνικής ο{κονομί~ς, αϊτι
νες ε{σέτι δέν εθεραπεύθησαν. Είναι δέ αύται αί έξής: 

))α . Μεγάλη πυκνότης τοϋ πληθυσμοϋ έν σχέσει μέ τό 

καλλιεργούμενον εδαφος καί ταχύς ρυθμός αύξήσεως τοϋ 

πληθυσμοϋ. 

))β . Μεγάλη ύποαπασχόλησις εΙς τήν γεωργίαν καί 

άνεργία εΙς τά άστικά επαγγέλματα. 

))γ. Χαμηλόν κατά κεφαλήν είσόδημα, τό χαμηλότερον 

εξ δλων τών ελευθέρων χωρών τής Εύρώπης. Τό κατά κε

φαλήν εΙσόδημα άνέρχεται είς ι9Ο δολλάρια περίπου εναν

τι 227 τής Πορτογαλίας, 340 τής 'Ιταλίαζ, 630 τής Γαλλί
ας, 759 τής 'Ολλανδίας, 1043 τής Δανίας καί ι803 τών 
ΗΠΑ κατά τό ετος ι954 (εΙς δολλάρια άγοραστικής δυνά

μεως ι95ι). 

))δ. Χαμηλόν βιοτικόν επίπεδον. 'Αρκεί νά σημειωθή 

δτι τό 60% περίπου τών δαπανών διατίθεται διά τήν δια
τροφήν, ενώ εΙς τάς ίiλλας δυτικάς χώρας τό ποσοστόν 

τοϋτο δέν ύπερβαίνει το 35%. 
))ε. Συνεπείq. τών άνωτέρω, άδυναμία άναπτύξεως τής 

iδιωτικής άποταμιεύσεως εiς σημαντικόν επίπεδον πρός 

πραγματοποίησιν επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 

))στ . 'Εξάντλησις τών δυνατοτήτων περαιτέρω φορο

λογικής επιβαρύνσεως καί συνεπώς άδυναμία άναπτύξεως 

διά τοϋ προϋπολογισμοϋ τών παραγωγικών δυνατοτήτων 

καί καλύψεως επιτακτικών κοινωνικών άναγκών. Δέον νά 

σημειωθή δτι τό ποσοστόν τών δαπανών διά κσινωνικάς 

ύπηρεσίας δέν ύπερβαίνει τό 6% τοϋ εθνικοϋ ε{σοδήματος, 
ένώ εiς ίiλλας χώρας, παρά τό άνώτερον βιοτικόν επίπεδον, 

τό ποσοστόν τοϋτο είναι πολύ ύψηλότερον. 

))ζ. 'Υπέρμετρος επιβάρυνσις τοϋ προϋπολογισμοϋ λό

γω τοϋ ϋψους τών στρατιωτικών δαπανών. Σημειωτέον δτι 

μέγα μέρος τών στρατιωτικών δαπανών διατιθεμένων διά 

τήν κοινήν άσφάλειαν τοϋ ελευθέρου κόσμου, άντιμετωπί

ζεται ijδη διά δανείων, πράγμα δπερ είναι, άπό οiκονομι

κής άπόψεως, άπαράδεκτον διά πάσαν χώραν, iδίq. δέ διά 

μίαν άσθενή οiκονομίαν. 

))η. Μόνιμος έλλειμματικότης τοϋ iσοζυγίου εξωτερικών 

πληρωμών καί εύπάθεια αύτοϋ όφειλομένη εΙς τό γεγονός 

δτι αί μέν ε{σαγωγαί άποτελοϋνται κυρίως άπό εϊδη πρώ

της άνάγκης καί πρώτας ϋλας, ενώ αί εξαγωγαί άποτελοϋν

ται άπό ήμιπολυτελή προϊόντα δυσχεροϋς τοποθετήσεως. 

))Συμπεράσματα: 

)) ι . 'Η 'Ελλάς άποτελοϋσα τήν μόνην φιλελευθέραν 

δημοκρατικήν χώραν είς εύαισθητότατον σημείον τής άμύ

νης τοϋ ελευθέρου κόσμου, περιστοιχιζομένη ύπό χωρών 

όλοκληρωτικών, αί όποίαι καταβάλλουν εντονον προσπά

θειαν διεισδύσεως καί άνατροπής τής καθεστηκυίας οiκο

νομικής καί κοινωνικής τάξεως, εχει άνάγκη νά στερεώση 

τήν ϋπαρξίν της, διότι εν εναντίq. περιπτώσει ή άπώλεια 

αύτής θά συνεπήγετο ζημίας εiς τόν έλεύθερον κόσμον, 

τών όποίων δέν είναι δυσχερής ή έκτίμησις. 

)>2. Είναι φανερόν επίσης δτι ή έλληνική οiκονομία 
εύρίσκεται εiς κρίσιμον σημείον, διότι, μολονότι χάρις εiς 

τήν καταβληθείσαν προσπάθειαν καί τήν άμερικανικήν 

βοήθειαν κατώρθωσεν νά εύρίσκεται αύτήν τήν στιγμήν 
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εις σχετικήν ισορροπίαν, η ισορροπία αϋτη παραμένει 

πάντοτε άκρως επισφαλής. Μικρά σχετικώς άναταραχή θά 

fιδύνατο ευχερώς όχι μόνον νά άνακόψη τήν περαιτέρω 

πρόοδον άλλά καί νά άνατρέψη τά ijδη επιτευχθέντα, καί 

οϋτως αί θυσίαι τών 'Αμερικανών φορολογουμένων νά 

άποβοuν τελικώς επί ματαίφ. Διά τούς λόγους τούτους, 

επαναλαμβάνομεν δτι είναι άναγκαία ή ειδική μεταχείρι

σις τής 'Ελλάδος άπό στρατιωτικής καί οικονομικής 

πλευράς. 

»3. 'Από στρατιωτικής πλευράς επιβάλλεται ή άμερι
κανική συμπαράστασις διά τήν περαιτέρω άξιοποίησιν καί 

άνάπτυξιν των έλληνικών δυνάμεων, διότι παρ' δλα τά μέ

χρι τοuδε επιτευχθέντα άποτελέσματα, ή άμυνα τής' Ελλά

δος δέν εύρίσκεται σήμερον εις επαρκές σημείον. • ο 
όπλισμός της είναι άνεπαρκής καί περιλαμβάνει σημαντι

κήν άναλογίαν άπηρχαιωμένου καί &καταλλήλου ύλικοu, 

αί ναυτικαί δυνάμεις περιλαμβάνουν εξ όλοκλήρου πλοία 

παλαιά καί &κατάλληλα καί τά εφόδια καί χρήσιμα ύλικά 

εύρίσκονται εις δλως άνεπαρκές επίπεδον. Βεβαίως, ή εκ

παίδευσις των δυνάμεων !:χει προοδεύσει ίκανοποιητικώς 

καί τά άμερικανικά συστήματα οργανώσεως καί λειτουρ

γίας εις τάς ενόπλους δυνάμεις !:χουν άφομοιωθή επαρκώς, 

άλλά ή ενεργός δύναμις δέον νά αυξηθή καί τό ύλικόν δέον 

νά συμπληρωθή καί άνανεωθή διά νά φθάσωσιν αί έλληνι

καί δυνάμεις εις στοιχειώδη ~επάρκειαν διά τούς σκοπούς 

τής άμύνης . Αί άνάγκαι αύται κατά τρόπον συyκεκριμένον 

ετέθησαν ύπό τοu κ. πρωθυπουργοί) εν' Αμερικij ύπ' όψιν 

τής άμερικανικής Κυβερνήσεως δι' ιδιαιτέρου σημειώμα

τος αυτοu. 

»'Από οικονομικής πλευρ&ς είναι άναγκαία ή συνέχι
σις τής άμερικανικής βοηθείας. Αuτη είναι σπουδαιοτάτης 

διπλής χρησιμότητας: 

»α. Διότι, παρεχομένη επί τινα !:τη εισέτι εις μέγεθος 

τοιοuτον ωστε νά καλύπτη τό !:λλειμμα του ισοζυγίου των 

πληρωμών, μέχρις επιτεύξεως τής οργανικής άναδιαρθρώ

σεως τής οικονομίας, διασφαλίζει τήν μετά τόσου κόπου 

μόλις επιτευχθείσαν οικονομμικήν σταθερότητα. 

»β. Διότι, ταυτοχρόνως, δημιουργοuσα δραχμάς διάτων 

εισαγομένων δι' αυτής άγαθών, καλύπτει ενα μέρος των εις 

δραχμάς ηυξημένων στρατιωτικών δαπανών, συμβάλλουσα 

οuτως εις τήν διατήρησιν των στρατιωτικών δυνάμεών μας 

εις τό σημερινόν τουλάχιστον επίπεδον, τήν εις δραχμάς 

δαπάνη ν των όποίων θά ή το άδύνατον άλλως νά βαστάση δ 

προϋπολογισμός. 

>>γ . Διότι, διά τών άνωτέρω συνδυασμών, επιτυγχάνεται 

ή δημιουργία ένός ελαχίστου εις δραχμάς ύπολοίπου, του 

προϋπολογισμοί) διατιθεμένου δι' άπαραιτήτους δημοσίας 

παραγωγικάς παγίας επενδύσεις, αϊτινες είναι αί μόναι δυ

ναταί πρός τό παρόν άκόμη, πρός ύποστήριξιν καί μικράν 

πρός τά πρόσω πρόοδον τής έλληνικής οiκονομiας. 
>>Τέλος, θά μάς επιτραπή νά επισημάνωμεν δτι είναι 

άπαραίτητον νά διευκολυνθή ή Έλλάς πρός επιτυχίαν 

χρηματοδοτήσεως επενδύσεως εις μεγαλύτερα παραγωγικά 

!:ργα πρός οργανικήν άναδιάρθρωσιν τής έλληνικής οικο

νομίας, ή ό~οία καί μόνη θά συντελέση μετά τι να !:τη διά 

τής θεραπείας των άνωτέρω οργανικών άδυναμιών της εις 

τήν εξάλειψιν των λόγων παρατάσεως τής άμερικανικής 

βοηθείας καί άναβίβασιν του κατωτάτου σημερινοu κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, εξασφαλιζομένου οϋτω του fιθικοu 

του στρατοu, άπαραιτήτου διά τήν περαιτέρω μεγαλυτέραν 

άξιοποίησιν αυτοu» 111 • 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Σέ σύσκεψη τής έξ ύπουργών οίκονομικfjς έπι

τροπfjς ύπό τήν προεδρία .του Κ.Καραμανλή, ό 

ύπουργός τών οικονομικών ανέλυσε τόν τακτικό 

προϋπολογισμό του νέου οίκονομικου ετους, ό όποί

ος καί, αφου εγινε δεκτός, προβλέφθηκε νά κατατεθεί 

έντός τών ήμερών στή Βουλή. Τά πρώτα γενικά 

στοιχεία αναφέρονται στό σχετικό είδησεογραφικό 

δελτίο: 

. ο εγκριθείς προϋπολογισμός των τακτικών δαπανών 
είναι ϋψους 11.025 έκατ. δραχμών, καλύπτεται δέ πλήρως 
εκ τών τακτικών εσόδων τοu Δημοσίου άνευ επιβολfjς νέων 

φόρων καί χωρίς τήν προσφυγήν εις τά κεφάλαια τών Νο

μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δπως εγίνετο μέχρι 

τοuδε. Όμοu μέ τόν νέον προϋπολογισμόν, δ κ . Θηβαίος 

παρέχει εις τάς εν συνεχείct δημοσιευομένας δηλώσεις του 

στοιχεία περί τής εκτελέσεως του δεκαοκταμήνου προϋπο

λογισμοu ( I Ίου λ ίου 1955-31 Δεκεμβρίου 1956), εκ τών 
δποίων καταφαίνεται δτι ούτος εκλεισεν άπολύτως ισο

σκελισμένος. Ό κ. ύπουργός τών οικονομικών, παρέχων 

τά στοιχεία άπολογισμοu του λήξαντος οικονομικοu !:τους, 

καθώς καί του προϋπολογισμοί) του άρξαμένου, άνήγγειλε 

τήν πλήρη καί όριστικήν εξυγίανσιν των δημοσίων οικο

νομικών, γεγονός τό δποίον άποτελεί πρόσθεταν παράγον

τα εις τήν επελθοuσαν σταθεροποίησιν τής έλληνικfiς οι

κονομίας, άλλά καί εγγύησιν περί τfjς διατηρήσεως αυτής. 

'Εκτενέστερα αναφέρθηκε στό περιεχόμενο του 

νέου προϋπολογισμοί>, ό ϊδιος ό Χ. Θηβαίος: 

« ' Ο προϋπολογισμός τοu Κράτους άποτελεί όχι μόνον 

τήν !:κφρασιν τfjς άκολουθουμένης εις δλους τούς τομείς 

τfjς δημοσίας δραστηριότητος πολιτικής, άλλά καί τό κυ

ριώτερον θεμέλιον τfjς δλης οικονομικfjς σταθερότητος . 

' Από τής πρώτης στιγμfiς τής άναλήψεως τής εξουσίας 

ύπό τfjς παρούσης Κυβερνήσεως, ύπό τήν ήγεσίαν του 

προέδρου της εχαράχθη επί του τομέως τής δημοσιονομι

κfjς πολιτικfjς ή άρχή τfiς ίκανοποιήσεως των άναγκών του 

τακτικοu προϋπολογισμοί) διά τών τακτικών εξ εσωτερι

κών πηγών εσόδων, εις τρόπον ωστε ή διά τάς στρατιωτι

κάς άνάγκας παρεχομένη άμερικανική βοήθεια νά επιτρέ

πη τήν διάθεσιν ίσου ποσοu ύπέρ του προγράμματος επεν

δύσεων. Διά τfjς πολιτικfjς αυτης επετεύχθη ή ισοσκέλισις 

του προϋπολογισμοί), χωρίς νά παραστfi άνάγκη νά χρησι

μοποιήσωμε τά διαθέσιμα κεφάλαια τών Ν.Π.Δ .Δ. 

»Μέ τάς βασικάς αυτάς κατευθύνσεις δχι μόνον άνασυ

νετάγη δ κατατεθείς εις τήν Βουλήν προϋπολογισμός του 

18μήνου 1955-56, άλλά καί εξετελέσθη επακριβώς . Τήν 

στιγμήν ταύτην, καίτοι δέν ί:χομεν άκόμη τά εκκαθαριστι

κά άποτελέσματα τοu Δεκεμβρίου 1956, εύρίσκομαι εις ευ
χάριστον θέσιν νά διαβεβαιώσω τούς 'Έλληνας φορολο

γουμένους, δτι δ εκτελεσθείς προϋπολογισμός 1955-56 
κλείει μέ πλfjρες ισοζύγιον. Τό επιτευχθέν ευτυχές διά τήν 

δλην οικονομίαν τfjς χώρας δημοσιονομικόν τοuτο άποτέ-
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λεσμα οφείλεται εις τήν μεtά πάσης φειδους, &λλά καί 
λελογισμένην διάθεσιν των πιστώσεων &φ, Ι:νός καί &φ, 

Ι:τέρου εις τήν μετ' επιμελείας είσπραξιν των εσόδων. 

»Οϋτω, τά μέχρι τής 30ής Νοι;μβρίου 1956 aποτελέσμα-
τα εχουν ώς ακολούθως (εις έκατ. δραχμών): 

Εισπράξεις μετά τής aντιστοιχούσης 

μέχρι τότε βοηθείας ...................... 18.339 
Δαπάναι ................................ 18.184 

Πλεόνασμα ............................... 155 
»Τό ταμειακόν τουτο πλεόνασμα προβλέπεται δτι θά 

περιορισθή εις τό ελάχιστον κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 

του 1956, λόγω των ηόξημένων δαπανών καί των μειωμέ
νων εισπράξεων. 

»Μέ τά αισιόδοξα ταυτα aποτελέσματα του λήξαντος 

οικονομικου ετους, ή Κυβέρνησις διά του εγκριθέντος 

προϋπολογισμου του 1957 εγκαινιάζει τό νέον ετος μέ εν 
αiσιόδοξον μήνυμα πρός τόν έλληνικόν λαόν, τήν εξασφά

λισιν τουτέστι του ισοζυγίου εσόδων καί εξόδων του νέου 

τακτικου προϋπολογισμου 1957. Οϋτω: Τά εξ ελλειμματικών 
πηγών εσοδα προϋπολογίζονται εiς 11.023 έκατ ., τά δέ εξο

δα μετά τήν εκπτωσιν των, κατά τό τέλος τής διαχειρίσεως 

πάντοτε παραμένοντος ποσοστου, &διαθέτων πιστώσεων 5-
6% η εκ δρχ. 600.000.000 όμοίως προϋπολογίζονται εις 
11.025 έκατ. 

»'Η διάθεσις τ& ν δαπανών προβλέπεται ώς &κολούθως 

(εις έκατ. δραχμών): 

'Εκπαιδεύσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.079 
Προνοίας καί 'Υγείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 
'Επιδοτήσεως πρός 'Οργανισμούς Τοπικής Αυτο

διοικήσεως, σιδηροδρομικά δίκτυα 

& γεωργίαν .............................. . 
Συντηρήσεως παραγωγικών εργων ............ . 
Πάσης φύσεως συντάξεων .......... ... ..... . 

643 
215 

1.500 
'Εξυπηρετήσεως δημοσίου χρέους . . . . . . . . . . . . 225 
'Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων . . . . . . . . . . . . 260 
Διοικήσεως εν γένει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.574 
Σωμάτων 'Ασφαλείας....................... 934 
'Υπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης . . . . . . . . . . . . . . 2.940 

11.055 
'Έκπτωσις των ώς ι'iνω μνημονευθεισ&ν 

&διαθέτων πιστώσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -600 

'Αποθεματικόν πρός συμπλήρωσιν καταδειχθη

σομένων ανεπαρκών πιστώσεων η aντιμετώπι-

10.455 

σιν εκτάκτων αναγκών...................... 570 

11.025 

»Τό ισοζύγιον εσόδων καί εξόδων είναι aπολύτως 

εξησφαλισμένον, εφ· δσον εκτακτα καί aπρόβλεπτα γεγο

νότα δέν διαταράξουν τήν όμαλήν πορείαν του προϋπολο

γισμου, διότι αί μέν προβλέψεις των εσόδων είναι λίαν 

συντηρητικαί, rοστε νά μή ύφίσταται κίνδυνος μή πραγμα

τοποιήσεώς των, αί δέ δαπάναι εχουν προσδιορισθfί εις τό 

προσήκον εκ των πραγμάτων ϋφος. Προσέτι περιλαμβάνε

ται εις τόν εγκριθέντα προϋπολογισμόν καί &ποθεματικόν 

εκ δρχ. 570 έκατ., δπερ κατά παγίαν πείραν είναι aπολύτως 
επαρκές διά τήν κάλυψιν τόσον των τυχόν καταδειχθησομέ-

νων ανεπαρκών πιστώσεων, δσον καί διά τήν ί:γκρισιν 

aπροβλέπτων τοιούτων. 

»'Ο εγκριθείς προϋπολογισμός του 1957, &κολουθών 
τήν αότήν μέ τόν εκτελεσθέντα του παρελθόντος ετους 

γραμμήν, δέν προβλέπει τήν χρησιμοποίησιν των καταθέ

σεων των Νομικών Προσώπων, ενω έξ έτέρου εξασφαλίζει 

τήν διάθεσιν ϊσου πρός τήν αμερικανικήν βοήθειαν ποσου 

δραχμών διά τήν συνέχισιν καί επέκτασιν των παραγωγι

κών επενδύσεων, περί ών θά γίνουν σχετικαί ανακοινώσεις 

τήν προσεχή Ι: βδομάδα από τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνή

σεως. 'Επίσης τό προϋπολογισθέν ποσόν εσόδων στηρίζε

ται επί των ηδη νενομοθετημένων πόρων μή προϋποθέτον 

επιβολήν νέων φορολογικών βαρών. 

»Τό έπιτεηχθέν αποτέλεσμα τής διαχειρίσεως του οικο

νομικου ετους 1955-56 καί τό εξασφαλιgθέν επίσης ισοζύ
γιον του νέου προϋπολογισμου 1957 aποδεικνύουν κατά 
τρόπον &ναμφισβήτητον δτι επήλθε σταθερά έξυγίανσις 

τής δημοσιονομικής καταστάσεως, ή όποία κυρίως κατο

χυρώνει τήν &νάπτυξιν τής Ι:λληνικής οίκονομίας». 

Μετά τήν κατάθεση του νέου προϋπολογισμοί), ή 

«Καθημερινή» εκαμε, σέ σχετικό σχόλιο, τίς &κό

λουθες χαρακτηριστικές παρατηρήσεις: 

'Η έκ τής εiσηγητικfίς έκθέσεως του κ. ύπουργου των 

οικονομικών πρώτη εντύπωσις είναι aρκετά ίκανοποιητι

κή δσον &φορά τήν καταβληθείσα\! προσπάθειαν δπως ό 

κρaτικός προϋπολογισμός &ποτελέση τό κύριον δργανον 
μιiiς καλυτέρας αϋριον διά τήν εθνικήν οικονομίαν. Πρά

γματι, καί αντιθέτως aπό δ,τι συνήθως συνέβαινεν εις τό 

μεταπολεμικόν παρελθόν, ό νέος προϋπολογισμός χαρα

κτηρίζεται από διάθεσιν μεγίστης είλικρινείας. 'Αποτελεί, 

δηλαδή, ενα κάτοπτρον της πραγματικής καταστάσεως τής 

έθνικής οiκονομίας καί των δημοσίων οικονομικών. 'Αφ' 

Ι:τέρου αί θεμελιώδεις &ρχαί, βάσει των όποίων συνετάγη, 

μαρτυρουν δτι επεκράτησαν αί ορθόδοξοι αρχαί τής δημο

σίας οικονομίας, διότι τήν εόημερίαν της οικονομίας καί 

τής Πολιτείας στηρίζουν ισοσκελισμένα εσοδα καί εξοδα. 

'Επεκράτησαν, δηλαδή, αί &ρχαί πού διέπουν τάς σκέψεις 

του κάθε συνετου οικογενειάρχου. Φυσικά, ή εφαρμογή 

των αρχών αότ&ν είναι ετερον ζήτημα. 'Αλλ' ή Κυβέρνη .i 
σις εδειξε μέχρι τουδε &φ' ένός μέν φειδώ του δημοσίου 

χρήματος, &φ' έτέρου σταθερότητα εις τήv διαβεβαίωσιν 
καί τήν εϊσπραξιν των δημοσίων εσόδων καί εις τήν προ

στασίαν του εθνικου νομίσματος, rοστε νά δύναται νά εκ

φρασθfί βάσιμος ελπίς δτι ό νέος προϋπολογισμός θά 

έφαρμοσθfί ώς ακριβώς εσχεδιάσθη .. . 

Στή συνέχεια, &φοu έπισημαίνεται ώς «ίδιαίτερον 

δλως χαρακτηριστικόν του νέου προϋπολογισμοί) ή 

καταχώρησις είς αύτόν ηύξημένων κονδυλίων δι' 

έπενδύσεις είς παραγωγικά εργα, ή τοποθέτησις, δη

λαδή, χρημάτων του Δημοσίου είς εργα, τά όποία θά 
συντελέσουν είς τήν αύξησιν του έθνικου είσοδήμα

τος καί, συνεπώς, είς τήν βελτίωσιν του έπιπέδου τής 

διαβιώσεως του έλληνικου λαοu», παρατηρείται: 

Είναι &ληθές δτι παρόμοιαι προσπάθειαι κατεβλήθη

σαν καθ' δλα τά μεταπολεμικά ετη μέ αρκετήν απόδοσιν. 
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Τό γεγονός δτι ή σημερινή Κυβέρνησις τάς ς;Jυνεχίζει, πα

ρά τήν προϊοϋσαν μείωσιν τής &μερικανικής βοηθείας, καί 

. δή μέ ηuξημένα κονδύλια, εfναι αναντιρρήτως εις τό ενερ
γητικόν της. 

Διαφορετική πολιτική θά ώδήγει εις &νακοπήν τοϋ πλέ

ον εuοιώνου φαινομένου τής μεταπολεμικής' Ελλάδος, τής 

αuξήσεως, δηλαδή, τοϋ εθνικοϋ εισοδήματος κατά 5,54% 
ετησίως διά τήν περίοδον Ι 952- Ι 955. 

'Εάν δέ &ναλογισθή κανείς, δτι τό κατά κεφαλήν εθνι

κόν εισόδημα τοϋ 'Έλληνος, παρά τήν αϋξησιν ταύτην, 

&νέρχεται μόνον εις Ι 82 δολλάρια ετησίως, εναντι Ι .803 
των ' Ην. Πολιτειών, Ι .043 τής Δανίας καί 227 τής πτωχοτέ
ρας -εξαιρέσει τής 'Ελλάδος- εuρωπαϊκής χώρας, τής 

Πορτογαλίας, aντιλαμβάνεται πόσον εΙναι &ναγκαίον νά 

αuξηθή ό εθνικός πλοϋτος , πόσον μεγάλη πρός τοϋτο προ

σπάθεια πρέπει νά καταβληθή καί πόσον δικαίως κατα

βάλλεται, ώς μάρτυρας ό νέος προϋπολογισμός. 'Αλλά καί 

πέραν αuτοϋ αί προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως τοϋ Καρα

μανλή στρέφονται εις τήν διευκόλυνσιν τής εισροής ιδιω

τικών κεφαλαίων τοϋ εξωτερικοϋ καί εις τήν χρησιμοποί

ησιν των νεκρών κεφαλαίων τοϋ εσωτερικοϋ, ϊνα αuξηθή ή 

aπόδοσις τοϋ τόσον πικροϋ ίδρώτος των • Ελλήνων 112 • 

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τήν 

'Επιτροπή 'Αγώνος τών όργανώσεων τής πόλεως 

Πατρών, έκπρόσωποι τής όποίας του <'iναπτύσσουν 
τά έπείγοντα προβλήματα πού άντιμετωπίζουν οί κά

τοικοι τής πόλεως. 'Ο πρωθυπουργός, ένήμερος ήδη 

πάνω στά έκκρεμή θέματα τής περιοχής, τούς γνω

στοποίησε τήν κυβερνητική άπόφαση γιά τήν έγ

γραφή στά εργα του προγράμματος δημοσίων έπενδύ

σεων 1957 τής έθνικής όδοu 111 πού θά συνδέσει τήν 
πόλη τών Πατρών μέ τήν ένδοχώρα τής Πελοποννή

σου. Παράλληλα, άνακοίνωσε τήν προκήρυξη διε

θνοuς διαγωνισμοί) γιά τήν άτμοπλοϊκή σύνδεση 

'Ελλάδος καί 'Ιταλίας, μέ σκοπό τήν τουριστική 

έξυπηρέτηση καί άνάπτυξη τής χώρας, καί τήν εiδι

κή διαμόρφωση προβλήτας γιά τήν προσγιάλωση 

πλοίων «φέρρυ-μπόουη> .~Διευκρίνησε, τέλος, δτι δέν 

Ι)πάρχει, πρός τό παρόν, θέμα ίδρύσεως τρίτου Πα

νεπιστημίου· ι'iν δμως κριθεί άπαραίτητη ή ίδρυσή 

του, θά εχει άναμφισβήτητα ώς εδρα τήν Πάτρα 

-γιά λόγους ίστορικούς καί γεωγραφικούς. 

'Από τήν πλευρά τους, οί έκπρόσωποι τών όργα

νώσεων καί οί βουλευτές τής περιοχής διερμήνευσαν 

στόν πρωθυπουργό τή ζωηρή ίκανοποίησή τους γιά 

τό ένεργό ένδιαφέρον πού έξεδήλωσε καί πάλι ί>πέρ 

τής πόλεως τών Πατρών. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ . Καραμανλής προήδρευσε στό Πολιτικό 

Γραφείο σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή του ί>πουργοu 

καί άνώτερων ί>παλλήλων του ί>πουργείου Συγκοινω-

νιών καί Δημοσίων 'Έργων . 

'Η συζήτηση άφιερώθηκε στόν προγραμματισμό 

τής έκτελέσεως εργων του νέου οiκονομικου ετους 

-άρμοδιότητας του ί>πουργείου Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων. Ειδικότερα, έξετάστηκαν θέματα 

πού άφοροuν τήν προώθηση τών εργων άναμορφώ

σεως καί έξωραϊσμοu τής πρωτεύουσας, τής συντηρή

σεως καί άνακατασκευής, δπου ί>πάρχει άνάγκη, του 

έθνικου όδικου δικτύου, καθώς καί τής έκτελέσεως 

καί άποπερατώσεως πολλών λιμενικών εργων. 

Ή σύσκεψη θά έπαναληφθεί τήν έπόμενη έβδο

μάδα. 

18 IANOYAPIOY 1957 

Σε έφαρμογή του κυβερνητικου προγράμματος μέ 

στόχο τήν ένίσχυση τών προϋποθέσεων γιά τήν ποι

οτική βελτίωση καί τilν ποσοτική αύξηση τής γεωρ
γικής παραγωγής, ή 'Αγροτιιςή Τράπεζα -δπως 

άνακοινώθηκε σχετικά- διέθεσε, στή διάρκεtα του 

1956, γιά τήν ένίσχυση τών κάθε μορ,φής κλάδων τής 
γεωργίας 3.577 έκατ . δρχ., εναντι 2.754 έκατ. στή δι
άρκεια του 1955 -δηλαδή ποσοστό 30% ί>ψηλότερο . 

'Εξάλλου, οί μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες 

βελτιωτικές τοποθετήσεις του ίδρύματος άνέρχονται 

κατά τό 1956 σέ 309 έκατ . δρχ . εναντι 156 έκατ . του 

1955 -αύξηση κατά 100%, περίπου. 
Τό μεγαλύτερο ποσοστό άπό τίς μεσοπρόθεσμες 

τοποθετήσεις διατέθηκε σέ άτομικά δάνεια γιά άρδεύ

σεις, άνάπτυξη κτηνοτροφίας, άγροτικά μηχανήμα

τα, δενδροκαλλιέργεια, κ.λ.π. Τά ί>πόλοιπα διατέθη

καν πρός γεωργικές συνεταιρικές όργανώσεις, γιά 

έγκαταστάσεις πρός έπεξεργασία τών προϊόντων, 

άποθήκευση κ.ι'i. 

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ μακρές δηλώσεις του, 

έξαγγέλλει τό πρόγραμμα τών δημοσίων έπενδύσεων 

γιά τό οικονομικό ετος 1957, ϋψους 1.900 έκατ. δραχ
μών. Πέρα άπό τό πρόγραμμα αuτό, ή ΔΕΗ καί ό 

ΟΧΟΑ θά διαθέσουν γιά έπενδυτικούς σκοπούς, στό 

ίδιο χρονικό διάστημα, άκόμη 540 έκατ. δραχμές. 

Ταυτόχρονα, ό πρωθυπουργός εκαμε καί τόν 

άπολογισμό τών έπενδύσεων του προηγούμενου οi

κονομικου ετους, 18μηνης διαρκείας -άπό τόν 'Ιού

λιο 1955 ως τό Δεκέμβριο του 1956. Στό διάστημα 
αuτό, οί δημόσιες έπενδύσεις εφθασαν τά 1.867 έκατ., 
ένώ παράλληλα, ό ΟΧΟΑ καί ή ΔΕΗ διάθεσαν ι'iλλες 

1.032 έκατ . δραχμές. 'Η μελέτη τών άριθμών καί ή 

ίεράρχηση τών εργων έπιβεβαιώνουν τήν πρωταρχι

κή σημασία πού άπέδωσε ή Κυβέρνηση καί έξακο

λουθεί νά άποδίδει στά εργα άξιοποιήσεως τών φυ

σικών πηγών πλούτου τής χώρας καί άκόμη ύποδη

λώνουν δτι, τηρουμένων τών χρονικών άναλογιών, 
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τό νέο πρόγραμμα είναι κατά 656 έκατ. εύρύτερο άπό 
τό προηγούμενο -ποσοστό 58%- καί χαρακτηρίζε

ται άπό τόν εντοπισμό τών προσπαθειών σέ βασικούς 

στόχους, άντίθετα μέ τή διασπορά πού χαρακτήριζε 

στό παρελθόν τά προγράμματα άνασυγκροτήσεως. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή διάθεση στά έγγειο

βελτιωτικά εργα 552 έκατ. δραχμών, στή βιομηχανία 
415 έκατ., στή συγκοινωνία καί τόν τουρισμό 515 
έκατ., ένώ άποδίδεται εiδική σημασία στήν ϋπαιθρο 

καί τήν έπαρχία μέ τή χορήγηση, μέσω τών νεοσύ

στατων νομαρχιακών συμβουλίων, 180 έκατ. δραχ
μών γιά τήν έκτέλεση 4.000 μικρών κοινωφελών 
εργων άμεσης άποδόσεως, σέ άναλογία ένός περίπου 

εργου κατά κοινότητα . 'Ήδη ή νομισματική σταθερό

τητα καί ή δημοσιονομική εξυγίανση εξασφαλίζουν 

τήν πραγματοποίηση του προγράμματος καί τήν 

άπορρόφηση τών προβλεπόμενων πιστώσεων, δπως 

συνέβη καί μέ τό πρόγραμμα του προηγούμενου 

ετους. 

Τό πλfjρες κείμενο τών δηλώσεων του πρωθυ

πουργοί) είναι τό άκόλουθο: 

«1. Ή Κυβέρνησις, άποβλέπουσα, δπωςάρχήθεν 
έτόνισε, είς τήν διά τής άξιοποιήσεως τών πλουτο

παραγωγικών πηγών τής χώρας αιJξησιν τού έθνικού 

της είσοδήματος, κατέβαλεν έπιτυχή προσπάθειαν 

διά τήν ένίσχυσιν καί έπέκτασιν τού προγράμματος 

δημοσίων έπενδύσεων. Οϋτω, κατά τό διαρρεύσαν 

οίκονομικόν έτος, έσημείωσε τήν πρώτην έπιτυχίαν 

της διά τής σημαντικής αύξήσεως τής χρηματοδοτή

σεως τού προγράμματος, διά τής είς τό άκέραιον 

πραγματοποιήσεως τών τεθέντων κατά τό έτος τούτο 

σκοπών καi διά τής άναλώσεως τού συνόλου τών 

προγραμματισθεισών πιστώσεων. Διά τής διαθέσεως 

800 προσθέτων έκατ. δρχ. κατά τό τελευταίον έξάμη
νον τού 1956 έπετεύχθη συνολικόν ϋψος προγράμμα
τος 1.867 έκατ. δρχ. κατά τό 18μηνον 1955-1956, τήν 
εiκόνα χρηματοδοτήσεως τού όποίου δίδουν ο{ κα

τωτέρω άριθμοί ( είς έκατ. δρχ.): α) 'Εκ κρατικών πό
ρων καί βοηθείας 1.804, β) έκ συνεισφορών τρίτων 
63. Σύνολον 1.867. 

Η 'Εκ τών άνωτέρω άριθμών καθίσταται σαφές δ τι 

ή Κυβέρνησις άφ' ένός μέν έπραγματοποίησεν όλό

κληρον τό έξ 1.800 έκατ. δρχ. πρόγραμμα πληρωμών 
αύτής διά δημοσίας έπενδύσεις, άφ ' έτέρου δέ έπέτυ
χε κατά τό τελευταίον έξάμηνον νά πραγματοποιήση 

έπενδύσεις 800 έκατ. δρχ. έναντι 1.000 έκατ. τού 

προηγηθέντος δωδεκαμήνου. 

Η2. Αί παράλληλοι, έξ aλλου, έπενδύσεις, αί πρα

γματοποιηθείσαι κατά τό αύτό 18μηνον έξ ίδίων πό

ρων τής ΔΕΗ καί τού ΟΧΟΑ άφ' ένός καί έκ τής 

χρησιμοποιήσεως τών πιστώσεων έξωτερικού (άξία 

είσαχθέντος έξοπλισμού καί ύλικού διά τήν ΔΕΗ καί 

τό Διυλιστήριον Πετρελαίου) είναι αί κάτωθι (είς 

έκατ. δρχ.). Σύνολον 1.032. 
Η Τοιουτοτρόπως, τό σύνολον τών πραγματοποιη

θεισών έπενδύσεων έκ κεφαλαίων βοηθείας καί κρα

τικών πόρων άφ' ένός, καί έκ τών ίδίων πόρων, τής 

ΔΕΗ, ΚΕΔ καί ΟΧΟΑ άφ' έτέρου, παρουσιάζει τήν 

κάτωθι είκόνα κατά τά τελευταία οίκονομικά έτη (είς 

έκατ. δρχ.): 

Οίκο νομικά Πραγματοποι ηθείσαι 

έτη 

1953-54 
1954-55 
1055-56 (18 μήνες) 

))3. Τό πρόγραμμα τού 1957 

έπενδύσε!ς 

1.378 
1.945 
2.899 

Ή Κυβέρνησις θεωρεί έαυτήν ίδιαιτέρως εύτυχή 

άνακοι νούσα δ τι άπεφάσισεν ούχί μόνον νά διατηρή

ση, άλλά καί νά έντείνη έτι περισσότερον τόν κατά 

τό τελευταίον έξάμηνον τού 1956 έπιτευχθέντα ρυ
θμόν τού προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων. Οϋ

τω, τό ϋψος τού προγράμματος έκ κρατικών πόρων 

καί βοηθείας διά τό άρξάμενον δωδεκάμηνον οίκο

νομικόν έτος 1957 καθωρίσθη είς 1.900 έκατ. δρχ., 
έναντι τών 1.800 έκατ. τού προηγουμένου 18μήνου, 
διά τών όποίων άντιμετωπίζονται, άφ ' ένός μέν αί είς 
δραχμάς άνάγκαι τών έργων, άφ' έτέρου δέ αί είς 

συνάλλαγμα τοιαύται πρός έξασφάλισιν κυρίως τών 

έκ τού έξωτερικού κεφαλαιουχικών άγαθών τού 

ένεργειακού προγράμματος, τών έργοστασίων πε

τρελαίου καί άζώτου, τού ύλικού άνακαινίσεως τού 

σιδηροδρομικού δικτύου καί τής συμπληρώσεως τού 

μηχανικού έξοπλισμού κατασκευών τής χώρας. 

))Αί παράλληλοι άφ' έτέρου έπενδύσεις κατά τό 

1957 έξ ίδίων πόρων τής ΔΕΗ καί τού ΟΧΟΑ καί έκ 
πιστώσεων τού έξωτερικού έκτιμώνται συνολικώς είς 

570 έκατ. δρχ. τουλάχιστον ώς κάτωθι (είς έκατ. 

δρχ.): 

ΔΕΗ 

ΟΧΟΑ 

Διυλιστήριον 

Σύνολον 

'Η κατανομή τών πιστώσεων 

220 
180 
170 

570 

))4. Παραλλήλως δέον νά έξαρθή ή καταβληθείσα 
προσπάθεια τής συγκεντρώσεως τών πιστώσεων έκ 

δημοσίων έπενδύσεων είς τούς πράγματι βασικούς 

τομείς τής οίκονομίας, έν άντιθέσει πρός τήν κατά τό 

παρελθόν διασποράν αύτών είς μεγάλην ποικιλίαν 

έπιδιώξεων. Οϋτω: 

)>α. 'Ο τομεύς τών έγγειοβελ τιωτικών καί μικρών 

κοινωφελών έργων χρηματοδοτείται μέ 552 έκατ. 
δρχ. μέ τήν έπομένην σύγκρισιν πρός τά προηγούμε

να έτη: 
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1953- 54 (12 μήνες) 158 
1954- 55 (12 μήνες) 258 
1955-56 (12 μήνες) 271 
1956 (β' έξάμηνον) 238 
1957 (12 μήνες) 552 

»β. 'Ο τομεύς βιομηχανίας- ενεργείας, περιλαμ

βάνων τό Διυλιστήριον Πετρελαίου, τά ενεργειακά 

καί μεταλλευτικά έργα ώς καί τήν βιομηχανίαν άζώ

του άπορροφfi 415 έκατ. (δέν περιλαμβάνεται τό πρό
γραμμα ΟΧΟΑ ώς καί τό ύπό τών lδίων πόρων τής 

ΔΕΗ πραγματοποιούμενον). 

»y. 'Ο τομεύς τουρισμού καί συγκοινωνιών εν γέ
νει, περιλαμβανομένου του εθνικοv άδικου καί σιδη

ροδρομικού δικτύου, χρηματοδοτείται μέ 515 έκατ. 
δρχ. 

»Οί άνωτέρω τρείς κύριοι τομείς τής οΙκονομίας 

μας τροφοδοτοvνται μέ τά 78% τοv συνόλου τών 
κρατικών πιστώσεων του προγράμματος, ενώ μόνον 

τά 22% αύτοv (418 έκατ. δρχ.) άφοροvν εlς τούς λοι
πούς τομείς (οlκισμοv, δημοσίων κτιρίων, δημοσίας 

ύγείας, ύδρεύσεων, σχολείων κ.λ.π.) καί τό άποθεμα

τικόν τοv προγράμματος, άποτελοvν δέ κατά τό 

πλείστον ύποχρεώσεις του παρελθόντος. 'Εάν πε

ραιτέρω ληφθή ύπ' δψιν δτι, πλήν τών γεωργικών 

έργων, τό ενεργειακόν, τό συγκοινωνιακόν καί τό 

οiκιστικόν πρόγραμμα, ώς επίσης τό εργοστάσιον 

άζώτου καί τά σχολικά κτίρια, άναφέροvται εlς τήν 

έλληνικήν επαρχίαν, τό σημαντικώτερον βάρος τής 

δλης προσπαθείας κατευθύνεται εiς τήν vπαιθρον 

'Ελλάδα καί βασικόν μέλημα τής Κυβερνήσεως πα

ραμένει πάντοτε ή ταχεία εξύψωσις του βιοτικοv 

επιπέδου τών κατοίκων αύτής, οί όποίοι άποτελοvν 

τήν μεγάλην πλειοψηφίαν του λαοv τής χώρας μας. 

»Κατωτέρω παρέχεται μία περισσότερον λεπτο

μερής είκών τοv προγράμματος εlς τούς διαφόρους 

τομείς δημοσίων επενδύσεων (εκ κεφαλαίων βοηθεί

ας καί κρατικών πόρων): 

Γεωργία 

»5. Εlς τόν γεωργικόν τομέα κύρια σκέλη τής 
προσπαθείας είναι τά μικρά κοινωφελή έργα άφ' 

ένός καί τά εlς μεγάλην κλίμακα εγγειοβελτιωτικά 

καί κυρίως άρδευτικά έργα, άφ' έτέρου. Καί τά μέν 

πρώτα, τά όποία είναι μεγάλης άποδοτικότητος καί 

ταχείας άποπερατώσεως, έχουν aμεσον τό οlκονομι

κόν άποτέλεσμα καί τήν εύεργετικήν επίδρασιν εlς 

τήν διαβίωσιν του πληθυσμού τής ύπαίθρου, ενώ τά 

δεύτερα άποτiλοvν τήν μοναδική ν προϋπόθεσιν άνα

διαρθρώσεως τής δλης γεωργικής μας οΙκονομίας 

συνδυαζομένης μέ τήν εντατικήν εκμετάλλευσιν του 

γεωργικού εδάφους καί τήν είς τήν μεγαλυτέραν δυ

νατήν έκτασιν χρησιμοποίησιν τών ύποαπασχολου

μένων εργατικών χειρών τής ύπαίθρου. 

»Πρέπει νά εξαρθή Ιδιαιτέρως ή άνεπιφύλακτος 

άποδοχή τοv προγράμματος τών μικρών κοινωφελών 

έργων ώς καί ή ένεργός καί είς μεγάλην κλίμακα 

συμμετοχή του άγροτικοv πληθυσμού εlς τήν εκτέ

λεσιν τών τοπικών τούτων έργων άναπτύξεως, διά τά 

όποία ούτος, πέραν τής κρατικής χρηματοδοτήσεως, 

είσφέρει ταυτοχρόνως πρόσθεταν προσωπικήν έρ

γασίαν κατανεμομένην εlς 60 περίπου έκατ. δρχ. 

Πρός τοvτο, έκ τών πιστώσεων τοv προγράμματος 

διατίθεται τό C!ημαντικόν ποσόν τών 180 έκατ. δρχ. 
πρός τά νομαρχιακά ταμεία κατ' έφαρμογήν τοv τε

λευταίου νόμου περί άποκεντρώσεως, μεταφερομέ

νης εlς τούς νομάρχας τής πλήρους άρμοδιότητος 

καί εύθύνης προγραμματισμού καί έκτελέσεως τών 

ώς aνω έργων. Τά προταθέντα πρός χρηματοδότησιν 

διά τό 1957 μικρά κοινωφελή έργα, ύπερβαίνουν τά 
4.000, ιδστε νά άντιστοιχοvν διά κάθε νομό ν τοv Κρά
τους 80 κατά μέσον δρον έργα μέσης άξίας 60.000 
δρχ. Τά' έργα .ταvτα τυγχάνουν Ιδιαιτέρας σημασίας, 
διότι κινητοποιούν, πλήν τής τοπικής έργασίας, καί 

τήν άποταμίευσιν, λαμβανομένου ύπ, δ ψι ν δτι ταvτα 

εκτελούνται κατά 80% διά δανεισμού. 
»Μεταξύ τών σΙ,Jνεχιζομένων μεγαλυτέρων έγγει

οβελ τιωτικών έργων, διά τά όποία προβλέπεται έντα

τική χρηματοδότησις, άναφέρομεν: τά άρδευτικά έρ

γα τών περιοχών Άξιου, Άλιάκμονος, 'Αχελώου, 

v Αρτης, Τυρνάβου καί Κονίτσης. Τά άντιπλημμυρι

κά έργα τών ποταμών 'Έβρου, Στρυμόνος, Πηνειοv 

καί Εύρώτα, τών χειμάρρων Ξάνθης, Χαβρία καί 

'Αροανίου. Τά συνδυασμένα έργα άξιοποιήσεως τών 

περιοχών Κάρλας - Λαρίσης, Λαψίστης καί Λαγκά
τσας 'Ιωαννίνων, 'Άνω Μεσσηνίας, Χειμαδίτιδος 

Φλωρίνης, Τρινάσου Λακωνίας ώς καί τά έργα του 

συνδέσμου κοινοτήτων Λακωνίας. 

))Νέα έγγειοβελ τιωτικά έργα επίσης επρογραμμα

τίσθησαν, μεταξύ τών όποίων είναι: Τά άρδευτικά 

Χρυσουπόλεως Καβάλας, 'Αλιστράτης Δράμας, Πε

ριοχής Στρυμόνος, Γαλατινής καί Ά νατολικοv Κο

ζάνης, Δραπανιfi καί Κολυμπαρίου Κρήτης, 'Αγίου 

Ματθαίου Κερκύρας κ.λ.π. Τά άντιπλημμυρικά τών 

ποταμών Νέστου, Άγγίτη, Καλαρfi, Άχέροντος, 

Μόρνου, 'Αλφειοv καί πολλών aλλων χειμάρρων. Τά 

άποστραγγιστικά Νέας Βύσσης, 'Ορεστιάδας, Ή

λείας κ.λ. π. 

))Διά τοv γεωργικού προγράμματος χρηματοδο

τούνται έπίσης μεσοπρόθεσμα δάνεια μέσω τής Α ΤΕ, 

δι ' άρδευτικάς κυρίως βελτιώσεις διά τήν προμήθει
αν παραγωγικών καί ζώων έργασίας καί διά δασικάς 

έκμεταλλεύσεις. 'Επίσης, χρηματοδοτείται ή εγκατά

στασις γεωργικών βιομηχανιών, μεταξύ τών όποίων 

τά έργοστάσια γάλακτος Τρικάλων καί χυμών 'Άρ

της. Σημαντικαί πιστώσεις διατίθενται ώσαύτως διά 

τόν εποικισμόν τών παραμεθορίων περιοχών, δι , 
έπείγοντα άντιπλημμυρικά καί όρεινά ύδρονομικά 
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έργα, δι' άρδευτικάς γεωτρήσεις εlς μεγάλην κλίμα

κα ώς καί διά τήν εκπόνησιν μελετών καί διά τήν 

επιμελεστέραν επίβλεψιν τών εκτελουμένων έργων. 

'Εξηλεκτρισμός - Βιομηχανία 

»6. Εlς τόν τομέα τής ενεργείας προβλέπεται ή 
ταχεία επέκτασις τού εξηλεκτρισμού τής χώρας μέ 

κατεύθυνσιν πλέον παραγωγικήν καί πρός εξυπηρέ

τησιν κυρίως τού πληθυσμού τής ύπαίθρου. 'Ενεγρά

φη πρός τούτο εlδική πίστωσις εξ 100 έκατ. δρχ. , 

ι]τις μετά τών Ιδίων πόρων τής ΔΕΗ θά άποτελέση 

τήν βάσιν εύρέος μακροπροθέσμου προγράμματος, 

δπερ ή Κυβέρνησις επεξεργάζεται ι]δη μετά τής 

ΔΕΗ. 'Εν τφ μεταξύ συνεχίζεται μέ ταχύν ρυθμόν ή · 
εκτέλεσις τών ενεργειακών έργων Μέγδοβα καί 

Πτολεμαtδος, ή επέκτασις τών γραμμών μεταφοράς 

καί ό συγχρονισμός τών δικτύων διανομής εlς ση

μαντικήν έκτασιν. 

»7. Εlς τόν βιομηχανικόν τομέα διατίθενται 283 
έκατ. δρχ. (εlς δρχ. καί συνάλλαγμα) d5στε νά κατα

στή δυνατή ή κατά τόν προσεχή 'Οκτώβριο ν άποπε

ράτωσις τού Διυλιστηρίου Πετρελαίου ώς καί ή μέ

χρι τού τέλους τού τρέχοντος έτους άνάθεσις τής 

εκτελέσεως τού εργοστασίου άζώτου βάσει τού προ

κηρυχθέντος διαγωνισμού. 

Συγκοινωνίαι - Τουρισμός 

))8. Εlς τόν τομέα τών συγκοινωνιών συνεχίζεται 
μέ ταχύν ρυθμόν ή άνακαίνισις τού σιδηροδρομικού 

συμπλέγματος τής χώρας εξασφαλιζομένου τού τρο

χ{Χίου καί τού ύλικοv γραμμής ώς καί τής δαπάνης 

εκτελέσεως τών σχετικών εργασιών αlτινες άΠοπε
ρατοvνται κατά τό 1957 διά τής διαθέσεως εκ το[ί 
προγράμματος εν συνόλφ δρχ. 140 έκατ. 'Έτερα 280 
έκατ. δρχ. διατίθενται διά τό άδικό ν δίκτυον, διά γε

φύρας, λιμένας καί άερολιμένας. Οί5τω, διά τού προ

γράμματος όδοποιίας άποπερατοvνται αί άρτηρίαι 

Τριπόλεως - Καλαμών, Τριπόλεως - 'Ολυμπίας, 

Σπάρτης- Γυθείου, Φερών- Διδυμοτείχου, Γιδά -Κα

τερίνης, καί Βουλιαγμένης -Σουνίου, άνακαινίζεται 

δέ πλήρως ή εθνική όδός 'Αθηνών - Λαρίσης καί 
μερικώς ή όδός Κομοτηνής - 'Αλεξανδρουπόλεως. 

))Μεταξύ τών κυρίων, συμπληρουμένων κατά τό 

τρέχον έτος, γεφυρών άναφέρομεν τάς τού 'Αχελώ

ου, 'Έβρου Άξιουπόλεως, v Αρτης, Κατοχής (Με

σολογγίου) καί Μενίντας (Καλαμά). 'Επίσης χρημα

τοδοτούνται καί άποπερατοvνται κατά τό 1957 τά, μέ 
συμμετοχή ν τών ενδιαφερομένων, εκτελούμενα λιμε

νικά έργα Κερκύρας καί Ρεθύμνου. 

))Μεταξύ, εξ άλλου, τών νέων εργασιών τού άδι

κου δικτύου άναφέρομεν τάς όδούς Χαλκίδος - Αl

δηψοv, Άμφίσσης- Μπράλου, Μουργκάνι - Γρεβε

νών, Πατρών - Τριπόλεως, Ναυπάκτου - Δελφών, 

'Αγρινίου- Θέρμου, 'Αμφιλοχίας- Βονίτσης, Άγ

γίστης - Καβάλας, Θεσσαλονίκης - Μουδανιών καί 
Αlγίου - Φτέρης καί τάς γεφύρας 'Άρδα, Ποταμών 

(Νέστου), Πετρά- Σητείας κ.λ.π. 

))9. Εiς τόν τομέα τού τουρισμού, εκτός τών προα

ναφερθεισών τουριστικών όδών, διατίθενται 50 έκατ. 
δρχ. διά τήν προετοιμασίαν τής διά φέρρυ - μπόουτ 
συνδέσεως Έλλάδος 'Ιταλίας, τήνδιαμόρφωσινάρ

χαιολογικών χώρων καί τήν εiς αύτούς εγκατάστα

σιν κέντρων άναψυχής, τήν Ιδρυσιν όδικών σταθμών 

κ.λ.π. 'Ιδιαιτέρως άναφέρεται ή επέκτασις τού μου

σείου 'Ηρακλείου καί ή προώθησις τής κατασκευής 

ξενοδοχείων εiς τήν Όλυμπίαν, τούς Δελφούς, τήν 

Λάρισα ν, τήν v Α νδρον καί άλλαχοv. 

)) 'Η Κυβέρνησις άποδίδει δλως Ιδιαιτέρως ση
μασίαν εlς τήν άνάπτυξιν τού τουρισμού, τόν όποίον 

θεωρεί ώς έναν τών πρωτευόντων τομέων τής οΙκο

νομικής ζωής τής χώρας καί ελπίζει δτι συντόμως θά 

παρουσιάση καί θά θέση εiς εφαρμογήν ώλοκληρω

μένον πρόγραμμα μεγάλης πνοής, τό όποίον θά φέρη 

τήν Έλλάδα εiς τήν πρώτην γραμμήν τού διεθνούς 

τουριστικού ενδιαφέροντος; 

'Υγεία -Στέγασις - 'Εκπαίδευσις 

))10. Ό τομεύς τής ύγείας χρηματοδοτείται μέ 35 
έκατ. δρχ. διά τήν άποπεράτωσιν τών συνεχιζομένων 

εργασιών καί επεκτάσεις εiς τά νοσοκομεία Λαϊκόν 

καί Ίπποκράτειον 'Αθηνών, 'Άρτης, 'Αγρινίου, 

Σερρών, Δράμας, Καλαμών, Κυπαρισσίας, Κοζάνης, 

Ναυπλίου, Φιλιατών, τά ψυχιατρεία 'Αθηνών καί 

Θεσσαλονίκης, τό σανατόριον Άσβεστοχωρίου καί 

τήν κατασκευήν νέων νοσοκομείων εiς Γρεβενά, 

Κιλκίς καί Χανιά. 

))1/. Διά τήν εργατικήν κατοικίαν, τήν λαϊκήν 

κατοικίαν καί τήν στέγασιν, διατίθενται 60 έκατ. 

δρχ. καθ' άπασαν τήν χώραν, κυρίως διά τούς πλημ

μυροπαθείς, τούς πολεμοπαθείς, τούς πρόσφυγας εκ 

τών χωρών τού παραπετάσματος καί γενικώτερον 

τούς παρουσιάζοντας τάς άμεσωτέρας άνάγκας στεγά

σεως ώς επίσης καί διά τήν ενίσχυσιν τού προγράμ

ματος εργατικής κατοικίας μέσω τής όποίας άνεγεί

ρονται οiκίαι εiς Άθήνας, Αϊγιον, Χαλκίδα, Άλε

ξανδρούπολιν, Θεσσαλονίκην, Κέρκυραν, Λάρισαν, 

Μυτιλήνην, Καλάμας, VΕδεσσαν καί Χίον. 

))12. Εlς τόν τομέα τής εκπαιδεύσεως καί τεχνικής 
βοηθείας προβλέπονται 77 έκατ. δρχ. διά τήν άνέ

γερσιν σχολικών. κτιρίων, τήν συμπλήρωσιν τών 

κτιριακών εγκαταστάσεων τών άνωτάτων σχολών, 

τόν εξοπλισμόν τών επαγγελματικών σχολών κ.λ.π. 

))13. Εlς τούς λοιπούς, τέλος, τομείς, μεταξύ τών 

όποίων τά δημόσια κτίρια καί αί ύδρεύσεις, διατίθεν

ται 50 έκατ. Μεταξύ τών χρηματοδοτουμένων έργων 

εlναι 3 τελωνεία Πειραιώς καί 'Αθηνών, τό σωφρο
νιστικόν κατάστημα Ώρωποv, τά διοικητήρια Θεσ-
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σαλονίκης καί • Ιωαwίνων, τό έπαρχείον Σητείας, ή 
μεταστέγασις τών φυλακών Σερρών κ.λ.π. 

'Επιδιωκόμενοι σκοποί 

» 14. 'Η aνωτέρω παρουσιασθείσα εlκών τοv προ
γράμματος δημοσίων ~έπενδύσεων καί οί δοθέντες 

aριθμοί aποδεικνύουν τήν έπιτυχfj προσπάθειαν τfjς 

Κυβερνήσεως δπως διευρύνη τά έπιδιωκόμενα aπο

τελέσματα τόσον διά τfjς έντατικωτέρας χρηματοδο

τήσεως τοv προγράμματος, δσον καί διά τfjς σκοπι

μωτέρας κατευθύνσεως τών διατιθεμένων πιστώσεων 

πρός παραγωγικωτέρους τομείς καί &ποδοτικώτερα 

έργα. Οvτω, διά τοv περιορισμοί) τών καταναλωτι

κών καί μή παραγωγικών δαπανών του προϋπολογι

σμοί) παρουσιάζει αvτη τό ύψηλότερον πρόγραμμα 

χρηματοδοτήσεως τών τελευταίων έτών. Διά τήν κα

τοχύρωσιν έξ aλλου τών σκοπών του προγράμματος 

έμελετήθησαν καί τίθενται εlς έφαρμογήν τά κάτωθι 

μέτρα: 

»α. Διά τήν έντατικήν έκμετάλλευσιν τοv γεωργι

κού έδάφους έν συνδυασμφ μέ τήν ένδεδειγμένην 

χρησιμοποίησιν τών ύδατικών πόρων τfjς χώρας, 

ένεκρίθη καί κατατίθεται πρός ψήφισιν τό σχέδιον 

νόμου διά τήν όργάνωσιν τών έγγειοβελτιωτικών 

ύπηρεσιών τοv Κράτους καί τοv &γροτικοv πληθυ

σμού του ώφελουμένου aπό τήν κατασκευήν τών έρ

γων. 

»β. Διά τήν περαιτέρω &νάπτυξιν τών περιφερεια

κών προγραμμάτων aξιοποιήσεως τών τοπικών πό

ρων, προωθείται συvτόνως ή aποκέντρωσις τοv μη

χανισμοί) διοικήσεως, ή έπάνδρωσις τών νομαρχιών 

δι ' έπαρκοvς τεχνικοί) προσωπικοί) έκ μηχανικών 
καί γεωπόνων καί ό έφοδιασμός αύτών μέ τά aπαραί

τητα διά τήν κατασκευήν καί συντήρησιν τών πάσης 

φύσεως έργων, μηχανήματα. 

η. Διά τήν έπέκτασιν καί τήν επιτάχυνσιν τών 

σκοπών τοv προγράμματος συστηματοποιείται ή 

συμμετοχή τών τεχνικών μονάδων τών ενόπλων δυνά

μεων, τών όποίων ή συμβολή εlς τήν εκτέλεσιν έρ

γων, κατά τό παρελθόν οlκονομικόν έτος, ύπfjρξεν 

ύποδειγματική καί aπεδείχθη Ιδιαιτέρως aποδοτική. 

»δ. Διά τήν &νακαίνισιν καί ίκανοποιητικήν συν

τήρησιν τοv έθνικοv όδικοv δικτύου. Πρός τόν σκο

πόν τοvτον aποστέλλονται συντόμως εlς Γερμανίαν 

καί 'Ιταλία ν aνώτεροι ύπάλληλοι τών δημοσίων έρ

γων διά νά μελετήσουν τά έκεί εφαρμοζόμενα σύγ

χρονα τεχνικά συστήματα καί νά όργανώσουν κα

ταλλήλως τάς aντιστοίχους έλληνικάς ύπηρεσίας. 

»τέλος, ή Κυβέρνησις επεξεργάζεται τήν κατάρ

τισιν ένός εθνικοί) μακροχρονίου προγράμματος 

επενδύσεων, τό όποίον, κατόπιν μιiiς πληρεστέρας 

έρεύνης καί γνώσεως τών δυνατοτήτων αναπτύξεως 

τfjς χώρας, θά &ποτελέση τήν βάσιν τfjς σταθεράς 

αύξήσεως τοv έθνικοv εΙσοδήματος, ώς τfjς μόνης 

&σφαλοvς aφετηρίας πάσης ύγιοvς κοινωνικfjς πολι

τικfjς. 

Ή συμβολή τοv λαοv 

))15. Κατά τό τελευταίον έτος κατεβάλομεν, πι
στεύω, έπιτυχfj προσπάθειαν δπως δημιουργηθούν αί 

aπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν σταθεράν προα

γωγήν τfjς οΙκονομίας. Ή πολιτική καί οΙκονομική 

σταθερότης καί ή εξ αύτfjς aτμόσφαιρα εμπισiοσύ
νης, fίτις εδημιουργήθη καί fίτις εκδηλοvται εlς τήν 
σταθερότητα τών τιμών, εlς τήν αϋξησιν τών τραπε

ζικών καταθέσεων, εlς τήν lσοσκέλισιν τοv προϋπο

λογισμοί), &λλά πρό παντός εlς τήν επένδυσιν ξένων 

καί έλληνικών κεφαλαίων, γεγονός τό όποίον διά 

πρώτην φοράν μεταπολεμικώς σημειοvται κατά τρό

πον τόσον εντονον, &ποτελοvν πράγματι βάσεις 

aσφαλείς επί τών όποίων δύναται νά οlκοδομηθfj ε να 

εύτυχέστερον μέλλον. 

))Εlναι εύνόητον, δμως, δτι διά νά καταστfj ταχυ

τέρα καί &ποτελεσματικωτέρα ή προσπάθεια αvτη, 

πρέπει νά τήν συντρέξουν ενεργώς δλαι αί τάξεις τοv 

έλληνικοv λαοv. Αύτό θά τό πράξουν, έάν δείξουν 

εμπιστοσύνην καί πίστιν εμπράκτως εlς τό μέλλον 

τfjς χώρας, εάν ύποτάξουν τά aτομικά ή τά ταξικά 

συμφέροντά των εlς τό συμφέρον τοv κοινωνικοί) συ

νόλου, εάν εντείνουν τήν δραστηριότητά των καί πε

ριστείλουν τάς δαπάνας των, εlς τρόπον ώστε νά δύ

νανται εί'τε διά τfjς καταθέσεως μέρους τών προσό

δων των εlς Τράπεζας καί Ταμιευτήρια, εί'τε δι' επεν

δύσεων παραγωγικών γινομένων παρά τών Ιδίων, νά 

βοηθήσουν τήν &νασυγκρότησιν τfjς χώρας. 

))Διότι, δπως ύπέμνησα καί aλλοτε, τό μέλλον τfjς 

χώρας εύρίσκεται εlς χείρας τοv λαοv. Αί Κυβερνή

σεις δημιουργούν έκάστοτε τά πλαίσια εντός τών 

όποίων ό λαός έντείνων τήν δραστηριότητά του καί 

&ξιοποιών τάς &ρετάς του θά διαμορφώση τό μέλ

λον)). 

Μέ άφορμή τίς άνακοινώσεις του Κ. Καραμανλfj, 

δημοσιεύτηκε τό άκόλουθο σχόλιο τfjς έφημερίδας 

«Καθημερινή»: 

Τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του άρξαμένου 

οίκονομικοu ετους, τό δποίον &νήγγειλεν ό πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως κ . Καραμανλής, διαφέρει κατά τά έξης &πό 

τά προηγούμενα: 'Εμφανίζει τό μεγαλύτερον ϋψος εναντι 

τιΙ?ν προγραμμάτων των τελευταίων ετων . 'Εγκαινιάζεται 

ώς συνέχεια μιας επιτυχοuς προσπαθείας διά τήν άνόρθω

σιν τής οiκονομίας. Εύρίσκει τόν τόπον εiς πολιτικήν καί 

νομισματικήν σταθερότητα. Καί συγκεντρώνει τάς προ

σπαθείας είς ώρισμένους βασικούς τομείς, εν aντιθέσει 

πρός τήν διασποράν πού ήτο τό κύριον γνώρισμα των πα

λαιοτέρων προγραμμάτων άνασυγκροτήσεως. Μέ βάσιν 

ενα δμαλώτατα καί άποδοτικώτατα λειτουργοuντα ήδη ρυ

θμόν δημοσίων επενδύσεων, ή Κυβέρνησις εξαγγέλλει είς 
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τό πρόγραμμα του 1957 μέτρα, τά όποία, επειδή χαρακτη
ρίζονται aπό θετικότητα, θά βοηθήσουν είς τήν aξιοποίη

σιν τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας, τών δποί

ων είναι εuρύτατα τά περιθώρια εκμεταλλεύσεως. Τό γεγο

νός εξ liλλου δτι κατά τήν εφαρμογήν του προγράμματος 

του λήξαντος δεκαοκταμήνου aπερροφήθησαν δλαι αί 

προβλεφθείσαι πιστώσεις καί επετεύχθη ή προώθησις τής 

ανασυγκροτήσεως κατά τρόπον rοστε νά είναι εκδηλα τά 

aποτελέσματα, παρέχει τήν aσφαλεστέραν εγγύησιν τής 

επιτυχίας καί του νέου προγράμματος 113 • 

21 JANOYAPIOY 1957 

·Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τόν Πειραιg, 

δπου καί εχει τήν εύκαιρία νά συνεργαστεί στό 

ύπουργείο 'Εμπορικής Ναυτιλίας μέ έκπροσώπους 

τ&ν έφοπλιστ&ν καί τ&ν ναυτεργατών, καί στή συνέ

χεια, νά παραστεί στά έγκαίνια τοϋ νεόδμητου Μεγά

ρου τοϋ Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ 'Επιμελητη

ρίου τής πόλεως καί τής μόνιμης έκθέσεως τ&ν πει

ραϊκών βιομηχανιών. Μέ τήν &φορμή αύτή, θά ανα

πτύξει τήν οiκονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως 

καί, παράλληλα, θά έπισημάνει τήν ταυτόχρονη έκτέ

λεση τοπικών εργων ϋψους δαπάνης 300 έκατ. δρχ. 
Στή διάρκεια τής τελευταίας τριετίας, ύπογράμμισε, 

πραγματοποιήθηκαν στό έπίνειο εργα περισσότερα 

&πό έκείνα τής τελευταίας πεντηκονταετίας. 

'Αναλυτικά, ό Κ . Καραμανλής είπε: 

«Μοϋ δίδεται ή εύκαιpία νά συγχαρώ τόν έμ7rορι

κόν καί βιομηχανικόν κόσμον τοϋ nειραιώς, καθώς 
καί τήν διοίκησιν τών άντιστοίχων όργανώσεων, διά 

τήν άνέγερσιν τοϋ λαμπροϋ αύτοv μεγάρου, μεγάρου 

τό όποίον θά άποτελέση τήν έστίαν τών παραγωγι

κών τάξεων τοϋ Πειραιώς καί τό όποίον συμβολίζει 

τήν δραστηριότητα καί τήν πρόοδο ν, ή όποία συντε

λείται εiς τήν πόλιν ταύτην. 

»·Η Κυβέρνησις, καί προσωπικώς ό όμιλών, 

έκτιμώσα πλήρως τήν μεγάλην σημασίαν, τήν όποί

αν έχει διά τήν οίκονομίαν τής χώρας μας ό Πειραι

εύς, ώς ό κύριος λιμήν έφοδιασμοϋ τής Έλλάδος, 

άλλά καί ώς τό κατ' έξοχή ν βιομηχανικόν κέντρον, 

έπέδειξεν έξαιρετικήν στοργήν, έπέδειξεν ίδιάζον 

ένδιαφέρον διά τήν πρόοδον τής πόλεως ταύτης. 

» ·Η πρόθεσίς μου -έρχόμενος έδώ- ή το άπλώς 

νά άπευθύνω ένα χαιpετισμόν καί τά συγχαρητήριά 

μου είς έκείνους οί όποίοι έχουν τήν πρωτοβουλίαν 

διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ ώραίου αύτοϋ έργου, 

έπειδή δμως οί προλαλήσαντες περιωρίσθησαν είς 

τό νά διατυπώσουν αίτήματα πρός τήν Κυβέρνησιν 

καί νά έπισημάνουν τάς άνάγκας, χωρίς νά άναφέ

ρουν καί δ, τι έγένετο είς τήν πόλιν τοϋ Πειραιώς, 

είμαι ύποχρεωμένος, διά λόγους στοιχειώδους δικαι

οσύνης, άλλά καί διά λόγους καθαρώς ψυχολογι

κούς, νά άναφερθώ είς τά έργα έκείνα, τά όποία έμ-

πράκτως άποδεικνύουν τό ένδιαφέρον έμοϋ καί τής 

Κυβερνήσεώς μου διά τόν Πειραιά. 

))Δύναμαι ύπερηφάνως νά ίσχυρίζωμαι, χωρίς ού

δείς νά δύναται νά τό άμφισβητήση, δτι κατά τήν 

τελευταίαν τριετίαν έξετελέσθησαν είς τόν Πειραιά 

έργα, τά όποία δέν έξετελέσθησαν καθ' δλην τήν 

τελευταίαν πεντηκονταετίαν. 

)) ·Η πρώτη μου φροντίς ύπήρξε νά έξυγιάνω τόν 
Όργανισμόν Λιμένος Πειραιώς, διότι γνωρίζω δτι ό 

'Οργανισμός αύτός άποτελεί τήν ψυχήν καί τήν βά

σιν, τό θεμέλιον, δχι μόνον τοϋ Πειραιώς, άλλά γε

νικώτερον τής οίκονομικής προσπαθείας τής χώρας. 

))Παρέλαβαν τόν Όργανισμόν Λιμένος Πειραιώς 

μέ 11.000.000 έλλειμμα είς τόν προϋπολογισμόν καί 
30.000.000 χρέος. Αύτή ν τήν στιγμήν δύναμαι νά σάς 
είπω, δτι έχομεν πρόγραμμα, τό όποίον έκτελείται 

άπό τόν ίδιον Όργανισμόν, 230.000.000. VΕχομεν 

έκτελέσει έργα καί έχομεν δαπανήσει διά τά έργα 

αύτά, μέχρι στιγμής, 148.000.000 δρχ. Καί έχομεν 
προγραμματίσει 105.000.000 δρχ. δι' έργα, διά τό 

έπόμενον έτος. Μέχρι τέλους τοϋ τρέχοντος έτους θά 

έχουν έκτελεσθή, μέσω τοv Όργανισμοϋ Λιμένος 

Πειραιώς, είς τόν Πειραιά, έργα άξίας 253.000.000 
δρχ. 'Εκτός αύτών, διαθέσαμε καί άπό τό Ταμείον 

Μονίμων ·Οδοστρωμάτων καί άπό τόν κρατικό ν 

προϋπολογισμό ν, διά νά έκτελεσθοϋν έργα, τά όποία 

έχουν σχέσιν μέ τήν άνάπτυξιν καί τόν πολιτισμόν 

τοϋ Πειραιώς, 15.000.000 δρχ. άνάμικτα. Καί γνω

ρίζετε, δσοι ζήτε είς τόν Πειραιά, δτι έξετελέσθησαν 

έργα όδοποιίας, 7-8 έργα σημαντικά, τά όποία έδω
σαν μίαν νέαν έμφάνισιν είς τήν πόλιν. Δέν θέλω νά 

μνημονεύσω όνομαστικώς τά έργα αύτά. Θά μνημο

νεύσω μόνον τήν περίπτωσιν τής γεφύρας Καλαμα

κίου, ή όποία, παρά τήν διατύπωσιν είς τό παρελθόν 

πλουσίων προγραμμάτων, παρέμενε διαρκώς ώς αί

τημα τής πόλεως τοϋ Πειραιώς. Διετέθησαν έπίσης 

30.000.000 δρχ. διά τήν έπέκτασιν τοϋ δικτύου 

ύδρεύσεως είς δλας τάς συνοικίας έκείνας, αί όποίαι 

έπασχαν άπό έλλειψιν ύδατος καί 7.000.000 δρχ. 
δι ' έργα άποχετεύσεως. 'Όλα αύτά, κύριοι, άνέρχον
ται είς έν ποσόν 300.000.000 δρχ., δι' έργα έκτε

λεσθέντα η έκτελούμενα έντός μιάς τριετίας. ΕΙλι

κρινώς, θά ι]θελον νά ύπάρξη μία άναγνώρισις τής 

προσπαθείας τήν όποίαν καταβάλλει ή Κυβέρνησις, 

διά νά προωθήση τόν Πειραιά. 

)) Όμιλών έν Πειραιεί, είς κατ' έξοχή ν κοινωνι
κόν κέντρον, καί άπευθυνόμενος πρός τούς έκπροσώ

πους τών παραγωγικών τάξεων, δικαιοϋμαι, νομίζω, 

νά άναφερθώ είς τιjν οίκονομικήν πολιτική ν τής Κυ

βερνήσεως καί τά άποτελέσματα, τά όποία έσχεν ή 

πολιτική αύτη. 

)) ·Η Κυβέρνησις, εύθύς ώς άνέλαβε τήν έξουσίαν, 
καθώρι&ε τάς έπιδιώξεις της ώς άκολούθως: 'Απηλ

λαγμένη άπό τήν φοβίαν τοv πληθωρισμοϋ καί άντι-
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'Επίσκεψη στό ύπουργείο 'Εμπορικής Ναυτιλίας. 
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λαμβάνομένη, δτι ή φοβία του πληθωρισμου όδηγεί 

εiς άσφυξίαν τήν έλληνικήν οiκονομίαν, άνεζήτησε 

τά μέσα έκείνα, διά τών όποίων θά καθίστατο δυνα

τόν νά χρηματοδοτήση άνέτως τούς διαφόρους κλά

δους τής Οiκονομίας, εiς τρόπον diστε νά έπιτύχη 

μίαν ένίσχυσιν τής δραστηριότητος. Δευτέρα έπιδί

ωξις τής Κυβερνήσεως ύπήρξεν ή έξυγίανσις τών 

δημοσίων οΙκονομικών. Καί τρίτη έπιδίωξις, ή όποία 

εχει σχέσιν μέ τάς δύο προηγουμένας, ύπήρξεν ή 

σταθεροποίησις τών έσωτερικών τιμών καί του έθνι

κου νομίσματος. 

»Ή Κυβέρνησις, εiς τάς τρείς αι'ιτάς έπιδιώξεις 

της, νομίζει δτι έπέτυχε, κατά τρόπον, diστε νά μή 

δύναται σοβαρώς νά άμφισβητήται άπό οίονδήποτε 

καλής πίστεως τό tργον αι'ιτής. Δέν ύπάρχει άνάγκη 

βεβαίως νά άναφερθώ εiς λεπτομερείας, διότι οι' πα

ριστάμενοι, παράγοντες τής οiκονομικής ζωής του 

τόπου καί ζώντες, οί Ι'διοι, προσωπικώς τά άποτελέ

σματα τής πολιτικής αι'ιτής, δέν tχουν άνάγκην εiδι

κών καί συγκεκριμένων άριθμών, διά νά πεισθουν 

περί τών έπιτυχών άποτελεσμάτων τής οiκονομικής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως. 

;; ·Η Κυβέρνησις διηύρυνε, κατά τρόπον λελογι
σμένον, τήν νομισματικήν κυκλοφορίαν, μέ άποτέ

λεσμα νά άνακουφίση τούς διαφόρους κλάδους τής 

Οiκονομίας μας. Κατ' αι'ιτόν τόν τρόπον, έπετεύχθη 

μία εντασις τής δραστηριότητος τής οiκονομικής 

ζωής τής χώρας, ή όποία είχεν ώς άποτέλεσμα τήν 

δημιουργίαν μιiiς άτμοσφαίρας αiσιοδοξίας καί έμ

πιστοσύνης, ifτις έξεδηλώθη μέ τήν τεραστίαν, τήν 

σημαντικήν αϋξησιν τών καταθέσεων άλλά καί τών 

έπενδύσεων Ιδιωτικών ξένων κεφαλαίων έν τfj χώρq 

μας. Τό γεγονός τής άνακουφίσεως τών διαφόρων 

κλάδων τής Οiκονομίας, τό άποτέλεσμα τής διευρυν

θείσης λελογισμένως κυκλοφορίας καί τής αι'ιξήσε

ως τών καταθέσεων, τό γνωρίζουν δλοι οί άσχολού

μενοι μέ τό έμπόριον καί γενικώς μέ τήν Οiκονομίαν 

του τόπου. Αι' Τράπεζαι άπέκτησαν τά μέσα έκείνα 

διά τών όποίων δύνανται νά χρηματοδοτουν τούς δι

αφόρους κλάδους τής Οiκονομίας, εiς τρόπον diστε 

νά μή παρατηρήται άσφυξία είς τήν Οiκονομίαν, διά 

λόγους έλλείψεως κεφαλαίων έν τfj χώρq. 

;; ·Η Κυβέρνησις έπεδίωξε τήν έξυγίανσιν καί τών 
δημοσίων οΙκονομικών καί τήν έπέτυχε, τόσον άπο

τελεσματικώς, ωστε ό μέν προϋπολογισμός του πα

ρελθόντος ετους νά κλείση πράγματι Ισοζυγισμένος, 

καί δύναμαι νά εϊπω μέ έλαφρόν περίσσευμα, ό δε 

νέος προϋπολογισμός νά καταρτισθή έπί βάσεων πε

ρισσότερον ύγιών. 

;; Έπεδίωξεν έπίσης ή Κυβέρνησις καί έπέτυχε 
τήν σταθεροποίησιν τών έσωτερικώ,ν τιμών καί διά 

του τρόπου αι'ιτου τήν περιφρούρησιν τής άξίας του 

έθνικου μας νομίσματος. 'Ενώ δέ, κατά τό τελευταί

ον ετος, διεθνώς παρετηρήθη μία aνοδος του τιμαρί-

θμου, εiς τήν 'Ελλάδα ή aνοδος αι'ιτή ύπήρξε μικρο

τέρα τής παρατηρηθείσης εiς οίανδήποτε aλλην ει'ι

ρωπαϊκήν χώραν. ·Υπήρξε τόσον άσφαλής ή σταθε

ροποίησις τής Οiκονομίας του τόπου μας, diστε κατά 

τό τελευταίον δεκάμηνον ή aνοδος του τιμαρίθμου 

δέν ύπερέβη -έάν δέν άπατώμαι- τό 0,4%, ένώ εiς 
aλλας χώρας ύπερέβη τό 3%. Καί ήθελήσαμε νά πε
ριφρουρήσωμε τήν άξίαν του έθνικου μας νομίσμα

τος, τόσον διά λόγους ψυχολογικούς, δσον καί διά 

λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι γνωρίζετε 

δτι αί λαϊκαί τάξεις πραγματοποιουν τό εiσόδημά 

των εiς έθνικόν νόμισμα. Καί δταν προστατεύωμεν 

τό έθνικόν μας νόμισμα, προστατεύομεν έμμέσως τό 

εiσόδημα τών λαϊκών τάξεων, προστατεύομεν τάς 

λαϊκάς τάξεις. 

;;Δέν θά fίθελον νά άναφερθώ εiς περισσοτέρας 

λεπτομερείας, τοσούτφ μάλλον καθόσον έντός τών 

ήμερών ό ύπουργός του Συντονισμου θά προβή εiς 

άνακοινώσεις λεπτομερείς, δίδων σαφή καί πλήρη 

εiκόνα τής οίκονομικής πραγματικότητος τής χώ

ρας, αι'ιτήν τήν στιγμήν, καί τής προοπτικής διά τό 

μέλλον. 

;; 'Εκείνο τό όποίο ν θά fίθελον νά τονίσω είναι, 
δτι άποτελεί καθήκον δλων μας, τά έπιτεύγματα αϊιτά 

τής έλληνικής οiκονομίας νά τά καταστήσωμεν μο

νίμους κατακτήσεις. Αι'ιτό θά τό έπιτύχωμεν, έάν δι

αφυλάξωμε τήν σταθερότητα, ή όποία αι'ιτήν τήν 

στιγμήν άποτελεί πολύτιμον άγαθόν διά τήν χώραν, 

έννοώ σταθερότητα οiκονομικήν καί πολιτικήν. 

'Επί τής σταθερότητος αι'ιτής πρέπει νά έπιχειρήσω-

με νά οiκοδομήσωμεν τό μέλλον. 

;; 'Εάν, άγαπητοί κύριοι, τά είπον δ λα αι'ιτά, του το 
δέν τό tπραξα, διότι ένόμισα δτι μου έδόθη ή ει'ικαι

ρία νά κάμω μίαν έπίδειξιν του tργου τό όποίον έπετέ

λεσεν ή Κυβέρνησις, άλλά τό tκαμον, διότι πιστεύω, 

δτι ενας λαός, διά νά άγωνισθή εiς τό μέλλον, είναι 

άνάγκη νά tχη σαφή άντίληψιν τής πραγματικότη

τος έντός τής όποίας ζή καί δεύτερον, νά tχη τήν 

ίκανότητα καί τήν άρετήν, νά άναγνωρίζη ενα tργον, 

δταν έκτελήται, καί νά έκτιμii τήν πρόοδον. Είναι 

δικαίωμα του λαου νά διατυπώνη άξιώσεις, άλλ' εί

ναι καί καθήκον του, καθήκον ήθικόν, νά άναγνωρί

ζη τήν πρόοδον, δταν εiς τόν τόπον του συντελήται 

μία πρόοδος. 

;;Αι'ιτό, δέν τό έπιβάλλουν μόνον λόγοι δικαιοσύ

νης, άλλά καί λόγοι ψυχολογίας, καθώς καί λόγοι 

οίκονομικής, κοινωνικής σκοπιμότητος. 

;;Είς τόν τόπον μας tχομεν τήν συνήθειαν, τήν 

κακήν συνήθειαν, μεμψιμοιρουντες συνεχώς καί μή 

άναγνωρίζοντες, μή έκτιμώντες τήν πρόοδον, δταν 

συντελήται αϋτη, νά ζώμεν συνεχώς έν μέσφ μιiiς 

άτμοσφαίρας άπαισιοδοξίας, ή όποία άνακόπτει τό 

δημιουργικό ν tργον του λαου. Διά νά δημιουργήσετε 

είς τήν ζωήν, διά νά οίκοδομήσετε, ειΎαι άνάγκη νά 
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αiσθάνεσθε χαράν. 'Όταν ύπάρχουν αί προϋποθέσεις 

αiσιοδοξίας, είναι νοσηρά ή κατάστασις έκείνη, κα

τά τήν όποίαν, έν μέσφ αvτών τών προϋποθέσεων, 

πού έπιτρέπουν πiiσαν αiσιοδοξίαν, καλλιεργείται τό 

πνεύμα τής μεμψιμοιρίας. 

»'Ιδού διατί εύρέθην εiς τήν aνάγκην νά aναφερ

θώ εiς τήν στοργή ν καί τό ένδιαφέρον τής Κυβερνή

σεως πρός τήν πόλιν τού Πειραιώς. 'Επαναλαμβάνω 

δτι τό επραξα, διότι πιστεύω δτι ό έλληνικός λαός, 

γνωρίζων τήν πραγματικότητα έντός τής όποίας ζή 

καί έκτιμών τάς δυνατότητάς του, aπό τά πραγματο

ποιηθέντα έπιτεύγματα είναι δυνατόν νά aντλήση 

δυνάμεις καί νά aγωνισθή κατά τρόπον ζωτικώτερον. 

»Σiiς εvχαριστώ καί σiiς συγχαίρω, διότι χαρίζε

τε εiς τήν πόλιν τού .Πειραιώς τ6 λαμπρόν αvτό 
tδρυμα, τό όποίον, έκτός τού δτι θά aποτελέση έστί

αν τών παραγωγικών τάξεων τής χώρας, aποτελεί καί 

ifνα /Jργον τών παραγωγικών τάξεων τού Πειραιώς». 

Κατά τήν έπίσκεψή του στό ύπουργείο 'Εμπορι

κής Ναυτιλίας, σέ άπάντηση παρατηρήσεων τοϋ άν

τιπροέδρου τής 'Ενώσεως 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών, 

Στ . 'Ανδρεάδη, ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε δτι η 

'Ελλάδα θά γινόταν μεγάλη δύναμη, άν έπαναπατρί

ζονταν τά έλληνικά πλοία μέ ξένη σημαία. Πρός τήν 

κατεύθυνση αuτή, η Κυβέρνηση είναι άποφασισμένη 

νά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. 'Ο πρωθυ

πουργός έξήρε άκόμη τό γεγονός δτι, κατά τό νέο 

ετος 1957, τά ναυτιλιακά έμβάσματα άπό 34 έκατ. θά 
φθάσουν σέ 45 έκατ. δολλάρια . Συγκεκριμένα, παρα

τήρησε: 

«Διά τήν Κυβέρνησιν τό θέμα τής έπανόδου ύπό 

τήν κυανόλευκον τών έλληνικής iδιοκτησίας σκα

φών, έκτός τής οίκονομικής, εχει τεραστίαν ήθικήν 

καί πολιτική ν σημασία ν. VΗδη εiς τά έλληνικά σκά

φη έργάζονται ύπέρ τάς 40.000 'Έλληνες ναυτικοί 
καί τό εiσαγόμενον δι' αvτών ναυτιλιακόν συνάλλα

γμα εiς τήν χώραν θά ύπερβή κατά τό τρέχον /Jτος τά 

45.000.000 δολλαρίων. 
»·Η ήθική έξ aλλου δύναμις τού θέματος συνί

σταται εiς τό δτι διά του στόλου αvτου προβάλλεται 

διεθνώς ή δραστηριότης καί ή ίκανότης τής φυλής 

μας, ή δέ πολιτική, είς τό γεγονός δτι χώρα, έλέγχου

σα τήν τεραστίαν αvτήν δύναμιν, τήν όποίαν aποτε

λουν τά έλληνικής iδιοκτησίας σκάφη, ύπολογίζεται 

ώς παράγων είς τήν παγκόσμιο ν πολιτικήν. 'Εάν οί 

έφοπλισταί μας, οί όποίο ι είς τόν τομέα αVτόν έπετέ

λεσαν ifνα πραγματικό ν θαύμα, πεισθουν νά έπαναφέ

ρουν ύπό τήν έλληνικήν σημαίαν τά σκάφη των, ή 

Έλλάς, aπό μικρά χώρα, θά μεταβληθή είς μεγάλην 

δύναμιν. Ή Κυβέρνησις /Jλαβε καί εlναι aποφασι

σμένη νά λάβη τά πρός τουτο μέτρα, aπομένει δέ καί 

οί έφοπλισταί του έξωτερικου νά δείξουν καλήν θέ

λησιν καί κατανόησιν. Τουτο aλλωστε έπιβάλλει καί 

τό συμφέρον τους. Εlμαι βέβαιος δτι, δπως διεμορ

φώθη ή διεθνής κατάστασις, θά εlναι aσφαλέστεροι 

προστατευόμενοι aπό τήν έλληνικήν σημαίαν. 'Αλ

λά πρός τούτοις εlναι καί καθήκον τους, διότι aπό 

τήν στιγμήν πού διεσφάλισαν, μέ τάς περιουσίας πού 

έσχημάτισαν, έαυτούς καί τάς οίκογενείας τους, πρέ

πει νά φιλοδοξουν, aζημίως δι' αvτούς, νά θέσουν είς 

τήν διάθεσιν τής πατρίδος τήν τεραστίαν δύναμιν 

τήν όποίαν /Jχουν εiς τάς χείρας τους. Είς τήν περί

πτωσιν αVτήν συνδυάζεται πλήρως τό ίδικόν τους 

συμφέρον μέ τό συμφέρον τής 'Ελλάδος. 

»Ή Κυβέρνησις, έπαναλαμβάνω, θά πράξη τό 

παν δ, τι έξαρτiiται aπ, αvτήν, diστε νά διευκολύνη 

τήν προσέγγισιν αvτήν». 

Συμπληρωματικά στοιχεία γιά τήν πρόοδο τής 

'Εμπορικής Ναυτιλίας τής χώρας παρουσίασε ό άρ

μόδιος ύπουργός, Στ. Κωτιάδης: 

«α. Αϋξηση του ό.ριθμου τών πλοίων καί τής χωρητικό

τητάς τους μέ τή νηολόγηση 31 συνολικά φύρτηγών κ.ο . χ . 

205.000. 'Η σημερινή δύναμη τής ναυτιλίας τής χώρας 
ύπολογίζεται σέ 522 πλοία κ.ο.χ. 1.50 1.895, ένώ προπολε
μικά ό.νέρχονταν σέ 556 πλοία κ.ο.χ. 1.833.338. 

»β . 'Εμπλουτισμός πλοίων γραμμής μέ 7 νέες συγχρο
νισμένες μονάδες, μέ άποτέλεσμα, ή συνολική δύναμή τους 

νά άνέρχεται σέ 20 πλοία κ.ο.χ. 103.941 καί ή ένίσχυση 
των μεσογειακών γραμμών τής χώρας μέ ενα άκόμη σκά

φος κ.ο.χ . 2.695, rοστε ή συνολική δύναμή της νά φθάσει 
στά 11 πλοία κ . ο.χ . 44.768, άπέναντι προπολεμικών 7 κ .ο . χ. 

15.148. 
»γ. 'Επέκταση ό.σφαλίσεως στό Ναυτικό 'Απομαχικό 

Ταμείο 'Ελλήνων ναυτικών πού ύπηρετουν σέ έλληνικά 

πλοία μέ ξένες σημαίες 11.000 περίπου έργαζόμενων μέ 
έτήσιο συναλλαγματικό εσοδο άπό ασφάλιστρα γύρω στά 

2.000.000 δολλάρια. 
»δ. 'Ολοκλήρωση τής πρόνοιας ύπέρ τών ναυτικών μέ 

τή βελτίωση τής συντάξεως τών άπομάχων καί τήν έπέ

κταση τής Ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως πού παρέχε

ται ό.πό τόν Ο{κο του Ναύτη στούς ναυτικούς, τούς συντα

ξιούχους καί τίς οiκογένειές τους» . 

'Ο ύπουργός 'Εμπορικής Ναυτιλίας άποτίμησε 

τά εσοδα άπό τή φορολογία τών φορτηγών στόν 

προϋπολογισμό τοϋ Κράτους σέ 85.000.000 δρχ. γιά 
τό 1956. τέλος, χαρακτήρισε τή δραστηριότητα τών 
'Ελλήνων έφοπλιστών στήν άλλοδαπή ώς θαυμαστή 

καί ίκανή γιά νά άνοίξει νέες προοπτικές καί νέους 

όρίζοντες γιά τή χώρα· καί κατέληξε: 

«'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δ δποίος κατά τό 

τελευταίον ταξίδιόν του εiς 'Αμερικήν ε{χε τήν εuκαιρίαν 

νά έπικοινωνήση προσφάτως μέ τούς 'Έλληνας έφοπλι

στάς, διεπίστωσεν δ ίδιος, κατά τάς μετ' αuτών συνομιλίας 

του, τάς καλάς αuτών διαθέσεις καί τάς παρουσιαζομένας 

εuνοϊκάς δυνατότητας διά τήν χώραν μας έκ του ενδιαφέ

ροντος αuτών πρός τοποθέτησιν κεφαλαίων εiς τήν ό.να

γεννωμένην νέαν έλληνικήν οiκονομίαν. 
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»Αί έπιδιώξεις μας διά τό μέλλον είναι αί έξής : 

»' Αποκατάστασις πλήρους εμπιστοσύνης τών εφοπλι
στών μας εiς τήν εθνική ν μας σημαίαν, εiς τήν ναυτιλιακήν 

μας πολιτικήν καί εiς τήν έν γένει οiκονομικήν συνεργα

σίαν αύτών μετά τοϋ /;λληνικοϋ Κράτους . 

»' Αποκατάστασiς στενωτέρων σχέσεων Κράτους καί 
'Ελλήνων έφοπλιστών. 

»Πλήρης άρμονική καί σταθερά συνεργασία κεφαλαίου 

καί έργασίας έπί τών πλοίων. 

»'Επέκτασις τής άσφαλίσεως εiς δλους γενικώς τούς 

έργαζομένους ναυτικούς μας, άσχέτως έάν ούτοι έργάζων

ται έπί /;λληνικών η έλληνικής πλοιοκτησίας ύπό ξένας 

σημαίας πλοίων . 

»Βελτίωσις τοϋ εμψύχου ύλικοϋ τής ναυτιλίας μας διά 

τής πληρεστέρας έκπαιδεύσεως αύτών, συμφώνως πρός τάς 

νέας άπαιτήσεις, ας έπιβάλλουν αί τεχνικαί πρόοδοι καί 

εξελίξεις. 

»Διευκόλυνσις τών ναυτικών μας rοστε δι' αύτών καί 

μόνον νά γίνεται ή έπάνδρωσις των έλληνικής πλοιοκτη

σίας ύπό ξένας σημαίας πλοίων» . 

Στίς άμέσως επόμενες ήμέρες, ό Κ. Καραμανλής, 

μετά άπό νέα συνεργασία μέ τόν ύπουργό 'Εμπορι

κής Ναυτιλίας, εδωσε έντολή νά προωθηθοuν τό τα

χύτερο στή Βουλή γιά ψήφιση τά νομοσχέδια «περί 

προστασίας φυματικών έργατών θαλάσσης», «περί 

ταμείου προνοίας άξιωματικών Ε.Ν.», «περί ταμείου 

προνοίας κατωτέρων πληρωμάτων Ε.Ν . » καί «περί 

άσφαλείας ναυσιπλοίας καί επιθεωρήσεως εμπορι

κών πλοίων». • ο πρωθυπουργός εδωσε, έπίσης, έν
τολή νά καταρτιστεί, τό συντομότερο, τροποποιητι

κό νομοσχέδιο τής νομοθεσίας περί ναυτικής ύποθή

κης γιά νά γίνει δυνατή στό έξωτερικό ή σύναψη 

δανείων μέ ύποθήκη πλοίων ύπό ελληνική σημαία. 

'Από τήν πλευρά, έξάλλου, τής ·Ενώσεως • Ελλή
νων 'Εφοπλιστών, στό άναλυτικό κείμενο έκθέσεως 

πεπραγμένων γιά τή διετία 1955-57, εξαίρεται γενικό
τερα ή μεγάλη άνάπτυξη τοϋ ελληνικοϋ έφοπλισμοϋ 

καί στή συνέχεια, γίνεται λόγος γιά τή νηολόγηση 

ύπό τήν ελληνική σημαία δσο τό δυνατό περισσότε

ρων μονάδων άπό αuτές πού βρίσκονται ύπό ελληνι

κό ελεγχο. Σχετικό είδησεογραφικό κείμενο άναφέ

ρεται είδικότερα στό περιεχόμενο τής έκθέσεως: 

Τό τελευταίον τοϋτο δέν φαίνεται, πρός τό παρόν τουλά

χιστον, νά είναι εύχερές, λόγω τών εiδικών συνθηκών ύπό 

τάς όποίας γίνεται ή χρηματοδότησις τοϋ ναυπηγικοϋ 

προγράμματος τοϋ έλληνικοϋ έφοπλισμοϋ . 'Εκείνο δμως 

τό όποίον εχει σημασίαν είναι ή συνεχής καί σταθερά 

προσθήκη εiς τήν ύπό έλληνικήν σημαίαν χωρητικότητα 

άξιολόγων μονάδων, διά τών όποίων άνανεοϋται ό ύπερή

λιξ εμπορικός μας στόλος . Ή ποιοτική βελτίωσις αύτοϋ 

εχει μεγαλυτέραν άξίαν άπό τήν προσωρινήν αϋξησιν διά 

πλωτοϋ ύλικοϋ δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας. 

' Εν συνεχεί~ τονίζεται δτι έκείνο τό όποίο ν πρέπει νά 

συγκεντρώση όλόκληροv τήν προσοχήν καί τήν προσπά

θειαν δλων τών ναυτιλιακών παραγόντων, είναι ή διατή-

ρησις, σταθεροποίησις καί βελτίωσις τών συνθηκών ύφ' 

Ciς έργάζονται τά ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοία, εiς τρό

πον rοστε, άπό τής πλευράς αύτής, δχι μόνον νά μ ή έμφανί

ζωνται προσκόμματα καί άνωμαλίαι, άλλά τούναντίον νά 

παρέχωνται άπολύτως ίκανοποιητικοί καί έλκυστικοί δ ρο ι 

ήγγυημένης σταθερότητος διά τό έλληνικόν πλοίον. 

'Η ε-κθεσις άναγνωρίζει δτι, διά τής άσκουμένης, κατά 

τά τελευταία ετη , κρατικής ναυτιλιακής πολιτικής, αί δη

μιουργηθείσαι συνθήκαι είναι, πράγματι, εύνοϊκαί καί 

ύφίσταται ή διάθεσις ετι περαιτέρω βελτιώσεως τούτων. 

'Ακολούθως, θίγεται τό θέμα τής προσελκύσεως τοϋ 

έφοπλιστικοϋ κεφαλαίου πρός έξωναυτιλιακάς έπιχειρή

σεις καί άναφέρονται αί περιπτώσεις τών μεγαλοεφοπλι

στών κ. κ . 'Ί\ριστ. 'Ωνάση -μέ τήν άνάληψιν τών έλληνι

κών άεροπορικών συγκοινωνιών- ~τ. Νιάρχου καί Στρ. 

'Ανδρεάδη -μέ τήν ϊδρυσιν ναυπηγείων καί μεγάλης όλ

κής σιδηροβιομηχανίας- Πεζά -μέ τήν ϊδρυσιν μεγάλης 

ξενοδοχειακής επιχειρήσεως- καί ' Αδελφών Γράτσου 

-μέ τήν ϊδρυσιν τής μεταλλευτικής έπιχειρήσεως τής 

Μυκόνου. Αί περιπτώσεις αύται θεωροϋνται ώς σημαντι

κώταται έκδηλώσεις τής στροφής τοϋ εφοπλιστικοϋ κεφα

λαίου πρός ·έξωναυτιλιακάς επιχειρήσεις . 

Έν συνεχεί~, τονίζεται ε{ς τήν εκθεσιν, δτι μεγάλα 

είναι καί θά είναι τά ώφελήματα τής έλληνικής οiκονομίας 

καί γενικώτερον τής έλληνικής πατρίδος, εκ τής εφοπλι

στικής αύτής δραστηριότητος. Μόνον τό εiσρέον έκ τής 

Ναυτιλίας συνάλλαγμα άποτελεί σημαντικωτάτην συμβο

λήν εiς τήν κάλυψιν τοϋ συναλλαγματικοϋ μας έλλείμμα

τος. ~Ας σημειωθή δτι τό ναυτιλιακόν μας συνάλλαγμα 

προβλέπεται δτι θά ύπερβή τά 50 έκατ . δολλαρίων διά τό 

1957 114• 
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Στή διάρκεια τοϋ Συντονιστικοϋ Συμβουλίου, τό 

όποίο συνήλθε ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοϋ 

Κ . Καραμανλή, ό ύπουργός Συντονισμοu, εκαμε τόν 

άπολογισμό τής κυβερνητικής πολιτικής στόν οίκο

νομικό τομέα κατά τό ετος 1956. 
Μεταξύ τών σημείων, πού μέ τήν εuκαιρία αuτή 

ύπογράμμισε, ήταν ή έπίτευξη σταθερών τιμών: 

«'Εάν ληφθή ύπ ' δψιν ό χρόνος άπό !ης 'Ιανουαρίου 

μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 1956, ό τιμάριθμος άκριβείας ζωής 
ύψώθη κατά 1,3%, τής χονδρικής πωλήσεως κατά 4,7% καί 
τής λιανικής πωλήσεως κατά 2,2%, ένώ κατά τήν άντίστοι
χον περίοδον τοϋ 1955 ηύξήθησαν ό τιμάριθμος άκριβείας 
ζωής κατά 5,9%, τής χονδρικής πωλήσεως κατά 8,0% καί 
τής λιανικής πωλήσεως κατά 6,4%. 

»'Εάν δμως ληφθή ύπ' δψιν ή περίοδος άπό 3Ιης Μαρ

τίου μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου, άφ' δτου δηλαδή ύπό τής 
παρούσης Κυβερνήσεως άνελήφθη συστηματική προσπά

θεια σταθεροποιήσεως τοϋ έπιπέδου τών τιμών, αί μεταβο

λαί τών τιμαρίθμων ύπήρξαν πράγματι άσήμαντοι. 'Η αϋ

ξησίς των κατά τό παρελθόν έννεάμηνον εχει ώς έξής: 

Τιμάριθμος άκριβείας ζωής Ο 

Χονδρικής πωλήσεως (έσωτ. καταναλώσεως) 1,1% 
Λιανικής πωλήσεως 1,1% 
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»Σημειωτέον, δτι κατά τόν Νοέμβριον αί τιμαί χονδρι

κής πωλήσεως εδέχθησαν τόν αντίκτυπον των ύψώσεων 

τής διεθνοϋς αγοράς ώς καί δτι καθ ' δλον τό ώς c'iνω εννεά

μηνον επηρεάσθησαν aπό τήν επιβάρυνσιν των είσαγομέ

νων εκ τής συνεχοϋς ύψώσεως των ναύλων. Παρά ταϋτα, ό 

έλληνικός τιμάριθμος κόστους ζωής παρέμεινε σταθερός, 

εν aντιθέσει πρός τούς αντιστοίχους τιμαρίθμους c'iλλων 
χωρών, οί όποίοι ενεφάνισαν αϋξησιν. Οϋτω, μεταξύ Μαρ

τίου καί Νοεμβρίου, τελευταίου μηνός διά τόν όποίον 

ύπάρχουν στοιχεία, ό τιμάριθμος κόστους ζωής εσημείω

σεν αϋξησιν κατά 3,0% είς τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας, 2,9% 
είς τόν Καναδaν, 2,0% είς τήν ' Ελβετία ν, I ,9% είς τό Βέλ
γων καί 1,8% είς τήν 'Αγγλίαν . 

»'Η ώς c'iνω ευνοϊκή εξέλιξις τοϋ επιπέδου των τιμών, 

ητις aποφασιστικώς ενίσχυσε τήν εμπιστοσύνην πρός τήν 

δραχμήν, επραγματοποιήθη, μολονότι ή Κυβέρνησις ου

σιωδώς εβελτίωσε τά είσοδήματα των μισθωτών καί τής 

αγροτικής τάξεως, ηuξησε τήν πιστοδότησιν τής οίκονο

μίας καί εξησφάλισεν επαρκή ρευστότητα είς τάς συναλ

λαγάς. Δέν ήκολουθήσαμεν ενα στείρον <iντιπληθωρισμόν, 

δστις θά εμείωνε τήν παραγωγήν καί τάς συναλλαγάς, τάς 

επενδύσεις καί τά είσοδήματα». 

'Άξιο ίδιαίτερης μνείας εlναι τό γεγονός δτι ό 

έλληνικός τιμάριθμος στή διάρκεια του 1956 ύπήρξε, 
γιά πρώτη φορά, κατώτερος άπό τούς άντίστοιχους 

τών ύπολοίπων χωρών τής δυτικής Εύρώπης. Τό 

φαινόμενο αύτό θά συνεχιστεί εκτοτε, στήν εύρύτερη 

διάρκεια τής όκταετίας Καραμανλή. 'Η βασική αύτή 

διαπίστωση θά συνοψιστεί έπιγραμματικά στόν τίτ

λο τής γνωστής μελέτης του Ξ. Ζολώτα, εκδοση 

ι964, «Νομισματική σταθερότης καί οίκονομική άνά

πτυξις». 

'Η είκόνα αύτή άναδίνεται άπό τόν συγγραφέα 

παραστατικά στόν άκόλουθο πίνακα πού εχει άντλη

θεί άπό τό μηνιαίο δελτίο στατιστικής του Ο Η Ε : 

Μέση ετήσια τιμή <iλλαγών σέ λιανικές καί χονδρικές 

τιμές κατά επιλεγμένες χώρες κατά τήν περίοδο 1956-1963: 

Δείκτης Τιμής Δείκτης Τιμής 

Χώρα Λιανικής Χονδρικής 

Φινλανδία 4.9 3.8 
Γαλλία 5.7 4.7 
Δυτική Γερμανία 2.2 0.7 
ΕΛΛΑΔΑ 1.7 1.1 
'Ιταλία 2.9 0.7 
'Ολλανδία 3.0 0.3 
Νορβηγία 3.0 1.0 
'Ισπανία 7.0 6.1 
Σουηδία 3.4 1.2 
'Ελβετία 2. 1 0.7 
'Ηνωμένο Βασίλειο 2.5 1.7 
'Ηνωμένες Πολιτείες 1.7 0.6115 
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'Η ύπουργός, Λ . Τσαλδάρη, καί ό ύφυπουργός 

Προνοίας, Ι. Ψαρρέας, έξαγγέλλουν τή λήψη σειράς 

κυβερνητικών μέτρων γιά τή βελτίωση τής νοσοκο

μειακής περιθάλψεως καί τήν άποκατάσταση τών 

προσφύγων στή βόρεια 'Ελλάδα. Συγκεκριμένα, άπό 

τό πρόγραμμα έπενδύσεων γιά τήν ύγεία, ι 9 σέ σύνο
λο 34 έκατ. δρχ. θά διατεθουν γιά τή βελτίωση καί 
τήν έπέκταση νοσοκομείων τής περιοχής, ένώ 20 
έκατ. θά διατεθουν γιά τήν άνέγερση 6ι5 κατοικιών . 

Είδικότερα στή Θεσσαλονίκη, μέ τήν άνέγερση 300 
νέων κατοικιών - στή συνέχεια τών 450 ύπό κατα
σκευή, έπιλύεται τό προσφυγικό θέμα τής πόλεως. 

Μέ τό πρόγραμμα του ι 957 προβλέπεται ή όλοκλή
ρωση τής στεγάσεως τών παραπηγματούχων προσφύ

γων στούς περισσότερους νομούς τής βορείου 'Ελλά

δος. 
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'Εξαγγέλλεται εύρύ κυβερνητικό πρόγραμμα γιά 

τήν προσφυγική άποκατάσταση στή διάρκεια ι957 . 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή διάθεση 90. ιοΟ.ΟΟΟ 
δρχ. γιά τή στέγαση καί 20 έκατ. γιά τήν κατα

σκευή κοινωφελών προσφυγικών συνοικισμών . 'Α

πό τά παραπάνω ποσά ύπολογίζεται δτι 60 έκατ. θά 
διατεθουν άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό καί τά 

ύπόλοιπα άπό τούς πόρους του νεοϊδρυμένου Ταμεί

ου 'Εκποιήσεως 'Ανταλλαξίμου Περιουσίας. Στή 

διάρκεια του ετους θά άποπερατωθουν 1.923 κατοικί
ες γιά τή στέγαση προσφύγων στήν περιοχή τής 

πρωτεύουσας, ένώ στήν περιφέρεια του Πειραιά 

προβλέπεται, μέ τό σύστημα τής αύτοστεγάσεως, ή 

άνέγερση 300 οίκημάτων στή Δραπετσώνα, 300 στήν 
Παλαιά Κοκκινιά καί 1000 σέ άλλες συνοικίες . Πα

ράλληλα εχει έκπονηθεί καί τό πρόγραμμα γιά τίς 

διάφορες έπαρχίες τής χώρας, μέ βάση τό σύστημα 

τής αύτοστεγάσεως συγκεκριμένα γιά τούς νομούς, 

'Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερ

ρών, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κοζάνης, Φλωρίνης, 

'Ιωαννίνων, 'Άρτας, Πρεβέζης, Αίτωλοακαρνανίας, 

Τρικάλων, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Κορινθίας, 'Ηλεί

ας, Λέσβου, Χίου, Σάμου καί Χανίων (1.100 κατοικί
ες). 

'Εξ άλλου, άπό τόν προϋπολογισμό προβλέπε

ται ή διάθεση γιά τή λαϊκή κατοικία, 900.000 γιά 
τήν Αίτωλοακαρνανία, 500.000 γι<i τά Δωδεκάνησα, 
2.000.000 γιά τόν 'Έβρο, 1.400.000 γιά τήν Εύρυτα
νία, ι.500.000 γιά τή Θεσπρωτία, . 1 .700.000 γιά τά 

'Ιωάννινα, 900.000 γιά τήν Κοζάνη, 800.000 γιά τήν 
Καστοριά, 600.000 γιά τό Κιλκίς, 850.000 γιά τήν 
Καβάλα, 500.000 γιά τίς Σέρρες, 500.000 γιά τά Τρί
καλα, 800.000 γιά τή Φλώρινα, ι .000.000 γιά τή Φθι
ώτιδα, 250.000 γιά τή Φωκίδα καί 300.000 γιά τή 
Χαλκιδική . 

Τό νομοσχέδιο «περί μέτρων άφορώντων είς τήν 
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έπιτάχυνσιν τής ρευστοποιήσεως τής άνταλλαξίμου 

περιουσίας καί τήν όλοκλήρωσιν τής άποκαταστά

σεως τών προσφύγων», τό όποίο καί προέβλεπε τή 

σύσταση του Ταμείου 'Ανταλλαξίμου Περιουσίας 

καί 'Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΑΠΑΠ), ώς 

Ν.Π.Δ.Δ. δπό τήν t'iμεση έποπτεία του ύπουργου Οi
κονομικών, κατατέθηκε στή Βουλή άπό τόν ύφυπουρ

γό Οiκονομικών, Δ. 'Αλιπράντη, στίς 13 Φεβρουα
ρίου. Σύμφωνα μέ τή σχετική πρόβλεψη, «τό Ταμείον 

θά συγκεντρώση δλα τά έκ τής διαχειρίσεως καί έκ

καθαρίσεως τής άνταλλαξίμου περιουσίας, έν γένει 

πραγματοποιούμενα πάσης φύσεως εσοδα καί θά τά 

διαθέτη άποκλειστικώς ύπέρ τής άποκαταστάσεως 

τών μή τυχόντων άκόμη τοιαύτης προσφυγής, θά δύ

ναται δέ πρός τόν σκοπόν αύτόν νά συνάπτη δάνεια 

έξοφλητέα έκ των έσόδων αύτου». 

Στά γενικότερα θετικά άποτελέσματα τής κυβερ

νητικής πολιτικής στόν τομέα τής στεγάσεως καί 

τής προσφυγικής άποκαταστάσεως άναφέρεται τό 

άκόλουθο δημοσίογραφικό σχόλιο: 

'Από τετραετίας περίπου εφαρμόζεται μεθοδικώς ενα 

πρόγραμμα στεγάσεως των παλαιών προσφύγων, τό δποίον 

εφθασε πέρυσι εiς σημαντικόν ϋψος άποδόσεως καί προ

βλέπεται νά προωθηθή άλματωδώς κατά τό άρξάμενον 

ετος. Δαπάνη 120 περίπου έκατ. δρχ. εχει προγραμματι
σθή διά τήν άνέγερσιν καί άποπεράτωσιν κατοικιών καί 

τήν κατασκευήν κοινωφελών εργων εiς τούς συνοικισμούς. 

"Αλλα 15 έκατ . θά δαπανηθουν διά τήν άποκατάστασιν 

πολεμοπαθών, βομβοπλήκτων καί γενικώς διά τό πρό

γραμμα λαϊκής κατοικίας. Εlναι άναμφισβήτητον δτι εiς 

τόν στεγαστικόν τομέα της ή κοινωνική πολιτική τής Κυ

βερνήσεως παρουσιάζει θετικά επιτεύγματα . 'Εξ άλλου, οί 

πρόσφυγες τής Μικρασιατικής καταστροφής, διά πρώτην 

φοράν άντιμετωπίζουν τόσον θερμήν καί τόσον οuσιαστι

κήν τήν συμπαράστασιν του Κράτους. Δικαιουνται, συνε

πώς, νά ελπίζουν δτι μέ τήν άξιοποίησιν τής άνταλλαγής 

περιουσίας καί μέ τήν βοήθειαν του προϋπολογισμου θά 

εϋρη τήν δριστικήν λύσιν τό στεγαστικόν των πρόβλημα 

πού ύπή ρ ξ εν δ εφιάλ της μιίiς τριακονταπενταετίας 116• 
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Μετά τή νομοθετική ρύθμιση του θέματος τής 

άξιοποιήσεως τής έκκλησιαστικής καί μοναστηρια

κής περιουσίας στήν περιοχή τής Βουλιαγμένης καί 

στή συνέχεια σχετικής συσκέψεως δπό τήν προεδρία 
του Κ. Καραμανλή, προκηρύσσεται διεθνής διαγω

νισμός μέ σκοπό τήν τουριστική έκμετάλλευση τής 

περιοχής. Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση ;ωυ ύπουρ

γου Δημοσίων 'Έργων, Γ. Ράλλη, προβλέπεται η κα

τασκευή, μεταξύ t'iλλων, ξενοδοχείου πολυτελείας 

καί δύο κέντρων άναψυχής στό Μικρό Καβούρι, πο

λυτελους ξενοδοχείου κοντά qτό 'Ορφανοτροφείο 

μέ διαρρύθμιση iδιωτικής πλάζ καί κατασκευή μεμο

νωμένων οiκίσκων, συνολικής δυνάμεως 150-200 

κλινών, άποδυτηρίων καί ένός άναψυκτηρίου γιά τήν 

πλήρη άξiοποίηση τής πλάζ του Λαιμου, ξενοδοχεί

ου Β· κατηγορίας καί ύδροθεραπευτηρίου στήν πε

ριοχή λίμνης Βουλιαγμένης, διαφόρων άκόμη εργων 

στήν δλη περιοχή τής Βουλιαγμένης- όδοστρωσία, 

συντήρηση πάρκου, γήπεδα τέννις, λιμενικά εργα 

γιά τόν έλλιμενισμό μικρών σκαφών. 

Σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη, θά παραχωρηθεί 

στόν άνάδοχο, μέ τήν έγγύηση του Κράτους, άπο

κλειστικό δικαίωμα έκμεταλλεύσεως των νέων έγκα

ταστάσεων καί κτισμάτων γιά χρόνο καθορισμένο 

άπό τή σύμβαση, μετά τήν πάροδο του όποίου τά 

εργα θά περιέλθουν στόν ΟΔΕΠ. Τό Δημόσιο, έξάλ

λου, θά μεριμνήσει γιά τήν έπέκταση του δικτύόυ 

ύδρεύσεως στήν περιοχή Βουλιαγμένης. Τό σύνολο 

τής δαπάνης γιά τήν έκτέλεση των εργων κυμαίνεται 

στό ποσό τών 150.000.000 δραχμών. 

2 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό Συyκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, Γ. 
Ράλλη, έπισκέφθηκε τίς περιοχές δπο,υ πρόκειται 

σύντομα νά άρχίσουν σημαντικά εργα στό πλαίσιο 

του γενικότερου προγράμματος γιά τόν έξωραϊσμό 

καί τήν άναμόρφωση τής εύρύτερης περιοχής τής 

πρωτεύουσας. 

Συγκεκριμένα, έπισκέφθηκαν τό χώρο γύρω άπό 

τό Βυζαντινό Μουσείο, ό όποίος, μετά άπό πρόταση 

του Κ. Καραμανλή, διατηρήθηκε έλεύθερος μέ σκο

πό τήν ϊδρυση Πνευματικου Κέντρου, τίς πλατείες 

Συντάγματος, Κλαυθμώνος καί 'Ομονοίας, καθώς 

καί τίς όδούς Πανεπιστημίου καί Σταδίου - δπου 

καί θά έκτελεστουν εργα προορισμένα νά συμβάλουν 

στήν καλύτερη αiσθητική έμφάνιση τής πόλεως καί 

στή διευκόλυνση τής κυκλοφορίας πεζών καί όχημά

των, τήν περιοχή τής 'Ακροπόλεως, η όποία άνα-
' μορφώνεται ριζικά, τό χώρο άνεγέρσεως τής νέας 

κεντρικής λαχαναγορaς στόν 'Άγιο 'Ιωάννη Ρέντη, 

τή νέα λεωφόρο κατά μήκος τής κοίτης του Κηφι

σου, τήν παραλιακή λωρίδα άπό τό Νέο Φάληρο ιΟς 

τή Βουλιαγμένη, καθώς καί τούς χώρους άνεγέρσεως 

ύπεραστικου Σταθμου Λεωφορείων καί νέου Κεντρι

κου Ταχυδρομείου, στό Σταθμό Λαρtσης. 

'Η έκτέλεση των εργων άποφασίστηκε σέ άλλε

πάλληλες συνεδριάσεις του ύπουργου Συγκοινωνιών 

καί Δημοσίων 'Έργων μέ τούς προϊσταμένους τών 

άρμόδιων ύπηρεσιών ύπό τήν προεδρία του πρωθυ

πουργου. Σύμφωνα μέ τή σχετική άπόφαση, η άπο

περάτωσή τους θά έπιτευχθεί στή διάρκεια του τρέ

χοντος ετους καί θά συμβάλει άφενός στήν έξυπηρέ

τηση τών συνοικιών καί τήν άποσυμφόρηση του 

κέντρου καί άφετέρου στήν άξιοποίηση τών άκτώv 

του Σαρωνικου, πνεύμονα καί χώρου άναψυχής τών 
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'Επιθεώρηση τών lργων γιά τόν έξωραϊσμό τής εύρύτερης 

περιοχής τών 'Αθηνών. 
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κατοίκων τής πρωτεύουσας. 

Σέ σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο, &φοu δημο

σιεύονται λεπτομέρειες σχετικά μέ τό ύπό κατα

σκευή νέο όδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, ύπογραμ

μίζεται ή iδιαίτερη σημασία πού εχει αποδοθεί από 

τόν πρωθυπουργό στή δημιουργία Πνευματικοί) Κέν

τρου: 

'Όσον άφορα τό Πνευματικόν Κέντρον, τοί>το θά επρε

πε νά γίνη πλησίον του χώρου δπου εύρίσκοντο τά άλλα 

πνευματικά ίδρύματα τής πρωτευούσης, ήτοι ή ·Ακαδημία, 

τό Πανεπιστήμιον καί ή Βιβλιοθήκη. Δυστυχώς δμως αί 

Κυβερνήσεις τής εποχής εκείνης δέν άφησαν εiς τήν περι

οχήν αύτήν ελεύθερον χώρον, δπου θά ήδύναντο εiς τό 

μέλλον νά άναγερθοί>ν καί άλλα παρεμφερή κτίρια. Κατό

πιν αύτοί>, δταν τό ύπουργείον Συγκοινωνιών καί Δημοσί

ων ~Εργων διηύθυνεν ό κ . πρωθυπουργός, εγένοντο κατάλ

ληλοι ενέργειαι, ωστε νά διατηρηθή ελεύθερος διά τήν 

ϊδρυσιν Πνευματικοί> Κέντρου ό παρά τήν λεωφόρον Βασι

λέως Κωνσταντίνου (Ριζάρειος κ.λ.π.) χώρος. Πράγματι, 

κατόπιν προτάσεως τοί> κ. Καραμανλή, τό Ύπουργικόν 

Συμβούλιον, διά πράξεώς του διεφύλαξεν ελευθέραν πρός 

πραγματοποίησιν του εκτεθέντος σκοποί> όΛόκληρον τήν 
άναφερθείσαν περιοχήν. Ή άνωτέρω πράξις του 'Υπουρ

γικοί> Συμβουλίου θά κυρωθή ύπό τής Βουλής εντός τών 

ήμερων. 

Εiς τό Πνευματικόν Κέντρον θά άνεγερθή ώδείον, αϊ

θουσα συναυλιών, βιβλιοθήκη, ενα μέγα δημοτικόν θέα

τρον, του όποίου aπόλυτον ανάγκην εχει ή πρωτεύουσα, 

μουσεία, μέγαρον διεθνών συνεδρίων, πινακοθήκη, καθώς 

καί ενα μέγα ξενοδοχείον. 'Επίσης θά άπομείνη άρκετός 

ελεύθερος χώρος διά τήν &νέγερσιν καί άλλων πνευματι

κών ίδρυμάτων 117 • 

Μέ aφορμή, έξάλλου, τή διατύπωση επικρίσεων, 

iδιαίτερα στόν επαρχιακό τύπο, δτι ή πρωτεύουσα 

απορροφά τό μεγαλύτερο μέρος τών πιστώσεων γιά 

τήν εκτέλεση εργων, ένώ ή επαρχία παραμελείται 

χάριν τών ·Αθηνών, ό ύπουργός Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων θά δηλώσει: 

«Εiς τάς 'Αθήνας ούδέν ποσόν δαπανάται διά τήν εκτέ

λεσιν εργων εκ χρημάτων τοί> Δημοσίου. Πλήν ένός ελα

χίστου ποσοί> τό δποίον θά άναφέρω κατωτέρω, τά εργα τά 

εκτελούμενα εiς τάς επαρχίας βαρύνουν εξ όλοκλήρου τόν 

προϋπολογισμόν του ύπουργείου μου καί τάς δημοσίας 

επενδύσεις. 

))Οϋτω, ενώ εκ του προϋπολογισμοί> συντηρήσεων τών 

εθνικών όδών διά τάς ·Αθήνας δέν διέθεσα οϋτε δραχμήν, 

διά τάς έπαρχίας διέθεσα 33,5 έκατ. δρχ. καί δι όλό

κληρον τόν νομόν 'Αττικής I ,5 έκατ. δρχ. 'Εκ δέ τών δη
μοσίων επενδύσεων ή επαρχία &περρόφησε ποσόν 5 ι 5 
έκατ. δρχ. εναντι 11,5 έκατ . δρχ., τά όποία διετέθησαν διά 

τήν δδόν Σουνίου-Βουλιαγμένης. 

))'Όλα τά εiς τήν περιοχήν τής τέως διοικήσεως πρω

τευούσης εργα εκτελοί>νται εκ τών τοπικών πόρων, ήτοι εκ 

τής επιβληθείσης εiσφορίiς τών 5-10 λεπτών επί τώ,ν εισι

τηρίων ώρισμένων aστικών λεωφορειακών γραμμών τής 

πρωτευούσης. Τό συγκεντρούμενον ετησίως εκ τής εiσφο-
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ρaς ταύτης ποσόν άνέρχεται εiς 5 έκατ. δρχ., μέ τό όποίον 
εντός όλίγων ετων μέ λελογισμένην διαχείρισιν αί 'Αθή

ναι θά άλλάξουν δψιν. 

)) ·Εάν θέλωμεν νά άναπτύξωμεν τόν τουρισμόν πρός 
δφελος όλοκλήρου τής χώρας, πρέπει πρωτον νά καλλω

πισθοuν αί 'Αθήναι, iliστε ό ξένος ό ερχόμενος εiς αύτάς νά 

μένη ίκανοποιημένος, διά νά προχωρή καί εiς τήν επαρχί

αν, ή όποία τόσα πολλά εχει νά του προσφέρη άπό τουρι

στικής πλευράς. 'Όταν δμως άποκαρδιωθή άπό τήν εμφά

νιση των 'Αθηνων,\δέν θά προχωρήση εiς τό εσωτερικόν, 

άλλά θά άπέλθη καί πάλιν, πρός <'iλλας χώρας παρεχούσας 

μεγαλυτέρας άνέσεις ή θά επιστρέψη εiς τήν πατρίδα του, 

πρός ζημίαν του συνόλου. 

))Συνεπως, τά εργα των 'Αθηνων, ενω δέν επιβαρύνουν 

τόν δημόσιον προϋπολογισμόν, εξυπηρετοuν εμμέσως καί 

τήν οiκονομικήν άνάπτυξιν όλοκλήρου τής 'Ελλάδος. 'Η 

έλληνική επαρχία άφετέρου, ενισχυομένη άφειδως εκ των 

κονδυλίων επενδύσεων καί άναπτύσσουσα διά τής άποκεν

τρώσεως τούς επιτοπίους πόρους, είμαι βέβαιος δτι ταχέως 

θά μεταβάλη δψιν))ιιΉ. 

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Παιδείας, Προε

δρίας καί οικονομικών, aποφασίζεται ή συμπλήρω

ση του συνόλου τών όργανικών θέσεων τής Στοιχει

ώδους 'Εκπαιδεύσεως μέ τό διορισμό 850 &κόμη δη
μοδιδασκάλων καί, ακόμη, ή αποπεράτωση, στή δι

άρκεια του ετους, 350 &κόμη μονοταξίων διδακτηρί
ων σέ δλη τή χώρα. 

'Η εξαγγελία τής προσλήψεως νέου διδακτικοu 

προσωπικοϋ καί τής κατασκευής νέων διδακτηρίων 

αποτέλεσε μία από τίς πρώτες εκδηλώσεις τοϋ στα

θεροϋ καί βαθμιαία εντεινόμενου ενδιαφέροντος τοϋ 

πρωθυπουργοϋ νά συμβάλει, στό μέτρο τών οικονο

μικών δυνατοτήτων τής Κυβερνήσεως, στήν κάλυψη 

τών σχετικών σημαντικών κενών πού είχε δημιουργή

σει ή διάθεση, στό πρόσφατο παρελθόν, χαμηλών 

πιστώσεων γιά τήν παιδεία. 

'Όπως ανακοινώθηκε, σέ νεrοτερες ανάλογες συ

σκέψεις θά αντιμετωπιστοϋν δλα τά εκκρεμή θέματα 

τοϋ ύπουργείου Παιδείας. 

5 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1957 

Γίνεται γνωστό δτι, ύπό τήν άμεση εποπτεία τοϋ 

πρωθυπουργοϋ, πρόκειται νά εφαρμοστεί σχέδιο νέ

ας διατάξεως τοϋ ελληνικοϋ στρατοϋ μέ σκοπό τήν 

επαύξηση τής δυνάμεως πυρός κατά μήκος τής μεθο

ρίου. 'Ήδη, άρχισε ή προώθηση τών πρώτων τμημά

των πεζικοϋ, πυροβολικοϋ, τεθωρακισμένων καί μη

χανικοϋ πρός ενταξη στίς μεραρχίες πού εδρεύουν 

στή Βόρεια 'Ελλάδα, rοστε τό σχέδιο νά εκτελεστεί 

σέ σύντομο χρονικό διάστημα . Μέ τή νέα διάταξη 

τοϋ στρατοϋ, οί παραμεθόριες μεραρχίες θά είναι 

ετοιμοπόλεμες καί ίκανές νά δράσουν άμεσα καί 

aποτελεσματικά, άν παραστεί ανάγκη. Συγχρόνως, ή 

αεροπορική βάση τοϋ Σέδες είναι άρτια εξοπλισμένη 

καί ίκανή ν' αναλάβει άμεση δράση, ένώ γενικότερα 

ή προοδος τής &εροπορίας ~επιτρέπει τή συγκέντρω

ση σέ μικρό χρονικό διάστημα τών αεροσκαφών στό 

επιθυμητό σημείο. Τά aρχηγεία τακτικής αεροπορί

ας, εφωδιασμένα μέ αεριωθούμενα τύπου φ 84 καί φ 
86, καθώς επίσης καί μέ άλλα σκάφη, βομβαρδιστι
κά, διώξεως καί κρούσεως, διατηροϋνται σέ~πόλυτη 

κατάσταση μαχιμότητας. 

Παράλληλα, εγκαθίσταται δίκτυο σταθμών ραν

τάρ, κυρίως σέ νησιά τοϋ Αιγαίου καί τοϋ 'Ιονίου, μέ 

τά όποία εξασφαλίζεται ή άμεση επισήμανση καί 

συνεχής παρακολούθηση τών αεροσκαφών πού ει

σέρχονται στόν εθνικό εναέριο χώρο. 

Στό δλο θέμα, σέ συνάρτηση καί μέ τήν ανάπτυξη 

τών στρατιωτικών δυνάμεων τών Κρατών τοϋ Συμ

φώνου τής Βαρσοβίας, αναφέρεται εκτενές ειδησεο

γραφικό δε λ τ ίο: 

α. 'Η άναδιάταξις των έλληνικων ενόπλων δυνάμεων 

καί ή ενίσχυσις των πρός τά βουλγαρικά καί άλβανικά 

σύνορα σχηματισμων, κατέστη αναγκαία διά τήν Κυβέρ

νησιν, μετά τάς σχετικάς εiσηγήσεις τής στρατιωτικής 

ήγεσίας. Πρό οκταμήνου περίπου ελήφθησαν πληροφορί

αι περί &ρξαμένης εiς μεγάλην κλίiιακα αναδιατάξεως των 
βουλ γαρικων ενόπλων δυνάμεων καί εφοδιασμοί) των μέ 

σημdντικάς ποσότητας πολεμικοu ύλικοu τελευταίου τύ

που εκ μέρους τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Πρώτη συνέπεια 

εκ τής άναδιατάξεως αύτής καί ενισχύσεως του βουλγαρι

κοί) στρατοu ύπήρξεν δτι έκάστη βουλγαρική μεραρχία 

πεζικοu εφωδιάσθη δι' ένός τάγματος άρμάτων μάχης, δη

λαδή διά 25 περίπου τάνκς κυρίως τύπου Τ34, άτι να διαθέ
τουν ενα πυροβόλον των 60 χιλιοστων. "Αλλαι πληροφο
ρία ι μ ή επιβεβαιωθείσαι μέχρι στιγμής, φέρουν τήν Σοβιε

τικήν 'Ένωσιν ώς χορηγήσασαν ήδη πρός τόν βουλγαρι

κόν στρατόν άρματα μάχης τύΠου «'Ιωσήφ Στάλιν)) μέ πυ

ροβόλα των 120 χιλιοστων. Οϋτω, ηύξήθη ούσιαστικως ή 
δύναμις πυρός του βουλγαρικοί) στρατοί), ό όποίος ύπολο

γίζεται διαθέτων σήμερα περί τά 750 ί:iρματα μάχης. 
β. 'Ο βουλγαρικός στρατός μέ γοργόν ρυθμόν όργανοu

ται κατά τό σοβιετικόν σύστημα. Αί μεραρχίαι του άπο

κτοuν μεγαλυτέραν δύναμιν πυρός, περισσοτέρας μονάδας 

ύποσηιρίξεως καί καλύτερον σύστημα &νεφοδιασμοu. 

'Ήδη, ό στρατός aποτελείται &πό 12 μεραρχίας πεζικοu 
καί 3 ταξιαρχίας άρμάτων. 'Επί πλέον δέ, διά τής νέας 
αναδιατάξεως, κάθε μεραρχία πεζικοί) διαθέτει επί πλέον 

καί ενα τάγμα άρμάτων. Τά 2/3 των μεραρχιων εχουν εφο
διασθή μέ σύγχρονον σοβιετικόν ύλικόν καί είναι ώργα

νωμέναι κατά τό σοβιετικόν πρότυπον. 'Υπολογίζεται δτι 

εντός του βουλ γαρικοu χώρου δύναται νά συντη ρηθοuν 

συνολικως 50 μεραρχίαι. 
'Αφ' έτέρου, ή βουλγαρική αεροπορία διαθέτει προ

σωπικόν 15 χιλιάδων περίπου &νδρων καί 700 άεροσκάφη, 
σημαντικός aριθμός τ& ν όποίων είναι αεριωθούμενα. 'Η 

ύπάρχουσα ύποδομή &πό αεροδρόμια καί <'iλλας εύκολίας 
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δύναται νά ύποστηρίξη πολύ μεγαλύτερον τών ύπαρχόντων 

άριθμόν άεροσκαφών. 

Τό βουλ γαρικόν ναυτικόν δέν είναι άξιόλογον, διαθέτει 

δμως άντιτορπιλλικά καί τινα ύποβρύχια. 

Γενικώς, ή πολεμική όργάνωσις τής Βουλγαρίας συν

τελείται κατά τρόπον ιδστε νά δύναται νά δεχθή καί νά 

1 ύποστηρίξη πολύ μεγαλυτέρας δυνάμεις άπό δ, τι σήμερον 

διαθέτει, δπερ άποδεικνύει δτι εκ του βουλγαρικου χώρου 

θά δράση εiς περίπτωσιν πολέμου ίκανός άριθμός σοβιετι

κών δυνάμεων. 

' Ο ετερος δορυφόρος, ή 'Αλβανία, εχει στρατόν 30 
χιλιάδων περίπου, συγκεκροτημένον εiς τρείς μεραρχίας, 2 
ταξιαρχίας καί I σύνταγμα άρμάτων. ·Η μαχητικότης τών 
μονάδων τούτων δέν είναι τής τάξεως τών βουλγαρικών, 

άλλ, ημπορουν επιτυχώς νά παρενοχλήσουν, εν περιπτώ

σει πολέμου, τά νώτα τών έλληνικών δυνάμεων. Αί άερο

πορικαί καί ναυτικαί δυνάμεις τής 'Αλβανίας είναι άμελη

τέαι. Διαθέτει δμως ή 'Αλβανία ύποδομήν ίκανήν νά ύπο

στηρίξη σημαντικάς άεροπορικάς δυνάμεις, ώς καί λιμέ

νας εκ τών όποίων δύναται νά εξαπολυθή μία άρχική ύπο

βρυχιακή άπειλή . 

γ . 'Εντός του σχεδίου ενισχύσεως τής άμυντικής iσχύ

ος τής χώρας περιλαμβάνεται καί ή προώθησις τών έλλη

νικών θέσεων άμύνης εiς τήν παλαιάν όχυρωματικήν 

γραμμήν Μεταξά. Ώς γνωστόν, οί Γερμανοί, καί iδιαιτέ

ρως οί Βούλγαροι, κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής προέ

βησαν εiς τήν κατά τό δυνατόν πλήρη καταστροφή ν δλων 

τών επιγείων καί ύπογείων εγκαταστάσεων τής γραμμής 

Μεταξά. V Ηδη άποκαλύπτεται δτι πρός iσχυροποίησιν τής 

έλληνικής άμύνης κατά μήκος τών ελληνοβουλγαρικών 

συνόρων, κατεσκευάσθησαν διάφορα σημαντικά όχυρω

ματικά εpγα κατά μήκος τής παλαιάς γραμμής Μεταξά. 

'Εγένετο δέ εκ νέου άξιοποίησις του θρυλικου όχυρωματι

κου εργου του Ρουπελ, ή ερρωμένη άντίστασις του όποίου 

προεκάλεσεν τόν θαυμασμόν άκόμη καί τής χιτλερικής 

στρατιωτικής ήγεσίας . 

δ . τέλος, βάσει τής προσφάτου άναδιατάξεως του /;λ

ληνικου στρατου, τό δεύτερον μέρος τής όποίας προβλέπε

ται δτι θά άρχίση πραγματοποιούμενον τόν ' Απρίλιον, ή 

χώρα άπέκτησε διά πρώτην φοράν άνεξάρτητον τεθωρακι

σμένην μεραρχίαν, ή όποία, δταν θά όλοκληρωθή ό εφοδι

ασμός της, θά διαθέτη τεραστίαν δύναμιν πυρός καί θά 

άποτελή τήν πλέον άξιόμαχον δύναμιν του έλληνικου 

στρατου . Διά νά σχηματίση κανείς μίαν iδέαν τής δυνάμε

ως πού θά διαθέτη ή τεθωρακισμένη αuτή μεραρχία, άρκεί 

νά σημειωθή δτι τά τεθωρακισμένα τμήματά της εiς εuθεί

αν γραμμήν θά καλύπτουν άπόστασιν 100 περίπου χιλιομέ
τρων . Δηλαδή, δταν τό πρώτον δχημα πού θά εύρίσκεται 

επί κεφαλής τής φάλαγγας θά είναι εiς Σέρρας, τό τελευ

ταίον δχημα τής τεθωρακισμένης μεραρχίας θά εύρίσκεται 

άκόμη εiς τήν Θεσσαλονίκην. Πρός ενίσχυσιν τής μεραρ

χίας αuτής, άναμένονται εiς Πειραιά εντός τών ήμερών~ 

βάσει του προγράμματος άμοιβαίας άμυντικής βοηθείας 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 25 aρματα μάχης τύπου Μ-47 
πού διαθέτουν πυροβόλα τών 90 χιλιοστών 119 • 
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·Ο ' Αμερικανός πρεσβευτής στήν 'Αθήνα, μέ 

έπιστολή πού επιδίδει στόν Κ . Καραμανλή, γνωστο

ποιεί τήν παροχή δωρεάν 100.000.000 άπό τήν άμερι
κανική στήν ελληνική Κυβέρνηση γιά τήν κατα

σκευή συγχρονισμένης κεντρικής άγορiiς όπωρολα

χανικών στήν πρωτεύουσα. ·Η άνέγερση θά γίνει 

στόν "Α γιο 'Ιωάννη Ρέντη καί θά καλύψει χώρο 250 
στρεμμάτων ~ εναντι 5-7 στρεμμάτων τής παλαιiiς 
λαχαναγορiiς . 'Η εναρξη τών οικοδομικών εργασιών 

θά γίνει τόν 'Ιούνιο καί τό εργο θά εχει άποπερατω

θεί μετά άπό ενάμισι ετος. Γιά τήν εύρυθμη λει τουρ

γία τής νέας λαχαναγορiiς, ή Κυβέρνηση προσανα

τολίζεται στή σύσταση επιτροπής μέ τή συμμετοχή 

άντιπροσώ)Jων τής 'Αγροτικής Τραπέζης, τών 

ύπουργείων 'Εμπορίου καί Γεωργίας, του Δήμου 

'Αθηναίων, τής ·Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών καί 

του καταναλωτικοu κοινοu τής 'Αθήνας. 

'Η άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά κατασκευάσει 

στήν πρωτεύουσα μεγάλη καί σύγχρονη λαχαναγορά 

άνταποκρινόταν στή γενικότερη άνάγκη γιά τή βελ

τίωση των συνθηκών έμπορίας των άγροτικών προϊ

όντων μέ σκοπό τήν πλήρη άξιοποίηση τής παραγω

γής πρός όφελος τόσο του καταναλωτικοί) κοινου 

δσο καί των ίδιων των άγροτων. 
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Μετά τήν εξαγγελία γιά τή λήψη άπό τήν αιγυ

πτιακή Κυβέρνηση νέων νομοθετικών μέτρων, περι

οριστικών τής δραστηριότητας τών ξένων ύπηκόων 

σέ σημαντικούς τομείς τής έμπορικής καί τής οικο

νομικής ζωής, ό Κ. Καραμανλής εχει άλλεπάλληλες 

συνομιλίες μέ τόν Αιγύπτιο πρεσβευτή στήν 'Αθή

να, εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων καί 

επιμελητηρίων τής Αιγύπτου, καθώς καί μέ τόν 'Έλ

ληνα πρεσβευτή στό Κάιρο, Δ. Λάμπρο. Παράλλη

λα, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, είχε 

στή Νέα ·Υόρκη ειδική συνάντηση καί συνομιλία μέ 

τόν Αιγύπτιο όμολογό του, Μαχμούτ Φάουζι . 

Στή διάρκεια συζητήσεως στή Βουλή έκτός ήμε

ρησίας διατάξεως, στίς 12 Φεβρουαρίου, ό ύπουργός 
Προεδρίας καί άναπληρωτής ύπουργός τών 'Εξωτε

ρικών, Κ. Τσάτσος, θά άναλύσει συνοπτικά τό πρό

βλημα πού άνέκυψε καί τίς ενέργειες τής Κυβερνή

σεως γιά τήν άντιμετώπισή του . Είδικότερα, άφοu 

άναφέρθηκε στά παλαιότερα περιοριστικά μέτρα σέ 

βάρος τών μή Αίγυπτίων, εντόπισε τόν κίνδυνο γιά 

τόν ελληνισμό σέ τρείς πρόσφατους νόμους, βάσει 

τών όποίων οί Τράπεζες, ' οί άσφαλιστικές εταιρείες 

καί οί έπιχειρήσεις εμπορικών άντιπροσωπειών ει

σαγωγών, πρέπει νά εθνικοποιηθοuν. Τό γεγονός δτι, 

δπως προβλέπει ό νόμος «δι, άποφάσεως των άρμο

δίων ύπουργών, θά δρίζεται εκάστοτε εντός τής άρ

χομένης 5ετίας, ή στιγμή κατά τήν δποίαν θά επέλ

θη ή αιγυπτοποίησις, σημαίνει, επί άνωνύμων εται-
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ρειών, δτι δλαι αί μετοχαί θά γίνουν όνομαστικαί καί 

θά άνήκουν εiς Αiγυπτίους ύπηκόους καί επί προσω

πικών εταιριών, θά πρέπει δλοι οί εταίροι νά είναι 

Αiγύπτιοι». 

Καί άφοu επισήμανε δτι τά μέτρα πλήττουν περί

που τό l Ι 3 του συνόλου του ελληνισμοu τής Αiγύ
πτου καί μάλιστα τό τμήμα πού περιλαμβάνει τούς 

σημαντικότερους παράγοντες τής ελληνικής όμογέ

νειας, άναφέρθηκε στίς σύντονες προσπάθειες πού 

κατέβαλε ή Κυβέρνηση, σέ συνεργασία μέ τούς εκ

προσώπους τών ελληνικών κοινοτήτων τής Αiγύ

πτου . 'Ως άποτέλεσμα τών ενεργειών αύτών, δόθηκε 

άπό τήν αιγυπτιακή πλευρά ή ύπόσχεση δτι δέν πρό

κειται νά γίνει εφαρμογή του νόμου σέ περιπτώσεις 

ελληνικών επιχειρήσεων πρίν άπό τήν παρέλευση 

του προβλεπομένου όρίου τής πενταετίας καί κατέ

ληξε : 

«Αύτό είναι τό μόνον θετικόν, τό όποίον επετεύχθη, καί 

τό όποίον, ώς aντιλαμβάνεσθε, δέν είναι δυνατόν νά ίκα

νοποιήση ποσώς εκείνο, τό όποίο ν σήμερον επιδιώκει, καί 

οφείλει νά επιδιώκη, ή έλληνική Κυβέρνησις». 

Στή συζήτηση ελαβαν μέρος καί οί Γ. Καρτάλης, 

Π. Κανελλόπουλος, Κ. Τσαλδάρης καί Α . Μπαλτα

τζής, ενω ό άρχηγός των Φιλελευθέρων, Γ. Παπαν

δρέου, ό όποίος καί είχε πρώτος ζητήσει τό λόγο, 

ύπογράμμισε τήν όμόθυμη συμπαράσταση του πολι

τικοί) κόσμου τής χώρας πρός τόν αiγυπτιώτη ελλη

νισμό. 

τέλος, στή συζήτηση παρενέβη καί ό πρωθυ

πουργός, Κ. Καραμανλής, ό όποίος επισήμανε : 

«'Η αΙγυπτιακή Κυβέρνησις φαίνεται διατεθειμέ

νη νά συζητήση τήν περίπτωσιν τfjς διατηρήσεως 

τfjς έλληνικfjς ύπηκοότητος εκ μέρους τfjς έλληνι

κfjς παροικίας τfjς Αlγύπτου, παραλλήλως πρός τήν 

αlγυπτιακήν ύπηκοότητα, άλλά, κατά τήν γνώμην 

μου, τό ζήτημα δέν θεραπεύεται πλήρως, διά τόν λό

γον δτι καί τότε ύπάρχει κίνδυνος νά γίνη διάκρισις 

μεταξύ τών γεννωμένων ΑΙγυπτίων καί μή τοιούτων. 

Δι' αύτό (ή έλληνική Κυβέρνησις) δέν εστάθη εlς τό 

σημείον αύτό τών διαπραγματεύσεων, επιζητούσα 

πληρεστέραν προστασίαν»' 20 • 
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' Υπό τήν προεδρία του πρωθύπουργοu, συνέρχε

ται ή Οiκονομική εξ ύπουργών 'Επιτροπή καί εξετά

ζει τό καπνικό ζήτημα. 'Ιδιαίτερη εμφαση δόθηκε 

τόσο στό πρόβλημα τής δημιουργίας οργάνου άσκή

σεως μακροπρόθεσμης καί συνεποuς καπνικής πολι

τικής, δσο καί στά εiδικά προβλήματα πού άφοροuν 

τήν καπναγορά του ετους 1956-57. 
Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η Κυβέρνησις είναι πεπεισμένη δ τι ύφίστανται 

αί άντικειμενικαί προϋποθέσεις πρός διαμόρφωσιν 

δμαλών συνθηκών εν τfi καπναγορg. Ή εσοδεία 

1956, άνερχομένη. εlς 64 έκατ. όκάδας, άνταποκρίνε
ται πρός τήν άναμενομένην ζήτησιν, ή δέ σύνθεσις 

τfjς εσοδείας είναι άπό άπόψεως ποιοτικής ίκανο

ποιητική. Βεβαίως, δ σημαντικός δγκος τfjς εσοδεί

ας 1955, εάν δέν εσημειοvτο ή γνωστή κυβερνητική 
παρέμβασις κατά τήν λήξασαν καπνική περίοδον, θά 

εκινδύνευε νά βαρύνη ύπερμέτρως καί επί τfjς εφε

τεινfjς άγορiiς. 

;; Ή Κυβέρνησις, δμως, είναι άποφασισμένη νά 
διαθέση μέ aκραν προσοχή ν τά ι]δη συγκεντρωθέντα 

καπνά καί νά κατευθύνη τάς πωλήσεις της πρός νέας 

άγοράς, diστε νά μ ή επηρεασθij τό καπνεμπόριον άΠό 

τά άποθέματα τfjς προηγηθείσης εσοδείας. 

;; 'Εάν, παρά τάς ύφισrrαμένας εύνοϊκάς συνθήκας, 
σημειωθij εlς οίανδήποτε περιοχήν τάσις τοv κα

πνεμπορίου πρός εκμετάλλευσιν τών παραγωγών διά 

τfjς ύποτιμήσεως του προϊόντος κάτω του έν τfi διε

θνεί άγορg διαμορφωμένου έπιπέδου τών τιμών, ή 

Κυβέρνησις θά παρέμβη καί έφέτος, συγκεντροvσα, 

διά τοv άναδιοργανουμένου 'Οργανισμού Καπνού, 

τόdην ποσότητα, δσην θά άπαιτήση ή συγκράτησις 

τών τιμών εlς λογικόν ϋψος. Πρέπει νά κατανοήσουν 

οί καπνέμποροι, οί όποίοι άσκοvν τό επάγγελμά των 

κατά μέγιστον μέρος δι, έθνικών κεφαλαίων, aτινα 

τούς παρέχει τό Κράτος χάριν τών παραγωγών, δτι 

έάν δέν συμμορφωθούν πρός τάς ύποδείξεις τfjς Κυ

βερνήσεως, ή Κυβέρνησις θά εϋρη τόν τρόπον, lστω 

καί aν πρόκειται νά~ χρησιμοποιήση σκληρά μέσα, 

διά νά επιβάλη τήν πολιτικήν της. 

;;Θεωρώ, δμως, δτι είμαι ύποχρεωμένος νά συστή

σω εlς τούς καπνοπαραγωγούς νά είναι καί έκείνοι 

λογικοί εlς τάς άξιώσεις των. Ρυθμιστής τών τιμών 

τοv καπνού είναι -καί πρέπει νά είναι- ή διεθνής 

άγορά. Οίαδήποτε τεχνητή ύπερτίμησις, θά άπέβαινε 

μετά βραχύτατον χρονικόν διάστημα εlς βάρος του 

έλληνικοv καπνού καί τών 'Ελλήνων παραγωγών. 

Δέν είναι προδήλως εντός τοv πλαισίου τών έλληνι

κών δυνατοτήτων ό αύθαίρετος καθορισμός τών διε

θνών τιμών. 'Υποχρέωσις τοv Κράτους είναι νά 

προστατεύση τούς παραγωγούς άπό του ένδεχομέ

νου τfjς έκμεταλλεύσεως -καί τήν ύποχρέωσιν ταύ

την θά έκπληρώσωμεν έάν παραστfj άνάγκη- άλλά 

καί δέν θά διστάσωμεν νά προασπίσωμεν καί νά στα

θεροποιήσωμεν συγχρόνως τήν θέσιν του πρώτου 

έξαγωγίμου εθνικού μας προϊόντος εlς τήν διεθνή 

άγοράν. 

;;Πρός μόνιμον, aλλωστε, εξασφάλισιν τοv κα

πνού καί τών καπνοπαραγωγών άναδιοργανοvται 

ι] δη έπί όρθολογικfjς βάσεως ό ' Οργανισμός Κα

πνού. 

;; 'Αποβλέπομεν εlς τήν συγκέντρωσιν δλων τών 
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περί τόν καπνό ν aσχολουμένων ύπηρεσιών είς ένιαί

αν όργάνωσι ν, ίκανήν νά παρακολουθij καί νά έλέγ

χη τό δλον θέμα, aπό τijς καλλιεργίας καί τijς χωρι

κfjς έπεξεργασίας του καπνού μέχρι καί τijς έμπορίας 

καί τfjς τελικfjς αύτοv διαθέσεως είς τήν διεθνij aγο

ράν. 

» Άποβλέπομεν, aκόμη, είς τό νά δημιουργήσω
μεν είς τόν καπνοπαραγωγόν τό αl'σθημα κάποιας οί

κονομικfjς aσφαλείας, diστε νά μ ή έξαρτiiται κατά τό 

δυνατόν ή διάθεσις τfjς έσοδείας του aπό τυχαία πε

ριστατικά καί νά aποκλείεται οίαδήποτε είς βάρος 

του έκμετάλλευσις. Πρός τοvτο, στελεχοvται ήδη ό 

Όργανισμός Καπνού κατά τρόπον έπιτρέποντα είς 

αύτόν νά aσκfj ό ίδιος -χωρίς τήν παρεμβολήν τρί

των- τήν ρυθμιστικήν έν τfj καπναγορf! παρέμβα

σιν, όσάκις παρίσταται aνάγκη, πρός ύποστήριξιν 

τών τιμών καί aποσυμφόρησιν τijς προσφοράς. Ή 

πολιτική τfjς κρατικfjς παρεμβάσεως καθιεροvται, 

δηλαδή, ώς μόνιμος πλέον θεσμός aποβλέπων τόσον 

είς τήν προστασίαν του πάραγωγοv, δσον καί είς τήν 

διά τfjς σχετικfjς έκάστοτε σταθεροποιήσεως τών τι

μών δημιουργίαν εύνοϊκών ύπέρ του έλληνικου κα

πνού συνθηκών είς τήν διεθνij aγοράν. 

»'Εξ aλλου, κατ' έφαρμογήν του νόμου περί πα

γωμένων πιστώσεων ή καπνοβιομηχανία Ματσάγγου 

έν Βόλφ θά περιέλθη ύπό Κρατικόν ελεγχον καί θά 
ένταχθij είς τόν 'Οργανισμόν Καπνού. Σκοπεύομεν, 

φυσικά, τόσον διά λόγους κοινωνικούς aφορώντας 

είς τήν aπασχόλησιν του προσωπικού τfjς έν λόγφ 

βιομηχανίας, δσον καί διά λόγους γενικωτέρους, νά 

διατηρήσωμεν έν πλήρει λειτουργίg τήν καπνοβιο

μηχανίαν ταύτην, ή όποία, κρατικοποιουμένη, θά 

, χρησιμοποιηθij ώς δργανον παρεμβάσεως καί έλέγ
χου είς τήν aγοράν τών καπνών έσωτερικfjς κατανα

λώσεως. 

»Είς είδικωτέρας δηλώσεις πρός τήν Βουλήν θά 

προβij συζητουμένου του σχετικού νομοσχεδίου ό 

ύπουργός του 'Εμπορίου καί τfjς Βιομηχανίας;;. 

Στό καπνικό θέμα είχε αναφερθεί, στή διάρκεια 

σχετικής συζητήσεως στή Βουλή, τήν Ιη Φεβρουα

ρίου, καί ό ύφυπουργός 'Εμπορίου, Ν . Μάρτης. Συγ

κεκριμένα, είχε ύπογραμμίσει τά αποφασιστικά μέ

τρα τής Κυβερνήσεως γιά τήν προστασία τοϋ καπνοϋ 

καί τών καπνοπαραγωγών - χορήγηση πλασματι

κών δανείων, ρυθμιστική παρέμβαση τοϋ Κράτους 

γιά τή διαμόρφωση ίκανοποιητικών τιμών, δημι

ουργία νέων αγορών καπνοϋ: 

«Ή Κυβέρνησις προσεπάθησε νά διανοίξη νέας αγο

ράς, μέτρον σοβαρώτατον καί οόσιαστικόν διά τήν Ι:πίλυ

σιν του καπνικου . 'Ήδη ύπεγράψαμεν πρό ήμερiϊ)V συμφω

νίαν μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν διά τήν aγοράν 6 Υ2 

χιλιάδων τόννων . 'Εξ ίiλλου, /:φ' δσον προωθηθή τό Ι:λ

ληνοπολωνικόν κλήριγκ, καί θά βοηθήσωμεν εiς τήν προ-

ώθησίν του, οί Πολωνοί θά αγοράσουν περί τό I /:κατ. 
όκάδων καπνών. 'Απεστάλησαν δι' έπιτόπιον eρευναν ει

δικοί εiς 'Ιαπωνίαν, Κίναν καί Φιλιππίνας, διά νά Ι:ξετά

σουν τήν δυνατότητα διαθέσεως έλληνικών καπνών, ώς καί 

δλων των Ι:ξαγωγίμων έλληνικών προϊόντων. 

»' Απόφασις δέ του προέδρου τής Κυβερνήσεως είναι 
δπως aποστείλη εiδικούς εiς Αόστραλίαν, Νότιον ' Αμερι

κήν καί πάσαν ι'iλλην χώραν διά τήν διάθεσιν έλληνικών 

καπνών ώς καί τών λοιπών Ι:ξαγωγίμων προϊόντων μας, τά 

δποία είναι /:κ των καλυτέρων του κόσμου. 

»Διά τήν χρηματοδότησιν του καπνεμπορίου διετέθη

σαν τό 1953 916 έκατ. , τό 1954 1121 /:κατ . , τό 1955 1457 
έκατ. καί /:φέτος θά διατεθοuν 1525. 'Ήρχισαν ήδη αί aγο
ραί μέ ίκανοποιητικά αποτελέσματα καί αί τιμαί είναι 

aνώτεραι των περυσινών aπό 12 καί μέχρι 30% είς ώρισμέ
νας περιοχάς. 

>>'Η Κυβέρνησις θά Ι:ξαγγείλη τήν προσεχή Ι: βδομάδα 

καί άλλα μέτρα . Τό γεγονός δτι aπό 37,3 έκατ. δολλαρίων 
εισπραχθέντα τό 1950-51' Ι:φθάσαμεν τό 1955-56 νά είσπρά
ξωμεν 77 /:κατ . καί τό δτι aπό 13.000 Ι:ξαχθέντας τόννους 
Ι:φθάσαμεν τό 1955 εiς 52.000 καταφαίνεται τό πραγματι
κόν ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως. Τό ένδιαφέρον αύτό θά 

ένταθή ετι περαιτέρω οχ ι μόνον διά τόν καπνόν, aλλά δι' 

δλα τά γεωργικά προϊόντα . 'Αποτελεi πίστιν του κ. προέ
δρου τής Κυβερνήσεως δτι τό συμφέρον καί ή εύτυχία του 

εθνους είναι αλληλένδετα καί εχουν ώς βάθρον τήν εύτυ

χίαν του "Ελληνος aγρότου» . 

9 ΦΕΒΡΟΥ Α Ρ! ΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής απορρίπτει μεσολαβητική 

πρωτοβουλία τής 'Ιταλίας μέ στόχο τή σύγκληση 

νέας Τριμεροϋς Διασκέψεως γιά τό Κυπριακό. 

'Η σχετική ίταλική πρόταση είχε διαβιβαστεί 

από τόν 'Ιταλό πρέσβη στήν 'Αθήνα, στή διάρκεια 

είδικής εκτακτης ακροάσεως aπό τόν πρωθυπουργό. 

Σέ εγγραφη απάντησή του, τό ίδιο απόγευμα, ό Κ. 

Καραμανλής απέρριψε τό συμβιβαστικό σχέδιο ώς 

άπαράδεκτο, έφόσον, έκτός τών άλλων, προέβλεπε 

τή διεξαγωγή άπευθείας διαπραγματεύσεων μέ τή 

συμμετοχή καί τής Τουρκίας. 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Στό πλαίσιο τής κυβερνητικής προσπάθειας γιά 

τόν έξοπλισμό τής χώρας μέ άρτιο ξενοδοχειακό δί

κτυο, μέ πρωτοβουλία τοϋ ΕΟΤ η μέ τήν ύποβοήθη

ση τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας, αποφασίζεται ή άνέ

γερση στήν 'Αθήνα δύο ξενοδοχείων έφάμιλλων μέ 

τά πολυτελέστερα τοϋ κόσμου, συνολικής δυνάμεως 

700 δωματίων . 'Η κατασκευαστική δαπάνη ύπολογί

ζεται σέ 5 - 5,5 έκατ. δολλάρια, ποσό πού θά καλυ
φθεί σέ ποσοστό άνω τοϋ ήμίσεος από τούς ενδιαφε

ρόμενους επιχειρηματικούς όμίλους καί τό ύπόλοιπο 

από δάνειο τοϋ ΟΧΟΑ. 'Η σχετική έξαγγελία εγινε 

μετά από συνεδρίαση τής Οίκονομικής 'Επιτροπής 
ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ. 
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Εiδικότερα, τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο 

επισημαίνει: 

Είναι περιττόν νά τονισθή ή σημασία, τήν όποίαν θά 

εχη διά τήν έλληνικήν οίκονομίαν ή ϊδρυσις των aνωτέρω 

ξενοδοχείων. Ταϋτα θά συμβάλουν ούσιωδ&ς καί θετικώς 

είς τήν aνάπτυξιν τοϋ τουρισμοϋ είς τήν 'Ελλάδα. Είναι 

γνωστόν δτι εχει fjδη σημαντικ&ς αύξηθή τά τελευταία ετη 

ό aριθμός των τουριστών των επισκεπτομένων τήν 'Ελλά

δα καί δτι εμπόδιον είς τήν περαιτέρω αϋξησιν αύτ&ν aπο

τελεί ή ελλι;ιψις επαρκοϋς aριθμοϋ κλινών. 'Η επέκτασις 

κατά συνέπειαν των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, είς τήν 

όποία ν θά συμβάλουν σημαντικ&ς τά δύο ταϋτα ξενοδοχεία 

aποτελεί fjδη ανάγκην διά τήν έλληνικήν οίκονομίαν πρός 

εξασφάλισιν καί aνάπτυξιν τοϋ πρός τήν χώραν μας τουρι

στικοϋ ρεύματος. 

' Ιδιαιτέρως, ή ϊδρυσις τ&ν ξενοδοχείων τούτων θά 

συμβάλ η είς τόν σκοπόν αύτόν, aφ' ένός μέν διότι ταϋτα 

θά διευθύνωνται ύπό των μεγαλυτέρων εiς τόν κόσμον ξε

νοδοχειακών επιχειρήσεων, ώς αί επιχειρήσεις «Χίλτον)) 

καί «Παναμέρικαν)), διαθετουσ&ν ίiλυσιν όμοίων ξενοδο

χείων είς διαφόρους χώρας, aφ, έτέρου δέ διότι ό τύπος 

των ξενοδοχείων τούτων θά είναι τοιοϋτος ωστε νά προ

σελκύη τουρίστας τοϋ είσοδηματικοϋ επιπέδου κατά τό 

πλείστον Ι:πισκεπτομένου τήν χώραν μας 121 • 

'Η άνέγερση σύγχρονων ξενοδοχειακών μονά

δων άποτελουσε βασική παράγραφο στό γενικότερο 

πρόγραμμα τουριστικής άναπτύξεως πού είχε θέσει 

σέ έφαρμογή ή Κυβέρνηση. Οί νέες εξαγγελίες συνέ

πιπταν χρονικά μέ επίκαιρο άρθρο του Λ. Κορομηλfi, 

δπου, άφου ύπογραμμιζόταν, μεταξύ άλλων, δτι ή δι

απίστωση τfjς σημασίας πού είχε ό τουρισμός γιά τή 

χώρα δέν ήταν νέα, επισημαίνονταν τά άκόλουθα: 

<Πό μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι, διατί, aφοϋ τό πρό

βλημα είναι τόσον άπλό, δέν /:πέτυχε κανείς εως τώρα όχι 

νά τό λύση είς τό σύνολόν του, aλλά τουλάχιστον νά aρχί

ση aπό τό "aλφα" του, δηλαδή aπό τήν άμφίβολον καθα

ριότητα τ&ν ξενοδοχείων μας. Λέγεται, καί ό ίσχυρισμός 

Εχει κάποια πρακτική άξία, δτι τό σπίτι αύτό -ή 'Ελλάς

διαθέτει τόσους πολλούς θησαυρούς πρός επίδειξιν, ωστε ... 
ποϋ καιρός διά νά άσχοληθοϋν οί ύπεύθυνοι μέ τά μικρά τά 

πρώτα, τά τόσον aσήμαντα. 'Όποιος θά aπολαύση π .χ . τόν 

'Ερμή τοϋ Πραξιτέλους δέν επιτρέπεται νά είναι τόσον 

πεζός, ωστε νά βλέπη τά όλίγα χάλια τής 'Ολυμπίας, δταν 

κοιμίiται είς τά ξενοδοχεία τους (πλήν τοϋ τουριστικοϋ) 

καί γευματίζει είς τά ταβερνεία των πέριξ. 

))Τώρα δμως φαίνεται δτι δλη αύτή ή πολιτική πρόκει

ται νά άλλάξη. 'Όπως είναι γνωστόν, άπό τοϋ τέλους τοϋ 

παρελθόντος Νοεμβρίου aνέλαβε καί τυπικώς τά καθήκον

τα τοϋ "είδικοϋ συμβούλου" τοϋ Τουρισμοϋ ό κ. Στέφανος 

Ι. Πεσμαζόγλου. 'Ήδη, περατώσας τήν μελέτην τ&ν δια

φόρων ζητημάτων, ό είδικός σύμβουλος ύπέβαλε πρός τήν 

Κυβέρνησιν τήν πρώτην του εκθεσιν, ή όποία καί πρόκει

ται νά άποτελέση θέμα είδικής συζητήσεως μεταξύ τ&ν 

άρμοδίων, ωστε επί τέλους νά aντιμετωπισθfϊ όρθολογι

στικ&ς ό τουρισμός καί τά προβλήματά του. Διότι, εν προ

κειμένφ, συμβαίνει τοϋτο τό περίεργον. 'Ενώ δλαι αί με-

ταπολεμικαί Κυβερνήσεις διεκήρυξαν δτι πρέπει νά προα

χθfϊ πολλών εργων ή aξιοποίησις τοϋ τουρισμοϋ μας, διά 

τούς γνωστούς οίκονομικούς λόγους, καί εν& χωρίς εξαί

ρεσιν οί ύπεύθυνοι ύπουργοί εδήλουν κατά καιρούς δτι 

κατανοοϋν τήν σημασίαν του, ούδέποτε aπεφάσιζαν αύταί 

η αύτοί νά aντιμετωπίσουν τό θέμα μέ τήν σοβαρότητα καί 

ίδίως μέ τήν επιμονήν καί τήν πίστιν πού επρεπε. 'ο του

ρισμός δμως δέν επιτρέπεται ν' άποτελή πάρεργον, δταν 

τόσα κέρδη aποφέρη aκόμη καί είς τά Κράτη δπου τίποτα 

τό aξιόλογον δέν εχουν νά επιδείξουν, πλήν, φυσικά, τής 

εύφυίας τ& ν τουριστικών προπαγανδιστών των. "Αρα, ή 

πρφτοβουλία της Κυβερνήσεως νά άντιμετωπίση μέ ριζι

κάς λύσεις τό θέμα, άσφαλ&ς θά άποβfϊ πρός γενικόν όφε

λος, aρκεί νά επιμείνη είς τήν χαραχθείσαν γραμμήν)) 122 • 

12 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1957 

Μετά άπό πρόσκληση πρός δλα τά Κράτη μέλη 

του ΟΕΟΣ νά μετάσχουν σέ σύσκεψη επιπέδου 

ύπουργών, προκειμένου νά ληφθεί καταρχήν άπόφα

ση γιά τή δημιουργία τfjς Εuρωπαϊκfjς Ζώνης 'Ελευ

θέρων Συναλλαγών μέ σκοπό τή βαθμιαία -σέ διά

στημα 12-15 έτών- κατάργηση τών τελωνειακών 

δασμών καί γενικότερα τών φραγμών τών ελευθέρων 

συναλλαγών καί τών μέτρων πού νοθεύουν τήν όμα

λή ροή του έμπορίου, ό Δ. Χέλμης εκθέτει τίς έλλη

νικές άπόψεις. Οί παρατηρήσεις του παρουσιάζονται 

συνοπτικά στό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο: 

'Ο κ . Χέλμης εξέθεσε τό θέμα τ& ν ύπαναπτύκτων χω

ρών καί ετόνισεν δτι ϋψιστα οίκονομικά καί κοινωνικά 

συμφέροντα πρέπει νά ληφθοϋν ύπ' όψιν διά νά διατηρηθή 

όχι μόνον ή επιβαλλομένη aλληλεγγύη μεταξύ των χωρών

μελών τοϋ ΟΕΟΣ, άλλά καί διά νά μή aνασταλfϊ ή οίκονο

μική άνάπτυξίς των. 

'Ο λόγος τοϋ κ. Χέλμη προεκάλεσε ποικίλας aντιδρά

σεις, ίδί~ εκ μέρους τής 'Αγγλίας . Οί aντιπρόσωποι πάν

τως τής 'Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Δανίας καί 'Ελβετίας 

/;πεδοκίμασαν τόν λόγον τοϋ κ . Χέλμη. 

'Η παρέμβασις τοϋ κ. Χέλμη δύναται νά συνοψισθή /:ν 

όλίγοις οϋτω: «'Η 'Ελλάς δέν δέχεται aκόμη οϋτε τήν aρ

χήν τής συγκροτήσεως εύρωπαϊκής ζώνης ελευθέρων συ

ναλλαγών πρίν εξετασθοϋν δλα γενικώς τά προβλήματα 

καί είδικώτερον τά aφορώντα τάς ύπαναπτύκτους χώρας. 

Εiς τά προβλήματα αύτά πρέπει νά περιληφθοϋν ώς βασι

καί προϋποθέσεις τά έξής αίτήματα : ' Η δημιουργία είδι

κοϋ ταμείου επενδύσεων, ή εξασφάλισις εργατικοϋ δυνα

μικοϋ ώς προϋπόθεσις περαιτέρω άναπτύξεως τής βιομη

χανίας καί εξασφάλισις aπό πάσης ζημίας τi'jς σημερινfϊς 

βιομηχανικής συγκροτήσεώς των διά τής παροχής πολυε

τοϋς άναστολής εκπληρώσεως πάσης ύποχρεώσεως είς 

εφαρμογήν τοϋ σχεδίου περί καταργήσεως των τελωνεια

κών δασμών)). 

Γενικώς, ό κ . Χέλμης ύπεγράμμισεν δτι ή 'Ελλάς δέν 

aποδέχεται τήν άρχήν τής δημιουργίας ελευθέρας οικονο

μικής ζώνης, πρίν τεθοϋν επί τάπητος διά συγκεκριμένων 

προτάσεων εξασφαλιστικαί λύσεις /:φ , δλων των προβλη

μάτων πού θά προκύψουν aπό τήν εφαρμογήν τοϋ εύρω-
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παϊκου οίκονομικου τούτου σχεδίου. Τότε μόνον ή ·Ελλάς 

δέχεται νά συζητήση περί τής δημιουργίας ή μή τής ζώνης 

ταύτης. Μεταξύ τών βασικών αίτημάτων τής ·Ελλάδος εί

ναι ή εξεύρεσις θετικής λύσεως διά τήν προώθησιν τής 
είσαγωγής είς τάς άνεπτυγμένας βιομηχανικώς ευρωπαϊκάς 

χώρας γεωργικών προϊόντων τών ύποαναπτύκτων χωρών 123 • 

Σέ aνταπόκριση aπό τό Παρίσι, μέ αναφορά στήν 

ανάπτυξη των ελληνικών θέσεων στή σύσκεψη του 

ΟΕΟΣ, συνάγονται καί τά &κόλουθα γενικά συμπερά

σματα: 

Είναι άναμφισβήτητον δτι ή ύπό τόν ύπουργόν του 

Συντονισμου κ. Δ. Χέλμην ελληνtκή άντιπροσωπεία είχε 
σοβαράν επιτυχίαν είς τό συνελθόν συμβούλιον του 

ΟΕΟΣ, άποτρέψασα διά τής εντόνου καί άποφασιστικής 

της στάσεως τήν λήψιν κάθε άποφάσεως διά τής δποίας θά 

άναγνωρίζεται, εστω καί άπό άπόψεως άρχής, ή ϊδρυσις 

τής ευρωπαϊκής ζώνης τών ελευθέρων, συναλλαγών .• ο 
άγών ύπήρξεν τραχύτατος καί κατ' επανάληψιν ή ελληνι

κή άντιπροσωπεία εύρέθη άπομονωμένη, άναγκασθείσα ν' 

άφήση εμμέσως νά γίνη νοητόν δτι θά εφθανε μέχρι χρη

σιμοποιήσεως του «βέτο» . Βεβαίως, είς τό ζήτημα τουτο 

είχε ευθύς εξ άρχής παρά τό πλευρόν της τήν συμπάθειαν 

τών άλλων ύπαναπτύκτων οίκονομικώς χωρών του ΟΕΟΣ, 

ώς παραδείγματος χάριν, τής Πορτογαλίας, 'Ισλανδίας, 

'Ιρλανδίας καί τής Τουρκίας. 'Αλλά ή στάσις τών χωρών 

τούτων είς τό Συμβούλιον του ΟΕΟΣ ύπήρξεν άπ' άρχής 

λίαν συμβιβαστική καί ουδόλως εντονος είς τήν άπόκρου

σιν τής προτάσεως περί σχηματισμου τής ελευθέρας ζώνης 

τών ευρωπαϊκών συναλλαγών. Καί τουτο Ι:σως διότι είχεν 

εκδηλωθεί, εν τφ μι;ταξύ, ίσχυροτάτη παρασκηνιακή δρά

σις εκ μέρους τής βρετανικής Κυβερνήσεως, μέ τάσι ν δπως 

ύποσχεθή είς τάς χώρας ταύτας διάφορα διμερή πλεονεκτή

ματα. 

'Η ελληνική θέσις είναι άναντιρρήτως εξαιρετικώς 

λεπτή . 'Ασφαλώς άποκλείεται νά είσέλθωμεν είς τήν ευ

ρωπαϊκήν ζώνην άνευ σοβαρών διασφαλίσεων, ώς παρα

δείγματος χάριν μιiiς πολυετους άπαλλαγής μας άπό πά

σης ύποχρεώσεως δασμολογικών εκπτώσεων. Υ Ανευ μιiiς 

τοιαύτης άπαλλαγής θά άνατιναχθή τό οίκοδόμημα τής ελ

ληνικής βιομηχανίας. Έξ άλλου θά είναι επίσης επικίν

δυνος, άν μή όλεθρία, διά τήν ελληνικήν οίκονομίαν ή 
παραμονή τής χώρας μας εκτός τών μεγάλων τούτων οίκο

νομικών εξελίξεων. Διότι είναι άναμφισβήτητον δτι ή οι

κονομική άπομόνωσις τής 'Ελλάδος θά είναι εξίσου όλε

θρία διά τήν δλην περαιτέρω οίκονομικήν ύπόστασιν καί 

άνάπτυξίν της . Κρούομεν δθεν τόν κώδωνα του κινδύνου. 

'Απαιτείται δπως άναπτυχθή είς τήν ·Ελλάδα σοβαρά καί 

ταχυτάτη εργασία πρός άντιμετώπισιν τής δημιουργηθεί

σης νέας καταστάσεως, διά νά μή εύρεθώμεν τόν προσεχή 

'Ιούλιον άπαράσκευοι καί πρό άπροόπτου, άνευ κατευ

θύνσεων καί άνευ συγκεκριμένων άπόψεων. Γνωρίζομεν 

καλά δλοι μας δτι ή ·Ελλάς δέν δύναται νά ζήση μόνον μέ 

τήν γεωργίαν καί δτι κατά συνέπειαν είναι άπαραίτητος ή 

άνάπτυξις καί τής βιομηχανικής δραστηριότητός μας. Εί

ναι δμως εξίσου άπαραίτητος ή άναθεώρησις τής μέχρι 

τουδε άκολουθηθείσης βιομηχανικής πολιτικής. 

'Εκτός τούτου άπαιτείται -καί τό ύπογραμμίζομεν 

δλως Ιδιαιτέρως- ή άμεσος ύποβολή του άπό καιρου άνα

μενομένου ύπό του ΟΕΟΣ σχεδίου τής οικονομικής άναπτύ

ξεως τής ·Ελλάδος . ·Η ύποβολή ενός τοιούτου σχεδίου, 

εστω καί είς τάς γενικάς του μόνον γραμμάς, θ' άποτελέση 

τό ίσχυρότερον επιχείρημα, τό δποίον θά εχη είς τάς χεί

ρας της ή ελληνική άντιπροσωπεία διά νά επιδιώξη δύο 

βασικά ελληνικά αίτήματα· ήτοι πρώτον: Μίαν πολυετή 

άναστολήν άπό πάσης ύποχρεώσεως δασμολογικών μειώ

σεων. Καί δεύτερον: Τήν σύστασιν ενός ευρωπαϊκου τα

μείου επενδύσεων καί άναπροσαρμογής. 

Μέσα είς τά σύγχρονα πλαίσια τής ευρωπαϊκής οiκο

νομίας, μετά τής δποίας εl:μεθα στενώς συνυφασμένοι, δέν 

νοείται πλέον πολιτική οίκονομικής άπομονώσεως, δδη

γουσα πρός τήν πάλαι ποτέ θεωρίαν τής οικονομικής αυ

ταρκείας . Βαίνομεν δλοταχώς πρός νέας οίκονομικάς κα

τευθύνσεις, αί δποίαι δδηγουν πρός τήν δασμολογικήν 

άποστράτευσιν. Οί ποσοτικοί περιορισμοί δριστικώς άπε

βίωσαν καί ενεταφιάσθησαν. 'Ήδη συγκεκροτημέναι ευ

ρωπαϊκαί οίκονομικαί δυνάμεις κινουνται καί πρός τήν 

κατάργησιν δλων των τελωνειακών δασμών. τί θά πράξω

μεν διά νά επιζήσωμεν; τί θά πράξωμεν διά νά μετατρέψω

μεν τήν σημερινήν μας βιομηχανίαν είς μίαν δύναμιν πρα

γματικά βιώσιμον, άνταποκρινομένην κυρίως είς τάς ελ

ληνικάς κοινωνικάς άνάγκας; 'Ιδού τά μεγάλα ερωτήματα, 

τά όποία, κατά γενικήν ελληνικήν άναγνώρισιν, είναι κατά 

πολύ σπουδαιότερα πάντων τών άλλων ελληνικών προ

βλημάτων καί επ( τών όποίων θά πρέπει νά συγκεντρωθή 
τό άγρυπνον ενδιαφέρον δλων :τών άρμοδίων παραγόντων, 

ίδίως τών Ιθυνόντων καί τών εργαζομένων παραγωγικών 

τάξεων, παραμεριζομένου παντός άλλου περισπασμου 124 • 
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·Η πολιτική έπιτροπή τής Γενικής Συνελεύσεως 

του ΟΗΕ έγκρίνει μέ ψήφους 36 εναντι 27 καί 14 
aποχών τό καταρχήν δικαίωμα του λαου τής 'Α λ γε

ρίας γιά αυτοδιάθεση, &λλ, aπορρίπτει μέ 34 εναντι 
33 καί 9 aποχών τίς προτάσεις γιά τήν aμεση έφαρ
μογή του καί τήν εναρξη διαπραγματεύσεων γιά τήν 

κατάπαυση των έχθροπραξιών καί τή διευθέτηση 

τών διαφορών . Τελικά, εγινε δεκτή, χωρίς δμως νά 

συγκεντρώσει τήν aπαιτούμενη πλειοψηφία των δύο 

τρίτων, ή πρόταση γιά τή διατύπωση τής έλπίδας 

δτι θά έξευρεθεί εiρηνική καί δημοκρατική λύση του 

προβλήματος . Τό aποτέλεσμα αύτό προδιέγραφε, σέ 

γενικές γραμμές, τήν εκβαση καί τής έλληνικής 

προσφυγής. 

'Η έλληνική aντιπροσωπεία ψήφισε ύπέρ τής 

προτάσεως των &ραβοασιατικών χωρών, νά κληθεί ή 

Γαλλία «νά &νταποκριθή πρός τόν πόθον του &λ γερι

νου λαου δι, αύτοδιάθεσιν» . 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Μέ aφορμή τήν ίδρυση κρατικής σχολής τεχνι

κής μαθητείας στό Ναύπλιο, τετραετους δωρεάν φοι

τήσεως, ό ύπουργός ' Εργασίας, Λ . Μπουρνιaς, &να-
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κοινώνει δτι λειτουργοϋν flδη είκοσι παρόμοιες 

σχολές σ' όλόκληρη τή χώρα. Σύμφωνα μέ τό κυ

βερνητικό πρόγραμμα θά ίδρυθοϋν τεχνικές σχολές 

σ' δ λες τίς παραγωγικές περιφέρειες, προκειμένου 

νά καλυφθοϋν οί τοπικές άνάγκες γιά τήν κατάρτιση 

τεχνικών στελεχών. 

[Σέ πρόσφατο δημοσίευμά του, δ Λ. Μπουρνιiiς 

επισημαίνει δτι ή πηγή γιά τήν χρηματοδότηση τ&ν 

νέων σχολών προερχόταν άπό τά κεφάλαια πού πε

ρίσσευαν , στόν 'Οργανισμό 'Απασχολήσεως καί 

'Ανεργίας καί πού, διαφορετικά, καταναλίσκονταν 

ύπό τήν πίεση βουλευτών καί συνδικαλιστών, σε πα

ροχές μέ τήν εύκαιρία ίδιαίτερα τ&ν έορτ&ν] 1 2s. 

14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός των 'Εξωτερικών τής 'Εθνικής Κι

νεζικής Δημοκρατίας, Δρ. Γιέο, στά πλαίσια σύντο

μης επισκέψεώς του στήν 'Ελλάδα, γίνεται δεκτός 

άπό τόν Κ. Καραμανλή. 'Ο Κινέζος επίσημος εΙ χε, 

μέ τήν άφορμή αύτή, τήν εύκαιρία νά δηλώσει δτι θά 

ύποστηρίξει μιά δίκαιη λύση τοϋ κυπριακοί> προβλή

ματος. 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Ό ύπουργός τ&ν Οίκονομικ&ν, μετά άπό στενή 

συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, 

καταθέτει στή Βουλή τόν προϋπολογισμό 'Εσόδων 

καί 'Εξόδων τοϋ Κράτους τοϋ ετους 1957. Ή είσή
γησή του καλύπτει τά θέματα: δημοσία καί εθνική 

οίκονομία, εθνικό είσόδημα, μετανάστευση. Τήν αϋ

ξηση τοϋ πληθυσμοί>. Τό κατά κεφαλήν είσόδημα. 

Πιστοδοτήσεις άπό τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος, 

πρός ενίσχυση τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας. 

Τ ή βιοτεχνία, τουρισμό καί ναυτιλία. 'Εμβάσματα 

μεταναστευτικά. 'Επενδύσεις. Νομισματική σταθερό

τητα, τιμάριθμο, προϋπολογισμό τοϋ οίκονομικοϋ 

ετους 1955-1956. 'Αμερικανική βοήθεια. Τή φορο

λογία τοϋ είσοδήματος καί τή.ς κληρονομίας κ.λ.π. 

«'Η Κυβέρνησις -κατέληξε- καταθέτουσα δι' έμου 

τόν προϋπολογισμόν αuτόν αίσθάνεται τήν άνάγκην νά 

ύπογραμμίση δτι τό νέον οίκονομικόν ετος είσέρχεται είς 

τήν οίκονομικήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος α) μέ έξησφαλι

σμένην τήν νομισματικήν σταθερότητα, β) μέ τό πνευμα 

τής ίδιωτικής aποταμιεύσεως άναγεννηθέν καί γ) μέ τούς 

παραγωγικούς τομείς τής έθνικής μας οίκονομίας έν ανα

πτύξει . Τά άγαθά ταυτα διησφάλισε τό έπιτευχθέν δημοσι

ονομικόν ίσοζύγιον κατά τό 1956. 'Ο προϋπολογισμός του 
1957, 1\χων έξησφαλισμένον τό δημοσιονομικόν τουτο 

ίσοζύγιον, όχι μόνον θά κατοχυρώση τά αποκτήματα του 

1956, άλλά θά διαφυλάξη καί τήν δημοσιονομική ν σταθερό
τητα τής χώρας άπό τάς δυσμενείς επιδράσεις του προϋπο

λογισμου καί θά συμβάλη είς τήν έν γένει άνάπτυξιν τής 

οίκονομίας» 126 • 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοί> 

καί μέ τή συμμετοχή τ&ν ύπουpγ&ν Παιδείας καί 
'Εσωτερικών άποφασίστηκε ή λήψη μέτρων γιά τήν 

άναδιοργάνωση καί ενίσχυση τοϋ άθλητισμοϋ. Συγ
κεκριμένα, άναγγέλθηκε ή σύσταση Γενικής Γραμ

ματείας 'Εξωσχολικοί> 'Αθλητισμοί> παρά τφ πρω

θυπουργφ, τό Συμβούλιο τής όποίας θά άπαρτίζεται 

άπό επίλεκτα μέλη φιλάθλων, τ&ν άρμοδιότερων 

σωματείων τής χώρας καί άρμόδιων ύπαλλήλων τοϋ 

ύπουργείου Παιδείας, ή αϋξηση κατά 20.000.000 τής 
επιχορηγήσεως τ&ν 3.000.000 γιά τούς κλάδους τοϋ 
άθλητισμοϋ καί ή διάθεση ποσοϋ 10.000.000 δρχ. γιά 
γυμναστήρια πού θά λειτουργήσουν στή διάρκεια 

τοϋ τρέχοντος ετους. 

Στήν ίδια σύσκεψη συζητήθηκε καί τό θέμα τής 

προσαρμογής τοϋ δλου εκπαιδευτικοί> συστήματος 

στίς σύγχρονες κοινωνικές καί οίκονομικές συνθή

κες τής χώρας. 'Ο Κ. Καραμανλής, άνταποκρινόμε

νος στό σχετικό καθολικό εθνικό αίτημα, άνήγγειλε 

τή σύσταση επιτροπής άπό είδικούς, ή όποία θά με

λετήσει άπό κάθε πλευρά καί θά διατυπώσει μέσα σέ 

τακτή προθεσμία τίς άπόψεις της . 'Ακόμη, κάλεσε 

τόν πρόεδρο τής Βουλής νά συστήσει διακομματική 

επιτροπή άπό βουλευτές, στήν όποία θά ύποβληθοϋν 

τά πορίσματα τής τεχνικής επιτροπής, ώστε νά γίνει 

δυνατή ή χάραξη κοινής καί σταθερής έκπαιδευτι

κής πολιτικής, προσαρμοσμένης στίς τρέχουσες 

άνάγκες καί άνεξάρτητης άπό τήν έναλλαγή τ&ν Κυ

βερνήσεων στήν εξουσία. 
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'Η συζήτηση στή Γενική Συνέλευση τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί ή έπάνοδος του 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου aπό τήν έξορία στήν 'Αθήνα, όριοθετουν ενα δίμηνο εντονης κινητικότητας μέ έπίκεντρο τό 

ζήτημα τfjς Κύπρου. 'Η πρώτη aπόφαση του διεθνους όργανισμου πάνω στό έπίμαχο έθνικό θέμα, παρά 

τή διστακτικότητα καί τήν aσάφεια στή διατύπωσή της, πρόβαλε τήν ανάγκη γιά τήν έξεύρεση, μέσω 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των aμεσα ένδιαφερομένων μερών, είρηνικfjς, δημοκρατικής καί δίκαιης 
λύσεως, σύμφωνης μέ τούς σκοπούς του Χάρτη των 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Η aπελευθέρωση του Κυπρίου 

'Εθνάρχη, λίγες μόλις έβδομάδες aργότερα, ρ-υνέβαλε στή μερική έκτόνωση του εντονα οξυμένου κλί

ματος καί στήν ένίσχυση τών προϋποθέσεων γιά τήν έπανέναρξη ένός ούσιαστικου διμερους διαλόγου . 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, έξαντλώντας καί τό τελευταίο ερεισμα πού θά ήταν δυνατό νά 
aντλήσει στό πλαίσιο της διεθνους συγκυρίας, ένέμεινε σταθερά στό αϊτημα τfjς αύτοδιαθέσεως, ανεξάρ

τητα aπό τίς όποιεσδήποτε συμβιβαστικές η μεσολαβητικές προσπάθειες πού θά ήταν δυνατό νά aναλη

φθουν μέ στόχο τήν έπίλυση του έθνικου θέματος. Καί, παράλληλα, συνέβαλε, μέ προσωπική του παρέμ

βαση πρός τήν κατεύθυνση του προέδρου ' Αιζενχάουερ, στόν πειθαναγκασμό τfjς βρετανικής πλευράς 

νά aπελευθερώσει τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ή ελευση του Κυπρίου ήγέτη στήν 'Αθήνα, στίς 14 
'Απριλίου, έπιβεβαίωνε τήν αδιατάρακτη σύμπνοια στή χάραξη καί έφαρμογή τfjς έθνικfjς πολιτικής . 

18-22 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1957 

Συζητείται στήν Πολιτική ' Επιτροπή τής Γενι

κής Συνελεύσεως του ΟΗΕ η έλληνική προσφυγή 

γιά τήν Κύπρο. 

' Η έλληνική aντιπροσωπεία είχε καταθέσει τό 

ακόλουθο σχέδιο aποφάσεως: 

«'Η Γενική Συνέλευσις, έξετάσασα τό ζήτημα τής Κύ

πρου, άναγνωρίζει τό δικαίωμα aυτοδιαθέσεως τοϋ λαοϋ 

τής Κύπρου συμφώνως πρός τούς σκοπούς καί τάς άρχάς 

τοϋ Χάρτου τ&ν 'Ηνωμένων Έθν&ν, εχουσα ύπ ' όψιν δτι 

ή κατάστασις έν Κύπρφ εχει σοβαρ&ς έπιδεινωθή, έπίσης 

δέ δτι ή δημιουργία συνθηκ&ν έλευθερίας καί εΙρήνης έν 

τij νήσφ όχι μόνον ε{ναι ζωτικής σημασίας διά τόν λα(>ν 

τής Κύπρου άλλά καί ένδιαφέρει δλους τούς λαούς τής 

'Ανατολικής Μεσογείου, εχουσα δέ περαιτέρω ύπ ' όψιν 

δτι μία δικαία λύσις τοϋ ζητήματος τής Κύπρου θά συντελέ

ση ε{ς τήν ε{ρήνην καί τήν σταθερότητα τής περιοχής αό

τής, 

)) ' Εκφράζει τήν εόχήν δπως δοθή ε{ς τόν λαόν τής Κύ
πρου ή δυνατότης νά καθορίση τό ίδιον αότοϋ μέλλον διά 

τής άσκήσεως τοϋ δικαιώματος πρός αότοδιάθεσιν)) . 

Τήν εμμονή στό αίτημα τής αύτοδιαθέσεως είχε 

σταθερά ύποδείξει, στούς άμεσους συνεργάτες του, ό 

ίδιος ό Κ. Καραμανλής. Σέ τηλεφωνική επικοινωνία 

του μέ τόνΕ . 'Αβέρωφ, στίς ll Φεβρουαρίου, ό 'Έλ
ληνας πρωθυπουργός ε{ χε επαναβεβαιώσει τήν dνάγ

κη «δπως έμμείνη σταθερώς είς τό βασικόν αίτημα 

τής παροχής αvτοδιαθέσεως είς τόν κυπριακόν λαόν, 

άνεξαρτήτως τών οίωνδήποτε συμβιβαστικών η με

σολαβητικών προσπαθειών, αί δποίαι fίθελον τυχόν 

έκδηλωθή έπί τού θέματος αvτού πρό καί .κατά τήν 

συζήτησιν τής έλληνικής προσφυγής είς τήν πολιτι

κήν έπιτροπήν τού ΟΗΕ» 127 • 

Παράλληλα μέ τό έλληνικό σχέδιο, ύποβλήθηκε 

aπό τή Μεγάλη Βρετανία σχέδιο aποφάσεως πού 

αναφερόταν στή βοήθεια τής έλληνικής Κυβερνή

σεως πρός τούς «τρομοκράτερ), σέ δπλα, πυρομαχικά 

καί χρήμα, καθώς καί στίς ραδιοφωνικές εκπομπές 

τών 'Αθηνών πού περιείχαν -δπως ύποστήριξε

προτροπές γιά επανάσταση καί βία· καί ζητοϊ\σε, στό 

διατακτικό, aπό τή Συνέλευση νά καλέσει τήν έλλη-
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νική Κυβέρνηση «νά παύσει νά ενισχύει η νά ενθαρ

ρύνει τήν τρομοκρατία στήν Κύπρο». 

Dtό αγγλικό σχέδιο, η έλληνική άντιπροσωπεία 

άντέταξε, σέ aντισχέδιο, τήν πρόταση νά καταρτί

σουν τά 'Ηνωμένα 'Έθνη επιτροπή επιφορτισμένη 

νά διερευνήσει επί τόπου τίς κατηγορίες τής άγγλι

κής Κυβερνήσεως, καθώς καί τής έλληνικής γιά βι

αιότητες καί βασανιστήρια . 'Ανάλογο πρός τό έλ

ληνικό ήταν τρίτο σχέδιο αποφάσεως, πού κατέθεσε 

δ Παναμάς. 

Στήν αγόρευσή του, ό 'Έλληνας ύπουργός τών 

'Εξωτερικών ύπογράμμισε μεταξύ άλλων τά ά.κό

λουθα σημεί'Q: 

«Ή Κύπρος εΙ ναι κατ' έξοχή ν έλληνική, διότι καί αί 

άγγλικαί στατιστικαί άναγνωρίζουν δτι τά 80% τ&ν κατοί
κων της εiναι 'Έλληνες. Τό δτι εύρίσκεται πλησίον τ&ν 

Μικρασιατικών άκτ&ν, οuδόλως σημαίνει δτι γεωγραφι

κώς άνήκει εiς τήν Τουρκίαν, διότι δέν είναι η γεωγραφία 

άλλά τό άνθρώπινον στοιχείον ό άποφασιστικός παράγων 

εiς τό πρόβλημα τής νήσου . 

»2. 'Η 'Ελλάς θά σεβασθή τάς διεθνείς ύποχρεώσεις 
πού εχει άναλάβει . 'Αλλ' ύπογράφουσα τήν Συνθήκην τής 

Λωζάννης οuδόλως άνεγνώρισε τήν βρετανικήν κυριαρχί

αν επί τής νήσου, δεδομένου δτι δέν ετέθη διά τής ύπογρα

φής , της ζήτημα άναγνωρίσεως η μ ή μιας κυριαρχίας η 

όποία άπετέλει ηδη εν γεγονός . 

»3 . Τό κυπριακόν ζήτημα ύφίσταται iδίως άφ ' ή ς ηρχι

σεν η άγγλική κυριαρχία. Οί Κύπριοι, διεξάγοντες συνε

χώς τόν άγ&να των ηρχισαν άπό του 1945, εξαιτοuντες τήν 
επέμβασιν τής 'Ελλάδος, η όποία δέν έπραγματοποιήθη 

παρά δταν οί 'Άγγλοι διετύπωσαν τό "ποτέ" καί δταν οί 

Κύπριοι άποθαρρυνθέντες εκ τής άρνητικής έλληνικής 

στάσεως, άπεφάσισαν νά ζητήσουν τήν συμπαράστασιν 

άλλης δυνάμεως. 

»4. 'Η' Ελλάς δέν επιδιώκει τήν 'Ένωσιν, άλλά τήν άπε
λευθέρωσιν των Κυπρίων. Θά σεβασθή τά άποτελέσματα 

ένός δημοψηφίσματος , άκόμη καί άν οί Κύπριοι άπεφάσι

ζαν νά παραμείνουν ύπό τό καθεστώς τής άγγλικής άποικί

ας, η νά άποτελέσουν Κράτος τελείως dνεξάρτητον. 

»5. 'Η παράτασις τής δουλείας τής Κύπρου καθιστa 
τήν νήσον τόν βράχον επί του όποίου ίσως θραυσθ&σιν 

γνωσταί συμμαχίαι. 

»6. ' Η 'Αγγλία κατηγορεί τήν ' Ελλάδα ώς ύποκινοuσα 

τήν κυπριακή ν έξέγερσιν διά του Ραδιοσταθμοί! τ&ν 'Αθη

νών. 'Αλλ' η έλληνική Κυβέρνησις δέν δύναται νά έπιβά

λη λογοκρισίαν επί του σταθμοί!, ό όποίος άναμεταδίδει 

κείμενα των έλληνικ&ν εφημερίδων, διότι δέν δύναται νά 

καταργήση τήν έλευθεροτυπίαν. Αί βρετανικαί παρεμβο

λαί εξ άλλου δέν άφήνουν νά άκουσθή εiς τήν Κύπρον ό 

σταθμός ' Αθηνών, ωστε οϋτως η άλλως δέν δύναται νά 

έπιδρa ό σταθμός αuτός επί τ&ν Κυπρίων . 

»7. ' Η 'Αγγλία κατηγορεί τήν 'Ελλάδα δτι άποστέλλει 

δπλα εiς τήν Κύπρον, πρaγμα τό όποίον αϋτη οuδέποτε 

επραξεν. ' Η ύποστήριξις τήν όποία ν παρέχει εiς τούς άγω

νιζομένους Κυπρίους είναι μόνον πολιτική. 

»8. Αί κατηγορίαι κατά του Μακαρίου, ώς καθοδηγοuν
τος τόν ενοπλον άγ&να, είναι τελείως κακόπισται. 
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»9. Δέν δύναται νά έξευρεθή λύσις τοϋ Κυπριακοϋ χω
ρίς τόν Μακάριον. 

»10. Ή 'Ελλάς κατηγορεί τήν Άγγλίαν, όχι μόνον 
διότι κατακρατεί τήν έλευθερίαν τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, dλ

λά διότι μετέρχεται εναντίον του φρικιαστικάς καί κτηνώ

δεις μεθόδους. 

» I\ . 'Η 'Αγγλία ύπέθαλψε τήν έχθρότητα τής τουρκι
κής μειονότητας τής νήσου κατά τών 'Ελλήνων, έφαρμό

ζουσα τήν aρχήν "διαίρει καί βασίλευε". 

»12. Ή dγγλική έκμετάλλι;υσις έβύθισε τόν κυπριακόν 
λαόν είς πλήρη έξαθλίωσιν. 

» 13. 'Η 'Αγγλία, διακηρύττουσα κυνικώς δτι θέλει τήν 
Κύπρον πρός διασφάλισιν τοϋ έλέγχου της έπί τών πετρε

λαίων τής Μέσης 'Ανατολής, έφαρμόζει τήν ίδίαν aρχήν 

πού έφήρμοσε καί είς τό Σουέζ, προκαλέσασα τήν τελευ

ταίαν κρίσιν . 

»14. Τό Κυπριακόν δέν δύναται πλέον νά λυθή iiνευ τής 
παρεμβάσεως τοϋ ΟΗΕ, λόγω τής βρετανικής άδιαλλαξίας. 

Μολονότι εΙναι δύσκολον νά έπιτευχθή ή πλειοψηφία τών 

2/3, ή 'Ελλάς έλπίζει είς αύτό καί dναμένει τήν έπικράτη
σιν τής δικαιοσύνης είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνψ 128 • 

Τά τρία σχέδια άποφάσεων -τής 'Ελλάδος, τής 

Μ. Βρετανίας καί του Παναμά- δέν κατέληξαν νά 

ύποβληθοuν σέ ψηφοφορία. 'Αντίθετα, ύπfjρξε κίν

δυνος νά εγκριθεί, μετά άπό άμερικανική παρέμβα

ση, σχέδιο της Ταϋλάνδης, άρχικά, καί τής Κολομ

βίας, στή συνέχεια, μέ στόχο τήν άναζήτηση λύσεως 

μέσα «σέ άτμόσφαιρα άδιαταράκτου είρήνης καί 

ήσυχίας» καί μέ τήν ελπίδα δτι ή επανάληψη τών 

διαπραγματεύσεων θά προσφερόταν γιά νά όδηγήσει 

σέ λύση ίκανοποιητική «δι' δ λα τά ενδιαφερόμενα 

μέρη», σύμφωνα μέ τόν καταστατικό χάρτη του 

ΟΗΕ. Μετά άπό σύντονες ενέργειες της έλληνικfjς 

αντιπροσωπείας καί, τελικά, μέ πρωτοβουλία του 
Ίνδοu άντιπροσώπο\.J, Κρίσvα Μένον, άποτράπηκε 
ή εγκριση τών προτάσεων αύτών, .καί ψηφίστηκε 

-μέ ψήφους 76 ύπέρ καί 2 κατά- ή άπόφαση 1013 
(ΧΙ): 

«'Η Γενική Συνέλευσις, εχουσα έξετάσει τό ζήτημα 

τής Κύπρου, πεπεισμένη δτι ή λύση τοϋ προβλήματος αύ

τοϋ aπαιτεί είρηνικήν άτμόσφαιραν καί έλευθερίαν έκφρά

σεως, έκφράζει τήν ζωηροτάτην έπιθυμίαν δπως έξευρεθή 

είρηνική, δημοκρατική καί δικαία λύσις, συμφώνως πρός 

τούς σκοπούς τοϋ Χάρτου των · Η ν ω μένων 'Εθνών, καί τήν 
έλπίδα δτι θά έπαναληφθοϋν αί διαπραγματεύσεις καί θά 

ελθουν είς αϊσιον πέρας». 

Μετά τήν εγκριση τής προτάσεως άπό τήν Πολι

τική 'Επιτροπη του διεθνοuς όργανισμοu, ό Ε. 'Αβέ

ρωφ, σέ δήλωσή του πρός τούς αντιπροσώπους του 

τύπου, στίς 22 Φεβρουαρίου, παρατήρησε: 

«'Η πρότασις τών 'Ινδιών εχει τά έξής χαρακτηριστι

κά σημεία: 

»Πρώτον: Είς τό προοίμιον, δ ΟΗΕ εκφράζει τήν πί

στιν του δτι ή λύσις τοϋ προβλήματος άπαιτεί όχι μόνον 

dτμόσφαιραν είρήνης, δηλαδή άποφυγής aσκήσεως ένά

πλου βίας άπό μέρους τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, άλλά καί έλευ

θερίας εκφράσεως, διά τής iiρσεως τών ύφισταμένων σήμε

ρον πιεστικών μέτρων είς τήν Κύπρον, καί aπελευθερώσε

ως τών πολιτικών κρατουμένων. 

»Δεύτερον: Είς τήν ούσιαστικήν dπόφασιν εκφράζεται 

"ζωηροτάτη" επιθυμία τής Γενικής Συνελεύσεως δπως ή 

λύσις τοϋ Κυπριακοϋ εΙναι όχι μόνον είρηνική, άλλά καί 

δημοκρατική καί σύμφωνος πρός τάς aρχάς καί τούς σκο

πούς τοϋ καταστατικοϋ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Όπως 

έτόνισε τήν πρωίαν δ άντιπρόσωπος τοϋ 'Εκουαντόρ, ή 

'Αγγλία ύπογράφουσα τόν Καταστατικόν Χάρτην τοϋ 

ΟΗΕ άνεγνώρισενδτι liπασαι αί ύπό dποικιακόν καθεστώς 

περιοχαί, συμπεριλαμβανομένης όνομαστικώς τής Κύπρου, 

επαυσαν πλέον νά άνήκουν aποκλειστικώς είς τήν εσωτε

ρικήν δικαιοδοσίαν της καί άποτελοϋν μή αύτοκυβερνωμέ

νας χώρας. 'Επί πλέον ή 'Αγγλία άνέλαβε τήν ίεράν ύπο

χρέωσιν νά βοηθήση τόν κυπριακόν λαόν, προκειμένου νά 

δδηγηθή ούτος είς τήν αότοκυβέρνησιν καί αύτοδιάθεσίν 
του. 

))Τρίτον: 'Η ίνδική πρότασις εκφράζει τήν έλπίδα τής 

Γενικής Συνελεύσεως, δτι αί διακοπείσαι διαπραγματεύ

σεις τής άγγλικής Κυβερνήσεως καί τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ 

θά επαναληφθοϋν καί θά συνεχισθοϋν μέχρις έπιλύσεως 

τοϋ προβλήματορ). 

Παράλληλα ό ίδιος ό Κρίσνα Μένον, είσηγητής 

του σχεδίου άποφάσεως, εκαμετή δήλωση δτι ή πρό

τασή του ύπονοεί διαπραγματεύσεις μεταξύ τής βρε

τανικής Κυβερνήσεως καί του κυπριακοί} λαου - καί 

μάλιστα επανάληψη τών προγενέστερων συνομιλιών 

μέ τόν aρχιεπίσκοπο Μακάριο. Τήν ίδια άποψη εξέ

φρασε καί ό πρόεδρος τής Πολιτικής 'Επιτροπής. 

'Η άπόφαση τηξ Πολιτικής 'Επιτροπής υίοθετή
θηκε όμόφωνα άπό τή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 

στίς 27 Φεβρουαρίου. 'Η άπόφαση αύτή ήταγ ή πρώ
τη του Διεθνοuς 'Οργανισμοί} γιά τό θέμα της Κύ

πρου. 

Σ' όλόκληρη τή διάρκεια τής συζητήσεως της 

έλληνικfjς προσφυγής, ό Ε. 'Αβέρωφ είχε στενή τη

λεφωνική επικοινωνία καί συνεργασία μέ τόν πρω

θυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων »Ερ

γων, Γ. Ράλλης, άνακοινώνει σχετικά μέ τήν πορεία 

τών ύπό εκτέλεση εργων όδοποιίας σέ εφαρμογή του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων: 

«Συνεχίζεται ή κατασκευή τών δδών Τριπόλεως-Καλα

μών διατεθείσης πιστώσεως 10 έκατ., Φερρών-Διδυμοτεί
χου 12 έκατ., Τρικάλων- 'Ιωαννίνων 3 έκατ. , 'Αρδανίου

γεφύρας Ύψάλων 3 έκατ., Γιδii-Κατερίνης 1,5 έκατ., Βου
λιαγμένης-Σουνίου 11,5 έκατ., Τριπόλεως -'Ολυμπίας 22,5 
έκατ., Κύκλωμα Πηλίου 3 έκατ., Κοζάνης-Πτολεμαίδος
Βεύης I έκατ . , Λαρίσης-Τεμπών-Κατερίνης 20 έκατ., Σπάρ
της-Γυθείου 7,5 έκατ. , Δίκτυον' Ικαρίας 1,2 έκατ ., Λειβανά-
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των-Καμμένων Βούρλων 2 έκατ., 'Ηρακλείου-' Αγίου Νι
κολάου 3 έκατ., 'Αρναίας-' Ιερισσοu 7,5 έκατ., Δίκτυον 

Χίου I. 750 χιλ . , 'Ηρακλείου-Τυμπακίου 3,5 έκατ ., Δίκτυον 

Κεφαλληνίας 1,5 έκατ., Καλαμών-Πύλου 6 έκατ., 'Άρ
της-Τρικάλων 2 έκατ. 

>)'Επίσης τήν 28ην Μαρτίου έπαναδημοπρατείται ή 

όδός Χαλκίδος-Αtδηψοu 6 έκατ. καί Αiγίου-Φτέρης-Κα
λαβρύτων I ,4 έκατ. 

>>'Εξ aλλου συνεχίζεται ή κατασκευή τών γεφυρών: 

'Αχελώου, διατεθείσης πιστώσεως 1,5 έκατ., 'Έβρου 8 
έκατ., Μενίνας 500 χιλ., 'Αξιουπόλεως 9 έκατ., Κατοχής 
2,5 έκατ., Ραφήνας 200 χιλ. , Πιστήλιαπης 500 χιλ., "Αρτης 
6 έκατ., Μανώλη I έκατ. καί δύο γέφυρα ι Βονίτσης-' Αμφι
λοχίας 800 χιλ. τέλος κατασκευάζονται δύο νέαι γέφυραι, 

ijτοι 'Ελευθεροχωρίου 400 χιλ. καί Μυρίχου 400 χιλ. καί 
δημοπρατείται τήν 13ην Μαρτίου ή άνάθεσις κατασκευής 

τής γεφύρας Κονδύλη 600 χιλ.». 

Στή συνέχεια, ό ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δη

μοσίων 'Έργων επιβεβαίωσε δτι μέχρι τόν Αϋγουστο 

θά εχει όλοκληρωθεί ή κατασκευή τής νέας παραλι

ακής λεωφόρου 'Αθηνών-Βουλιαγμένης-Σουνίου, συ

νολικοϋ μήκους 65 χμ., μέ τελικό κόστος 41 έκατ. 

δρχ. 

20 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1957 

' Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν Γκαμάλ 

'Αμπντέλ Νάσερ τήν άκόλουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

>> 'Επωφελούμαι άπό τήν έπιστροφή στό Κάιρο 
τού πρέσβη τής 'Ελλάδος στήν Αί'γυπτο, προκειμέ

νου νά άπευθύνω στήν 'Εξοχότητά σας τίς καλύτε

ρες εύχές μου γιά τό μεγάλο έργον πού έπιτελείτε καί 

γιά νά έκθέσω προσωπικά ενα θέμα πού μέ άπασχο

λεί. 

>>'Όπως γνωρίζετε, ή φιλία τής 'Ελλάδος μέ τήν 

Α ί'yυπτο καί ή συνεργασία της μέ τόν άραβικό κόσμο 

άποτελούν μόνιμο παράγοντα τής έξωτερικής της 

πολιτικής. Αύτό έγινε σαφές ήδη άπό τό /947, δταν ή 
'Ελλάς ύπήρξε ή μόνη χώρά τής δυτικής συμμαχίας 
πού διεφώνησε στά 'Ηνωμένα "Εθνη γιά τή διχοτό

μηση τής Παλαιστίνης καί έπίσης τό /955 μέ τήν 
έλληνική ψήφο στή Γενική Συνέλευση στό θέμα τής 

'Αλγερίας. 

>>Τούτο έγινε άκόμη έμφανέστερο κατά τούς τε

λευταίους εξι μήνες, μέ τήν άδιάπτωτη άλληλεγγύη 

τής 'Ελλάδος πρός τήν Αί'γυπτο σέ δλη τήνδιάρκεια 

τής κρίσεως τού Σουέζ καί, γενικότερα, στά μέσα 

Σεπτεμβρίου 1955, δταν χίλιοι περίπου 'Έλληνες 
ύπάλληλοι τής τέως έταιρείας τής διώρυγας τού Σου

έζ, μέ τήν aρνησή τους νά ύπακούσουν στίς προτρο

πές τού Λονδίνου καί τών Παρισίων, διεδραμάτισαν 

άποφασιστικό ρόλο στήν διατήρηση άνοιχτής τής 

μεγάλης αύτής αίγυπτιακής θαλάσσιας όδού. 

>>Ή συνεργασία αύτή τήζ 'Ελλάδος καί τής Αίγύ-

πτου σέ ήμέρες κρίσεως άποτελεί, κατά τήν γνώμη 

μου, ενα σταθερό καί δημιουργικό θεμέλιο γιά τίς 

σχέσεις τους στό μέλλον. 

>>Μολοντούτο, ύπάρχει ενα θέμα πού έπισκιάζει 

άπροσδόκητα σήμερα τή θερμή φιλία τών χωρών 

μας. Οί τρείς πρόσφ'ατοι νόμοι γιά τήν αίγυπτωποί

ηση τών τραπεζών i-αί τών άσφαλιστικών καί έμπο
ρικών πρακτορείων δημιούργησαν στόν έλληνικό 

λαό &βεβαιότητα καί άνησυχία γιά τό μέλλον τών 

'Ελλήνων τής Αlγύπτου. Μεταξύ τών τελευταίων 

έχει άναπτυχθεί ενα αί'σθημα σχεδόν πανικού πού aν 

άφεθεί νά προσλάβει διαστάσεις θά ήταν δυνατόν νά 

προκαλέσει μαζική έξοδο. 'Αντιλαμβάνομαι δτι οί 

τρείς αύτοί νόμοι δέν άπέβλεπαν κυρίως στούς "Ελ

ληνες καί έκτιμώ τήν προθυμία τής αlγυπτιακής Κυ

βερνήσεως νά προβλέψει άρκετά μακρές προθεσμίες 

γιά τούς 'Έλληνες πού θίγονται άπό τούς νόμους. 

Στό στάδιο δμως αύτό, έκείνο πού άπαιτείται εlναι 

μιά δημόσια διαβεβαίωση, άφού οί προοπτικές γιά 

τήν έγκατάστασή τους στήν 'Ελλάδα κάθε aλλο πα

ρά ένθαρρυντικές εlναι. 

»Δέν μπορώ νά μή πιστεύω δτι εlναι δυνατό νά 

έξευρεθούν τρόποι πού θά έπιτρέψουν στούς "Ελλη

νες τής Αίγύπτου νά συνεχίσουν έπωφελώς τίς νόμι

μες δραστηριότητές τους, χωρίς νά θιγούν οί κύριες 

γραμμές τής πολιτικής σας. 

» Ό πρέσβης τής 'Ελλάδος στήν Αί'γυπτο, Δημή
τριος Λάμπρος, έχει όδηγίες νά σiiς ύποβάλει, έκ 

μέρους μου, όρισμένες προκαταρκτικές lδέες, οί 

όποίες, κατά τήν γνώμη μου, θά ήταν δυνατό νά άπα

καταστήσουν τήν πεποίθηση τών 'Ελλήνων τής Αl

γύπτου δτι δέν κατέστησαν άνεπιθύμητοι στή χώρα 

πού έχουν γεννηθεί. Τούτο θά έναρμονιζόταν καί μέ 

τά θερμά αlσθήματα, μέ τά όποία ό λαός τής 'Ελλά

δος προσβλέπει στήν άπό μακρού άναμενόμενη έπί

σκεψή σας στήν 'Αθήνα». 

'Η άπάντηση τοϋ προέδρου Νάσερ επιδόθηκε 

στόν Κ. Καραμανλή, στίς 10 'Απριλίου, άπό τόν πρέ
σβη τής Αίγύπτου στήν 'Αθήνα. 'Ο πρόεδρος τής 

Αίγυπτιακής Δημοκρατίας θά διαβεβαιώσει τόν 'Έλ

ληνα πρωθνπουργό δτι εδωσε εντολή νά άναζητη

θοuν τρόποι γιά τήν προστασία των έλληνικών συμ

φερόντων στήν Αίγυπτο καί νά εξαντληθεί κάθε δυ

νατότητα, προκειμένου νά διασκεδαστοϋν οί άνησυ

χίες των «άδελφών 'Ελλήνων)): 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Μετ' ευχαριστήσεως γνωρίζω ύμίν τήν λήψιν τής έπι

στολής σας καί του συνημμένου σημειώματος περιέχοντος 

τάζ άπόψεις, αί όποία ι, κατά τήν ύμετέραν ' Εξοχότητα, θά 
έβοήθουν εiς τήν διατήρησιν τής έμπιστοσύνης τών έν Αi

γύπτφ ' Ελλήνων. Εύχαρίστως σημειώ δτι δ λα δσ,α άναφέ

ρατε δσον άφορα τήν φιλία ν τής ·Ελλάδος εναντι τής Αiγύ

πτου, συμπίπτουν μέ τάς άπόψεις μου . 'Η Αίγυπτος εχει 
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πάντοτε αiσθανθfj τήν θερμότητα καί γνησιότητα αύτfjς 

τfjς φιλίας, βαθέως δέ συνεκινήθη aπό τήν θέσιν, fjν πλει

στάκις ελαβεν ύπέρ αύτfjς ή 'Ελλάς. 

»Αί σκέψεις αί διαλαμβανόμενα ι εiς τήν επιστολήν σας 

καί αϊτινες aνεπτύσσοντο εiς τό συνημμένον σημείωμα θά 

τύχουν πάσης δυνατfjς προσοχfjς, καθ' δσον ενδιαφέρει 

μεγάλως τόν λαόν καί τήν Κυβέρνησιν τfjς χώρας ταύτης 

νά διατηρήσουν τήν εμπιστοσύνην καί τήν φιλίαν του έλ

ληνικου λαου. Κατ' ακολουθίαν διαβεβαιώ ύμάς δτι ή αι

γυπτιακή Κυβέρνησι1 θά πράξη πάν τό κατ' αύτήν ϊνα 

διασκεδάση τάς aνησύχίας των aδελφών ήμών 'Ελλήνων, 

διά τούς όποίους αiσθάνομαι τόν μεγαλύτερον σεβασμόν 

καί τήν βαθυτέραν συμπάθειαν. 

»Διακατέχομαι aπό ζωηράν πράγματι επιθυμίαν νά επι

σκεφθώ φίλους μας καί νά επιβεβαιώσω τούς παλαιούς 

στενούς μεταξύ 'Ελλάδος καί Αiγύπτου δεσμούς» 129 • 

26 ΦΕΒΡΟΥ Α Ρ! ΟΥ ι 957 

Σέ εiσήγησή του στήν ·Ομοσπονδιακή Συνέλευ

ση μέ άντικείμενο τήν εξωτερική πολιτική τής Γιου

γκοσλαβίας, ό Κ . Πόποβιτς ύπογραμμίζει δτι οί σχέ

σεις τής χώρας τους μέ τήν «φιλική» 'Ελλάδα είναι 

«αuτές πού εξελίχθηκαν καί σταθεροποιήθηκαν πιό 

άποτελεσματικά». 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ι957 

'Α ναγγέλλετg.ι επίσημα δτι οί συνεννοήσεις γιά 

τήν ενοποίηση τής Φιλελευθέρας Δημοκρατικής 

·Ενώσεως, ύπό τόν Σ. Βενιζέλο, καί του κόμματος 

τών Φιλελευθέρων, ύπό τόν Γ. Παπανδρέου, κατέλη

ξαν στή σύσταση ενιαίου κόμματος μέ τόν τίτλο 

Κόμμα Φιλελευθέρων. 'Όπως αναφέρεται στή σχετι

κή ανακοίνωση του κόμματος «θά ήγουνται όμοτί

μως οί Σ. Βενιζέλος καί Γ . Παπανδρέου, κατανέμον

τες τάς άρμο§ιότητας». 

Μετά τήν ενοποίηση ΦΔΕ καί Φιλελευθέρων ή 

δύναμη των κομμάτων σέ εδρες στή Βουλή κατανέ

μεται ώς εξής: 

ΕΡΕ 161 
Κόμμα Φιλελευθέρων 69 
Δημοκρατικό κόμμα 20 
ΕΔΑ 18 
ΕΠΕΚ 14 

Στή Βουλή, aντιπροσωπεύονται άκόμη οί 'Αγρο

τικοί (7), τό Λαϊκό κόμμα (3), οί Προοδευτικοί ( I ), 
ενω επτά ακόμη βουλευτές παραμένουν ανεξάρτητοι. 

28 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ ι957 

Σύμφωνα μέ επίσημη κυβερνητική άνακοίνωση, 

κατά τό οiκονομικό ε τος 1955-56 πραγματοποι ή
θηκαν μέ πιστώσεις των δημοσίων επενδύσεων ερ

γα άνασυγκροτήσεως λιμένων συνολικής δαπάνης 

23.891 .000 δρχ. Συγκεκριμένα, 

«Διά τήν επέκτασιν τόυ κρηπιδώματος παραλιακfjς λε

ωφόρου Θεσσαλονίκης εδαπανήθησαν 1.261 .000 δρχ . , διά 

τόν λιμένα Κερκύρας, 3.400.000 δρχ., διά τάς προβλήτας 
λιμένος Αiγίου 1.118.000 δρχ., Κώ 156.000 δρχ . , Θάσου 

300 .000J δρχ . , Λεωνιδίου 237.000 δρχ., προβλήτας ύπερω
κεανείων λιμένος Πατρών 2.850.000 δρχ., Πορτοχελίου 

100.000 δρχ., διά τόν κυματοθραύστην Μαντουκίου λιμέ
νος Κερκύρας 5.307.000 δρχ., διά τήν κατασκευήν προσηνέ
μου μώλου λιμένος Ρεθύμνης 2.300.000 δρχ., Μυκόνου 

880.000 δρχ., Κάστρου 'Άνδρου 1.176.000 δρχ., 'Ύδρας 
445.000 δρχ., aποβάθρας λιμένος Νεαπόλεως Βοιών 434.000 
δρχ., δι' εκβάθυνσιν τfjς αϋλακος εισόδου λιμένος Λάγος 

1.310.000 δρχ . , Μεσολογγίου 1.446.000 δρχ., τfjς διώρυγος 
Ποτειδαίας 137.000 δρχ., του δήμου Καρνάγιο λιμένος Σύ
ρου 360.000 δρχ. , λιμένος Σπετσών 395.000 δρχ. καί παρα

λιακfjς λεωφόρου Τήνου 238.000 δρχ. )) , 

Έκτός άπό τά παραπάνω, εκτελέστηκαν στό ίδιο 

χρονικό διάστημα εργα μέ δαπάνες των λιμενικών 

ταμείων, συνολικής aξίας 100 περίπου εκατ. δρα
χμών. · 

ι ΜΑΡτΙΟΥ ι957 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν aντιπρό

εδρο τfjς Κυβερνήσεως, Α. 'Αποστολίδη, γιά τόκα

ταρτισμό του προγράμματος εκτελέσεως παραγωγι

κών εργων άπό τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμέ

να, μέ διάθεση μόνο 30 εκατ. δραχμών άπό τόν κρα
τικό προϋπολογισμό, θά εξασφαλιστεί ή διάνοιξη 
καί επισκευή όδ&ν 392 χιλιομέτρων καί ή liρδευση 
275 στρεμμάτων. 

Μετά τή σύσκεψη, τό Πολιτικό Γραφείο του 

πρωθυπουργου εξέδωσε τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Εiς τό πλαίσιον των προσπαθειών της πρός γενικήν 

κινητοποίησιν τών δημιουργικών δυνάμεων τfjς χώρας διά 

τήν ταχείαν αϋξησιν του εθνικου εισοδήματος, ή Κυβέρ

νησις aπεφάσισε~ τήν συστηματικήν χρησιμοποίησιν των 

'Ενόπλων Δ~νάμεων εις τήν εκτέλεσιν παραγωγικών ερ
γων καί τήν εφεξfjς συνεχfj συμπαράστασιν του στρατου 

εις τήν επίμοχθον προσπάθειαν τήν όποίαν ό λαός κατα

βάλλει διά τήν θεμελίωσιν τfjς εύημερίας του . 

)>Μετά δοκιμαστικήν περίοδον ένός ετους, καθ' fjν τό 

ίiριστα εκπαιδευμένον προσωπικόν καί ό σύγχρονος εξο

πλισμός του στρατου μας έχρησιμοποιήθησαν κατά τρό

πον ύποδειγματικόν καί μέ aξιόλογα aποτελέσματα εις 

πλείστα σημεία τfjς χώρας, κατέστη προφανής ή σκοπιμό

της τfjς καταλλήλου όργανώσεως των τεχνικών μονάδων 

αύτου εις τρόπον ωστε καί αύτή αϋτη ή διάρθρωσις του 

στρατου νά καταστfj aρτιωτέρα, κατά τά σημερινά πρότυ

πα, καί αί σημαντικαί δυνατότητες τάς όποίας ούτος διαθέ

τει νά εκδηλωθουν εύεργετικώς καί νά ισχυροποιήσουν τάς 

aμυντικάς δυνάμεις όλοκλήρου του εθνους, αϊτινες κατά 

βάσιν στηρίζονται εις τήν σταθεράν οικονομικήν ίiνοδον 

του λαου. 

))Τοιουτοτρόπως, δι' dποφάσεως του 'Υ πουργικου Συμ

βουλίου, καθωρίσθησαν αί γενικαί γραμμαί τfjς νέας όργα-
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νώσεως διά τής δημιουργίας ανεξαρτήτου στρατιωτικής 

διοικήσεως . 'Επί πλέον, παρεσχέθησαν τά οiκονομικά μέ

σα λειτουργίας καί εξοπλισμοί> τριών μεγάλων μονάδων 

μηχανημάτων, αϊτινες aπό τοu τρέχΟ\fτΟς ήδη ετους θά 

εκτελέσουν σειράν εργων εγγειοβελτιωτικών καί όδοποιί

ας βάσει προγράμματος καταρτισθέντος συνεργασί~ τε

χνικών στελεχών του στρατοί> μετά των λοιπών δημοσίων 

τεχνικών ύπηρεσιών. Τό εiδικόν τοuτο πρόγραμμα άφορα 

εiς τήν εκτέλεσιν εργων τριών μεγάλων κατηγοριών, ήτοι 

α) εργων, τά όποία ήδη περιελήφθησαν εiς τό πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, πρός επιτάχυνσιν του ρυθμοί> καί 

μείωσιν τών δαπανών εκτελέσεως αuτών, ωστε νά καταστή 

δυνατή ή χρηματοδότησις καί έτέρων νέων εργων, β) νέων 

εργων μεγάλης άποδοτικότητος ή επειγούσης μορφής, τά 

όποία δέν περιελήφθησαν τελικώς εiς τό πρόγραμμα επεν

δύσεων του τρέχοντος ετους, γ) πολυαρίθμων τοπικής ση

μασίας εργων χρηματοδοτουμένων μέσω τών Νομαρχια

κών Ταμείων καί προγραμματιζομένων ύπό τών Νομαρχια

κών Συμβουλίων. 

>>Διά τής καθιερώσεως τοu κατά τά άνωτέρω παραλλή

λου προγράμματος παραγωγικών εργων εκτελουμένων διά 

τοu στρατοί>, ή Κυβέρνησις εξασφαλίζει τάς έπομένας κυ

ρίας επιτεύξεις: 

>>α. Διευρύνει τήν προσπάθειαν καί τήν εκτασιν τών 

επιδιώξεων εiς τόν τομέα τής άξιοποιήσεως τών πλουτο

παραγωγικών πόρων τής χώρας . 

>>β. ' Επιτυγχάνει τόν pυθμόν εκτελέσεως τών εργων καί 

εξασφαλίζει τήν εγκαιρον dποπεράτωσιν αuτών. 

>ιγ . 'Ελαττώνει τήν δαπάνην κατασκευής τών εργων διά 

τής είς παραγωγικούς τομείς κατευθύνσεως τής δραστηριό

τητος τών στρατιωτικών τεχνικών μονάδων . 

>>δ. Δημιουργεί άποτελεσματικόν τεχνικόν όργανον, διά 
του όποίου είναι προφανής ή μεγάλη άξία τόσον εiς τήν 

εiρηνικήν, δσον καί τήν dμυντικήν προσπάθειαν του 

εθνουρ>. 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Μετά άπό δεκάωρη μάχη μέ iσχυρές βρετανικές 

δυνάμεις στό δρος Τρόοδος, ό Γρηγόριος Αuξεντίου, 

φερόμενος ώς ύπαρχηγός τής ΕΟΚΑ, βρίσκει ήρωι

κό θάνατο. 

7 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Δημοσιεύεται στόν έλληνικό τύπο τό κείμενο τής 

έκθέσεως πρός τήν έπιτροπή έξωτερικής βοήθειας 

τ&ν ΗΠΑ μέ θέμα τόν τρόπο διαθέσεως τής οiκονο

μικής βοήθειας στήν 'Ελλάδα. ' Ο Νόpμαν "Αρμουρ, 

κύριος συντάκτης τής έκθέσεως, εiσηγείται τήν έξα

κολούθηση τής παροχής βοήθειας, άλλά προχωρεί 

καί σέ όρισμένες κριτικές παρατηρήσεις, μέ άφετη

ρία τή γενική πολιτική κατάσταση τής χώρας. 'Ιδι

αίτερες άντιδράσεις προκάλεσαν οί παρατηρήσεις 

δτι ή 'Ελλάδα κυβερνάται άπό «πεντακόσιες οiκογέ- . 

νι;ιες πού διαμένουν εiς τάς 'Αθήναρ>, δτι ή άντιπο

λίτευση οξύνει τό Κυπριακό καί διασπά τήν προσο-

χή τής Κυβερνήσεως άπό τήν προσπάθεια άνασυγ

κροτήσεως καί, τέλος, δτιcή Κυβέρνηση κρίνεται αu

τή μόνη ώς «φιλοδυτική». 

Πρ&τος, άπό τούς ήγέτες τής άντιπολιτεύσεως, 

έπέκρινε τήν «εκθεση "Αρμουρ» ό Σοφοκλής Βενιζέ

λος, ό όποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: 

<<Δι' ήμάς ό εν τij εκθέσει χαρακτηρισμός τής Κυβερνή

σεως Καραμανλή ώς φιλοδυτικής δέν εχει άλλην εννοιαν, 

είμή μόνον "pτι αϋτη είναι Κυβέρνησις ύποχrοροuσα εν 
παντί εναντι τών ξένων, προκειμένου νά εξασφαλίση τήν 

διατήρησίν της εiς τήν εξουσίαν . Κατά τά λοιπά, ή εκθεσις 

περιέχει στοιχεία άξια προσοχής, μaς θλίβει δμως τό γε

γονός δτι συχνά μαρτυρεί βαρείαν άγνοιαν τής έλληνικής 

πραγματικότητος καί ψυχολογίας». 

Σέ άπάντηση τ&ν δηλώσεων του άρχηγου τ&ν 

Φιλελευθέρων έκδόθηκε άπό τό Πολιτικό Γραφείο ή 

άκόλουθη άνακοίνωση: 

<Πό κόμμα τών Φιλελευθέρων διαμαρτύρεται κατά τής 

φράσεως τής εκθέσεως "Αρμουρ, δι' ή ς, εν aντιθέσει πρός 

τά άλλα κόμματα, χαρακτηρίζεται ή Κυβέρνησις Καρα

μανλή ώς φιλοδυτική. 

»'Η Κυβέρνησις δέν διεκδικεί τό μονοπώλιον τής φι

λοδυτικής πολιτικής. 'Αλλά, προφανώς ό κ . Νόρμαν "Αρ

μουρ θεωρεί ώς φιλοδυτικά μόνον τά κόμματα τά όποία δέν 

εδέχθησαν ποτέ νά συνεργασθοuν πολιτικώς μέ τόν κομ

μουνισμόν. 'Επειδή δέ aπαντα τά εν τij Βουλij κόμματα, 

πλήν τής ΕΡΕ, είχον σχηματίσει κατά τάς τελευταίας 

έκλογάς Λαϊκόν Μέτωπον μέ τούς κομμουνιστάς καί εκτο

τε εiς πολλάς περιπτώσεις έτήρησαν κοινήν στάσιν μετ' 

αuτών, είναι αuτονόητον διατί προέβη ό "Αρμουρ εiς 'tήν 

άνωτέρω άντιδιαστολήν. 

»'Ομιλεί, δμως, τό κόμμα τών Φιλελευθέρων καί περί 

ύποχωρητικότητος τής Κυβερνήσεως εναντι τής Δύσεως . 

'Έχει, προφανώς, πτωχήν τήν μνήμην . Διότι ή σημερινή 

άντιπολίτευσις, άπό τής άπελευθερώσεως καί εντεuθεν, 

εχει νά παρουσιάση άφθονα δείγματα ύποχωρητικότητος, 

άπέναντι τών "Αγγλων καί aπέναντι τών 'Αμερικανών . 

'Αντιθέτως, ή Κυβέρνησις Καραμανλή είναι ή πρώτη έλ

ληνική Κυβέρνησις, ή όποία μή δεχθείσα δχι πιέσεις, άλ

λά οϋτε καν συστάσεις άπό μέρους οίουδήποτε ξένου, ήλ

θεν, επί κρισιμωτάτων θεμάτων, εiς σαφή dντίθiσιν πρός 
τούς συμμάχους τής Δύσεως. Τό ταξίδιον του Σεπίλωφ εν 

'Ελλάδι, ή στάση τής 'Ελλάδος κατά τήν διάσκεψιν του 

Σουέζ, ή στάσις τής 'Ελλάδος εναντι τών προτάσων Ράντ

κλιφ, ή στάσις τής 'Ελλάδος εiς τόν ΟΗΕ επί τών ζητημά

των τής Μέσης 'Ανατολής, τής 'Αλγερίας, τής 'Ινδονη

σίας καί τέλος ή στάσις τής 'Ελλάδος κατά τήν συζήτησιν 

τοu Κυπριακοί> άποτελοuν παραδείγματα πραγματικής 

ύπερηφάνου καί ανεξαρτήτου πολιτικής, τήν όποίαν εiς 

μάτην dναζητεί κανείς εiς τάς περιόδους δταν έκυβέρνα ή 

άντιπολίτευσις>>. 

Τό σχετικό τμήμα του κειμένου τής έκθέσεως του 

Νόρμαν "Αρμουρ «έπί τ&ν προγραμμάτων έξωτερι

κής βοηθείας τ&ν ΗΠΑ» πρός τήν Εiδική 'Επιτροπή 

τής Γεpουσίας, τό όποίο άναφέρεται στήν 'Ελλάδα, 
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επισημαίνει, εν περιλήψει, τά έξfjς: 

«1. Γενικά. 

»Δύναται, κατά τήν γνώμην μου, νά λεχθή, ι'iνευ σοβα

ράς αμφισβητήσεως, δτι ή ι'iμυνα τής 'Ελλάδος, ή διατή

ρησις τής έλληνικής ανεξαρτησίας καί ή συμμαχία της μέ 

τόν ελεύθερον κόσμον είναι ζωτικής σημασίας διά τήν 

άσφάλειαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ώς καί διά τήν δυ

τικήν ι'iμυναν, εις 1 όλόκληρον τήν Μεσόγεων. Ή ι'iμυνα 
τής 'Ελλάδος εχει σημασίαν διά τάς στρατιωτικάς καί 

ναυτικάς δυνάμεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Με

γάλης Βρετανίας, εις τήν περιοχήν αότήν, ώς καί διά τήν 

ι'iμυναν τής Τουρκίqς καί τών Στενών (τών Δαρδανελλίων). 

'Η ' Ελλάς εις χείρας των κομμουνιστών θά άπετέλει άπει
λήν δι' όλόκληρον τήν Μέσην 'Ανατολήν, ώς καί διά τήν 

aσφάλειαν τής δυτικής Εόρώπης. 

»'Η εις τήν εξουσίαν διατήρησις τής παρούσης φιλο

δυτικής έλληνικής Κυβερνήσεως εξαρτάται, εις μέγα βα

θμόν, άπό τήν επίλυσιν του κυπριακοί> προβλήματος. ~Αν 

&νετρέπετο ή Κυβέρνησις αότή, πιθανώς θά άντικαθίστατο 

ύπό συνασπισμοί>, εις τόν όποίον θά μετείχαν φιλοκομμου

νισταί. 

»Τό κυπριακόν πρόβλημα εχει επιδράσει σοβαρώς επί 

τής aποτελεσματικότητος τής συνεργασίας τής ' Ελλάδος 
μέ τήν Τουρκίαν καί τήν Μεγάλην Βρετανίαν. Μέχρις δτου 

εξευρεθή κάποια λύσις εις τό σοβαρόν αότό πρόβλημα, τά 

άμυντικά συμφέροντα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί ή 

πολιτική σταθερότης εν 'Ελλάδι θά παραμένουν εν &βε

βαιότητι, καί τό μεταξύ 'Ελλάδος, Τουρκίας καί Γιου

γκοσλαβίας Βαλκανικόν Σύμφωνον θά παραμένη, οόσιαστι

κώς, νεκρόν γράμμα. 

»Δέον νά ληφθή ύπ' όψιν δτι, ενω αί περισσότεραι χώ

ραι κατώρθωσαν νά σημειώσουν πρόοδον, ώς πρός τήν 

άνασυγκρότησίν των, μετά τό 1945 ή 'Ελλάς δέν ήδυνήθη 
νά &ρχίση τήν ανασυγκρότησίν της μέχρι του 1950, δτε 
κατήγαγε νίκην κατά τών κομμουνιστών. Τοί>το καθιστά 

τήν εκτοτε πρόοδόν της &κόμη πλέον &ξιοσημείωτον. Πα

ρά ταί>τα, Παρά τήν πραγματοποιηθείσαν άνασυγκρότησιν 
καί τήν εν τι νι μέτρφ δυνατότητα περαιτέρω aξιοποιήσεως 

του όρυκτοί> πλούτου της καί αόξήσεως τής παραγωγής 

ώρισμένων βασικών ειδών διατροφής, ή 'Ελλάς παραμένει 

πτωχή χώρα. 

»Τό Πρόγραμμα Βοηθείας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

πρός τήν 'Ελλάδα (μαζί μέ τό Πρόγραμμα Βοηθείας πρός 

τήν Τουρκίαν) ήτο τό πρώτον παρόμοιον πρόγραμμα (βοη

θείας) εις τήν Εόρώπην. Παρά δέ τό γεγονός δτι αί 'Ηνωμέ

ναι Πολιτείαιrεπραγματοποίησαν, πρός τοί>το, σημαντικάς 

δαπάνας, τά επιτευχθέντα εν' Ελλάδι aποτελέσματα, άσφα

λώς, φαίνεται νά δικαιώνουν τάς πραγματοποιηθείσας 

επενδύσεις, εις χρήμα καί προσπαθείας. 'Ως μου είπον 

σχεδόν δλοι οί 'Έλληνες επίσημοι καί ιδιώται τούς όποί

ους συνήντησα, ι'iν δέν ύπήρχεν αμερικανική βοήθεια, ή 

'Ελλάς θά εύρίσκετο τώρα όπισθεν του Σιδηρού Παραπετά

σματος. 

»·Η συνέχισις τής βοηθείας τών ·Ηνωμένων Πολιτει

ών πρός τήν 'Ελλάδα είναι πρός τό συμφέρον τής άσφα

λείας τών ΗΠΑ. 'Εξακολουθεί δέ νά ύφίσταται &νάγκη 

δπως ή ' Ελλάς διαθέτη μέγα μέρος του προϋπολογισμοί> 

της (έπί του παρόντος 30%) διά τήν στρατιωτική ν της ι'iμυ
ναν καί διά τήν εκπλήρωσιν τών βάσει τοί> Βορειοατλαντι

κοί> Συμφώνου ύποχρεώσεών της. Είναι άβέβαιος δ βαθμός 

καθ' δν αί σημαντικαί αόταί δαπάναι δύνανται νά εξ(φθε

νήσουν τήν έλληνικήν οικονομίαν καί τήν άνάπτυξίν της. 

'Εν έσχάη.] άναλύσει, οί διά τής εκ μέρους των 'Ηνωμένων 

Πολιτειών παρεχομένης στρατιωτικής βοηθείας επιδιωκό

μενοι σκοποί, ώς καί οί σκοποί καί αί &νάγκαι aπό τής 

πλευράς τών δυνάμεων τοί> ΝΑΤΟ, θά έξουδετεροί>ντο άφ' 

έαυ-ι;ών, ι'iν συνεπήγοντο, ταυτοχρόνως, τήν εξασθένησιν 

τής έλληνικής οικονομίας. Ή εκπλήρωσις των διά τής εκ 

μέρους τών 'Ι;Ινωμένων Πολιτειών παρεχομένης στρατιω

τικής βοηθείας επιδιωκομένων σκοπών θά άπετέλει Πύρ

ρειον νίκην, ι'iν, ταυτοχρόνως, δέν εξεπληροί>το ό διά τής 

έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών παρεχομένης μή 

στρατιωτικής βοηθείας έπιδιωκόμενος σκοπός τής ενισχύ

σεως τής 'Ελλάδος πρός σταθεροποίησιν καί άνάπτυξιν 

τής οικονομίας της. 

»'Η βοήθεια τών 'Ηνωμένων Πολιτειών πρός τήν 'Ελ

λάδα εξακολουθεί, γενικώς, νά θεωρήται ύπό εόμενές πρί

σμα, ύφ' δλων των σημαντικών πολιτικών όμάδων. 'Η 

στρατιωτική βοήθεια, δμως, δέν είναι εόκόλως αντιληπτή 

άπό τόν μέσο 'Έλληνα, ή δέ μή στρατιωτική βοήθεια χο

ρηγείται τώρα ύπό μορφήν εσόδων εκ τής διαθέσεως πλεο

ναζόντων γεωργικών προϊόντων-εσόδων liτινα άπορρο

φώνται aπό τόν προϋπολογισμόν τής έλληνικής Κυβερνή

σεως καί, οϋτω, δέν άφήνουν άπτά τεκμήρια διά νά άντιλη

φθή ή δλη χώρα τήν οίανδήποτε &μερικανικήν συμβολήν 

ή συνεισφοράν εις τήν μεγαλυτέραν οικονομικήν εόημερί

αν τής χώρας. 

»Είναι, επίσης, αληθές δτι όγκοί>ται ή εκ μέρους διαφό

ρων έλληνικών κύκλων πίεσις πρός χειραφέτησιν aπό τήν 

κηδεμονίαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τόν ύπ' αότών 

άσκούμενον ελεγχον επί τής χρησιμοποιήσεως τής ύπό 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών παρεχομένης βοηθείας. 

»'Εν εσχάτ1.) αναλύσει, τό μέλλον τής 'Ελλάδος καί 

τής οικονομίας της εξαρτάται aπό αότούς τούτους τούς 

'Έλληνας. Δέον νά συνεχισθή ή άνάπτυξις, εις μεγαλύτε

ρον βαθμόν, του συναισθήματος αότοπεποιθήσεως καί τής 

συνειδήσεως εόθύνης τών πολιτών καί λοιπών άτόμων διά 

τήν δ λ ην διακυβέρνησιν τής χώρας. Δέον δπως συνεχισθή, 

έπίσης, ό επαναπατρισμός των εν τφ εξωτερικφ κεφαλαί

ων. Εις τόν τομέα αότόν, εχει επιτευχθή ίκανοποιητική 

πρόοδος. 'Ο έλληνικός λαός δέον νά πεισθή δπως κατανι

κήση τήν δυσπιστίαν του πρός τήν έλληνικήν δραχμήν, 

δσον εόνόητοι καί ι'iν είναι αί επιφυλάξεις του, αί προερχό

μεναι εκ τής πικράς πείρας του. · Η φορολογία δέον νά 

επιβληθή εις δλα τά κλιμάκια. Αί τραπεζικαί έργασίαι δέ

ον νά βελ τιωθοί>ν καί α{ επενδύσεις ξένων καί εντοπίων 

ιδιωτικών κεφαλαίων δέον νά αόξηθοί>ν. Τό πενταετές σχέ

διον τής Κυβερνήσεως, άναθεωρηθέν τό 1956, ι'iν περιορι
σθή εις πρακτικώς εφαρμόσιμα πλαίσια, θά άποτελέση 

σημαντικόν βήμα πρός τήν όρθήν κατεύθυνσιν. 'Όμως, η 

έπιδίωξις αόξήσεως του άκαθαρίστου εθνικοί> εισοδήματος 

κατά 5% ετησίως φαίνεται ύπέρ τό δέον τολμηρά. 
»Παρά ταί>τα, κατόπιν τής πραγματοποιηθείσης κατά 

τήν παρελθοί>σαν 6ετίαν προόδου, ι'iν επιτευχθή ή τόσον 

άναγκαία επίλυσις του κυπριακοί> προβλήματος καί περαι

τέρω πολιτική ήρεμία επί τι χρονικόν διάστημα, ή ·Ελλάς 
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θά δυνηθή νά κρατήση τήν θέσιν της εiς τόν ελεύθερον 

κόσμον καί νά επωμισθή, μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου, με

γαλύτερον μέρος τοϋ βάρους διά τήν στρατιωτικήν ίiμυναν 

καί τήν οiκονομικήν aνάπτυξίν της . 

»2. Μή στρατιωτική Βοήθεια . 

»Α. Συμπέρασμα: 

»'Η πρός τήν 'Ελλάδα τεχνική βοήθεια (aνερχομένη, 

επί τοϋ παρόντος, εiς ϋψος μικρότερον τοϋ ένός εκατομμυ

ρίου δολλαρίων) aπέδωσε, γενικώς, ίκανοποιητικά aποτε

λέσματα. Εiς ώρισμένας περιοχάς, δμως, ετερματίσθη ϊσως 

προτοϋ εμπεδωθοϋν πλήρως τά εκ ταύτης διδάγματα. 

»Πλήν τής τεχνικής βοηθείας, ή μή στρατιωτική βοή

θεια συνίσταται εκ περίπου ι 7 έκατ . δολλαρίων εiς εγχώ

ριον νόμισμα, προερχόμενον εκ πλεοναζόντων γεωργικών 

προϊόντων, συμφώνως τφ ίiρθρφ ι τοϋ (aμερικανικοϋ) Νό

μου 480, διατιθεμένων ύπό τής Οiκονομικής 'Αποστολής 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εiς τήν έλληνικήν Κυβέρνη

σιν, διά τά κονδύλια τοϋ προϋπολογισμοϋ τά προοριζόμενα 

διά τήν aνάπτυξιν τής οiκονομίας . 'Όλαι αί διατιθέμεναι, 

συμφώνως τφ ίiρθρφ ι τοϋ (aμερικανικοϋ) Νόμου 480, πι
στώσεις χορηγοϋνται ύπό μορφήν δανείων. 

»Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι διαθέτουν, επίσης, συμφώ

νφς τφ ίiρθρφ 3 τοϋ (aμερικανικοϋ) Νόμου 480, πλεονάζον
τα γεωργικά προϊόντα, πρός διανομήν εiς τούς μαθητάς κιiί 
τούς aπόρους. 

»'Ο επιδιωκόμενος διά τής εκ μέρους τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών παροχής μή στρατιωτικής βοηθείας σκοπός (νά 

βοηθηθοϋν οί 'Έλληνες νά επιτύχουν οiκονομικήν σταθε

ρότητα καί εuημερίαν) πιθανώς νά ύπερβαίνη τά δρια των 

ύφισταμένων δυνατοτήτων, λαμβανομένου ύπ' όψι ν τοϋ, 

επί τοϋ παρόντος, σχετικώς μικροϋ ϋψους τής μ ή στρατιω

τικής βοηθείας, εν τφ πλαισίφ τοϋ δλου προγράμματος . 

Πολλά aπομένουν νά επιτελεσθοϋν, προτοϋ πραγματοποι

ηθοϋν αί επιδιώξεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εiς τόν εν 

λόγφ τομέα, λαμβανομένου ύπ ' όψι ν τΟϋ σημερι νοϋ ϋψους 

τής μή στρατιωτικής βοηθείας. 

»Λαμβανομένου ύπ ' όψιν δτι ή μή στρατιωτική βοή

θεια παρέχεται, εξαιρέσει τής τεχνικής βοηθείας, ύπό 

μορφήν εσόδων εκ τής πωλήσεως πλεοναζόντων γεωργι

κών προϊόντων, τά όποία διατίθενται εiς τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν, ό ύπό τής Οiκονομικής 'Αποστολής των 

'Ηνωμένων Πολιτειών aσκούμενος tλεγχος, πρός εξασφά

λισιν τής καλυτέρας δυνατής χρησιμοποιήσεως των πι

στώσεων, διά τήν εκτέλεσιν παραγωγικών εργων, είναι λί

αν περιωρισμένος. Παρά ταϋτα είναι aμφίβολον ίiν ή Οi

κονομική 'Αποστολή των ' Ηνωμένων Πολιτειών θά ήδύ

νατο νά aσκήση tλεγχον εiς μεγαλύτερον βαθμόν χωρίς νά 

διακινδυνεύση τήν επίτασιν των κατ ' αuτής aντιδράσεων . 

»Β. Εiσηγήσεις : 

»Τά κονδύλια τής τεχνικής βοηθείας δέον δπως αuξη

θοϋν. 'Επίσης, δέον δπως δοθή προτεραιότης εiς τήν γε

ωργίαν, τά εγγειοβελτιωτικά tργα καί τάς μεθόδους προ

σελκύσεως iδιωτικών κεφαλαίων. 

»Δέον νά εξετασθή ή δυνατότης παροχής τεχνικής βο

ηθείας πρός τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν διά τήν ϊδρυσιν 

γεωργικών σχολών, παρομοίων πρός τήν εν Θεσσαλονίκ1J 

'Αμερικανικήν Γεωργικήν Σχολήν. 

» Ώρισμένα aγαθά (δπως, π. χ. γεωργικά μηχανήματα) 

δέον δπως διατεθοϋν, βάσει τοϋ Προγράμματος Βοηθείας , 

τά δέ εσοδα εκ τής μεταπωλήσεώς των νά χρησιμοποιη

θοϋν διά τήν διάθεσιν γεωργικών πιστώσεων, μέ μικρόν 

επιτόκιον, πρός τούς 'Έλληνας aγρότας . 

»Δέον γά ληφθή πρόνοια, εiς τό μέλλον, ωστε νά μή 

τερματίζεται ή παροχή τεχνικής βοηθείας εiς ώρισμένας 

περιοχάς, προτοϋ εμπεδωθοϋν σταθερώς τά εκ ταύτης διδά

γματα. 

»Δέον δπως εξετασθή σοβαρώς τό θέμα τής έξευρέσεως 

καλυτέρων μεθόδων πρός εξασφάλισιν επαρκοϋς ελέγχου 

επί τής διαθέσεως των έκ τής πωλήσεως γεωργικών προϊ
όντων εσόδω~ εiς τήν ' Ελλάδα. 

»Δέον οπιdς εγκαταλειφθοϋν αί προσΠάθεια ι τοϋ 'Ορ
γανισμοϋ Διεθνοϋς Συνεργασίας πρός aνάσχεσιν των εν 

'Ελλάδι πληθωριστικών τάσεων, διά τής παρακρατήσεως 

των εκ τής διαθέσεως γεωργικών προϊόντων εσόδων. 

»3. Στρατιωτική Βοήθεια . 

»Α. Συμπεράσματα: 

>>'Από στρατιωτικής πλευράς, ή στρατηγική θέσις τής 

'Ελλάδος, ή συμμετοχή της εiς τό ΝΑΤΟ καί ή θέσις της 

εiς τήν Μεσόγειον καθιστοϋν τήν <'iμυνάν της ζωτικής ση

μασίας, διά τήν δλην περιοχήν . 'Η επικράτησις τών κομ

μο\_\νιστών εν· Ελλάδι θά aπετέλει aπειλήν δι' όλόκληρον 

τήν Μέσην ' Ανατολήν καί θά ενέτεινε τήν aπειλήν εναν

τίον τής Δυτικής Εuρώπης. 

>>'Η εκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών παρεχομένη 

στρατιωτική βοήθεια aποβλέπει εiς τό νά βοηθήση τήν 

'Ελλάδα νά κατοχυρώση τήν εσωτερικήν της aσφάλειαν, 

νά έκπληρώση τάς εκ τοϋ Βορειοατλαντικοϋ Συμφώνου 

πηγαζούσας ύποχρεώσεις της καί νά aντιμετωπίση ενδε

χομένην επίθεσιν, διατηρουμένης, οϋτω, τής 'Ελλάδος εiς 

τούς κόλπους τοϋ έλευθέρου κόσμου . 

»Παρ' δλον δτι οί 'Έλληνες κατανοοϋν τήν aξίαν τοϋ 

ΝΑΤΟ δι' αuτούς, εκδηλοϋται, εκ μέρους ώρισμένων, ή 

aντίληψις δτι δέον νά μειωθή περαιτέρω τό ϋψος τής aρι

θμητικής δυνάμεως τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ, τό όποίον 

aνέρχεται τώρα εiς 100.000 aνδρών ύπό τά δπλα. Περίπου 
τά 30% τοϋ συνόλου των δαπανών τοϋ έλληνικοϋ προϋπο
λογισμοϋ διατίθενται διά στρατιωτικούς σκοπούς. 

»Εlναι δύσκολον νά κ ρίνη τις κατά πόσον αί ύφιστάμε

ναι έλληνικαί δυνάμεις καί στρατιωτικαί δαπάναι εναρμο

νίζονται καλώς πρός τάς aνάγκας τής ' Ελλάδος, aπό aπό
ψεως aσφαλείας, ίiν δέν tχη τις περισσότερα στοιχεία ώς 

πρός τό ϋψος καί τό είδος τής εξωτερικής βοηθείας ijτις θά 

παρείχετο εν περιπτώσει πολέμου, καί dνευ περαιτέρω με
λέτης πρός εξακρίβωσιν τοϋ κατά πόσον αί επί τοϋ παρόν

τος ύπό τής 'Ελλάδος καταβολλόμεναι προσπάθεια ι, εiς 

τόν στρατιωτικόν τομέα, aποτελοϋν η όχι ύπεράγαν επα

χθή επιβάρυνσιν επί τfjζ οiκονομίας τής χώρας . 

>>'Η μαχητική ίκανότης των έλληνικών δυνάμεων είναι 

καλή. Δέν ύπάρχουν, δμως, aρκετά εiδικώς εκπαιδευθέντα 

στελέχη, ύφίσταται δέ καί tλλειψις ώρισμένου στρατιωτι

κοϋ ύλικοϋ. 

>>'Η Μικτή 'Ομάς Στρατιωτικής Βοηθείας ' Ηνωμένων 

Πολιτειών εν ' Ελλάδι καταβάλλει προσπαθείας πρός ενί

σχυσιν καί εκσυγχρονισμόν τών έλληνικών δυνάμεων καί, 
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γενικώς, πρός κατοχύρωσιν τών προγενεστέρων πρός τοϋ

το "επενδύσεων" εκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

)) 'Η εκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών παρεχομένη 
πρός τήν 'Ελλάδα βοήθεια διά στρατιωτικούς κυρίως σκο

πούς aντιπροσωπεύει περίπου τά 90% τής δλης ηδη παρε
χομένης εκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών βοηθείας 

πρός τήν 'Ελλι.iδα, τόσον ύπό μορφήν διατιθεμένου εις 

δολλάρια συναλλάγματος δσον καί ύτiό μορφήν εσόδων εις 

έγχώριον νόμισμα. 'Η στρατιωτική βοήθεια παρέχεται 

ύπό μορφήν εϊτε τελικώς επεξειργασμένου ύλικοϋ καί αν

ταλλακτικών, εϊτε ύπό μορφήν εσόδων εις έγχώριον νόμι

σμα εκ τής πωλήσεως γεωργικών προϊόντων τά όποία δια

τίθενται διά τήν κάλυψιν τών Ι:λληνικών στρατιωτικών δα

πανών. Μέρος τών τελευταίων αύτών πιστώσεων, θεωρού

μεναι ώς αμυντική βοήθεια, εχορηγήθη ύπό μορφήν δα

νείωy. 

)) 'Η 'Ελλάς εχει ελλειψιν παραγωγικών πηγών διά τήν 
liμυνάν της καί δυνατοτήτων παραγωγής τών περισσοτέ

ρων είδών. Οϋτω, ή 'Ελλάς είναι ύποχρεωμένη νά εξαρτά

ται ό.πό τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας δι' δλα σχεδόν τά έπε

ξειργασμένα εϊδη καί ανταλλακτικά. 

)) 'Η 'Ελλάς πιθανώς θά περιέκοπτε τάς στρατιωτικάς 
της δαπάνας liν εμειοϋτο σημαντικώς ή πρός αύτήν μή 

στρατιωτική βοήθεια, καί θιi έχρησιμοποίει τούς εν λόγφ 
πόρους δι' οικονομικούς σκοπούς. 

))Β. Είσηγήσεις: 

))Δέον δπως διεξαχθή ενδελεχής μελέτη πρός τόν σκο

πόν δπως εξασφαλισθή ή εναρμόνισις τών διά τής στρατι

ωτικής βοηθείας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών επιδιωκομέ

νων σκοπών πρός τούς σκοπούς τοϋ ΝΑΤΟ. 

))Δέον δπως έκπονηθοϋν πλέον μακρόπνοα σχέδια διά 

νά έξασφαλισθή δτ~ οί ύπό τοϋ ΝΑΤΟ καθοριζόμενοι διά 
τήν 'Ελλάδα σκοποί είναι ρεαλιστικοί καί όρθοί, ό.πό τής 

πλευράς τής /;λληνικής οικονομίας. 

))Τό σύνολον τής κυρίως στρατιωτικής βοηθείας δέον 

δπως χορηγήται ύπό μορφήν δωρεών, περιλαμβανομένης 

καί τής ό.μυντικής βοηθείας, είς δν βαθμόν αϋτη έξακολου

θεί νά έξυπηρετή στρατιωτικούς σκοπούς. 
))Δέον δπως καταβληθή πάσα δυνατή προσπάθεια πρός 

παροχήν βοηθείας εις τήν 'Ελλάδα διά τήν έκπαίδευσιν 

είδικευμένου τεχνικοϋ προσωπικοί) τό δποίον είναι aπα

ραίτητον διά τάς στρατιωτικάς της δυνάμεις)) 130 • 

Οί επάλληλες παρατηρήσεις πού διατυπώθηκαν, 

άπό τήν άμερικανική πλευρά, μέ τήν ευκαιρία τής 

έκθέσεως "Αρμουρ καί τών δηλώσεων Γκρίσμερ, θά 

διασταυρωθοϋν, μετά τήν πάροδο ένός μηνός, μέ τή 

διευκρινιστική άνακοίνωση εκπροσώπου τής 'Αμε

ρικανικής 'Υπηρεσίας Βοηθείας σέ σχέση μέ τή χο

ρήγηση ενισχύσεως πρός τήν 'Ελλάδα: 

«Διά τών μελετωμένων διαρρυθμίσεων δέν θά μειωθή 

οϋτε ή στρατιωτική, οϋτε ή οίκονομική βοήθεια έν τφ συνό

λφ της, ό.λλ, αντιθέτως, μελετάται ή διάθεσις πι;ρισσοτέ

ρων άμερικανικών κεφαλαίων, τά όποία θά συντελέσουν 

εις τήν τήρησιν τής νομισματικής σταθερότητος καί τήν 

περαιτέρω ό.νάπτυξιν τής Ι:λληνικής οίκονομίας ύπό οίον

δήποτε τρόπον καί μορφήν καί liν διατεθοϋν ταϋτα. Μεγα-

λυτέρα εμφασις θά δοθή εις τήν ό.νάπτυξιν τών πλουτοπα

ραγωγικών πηγών . 'Η εμπιστοσύνη πρός τήν 'Ελλάδα εί

ναι aπεριόριστος. 'Η χρησιμοποίησις τής άμερικανικής 

βοηθείας ύπό τής ελληνικής Κυβερνήσεως ύπήρξεν aρί

στη καί δι, αύτό τά αποτελέσματα i'jσαv ίκανοποιητικά 

τόσον διά τόν /;λληνικόν λαόν, δσον καί διά τήν ό.μερικα

νικήν Κυβέρνησιν))ιJι. 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

'Ισχυρός σεισμός, γιά τρίτη φορά στό διάστημα 

τριετίας, πλήττει περιοχές τής Θεσσαλίας - ίδιαί

τερα τήν περιφέρεια Μαγνησίας άλλά καί τήν περιφέ

ρεια Λαρίσης. 

·Ο πρωθυπουργός, μόλις πληροφορήθηκε τό γε

γονός, εδωσε όδηγίες γιά τή λήψη των πρώτων μέ

τρων καί διέταξε τό διοικητή τής Στρατιί'iς καί τίς 

κατά τόπους άρχές τ&,ν νομών Μαγνησίας καί Λαρί

σης νά σπεύσουν στό χώρο τής καταστροφής, προ

κειμένου νά συναγάγουν επιτόπου τίς άναγκαίες δια

πιστώσεις γιά τό μέγεθος τής καταστροφής καί τόν 

τρόπο άντιμετωπίσεώς της. τέλος, άφοϋ πήραν μέ

ρος σέ εκτακτη σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του καί 

μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου καί μελών τής 

Κυβερνήσεως, οί ύφυπουργοί 'Υγιεινής καί Οίκι

σμοϋ, I. Ψαρρέας καί Τ. Τριανταφυλλάκος, κατευ
θύνθηκαν στίς σεισμόπληκτες περιοχές, προκειμέ

νου νά συντονίσουν τίς ένέργειες γιά τήν ι'iμεση πε

ρίθαλψη τών θυμάτων. Μέ άπόφαση τής Κυβερνή

σεως, έξάλλου, δόθηκε στίς νομαρχίες Μαγνησίας 

καί Λαρίσης άπεριόριστη πίστωση γιά τήν παροχή 

τροφίμων στούς σεισμοπαθείς. 

Ό Κ. Καραμανλής έπέβλεψε, κατά τίς έπόμενες 

ήμέρες, τήν εφαρμογή των μέτρων γιά τήν προσωρι

νή στέγαση σέ σκηνές, τήν τροφοδοσία καί τήν 

ύγειονομική περίθαλψη τών κατοίκων τών σεισμό

πληκτων περιοχών, ενω ταυτόχρονα εδωσε εντολή 

νά συγκεντρωθοϋν στό ύπουργείο Οίκισμοϋ τά άπα

ραίτητα στοιχεία γιά νά εχει ή Κυβέρνηση πλήρη 

καί άντικειμενική είκόνα τής καταστάσεως καί των 

ενδεδειγμένων μέτρων γιά τήν επανεγκατάσταση τών 

άστέγων. ·Η γενική κατάσταση πού άνέκυψε άπό τή 

θεομηνία εξετάστηκε καί σέ νέα εuρεία σύσκεψη, 

ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ καί μέ τή συμ

μετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τοϋ 

προέδρου τής Βουλής, τών ύπουργών Συντονισμοϋ, 

Οίκονομικών, 'Εθνικής 'Αμύνης, Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων, Κοινωνικής Προνοίας, ι'iνευ Χαρ

τοφυλακίου, Γ. Κασιμάτη, καί τών ύφυπουργών Ν. 

Μάρτη, Τ. Τριανταφυλλάκου, I. Ψαρρέα καί Δ. Μα
νέντη.- Οί προκαταρκτικές άποφάσεις γιά τήν ι'iμεση 

άντιμετώπιση τής καταστάσεως εντοπίστηκαν στήν 

επίσπευση τοϋ εργου τής άνοικοδομήσεως, τή σύ

σταση, μέ συμμετοχή άξιωματικών τοϋ μηχανικοϋ, 

πολυπληθών συνεργείων τεχνικών γιά τήν ταχύτερη 
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άπογραφή τών ζημιών καί τήν κατ' άπόλυτη προτε

ραιότητα άνέγερση τών σχολικών κτιρίων τής ύπαί

θρου. 

Στίς 23 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής περιηγήθηκε 
τίς σεισμόπληκτες περιοχές καί εξέτασε επί τόπου 

τή γενική κατάσταση καί τόν τρόπο εφαρμογής τών 

κυβερνητικών μέτρων. · Ο πρωθυπουργός, συνοδευό

μενος άπό τόν πρόεδρο τής Βουλής, τόν ύπουργό 
Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, Γ. Ράλλη, καί 

τόν ύφυπουργό Οίκισμου, Τ. Τριανταφυλλάκο, επι

σκέφθηκε τίς πόλεις Βόλο, Λάρισα, Φάρσαλα, Βελε

στίνο, 'Αγχίαλο, καθώς καί τά περισσότερα άπό τά 

σεισμόπληκτα χωριά. 'Ενημερώθηκε άπό τό διοικη

τή τής Στρατιάς καί τίς στρατιωτικές άρχές τής πε

ριοχής, τούς νομάρχες, τούς δημάρχους καί τούς 

προέδρους τών Κοινοτήτων, καθώς καί άπό τίς άρμό

διες τεχνικές ύπηρεσίες γιά τή μετασεισμική κατά

σταση καί ύποσχέθηκε τήν άμέριστη συμπαράσταση 

του Κράτους, χωρίς νά παραλείψει νά ύπογραμμίσει 

οτι στήν άνοικοδόμηση οφείλει νά βοηθήσει καί ό 

λαός - συγκεκριμένα, οτι «ή άνοιιωδόμησις δέν εί

ναι μόνο ζήτημα χρημάτων, άλλά χρειάζονται καί 

τεχνικά καί άλλα μέσα καί άπαιτείται άκόμη ή πρό

θυμος συμβολή τού λαού διά νά άχθή είς πέρας τό , 

μέγα &ργο τής άνοικοδομήσεως;;. Πρόθεση τής Κυ

βερνήσεως -δήλωσε στή συνέχεια- είναι νά γίνει 

ή εναρξη τής άνοικοδομήσεως πρίν άπό τό χειμώνα. 

Στίς πόλεις πού επισκέφθηκε, ό πρωθυπουργός 

εγινε άντικείμενο θερμών λαϊκών εκδηλώσεων, ενώ 

οί τοπικοί παράγοντες εξέφρασαν τίς ευχαριστίες 

τους γιά τό άμεσο καί 'άποτελεσματικό ενδιαφέρον 

τής Κυβερνήσεως ύπέρ τών σεισμοπλήκτων. Στό Βό

λο, οπου τόν προσφώνησε ό δήμαρχος τής πόλεως, 

δέχτηκε επιτροπές καί εκπροσώπους οργανώσεων, 

άκουσε τίς άπόψεις τών άρχών καί συνεργάστηκε μέ 

τίς στρατιωτικές ύπηρεσίες. Μέ τήν άφορμή αυτή 

είχε τήν ευκαιρία νά συγχαρεί τούς κατοίκους τής 

περιοχής γιά τό άριστο ηθικό τους καί νά τούς δια

βεβαιώσει οτι τό Κράτος θά συνεχίσει τό εργο του μέ 

τόν ίδιο ρυθμό· καί κατέληξε: 

<ιΔέν γνωρίζω άν αί εκδηλώσεις, τών όποίων εγε

νόμην άντικείμενον είς τήν πόλιν σας, άποτελούν 

τήν άναγνώρισιν τού &ργου μου, εκείνο δμως τό 

όποίον γνωρίζω είναι δτι αί εκδηλώσεις αύταί άπα

δεικνύουν τήν ζωτικότητα τού λαού τού Βόλου καί τό 

ύψηλόν φρόνημα τό όποίο ν διατηρεί, &πει τα άπό τήν 

καταστροφή. Θά μελετήσω τά ύπομνήματά σας καί 

θά διαμορφώσω καί ό ϊδιος μίαν είκόνα τής δλης 

καταστάσεως. Δι' αύτό, άλλωστε, 1]λθον εδώ. 'Έν 

πράγμα &χω νά σaς διαβεβαιώσω: 'Ότι ή Κυβέρνη

σις, δ πως είς τό παρελθόν, &τσι καί τώρα θά πράξη τό 

καθήκον της. Θά κάμη δ, τι εlναι δυνατόν διά νά άνα

Ι[Ουφίση τούς πληγέvτας καί διά νά άποκαταστήση 

τάς ζημίας, άλλά δέν πρέπει δλα νά τά περιμένετε 

άπό τό Κράτος, διότι δένε/ναι μόνον θέμα χρημάτων 

ή άνοικοδόμησις, εlναι καί ζήτημα τεχνικής επαρ

κείας, ε/ναι άκόμη καί θέμα βοηθείας άπό τούς ϊδιους 

τούς ενδιαφερομένους. 'Ελπίζω δ τι θά ύπερνικήσω

μεν δλας τάς δυσκολίας. 'Από σaς δέν ζητώ παρά 

προθυμίαν καί ύπομονήν. Θά εξετάσω δλα τά ζητή

ματα κατά σειράν σπουδαιότητος καί εν τφ πλαισίφ 

τών μέσων τά όποία διαθέτομεν, θά πράξωμεν κάθε τι 

διά νά τά ίκανοποιήσωμεν. Θά σaς βοηθήσω καί βο

ηθήστε καί σείς τόν έαυτόν σας, διά νά ξαναδήτε τήν 

πόλιν σας καί τήν περιοχήν σας εύημερούσας;;. 

'Ανάλογα ζωηρές ήταν καί οί εκδηλώσεις τών κα

τοίκων τής Λάρισας, δπου ό Κ. Καραμανλής είχε 

συνεργασία μέ τό δήμαρχο τής πόλεως καί εκπρο

σώπους τοπικών οργανώσεων. «Ή Κυβέρνησις θά 

πράξη τό καθήκον της», διαβεβαίωσε τούς συνομι

λητές του. «Θά διαθέση, πέραν τής οίκοvομικής βο
ηθείας, ύλικά, μηχανικούς, άρχιτέκτονας, στρατόν 

καί είδικά τμήματα μηχανικού διά τήν άνοικοδόμη

σιν;;. 

Τά πρώτα συμπεράσματα άπό τήν προσωπική 

επίσκεψη του πρωθυπουργου στή σεισμόπληκτη πε

ριοχή συνοψίζονταν στήν επισήμανση οτι τό εργο 

τής άνοικοδομήσεως, πρίν άπό τήν τελική του φάση, 

θά περάσει καί άπό όρισμένα προκαταρκτικά στάδια: 

Πρώτον, θά όλοκληρωθεί σέ διάστημα ήμερών ή κα

ταγραφή τών κτιρίων πού εχουν ύποστεί σοβαρές 

ζημιές η καταστράφηκαν· δεύτερον, γεωλόγοι καί 

άλλοι άρμόδιοι θά ύποδείξουν τούς χώρους άνοικο

δομήσεως γιά τά χωριά πού καταστράφηκαν καθολι

κά· τρίτον, οί εiδικοί θά άποφανθουν γιά τήν καταλ

ληλότητα τών τύπων τών οiκιών καί τών δομικών 

ύλικών. 'Η μελέτη τών στοιχείων αυτών θά γίνει πα

ράλληλα, ώστε νά επακολουθήσει τάχιστα ή όριστι

κή άνοικοδόμηση μέ τή συνεργασία Κράτους καί 

λαου. Πρόθεση τής Κυβερνήσεως είναι νά όλοκλη

ρωθεί ή άνοικοδόμηση πρίν άπό τό χειμώνα καί γιά 

τό σκοπό αυτό θά καταβληθουν ολες οί ενδεδειγμέ

νες προσπάθειες. 

Πράγματι, λίγες ήμέρες μετά τήν ε7\άνοδό του 

στήν 'Αθήνα, στίς 27 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής 
συγκάλεσε ύπό τήν προεδρία του σύσκεψη μέ σκοπό 

τή λήψη όριστικών άποφάσεων γιά τήν άνοικοδό

μηση τών σεισμοπλήκτων περιοχών τής Θεσσαλίας. 

Στή σύσκεψη ελαβαν μέρος ό πρόεδρος τής Βουλής, 

ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, οί ύπουργοί Συv

τονισμου, Οίκονομικών, 'Αμύνης, Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων, ό ύφυπουργός Οiκισμου, ό διοι

κητής τής Α' Στρατιάς καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί 

παράγοντες. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τών ύπεύθυνων 

ύπηρεσιών, οί συνολικές οίκοδομικές ζημίες συμπο

σουνται σέ 9.000-9.500 κατεστραμμένες οiκίες στήν 
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ϋπαιθρο καί 1.500 στίς πόλεις, χωρίς νά ύπολογίζον
ται τά κατεστραμμένα έργοστάσια, καπναποθήκες ή 

δημόσια καταστήματα. Μέ βάση αύτά τά δεδομένα, 

ύπολογίζεται δτι γιά τήν άντιμετώπιση των ζημιών 

θά άπαιτηθεί δαπάνη 450-500 έκατ. δρχ., θά έφαρμο
στεί τό σύστημα αύτοστεγάσεως καί στή διάρκεια 

τοϋ ετους 1957 ύπολογίζεται νά άνεγερθοϋν 5.000 άν
τισεισμικές οίκίες. Σημειωτέον δτι άπό τήν ύπηρε

σία Οίκισμοϋ εγινε γνωστό δτι, μέχρι τή λήξη τοϋ 
ετους 1957, ή δαπάνη γιά τίς σεισμόπληκτες περιο
χές άπό τόν Αuγουστο 1953, χωρίς νά προσμετρών
ται οί συνέπειες άπό τούς τελευταίους σεισμούς τής 

Θεσσαλίας, προβλέπεται νά φθάσει τά 2.250 έκατ. 
δρχ. ή 75 έκατ. δολλάρια. 'Ενόψει της συγκεκριμέ
νης αύτfiς καταστάσεως, οί δριστικές κυβερνητικές 

άποφάσεις συνοψίζονταν στή σύσταση στρατιωτι

κής διοικήσεως άνοικοδομήσεως σεισμοπλήκτου 

Θεσσαλίας, στήν όποία, κατάλληλα ένισχυμένη, 

άνατέθηκε ή έκτέλεση των εργων τής άνοiκοδομή
σεως τήν πρόβλεψη της άποπερατώσεως τοϋ δλου 

εργου τής άνοικοδομήσεως έντός διετίας (άνέγερσις 

5.000 οίκημάτων ώς τόν Δεκέμβριο 1957)· τήν άρωγή 
γιά τούς σεισμοπλήκτους της ύπαίθρου μέ 26.000 
δρχ. γιά κάθε μόνιμο κάτοικο, ίδιοκτήτη κατεστραμ

μένης οίκοδομής άπό τό σεισμό. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μή\ίυμα πρός τόν 
'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ενα ετος μετά τή σύλληψη 

καί τήν έξορία του στίς Σεϋχέλλες: 

«'Επί τfj συμπληρώσει έτους άπό τής συλλήψεως 

καί έξορίας Σας, έπιθυμώ νά Σiiς έκφράσω τήν εΙλι

κρινή συμπάθειαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά 

τό πρόσωπόν Σας καί διά τούς συνεργάτας Σας. 

»Είς τήν ίστορίαν του έθνους μας οί Ίεράρχαι 

πάντοτε προεβάδιζον εiς τούς έθνικούς άγώνας καί 

τάς έθνικάς θυσίας. Εlσθε άξιος συνεχιστής τής μα
κρiiς αvτής παραδόσεως. 

''Εlσθε, όμως, ταυτοχρόνως καί άγωνιστής είς 
τήν ύπηρεσίαν τών ίδεών έκείνων, αί δποίαι άναγνω

ρίζονται ώς άπαραίτητοι όροι διά τήν θεμελίωσιν 

ένός έλευθέρου, είρηνικου καί πολιτισμένου κόσμου, 

άκόμη καί άπό έκείνους οί όποίοι πολλάκις δέν τούς 

έφαρμόζουν. 

» ΗΕχομεν κοινήν τήν πίστη ν ότι, άνεξαρτήτως 
τών φάσεων καί τών δυσχερειών, άπό τάς δποίας θά 

διέλθη δ άγών του κυπριακου λαου, θά εϋρη ούτος τήν 

τελική ν του δικαίωσιν, άρκεί νά έχωμεν τήν σύνεσιν, 

τήν ύπομονήν καί τήν έμμονήν, τήν δποίαν τοιαύτης 

φύσεως άγώνες άπαιτουν. Πιστεύομεν καί εvχόμεθα 

ότι θά τύχη τό ταχύτερον έφαρμογής ή άπόφασις του 

ΟΗΕ καί ότι θά έπανέλθητε έκ τής έξορίας, ίνα συ

νεχίσητε είς τήν θέσιν, είς τήν δποίαν έτάχθητε, τό 

έθνικόν καί χριστιανικόν Σας έργον''-

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως δεκαετίας 

άπό τή διακήρυξη τοϋ «Δόγματος Τρούμαν», ό πρω

θυπουργός, Κ. Καραμανλής, άπευθύνει μήνυμα στόν 

πρόεδρο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών: 

«Συμπληρουται δεκαετία άφ' ής αί ΗΠΑ άνέλα

βον τήν πρωτοβουλίαν νά ένισχύσουν δι' όλων τών 

δυνατών μέσων τήν τότε σκληρώς άγωνιζομένην διά 

τήν έλευθερίαν της 'Ελλάδα. Μέ τήν πάροδον του 

χρόνου κατέστη πλέον φανερόν τό νόημα τής ση

μαντικής αvτής άποφάσεως τής Κυβερνήσεώς σας. 

Δέν έπρόκειτο περί συνήθους παροχής ύλικής βοη

θείας είς κινδυνεύουσαν φιλικήν χώραν. 'Επρόκειτο 

περί τής καθιερώσεως μιiiς νέας μορφής άλληλεγγύ

ης εlς τάς διεθνείς σχέσεις καί περί του τρόπου άσκή

σεως ήγετικου ρόλου, άπό μέρους μιiiς μεγάλης δυνά-

μεως. Ή Έλλάς, χάρις εlς τήν πολιτικήν αvτήν κα

τώρθωσε, άξιοποιουσα τάς iδίας δυνάμεις, νά διαφυ
λάξη τήν έθνικήν της άνεξαρτησίαν καί προχωρήση 

είς τήν άνασυγκρότησίν της. Καί σήμερον, άκόμη, 

χάρις είς τήν συνεχιζομένην αvτήν βοήθειαν, άποτε

λεί παράγοντα άσφαλείας καί τάξεως είς τήν τεταρα

γμένην περιοχήν τής Μέσης 'Ανατολής. 'Ο έλληνι

κός λαός, μνήμων όλων αvτών τών γεγονότων, έκφρά

ζει πρός τόν λαόν τής Μεγάλης 'Αμερικανικής Δη

μοκρατίας δι ' έμου τά αΙσθήματα τής βαθείας άνα
γνωρίσεως καί τής είλικρινους φιλίας». 

'Επίσης, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε πρός τόν 

ίδιο τόν Χάρρυ Τρούμαν τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Επί lOtJ έπετείφ διακηρύξεως Δόγματος Τρού
μαν έλληνική Κυβέρνησις καί έλληνικός λαός έπι

θυμουν άνανεώσουν αΙσθήματά των άναγνωρίσεως 

καί ευγνωμοσύνης πρός ύμiiς δι, άναληφθείσαν 

ίστορικήν πρωτοβουλίαν. Βοήθεια Δόγματος Τρού

μαν οχι μόνον παρέσχεν άπαραίτητα ύλικά έφόδια 

είς μαχόμενον έλληνικόν έθνος νά προασπίση άνε

ξαρτησίαν καί άκεραιότητά του κaί νά άνασυγκροτή
ση καταστραφεί σαν έκ του πολέμου οίκονομίαν του, 

άλλά καί έκφράζει έμπράκτως τήν προσήλωσιν τών 

δύο λαών είς τά κοινά ίδεώδη τής έλευθερίας καί τής 

δημοκρατίας. 

»Τούς καρπούς τής γενναιόφρονος έκείνης πρω

τοβουλίας άπολαμβάνουν εiσέτι άπό κοινου λαοί 

'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής καί 'Ελλάδος 

κατά τήν σημερινή ν έπέτειον, καθ' fίν έκφράζομεν 

πρός ύμiiς τάς θερμοτάτας εvχαριστίας καί προσωπι

κάς εvχάς μαφλ 

τέλος, δ πρωθυπουργός εκαμε, μέ τήν ίδια εύκαι

ρία, καί τίς άκόλουθες δηλώσεις: 
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«Πρό δεκαετίας άκριβώς τό έλληνικόν lθνος, μό

λις έξελθόν άπό τάς ταλαιπωρίας του πολέμου καί 

τής πρώτης κομμουνιστικής έπιθέσεως κατά τών 

'Αθηνών, ύφίστατο άποφασιστικήν καί θανάσιμον 

τήν φοράν αύτήν έπίθεσιν του κομμουνισμου. Κατά 

τήν κρισιμωτέραν στιγμήν του άγώνος, κατά τόν 

όποίο ν ή ·Ελλάς εύρέθη ιΊοπλος καί άβοήθητος καί 

άπό τήν εκβασιν του όποίου έκρίνετο ή ϋπαρξίς της, 

αί Ήνωμέναι Πολιτείαι, διά του τότε προέδρου των 

Χάρρυ Τρούμαν, έξήγγειλαν τήν άπόφασίν των νά 

βοηθήσουν τήν χώραν μας. 'Η βοήθεια αϋτη, οίκο

νομική καί στρατιωτική, έξεδηλώθη ιΊμεσος καί έπέ

τρεψεν είς τόν μαχόμενον στρατό ν μας καί τόν δοκι

μαζόμενον λαόν μας νά ύπερνικήσουν ενα άπό τούς 

μεγαλύτερους κινδύνους πού ήπείλησαν ποτέ τήν 

·Ελλάδα κατά τήν μακραίωνα ίστορίαν της. ·Η βοή-

θεια αϋτη τών Ήνωμένων Πολιτειών, όργανωθείσα 

εκτοτε έπί εύρυτέρων βάσεων καί συvεχιζομένη μέ
χρι σήμερον, ύπεβοήθησε μεγάλως τήν άνάπτυξιν 

τής δραστηριότητος του λαου μας καί τήν άνασυγ

κρότησιν τής οίκονομίας μας. 

»'Ο έλληνικός λαός ε{ ναι λαός ύπερήφανος καί 

γνωρίζει δτι ιΊνευ τών ίδικών του προσωπικών θυσι

ών καί του συνεχους μόχθου του ούδέν θά κατωρθου

το. 'Αλλά εlναι καί λαός lντιμος καί δέν δύναται 

παρά νά άναγνωρίζη καί νά έκτιμii τήν aξίαν τής 

παρασχεθείσης βοηθείας καί τήν aποφασιστική ν της 

έπίδρασιν έπί τής ζωής καί του μέλλοντος του 

lθνους. Χάρις είς τάς άρετάς του αύτάς, τά αίσθήμα

τά του lναντι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών παρέμειναν 

καί_θά παραμείνουν σταθερώς είλικρινή καί φιλικά, 

ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι κατά τόν τελευταίον 

καιρόν. είς ζητήματα, τά όποία τόν συγκινουν, δέν 

ήτα πλήρης ή aνταπόκρισις τής πολιτικής τών 

Ήνωμένων Πολιτειών πρός τάς έπιδιώξεις του. 
» v Αλλωστε, τά αίσθήματα αύτά άντλουν τήν δύ

ναμίν των καί άπό τήν ήθικήν καί πνευματικήν συγγέ

νεια ν τών δύο λαών καί άπό τήν ταυτότητα τών ίδεω

δών έκείνων, τά όποία J!ροσδιορίζουν τήν θέσιν τών 

έθνών είς τήν πορείαν τής Ίστορίας. 

))Τό έλληνικόν lθνος, έπωφελούμενον τής συμ

πληρώσεως μιiiς δεκαετίας, άφ' ής αί δύο χώραι συ

νεδέθησαν στενdτατα, διαδηλώνει καί πάλιν τήν πί
στιν του είς τά κοινά αύτά ίδεώδη, ύπέρ τών όποίων 

ήγωνίσθησαν καί άγωνίζονται οί δύο λαο6λ 

Μέ τό ϊδιο πνεϋμα χαιρέτισε τήν έπέτειο τοϋ «Δό

γματος Τρούμαν», άπό τή θέση τής άξιωματικής άν

τιπολιτεύσεως, καί τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. 
Μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου, ό πρόεδρος 'Αι

ζενχάουερ άπέστειλε θερμό τηλεγράφημα στό βασι

λέα Παϋλο, ό βοηθός ύπουργός τών 'Εξωτερικών Ρά

ουντρυ εκαμε σχετικές δηλώσεις στόν τύπο καί ό 

ύποστράτηγος Μπώντερ, άρχηγός τής Μεικτής 

'Ομάδος Στρατιωτικής Βοηθείας 'Ηνωμένων Πολι

τειών, άπηύθυνε στόν άρχηγό τοϋ ΓΕΕΘΑ έπιστολή 

μέ τήν όποία έξαίρει τίς παραδοσιακές άρετές καί 

τήν πρόσφατη πρόοδο τών έλληνικών ένόπλων δυνά

μεων. Παράλληλα, οί πρόεδροι 'Αιζενχάουερ καί 

Τρούμαν άπηύθυναν στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό εύ

χαριστήριες έπιστολές γιά τά τηλεγραφήματα πού 

τούς είχε άπευθύνει 132 . 

11-15 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Μέ τήν ένεργό συμμετοχή τοϋ πρωθυποιφγοϋ, Κ. 

Καραμανλή, διεξάγεται στή Βουλή εύρεία συζήτηση 

γιά τό κυπριακό ζήτημα, μέ άφορμή τρείς συνολικά 

προτάσεις δυσπιστίας πού κατατέθηκαν άπό μερίδα 

βουλευτών τfjς άντιπολιτεύσεως- ή πρώτη τοϋ Δη

μοκρατικοί) κόμματος καί ή δεύτερη τοϋ κόμματος 

τών Φιλελευθέρων. Οί προτάσεις έπικαλοϋνταν, ει

δικότερα, τόν ωiστοχον χειρισμόν τοϋ κυπριακοϋ 

ζητήματος, συνεπεί~ τοϋ όποίου ή Γενική Συνέλευ

ση τών 'Ηνωμένων 'Εθνών άπέκρουσε διά τfjς προ

σφάτου άποφάσεώς της τήν άσκησιν, έντός τακτfjς 

καί εύλόγου προθεσμίας, τοϋ δικαιώματος τfjς αύτο

διαθέσεως τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ» καί τήν «έγκατάλει

ψιν τfjς πολιτικής τfjς αύτοδιαθέσεως τοϋ κυπριακοϋ 

λαοϋ». 

Πρώτος άγορητής, ό Γ. Παπανδρέου, συναρχη

γός τοϋ κόμματος Φιλελευθέρων, έντόπισε τό κύριο 

θέμα τfjς προτάσεως δυσπιστίας στήν εύθύνη τfjς 

Κυβερνήσεως γιά τή διαχείριση τοϋ έθνικόϋ θέμα

τος . 'Η 'Ελλάς κατέθεσε- καλώς, κατά τόν όμιλη

τή -δύο σχέδια άποφάσεως. Τό πρώτο άναφερόταν 

στήν αύτοδιάθεση τοϋ λαοϋ τfjς Κύπρου, τό δεύτερο 

στήν 'Εξεταστική 'Επιτροπή γιά τήν κατάσταση, ή 

όποία ύπάρχει στή Μεγαλόνησο. Καλώς έπίσης είχε 

καί ό πρώτος λόγος τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών 

καί ό άντίλογός του στίς όμιλίες τών έκπροσώπων 

τfjς Μεγάλης Βρετανίας καί τfjς Τουρκίας. «Ξαφνι

κά» δμως κατέφυγε στόν 'Ινδό άντιπρόσωπο, έπικα

λέστηκε τήν έπέμβασή του καί έξεμαίευσε πρότασή 

του, τήν όποία, άφοϋ άποδέχτηκε, άπέσυρε καί τίς 

δύο έλληνικές προτάσεις. 'Ρό κείμενο τfjς ίνδικfjς 

προτάσεως, ώς κείμενο, θυμίζει - ύποστήριξε -τούς 

χρησμούς τών άρχαίων μαντείων, έφόσον καθένας 

δικαιοϋται νά δώσει τήν έρμηνεία τfjς άρεσκείας του. 

'Αναλύοντας τό περιεχόμενό της, έπεσήμανε δτι <ωύ

δαμοϋ άναφέρεται ή λέξις αύτοδιάθεσιψ καί υποστή

ριξε δτι ό 'Έλληνας υπουργός τών 'Εξωτερικών έγ

κατέλειψε τήν άρχή τfjς αύτοδιαθέσεως. 'Αντίθετα, 

δέν άποκλείστηκαν οί τριμερείς διαπραγματεύσεις, 

δπως υποστηρίζει ή Κυβέρνησις, καί τό Κυπριακό 

εχει καί πάλι καταστεί έσωτερικό θέμα τfjς Μεγάλης 

Βρετανίας: τό Λονδίνο άναλαμβάνει τήν πρωτοβου

λία καί τήν εύθύνη νά συζητήσει μέ τούς κατοίκους 
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τής Κύπρου. τέλος, άναγνώρισε δτι τό έθνικό θέμα 

εχει προσλάβει διεθνές ένδιαφέρον, τό όποίο δμως 

άπέδωσε όχι στίς ένέργειες τής έλληνικής Κυβερνή

σεως, άλλά στόν άγώνα τής ΕΟΚΑ, τήν έξορία του 

Μακαρίου καί τό πραξικόπημα τής 'Αγγλίας καί τής 

Γαλλίας στό Σουέζ. 

Μετά τόν άρχηγό τ&ν Φιλελευθέρων, δ ύπουργόζ 

τ&ν 'Εξωτερικών άνέλυσε τήν έλλ ηνική στάση κατά 

τή συζήτηση τής προσφυγής στά 'Ηνωμένα ~Εθνη: 

«Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών δέν εlναι δικα

στήριον, δέν δικάζει βάσει νόμων καί βάσει νομολογίας. 

Εlναι μία παγκόσμιος πολιτική κονίστρα, είς τήν δποίαν 

συγκεντροuνται όλα τά εθνη του κόσμου καί όπου συγκρού

ονται τά συμφέροντα όλων τών έθνών. Εις αύτήν γίνεται 

κυρίως ή προβολή τών θεμάτων. 'Εκείνο τό δποίον δύνα

ται νά προέλθη άπό αύτήν τήν κονίστραν, εlναι μία ήθική 

καί πολιτική πίεσις διά τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων. 

Μόνον αύτό έπιτελεί δ 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»'Η άπόφασις, έφ' όσον εΙ ναι καλή άπόφασις, εΙ ναι 

καί αύτή χρήσιμος, διότι, πέραν τής ήθικής πίστεως, τήν 

δποίαν δημιουργεί έντός των 'Ηνωμένων 'Εθνών, άσκεί 

πίεσιν καί έπί τής Κυβερνήσεως τής ύπολόγου χώρας. 

»"Αν, έν πλήρει γνώσει τής καταστάσεως αύτής, ή έλ

ληνική Κυβέρνησις προσέφυγε διά τό Κυπριακόν είς τά 

'Ηνωμένα "Εθνη, προσέφυγε, διότι δέν εlχεν άλλην δδόν 

διά νά βοηθήση τό θέμα, προσέφυγε, διότι τό έπίμονον 

αίτημα τοu κυπριακοί> λαοί> διά τήν αύτοδιάθεσίν του, δέν 

ήτο δυνατόν νά προωθηθή κατ' aλλον τρόπον. 

»'Έντονοι ένέργειαι τών Κυπρίων, προειδοποίησις τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως περί δυσμενών έξελίξεων, ύπαι

νιγμοί διακεκριμένων άντιπροσώπων είς τά 'Ηνωμένα 

'Έθνη, δλα είς μάτην έγένοντο. Δέν ύπήρχεν ούδεμία άν

ταπόκρισις, καί δι' αύτό ή έλληνική Κυβέρνησις, μ ή 

εχουσα άλλην διέξοδον, έν πλήρει γνώσει των άδυναμιών 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, μετέβη είς αύτά καί προσέφυγεν 

ύπέρ τών Κυπρίων. 

»Αί δύο έλληνικαί προσφυγαί είς τό παρελθόν δέν εΙ

χον τύχην, θά επρεπε μάλλον νά είπωμεν, εlχον μεγάλην 

άτυχίαν. 

»Τό 1954, μετά μίαν σύντομον συζήτησιν, δηλαδή χω
ρίς σοβαράν προβολήν, ή 'Ελλάς ήναγκάσθη νά ψηφίση 

ύπέρ τής άναβολής λήψεως άποφάσεως διά νά άποφύγη 

τήν άπόρριψιν τής προσφυγής της, καί νομίζω δτι όρθ&ζ 
έψήφισεν, εύρεθείσα πρό άνεπαρκοuς διπλωματικής παρα

σκευής, διότι καταψήφισις του αίτήματος τής αύτοδιαθέ

σεως θά καθίστα σχεδόν άδύνατον τήν νέαν συζήτησιν του 

θέματος. 

»Τό 1955 δέν έστάθη δυνατόν οϋτε νά έγγραφή κάν ή 
προσφυγή, καίτοι τά γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως 

καθίστων τήν θέσιν μας ίσχυροτέραν. 'Εφέτος δλα αύτά 

άπεφεύχθησαν καί ή έγtραφή έγένετο, καί ή συζήτησις 

διεξήχθη καί ή άπόφασις έλήφθη. 

»ΔένεΙ ναι δυνατόν νά σάς έκθέσω δ λ ην τήν συζήτησιν, 

ή όποία διήρκεσεν έπί πέντε ήμέρας. Δύναμαι μόνον νά 

σάς είπω μερικά χαρακτηριστικά. Έν πρώτοις, είχομεν 

συμμετοχήν δμιλητών, ή όποία σπανίως συναντάται είς 

οίονδήποτε θέμα. "Ελαβον μέρος, έπί πλέον ήμών, 52 δμι
ληταί διαφόρων χωρών, ο{ όποίοι μετέσχον έπανειλημμέ

νως είς τάς συζητήσεις. Ήτο τό μεγαλύτερον δυνατόν τό 

δποίον ήδύνατο νά γίνη άπό άπόψεως προβολής. 

»'Ημείς, πέραν τής έπιχειρηματολογίας τήν δποίαν έπέ

βαλεν ή σοβαρότης καί ή φύσις του θέματος, προσπαθή

σαμεν νά δώσωμεν τόνον άξιοπρεπείας, τόνον τόν δποίον 

έπέβαλεν ή ίερότης τής κυπριακής ύποθέσεως. ' Η γενική 
έντύπωσις ήτο άγαθή καί έδημιούργησεν άτμόσφαιραν 

συμπαθείας διά τήν κυπριακήν ύπόθεσιν. 'Αφ' έτέρου δ λα 

τά έπιχειρήματα, τά όποία προεβλήθησαν έναντίον του αί

τήματος τών Κυπρίων κατερρίφθησαν, τινά δέ έξ αύτών 

έγελοιοποιήθησαν πλήρως. Διά νά άντιληφθήτε τό άποτέ

λεσμα τής συζητήσεως, εlναι άνάγκη νά σάς άναφέρω 2-3 
παραδείγματα. Τό έπιχείρημα δτι χρειάζεται άναθεώρησις 

τής συνθήκης τής Λωζάνης διά νά τύχη τής αύτοδιαθέσεως 

δ κυπριακός λαός, εκαμεν έντύπωσιν είς 1:ινας οί όποίοι 
εlναι άντίθετοι πρός τήν άναθεώρησιν οίασδήποτε συνθή

κης. Θά σάς φανή περίεργον, άλλά, έπίσης τό έπιχείρημα 

δτι ή τουρκική μειονότης κατέχει τά 50% τής γής τής Κύ
πρου εκαμε καί αύτό έντύπωσιν. Τοιαuτα έπιχειρήματα τά 

όποία εlχον δημιουργήσει μίαν δυσμενή έντύπωσιν διά τό 

Κυπριακόν, άνετράπησαν καί μερικά κατασυνετρίβησαν. 

'Αλλά πρωτίστως, κατά τάς συζητήσεις έπανειλημμένως 

κατεστήσαμεν σαφές δτι ή 'Ελλάς, έν ούδεμιι} περιπτώσει 

εlναι δυνατόν νά έγκαταλείψη τό αίτημα τής αύτοδιαθέσε

ως. Ήτο μία διευκρίνησις, ή όποία έπεβάλλετο νά γίνη 

άπό τοu έπισήμου έκείνου Βήματος, ένώπιον τών βλεμμά

των τής παγκοσμίου κοινής γνώμης . 'Εάν άναγνώσητε τά 

πρακτικά είς τά σημείά πού δέν άνέφερεν δ άρχηγός τών 

Φιλελευθέρων, θά ίδητε δτι ή δήλωσις περί αύτοδιαθέσεως 

διετυπώθη 10 φοράς, δτι δηλαδή ή 'Ελλάς δέν θά έγκατα
λείψη ποτέ τό αίτημα τής αύτοδιαθέσεως τών Κυπρίων. 

»'Όταν καθ' δλας τάς πέντε ήμέρας τών συζητήσεων 

έτονίζετο δτι ή 'Ελλάς έν ούδεμιι} περιπτώσει θά έγκατα

λείψη τό αίτημα τής αύτοδιαθέσεως, δταν έτονίσθη, έπί

σης, δτι ή 'Ελλάς, ναί μέν έπιθυμεί τήν φιλίαν τής 'Αγγλί

ας καί τής Τουρκίας, άλλά έάν τίμημα αύτής εlναι ή έγκατά

λειψις τής αύτοδιαθέσεως, ή 'Ελλάς προτιμά τήν αύτοδιά

θεσιν άπό τήν φιλίαν τους, εlναι δυνατόν νά λέγεται καλο

πίστως δτι έγκατελείψαμεν τό αίτημα τής αύτοδιαθέσεως; 

»' Οφείλω, έπίσης, νά άναφερθώ καί είς τό θέμα τών 
άγγλικών κατηγοριών, κατά τάς δποίας ύποβοηθοuμεν, 

όργανοuμεν καί άνεφοδιάζομεν καταλλήλως τόν ενοπλον 

άγώνα τής Κύπρου. 'Ασχέτως τοu ποίαν θέσιν λαμβάνει ή 

'Ελλάς εναντι του κυπριακοί> άγώνος, ή κατηγορία αύτή 

ήτο βαρεία, διότι έξέθετε τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ώς 
παραβιάζουσαν κανόνας διεθνοuς δικαίου, δηλαδή ώς δρ

γανοuσαν κίνημα άντιστάσεως είς έδάφη ξένης έπικρατεί

ας. 

»Αί άγγλικαί κατηγορίαι κατέπεσαν καί άπεκατεστάθη 

οϋτω ή άπόλυτος καλή πίστις τής χώρας μας. Μόλις δ 

άγγλικός τύπος διετύπωσε τάς κατηγορίας αύτάς έκυκλο

φορήσαμεν άφθονον ύλικόν, τό δποίον ήτο ijτοιμασμένον 

μετά μεγάλης προσοχής, περιείχε φωτοτυπίας καί άπθδεί

ξεις καί έπετύχομεν νά πείσωμεν τούς πάντας, δτι ή έλλη

νική Κυβέρνησις δέν εχει άνάμιξιν είς τόν ενοπλον άγώνα 

τής Κύπρου, άσχέτως του τί αΙσθάνεται δι' αύτόν. 

»'Αλλά πέραν αύτών τών γενικών ώφελημάτων, έπετύ-
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χομεν άπό τήν πέμπτην ή μέραν δύο συγκεκριμένα πράγμα

τα. 'Επετύχομεν ή {δέα τής διχοτομήσεως νά έξέλθη βαρύ

τατα τραυματισμένη. ·Η λύσις τής διχοτομήσεως άποτελεί 

ενα των μεγαλυτέρων κινδύνων τής κυπριακής υποθέσεως. 

Λύσις εϋκολος καί ταχεία εθελγε πολλούς καί πρό παντός 

έκείνους, οί όποίοι άναζητοϋν μίαν 'Όίανδήποτε λύσιν'Ό 

·Η λύσις δμως αύτή κατεδικάσθη τόσον άπόλυτα άπό τούς 

άντιπροσώπους, δταν ήκουσαν τά έπιχειρήματά μας, rοστε 

έλπίζομεν δτι δέν θά έμφανισθή πλέον. 

»'Έτερον συγκεκριμένον κέρδος είναι, δτι έπετύχομεν 

νά δικαιολογήσωμεν πλήρως τήν ταχείαν άπόρριψιν τοϋ 

συντάγματος Ράντκλιφ, γεγονός τό όποίον έπεβάρυνε τήν 

θέσιν μας. 

·Η έξωτερική πολιτική, κύριοι, είναι δυστυχώς σύγ

κρουσις τιί>ν συμφερόντων δλων τιί>ν χωρών. 'Όσον καί 

έάν ίκανοποιή τήν άγωνιστικήν διάθεση! δλων μας νά έμ

φανιζώμεθα τυφλά άδιάλλακτοι, έν τούτοις τό νά έμφανίζε

ται κανείς ε{ς τήν έξωτερικήν πολιτικήν τυφλά άδιάλλα

κτος καί μή υπολογίζων καί τάς άπόψεις των άλλων, είναι 

ζημία, πού καταβαραθρώνει τά θέματα. Δι' αύτό ήτο μεγά

λη άνάγκη νά άποδείξωμεν δτι τό σύνταγμα Ράντκλιφ δέν 

τό άποδεχόμεθα, οχι διότι είμεθα άδιάλλακτοι, άλλά διότι 

αί περιοριστικαί έντολαί τάς όποίας είχε λάβει δ "Αγγλος 

συνταγματολόγος ήσαν τοιαϋται, rοστε πράγματι εκαμαν τό 

σχέδιόν του άπαράδεκτον. 

»'Ήδη θά άσχοληθιί> μέ τήν άπόφασιν, διά τήν όποίαν 

χωρίς θριαμβολογίαν, άλλά άντικειμενικιί>ς καί υπερηφά

νως θά όμιλήσω. Θά προβώ ε{ς ώρισμένας διευκρινήσεις 

καί θά έξιστορήσω ώρισμένα γεγονότα. Λόγω ταύτης τής 

φύσεως τοϋ ΟΗΕ, τής πολιτικής φύσεως τοϋ ΟΗΕ, δι' δ λα 

τά θέματα πρό καί τό πολύ κατά τήν συζήτησιν, καταβάλ

λονται πανταχόθεν προσπάθειαι νά έκδοθοϋν άποφάσεις 

συμβιβαστικαί. Είς τήν πολιτικήν αύτήν κονίστραν, ή 

όποία δέν είναι δικαστήριον καί δπου συγκρούονται τά 

συμφέροντα δλων τιί>ν χωρών, αί προσπάθειαι αύταί είναι 

συνεχείς καί έπίμονοι, πρίν άκόμη έμφανισθοϋν πρός συζή

τησιν τά θέματα. "Άλλωστε, αί περισσότερα ι χώρα ι δέν 

έπιθυμοϋν νά ευρεθούν άντίθετοι οίασδήποτε μερίδος των 

άντιμαχομένων. Λαμβάνονται βεβαίως υπ' οψιν αί άρχαί 

τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου, έπηρεάζονται άπό αύτάς αί Κυβερνή

σεις δλαι, αί όποίαι κήδονται αύτιί>ν τιί>ν άρχιί>ν, άλλά κατά 

βάσιν /;κείνο, τό όποίον καθορίζει τελικώς τήν στάσι ν εκά

στης χώρας, είναι τό πολιτικόν συμφέρον. ·Η μία χώρα 

άνήκει ε{ς ενα πολιτικόν συνασπισμόν, ή άλλη έξάγει τό 

70% των προϊόντων της ε{ς μίαν των άντιμαχομένων χω
ρών, ή τρίτη άναμένει τήν έπίλυσιν ενός προβλήματός της 

άπό τήν χώραν αύτή ν· δι' αύτό καταβάλλουν δ λα ι προσπά

θειαν νά γίνη δεκτή μία άπόφασις, ή όποία δέν θά ερχεται 

ε{ς άντίθεσιν μέ τούς άντιμαχομένους καί {δίως μέ τόν 

{σχυρότερον έξ αύτιί>ν. 

»Είναι, επαναλαμβάνω, ενας όργανισμός, ε{ς τόν δποί

ον συγκρούονται τά πολιτικά συμφέροντα, ώς αύτά καθο

ρίζονται τήν στιγμήν έκείνην. Αύτός είναι ό 'Οργανισμός 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί δέν εχομεν τήν δ~ναμιν νά τόν 

άλλάξωμεν. Ε{ς τήν περίπτωσιν τοϋ Κυπριακοϋ, αί προσπά

θειαι διά νά γίνη άπό δλους δεκτόν ενα συμβιβαστικόν 

σχέδιον, ίiρχισαν τήν 6ην Φεβρουαρίου, 12 ήμέρας πρό 
τής συζητήσεως. Προσπάθειαι εγιναν άπό πολλάς άντι-

προσωπείας, άπηυθύνθησαν πρός πολλά μέλη των άντι

προσωπειιί>ν καί κατέληγαν δλα ε{ς έμέ. Τά σχέδια αύτά, τά 

συμβιβαστικά, δέν ε{ναι άνάγκη νά σας τά έκθέσω, διότι τά 

άπεκρούσαμεν δλα κατηγορηματικώς, διότι είχον ώρισμέ

νον κοινόν χαρακτήρα καί πρός παντός ενα, τό όποίο ήτο 

τό πλέον έπικίνδυνον. Περιείχαν έκφράσεις, αί όποίαι δο

λίως ήδύναντο νά χρησιμοποιηθοϋν διά τήν καταδίκην τοϋ 

άπελευθερωτικοϋ άγιί>νος τής Κύπρου, διότι δέν άνέφερον 

τάς άρχάς τοϋ Χάρτου των· Ηνωμένω\1 'Εθνών, διότι κατά 

τόν Α ή Β τρόπον, άμέσως ή έμμέσως; άνεγνώριζον τριμε

ρείς διαπραγματεύσεις. Μίαν δέ φοράν, δταν εϊδομεν δτι 

μία πρότασις ετεινε νά άποκλείση τήν ούσιαστικήν συζή

τησιν, τήν άπερρίψαμεν, δηλοϋντες δτι έν άνάγκΊJ ή ελλη

νική άντιπροσωπεία θά άπεχώρει άπό τόν 'Οργανισμόν 

'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Εάν, δμως, δέν σας άπασχολήσω μέ 

δλα τά σχέδια, τά όποία άπερρίφθησαν άσυζητητί, είναι 

άνάγκη νά άναφερθιί> ε{ς τό λεγόμενον σχέδιον τής Ταϋ

λάνδης. 

»'Επειδή ε{σέρχομαι ε{ς ενα λεπτόν σημείον, θεωρώ 

δτι είναι άνάγκη νά κάμω μίαν διευκρίνησιν άλλης φύσε

ως. 'Ετέθη τό /;ρώτημα, μέχρι ποίου σημείου ένήργουν 

βάσει έντολής τής Κυβερνήσεως ή ίiνευ τής έγκρίσεως τής 

Κυβερνήσεως. 'Ήμην ε{ς συνεχή έπαφήν μέ τόν κ. πρόε

δρον τής Κυβερνήσεως συχνά αί έγκρίσεις ήρχοντο έκ 

τιί>ν ύστέρων, άλλά υπήρξαν πάντοτε έγκρίσεις. Πάντως, 

δμως, δεδομένης τής φύσεως τής συζητήσεως καί δεδομέ

νων των έπαφιί>ν, υπήρχεν ενα προσωπικόν περιθώριον ευ

θύνης, τό δποίον άποδέχομαι πλήρως. 

»Γενικώς, υπήρξε τακτική έπαφή μέ τήν Κυβέρνησιν. 

·Η Κυβέρνησις ένέκρινε τάς άποφάσεις, τάς δμοφώνους 

τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας. "Ηρχισαν, λοιπόν, αί δι

απραγματεύσεις άπό τής 6ης Φεβρουαρίου. 'Εγένοντο συ

στάσεις δπως άποδεχθιί>μεν συμβιβαστικόν σχέδιον, αϊτι

νες κατέληξαν, δταν ήρχισεν ή συζήτησις ε{ς τό συγκε

κριμένον σχέδιον, τό λεγόμενον τής Ταϋλάνδης. Πρέπει νά 

διευκρινήσω, διά νά μή δημιουργηθή παρεξήγησις μέ τήν 

χώραν αύτή ν, δτι τό σχέδιον αύτό δέν ήτο κατ' ούσίαν τής 

Ταϋλάνδης, ήτο σχέδιον πολλών χωρών καί είχε ζητηθή 

ώς άνάδοχος ή Ταϋλάνδη, διά νά τό υίοθετήσουν περισσό

τεραι Κυβερνήσεις, έκ τοϋ γεγονότος δτι δ πρόεδρος τής 

Γενικής Συνελεύσεως ήτο Ταϋλανδός, δ δποίος εχει μέγα 

κϋρος ε{ς τόν άνατολικόν κόσμον». 

Στή συνέχεια τής άγορεύσεώς του, δ ύπουργός 

των 'Εξωτερικών άναφέρθηκε στίς προσπάθειες πού 

κατέβαλε, προκειμένου νά ματαιώσει τήν εγκριση 

τοϋ σχεδίου τής Ταϋλάνδης, ή άποδοχή τοϋ δποίου 

θά είχε ύποθηκεύσει βαρύτατα τήν παραπέρα διαχεί

ριση τής έθνικής ύποθέσεως: 

«Ό κίνδυνος διά τήν κυπριακήν υπόθεσιν ήτο μέγας. 

Έκινδύνευε νά έξέλθη τό Κυπριακόν άπό τά 'Ηνωμένα 

"Εθνη μέ βαρυτάτην υποθήκην ε{ς βάρος του. 

»' Εκινδυνεύομεν μετά μίαν τετραήμερον μάχη ν, ε{ς τήν 
δποίαν, κατά κοινήν δμολογίαν, είχομεν νικήσει, έκινδυ

νεύομεν νά υποστιί>μεν χωρίς νά τήν υπογράψωμεν, μίαν 

συνθήκην fjττης, έκινδυνεύομεν τό πολύ - πολύ νά υπο

στf>μεν μίαν θλιβεράν άνακωχήν διά τής φυγής, δηλαδή 

διά τής άναβολής. 
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»'Αλλά δ Θεός δέν έγκατέλειψε τούς Κυπρίους. Δέν 

είναι άκριβές έκείνο τό δποίον άνεγράφη, δτι έπεσκέφθην 

νύκτωρ τόν Κρίσνα Μένον. Είναι άκριβές δτι δ Κρίσνα 

Μένον καί δ διακεκριμένος βοηθός του, μόνιμος άντιπρό

σωπος είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη, πρεσβευτής Λάς, έλαβον 

έκείνοι μίαν πρωτοβουλίαν, έχοντες ίδικούς των λόγους, 

νά βοηθήσουν ήμάς . Δέν χρειάζεται νά είπω περισάότερα 
έπ' αύτου. n Ελαβον έκείνοι τήν πρωτοβουλία ν, ήλθον 

έκείνοι πρός ήμάς καί μaς έπρότειναν τό σχέδιόν των. 

»Τό έμελετήσαμεν καί τό έτροποποιήσαμεν. 'Εδέχθη δ 

Κρίσνα Μένον ώρισμένας τροποποιήσεις. Ούδείς έγνώριζε 

τίποτε άπό τάς συνεννοήσεις αύτάς, αϊτινες διεξήχθησαν 

πράγματι κατά τήν νύχτα. Τήν έπομένην αίφνιδιάσθησαν 

οί πάντες. Καί ή άντίδρασις, ή όποία έξεδηλώθη έναντίον 

τής προτάσεως Μένον, ύπήρξε όξυτάτη άπό τήν άλλην 

πλευράν . Τόσον όξεία ύπήρξεν, ώστε δέν θά ήτο δυνατόν 

νά ύπερνικηθή, έάν τήν πρότασιν δέν ύπέβαλε μεγάλη δύ

ναμις, ή όποία έπηρέαζε καί άλλας ψήφους του άσιατικου 

μπλόκ. Καί δέν θά έψηφίζετο, έάν έκείνην τήν ώραν δέν 

έλάμβανον θέσιν μερικοί ίσχυροί φίλοι, ο{ δποίοι έγκατέ

λειψαν τό τόσον έπιζήμιον ταϋλανδικόν σχέδιον καί έπενέ

βησαν διά νά κάμψουν τήν όξείαν άντίδρασιν, ή όποία 

διήρκεσε μέχρι τέλους τής πρωινής συνεδριάσεως. 

»Καί τότε, δπως προσφυώς ~ίπε μία έκ τών μεγαλυτέρων 

προσωπικοτήτων του ΟΗΕ, ο{ άντιμαχόμενοι έψήφισαν 

ύπέρ τής προτάσεως, δπως ή ·Ελλάς έψήφισε τό \954 τήν 
άναβολήν, τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι ... 

»Καί κατωρθώσαμεν νά έπιτύχωμεν καί μίαν άπό τάς 

καλλιτέρας άποφάσεις των 'Ηνωμένων 'Εθνών . 

»Διότι, κύριοι, ήλθεν ή ώρα νά σάς έξηγήσω δτι δέν 

άπεφύγομεν μόνον σκοπέλους φοβερούς άλλά έπετύχομεν 

καί μίαν άπόφασιν έποικοδομητικήν, μίαν άπόφασιν άπό 

τάς πλέον έποικοδομητικάς τάς δποίας εχει ποτέ έκδώσει δ 

ΟΗΕ. Θά l'jδυνάμην νά προβώ είς μακράν άνάλυσιν τής 

άποφάσεως, δπως συνηθίζουν νά κάνουν είς τά 'Ηνωμένα 

'Έθνη, καί δπως έμαθα νά κάνω καί έγώ κατά τήν τελευ

ταίαν παραμονήν μου είς τόν ΟΗΕ. 

» ' Αλλά θά σaς εϊπω μερικά άπό τά πλέον βασικά καί τά 

πλέον χαρακτηριστικά. 

»Εύθύς έξ άρχής, ή άπόφασις δεσμεύει καί καθιερώνει 

τήν άρμοδιότητα καί τό ένδιαφέρον τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών . Διότι, ένώ αί περισσότεραι άποφάσεις λέγουν: ή 

Συνέλευσις "άκούσασα τήν συζήτησιν, ή Συνέλευσις συ

ζητήσασα, έκφράζει τήν εύχήν ij τήν έλπίδα", ή άπόφασις 
ή ίδική μας, χάρις είς τήν πείραν καί τήν διορατικότητα 

του κρινομένου, λέγει: ή Συνέλευσις "haνing considered", 
δηλαδή "έξετάσασα, έρευνήσασα", έκφράσεις θεωρούμε

ναι είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη καί δεσμεύουσαι περισσότερον 

τών άλλων έκφράσεων τήν άρμοδιότητα καί τό ένδιαφέρον 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Εν συνεχεί~ "έκφράζει τήν ζω

ηράν έπιθυμίαν" . Δηλαδή πάλιν έκφράζει κάτι τό δποίον 

έπίσης δεσμεύει καί τό ένδιαφέρον καί τήν άρμοδιότητα 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Δύνασθε νά έρωτήσητε άνθρώ

πους οί δποίοι έχουν ζήσει τά 'Ηνωμένα nΕθνη καί θά σaς 

εϊπουν δτι έκεί γίνεται άγών διά νά μετατραπή ή έκφρασις 

έλπίδος είς εκφρασιν εύχής. 'Ημπορεί, κύριοι, νά μή σaς 

άρέσουν, ημπορεί νά σaς έκπλήσση, άλλά αύτά είναι τά 

'Ηνωμένα 'Έθνη. Είς τήν περίπτωσιν τήν ίδικήν μας έξε

φράσθη ή ζωηρά έπιθυμία. Οϋτω έδεσμεύθη καί καθιερώθη 

καί ή άρμοδιότης καί τό έγδιαφέρον τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»nΕγινεν έπίσης πολύς λόγος περί τής άτμοσφαίρας εί

ρήνης. 

»'Αλλ' ένώ τό ταϋλανδικόν σχέδιον έλεγε "άτμόσφαι

ραν άδιαταράκτου είρήνης καί ήσυχίας", τό ίνδικόν σχέ

διον λέγει "άτμόσφαιραν είρήνης καί έλευθερίας έκφρά

σεως" . Καί λέγει αύτό διότι δέν ύπάρχει είρήνη άνευ έλευ

θερίας έκφράσέως. 'Υπάρχει, λοιπόν, ώς προϋπόθεσις τής 

είρήνης ή έλευθερία έκφράσεως, καί τί σημαίνει έλευθερία 

έκφράσεως τό άντιλαμβάνεσθε ολοι. Σημαίνει έλευθερίαν 

γενικήν, άπελευθέρωσιν του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 

σημαίνει κατάργησιν στρατοπέδων συγκεντρώσεως, ση

μαίνει κατάργησιν σειράς μέτρων, δεινών διά τόν κυπρια

κόν λαόν. 

»Πέραν αύτου, κύριοι, ύπάρχει ενα άλλο θέμα, τό δποί

ον άφορα τήν αύτοδιάθεσιν καί τό δποίον είναι ούσιαστι

κώτερον. 

»' Εξέφρασεν, εϊπομεν, δ ΟΗΕ, τήν "ζωηράν" έπιθυμί
αν, διότι αύτό σημαίνει άκριβώς τό ernest desire. ' Εξέφρα

σεν, λοιπόν, τήν ζωηράν έπιθυμίαν διά μίαν λύσιν είρηνι

κήν, δικαίαν καί δημοκρατικήν, σύμφωνον πρός τάς άρχάς 

καί τούς σκοπούς του Χάρτου. τί σημαίνει τουτο; 

»Πολλαί άποφάσεις λέγουν, "σύμφωνα μέ τόν Χάρ

την", άλλαι "σύμφωνα μέ τάς άρχάς" . Ή ίδική μας λέγει, 

"σύμφωνα μέ τάς άρχάς καί τούς σκοπούς" . Διατί; Διότι 

πρώτον κεφάλαιον του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δ 

δποίος περιλαμβάνει τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως, φέρει 

τόν τίτλον: "άρχαί καί σκοποί του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών". Δηλαδή διά τής έκφράσεως αύτής, ή όποία δέν 

μπαίνει συνήθως είς τάς άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, έξειδικεύεται ή έννοια, δτι σημαίνει αύτοδιά

θεσιν καί μόνον αύτοδιάθεσιν. 

»Πέραν αύτου δέν θέλω νά προβώ είς εύρυτέραν άνάλυ

σιν, άλλά θά σaς είπω μόνον ενα σημείον, τό δποίον θά 

δείξη μέ πόσην προσοχήν καί μέ πόσην έπιτυχίαν κατηρ

τίσθη ή άπόφασις αύτή. Καταλήγει ή άπόφασις δτι θά γί

νουν άνανεούμεναι καί συνεχιζόμεναι , διαπραγματεύσεις 

έπί τφ σκοπφ τούτφ. "' Ανανεούμεναι καί συνεχιζόμεναι", 
ϊνα μ ή ή έκφρασις "άνανεούμεναι" καλυφθή δι' άνανεουμέ

νων καί διακοπτομένων διαπραγματεύσεων. 'Εδώ δ ΟΗΕ 

είπεν δτι θά άνανεωθουν καί θά συνεχισθουν αί διαπραγμα

τεύσεις μέχρις έπιτεύξεως άποτελέσματος . 

»Παραδέχομαι δτι δέν είναι άρκετά, παραδέχομαι δτι 

καί περισσότερα έάν είχομεν έπιτύχει, ή άπόφασις αύτή 

δέν θά ή το έκτελεστή. 'Αλλ' ώς μέσον πιέσεως είναι iό 

μέγιστον καί σημασίαν εχει νά παραβάλωμεν αύτήν τήν 

άπόφασιν μέ τήν άλλην άπόφασιν καί τότε θά ίδωμεν δτι 

έχομεν είς χείρας μας μίαν άπόφασιν, ή όποία τό θέμα τό 

έκαμε θέμα του ΟΗΕ καί ή όποία είναι ή καλλιτέρα άπό 

τάς περισσοτέρας άλλας, αί δποίαι έξεδόθησαν. n Ας ελθω, 

κύριοι, είς δύο σημεία, τά όποία ίδιαιτέρως συνεζητήθη

σαν.' Υπεστηρίχθη πράγματι δτι διά 5 άποφάσεις καθιε
ρουνται τριμερείς διαπραγματεύσεις. 'Από πουθενά δέν 

προκύπτει τουτο. Δέν προκύπτει οϋτε άπό τό κείμενον οϋτε 

άπό τήν έρμηνείαν, τήν δποίαν έδωκαν <iπαντες οί άλλοι, 

πλήν τών δύο ένδιαφερομένων, τής Μεγάλης Βρετανίας 

καί τής Τουρκίας. ' Εάν χρειάζεται άνάλυσιν τό θέμα, είμαι 

ετοψος είς άλλο σημείον τής συζητήσεως νά τήν κάμω. 
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'Αλλά, πρός Θεοu, Ciς μή λεχθή εiς τήν αtθουσαν ταύτην 

δτι ή άπόφασις αυτή όδηγεί πρός τριμερείς διαπραγματεύ

σεις. 'Από ποu έξάγεται; Τό κείμενον δέν τό λέγει. Δια

πραγματεύσεις εiς τό Λονδίνον δέν εγιναν, διά νά έπανα

ληφθοuν. 

»'Έγινε μία διάσκεψις, καί διάσκεψις ευρυτέρου μάλι

στα περιεχομένου άπό τό Κυπριακόν, διάσκεψις λήξασα, 

έπαναλαμβάνω, λήξασα. 'Επανάληψις διαπραγματεύσεων 

δέν είναι δυνατόν παρά νά είναι έπανάληψις τών διακοπει

σών διαπραγματεύσεων μεταξύ τοu κυπριακοί> λαοu καί 

τής άγγλικής Κυβερνήσεως. 

»Καί ερχομαι εiς τό τελευταίον σημείον. 'Ετέθη τό 

έρώτημα. 

>> Έγκατελείφθη ή aυτοδιάθεσις; Ήκρωτηριάσθη μή
πως ή aυτοδιάθεσις; Διατί δέν έπιμένατε νά τεθή εiς τήν 

ψηφοφορίαν ή iδική σας πρότασις; 'Από ποu συνάγεται, 

κύριοι, δτι έγκατελείφθη ή aυτοδιάθεσις; Δέν έπικαλοuμαι . 

μόνον τό δτι ουδέποτε τά 'Ηνωμένα 'Έθνη έξέδωσαν άπό

φασιν περί aυτοδιαθέσεως . Δέν θέτω τό ζήτημα, πόσας ψή

φους θά επαιρνεν, έάν θά είχε τήν ευχέρειαν νά τεθή εiς 

ψηφοφορίαν. 'Αλλά, πώς είναι δυνατόν νά λεχθή δτι έγκα

τελείφθη ή aυτοδιάθεσις, δταν σaς άπέδειξα δτι έλήφθη 

μέριμνα νά διατυπωθή οϋτω ή άπόφασις, καί μόνον εiς τήν 

iδικήν μας άπόφασιν νομίζω συμβαίνει αυτό, ωστε είδικώς 

νά άναφέρεται εiς τό κεφάλαιον τοu Χάρτου περί "τών 

άρχών" καί τών "σκοπών τοu Χάρτου", δηλαδή εiς τόκε

φάλαιον τό όποίον εiδικώς περιέχει τήν αυτοδιάθεσιν; 

'Όταν σαφώς είς τήν άπόφασιν λαμβάνεται ή μέριμνα αυτή 

καί δταν εiς τήν ερμηνείαν τής ψήφου μου καταλήγω ώς 

εξής: 

>>"Χωρίς νά άποσύρω τά σχέδια άποφάσεών σας, δέν θά 

έπιμείνω διά νά τεθοuν είς τήν ψηφοφορίαν. "Ας έλπίσω

μεν δτι δέν θά χρειασθή νά άναβιώσουν καί δτι έντός εξ 

μηνών, κατά τήν νέαν σύνοδόν μας, ή Κύπρος θά ζή εiς 

άτμόσφαιραν εiρήνης καί δημοκρατίας, ή όποία είναι ή 

άτμόσφαιρα τής προόδου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών" . 

>>Δηλαδή , κύριοι, προειδοποίησα fjδη δτι αί προτάσεις 

μας θά άναβιώσουν έντός εξαμήνου καί δτι θά επανέλθουν 

ώς τό αtτημα άμέσου aυτοδιαθέσεως, έάν δέν εχη τύχει τό 

Κυπριακόν μιaς ουσιαστικής καί δημοκρατικής προωθή

σεως. 

>>'Όταν ή άπόφασις, ή όποία λαμβάνεται, άναφέρη τόν 

τίτλον τοu κεφαλαίου τοu Χάρτου, τό όποίον περιλαμβάνει 

τήν άρχήν τής aυτοδιαθέσεως, δταν ή ερμηνεία τής ψήφου 

τής ελληνικής λέγη δτι έντός εξ μηνών, θά άναβιώση ή 

πρότασις αϋτη, έάν δέν εχη δοθή έν τφ μεταξύ ή άνωτέρω, 

δταν πλείστοι ξένοι, καί Βρετανοί άκόμη, άρχίζουν νά πα

ραδέχωνται δτι ή άπόφασις αϋτη σημαίνη αυτοδιάθεσιν, 

πώς είνα ι δυνατόν νά τό άμφισβητοuμεν, εντός τής αίθού

σης ταύτης; 

» ' Ακούσατε, επί παραδείγματι, τί λέγει μία μεγάλη άγ

γλική εφημερίς, ή όποία νομίζω είναι οργανον τοu κ. Μπέ

βαν, ενός έκ τών σημαντικωτέρων εκπροσώπων τοu 'Εργα

τικοί> κόμματος . 

>>Πρόκειται δι ' εν Ciρθρον, διά τοu όποίου κατηγορείται 

ή άγγλική Κυβέρνησις δτί δέν εδήλωσε τά άληθή, ώς πρός 

τήν εννοιαν τής άποφάσεως καί δλα τά σημεία τής iδικής 

μας έρμηνείας, επαναλαμβάνω δλα, τά παίρνει τό σημαίνον 

αυτό μέλος τοu 'Εργατικοί> κόμματος καί τά κάμει iδικά 

του, συμφωνοuν μέ ήμaς, δηλαδή μέ τό σαφέστατον κείμε

νον. Καί λέγέι τό ι'iρθρον τοuτο ώς πρός τήν αυτοδιάθεσιν: 

»"'Επί πλέον, ή άπόφασις περιλαμβάνει σαφή άναφο

ράν είς τάς άρχάς τοu Χάρτου - εξ ών ή πλέον σχετική 

πρός τό θέμα είναι ή aυτοδιάθεσις - καί εiς μίαν 'δημο

κρατικήν' λύσιν. Τοιαuται φράσεις δέν είναι δυνατόν νά 

συμφωνήσωσι πρός τήν βρετανικήν επιμονήν δτι ή Κύ

προς πρέπει νά παραμείνη μία άποικία διά στρατηγικούς 

λόγους, οuτε πρός τό τελευταίον σχέδιον τέμαχισμοu τής 

νήσου". 

»'Όταν, λοιπόν κύριοι, ερχωνται ουδέτεροι καί δίδουν 

αυτήν έρμηνείαν, δταν διά των επιφυλάξεων, τάς όποίας 

διετυπώσαμεν ύπήρξαμεν σαφείς καί εiς τούς λόγους μας 

καί εiς τήν έρμηνείαν τής ψήφου μας, πώς είναι δυνατόν είς 

τήν αϊθουσαν ταύτην, νά λέγεται δτι εγκατελείφθη ή aυτο

διάθεσις; Είναι δυνατόν, μaς λέγει ό κ. άρχηγός τών Φιλε

λευθέρων, διότι τό λέγει ό Μένον. 

» Ό Μένον, κύριοι συνάδελφοι, ύπήρξεν ι'iνθρωπος ό 
όποίος μέχρι τοuδε δέν ήτο ευμενής διά τό Κυπριακόν. ' Η 

μορφή του είναι μία μορφή δεσπόζουσα καί εiς τόν άνατο

λικόν κόσμον καί iδίως εiς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη. 'Η έχθρό

της η μάλλον ή ψυχρότης, τήν όποίαν είχε δείξει εναντι 

τής κυπριακής ύποθέσεως, έβάρυνε τούς χειρισμούς τοu 

Κυπριακοί>. Πράγματι, δέν πιστεύει εiς τήν ενωσιν, άλλά 

πιστεύει εiς τήν άνεξαρτησίαν. 'Η κατεύθυνσις τής άνε

ξαρτησίας δέν άποτελεί έλληνικόν ελιγμόν, τό δηλώ άπε

ριφράστως , λόγφ των δσων θά εtπω περαιτέρω. 

»'Αλλά σaς /:ρωτώ. 'Εάν, διά νά φθάσωμεν εiς τήν 

ενωσιν, θά επρεπε νά κάμωμεν τόν έλιγμόν τής προσωρι

νής άνεξαρτησίας, θά ήτο άξιοκατάκριτος έκείνος, ό όποί

ος θά τόν εκαμεν; 

Γ. Παπανδρέου: Προτοu περατώσετε τόν λόγον σας, κ. 

ύπουργέ, θά σάς παρεκάλουν νά δώσητε πληροφορίας εiς 

τήν Βουλήν διά τό θέμα τών 237 aυτογράφων βασανισθέν
των, παρεμβάλλων, δταν ελθη ή σειρά του λόγου σας. 

Ε. 'Αβέρωφ - Τοσίτσας: Κύριε πρόεδρε, παρεμβάλλω 

καί σάς άπαντώ άμέσως. Θά fjμην ευτυχής, έάν δέν εtχατε 

θέσει τήν έρώτησιν αυτήν. 'Αλλά έφ' δσον τήν θέτετε, θά 

σάς άπαντήσω. Δέν ένόμισα δτι είχον ύποχρέωσιν νά 

άπαντήσω i:πί του θέματος αυτοί>, δταν τό εθεσε μία άπο

γευματινή εφημερίς, τήν όποίαν περιφρονώ καί ουδέποτε 

λαμβάνω ύπ' οψιν. 

»'Αλλά, έφ' δσον τό θέμα τίθεται άπό ενα των συναρ

χηγών τής άντιπολιτεύσεως, θά άπαντήσω ευθύς άμέσως. 

»Θά κλείσω τήν ύπόθεσιν Μένον, i:πί τής όποίας επιφυ

λάσσομαι νά επανέλθω, λέγων τά άκόλουθα: 

»Μία μεγάλη προσωπικότης τοu άνατολικοu κόσμου, 

μία προσωπικότης, ή όποία εχει άκτινοβολίαν, είχε 1(ηρυ

χθή εναντίον τής κυπριακής ύποθέσεως, μόνον καί μόνον 

διότι ή κυπριακή ύπόθεσις εσφαλμένως ετοποθετήθη ώς 

ύπόθεσις ένώσεως. Σήμερον, επειδή δέν τήν ετοποθετήσα

μεν ώς ύπόθεσιν ένώσεως άλλά ώς ύπόθεσιν aυτοδιαθέσε

ως, επειδή συνεχώς επεμείναμεν δτι άκλόνητοι θά ύποστη

ρίξωμεν τήν αυτοδιάθεσιν καί δέν άνεφέραμεν τήν λέξιν 

ενωσις, ό κ . Μένον εδωσεν ώρισμένας έρμηνείας εiς αυτήν 

καί Ελαβε στάσιν χρήσιμον διά τό Κυπριακόν. 'Ετάχθη 

ύπέρμαχος τοu κυπριακοί> λαοί> καί ελαβεν fjδη καί τήν 
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έκδήλωσιν εύγνωμοσύνης πολλών Κυπρίων καί πολλών 

κυπριακών οργανώσεων. 

»Τοϋ οφείλομε ν εύγνωμοσύνην. 'Εάν εΙ ναι ύπέρ μιiiς 

περιωρισμένης αύτοδιαθέσεως, αύτό είναι ίδική του ύπό

θεσις. 

>>Κάμνω, ηδη, μίαν παρεμβολήν είς τόν λόγον μου, διά 

νά aπαντήσω διά τήν ύπόθεσιν τών 237 αύτογράφων βασα
νισθέντων Κυπρίων. 'Όταν ή aγγλική aντιπροσωπεία διε

τύπωσε τάς κατηγορίας έναντίον τής έλληνικής Κυβερνή

σεως, aπήντησα καί, δευτερολογών, έκυκλοφόρησα πλού

σιον ύλικόν, τό δποίον εlχεν έπιμελώς συγκεντρωθή. Τό 

ύλικόν τοϋτο είχεν aρίστην έμφάνισιν καί μέ τάς φωτοτυ

πίας τάς δποίας είχε καί μέ άλλα στοιχεία προεκάλεσε 

έντύπωσιν. Τοιαύτην έντύπωσιν, iliστε aνέτρεψε τάς κατη

γορίας είς βάρος τών βρετανικών μυστικών ύπηρεσιών. 

Μετά ταϋτα, προέβην είς τήν δήλωσιν, δτι εχω είς χείρας 

μου ίδιογράφους καταθέσεις Κυπρίων, διά βασανιστήρια. 

'Εδήλωσα δτι τάς καταθέσεις αύτάς θά τάς παραδώσω εiς 

τόν γενικόν γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, διά νά τάς 

έξετάση έπιτροπή έξ ούδετέρων. Έδήλωσα δτι αί καταθέ

σεις αύται περιλαμβάνουν τόσον φοβερά πράγματα, ωστε, 

έάν ή έπιτροπή τών ούδετέρων aπεδείκνυεν δτι τά περισσό

τερα έξ αύτών δέν ήσαν aλη.θή, θά ήσθανόμην ήθικώς 

εκτεθειμένος τόσον πολύ εναντι τοϋ βρετανικοί> λαοί>, 

iliστε θά παρητούμην aπό ύπουργός τών 'Εξωτερικών καί 

θά aπεσυρόμην aπό τόν πολιτικόν βίον. 

>>' Εδήλωσα δμως, σύγχρόνως, δτι έάν aπεδεικνύοντο 
aληθείς, aνήκεν εiς τούς Βρετανούς νά τιμωρήσουν ώς έγ

κληματίας πολέμου έκείνους, οί δποίοι διέπραξαν τά βα

σανιστήρια καί νά καταλογίσουν πολιτικάς εύθύνας είς 

τούς ύπουργούς των. 

>>'Η έντύπωσις, ή όποία προεκλήθη, ήτο μεγίστη. 'Η 

βρετανική aντιπροσωπεία aντελήφθη aμέσως δτι ή έντύ

πωσις, ή όποία προεκλήθη, ήτο μεγαλυτέρα aπό δ,τι θά 

ήτο άν είχον κυκλοφορήσει τά εγγραφα. 'Έσπευσε τότε νά 

διαμαρτυρηθή έντόνως καί νά ζητήση η νά τά aποσύρω η 

νά τά κυκλοφορήσω. 'Επέμεινα εiς τήν θέσιν μου έπανα

λαβών τήν δήλωσίν μου.' Η βρετανική aντιπροσωπεία, μ ή 

δυναμένη νά κύψη ύπό τό βάρος τής θεαματικής έμφανίσε

ως τών καταθέσεων αύτών, προέβη εiς εντονα διαβήματα 

πρός τόν γενικόν γραμματέα. 'Ο γενικός γραμματεύς, εiς 

τόν δποίον τοιοϋτον προηγούμενον δέν είχεν έμφανισθή, 

έζήτησεν δπως τουλάχιστον ταϋτα είναι προσιτά εiς τάς 

aντιπροσωπείας, χωρίς τό δικαίωμα τής δημοσιεύσεως. 

Δέν ήδυνάμην νά κάμω aλλέως καί έδέχθην . 

>>'Αλλά, δταν έτελείωσεν ή συζήτησις, aπηύθυνα νέον 

εγγραφον εiς τόν γενικόν γραμματέα καί τοϋ είπον δτι τόν 

παρακαλώ νά τά κρατήση aπόρρητα, έν aναμοντJ τής χρη

σιμοποιήσεώς των. Σταθμίζων τήν aτμόσφαιραν τών ' Ηνω

μένων 'Εθνών, δσον ήδυνάμην νά τήν σταθμίσω. Σταθμί

ζων τήν χρησιμό'Ιfητα τοϋ νά μήν έξατμισθή ή δύναμις τών 

έγγράφων αύτών, έθεώρησα δτι ήτο προτιμότερον νά πα

ραμείνουν ταϋτα aπόρρητα. Δέν έξηφανίσθησαν. Έξακο

λουθοϋν νά εύρίσκωνται εiς χείρας τοϋ γενικοί> γραμματέ

ως, δ δποίος, έξ δσων γνωρίζω, είναι δ μόνος δ δποίος τά 

έμελέτησε, καί ύπάρχουν, χωρίς νά εχη έξατμισθή ποσώς ή 

δύναμις τήν δποίαν περικλείουν. 'Εάν τό Κυπριακόν δέν 

προωθηθή, καί τά στοιχεία αύτά καί δλα τά στοιχεία τά 

όποία εχομεν εiς χείρας μας καί άλλα τά όποία συλλέγο-

μεν θά χρησιμοποιηθοϋν κατά τρόπον aποτελεσματικόν, 

διά νά προωθηθή τό έθνικόν μας θέμα. 

»Κύριοι, νομίζω δτι κατέστη σαφές, πρώτον, δτι διά τής 

συζητήσεως, ή Κυβέρνησις έπέτυχε νά γίνη μία σημαντική 

προβολή τοϋ θέματος. Δεύτερον, δτι διά τής aποφάσεως 

έπέτυχε νά aποφύγη τόν τρομακτικόν σκόπελον τοϋ "βέ

το" εiς χείρας άλλων δυνάμεων, τοϋ "βέτο", τό όποίο ν 

aπεγνωσμένως καί μέ πείσμα καί ίκανότητα έπεδίωκον νά 

έξασφαλίσουν άλλαι δυνάμεις. 'Απεδείχθη - νομίζω 

-δτι τό αίτημα ι:ής αύτοδιαθέσεως, δχι μόνον δέν ύπεχώ

ρησεν, aλλά κατέστη ένεργόν καί διά τής προβολής καί 

διά τής aποφάσεως. 'Όταν, κύριοι, τοιαύτη ν iσχυράν θέσιν 

εχη τό Κυπριακόν, δταν αύτήν τήν θέσιν τήν π~ραδέχων
ται οί τρίτοι ούδέτεροι καί δέν τήν παραδέχωνται μόνον οί 

δύο aντίπαλοί μας, δταν αύτήν τήν θέσιν τήν παραδέχων

ται οί Κύπριοι, δέν είναι δυνατόν, είς τήν αίθουσαν ταύτην, 

νά τήν aμφισβητοϋμεν καί νά τήν έξασθενίζωμεν. 

»Θά ηθελα, κύριοι, έν συμπεράσματι, νά είπω δτι τό 

aποτέλεσμα, τό δποίον έπετεύχθη, aποτελεί aναμφισβητή

τως πρόοδο ν τής κυπριακής ύποθέσεως. ' Η κυπριακή ύπό
θεσις ήτο μέχρι πρό ολίγου καιροί> ύπόθεσις, τήν δποίαν 

κυρίως συζητούσαμεν μεταξύ μας, aλληλοφανατιζόμενοι 

είς στείρας συζητήσεις. Σήμερον ή κυπριακή ύπόθεσις κα

τέστη ύπόθεσις τοϋ ΟΗΕ, καθιερωθείσης τής άρμοδιότη

τος καί τοϋ ένδιαφέροντός του. Τό θέμα συζητείται εiς δλό

κληρον τόν κόσμον. Δεύτερον, εγινε, έκτός τής προβολής, 

τό θέμα τοϋτο μέγα, διά τής aποφάσεως, διότι, κύριοι, δσον 

καί άν προσπαθήσουν νά τό μειώσουν, τό κείμενον τής 

aποφάσεως εχει, δπως έλέχθη aπό διακεκριμένον aντιπρό

σωπον, μίαν iδίαν aξίαν, τήν aξίαν τής σαφηνείας του. Τήν 
aξίαν τών σημείων πού σiiς aνέφερα: έλευθερία έκφράσε

ως, ζωηρά έπιθυμία, άρχαί καί σκοποί τοϋ Χάρτου, συνέ

χισις τών διαπραγματεύσεων μέχρις aποτελέσματος». 

'Ο πρόεδρος τής ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, ό όποίος 

ζήτησε στή συνέχεια τό λόγο, άναφέρθηκε στήν άπό

φαση τών ·Ηνωμένων 'Εθνών καί διερωτήθηκε τί 

μεσολάβησε rοστε νά έκδοθεί ή συγκεκριμένη αύτή 

άπόφαση. "Ας μείνει κατά μέρος -είπε- ό ογκος 

τών διπλωματικών έγγράφων, πού εφερε στή Βουλή ό 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών, γιατί άλλα τόσα εγγρα

φα είναι κρυμμένα στά συρτάρια τοϋ ύπουργείου 

'Εξωτερικών. Χαρακτήρισε ώς άπαράδεκτο τόν ίσχυ

ρισμό τοϋ ύπουργοϋ των 'Εξωτερικών, δτι δέν είναι 

δυνατό νά προβάλλονται έρωτήματα έπί «λεπτών>> 

θεμάτων, ή άναφορά στά όποία είναι πρός ζημία τοϋ 

έθνικοϋ άγώνα τής Κύπρου. 'Αντέκρουσε άκόμη τήν 

άποψη τοϋ ύπουργοϋ των 'Εξωτερικών δτι στά 

'Ηνωμένα "Εθνη ή 'Ελλάς βρέθηκε μόνη : είχε μέ τό 

μέρος της τά άνατολικά καί άντιαποικιακά Κράτη. 

Καταφέρθηκε έναντίον τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνω

μένων Πολιτειών καί τών άλλων δυτικών χωρών πού 

δέν συμπαραστάθηκαν στόν άγώνα τής 'Ελλάδας γιά 

τό Κυπριακό: «Τελευταίοι είναι οί σύμμαχοί σας δι' 

αύτό καί έγώ είπον καί άλλην φοράν, καί μέ θλίψιν 

σήμερον λέω, δτι είσαστε δοϋλοι, δτι μετατρέψατε 

τήν 'Ελλάδα σέ ύποτελή χώραν κι ετσι δέν μπορείτε 
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νά βοηθήσετε άποτελεσματικά τόν άγώνα του κυπρι

ακου λαου γιά τήν αύτοδιάθεσίν του». 'Η πρόταση 

του Ίνδου άντιπροσώπου Μένον, ύποστήριξε, εχει 

μιά σαφή, μάλλον σοφή, άσάφεια γιά νά ίκανοποιή

σει δλους τούς άντιδίκους μας κι δσους άπό τούς 

'Έλληνες θέλουν νά εχουν ή νά κάνουν πώς εχουν 

αύταπάτες. 'Ικανοποιημένη είναι ή 'ελληνική Κυ
βέρνηση, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλά-

δας, ίκανοποιημένη είναι καί ή τουρκική Κυβέρνη

ση, ίκανοποιημένη είναι ή Κυβέρνηση τής Μεγάλης 

Βρετανίας καί μόνον ή άντιπολίτευση - στό έλλη

νικό Κοινοβούλιο - δέν είναι ίκανοποιημένη. Καί 

ύποστηρίζει, άπευθυνόμενος πρός τόν ύπουργό των 

'Εξωτερικών, δτι μετέτρεψε τήν 'Ελλάδα σέ «πιόνι» 

του ΝΑΤΟ. 

Στήν δμιλία του, δ άρχηγός του Δημοκρατικου 

κόμματος, Γ. Καρτάλης, είπε δτι ή πρόταση μομφής 

ύποβλήθηκε γιά εναν πρόσθετο λόγο : νά διασώσει 

τήν ύπόληψη του έλληνικου Κοινοβουλίου άπέναντι 

στή διεθνή κοινή γνώμη. Θά ήταν πραγματικά 

άστείο, ύποστήριξε, καί θά γινόταν τό έλληνικό 

Κοινοβούλιο άντικείμενο διεθνους χλευασμου, άν δ 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών, εχοντας πετύχει τήν άπό

φαση στά 'Ηνωμένα ~Εθνη, έρχόταν ένώπιον του 

Σώματος γιά νά θριαμβολογήσει. 'Ως πρός τόν κύριο 

σκοπό της, ή πρόταση μομφής, είπε, στηρίζεται στό 

γεγονός δτι ή Κυβέρνηση έγκατέλειψε τό αίτημα τής 

αύτοδιαθέσεως του κυπριακου λαου, έφόσον άποδέ

χθηκε τήν πρόταση του 'Ινδου άντιπροσώπου Μέ

νον, ή όποία δέν δμιλεί, άλλά άντίθετα άντιπαρέρχε

ται τήν αύτοδιάθεση. Στή συνέχεια, άναφέρθηκε 

στήν άπό κοινου άπόφαση του πολιτικου κόσμου τής 

χώρας, δταν άνέλαβε τήν έξουσία δ Κ . Καραμανλής, 

δτι ή θέση τής 'Ελλάδος ήταν «ή έντός εύλόγου χρό

νου καί τακτής προθεσμίας αύτοδιάθεσψ>. 

Στό σημείο αύτό, παρεvέβη στή συζήτηση δ 
πρωθυπουργός καί έπακολούθησε ή έξης στιχομυ

θία : 

Κ. Καραμανλής: "Οταν λέγετε &ναιφιβείας, ε{σθε ύπο

χρεωμένος νά δέχεσθε διακοπάς. Υ Α ν ένθυμοvμαι, κατά 

τήν τελευταίαν συζήτησιν, δι' έγγράφων &πέδειξεν ή Κυ

βέρνησις δτι, έκτός τοv κ. &ρχηγοv τών Φιλελευθέρων κ. 

Παπανδρέου, ούδέν άλλον κόμμα έκ τών εύρισκομένων εlς 

τήν Βουλήν ύπεστήριξε τήν aποψιν τής έντός τακτής καί 

εύλόγου προθεσμίας αύτοδιάθεσιν. Ό aρχηγός τοv Δημο

κρατικοί] κόμματος έχει τήν κακήν συνήθειαν, νά έπικαλή

ται &νακριβείας καί έκ τούτου νά δημιουργή έντυπώσεις, 

έχομεν δμως τήν ύποχρέωσιν καί ήμείς νά τόν διακόψω

μεν, διότι έμμένει έπί τοίJ σημείου αύτοίJ, έπί τοίJ δποίου 

έδόθησαν fίδη σαφείς διευκρινήσεις. 

Γ. Καρτάλης : 'Εάν i:χω συνηθείας κακάς fj καλάς αuτό 
θά τό κρίνω μόνος μου. 

Κ. Καραμανλής: Δικαιοvμ,αι νά διαμαρτύρωμαι, δταν 

λέγετε &νακριβείας. 

Γ. Καρτάλης . 'Υπάρχει καί βήμα καί τύπος, διά των 

όποίων ήμπορείτε νά άποδείξητε δτι οί ισχυρισμοί μου 

εΙναι άνακριβείς . 'Εγώ ύποστηρίζω τό άντίθετο. 

Κ. Καραμανλής: 'Απεδείχθη δι' έγγράφων ή &νακρί

βεια τών ύφ ' ύμών λεχθέντων. 

Γ . Καρτάλης: Διά νά άποδείξω δτι τήν ίδίαν γνώμην 

είχατε καί σείς έπί του θέματος, θά σάς άναγνώσφ πρακτι

κά τής Βουλής τής 16ης 'Απριλίου του 1956: «Κ. Καρα
μανλής .... Είς άπάντησιν τών παρακλήσεων δπως προβώ
μεν καί συστήσωμεν είς τόν Μακάριον νά άποδεχθή τάς 

προτάσεις αuτάς, συνετάξαμεν τό ύπόμνημα διά του όποίου 

έζητήσαμεν c'iμεσον καί c'iνευ επιφυλάξεων άναγνώρισιν 

τής αuτοδιαθέσεως, πλήρη αuτοκυβέρνησιν στηριζομένην 

έπί δημοκρατικής βάσεως καί τακτήν προθεσμίαν. Είναι ή 

μόνη θέσις τήν όποίαν έγγράφως i:λαβεν ή έλληνική Κυ

βέρνησις έπί του κυπριακου ζητήματος». 

Κ. Καραμανλής: Κύριοι συνάδελφοι, λυποvμαι εlλικρι

νώς, διότι δ aξιότιμος aρχηγός τοv Δημοκρατικοί] κόμμα

τος διεξάγει πάντοτε τάς συζητήσεις κατά τρόπον ώστε νά 

&ποτελή μόνιμον &νωμαλίαν εlς τό Κοινοβούλιον. 'Ανε

ξαρτήτως τοίJ ποία είναι ή aποψίς σας έπί τής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεως, δέν ε{ναι δυνατόν νά έπικαλήσθε ένώ

πιον τής Βουλής &νακριβή πράγματα. Είπον δτι aπεδείχθη 

δι' έγγράφων, κατά τήν τελευταίαν συζήτησιν, δτι, έκτός 

τοίJ κ. Παπανδρέου, ούδέν άλλο κόμμα έκ τών έν τ(ί Βουλfί 

ύπεστήριξε τοιαύτας &πάψεις. 'Απεδείχθη λοιπόν τότε δτι 

αύτό, δπερ σήμερον έπαναλάβατε, ήτο &νακριβές καί δέν 

δύνασθε νά τό έπικαλήσθε καί πάλινιι. 

'Ο άρχηγός τής ΕΠΕΚ, Σ. Παπαπολίτης, μολονό

τι άνεγνώρισε δτι ή Κυβέρνηση κατόρθωσε νά άπαγ

κιστρωθεί άπό τό θανάσιμο σφάλμα τής τριμερους 

παγίδας του Λονδίνου καί νά φέρει τό έθνικό ζήτημα 

στό βήμα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί στήν κρίση 

του έλεύθερου κόσμου, τήν χαρακτήρισε παράλληλα 

ώς άνέτοιμη καί άδύναμη στήν προσπάθεια νά έπιλύ

σει τό κυπριακό θέμα. Είδικότερα, ύποστήριξε δτι 

δέν πείσθηκε γιά τή σκοπιμότητα τής άποδοχής τής 

ίνδικής προτάσεως, άντί τής έμμονης στήν έλληνι

κή, εστω καί άν ή τελευταία αύτή άπορριπτόταν. 

'Ο Κ. Τσαλδάρης, άρχηγός του Λαϊκου κόμμα

τος, έπεσήμανε, μεταξύ άλλων, τούς κινδύνους πού 

προκαλεί ή διάσπαση πού εχει ή Κυβέρνηση προκα

λέσει στίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τούς συμμάχους 

της, τίς δποίες εχει κλονίσει, άν όχι ούσιαστικά δια

κόψει. Καί ύποστήριξε τήν άνάγκη γιά τή σύμπηξη 

ένός ενιαίου έθνικου μετώπου, ίκανου νά άντιμετω

πίσει τό έθνικό ζήτημα άπέναντι στούς συμμάχους, 

μέσω του δποίου καί μόνον θά έπιτεύχθεί ή έπίλυσή 

του. 

'Ο πρώην πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος 

ύποστήριξε δτι δέν θεωρεί ώς έπιτυχία τήν εκβαση 

πού είχε στόν 'Οργανισμό των 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

στήν Πολιτική 'Επιτροπή καί στήν 'Ολομέλεια τής 

Συνελεύσεως, δ διπλωματικός άγc:ί>νας γιά τό Κυπρι-
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' ακό. 'Από τήν Κυβέρνηση περίμενε νά όμολογήσει 

μέ παρρησία καί ειλικρίνεια δτι, παρά τίς προσπά

θειές της, λόγω τών άνυπέρβλητων άντικειμενικών 

εμποδίων, μάταια επιχείρησε επί δέκα όκτώ μήνες νά 

προαγάγει ουσιαστικά τό κυπριακό ζήτημα καί άπό 

τήν άντιπολίτευση νά μήν άφήνει τήν εντύπωση δτι, 

άν εκείνη βρισκόταν στήν εξουσία, θά ύπερνικοuσε 

τίς δυσμενείς αυτές συνθήκες καί θά επέλυε κατ, ευ

χή τό Κυπριακό ή, εστω, θά τό προωθοuσε ουσιαστι

κά πρός τή λύση του. Τά κόμματα του Κέντρου, κατέ

ληξε, άν βρίσκονταν στήν Κυβέρνηση, δέν θά άκο

λουθοuσαν διαφορετική γραμμή. 

Ό άρχηγός του κόμματος 'Αγροτών καί 'Εργα

ζομένων, Α . Μπαλτατζής, ύποστήριξε τήν άνάγκη 

του σχηματισμοu Κυβερνήσεως ευρύτερης 'Εθνικής 

'Ενότητας, ίκανής νά άνταποκριθεί στήν κρισιμότη

τα τών περιστάσεων, δεδομένου δτι ή Κυβέρνηση 

τής ΕΡΕ, μέ τή σύνθεση καί τή μονομερή εκδήλωση 

τών προσπαθειών της, δέν θά ήταν δυνατό νά εχει 

πετύχει περισσότερα άπό δσα επέτυχε. 

'Ο Σοφοκλής Βενιζέλος, τέλος, συναρχηγός του 

κόμματος τών Φιλελευθέρων, τόνισε δτι ό έλληνικός 

λαός αισθάνεται βαθύτατη άπογοήτευση γιά τό θλι

βερό άποτέλεσμα τής συζητήσεως στόν ΟΗΕ. Ή 

ινδική πρόταση, κατά τήν άποψή του, «όμιλεί άπλώς 

περί συνεχίσεως καί όχι περί νέων διαπραγματεύσε

ων» καί δέν παρουσιάζει διαφορά άπό τήν πρόταση 

τής Ταϋλάνδης. 'Αρνήθηκε άκόμη στήν Κυβέρνηση 

τό δικαίωμα νά ύποστηρίζει δτι άπέρριψε συγκεκρι

μένες προτάσεις γιά τό Κυπριακό-σύνταγμα Ράντ

κλιφ, διχοτομικές λύσεις- εφόσον οί προτάσεις ου

δέποτε ύποβλήθηκαν. 'Η Κυβέρνηση, κατέληξε, εί

ναι θύμα τής άλλοπρόσαλλης τακτικής πού εχει άκο

λουθήσει στό εθνικό θέμα άφότου άνέλαβε τήν εξου

σία. 

'Από τήν κυβερνητική πλευρά ελαβαν τό λόγο, 

στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, ό ύπουργός 

Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, ό ύπουργός άνευ Χαρτοφυ

λακίου, Γ. Κασιμάτης, καί οί βουλευτές Σ. Λοϊζίδης 

καί Α. Στράτος. 

Τή συζήτηση εκλεισε, μέ άγόρευσή του, ό i:διος ό 

πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής: 

«Κύριοι βοi!Jλευταί, πρίν ή εΙσέλθω εiς τό κύριον θέμα 

τής παρούσης συζητήσεως, όφείλω νά δώσω μίαν &πάντη

σι ν εiς τάς έπικρίσεις τής aντιπολιτεύσεως, τάς &ναφερομέ

νας εiς τούς μυστικούς φακέλλους τοϋ ύπουργείου τών 

'Εξωτερικών. Ή aντιπολίτευσις έπέκρινε τήν Κυβέρνη

σιν διά τήν άρνησίν της νά παραδώση εiς αvτήν πρός μελέ

τη ν τούς μυστικούς φακέλλους τούς &φορώντας τό Κυπρι

ακόν. Καί διετύπωσεν ή aντιπολίτευσις τήν κατηγορίαν δτι 

ή άρνησις τής Κυβερνήσεως όφείλεται εiς τόν φόβον τής 

ένδεχομένης aποκαλύψεως σφαλμάτων τής Κυβερνήσεως 

περί τήν διαχείρισιν τοϋ έθνικοϋ τούτου ζητήματος. Δύνα

μαι νά διαβεβαιώσω τήν &ντιπολίτευσιν δτι ή άρνησις τής 

Κυβερνήσεως δέν όφείλεται εiς τούς λόγους τούς δποίους 

ύπαινίσσεται. Ή Κυβέρνησις διαχειρίζεται τό Κυπριακόν 

κατά, τρόπον έθνικώς άψογον καί οvδενός έχει λόγους νά 

φοβήται τόν έλεγχον. Ή άρνησις τής Κυβερνήσεως όφεί

λεται, κύριοι συνάδελφοι, εiς λόγους aρχής. Εlναι γνω

στόν δ τι οί φάκελλοι τόϋ ύπουργείου τών 'Εξωτερικών δέν 

περιέχουν μυστικά μόνον τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

&λλά περιέχουν μυστικά καί ξένων Κυβερνήσεων. Καί θά 

έπροξενείτο μεγάλη βλάβη εiς τάς έξωτερικάς σχέσεις τής 

χώρας, έάν συνέβαινε νά &ποκαλυφθοϋν μυστικά τά δποία 

μfiς ένεπιστεύθησαν. Θά ύπήρχε κίνδυνος ή χώρα νά κατα

στή αναξιόπιστος. Ό κανών αvτός τής προστασίας τών 

aπορρήτων τοϋ ύπουργείου τών 'Εξωτερικών τηρείται εiς 

δλας τάς χώρας τοϋ κόσμου, καί εiς τάς πλέον δημοκρατι

κάς. 

ιιΔέν θά μνημονεύσω τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος, 

διότι έκεί δέν ύπάρχει θέμα φακέλλων, έφ' δσον δέν ύπάρ

χει aντιπολίτευσις, &λλά θά μνημονεύσω μερικά πρόσφατα 

περιστατικά διά νά aποδείξω δτι αvτό aποτελεί διεθνή κα

~όνα. Μόλις πρό μηνών δ πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών Άιζενχάουερ, προκληθείς δι' έρωτήσεως δημοσιο

γράφων, έάν προτίθεται νά δώση εiς aρχηγούς τοϋ Κογ

κρέσσου τούς φακέλλους τής Μ. Ά νατολής, &πήντησεν 

δτι κατ, οvδένα τρόπον θά πράξη τοϋτο, διότι θά &πετέλει 

προδοσίαν έναντι τών Κυβερνή(πων έκείνων, αί δποίαι 
ένεπιστεύθησαν τάς σκέψεις των. Μόλις πρό μηνός, ύφυ

πουργός τών 'Εξωτερικών τής 'Αγγλίας, προκληθείς εiς 

τήν Βουλή ν τών Κοινοτήτων διά νά &παντήση έάν θά ήτα 

δυνατόν νά δώση τούς φακέλλους τούς &φορώντας τήν ύπό

θεσιν τοϋ Σουέζ εiς τήν &ντιπολίτευσιν, &πήντησεν δτι, 

τότε 'μυστικαί κυβερνητικαί ανακοινώσεις δέν θά είχαν τήν 
έννοιαν τοϋ aπορρήτου, έάν &νεκοινοϋντο εiς τήν &ντιπο

λίτευσιν. Θά ι]δυνάμην νά μνημονεύσω πολλά περιστατι

κά, διά νά aποδείξω δτι δ κανών αvτός iσχύει διεθνώς. 

'Αλλ' ανεξαρτήτως τούτου, προκειμένου περί τοϋ Κυπρι

ακοϋ, συντρέχουν πρόσθετοι λόγοι, οί όποίοι συνηγοροϋν 

ύπέρ τής aπόψεως τής Κυβερνήσεως. Τό Κυπριακόν εύρί

σκεται έν έξελίξει καί συνεπώς θά ήτα δυνατόν κατά τό 

στάδιον αvτό, έάν παρ, έλπίδα ώρισμένα έκ τών μυστικών 

έκείνων, ή , περιφρούρησις καί ή προστασία τών όποίων 

επιβάλλεται aπό τό συμφέρον αvτοϋ τούτου τοϋ θέματος, 

&νεκοινοϋντο, νά προεκαλείτο βλάβη. 'Εκτός τούτου, εiς 

τήν έλληνικήν Βουλήν, δπως γνωρίζετε, ύπάρχουν 7 κόμ
ματα aντιπολιτευόμενα, ή μfiλλον 6, μετά τήν ευτυχή συγ
χώνευσιν τών δύο πτερύγων τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ

ρων. 'Η πολιτική μεpικών έξ αvτών δέν συμβαίνει νά συμ

πίπτη μέ τήν έθνικήν πολιτικήν, δπως τήν aντιλαμβάνεται 

ή πλειοψηφία τοϋ πολιτικοϋ κόσμου καί ή πλειοψηφία τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ. Αvτοί ε{ναι οι' λόγοι, διά τούς όποίους ή 

Κυβέρνησις ήτα ύποχρεωμένη νά τηρήση τήν στάσι ν, τήν 

όποίαν έτήρησε καί όχι οί λόγοι τούς όποίους νομίζει ή 

aντιπολίτευσις. Είμαι δέ βέβαιος δτι ό aξιότιμος aρχηγός 

τών Φιλελευθέρων, έάν εύρίσκετο εiς τήν θέσιν ήμών, θά 

έπραττε τό ίδιον. 'Η Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν &ντί

ληψιν αvτήν, είναι ύποχρεωμένη νά έπιμείνη εlς τήν τή

ρησιν τής έν λόγιp aρχής προστατεύουσα διά τοϋ τρόπου 

αvτοϋ τά συμφέροντα τής χώρας. 'Η aντιπολίτευσις τά 

γνωρίζει δλα αvτά, διότι μερικοί τών aρχηγών της ε{ναι 

παλαιοί πολιτικοί καί έχουν πείραν χειρισμοϋ έξωτερικών 
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ζητημάτων. 'Αλλ' ήθέλησαν διά τών επιιφίσεων, τάς 

όποίας διετύπωσαν, νά προσθέσουν ένα επί πλέον βέλος 

εναντίον τής Κυβερνήσεως. 

»Κύριοι βουλευταί, εlχα κατ' επανάληψιν τήν εvκαιρί

αν νά τονίσω εΙς τήν αϊθουσαν ταύτη ν τήν aνάγκην δ πως αί 

συζητήσεις επί τοίί Κυπριακοίί, aλλά καί επί παντός θέμα

τος, aφορώντας τήν εξωτερικήν μας πολιτικήν, διεξάγων

ται μέ σοβαρότητά καί προσοχή ν Ιδιάζουσαν. Αί συζητή
σεις αvταί έχουν τούς επιζημίους aντικτύπους των εΙς τό 

εξωτερικόν. Αvτός εlναι ό λόγος διά τόν όποίον θά aποφύ

γω καί πάλιν νά aναφέρω ώρισμένα πράγματα, τά όποία θά 

επέτρεπαν εvχερώς εΙς τήν Κυβέρνησιν νά aνατρέψη τάς 

επικρίσεις τής aντιπολιτεύσεως, aλλά θά ήτο δυνατόν νά 

δυσχεράνουν τήν διαχείρισιν καί τήν περαιτέρω προώθη

σιν τοίί κυπριακοίί ζητήματος. 

»Διά νά aντιμετωπίσητε, κύριοι συνάδελφοι, ένα πρό

βλημα επιτυχώς, είναι aνάγκη κατ, aρχήν νά έχετε τήν 

όρθήν aντίληψιν τοίί προβλήματος. Καί επειδή έχω τήν 

εντύπωσιν δτι καί aπό τήν παροίίσαν συζήτησιν δέν διελύ

θη ή σύγχυσις ή όποία ύπάρχει γύρω aπό τό τεράστιον 

αvτό εθνικόν θέμα, εlμαι ύποχρεωμένος νά καθορίσω τήν 

φύσιν τοίί ζητήματος καί τάς δυσχερείας τάς όποίας πα~ 

ρουσιάζει. 'Ετονίσθη κατ, επανάληψιν καί ετονίσθη εξ 

δλων τών πλευρών, δτι τό κυπριακόν πρόβλημα ε{ναι τό 

δυσχερέστερο ν πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής τό όποίον 

aντιμετώπισε ποτέ ή ελευθέρα 'Ελλάς. Θά μοίί επιτρέψητε 

δι, όλίγων νά επισημάνω τάς δυσχερείας τοίί προβλήμα

τος. 

» 'Εάν aναφέρωμαι εΙς τάς δυσχερείας τοίί προβλήμα

τος τούτου, τό πράττω διότι επιθυμώ νά δώσω εΙς tήν Βου

λή ν τό μέτρον τής εκτιμήσεως τής προσπαθείας τήν όποί

αν κατέβαλεν ή Κυβέρνησις, προκειμένου νά φέρη εΙς αϊ

σων πέρας τό μέγα, τό τεράστιον αvτό εθνικόν θέμα. 

'Όπως γνωρίζετε, εΙς τόν aγώνα τής Κύπρου έχομεν Ισχυ

ρούς aντιπάλους. Αvτό άποτελεί τήν πρώτην δυσκολίαν. 

Δεύτερον, ή 'Ελλάς συμβαίνει νά μή aνήκη φυλετικώς εΙς 

καμμίαν όμάδα εθνών, εΙς τρόπον άiστε, έχουσα τήν aλλη

λεγγύην των, νά ε{ναι δυνατόν νά διεξάγη aνετώτερον τόν 

aγώνα. ΕιΎαι μόνη εΙς τόν aγώνι:i αvτόν. Είναι δυνατόν νά 

έχη τ:άς συμπαθείας τάς Ιδεολογικάς, τάς θεωρητικάς πολ

λών εθνών τοίί κόσμου, aλλά φυλετικώς δέν aνήκει εΙς 

καμμίαν όμάδα εθνών, ή όποία νά αΙσθάνεται τήν aνάγκη 

νά εlναι aλληλέγγυος μαζί της. Τρίτον, ό κυπριακός aγών 

διεξάγεται εν μέσφ διεθνοίίς κρίσεως. Αvτό έχει τεραστίαν 

σημασίαν, διότι ή διεθνής κρίσις aφ' ένός μέν ύποχρεώνει 

τήν 'Ελλάδα, τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, δ πως, παραλλή

λως πρός τόν aγώνα της διά τήν προώθησιν τοίί Κυπρια

κοίί, μεριμνιi καί διά τήν aσφάλειαν τής χώρας, aφ, έτέρου 

δέ ύποχρεώνει ή διεθνής κρίσις παλλάς aλλας χώρας, αί'

τινες ύπό διαφορετικάς συνθήκας θά ετήρουν διαφορετι

κήν θέσιν έναντι τοίί θέματός μας νά τοποθετοίίνται κατά 

τρόπον οvχί εvνοϊκόν. Καί τό σπουδαιότερον εξ δλων, δτι 

ή 'Ελλάς εlνdι ύποχρεωμένη νά διεξάγη τόν κυπριακόν 
aγώνα εΙς τό πλαίσιον τών συμμαχιών της. Τό τελευταίον 

αvτό καθιστιi τό κυπριακόν πρόβλημα ένα πρόβλημα μέ 

δραματικάς aντιφάσεις. 'Υπάρχουν στιγμαί κατά τάς 

όποίας μία ενέργεια προωθοίίσα τό Κυπριακόν είναι δυνα

τόν νά είναι επιβλαβής διά ο τήν ελευθέραν 'Ελλάδα. 

'Υπάρχουν aντιθέτως άλλα ι περιπτώσεις, κατά τάς όποίας 

μία ενέργεια όρθή διά τήν εθνικήν πολιτικήν νά γίνεται 

επιζημία διά τήν Κύπρον. Εϊμεθα ύποχρεωμένοι διάλόγους 

γενικωτέρου εθνικοίί συμφέροντος νά διατηρήσωμεν τάς 

συμμαχίας μας καί όφείλομεν εντός αvτών νά διεξάγωμεν 

τόν aγώνα μας διά τήν Κύπρον. 

»Αvταί, κύριοι συνάδελφοι, εlναι αι' δυσχέρειαι, αι' τερά

στιαι δυσχέρειαι, τάς δποίας παρουσιάζει τό κυπριακόν 

θέμα καί αvταί αί δυσκολίαι ε[ναι εκείναι αί δποίαι καθο

ρίζουν τήν φύσιν του καί τόν χαρακτήρα του. 'Επαναλαμ

βάνω καί πάλιν, δτι εάν εμνημόνευσα τάς δυσχερείας αv

τάς, τάς εμνημόνευσα άiστε δλη ή Βουλή νά έχη τό μέτρον 

τής εκτιμήσεως τής προσπαθείας τήν όποία ν κατέβαλε καί 

καταβάλλει ή Κυβέρνησις, προκειμένου νά επιτύχη τήν 

επίλυσιν τοίί Κυπριακοίί. 

»Αί δυσχέρειαι αvταί, αί δποίαι δέν aμφισβητοίίνται, 

διότι τάς συνιστοίίν πράγματι τά γεγονότα, δέν ύπήρξαν 

ίκαναί νά κάμψουν τήν πίστιν τοίί έθνους, aλλά καί τήν 

πίστιν τής Κυβερνήσεως επί τής aνάγκης δπως aγωνισθή 

διά τήν επίλυσιν τοίί μεγάλου αvτοίί εθνικοίί θέματος. Ή 

Κυβέρνησις, διά μέσου δλων αvτών τών δυσχερειών, διεξή

γαγε καί διεξάγει τόν aγώνα τής aπελευθερώσεω{ τής Κύ

πρου κατά τρόπον σταθερόν, κατά τρόπον σοβαρόν, κατά 

τρόπον ύπερήφανον. 

»Πρίν, δμως, aναφερθώ εΙς τήν πολιτική ν τής Κυβερνή

σεως επί τοίί Κυπριακοίί, θά μοίί επιτρέψητε, διά νά έχωμεν 

μίαν σαφεστέραν, μίαν περισσότερον ρεαλιστικήν aντί

ληψιν τοίί προβλήματος, νά aναφερθώ δι' όλίγων εΙς τήν 

ίστορίαν. 

>Πό 1951 εγένετο εlς τήν Κύπρον τό δημοψήφισμα, διά ο 

τοίί όποίου οί Κύπριοι εζήτουν τήν ένωσίν τω γ μέ τήν 'Ελ

λάδα. Αί Κυβερνήσεις τοίί 1951-52, εκτιμώσαι δπως εξετί
μησαν τήν κατάστασιν τότε, εδέχθησαν νά φέρουν εΙς τόν 

διεθνή Όργανισμόν τήν κυπριακήν ύπόθεσιν. Τό /953 ό 
aείμνηστος στρατάρχης Παπάγος aπεφάσισε νά μή φέρη 

τήν ύπόθεσιν τής Κύπρου εlς τά 'Ηνωμένα VΕθνη, δηλώ

σας δτι θά επεθύμει νά εξαντλήση τό στάδιον τής προσπα

θείας του διά μίαν φιλικήν διευθέτησιν τοίί θέματος ύπό 

τής Μεγάλης Βρετανίας. 

»Μέχρι τοίί 1954 ήτο γνωστή ή θέσις τής aγγλικής Κυ
βερνήσεως. 'Η aγγλική Κυβέρνησις, εlς πιiσαν βολιδοσκό

πησιν, οίασδήποτε έλληνικής Κυβερνήσεως, aπήντα μέ τό 

'Όvδέποτε". Αvτή ήτο ή θέσις τής aγγλικής Κυβερνήσεως: 

'Όvδέποτε ύπήρχε περίπτωσις νά τεθή θέμα Κύπρου δι' 

αvτήν". Τό 1954 εγένετο ή πρώτη προσφυγή μας. Τά aπο
τελέσματα τής προσφυγής εκείνης εlναι γνωστά. Καί εlναι 

περισσότερον γνωστά εΙς τούς aξιοτίμους aρχηγούς τής 

aντιπολιτεύσεως, διότι εlχον τήν εvκαιρίαν νά aσκήσουν 

τότε δριμείαν κριτικήν κατά τής προσφυγής τοίί 1954. 
Έπηκολούθησεν ή Τριμερής Διάσκεψις τοίί Λονδίνου. 

Καί τά aποτελέσματα τής διασκέψεως αvτής εlναι γνωστά. 

Δέν θά fίθελον, κύριοι συνάδελφοι, νά κάμω κριτική ν τών 

φάσεων αvτών τοίί κυπριακοίί aγώνος, διότι δέν νομίζω δ τι 

αvτό θά εβοήθει εΙς τήν παροίίσαν συζήτησιν. Άρκοίίμαι 

μόνον νά διαπιστώσω δτι ή Τριμερής Διάσκεψις άπέτυχε 

καί έσχε τάς γνωστάς συνεπείας. Μετά τήν Τριμερή Διά

σκεψιν εγένετο ή νέα μας προσφυγή τό 1955. Εlναι γνω
στόν δ τι ή προσφυγή αvτή δέν έτυχε κaν εγγραφής. 'Η 

Κυβέρνησις, τήν όποίαν εlχον τήν τιμήν νά σχηματίσω 

κατά τόν Όκτώβριον, παρέλαβε τό κυπριακόν θέμα μετά 
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τήν dπόρριψιν δύο προσφυγών μας, μετά τήν dποτυχίαν 

τής Τριμερούς Διασκέψεως του Λονδίνου καί τά γνωστά 

όδυνηρά γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Σμύρ

νης. Ά νεφέρθη πολλάκις εiς τήν Βουλή ν δτι, δταν ε{χον 

τήν τιμήν νά σχηματίσω, εiς τάς 6 'Οκτωβρίου, τήν πρώ
την μου Κυβέρνησιν, αί διαπραγματεύσεις μεταξύ Μακα

ρίου καί του διοικητού τής νήσου είχον dρχίσει dπό τάς 4 
'Οκτωβρίου. 

ιι 'Η Κυβέρνησις παρηκολούθησε τάς διαπραγματεύ

σεις, παρέχουσα σταθεράν συμπαράστασιν εiς τόν Άρχι

επίσκοπον Μακάριον, διά νά φέρη εiς πέρας τάς διαπρα

γματεύσεις πρός έπίτευξιν του dποτελέσματος, τό όποίον 

έπεδίωκεν. Αί διαπρriyματεύσεις αι5ταί διήρκεσαν μέχρι 

τών dρχών Μαρτίου. Εlναι γνωστόν δτι διεκόπησαν τότε 

καί dμέσως μετά τήν διακοπή ν των ό Άρχιεπίσκοπός Μα

κάριος συλληφθείς έξετοπίσθη εiς τόν 'Ινδικόν 'Ωκεανό ν. 

Ει5θύς μετά τήν διακοπήν τών διαπραγματεύσεων έκείνων 

καί τήν έκτόπισιν τοv 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ή Κυ

βέρνησις κατέθεσε προσφυγή ν εlς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη. 

'Έκτοτε ήγωνίσθη, πιστεύουσα δτι δέν ύπήρχε πλέον, μετά 

τήν έκτόπισιν του 'Αρχιεπισκόπου, άλλη όδός προωθή

σεως τοv Κυπριακού. Έπίστευσεν δτι ώφειλε νά δώση τήν 

μάχη ν εlς τά 'Ηνωμένα ~Εθνη καί έχρησιμοποίησεν δλο 

τό μεσολαβήσαν διάστημα, διά νά προπαρασκευάση τήν 

συζήτησιν τής προσφυrfίς μας. Δέν θά ήθελον νά dναφερ

θώ εlς λεπτομερείας, διά νά dποδείξω δτι ή Κυβέρνησις, 

προκειμένου νά προετοιμάση τήν έπιτυχή συζήτησιν τής 

προσφυγής μας είς τά Ήνωμένα 'Έθνη, dνέλαβε μίαν παγ

κόσμιον έκστρατείαν διαφωτίσεως τής κοινής γνώμης, νο

μίζω δέ, δτι λεπτομερείας τινας έξέθεσεν ένώπιον τής Βου

λής ό ύπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως. 

ιιΚύριοι βουλευταί, πiiσα πολιτική πρiiξις έχει δύο στά

δια. ΝΕχει τό στάδιο τής προπαθείας καί τό στάδιον τοv 

dποτελέσματος. Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τήν Βουλήν δτι 

ή προσφυγή, τήν όποίαν κατέθεσεν ή Κυβέρνησις καί τήν 

όποία ν ύπεστήριξεν έφέτος εlς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη καί 

κατά τό πρώτον στάδιον καί κατά τό δεύτερον στάδιον 

ύπήρξεν έπιτυχής. 'Ελέχθη dπό πολλούς συναδέλφους δτι 

ό ΟΗΕ δέν ε{ναι δικαστήριον, τό όποίον έκδίδει έκτελε
στάς dποφάσεις. Εlναι ένα διεθνές βήμα, τό όποίον παρέχει 

τήν ει5καιρίαν εiς τούς dδικουμένους λαούς νά έμφανίζουν 

τά παράπονά των καί νά διεκδικούν τά δίκαιά των. 'Ενθυ

μούμαι μάλιστα δτι ό έκ τών συναρχηγών τών Φιλελευθέ

ρων κ. Βενιζέλος, dγορεύων κατά τήν τελευταίαν συζήτη

σιν έπί του Κυπριακού, ήτο dπαισιόδοξος διά τήν έκβασιν 

τής προσφυγής -διότι dκριβώς έξετίμα αι5τήν τήν dδυνα

μίαν του 'Οργανισμού - δστις δέν ήτο εiς θέσιν νά έκδό

ση έκτελεστάς dποφάσεις, dλλά παρέχει τήν ει5καιρίαν μό

νον νά συζητηθή ένα θέμα καί διά τής συζητήσεως νά προ

βληθή διεθνώς. 

ιιΔύο, λοιπόν, πράγματα έπεδιώκομεν διά τής προσφυ

γής μας: dφ' ένός μέν νά έπιτύχωμεν μίαν ει5ρείαν συζήτη

σιν καί διά τής συζητήσεως αι5τής νά προβάλωμεν διεθνώς 

τό θέμα, dφ' έτέρου δέ νά έπιτύχωμεν μίαν dπόφασιν, ή 

όποία θά dπετέλει μέσον έθνικής πιέσεως έπί τής κατεχού

σης τήν Κύπρον δυνάμεως, ίνα προωθήση αϋτη τό θέμα 

πρός τήν λύσι ν του. 'Εφ' δσον αι5ταί ήσαν αί έπιδιώξεις 

τής Κυβερνήσεως, καί δέν ή το δυνατόν νά ήσαν άλλα ι, έχω 

τό δικαίωμα νά lσχυρίζωμαι δτι εiς dμφοτέρους τούς σκο-

πούς της έπέτυχεν ή Κυβέρνησις. 

ιιΔιεξήχθη μακρά συζήτησις εiς τά 'Ηνωμένα ~Εθνη, 

κατά τήν όποίαν έλαβον μέρος αί πλείσται τών dντιπρο

σωπειών καί dνεγνωρίσθη καί dπό τής πλευρiiς τής dντι

πολιτεύσεως, δτι ή συζήτησις διεξήχθη κατά τρόπον ώφέ

λιμον διά τό θέμα. Ή συζήτησις ώδήγησεν εlς τήν λήψιν 

τής γνωστής dποφάσεως. 'Επί τής dποφάσεως αι5τής, κύ

ριοι συνάδελφοι, διετυπώθησαν τόσον dντιφατικαί dπό

ψεις, άiστε νά διερωτάται κανείς έάν πράγματι δλοι μας 

dντιμετωπίζωμεν μέ τό αι5τό πνεύμα τήν κυπριακή ν ύπόθε

σιν. 

ιιΕ{μαι ύποχρεωμένος νά είπω έκείνο τό όποίον είπον 

δλοι οί dντικειμενικοί κριταί, διότι ή dπόφασις ή έκδοθεί

σα dπό τόν 'Οργανισμόν dποτελεί έπιτυχίαν τής Κυβερνή

σεως καί πρόοδο ν τοv θέματος. Δέν θά l]θελον, κύριοι συνά

δελφοι, νά τήν παραστήσω ώς έπιτυχίαν τής Κυβερνήσεως, 

dλλά dναμφισβητήτως ε{ναι έπιτυχία τής 'Ελλάδος, είναι 

έπιτυχία τοv dγωνιζοyένου κυπριακού λαοv. Ή dπόφασις 

τοv 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 'Εθνών δέν δίδει λύσι ν 

εiς τό Κυπριακόν, aλλά δημιουργεί τάς προϋποθέσεις καί 

διευκολύνει τήν έπίλυσιν τοv ζητήματος. 'Εάν κάμωμεν 

σύγκρισιν μέ τό dποτέλεσμα εiς τό όποίον φτέληξαν αι' 

δύο προηγούμεναι προσφυγαί μας καί λάβωμεν ύπ' όψιν 

έκείνο τό όποίον έμνημόνευσα καί προηγουμένως, δτι ό 

ΟΗΕ δέν είναι δικαστήριον έκδίδον έκτελεστάς dποφά

σεις, dλλά τό όργανον τό όποίον χρησιμοποιούν οί κατα

δυναστευόμενοι λαοί, προκειμένου νά έπιτύχουν τήν έλευ

θερίαν των. 'Εάν, λοιπόν, λάβωμεν ύπ ' όψιν καί συγκρί

νωμεν τό dποτέλεσμα τής έφετεινής προσφυγής μας μέ τό 

dποτέλεσμα τών προσφυγών του παρελθόντος, δέν είναι 

δυνατόν παρά νά δεχθώμεν δτι ή dπόφασις τήν όποία ν έξέ

δωσεν ό 'Οργανισμός dποτελεί πρόοδον του κυπριακού 

θέματος. Δέν θά ήθελα νά έπαναλάβω δσα είπεν ό κ. έπί 

τών 'Εξωτερικών ύπουργός διά νά dποδείξω δτι έκείνοι οί 

όποίοι γνωρίζουν καλύτερον παντός άλλου καί έκείνοι οί 

όποίοι ένδιαφέρονται περισσότερον ήμών διά τό κυπρια

κόν θέμα, dναγνωρίζουν τήν dλήθειαν αι5τήν καί διά δη

λώσεών των δηλούν δτι διά τής dποφάσεως προήχθη τό 

κυπριακόν θέμα. 

ιιΚύριοι βουλευταί, έπί τής dποφάσεως αι5τής διετυπώ

θησαν τόσον dντιφατικαί έρμηνείαι, άiστε dντί νά διαφωτί

ζεται ή Βουλή καί νά διαφωτίζεται τό έθνος, άγεται εlς 

μεγάλην σύγχυσιν. Θά ήτο χρήσιμον διά τό έθνος, καί διά 

τόν κυπριακόν λαόν, θά ή το χρήσιμον διά τήν κυπριακή ν 

ύπόθεσιν νά είχομεν συμφωνήσει έπί τοv γεγονότος δτι ή 

dπόφασις τήν όποίαν έπετύχαμεν dποτελεί πρόοδον του 

θέματος καί έάν dκόμη συμβαίνη νά μ ή έκτιμiiται dπό τήν 

dντιπολίτευσιν, δσον έκτιμiiται dπό τήν Κυβέρνησιν ή έν 

λόγφ ~πόφασις. 'Επαναλαμβάνω δ τι τό συμφέρον τοv θέ

ματος, τό συμφέρον τής χώρας, έπιβάλλει, έάν όχι νά έκ

φράσωμεν δλοι τήν ίκανοποίησίν μας, πάντως νά μή δε

χθώμεν δτι ή dπόφασις του 'Οργανισμού dποτελεί ήτταν 
καί ένταφιασμόν του κυπριακού ζητήματος. 

ιι 'Εγένετο προσπάθεια διά τής έρμηνείας τών πρακτι

κών τής συζητήσεως καί τοv κειμένου τής dποφάσεως τοv 

ΟΗΕ, νά δημιουργηθή έντύπωσις δτι, προσφυγοvσα ή 

'Ελλάς εlς τά 'Ηνωμένα ~Εθνη, έσχεν ώς dποτέλεσμα τόν 

παραγκωνισμόν καί ένταφιασμόν του αι'τήματος τής aυτο

διαθέσεως. 
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Προσέλευση στή Βουλή yιά τή συζήτηση τοί5 Κυπριακοί5. 

Πλάι στόν πρωθυπουργό, οίΕ. 'Αβέρωφ, Α. Πρωτοπαπαδάκης καί Γρ. Κασιμάτης. 
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»Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχω τήν εντύπωσιν δτι ή 

επίθεσις αvτη, προσπάθεια τής έρμηνείας τής άποφάσεως 

καί τών πρακτικών, έχει καταπονήσει τήν Βουλή ν, δέν θά 

εlσέλθω εlς λεπτομερείας." "Οταν έρχεται μία άπόφασις ή 

όποία λέγει δτι τό κύπριακόν πρόβλημα παύει άπό τοϊί νά 

ε{ναι εσωτερικόν πρpβλημα τής 'Αγγλίας, μία άπόφασις, ή 

όποία άναγνωρίζει τό κυπριακόν πρόβλημα ώς πρόβλημα 

διεθνές, μία άπόφασις διά τής όποίας άναγνωρίζεται τό 

δικαίωμα τοϊί κυπριακού λαοϊί νά ζητήση τήν κατάργησιν 

τοϊί άποικιακοϊί ζυγοϊί, μία άπόφασις διά τής δποίας άπα

δεικνύεται δτι δ ΟΗΕ διά πρώτην φοράν άναγνωρίζει έαυ

τόν άρμόδιον νά άσχοληθή μέ τό κυπριακόν θέμα, δέν δύ

νασθε, κύριοι βουλευταί, νά άρνήσθε δτι μία τοιαύτη άπό

φασις άποτελεί πρόοδον διά τό ζήτημα. 

;; 'Αμφισβητείται ή άποτελεσματικότης τής άποφάσε
ως, κύριοι συνάδελφοι. Πρώτος εγώ θά συνομολογήσω μέ 

τήν άντιπολίτευσιν δτι ή πρακτική άξία τής άποφάσεως 

αvτής θά κριθή άπό τήν επίδρασιν τήν όποίαν θά έχη επί 

τών σκέψεων τής άγγλικής Κυβερνήσεως, άλλά αvτό τοϊίτο 

θά συνέβαινε καί εάν &κόμη εϊχαμεν μίαν άπόφασιν δπως 

τήν ήθέλαμεν, διότι γνωρίζετε καλώς δτι ύπάρχουν άποφά

σεις τοϊί ΟΗΕ, αϊτινες ελήφθησαν παμψηφεί καί αί όποίαι 

δέν εφηρμόσθησαν καί δέν εκτελούνται. 

;;Συνεπώς, εάν δεχθώμεν δτι οvτως ή aλλως καί άνεξαρ

τήτως τοϊί περιεχομένου τής άποφάσεως; θά εϊμεθα ύπο

χρεωμένοι καί μετά τήν άπόφασιν νά άγωνισθώμεν διά νά 

πείσωμεν ή νά άναγκάσωμεν τήν άγγλικήν Κυβέρνησιν, 

βάσει τής άποφάσεως, νά δώση λύσιν εlς τό κυπριακόν 

θέμα, πάλιν θά καταλήγαμεν εlς τήν διαδικασίαν τών δια

πραγματεύσεων. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, αvτή ύπήρξεν ή πολιτική τής Κυ

βερνήσεως επί τοϊί Κυπριακού καί αvτά ύπήρξαν τά άποτε

λέσματα. Δέν θά ήθελα δμως νά μήν επωφεληθώ τής εvκαι

ρίας νά άπαντήσω εlς ώρισμένους ύπαινιγμούς, οί όποίοι 

επιμόνως άπό έτους καί πλέον επαναλαμβάνονται: Τονίζεται 

επί δεκαοκτάμηνον δτι ή Κυβέρνησίς μου άνήλθεν εlς τήν 

εξ ουσίαν, μέ πρόθεσιν καί επιδίωξιν νά κλείση τό Κυπρια

κόν. Δέν έχω άνάγκην νά σaς παράσχω τή.ν διαβεβαίωσιν 

δτι οvδεμία τοιαύτη πρόθεσις ύπήρχε καί δέν έχω άνάγκην, 

διά τόν λόγον δτι εμπράκτως άπεδείχθη τούτο διά τής πο

λιτικής τής Κυβερνήσεως. 'Εάν εννοοϊίμεν τάς προσπα
θείας τής Κυβερνήσεως δπως επιτύχη λύσιν τοϊί Κυπρια

κού εθνικής άξιοπρεπείας καί δικαίαν διά τούς Κυπρίους, 

τότε βεβαίως είναι δυνατόν νά λέγωμεν δτι ή Κυβέρνησις 

επιδιώκει τό κλείσιμον τοίί Κυπριακού. Διότι τό νά επιδιώ

κη καί νά άγωνίζεται ή Κυβέρνησις διά νά τερματίση τήν 

ύπόθεσιν τής Κύπρου κατά τρόπον, επαναλαμβάνω, εθνι

κώς άξιοπρεπή καί δίκαιον διά τούς Κυπρίους, είναι εκείνο 

τό όποίον συνιστά τήν προσπάθεια ν τής ·Ελλάδος διά τήν 

Κύπρο ν. 

;;Σημασία ν έχει τό τί επιδιώκεται καί ποίος εlναι δ άν

τικειμενικός σκοπός. Ή Κυβέρνησίς μου άποδεικνύει επί 

18 μήνας δτι έχει ώς άvτικειμενικόv σκοπόν τήν αvτοδιά
θεσιν τών Κυπρίων. Καί ήγωνίσθη καθ' δλους τούς δυνα

τούς τρόπους διά νά επιτύχη τό άποτέλεσμα αvτό. Γνωρί

ζετε, δμως, δτι άκριβώς αvτό τό άποτέλεσμα δέν ε[ναι θέμα 

τό όποίον εξουσιάζει ή Κυβέρνησις. Σaς άναφέρω τάς δυ

σκολίας τάς όποίας παρουσιάζει τό κυπριακόν θέμα. Καί 

σaς άναφέρω, επίσης, δτι ή Κυβέρνησις, χωρίς νά προβαί-

νη εlς ενεργείας εντυπωσιακάς, άλλά καί χωρίς νά δέχεται 

οίασδήποτε πιέσεις, οίασδήποτε συστάσεις, οίονδήποτε 

συμβιβασμόν, συνέχισε τόν άγώνα της μέχρι σήμερον καί 

έχει τήν βεβαιότητα δτι δ άγών αvτός θά άποδειχθή εlς τό 

μέλλον ώς άγών, δστις εθεμελίωσε τήν προώθησιν του κυ

πριακού ζητήματος. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, δπως ε[πον καί προηγουμένως, τό 

κυπριακόν θέμα είναι εξόχως σοβαρόν, εξόχως δύσκολον 

θέμα καί είναι δυνατόν, παρ' δλον δτι εσημείωσε κατά τά 

τελευταία έτη σημαντική ν καί ελπιδοφόρον πρόοδον, ε{ναι 

δυνατόν κατά τήν εξέλιξίν του νά ύποστώμεν καί νέας δο
κιμασίας. VΕχομεν, δμως, άφ' ής εξεδόθη ή πρόσφατος 

άπόφασις καί άφ ' ής διά τής άποφάσεως αvτής τά • Ηνωμέ
να VΕθνη άνεγνώρισαν εlς έαυτά τό δικαίωμα νά άσχο

λούνται μέ τό κυπριακόν θέμα, έχομεν πλήρη τήν δυνατό

τητα τής προσφυγής εlς τά Ήνωμένα 'Έθνη μέ τήν βεβαιό

τητα δτι, εlς τήν περίπτωσιν αvτήν, εκείνοι οί δποίοι θά 

δικαιωθούν δέν θά είναι οί άντίπαλοί μας, άλλά θά είναι ή 
.Ελλάς. 

;; 'Εν σχέσει μέ τάς δυσκολίας τού πqρελθόντος, ή προ
οπτική επί του κυπριακού θέματος παρουσιάζει τό πλεονέ

κτημα αvτό: ·Ότι έχομεν διά τής άποφάσεως αvτής δλας 

τάς θύρας τοίί διεθνοϊίς 'Οργανισμού άνοικτάς ιφί εάν δέν 

εvρωμεν, καί ελπίζομεν νά εvρωμεν, κατανόησιν άπό τούς 

άντιπάλους μας, ε{ναι δυνατόν, βάσει τής άποφάσεως αv

τής νά επανέλθωμεν καί νά ζητήσωμεν τήν περαιτέρω 

προώθησίν του. 

»Αvτή ύπήρξε, κύριοι βουλευταί, ή πολιτική μας επί 

τού Κυπριακού. Δέν νομίζω δτι ύπήρξε πολιτική, διά τήν 

δποίαν θά πρέπει ή Κυβέρνησις νά αΙσθάνεται τήν άνάγ

κην νά άπολογηθή. Μολονότι ή άντιπολίτευσις προσεπά

θησε καί επέτυχε χάρις εlς τόν Κανονισμόν, νά φέρη τήν 

συζήτησιν κατά τρόπον, όJστε νά δημιουργήται ή εντύπω

σις δτι ή Κυβέρνησις άπολογείται, ή Κυβέρνησις, πεπει

σμένη δτι έπραξε τό καθήκον της, δ τι ήγωνίσθη μετ' επι

τυχίας ύπέρ τής κυπριακής ύποθέσεως, ήτο πρόθυμος, 

δπως εδήλωσε προσερχομένη ενώπιον τοίί Σώματος άμέ

σως μετά τήν λήξιν τής Γενικής Συνελεύσεως τοίί ΟΗΕ, νά 

προβή εlς άνακοινώσεις. 'Αλλ' ή άντιπολίτευσις έσπευσε 

νά καταθέση π ρότα σι ν μομφής" άφ ' ένός διά νά ματαιώση 
τάς δηλώσεις τοίί ύπουργού τών 'Εξωτερικών, αί όποία ι θά 

εγίνοντο πρίν επιστή κατ' αvτήν δ εύθετος χρόνος διά τήν 

συζήτησιν καί θά έμενεν οvτω ή κοινή γνώμη έπί ήμέρας 

τινάς ύπό τήν εντύπωσιν τών δηλώσεων αvτών, άφ' έτέρου 

δέ διά νά εμφανίση τήν Κυβέρνησιν άπολογουμένην. 

;;Πιστεύομεν, κύριοι, δτι ή πολιτική τήν όποίαν ήσκή

σαμεν επί τοϊί Κυπριακού ύπήρξεν επιτυχής καί δέι; χρειά

ζεται ώς Κυβέρνησις δι' αvτό νά άπολογούμεθα. 'Εάν δέν 

δικαιούμαι νά ίσχυρίζωμαι δτι διά τής πολιτικής αvτής 

έδωσα λύσιν είςτό κυπριακόν θέμα, δικαιούμαι δμως νά 

ίaχυρίζωμαι βασίμως δτι διά τής πολιτικής αύτής τό προ

ώθησα σημαντικώς. 

;;Κύριοι βουλευταί, εlλικρινώς θά σaς διαβεβαιώσω δτι, 

εάν δέν επίστευα δτι ή πολιτική αvτή ε{ναι ή όρθή πολιτι

κή καί εάν δέν έπίστευα δτι έκτός αύτής δέν ύπάρχει aλλη 

πολιτική έπί τοίί Κυπριακού, θά έξήταζα ύπό διαφορετικόν 

πρίσμα τό θέμα, τόσον έσωτερικώς δσον καί έξωτερικώς. 

'Αλλ ' έχει διαπιστωθή, κύριοι συνάδελφοι, άπό δλας τάς 
συζητήσεις έν τfl αίθούσrι ταύτrι έπί του Κυπριακού δτι δέv 
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ύπάρχει διαφορετική πολιτιΚή έπί τοίί Κυπριακοίί. Διαφο

ρετική ν πολιτική ν έπί τοίί θέματος αι5τοίί είναι δυνατόν νά 

προβάλουν iά κόμματα τής ΕΔΑ καί ί'σως τοίί Δημοκρατι
κοί] κόμματος. Τά άλλα κόμματα, κύριοι συνάδελφοι, κατ' 

έπανάληψιν, όσάκις συνεζητήθη τό Κυπριακόν εiς τήν 

Βουλή ν, aνεγνώρισαν ότι εί'μεθα ύποχρεωμένοι τόν aγώνα 

διά τήν Κύπρον νά τόν διεξαγάγωμεν έντός τών συμμαχιών 

μας. Τούτου δοθέντος, αί aντικειμενικαί δυσκολίαι, τάς 

όποίας παρουσιάζει τό θέμα, δέν θά ήσαν διάφοροι καί έάν 

ήσθε aείς Κυβέρνησις. 
»Βεβαίως, όμιλείτε περί χειρισμοίί. 'Ο χειρισμός κύρι

οι συνάδελφοι, είναι πρiiγμα, τό όποίον δέν προσδιορίζε

ται έπακριβώς aπό κανένα κανονισμόν. Προσδιορίζεται 

aπό τάς περιστάσεις καί aπό παράγοντας, οί όποίοι είναι 

έκτός τοίί ελέγχου μας. Ποίαι ύπήρξαν αί δύο βασικαί 

ενέργειαι τής Κυβερνήσεως. Μετά τήν σύλληψιν τοίί Μα

καρίου ή Κυβέρνησις κατέθεσε προσφυγή ν καί εχρησιμο

ποίησεν δλον τόν διαρρεύσαντα χρόνον διά νά παρασκευά

ση τήν συζήτησιν κατά τρόπον ιίJστε νά φθάση εiς εν ίκα

νοποιητικόν aποτέλεσμα. Αι5τή ύπήρξεν ή μία βασική 

ενέργεια τής Κυβερνήσεως. 'Η δευτέρα ενέργεια ε{ναι ή 

θέσις τήν όποίαν έλαβε καί ή aπάντησις τήν όποίαν έδω

σεν εiς τόν 'Άγyλον ύπουργόν τών 'Αποικιών, όταν ήλθεν 

εiς τάς Άθήνας καί παρέδωσεν είς τήν Κυβέρνησιν τό 

σύνταγμα Ράντκλιφ. 'Επαναλαμβάνω δτι αι5τά τά δύο γε

γονότα είναι εκείνα εiς τά όποία έξεδηλώθη κατά τρόπον 

σαφή, πλήρη, aποφασιστικόν ή πολιτική τής Κυβερνήσε

ως. 'Εάν εν τούτφ τψ μεταξύ εγένοντο συζητήσεις, αύται, 

δπωςει'πον καί κατά τήν τελευταίαν συνεδρίaσιν τής Βου
λής, ήσαν κατατοπιστικαί, περιστρεφόμεναι γύρω aπό τά 

δύο αι5τά κύρια γεγονότα. Τούτου δοθέντος, δέν γνωρίζω 

κατά ποίον -τρόπον διαφορετικό ν τοίί iδικοv μας θά aντιμε

τώπιζεν οίαδήπστε άλλη Κυβέρνησις τά δύο αι5τά ζητήμα

τα. 'Όταν, λοιπόν, έχωμεν τό δεδομένον δτι οι5σιαστικώς ή 

πολιτική τής Κυβερνήσεως συνίσταται εiς τά δύο αι5τά γε

γονότα, δηλαδή τήν κατάθεσιν τής προσφυγής διά τής 

όποίας διεξεδικήσαμεν τό δικαίωμα τής αι5τοδιαθέσεως καί 

τήν άρνησίν μας νά aποδεχθώμεν ενα σύνταγμα aνελεύθε

ρον καί aντιδημοκρατικόν, δέν γνωρίζω που θά εί5ρετε επι

χειρήματα καί aδύνατα σημεία εiς τήν πολιτική ν αι5τήν διά 

νά τήν επικρίνετε. 'Επαναλαμβάνω δτι ή άσκησις τής κρι

τικής τής aντιπολιτεύσεως επί τής πολιτικής τής Κυβερνή

σεως επί τοίί Κυπριακοίί, θά πρέπει κυρίως, διά νά μή είπω 

aποκλειστικώς, νά aσκηθή επίτών δύο αι5τών συγκεκριμέ

νων γεγονότων, τά όποία aποτελοίίν τήν αiτίαν τής πολιτι

κής τής Κυβερνήσεώς μου επί τοίί Κυπριακοίί. Καί είς τήν 

μίαν καί ει'ς τήν άλλη ν περίπτωσιν ετηρήσαμεν πολιτική ν 

-εθνικώς άψογον καί θά ήδυνάμην, επαναλαμβάνων μίαν 

προσφιλή λέξιν τοίί κ. Παπανδρέου, νά είπω aνένδοτον. 

Δέν νομίζω, λοιπόν, δτι ή aντιπολίτευσις, έχουσα ύπ' όψιν 

της τά δύο αι5τά γεγονότα, τά όποία συνιστοίίν τήν οι5σίαν 

τής πολιτικής μας επί τοίί θέματος, δέν νομίζω δτι έχει τό 

δικαίωμα νά Ισχυρίζεται, πρώτον, δτι ή επιδίωξις τής Κυ

βερνήσεως εlναι νά κλείση τό Κυπριακόν καί δεύτερον, δ τι 

εiς τήν πολιτικήν της aπέτυχεν. Εlχε τήν πρόθεσιν καί 

ώφειλε νά έχη τήν πρόθεσιν νά επιτύχη τήν λύσιν τοίί 

Κυπριακοίί. "Οχι νά τό κλείση, διότι, επαναλαμβάνω, δέν 

δύναται κανείς νά τό κλείση, εφόσον δέν δεχθή λύσιν aπο

δεκτή ν aπό τόν κυπριακόν λαόν. 

ιιΛ.έγω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, δτι ή aντιπολίτευ

σις, διά τής προτάσεως μομφής, ήθέλησε νά εμφανίση τήν 

Κυβέρνησιν aπολογουμένην. 

ιι Ή Κυβέρνησις, δμως, έμφανιζομένη ενώπιον τοίί Σώ

ματος καί εκθέτουσα τήν πολιτική ν της, έχει τό δικαίωlια 
νά Ισχυρίζεται δτι διεχειρίσθη τό κυπριακόν θέμα κατά 

τρόπον επιτυχή. 

ιι 'Ανέπτυξα προηγουμένως τάς δυσκολίας τάς όποίας 

lχει νά aντιμετωπίση ή • ΕλλΔς aγωνiζομένη διά τήν aπε
λευθέρωσιν τής Κύπρου. 'Εάν τάς δυσκολίας αι5τάς τάς 

συνοδεύσητε μέ τόν τρόπον μέ τόν όποίον ή Κυβέρνησις 

τάς aντιμετώπισεν, έάν τάς συνδυάσητε μέ τό aποτέλεσμα 

τό όποίο ν επέτυχε ν, δέν νομίζω δτι έχετε τό δικαίωμα, δέν 

νομίζω δτι έχετε επιχειρήματα νά επικρίνητε τήν κυβερνη

τική ν πολιτικήν. 

ιι 'Η πολιτική τής Κυβερνήσεως επί τοίί Κυπριακσίί 

ύπήρξε σοβαρά, σταθερά καί ύπερήφανος. Αύτή είναι ή 

πολιτική τήν όποίαν καλείσθε νά κρίνητε. Πολιτική, ή 

όποία, κατά τήν γνώμη ν μας, προώθησε τό κυπριακόν θέμα 

κατά τρόπον σημαντικόν, κατά τρόπον, τόν όποίον aποδέ

χονται καί τόν όποίον aναγνωρίζοuν ολοι οί aντικειμενι

κοί κριταί, όλόκληρος σχεδόν ό διεθνής τύπος καί πρό 

παντός οί aμέσως ένδιαφερόμενοι Κύπριοι». 

Στήν ψηφοφορία πού άκολούθησε, σέ σύνολο 296 
παρόντων βουλευτών, ψήφισαν 135 ύπέρ τής προτά
σεως δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση καί 161 κατά 
τής προτάσεως 133 • 

14 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

'Ο Γ. Γρίβας-Διγενής, μέ προκήρυξή του, δηλώ

νει δτι είναι πρόθυμοςνά διατάξει τήν άναστολή τών 

επιχειρήσεων «εuθύς ώς fjθελεν άπελευθερωθή δ 

'Εθνάρχης Μακάριος». Ή πρωτοβουλία ' του άρχηc 

γου τής ΕΟΚΑ εχει ώς άφετηρία τή συμμόρφωση μέ 

τό πνευμα τής άποφάσεως του ΟΗΕ, γιά τήν εiρηνι

κή καί δίκαιη λύση του κυπριακου προβλήματος βά

σει τών άρχών του Καταστατικου Χάρtη του διε

θνους όργανισμου, καθώς καί επιθυμία γιά τή διευκό

λυνση τής επαναλήψεως τών διαπραγματεύσεων με

ταξύ τής άγγλικi'jς Κυβερνήσεως καί του 'Αρχιεπι

σκόπου Μακαρίου, ώς εκπροσώπου του .λαου τής με
γαλονήσου. 

Ή ενέργεια του Γ. Γρίβα είχε ύπαγορευτεί άπό 

τήν έλληνική Κυβέρνηση, μέσω τών διπλωματικών 

της εκπροσώπων στή Λευκωσία, Α. Βλάχου καί Α. 

Φρυδii 134• 

15 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

'Ο . Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν πρόεδρο 

'Αιζενχάουερ τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Κατά τήν συζήτησιν τοv κυπριαιωv ζητήματος 

ένώπιον τής τελεvταiας Γενικής Συνελεύσεως τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών, ό 'Αμερικανός aντιπρόσωπος 

έδijλωσεν δτι αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι «was prepared 
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to help to find a constructive solution)). 
)) 'Εξ aλλου ή Γενική Συνέλευσις έτερμάτισεν τάς 

συζητήσεις της έπί τοίί θέματος διά μιiiς άποφάσεως 

άποβλεπούσης εiς τό νά δημιουργήση μίαν άτμό

σφαιραν κατευνασμοίί καί προβλεπούσης μίαν δια

δικασίαν διαπραγματεύσεων μεταξύ τής κυβερvώσης 

δυνάμεως καί τοίί κυπριακοίί λαοίί. 

)) 'Έχω τήν είλικρινή πεποίθησιν δτι ή άπόφασις 
αϋτη δεικνύει κατεύθυνσιν διά τήν έπίλυσιν τοίί προ

βλήματος τούτου τό όποίσν σήμερον βασανίζει χρι

στιανικόν λαόν ήμίσεος έκατομμυρίου καί κινδυνεύ

ει νά θραύση άνεπανορθώτως πολυτίμουςσυμμαχίας. 

Διά τοίίτο ή Κυβέρνησίς μου κατέβαλε δλας της τάς 

πρσσπάθείας διά νά καλλιεργήση τήν κατευναστι

κήν άτμόσφαιραν τήν όποία ν προέβλεπε ή άπόφασις 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Εξ aλλου οί μαχηταί τής 

Κύπρου συμμορφούμενοι πpός τήν άπόφασιν τών 
'Ηνωμένων 'Εθνώνδιεκήρυξανδτι, διά νά διευκολύ

νουν τήν έπανάληψιν τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 

τής Μ. Βρετανίας καί τοίί κυπριακοίί λασίί, είναι 

ετσιμοι νά άναστείλουν τήν δρiiσιν των εύθύς ώς 

άπελευθερωθή ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 

))Δύναμαι, νομίζω, νά προσθέσω δτι, παραλλήλως 

ή βρετανική κοινή γνώμη έν τφ συνόλφ της /Jχει 

συνειδητοποιήσει τήν άνάγκην μιiiς λύσεως καί εκ

φράζεται πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 

))Διά τούς λόγους αύτούς έθεώρησα δτι είχαν κα

θήκον νά άπευθύνω μίαν θερμήν εκκλησιν πρός 

ύμiiς, ϊνα βοηθήσητε έν τfί πεφωτισμένrι συνέσει σας 

διά τήν άπελευθέρωσιν τοίί 'Αρχιεπισκόπου. Πρά

γματι, καθώς πιστεύω, ή χειρονομία αϋτη είναι ή 

κλείς τοίί προβλήματος. 'Εάν δέν πραγματοποιηθή 

καί παρέλθη aπρακτος i] σημερινή εύκαιρία, ή συνέ
χισις τών δεινών τοίί κυπριακοίί λαοίί θά παραμείνη 

ώς μόνιμος πηγή μεγάλων κινδύνων διά τάς συμμα

χίας τοίί έλευθέρσυ κόσμου. Πιστεύω δτι αί παρου

σιαζόμεναι εύνοϊκαί συνθήκαι είναι μσναδικαί καί 

πρέπει νά έπωφεληθώμεν αύτών άμέσως. Διά τοίίτο 

έξέθεσα ύμίν τά άνωτέρω ί'ιiα τά /Jχητε ύπ' δψιν σας 

κατά τάς έπικειμένας συνομιλίας σας μετά τοίί προέ

δρου τής βρετανικής Κυβερνήσεωψ 

Σέ άπάντηση, ό πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολι

τειών άπηύθυνε, μέσω του 'Αμερικανοί> πρέσβη 

στήν 'Αθήνα, στίς 22 Μαρτίου, τό άκόλουθο αυστη
ρά εμπιστευτικό μήνυμα πρός τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό: 

« 'Έλαβα τό μήνυμα τής Έξοχότητάς σας τής 16ης 

Μαρτίου σχετικά μέ τό Κυπριακό καί θά fjθελα νά σaς 

διαβεβαιώσω δτι ή Κυβέρνησή μου εξακολουθεί νά εχει 

ένεργό ενδιαφέρον στήν ύποβοήθηση τών ενδιαφερομένων 

Κυβερνήσεων καί λαών νά εξεύρουν τήν κατάλληλη μέθο

δο προσεγγίσεως αuτοu του ζητήματος. Μπορώ έπίσης νά 

σaς βεβαιώσω δτι θά εχωμε ύπόψη μας τίς προτάσεις γιά 

τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο» 135 • 

Μέ τήν ευκαιρία τής επιδόσεως του άπαντητικοu 

μηνύματος τοu προέδρου 'Αιζενχάουερ, ό πρέσβης 

των ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, Τζώρτζ "Αλλεν, είχε μέ τόν 

Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη συνομιλία: 

«'Εν aρχij δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως διετύπωσεν 

κατά τρόπον εντονον τήν aπογοήτευσιν διά τήν παντελή 

ελλειψιν κατανοήσεως aπό μέρους τών Βρετανών. 'Ο κ. 

"Αλλεν l']θέλησε aπαντών νά δώση εναν τόνον αισιοδοξίας 

καί επέδωκεν εγγραφον aπάντησιν του πρόεδρου. 'Εν συ

νεχεί~ δ κ . "Αλλεν η ρώτησε τόν κ. Καραμανλήν άν ή έλ

ληνική Κυβέρνησις θά συνεφώνει, δπως, aπελευθερουμένου 

του Μακαρίου, aρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετα

νών καί Κυπρίων διά τήν αuτοκυβέρνησιν, άναγνωριζομέ

νης ταυτοχρόνως καί τής ιiρχής τής αuτοδιαθέσεως. Κατό

πιν θά l']δύνατο νά άναγνωρισθή καί νά συμφωνηθή δτι τό 

θέμα τής έφαρμογής τής αuτοδιαθέσεως θά συνεζητείτο εις 

τό ΝΑΤΟ οuχί πρό τής παρελεύσεως πενταετίας, άλλά καί 

οuχί βραδύτερον τfjς δεκαετίας . Ταυτοχρόνως τό ΝΑΤΟ θά 

l']σχολείτο καί μέ τήν ρύθμισιν του θέματος τών βάσεων. 

'Αποσαφηνίζων τήν πρότασιν, ό κ . " Αλλεν [εlπεν] δτι ή 

συζήτησις διά τήν αuτοκυβέρνησιν θά έγένετο βάσει του 

συντάγματος Ράντκλιφ καί τών ιiντιπροτάσεων, αϊτινες θά 

ύπέβαλον, τονίσας δ"τι θά εθίγετο ή Μεγάλη Βρετανία εάν 

άπεκλείετο ιiπό τήν συζήτησιν καί τό σύνταγμα Ράντκλιφ. 

Τοuτο άλλωστε δέν βλάπτει τήν έλληνικήν πλευράν, ή 

όποία θά προέβαλλεν τάς άντιπροτάσεις της, αί όποίαι θά 

συνεζητοuντο. 'Ο κ . Καραμανλfjς είπεν δτι κατ' άρχήν θά 

συνεφώνει πρός μίαν τέτοια ν διαδικασίαν έφ' δσον ή συζή

τησις περ-ί του καθορισμοί! τής μεθόδου καί του χρόνου 

τήςαuτοδιαθέσεως διεξήγετο μετά τριετίαν, καθωρίζετο δέ 

συγχρόνως δτι δ χρόνος έφαρμογής αuτοδιαθέσεως θά ήτο 

μεταξύ πέντε καί δέκα ετών. 'Επί του τελευταίου τούτου 

σημείου aντεπαρετήρησεν δ κ . "Αλλεν δτι ή επιμονή μας 

εις τό νά καθορισθfj ό χρόνος τfjς αuτοδιαθέσεως δημιουρ

γεί αυτομάτως τό θέμα τής διχοτομήσεως τής νήσου καί 

συνιστά νά μήν τό θέσωμε, περιοριζόμενοι εις τόν καθορι

σμόν χρόνου, εις τόν όποίον θά συνεζητείτο ή μέθοδος καί 

δ χρόνος τής αuτοδιαθέσεως. 'Επίσης είπεν δτι δέν θεωρεί 

τήν τριετίαν έπαρκές χρονικόν διάστημα διά νά ώριμάσουν 

τά πράγματα καί δημιουργηθή κλίμα εμπιστοσύνης .• ο κ. 
"Αλλεν l']ρώτησεν άν l']δύνατο νά διαβιβάση τάς σκέψεις 

αuτάς δπου δεί καί ηρώτησεν ποία θά ήτο ή στάσις τfjς 

έλληνικής Κυβερνήσεως, έάν ό Μακάριος άπέρριπτε τοιαύ

τας προτάσεις. 'Ο κ. Καραμανλής ιiπήντησεν δτι διά νά 

επιτευχθή λύσις του Κυπριακοί! πρέπει νά ύπάρχη έκείνος 

δ όποίος θά είναι εις θέσιν νά τήν έπιβάλη εις τήν Κύπρον . 

'Η έλληνική Κυβέρνησης δέν είναι εις θέσιν νά έπιβάλη 

τάς ιiπόψεις της. Τοuτο δύναται νά τό πράξη δ Μακάριος . 

Τό μόνον τό όποίον δύνα'!"αι νά κάμη ή Κυβέρνησις, άν 

επιδείξη δ Μακάριος ιiδιαλλαξίαν καί δέν ιiποδεχθή λογι

κάς καί δικαίας προτάσεις, εlναι νά παύση νά τόν παρακο

λουθή εις τάς προσπαθείας του. 'Αλλά, έτόνισεν δ κ . Κα

ραμανλής, εχει τήν ελπίδα δτι ό Μακάριος θά εlναι σώ

φρων δπως καί είς τό παρελθόν. 'Ο κ. "Αλλεν l']ρώτησεν 

άν, έρχομένου του Μακαρίου είς Λονδίνον, θά έδέχετο ή 

έλληνική Κυβέρνησις νά ελθη εις έπαφήν μετ' αuτοu έπί 

ύψηλοτάτου έπιπέδου, δ κ. Καραμανλής ιiπήντησεν κατα

φατικώς. 'Ο κ . Καραμανλής έν τij έπιθυμί~ δπως κατα-
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στοuν aπολύτως σαφείς αί σκέψεις τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως διεμήνυσεν έν συνεχεί~, τήν έξής περίληψιν τών 

άπόψεων του: 

» I. 'Απελευθέρωσις Μακαρίου. 2. Διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Κυπρίων καί βρετανικής Κυβερνήσεως η] συμμε

τοχij Μακαρίου. 3. Συζήτησις θά γίνη τόσον βάσει συντά
γματος Ράντκλιφ δσον καί βάσει aντιπροτάσεων ήμών έφ' 

δσον έπί τών βασικών σημείων έπέλθει συμφωνία καί συγ

χρόνως άναγνωρισθή ή aρχή τής αύτοδιαθέσεως . 4. Θά 
aνετίθετο εiς διεθνή όργανισμόν, ώς τό ΝΑΤΟ, δπως εiς 

τήν τακτήv προθεσμίαν συζητήση τήν μέθοδον καί τόν 
καθορισμόν του χρόνου διά τήν έφαρμογήν τής αύτοδιαθέ

σεως. ' Η τοιαύτη συζήτησις θά επρεπε νά γίνη μετά τριε

τίαν, aπό τής έπιτεύξεως μιάς συμφωνίας. 5. Συγχρόνως τό 
ΝΑΤΟ θά έξήταζε τό θέμα τών βάσεων. 'Επί του τελευταί

ου τούτου σημείου ήρώτησεν ό κ. Α . άν θά είχε aντίρρησιν 

ή έλληνική Κυβέρνησις δπως αί βάσεις αύται καταστοuν 

βάσεις του Ν Α ΤΟ καί γενικώς άν θά ύπάρχη aντίρρησις 

τό θέμα τών βάσεων νά έποπτεύται aπό τό ΝΑΤΟ. 'Εδόθη 

aπάντησις δτι ή έλληνική Κυβέρνησις προτιμά αi βάσεις 

νά είναι aμυντικαί καί επομένως ύπό τόν ελεγχον μιας 

άμυντικής συμμαχίας δπως τό ΝΑΤΟ. Κατά τήν διάρκειαν 

τής aνωτέρω συνομιλίας έδόθη καί ή άκόλουθος διευκρί

νησις aπό έλληνικής πλευράς . 'Η συζήτησις του κυπρια

κοu θέματος εiς τό ΝΑΤΟ διά τά σημεία τά όποία aνωτέρω 

έμνημονεύθησαν ήμπορεί νά aρχίση πρίν διαπιστωθή 

συμφωνία Μακαρίου καί Βρετανών έπί τών βασικών ση

μείων, διότι άλλως θά έδυσχεραίνετο ή προσφυγή τής 

·Ελλάδος εiς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη . 'Αφ' ή ς έπέλθει ή συμ

φωνία έπί τών βασικών σημείων δέν aποκλείεται νά aρχί

σουν αi συνομιλίαι εiς τό ΝΑΤ0» 1 36 . 

Σέ μεταγενέστερο σημείωμα, ό Κ. Καραμανλής 

άναφέρει σχετικά: 

<<Ό Άιζενχάουερ, συνεπής πρός τήνύπόσχεσιν, 

τήν όποίαν μου εδωσε τόν Δεκέμβριον, κατά τήν συ

νάντησίν του μέ τόν Μάκ Μίλλαν εlς τάς Βερμούδας, 

εφερε τό θέμα τής άπελευθερώσεως του Μακαρίου. 

Ή άποψις πού του έξέθεσα, δτι λοyικάίς άπεκλείετο 

οίαδήποτε έξέλιξις έπί του Κυπριακου άνευ τής 

άπελευθερώσεως του Μακαρίου, φαίνεται δτι έξετι

μήθη καί άπό τόν Μάκ Μίλλαν. Περί τά μέσα Μαρ

τίου του 1957 έλάμβανα ένθαρρυντικόν μήνυμα άπ ' 

τόν Άιζενχάουερ καί τόν Άπρίλιον ό Μακάριος 

έπανήρχετο έλεύθερος εlς τάς Άθήνας. Του έyένετο 

ένθουσιώδης ύποδοχή καί έξεφώνησε λόyον, εlς τόν 

όποίον, δμως, περιέρyως, δχι μόνον δέν ηvχαρίστη

σεν, άλλά δέν έμνημόνευσεν κάν τήν έλληνικήν Κυ

βέρνησιν»137. 

"Αξια προσοχής είναι καί ή συνηγορία του στρα

τηγοί) Βάν Φλήτ, ό όποίος, σέ επιστολή του άπό 9 
Μαρτίου πρός τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ, μετά άπό 

περιοδεία του στήν 'Ελλάδα, τήν Αίγυπτο καί τήν 

Αίθιοπία, άνέφερε τά άκόλουθα: 

«Στήν 'Αθήνα, ό πρωθυπουργός Καραμανλής μου ζή-

τησε νά aσκήσω πίεση πρός Ύμάς μέ σκοπό τήν έξασφά

λιση της άπελευθερώσεως άνευ δρων του 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου. Γνωρίζοντας τήν aγάπη καί τό σεβασμό τοu 

έλληνικοu λαοu, στό σύνολό του, γιά τόν άνθρωπο αuτό, ό 

Καραμανλής πιστεύει δτι ή παραδοσιακή φιλία μεταξύ 

'Ελλάδος καί Μεγάλης Βρετανίας θά ήταν δυνατό νά άπο

κατασταθεί καί δτι ή τρομοκρατία νά άνασταλεί στήν Κύ

προ. Δέν εχετε τήν δυνατότητα νά κατευθύνετε εναν 'Έλ

ληνα, aλλά νά τόν καθοδηγήσετε καί νά τόν πείσετε . Καί 

στήν περίπτωση αuτή, ό 'Αρχιεπίσκοπος άδυνατεί νά δια

πραγματευτεί τήν aπελευθέρωσή του. 

»' Εφ' δσον έπιλυθεί τό πρόβλημα τοu 'Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, είναι δυνατόν νά ακολουθήσει ή έφαρμογή τής 

αuτοκυβερνήσεως στήν Κύπρο καί , σέ πέντε η περισσότε

ρα χρόνια, τής αuτοδιαθέσεως . 

»'Ο πρόεδρος Καραμανλής εχει aνάγκη τής βοήθειάς 

μας . 'Η aντιπολίτευση εχει έγείρει μεγάλη άναταραχή καί 

έφόσον θά έπικρατοuσε μέ τήν ύποστήριξη τής aριστεράς, 

ή ' Ελλάς θά aπέβαινε Κράτος οUδέτερω>. 

Σέ άπαντητική επιστολή του, δύο μέρες άργότε

ρα, ό πρόεδρος 'Αιζενχάουερ, ευχαρίστησε τόν 

στρατηγό Βάν Φλήτ καί τ.όν διαβεβαίωσε δτι συνεζή

τησε τίς παρατηρήσεις του μέ τόν ύπουργό τών 

'Εξωτερικών 13κ. 

16 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

'Ο ύφυπουργός Προνοίας, Ι. Ψαρρέας, άνακοι

νώνει δτι καταρτίστηκε τό τελικό πρόγραμμα γιά τήν 

άποκατάσταση τών παραπηγματούχων προσφύγων, 

μέ τό όποίο προβλέπεται ή στέγαση 3.000 οίκογενει
ών στή διάρκεια του 1957, ενώ θά διατεθοuν 140 έκατ. 
άπό τόν προϋπολογισμό καί άπό τή Διαχείριση τής 

άνταλλάξιμης περιουσίας. Στίς οικογένειες, πού 

θά στεγαστοuν μέ τό σύστημα τής αότοστεγάσεως, 

θά χορηγηθοuν δάνεια, τό ϋψος τών όποίων προσδι

ορίζεται άπό τόν άριθμό τών μελών τους. Τό πρό

γραμμα προβλέπει τή στέγαση 1098 οικογενειών 

στήν περιφέρεια 'Αθηνών, 708 στήν περιφέρεια 

Πειραιώς καί 1194 στίς επαρχίες. 

20 ΜΑΡ"ΓΙΟΥ 1957 

Σέ άγόρευσή του στή Βουλή τών Κοινοτήτων, ό 

ύπουργός τών 'Αποικιών, Λέννοξ Μπόυντ, άρνείται 

νά δώσει συνέχεια στήν πρόταση του Διγενή γιά 

άναστολή τών εχθροπραξιών στή Μεγαλόνησο καί 

δηλώνει δτι ό άρχιεπίσκοπος Μακάριος δέν θά άπε

λευθερωθεί ι'iν δέν άποκηρύξει τήν ΕΟΚΑ. Ταυτό

χρονα, άναγγέλλει δτι άποδέχεται πρόταση του γε

νικου γραμματέα του ΝΑΤΟ γιά μεσολάβηση, προ

κειμένου νά διεξαχθουν ύπό τήν αίγίδα του τριμερείς 

διαπραγματεύσεις ·Ελλάδος, 'Αγγλίας καί Τουρκί

ας, μέ σκοπό τήν επίλυση του κυπριακου ζητήματος. 

Σέ άπάντηση, αυθημερόν, ό Κ. Καραμανλής άπα

κρούει τόσο τούς βρετανικούς δ ρους γιά τήν άπελευ-
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θέρωση του 'Εθνάρχη όσο καί τή μεσολάβηση του 

ΝΑ ΤΟ, εμμένοντας σταθερά στήν άπόφαση του 

ΟΗΕ γιά τή διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ 

τής βρετανικής Κυβερνήσεως καί του κυπριακοί) λα

ου: 

«Εlναι λυπηρόν δτι ό v Αγγλος, ύπουργός τών 

'Αποικιών διά τών σημερινών δηλώσεών του άπέδει

ξεν δτι ή Κυβέρνησίς του δέν άντιμετωπίζει καί πά

λιν κατά τόν όρθόν τρόπον τό κυπριακόν ζήτημα. 

Πράγματι, ή άγγλική Κυβέρνησις έπιμένει νά ένεργfj 

κατά τρόπον προθύστερον. Δηλαδή, θέτει ώς προϋπό

θεσιν τfjς λύσεως τού Κυπριακού τήν είρήνευσιν, 

ένώ εlναι προφανές, ώς διδάσκει ή πείρα τfjς ίστορί

ας, δτι ή είρήνευσις δέν ήμπορεί νά εlναι παρά τό 

άποτέλεσμα τfjς λύσεως. 

)) 'Εκτός τούτου, ή πρόσκλησις πρός τόν 'Αρχιε
πίσκοπον Μακάριον δπως συστήση τήν κατάπαυσιν 

τfjς βίας στερείται ούσιαστικού περιεχομένου, διότι 

ό άρ'χηγός τfjς ΕΟΚΑ, έξ ίδίας πρωτοβουλίας, άπό 

τfjς 14ης Μαρτίου έδήλωσεν δτι θέλει άναστείλει πi'i

σαν δρi'iσιν, εύθύς ώς πραγματοποιηθfj ή άπελευθέ

ρωσις τού 'Αρχιεπισκόπου. Τήν άπελευθέρωσι ν ταύ

τη ν όλόκληρος ό κυπριακός λαός θεωρεί ώς άπαραί

τητον προϋπόθεσιν διά τήν διαξαγωγήν έποικοδομη

τικών διαπραγματεύσεων. 

)) 'Επί πλέον, τήν άπελευθέρωσιν τού 'Εθνάρχου 
προϋποθέτει καί ή άπόφασις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

έφ' δσον αϋτη συνιστi'i τήν συνέχισιν τών μετ' αύ

τού διαπραγματεύσεων. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακά

ριος εlναι ό φυσικός καί ό έκλεγμένος έκπρόσωπος 

τών Κυπρίων. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις δέν δύναται παρά νά 
έμμείνη είς τήν άπόφασιν, τήν όποίαν όμοφώνως 

έλαβε ν ή Γεvική Συνέλευσις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
καί τήν όποίαν έψήφισαν καί δλα τά Κράτη τού 

ΝΑ ΤΟ. Θεωρεί, έπομένως, δτι ή άκολουθητέα διαδι

κασία συνίσταται είς διαπραγματεύσεις μεταξύ τfjς 

κυβερνώσης δυνάμεως καί τού κυπριακού λαού, τόν 

όποίον έξ aλλου ούδεμία άπόφασις λαμβανομένη 

έρήμην αύτού εlναι δυνατόν νά δεσμεύση. 

))Δι' αύτόν τόν λόγον ήρνήθημεν τήν προσφοράν 

καλών ύπηρεσιών τού γενικού γραμματέως τού 

ΝΑ ΤΟ. Πρέπει δέ νά ύπενθυμίσω δτι, δταν κατά τόν 

παρελθόντα Δεκέμβριον τ6 Συμβούλιον τού ΝΑ ΤΟ 
υίοθέτησε σύστημα συνδιαλλακτικής διευθετήσεως 

τών μεταξύ τών μελών αύτού διαφορών, ή 'Ελλάς 

έκαμε ρητήν έπιφύλαξιν, ώς πρός τό Κυπριακόν, τό 

όποίο ν aλλφστε έκκρεμεί είσέτι ένώπιον τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών. 

)) 'Εν τέλει, όφείλω νά παρατηρήσω, δτι προξενεί 
κατάπληξιν τό γεγονός, δτι ό v Αγγλος ύπουργός τών 

'Αποικιών διετύπωσεν όλόκληρον τήν πολιτική ν 

του έπί τού Κυπριακού, χωρίς νά μνημονεύση κaν 

τήν πρόσφατον άπόφασιν τfjς Γενικής Συνελεύσεως 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών)). 

Σημειωτέον ότι ό πρέσβης τής 'Ελλάδος στήν 

Ούάσιγκτων, Γ. Μελaς, ε{χε ηδη ενημερώσει τήν 

Κυβέρνηση γιά τίς προτάσεις του γενικοί) γραμματέ

ως του ΝΑ ΤΟ Λόρδου 'Ίσμαιυ καί ε{ χε ζητήσει 

άδεια μεταβάσεως στήν 'Αθήνα γιά νά δλοκληρώσει 

τή σχετική ενημέρωση. 'Η έλληνική Κυβέρνηση 

θεώρησε περιττή τή μετακίνησή του καί άρκέστηκε 

νά τόν επιφορτίσει μέ τήν εντολή νά διαβιβάσει στό 

Λόρδο 'Ίσμαιυ τήν άρνησή της νά συζητήσει τίς 

προτάσεις του, τίς όποίες καί χαρακτήρισε ώς άπαρά

δεκτες. 

21 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

'Η εξ ύπουργ&ν οικονομική επιτροπή, σέ σύ

σκεψη μέ τή συμμετοχή τ&ν διοικητών των Τραπε

ζών · Ελλάδος καί 'Εθνικής, άποφασίζει νά διευρύ

νει τόν κύκλο άρμοδιοτήτων του ΟΧΟΑ κ:αί νά έπιφέ

ρει δρισμένες μεταβολές καί συμπληρώσεις στό κα

ταστατικό του σ' ο,τι άφορα τίς πηγές πορισμοί) κε

φαλαίων, τή διασφάλιση των άπαιτήσεων καί, γενι

κά, τήν όργάνωσή του. Τά νέα μέτρα άποβλέπουν 

στήν καλύτερη έξυπηρέτηση των άναγκ&ν τής έλλη

νικής οικονομίας σέ μεσοπρόθεσμα κ:αί μακροπρό

θεσμα κεφάλαια. 

Συγκεκριμένα (ό ΟΧΟΑ) ε{χε ίδρυθεί τό 1949 μέ 
βαςηκή άποστολή τή διαχείριση τ&ν κεφαλαίων τής 

άμερικανικής βοήθειας πού προορίζονταν γιά επενδl).. 

σεις σέ εργα ύποδομής καί σέ βασικές βιομηχανικές 

μονάδες, μέ στόχο τήν προσαρμογή του στίς νέες 

συνθήκες πού σχετίζονται μέ μείωση τής άμερικανι

κής βοήθειας . Μέ τή σταδιακή όμως μείωση τ&ν 

εισροών άπό τήν άμερικ:ανικ:ή οικονομική βοήθεια 

ε{χε προκύψει μιά ιδιόρρυθμη κατάσταση: ό ΟΧΟΑ 

ε{χε καταλήξει νά χορηγεί νέα δάνεια, μικρότερα σέ 

είσπραξη τόκων καί τοκοχρεωλυσίων άπό τά παλαιά. 

Ή Κυβέρνηση Καραμανλή, προκειμένου νά άντιμε

τωπίσει τίς δυσλειτουργίες αύτές, άποφάσισε νά επι

φέρει ριζικές άλλαγές στό καθεστώς λειτουργίας του 

όργανισμοu: ό ΟΧΟΑ, άπό άπλός διαχειριστής τ&ν 

κεφαλαίων τής βοήθειας γιά μακροχρόνιες επενδύ

σεις, μετατρέπεται ούσιαστικ:ά σέ κρατική Τράπεζα 

επενδύσεων. 

Σύμφωνα μέ τίς νέες ρυθμίσεις, ο ΟΧΟΑ, μέ στό

χο νά αύξηθεί ή δανειοδοτική του ίκανότητα, θά δέ

χεται μακροπρόθεσμες καταθέσεις Ν.Π.Δ.Δ. η Τρα

πεζών η κεφαλαίων τοu Δημοσίου· επίσης, θά δανεί

ζεται άπό τούς άποταμιευτές μέ τήν εκδοση έντόκων 

γραμματίων η άπό Τράπεζες του έσωτερικοu η του 

εξωτερικοί) κ:αί άκόμη, θά άντιπροσωπεύει τήν 'Ελ

λάδα σέ άλλοδαπούς η διεθνείς χρηματοδοτικούς 

όργανισμούς μέ σκοπό τήν προσέλκυση ξένων επεν-
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δυτικών κεφαλαίων. ·Η χρηματοδότηση τής βιομη

χανίας θά γίνεται έφεξής άπευθείας άπό τόν ΟΧΟΑ, 

παρακάμπτοντας τίς έμπορικές Τράπεζες καί μειώ

νοντας τό κόστος των έπενδύσεων . Ό ΟΧΟΑ θά 

μπορεί, τέλος, νά γίνει έγγυητής γιά παραγωγικές 

έπιχειρήσεις οί δποίες είσάγουν κεφαλαιουχικά άγα

θά . 
Οί κυβερνητικές θέσεις βρήκαν σύμφωνη τήν 

άμερικανική άποστολή, ή όποία, μέ σύμβαση πού 

συνυπέγραψε μέ τόν ύπουργό Οίκονομικ&ν καί τό 

διοικητή τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, στίς 12 Δε
κεμβρίου, εδωσε τή συναίνεσή της στήν τροποποίη

ση του καταστατικου του ΟΧΟΑ. 

Οί νέες αύτές άποφάσεις τής Κυβερνήσεως άπε

δείκνυαν τήν διαρκώς αύξανόμενη έμπιστοσύνη των 

έλληνικ&ν άρχων στίς δυνατότητες γιά χρηματοδό

τηση τής οίκονομικής άναπτύξεως χωρίς τήν άπο

κλειστική στήριξη, δπως συνέβαινε στό παρελθόν, 

στήν άμερικανική βοήθεια, άλλά μέ τή συμβολή του 

έμπλουτισμου των έργαλείων τής τραπεζικής πίστε

ως στό εύρύτερο πλαίσιο μιας άνοιχτής διεθνους οί

κονομίας . 

22 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοϋ, ή έξ 

ύπουργ&ν Οίκονομικ:ή 'Επιτροπή ελαβε άποφάσεις 

γιά τήν προστασία τής έπαγγελματικής στέγης καί, 

παράλληλα, προέβλεψε τή δικαιότερη κατανομή των 

φορολογικών βαρών. 

Ό ύπουργός των Οίκονομικ&ν, Χ. Θηβαίος, σέ 

έκτενείς δηλώσεις, άνέπτυξε τή σημασία των νέων 

μέτρων, τά κυριότερα άπό τά όποία εΙναι τά άκόλου

θα : 

« I. Καταρτίζεται νέα φορολογική κλίμακα, μέ βάση 
τήν όποία μειώνεται μέχρι 19,9% ή φορολογία των μικρών 
καί μεσαίων εισοδημάτων. 

»2. Τά εισοδήματα πού ύπερβαίνουν τίς 500.000 δρα
χμές δέν άπολαμβάνουν δποιqδήποτε μείωση. 

»3. Οί όφειλές του 1957 άπό τόν ένιαίο φόρο θά κατα
βληθοuν σέ 9 μηνιαίες δόσεις άντί των 4 η 5. 

»4. · Η νέα φορολογική κλίμακα θά ισχύσει άπό τήν Ι η 

· Ιανουαρίου 1957 στό ijμισυ τής προβλεπομένης μειώσεως 
καί άπό τήν Ι 'Ιανουαρίου 1958 εξ δλοκλήρου . 

»5. Τό άφορολόγητο ποσοστό τοu είσοδήματος των μι

σθωτών άπό 25% άνεβαίνει σέ 30%. 
»6. ·Εκπίπτουν άπό τό φορολογητέο εισόδημα κάθε φι

λανθρωπική η κοινωφελής δωρεά, κάθε άσφαλιστική ει

σφορά, δημοτικοί φόροι, τόκοι δανείων, δαπάνες άσθένει

ας, τοκετοί) η θανάτου . 

»7. Δέν φορολογοuνται τά εισοδήματα των άλλοδαπrον 
καί δμογενrον άπό τό εξωτερικό εφόσον οί τελευταίοι αυτοί 

παραμένουν στήν ·Ελλάδα μέχρι τρία χρόνια. 

»8. Οί ζημίες άπό τούς νέους σεισμούς ϋψους 8.000.000 
θά καλυφθοuν άπό τόν προϋπολογισμό χωρίς καμμία νέα 

φορολογία» . 

24 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου τής έθνικής έπε

τείου, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε διάγγελμα στόν 

έλληνικό λαό: 

« ·Η αύριανή έπέτειος έπαναφέρει τήν σκέψι ν μας 

εlς μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας στιγμάς τής μακραίω

νης ίστορίας μας. Τό έθνος, άφου έλάμπρυνε δύο φο

ράς τήν ζωήν του aνθρώπου μέ τήν φωτεινήν του 

παρουσίαν καί aφου έβυθίσθη διά χρόνον μακρόν είς 

τό σκότος τής δουλείας, διά τρίτην ifδη φοράν έπι

χειρεί ν ' aνανεωθή έκ τής τέφρας του, καί ν' άποτε

λέση καί πάλιν aνθρωπίνην κοινότητα έλευθέραν, 

πολιτισμένην καί δημιουργικήν, μέσα είς τήν χορεί

αν τών έλευθέρων λαών. 

»Διά τόν aγώνα αύτόν έστερείτο σχεδόν παντε

λώς έφοδίων. ΝΗντλει, δμως, τήν δύναμίν του aπό 

τήν συνείδησιν τής μεγάλης ι'στορικής συνεχείας 

καί τής μεγάλης ίστορικής άποστολής του. ΝΗντλει 

τήν δύναμίν του aπό τό ήθος καί τάς ίδέας τάς δποίας 

tδημιούργησαν οί πρόγονοί του καί αί δποίαι διατη

ρουντο ζωνταναί είς τό βάθος τής &θανάτου ψυχής 

του. 'Αλλά, πρό παντός, ifντλει τήν δύναμίν του aπό 

τήν χριστιανικήν καί τήν έθνικήν του πίστιν. 

»'Επί έπτά έτη, aντιπαλαίον πρός ύπερτέρας ύλι

κάς δυνάμεις, πρός τάς κακίας έχθρών καί φίλων, 

άλλά καί πρός τάς ίδίας αύτου κακίας, κατώρθωσε νά 

. νικήση νίκην σκληράν καί νά έλευθερώση μίαν πτω

χήν καί μικράν γωνίαν τής έλληνικής γής. ΝΕκτοτε, 

μέ συνεχείς aγώνας έπέτυχε νά έλευθερώση τά έδάφη 

έκείνα, τά δποία καί ή ίστορία καί ή θέλησις τών 

κατοίκων των τά εlχον καταστήσει ίδικά του. 

»Κατά τήν κρίσιμον αύτήν ώραν, δπότε ενα τμή

μα του έθνους, δ κυπριακός λαός, αγωνίζεται διά τήν 

έλευθερίαν του, πρέπει δλοι οί "Ελληνες ν ' άναβα

πτισθώμεν είς τό κλίμα του aπελευθερωτικου aγώνος 

του 1821. Πρέπει ν' aντλήσωμεν aπό τόν άγώνα 

έκείνον πίστιν, καρτερίαν καί διδάγματα. 'Ακόμη 

καί άπό τά άμαρτήματα τών προγόνων μας ν' aντλή

σωμεν φωτεινά διδάγματα, τά δποία θά μiiς δδηγή

σουν μακράν aπό τά πάθη έκείνα, τά δποία πολλάκις 

ήπείλησαν νά πνίξουν είς τήν ψυχήν μας τήν φωνή ν 

του έθνικου χρέους. 

»·Η έπέτειος, τήν δποίαν αϋριον έορτάζομεν, 

άποτελεί τήν τρανωτέραν aπόδειξιν δτι οί aγώνες 

αύτοί, δσονδήποτε καί aν διαρκέσουν, τελικώς aπο

βαίνουν ύπέρ του δικαίου. Μέ αύτήν τήν πίστιν, aς 

έορτάσωμεν δλοι οί 'Έλληνες ήνωμένοι τήν έπέτει

ον τής έθνικής μας aπελευθερώσεως)). 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Πολιτικό Γρα

φείο, τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως τής • Ομο-
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σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, Φράντς 

Μπλύχερ . Στήν διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, 

ό πρωθυπουργός είχε τήν εύκαιρία νά άναπτύξει διε

ξοδικά τή θέση τής ·Ελλάδος στό Κυπριακό μετά 

καί τίς πρόσφατες έξελίξεις, ένώ παράλληλα άνταλ

λάχτηκαν άπόψεις πάνω σέ ζητήματα οικονομικής 

καί έμπορικής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών. 

Μέ άφετηρία σχετική έρώτηση δημοσιογράφων, 

μετά τή λήξη τής συνομιλίας καί προτοu άναχωρή

σει αύθημερόν γιά τή Βόννη, ό Γερμανός άντιπρόε

δρος διευκρίνησε δτι δέν είναι άκριβείς οί πληροφο

ρίες, σύμφωνα μέ τίς όποίες σκοπός τής άφίξεώς του 

στήν ·Ελλάδα ήταν νά προσφέρει τή μεσολάβηση 

τής όμοσπονδιακής Κυβερνήσεως γιά τήν έπίλυση 

του Κυπριακου. 

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 

·Η βρετανική Κυβέρνηση άναγγέλλει τήν άπε

λευθέρωση του άρχιεπίσκοπου Μακάριου καί των 

συνεξορίστων του στίς Σεϋχέλλες. 

Σύμφωνα μέ τήν έπίσημη άποψη του Λονδίνου, ή 

άπελευθέρωση του 'Εθνάρχη άποφασίστηκε κατόπιν 

δηλώσεώς του «όχι άπολύτως ίκανοποιητικής», ή 

όποία δμως περιείχε εκκληση πρός τήν ΕΟΚΑ νά 

άναστείλει τήν ενοπλη δράση έφόσον καίή Μ. Βρε

τανία έπιδείξει κατανόηση καί άρει τά εκτακτα μέ

τρα στή Μεγαλόνησο . 

Πράγματι δμως, ή βρετανική άπόφαση γιά τήν 

άπελευθέρωση του Μακαρίου θά όφειλε νά άποδοθεί 
στήν άπόφαση του ΟΗΕ καί στά σύντονα διαβήματα 

πού έπακολούθησαν μέ πρωτοβουλία τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, ό Κ. Καραμανλής ζή

τησε άπό τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ, σέ έκτέλεση 

τής πρόσφατης ύποσχέσεώς του, νά έπικαλεστεί 

πρός τό νέο Βρετανό πρωθυπουργό, Χάρολντ Μάκ 

Μίλλαν, μέ τήν εύκαιρία τής πρώτης συναντήσεως 

τους στίς νήσους Βερμοuδες, τήν άνάγκη γιά μιά θετι

κή χειρονομία στό πλαίσιο τής άποφάσεως τών 

Ήνωμένων 'Εθνών. Ή θετική άνταπόκριση του 

'Αμερικανοί) προέδρου, δπως διαφαίνεται σέ άπαντη

τικό μήνυμά του, στίς 22 Μαρτίου, είχε προδιαγράψει 
τήν τελική εκβαση τής έλληνικής πρωτοβουλίας 139 • 

Εύθύς μετά τήν έπίσημη άναγγελία τής βρετανι

κής άποφάσεως, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«.Η aπελευθέρωση τού 'Αρχιεπισκόπου Μακα

ρίου aποτελεί εύχάριστον γεγονός καί ε{ναι δυνατόν 

νά aποδειχθή aποφασιστικόν βήμα πρός έπίλυσιν 

τού κυπριακού προβλήματος. 

>>Πάντως, ή πολιτική σημασία τής πράξεως αύτής 

θά κριθή aπό τήν περαιτέρω στάσιν τής aγγλικής 

Κυβερνήσεως. 

»Θέλω νά έλπίζω ότι ή aπόφαση αί5τη τής aγγλι

κής Κυβερνήσεως aποτελεί ένδειξιν τής έπιθυμίας 

της όπως έπιδιώξη μίαν εlρηνικήν, aλλά καί δικαίαν 

λύσιν τού κυπριακού προβλήματος. Λύσιν, ή όποία, 

έκτός τών aλλων, θά όδηγήση καί εlς τήν aποκατά

στασιν τής παλαιάς φιλίας μεταξύ τών δύο έθνών». 

Σέ έρώτηση, έξάλλου, των άντιπροσώπων του τύ

που άν ή έλληνική Κυβέρνηση, μετά τήν άπελευθέ

ρωση του Μακαρίου, θά άναλάβει νέα πρωτοβουλία, 

ό πρωθυπουργός άπάντησε: 

«Ή έλληνική Κυβέρνησις θά aποφασίση τάς πε

ραιτέρω ένεργείας της, aφού θά έχη τήν πρώτην 

έπαφήν μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον. Δέν θά 

παραλείψη, όμως, νά aναλάβη, έν καιρφ, οίανδήποτε 

πρωτοβουλίαν, έφόσον fίθελε κρίνει ότι αί5τη εlναι 

χρήσιμος διά τήν κυπριακήν ύπόθεσιν». 

Στόν ϊδιο τόν 'Αρχιεπίσκοπο, ό Κ. Καραμανλής 

άπέστειλε τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

« 'Εκφράζω τήν χαράν τής Κυβερνήσεως καί τού 
έλληνικού λαού διά τήν aπελευθέρωσιν ήμών καί 

τών συνεργατών σας. Χαιρετίζω τήν aπελευθέρωσίν 

σας ώς τήν aφε~τηρίαν τής έπιλύσεως τού μεγάλου 

έθνικού θέματος εlς τό όποίον πρωταγωνιστείτε». 

'Από τήν πλευρά του, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακά

ριος άπάντησε: 

«Συγκεκινημένοι βαθύτατα, συνεξόριστοι καί έγώ, εu

χαριστοuμεν όλοψύχως ύμετέραν 'Εξοχότητα, βασιλική ν 

έλληνικήν Κυβέρνησιν καί έλληνικόν λαόν, συγχαίροντα 

έπί άπελευθερώσεως ήμών έκ φυλακής Σεϋχελλών. Πεποί

θαμεν δτι συντόμως όλοκληρωθή χαρά ήμών πραγματο

ποιουμένων πόθων κυπριακοί) λαοί))), 

Στήν πρώτη συνέντευξή του πρός τούς άντιπρο

σώπους του διεθνους τύπου, εύθύς μετά τήν άναγγε

λία τής άπελευθερώσεώς του, ό 'Αρχιεπίσκοπος δή

λωσε δτι δέν είναι διατεθειμένος νά λάβει μέρος σέ 

διαπραγματεύσεις, άν δέν του έπιτραπεί νά έπιστρέ

ψει στήν Κύπρο· έφόσον δμως ή άγγλική Κυβέρνη

ση δέν εχει χορηγήσει άμνηστία καί δέν εχει άνα

στείλει τά εκτακτα μέτρα, δέν ύφίσταται κατάσταση 

ίκανή νά έπιτρέψει έπανάληψη των διαπραγματεύ

σεων. Ή αύτοδιάθεση -κατέληξε- παραμένει ή μό

νη δημοκρατική καί δίκαιη λύση του κυπριακοί) 

προβλήματος 140 • 

29 ΜΑΡτΙΟΥ 1957 

Μέ άφορμή τή συζήτηση έπερωτήσεως γιά τά μέ

τρα εiρηνεύσεως, ό ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Πα

πακωνσταντίνου, διαβεβαιώνει τή Βουλή δτι ούδείς 

κομμουνιστής διώκεται, έκτός άν καταφύγει σέ ένέρ

γειες πού άποσκοποuν στή βίαιη άνατροπή του κα-
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θεστώτος. 'Ήδη, ή Κυβέρνηση εχει προχωρήσει στό 

«κλείσιμο» 25.000 φακέλων. 
Σχετικά, ό ύπουργός Δικαιοσύνης είχε τήν εύ

καιρία νά aνταλλάξει δηλώσεις μέ τόν Γ. Παπανδρέ

ου, ό όποίος, πρώτος, είχε ύποστηρίξει τήν ακόλου

θη γενική θέση: 

«'Η γενική άρχή ε!ς τήν όποίαν τό κόμμα τών Φιλε

λευθέρων πιστεύει καί επί τfjς όποίας θά στηρίξωμεν καί 

μεθαύριον τάς άπόψεις μας, είναι: 'Ότι ύπέρτατον χρέος 

είναι ή εθνική άσφάλεια. 'Η σωτηρία τfjς πατρίδος, ε!ς 

πάσαν περίπτωσιν, είναι ό ύπέρτατος νόμος. 'Αλλά ύπό 

τάς σημερινάς συνθήκας ή δημοκρατία μέ δύναμιν τήν του 

Κράτους, τήν όποίαν εχει, μέ τόν ποινικόν της νόμον, είναι 

είς θέσιν, μέ τήν πλήρη καί όμαλήν λειτουργίαν της, νά 

ύπερασπίση άποφασιστικώς τήν άσφάλειαν του εθνους. 

'Επομένως, δέν χρειάζονται εκτακτα μέτρα, διά νά ύπερα

σπίσωμεν τήν εθνικήν άσφάλειαν. Ε!ς δ σημείον εύρίσκε

ται σήμερον ή εσωτερική κατάστασις τfjς χώρας, μέ πλήρη 

κρατικήν όργάνωσιν, μέ εξοχον Σ;ώμα 'Ασφαλείας, εντε

λώς ενήμερον, ήμπορεί νά είναι άπόλυτος ή λειτουργία τfjς 

δημοκρατίας καί ταυτοχρόνως άπόλυτος ή κατοχύρωσις 

τfjς εθνικής άσφαλείας. Ύπό τοιαύτας συνθήκας άποτελεί 

βαρύτατον σφάλμα οίαδήποτε εκτροπή άπό τήν δημοκρα

τίαν . » . 

'Ο ύπουργός Δικαιοσύνης aντέτεινε τά ακόλου

θα: 

<Πό είδικόν θέμα τό όποίον άπησχόλησε προηγουμέ

νως τόν άρχηγόν τών Φιλελευθέρων δέν νομίζω δτι εύρί

σκει τινά άντίθετον μεταξύ του εθνικόφρονος κόσμου. Διό

τι άσφαλώς δέν πιστεύω δτι είναι δυνατόν νά ύποστηριχθfj 

δτι πρέπει νά λαμβάνωνται μέτρα τά όποία δέν είναι χρή

σιμα καί άπαραίτητα διά τήν εξασφάλισιν τfjς ήρεμίας, τfjς 

γαλήνης καί τfjς άσφαλείας τfjς χώρας. Θά προσέθετον, 

μάλιστα, ε!ς εκείνα, τά όποία είπεν δ κ. άρ-χηγός τών Φιλε

λευθέρων, δτι όχι μόνον κατά τών μ ή εμποτισμένων μέ τόν 

κομμουνισμόν δέν επιτρέπεται νά λαμβάνεται οίονδήποτε 

μέτρον, άλλά αuτό προφανώς πρέπει νά ίσχύη καί διά τούς 

κομμουνιστάς, εφ' δσον δέν προβαίνουν είς ενεργείας διά 

τών όποίων θά επεδιώκετο ή βιαία άνατροπή του ύφισταμέ

νου καθεστώτος του κοινωνικοί> καί του πολιτικοu» 141 • 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

'Εγκαινιάζεται, παρουσία του βασιλέως, μελών 

του Ύπουργικου Συμβουλίου, aρχηγών τών πολιτι

κών κομμάτων, καθώς καί εκπροσώπων τών παραγω

γικών τάξεων, τό 'Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικό

τητας. 

'Ο ύπουργός Συντονισμου, Δ. Χέλμης, έξή ρε τή 

σημασία τής προσπάθειας γιά τήν αύξηση τής παρα

γωγικότητας, καί, εiδικότερα, παρατήρησε δτι, μετά 

τίς προτάσεις γιά τήν ϊδρυση Κοινής Εύρωπαϊκής 

'Αγορiiς, ή λήψη τών κατάλληλων μέτρων γιά τή 

βιομηχανική ανάπτυξη aποτελεί ζήτημα πρώτης 

ανάγκης, ή πλήρωση τής όποίας aπαιτεί εκσυγχρο

νισμό καί ορθολογική οργάνωση. 

Προκειμένου νά εύοδωθεί τό εργο αύτό, τό Κρά

τος διαθέτει πολλά μέσα καί δργανα, μεταξύ τών 

όποίων σπουδαία σημασία εχουν ή τεχνική βοήθεια 

aπό τό ύπουργείο Συντονισμου καί ή παραγωγικότη

τα μέ βάση τή λειτουργία του Έλληνικου Κέντρου 

Παραγωγικότητας, τό όποίον θά aποτελέσει αύτόνο

μο οργανισμό κοινωφελους χαρακτήρα. 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

Μετά aπό συνεργασία του πρωθυπουργου μέ τόν 

ύφυπουργό Προνοίας, Ι. Ψαρρέα, ανακοινώνεται ή 

εiσαγωγή σειρiiς τροποποιήσεων στή νομοθεσία γιά 

τήν aποκατάσταση τών aστών προσφύγων: επέκταση 

του δικαιώματος aποκαταστάσεως στά ατομα πού 

προσέφυγαν στήν 'Ελλάδα ως τίς 28 'Οκτωβρίου 

1940· aποκατάσταση καί τών όμογενών aπό τή Β. 
'Ήπειρο · καθορισμός του τιμήματος τών παραχω

ρουμένων ακινήτων σέ ποσοστό πάνω στήν τρέχου

σα aξία· χορήγηση δανείου αύτοστεγάσεως καί σέ 

προσφυγικές οiκογένειες πού διαμένουν σέ προσφυ

γικούς συνοικισμούς έφόσον διαθέτουν οiκόπεδο· 

χορήγηση παραχωρητηρίων μέ προϋπόθεση τήν εξό

φληση, μέ όποιονδήποτε τρόπο, ώς aξίας του ακινή

του. 

Παράλληλα, aποφασίστηκε ή συγκρότηση ε!.δι

κου συνεργείου γιά τόν ελεγχο καί τήν κτηματογρά

φηση τών οiκοπέδων, καθώς καί γιά τόν προσδιορι

σμό του ιiριθμου τών ιiποκατ,ασταθέντων πού δέν κα

τgβάλλουν τίς εξοφλητικές δόσεις μέ σκοπό τήν 

εξασφάλιση τής οiκονομικής ενισχύσεως του προ

γράμματος aποκαταστάσεως. 

4-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

'Ο aντιπρόεδρος τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνή

σεως, Βουκμάνοβιτς - Τέμπο, κατά τήν έπάνοδό του 
aπό περιοδεία στίς χώρες τής Μέσης 'Ανατολής, 

επισκέπτεται ανεπίσημα τήν 'Αθήνα. Στή διάρκεια 

τής τριήμερης παραμονής του, έκτός aπό τόν ύπουρ

γό τών 'Εξωτερικών καί aλλα μέλη τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, συναντήθηκε καί συνομίλησε μέ τόν 

Κ. Καραμανλή. 

Εύθύς μετά τήν επιστροφή του στό Βελιγράδι, ό 

Γιουγκοσλάβος aντιπρόεδρος έξέφρασε, σέ τηλεγρά

φημα πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, θερμές εύχα

ριστίες γιά τήν εγκάρδια ύποδοχή πού του επιφυλά

χτηκε. 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

Σέ εκτέλεση τής aποφάσεως του Κ. Καραμανλή 

γιά τήν ενίσχυση του αθλητισμου, ανακοινώθηκε 

aπό τό Πολιτικό Γραφείο δτι πίστωση 10.000.000 
δραχμών κατανέμεται - μετά καί aπό πρόταση τής 
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άρμόδιας ύπηρεσίας του ύπουργείου Παιδείας- σέ 

δαπάνες γιά τήν κατασκευή εθνικών σταδίων καί γυ

μναστηρίων στίς πόλεις Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Τρί

πολη, "Αρτα, 'Ορεστιάδα, Χαλκίδα, 'Ηράκλειο, 

'Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, 'Αργοστόλι, Κιλκίς, Κοζά
νη, Σπάρτη, Βόλος, 'Έδεσσα, Λαμία, Φλώρινα, "Άμ

φισσα, Χίος, Σέρρες επίσης γιά τήν εκτέλεση εργων 

πού προωθουν τήν συμπλήρωση των εθνικών σταδί

ων καί γυμναστηρίων Κηφισιάς, Θηβών, Δράμας, Ρό

δου, Διδυμοτείχου, Ναούσης, Φιλιατών, Ζακύνθου, 

Καστοριάς, Σιδηροκάστρου, Κορίνθου. 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

'Ολοκληρώνονται οί συνεδριάσεις τής εξ ύπουρ

γών Οικονομικής 'Επιτροπής ύπό τήν προεδρία του 
Κ. Καραμανλή, μέ σκοπό τήν εξέταση τής δλης πο

ρείας τής εθνικής οικονομίας. 'Αφου επιβεβαιώθηκε 

ή ίκανοποιητική εξέλιξή της, ύπογραμμίστηκε ή 

άνάγκη γιά τήν επίσπευση του ρυθμου αύξήσεως τής 

παραγωγής, γεωργικfiς καί βιομηχανικής, ενόψει μά

λιστα τής οικονομικής ένώσεως τής Εύρώπης, ή δια

δικασία γιά τήν όποία εχει άρχίσει μέ τήν ύπογραφή 

τής συμφωνίας «Περί 'Ελευθέρας Ζώνης Εύρωπαϊ

κών Συναλλαγών». Ή οικονομική 'Επιτροπή εκρι

νε δτι οί συνθήκες τής οικονομίας είναι κατάλληλες 

γιά τήν άνάληψη εξορμήσεως, μέ στόχο τήν άνάπτυ~ 

ξη τής ελληνικής παραγωγής. 

Μέ άφορμή τίς διαπιστώσεις καί τίς άποφάσεις 

τής 'Επιτροπής, ό πρωθυπουργός εκανε τίς άκόλου

θες δηλώσεις: 

«I. Ή πορεία τών δημοσίων οΙκονομικών, μετά 
τήν όργανικήν εξυγίανσιν τοv κρατιιωv προϋπολο

γισμού, είναι λίαν ίκανοποιητική, επιτρέψασα, παρά 

τάς προσθέτους επιβαρύνσεις λόγω τών σεισμών, τάς 

τελευταίας μεταρρυθμίσεις εΙς τόν φόρον εΙσοδήμα

τος φυσικών προσώπων. Διά τών μεταρρυθμίσεων αύ

τών μειοvνται τά φορολογικά βάρη, συνάμα δέ εύνο

είται ή άνάπτυξις τών Ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πε

ραιτέρω μείωσις τών φόρων τήν στιγμήν αύτήν θά 

ι}δύνατο νά άπειλήση τήν Ισοσκέλειαν του προϋπο

λογισμοί] ή νά στερήση τό Κράτος άπό τήν δυνατό

τητα εκτελέσεως εργων πρός άνάπτυξιν τής παραγω

γής, ή όποία άποτελεί καί τόν κύριον σκοπόν τής 

οΙκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως. 

»2. Ή πορεία τών τιμών είναι επίσης ίκανοποιη
τική. Διά τής άγρύπvου παρακολουθήσεως καί τής 

εγκαίρου λήψεως τών ενδεικνυομένων μέτρων, εΙς 

τήν εφαρμογήν τών όποίων προθύμως συμβάλλει καί 

ή Ιδιωτική πρωτοβουλία, ό τιμάριθμος παραμένει 

σταθερός μέ μικράς φυσιολογικάς διακυμάνσεις τών 

ξένων τιμαρίθμων, εΙς τρόπον ωστε νά θεωρήται ού

τος ώς εκ τών χαμηλοτέρων καί σταθερωτέρων τιμα

ρίθμων τής Εύρώπης. 

;;3. Ή εμπιστοσύνη τοv έλληνικοv λαοv πρός 
τήν άποκατασταθείσαν οlκονομικήν σταθερότητα 

εκφράζεται διά τής συνεχιζομένης αύξήσεως τών κα

ταθέσεων εΙς τάς Τραπέζας καί τά Ταχυδρομικά Τα

μιευτήρια. Τό ποσόν τής αύξήσεως ταύτης άνελθόν 

εΙς 2,5 έκατ. δρχ. κατά τό 1956 συνεχίζεται καί 
κατά τό τρέχον ετος μέ τόν αύξανόμενον ρυθμόν 200-
250 περίπου έκατ. δρχ. μηνιαίως. 
»Ή τοιαύτη aύξησις τών καταθέσεων επιτρέπει 

τήν προοδευτικήν ίκανοποίησιν τών βραχυπροθέ

σμων άναγκών τής οΙκονομίας, ήδη δέ άποτελεί στε

ρεάν καίύγιii προϋπόθεσιν άναπτύξεως τής παραγω

γής, ενισχυομένης διά μεσοπροθέσμων δανείων μα

κροτέρας τής συνήθους εν 'Ελλάδι διαρκείας. 

»4. 'Η γεωργική παραγωγή, κατά τάς μέχρι τούδε 
ενδείξεις, εξελίσσεται καλώς, προσδοκάται δέ δτι ή 

άπόδοσίς της θά είναι ίκανοποιητική. Παραλλήλως, 

καί ή βιομηχανική παραγωγή συνεχίζεται, δπως εμ

φαίνεται άπό τούς σχετικούς δείκτας. 

»5. Ή ύyιής δημοσιονομική κατάστασις καί ή 
νομισματική σταθερότης κατέστησαν δυνατήν τήν 

κατάστρωσιν ένός προγράμματος κρατικών επενδύ

σεων ϋψους 1.900 έκατ. δρχ., τό όποίον εκτελείται 
ήδη, θά επισπευσθή δέ περαιτέρω κατά τούς θερινούς 

μήνας, όπότε αί καιρικαί συνθήκαι ε[ναι εύνοϊκαί. 

»6. Ή εξέλιξις τοv Ισοζυγίου τών εξωτερικών 
πληρωμών, τό όποίον πέρυσι παρουσίασεν ηύξημέ

νον εναντι του 1955 lλλειμμα, εμφανίζεται ίκανοποι
ητική κατά τούς τρείς πρώτους μήνας τοv 1957, δπου 
τά συναλλαγματικά εσοδα εσημείωσαν μεγάλην αύ

ξησιν εναντι σταθερότητος ή ελαφράς κάμψεως του 

ρυθμού τών εΙσαγωγών. Πράγματι, κατά τούς τρείς 

πρώτους μήνας του τρέχοντος ετους ή άξία τών εξα

γωγών μας εφθασε τά 69,8 έκατ. δολλάρια εναντι 51,5 
έκατ. τοv άντιστοίχου τριμήνου τοv 1956. Μεγαλυτέ
ραν αύξησιν εμφανίζουν τά συναλλαγματικά εσοδα 

εξ άδήλων πόρων, άνελθόντα κατά τό πρώτον τρίμη

νον του τρέχοντος ετους εΙς 52,3 έκατ. δολλάρια 
εναντι 34,9 του άντιστοίχου τριμήνου τοί] 1956. 
'Έναντι τής τοιαύτης αύξήσεως τών εσόδων άπό τάς 

εξαγωγάς καί τούς άδήλους πόρους, αί εΙς συνάλλα

γμα δαπάνα ι μας εμφανίζουν μικροτέραν αύξησι ν, οϋ

τω δέ τό lλλειμμα τοv Ισοζυγίου μας κατά τούς τρείς 

πρώτους μήνας του τρέχοντος ετους περιωρίσθη είς 

13,6 έκατ. δολλάρια εναντι 32,5 έκατ. του άντι

στοίχου διαστήματος του 1956. 
»Διά τήν παγίωσιν, δμως, τής καλής αύτής κατα

στάσεως καί κυρίως διά τήν εξασφάλι'σιν τής ελευ
θερίας τών εΙσαγωγών, τήν όποίαν ή Κυβέρνησις εί

ναι άποφασισμένη νά διατηρήση, επιβάλλεται ή τα

χυτέρα aύξησις τής εγχωρίου παραγωγής, γεωργικής 

καί βιομηχανικής, ή όποία θά καταστήση δυνατάς 

καί περισσοτέρας εξαγωγάς, άλλά καί τήν ίκανοποί

ησιν τής εσωτερικής ζητήσεως κατά μεγαλύτερον 
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ποσοστόν έκ τής έθνικής παραγωγής. 

»Κατά τάς συσκέψεις, αίτινες /Jλαβον χώραν, διε

πιστώθη δτι ύπάρχουν fίδη aσφαλείς προϋποθέσεις 

διά τήν έπίσπευσιν τής οΙκονομικής άναπτύξεως τής 

χώρας, είναι δέ αύται έν συμπεράσματι: α) ή δημοσι

ογομική έξυγίανσις, β) ή νομισματική σταθερότης, 

γ) ή όμαλή πορεία του Ισοζυγίου τών πληρωμών καί 
δ) ή ϋπαρξ ις ύγιών διαθεσίμων εΙς δραχμάς, χάρις εΙς 

τάς καταθέσεις του έλληνικου λαου καί τής μεγαλυτέ

ρας ρευστότητος τής οΙκονομίας. 

»Διά τήν έπωφελή χρησιμοποίησιν τών προϋποθέ

σεων αύτών ή έξ ύπουργών ΟΙκονομική 'Επιτροπή 

!Jκρινε δτι ό δγκος τών καταθέσεων εΙς τάς Τραπέζας 

καί τά Ταμιευτήρια, ό όποίος μάλιστα συνεχώς αύξά

νει, δημιουργεί τό κατάλληλον εδαφος d5στε, παραλ

λήλως πρός τήν iκανοποίησιν τών βρα-χυπροθέσμων 

άναγκών τής οΙκονομίας, νά διοχετευθή σημαντικόν 

μέρος αύτών πρός τάς κρατικάς καί Ιδιωτικάς μεσο

προθέσμους τοποθετήσεις. Ai έπενδύσεις αύταί, κα
ταλλήλως άλληλοσυμπληρούμεναι, θά έπιτρέψουν 

δπως έξασφαλισθουν αi βασικαί προϋποθέσεις διά 

τόν έκσυγχρονισμόν καί τήν άνάπτυξιν νέων βιομη

χανιών μέ άνταγωνιστικήν iκανότητα. 

»Κατ' άκολουθίαν τών aνωτέρω καί διά τήν πα

ραγωγική ν χρησιμοποίησιν του πλεονάζοντος πα

σου τών καταθέσεων, ή Κυβέρνησις aπεφάσισε τήν 

λήψιν σειράς μέτρων, τά κυριώτερα τών όποίων είναι 

τά έξής: 

»I. ΕΙς τήν Γεωργίαν. Νά αύξηθουν τά μέσω τής 
'Αγροτικής Τραπέζης, προικοδοτουμένης πρός του

το, μεσοπρόθεσμα δάνεια. 'Ήδη πρός τόν σκοπόν 

τουτον έτέθησαν κατά τό τρέχον ετος εΙς τήν διάθε

σιν αύτής 400 έκατ. δρχ. εναντι 282 του 1956 καί 
141 του 1955. Τό ποσόν αύτό τών 400 έκατ. δρχ. 

άπεφασίσθη νά αύξηθή μέχρι καί του διπλασίου, δη

λαδή εΙς 800 έκατ. δρχ., άναλόγως τών άναγκών 

τής γεωργίας καί τής iκανότητος τών γεωργών μας 

πρός χρησιμοποίησιν τών ώς aνω δανείων. 

»2. Διά τήν άξιοποίησιν του ύπογείου πλούτου. 
Νά ένισχυθή ή έκμετάλλευσις τ&ν μεταλλευτικών 
κοιτασμάτων διά τής περαιτέρω έξορύξεως μεταλ

λευμάτων, κυρίως δμως τής iδρύσεως βιομηχανιών 

έμπλουτισμου καί κατεργασίας του μεταλλευτικου 

πλούτου τής χώρας. Πaσα προσπάθεια πρός τήν κα

τεύθυνσιν αύτή ν θά τύχη πιστωτικής καί κάθε aλλης 

μορφής ένισχύσεως. 

»3. ΕΙς τόν τομέα τής βιομηχανίας. Νά χρηματο

δοτηθή ή βιομηχανική παραγωγή πρός τήν κατεύ

θυνσιν τής ανασυγκροτήσεως καί του έκσυγχρονι

σμου τής fίδη ύπαρχούσης βιομηχανίας καί άκόμη ή 

δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων μέ σκοπόν 

τήν έξασφάλισιν εΙς τήν έλληνικήν βιομηχανίαν 

δρω ν καί προϋποθέσεων διεθνους άνταγωνισμου. 'Η 

έξυπηρέτησις τών σκοπών τούτων θά έπιτευχθή διά 

τής καταλλήλου διοχετεύσεως τών πλεοναζουσών 

καταθέσεων καί διά μέτρων τά όποία εχουν fίδη με

λετηθή πρός δημιουργίαν έλληνικής κεφαλαιαγο

ράς, ώς τά εντοκα γραμμάτια καί αi όμολογίαι. 

)) 'Εντός του πλαισίου τών νέων αύτών κατευθύν
σεων τής βιομηχανικής πολιτικής έδημοπρατήθη τό 

έργοστάσιον του άζώτου, fίδη δέ έξετάζονται αi ύπο
βληθείσαι προσφοραί. Παραλλήλως, μία σειρά νέων 

/Jργων, δπως τά ναυπηγεία καί ή όργάνωσις καί έκμε

τάλλευσις τών άεροσυγκοινωνιών τής χώρας fίρχι

σαν έκτελούμενα άπό μεγάλας Ιδιωτικάς έπιχειρή

σεις ύπό δρους έπωφελείς διά τόν τόπον. Ή ί'δρυσις 

νέας μεγάλης μεταλλουργίας, καθώς κ:αί βιομηχανί

ας κατεργασίας τών έλληνικών βωξιτών, ώς καί ζα

χαροβιομηχανίας προωθουνται πρός τήν πραγματο

ποίησι ν, τώρα δπου ή /Jλλειψις δραχμών δέν aποτε

λεί πλέον έμπόδιον. 'Εν τφ μεταξύ, ή κατασκευή του 

διυλιστηρίου πετρελαίου περατουται έντός του τρέ

χοντος ετους καί διά κατατιθεμένου νομοσχεδίου 

καθορίζεται ό προσφορώτερος διά τήν οlκονομίαν 

του τόπου τρόπος έκμεταλλεύσεως αύτου. 

))4. ΕΙς τόν τομέα του άλιευτικου πλούτου. Νά 
χρηματοδοτηθή ή άλιεία aνοικτής θαλάσ:σης καί νά 

εύνοηθή ή έπένδυσις Ιδιωτικών κεφαλαίων εΙς αύτή ν. 

Τά ίδια μέτρα άπεφασίσθη νά έφαρμοσθουν καί διά 

τήν κλειστήν άλιείαν. 

))5. ΕΙς τόν τομέα τών έξαγωγών. Νά έπεκταθή καί 
νά όργανωθή συστηματικώτερον ή προσπάθεια αύξή

σεως τών έξαγωγών μας, τήν όποίαν εύνοεί ή άνά

πτυξις τής παραγωγής, γεωργικής καί βιομηχανικής. 

))6. τέλος, εΙς τόν τομέα τών άδήλων πόρων, άπε
φασίσθη ή λήψις σειράς μέτρων διά τήν όργάνωσιν 

καί ένίσχυσιν του τουρισμου, μεταξύ τών όποίων εί

ναι καί ή μεθόδευσις καί ένίσχυσις τής ξενοδοχεια

κής πίστεως. 'Όσον άφορα τά συναλλαγματικά εσο

δα έκ ναυτιλιακών έμβασμάτων, τά όποία fίδη αύξά

νουν ραγδαίως, ή ΟΙκονομική 'Επιτροπή aπεφάσισε 

τήν λήψιν μέτρων διά τήν στενοτέραν συνεργασίαν 

του έλληνικου έφοπλισμου μέ τήν χώραν μας. 

))Μέ τά aνωτέρω μέτρα καί aλλα λεπτομερειακά, 

τά όποία έφαρμόζονται fίδη fί θά έφαρμοσθουν άμέ

σως, θά καταστή δυνατή ή έπωφελής διά τόν τόπον 

έκμετάλλευσις τών εύνοϊκών προϋποθέσεων τάς 

όποίας έδημιούργησεν ή οΙκονομική πολιτική τής 

Κυβερνήσεως. Τό μέγα έμπόδιον διά τήν άνάπτυξιν 

τής οΙκονομίας μας, δηλαδή ή /Jλλειψις δραχμών, πα

ρεκάμφθη διά τής δημιουργίας έπαρκών διαθεσίμων 

εΙς δραχμάς τ(i όποία προέρχονται άπό τάς πραγμα

τοποιουμένας άποταjιιεύσεις του έλληνικου λαου. 
)) Ή Κυβέρνησις άπό τής Ιδικής της πλευράς 

επραξε, πράττει καί θά έξακολουθήση νά πράττη τό 

καθήκον της. Καί είναι iκανοποιημένη, διότι αi 

προσπάθειαί της ύπήρξαν γόvιμοι εΙς aποτελέσματα 
καί ώδήγησαν εΙς τήν σημερινήν ίκανοποιητικήν 
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κατάστασιν τής οΙκονομίας μας. Δέν πρέπει, δμως, 

νά λησμονήται δτι εiς μίαν χώραν δημοκρατική ν μέ 

ελευθέρα ν οiκονομίαν, δ πως είναι ή 'Ελλάς, ή Ιδιω

τική πρωτοβουλία παίζει aποφασιστικόν ρόλον εiς 

τήν οiκονομικήν aνάΠτυξιν τής χώρας. 'Απαραίτη

τος, έπομένως, είναι όχι μόνον ή aναγνώρισις τών 

κυβερνητικών προσπαθειών, aλλά ή ενεργός καί μέ 

πίστιν συμμετοχή τής iδιωτικής πρωτοβουλίας εiς 

τήν προσπάθειαν αύτήν, διά νά επιτύχωμεν τήν πλή

ρη aνάπτυξιν τής οiκονομίας μας. 

ι>Τό Κράτος διά τής πολιτικής του δημιουργεί τά 

πλαίσια καί εξασφαλίζει τάς προϋποθέσεις διά τήν 

aνάπτυξιν τής δραστηριότητος τών πολιτών του. Ή 

aξιοποίησις δμως τών προϋποθέσεων αύτών είναι 

έργον αύτών τούτων τών πολιτών. Πρέπει νά κατα

στή κοινή όλων συνείδησις δτι τό μέλλον τής χώρας 

εύρίσκεται εiς χείρας τοv λαοv μας καθώς καί tών 

ώργανωμένων παραγωγικών μας τάξεων, αί όποίαι, 

συνειδητοποιοvσαι τήν aλήθειαν αύτή ν, θά πρέπει νά 

εκδηλώσουν aλληλεγγύην κοινωνικώς καί οΙκονομι

κώς, νά aποδοθοvν εiς γόνιμο ν εργασίαν. Χρέος τών 

πολιτών κυρίως είναι νά διαφυλάσσουν τήν επιτευ

χθείσαν οiκονομικήν σταθερότητα, aποφεύγοντες 

τήν προβολή ν εγωιστικών καί ταξικών aξιώσεων ερ

χομένων εiς aντίθεσιν μέ τό συμφέρον τοv κοινωνι

κοv συνόλου. 'Αλλά είναι καί συμφέρον των, διότι 

αύτοί θά είναι τά πρώτα θύματα ενδεχομένης διαταρά

ξεως τής οΙκονομικής σταθερότητος καί προόδου 

τής χώρας. 

» 'Αλλά προπαντός οφείλει !fκαστος νά aναπτύξη 
εiς τό έπακρον τήν πρωτοβουλίαν καί τήν παραγωγι

κή ν του δραστηριότητα, διότι μόνον μέ επηυξημένην 

εργασίαν εiς τήν χώραν μας θά aναπληρώσωμεν τήν 

έλλειψιν τών τεχνικών καί οΙκονομικών μέσων, τά 

όποία διαθέτουν αί προηγμέναι χώραι. 

ι>Εiς τήν προσπάθειάν των αύτήν οί πολίται θά 

εvρουν συμπαραστάτην τό Κράτος καί τήν Κυβέρ

yησιν». 

Σέ εφαρμογή τών μέτρων πού έξήγγειλε ό πρωθυ

πουργός, ή νομισματική επιτροπή ενέκρινε, τήν 

έπομένη, aπόφαση, ή όποία παρέχει στίς Τράπεζες 

'Εθνική, 'Εμπορική, Λαϊκή καί 'Ιονική τή δυνατό

τητα νά χορηγοϋν καί δάνεια μεσοπρόθεσμα - κατά 

κανόνα διαρκείας μέχρι πέντε ετών - κυρίως γιά 

νέες καθαρά παραγωγικές επιχειρήσεις, καθώς καί 

γιά τόν εκσυγχρονισμό ή τήν επέκταση τών έγκατα

στάσεων ύφισταμένων καθαρά παραγωγικών επιχει

ρήσεων. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

Μετά aπό συνεδρίαση τοϋ ' Υ πουργικοϋ Συμβου

λίου, ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη τών 

βουλευτών τής ΕΡΕ στήν άίθουσα τοϋ κόμματος στή 

Βουλή. ' Αφοϋ εκαμε σύντομες ανακοινώσεις γιά τήν 

εξέλιξη τών εσωτερικών καί εξωτερικών ζητημάτων 

τής χώρας, ίδιαίτερα γιά τό Κυπριακό, συζήτησε μέ 

τά μέλη τής κοινοβουλευτικής όμάδας τίς κύριες 

επιδιώξεις στήν οργανωτική προσπάθεια τοϋ κόμμα

τος. Τέλος, συνέστησε στούς βουλευτές νά έπωφελη

θοϋν aπό τίς έορτές τοϋ Πάσχα γιά νά επικοινωνή

σουν μέ τόν λαό καί νά παρουσιάσουν τό εργο τής 

Κυβερνήσεως. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

' Ο Κ. Καραμανλής, aφοϋ δέχτηκε τό δήμαρχο 

'Αθηναίων, Π . Κατσώτα, καί τά μέλη τής εκτελεστι

κής επιτροπής τής 'Ενώσεως Δήμων καί Κοινοτή

των, συνέστησε στούς άρμόδιους κυβερνητικούς φο

ρείς τήν όριστική επίλυση τοϋ οίκονομικοϋ προβλή

ματος τών οργάνων τής τοπικής αυτοδιοικήσεως σέ 

«βραχύτατο» χρονικό διάστημα. 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Πολιτικό Γρα

φείο τή Συντονιστική 'Επιτροπή 'Επαγγελματιών 

καί Βιοτεχνών καί ενημερώθηκε γιά τίς aπόψεις της 

πάνω στό φορολογικό, τό ΙΚΑ, τό ενοικιοστάσιο καί 

τά επικουρικά ταμεία. 

Στή συνέχεια, επισκέφθηκαν τόν πρωθυπουργό 

εκπρόσωποι τών αυτοκινητιστών καί τέλος επιτροπή 

τών σεισμοπλήκτων Λαρίσης μέ επικεφαλής τό δή

μαρχο τής πόλεως, ό όποίος εξέφρασε ευχαριστίες 

γιά τή συμβολή τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 

πολιτικών ύπηρεσιών στό εργο τής περιθάλψεως καί 

ζήτησε τή συμπαράσταση τοϋ Κράτους στόν τομέα 

τής aνοικοδομήσεως. 'Ο Κ. Καραμανλής έπανέλαβε 

τήν ύπόσχεση γιά αμέριστη συμπαράσταση στό εργο 

τής aποκαταστάσεως τών σεισμοπαθών. 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

Μέ aπόφαση τοϋ ύπουργοϋ Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων Γ. Ράλλη , προβλέπεται ή διάθεση 

184.551.000 δραχμών γιά τήν εκτέλεση εργων όδο
ποιίας καί κατασκευής γεφυρών, οί όποίες καί κατα

νέμονται μέ τόν ακόλουθο τρόπο: 

« ' Οδοποιία: Διά τάς όδούς Τριπόλεως - Καλαμών 10 
έκατ. δρχ., Μουργκάνι-Γρεβενά ι έκατ. δρχ. , Τρικάλων -
'Ιωαννίνων 3 έκατ. , 'Αλεξανδρουπόλεως- 'Αρδανίου - γέ

φυρα 'Υψάλων 3 έκατ. , Γιδa- Αiκατερίνήζ ι ,5 έκατ . , Θεσ
σαλονίκης -Κιλκίς 345 χιλ. ; Βουλιαγμένης -Σουνίου ι ι ,5 
έκατ. , Τριπόλεως - 'Ολυμπίας ι8,5 έκατ ., Χαλκίδος -Αiδη

ψοί> 6 έκατ. , Κοζάνης- Πτολεμα'ίδος- Βεύης ι έκατ. , Διδυ

μοτείχου - Συνόρων 400 χιλ., Κύκλωμα Πηλίου 3 έκατ., 

Λαρίσης -Τεμπών- Κατερίνης ι4 έκατ., Σπάρτης -Καλα

μών ι έκατ., Κορώνης - 'Απόλλωνος Νάξου 300 χιλ., Δί
κτυον 'Ικαρίας ι έκατ., Πύλης - Στουρναρέικα- Μεσοχώ-
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ρα 215 χιλ . , Λειβανάτων - Καμένων Βούρλων 2 έκατ., 
'Ηρακλείου - 'Αγίου Νικολάου 3 έκατ., Δελφών- Ναυπά

κτου 500 χιλ., Λαμίας - 'Αλμυρου 300 χιλ., 'Ιωαννίνων 
-' Ηγουμενίτσης 12 έκατ., Καλαμών- Πύλου 6 έκατ., ·Α ρ
της- Τρικάλων 2 έκατ., Στουροπίδας - Κορθίου "Ανδρου 
400 χιλ., Ζαχάρως - Καγιάφα 216 χιλ., Φερών - Διδυμοτεί
χου 12 έκατ., Κομοτηνής- 'Αλεξανδρουπόλεως 5 έκατ., 
Σπάρτης-Γυθείου 7 έκατ., Καρδίτσης-Φαρσάλων 12 έκατ., 
'Αρναίας- 'Ιερισσου 7,5 έκατ., 'Ηρακλείου- Τυμπακίου 

3,5 έκατ., Δίκτυον Κεφαλληνίας 1,5 έκατ., Κάστρου- Λου

τρών Κυλλήνης I ,5 έκατ. καί Αιγίου- Φτέρης - Καλαβρύ
των I ,4 έκατ. δρχ. 

»Γέφυραι: Διά τάς γεφύρας 'Αχελώου I ,5 έκατ., 'Έβρου 
3 έκατ., Μενίνης 500 χιλ., 'Ατσιποπούλου 152 χιλ., 'Αξι
ουπόλεως 9 έκατ., Ραφήνας 259 χιλ., Θεσσαλονίκης- Κιλ

κίς 194 χιλ., Πιστίλιαπης 500 χιλ., Τερπύλου 70 χιλ., Μα
νώλη I έκατ., 'Ελευθεροχωρίου 400 χιλ . , Μυρίχου 400 
χιλ . , Βονίτσης - 'Αμφιλοχίας 800 χιλ., Πετρά I έκατ., 
Κονδύλη 600 χιλ. καί • Αρτης 6 έκατ . ~~. 

Παράλληλα, δημοπρατήθηκε ή έκτέλεση τών 

ακόλουθων εργων όδοποιίας καί γεφυρών, αξίας 55,5 
έκατ. δραχμών: 

«'Οδοί Πατρών-Τριπόλεως aξίας 3 έκατ., νήσου Χίου 
I. 750.000, Ταράψης - Μονεμβασίας 3 έκατ., Σκύρου I 
έκατ., Ναυπάκτου-Δελφών 2 έκατ . , Λέσβου2.250.000, Πύρ

γου-Κυπαρισσίας 2 έκατ., 'Αθηνών -· Λαρίσης 20 έκατ., 
Φαιστου 700 χιλ_., 'Αμφιλοχίας- Βονίτσης 2 έκατ., 'Αγρι
νίου-Θέρμου 2 έκατ . , Πόρτο Χέλι-Κόστα I έκατ., 'Αμφίσ
σης-Μπράλου 5 έκατ., Σάμου I έκατ . , Νέων Μουδανιών

Θεσσαλονίκης I ,5 έκατ., Καλοκάστρου- Νιγρίτης I έκατ. 
καί Σπάρτης - 'Αγίου 'Ιωάννου - Μυστρa 800 χιλ. 

»Γέφυραι: Κατοχής 2,5 έκατ . , Θεσσαλονίκης-Κιλκίς I 
έκατ. καί 20 μικραί γέφυραι συνολικής aξίας 2 έκατ. δρα
χμές». 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

Μέ τήν εuκαιρία τής έπιθεωρήσεως τών εργων 

γιά τήν αξιοποίηση τών λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων 

τής Πτολεμαtδας, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί Βιομη

χανίας, Π . Παπαληγούρας, εκαμε μακρές δηλώσεις 

γιά τήν έξόρμηση πού εχει αναληφθεί από τόν κ. 

Καραμανλή καί τήν Κυβέρνηση μέ σκοπό τήν παρα

γωγική ανάπτυξη τής χώρας: 

«'Από τήν Δυτικήν Μακεδονίαν άρμόζει κατ' έξοχήν 

νά γίνη ανασκόπησις τών μέχρι σήμερον κυβερνητικών 

προσπαθειών εις τόν οικονομικόν τομέα καί καθορισμός 

τών aντιιcειμενικών σκοπών πρός τούς όποίους πρέπει πε

ραιτέρω νά τείνη ή πολιτική μας. 

»Πράγματι, εις τήν ιiκριτικήν αυτήν περιοχήν ετέθη

σαν ijδη τά θεμέλια μιας νέας 'Ελλάδος. "Αν δμως ή Πτο

λεμαt:ς γεμίζη τήν ψυχήν κάθε 'Έλληνος aπό αισιοδοξίαν, 

γειτνιάζουν aλλαι πόλεις, ή Νάουσα, ή 'Έδεσσα, ή Βέροια, 

αί όποία ι θέτουν πρό τής έλληνικής μεταπολεμικής γενεάς 

μέ κρίσιμον οξύτητα τό μέγα πρόβλημα: Τό πρόβλημα τής 

έπί ορθολογικών βάσεων αναδιαρθρώσεως τής οικονομίας 

μας, τής πλήρους aξιοποιήσεως τών πλουτοπαραγωγικών 

μας πηγών καί τής aπασχολήσεως του πληθυσμου μας . Χά

ρις ε(ς τήν ιiσκηθείσαν σώφρονα οικονομικήν πολιτικήν, 

δέν εχομεν άπλώς έξησφαλισμένην τήν νομισματικήν στα

θερότητα. 'Εξησφαλίσθησαν, έπί πλέον, τά &.ναγκαιουντα 

πρός εφαρμογήν ένός σημαντικωτάτου προγράμματος δη

μοσίων καί ιδιωτικών επενδύσεων περιθώρια. 'Η χώρα δι

αθέτει σήμερον - χάρις εις τόν μόχθον καί τήν πίστιν του 

έλληνικου λαου εις τόν έαυτόν του καί εiς τό μέλλον του

τά &.παραίτητα κεφάλαια εiς συνάλλαγμα καί εiς δραχμάς 

πρός εναρξιν μιaς νέας παραγωγικής προσπαθείας είς 

δλους τούς τομείς τής οικονομικής μας δραστηριότητος . 

'Επιθυμώ νά τονίσω δτι θά ή το πράξις οΙκονομικώς παρά

λογος καί εθνικώς aσύμφορος ή χρησιμοποίησις τών δη

μιουργηθέντων μετά τόσην δλων τών 'Ελλήνων προσπά

θειαν περιθωρίων πρός οίονδήποτε <'iλλον σκοπόν παρε

κτός πρός περ<iιτέρω &.νάπτυξιν τής οικονομίας μας, πρός 

εντασιν, δηλαδή, τής παράyωγικής μας προσπαθείας πρώ
τον είς τόν γεωργικόν καί δεύτερον εις τόν βιομηχανικόν 

τομέα. 

»"Αν δμως /;δημιουργήθησαν τά aπαραίτητα νομισμα

τικά, έξηντλήθησαν τά μέχρι σήμερον ύφιστάμενα οργα

νωτικά περιθώρια πρός συνέχισιν τής οiκονομικής μας 

&.ναπτύξεως. Δέν είναί' δυνατόν, χωρίς πλήρη &.ναθεώρησιν 

τών οργανωτικών μας μεθόδων- τών ιiκολοuθουμένων τό
σον ύπό του Κράτους, δσον καί ύπό τών ιδιωτικών επιχει

ρήσεων - νά έκσυγχρονισθώμεν aπό aπόψεως τεχνικής, 

καί νά ιiξιοποιήσωμεν &.πό &.πόψεως παραγωγής, τό <'iνερ

γον καί πρό παντός, τό ύποαπασχολούμενον έργατικόν δυ

ναμικόν τής χώρας. 'Εφθάσαμεν πλέον είς ενα οικονομι

κόν καί τεχνικόν επίπεδον, ή ύπεράνω του όποίου ιiνέλιξις 

προϋποθέτει κυρίως εκείνο, τό όποίον, κατ' εξοχήν, ελει

ψε μέχρι σήμερον εις τόν τόπον αυτόν: ή όργάνωσις. 

»Καί πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην στρέφεται τώρα ή 

κυβερνητική προσπάθεια. Αυτό είναι τό οίκονομικόν νόη

μα τής έπιχειρουμένης ύπό τής Κυβερνήσεως aποκεντρώ

σεως, εν τφ πλαισίφ τής όποίας ή νομαρχία θά παύση νά 

είναι άπλώς ενα διοικητικόν κέντρον καί θά καταστή, 

προϊούσης 'tής εφαρμογής του προγράμματος, μία αυτό
χρημα παραγωγική μονάς, εφοδιασμένη μέ τά aπαραίτητα 

τεχνικά καί οικονομικά μέσα, ωστε νά προγραμματίζη καί 

νά έκτελή σειράν μικρών καί μετρίων εργων αυτοδυνάμως. 

»Μεγάλη είναι έν rφοκειμένφ ή aποστολή τών Τραπε

ζών. Καί πρώτης τής 'Αγροτικής Τραπέζης. 'Ο πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως εξήγγειλε, προχθές &κόμη, δτι ηυξήσα

μεν ιiπό 150 εις 400 έκατ . τά εις τήν διάθεσιν τής Τραπέζης 

ταύτης, πρός <'iσκησιν τής μακροπροθέσμου πίστεως, κεφά

λαια καί δτι έδώσαμεν εις τάς άρμοδίας ύπηρεσίας τήν 

εντολήν, νά ετοιμάσουν πρόγραμμα 800 έκατ. διά τό έπό
μενον ετος. Δέν θ' aρκέση δμως μόνη ή διάθεσις τών κε

φαλαίων. Θά χρειασθή ή &.ναδιοργάνωσις του κατ' έξοχή ν 

παραγωγικου τούτου τομέως τής 'Αγροτικής Τραπέζης, 

ωστε νά κατευθυνθουν τά κεφάλαια ταυτα πρός αυστηρό

τατα παραγωγικούς σκοπούς καί νά aξιοποιηθουν κατά τόν 

έπωφελέστερον τρόπον. 

»Συμπληρωματική τής aποφάσεως ταύτης ύπήρξε καί ή 

&.πόφασις περί τής προοδευτικής χρησιμοποιήσεως ποσο

στου μέχρι 10% εκ τών διαθεσίμων τΊi)ν εμπορικών Τραπε
ζών πρός <'iσκησιν ι:rής μεσοπροθέσμου πίστεως εις τόν το-
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μέα τής βιομηχανίας, τής μεταλλείας καί τής βιοτεχνίας . 

'Αλλά καί εiς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν εξαρκεί ή διάθε

σις τών κεφαλαίων. Ή σύγχρονος εξέλιξις άπαιτεί τήν εκ 

μέρους τών Τραπεζών άνάπτυξιν ευρυτέρας πρωτοβουλίας, 

παρ' δσον μέχρι σήμερον. Καλοuνται αί Τράπεζαι οχι μό

νον νά παράσχουν πιστωτικάς διευκολύνσεις, άλλά νά όρ

γανωθουν κατά τρόπον rοστε νά δύνανται νά κατευθύνουν 

ουσιαστικώς καί νά συμβουλεύουν τεχνικώς τούς πελάτας 

των . Δέν νοείται ή εφαρμογή ένός προγράμματος βιομηχα

νικής άναπτύξεως, χωρίς τήν όργ!iνωσιν συγχρονισμένων 
τεχνικών καί οiκονομικών ύπηρεσιών παρά ταίς Τραπέ

ζαις , δυναμένων νά συλλάβουν τήν άπειρίαν τών προβλημά

των τά όποία θά τεθουν διά τής ίδρύσεως τών νέων βιομη

χανιών καί τών προβλημάτων σωρείας ύφισταμένων επι

χειρήσεων, τά όποία - μολονότι άπό ετών τεθειμένα

παρέμειναν άλυτα. 'Εντός βραχέος σχετικώς χρονικοί) δι

αστήματος, είμαι βέβαιος, θά δύνανται αί Τράπεζαι νά 

χρηματοδοτοuν κάθε άληθινά παραγωγικήν, κάθε βιώσι

μον, κάθε ίκανήν νά άντεπεξέλθη εiς τόν συναγωνισμόν 

επιχείρησιν . Έργον τών Τραπεζών θά είναι νά άνακαλύ

πτουν ευκαιρίας πρός παραγωγική ν επένδυσιν, νά κατευθύ

νουν τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλία ν πρός τάς επενδύσεις ταύ

τας καί νά αναδεικνύουν νέους καί ίκανούς επιχειρηματίας . 

»Αί πλείσται τών ύφισταμένων παραγωγικών επιχειρή

σεων εχουν άνάγκην εϊτε ριζικοί) εκσυγχρονισμοί), εϊτε 

πάντως αναδιοργανώσεως . Πρός τοuτο θά λάβωμεν σειράν 

μέτρων, μεταξύ τών όποίων θά είναι καί ή συγχώνευσις η 

κατ' άλλους οργανικούς τρόπους εξασφάλισις τής συνερ

γασίας μικρών καί μετρίων επιχειρήσεων, rοστε νά δυνη

θουν νά συντεθουν εiς βιωσίμους καί νά εξελιχθουν -δσον 

τό δυνατόν τάχύτερα - εiς διεθνώς συναγωνιστικάς μονά

δας. 

>>Παραλλήλως , διά τής εισαγωγής του θεσμου τών εντό

κων γραμματίων καί τής εκδόσεως εκ μέρους παραγωγι

κών, δημοσίων καί ιδιωτικών επιχειρήσεων όμολογιών θά 

δημιουργηθή σιγά-σιγά ή aπαραίτητος πρός διασφάλισιν 

τής οικονομικής μας άναπτύξεως άγορά κεφαλαίων. Διά 

τόν τελευταίον τοuτον τίτλον ή Κυβέρνησις θά άνταποκρι

θή καί είς τήν δικαίαν άπαίτησιν τών εργαζομένων, άξι

ούντων τήν τοποθέτησιν τών aποθεματικών τών Ν.Π.Δ.Δ. 

- καί Ιδιαιτέρως τών 'Ασφαλιστικών Ταμείων - κατά 

τρόπον παραγωγικόν, άσφαλή καί άποδοτικόν. Πρέπει καί 

ή έλληνική οiκονομία νά άποκτήση προοδευτικώς τό άνα

λογοuν εiς τό σχεδιαζόμενον πρόγραμμα επενδύσεων πι

στωτικόν οίκοδόμημα . Διότι ό ύφιστάμενος τραπεζικός καί 

γενικώτερα πιστωτικός μηχανισμός είναι ύπό τήν σημερι

νήν του μορφήν, αναχρονιστικός καί - παρά τάς σημειω

θείσας κατά τά δύο τελευταία ετη προόδους - άνεπαρκής». 

Στή συνέχεια, aφou σκιαγράφησε τήν εiκόνα τής 

Πτολεμαtδας μετά aπό λίγα χρόνια, μέ σφύζουσα τή 

βιομηχανία της, κατέληξε : 

« ' Η βιομηχανική άνάπτυξις τής περιοχής δέν εχει το

πικόν χαρακτήρα . 'Η περιοχή αυτή θά μεταβληθή εις ενα 

τεράστιον, πανελληνίου σημασίας, τεχνικόν εκπαιδευτή

ριον. 'Ένα σχολείον εiς τό όποίονθά Ι;ξασκηθοuν χιλιάδες 

τεχνικών κάθε ειδικότητος καί κάθε βαθμοί) - άπό του 

έξειpικευμένου τεχνίτου μέχρι του πεπειραμένου χημικοί) 

η μηχανικου . 'Από έδώ, δπως άπό τά διυλιστήρια του 

'Ασπροπύργου, δπως άπό τήν Λάρυμναν καί τήν Κασσάν

δραν καί τά ναυπηγεία, δπως άπό δλα τά Ι;ργοστάcrια τά 
όποία θά άνεγείρη ή iδιωτική πρωτοβουλία, θά πηγάση τό 

aνθρώπινον ύλικόν επί του όποίου θά στηριχθή ή νέα έλ

ληνική οiκονομία. Αυτή είναι ή καθαρώς εκπαιδευτική 

ίσως ή μεγαλυτέρα - ή άληθινά εθνική σημασία - τής 

Πτολεμαtδος . 

>>Είναι δμως άναγκαίον ή άνάπτυξις τής οiκονομίqς μας 

νά πραγματοποιηθή συμμέτρως, πρός δλας τάς κατευθύν

σεις καί νά έξασφαλισθή εiς δλους τούς παραγωγικούς το

μείς. Προπάντων εις τόν γεωργικόν. 'Ο πρόεδρος τής ση

μερινής Κυβερνήσεως, ώς ύπουργός τών Δημοσίων 'Έρ

γων, /;θεμελίωσε τά βασικώτερα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά 

εργα . Πολλά ΕΚ τών εργων τούτων δέν aπέδωσαν άκόμη 

πλήρως τούς καρπούς των, διότι δέν συνεπληρώθη τό άρ

δευτικόν δίκτυον καί δέν ώργανώθησαν καταλλήλως οί 

παραγωγοί πρός εκμετάλλευσιν καί συντήρησιν του δλου 

συστήματος. Αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποίον θά στρέ

ψη ή Κυβέρνησις πρός τόν τομέα τοuτον τήν προσοχήν 

της . 'Ίση ν πρός τά μεγάλα εργα σημασίαν εχουν τά πολλά 

μικρά Ι;γγείοβελτιωτικά εργα , τά όποία, μέ τήν βοήθειαν 
του στρατου, έπρογραμμάτισεν ή Κυβέρνησις. 

>>Δέν θά ηθελα νά τερματίσω τάς δηλώσεις αότάς χωρίς 

νά τονίσω τήν σημασίαν τήν όποίαν θά άποκτήση ή επέ

κτασις του Ι;ξηλεκτρισμου εiς τήν ϋπαιθρον. 'Όχι μόνον 

ώς μέσον εκπολιτισμοu, άλλά καί ώς μέσον εόθηνής μετα

τροπής τών ξηρικών καλλιεργειών εις ποτιστικάς. Βεβαίως 

δέν ύπόσχομαι νά γίνουν θαύματα καί νά επεκταθή διά μα

γείας τό δίκτυον μέχρι καί του τελευταίου άγρου αυτομά

τως . 'Εντός όλίγων έτών, χάρις εiς τό καταρτισθέν πρό

γραμμα, θά φθάση δμως παντου τό δίκτυον καί θά καταστή 

δυνατή ή ~ξιοποίησις τής τόσον στεγνής έλληνικής γής . 

Σκεφθήτε δτι χωρίς τήν επέκτασιν του l']λεκτρισμοu εiς 

τήν ϋπαιθρον, χάρις εiς τήν άκολουθηθείσαν κυβερνητι

κήν πολιτικήν, ηυξήσαμεν άπό 25 εiς 60 χιλιάδας τόννων 
τήν παραγωγήν του βάμβακος καί άναλογισθήτε που είναι 

δυνατόν νά φθάση ή παραγωγή του πολυτίμου αότου προϊ

όντος l;ξασφαλιζομένης εόθηνής aρδεύσεως. 

»'Όλοι οί οικονομικοί δείκται aποδεικνύουν δτι i;πετε

λέσθη τόν τελευταίον καιρόν σημαντικωτάτη πρόοδος . 

"Αν τής προόδου αότής δέν εχωμεν πλήρως συνείδησιν, 

έάν δέν αισθάνεται ό κάθε 'Έλλην εργαζόμενος άμέσως 

τόν άντίκτυπον τής σημειωθείσης προόδου, τοuτο συμβαί

νει διότι πρώτον τά εργα δέν /;τελείωσαν, έθεμελιώθησαν 

μόνον - δπως i;θεμελιώθησαν καί εiς τήν περιοχήν αότήν 

- καί δεύτερον διότι έξεκινήσαμεν άπό ενα aπαραδέκτως 

χαμηλόν καί μ ή ίκανοποιουν τάς άνάγκας μιiiς πολιτισμέ

νης διαβιώσεως , Ι;θνικόν εiσόδημα. Δέν ύπάρχει κανένας 

άλλος τρόπος εξυψώσεως του βιοτικοί) μας επιπέδου άπό 

τόν δύσκολον δρόμον τής τεχνικής καί τής οiκονομικής 

μας άναπτύξεως , διά τής ύπομονετικής καί συστηματικής 

εφαρμογής ένός μεγάλου προγράμματος επενδύσεων. Εiς 

τόν aνήφορον αυτόν μiiς /;βοήθησαν γενναιοφρόνως - καί 

μiiς βοηθοuν - αί Ήνωμέναι Πολιτείαι 'Αμερικής. Δέν 

aποτελεί άπλώς δρον τής βιολογικής μας ώς εθνους επιβι

ώσεως ή αναδιάρθρωσις καί άνάπτυξις τής οικονομίας μας , 

άλλ, δρον aπαραίτητον τής διατηρήσεως τών ελευθέρων 

μας θεσμών καί τής έθνικής καί πολιτικής μας άνεξαρτη-
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σίας . VΟρον άκόμη τής διατηρήσεως τής είρήνης είς τήν 

κρίσιμον αύτήν περιοχήν τής άνατολικής Μεσογείου είς 

τήν δποίαν εΙναι προωρισμένον τό εθνος νά διαδραματίζη 

σημαντικόν καί συχνά πρωτοποριακόν ρόλον». 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

' Ο πρωθυπουργός, έπικεφαλης μελών της Κυ

βερνήσεως, έπισκέπτεται τό Μεσολόγγι καί συμμετέ

χει στίς εορταστικές έκδηλώσεις γιά τήν έπέτειο της 

έξόδου. 

Μετά τή δοξολογία, παρακάθησε σέ γεϋμα πρός 

τιμή του, στή διάρκεια τοϋ όποίου ό δήμαρχος τοϋ 

άπένειμε τό χρυσό μετάλλιο τής πόλεως. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφου έξέφρασε τή βαθειά 

ίκανοποίησή του γιά τήν τιμητική αύτή διάκριση, 

έξήρε τή σημασία της θυσίας τών έλεύθερων πολι

ορκημένων πού άποτελεί «τό ώραιότερον καί ένδοξό

τερον σύμβολον αύτής τής άδιακόπου πάλης του 

εθνους μας διά μέσου τών αlώνων». 

Σύμφωνα μέ έλεύθερη δημοσιογραφική άπόδοση, 

,ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε: 

« 'Ελεύθεροι πολιορκημένοι καί τώρα καί τότε 

καί πάντοτε ύπήρξαν καί θά ε{ναι οί 'Έλληνες. Διότι 

είμεθα φυλετικώς άπομονωμένοι καί γεωγραφικώς 

κλειστοί καί περιωρισμένοι. Δέν εχομεν συγγένειαν 

φυλετικήν μέ τάς πολυανθρώπους οΙκογενείας τής 

γής, καί είμεθα έγκατεστημένοι εlς lνα χώρον πού 

περιβάλλεται άπό παντου μέ "aλλους". v Αραβες, 

Σλάβοι, Αατίνοι εχουν τά κέντρα των καί τά παραρτή

ματά των τά φυλετικά. Οί 'Έλληνες δέν εχουν συγγε

νείς. Δι' αύτό πάντοτε θά ύπερασπίζουν "φράχτες". 

'Όπως τότε, πρό 131 έτών, δπως σήμερον εlς τήν 
Κύπρο ν. 'Εάν λείψουν, λοιπόν, αί μικρότητες αί 

προσωπικαί, μένει άνοικτός δ δρόμος τής 'Ελλάδος. 

'Εάν οχι, μένει τότε δ "δρόμος θυσίας", ή εξοδος 

πρός τό χάος καί τήν έξαφάνισιν». 

'Ο πρωθυπουργός τόνισε, άκόμη, ότι δέν προτί

θεται νά ήγηθεί crέ πορεία άπελπισίας τοϋ εθνους. 

«Δέν θά εχωμεν ώς πρότυπον τόν 'Αχιλλέα μόνον, 

άλλά καί τόν 'Οδυσσέα. Διότι δ δρόμος του Άχιλλέ

ως ε{ναι εύκολώτερος ϊσως καί άποδίδει άμέσως τό 

προσωπικόν οφελος τής δόξης, άλλά δέν δδηγεί εlς 

τήν 'Ιθάκη ν, μέσω τών γνωστών εlς τόν μυθικόν 

ήρωα ταλαιπωριών». 'Αποτελεί, πρόσθεσε, άκλόνη

τη άπόφασή του, πού ε{ναι καί άπόφαση τοϋ εθνους, 

νά διδάσκεται άπό τήν ίστορία του γιά νά κερδίζει 

τούς άγώνες καί νά ύψώνει σύμβολα παγκόσμια· καί 

κατέληξε: 

«VΗδη αύτή ν τήν στιγμήν lνα τμήμα του εθνους, 

συνεχίζον τήν παράδοσιν τών πολιορκημένων του 

Μεσολογγίου, άγωνίζεται διά τήν έλευθερίαν του. 
'Η 'Ελλάς, πρόμαχος πάντοτε τής έλευθερι·ας, ύπο-

στηρίζει δι ' δλων της τών δυνάμεων καί δι ' δλης τής 
ψυχής της τόν άγώνα τών άδελφών μας Κυπρίων. 'Ο 

άγών αύτός κατά τό τελευταίον ετος έσημείωσε προό

δους, αί δποίαι έπιτρέπουν αlσιόδοξον προοπτικήν 

διά τήν εκβασίν του. 'Αποφασιστικοί παράγοντες 

τής διεθνους πολιτικής ζωής, οί δποίοι μέχρι πρό 

τινος έθεώντο &διάφοροι τόν άγώνα αύτόν, συγκι

νουνται ήδη μέ τήν κυπριακήν ύπόθεσιν καί ένδιαφέ

ρονται εΙλικρινώς νά τήν δδηγήσουν πρός μίαν δι

καίαν λύσιν. 

» VΕχομεν τήν ίκανοποίησιν δτι διά τόν άγώνα , 

αύτόν έπετελέσαμεν κατά τρόπον πολλάκις άθόρυ

βον lνα εργο άποφαστικής σημασίας, τό δποίον έπι 

στεγάζεται αύτάς τάς ήμέρας μέ τήν άπελευθέρωσιν 

του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

)) 'Ο άγών, βεβαίως, δέν έτερματίσθη, διότι δπως 

κατ' έπανάληψιν έτόνισα, ε{ναι άγών τραχύς καί δύ

σκολος. 'Εδημιουργήθησαν δμως αί προϋποθέσεις 

έκείναι, αί δποίαι μaς έπιτρέπουν νά συνεχίσωμεν 

τόν άγώνα μέ μεγαλυτέραν πεποίθησιν καί μέ περισ

σοτέρας έλπίδας. 
))Αί σκιαί τών 'Ελλήνων άγωνιστών, αί δποίαι 

πλανώνται εlς τό ίερόν aλσος τής πόλεως ταύτης, εύ

λογου ν τόν άγώνα αύτόν καί θά μaς έμπvέουν μέ τό 

παράδειγμά των)). 

Μετά τό Μεσολόγγι, ό Κ. Καραμανλής έπισκέ

φθηκε τό 'Αγρίνιο, όπου εγινε άντικείμενο θερμής 

ύποδοχής. 'Ανταποκρινόμενος σέ άπαίτηση του 

συγκεντρωμένου πλήθους, μίλησε άπό τόν έξώστη 

τοϋ Δημαρχείου της πόλεως καί άναφέρθηκε κυρίως 

στό γεωργικό τομέα - μέ εμφαση στό καπνικό θέμα. 

'Υπέμνησε τήν άποφασιστική έπέμβαση της Κυβερ

νήσεως κατά τό προηγούμενο ετος, δπότε διατέθη

καν 500 έκατ. δρχ. γιά τήν έφαρμογή παρεμβατικής 

πολιτικής, ή όποία καί άπεσόβησε τήν άναπόφευκτη 

καπνική κρίση . Τέλος, άναφέρθηκε καί είδικότερα 

στήν προστασία, πρός τούς καπνοπαραγωγούς της 

Αίτωλοακαρνανίας, οί δποίοι, κατ' έξαίρεση μέ τήν 

ύπόλοιπη χώρα, άντιμετωπίζουν πρόβλημα άπορρο

φήσεως του προϊόντος, καί κατέληξε: 

«'Η προστασία δμως αύτή δέν δύναται νά ύπερβή 

ώρισμένα δρια, τά δποία χαράσσονται άπό τήν φύσιν 

του προϊόντος, ύποκειμένου εlς τάς διακυμάνσεις τής 

διεθνους καπναγορaς. Αύτό lσχύει καί διά τά καπνά 

έσωτερικής καταναλώσεως, τών δποίων αί τιμαί δέν 

δύναται νά καθορισθουν αύθαιρέτως, έν συναρτήσει 

πρός τήν ποιότητα καί τήν διαμορφουμέvην έκάστο

τε διεθνή τιμήν των. 

)) Ή Ιδρυσις του Έθνικου Όργανισμου Καπνου 
καί ή αϋξησις τών πλασματικών δανείων άποτελουν 

ένδείξεις του κυβερνητικου ένδιαφέροντος. 'Η προ

σπάθεια τών καπνοπαραγωγών διά καλυτέραν άπό

δοσιν καί ποιοτικήν βελτίωσιν θά ε{ναι ή συμβολή 
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των εiς τήv καταβαλλομένη ν lθvικήv προσπάθειαv». 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος φθάνει στήν 'Αθή

να, δπου Κυβέρνηση καί λαός του επιφυλάσσουν 

θριαμβική ύποδοχή. 

'Ο 'Εθνάρχης καί οί συνεξόριστοί του- ό Μη

τροπολίτης Κυρηνείας, ό πρωθιερέας Παπαγαθαγγέ

λου καί ό Πολύκαpπος 'Ιωαννίδης - επιβιβάστη

καν, μ( φpοντίδα τής έλληνικής Κυβερνήσεως, στό 
πλησιέστερο έλληνικό πλοίο στά νησιά Σεϋχέλλες, 

τό δεξαμενόπλοιο « Όλύμπικ Θάντερ» τής έταιρείας 
'Ωνάση, καί εφθασαν άεροπορικώς στήν 'Αθήνα μέ

σω Ναϊρόμπι. 

'Από τήν άποβίβασή του στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικου ως τήν άφιξή του στό κέντρο τής πρωτεύ

ουσας, ό 'Αρχιεπίσκοπος εγινε τό aντικείμενο παλ

λαϊκών εκδηλώσεων ενθουσιασμου. 'Απευθυνόμενος 

άπό τόν εξώστη του ξενοδοχείου «Πτί Παλαί» σέ 

συγκέντρωση πού κάλυπτε όλόκληρη τήν πλατεία 

Συντάγματος, τόνισε μεταξύ άλλων: 

«Χαράν μεγάλην δοκιμάζομεν, 'Έλληνες αδελφοί, οί 

συνεξόριστοί μου καί εγώ, διότι εύρισκόμεθα σήμερον επί 

έλληνικου εδάφους, aναπνέομεν τόν ζωογόνον aέρα τής 

ελευθέρας πατρίδος καί τυγχάνομε μιάς τόσον θερμής ύπο

δοχής. 'Από του ίερου τούτου χώρου, επί του εδάφους τής 

ελευθέρας πατρίδος, aποστέλλομεν χαιρετισμόν εγκάρδιον 

πρός τόν aγωνιστήν κυπριακόν λαόν, πρός εκείνους, οί 

όποiοι εύρίσκονται είς τάς γραμμάς των πρόσω καί των 

μετόπισθεν, πρός τούς είς τάς φυλακάς καί τά στρατόπεδα 

συγκεντρώσεως, πρός σύμπαντα τόν κυπριακόν λαόν, δστις 

aπέδειξεν περιτράνως, δτι είναι άξιος τής ελευθερίαρ>. 

'Ο 'Εθνάρχης άναφέρθηκε, στή συνέχεια στά θύ

ματα του άπελευθερωτικου άγώνα, εξέφρασε τήν ελ

πίδα δτι, τελικά, ή βρετανική Κυβέρνηση θά δείξει 

κατανόηση «iliστε νά επιτευχθή εiρηνική, δημοκρα

τική καί δικαία λύσις του κυπριακου ζητήματος, 

συμφώνως πρός τό γράμμα καί τό πνευμα του Κατα

στατικου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών» καί ύπογράμμισε 

τήν εμμονή του κυπριακου λαου στό άναφαίρετο δι

καίωμα τής aυτοδιαθέσεως: 

«Δέν επιτρέπομεν είς άλλους νά καθορίζουν τό παρόν 

καί τό μέλλον μας, τήν τύχην καί τό μέλλον των παιδιων 

μας. Δέν εχομεν aνάγκην κηδεμόνων, δέν θέλομεν νά κυ

βερνώμεθα aπό εκείνους οί όποiοι δέν εκφράζουν τήν ψυ

χήν μας. Πρός τήν έλληνικήν βασιλικήν Κυβέρνησιν, τήν 

' Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος, τόν πολιτικόν κόσμον τής χώ

ρας, τά πνευματικά ίδρύματα, τούς δήμους, τά σωματεία, 

τάς οργανώσεις, τόν τύπον καί γενικως πρός δλους ύμάς 

τούς ελευθέρους αδελφούς μας, απευθύνομεν όλοψύχους 

ευχαριστίας διά τήν ενθουσιώδη αυτήν ύποδοχήν, ή όποία 

aποτελεί μίαν επί πλέον διαδήλωσιν τfjς συμπαραστάσεώς 

σας είς τόν aγωνα του κυπριακου λαου διά τήν aπόκτησιν 

τfjς ελευθερίας του. 'Ο λαός τfjς ελευθέρας πατρίδος εστά-

θη πάντοτε παρά τό πλευρόν των Κυπρίων συναγωνιστής 

είς τόν ώραiον aγωνα τfjς ελευθερίας» . 

'Η συμπαράσταση τής επίσημης 'Ελλάδος καί ή 

ύποδοχή του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στήν 'Αθή

να προκάλεσαν τήν όξεία άντίδραση τής τουρκικής 

Κυβερνήσεως. Σέ μιά πρώτη διακοίνωση, στίς 14 
'Απριλίου, ό Τουρκος ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

είχε επιστήσει τήν προσοχή τής έλληνικής Κυβερνή

σεως ενόψει τής επικείμενης άφίξε(ι)ς του 'Αρχιεπι

σκόπου στήν 'Αθήνα· καί είχε ταυτόχρονα θέσει τό 

ζήτημα στό μόνιμο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, τό όποίο 

καί συγκλήθηκε επειγόντως γιά τό σκοπό αuτό. 'Η 

έλληνική Κυβέρνηση χαρακτήρισε τή διακοίνωση 

ώς «άπαράδεκτψ> καί επέσεισε τούς κινδύνους άπό 

τήν όξύτητα πού τείνει νά καλλιεργήσει ή "Αγκυρα. 

'Η τουρκική άντίδραση κορυφώθηκε δταν, τήν έπο

μένη τής άφίξεως του Μακαρίου στήν 'Αθήνα, ό 

'Α ντνάν Μεντερές εκαμε όξύτατες δηλώσεις σέ βά

ρος τής 'Ελλάδος. Σέ άπάντηση, ή έλληνική Κυβέρ

νηση εδωσε στή δημοσιότητα άνακοίνωση «εκπρο

σώπου του ύπουργείου τών 'Εξωτερικών», δπου ύπο

γραμμιζόταν δτι ό Τουρκος πρωθυπουργός, «σέ iliρα 

εκνευρισμου», διέπραξε τριπλό σφάλμα: 

«Πρωτον : Μέ ύπεροψί!;Χν καί φρασεολογίαν σουλτανι

κήν ενόμισεν δτι είχε δικαίωμα νά επικρίνη τήν Κυβέρνη

σίν μας διά θέμα καθαρως εσωτερικfjς άρμοδιότητος. Μέ 

καλυτέραν βεβαίως φρασεολογίαν επέκρινεν, επί εσωτερι

κου της θέματος, καί τήν aγγλικήν Κυβέρνησιν, aλλά του

το δέν aφορά ήμaς . 

»Δεύτερον: 'Επί θεμάτων εξωτερικfjς πολιτικfjς συνή

γαγεν aπολύτως αυθαίρετα συμπεράσματα καί εξεφράσθη 

δημοσί~ μέ ελλειψιν αντικειμενικότητας καί οξύτητα μή 

εξυπηρετουσαν τάς σχέσεις τfjς καλfjς γειτονίας, αϊτινες 

επιβάλλεται νά κυριαρχουν ανά τόν κόσμον. 

»Τρίτον: Καθύβρισε σεπτόν 'Ιεράρχην, aρχηγόν ανε

ξαρτήτου ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ίδιαιτέρως τιμώμενο ν εν 

'Ελλάδι» . 

Καί ή άνακοίνωση κατέληγε: 

«Δέν θά παρακολουθήσωμεν τόν Τουρκον πρωθυπουρ

γόν είς τόν δρόμον αυτόν τόν όποiον καί άλλοτε l']κολού

θησεν, εμπράκτως καί εξοργιστικως προκαλων. Περιοριζό

μεθα νά εϊπωμεν δτι ουδείς λαός - πολύ ολιγώτερον ό 

ίδικός μας - δύναται νά προκαλfjται καί νά ύβρίζεται, 

ύπομένων συνεχως καί μή άπαντων διά των ίδίων τουλάχι

στον πράξεων . 'Εν πάσ1J περιπτώσει, ψύχραιμοι καί άφο

βοι, κηδόμεθα των έλληνοτουρκικων σχέσεων, τάς όποίας 

βαθύτερον δέν θά διαταράξωμεν ήμεiς πρωτοι». 

'Ενώ ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος aπευθυνόταν 

στό λαό τών 'Αθηνών, ό Κ . Καραμανλής δέχτηκε 

στήν οiκία του τόν Γ. Πεσμαζόγλου, στόν όποίο καί 

πρότεινε τήν ιiνάθεση τfjς πρεσβείας στήν "Αγκυρα. 

Κατά τήν άποψή του, καθώς καί τήν aντίστοιχη του 

Ε. 'Αβέρωφ, ό Γ. Πεσμαζόγλου, ύπέρμαχος τής έλ-
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ληνοτουρκικής φιλίας καί προσωπικός φίλος τοϋ 

Κεμάλ 'Ατατούρκ καί τών κορυφαίων συνεργατών 

του, θά ήταν δυνατό νά συντελέσει στήν άμβλυνση 

τής οξύτητας πού ετεινε νά επικρατήσει στίς ελλη

νοτουρκικές σχέσεις μετά καί τήν άπελευθέρωση τοϋ 

Μακαρίου. Μέ τήν άπόφαση τοϋ Κ. Καραμανλή είχε 

ήδη συνταχθεί άνεπιφύλακτα καί ό Κύπριος 'Εθνάρ

χης. 

'Η όριστικοποίηση τοϋ διορισμοϋ τοϋ Γ. Πε

σμαζόγλου θά συμπέσει μέ τόν καθορισμό τών βασι

κών κατευθύνσεων τής Κυβερνήσεως επί τοϋ Κυπρι

ακοϋ σέ συνάρτηση μέ τίς διμερείς σχέσεις 'Ελλά

δας καί Τουρκίας. 'Ο ίδιος επισημαίνει σχετικά: 

«'Ο πρωθυπουργός εφαίνετο νά συμμερίζεται τήν γνώ

μην δτι ή λύσις τοu Κυπριακοu εξηρτάτο κατά μέγα μέρος 

άπό τούς Τούρκους. Έφαίνετο επίσης δτι κύριος άντικει

μενικός σκοπός του ήτο, μετά τήν παρατηρηθείσαν ϋφεσιν 

εiς τήν στάσι ν τής Τουρκίας καr-τής Μεγάλης Βρετανίας, 

νά εφθανε εiς μίαν άποδεκτήν άπό δλους προσωρινή ν, του

λάχιστον, λύσιν. 'Εάν εν τούτοις ή τοιαύτη λύσις καθί

στατο άδύ\;~ος καί οί Τοuρκοι άπεπειρώντο ποτέ νά πρα

γματοποιήσουν τάς άπειλάς των, ήτο άποφασισμένος νά 

άντισταθή». 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του γιά τήν ~ Αγκυρα, 

στίς 30 'Ιουνίου, ό Γ. Πεσμαζόγλου σέ συναντήσεις 
του μέ τόν Ε. 'Αβέρωφ, τόν 'Αρχiεπίσκοπο Μακά

ριο, καθώς καί τόν Κ. Καραμανλή, θά δεχτεί τήν 

εντολή νά θεωρήσει ώς «Εσχατον όριον ύποχωρήσε

ως» τήν «άποδοχή αύτοκυβερνήσεως τής Κύπρου επί 

ώρισμένον χρονικόν διάστημα; μετά τό. πέρας τοϋ 

όποίου θά άνεγνωρίζετο ιό δικαίωμα τής αύτοδιαθέ

σεως ή τήν άνεξαρτησία τής νήσου ύπό τήν κηδεμο

νίαν τοϋ ΟΗΕ» 142 • 

['Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, rος τήν επάνοδό 

του στήν Κύπρο, θά παραμείνει φιλοξενούμενος τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως στήν 'Αθήνα. Είναι άξιο

σημείωτο ότι στό χρονικό αύτό διάστημα εγινε τό 

άντικείμενο καιροσκοπικών βολιδοσκοπήσεων άπό 

παράγοντες τής δημόσιας ζωής τής χώρας μέ στόχο 

τήν ενεργό άνάμιξή του στήν πολιτική, στήν όποία 

καί διέβλεψαν τό μέσο γιά τήν άνατροπή τής Κυβερ

νήσεως Καραμανλή. Διαφωτιστική είναι άπό τήν 

άποψη αύτή ή μαρτυρία τοϋ Ν. Κρανιδιώτη: 

«'Η ταν- θυμάμαι- ενα θερμό άπόγευμα τοu 'Ιουλίου 

του I 957, δταν δ Μποδοσάκης-'Αθανασιάδης μέ κάλεσε 
τηλεφωνικώς νά τόν επισκεφθώ στό γραφείο του. Μπήκα 

άπό τήν εϊσοδο τής δδοu Κωστή Παλαμά καί άνέβηκα τή 

μαρμάρινη σκάλα. Στό επιμελrος επιπλωμένο γραφείο ήτα

νε καθισμένοι σέ δυό πολυθρόνες, δ ενας άπέναντι στόν 

ι.'iλλο, δ οiκοδεσπότης καί δ Σοφοκλής Βενιζέλος. "Σέ κα

λέσαμε", μοu είπε άμέσως δ Μποδοσάκης, "γιατί ξέρουμε 

πόσο άγαπaς τήν πατρίδα σου καί πόσο θά ijθελες νά τή 

δείς ενωμένη μέ τήν 'Ελλάδα. 'Αλλά γιά νά γίνει αυτό, 

μέσα στίς δυσκολίες πού παρουσιάζονται σήμερα καί πε

ριπλέκουν επικίνδυνα τό θέμα, μόνο ενας τρόπος ύπάρχει: 

'Εκείνος πού δδήγησε καί στήν ενωση τής Κρήτης. "Οπως 

δηλαδή δ 'Ελευθέριος Βενιζέλος άνέλαβε τήν πρωθυπουρ

γία καί ενωσε τελικά τό νησί του μέ τήν 'Ελλάδα, ετσι καί 

δ Μακάριος νά άναλάβει τώρα τήν πρωθυπουργία καί νά 

ενώσει τήν Κύπρο μέ τήν 'Ελλάδα» ( ... ) 
»"Ναί", επενέβη δ Σοφοκλής Βενιζέλος. "Ή Κυβέρ

νηση δέν Εχει πιά τήν έμπιστοσύνη τής Βουλής. Διακόσιοι 
πενήντα βουλευτές, άπ' δλα τά κόμματα καί iδιαίτερα άπό 

τήν κυβερνητική παράταξη, είναι ετοιμοι νά προσχωρή

σουν στό Μακάριο καί νά τόν ύποστηρίξουνσtή Βουλή, 

ι.'iν θελήσει νά άναλάβει τήν ήγεσία του κόμματος". 

»Δέν είχα συνέλθει άκόμη άπό τόν αiφνιδιασμό. 'Απήν

τησα: 

»"Ό Μακάριος δέν είναι πολιτικός. Ό Μακάριος εί

ναι εθνικός άγωνιστής. "Άλλωστε, προσέθεσα σκόπιμα γιά 

νά ύπεκφύγω, είναι κληρικός καί είναι Βρετανός ύπήκοος'Ό 

»''Αυτά παρακάμπτονται", είπε σέ εντονο ϋφος δ Σοφο

κλής Βενιζέλος. Μποροuμε άμέσως νά του δώσουμε τήν 

ελληνική ύπηκοότητα. 'Όσο γιά τό εκκλησιαστικό σχή

μα, αυτό δέν εμπόδισε τό Δαμασκηνό νά γίνει άντιβασιλέ

ας. Νά μεταφέρεις, σέ παρακαλώ, τίς σκέψεις μας αυτές 

στό Μακάριο καί νά μάς άπαντήσετε τό γρηγορότερο". 

»Ψέλλισα καί πάλι μερικές άντιρρήσεις. 'Επενέβη 

δμως δ Μποδοσάκης, δ δποίος επέμεινε λέγοντας, δτι ή 

πρόταση δέν άφορα έμένα, άλλά τόν 'Αρχιεπίσκοπο καί θά 

επρεπε νά τήν διαβιβάσω. 

»~Εφυγα μέ άνάμικτα αiσθήματα. 

»Στό "Πτί Παλαί" βρήκα τό Μακάριο νά μέ περιμένει. 

Μόλις του είπα τά διατρέξαντα, εκείνος, μέ ενα εiρωνικό 
μειδίαμα στήν Ciκρη τών χειλιών του καί ενα λοξό, γεμάτο 

αυτοπεποίθηση βλέμμα, μοu είπε: "Τό σχέδιο είναι - σέ 

τελευταία άνάλυση- ενας τρόπος γιά νά μέ φθείρουν. Δέν 

ξεύρω ι.'iν αυτό είναι ή έπιδίωξή τους, η αν πρόκειται γιά 
μιά γνήσια προσφορά. Πάντως δέν είμαι διατεθειμένος οϋ

τε νά σκεφθώ ενα τέτοιο πράγμα". 

»'Ένα μήνα περίπου άργότερα ( στίς 21 Αυγούστου 

1957), κατά τή διάρκεια γεύματος στό σπίτι μας στό Ψυχι
κό, δ Μποδοσάκης επανέλαβε τήν πρότασή του στό Μακά

ριο - πού παρευρίσκετο - λέγοντας δτι, γιά νά δημιουρ

γήσουν πολιτική κρίση, θά ήσαν διατεθειμένοι νά παι:ιαι

τηθοuν οί ύπουργοί Γεώργιος Ράλλης καί Παναγής Παπα

ληγούρας. "'Ύστερα άπ' αυτό", πρόσθεσε δ Μποδοσάκης

, Αθανασιάδης, "θά διοριζόταν μεταβατική Κυβέρνηση γιά 
τή διενέργεια εκλογών, στίς δποίες θά εξελέγετο πανηγυ

ρικά δ ύπό τόν Μακάριον συνδυασμός". 

»'Ο 'Αρχιεπίσκοπος - κατά τρόπο κατηγορηματικό 

- άπέρριψε καί πάλιν αυτό τό ενδεχόμενο. 

»'Αντιλαμβάνομαι δτι καί μετά τή δεύτερη αυτή Ciρνη

ση του 'Αρχιεπισκόπου δ Μποδοσάκης δέν παραιτήθηκε 

άπό τά σχέδια του. Στίς 29 Αυγούστου δ Μακάριος πήγε 
στήν Κέρκυρα γιά νά άποχαιρετήσει τούς βασιλείς. 'Η 

έπίσκεψη αυτή, Πού σχεδίασε καί διευθέτησε δ Μποδοσά

κης, πρέπει νά τοποθετηθεί μέσα στό ευρύτερο σχέδιο 

Μποδοσάκη - Βενιζέλου γιά άνατροπή τών πολιτικών 

σχημάτων τής χώρας, μέ τήν εϊσοδο του Μακαρίου στήν 

ένεργό πολιτική ζωή. 
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»'Όπως εΙναι γνωστό~ ϋστερα aπό τήν ανεξαρτησία τής 

Κύπρου καί τήν έπιστροφή του Διγενή στήν 'Ελλάδα, ό 

Σοφοκλής Βενιζέλος έπανέλαβε τήν πρότασή του στό 

στρατηγό Γρίβα, στόν όποίο - μετά τήν aποδοχή τής 

προσφοράς - μεταβίβασε τήν ήγεσία του κόμματος τών 

Φιλελευθέρων ... ))]143• 

19-24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής διέρχεται τίς έορτές του Πά

σχα στή Ρόδο . 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στό νησί, έκτός 

άπό τούς εκπροσώπους των τοπικών άρχων, είχε τήν 

ευκαιρία νά έπικοινωνήσει μέ τό Μουφτή καί μέ έπι

τροπlΊ τής μουσουλμανικής κοινότητας. Σέ άπάντη
ση ευχαριστιών τους γιά τό κυβερνητικό ένδιαφέ

ρον, δ πρωθυπουργός παρατήρησε οτι «ή Έλλάς θε

ωρεί τούς κατοίκους Μουσουλμάνους δλοκλήρου 

του έλληvικοv βασιλείου ώς "Ελληvας καί θά κατα

βάλη κάθε προσπάθειαv διά τήv έπίλυσιv άπάvτωv 

τώv αiτημάτωv τωv». 

Στή διάρκεια τής διαμονής του στή Ρόδο, δ Κ. 

Καραμανλής ένημερώθηκε γιά διάφορα τοπικά ζητή

ματα τής Δωδεκανήσου καί εδωσε έντολές γιά τήν 

Ciμεση άντιμετώπιση καί έπίλυσή τους . 
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'Η επιτάχυνση του ρυθμου άναπτύξεως άποτέλεσε συνάρτηση τής αίσθητής προόδου στά επιμέρους 
πεδία τής οίκονομικής ζωής τής χώρας. Ή ενταση τής παραγωγικής δραστηριότητας ύπήρξε ίδιαίτερα 

εκδηλη στούς τομείς τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί του εξηλεκτρισμου, τών δημοσίων εργων -μέ 

εμφαση στήν επέκταση του όδικου δικτύου καί στήν κατασκευή εργων ύποδομής. 

'Ενδεικτικά, άνάμεσα στά μεγάλα εργα στό τετράμηνο διάστημα άπό τόν 'Απρίλιο ως τόν Αϋγουστο 

του 1957, εγκαινιάζονταν τά σημαντικά άντιπλημμυρικά καί άρδευτικά εργα τής Λαγκάστης στήν 
ΥΗπειρο, τής λίμνης Κάρλας καί τής Κακκάρας στή Θεσσαλία, τά λιγνιτικά στήν Πτολεμαίδα -προάγ

γελος τής δημιουργίας βαρειaς βιομηχανίας, τά ύδρευτικά τής 'Υλίκης- πρQϊόν τής σύντονης πρωτο

βουλίας του Κ. Καραμανλή. Πλήθος εργων μικρότερης εμβέλειας όλοκληρώνονταν, προσέγγιζαν την 

άποπεράτωση η άπλά εξαγγέλλονταν, στήν 'ίδια αύτή χρονική περίοδο. 'Ανάμεσά τους, περισσότερο 
άξιομνημόνευτα, τά εκτεταμένα εγγειοβελτιωτικά καί όδικά, καθώς καί, γενικότερα επικοινωνιακά εργα, 

σέ όλόκληρη τήν χώρα -μέ τήν άπόδοση ίδιαίτερης προσοχής στόν εύαίσθητο βορειοελλαδικό χώρο, 

δπου καί τά μεγάλα φράγματα τών ποταμών 'Αξιου καί 'Αλιάκμονα, ή σύσταση τής βιομηχανίας 

ζακχάρεως, ή εξαγγελία, τέλος, άπό τόν πρωθυπουργό του νέου πενταετους ενεργειακου προγράμματος 
-του σημαντικότερου παραγωγικου σχεδιασμου στήν ίστορία τής χώpας- συνθέτουν τήν είκόνα μιας 
όλοένα εντεινόμενης καί διευρυνόμενης παραγωγικής δραστηριότητας. ' Η παράλληλη πρόβλεψη, στό 

ίδιο χρονικό διάστημα, τής άναδιαρθρώσεως, πέρα άπό τήν προστασία, τών γεωργικών καλλιεργειών, 

τής εκμεταλλεύσεως του άναξιοποίητου μεταλλευτικου πλούτου, τής ενισχύσεως του προγράμματος 

τουριστικής άναπτύξεως, τής εφαρμογής μιας άποδοτικότερης ναυτιλιακής πολιτικής, άνέδειξε τίς πα

ράλληλες άκραίες παραμέτρους ένός συστήματος όρθολογικου προγραμματισμου καί γόνιμης δράσεως. 

'Η προσπάθεια, εξάλλου, γιά τήν διασφάλιση συνθηκών σταθερότητας στό ;tεδίο τής γενικότερης 
οίκονομικfjς πολιτικής θά ενταθεί μέ τή λήψη μέτρων γιά τήν πιστωτική άναδιοργάνωση καί τή δημι

ουργία κεφαλαιαγοράς, ίκανά νά συμβάλουν στήν εύρύτερη χρηματοδότηση τfjς οίκονομίας . Τά ελπιδο

φόρα μηνύματα γιά τήν άναβάθμιση τfjς εμπιστοσύνης πρός τήν έλληνική οίκονομία διεύρυναν τίς 

δυνατότητες γιά τή χρηματοδότηση άπό τό εξωτερικό καί ενίσχυσαν τίς προϋποθέσεις γιά τήν έδραίωση 

στενότερης συνεργασίας μέ τίς ίσχυρότερες οίκονομικές μονάδες τής διεθνους κοινότητας καί, 

είδικότερα, τούς άναπτυσσόμενους εύρωπαϊκούς όργανισμούς. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1957 

Σύμφωνα μέ έπίσημη στατιστική του ΟΗΕ, ή 

'Ελλάδα κατατάσσεται στήν πρώτη σειρά τών χω

ρών πού γνωρίζουν ταχύρρυθμη οiκονομική άνάπτυ

ξη. Στό γεγονός, σύμφωνα μέ δημοσιογραφική άντα
πόκριση άπό τή Νέα ' Υόρκη, ό άμερικανικός τύπος 

άποδίδει iδιαίτερη εμφαση: 

'Ο άμερικανικός τύπος, σχολιάζων προσφάτως τήν δη-

μοσιευθείσαν στατιστικήν τοϋ ΟΗΕ, παρατηρεί σχετικώς 

μέ τήν ' Ελλάδα δτι αϋτη κατέχει έφέτος τήν έβδόμην σει

ράν έν ττi παγκοσμίφ οικονομί~, ό.πό ό.πόψεως βιομηχανι

κής άναπτύξεως , διότι αϋτη μέ βάσιν τό ετος 1948 ηϋξησε 
τήν βιομηχανικήν παραγωγήν της κατά 156%. Ή έλληνι
κή Κυβέρνησις, τονίζουν οί οικονομικοί συνεργάται τών 

άμερικανικών εφημερίδων, έχρησιμοποlησε τήν uπό διαφό
ρους μορφάς ό.μερικανικήν βοήθειαν μετά φρονήσεως καί 

μέ πνεϋμα συντηρητικόν. Αϋτη, ό.φοϋ κατώρθωσε νά έξυ

γιάνη τήν οικονομίαν της, έφαρμόζει πρόγραμμα ό.νταπο-
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κρινόμενον εις τάς βασικάς καί επειγούσας &νάγκας τής 

χώρας καί στηριζόμενον επί επιστημονικών καί όρθολογι

στικών βάσεων. Οϋτως, ή 'Ελλάς, παρά τάς τρομακτικάς 

καταστροφάς καί τήν σχεδόν όλοσχερή εξάρθρωσιν τής 

οικονομίας της, παρέχει σήμερον liριστον παράδειγμα ακό

μη καί διά πολλάς ευρωπαϊκάς χώρας . 

»Κατά τήν εν λόγφ στατιστικήν, ό δείκτης τής βιομη

χανικής προόδου τών χωρών εχει ώς έξής: Μετά τήν 'Αμε

ρική ν καί τήν 'Αγγλίαν, τρίτη ερχεται ή 'Ιαπωνία, αυξή

σασα τήν βιομηχανίαν της κατά 270%. 'Ακολουθοϋν ή 
Δυτική Γερμανία 250%, Ρωσία 245%, Αυστρία 160%, ' Ελ

λάς 156%, 'Ιταλία 105%, 'Ολλανδία 78%, Γιουγκοσλαβία 
77%, Νορβηγία 70%, Γαλλία 67% κ.λ.π. 

Μέ βάση τίς παραπάνω διαπιστώσεις, συνιστάται ή εγ

κριση aπό τό Κογκρέσσο τών κονδυλίων πού εχει ζητήσει 

ή έλληνική Κυβέρνηση «ϊνα αί ύποστηριχθείσαι χώραι 

δυνηθοuν νά διατηρήσουν τά επιτεύγματά των, &λλά καί νά 

αναπτύξουν περαιτέρω τούς οικονομικούς των πόρους» . 

Τυχόν διακοπή , λέγουν, είναι δυνατό νά ανατρέψει δλα τά 

τόσο λαμπρά αποτελέσματα 144 • 

24 ΑΠΡΙΛIΟΥ 1957 

'Ενόψει τής &ναχωρήσεώς του γιά τό Στρα

σβουργο καί τή Βόννη, ό ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, είχε δύο μακρές συναντήσεις μέ 

τόν Κ. Κμραμανλή μέ αντικείμενο τόν καθορισμό 

τής στάσεως τής 'Ελλάδας κατά τή σύνοδο τών 

ύπουργών 'Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή 

ελληνική πλευρά δέν θά δεχτεί νά ύποβληθεί τό 

έθνικό θέμα τής Κύπρου στή διαδικασία παραπομπής 

πολιτικών διαφορών μεταξύ τών μελών του Συμβου

λίου τής Εύρώπης σέ διαιτησία - έφόσον προϋπάρ

χει τής σχετικής συμβάσεως πού αναμένεται νά ύπο

γραφεί στό Στρασβουργο. Σέ περίπτωση έξάλλου 

επανυποβολής τής προτάσεως γιά τήν ενδεχομένη 

επίλυσή του στό πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ή ελληνική 

αντιπροσωπεία θά προβάλει «βέτο». 'Η ελληνική θέ

ση βασίζεται στήν ϋπαρξη πρόσφατης αποφάσεως 

του ΟΗΕ, στή λήψη τής όποίας πήραν μέρος καί οί 

χώρες- μέλη τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 

29 ΑΠΡΙΛIΟΥ - 2 MA·J·OY 1957 

'b Τζαίημς Ρίτσαρντς, πρώην πρόεδρος τής επί 
τών 'Εξωτερικών 'Επιτροπής τής Βουλής τών 'Αν

τιπροσώπων, εκτακτος είδικός &πεσταλμένος του 

προέδρου 'Αιζενχάουερ στή Μέση 'Ανατολή, επι

σκέπτεται τήν 'Αθήνα καί εχει ίδιαίτερη συνομιλία 

μέ τόν Κ. Καραμανλή . 

'Η &ποστολή του 'Αμερικανου διπλωμάτη συν

δεόταν άμεσα μέ τήν προσπάθεια γιά τή διευκρίνηση 

τής στάσεως τών μεσογειακών καί μεσανατολικών 

Κρατών &πέναντι στό Δόγμα 'Αιζενχάουερ καί τήν 

προώθηση, dέ εφαρμογή του, είδικών προγραμμάτων 

συνεργασίας. Τό σχέδιο του 'Αμερικανου προέδρου, 

τό όποίο είχε πρόσφατα εγκριθεί &πό τό Κογκρέσσο, 

&πέβλεπε στή διαμόρφωση νέας πολιτικής στή Μέ

ση 'Ανατολή, μετά τήν κατάρρευση τής επιρροής τής 

Μ. Βρετανίας καί τή δυναμική διείσδυση τής Σοβιε

τικής 'Ενώσεως. Ή εκπλήρωση τών σκοπών του 

προβλεπόταν νά εξυπηρετηθεί μέ τή χορήγηση βοή

θειας -οίκονομικής καί στρατιωτικής- πρός τά 

Κράτη τής περιοχής, καθώς καί μέ τή χρησιμοποίη

ση, εφόσον ζητηθεί, &μερικανικών δυνάμεων γιά τήν 

αντιμετώπιση εξωτερικής &πειλής . 

Κατά τήν άφιξή του στό &εροδρόμιο, ό 'Αμερι

κανός επίσημος δήλωσε: 

«Είμαι ευτυχής πού επισκέπτομαι τήν 'Ελλάδα ώς 

προσωπικός aπεσταλμένος τοϋ προέδρου ' Αιζενχάουερ, 

δστις διατηρεί λίαν ευχάριστον ανάμνησιν τής εδώ επισκέ

ψεώς του τό 1952. Προσβλέπω μέ ευχαρίστηση εις τήν 
τιμητικήν ευκαιρίαν νά συναντηθώ μετά τοϋ ευγενοϋς βα

σιλέως καί τής βασιλίσσης, οί όποίοι είναι ευρύτατα 

γνωστοί καί χαίρουν τής λαϊκής εκτιμήσεως στίς 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες, καί νά συσκεφθώ μετά τοϋ ίκανοϋ πρωθυ

πουργοϋ σας κ . Κ. Καραμανλή καί τών εν τή έλληνικτϊ 

Κυβερνήσει συνεργατών του. Σκοπός τής ενταϋθα επισκέ

ψεώς μου είναι νά διερμήvεύσω τό πνεϋμα καί τόν &ντικει
μενικόν σκοπόν τοϋ προγράμματος τοϋ προέδρου 'Αιζεν

χάουερ διά τήν ασφάλειαν καί τήν ευημερίαν τής περιοχής 

τής Μέσης 'Ανατολής. 

»Φαντάζομαι δτι εν ' Ελλάδι δέν θά χρειασθή νά δώσω 
πολλάς επεξηγήσεις τούτου. Μόλις πρό όλίγων ετών ή ιδία 

ή 'Ελλάς εδοκίμασε τάς &πειλάς ακριβώς έκείνας, διά τήν 

aντιμετώπισιν τών δποίων τό εν λόγφ πρόγραμμα αποβλέ

πει νά ενισχύση τούς πρός 'Ανατολάς καί Νότον γείτονάς 

της. Τό παράδειγμά της aποτελεί πηγήν εμπνεύσεως διά 

κάθε λαόν αποφασισμένον νά διαφυλάξη τήν ανεξαρτησί

αν του, εναντίον εξωτερικής επιθέσεως η εσωτερικής ύπο

νομεύσεως . ' Η 'Ελλάς ϊσταται εις τάς πύλας τής Μέσης 
' Ανατολής καί συνδέεται μετ' αυτής τόσον γεωγραφικώς 

δσον καί ίστορικώς». 

Σέ &πάντηση ερωτημάτων τών αντιπροσώπων του 

ελληνικου καί ξένου τύπου, ό Τζαίημς Ρίτσαρντς δή

λωσε &κόμη δτι τά σοβαρά προβλήματα μεταξύ • Ελ
λάδος καί Τουρκίας είναι δυνατό νά διευθετηθοί>ν, 

&λλ' δ τι δέν είναι σέ θέση νά γνωρίζει άν ή ·Ελλάδα 

θά συμμετάσχει στή βοήθεια πού χορηγοί>ν οί ΗΠΑ 

στίς χώρες τής Μέσης 'Ανατολής, προτοί> όλοκλη

ρωθεί ή &ποστολή του στήν τελευταία αύτή περιοχή. 

JΣτίς συνομιλίες του 'Αμερικανοί> απεσταλμένου 

μέ τόν πρωθυπουργό καί μέλη τής ελληνικής Κυβερ

νήσεως, αναφέρεται εμπιστευτικό ύπηρεσιακό μνη

μόνιο: 

<<Τήν Δευτέραν, 29ην 'Απριλίου 1957, ijρχισαν αί συ
νομιλίαι τής έλληνικής Κυβερνήσεως μετά τής άποστο

λής Ρίτσαρντς διά τυπικής συναντήσεως τοϋ πρεσβευτοϋ 

κ. Ρίτσαρντς μετά τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως, κατά 

τήν όποίαν καθωρίσθη τό πρόγραμμα τών συνομιλιών τών 

επομένων ήμερών. 
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»Τήν Τρίτην, 30ην 'Απριλίου 1957, ελαβεν χώραν συ
νάντησις έκπροσώπων τής έλληνικής Κυβερνήσεως μετά 

τής άποστολής Ρίτσαρντς παρουσί~ του κ. "Αλλεν καί με

λών τής ένταυθα άμερικανικής πρεσβείας είς αίθουσαν του 

μεγάρου τής Τραπέζης ' Ελλάδος. Κατά περίληψιν τών συ

ζητήσων, συνταχθείσαν τήν 6ην Μαίου 1957, ή συνεδρία
σις ηρχισεν δι' άνακοινώσεως του άντιπροέδρου τής Κυ

βερνήσεως κ. 'Αποστολίδη, δ δποίος έξεδήλωσε τό ένδια

φέρον τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνταλλαγήν 

σκέψεων έπ ' εύκαιρί~ τής παρουσίας τής άποστολ ή ς Ρί

τσαρντς καί έν συσχετίσει πρός τάς έπιδιώξεις του Δόγμα

τος 'Αιζενχάουερ. 'Ο κ . 'Αποστολίδης παρετήρησεν δτι 

άπό τών πρώτων έτών μετά τήν άπελευθέρωσιν, ή 'Ελλάς 

εύρέθη ε!ς κατάστασιν άμύνης εναντι του κομμουνισμου 

καί δτι μέ τήν βοήθειαν τής 'Αμερικής άλλά μέ τάς έλλη

νικάς ένόπλους δυνάμεις καί μέ σημαντικήν έξάντλησιν 

τών ύλικών της πόρων άντεμετώπισεν έπιβουλήν έκ του 

έξωτερικου άκριβώς τής φύσεως έκείνης, τήν δποίαν έπι

διώκει νά καλύψη τό έξαγγελθέν ύπό του προέδρου τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών Δόγμα 'Αιζενχάουερ. 'Απέδειξεν 

έπομένως διά τής ίστορίας τής τελευταίας 12ετίας ή 'Ελ

λάς, έτόνισεν δ κ. 'Αποστολίδης, δτι οί σκοποί του Δό
γματος 'Αιζενχάουερ όχι μόνον εύρίσκουν άπήχησιν καί 

κατανόησιν είς τήν 'Ελλάδα άλλά έπιτυχώς έπραγματο

ποιήθησαν κατά τήν τελευταίαν 12ετίαν μέ μεγάλας θυσίας 

του έλληνικου λαου είς εμψυχον ύλικόν καί οίκονομικάς 

δυνάμεις μέ τήν πολύτιμον ύλικήν καί fιθικήν συμπαρά

στασιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Από τής άπόψεως αύ

τής ή ' Ελλάς άποτελεί μοναδικό ν παράδειγμα προασπίσε

ως, διά του ίδίου αύτής πληθυσμου, τών δημοκρατικών άρ

χών διά τής ύλικής συμπαραστάσεως τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών, ένώ είς ίiλλας χώρας άπητήθησαν καί σημαντικαί 

θυσίαι ζωής καί άκεραιότητος 'Αμερικανών πολιτών. Αί 

είδικώτεραι έπιδιώξεις του δόγματος 'Αιζενχάουερ, άπο- .. 
βλέποντος είς τήν παροχήν βοηθείας είς χώρας τής Μέσης 

' Ανατολής, εύρίσκει τήν κατανόησιν καί τό ένδιαφέρον 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ή όποία έπιθυμεί είρήνην, 

σταθερότητα καί αϋξουσαν εύημερίαν είς τήν γείτονα αύ

τήν περιοχήν . 'Ακριβώς διά τουτο ή έλληνική Κυβέρνη

σις είναι πρόθυμος νά παράσχη καθ' οίονδήποτε τρόπον 

τήν συμπαράστασίν της. 'Ο κ . 'Αποστολίδης έξήγησεν είς 

γενικάς γραμμάς έν συνεχεί~ διατί ή 'Ελλάς, λόγφ τής 

ίδιοτυπίας καί τών παλαιών σχέσεών της μέ τάς άραβικάς 

χώρας, δύναται νά παράσχη ούσιώδη συμπαράστασιν καί 

είπεν δτ,ι τά άλλα παριστάμενα μέλη τής Κυβερνήσεως καί 

δ διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος θά έξηγήσουν 

ώρισμένας είδικωτέρας πλευράς τών δυνατοτήτων μιας 

τοιαύτης συνεργασίας. 

»' Απαντών δ κ. Ρίτσαρντς ώμίλησε διά μακρών, έκθέ
σας τήν έξωτερικήν πολιτικήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

άπό του τέλους του παγκοσμίου πολέμου . 'Ενεφάνισεν τήν 

πολιτικήν ταύτην ώς σχεδόν άποκλειστικώς στρεφομένην 

έναντίον του "διεθνοUς κομμουνισμου" καί έπιδιώκουσαν 

τήν δημιουργίαν έρεισμάτων άνά δλόκληρον τόν κόσμον 

διά τήν ματαίωσιν κομμουνιστικών έπιθέσεων. 'Ετόνισεν 

δτι ούσιαστικώς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ άποτελεί συνέ

χειαν καί διεύρυνσιν του Δόγματος Τρούμαν, ούτινος έπω

φελήθησαν ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία τό 1947 χωρίς καμμίαν 
δέσμευσιν η περιορισμόν τής κυριαρχίας των. Τό δτι ή 

τοιαύτη έφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν ύπήρξεν έπωφε

λής καί διά τάς δύο ταύτας χώρας άλλά καί διά τήν δλην 

περιοχήν τής 'Ανατολικής Μεσογείου πρέπει νά άποτελέ

ση διά τούς λαούς τής Μέσης 'Ανατολής ενα έπί πλέον 

έπιχείρημα δπως έπωφεληθουν του Δόγματος 'Αιζενχάου

ερ ίνα δι' αύτου άπομακρύνουν τόν κίνδυνον του "διεθνους 

κομμουνισμου" . Τελευτών δ κ . Ρίτσαρντς είπεν δτι ζητεί 

άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν νά ύποστηρίξη τό Δόγμα 

'Αιζενχάουερ διά σαφους δηλώσεως έν 'Αθήναις καί διά 

τής έπιρροής της είς τάς άραβικάς χώρας. 

>>'Ο ύπουργός κ . Κασιμάτης παρετήρησεν δτι ή έπιτυ

χία του Δόγματος 'Αιζενχάουερ πρέπει νά έπιδιωχθή, 

λαμβανομένων ύπ' όψιν τόσον τών γενικωτέρων δσον καί 

τών είδικοοτέρων συνθηκών, αί δποίαι έπικρατουν είς τάς 
έπί μέρους άραβικάς χώρας. 'Η προβολή τών οίκονομικών 

έπιδιώξεων, δηλαδή τής ένισχύσεως τής οίκονομικής άνα

πτύξεως τών χωρών τούτων, άποτελεί τήν προσφορωτέραν 
μέθοδον προσεγγίσεως, ένώ άντιθέτως ή υπογράμμισις τών 

στρατιωτικών καί άμυντικών πλευρών, δσονδήποτε καί ίiν 

οί σκοποί αύτοί είναι πρωταρχικοί, προκαλεί άντιδράσεις 

καί δημιουργεί ύποψίας, αί δποίαι καθιστουν πάσαν προ

σπάθειαν είς τήν περιοχήν ταύτην δυσχερεστέραν καί έπι

σφαλεστέραν. 'Εκ του συνόλού τών άραβικών χώρών, 
έκείναι αi δποίαι παρουσιάζουν τάς μεyαλυτέρας δυσχε
ρείας είναι ή Συρία καί ή Αίγυπτος άλλά καί είς τάς δύο 

αύτάς χώρας πρέπει νά άναζητηθουν, καί είναι τουτο δυνα

τόν, μέθοδοι συνεργασίας μετά τής σημερινής ήγεσίας, 

λαμβανομένου ίδίως ύπ' όψιν δτι πολιτικαί μεταβολαί δέν 

φαίνεται νά είναι έν όψει. Είς μίαν τοιαύτην προσέγγισιν, 

διά τής προβολής δηλαδή τών έπιδιώξεων οίκονομικής 

άναπτύξεως καί τής πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν συνεργα

σίας μετά τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί άνεξαρτήτως 

πρός τάς συμμαχίας καί τό σύμφωνον τής Βαγδάτης, φρο

νεί δ κ. Κασιμάτης δτι δύναται νά έξασφαλισθή πληρεστέ

ρα ή έπιτυχία του Δόγματος 'Αιζενχάουερ, είς τουτο δέ ή 

έλληνική παρέμβασις καί συμπαράστασις δύναται νά είναι 

πράγματι έποικοδομητική. 

»Εiς τό σημείον τουτο διεξήχθη διαλογική συζήτησις 

προκληθείσα έκτου δτι έδημιουργήθη ή έντύπωσις είς τόν 

κ. Ρίτσαρντς δτι ή έλληγική πλευρά δέν άνεγνώρισεν 

έπαρκώς τήν σημασίαν τής πρωταρχικής έπιδιώξεως του 

Δόγματος' Αιζενχάουερ, δηλαδή τής παροχής ένισχύσεως 

είς οίανδήποτε χώραν τής Μέσης 'Ανατολής διά τήν άντι

μετώπισιν κομμουνιστικής έπιθέσεως. ·Η έξήγησις ή 

όποία παρεσχέθη έξ δλων τών ·Ελλήνων έκπροσώπων εί

ναι δτι ή άναγνώρισις τής τοιαύτης έπιδιώξεως είναι αύτο

νόητος άπό έλληνικής πλευράς . 

>>'Ο ύπουργός κ. Χέλμης παρετήρησεν έν συνεχεί~ δτι 

τό ζητούμενον καί συζητούμενον μετά τών 'Αμερικανών 

έκπροσώπων τής άποστολής Ρίτσαρντς εlναι πέραν τής 

τοιαύτης άναγνωρίσεως τών σκοπών καί έπιδιώξεων του 

δόγματος' Αιζενχάουερ, ή όποία είναι αύτονόητος άπό έλ

ληνικής πλευράς, διά ποίων συγκεκριμένων μέσων θά fιδύ

νατο ή 'Ελλάς νά βοηθήση είς τήν έπιτυχή πραγματοποί

ησιν τών οίκονομικών έπιδιώξεων αύτών . ·Υπάρχουν πολ

λοί τρόποι, έτόνισεν δ κ. Χέλμης καί ένδεικτικώς άνέφερεν 

δτι εΙς έξ αύτών θά ήτο ή ίδρυσις μιας ελληνοαμερικανικής 

Τραπέζης είς τήν 'Ελλάδα μέ κυρίαν άποστολήν τήν πρα

γματοποίησι ν η ένίσχυσιν έπενδύσεων οίκονομικής άνα-
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πτύξεως εις τάς χώρας τής Μέσης 'Ανατολής. 

»'Ο διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κ. Ξεν. Ζο

λώτας είπεν δτι η 'Ελλάς εύρίσκεται εις ιδιαιτέρως ευνοϊ

κή ν θέσιν διά τήν ενίσχυσιν τών επιδιώξεων τοϋ Δόγματος 

'Αιζενχάουερ : α) εκ του δτι εις τό παρελθόν ετυχεν η ιδία 

άναλόγου ενισχύσεως καί άντεμετώπισεν επιτυχώς τήν 

κομμουνιστικήν επίθεσιν ενω συγχρόνως διετήρησεν άκε

ραίαν τήν άνεξαρτησίαν καί κυριαρχίαν της καί β) εκ του 

δτι ποικίλοι δεσμοί μέ τάς άραβικάς χώρας διασώζονται εκ 

τοϋ παρελθόντος, δπως ετόνισεv ό κ. aντιπρόεδρος καί τά 

λοιπά μέλη τής Κυβερνήσεως, καί οί δεσμοί αυτοί άνενεώ

θησαν κατά τά τελευταία ετη, άπό συχνάς επικοινωνίας 

μεταξύ επισήμων εκπροσώπων τών χωρών τής Μέσης 

'Ανατολής καί τής' Ελλάδος καί εκ τής άνάπτύξεως εργα

σιών εκ μέρους 'Ελλήνων εμπειρογνωμόνων καί τεχνικών 

ε\ς τάς χώρας αυτάς . Μία εκ τών σοβαρωτέρων δυσχερειών, 

η όποία πρέπει aποφασιστικώς νά ύπερνικηθή, είναι η δυ

σπιστία εις τάς χώρας αυτάς εις οίανδήποτε πρότασιν ή 

aπόπειρα ν προσεγγίσεως εκ μέρους μεγάλων χωρών καί εις 

τοϋτο η ελληνική συμπαράστασις δύναται νά είναι πρά

γματι μεγάλη καί aποφασιστική. Ώς πρός τά μέσα πρα

γματοποιήσεως του Δόγματος 'Αιζενχάουερ, ό κ. διοικη

τής τής Τραπέζης τής' Ελλάδος παρετήρησεν δτι δύο είναι 

αί κυριώτεροι μέθοδοι: η ενθάρρυνσις ιδιωτικών επενδύ

σεων καί η όργάνωσις καί παροχή βοηθείας καί δανείων εκ 

μέρους τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Η 

εμπειρία ώς πρός τάς aμερικανικάς ιδιωτικάς επενδύσεις 

εις τό εξωτερικόν δέν είναι διόλου ενθαρρυντική καί διά 

τοϋτο προτάσεις επενδύσεων εις τάς χώρας τής Μέσης 

'Ανατολής θά πρέπει νά ύποκινηθοϋν καί ενισχυθουν διά 

κρατικών εγγυήσεων. Πέραν τούτου, η εκδήλωσις επενδυ

τικής δραστηριότητος άπό τάς · Ηνωμένας Πολιτείας άλλά 
καί aπό οίανδήποτε μεγάλην οικονομικήν καί πολιτικήν 

δύναμιν θά προκαλέση πιθανώτατα καί πάλιν ύποψίας. Διά 

τουτο η μεσολάβησις τής 'Ελλάδος, δηλαδή η άμερικανι

κή προσέγγισις καί διείσδυσις μέσφ 'Ελλήνων επιχειρη

ματιών ή εμπειρογνωμόνων, δύναται νά άποτελέση ουσιώ

δη εποικοδομητικόν παράγοντα εις τοιαύτας εξελίξεις. 

'Όσον aφορά τήν ύπό του aμερικανικου Κρ!iτους aπ' ευ
θείας παρεχομένην ενίσχυσιν, πλήν τής βοηθείας διά δω

ρεών πρός κάλυψιν εκτάκτων καταναλωτικής φύσεως 

αναγκών, ό κ. διοικητής ύπεγράμμισεν τήν σκοπιμότητα 

τής ίδρύσεως Ταμείων οικονομικής 'Αναπτύξεως. Τοιού

του εϊδους Ταμεία δύνανται νά ίδρυθουν εϊτε εν άναφορg 

πρός περιωρισμένην εδαφικήν περιοχήν, δπως π.χ. η Μέ

ση 'Ανατολή καί ύπό τήν άμεσωτέραν εποπτείαν τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. Διά τών Ταμείων αύτών θά παρέ

χωνται δάνεια <'iτοκα μακροτέρας διαρκείας διά τήν χρη

ματοδότησιν εργων οικονομικής αναπτύξεως. Αί επισcτρο

φαί εκ τών δανείων αύτών θά δύνανται νά επανεπενδύωνται 

εις ανάλογα εργα καί η διαδικασία αύτή παρουσιάζει ση

μαντικά προσόντα, τά κυριώτερα τών όποίων είναι τά έξής: 

))Πρώτον, η παροχή άτόκου δανείου aποδεικνύει τήν 

ελλειψιν οίασδήποτε προθέσεως πρός εκμετάλλευσιν καί 

εξαφανίζει ενα εκ των επιχειρημάτων τά όποία συχνά &να

πτύσσονται εκ μέρους τής aντιθέτου προπαγάνδας. 

))Δεύτερον, η επανεπένδυσις τών κεφαλαίων τούτων, 

καθ' δ μέτρον η πληρωμή των τοκοχρεωλυσίων παρέχει 

τήν δυνατότητα επεκτάσεων των εργων αναπτύξεως, δια-

τηρεί μονιμώτερον δεσμόν μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. 

Καί πρός τάς κατευθύνσεις αύτάς η μεσολάβησις καί συμ

παράστασις τής 'Ελλάδος δύναται νά είναι πολύτιμος διά 

τήν επιτυχίαν του Δόγματος 'Αιζενχάουερ. 

)) 'Ο ύπουργός κ. Παπαληγούρας, συνοψίζων καί συμ
πληρών τάς προηγηθείσας παρατηρήσεις των ι'iλλων 'Ελ

λήνων ύπουργών, ετόνισεν δτι πλήν τής κατ' aρχήν παρα

δοχής τών οικονομικών σκοπών του Δόγματος 'Αιζενχά

ουερ, η όποία είναι αύτονόητος διά τήν 'Ελλάδα, εχει ιδι

αιτέραν σημασίαν η άναζήτησις τών μεθόδων αί όποίαι θά 

έξασφαλίσουν τήν μονιμωτέραν καί σταθε~ωτέραν επιτυ

χίαν τών επιδιώξεων του Δόγματος τούτου. Εις τοϋτο πρέ

πει νά aποβλέπουν αί συζητήσεις μεταξύ τών δύο μερών. 

Αί έλληνικαί προτάσεις είναι ενδεικτικαί καί aποβλέπουν 

άφ' ένός μέν εις τό νά τονίσουν τούς ποικίλους aπό μα

κρου χρόνου δεσμούς μας μετά των aραβικών λαών καί aφ' 

ετέρου τάς προσφορωτέρας μεθόδους αi όποίαι θά ηδύναν
το νά χρησιμοποιηθουν καί διά τών όποίων θά είναι μεγα

λυτέρα η έλληνική συμπαράστασις διά τήν έπιτυχίαν τών 

οίκονομικών επιδιώξεων καί δι' αύτών του γενικωτέρου 

σκοπου του Δόγματος 'Αιζενχάουερ. 'Ο κ. ύπουργός πα

ρετήρησεν δτι πρός .,τοϋτο πρέπει νά άντιμετωπισθουν εις 

τήν πηγή ν των αί μέθοδοι τής aντιθέτου προπαγάνδας. 'Η 

προσφορωτέρα μέθοδος πρός τοϋτο είναι η έκ τών εσω 

κινητοποίησις τών χωρών αύτών διά τήν οικονομικήν aνά

πτυξίν των καί η εντονος ενίσχυσις των τοιούτων πρωτο

βουλιών. 'Η τοιαύτη εκ τών εσω κινητοποίησις θά ενδυ

ναμώση τό αϊσθημα εθνικής ύπερηφανείας είς τούς λαούς 

καί τάς Κυβερνήσεις τής Μέσης 'Ανατολής καί θά κατευ

θύνη τάς προσπαθείας των πρός σκοπούς, οί όποίοι, όχι 

μόνον ευρείαν λαϊκήν άπήχησιν εχουν aλλά καί συστημα

τικώς καλλιεργουνται εκ μέρους τής aντιθέτου προπαγάν

δας. Εiς τήν τοιαύτην κινητοποίησιν, ι'iνευ τής δημιουργί

ας οίασδήποτε άφορμής δικαιολογούσης προπαγάνδαν πε

ρί δήθεν σχεδίων οικονομικής καί πολιτικής εκμεταλλεύ

σεως, η 'Ελλάς δύναται νά παράσχη ούσιώδη συμπαρά

στασιν: 

))Πρώτον, διότι εις τήν 'Ελλάδα aπεδείχθη καί aποδει

κνύεται δτι η άμερικανική βοήθεια καί ενίσχυσις δέν είναι 

aσυμβίβαστος πρός τήν εθνικήν μας aνεξαρτησίαν. 

))Δεύτερον, διότι εχομεν ποικίλους τρόπους καί μεθό

δους επικοινωνίας μέ τούς "Αραβες. 

)>Τρίτον, διότι καί <'iλλοτε καί τώρα παρέσχομεν επιτυ

χώς ,καί ύπό λαμπράς συνθήκας συνεργασίας, τεχνικήν 

βοήθεια ν εις άραβικάς χώρας. 'Εάν ταυτα έπιχειρηθουν 

ι'iνευ οίασδήποτε aναφορaς εις aμυντικάς ή στρατιωτικάς 

συμμαχίας ή τό Σύμφωνον τής Βαγδάτης, άλλά μέ σύνθημα 

τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής περιοχής, θά είναι δυνατόν 

νά έπιτύχωμεν βαθυτέραν καί μονιμωτέραν συνεργασίαν μέ 

τάς άραβικάς χώρας καί επομένως τήν ούσιαστικήν θεμε

λίωσιν καί επιτυχίαν του Δόγματος 'Αιζενχάουερ. Εις τοι

ούτου είδους συνεργασίαν είναι πιθανόν δτι θά καταστή 

δυνατόν νά συμπράξουν αί περισσότεραι aραβικαί χώραι 

καί βολιδοσκοπήσεις πρός τουτο θά fιδύνατο νά άναλάβη 

η 'Ελλάς, κατόπιν βεβαίως προηγουμένης συνεννοήσεως 
μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί ύπό τήν γενικωτέραν κα

θοδήγησίν των. 'Εντός τών επιδιώξεων αύτών εντάσσεται 

καί η ιδέα τής όργανώσεως ένός 'Οργανισμου Οίκονομι

κής Συνεργασίας τών χωρών Μέσ~ς 'Ανατολής. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΡΙτΣΑΡΝτΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 331 

»'Ο πρεσβευτής κ. Χατζηβασιλείου παρενέβη τελευ

ταίος ϊνα ύπογραμμίση τήν άκριβή εννοιαν ώρισμένων εκ 

τών δσων ελέχθησαν άπό έλληνικής πλευράς. 'Η 'Ελλάς, 

ε{πεν, ε{ναι έτοίμη νά παράσχη δλόψυχον ύποστήριξιν εiς 

τήν εν ττi Μέστ-ι 'Ανατολτi εφαρμογήν του Δόγματος 'Αι

ζενχάουερ κατά τήν οiκονομικήν αύτου πλευράν . Προϋπό

θεσις δμως τούτου εΙ ναι ή δημιουργία παρά τοίς "Αραψι 

τής καταλλήλου άτμοσφαίρας. Τοιαύτη άτμόσφαιρα δέν 

ε{ναι δυνατόν νά δημιουργηθή ι'iνευ τής εκλείψεως τής δυ

σπιστίας ή όποία εξακολουθεί νά επικρατή εiς τήν άραβι

κήν 'Ανατολήν εναντίον δλης τής Δύσεως, iδία δέ τών μεγά

λων δυνάμεων αύτής, αϊτινες είναι δλαι, καί αί 'Ηνωμένα ι 

Πολιτείαι άκόμη, ϋποπτοι επί iμπεριαλισμφ καί άποικιο
κρατίq. Δέν θά ήτο συνεπώς σκόπιμον νά προσήρχοντο,οί 

'Αμερικανοί εiς τήν Μέσην 'Ανατολήν τό μέν προτείνον

τες στρατιωτικά σύμφωνα τό δέ θέλοντες νά ύποβάλουν 

πολιτικάς δεσμεύσεις. 'Εκείνον τό δποίον χρειάζεται τήν 

στιγμήν αύτήν εΙναι ή ϋψωσις του βιοτικου επιπέδου τών 

μαζών διά τής οικονομικής άναπτύξεως, διότι αί λαϊκαί 

μάζαι των άραβικών χωρών πεινώσαι καί γυμνητεύουσαι, 

εν άπολύτφ δέ ενδείq τελουσαι, εΙναι ελάχιστα εύαίσθητοι 

εiς τόν κομμουνιστικόν κίνδυνον. Πρός άπόκρουσιν δθεν 

τής σοβιετικής διεισδύσεως, εκείνον δπερ θά επρεπε νά 

κάμουν αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι εΙ ναι νά εμφανισθουν καί 

αύταί δπως τά Σοβιέτ ώς παράγων θεραπευτικός τής ύποα

ναπτύξεως διά τής εξαγγελίας ένός μακροπροθέσμου προ

γράμματος οικονομικής άναπτύξεως . 

»'Εάν τουτο εγίνετο, θά ήδύνατο ή ' Ελλάς νά συνδρά

μη χρησίμως τάς Ήνωμένας Πολιτείας εν ττ\ Μέστ-ι 'Ανα

τολτi διά του κύρους αύτής παρά τοίς "Αραψι καί διά τών 

όργανωτικών καί τεχνικών αύτής ίκανοτήτων, αϊτινες ε{ ναι 

αί προσιδιάζουσαι εiς τήν νοοτροπία ν τής περιφερείας ταύ

της. Τότε θά ήδύνατο ή 'Ελλάς μέ άπολυτον σύμπτωσιν 

συμφερόντων άμερικανικών καί έλληνικών νά προβάλη 

καί διαφόρους iδέας ώς iδικάς της, δπως π. χ. ή συγκρότη

σις ένός Μεσοανατολικου ΟΕΟΣ. Εiς τό σημείον τουτο δ 

κ. Ρίτσαρντς Ί']ρώτησε τόν κ. Χατζηβασιλείου: "and what 
about international communism?". Εiς τουτο δ κ. Χατζηβα
σιλείου άπήντησεν δτι άφ ' δτου ή 'Ελλάς ενίκησεν εiς τόν 

άνταρτοπόλεμον τό φθινόπωρQν του 1949, δμιλουμεν εδω 
πολύ περισσότερον περί άνασυγκροτήσεως καί οΙκονομι

κής άναπτύξεως καί πολύ όλιγώτερον περί "διεθνους κομ

μουνισμου" . Ούδείς δμως εδωσεν επιτυχεστέρας τής 'Ελ

λάδος εξετάσεις εiς τόν πόλεμον εναντίον του κομμουνι

σμου δι' δσων επραξε άπό του 1944 μέχρι του 1949 μέ τήν 
σύντονον άμερικανικήν βοήθειαν διά τήν δποίαν εϊμεθα 

πάντοτε Μγνόμωνες. 'Απαντών εiς ι'iλλην παρατήρησιν 

του κ. "Αλλεν περί του προβληματικου τής συμβιώσεως εiς 

τόν αύτόν οiκονομικόν όργανισμόν τών Νάσερ καί Νουρή 

Σάιδ, δ κ. Χατζηβασιλείου εξήγησεν δτι, προκειμένης τής 

παροχής προγραμματισμένης άρωγής διά τήν οiκονομικήν 

άνάπτυξιν, δέν θά έχώρει πλέον άμοιβαία δυσπιστία μεταξύ 

Αiγύπτου καί ' Ιράκ, διότι άμφότεραι αί χώρα ι αύται μόνον 

νά ώφεληθουν θά ε{ χ ον έξ ένός μακροπροθέσμου σχεδίου, 

δι' ού, κατανέμοντος τά άγαθά του έξ ϊσου έπί συμμάχων 

καί ούδετέρων, θά ύπερπηδaτο τό έκ του Συμφώνου τής 

Βαγδάτης νυν έμπόδιον. 

» ' Ο κ. Ρίτσαρντς, συμφωνουντος καί του παρευρισκομέ

νου κ. "Αλλεν, παρετήρησεν δτι αί έλληνικαί προτάσεις 

παρουσιάζουν σημαντικόν ενδιαφέρον άλλ' δτι εύρίσκον

ται έκτός των εiδικών έντολών καί εξουσιοδοτήσεων τάς 

όποίας εχει λάβει αύτός καί ή άποστολή του. Διεβεβαίω

σεν πάντως δτι αί έλληνικαί άπόψεις θά διαβιβασθουν έν 

λεπτομερείq όχι μόνον εiς τό άμερικανικόν ύπουργείον 

τών 'Εξωτερικών άλλά καί εiς τόν ϊδιον τόν πρόεδρο ν των 

'Ηνωμένων Πολιτειών κ . 'Αιζενχάουερ. 'Εν τφ μεταξύ 

έκείνο διά τό δποίον ενδιαφέρεται iδιαιτέρως δ κ. Ρί

τσαρντς καί ή άποστολή του εΙ ναι ή άνακοίνωσις τής πλή

ρους έκ μέρους τής 'Ελλάδος άποδοχής τών σκοπών καί 

έπιδιώξεων του Δόγματος ' Αιζενχάουερ, διότι τουτο θά 

άπετέλει συμβολήν εiς τήν γενικωτέραν έπιτυχίαν του, ένώ 

συγχρόνως θά επρεπε νά θεωρηθή ώς ενέργεια συνεπής 

πρός τήν έν γένει διεθνή συμπεριφοράν τής 'Ελλάδος κατά 

τήν τελευταίαν 12ετίαν. 

»Τήν Τετάρτην, Ιην Μαίου, δ πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως συνηντήθη μετά τών κ. κ. Ρίτσαρντς καί "Αλλεν. Εiς 

έρώτησιν περί των εντυπώσεων καί των συμπερασμάτων 

άπό τήν συνεδρίασιν μέ τά λοιπά μέλη τής Κυβερνήσεως, δ 

κ. Ρίτσαρντς άπήντησεν δτι ήτο άπολύτως ίκανοποιημένος 

άπό τήν συζήτησιν ή όποία ύπήρξε καί δι ' αύτόν διαφωτι

στική, προσέθεσεν δέ δτι αί συνομιλίαι θά επρεπε νά τερ

ματισθουν δι' ένός άνακοινωθέντος. 'Ο πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως του άπήντησεν τότε δτι, προκειμένου νά έκδο

θή άνακοινωθέν, εΙ ναι άνάγκη νά γνωρίζωμεν έάν ή 'Ελλάς 

μετέχη η δέν μετέχη του Δόγματος 'Αιζενχάουερ, διότι εiς 

έκατέραν τών περιπτώσεων αύτών θά ε{ ναι διάφορον καί τό 

περιεχόμενον του άνακοινωθέντος. 

»'Ο κ. Ρίτσαρντς άπαντών έδήλωσεν δτι κατ' άρχήν ή 

'Ελλάς δέν περιελαμβάνετο εiς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ, 

ήδη δμως κατόπιν τών δσων ήκουσεν εiς τάς 'Αθήνας, 

νομίζει δτι πρέπει νά συμπεριληφθή, έάν βεβαίως καί ή iδία 

τό έπιθυμή. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπήντησεν δτι θά συ

ζητήση τό θέμα μέ τούς άρμοδίους ύπουργούς καί έπί ττ\ 

βάσει τής άποφάσεως πού θά ληφθή θά καταρτισθή τό σχέ

διον του κοινου άνακοινωθέντος. 

»Τήν 2αν Μαίου καί πρό τής έκδόσεως του κοινου άνα

κοινωθέντος συνεκροτήθη σύσκεψις, εiς τήν δποίαν μετέ

σχον δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δ κ. άντιπρόεδρος, 

οί ύπουργοί κ . κ . Κασιμάτης καί Τσάτσος, άπό δέ τής άμε

ρικανικής πλευράς οί κ. κ. Ρίτσαρντς καί "Αλλεν . 

»Κατά τήν σύσκεψιν αύτήν καί πρό τής όριστικής δια

τυπώσεως του κειμένου του άνακοινωθέντος, δ πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν δτι ή 'Ελλάς συμφωνεί δπως 

μετάσχη ιςαί προσέθεσεν δτι θά έπεθύμει νά έκθέση τούς 

δ ρους ύφ ' οϋς άντιλαμβάνεται ή ' Ελλάς τήν έφαρμογήν 
του δόγματος εiς τήν Μ. ' Ανατολήν .• ο κ. Ρίτσαρντς 
άπήντησεν δτι θά ή το εύτυχής νά τούς άκούση καί νά τούς 

μεταφέρη εiς τόν πρόεδρον 'Αιζενχάουερ πρό τής 9ης τρέ

χοντος, δπότε δ πρόεδρος θά έπικοινωνήση έπί του θέμα

τος αύτου μέ τούς άρχηγούς του Κογκρέσσου . 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, λαμβάνων τόν λόγον, 

έτόνισεν έν πρώτοις δτι ή τοποθέτησις τής ' Ελλάδος εiς τό 

Δόγμα 'Αιζενχάουερ εχει τήν εννοιαν δτι ή 'Ελλάς τό 

έπιδοκιμάζει ώς διασφαλίζον τήν εiρήνην τής Μέσης 

'Ανατολής, μέ τήν δποίαν αϋτη γειτνιάζει ώς καί τήν άνά

πτυξιν τής οiκονομίας τών χωρών αύτών . Συγχρόνως έδή

λωσεν δτι νομίζει δτι ή 'Ελλάς, έφ ' δσον ή · 'Αμερική 
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έκτιμα τήν χρησιμότητά της, θά ήδύνατο νά βοηθήση είς 

τήν έπιτυχίαν τής πολιτικής αuτής λόγφ των ίδιαιτέρων 

δεσμων της μέ τάς άραβικάς χώρας . 

»Διά νά έπιτύχη δμως ή πολιτική αuτή πρέπει νά συν

τρέξουν καί οί άκόλουθοι δροι: 

» I. Δέον δπως ή δλη προσπάθεια οργανωθή έπί οίκονο
μικής βάσεως, τουτο δέ διά δύο λόγους : α) διότι οί άραβι

κοί λαοί, εχοντες κακήν πείραν του παρελθόντος, δυσπι

στουν πρός τάς δυτικάς Δυνάμεις καί εlναι εuαίσθητοι είς 

δ, τι άφορα τήν έθνικήν των άνεξαρτησίαν καί β) διότι τήν 

πολιτικήν αuτήν άκολουθεί έπιτυχως ή Ρωσία, άποφεύ

γουσα νά θέση δρους στρατιωτικούς η πολιτικούς καί δέν 
ε{ναι δυνατόν, κατά συνέπειαν, νά έξουδετερωθή αϋτη είς 

τήν έν λόγφ περιοχήν παρά μόνον έάν ή ' Αμερική άκο

λουθήση τήν αuτήν τακτικήν. 

»2. 'Η νέα πολιτική αuτή είς τήν Μέσην 'Ανατολήν θά 
πρέπει νά άποβλέπη είς τήν άτόνησιν του Συμφώνου τής 

Βαγδάτης, διότι τουτο εχει διαιρέσει τόν άραβικόν κόσμον 

καί θά, άποτελέση έμπόδιον είς τήν πλήρη έπιτυχίαν του 

δόγματος . Τό Σύμφωνον τής Βαγδάτης ε{ ναι δημιούργημα 

τής 'Αγγλίας καί εχει έπί κεφαλής τήν Τουρκίαν, άμφότε

ραι δέ αί χωραι αuταί μισουνται άπό τούς • Αραβας. 
»3. Διά τήν έπιτυχίαν του Δόγματος αί • Ηνωμέναι Πο

λιτεία ι πρέπει νά βοηθήσουν ωστε νά έπιτευχθή μία δικαία 

λύσις του Κυπριακου, διότι τουτο θά ένισχύση τόν ρόλον 

τής Έλλάδος είς τήν Μέσην 'Ανατολήν ώς συνδέσμου 

μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως . 

)) 'Απαντων δ κ. Ρίτσαρντς εlπεν δτι δέχεται τάς σκέ
ψεις αuτάς ώς ορθάς καί πιστεύει δτι θά ε{ ναι χρήσιμοι διά 

τήν τελικήν διαμόρφωσιν τής πολιτικής των ·Ηνωμένων 

Πολιτειων είς τήν Μέσην ' Ανατολήν, έν συνεχείq δέ ηu

χαρίστησεν τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως διότι ή 

• Ελλάς ένισχύει ήθικως τάς • Ηνωμένας Πολιτείας είς τήν 
προσπάθειάν των πρός. διατήρησιν τής είρήνης είς τήν Μέ

σην ' Ανατολήν. 

»τέλος, δ κ . Κ . Καραμανλής ε{πεν είς τόν κ. Ρίτσαρντς 

δτι έφ' δσον γίνεται δεκτόν νά μετάσχη ή Έλλάς του 

Δόγματος 'Αιζενχάουερ θά πρέπει νά καθορίσωμεν κατά 

ποίον τρόπον θά κάμη χρήσιν του Δόγματος καί πως θά 

βοηθήση είς τήν έπιτυχίαν αuτου . Ό κ. Ρίτσαρντς άπήν

τησεν τότε δτι αuτά θά άποτελέσουν άντικείμενον είδικων 

συζητήσεων μέσφ των άρμοδίων οργάνων των δύο Κυβερ
νήσεων»145 . 

Μετά τίς συνομιλίες τοϋ Τζαίημς Ρίτσαρντς μέ 

τούς 'Έλληνες έπισήμους δόθηκε στή δημοσιότητα 

τό άκόλουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Κατά τήν έπίσκεψίν του είς ' Αθήνας, άπό 28 'Απριλί
ου μέχρι 2 Μαίου 1957, δ είδικός βοηθός του προέδρου των 
ΗΠΑ πρεσβευτής κ. Τζαίημς Ρίτσαρντς συνεζήτησε μετά 

του πρωθυπουργου κ . Κ. Καραμανλή καί liλλων μελων τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως τάς περί Μέσης ' Ανατολής προ

τάσεις του προέδρου 'Αιζενχάουερ, τάς έγκριθείσας ύπό 

του άμερικανικου Κογκρέσσου. 

»Αί συζητήσεις αύται κατέληξαν είς τάς άκολούθους 

κοινάς διαπιστώσεις: 

)) I. ' Αμφότερα τά μέρη , άναγνωρίζοντα δτι τάς διεθνείς 

σχέσεις οφείλει νά διέπη δ άμοιβαίος σεβασμός τής άνε-

ξαρτησίας των Κρατων καί τής έν τij κυριαρχίq των ίσοτι

μίας , έπαναλαμβάνουν τήν πίστιν των είς τάς άρχάς καί 

τούς σκοπούς του Χάρτου των 'Ηνωμένων Έθνων. 

»2. Πρός προάσπισιν τής άνεξαρτησίας καί τής έλευθε
ρίας δλων των λαων διαπιστώνουν τήν άνάγκην τής άπό 

κοινου άντιμετωπίσεως των κινδύνων, οϊτινες έπαπειλουν 

τά άγαθά, δποθενδήποτε καί αν ούτοι προέρχωνται. 

»Διαπιστώνουν δτι δ διεθνής κομμουνισμός άποτελεί 

μέγιστον κίνδυνον κατά τής έλευθερίας καί άνεξαρτησίας, 

πρός άντιμετώπισιν του δποίου έπιβάλλεται συνεχής έπα

γρύπνησις ώς καί ή συνεργασία καί ή άλληλεγγύη δλων 

των έλευθέρων λαων. 

»3. Πρός διασφάλισιν τής άνεξαρτησίας των οίκονομι
κως άσθενεστέρων καί τεχνικως ολιγώτερον άνεπτυγμένων 

χωρων, ε{ ναι άνάγκη νά παρασχεθουν είς τάς χώρας ταύτας 

τά μέσα τής προοδευτικής άνελίξεως τής οίκονομίας των, 

τής αuξήσεως του έθνικου των ε{σοδήματος καί τής εξυ

ψώσεως του βιοτικου των έπιπέδου . 

»4. Διαπιστώνουν είδικώτερον τήν άνάγκην δπως ή συ
νεργασία καί ή άλληλεγγύη αuτή έκδηλωθουν ύπέρ των 

χωρων τής Μέσης 'Ανατολής ώς καί /:κείνων αϊτινες, άν

τιμετωπίζουσαι άνάλογα οίκονομικά προβλήματα, ε{ναι 

γεωγραφικως , ίστορικως καί ο{κονομικως ε{ς συνεχή καί 

liμεσον σχέσιν πρός αύτάς . Διά τόν λόγον τουτον θεωρουν 

δτι καί ή 'Ελλάς ύπάγεται είς τάς χώρας, είς ίiς άφορα καί 

ή πρότασις 'Αιζενχάουερ. 

»5. ·Η ·Ελλάς, διατηρουσα άπό αίώνων δεσμούς άδια

ταράκτου φιλίας πρός τόν άραβικόv κόσμον, εχει ίδιαιτέ

ραν Ι:πιθυμίαν νά ίδη τάς άραβικάς χώρας διαφυλαττούσας 

τήν πλήρη άνεξαρτησίαν αuτων καί προαγούσας τήν ο{κο

νομικήν των εuημερίαν. 

»6. ' Η 'Ελλάς εχει δεκαετή πείραν τής άμερικανικής 
βοηθείας καί συνεργασίας, δι' ών χωρίς καμμίαν μείωσιν 

τής έθνικής άνεξαρτησίας η δέσμευσιν τής έξωτερικής της 

πολιτικής, /:προστάτευσε τήν Ι:λευθερίαν της καί έπούλωσε 

τάς έκ τοϊ;ί πολέμου καί τής κομμουνιστικής Ι:πιθέσεως 

πληγάς της καί συνεπως πιστεύει δτι, ύπό τάς αuτάς προϋ

ποθέσεις τής διατηρήσεως τής Ι:θνικής άνεξαρτησίας των 

άνωτέρω σημειωθεισων χωρων, θά ήδύναντο νά Ι:πιτευ

χθουν άνάλογα άποτελέσματα. 

»7. Πρός Ι:πίτευξιν πάντων των άνωτέρω σκοπων άμφό
τεραι αί χωραι θά χρησιμοποιήσουν δλα τά πρόσφορα εί

ρηνικά μέσα, ίδίως δέ έκείνα ίiτινα προσφέρονται άπό τόν 

Όργανισμόν 'Ηνωμένων Έθνων, διά τήν έπίλυσιν των 

προκυπτόντων ζητημάτων Ι:ντός τής περιοχής τής Μέσης 

' Ανατολής . 

»8. 'Εννοείται δτι τά ποικίλα προγράμματα βοηθείας τά 
ηδη συμπεφωνημένα ή έν έξελίξει τελουντα είς τόν χωρον, 

δν κατά τά άνωτέρω καλύπτουν αί προτάσεις του προέδρου 

'Αιζενχάουερ, δέν θίγονται οϋτε άναστέλλονται . ·Η είς 

έφαρμογήν των προτάσεων τούτων τυχόν χορηγηθησομέ

νη βοήθεια θά παρασχεθή έπιπροσθέτως καί Ι:πί πλέον τής 

liλλως πως χορηγουμένης. 

»9. 'Εν τέλει, συνεφωνήθη δπως άμφότεραι αί Κυβερνή
σεις, διά των άρμοδίων αύτων οργάνων, συνεχίσουν τήν 

μελέτη ν των τρόπων καί των μέσων, δι' ών οί άνωτέρω 

καθορισθέντες σκοποί δύνανται νά Ι:πιδιωχθουν χάριν τής 

είρήνης καί τής εύημερίας τόσων εκατομμυρίων άνθρώ

πων» . 
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Τό περιεχόμενο τοϋ κοινοϋ άνακοινωθέντος θά 

δώσει λαβή στή διατύπωση εντονων άντιπολιτευτι

κ&ν μομφών, μέ άφετηρία τή διάφορη έρμηνεία τοϋ 

περιεχομένου του, καί θά συσχετιστεί, κατ' επέκτα

ση, μέ τήν προγενέστερη άπόφαση τής Κυβερνήσε

ως γιά τή λήξη τής Συνόδου τής Βουλής. Είδικότερα, 

τό κόμμα τ&ν Φιλελευθέρων εξέδωσε τήν άκόλουθη 

άνακοίνωση: 

«'Επί Κυβερνήσεως τοϋ Κέντρου ή 'Ελλάς ενετάχθη 

οίκειοθελώς είς τήν χορείαν τών Δυνάμεων τών συνδεομέ

νων πρός αλλήλας διά τής 'Αμυντικής Συμφωνίας τοϋ 

' Ατλαντικοϋ. ΕΙναι έπομένως αύτονόητον δτι τό κόμμα 

τών Φιλελευθέρων, έμμένον είς τήν χαραχθείσαν γραμμήν, 

όχι μόνον συμμερίζεται &.λλά καί αξιοί τήν πλήρη έφαρμο

γήν πρός δλας τάς κατευθύνσεις τών αρχών, αί όποίαι διά 

μίαν &.κόμη φοράν έξαγγέλλονται είς τό χθεσινόν έλληνο

αμερικανικόν ανακοινωθέν τό έκδοθέν επί τij λήξει τής 

έπισκέψεως είς 'Αθήνας τοϋ προσωπικοί> &.ντιπροσώπου 

τοϋ προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, πρεσβευτοϋ κ. 

Ρίτσαρντς . 

»Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων πιστεύει, έπίσης, δτι ή 

' Ελλάς, λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως καί τών δεσμών 
έμπιστοσύνης πού τήν συνδέουν μέ τούς αραβικούς λαούς, 

δύναται νά συμβάλη είς τήν προσπάθειαν πρός προσέγγι

σιν αύτών μέ τήν οίκογένειαν τών δυτικών ,9ημοκρατιών 

&.λλά, βεβαίως, έφ, δσον τοϋτο δέν θά εξέθετε ήμiiς είς τόν 

κίνδυνον τής απωλείας τής εμπιστοσύνης τοϋ άραβικοϋ 

κόσμου, πρiiγμα πού θά άπέβαινεν επίσης καί πρός ζημίαν 

τοϋ σκοποί>. 

»Δι' αύτούς ακριβώς τούς λόγους τό κόμμα τών Φιλε

λευθέρων &.ποδοκιμάζει εντόνως τόν έκ μέρους τοϋ κ. πρω

θυπουργοί> χειρισμόν ύποθέσεως σοβαρωτάτης διά τό 

εθνος, δπως ε{ ναι ή ενταξις τής 'Ελλάδος είς τό σχέδιον 

'Αιζενχάουερ. 

»Χωρίς νά προηγηθή καμμία ανίχνευσις τοϋ έδάφους, 

χωρίς νά δοθή κliν ό &.παιτούμενος χρόνος δπως μελετηθή 

τό ζήτημα καί σταθμισθοϋν επακριβώς αί ενδεχόμεναι συ

νέπειαι, δ κ. πρωθυπουργός, κατόπιν διημέρου προσωπι

κής συζητήσεως μετά τοϋ κ. Ρίτσαρντς, &.νεκοίνωσεν είς 
τόν έλληνικόν λαόν δτι ένέταξε τήν 'Ελλάδα είς τό σχέδι

ον 'Αιζενχάουερ διά τήν Μέσην 'Ανατολήν. nΕλαβε δη

λαδή άπόφασιν συνεπαγομένην ούσιώδη μετατόπισιν τής 

έξωτερικής καί αμυντικής πολιτικής τής χώρας, άπό τήν 

μέχρι τοϋδε βάσιν της καί &.νέλαβε διά λογαριασμόν τοϋ 

εθνους ύποχρεώσεις καί εύθύνας άγνώστου περ,ιεχομένου 

καί άδήλων συνεπειών. Καί τό χειρότερον ε{ναι, δτι ή Κυ

βέρνησις, συνεΠής πρός 'τήν γνώριμον τακτική ν της, ή θέ
λησε νά άποκρύψη καί πάλιν τήν πραγματικότητα &.πό τήν 

κοινήν γνώμην, ή όποία θά διετέλει έν άγνοί~ τή~ αναλή

ψεως νέων ύποχρεώσεων, liν δ κ. Ρίτσαρντς δέν εσπευδε νά 

διευκρινήση πρό τής αναχωρήσεώς του δτι ή 'Ελλάς ανέ

λαβεν εύθύνας διά τής προσχωρήσεώς της είς τό σχέδιον 

τής Μέσης 'Ανατολής. Είς συμπλήρωσιν τής αύθαιρεσίας, 

ή Κυβέρνησις, πρός &.ποφυγήν πάσης κατατοπίσεως τής 

αντιπολιτεύσεως καί τοϋ δλου εθνους επί τής βαρυσημάν

του αύτής ένεργείας, ώς καί έπί liλλων ύποθέσεων, ούχί 

όλιγώτερον σημαντικών διά ττlν διεθνή θέσιν τής χώρας, 

διέκοψεν αίφνιδιαστικώς τάς εργασίας τής Βουλής. 'Η δι

ακοπή τών έργασιών τής Βουλής, από τής 12ης 'Απριλίου 

μέχρι τοϋ φθινοπώρου ε{ναι ι'iνευ προηγουμένου είς τάκοι

νοβουλευτικά χρονικά μας καί ύφ, aς συνθήκας άπετολμή

θη άποτελεί αύτόχρημα κοινοβουλευτικόν καί πολιτικόν 

πραξικόΠημα. 'Η προκλητική αύτή περιφρόνησις καί τής 

έθνικής 'Αντιπροσωπείας καί τοϋ λαοϋ προσλαμβάνει άκό

μη βαρυτέραν σημασίαν έκ τοϋ γεγονότος δτι διαπράττεται 

άπό Κυβέρνησιν στηριζομένην έπί τής μειοψηφίας τοϋ έλ

ληνικοϋ λαοϋ. 

>>Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων διαμαρτύρεται έντονώτα

τα έναντίον τοϋ άπαραδέκτου πραξικοπήματος, τοϋ~ποτε

λοϋντος μίαν άκόμη εκδήλωσιν τής άνωμάλου πολιτικής 

καταστάσεως είς τήν δποίαν εχομεν είσέλθει &.πό τινος 

χρόνου καί θά λάβη τάς αποφάσεις του διά τόν έπιβαλλό

μενον τρόπον άντιμετωπίσεως». 

Σέ άπάντηση, δ πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Μέ ίκανοποίησιν διαπιστώνω δτι τό κόμμα τών 

Φιλελευθέρων υίοθετεί άνεπιφυλάκτως τάς σκέψεις, 

αϊτινες διατυποϋνται εlς τό κοινόν άνακοινωθέν έπ' 

εύκαιρί~ τής έπισκέψεως τοϋ Ρίτσαρντς. 

))Αί σκέψεις αύται καί μόνον καθορίζουν τήν θέ

σιν τής 'Ελλάδος εναντι τών προτάσεων τοϋ προέ

δρου Άιζενχάουερ διά τήν Μέσην Άνατολήν, ευ

ρίσκονται έπί τής σταθεράς καί μονίμου yραμμής τής 

έξωτερικής μας πολιτικής, άποβλέπουν δέ πρωτί

στως είς τήν όργανικωτέραν σύσφιγξιν τών δεσμών 

μας μετά τών άραβικών χωρών, τών όποίων αί πλεί

σται lχουσιν fίδη προσχωρήσει είς τό Δόγμα Άι

ζενχάουερ. 

))Δεδομένου δτι, πέραν τοϋ άνακοινωθέντος αύ

τοϋ, ούδεμία συμφωνία 6πάρχει, είναι άβάσιμοι αί 

άνησυχίαι καί αύθαίρετοι αί έπικρίσεις αί'τινες περιέ

χονται είς τό άνακοινωθέν τοϋ κόμματος τών Φιλε

λευθέρων. 

)) 'Εφ ' δσον δέ κα,τά τά άνωτέρω δέν δημιουργεί

ται θέμα χαράξεως νέας έξωτερικής πολιτικής η 

άναλήψεως υποχρεώσεων, δέν 6πήρχε λόγος νά 

άποστώμεν άπό παλαιοτέραν άπόφασίν μας περί λή

ξεως τής συνόδου τής Βουλής, άπόφασιν ήτις έγκαί

ρως είχεν άνακοινωθή καί,είς τήν ήyεσίαν τοϋ κόμ

ματος τών Φιλελευθέρων)). 

'Ο Ρίτσαρντς εγκατέλειψε τήν έλληνική πρωτεύ

ουσα, άφοϋ προηγουμένως επισκέφθηκε καί ε{χε συ

νομιλία, γιά τρίτη φορά, μέ τόν πρωθυπουργό. Κατά 

τήν άναχώρησή του εκαμε τήν άκόλουθη τελική δή

λωση: 

«Αί συνομιλίαι μετά τοϋ πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή 

ύπήρξαν liκρως &.ποδοτικαί. Δεχόμεθα μετ' εύχαριστήσε

ως τήν βοήθεια ν τής 'Ελλάδος είς τήν έφαρμογήν τοϋ 

προγράμματος 'Αιζενχάουερ διά τήν Μέσην 'Ανατολήν 

καί γνωρίζομεν ποίον σημαντικόν ρόλον δύναται νά δια-
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δραματίση ή χωρα σας εiς τήν aνάπτυξιν των σκοπών του 

Δόγματος 'Αιζενχάουερ». 

Στά aποτελέσματα τ&ν έλληνοαμερικανικών συ
νομιλιών αναφέρεται κύριο άρθρο τής «Καθημερι

νής». 

' Η ' Ελλάς διεδήλωσε τήν επιθυμίαν της νά μετάσχη 

εiς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ διά τήν Μέσην 'Ανατολήν. 

Τουτο ύπεγραμμίσθη εiς χθεσινήν aνακοίνωσιν τής Κυ

βερνήσεως επί τών συνομιλιών μεταξύ του πρωθυπουργου 

κ. Κ. Καραμανλή καί του εiδικου aπεσταλμένου του προέ

δρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών πρεσβευτου κ. Τζ. Ρί

τσαρντς . ' Η εκ μέρους τής ' Ελλάδος παροχή τής συμπα
ραστάσεως ταύτης εξετιμήθη παρά τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών μεγάλως, ώς προκύπτει τόσον εκ τής aνωτέρω ανα

κοινώσεως, δσον καί εκ των δηλώσεων του πρεσβευτου 

Ρίτσαρντς εiς τό αεροδρόμιον κατά τήν aναχώρησίν του . 

'Ο ' Αμερικανός aπεσταλμένος είπε ν εiς τό αεροδρόμι

ον δτι ή ' Ελλάς «δύναται νά μετέχη του λοιπου τών εύθυ

νών καί των πλεονεκτημάτων)) του νέου Δόγματος. Διά τής 

aνωτέρω εκτεθείσης ήθικής της συμπαραστάσεως, ή ' Ελ
λάς μετέχει aληθώς των εν λόγφ εύθυνών. Δοθέντος δτι εiς 

~τάς ~<κοινάς διαπιστώσεις») του ανακοινωθέντος τονίζεται 
δτι «πρός επίτευξιν τών σκοπών)) του Δόγματος 'Αιζενχά

ουερ, «aμφότεραι αί χώρclι θά χρησιμοποιήσουν δλα τά 
πρόσφορα εiρηνικά μέσα, iδίως δέ εκείνα, ίiτινα προσφέ

ρονται aπό τόν όργανισμόν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών)), οu

δείς δύναται νά aμφισβητήση τήν νομιμοφροσύνην τής 

'Αμερικής πρός τά 'Ηνωμένα 'Έθνη καί τήν όρθότητα τής 

aποφάσεως τής ' Ελλάδος νά μετάσχη εiς τήν προσπάθεια ν 

τής 'Αμερικής διά τήν Μέση 'Ανατολήν. ΕΙναι, μέ ίiλλας 

λέξεις, κατάδηλον δτι ή Ι:λληνική aπόφασις εύρίσκεται εν 

πλήρει άρμονί~ πρός τάς aρχάς των 'Ηνωμένων 'Εθνών, 
τά όποία, χάρις εiς τήν aμερικανικήν πρωτοβουλίαν, τό

σον πολύ συνέβαλαν επ' εσχάτων εiς τήν διάσωσιν τής 

αiγυπτιακής ανεξαρτησίας . 'Επομένως, αί εντευθεν εuθυ

ναι δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθουν ώς εύρισκόμεναι εξω 

του πλαισίου τής ύπό τής ' Ελλάδος aπό μα κ ρου χαραχθεί

σης γενικής εξωτερικής πολιτικής. 

Δύο εκ τών διακηρύξεων τής ανακοινώσεως aσφαλώς 

θά εκτιμηθουν εξ ϊσου aπό τάς φίλας aραβικάς χώρας. Πρό

κειται aφ' Ι:νός περί τής διακηρύξεως, εiς τήν όποίαν γίνε

ται λόγος διά τήν επιθυμίαν τής ' Ελλάδος καί τής 'Αμερι

κής διά τήν aντιμετώπισιν των κινδύνων τής ανεξαρτησίας 

καί τής ελευθερίας «όθενδήποτε καί liν ούτοι προέρχων

ταο) - είτε, δηλαδή, προέρχονται aπό τόν έρυθρόν είτε 

aπό τόν aποικιοκρατικόν iμπεριαλισμόν. 'Αφ ' έτέρου πρό

κειται περί τής διακηρύξεως εiς τήν όποίαν γίνεται λόγος 

διά τήν διατήρησιν τής ανεξαρτησίας των aραβικών χω

ρών· τής ανεξαρτησίας διά τήν όποίαν αί χώραι αuταί μέ 

τόσον -καί τόσον δικαιολογημένον- φανατισμόν αγωνί

ζονται . 

"όσον aφορa τά πλεονεκτήματα τής 'Ελλάδος εκ τής 
χθεσινής της aποφάσεως, δύναται νά λεχθή δτι ταυτα είναι 

καί πολιτικά 'καί οiκονομικά. Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι 
αναγνωρίζουν εiς τήν χώραν μας μίαν θέσιν γεφύρας μετα

ξύ αύτών καί τής Μέσης 'Ανατολής καί €να ρόλον εiς τήν 

' Ανατολικήν Μεσόγειον, τό όποίον δικαιουται, δύναται 

καί είναι πρός τό κοινόν συμφέρον τής περιοχής καί του 

ελευθέρου κόσμου νά διαδραματίση. Καί είναι προφανές 

δτι, εφ' δσον τοιουτος ρόλος εiς περιοχήν τής όποίας εί

ναι επίκεντρον ή Κύπρος αναγνωρίζεται εiς τήν 'Ελλάδα, 

ή καλή έξέλιξις του Κυπριακου δέν ήμπορεί νά ζημιωθή 

aπό τήν aπόφασιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως, aλλ' άν

τιθέτως. 'Εξ ίiλλου ή 'Ελλάς, aποδεχομένη τάς aρχάς του 

Δόγματος 'Αιζενχάουερ καί τάς εξ αύτου διασφαλίσεις, 

έξοπλίζεται πολιτικώς μέ έκείνο τό όποίον κατά τήν χθε
σινήν του άναχώρησιν εχαρακτήρισεν ό κ. Ρίτσαρντς ώς 

«διπλής βολής πυροβόλον)). Διότι ή ' Ελλάς, πέραν τών 

άσφαλίσεων τάς όποίας διαθέτει έκ τής συμμετοχfjς της εiς 
τήν 'Ατλαντικήν Συμμάχίαν, διαθέτει καί τάς εκ του Δό

γματος 'Αιζενχάουερ διασφαλίσεις τής άνεξαρτησίας της . 

Δύναται, τέλος, νά θωρηθή ώς πολιτικόν οφελος τό δτι ή 

'Ελλάς, εiς μίαν στιγμήν κατά τήν όποίαν αί Ήνωμέναι 

Πολιτείαι εζήτησαν τήν συμπαράστασίν της ητο είς θέσιν 

νά παράσχη ταύτην. Θέλομεν νά μ ή εχωμεν aμφιβολίαν δτι 

τουτο θά έκτιμηθή κατ' άξίαν είς Οuασιγκτώνα. ΕΙναι και

ρός νά κατανοηθή έκεί δτι ή 'Ελλάς είναι άποφασισμένη, 

δπως τό εδειξε καί είς τήν περίπτωσιν του Δόγματος 'Αι

ζενχάουερ, νά άκολουθήση τήν πολιτικήν τής 'Αμερικής, 

έφόσον ή πολιτική αuτή θά εχη ώς aντικειμενικόν σκοπόν 

τήν aντιμετώπισιν του διεθνους κομμουνισμου, τήν προ

στασίαν τής ανεξαρτησίας καί τής ελευθερίας καθ' δλων 

των κινδύνων «όθενδήποτε)), ώς τονίζει ή χθεσινή άνακοί

νωσις, «καί liν ούτοι προέρχωνται)), Είς τήν Ι:λληνικήν δη

μοσίαν γνώμην μία άμερικανική πολιτική «ίσων μέτρων 

καί σταθμών)) θά εϋρη aνεπιφύλακτον συμπαράστασιν. 

'Από πλευράς οίκονομικά!ν πλεονεκτημάτων, είναι 

γνωστόν δτι ή 'Ελλάς λαμβάνει f\δη οίκονομικήν βοήθει

αν έκ των 'Ηνωμένων Πολιτειών βάσει τής συμμετοχής 

της είς τήν 'Ατλαντικήν Συμμαχίαν. 'Αποκτa, έν τούτοις, 

τώρα τήν εύχέρειαν νά διεκδικήση τήν aμερικανικήν οί

κονομικήν συμπαράστασιν καί εκ του Δόγματος' Αιζενχά

ουερ. 'Αλλ' ή 'Ελλάς δύναται νά aποκτήση καί ίiλλα οί

κονομικά όφέλη, liν 'Έλληνες επιχειρηματίαι βοηθηθουν 

ύπό 'Αμερικανών συναδέλφων των νά άναπτύξουν δρα

στηριότητας είς τήν Μέσην 'Ανατολήν, είς χώρας δηλαδή 

δπου ύφίσταται aτμόσφαιρα εμπιστοσύνης πρός τήν πα

τρίδα μας καί iά τέκνα της 146 • 

I ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1957 

'Εγκαινιάζεται ή κατασκευή μεγάλου ό.ρδευτικοϋ 

δικτύου στήν Παρακάρλιο περιοχή τής Λάρισας, μέ

σω τοϋ όποίου θά έπιτευχθεί ή άρδευση 80.000 
στρεμμάτων. 'Η εκταση αύτή καλλιεργείται κατά τό 

ημισυ -έφόσον τό ύπόλοιπο κατακλύζεται από τά 

ϋδατα τής λίμνης Κάρλας- καί aποδίδει έλάχιστα 

στούς παραγωγούς. Σύμφωνα μέ τή σχετική μελέτη, 

σέ πρώτη φάση θά aρδευτεί εκταση 15.000 στρεμμά
των καί θά καλλιεργηθεί βαμβάκι καί όρυζα, έν& στή 

δεύτερη θά καλυφθοϋν 40.000 στρέμματα γιά νά όλο
κληρωθεί τό εργο μέ τήν τρίτη καί τελευταία φάση . 

Τή σημασία τοϋ νέου εργου στά πλαίσια τής εύρύ

τερης κυβερνητικής πολιτικής γιά τήν έπέκταση τής 

καλλιέργειας στήν έλληνική ϋπαιθρο, έπισημαίνει 
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εγκυρο σχετικό δημοσιογραφικό σχόλιο: 

Παρ' δτι κατά τά τελευταία ετη εγιναν πάρα πολλά 

έγγειοβελτιωτικά εργα, μικρά καί μεγάλα, τά όποία aνε

μόρφωσαν τεραστίας έκτάσεις τής έλληνικής ύπαίθρου, είς 

πολλάς περιοχάς διατηρεί ακόμη τόν αγωνιώδη χαρακτή

ρα του τό aρδευτικόν πρόβλήμα. 'Από τής aπόψεως αύτής, 
πρέπει νά έξαρθή ώς σημαντικώτατον τό εργον πού θά έγ

καινιασθή κατ' αύτάς παρά τήν λίμνην Κάρλαν καί θά 

έξασφαλίση τήν κανονική ν καλλιέργειαν 15.000 καί πλέον 
στρεμμάτων τής θεσσαλικής πεδιάδος. Είς τά έδάφη πού 

πρόκειται νά aξιοποιηθουν, θά καλλιεργηθουν άνέτως έμ

πορεύσιμα γεωργικά προϊόντα, δπως είναι δ βάμβαξ καί 

άλλα. 'Αλλά τό σπουδαιότερον είναι δτι τό εργον θά δλο

κληρωθή ταχύτατα, ωστε νά άρχίση έφέτος ή καλλιέργεια. 

'Ανάλογα εργα γίνονται ήδη καί είς πολλάς άλλας περιο

χάς μέσα είςtά πλαίσια του προγράμματος άναμορφώσεως 

τής ύπαίθρου διά τών έγγειοβελ τιωτικών. • Η σημασία των 
είναι μεγίστη διά τούς γεωργικούς πληθυσμούς τών εύερ

γετουμένων περιοχών, άλλά καί διά τήν έθνικήν οίκονομί

αν γενικώτερον 147 • 

5 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

Σέ έφαρμογή τών σχετικών έξαγγελιών τοϋ πρω

θυπουργοϋ, Κ. Καραμανλή, δ ύπουργός Δημοσίων 

~Εργων, Γ. Ράλλης, άνακοινώνει τή δημοπράτηση 

εύρύτατου προγράμματος έκτελέσεως ύδραυλικών 

καί έγγειοβελτιωτικών εργων, άποφασιστικής ση

μασίας γιά τήν άνάπτυξη τής έθνικής οίκονομίας: 

«Τό ύπουργείον Συγκοινωνιών καί Δημοσίων VΕργων 

έδημοπράτησε κατ' αύτάς τήν κατασκευήν εργων του δλου 

προγράμματος των ύδραυλικών εργων, του δποίου τό ϋψος 

διά τόν τομέα τών, έγγειοβελτιωτικών ανέρχεται συμφώνως 

μέ τάς πρό 4μήνου άνακοινώσεις του κ. προέδρου τής Κυ

βερνήσεως είς 223.000.000 δρχ. διά τό τρέχον ετος. Τά ερ
γα ταυτα είναι: 

» I. 'Η έκτέλεσις του άρδευτικου δικτύου τμήματος τής 
πεδιάδος Θεσσαλονίκης (δίκτυον Σταυρου) έκτάσεως 

25.000 στρεμμάτων, προϋπολογισμου 27.000.000 δρχ., τό 
δποίον θά είναι ετοιμον νά δοθή είς τήν έκμετάλλευσιν τήν 

έρχομένην άρδευτικήν περίοδον. Μέ τό εργον τουτο προ

βαίνομεν είς τήν εναρξιν των άρδευτικών εργων τής πεδιά

δος Θεσσαλονίκης, δλικής έπιφανείας 1.000.000 στρεμμά- , 
των. Ή δυνατότης τών άρδεύσεων δι' δλην τήν πεδιάδα, 

έξασφαλίζεται διά τής άποπερατώσεως των δύο μεγάλων 

φραγμάτων έπί των ποταμών 'Αξιου καί 'Αλιάκμονος. 

»2. • Η κατασκευή μεγάλου σίφωνος παροχής 40μ3 

δλ. ύπό τήν Περιφερειακήν Διώρυγα, προϋπολογισμου 

I 0.000. 000 δρχ., διά του δποίου θά μεταφέρωνται τά ϋδατα 

του 'Αλιάκμονος πρός ά!)δευσιν είς τήν πεδιάδα Θεσσα-_ 

λονίκης. 

»3. 'Η κατασκευή τών άντιπλημμυρικών εργων του 
ποταμου Εύήνου Αίτωλοακαρνανίας προϋπολογισμου 

13.000.000 δρχ. Γεωργικαί έκτάσεις ' 30.000 στρεμμάτων 
καί άστικαί περιοχαί τών χωρίων Γαλατά καί Εύηνοχωρί

ου, αί δποίαι σήμερον ύφίστανται σημαντικάς ζημίας έκ 

τών πλημμυρών, θά προστατευ~ουν διά τής κατασκευής 

άναχωμάτων καί προβόλων έκ συρματοκιβωτίων. 

»4. Τά aντιπλημμυρικά εργα 'Αχέροντος προϋπολογι
σμου 1.200.000 δρχ . , τά όποία θά προστατεύσουν έκ των 

πλημμυρών εκτασιν 10.000 στρεμμάτων γονίμου γής καί θά 
βελτιώσουν σημαντικώς τήν γεωργικήν οίκονομίαν μιaς 

καθυστερημένης περιοχής. 

»5. Τό πρώτον μέρος των άρδευτικών δικτύων πεδιάδος 
'Αγρινίου έκτάσεως 35.000 στρεμμάτων καί προϋπολογι
σμου 28.000.000 δρχ. Τά εργα ταυτα, έν συνεχεί~ του κατα
σκευασθέντος μεγάλου άρδευτικου φράγματος είς τόν 

'Αχελώον, άποτελουν τήν άπαρχήν άξιοποιήσεως των πε

διάδων 'Αγρινίου καί Μεσολογγίου, έκτάσεως 400.000 
στρεμμάτων, τών δποίων ή οίκονομία είναι σήμερον άρκε

τά καθυστερημένη. 

»6. 'Η εναρξις τής κατασκευής τών αναχωμάτων του 
ποταμου Καλαμa, έν συνδυασμφ μετά τής ύπό του στρατου 

κατασκευασθησομένης νέας κεντρικής κοίτης του ποτα

μου. · Η γεωργική παραγωγή τής περιοχής ταύτης, έκτά
σεως 50.000 στρεμμάτων, καταστρέφεται σχεδόν καθ' 

εκαστον ετος ύπό τών πλημμυρών καί ή έν γένει οίκονομία 

τής περιοχής εύρίσκεται είς άθλίαν κατάστασιν. VΗδη άρ

χίζει τό στάδιον τής άντιπλημμυρικής προστασίας καί 

έξακολουθεί ή σύνταξις τής μελέτης διά τήν καθολικήν 
άποστράγγισιν καί άρδευσιν τής περιοχής. 

»7. ·Η κατασκευή συμπληρωματικών εργων προστασί
ας του ποταμου Μόρνου, προϋπολογισμου 2.000.000 δρχ., 
ι'iτινα θά βελτιώσουν τήν σήμερον ύφισταμένην κατάστα

σιν. 

»8. • Η κατασκευή τής γεφύρας έπί του χειμάρρου Ξάν
θης παρά τά χωρία Σούνιον καί ·Αμαξάδες, προϋπολογι

σμου 1.000.000 δρχ. έξυπηρετουσα έπικοινωνίαν τών κα
τοίκων των εκατέρωθεν του χειμάρρου περιοχών. 

»9. Μικρότερά τινα εργα, ώς του χειμάρρου Θεσπρωτι
κου Πρεβέζης, θά βελτιώσουν σημαντικώς τήν οίκονομίαν 

τών περιοχών δπου θά κατασκευασθώσιν. 

»'Εκτός δμως των νέων αύτών εργων, ή πραγματοποίη

σις του προγράμματος τών συνεχιζομένων εργων συνεχίζε

ται μέ ταχύν ρυθμόν, διά τήν εγκαιρον αποπεράτωσίν των 

καί τήν έν γένει συμβολήν των είς τήν άνάπτυξιν τής έθνι

κής οίκονομίας. 

»Διά του προγράμματος τούτου συνεχίζεται ή κατα

σκευή των ύπό άποπεράτωσιν μεγάλων aρδευτικών φραγμά

των έπί τών ποταμών 'Αξιου, 'Αλιάκμονος καί 'Αχελώου, 
τό εργον τής σήραγγος Κάρλας Θεσσαλίας, μήκους 10 
χλμ. περίπου, διά του δποίου θά έπιτευχθή ή άποξήρανσις 

τής λίμνης Κάρλας καί ή άξιοποίησις δλης τής Παρακαρ

λίου περιοχής, έκτάσεως 160.000 στρεμμάτων, τό εργον 
τής σήραγγος Λαψίστης 'Ηπείρου, διά του δποίου θά άπο

στραγγισθώσιν 25.000 στρέμματα, περατούμενον πρό του 
χειμώνος. 

»'Ομοίως τά άντιπλημμυρικά εργατών ποταμών Στρυ

μόνος, Νέστου, Χαβρία, Χαλκιδικής, Παλαιοποτάμου Κα

στοριάς, χειμάρρου 'Αλμωπίας, τά άρδευτικά δίκτυα τών 

πεδιάδων Σερρών καί Δράμας, τά μεγάλα aντιπλημμυρικά 

εργα του 'Έβρου, τά όποία θά συμπληρωθουν κατά τό τρέ

χον ετος δι' άποστραγγιστικών δικτύων, τά εργα Πηνειου 

'Ηλείας, Εύρώτα, v Ανω Μεσσηνίας, Πλατανιd-Κολυμπα

ρίου Κρήτης, 'Αροανίου Καλαβρύτων καί άλλων διαφό

ρων χειμάρρων τής χώρας. 
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»'Εκ παραλλήλου, συνεχίζεται ή έκπόνησις μελετών 

τών μεγάλων καί μικρών έγγειοβελτιωτικών εργων εΙς τρό

πον rοστε νά καταστή δυνατός ό προγραμματισμός τής κα

τασκευής των κατά τό έρχόμενον ετος. 

>>'Η έν γένει πορεία τοϋ προγράμματος έγγειοβελ τιωτι

κών εργων κατά τό λήξαν τετράμηνον ύπήρξεν ίκανοποιη

τική, καθ ' δσον, μολονότι πρόκειται περί περιόδου δυσμε

νοϋς διά τήν έκτέλεσιν ύδραυλικών εργων, έπραγματοποιή

θησαν έργασίαι αξίας 40.000.000 περίπου δρχ. » . 

Δύο, έξάλλου, ήμέρες αργότερα, δ ύπουργός Συγ

κοινωνιών καί Δημοσίων νΕργων, Γ. Ράλλης, ανα

κοίνωσε τήν έκτέλεση, στή διάρκεια του δεύτερου 

έξαμήνου του ετους 1956, λιμενικών εργων αξίας 
23.925.000 δρχ . καί, αντίστοιχα, 100.470.154 δρχ. έκ 

των προϋπολογισμών των κατά τόπους λιμενικών 

ταμείων. 

9 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1957 

'Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Χιούμπερτ Χάμ

φρεϋ, πρόεδρος τής ύποεπιτροπής γιά τήν 'Εγγύς 

'Ανατολή τής 'Επιτροπής 'Εξωτερικών 'Υποθέσε

ων τής Γερουσίας των ΗΠΑ, έπισκέπτεται τήν 'Ελ

λάδα καί συναντάται μέ τόν Κ. Καραμανλή. 

Στή διάρκεια, έξάλλου, δμιλίας του στό Προπέλ

λερ Κλάμπ, δ 'Αμερικανός πολιτικός τόνισε iδιαίτε

ρα: 

«'Η ·Ελλάς δύναται νά διαδραματίση σημαντικόν ρό

λον, δχι μόνον εΙς τό ΝΑΤΟ, αλλά καί εΙς τήν Μέσην 

'Ανατολήν . Πρός αύτήν τρέφουν αΙσθήματα φιλίας πολλά 

αραβικά κράτη τής Μέσης 'Ανατολής, ή δέ 'Ελλάς εχει 

έκτεταμένα συμφέροντα εΙς τήν έν λόγφ περιοχήν . Μετά 

μεγάλης χαράς ανέγνωσα τό ανακοινωθέν, τό όποίον έξέ

δωσεν ή ελληνική Κυβέρνησις καί ό πρεσβευτής κ. Ρί

τσαρντς έπί τοϋ Δόγματος 'Αιζενχάουερ. 'Ε ψήφισα ύπέρ 

τοϋ Δόγματος ' Αιζενχάουερ, διότι τό θεωρώ ούχί ώς όργα

νον έπιβολής, αλλ' ώς μέσον συνεργασίας . Αί Ήνωμέναι 

Πολιτείαι ούδενός έπιθυμοϋν νά κυριαρχήσουν, γνωρίζω 

δέ δτι οϋτε καί ή 'Ελλάς έπιθυμεί τοϋτο . 'Εκείνο τό όποίον 

θέλουν αί ' Ηνωμέναι Πολιτείαι -καί τό όποίον θέλει καί 

ή 'Ελλάς, καθ' δσον γνωρίζω- εiναι νά συνεργασθοϋν 

μετά φίλων έθvών έναντίον ενός κοινοϋ κινδύνου . 'Ο κίν
δυνος αύτός δέν συνίσταται μόνο εΙς τό ένδεχόμενον έπιθέ

σεως καί έπιβουλής. Συνίσταται, έπίσης, εΙς τήν ενδειαν, 

τάς ασθενείας καί τήν οΙκονομικήν καθυστέρησιν. Αί 

' Ηνωμέναι Πολιτείαι ένδιαφέρονται νά βοηθήσουν τούς 

λαούς, ωστε νά καταστή δυνατόν νά βοηθήσουν πλέον εαυ

τούς - έπιθυμοϋν νά τούς βοηθήσουν νά άμυνθοϋν καί 

ανυψώσουν τό βιοτικόν των έπίπεδον. Πάντα ταϋτα ασφα

λώς δύνανται νά έπιτευχθοϋν liνευ καταδυναστεύσεως, ού

δαμοϋ δέ δύναταί τις νά άνεύρη καλυτέραν άπόδειξιν από 

τήν 'Ελλάδα». 

10 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1957 

'Από τό Πολιτικό Γραφείο έκδίδεται ή ακόλουθη 

ανακοίνωση: 

«Οί άρχηγοί τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων κ.κ. Βε

νιζέλος καί Παπανδρέου έπεσκέφθησαν εΙς τό Πολιηκόν 

Γραφείον τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν 

παρισταμένου καί τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. 

'Αποστολίδου καί έξέθεσαν τάς άπόψεις των. 

>>'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν δτι, δπως 

ήδη ανεκοίνωσεν, εiναι πρόθυμος νά τούς ένημερώση έπί 

τοϋ Δόγματος 'Αιζενχάουερ, καθώς καί έπί τών {iλλων 

έθνικών θεμάτων έντός τών προσεχών ήμερών. 

»Συνεφωνήθη, έπίσης, δτι, έάν έκ τής συζητήσεως δια

πιστωθή από κοινοϋ ή ανάγκη συγκλήσεως έκτάκτου συνό

δου τής Βουλής πρός συζήτησιν τών έθνικών θεμάτων, ή 

Κυβέρνησις δέν θά εlχεν εΙς τοϋτο άντίρρησιν». 

'Η συνάντηση του πρωθυπουργοί! μέ τούς δύο 

ήγέτες του κόμματος τής αξιωματικής αντιπολιτεύ

σεως ακολούθησε χρονικά τήν άνοδο των τελευταί

ων στά 'Ανάκτορα, δπου είχαν έκθέσει στό βασιλέα 

τίς απόψεις τους γιά τήν ανάγκη συγκλήσεως τής 

Βουλής σέ εκτακτη σύνοδο, προκειμένου νά συζητη

θοuν τά θέματα τής έξωτερικής πολιτικής, νά τροπο

ποιηθεί δ έκλογικός νόμος καί, στή συνέχεια, νά 

σχηματιστεί ύπηρεσιακή Κυβέρνηση μέ τήν έντολή 

νά προχωρήσει στή διενέργεια έκλογών. Μετά τήν 

ακρόαση, δ βασιλεύς κάλεσε σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό . 'Η σχετική κυβερνητική ανακοίνωση 

αναφέρει : 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ανελθών χθές τήν εσπέ

ραν εΙς τά 'Ανάκτορα ένημερώθη ύπό τοϋ βασιλέως έπί τοϋ 

διαβήματος τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων. 

»Οί Φιλελεύθεροι έζήτησαν εκτακτον σύγκλησιν τής 

Βούλής διά δύο λόγους : Πρώτον, διά νά συζητηθή ή συμ

μετοχή τής ' Ελλάδος εΙς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ καί δεύ

τερον, διά νά ψηφισθή έκλογικός νόμος . 

>>'Επί τοϋ πρώτου θέματος ή Κυβέρνησις εδωσε δημο

σίως πλήρεις έξηγήσεις. Παρά ταϋτα, έφ' δσον οί άρχηγοί 

τών Φιλελευθέρων έπιμένουν δτι δέν εχουν πλήρως διαφω

τισθή, ή Κυβέρνησις έντός τών ή μερών θά τούς ένημερώση 

διά τοϋ άρμοδίου ύπουργοϋ. 

»'Εάν δέ μετά τήν ένημέρωσιν διαπιστώση τήν άνάγ

κην δημοσίας συζητήσεως, θά άντιμετωπίση περίπτωσιν 

έκτάκτου συγκλήσεως τής Βουλής. 

>>Τοϋτ' αύτό Ισχύει καί διά τόν έκλογικόν νόμον έάν 

ύπάρξη έπ' αύτοϋ σύμπτωσις άπόψεων, ώς τοϋτο liλλωστε 

έδηλώθη καί πρό τής διακοπής τών έργασιών τοϋ Σώματος 

πρός τό κόμμα τών Φιλελευθέρων διά τοϋ προέδρου τής 

Βουλής». 

Τήν έπομένη, 11 Μαtου, δ πρωθυπουργός ένημέ
ρωσε τόν αρχηγό τής ΕΠΕΚ, Σ. Παπαπολίτη, ένώ δ 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας, 

έξήγγειλε παράλληλο πρόγραμμα συστηματικής ένη
μερώσεως των ήγετών των κομμάτων τής αντιπολιτεύ

σεως. 

Μετά τή συνάντησή τους μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

οί συναρχηγοί τοϋ κόμματος των Φιλελευθέρων 

αποφάσισαν νά ματαιώσουν τήν όργάνωση λαϊκών 
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συγκεντρώσεων στήν ' Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη . 

τέλος, μέ ανακοίνωσή της, στίς 14 Μαίου, ή Κυ
βέρνηση επιβεβαίωσε τήν εκτακτη σύγκληση τής 

Βουλής καί aπέστειλε, μετά aπό συνεργασία του 

πρωθυπουργου μέ τόν πρόεδρο τής Βουλής, τό σχε

τικό διάταγμα γιά ύπογραφή aπό τό βασιλέα . 'Έγκυ

ροι πολιτικοί κύκλοι ύπογράμμιζαν δτι ή aπόφαση 

γιά τή σύγκληση τής Βουλής, ανεξάρτητα καί πέρα 

aπό τήν ενημέρωση των aρχηγών τής aντιπολιτεύ

σεως, έξέφρασε τήν έπιθυμία τής Κυβερνήσεως νά 

τεθει τέρμα στήν προσπάθεια μερίδας τής aντιπολι

τεύσεως νά προκαλέσει, μέ aφετηρία κρίσιμα εθνικά 

θέματα, δημαγωγικό θόρυβο σέ βάρος των γενικότε

ρων συμφερόντων τής χώρας. 

'Από τήν πλευρά τής aντιπολιτεύσεως, ό συναρ

χηγός των Φιλελευθέρων Σ. Βενιζέλος, σέ όμιλία του 

στό 'Ηράκλειο, aφου fίλεγξε μέ αuστηρές εκφράσεις 

τήν Κυβέρνηση, ύποστήριξε δτι, μετά τήν προσφυγή 

του, aπό κοινου μέ τόν Γ . Παπανδρέου, στό βασιλέα 

καί τήν επίκληση τής επεμβάσεώς του, ό τελευταιος 

aνταποκρίθηκε θετικά καί άσκησε πίεση στόν πρω

θυπουργό, «Εξαναγκασθέντα» νά δεχτει τόν κοινο

βουλευτικό ελεγχο. Σέ aπάντηση, ό Κ. Καραμανλής 

εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

« ·Ο κ. Βενιζέλος, εύρισκόμενος εlς Κρήτη ν, εί

πεν, ώς συνήθως, πράγματα dνάκριβή καί dδιάκριτα, 
dναμείξας καί πάλιν, ώς μή ώφειλε, τόν dνεύθυνον 

'Άρχοντα εlς τάς πολιτικάς διαμάχας. 'Όσον dφορa 

τούς χαρακτηρισμούς του διά τήν Κυβέρνησιν πε

ριττεύει οίαδήποτε aπάντησις, δεδομένου δτι ό έλ

ληνικός λαός γνωρίζει, aπό έτων, έμέ δσον καί τούς 

aντιπάλους μου». 

Σέ aπάντηση καί νέας παρεμφερους δηλώσεως 

του Σ. Βενιζέλου στά Χανιά, ό πρωθυπουργός εκαμε, 

στίς 20 Μαίου, τήν aκόλουθη συμπληρωματική επι
σήμανση: 

«Δέν έμέμφθη κανείς τόν κ. Βενιζέλον διά τάς 

γνώμας, τάς όποίας ύπέβαλεν εlς τόν 'Ανώτατον 

v Αρχοντα. Άλλά διότι έτόλμησε νά δηλώση, dνα

κριβως καί κατά παράβασιν τής έπιβαλλομένης τά

ξεως, δ τι ό Ά νώτα τος 'Άρχων τάς υίοθέτησε». 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

' Ο Κ. Καραμανλής ανακοινώνει τό νέο πενταετές 

πρόγραμμα έξηλεκτρισμου τής ·Ελλάδος, τό όποιο 

χαρακτηρίζεται ώς τό σημαντικότερο παραγωγικό 

πρόγραμμα πού εχει aναληφθει ποτέ στή χώρα. 

Συγκεκριμένα, στό πλαίσιο του νέου προγράμμα

τος, θά έπενδυθουν ως τό 1961, 4.026 έκατ. δρχ . καί 

θά έξασφαλιστει ή aποπεράτωση η κατασκευή 6 με
γάλων ήλεκτρικών εργοστασίων (Μέγδοβας, Πτολε

μα"fδα, 'Έδεσσα, Λουρος), συνολικής ίσχύος 318.000 

κιλοβάτ, εναντι 180.000 κιλοβάτ σημερινών, ή ϊδρυ
ση 22 νέων ύποσταθμών, εναντι ίσαρίθμων σημερι
νών, ή κατασκευή 900 χιλιομέτρων νέων γραμμών 
μεταφοράς εναντι 1300 σημερινών καί ή μελέτη τών 
εργων του' Αχελώου, μέ πρόβλεψη ενάρξεως τής κα

τασκευής τους στή διάρκεια του 1961. Μέ τά νέα 
εργα ή έτήσια ήλεκτροπαραγωγή τής ΔΕΗ aπό 830 
έκατ. κιλοβάτ θά φθάσει τά 2300 έκατ., fίτοι θά τρι
πλασιαστει, θά αuξηθει κατά 100% ό aριθμός των 
ήλεκτροφωτισμένων κωμοπόλεων καί χωρίων, θά 

έπεκταθει ό εξηλεκτρισμός στά νησιά, τά όποια aπό 

τήν Ι η 'Ιουλίου θά περιληφθουν στό ένιαιο τιμολό

γιο ήλεκτρικής ενέργειας, καί ή ·Ελλάδα θά είναι ή 

πρώτη χώρα στόν κόσμο μέ ένιαία τιμή ήλεκτρικου 

ρεύματος. 

Τό πλήρες κείμενο τών ανακοινώσεων του πρω

θυπουργου εχει ώς έξής : 

«Κατά τήν παρελθοίJσαν έβδομάδα έσχον έπανει

λημμένας συνεργασίας μετά τοίJ ύπουργοίJ τοίJ 'Εμ

πορίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρα, έπί του 

καταρτισθέντος ύπό τής ΔΕΗ πενταετους προγράμ

ματος έξηλεκτρισμου, τό όποίον ούτος εlσηγήθη 

χθές καί εlς τήν ΟΙκονομική ν έξ ύπουργων 'Επιτρο

πή ν, ifτις καί τό ένέκρινε. 

>Πό έγκριθέν πρόγραμμα έξηλεκτρισμου, διά του 

όποίου προβλέπεται ή έπένδυσις 4026 έκατ. δρχ. εlς 

έργα παραγωγής, μεταφορaς, καί διανομής τής ηλε

κτρικής ένεργείας, είναι τό μεγαλύτερον aπό aπόψε

ως ϋψους καί ί'σως τό σημαντικότερον aπό aπόψεως 

παραγωγικής πρόγραμμα τοίJ όποίου έπεχειpήθη ή 

έφαρμογή εlς τήν χώραν. 

»·Η Κυβέρνησις έπιδιώκει βασικως, διά τής έκτε

λέσεως του προγράμματος έξηλεκτρισμου, νά έξα

σφαλίση τήν πρωταρχικήν προϋπόθεσιν τής περαι

τέρω βιομηχανικής καί γεωργικής μας αναπτύξεως. 

Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, είναι καί τό θεμελιωδες 

τουτο πρόγραμμα έντεταγμένον εlς τό γενικώτερον 

σχέδιον παραγωγικής κινητοποιήσεως τής χώρας. 

»Τό πρόγραμμα προβλέπει τήν διάθεσιν 2200 
έκατ. δρχ. πρός έκτέλεσιν των κάτωθι έργων παρq

γωγής καί μεταφορaς: 

»α. 'Αποπεράτωσις ύδροηλεκτpικου έργοστασί

ου Μέγδοβα 80.000 κιλοβάτ. 
»β. Άποπεράτωσις θερμικου έργοστασίου Πτο

λεμαΊδος 70.000 κιλοβάτ. 
»γ. Προσθήκη νέας ύδροηλεκτρικής μονάδος εlς 

τόν Μέγδοβα 40.000 κιλοβάτ. 

»δ. Κατασκευή νέου ύδροηλεκτρικου έργοστασί

ου παρά τήν 'Έδεσσαν 25.000 κιλοβάτ. 

»ε. Κατασκευή δευτέρας μονάδος εlς ΠτολεμαΊδα 

έξ 100.000 κιλοβάτ. 
»στ. Κατασκευή τρίτης μικρaς μονάδος εlς τόν 

Λουρον 3.000 κιλοβάτ. 
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>>ζ. Μελέτη ύδροηλεκτρικου έργου 'Αχελώου, 

του δποίου ή έναρξις έκτελέσεως προβλέπεται περί 

τό τέλος τής πενταετίας. 

>>η. Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ύψηλής τά

σεως τών 150.000 βόλτ πρός δλοκλήρωσιν του έθνι
κου δικτύου έξ 900 χιλιομέτρων έναντι 1300 ύψιστα
μένων σήμερον. 

>>θ. Κατασκευή 22 νέων ύποσταθμών, έναντι Ισα
ρίθμων ύφισταμένων σήμερον, 

>>Διά τών έργων τούτων, τά όποία θά έκτελεσθουν 

έντός τής πενταετίας του 1957-61, πλήν του 'Αχελώ
ου, του δποίου ή έναρξις κατασκευής θά συμπέση μέ 
τό τελευταίον έτος, θά προστεθουν 318.000 νέα κιλο
βάτ είς τά σήμερον 180.000 Ίjδη ύπό τής ΔΕΗ έγκα
τεστημένα. 

>> "Ωστε, ένώ σήμερον ij ΔΕΗ ε{ναι είς θέσιν νά 
παρέχη 830 έκατ. κιλοβατώρας έτησίως, τό 1961 ij 
ποσότης αϋτη θά αύξηθή είς 2300 έκατ., δηλαδή σχε
δόν θά τριπλασιασθή. 

>>Διά τήν παραγωγικήν άξιοποίησιν τής τεραστί

ας διά τά έλληνικά μέτρα ηλεκτρικής ένεργείας, τό 

πρόγραμμα προβλέπει δαπάνη ν 750 έκατ. δρχ., άφ' 
ένός μέν διά τήν άνακαίνισιν τών δικτύων τών έξα
γορασμένων έπιχειρήσεων, άφ' έτέρου δέ διά τήν 

έπέκτασιν τών πρωτευόντων καί δευτερευόντων δι

κτύων διανομής πρός έξυπηρέτησιν νέων οίκισμών 

είς δλους τούς νομούς τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος. 

Θά έπέλθη, οϋτως, aύξησις κατά 100% του άριθμου 
τών σήμερον ηλεκτρικώς έξυπηρετουμένων κωμοπό

λεων καί χωρίων. 

>>Προβλέπεται, φυσικά, έπιπλέον του ώς άνω πο

σου, ij διάθεσις τών άπαιτουμένων διά τήν δλοκλή
ρωσιν έντός του προσεχους έτους τής Ίjδη άρξαμένης 
έξαγορfiς τών ύπερτριακοσίων άνά τήν ηπειρωτική ν 

'Ελλάδα ηλεκτρικών έπιχειρήσεων. 

>> 'Η Κυβέρνησις, διεπομένη ύπό τής άντιλ ή ψεως, 
κατά τήν δ ποίαν δένε{ ναι έπιτετραμμένον νά ύστερή

ση ή νησιωτική 'Ελλάδα είς τήν άπόλαυσιν ένός 

βασικής παραγωγικής καί έκπολιτιστικής σημασίας 

άγαθου, άπεφάσισεν δ πως άπό 1 ης 'Ιουλίου έπεκτα
θή ij ίσχύς του ένιαίου τιμολογίου ηλεκτρικής ένερ
γείας καί είς άπάσας τάς νήσους. Οϋτω, άπό τής ijμε

ρομηνίας ταύτης, ij Έλλάς θά εlναι ij πρώτη χώρα 
του κόσμου είς τήν όποία ν θά ίσχύη ένια ία τιμή ηλε

κτρικου ρεύματος. 

>> Τό πρόγραμμα προβλέπει τήν έντός πενταετίας 
διάθεσιν 420 έκατ. δρχ. διά τόν προοδευτικόν έξηλε
κτρισμόν τών νήσων. Οϋτως, είς πρώτον μέν στάδιον 

θά έπιδατηθουν αί ύφιστάμεναι έπιχειρήσεις διά τήν 

παροχή ν εύθηνου ρεύματος, είς δεύτερον δέ στάδιον 

θά άρχίση ij έξαγορά τών έπιχειρήσεων τούτων, ό 
έκσυγχρονισμός των καί ή έπέκτασις τών δικτύων. 

>>Εiδικόν πρόγραμμα έπενδύσεων προβλέπεται 

διά τάς νήσους, τών όποίων τά ηλεκτρικά συστήματα 

πρέπει νά όργανωθουν η ν' άναδιοργανωθουν έπί 

όρθολογικής βάσεως. 

>> Τό πρόγραμμα προβλέπει, φυσικά, δαπάνας καί 
διά βοηθητικά έργα μέχρι καί τής χρηματοδοτήσεως 

τών έσωτερικών έγκαταστάσεων. 'Επί πλέον, προ

βλέπει τά άναγκαιουντα κεφάλαια κινήσεως ώς καί 

τ' άπαιτούμενα διά τήν έξυπηρέτησιν τών ύπό τής 

ΔΕΗ άναληφθεισών καί άναληφθησομένων δανεια

κών ύποχρεώσεων. 

>>Τό άπαιτούμενον διά τήν χρηματοδότησιν του 

προγράμματος ποσόν τών 4026 έκατ. δρχ. έχει έξα
σφαλισθή έκ τών κάτωθι πηγών: 

>>α 'Εκ τών ίδίων τής ΔΕΗ διαθεσίμων, Ίjτοι έκ 

τών μετά τήν άφαίρεσιν τών δαπανών διοικήσεως καί 

έκμεταλλεύσεως κατά τήν πενταετίαν περισσευμά

των της, δρχ. 1956 έκατ. 
>>β 'Εκ του προϋπολογισμου δημοσίων έπενδύ

σεων καί έπανορθώσεων δρχ. 950 έκατ. 
»γ 'Εξ Ίjδη συναφθέντων δανείων -γαλλικαί, 

γερμανικαί καί έλβετικαί πιστώσεις, ώς καί αί έκδιδό

μεναι πρός έξαγοράν τών έπιχειρήσεων δμολογίαι 

-έκ δρχ. 950 έκατ. 
>>δ 'Εκ συναφθησομένων κατά τήν διάρκειαν τής 

πενταετίας δανείων 530 έκατ. δρχ. 
>>Ούτω κατά τό έτος 1961 -καθ' δ θά έχη πρα

γματοποιηθή ό μέγιστος ύπό τής ΔΕΗ δανεισμός -ij 
οίκονομική κατάστασις τής έπιχειρήσεως θά παρου

σιάζη είκόνα έξαιρετικής οΙκονομικής ύγείας. Πρά

γματι, κατά τό έτος τουτο, τό σύνολον του ένεργητι

κου τής ΔΕΗ θά άνέρχεται είς 7835 έκατ. δρχ., έκ 
τών όποίων τά 6511 έκατ. θά ε{ναι ϊδια αύτής κεφά
λαια, μόνον δέ 1324 έκατ. θά εlναι δανειακά. 

>>Εlναι περιττόν νά έξηγηθή δτι τοιαύτη σχέσις 
μεταξύ δανειακών καί ίδίων κεφαλαίων εlναι διά τήν 

'Ελλάδα πρωτοφανής. Είδικώς μάλιστα, προκειμέ

νου περί έπιχειρήσεως κοινής ώφελείας διανυούσης 

τό στάδιον τής έντατικής της άναπτύξεως, ή τοιαύ

της άναλογία άποδεικνύει τήν οίκονομικήν εύρω

στίαν τής ΔΕΗ καί έπιτρέπει τήν πλέον αίσιόδοξον 

πρόβλεψιν διά τόν περαιτέρω έξηλεκτρισμόν τής 

χώρας. 

>>'Η Κυβέρνησις, άποφασισμένη νά προχωρήση 

εlς τήν άξιοποίησιν τών πλουτοπαραγωγικών πηγών 

καί του πλεονάζοντος έργατικου δυναμικου τής χώ

ρας, έκρινεν δτι d5φειλε, πρωτίστως, νά έξασφαλίση 

aφθονον καί εύθηνήν κινητήρων δύναμιν, διαθέσι

μον είς κάθε σημείον τής χώρας, δπου αϋτη Ίjθελε 

ζητηθή. Μέ τά 2300 έκατ. κιλοβατώρας τάς δποίας θά 
μfiς έξασφαλίση ή έκτέλεσις του προγράμματος, θά 

δυνηθώμεν νά άναπτύξωμεν ύπό δρους συναγωνιστι

κούς τήν έλληνικήν -καί εlδικώτερον τήν έπαρχια

κήν- βιομηχανίαν, νά άρδεύσωμεν μεγάλας έκτά

σεις καί νά καταστήσωμεν έντατικωτέραν καί συνε

πώς άποδοτικωτέραν τήν καλλιέργειαν. 
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>>Τό πρόγραμμα, μολονότι προτάσσον τήν ίκανο

ποίησιν τών άναγκών τής παραγωγής, άποβλέπει, 

παραλλήλως, καί εiς τόν έκπολιτισμόν τής έλληνι

κής ύπαίθρου διά τής δημιουργίας άνωτέρων συνθη

κών διαβιώσεως εiς τόν άγροτικόν πληθυσμόν. 

>>'Η Κυβέρνησις εlναι βεβαία δτι ό έλληνικός 

λαός θά έκτιμήση τήν καταβαλλομένη ν προσπάθειαν 

καί θά συμβάλη εiς τήν έπιτυχίαν ένός έργου τό 

όποίον εlναι προωρισμένον νά έπιδράση άποφασι

στικώς έπί τής iδίας αύτοί5 έξελίξεωφλ 

13 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1957 

Ύπό τήν Προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συνέρχε
ται ή εξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτροπή καί εξετά

ζει, σέ τετράωρη σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τών 

ύπουργών Συντονισμοϋ, Δικαιοσύνης, Οίκονομικών, 

'Εμπορίου καί άνευ Χαρτοφυλακίου, τό θέμα τοϋ 

ενοικιοστασίου. 

Σύμφωνα μέ τίς πρώτες πληροφορίες, μετά άπό 

είσήγηση τοϋ ύπουργοϋ Δικαιοaύνης, Κ. Παπακων
σταντίνου, άποφασίστηκε ή παράταση τοϋ ενοικιο

στασίου ως τό τέλος Σεπτεμβρίου 1959 καί ή αύξηση 
τών ενοικίων κατά 20%, ενώ γιά τά καταστήματα 
προβλέπεται ό καθορισμός μεγαλύτερου ποσοστου 

αύξήσεως. Σύμφωνα, εν τούτοις, μέ νεώτερη ύπεύθυ
νη κυβερνητική άνακοίνωση, δέν θά ληφθεί άπό τό 

'Υπουργικό Συμβούλιο όποιαδήποτε όριστική άπό

φαση προτου ό πρωθυπουργός δεχτεί τούς εκπροσώ

πους τών εκμισθωτών ίδιοκτητών καί τών μισθωτών 

καί άκούσει τίς άπόψεις τους. 

15 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

Ό Κ. Καραμανλής, μετά άπό πρόσκληση τοϋ Π. 

Μποδοσάκη-' Αθανασιάδη, παρακάθεται σέ πρόγευ

μα πρός τιμή του "Άλφρεντ Κρούπ, ό όποίος συμ

πράττει στήν εκτέλεση τών εργων στήν Πτολεμαίδα 

καί τή Λάρυμνα. ·Ο Γερμανός μεγαλοβιομήχανος εύ

χαρίστησε τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό γιά τήν τιμη

τική παρουσία του καί, άφοϋ εξήρε τήν μεταπολεμι

κή άνοδική πορεία τής 'Ελλάδος, εξέφρασε τήν επι

θυμία του νά μελετήσει εκτενέστερα τά θέματα πού 

άφορουν τήν άνασυγκρότησή της. 

18 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

Μετά άπό συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό Κ. 

Καραμανλή, παρουσία καί του δημάρχου 'Αθηναί

ων, Π. Κατσώτα, προέδρου τής Κεντρικής 'Επιτρο

πής Δήμων καί Κοινοτήτων, ό ύπουργός τών 'Εσω

τερικών, Δ. Μακρής, εξαγγέλλει σειρά κυβερνητι

κών μέτρων γιά τήν οίκονομική ενίσχυση τών Δή

μων τής χώρας. 

Συγκεκριμένα, μέ βάση τά πορίσματα του τελευ-

ταίου συνεδρίου τών Δήμων τής χώρας, συστάθηκαν 

δύο επιτροπές στά πλαίσια τής εργασίας τών όποίων 

προέκυψαν όλοκληρωμένες διαπιστώσεις σχετικά μέ 

τή γενική κατάσταση τών δημοτικών προϋπολογι

σμών, τήν είσπραξη ύφιστάμενων πόρων, καθώς καί 

μέ τήν εκτέλεση τών δημοτικών τεχνικών εργων. 

20-24 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1957 

Σέ εφαρμογή του άπό 18ης Μαίου 1957 Διατάγμα
τος <<περί εκτάκτου συγκλήσεως», συνέρχεται ή Βου

λή σέ εκτακτη σύνοδο, προκειμένου νά συζητήσει, 

μετά άπό επίμονη άξίωση τής άντιπολιτεύσεως, με

ταξύ άλλων, τό θέμα κυρίως τής προσχωρήσεως τής 

·Ελλάδος στό Δόγμα 'Αιζενχάουερ. Μέ άφορμή τήν 

πενθήμερη συζήτηση, ή Κυβέρνηση εθεσε πολιτικό 

ζήτημα, τό όποίο συνεπαγόταν τή γενίκευση καί άκό

μη τή συγκατάθεση τής Βουλής γιά τόν τερματισμό 

τής εκτακτης συνόδου. Πράγματι, μέ τήν περαίωση 

τής πενθήμερης συζητήσεως καί τήν παροχή ψήφου 
έμπιστοσύνης, κηρύχθηκε καί ή λήξη τών εργασιών 

τής εκτακτης συνόδου τής Δ' περιόδου τής Βουλής. 

Εύθύς μετά τή σύγκληση του Σώματος, ελαβε 

πρώτος τό λόγο ό Κ. Καραμανλής: 

«Κύριοι βουλευταί, 

>>Πρό δύο έβδομάδων ή Κυβέρνησις είσηγήθη τήν λή

ξιν τών έργασιών τής τακτικής συνόδου τής Βουλής. Ή 
άντιπολίτευσις, μολονότι δεχομένη δτι ή λήξις τής συνό

δου έγένετο κατά τρόπον συνταγματικόν, διετύπωσε τήν 

άποψιν, δτι έπεβάλλετο ή παράτασίς της διά νά συζητη

θουν ώρισμένα θέματα έξωτερικής πολιτικής, τά δποία 

προέκυψαν μετά τήν διακοπή ν τών έργασιών του Σώματος. 

»'Η Κυβέρνησις, μ ή έπιθυμουσα νά δημιουργηθή ή έν

τύπωσις δτι άποφεύγει τόν έλεγχο ν, έκάλεσε τήν παρουσαν 

έκτακτο ν σύνοδο ν τής Βουλής είς τρόπον wστε νά δώση είς 

τήν άντιπολίτευσιν τήν εύκαιρίαν νά φέρη πρός συζήτησιν 

τά θέματα αύτά καί νά άσκήση έλεγχον έπί τής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεως. 

»'Εκείνο τό δποίον άπομένει, ι]δη, εlναι δ καθορισμός 

τής διαδικασίας, μέ τήν δποίαν θά διεξαχθή ή συζήτησις. 

Ή άποψίς μου εlναι δτι, έφ' δσον ή Κυβέρνησις συνεκά

λεσε τήν Βουλήν, πρόθυμος νά δεχθή συζήτησιν έπί τών 

θεμάτων έκείνων διά τά δποία ένδιαφέρεται ή άντιπολίτευ

σις, θεμάτων διά τά δποία ή άντιπολίτευσις διετύπωσε βα

ρυτάτας κατηγορίας κατά τής Κυβερνήσεως, ή γνώμη, λέ

γω, τής Κυβερνήσεως εlναι δτι θά πρέπει νά άκολουθήσω
μεν τήν διαδικασίαν τής καταθέσεως προτάσεως δυσπιστί

ας άπό μέρους τής άντιπολιτεύσεως. 

»Διά του τρόπου αύτου θά καταστή δυνατόν, άφ' ένός 

μέν νά διεξαχθή ή συζήτησις έπί η] βάσει διαqικασίας 

προβλεπομένης άπό τόν Κανονισμόν, άφ ' έτέρου δέ, διά 
νά εlναι συνεπής ή άντιπολίτευσις πρός έαυτήν, έφ' δσον 

έπί ήμέρας τώρα διατυπώνει κατηγορίας εiς βάρος τής Κυ

βερνήσεως». 

Μετά τόν πρωθυπουργό, ζήτησε τό λόγο ό συ

ναρχηγός τών Φιλελευθέρων, Σ. Βενιζέλος: 
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«Κύριε πρόεδρε, θά ijθελον νά aπαντήσω εiς τόν κ. πρό

εδρον τής Κυβερνήσεως, διά νά εϊπω δτι οuδείς εξ ήμών 

ήμφισβήτησε τήν συνταγματικότητα του κλεισίματος τής 

Βουλής. 'Απλώς ιiπεκαλέσαμεν τήν πράξιν ταύτην τής 

Κυβερνήσεως ώς ιiντικοινοβουλευτικήν καί πρέπει νά 

όμολογηθή aπό δλην τήν Έθνικήν 'Αντιπροσωπείαν δτι 

οόδέποτε, επαναλαμβάνω οuδέποτε, aπό του 1950 μέχρι σή
μερον, ή Βουλή εσταμάτησε τάς εργασίας της τήν 12ην 

'Απριλίου . Δηλαδή, έάν ύπολογίσωμεν καί τόν μήνα, τόν 

δποίον εχει δικαίωμα νά πάρη ή Κυβέρνησις διά τήν νέαν 

σύνοδον, θά επηγαίναμεν εiς τάς 15 Νοεμβρίου. Αuτό ήτο 
τό αίτημα τής aντιπολιτεύσεως . Φρονοuμεν δέ δτι, ύπό τάς 

παρούσας συνθήκας, κατά τάς όποίας καί ή ύπογραφή, η 

μάλλον ή pυμφωνία ή όποία εγένετο ώς πρός τό Δόγμα 

'Αιζενχάουερ, επίσης ή συζήτησις, ή όποία διεξήχθη εiς 

τό ΝΑΤΟ, ώς πρός τό Κυπριακόν, ώς καί ή επιστολή τοu 

Τούρκου aντιπροσώπου εiς τά 'Ηνωμένα »Εθνη, διά τής 

δ ποίας κατηγορεί τόν ύπουργόν των 'Εξωτερικών, δ λα αυ

τά νομίζω δτι είναι θέματα, τά όποία πρέπει νά συζητη

θοuν, ενώπιον τής Βουλής . Δέν aρκεί νά ενημερώνεται ή 

aντιπολίτευσις καί μάλιστα κατά τρόπον πλημμελή. Πρέ

πει διά μιάς διεξοδικής συζητήσεως νά ενημερωθή τό 

εθνος όλόκληρον. Αότό είναι τό αίτημά μας . 'Όσον aφορά 

τήν πρότασιν μομφής πρός τήν Κυβέρνησιν, ή aντιπολί

τευσις εκ τής συζητήσεως, ή όποία θά διεξαχθή, θ' ιiπο

φασίση, διότι είναι iδικόν της δικαίωμα, νά ύποβάλη πρό

τασιν μομφής η δχι. 

Κ. Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, έχω νά aπαντήσω. Ή 

aντιπολίτευσις διετύπωσε τήν άποψιν ότι παρίσταται 

aνάγκη έκτάκτου συγκλήσεως τής Βουλής διά νά συζητη

θούν τά έθνικά θέματα καί έπ' αύτού συνεφώνησεν ή Κυ

βέρνησις. »Ηδη, όμως, ή aντιπολίτευσις φέρεται διατεθει

μένη νά συζητήση καί άλλα θέματα, έκτός τών έθνικών. 

»'Υποστηρίζω, λοιπόν, ότι θά ή το σύμφωνος καί πρός 

τούς σκοπούς της ή έκ μέρους της κατάθεσις προτάσεως 

μομφής, aλλ, έφ, όσον, όμως, ή aντιπολίτευσις aρνείται, 

ώς μή ώφειλεν, νά καταθέση πρότασιν δυσπιστίας, ή Κυ

βέρνησις θέτει πολιτικόν ζήτημα. Τοιοτοτρόπως, διευκολύ

νει τήν aντιπολίτεvσιν νά συζητήση όλα έκείνα τά θέματα, 

διά τά όποία ένδιαφέρεται. Ή έννοια τού πολιτικού ζητή

ματος, τό όποίον θέτει ή Κυβέρνησις, περιλαμβάνει καί 

τήν συγκατάθεσιν τής Βουλής όπως εlσηγηθή, άμα πjJ πέ

ρατι τής συζητήσεως έπί του πολιτικού θέματος, τόν τερ

ματισμόν τής παρούσης έκτάκτου συνόδου τής Βουλής. 

'Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του 

πρωθυπουργου καί του συναρχηγου τ&ν Φιλελευθέ

ρων, Γ. Παπανδρέου: 

Γ. Παπανδρέου: Δέν είχομεν, κύριοι βουλευταί, καμμί

αν ιiμφιβολίαν δτι ή Κυβέρνησις θά προσεπάθει μέ κάθε 

τρόπον, ιiφοu εξηναγκάσθη εiς εκτακτον σύγκλησιν τής 

Βουλής, νά συντάμη τάς ήμέρας τής λειτουργίας της, διότι 

φοβείται τήν Βουλήν, καταφεύγει εiς τήν ψήφον τών aρι

θμών καί φοβείται τήν συνέχειαν τοu ιiγώνος. 

Κ. Καραμανλής: 'Όταν ή Κυβέρνησις θέτει πολιτικόν 

ζήτημα, σημαίνει ότι δέν φοβείται ούτε τήν Βουλήν, ούτε 

τόν έλεγχαν τής aντιπολιτεύσεως. 

Γ. Παπανδρέου: 'Εάν ή Κυβέρνησις δέν εφοβείτο τήν 

Βουλήν, δέν θά συνεδύαζε τό πολιτικόν ζήτημα μέ τήν 

aμεσον διακοπή ν τών εργασιών τής Βουλής. 'Εάν ή aπο

ψις του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως ήτο κοινοβουλευτι

κώς βάσιμος, τότε θά βπρεπε νά συνέρχεται ι'iπαξ κατά σύ

νοδον ή Βουλή, νά παρέχη ψήφον εμπιστοσύνης καί νά 

διακόπτη τάς εργασίας της. 

»'Αλλά aποστολή αύτοu τοu βήματος δέν είναι μόνον ό 

λόγος πρός τήν πλειοψηφίαν καί τήν μειοψηφίαν. 'Απο

στολή αύτοu του βήματος είναι ή διαφώτισις του εθνους. 

Καί διά τοuτο, καί δταν ιiκόμη οί aριθμοί αύτής τής αναι

μικής πλειοψηφίας διατηροuνται, τό εθνος διατηρεί τό δι

καίωμα νά διαφωτίζεται aπό του βήματος . 

Κ. Καραμανλής: 'Η έκτακτος σύνοδος τής Βουλής 

ύποτίθεται κατά κανόνα ότι έχει περιωρισμένον χαρακτή

ρα. 'Η Κυβέρνησις, μ ή έπιθυμουσα νά περιορίση τήν συζή

τησιν εlς τά έθvικά θέματα, όπως έζήτησεν ή aντιπολίτευ

σις, θέτει ζήτημα πολιτικόν διά νά εύχεράνη τό έργον τής 

aντιΠολιτεύσεως, έπιθυμούσης νά συζητήση καί άλλα θέ

ματα, έκτός τών έθνικών. 

Γ. Παπανδρέου: 'Ανέρχομαι εiς τό βήμα διά νά διακη

ρύξω δτι aπετέλεσε βαρυτάτην εύθύνην τής Κυβερνήσεως, 

ιiπετέλεσεν ούσιαστικόν πραξικόπημα, ή διακοπή των ερ

γασιών τής Βουλής τήν 13ην 'Απριλίου . Καί σήμερον &κό

μη, έάν μετά μίαν έβδομάδα διακοποuν αί εργασίαι τής 

Βουλής, αύτό θά σημαίνη δτι επί 6 μήνας διακόπτονται αί 
εργασίαι τοu Κοινοβουλίου, επί 6 μήνας διακόπτεται ό 
κοινοβουλευτικός ελεγχος. 

»Ούσία του κοινοβουλευτικοί! πολιτεύματος, κύριοι 

βουλευταί τής πλειοψηφίας, οόσία τοu κοινοβουλευτικοί! 

πολιτεύματος, είναι ό πολιτικός ελεγχος . Καί δταν επί 6 
μήνας διακόπτεται ό κοινοβουλευτικός ελεγχος, καταργεί

ται δ κοινοβουλευτισμός, είναι μορφή δικτατορίας, τήν 

δποίαν δέν ιiναγνωρίζομεν καί εναντίον τής δποίας παλαί

ομεν. 

Κ. Καραμανλής : Είμαι ύποχρεωμένος νά διαμαρτυρηθώ 

έντόνως διά τήν φρασεολογίαν του aξιοτίμου κ. συναρχη

γου τών Φιλελεvθέρων. Γνωρίζει ό κ. συναρχηγός τών Φι

λελευθέρων ότι όταν ή Κυβέρνησις κινήται έντός του συν

τάγματος καί τών νόμων του Κράτους, όπως εlς τήν προ

κειμένην περίπτωσιν, δέν παραβιάζει τό πολίτευμα. Τόπο

λίτευμα παραβιάζουν έκείνοι οί όποίοι, όταν δέν δύνανται 

νά έπιβάλοιJν, ώς μειοψηφία, τάς aπόψεις των, aπειλουν νά 

κινηθουν έκτός του συντάγματος. 'Όταν δεχώμεθα ότι ή 

διακοπή τών έργασιών τής Βουλής γίνεται κατά τρόπον 

συνταγματικόν καί όταν ή σύνοδος τής όποίας έκηρύχθη ή 

λήξις είναι, aπό aπόψεως διαρκείας, aπό τάς μέσας συνό

δους τής τελευταίας πενταετίας, δέν είναι δυνατόν σοβα

ρώς νά lσχυριζώμεθα ότι ή Κυβέρνησις πράττει κάτι τό 

aνώμαλο ν. "Αλλωστε, ή σύνοδος έτερματίσθη εlς μίαν 

έποχήν, κατά τήν όποίαν κατά κανόνα τερματίζονται αί 

τακτικαί σύνοδοι. Ή διάρκεια τών συνόδων τής Βουλής 

κατά τά έτη 1949-1957 έχει ώς έξής: 

»Ετος "Εναρξις Λήξις Διάρκεια 

1949 2. 12.49 23.12.49 21 ήμέραι 
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1950 20. 3.50 30. 6.50 3 μήνες 
/951 31. 10.50 30. 7.51 9 μήνες 
1953 12.12.52 9. 6.53 6 μήνες παρά 4 ήμέραι 
1954 14. 11.53 8. 6.54 7 μήνες παρά 6 ήμέραι 
/955 15.10.54 5. 7.55 9 μήνες παρά 10 ήμέραι 
1956 2. 4.56 3. 7.56 3 μήνες 
1957 15./0.56 3. 5.57 6 μήνες καί 18 ήμέραι 

ι>Μολονότι ή Κυβέρνησις εlσηγήθη τήν λήξιν τής συ

νόδου κατά τρόπον συνταγματικόν καί νόμιμον, συμβαίνει 

καί νά είναι ή διάρκεια τής συνόδου αvτής aπό τάς μέσας 

aπό aπόψεως διαρκείας συνόδους, τής τελευταίας πενταε

τίας. Παρά ταύτα, ή Κυβέρνησις, έφ' δσον ή aντιπολίτευ

σις έπέμεινεν δτι ή το aνάγκη lκτακτα θέματα aνακύψαντα 

μετά τόν τερματισμόν τής τακτικής συνόδου νά συζητη

θούν, ή Κυβέρνησις συνεκάλεσε τήν Βουλή ν εiς lκτακτον 

σύνοδον, πρόθυμος νά συζητήση δλα έκείνα τά θέματα τά 

όποία ένδιαφέρουν τήν aντιπολίτευσιν. 'Όταν, λοιπόν, ή 

Κυβέρνησις τυπικώς τε καί ουσιαστικώς καί μέ τόσην κα

τανόησιν ένεργεί, δένε{ ναι δυνατόν aπό τού βήματος έκεί

νου aρχηγός κόμματος νά διατυπώνη τήν κατηγορίαν δτι ή 

Κυβέρνησις παραβιάζει τό πολίτευμα. 'Επιμένω, λοιπόν, 

έπί τής γνώμης δ τι, έφ' δσον συνεκλήθη έκτάκτως ή Βου

λή, καί συνεκλήθη έκτάκτως διά νά συζητηθούν ώρισμένα 

θέματα καί συγκεκριμένως τά έθνικά τοιαύτα, δπως έπεδί

ωξεν ή aντιπολίτευσις, μέ τό νά θέτη ή Κυβέρνησις θέμα 

πολιτικόν, διευκολύνει τήν aντιπολίτευσιν, παρέχουσα εiς 

αvτήν τήν εvκαιρίαν νά συζητήση συγχρόνως καί δλα 

έκείνα τά aλλα, έκτός iών έθνικών, θέματα, τά όποία τήν 
ένδιαφέρουν, καί έπί πλέον τής παρέχει τήν δυνατότητα 

γενικεύσεως τής συζητήσεως, νά aσκήση εvρυτάτην κρι

τικήν έπί όλοκλήρου τού κυβερνητικού lργου. Πού ε{ναι, 

λοιπόν, ή πρόθεσις τής Κυβερνήσεως νά aποφύγη τόν 

lλεγχον τής aντιπολιτεύσεως; 'Υπό αvτάς τάς συνθήκας 

θέλω νά νομίζω δτι aποτελεί τοvλάχιστον δυστροπίαν έκ 

μέρους τής aντιπολιτεύσεως νά μ ή θέλη ν, aποδεχθή τήν 

πρόθεσιν τής Κυβερνήσεως, ή όποία aποβλέπει εiς τό νά 

διευκολύνη τό lργον της. Παρεκάλεσα τήν avτιπολίτευσιν 

νά κάμη πρότασιν δυσπιστίας. 'Αρνουμένης τής aντιπολι

τεύσεως, θέτομεν θέμα πολιτικόν διά νά διευιωλύνωμεν 

τήν συζήτησιν. Συνεπώς, τά λεχθέντα ύπό τής aντιπολιτεύ

σεως, δτι θέλει ή Κυβέρνησις νά aποφύγη τόν lλεγχον, 

ε{ναι aνακριβή καί aποβλέπουν εiς τήν δημιουργίαν έντυ

πώσεων. Ή Κυβέρνησις, διά τής προτάσεώς της, aπέδει

ξεν δτι όχι μόνον δέν aποφεύγει τόν lλεγχον, aλλά, aντιθέ
τως, διευρύνει καί γενικεύει τούτον». 

'Ο Γ. Παπανδρέου, στήν aγόρευσή του, aφοϋ 

εψεξε τήν Κυβέρνηση γιά τήν πρόωρη διακοπή τών 

έργασιών τής Βουλής, ή όποία θά όδηγοϋσε σέ έξά

μηνη aργία τοϋ κοινοβουλευτικοϋ έλέγχου, έντόπισε 

τήν κριτική του σέ θέματα γενικής κυβερνητικής 

πολιτικής: τή διατήρηση τών εκτακτων μέτρων έφό

σον «ό τόπος εισήλθεν εις όμαλόν πολιτικόν βίον 

καί ή δημοκρατία καί ή τακτική δικαιοσύνη είναι εις 

θέσιν νά ύπερασπίσουν τά δύο ύπέρτατα aγαθά, καί 

τό αγαθόν τής προσωπικής έλευθερίας τοϋ πολίτου 

καί τό αγαθόν τής έθνικής aσφαλείας» · τήν ανάγκη 

γιά τήν ταχύτερη δυνατή ψήφιση aπό τή Βουλή νέου 

έκλογικοϋ συστήματος. Στή συνέχεια, μέ aφετηρία 

τήν έξωτερική πολιτική τής Κυβερνήσεως, aφοϋ 

εψεξε τήν τακτική aποφυγής ένημερώσεως τής aντι

πολιτεύσεως, αναφέρθηκε έκτενέστερα στήν «αιφνι

διαστική» προσχώρηση τής χώρας στό Δόγμα 'Αι

ζενχάουερ : «'Υποστήριξε ή Κυβέρνηση δτι τό Δό

γμα 'Αιζενχάουερ εχει διμερή χαρακτήρα καί είναι 

μόνον οικονομικό καί aποτελεί μόνο σχέση τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών γιά κάθε χώρα βοηθουμένην 

χωριστά· aλλά τό κείμενο τοϋ άνακοινωθέντος δια

ψεύδει καί τούς δύο αότούς ισχυρισμούς τής Κυβερ

νήσεως». Καί άφοϋ άναφέρθηκε σέ δρισμένες περι

κοπές τοϋ κοινοϋ έλληνοαμερικaνικοϋ άνακοινω

θέντος, διερωτήθηκε γιά τό aληθές περιεχόμενο τοϋ 

«Δόγματος», τό όποίο άποτελεί έγγύηση aσφάλειας, 

aλλ' «ώς πρός τοϋτο ή 'Ελλάς μετέχουσα στό 

ΝΑ ΤΟ καί διαθέτουσα στή χώρα τίς aεροπορικές βά

σεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εχει πλήρεις έγγυή

σειψ aντίθετα, μέ τήν προσχώρησή της δημιουρ

γοϋνται κίνδυνοι aπό ένδεχόμενη έμπλοκή σέ περιπέ

τειες τής Μέσης ' Ανατολής, έφόσον, εστω καί άν 

δέν ύπάρχει συγκεκριμένη ανάληψη στρατιωτικών 

ύποχρεώσεων, ή Κυβέρνηση δέν θά μπορέσει νά άρ

νηθεί δτι ή ύπογραφή τοϋ κοινοϋ ανακοινωθέντος 

συνεπάγεται τουλάχιστον ηθικές δεσμεύσεις . Καί τί

θεται τό έρώτημα: «Εlχε κανένα γενικώτερον έθνικόν 

συμφέρον, έν ονόματι μιας aληθώς έλληνικής έξω
τερικής πολιτικής, είχε κανένα γενικώτερον συμφέ

ρον ή χώρα νά εισέλθη εις μίαν έμπλοκήν τής Μέσης 

'Ανατολής, εις τήν δποίαν διαιροϋνται αί χώραι καί 

εις τήν όποίαν aντίπαλοι τοϋ Δόγματος 'Αιζενχάου

ερ είναι σήμερον ή Αίγυπτος καί ή Συρία;». Ό Γ. 

Παπανδρέου αναφέρθηκε, τέλος, στό Κυπριακό καί, 

μεταξύ άλλων, έπισήμανε τήν παράλειψη τής Κυ

βερνήσεως νά συνδέσει τό θέμα τής Μεγαλονήσου 

μέ τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ γιά τή Μέση 'Ανατολή. 

«Τό συμπέρασμα εις τό δποίον καταλήγομεν» -έπι

λέγει- «είναι δτι έπέστη ό χρόνος τής νέας λαϊκής 

έτυμηγορίας χάριν τών γενικών συμφερόντων τοϋ 

εθνους καί τοϋ λαοϋ». 

Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ-Το

σίτσας, aνέλυσε τή σημασία τής έλληνικής προ

σχωρήσεως στό Δόγμα 'Αιζενχάουερ: 

«'Όπως καί δι' δλων των δογμάτων, οϋτω καί διά τοϋ 

Δόγματος 'Αιζενχάουερ διεκηρύχθησαν ώρισμέναι γενι

καί κατευθύνσεις αμερικανικής πολιτικής, άποβλέπουσαι 

εις τήν ενίσχυσιν τής άνεξαρτησίας των χωρών τής Μέσης 

'Ανατολής. 

»Πρώτον, βοήθεια οικονομικής φύσεως εις εκείνας τάς 

χώρας τής Μέσης 'Ανατολής, αί όποίαι τήν επιθυμοϋν. 

'Επί λέξει: "Διά τήν προαγωγήν τής οικονομικής ισχύος, 

τής χρησιμοποιουμένης πρός διατήρησιν τής εθνικής των 

άνεξαρτησίας" . Δεύτερον, εφαρμογήν προγράμματος στρα-
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τιωτικής βοηθείας διά τάς χώρας τής Μέσης 'Ανατολής, 

α{ όποίαι έπιθυμούν τοιαύτα προγράμματα. Τρίτον, χρησι

μοποίησις ένόπλου άμερικανικής δυνάμεως πρός παροχήν 

βοηθείας είς χώρας τής Μέσης 'Ανατολής, α{ όποίαι άφ' 

ένός θά τό ζητήσουν, άφ' έτέρου θά ύποστούν έπίθεσιν ύπό 

χωρών, έλεγχομένων ύπό τού διεθνούς κομμουνισμού. Τέ

ταρτον, πίiσα ένέργεια άπορρέουσα έκ τών κατευθύνσεων 

τούτων, δέον άπαραιτήτως νά έναρμονίζεται μέ τάς συμβα

τικάς ύποχρεώσεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί ίδίως μέ 

τό πνεύμα τού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Δηλαδή, 

διά τής διακηρύξεως αυτής, οϋτε κι'iν αί ύποχρεώσεις τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών εΙ ναι σαφώς καθωρισμέναι. 

»Ποίας έκτάσεως, ποίας μορφής, ύπό ποίους δρους θά 

παρασχεθή ή οίκονομιιcή καί στρατιωτική βοήθεια; ουδείς 

δύναται νά άπαντήση είς τό έρώτημα αυτό. ουδείς, διότι 

δέν εχει καθορισθή καί μέλλει νά καθορισθή. Καί δέν δύ

ναται νά άπαντήση, διότι δέν εγινε, παρά μία άόριστος 

διακήρυξις κατευθυντηρίου γραμμής, μιίiς προσφοράς, ή 

όποία μάλιστα καί δέν ζητεί άνταλλάγματα. 'Η άποδοχή 

αυτής τής διακηρύξεως ύπό χωρών τής Μέσης' Ανατολής, 

δέν δημιουργεί άκόμη δι, αυτάς ύποχρεώσεις ή μ ή έπου

σιώδεις τινάς, έπί τών όποίων θά έπανέλθω, δέν δημιουργεί 

τάς ύποχρεώσεις, άλλά δύναται νά τάς δημιουργήση δταν 

θά ύπογραφούν α{ διμερείς συμφωνίαι. Τούς δίδει εν γενι

κόν δικαίωμα αίτήσεως βοηθείας. 0{ δροι, ύπό τούς όποί
ους θά δοθή αϋτη ή βοήθεια καί θά ζητηθή, θά καθορι

σθούν διά τών διμερών συμφωνιών, αϊτινες έλευθέρως καί 

κυριαρχικώς θά συναφθούν άπό έκείνους, ο{ όποίοι άνε

γνώρισαν τήν όρθότητα τού Δόγματος 'Αιζενχάουερ. 

)) 'Εν τοιούτον δόγμα, προσφέρον πρός χώρας τής Μέ
σης 'Ανατολής, μεταξύ τών όποίων καί α{ φίλτατα ι άραβι

καί χώραι, προσφέρον ένίσχυσιν, άνεξαρτησίαν, προσφέ

ρον πρός δλους χωρίς νά ζητή άνταλλάγματα, δέν έπετρέ

πετο νά μήν άποδεχθή ή 'Ελλάς. ·Η βαθεία φιλία, τήν 

όποία ν άπό αίώνων ί:χομεν μέ δλας τάς άραβικάς χώρας, τό 

γεγονός δτι είς κάθε κρίσιν τών άραβικών χωρών κατά 

τούς τελευταίους μήνας εύρέθημεν ευθυγραμμισμένοι μέ 

αυτάς καί ουχί μέ άλλους, έπίσης φίλους μας, έπέβαλε νά 

άποδεχθώμεν ενα δόγμα, τό όποίον θεωρούμεν ύγιές διά 

τήν Μ. 'Ανατολήν, ενα δόγμα, τό όποίον θά μίiς έπιτρέπη 

διά τής άναγνωρίσεώς του, νά ί:χωμεν βαρύνοντα λόγον, 

δταν τόν λόγον αυτόν, τής θερμής φιλίας, τόν χρειασθούν 

τά φίλα άραβικά κράτη, δταν τόν χρειασθούν είς τό πλαί

σιον μιίiς πολιτικής, ή όποία γεννίiται μόλις, άλλ' ή όποία 

δύναται νά άποτελέση εν μέγα πολιτικόν οίκοδόμημα. 

»Παραλλήλως, δμως, έκτός αυτής τής διαθέσεώς μας, 

εναντι τών άραβικών χωρών, εϊχομεν καί άλλον σοβαρόν 

λόγον, διά νά άναγνωρίσωμεν τό Δόγμα' Αιζενχάουερ. Εϊ

χομεν μίαν ήθικήν ύποχρέωσιν, νά βοηθήσωμεν τήν φίλην 

ύπερατλαντικήν δημοκρατίαν είς τήν ι'iσκησιν μιίiς πολι

τικής, τήν όποίαν άναγνωρίζομεν ώς ύγιίi, είς τήν άσκησιν 

μιίiς πολιτικής, ή όποία προσφέρει καί δέν ζητεί. ·Η • Ελ
λάς άπό καιρόν εlχεν έπιμόνως ύποστηρίξει, δτι ή πολιτι

κή, ή όποία δέον νά άσκηθή, είς τήν Μέσην 'Ανατολήν, 

πρέπει νά εΙναι πολιτική, ή όποία δέν χωρίζει, άλλά άπευθύ

νεται είς δλους. Πολιτικαί πράξεις είς τήν Μέσην 'Ανατο

λήν εlχον χωρίσει λαούς, εlχον χωρίσει τόν άραβικόν κό

σμον. ·Η ·Ελλάς σταθερώς ύπεστήριξεν δτι ή πολιτική 

αυτή δέν ή το ή όρθή καί δτι επρεπε νά άντικατασταθή δι, 

άλλης πολύ ευρυτέρας πολιτικής, άπευθυνομένης γενναιο

φρόνως πρός δλους, πολιτικής, ή όποία συγχρόνως θά έδέ

χετο κατά βάσιν τόν σεβασμόν τής άνεξαρτησίας καί τής 

άξιοπρεπείας δλων τών χωρών τής Μέσης 'Ανατολής. 

))τέλος, εχομεν καί λόγους καθαρώς ίδικούς μας, διά νά 

άναγνωρίσωμεν τήν όρθότητα, τήν ώφελιμότητα τού Δό

γματος 'Αιζενχάουερ. Πρώτον, δτι συντελεί είς τήν ευη

μερίαν καί τήν ήσυχίαν τών χωρών τής Μέσης 'Ανατολής, 

συντελεί καί είς τήν ίδικήν μας ευημερίαν καί ήσυχίαν. 

Δεύτερον, ή ·Ελλάς δέν άνήκει μόνον είς τήν Ευρώπην. 

'Ανήκει κατά πολύ καί είς τήν Μέσην 'Ανατολήν. ·Η 

διφυής αυτή ύπόστασις τής 'Ελλάδος ουδέποτε μέχρι σή

μερον τής εlχεν άναγνωρισθή, διεθνώς. Κατεβάλλοντο μά

λιστα ύπό πολλών έπίμονοι προσπάθειαι νά μή τής άνα

γνωρισθή ή διφυής αυτή ύπόστασις, ωστε νά μή διευκο

λυνθή ή ήθική καί ύλική προβολή τής 'Ελλάδος πρός τάς 

χώρας τής Μέσης 'Ανατολής. Διά τής είσόδου μας είς τό 

Δόγμα 'Αιζενχάουερ, διά πρώτην φοράν διεθνώς άναγνω

ρίζεται ή διφυής ύπόστασις τής 'Ελλάδος, ώς χώρας ευρω

παϊκής καί μεσανατολικής. Τρίτον, διά τής έξελίξεως τού 

Δόγματος 'Αιζενχάουερ καί διά τού τρόπου τής έφαρμογής 

του, εΙναι ένδεχόμενον διά τών συμφωνιών, α{ όποίαι θά 

ύπογραφούν, ή 'Ελλάς νά εχη τήν ευχέρεια ν νά συμμετά

σχη είς νέον οίκονομικόν πρόγραμμα». 

Στή συνέχεια, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, 

&φοϋ &νέλυσε τό κείμενο τοϋ σχετικοϋ μέ τό Δόγμα 

&νακοινωθέντος, &ναφέρθηκε στό θέμα τών βάσεων: 

«Τό θέμα, έφ' δσον έθίγη καί έδημιουργήθη θόρυβος 

είς τόν τύπον, μού έπιβάλλει νά δώσω ώρισμένας έξηγή

σεις πρός τό Σώμα. Τήν 3ην 'Απριλίου, κατόπιν αiτήσεώς 

του, έδέχθην τόν φίλ τα τον πρεσβευτή ν τών Σοβιέτ κ. Σερ

γκέγιεφ καί ήρώτησε σχετικώς μέ ϋπαρξιν άτομικών βά

σεων έν ' Ελλάδι. 'Απήντησα δτι οϋτε ί:χομεν οϋτε μίiς 
έζητήθη νά ί:χωμεν άτομικάς βάσεις. Δέν ήρκέσθη ό κ. 

πρέσβυς είς τήν βεβαίωσιν ταύτην, έζήτησε νά πληροφο

ρηθή, τί θά έκάμαμεν, έάν μίiς έζητείτο νά ί:χωμεν . 'Η 

άπάντησις ήτο: Ή Κυβέρνησις, λαμβάνουσα ύπ' όψιν τά 

συμφέροντα τά έθνικά, θά κρίνη κυριαρχικώς έάν θά δεχθή 

ή όχι. Τό διάβημα, έπιτρέψατέ μου νά τό θεωρήσω ώς άνά

μιξιν είς τά έσωτερικά, τόσον περισσότερον δυσάρεστον, 

καθ' δσον άσκούμεν, καί τό γνωρίζετε τούτο καλώς, πολι

τικήν βελτιώσεως τών σχέσεών μας μέ τήν Σοβιετικήν 

~Ενωσιν καί μέ τάς χώρας τού άνατολικού συνασπισμού. 

Τοιαύτα διαβήματα φοβούμαι δτι δέν θά μίiς βοηθήσουν νά 

άναπτύξωμεν αυτήν τήν προσπάθειαν . Τό θέμα αυτό τό 

άνεκοίνωσα είς τό Συμβούλιον τού ΝΑΤΟ, δπως ολοι ο{ 

ύπουργοί τών χωρών, α{ όποίαι έδέχθησαν άνάλογα ρωσι

κά διαβήματα». 

Καί συνέχισε: 

«'Επίσης, ώς πρός τήν διολίσθησιν είς τά παρασκήνια 

τού ΝΑΤΟ, τού Κυπριακού, νομίζω δτι ό κ. συναρχηγός 

τών Φιλελευθέρων θά ήμπορούσε νά άποφύγη αυτήν τήν 

παρατήρησιν, διότι, έάν ύπάρχη κάποια διολίσθησις τού 

Κυπριακού είς τό ΝΑΤΟ, εΙναι μία διολίσθησις αυτού 

έκτός τού ΝΑΤΟ. νΕγινε μία πρότασις καλοπροαίρετος 

καί άντικειμενική περί μεσολαβήσεως, περί προσφορίiς 
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καλής ύπηρεσίας. Ή πρότασις αύτή δέν έγένετο δεκτή ύπό 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί δέν είχε συνέχειαν. Αί 

παρασκηνιακαί έπαφαί εiς τό ΝΑΤΟ, μέ δλους τούς 

ύπουργούς τών 'Εξωτερικών, άπέβλεπον εiς ενα καί μόνον 

σκοπόν, νά έξηγήσω εiς δλους, διατί δέν άποδεχόμεθα τήν 

μεσολάβησιν του ΝΑΤΟ καί διατί δέν πρέπει νά τήν άπο

δεχθώμεν. Διότι δύο είναι οί κύριοι λόγοι οί δποίοι επει

σαν, νομίζω, καί δλους τούς συνομιλητάς μου. ·Ο πρώτος 

είναι, δτι δέν είναι νοητόν, δταν εχωμεν μίαν πρόσφατον 

άπόφασιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, νά δεχθ&μεν, πρίν iδου

με τήν έφαρμογήν της, τήν μεσολάβησιν ένός liλλου 'Ορ

γανισμου . Τό δεύτερον έπιχείρημα είναι δτι, έφ' δσον ή 

Τουρκία δηλώνει δτι μοναδική λύσις είναι ή διχοτόμησις, 

πρός τί ή μεσολάβησις; Θέλω νά ξεκαθαρίσω έντελώς αύτό 

τό θέμα, διότι τελευταίως τείνουν μερικοί νά δημιουργή

σουν τήν έντύπωσιν, δτι ή 'Ελλάς δέν δέχεται τήν μεσολά

βησιν του ΝΑΤΟ, διότι τάχα τρέφει καχυποψίαν εναντι 

πολλών μελών. Τουτο είναι άνακριβέστατον . Βεβαίως, εύ

ρισκόμεθα εiς άντίθετον τοποθέτησιν μ'έ τήν 'Αγγλίαν καί 

τήν Τουρκίαν, ώς πρός τό Κυπριακόν, άλλά πρός δλας τάς 

liλλας χώρας του ΝΑΤΟ τρέφομεν άπόλυτον έμπιστοσύ

νην». 

Μετά τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών άγόρευσαν δ 

Σ. 'Αλλαμανής, έκ μέρους τοu ΔΚΕΛ, δ δποίος άσκη

σε κριτική του κυβερνητικοί) εργου στούς τομείς τό

σο τής έξωτερικής - προσχώρηση στό Δόγμα 'Αι

ζενχάουερ, χειρισμός του Κυπριακοu -δσο καί τής 

έσωτερικής πολιτικής, μέ έπίκεντρο τό έκλογικό σύ

στημα. ·Ο πρώην πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος 

δήλωσε δτι συμφωνεί μέ τή «γενική γραμμή έπί του 

Κυπριακοu» καί τήν «ύπό τής Κυβερνήσεως άκολου

θουμένην γενική έξωτερική πολιτική, τής δποίας ού

σιώδης τελευταία έμφάνισις ύπήρξεν ή προσχώρη

σις είς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ» . ·Ο πρόεδρος τής 

ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση 

γιά τήν έξωτερική καί έσωτερική πολιτική πού άκο

λουθεί μονοπωλιακά, μέ είδικότερη άναφορά στά θέ

ματα του Κυπριακοu, του ΝΑΤΟ, του Δόγματος 'Αι

ζενχάουερ καί τών άτομικών βάσεων, καθώς καί του 

έκλογικοu συστήματος, καί έπεσήμανε δτι ή χώρα 

δδηγείται στήν καταστροφή. ·Ο άρχηγός τής ΕΠΕΚ, 

Σ. Παπαπολίτης, άναφέρθηκε στά καίρια ζητήματα 

τής έξωτερικής πολιτικής τής χώρας καί κάλεσε τήν 

Κυβέρνηση νά άντιμετωπίσει τά φλέγοντα έσωτερι

κά προβλήματα, ίδιαίτερα τά οίκονομικά καί τό θέμα 

του έκλογικοu συστήματος. WΕλαβαν άκόμη τό λόγο 

δ άρχηγός του Λαϊκοu κόμματος, Κ. Τσαλδάρης, καί 

δ άρχηγός του κόμματος τών 'Αγροτών καί 'Εργα

ζομένων, Α. Μπαλτατζής, δ δποίος έξέφρασε τήν άν

τίθεσή του στήν προσχώρηση στό Δόγμα 'Αιζενχά

ουερ, άσκησε κριτική τής άγροτικής πολιτικής τής 

Κυβερνήσεως καί τάχθηκε ύπέρ τής είσαγωγής του 

συστήματος τής άπλής άναλογικής. 

Μέ άφορμή, έξάλλου, τήν έκδήλωση έπιθυμίας 

του Κ . Τσαλδάρη νά μιλήσει σέ μή αύστηρά προκα-

θορισμένη σειρά καί ή μέρα, άλλ' «δποτε εκρινε σκό

πιμον», εγινε δ άκόλουθος διάλογος μεταξύ του πρω

θυπουργοί) καί του άρχηγοu του Λαϊκοu κόμματος: 

Κ. Καραμανλής. Έδήλωσα δτι δέν ύπάρχει τρ6πος νά 

aναγκασθοvν οί aρχηγοί νά δμιλήσουν κατά ώρισμένην 

σειράν, ή ώρισμένην ώραν. 'Αλλά τήν στιγμήν πού ζητούν 

νά συγκληθή ή Βουλή διά νά aσκήσουν έλεγχαν καί νά 

συζητήσουν σοβαρά έθνικά ζητήματα, δέν συγχωρείται τ6 

φαιν6μενον νά aποχωροvν aπ6 τήν Βουλή ν καί νά aρνοvν

ται νά δμιλήσουν. 

»·Η Κυβέρνησις εlναι πρ6θυμος νά παραμείνη μέχρι 

πρωίας διά νά aκούση τάς aπ6ψεις των. 

» v Αλλως τε εlς δλα τά Κοινοβούλια τoiJ κ6σμου, δταν 

τίθεται πολιτικ6ν ζήτημα, γίνεται παρατεταμένη καί συνε

χής συνεδρίασις καί τερματίζεται έντ6ς μιaς ή δύο ήμερών 

τ6 πολιτικ6ν ζήτημα. Πρ6 ήμερών τ6 'Ιταλικ6ν Κοινοβού

λιον συνεδρίασεν aδιακ6πως έπί 36 ώρας, διά νά τερματι
σθή τ6 πολιτικ6ν θέμα. 'Ημείς έδώ ζητούμεν σύγκλησιν 

τής Βουλής καί aρνούμεθα ύστερα τήν συζήτησιν. ΗΟταν ή 

aντιπολίτευσις διατυπώνη τ6 παράπονον δτι τ6 Κοινοβού

λιον λειτουργεί μέ aργ6ν ρυθμ6ν καί ή Κυβέρνησις προ

σφέρεται πάντοτε νά έξετάση, εlναι ύποχρεωμένη καί ή 

aντιπολίτευσις νά συμμορφωθή πρ6ς τήν προσφοράν αύτή ν 

τής Κυβερνήσεως. ·Ο κ. aρχηγ6ς τού Λαϊκού κ6μματος 

εlναι παλαι6ς πολιτικ6ς καί γνωρίζει δτι ύπήρξαν πολλαί 

περιπτώσεις πού εlς τήν αίθουσαν αύτήν ή συνεδρίασις 

έσυνεχίζετο μέχρι τής 6ης, 7ης, 8ης πρωινής. 

Κ. Τσαλδάρης: Κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, δυ

στυχώς αύτό, τό όποίον έπικαλείσθε ώς πείραν μου, δέν τό 

έφαρμόζετε σείς, καί αί συνεδριάσεις δλου του τελευταίου 

ετους άποδεικνύουν τό άντίθετον. 'Επομένως μή έπικαλεί

σθε τί γνωρίζω καί τί δέν γνωρίζω σχετικώς. 'Εγώ εν γνω

ρίζω, δτι περιμένω άπό τήν συζήτησιν, δπως θά έξελιχθή 

καί άπό τό πολιτικόν θέμα, τό δποίον έθέσατε, νά κρίνω 

έάν θά δμιλήσω η δέν θά δμιλήσω . Καθαρά πράγματα. Δέν 

έμέμφθην του Προεδρείου, διότι μέ έκάλεσε κατά συνήθει

αν. 

Πρόεδρος: Είναι μιά έθιμοτυπία. 

Κ . Τσαλδάρης : Δέν εΙχον ζητήσει τόν λόγον. v Αν θά 

συνεχίσουν liλλοι ρήτορες, έγώ θά καθήσω, διότι έγώ κά

θημαι, κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, σείς φεύγετε συνή

θως. 

Κ. Καραμανλής: Κύριε aρχηγέ τoiJ Λαϊκού κ6μματος, 

γνωρίζετε καί aπ6 παλαι6τερον δτι έργάζομαι μέχρις 

ύπερκοπώσεως. Εύρίσκομαι εlς τ6 γραφείον μου aπ6 τής 

8ης πρωινής μέχρι τής 12ης νυκτερινής. Κατά καν6να 

συμβαίνει, δπως γνωρίζετε, νά εlμαι έπωμισμένος μέ βαρύ

τατα καθήκοντα καί παλλάς aπασχολήσεις, aπασχολήσεις 
εlς τάς δ ποίας προστίθεται καί ή πολύπλευρος καί aδιάκο

πος aντίδρασις τής aντιπολιτεύσεως, εlς τρ6πον ώστε νά 

μή δύναμαι νά παρακολουθώ δλας τάς συνεδριάσεις τής 

Βουλής, χωρίς νά παραμελώ άλλα ούσιώδη καθήκοντα. 

τέλος, δ συναρχηγός τών Φιλελευθέρων, Σ. Βενι

ζέλος, έντόπισε τήν κριτική του στήν άσκηση κυρί-
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ως τής έξωτερικής πολιτικής. Μέ ό:φορμή τό Δόγμα 

'Αιζενχάουερ, αναγνώρισε δτι ή 'Ελλάδα εχει τή 

δυνατότητα νά διαδραματίσει ενα σημαντικό ρόλο 

στή Μέση 'Ανατολή, χάρη στό κύρος πού διαθέτει 

στίς aραβικές χώρες, φοβάται δμως δτι ή προσχώ

ρηση, μέ τήν προχειρότητα πού εγινε, αποκλείει αύ

τή τή δυνατότητα. Θά επρεπε, προτου ύπογραφεί ή 

πράξη προσχωρήσεως, νά δηλωθεί στούς φίλους 

'Αμερικανούς δτι ή έλληνική Κυβέρνηση aποδέχε

ται κατ' ό:ρχήν τό «Δόγμα» ύπό τόν aπαράβατο δ ρο 

δτι θά προσχωρήσει όλόκληρος ό ό:ραβικός κόσμος. 

Σ' δ,τι ό:φορa τό Κυπριακό, έπανέλαβε τήν άποψη 

δτι ή Κυβέρνηση εχει έγκαταλείψει τό αίτημα τής 

αύτοδιαθέσεως, ένώ, σχετικά μέ τίς ατομικές βάσεις, 

δήλωσε δτι δυσκολεύεται νά πιστέψει τή διαβεβαίω

ση του ύπουργου τών 'Εξωτερικών δτι τό θέμα δέν 

συζητήθηκε στούς κόλπους του ΝΑΤΟ. 

Στή διάρκεια τής πενθήμερης σύζητήσεως ελα
βαν &κόμη τό λόγο οί βουλευτές Κ. Μητσοτάκης, Π. 

Τζαννετάκης, Θ . Τσάτσος, Α. Τσουκαλάς, Σ. Λοϊζί

δης, Η . Ήλιου, Γ. Μαυρος, I. Γιαννακόπουλος, Ε . 

'Αρβανιτάκης, Σ. Κωστόπουλος, Ι. Διαμαντόπουλος, 

Θ. Χούτας, Μ. Γαληνός, Ν. Μπακόπουλος, Θ. Χαβί

νης, Α. Λιάκος, Γ. Κατσαφάδος, Δ . Παπασπύρου, Μ. 

Μυριδάκης, Ν. Ντεντιδάκης, Κ. Χριστόπουλος, Γ. 

Τρουλινός, Κ. Ταλιαδούρης, Χ . Παπασταύρου, Ε. 

Καλατζής, Π. Οίκονομίδης, Α. Βογιατζής, Α. Παπα

θανάσης, Α. Ζάκκας, Ε . Κοθρής, Γ. Καραγκιόζης, Ν . 

Κιτσίκης, Ι. Γιαννόπουλος, Σ. Πιστολάκης, Τ. Μι

χαηλίδης, Γ. Πλατής, Ι. Παπαδημητρίου, Θ. Παπα

ναγιώτου, Γ . Σταμάτης, Λ . Λυμπέρης. 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως aπάντησαν 

στίς aντιπολιτευτικές έπικρίσεις οί ύπουργοί Κ. Τσά

τσος, Χ. Θηβαίος, Π. Παπαληγούρας, Δ. Χέλμης, Γ. 

Κασιμάτης, Γ. Ράλλης, Δ. Μακρής, Λ. Μπουρνιaς. 

Είδικότερα, ό ύπουργός Οίκονομικών, Χ . Θηβαί

ος, αναφέρθηκε στήν οίκονομική καί δημοσιονομι

κή πολιτική τής Κυβερνήσεως καί ύπογράμμισε δτι, 

δπως αποδεικνύεται ό:πό τά εργα, τίς ύπεύθυνες έκδό

σεις καί τά στατιστικά στοιχεία, «ή πορεία τής οίκο

νομίας τής χώρας, διά πρώτην φοράν, θεμελιοί μίαν 

στροφήν πρός τά άνω». Συγκεκριμένα, μεταξύ άλ

λων, παρατήρησε: 

«Είναι ύπερήφανος ή Κυβέρνησις δτι ό πρώτος προϋ

πολογισμός, ό όποίος έκάλυψεν άπολύτως τάς τακτικάς 

του δαπάνας καί άντεπεκρίθη εις τάς προβλέψεις, είναι ό 

προϋπολογισμός τοϋ 1955-56, ό όποίος εκλεισε μέ πλεόνα
σμα 10 εως 20 έκατ. δρχ. Καί αύτό άποτελεί τό όρόση
μον τό δποίον δίδει τήν στροφήν εις τήν δημοσιονομικήν 

πολιτική ν τής χώρας, διότι καθιεροί ώς άπαράβατον άρχήν 

δτι δέν πρέπει δ προϋπολογισμός διά τών έλλειμμάτων αύ

τοϋ νά έπιδρά δυσμενώς καί νά έπηρεάζη τήν οικονομίαν. 

'Εμμένομεν σταθερώς εις τήν άρχήν τοϋ ισοζυγίου, τό 

δποίον πρέπει νά παύση νά δρά δυσμενώς διά τήν οικονο-

μίαν, δ δέ προϋπολογισμός νά άποτελή δργανον ασκήσεως 

&μέσου εύρυτέρας έπιδράσεως έπί τής οικονομίας, πρός 

τήν κατεύθυνσιν δέ ταύτην δδεύομεν. Μάλιστα, δ ύπό κρί

σιν προϋπολογισμός τοϋ 1957 εχει τό προνόμιον, διά πρώ
την φορά\:', νά καλύπτη όχι μόνον τάς τακτικάς δαπάνας, 

<iλλά εν τι νι μέτρφ καί τάς έπενδύσεις. Γεγονός, τό δποίον 

μαρτυρεί δτι δλόκληρος ή αμερικανική βοήθεια διατίθεται 

<iπαραβιάστως δι ' εργα παραγωγικά. Καί πέραν τούτων, τά 

τακτικά εσοδα συνεισφέρουν εις τήν <iνάπτυξιν τής χώρας . 

»Διά νά έπιτύχωμεν τήν γενναίαν αύτήν δημοσιονομι

κήν aτροφήν <iπητήθησαν καί πρόγραμμα καί προσπάθεια ι 
καί ήρωισμός, δύναμαι νά είπω . 'Ενθυμείσθε τήν περυσι

νήν συζήτησιν, δταν έφέραμεν ένώπιον τής 'Επιτροπής 

μέτρα περικοπής δαπανών καί <iντέδρων aμφότεραι αί πτέ

ρυγες . ' Εν τούτοις, ή Κυβέρνησις δέν έδίστασε, παρά τήν 

aντιδημοτικότητα τών μέτρων νά επιμείνη εις τήν επιβο

λήν τών οικονομιών εκείνων, αί δποίαι θά έξησφάλιζον 

τό ισοζύγιον. Καί πράγματι, χάρις εις τήν συνδρομήν καί 

καλωσύνην τής Βουλής, ή Κυβέρνησις τό έπέτυχε καί 

έπομένως εθεσεν ώς <iφετηρίαν τής οικονομικής της εκκι

νήσεως τό ισοζύγιον τοϋ προϋπολογισμοϋ. Κατηγορείται, 

λοιπόν, ή Κυβέρνησις, όχι δτι δημιουργεί ελλείμματα, aλ

λά δτι δημιουργεί πλεονάσματα» . 

'Ο ύπουργός Οίκονομικών ό:ναφέρθηκε &κόμη 

στό πρώτο «όλοκληρωμένον καί πλήρες πρόγραμμα 

πατάξεως τής φοροδιαφυγής» : 

«Είναι ή πρώτη φορά, κατά τήν δποtαν Κυβέρνησις, 

παρά τήν aντιδημοτικότητα τοϋ μέτρου, διαγράφει σαφές 

πρόγραμμα πατάξεως τής φοροδιαφυγής, διότι πιστεύει, 

δτι διά τής ύπαγωγής εις τήν φορολογία ν δλων τών ύποχρέ

ων προσφέρει ύπηρεσίαν εις τούς τιμίους φορολογουμένους 

καί αποκτά τήν δυνατότητα, δπως προβή εις περαιτέρω 

μείωσιν, πράγμα, τό δποίον αποτελεί τόν σκοπόν τής πολι

τικής τής Κυβερνήσεως αύτής . 

»Πρώτον σχέδιον νόμου, είναι εκείνο, διά τοϋ δποίου 

παρέχεται ή εuχέρεια εις εκείνους, οί δποίοι, κατά τό πα

ρελθόν aπέκρυψαν εσοδα, νά τακτοποιήσουν τά βιβλία 

των. Δεύτερον, είναι ή διάταξις κατά τήν δποίαν πατάσσε

ται ή εύχέρεια τής έμφανίσεως τών άνωνύμων τίτλων εις 

τάς ρυνελεύσεις τών μετόχων επ· ονόματι διαφόρων προ

σώπων. Καί διά τής κατανομής αύτής, aποφεύγεται ή 

ύπεκφυγή τής ειδικής φορολογίας . 'Έτερος νόμος, είναι δ 

"περί ποινικών διατάξεων", διά τοϋ δποίου έπιβάλλονται 

κυρώσεις εις τούς συλλαμβανομένους φοροφυγάδας, πρώ

τον διά τής δηλώσεως, δεύτερον, διά τής αυτομάτου παρα

πομπής εις τόν εισαγγελέα καί τρίτον, διά τής aφαιρέσεως 

τής aδείας τής aσκήσεως επαγγέλματος . Προσδιορίζονται 

δέ έξ αντικειμένου τά στοιχεία τοϋ αδικήματος, ωστε νά 

aποκλείεται εύνοϊκή ύποκειμενική εκτίμησις, ωστε νά μή 

ύπάρχη δισταγμός περί τήν εφαρμογήν τής βαρείας φορο

λογίας. 

»Περαιτέρω, δι' Ciλλου νομοθετήματος, εισάγονται διά

φοροι τροποποιήσεις εις τόν Κώδικα περί Φορολογικών 

Στοιχείων, καί πέμπτον νομοσχέδιον είναι τό "περί ελέγ

χου τοϋ εισοδήματος έξ οικοδομών" . ' Αλλά, κύριοι συνά

δελφοι, καί πέραν τών ήδη έφαρμοσθέντων, εξέδωσα δια

ταγήν πρός τήν έπιτροπήν συντάξεως λογιστικών στοιχεί-
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ων, διά τής όποίας θά καταστήσωμεν ύποχρεωτικήν τήν 

εφαρμογήν δι, δλας τάς επιχειρήσεις όμοιομόρφου λογι

στικοί> συστήματος, επιτρέποντος καί είς τήν Κυβέρνησιν 

καί είς τάς εφορίας νά συντάξουν στατιστικάς καί γενικώς 

νά είναι δυνατόν εuχερώς νά ελέγχωνται τά βιβλία των 

διαφόρων επιχειρήσεων χωρίς νά είναι δυνατή είς τούς 

ελέγχοντας ή δικαιολογία δτι δέν ύπάρχουν πραγματικά 

καί είλικρινή λογιστικά στοιχεία είς τά βιβλία των επιχει

ρήσεων. 

»'Επίσης επολλαπλασιάσαμεν τά συνεργεία καί άνεθέ

σαμεν τήν εποπτεία ν είς επιθεωρητάς, ϊνα κατά τρόπον πλέ

ον συντονισμένον διενεργήται ό ενδεικνυόμενος ελεγχος, 

ελπίζοντες δτι τά ώς liνω μέτρα θά άποδώσουν τούς aντι

κειμενικούς σκοπούς. 

>>Νομίζω δτι διά τών μέτρων τά όποία άνεκοίνωσα, καί 

τά όποία λίαν συντόμως θά εχωμεν ενώπιον τής Βουλής 

μετά τήν κύρωσιν αuτών ύπό τής άρμοδίας έπιτροπής, ή 

Κυβέρνησις, διά πρώτην φοράν εμφανίζει όλοκληρωμένον 

καί πλήρες πρόγραμμα πατάξεως τής φοροδιαφυγήρ> . 

Στή γενική δημοσιονομική πολιτική τfjς Κυβερ

νήσεως, μέ άναφορά στή βασική σύλληψη καί τά 

άποτελέσματά της, άναφέρθηκε και ό ύπουργός 'Εμ

πορίου καί Βιομηχανίας, Π . Παπαληγούρας. Τό κύ

ριο τμfjμα τfjς άγορεύσεώς του εχει ώς έξfjς: 

«Τά οίκονομικά θέματα ή aντιπολίτευσις τά aντιμετω

πίζει μέ μίαν τοποθέτησιν, ή όποία είναι εκ διαμέτρου διά

φορος τής τοποθετήσεως τήν όποίαν ελαβεν ή ίδία ή aντι

πολίτευσις, δταν ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άνέγνω

σε τάς προγραμματικάς δηλώσεις καί δταν επί τών δηλω

σεων αuτών εγινε συζήτησις. 'Εξηγοuμαι. Ένθυμείσθε δτι 

ή βασική κριτική, ή όποία ησκήθη τότε εναντίον μας συ

νίστατο είς τοuτο : Είς τό δτι όδηγοuμεν τόν τόπον είς τόν 

πληθωρισμόν. Καί liλλοι μέν τών κ . κ. συναδέλφων μετε

χειρίσθησαν τήν εκφρασιν δτι ό πληθωρισμός είναι ερπων 

καί εντός ολίγου θά γίνη καλπάζων, ό δέ aξιότιμος κ. άρ

χηγός τοu Δημοκρατικοί> κόμματος, aπευθυνόμενος πρός 

τήν Κυβέρνησιν είπε, διατί επί τέλους δέν όμολογείτε δτι 

εχετε τήν πρόθεσιν νά άσκήτε, άδιάφορον εάν δέν ημπορή

τε, διευθυνόμενον, κατευθυνόμενον πληθωρισμόν; 

>>Τώρα ποία είναι ή βασική κριτική τών ρητόρων τής 

aντιπολιτεύσεως; Ή βασική κριτική είναι &κριβώς ή aν

τίθετος. Miiς λέγουν δτι, ναί μέν δέν εδημιουργήθη πλη

θωρισμός, άλλά έξαντλciuνται, λόγω τής πολιτικής τήν 

όποίαν aσκείτε, τά συναλλαγματικά περιθώρια τής χώρας. 

'Έχομεν, διά νά μεταχειρισθώ εκφρασιν τήν όποίαν μετε

χειρίσθη συνάδελφος προλαλήσας, εχομεν συστηματικώς 

άσκήσει πολιτικήν διά τής όποίας εξάγομεν τόν πληθωρι

σμόν είς τό έσωτερικόν. 

>> Ύ πάρχει κραυγάζουσα άντίθεσις μεταξύ τής θέσεως 

δτι έκινδύνευε ή χώρα aπό πληθωρισμόν, δτι δέν μiiς χρειά

ζεται σχεδόν άμερικανική βοήθεια, δτι δέν μiiς χρειάζον

ται αί ύπερπόντιαι παραγγελίαι, δτι μας βλάπτει τά εσοδα 

τής κοινής ύποδομής είναι έκ διαμέτρου άντίθετος ή liπο

ψις αuτή πρός τήν liποψιν δτι τείνομεν πρός έξάντλησιν 

των συναλλαγματικών aποθεμάτων τής χώρας, λόγω αuξή

σεως των είσαγωγών καί διευρύνσεως του aνοίγματος του 

Ισοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών. Καί δτι μέν τότε 

έπλανiiτο ή aντιπολίτευσις, τό ώμολόγησε . Τό δμολογεί, 

δμως, περισσότερον παντός liλλου ό τιμάριθμος τόσον τής 

χονδρικής πωλήσεως, δσον καί τής άκριβtίας τής ζωής. 
Θά σας παρακαλέσω νά μοu εϊπητε, πότε liλλοτε συνέβη 

είς τήν πρόσφατον οίκονομικήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος νά 

εχωμεν εν ετος κατά τό όποίον ή μέν μεταβολή του τιμα

ρίθμου χονδρικής πωλήσεως νά είναι ϊση πρός 1,9% είς 
τήν 'Ελλάδα, τοu τιμαρίθμου ακριβείας τής ζωής νά είναι 

ϊση πρός I ,2% είς τήν 'Ελλάδα καί του τιμαρίθμου χονδρι
κής πωλήσεως νά είναι είς τήν Αuστραλίαν 6,6%, είς τήν 
Νορβηγίαν 5,6%, είς τάς ΗΠΑ 4,9%, είς τήν 'Ελβετίαν 
4,9%, είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν 4,4%, είς τήν Γαλλίαν 
3,9%, είς τό Βέλγιον 3,9% καί είς τόν Καναδaν 3%. 

>>'Ακόμη καλλιτέρα είναι ή κατάστασις συγκρινομένη 

είς τήν περίπτωσιν τιμαρίθμου άκριβείας τής ζωής. Σiiς 

άπαλλάσσω του νά άκούσητε τούς aριθμούς καί σiiς παρα

καλώ νά σκεφθήτε, νά ένθυμηθήτε είς τήν πρόσφατον του

λάχιστον οίκονομικήν ίστορίαν τοιαύτην κατάστασιν στα

θερότητος τιμών. 'Αλλά μήπως έπιτυγχάνομεν μέ αuτήν 

τήν σταθερότητα, καταδαπανώμεν δμως τό κτώμενον συ

νάλλαγμα καί πρόκειται μετά τήν πρόοδον ένός βραχέος 

χρονικοί> διαστήματος νά εύρεθώμεν εΙς δύσκολον θέσιν; 

Αuτό είναι τό δεύτερον έρώτημα τό όποίον τίθεται. Νομίζω 

δτι ή έξέλιξις του ίσοζυγίου των έξωτερικών πληρωμών 

κατά τά τρία τελευταία ετη, &λλά καί ή εξέλιξις του Ισοζυ

γίου των έξωτερικών πληρωμών κατά τό τελευταίον 4μη

νον, aποδεικνύει δτι έσημειώθη βεβαίως μία διαστολή ση

μαντική, μία αϋξησις σημαντική τών είσαγωγών, aλλά 

έσημειώθη εν τούτφ τφ μεταξύ καί μία παράλληλος αϋξη

σις των εξαγωγών καί μία σημαντική αϋξησις liκρως εuχά

ριστος των &δήλων πόρων, οί δποίοι &ποτελοuν πλέον τό 

δυναμικόν στοιχείον του Ισοζυγίου τών έξωτερικών πλη

ρωμών. 

»Είναι χαρακτηριστικόν, εάν συγκρίνωμεν τό τετράμη

νον 'Ιανουαρίου- ' Απριλίου 1956 πρός τό τετράμηνον 'Ια
νουαρίου-' Απριλίου τοu 1957, εχομεν έμπορικόν ίσοζύγι
ον παθητικόν 72 έκατ. δολλαρίων πέρυσι, 71 έκατ . δολλα

ρίων έφέτος, δηλαδή ή ίδία κατάστασις δπως ήτο πέρυσι. 

~Εχομεν Ισοζύγιον aδήλων πόρων ένεργητικόν, πέρυσι 34 
έκατ. δολλάρια, έφέτος 55 έκατ. δολλάρια. 'Ισοζύγιον τρε
χουσών συναλλαγών, πέρυσι εϊχομεν liνοιγμα 38 έκατ. διά 
το ϊδιον τετράμηνον, έφέτος εχομεν liνοιγμα 16 έκατ. Ή 
έξέλιξις τών Ιδιωτικών εΙσαγωγών, aπό τάς δποίας δήθεν 

άπειλούμεθα, δεικνύει δτι αί είσαγωγαί εφθασαν καί ύπερέ

βησαν κατά τό τρίτον καί τέταρτον τρίμηνον του 1956 τήν 
στάθμην τών 90 έκατ. τό τρίμηνον. Καί ήδη πίπτουν πάλιν 

καί κυμαίνονται πέριξ του aριθμοί> 90 έκατ. δολλάρια τό 
τρίμηνον. ~Εχομεν, δηλαδή, εΙσαγωγάς Ιδιωτικάς, διότι 

περί αuτών κυρίως πρέπει νά όμιλώμεν, καί αuταί είναι αί 

εΙσαγωγαί τάς όποίας κανείς πρέπει νά παρακολουθήση 

Ιδιαζόντως, εχομεν τάς εΙσαγωγάς σταθεροποιουμένας, τό 

δέ νuν εχον πέριξ αuτοu του aριθμοί>. 

»Αί έξαγωγαί βεβαίως δέν παρουσιάζουν τήν ίδίαν μέ 

τούς άδήλους πόρους αϋξησιν καί δέν παρουσιάζουν μέ

χρις ού έπιτευχθή ή οΙκονομική aνάπτυξις τής χώρας καί 

. έξελιχθή αϋτη είς ενα σημείον, aπό τό όποίον πράγματι 
άρκούντως aπέχομεν. Πάντως, ημπορεί κανείς εuλόγως νά 

προσδοκά κάποιαν αϋξησιν των εξαγωγών, ή όποία π.χ. 

ύπήρξε διά τό εξαγωγικόν ετος πέρυσι \93 έκατ. καί εφέτος 
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213 έκατ. ~Εχομεν, δηλαδή, μίαν αϋξησιν περίπου ίσην 
πρός 10%. 'Αλλά δέν νομίζω δτι εχομεν ανάγκην βαθυτέ
ρας φιλοσοφικής ένατενίσεως τοϋ θέματος, διότι ύπάρχει 

πειραματική απόδειξις περί τοϋ ποϋ βαίνομεν από απόψεως 

συναλλαγματικής. • Υπάρχουν τά συναλλαγματικά διαθέ

σιμα τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 

»Καθήκον μας είναι αύτά τά συναλλαγματικά διαθέσιμα 

νά τά διαφυλάξωμεν ώς κόρην όφθαλμοϋ. Καθήκον μας 

είναι οίανδήποτε πηγήν ή όποία θά μaς δημιουργήση αϋ

ξησιν τών συναλλαγματικών διαθεσίμων νά μήν τήν περι

φρονήσωμεν είς οίανδήποτε ιδεολογίαν καί άν ανήκη ή 

πηγή αuτη. 

»'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, έγένετο κριτική τοϋ συστή

ματος, τό δποίον ήκολούθησεν ή Κυβέρνησις, ώς πρός τάς 

εισαγωγάς καί εκατηγορήθημεν, δτι αί εισαγωγαί έστρά

φησαν, κυρίως πρός είδη πολυτελείας. Δηλώ -καί είμαι 

πρόθυμος νά καταθέσω λεπτομερέστατα στοιχεία- δτι αί 

είσαγωγαί τών είδών πολυτελείας είναι ασήμαντοι έν σχέ

σει πρός τό σύνολον τών είσαγωγών. 

»'Η οίκονομική πολιτική, καί είδικώτερον ή έμπορική 

καί ή συναλλαγματική πολιτική, κρίνεται εκ τοϋ συνόλου 

τών αποτελεσμάτων. Θά ήτο θαυμάσιον πρίiγμα, νά ήμπο

ροϋσε νά ισχύση εις τήν 'Ελλάδα ενα σύστημα, τό δποίον 

νά εχη δλα τά πλεονεκτήματα των έμπορικών καί συναλ

λαγματικών συστημάτων, τών θεσπιζόντων έλέγχους, καί 

ταύτοχρόνως δλα τά πλεονεκτήματα τών οίκονομικών συ

στημάτων καί τών έμπορικών, τών φιλελευθέρων. Δυστυ

χώς, τοϋτο δέν είναι δυνατόν καί δυστυχώς είμεθα ύποχρε

ωμένοι νά κάμωμεν μίαν βασικήν, μίαν θεμελιώδη, μεταξύ 

τών δύο συστημάτων, έπιλογήν. Καί τό ακριβέστερον εί

ναι, δτι οϋτε κάν εις τήν έπιλογήν αύτήν !'ίμεθα έντελώς 

ελεύθεροι. Διότι ή • Ελλάς είναι, αnό απόψεως οικονομι
κής, ίσως περισσότερον από απόψεως οίκονομικής από 
δ,τι είναι από απόψεως πολιτικής, συνδεδεμένη μέ τόν 

δυτικόν κόσμον καί διότι είς τόν δυτικόν κόσμον ασκείται, 

αύτήν τήν στιγμήν, μία φιλελευθέρα οικονομική πολιτική, 

καί δέν είναι δυνατόν ή 'Ελλάς, ατιμωρητί νά αποτελέση 

έξαίρεσιν . 

»Κύριοι συνάδελφοι, βεβαιότατα ή 'Ελλάς αντιμετωπί

ζει καί θά αντιμετωπίση πίεσιν είς τόν τομέα τοϋ ίσοζυγίου 

τών εξωτερικών της πληρωμών. Ούδέ είναι δυνατόν νά μή 

ύφίσταται τήν πίεσιν α~τήν, παρ' έκτός έάν αποφασίση εν 

έκ τών δύο, είτε νά μειώση τό ήδη χαμηλόν βιοτικόν επί

πεδον τοϋ λαοϋ, δηλαδή τήν κατανάλωσιν, είτε νά απο

κλείση τήν περαιτέρω έπένδυσιν, δηλαδή τήν έλπίδα τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ διά τό μέλλον. 

»τί προτιμίiτε, κύριοι συνάδελφοι, τής αντιπολιτεύσε

ως, νά μειώσωμεν τήν κατανάλωσιν, ή τήν έπένδυσιν; Θά 

είχατε δικαίωμα νά μaς μεμφθήτε, εάν ακολουθοϋντες αύ

τήν τήν πολιτικήν είχομεν διασπαθίσει τά συναλλαγματι

κά μας αποθέματα. 'Αλλά ήμείς δέν τά διεσπαθίσαμεν, τά 

ηύξήσαμεν. Καί είς έκ τών λόγων διά τούς δποίους ήμείς 

έμμένομεν εις τό δτι ή 'Ελλάς εχει απόλυτον ανάγκην τής 

αμερικανικής βοηθείας, είναι ακριβώς διότι δέν είναι δυ

νατόν νά ασκηθή πολιτική ανελίξεως τοϋ βιοτικοϋ επιπέ

δου τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, καί συνεπώς, πολιτική επενδύσε

ων, έάν δέν εχωμεν κάποιον, δ δποίος, τό όργανικόν ελ

λειμμα τοϋ ισοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών, έφ' δσον 

θά παρέμενεν είς μίαν ώρισμένην τάξιν, θά ανελάμβανε νά 

μaς καλύπτη, καί αύτός δ κάποιος είναι, τό γε νϋν εχον, οί 

' Αμερικανοί. 

»Είχομεν μεταξύ τών έτών 1952-1956 μίαν αϋξησιν τοϋ 
ακαθαρίστου εθνικοϋ εισοδήματος ίσην πρός 35% καί, αν
τιστοίχως κατά τήν αύτήν περίοδον μίαν αϋξησιν τών 

έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου, κατά 48%. 'Εάν, μάλιστα, 
ίδητε ποία είναι ή έξέλιξις τών ιδίων αριθμών, έθνικοϋ 

εισοδήματος από τήν μίαν πλευράν καί επενδύσεων από 

τήν άλλην, κατά τά τελευταία ετη, θά ίδητε δτι αί σχέσεις 

είναι ακόμη καλύτεραι. Μεταξύ τών ετών 1954 καί 1956 ή 
σχέσις είναι 14% αϋξησις τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος καί 
22% αϋξησις τών έπενδύσεων εις πάγιον κεφάλαιον. Αύτό 
σημαίνει, κύριοι βουλευταί, μέ άπλά λόγια, δτι δ αριθμός 

τής αύξήσεως τών επενδύσεων είναι ταχύτερος τοϋ ρυθμοϋ 

τής αύξήσεως τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος. 

»Αύτό σημαίνει, δτι δ έλληνικός λαός εχει εμπιστοσύ

νην καί επενδύει. Διότι είναι χαρακτηριστικόν δτι τό πρα

γματικόν μέρος τών επενδύσεων τούτων είναι βεβαίως 

έπενδύσεις ιδιωiικαί. 
>>'Αλλά, μήπως αντιθέτως, κάμνομεν καμμίαν βάρβα

ρον πρaξιν καί ήγνοήσαμεν δτι κυβερνώμεν ανθρώπους; 

Μήπως έλάβομεν αποφάσεις ύπερμέτρους καί έστραγγαλί

σαμεν τών διαφόρων έργαζομένων τάξεων τά είσοδήματα; 

Μήπως ήκολουθήσαμεν πολιτικήν, ή όποία κατέληξεν εις 

τήν μείωσιν τών τιμών τών αγροτικών προϊόντων, διότι 

έτέθη καί αύτό τό έρώτημα. Σaς πληροφορώ δτι ή περίφη

μος ψαλίς, ή σχέσις δ'!lλαδή μεταξύ τών τιμών τών προϊόν

των, τών δποίων απολαμβάνουν οί αγρόται πρός τάς τιμάς, 

τάς δποίας καταβάλλουν διά τήν προμήθειαν βιομηχανι

κών είδών, έξειλίχθη κατά τά τελευταία ετη ώς ακολούθως: 

»Σχέσις μεταξύ τών τιμών, liς απολαμβάνουν οί γεωργοί 

είς τάς πωλήσεις τών ίδίων αύτών προϊόντων πρός τάς τι

μάς, liς καταβάλλουν διά τήν προμήθειαν βιομηχανικών εί

δών: 

1951 
0,76 

1952 
0,74 

1954 
0,87 

1955 
0,88 

1956 
0,97 

Ή διαφορά αύτή μεταξύ 0,76 καί 0,97, προκειμένου 
περί τής σχέσεως ταύτης, νομίζω, δτι λέγεται είς πάσαν 

γλώσσαν πρόοδος». 

Στή διάρκεια τής τετραήμερης συζητήσεως, δ Κ. 

Καραμανλής, ελαβε καί πάλι τό λόγο γιά νά παρατη

ρήσει: 

«·Ο κ:. συναρχηγός τών Φιλελευθέρων έπί 20μηνον έπι

μένει εlς μίαν έσφαλμέvην άντίληψιν, ύποστηρlζων, δτι είς 

τόν τόπον αύτόν έδημιουργήθη άπό τήν 6ην 'Οκτωβρίου 

1955 μία άνωμαλία. Εlναι γνωστόν, διότι κ:ατ' έπανάληψιv 
έδόθη ή εύκ:αιρία νά άναπτύξωμεν τό θέμα είς τήν Βουλή ν, 

δτι ή λύσις ή δοθείσα τόν Όκ:τώβριον του 1955, είς τό 
πολιτικ:όν θέμα, ύπήρξε κ:αί συνταγματικώς άψογος κ:αί 

κ: οι νοβουλευτικ:ώς. 

ι>Θά ήθελον νά ύπομνήσω είς τόν άξιότιμον κ:. άρχηγόν 

τών Φιλελευθέρων, διότι, άναφερόμενος, δπως λέγει, είς 

τήν βίβλον γενέσεως τής παρούσης καταστάσεως, άναφέ

ρεται εlς παλαιοτέρας έποχάς του Βούλγαρη κ:αί του Τρι

κούπη, θά ήθελον νά του ύπενθυμίσω μίαν περίπτωσιν του 

1928, διά νά κ:άμη τήν σύγκ:ρισιν του τρόπου μέ τόν δποίον 
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έλύθη τό πολιτικόν θέμα, τότε, καί τοίί τρόπου κατά τόν 

δποίον έλύθη τόν Όκτώβριον τοίί 1955. Τό 1928 ύπήρχε ή 
Οίκουμενική Κυβέρνησις, άπό τήν δποίαν δλος, νομίζω, δ 

έλληνικός λαός ήτο εύχαριστημένος. 

ιι 'Επανήλθε, τότε, άπό τήν Εύρώπην δ 'Ελευθέριος Βε

νιζέλος, δ δποίος, καίτοι ίδιωτεύων άπό 5ετίας, έζήτησε 

άπό τόν τότε πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τόν άείμνηστον 

Κουντουριώτην, νά άποπέμψη τήν Κυβέρνησιν, νά δώση 

έντολήν εlς αύτόν νά σχηματίση νέαν τοιαύτην, νά διαλύ

ση τήν Βουλή ν, νά καθιερώση διά διατάγματος έκλογικόν 

νόμον. Καί έγένετο. 

ιι ΝΕκαμε έντός δλίγων ήμερών 4 έπαναστάσεις καί πα
ραβιάσεις τοίί συντάγματος καί σείς όχι μόνον δέν διεμαρ

τυρήθητε, άλλά συνεπράξατε καί ένισχύσατε τάς παραβιά

σεις έκείνας. 

ιι "Οταν, λοιπόν, έχετε τό προηγούμενον αύτό, ε{ναι δυ

νατόν νά ίσχυρίζεσθε, δτι τόν Όκτώβριον /955 έδόθη μία 
λύσις άνώμαλος είς τό πολιτικόν θέμα; Άλλά έπί πλέον, 

μετά 3 μήνας, όπως γνωρίζετε, ή Κυβέρνησις έκείνη προσέ
φυγεν είς έκλογάς. Καί όχι μόνον δ έλληνικός λαός ένέ

κρινε τήν δοθείσαν λύσιν, άλλά μοίί έδωσε καί πλειοψηφί

αν, τήν δποίαν μόνον 2-3 Κυβερνήσεις κατά τήν τελευταί
αν 50ετίαν ε{χον είς τήν χώραν μαςι). 

Μετά τόν τερματισμό τής συζητήσεως επακαλού

θησi ψηφοφορία, κατά τήν όποία ή Κυβέρνηση εξα
σφάλισε τήν ψήφο εμπιστοσύνης τοϋ Σώματος, μέ 

159 θετικές ψήφους σέ σύνολο 290 παρόντων βου
λευτών. Στή συνέχεια, άναγνώσθηκε τό διάταγμα 

«περί λήξεως τών εργασιών τής Δ' περιόδου τής 

Βουλής», άφοϋ προηγουμένως δ πρόεδρος άνακοί

νωσε τόν καταρτισμό τής Εi.δικής Νομοθετικής 

'Επιτροπής, σύμφωνα μέ τό άρθρο 35 τοϋ συντάγμα
τοςι4s. 

22 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1957 

Παρουσία τοϋ πρωθυπουργοϋ, τοϋ άντιπροέδρου, 

τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης καί άλλων μελών 

τής Κυβερνήσεως, καθώς καί τών άρχηγών τοϋ ΓΕΣ 

καί τοϋ Στρατηγείου τοϋ ΝΑ ΤΟ στή Σμύρνη, άνώτα

των άξιωματικών των έλληνικών ενόπλων δυνάμεων, 

εκπροσώπων των ξένων στρατιωτικών άποστολών, 

των άκολούθων τών κρατών-μελών τοϋ ΝΑΤΟ καί 

πολυπληθοϋς κοινοϋ, εγινε επίδειξη τεθωρακισμέ

νων στό λόφο Χολαργοϋ, μέ τήν εύκαιρία τής άφίξε

ως τών νέων άρμάτων μάχης Μ-47. 

Τά νέα άρματα διαθέτουν εξαιρετική θωράκιση, 

αύξημένη ταχύτητα καί εύελιξία, βαρύτατο εξοπλι

σμό καί τελειότατα σκοπευτικά μηχανήματα, εχουν 

i.σχυρό βλήμα καί ίσχυρό άντιαεροπορικό . 'Όπως 

άνακοινώθηκε, μέχρι τό τέλος τοϋ ετους, θά εχει 

συμπληρωθεί δ εξοπλισμός τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ 

μέ νέα άντιαρματικά δπλα τελευταίου τύπου. 

Μετά τήν επίδειξη, δ Κ. Καραμανλής δήλωσε δτι 

μέ τά νέα άρματα Μ-47 συμπληρώνεται ενα κενό πού 

ύπήρχε στόν έλληνικό στρατό καί ένισχύεται ή ι'iμυ

να τής χώρας. 

Παράλληλα, στό πλαίσιο των σύντονων κυβερ

νητικών προσπαθειών γιά τήν ενίσχυση τής άμυντι

κής έτοιμότητας τής χώρας τέθηκε σέ έφαρμογή, κα

τά τά 4/5, τό σχέδιο γιά τήν άναδιάταξη τοϋ έλληνι
κοϋ στρατοϋ, μέ σκοπό τήν επαύξηση τής δυνάμεως 

πυρός κατά μήκος τής βόρειας μεθοριακής γραμμής. 

Στό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο επισημαίνεται: 

Τό έπιτελεσθέν μέρος του σχεδίου άφεώρα τήν μετακί

νησιν τών τμημάτων στρατοί) πρός ένίσχυσιν τών παραμε

θορίων μονάδων καί της προκαλύψεως, μεταφοράν του 

άπαιτουμένου πολεμικοί) ύλικου, διά τόν έξοπλισμόν των 

τμημάτων καί κατασκευήν μεγάλων όχυρωματικών εργων 

κατά τμfϊκος της παραμεθορίου γραμμής. Τά εργα αύτά 

κατασκευάζονται συμφώνως πρός τάς τελευταίας έξελίξεις 

της πολεμικής τέχνης καί πληροuν άπολύτως τάς άνάγκας 

άσφαλείας καί άμύνης της χώρας 149 • 

25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

Μετά άπό διαδοχικές συσκέψεις τών άρμόδιων 

ύπουργών καί συνομιλίες μέ τίς όργανώσεις των έρ

γαζομένων καί άφοϋ συγκλήθηκε, ύπό τήν προεδρία 

τοϋ Κ. Καραμανλή, ή έξ ύπουργών Οίκονομική 

'Επιτροπή, ή Κυβέρνηση έξήγγειλε τίς άποφάσεις 

της πάνω στά εκκρεμή ζητήματα τής εργατικής τά

ξεως. 

Σχετικά, δ ύπουργός 'Εργασίας εξέδωσε τήν άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«'Η Κυβέρνησις, ένδιαφερομένη, δπως ο{ έργάται καί 

ο{ iδιωτικοί υπάλληλοι της χώρας εξακολουθήσουν νά 

λαμβάνουν τάς αύξήσεις τών μισθών καί ήμερομισθίων ώς 

καί τά λοιπά πλεονεκτήματα τά παρασχεθέντα uπό της 

άκυρωθείσης uπό τόu Συμβουλίου 'Επικρατείας uπ' άριθμ. 

2/56 άποφάσεως Δευτεροβαθμίου Διαιτητικοί) Δικαστηρί
ου 'Αθηνών, άποφάσισε: 

» I. Τήν νομοθετική ν κύρωσιν άναδρομικώς άπό 24.1 .56 
των αύξήσεων έπί τών πράγματι καταβαλλομένων άποδο

χών, ώς αύται ε{χον όρισθfϊ έν τij uπ' άριθ. 2/56 άποφάσει 
του Δευτεροβαθμίου Διαιτητικοί) Δικαστηρίου 'Αθηνών. 

»2. Τήν καθιέρωσιν νομοθετικώς ύποχρεώσεως του έρ
γοδότου, του μή {κανοποιοuντος εγγραφον αϊτησιν του μι

σθωτοί) πρός χορήγησιν της νομίμου έτησίας άδείας, περί 

καταβολής τών άποδοχών τών ήμερων της άδείας προσαυ

ξημένων κατά 100%. 
»3. Τήν προσαύξησιν γενικώς τών ήμερων έτησίας 

άδείας μετ, άποδοχών; aς δικαιοuνται οί έργαζόμενοι κατά 

δύο καί τήν θέσπισιν έκτάκτου παροχής εtς πάντα δικαιού

μενον άδείας μισθωτόν, καθοριζομένης εiς 3 άκέραια ήμε
ρομίσθια, άπαλλασσόμενα πάσης κρατήσεως έξ ο{ασδή

ποτε αiτίας. Διά τών άνωτέρω νομοθετικών βελτιώσεων, αί 

όποίαι μικράν μόνον έπιβάρυνσιν περιέχουν διά τήν οiκο

νομίαν, ώς έκτου προϋφισταμένου καθεστώτος των 5 έξαι
ρεσίμων ήμερων, εiσάγεται τό πρώτον έν 'Ελλάδι ό θεσμός 

της παροχής έκτάκτου οtκονομικfϊς ένισχύσεως εiς τούς 
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'Ενίσχυση τού έλληνιιωύ στρατού μέ νέα tiρματα μάχης. 

'Επίδειξη στό λόφο τού Χολαργού. 
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μισθωτούς κατά τήν λήψιν τής κανονικής αύτών &δείας καί 

αποφεύγεται ή εκ νέου καθιέρωσις νέων ήμερων aργίας. 

))4. Ώς πρός τήν συνδικαλιστικήν είσφοράν, ητις ενε
κρίθη ώς aντισυνταγματική, ή Κυβέρνησις, θεωρουσα <iναγ

καίαν τήν εξασφάλισιν νομίμων πόρων πρός c'iσκησιν τής 

λειτουργίας τών συνδικαλιστικών οργανώσεων <iπεφάσι

σεν δπως πρός aναπλήρωσιν του εκ τής ελλείψεως συλλο

γικής συμβάσεως προκύπτοντος κενου, καί δι' δσον χρό

νον δέν ύφίσταται τουτο, ρυθμίση τό θέμα διά νόμου. Οϋ

τω, δι' είδικής διατάξεως, εν ήμερομίσθιον έτησίως ανει

δικεύτου έργάτου η εργατρίας θά περιέρχεται είς είδικόν 

λογαριασμόν, ϊνα διά του λογαριασμου τούτου εξασφαλι

σθώσιν τά μέσα διά τήν λειτουργίαν τών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων καί τήν εξυπηρέτησιν διαφόρων γενικωτέρων 

σκοπών τής εργατικής τάξεως. 

>>'Έτερα μέτρα ύπέρ τών εργαζομένων τά όποία aπεφά

σισεν ή Κυβέρνησις είναι τά έξής: 

>>ι. Ή βελτίωσις του διά του νόμου 3239 Ι 55 καθεστώ
τος επιλύσεως τών συλλογικών διαφορών εργασίας διά τής 

συντμήσεως τών εν τφ νόμφ τούτφ προθεσμιών διαδικασί

ας διά τήν επίλυσιν τών συλλογικών διαφορών εργασίας 

είς τό ημισυ καί τής καθιερώσεως αναδρομικής ίσχύος τών 

aποφάσεων τών διαιτητικών δικαστηρίων εν περιπτώσει 

καθυστερήσεως εκδόσεως τούτων, aπό τής λήξεως τών νέ

ων συντμημένωv προθεσμιών. Διά τών τροποποιήσεων του 

νόμου 3239 Ι 55 περί συλλογικών συμβάσεων επιδιώκεται ή 
ταχυτέρα ρύθμισις τών συλλογικών διαφορών, κριθέντος 

ώς εύλόγου του παραπόνου τής εργατικής τάξεως, δτι εβρά

δυνεν ύπερμέτρως ή εκδοσις τών διαιτητικών αποφάσεων. 

>>Διά τής μεταρρυθμίσεως ταύτης πιστεύομεν δτι θά επι

ταχυνθή ή σχετική έργασία, ϊνα καθίσταται δυνατή ή εγ

καιρος παροχή τών αύξήσεων εκείνων τάς δποίας επιτρέ

πει έκάστοτε ή οίκονομία. Έπ' ευκαιpίιt, δέον νά σημειω

θή δτι, &φ' ής ετέθη είς εφαρμογήν δ νόμος32239, οί εργα

τοϋπάλληλοι τής χώρας επέtυχον νά βελτιώσουν πράγματι 
καί κατά τρόπον μόνιμον καί θετικόν τόσον τήν aμοιβήν 

αυτών δσον καί τάς συνθήκας εργασίας των. Τά ευνοϊκά 

ταυτα aποτελέσματα δύναται πiiς τις νά διαπιστώση εκ των 

200 περίπου συλλογικών συμβάσεων έργασίας καί aποφά
σεων διαιτησίας, διότι αί δοθείσαι αυξτjσεις δέν aπερροφή

θησαν aπό aντίστοιχον αuξησιν τών τιμών διά πρώτην φο

ράν aπό τής aπελευθερώσεως τής χώρας. 

>>2. Ή ενίσχυσις του Όργανισμου 'Εργατικής Κατοι
κίας. 'Η Κυβέρνησις είναι ύπερήφανος διότι εφαρμόζει 

επιτυχώς πλήρες πρόγραμμα ανεγέρσεως &νέτων καί συγ

χρονισμένων κατοικιών διά τούς εργαζομένους καθ' δλην 

τήν χώραν. Πρός δλοκλήρωσιν τοϋ. εργου τούτου &πεφα

σίσαμεν τήν περαιτέρω οίκονομικήν ενίσχυσιν του Όρ

γανισμου 'Εργατικής Κατοικίας, &φ' ένός μέν διά τής δια

θέσεως κατ' ετος 50 τουλάχιστον έκατ. δρχ. εκ του προϋ
πολογισμου τών επενδύσεων, &φ' ετέρου δέ διά τής καθιε

ρώσεως &πό του τρέχοντος ετους λαχείου, συσταθείσης 

ήδη επιτροπής πρός μελέτην καί ρύθμισιν τών λεπτομε

ρειών τής οργανώσεως καί λειτουργίας αuτου. 

)) . ο ρυθμός τόν όποίο ν εμφανίζει ή ανέγερσις εργατι
κών κατοικιών είς τήν πρωτεύουσαν καί τάς επαρχίας είναι 

λίαν ίκανοποιητικός. 'Εντός του 1957 θά εχουν παραδοθή 
είς τούς δικαιούχους, θά δημοπρατηθουν καί προγραμμα

τισθουν 40 ι 6 εργατικαί κατοικίαι. Διά τάς κατοικίας ταύ-
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τας διετέθησαν έκ των προϋπολογισμών των έπενδύσεων 

δρχ. 100 έκατ., έξ ών δρχ. 44 έκατ. έκτου προϋπολογισμου 
του ετους 1957' 

»3 . 'Η καθιέρωσις διευκολύνσεων διά τούς έργαζομέ
νους είς τάς συγκοινωνίας (μειωμένον έργατικόν είσιτήρι

ον καθ' ώρισμένας rορας κ.λ.π.) άποτελεί άντικείμενον σο

βαρaς μελέτης έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. Πρός τουτο 

συνεστήθη έπιτροπή, πρός τήν δποίαν έδόθησαν δδηγίαι 

καί έντολαί, ίνα προβή τό ταχύτερον είς σχετικήν είσήγη

σιν μετά έπισταμέ~ην μελέτην του θέματος . Οϋτως, έλπί

ζομεν δτι τό σπουδαιότατον τουτο αίτημα τής έργατικής 

τάξεως θά άντιμετωπισθή σοβαρώς έπί ττJ βάσει των υπαρ

χουσών δυνατοτήτων . 

»4. Μ ή υπαρχούσης έπί του παρόντος δυνατότητας πλή
ρους άποδεσμεύσεως των άποθεματικών των άσφαλιστικών 

όργανισμών τών κατατεθειμένων παρά ττJ ΤραπέζΌ τής 

'Ελλάδος, άπεφασίσαμεν δπως παρασχεθή είς τά διοικη

τικά συμβούλια αύτών ή εύχέρεια έπενδύσεων έκ τών έφε

ξής δημιουργουμένων άποθεματικών είς δμόλογα μέ ηύξη

μένον τόκον καί ρήτρας πλήρους διασφαλίσεως αύτών. 

»5. τέλος, ή Κυβέρνησις, έν τφ ένδιαφέροντί της υπέρ 
τής έργατικής τάξεως θά έπιταχύνη τήν ψήφισιν τών κα

ταρτισθέντων νομοσχεδίων, διά τών δποίων πλείστα θέμα

τα ρυθμίζονται εύνοϊκώς υπέρ τών έργαζομένων . 

»Διά τών άνωτέρω μέτρων, τής συνεχους βελτιώσεως 

τής τεχνικής έκπαιδεύσεως τών έργατοϋπαλλήλων, τής 

καθιερώσεως παρ, ήμίν του θεσμου των έργατικών υπο

τροφιών, δ δποίος άποτελεί σημαντικήν κατάκτησιν τής 

έργατικής τάξεως καί τών έκτελουμένων η προγραμματι

σθέντων εργων οίκονομικής άναπτύξεως, ή Κυβέρνησις 

άποδεικνύει δτι έπιτελεί άκεραίως τό καθήκον της εναντι 

τών έργαζομένων. Αύτά εlναι τά μέτρα τά όποία λαμβάνει 

τό Κράτος υπέρ τών έργαζομένων είς συμπλήρωσιν τών 

δσων εχει ήδη λάβει. 'Αλλά εχει συγχρόνως τήν άξίωσιν 

νά άναγνωρίζεται ή προσπάθειά του αύτή. Φαίνεται δμως 

δτι ή ήγεσία τής έργατικής τάξεως νομίζει δτι δικαιουται 

νά προκαλή άνωμαλίας μέ τήν άδικαιολόγητον άπεργίαν 

πού έξαγγέλλει. 'Αποδοκιμάζομεν τήν τακτικήν αύτήν ώς 

προκαλουσαν κοινωνικήν καί οίκονομικήν άναταραχήν». 

'Η τελευταία παράγραφος τfjς άνακοινώσεως 

ύπαινίσσεται τό γεγονός τfjς μ ή άπόλυτης ίκανοποιή

σεως άπό τίς κυβερνητικές άποφάσεις τών έκπρο

σώπων τfjς ΓΣΕΕ, οί δποίοι διέκοψαν τίς σχετικές 

συζητήσεις καί άνήγγειλαν τήν κήρυξη 24ωρης γε

νικfjς άπεργίας . 'Η άντίθεση τfjς ΓΣΕΕ έντοπίστηκε 

κυρίως στήν άπαίτηση νά ίσχύσει ή διαιτητική άπό

φαση καί νά υίοθετηθουν καί άλλα αίτήματα, δπως 

αύξηση 30% τών άποδοχών τών έργαζομένων, πέρα 
άπό τήν αύξηση τών"συντάξεων πού προβλέπεται μέ 

τή διαιτητική άπόφαση. Είδικότερα, ή Συνομοσπον

δία έξέφρασε τήν άντίθεση στήν τροποποίηση τfjς , 

διαιτητικής άποφάσεως σ' δ, τι άφορα τίς ήμέρες άρ

γίας, τήν είσφορά τών όργανώσεων, κ.ά. 

30 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1957 

Σέ άπάντηση έπιστολfjς τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου πρός τόν Βρετανό πρωθυπουργό, μέ ήμε

ρομηνία 28 Μαtου, δ πρέσβη~ τfjς Μ. Βρετανίας 

στήν 'Αθήνα, σέρ Ρότζερ 'Άλλεν, άπευθύνει στόν 

'Εθναρχικό Σύμβουλο, Ζ. Ρωσσίδη, άπάντηση, μέ 

τήν όποία τονίζει δτι ή Κυβέρνησή του «δέν δύναται 

νά δεχθfj τήν πρότασιν δπως τό μέλλον τfjς Κύπρου 

άποφασισθfj διά διμερών συνομιλιών μεταξύ αύτοϋ 

καί τfjς βρετανικfjς Κυβερνήσεωρ>. Καί έπισημαίνει 

δτι θά πρέπει «νά ληφθοi)ν ύπ' Οψιν καί εύρύτερα 

συμφέροντα» 150 • 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοϋ συνfjλθε ή 

έξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτροπή καί έξέτασε τό 

περιεχόμενο τοϋ έλληνικου ύπομνήματος πρός τόν 

ΟΕΟΣ σχετικά μέ τήν ϊδρυση 'Ελεύθερης Ζώνης Εύ

ρωπαϊκών Συναλλαγών. 

Στή σύσκεψη πfjραν μέρος ό άντιπρόεδρος τfjς 

Κυβερνήσεως, οί ύπουργοί Συντονισμοί), Οίκονομι

κών, 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, δ ύπουργός άνευ 

Χαρτοφυλακίου, Γ. Κασιμάτης, ό διοικητής καί ό 

ύποδιοικητής τfjς Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος, ό οίκο

νομικός σύμβουλος τfjς Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος, Ι. 

Πεσμαζόγλου, καθώς καί οί πρόεδροι τών 'Επιτρο

πών Γεωργίας καί Βιομηχανίας γιά τά θέματα τfjς 

'Ελεύθερης Ζώνης, 'Αντών. Μπερνάρης, ύποδιοι

κητής τfjς ΑΤΕ, καί Χρίστ. Κατσάμπας. Σύμφωνα μέ 

κυβερνητική άνακοίνωση, μετά άπό έντολή του 

πρωθυπουργοϋ, ό ύπουργός Συντονισμοί) θά ζητήσει 

άπό τά κόμματα τfjς άντιπολιτεύσεως νά ύποδείξουν 

άντιπροσώπους μέ σκοπό τήν άμοιβαία ένημέρωση 

Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, τό 

περιεχόμενο τών άπόψεων πού διατυπώθηκαν στή 

διάρκεια τfjς συσκέψεως, συνοψίζονται ώς έξfjς: 

Κατά τήν χθεσινή ν συνεδρίασιν δ υπουργός 'Εμπορίου 

καί Βιομηχανίας κ. Παπαληγούρας άνέπτυξε τό διατυπω

θέν υπ' αύτου σχέδιον υπομνήματος πρός τόν ΟΕΟΣ, έπη

κολούθησε εύρεία συζήτησις, τό θέμα δέ θά έξετασθή έκ 

νέου είς προσεχή συνεδρίασιν τής έπιτροπής. Κατά σχετι

κάς πληροφορίας διαπίστωσις τής χθεσινής συσκέψεως 

υπήρξεν δτι δλα τά σχέδια ευρίσκονται είς τό στάδιον τών 

συζητήσεων καί εχουν έντελώς άκαθόριστον μορφήν, ίδίι;ι 

άπό τής άιtόψεως τής θέσεως των υποαναπτύκτων χωρών

μελών του ΟΕΟΣ, έντός τής σχεδιαζομένης 'Ελευθέρας Ζώ

νης. Οϋτως, είς τήν πρaξιν αί χώρα ι αύται, μ ή γνωρίζουσαι 

σαφώς τάς υποχρεώσεις καί τά πλεονεκτήματα έκ τής 

'Ελευθέρας Ζώνης, τόν τρόπον τής ένισχύσεώς των είς τά 

πλαίσια αύτής πρός υποβοήθησιν τής οίκονομικής των 

άναπτύξεως κ.λ.π ., δέν δύνανται καί νά καθορίσουν δρι

στικώς τήν στάσι ν των. 'Εκρίθη πάντως δτι, προκειμένου 

περί τής ' Ελλάδος, θά εlναι άναγκαία μία 25ετής προθε
σμία, πρό τής δποίας δέν θά εlναι δυνατή ή πλήρης άρσις 

τών δασμών, έπίσης δέ δτι ή υποβοήθησις τής οίκονομικής 
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αναπτύξεως τής χώρας δέον νά εχη συγκεκριμένην μορφήν 

καί νά ε{ναι αποτελεσματική. Τό έλληνικόν ύπόμνημα θά 

ύποβληθή είς Παρισίους έντός τής προσεχοi)ς πιθανώτατα 

έβδομάδος 151 • 

Σέ νέα σύσκεψη της έξ ύπουργ&ν Οίκονομικής 

'Επιτροπής ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, 

στίς 11 'Ιουνίου, διαμορφώθηκαν οί δριστικές άπο

φάσεις γιά τούς δρους καί τίς προϋποθέσεις της ελ

ληνικής συμμετοχής στήν 'Ελεύθερη Ζώνη Εύρω

παϊκ&ν Συναλλαγών. Μετά τόν τερματισμό της συ

σκέψεως έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

<<'Η θέσις τής ελληνικής Κυβερνήσεως έπί τοϋ θέματος 

τής συμμετοχής είς τήν ΕΖΕΣ, διετυπώθη είς είδικόν ύπό

μνημα . Τό ύπόμνημα τοϋτο θά δοθή είς τήν δημοσιότητα 

εόθύς ώς ύποβληθή είς τόν ΟΕΟΣ. 

»Δύναται πάντως νά τονισθή από τοϋδε δτι ή ' Ελλάς, 
τελοϋσα μετ' άλλων εόρωπαϊκών χωρών ύπό καθεστώς οί

κονομικής αναπτύξεως, δέν δύναται νά συναινέση είς τήν 

ϊδρυσιν τής Ζώνης παρά μόνον ύπό τόν απαράβατον δρον, 

δτι θά έλαμβάνοντο aπό κοινοϋ καί δή καταστατικώς, μέ

τρα ασφαλίζοντα τήν περαιτέρω έξέλιξιν τών ύπό aνάπτυ

ξιν χωρών. w Αν, aντί τούτου, ή ΕΖΕΣ έξελίσσετο είς μίαν 

τελωνειακήν ενωσιν, λαμβάνουσαν ύπ' όψιν μόνον τά συμ
φέροντα τών βιομηχανικώς έξειλιγμένων χωρών, τοϋτο θά 

συνετέλει οόχί είς τήν οίκονομικήν καί πολιτικήν Ι:νοποίη

σιν, αλλ' είς τήν οόσιαστικήν διάσπασιν τής Εόρώπης. 

»Κατά τοιούτων λόσεων ή ελληνική Κυβέρνησις εlναι 

αποφασισμένη νά aγωνισθή, aποβλέπουσα όχι μόνον είς 

τήν προστασίαν τών συμφερόντων τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, 

aλλά καί είς τήν προστασίαν τών παγίων συμφερόντων 

όλοκλήρου τής Εόρωπαϊκής Κοινότητος» . 

'Όπως εγινε γνωστό, άπό τίς σχετικές έπαφές τοϋ 

ύπουργοϋ Συντονισμοί> Δ. Χέλμη μέ έκπροσώπους 

της άξιωματικής άντιπολιτεύσεως Προέκυψε καταρ

χήν σύμπτωση άπόψεων, σ' δ,τι ίδιαίτερα άφορα τίς 

προϋποθέσεις γιά τή συμμετοχή τής ·Ελλάδος. 'Η 

μόνη άπόκλιση άφορα τήν άμεση δήλωση περί κα

ταρχήν συμφωνίας -δπως ύποστηρίζει ή άντιπολί

τευση- γιά τήν ίδρυση τής Ζώνης. 'Η Κυβέρνηση, 

άπό τήν πλευρά της, πιστεύει δτι ή 'Ελλάδα δικαιοϋ

ται νά άποφασίσει ίσότιμα μέ τίς άλλες χώρες γιά τό 

καταστατικό τής ΕΖΕΣ, νά άγωνιστεί γιά τήν έπικρά

τηση τ&ν άπόψεών της καί νά έξαρτήσει τήν παραπέ-

, ρα στάση της άπό τήν άποδοχή των βασικών προϋ
ποθέσεων, γιά τίς δποίες καί δέν ύπάρχει διαφωνία 

μέ τήν άντιπολίτευση . 

Μετά τόν δριστικό καταρτισμό τοϋ ύπομνήματος 

πρός τόν ΟΕΟΣ, δ ύπουργός 'Εμπορίου, Π. Παπα

ληγούρας, εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η Ι:λληνική Κυβέρνησις, προβάλλουσα τήν ανάγκην 

τής δημιουργίας είδικών συνθηκών καί προϋποθέσεων, 

ύπό τάς όποίας θά ήδύναντο αί ύπό aνάπτυξιν τελοϋσαι 

εόρωπαϊκαί χώρα ι νά μετάσχουν είς τήν ΕΖΕΣ, δέν aποβλέ-

πει μόνον είς τήν προστασίαν τών έλληνικών συμφερόν

των. 'Αποβλέπει, έξ ίσου είς τό συμφέρον τοϋ συνόλου 

τών λαών τής Εόρωπαϊκής Κοινότητος. 

» w Αν δέν δημιουργηθοϋν αί έν τφ ύπομνήματι προοριζό

μεναι προϋποθέσεις, θά έκινδύνευεν ή ϊδρυσις τής ΕΖΕΣ 

νά συντελέση οόχί είς τήν ένοποίησιν, αλλ' είς τήν οίκο

νομικήν καί τελικώς είς τήν πολιτικήν διάσπασιν τής Εό

ρώπης. 

»Συμφέρον νά υίοθετηθοϋν αί ύφ' ήμών προτεινόμεναι 

aρχαί καί ρυθμίσεις εχουν όχι μόνον αί ύπό aνάπτυξιν 

τελοϋσαι χώραι aλλά καί αόταί οί βιομηχανικώς έξειλιγμέ

ναι. Διότι, καμμία δύναμις δεν θά εΙ ναι ίκανή νά συγκρατή

ση τούς λαούς τών ύπό άνάπτυξιν τελουσών εόρωπαϊκών 

χωρών από έπικινδύνους καί ανεπιθυμήτους ύπό πάντων 

προσανατολισμούς, έάν διεβάλλετο ή ΕΖΕΣ ώς Ι:ταιρία 

τών πλουσίων χωρών καί έάν απεδεικνύετο δτι δέν εlναι 

έφικτή έντός τών πλαισίων τής όργανώσεως ταύτης ή οί

κονομική ανάπτυξις τών περιφερειακών χωρών τής Εόρώ

πης»Ό 

Τό ελληνικό ύπόμνημα άναπτύχθηκε στήν εδρα 

τοϋ ΟΕΟΣ, στό Παρίσι, άπό τόν άρχηγό της ελληνι

κής έπιτροπής γιά τήν τεχνική καί οικωιομική ύπο

στήριξη των ελληνικών θέσεων πάνω στό ζήτημα 

ΕΖΕΣ, ι Πεσμαζόγλου, δ δποίος -σύμφωνα μέ τήν 

σχετική ειδησεογραφία- «Κατέστησε συνείδησιν 

τ&ν μετασχόντων τής συσκέψεως δτι ή ΕΖΕΣ η θά 

περιλάβη δλα τά μέλη τοϋ ΟΕΟΣ η εΙναι καταδικα

σμένη εις άποτυχίαν». Κατά τήν ελληνική άποψη, 

προκειμένου νά περιληφθοϋν δλα τά Κράτη πρέπει 

νά ληφθεί πρόνοια ωστε νά προκύπτουν όφέλη όχι 

μόνο γιά τά ίσχυρότερα, άλλά καί γιά τά ύπό άνάπτυ

ξη. Οί θέσεις καί τά αιτήματα τής 'Ελλάδος άντιμε

τωπίστηκαν θετικά καί άναγνωρίστηκε δτι, άν δέν 

ίκανοποιηθοϋν, θά τεθεί σέ δοκιμασία ή δλη προσπά

θεια δημιουργίας τής ΕΖΕΣ. 'Εκφράστηκε άκόμη ή 

έπιθυμία νά ύποβληθεί άπό τήν έλληνική άντιπρο

σωπεία πρόγραμμα γιά τήν άνάπτυξη τής έθνικής οι

κονομίας μέ σαφή άναφορά στίς άνάγκες της χώρας. 

Προτοϋ έπιστρέψει στήν 'Αθήνα, δ ι Πεσμαζό

γλου συναντήθηκε στή Βόννη μέ τόν ύπουργό 'Εμ

πορίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρα, δ δποίος 

ε{ χε καί τήν εύθύνη γιά τό γενικό χειρισμό τοϋ θέμα

τος της ΕΖΕΣ, έν&, μετά τήν δλοκλήρωση της άπο

στολής του, εκαμε, στίς 17 'Ιουλίου, τίς άκόλουθες 
δηλώσεις: 

«Συμφώνως πρός τάς όδηγίας τής Κυβερνήσεως, ή έλ

ληνική αντιπροσωπεία ανέπτυξε τάς δικαιολογητικάς βά

σεις καί τάς είδικωτέρας προτάσεις τοϋ έλληνικοϋ ύπομνή

ματος διά τήν διαμόρφωσιν μιας ΈΖΕΣ. Κατά τάς διεξα
χθείσας συζητήσεις καί κατά τάς έπαφάς μετά τών aντι

προσωπειών τών άλλων χωρών, κατέστη εόρυτέρα συνεί

δησις δτι ή ΕΖΕΣ δύναται νά πραγματοποιηθή μόνον έφ' 

δσον περιληφθοϋν είς αότήν τό σύνολον τών χωρών-μελών 

τοϋ ΟΕΟΣ. Τοϋτο σημαίνει δτι είς τό ύπό διαμόρφωσιν 

σχέδιον ΕΖΕΣ, πρέπει νά περιέχωνται αί έπιβαλλόμεναι 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



354 ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ρυθμίσεις πρός άντιμετώπισιν τών είδικών προβλημάτων 

τών ύπό άνάπτυξιν χωρών, ώς είναι καί ή 'Ελλάς, άπό τής 

άπόψεως δέ αύτής αί προτάσεις τής έλληνικής Κυβερνή

σεως άπέκτησαν κεντρικήν θέσιν καί βαρύνουσαν σημα

σίαν. Πρέπει νά καταστή γνωστόν δτι αί έλληνικαί άπό

ψεις εuρον άπήχησιν καί ετυχον ύποστηρίξεως ύπό πολ

λών εύρωπαϊκών χωρών, μεταξύ τών όποίων καί ώρισμέναι 

εκ τών μεγαλυτέρων καί οίκονομικώς iσχυροτέρων. 'Ιδιαι

τέρας σημασίας είναι ή σαφής ύποστήριξις τών κυριωτέ

ρων έλλην\κών θέσεων εκ μέρους τής άμερικανικής άντι

προσίοπείας . Είναι , εν τούτοις, βέβαιον δτι θά χρειασθή νά 
συνεχισθή ή επίμονος ύποστήριξις των έλληνικών άπόψε

ων διά νά ύπερνικηθοuν σοβαραί είσέτι δυσχέρεια ι καί άν

τιδράσεις. Κατά τούς προσεχείς μήνας θά διεξαχθοuν μα

κραί διαπραγματεύσεις διά τήν άναζήτησιν τών μορφών 

τής εύρωπαϊκής οίκονομικής ενοποιήσεως, ίδίως δέ λύσε

ων είς τά δυσχερή είδικώτερα θέματα, πού άπασχολοuν 

μικράς καί μεγάλας χώρας. Αί εξελίξεις αύταί πιθανώτατα 

θά έπιταχυνθοuν, κατόπιν τής επικυρώσεως ύπό τής Γαλ

λίας καί τής Γερμανίας τής συνθήκης διά τήν κοινήν άγο

ράν . Είναι, ώς εκ τούτου, άνάγκη νά παραμείνη άμείωτος ή 

έλληνική προσπάθεια διά τήν ενσωμdτωσιν τών έλληνι

κών προτάσεων εiς τά ύπό διαμόρφωσιν σχήματα οiκονο

μικής συνεργασίας . Ούδεμία ύποχρέωσις άνελήφθη καί ού

δεμία ύπόσχεσις εδόθη διά τήν ύποβολήν προγράμματος 

εκ μέρους τής · Ελλάδος. Ταuτα θά άποφασισθοuν ύπό τής 

Κυβερνήσεως καί θά άνακοινωθοuν άρμοδίως εiς τόν 

ΟΕΟΣ. 'Εκείνο τό όποίον ύπεστηρίχθη άπό έλληνικής 

πλευρiiς είναι δτι ή λεπτομερεστέρα θεμελίωσις τών έλλη

νικών προτάσεων θά πραγματοποιηθή εν συσχετίσει πρός 

τήν προοπτικήν εξελίξεως τής έλληνικής οίκονομίας καί 

τούς έπιδιωκτέους άντικειμενικούς σκοπούς. Πρωταρχικήν 

επιδίωξίν μας δέ άποτελεί, ώς γνωστόν, ή δημιουργία τών 

προϋποθέσεων διά τήν εξασφάλισιν παραγωγικής άπα

σχολήσεως εiς τούς άνέργους καί ύποαπασχολουμένους 

'Έλληνας. Διευκρινίσθη, έν συνεχείq, δτι ό σκοπός οuτος 

διέπει, τόσον τό ύπό κατάρτισιν εκ μέρους του ύπουργείου 

Συντονισμοί! πρόγραμμα διά περίοδον πέντε ετών περίπου, 

άλλά καί περαιτέρω τήν γενικωτέραν προοπτικήν των έλ

ληνικών οίκονομικών εξελίξεων. 'Επί τών οiκονομικών 

τούτων σχεδίων θά θεμελιωθοuν εiδικώτερον αί έλληνικαί 

προτάσεις, τόσον διά τό χρονικόν διάστημα, διά τό όποίον 

ζητείται άπαλλαγή τής ύποχρεώσεως δασμολογικών μειώ

σεων, δσον καί ή εκτασις τής ενισχύσεως, ή όποία θά 

χρειασθή κατά τό διάστημα τοuτο, συμφώνως πρός τάς ρυ

θμίσεις τάς όποίας εiσηγείται τό ύπόμνημα τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, διά νά προετοιμασθή ή προσαρμογή τής 

έλληνικής οiκονομίας πρός ενταξίν της εiς τήν έλευθέραν 

εύρωπαϊκήν άγοράν. Αί επιδιώξεις αύταί καί τοu προγράμ

ματος τής πενταετίας καί τών μακροτέρων έλληνικών προ

οπτικών ύπεστηρίχθησαν εντόνως καί κατενοήθησαν εύρύ

τερον εiς Παρισίους . Τά ζητήματα ταuτα θά εξετασθοuν εiς 

περισσοτέρας λεπτομερείας δταν τόν Σεπτέμβριον Ελθη είς 

τάς ' Αθήνας εiδική άποστολή τοu ΟΕΟΣ πρός διεξαγωγήν 

περαιτέρω συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως». 

Τό πλfjρες κείμενο του ύπομνήματος τfjς έλληνι

κfjς Κυβερνήσεως f:πί του θέματος τfjς δημιουργίας 

Εuρωπαϊκfjς Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών, τό 

όποίο καί ύποβλήθηκε στόν ΟΕΟΣ, εχει ώς έξfjς: 

«Παρατηρήσεις επί τής δυνατότητος καί τών συνεπειών 

μιiiς Εύρωπαϊκής Ζrονης ' Ελευθέρων Συναλλαγών. 

» I. ' Η 'Ελλάς ύπεστήριξεν άνέκαθεν πiiσαν προσπάθει

αν καί πρότασιν τείνουσαν είς τήν εξαgφάλισιν στενωτέ

ρας πολιτικής καί οίκονομικής συνερ1ασίας μεταξύ τών 
λαών τής Εύρώπης. Κατ ' άκολουθίαν τής βασικής ταύτης 

τοποθετήσεως, ή 'Ελλάς εφήρμοσεν δλα τά δυνατά μέτρα 

διά τήν προαγωγήν καί τών ελευθέρων ενδοευρωπαϊκών 

συναλλαγών. Τά κύρια χαρακτηριστικά τής έλληνικής οί

κονομικής πολιτικής κατά τά τελευταία τέσσαρα ετη 

ύπήρξαν ή χρησιμοποίησις δημοσιονομικών καί νομι

σματικών μέτρων καί ελέγχων πρός στήριξιν καί διατήρη

σιν τής εσωτερικής οiκονομικής της ίσορροπίας καί ή κα

θιέρωσις τής ελευθερίας των εiσαγωγών διά τής πλήρους 

σχεδόν καταργήσεως τών ποσοτικών περιορισμών. 'Η 

εφαρμογή τής φιλελευθέρας ταύτης οίκονομικής καί εμ

πορικής πολιτικής είς τήν 'Ελλάδα άποκτii ίδιαιτέραν ση

μασίαν, έάν ληφθή ύπ' δψιν πρώτον, δτι ή άπελευθέρωσις 

τών είσαγωγών ύπήρξεν εύρυτέρα παρ ' δσον είς οίανδή

ποτε ι'iλλην χώραν τής Εύρώπης καί δεύτερον, δτι λόγω 

τής ίδιοτυπίας τοu οίκονομικοu της προβλήματος, ή 'Ελ

λάς, μετ' ι'iλλων ύπό άνάπτυξιν εύρωπαϊκών χωρών, εiχε 

κατ' ούσίαν άπαλλαγή τής ύποχρεώσεως πρός άπελευθέ

ρωσιν. Πρέπει επίσης νά σημειωθή δτι ή ι'iσκησις τής πο

λιτικής ταύτης εtς τήν 'Ελλάδα ή το εκτάκτως δυσχερής, 

δχι μόνον λόγω των όργανικών άδυναμιών τής έλληνικής 

οίκονομίας, άλλά καί λόγω τής άνωμάλου καί κατ' ούσίαν 

εμπολέμου καταστάσεως, ύφ' fjν ετέλει μέχρι καί του τέ

λους του 1949 ή χώρα. 
»2. ' Η έλληνική Κυβέρνησις εχει τήν γνώμη ν δτι ή 

ϊδρυσις Εύρωπαϊκής Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών δύ

ναται νά άποτελέση βήμα εϊτε πρός τήν ένοποίησιν εϊτε 

πρός τήν διάσπασιν τής Εύρώπης . 'Η κατεύθυνσις πρός 

τήν όποίαν θά όδηγηθή ή Εύρώπη διά τής Εύρωπαϊκής 

Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών θά εξαρτηθή άπό τάς 

συγκεκριμένας άρχάς καί τάς είδικάς ρυθμίσεις καί διαδι

κασίας, αί όποίαι θά συμφωνηθοuν κατά τήν ϊδρυσίν της. 

'Επομένως, ούδεμία δήλωσις ύπέρ η κατά τής άρχής τής 

ΕΖΕΣ είναι δυνατή πρίν άναγνωρισθή καί συμφωνηθή ύφ' 

δλων τών ενδιαφερομένων χωρών τό περιεχόμενον των 

άνωτέρω συγκεκριμένων άρχών , ρυθμίσεων καί διαδικα

σιών . 

»'Η προοδευτική οίκονομική ένοποίησις τής Εύρώπης 

άποτελεί, ύπό τάς συγχρόνους πολιτικάς συνθήκας καίτε

χνικάς εξελίξεις, άπαραίτητον προϋπόθεσιν δχι μόνον διά 

τήν στήριξιν μιiiς αύξούσης παραγωγικής καί οiκονομικής 

δραστηριότητος είς τήν Εύρώπην, άλλά καί διά τήν προ

στασίαν του εύρωπαϊκοu καί είδικώτερον τοu δημοκρατι

κοί! τρόπου ζωής είς όλόκληρον τήν περιοχήν. 'Η ϊδρυσις 

Εύρωπαϊκής Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών, χωρίς πα• 

ραλλήλως νά προβλεφθοuν καί κατοχυρωθοuν αί μέθοδοι 

άναπτύξεως τών οiκονομικοτεχνικώς καθυστερημένων πε

ριοχών, αί όποία ι μάλιστα κατά σύμπτωσιν εύρίσκονται είς 

τήν περιφέρειαν του εύρωπαϊκοu χώρου , θά είχεν ώς συνέ

πειαν τήν προοδευτικήν αϋξησιν τής μεταξύ τών οίκονο-
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μικως προηγμένων καί των ύπό ανάπτυξιν τελουσων χω

ρων αποστάσεως καί επομένως τήν οiκονομικήν, εν τελευ

ταίq. δέ αναλύσει, τήν πολιτικήν διάσπασιν τής Εuρώπης. 

»Εiς τά ϊδια αποτέλέσματα θά ώδήγει ή ϊδρυσις μερικω

τέρας ij μερικωτέρων ένώσεων των οίκονομικως προηγμέ
νων ευρωπαϊκων χωρων. Αί ενώσεις αυταί θά ενεφανίζοντο 

εiς τά όμματα των οίκονομικως ασθενεστέρων λαων ώς 

εταιρίαι πλουσίων, αποβλέπουσαιείς τήν περαιτέρω επαύ

ξησιν του πλούτου των καίπαραγνωρίζουσαι τά στοιχειώ

δη προβλήματα των λοιπων λαων τής ευρωπαϊκής κοινό

τητος. 'Ακόμη καί ή κοινή μεταξύ των εξ αγορά κινδυνεύει 

νά διαβληθή, εάν δέν εξευρεθουν ταχέως λύσεις διαμορφοu

σαι μίαν ευρυτέραν οίκονομικήν κοινότητα περιλαμβά

νουσαν τό σύνολον των μελων του ΟΕΟΣ. 

»3. Αί ύπό ανάπτυξιν χωραι, εiσερχόμεναι εiς μίαν Ζώ
νην 'Ελευθέρων Συναλλαγων, θά αντιμετωπίσουν διατα

ραχήν του iσοζυγίου πληρωμων των, λόγω τής ασυγκρίτως 

μεγαλυτέρας ανταγωνιστικής ίκανότητος των οίκονσμικως 

καί τεχνικως προηγμένων βιομηχανικων χωρων τής Δυτι

κής Ευρώπης. Τάς συνεπείας τής ηυξημένης αυτής αντα

γωνιστικότητος δέν θά είναι δυνατόν, ι.'iνευ είδικων μέτρων, 

νά αντισταθμίσουν ηυξημέναι εξαγωγαί εκ των ασθενεστέ

ρων χω ρ ων, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον τά εξαγώγιμα εϊδη 

τούτων είναι ώς επί τό πλείστον γεωργικά, εiς ώρισμένας 

δέ περιπτώσεις πολυτελή. Αί συνέπειαι αυταί καθίστανται 

απειλητικότεραι, εάν ληφθουν ύπ' δψινώρισμέναι προτά

σεις περί γενικής εξαιρέσεως εκ των πλεονεκτημάτων του 

ελευθέρου εμπορίου καί τής ενιαίας ευρωπαϊκής άγοράς 

των γεωργικων προϊόντων. Αί ηυξημέναι δυσχέρειαι iσο

ζυγίου πληρωμων των ασθενεστέρων καί ύπό ανάπτυξιν 

εuρωπαϊκων χωρων εντός του πλαισίου τής Εύρωπαϊκής 

Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγων θά δύνανται νά αντιμετω

πισθοuν κατ' ούσίαν μόνον διάτων συνήθων περιοριστι

κων μέτρων, αποτέλεσμα των όποίων θά είναι, άφ, ενός μέν 

ή κάμψις τής παραγωγής καί τής ήδη εντελως ανεπαρκους 

απασχολήσεως, αφ, ετέρου δέ ή επιβράδυνσις καί άνάσχε

σις τfjς οiκονομικής των χωρων τούτων άναπτύξεως. 

»'Ανεξαρτήτως δμως των άνωτέρω εξελίξεων καί των εκ 

τούτωνάνασταλτικων επιδράσεων, ό εντός τής ενιαίας εύ

ρωπαϊκής άγοράς προσανατολισμός των επενδύσεων θά 

ώδήγει αύτομάτως πρός τήν σωρευτικήν συγκέντρωσιν αύ

των εiς τάς fiδη ανεπτυγμένας περιοχάς καί, αντιστοίχως, 

εiς τήν άπομάκρυνσίν των εκ των όλιγώτερον προηγ)lένων. 

Ταυτα πρέπει νά αναμένωνται, δχι μόνον διότι προκύπτουν 

από τήν /;μπειρίαν εξ αναλόγων εξελίξεων, αλλά καί διότι 
συνάγονται καί από τήν ανάλυσιν των παραγόντων, οί 

δποίοι κατά κανόνα επηρεάζουν τόν τόπον εγκαταστάσεως 

των επιχειρήσεων. Είναι γνωστόν δτι χωραι καί περιοχαί 

ijδη άνεπτυγμέναι παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήμα

τα προσελκύσεως του επιχειρηματικοί) ενδιαφέροντος καί 

δτι τά πλεονεκτήματα ταuτα δέν δύνανται νά αντισταθμι

σθουν ι.'iνευ εiδικων επεμβάσεων. 'Η κυριωτέρα επιδίωξις 

των ύπό άνάπτυξιν χωρων είναι ή αϋξησις καί επιτάχυνσις 

των παραγωγικων των επενδύσεων, ή όποία, δμως, κινδυ

νεύει νά καταστfj ούσιωδως δυσχερεστέρα, ι.'iν μή άδύνα

τος, έάν δέν προβλεφθουν δι' επαρκως μακράν περίοδον, 

είδικά μέτρα καί διαδικασίαι ώς αί προτεινόμεναι κατωτέ

ρω είς τό δεύτερον τμήμα του ύπομνήματος τούτου. 

»'Έναντι των ανωτέρω διαπιστώσεων, παρατηρείται 

συνήθως μεταξύ άλλων, δτι είς μίαν ενιαίαν εύρωπαϊκήν 

οίκονομίαν θάεlναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή πληρέ

στερος καί ύγιέστερος καταμερισμός εργων καί άντίστοι

χος μετανάστευσις εργατικων δuνάμεων. 'Η σημασία δμως 

των παρατηρήσεων τούτων είναι περιωρισμένη, λόγω του 

αναποφεύκτως βραδέος ρυθμου των προβλεπομένων μετα

κινήσεων, αλλά καί των σοβαρων πολιτικων καί κοινωνι

κων των συνεπειων, iδίως, ι.'iν ληφθή ύπ' όψιν δτι οί μετα

ναστεύοντες θά .τραπουν κατά κανόνα πρός εργασίας όλι

γώτερον εiδικευμένας κq.ί χαμηλότερον αμειβομένας. Δέν 

δύναται, άλλως τε, ν' άποτελέση λύσιν παραδεκτήν διά τάς 

ύπό ανάπτυξιν χώρας, άλλά καί γενικώτερον συμφέρουσαν 

εiς τήν εύρωπαϊκήν κοινότητα, ή δμαδική μετανάστευσις 

καί ή aπογύμνωσις των περιφερειακων περιοχων τής Εύ

ρώπης ό:πό πληθυσμούς, οί δποίοι τήν ύπερήσπισαν ό:πό 

των εδαφων τούτων επί αiωνας. 

»4. Αί σοβαρώτεραι ό:δυναμίαι τής έλληνικfjς οiκονο
μίας ε{ναι χαρακτηριστικαί των δυσχερειων, τάς δποίας 

αντιμετωπίζουν αί πλείσται εκ των ύπό άνάπτυξιν εύρω

παϊκων χωρων, είναι δέ κυρίως αί εξής: 

»α. Τό μικρόν κατά κεφαλήν εiσόδημα, τό δποίον ύπο

λογίζεται περίπου κατά μέσον δρον διά τό 1955 εiς τό εν 
τέταρτον του άντιστοίχου κατά κεφαλήν εiσοδήματος των 

βιομηχανικως εξειλιγμένων εύρωπαϊκων χωρων. 

»β. 'Η σοβαρά ανεργία καί ύποαπασχόλησις. 

))γ . 'Η iσχυρά πίεσις επί του iσοζυγίου των εξωτερικων 

πληρωμ&v, όφειλομένη ό:φ' ενός εiς τήν μεγίστην εξάρτη

σιν ό:πό εiσαγωγάς ούσιωδων εiδων καί άφ' ετέρου εiς τήν 

γενικήν ό:νεπάρκειαν καί ό:στάθειαν των συναλλαγματικων 

μας προσόδων στηριζομένων είς εξαγωγάς ήμιπολυτελων 

γεωργικων προϊόντων καί εiς ό:δήλσυς εiσπράξεις . 

))δ. 'Η εντονος κοινωνική πίεσις έξ αίτίας των aπαραδέ

κτως χαμηλων βιοτικων επιπέδων, ή όποία καθιστά δυ

σχερή τήν έφαρμογήν συνεποίJς πολιτικής οiκονομικής 

άναπτύξεως, iδίως ύπό καθεστώς ελευθέρων καί δημοκρα

τικων θεσμων. 

)) Ύ πό τάς ό:νωτέρω προϋποθέσεις καθίσταται πρόδη
λον δτι λύσεις, αί όποίαι θά ώδήγουν δχι μόνον εiς επιβρά

δυνσιν τής άναπτύξεως τής έλληνικfjς οiκονομίας ό:λλά 

πιθανώτατα καί εiς αϋξησιν τής ήδη σοβαράς άνεργίας καί 

ύποαπασχολήσεως θά εχουν όλεθρίας οiκονομικάς συνε

πείας κ:αί θά όδηγήσουν μετά βεβαιότητος εiς κοινωνικάς 

άναταραχάς, των δποίων αί γενικώτεραι συνέπειαι δέν θά 

ε{ ναι έπικίνδυνοι μόνον διά τήν ·Ελλάδα. 

))Γενικαί Προϋποθέσεις καί ούσιώδεις ρυθμίσεις μιας 

Εύρωπαϊκής Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγων. 

)) Ή ελληνική Κυβέρνησις πιστεύει κατ' ακολουθίαν 
των ό:νωτέρω δτι αί προτάσεις διά μίαν Εύρωπαϊκήν Ζώνην 

'Ελευθέρων Συναλλαγων πρέπει νά θεμελιωθουν έπί των 

ακολούθων γενικων ό:ρχων καί νά περιέχουν δπωσδήποτε 

τάς κατωτέρω ρυθμίσεις: 

))Γενικαί Προϋποθέσεις κ:αί 'Αρχαί 

)) I. 'Απαιτείται ή ένεργός σύνδεσις τfjς ΕΖΕΣ μέ τάς 
γενικωτέρας προσπαθείας πρός ευρωπαϊκήν ενοποίησιν. 

'Η διαμόρφωσις των προτάσεων διά τήν ΕΖΕΣ πρέπει νά 

συνδυασθή μέ τήν ό:ναζήτησιν συγκεκριμένων μεθόδων διά 
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τήν άπό κοινοϋ άντιμετώπισιν τών ευρωπαϊκών προβλημά

των έπί τij βάσει τής άρχής τής δικαίας κατανομής ωφε

λειών, ευθυνών καί βαρών. 

»2. Βασική κατευθυντήριος άρχή τής Ευρωπαϊκής Ζώ
νης 'Ελευθέρων Συναλλαγών, ή όποία πρέπει ρητώς καί 

σαφώς νά περιληφθή είς οίονδήποτε σχέδιον συμφωνίας, 

είναι ή επιδίωξις τής άναπτύξεως δλων τών χωρών τής 

ίδρυθησομένης Ζώνης καί τής βαθμιαίας μειώσεως τών με

ταξύ αυτών διαφορών βαθμοϋ οίκονομικής άναπτύξεως, 

δηλαδή τών κατά κεφαλήν επιπέδων είσοδήματος, παρα

γωγής καί καταναλώσεως, καθώς καί τοϋ βαθμοϋ άπασχο

λήσεως τών ευρωπαϊκών λαών. Πρός τοϋτο αί ύπό άνάπτυ

ξιν χώραι πρέπει νά κατονομασθοϋν καί νά συμφωνηθή δτι 

δι, αυτάς άπαιτείται είδική μεταχείρισις καί θά ίσχύσουν 

είδικαί ρυθμίσεις καί διαδικασίαι, ως αί κατωτέρω περι

γραφόμεναι . 

»Ουσιώδεις ρυθμίσεις καί διαδικασίαι 

»1. Διά τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας θά ίσχύση έξαίρεσις 
εκ τής ύποχρεώσεως πρός προοδευτικήν μείωσιν τών δα

σμών διά χρονικόν διάστημα έπαρκοϋς διαρκείας διά τήν 

πραγματοποίησιν τών άναγκαίων διαρθρωτικών προσαρ

μογών είς τάς οίκονομίας των. Κατά τήν περίοδον αυτήν, 

προϊόντα προερχόμενα εκ τών χωρών τούτων θά άπολαμβά

νουν τών πλεονεκτημάτων τής ενιαίας Ευρωπαϊκής 'Αγο

ράς. Μετά τήν συμπλήρωσιν τής συμφωνηθησομένης πε

ριόδου θά έξετασθή ό ρυθμός μέ τόν όποίον θά είναι δυνα

τόν άκινδύνως νά μειωθοϋν καί έν τέλει νά έξαφανισθοϋν 

οί δασμοί καί είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. 

»2. 'Η ενιαία Ευρωπαϊκή 'Αγορά δέον νά έπεκταθή 
προοδευτικώς καί είς τά γεωργικά προϊόντα, καθιερουμέ

νης τής άρχής, ή όποία προβλέπεται καί είς τήν συμφωνίαν 

περί Κοινής 'Αγοράς. Πέραν δμως τούτου είναι πρωταρ

χικής σημασίας ή εξεύρεσις καί καθιέρωσις είδικών λύσε

ων καί λεπτομερειακών ρυθμίσεων διά τών όποίων θά έξα

σφαλισθοϋν προοδευτικώς διευρυνόμεναι άγοραί διά τά 

έξαγώγιμα προϊόντα τών ύπό άνάπτυξιν χωρών. 'Η ελλη

νική Κυβέρνησις επιφυλάσσεται νά ύποβάλη είδικάς προ

τάσεις διά τά κατ' ίδίαν γεωργικά προϊόντα καθώς καί διά 

τά έξ αυτών παραγόμενα εϊδη έξ επεξεργασίας πρώτου βα

θμοϋ, ή διεύρυνσις τών εξαγωγικών δυνατοτήτων τών 

όποίων είς τήν Ευρώπην είναι ζωτικής σημασίας διά τήν 

έλληνικήν οίκονομίαν καί τήν συμμετοχήν τής 'Ελλάδος 

είς οίονδήποτε σχέδιον ΕΖΕΣ. 

»3. Είναι άπαραίτητος ή ϊδρυσις Ταμείου 'Αναπροσαρ
μογής καί 'Αναπτύξεως μέ κυρίαν άποστολήν τήν ύπό 

έξαιρετικώς ευνοϊκούς δρους χρηματοδότησιν άφ' ενός 

μέν τοϋ έκσυγχρονισμοϋ τών ύφισταμένων παραγωγικών 

εγκαταστάσεων, άφ' ετέρου δέ τών μεγάλων βασικών ερ

γων οίκονομικής ύποδομής είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. 

Τά κεφάλαια τοϋ Ταμείου τούτου θά προέλθουν άπό μίαν 

άρχικήν ουσιώδη συνεισφοράν, κατά τό ύπόδειγμα τοϋ 

Ταμείου 'Επενδύσεων τών 'Υ περποντίων Χωρών έντός τοϋ 

πλαισίου τής Κοινής 'Αγοράς. Περαιτέρω, τά κεφάλαια 

τοϋ Ταμείου θά προσαυξάνωναι μέ ποσοστόν έκ τών πλεο

νασμάτων εκείνων τών χωρών, αί όποία ι εμφανίζουν επιμό

νως περίσσευμα είς τάς ένδοευρωπαϊκάς συναλλαγάς των. 

'Η τοιαύτη ύποχρέωσις πρός συνεισφορά ν θά ηδύνατο έν-

δεχομένως νά άποτελέση τήν κυριωτέραν μέθοδον άντιμε

τωπίσεως τής στενότητας τών νομισμάτων τών πλεονα

σματικών χωρών . 

»4. 'Επιβάλλεται έντός τοϋ πλαισίου τής ΕΖΕΣ νά 

συμφωνηθοϋν είδικαί ρυθμίσεις καί διαδικασίαι νομισμα

τικής συνεργασίας καί νά προβλεφθοϋν τά μέσα τής fiπό 
κοινοϋ άντιμετωπίσεως νομισματικών καί συναλλαγματι

κών διαταραχών . Τοϋτο είναι ίδιαιτέρας σημασίας διά τάς 

ύπό άνάπτυξιν χώρας τοϋ ΟΕΟΣ. 'Η ελληνική Κυβέρνησις 

προτείνει δπως άνατεθή είς τό Συμβούλιον τής Ευρωπαϊ

κής 'Ενώσεως Πληρωμών, συμπληρούμενον ενδεχομένως 

καί ύπό εμπειρογνωμόνων εκπροσωπούντων τάς ύπό άνά

πτυξιν χώρας, ή εκπόνησις σχεδίου Ευρωπαϊκής Νομισμα

τικής Συνεργασίας έν συσχετίσει πρός τήν ΕΖΕΣ έπί τij 

βάσει τών εξής κατευθύνσεων : 

»α. ουσιώδης αt\ξησις τών quotas καί έπέκτασις τής 
διαρκείας τών παρεχομένων πιστωτικών διευκολύνσεων, 

τουλάχιστον διά τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. 

»β. Καθιέρωσις διαδικασιών καί μεθόδων άφ ' ένός μέν 

πρός άποκατάστασιν τής ίσορροπίας τών χωρών, αί όποίαι 

έμφανίζουν έπίμονον τάσι ν έλλείμματος είς τάς ένδοευρω

παϊκάς των συναλλαγάς άφ' ετέρου δέ πρός μείωσιν τής 

στενότητας τών νομισμάτων έκείνων τών χωρών, αί όποίαι 

έμφανίζουν έπίμονον τάσιν πλεονάσματος είς τάς ένδοευ

ρωπαϊκάς των συναλλαγάς. 

»5. 'Απαιτείται ή ϊδρυσις Τραπέζης Ευρωπαϊκών 'Επεν
δύσεων πρός δανειοδότησιν έπί τij βάσει τραπεζικών κρι

τηρίων τών όμαλώς αυτοεξυπηρετουμένων εργων, κατά κύ

ριον λόγον είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. Είναι ουσιώδες 

νά καθορισθή δτι αί τοποθετήσεις τής Τραπέζης θά κατευ

θύνωνται όπωσδήποτε μέχρι συμφωνηθησομένου σημαν

τικοϋ ποσοστοϋ πρός τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, τών όποί

ων θά είναι διά τοϋτο άπαραίτητος ή επαρκής εκπροσώπη

σις είς τήν διοίκησιν τής Τραπέζης. 

»6. Διά τήν προώθησιν καί ένίσχυσιν μεγαλυτέρων ίδι
ωτικών επενδύσεων είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας είναι 

άπαραίτητον νά καθιερωθοϋν κίνητρα ένθαρρύνοντα ταύ

τας έκτός βεβαίως τής άναγνωρίσεως ελευθερίας έξαγωγής 

κεφαλαίων δι' έπενδύσεις πρός τάς χώρας αυτάς . Αί άπλού

στεραι μορφαί τοιούτων κινήτρων είναι: πρώτον, είδικαί 

φορολογικαί εt\νοιαι είς τάς βιομηχανικώς έξειλιγμένας 

χώρας διά τάς επιχειρήσεις αί όποίαι επενδύουν κεφάλαια 

είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας καί δεύτερον, συμμετοχή τοϋ 

ίδρυθησομένου Ταμείου 'Αναπροσαρμογής καί 'Αναπτύ

ξεως είς τάς δαπάνας κεφαλαίου διά νέας εγκαταστάσεις η 

επεκτάσεις, συμφώνως πρός καθορισθησομένας προϋποθέ

σεις καί διαδικασίας ύπό μορφήν επιδοτήσεως η εξαιρετι

κώς μακράς διαρκείας άτόκου δανείου . 

»7. Ή άναγνώρισις τής άρχής δτι είς πάσαν περίπτω
σιν διαμορφώσεως διεθνών όργανώσεων η <'iλλων οίωνδή

ποτε συναφών συμφωνιών περί ρυθμίσεως τών επενδύσε

ων καί τής παραγωγής, ως συμβαίνει διά τάς εξ χώρας, 

προκειμένου περί <'iνθρακος καί χάλυβος, θά έξετάζωνται 

είς πρώτην προτεραιότητα αί δυνατότητες ίδρύσεως νέων 

εγκαταστάσεων είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας . Πρός τοϋτο 

θά επρεπε ϊσως νά άναζητηθή κάποια μορφή συμμετοχής η 

εκπροσωπήσεως είς τάς όργανώσεις ταύτας τών ύπό άνά

πτυξιν χωρών. 

»8 . 'Η άναγνώρισις καί έξασφάλισις τής δυνατότητας 
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μεταναστεύσεως είναι βεβαίως ούσιώδης, &λλά πρέπει νά 

συνδυασθή μέ θετικά μέτρα διευκολύνοντα τήν τεχνικήν 

έκπαίδευσιν, τήν προσαρμογήν καί έγκατάστασιν των με

ταναστών. Τά συμπληρωματικά ταυτα μέτρα έξασφαλίζουν 

τήν πρακτικήν έφαρμογήν τής <'φχής τής iσότητος εύκαι

ριών aπασχολήσεως καί aποτρέπουν τήν συγκέντρωσιν 

των μεταναστών εiς &νειδικεύτους καί χαμηλά άμειβομέ

νας έργασίας. Διά τήν ούσιαστικήν έξασφάλισιν τής έλευ

θερίας τής μεταναστεύσεως είναι αναγκαία καί ή λειτουρ

γία ένός κοινου Ταμείου κατά τό ύπόδειγμα του προβλεπο

μένου εiς τήν συμφωνίαν τής Κοινής 'Αγοράς, άλλά καί ή 

ταχυτέρα δυνατή έπέκτασις των εύρωπαϊκών μορφωτικών 

σχέσεων, iδίως εiς τούς τομείς τής τεχνικής έκπαιδεύσεως. 

»9. Πέραν τών aνωτέρω γενικωτέρας καί καταστατικής 
φύσεως ρυθμίσεων, θά πρέπει νά συμφωνηθουν ώρισμένοι 

συναλλακτικοί κανόνες, οί δποίοι θά aπαγορεύουν &νο

μοίας μεταχειρίσεις ε\: τε ύπό τήν μορφήν dumping εϊτε ύπό 
τήν γενικωτέραν μορφήν διαφορετικών τιμών. 'Επί ηj βά

σει των ίδίων άρχων θά πρέπει νά άπαγορευθουν μονοπω

λιακαί καταστάσεις καί νά έξασφαλισθή ή ϊση μεταχείρι

σις των αγαθών καί ύπηρεσιών, ανεξαρτήτως προελεύσε

ως, έντός του ενιαίου εύρωπαϊκου οiκονομικου χώρου. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις πιστεύει δτι ή ϊδρυσις Εύ

ρωπαϊκής Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών, χωρίς προη

γουμένην συμφωνίαν έπί των προεκτεθεισων,άρχών, διαδι

κασιών καί ρυθμίσεων, θά ήτο δχι μόνον aπαράδεκτος διά 

τάς ύπό &νάπτυξιν τελούσας χώρας -καί πάντως διά τήν 

'Ελλάδα-, άλλά θά καθίστατο καί έπικίνδυνος διά τό 

μέλλον του συνόλου τής εύρωπαϊκής κοινότητος. 

»'Έχομεν, aντιθέτως, τήν πεποίθησιν δτι, ύπό τήν αiγί

δα καί μέ τήν συμπαράστασιν του ΟΕΟΣ, είναι δυνατόν έπί 

των άνωτέρω βασικών άρχων, ρυθμίσεων καί διαδικασιών 

νά έπιτευχθή κοινή δλων τών Κρατών-μελών συμφωνία. 

'Εφ' δσον έπιδειχθή πνευμα εtλικρινους εύρωπαϊκής συ

νεργασίας καί έφ' δ σον &ναγνωρισθή δτι τά ε!δικώτερα 

προβλήματα των ύπό &νάπτυξιν χωρών πρέπει ν' aποτελέ

σουν κοινόν δλων τών εύρωπαϊκών λαών καί τών Κυβερνή

σεών των μέλημα, ή ϊδρυσις τής ΕΖΕΣ δύναται ν' άποτελέ

ση ούσιώδες βήμα πρός τήν σύμμετρον οίκονομικήν άνά

πτυξιν των διαφόρων περιοχών τής Εύρώπης. 'Η διά τών 

καθιερωθησομένων ρυθμίσεων καί διαδικασιών διασφάλι

σις τής έντός λογικου χρονικου διαστήματος οΙκονομικής 

άναπτύξεως τών περιφερειακών χωρών τής Εύρώπης aπο

τελεί, κατά τήν γνώμην τής έλληνικής Κυβερνήσεως, τήν 

μόνην δυνατήν ρεαλιστικήν προσέγγισιν του βασικου εύ

ρωπαϊκου προβλήματος καί τήν μόνην δυνατήν έξασφάλι

σιν τής πολιτικής καί πολιτιστικής ένότητος τής Εύρώ

πης»ιs2. 

31 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1957 

'Η Ειδική Νομοθετική 'Επιτροπή του άρθρου 35 
του συντάγματος ψηφίζει τό σχέδιο Ν.Δ. «περί τρο

ποποιήσεως τής περί διοικήσεως καί ελέγχου του 

'Ιδρύματος Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νομοθεσίας», 

τό όποίο καταρτίστηκε μετά άπό σχετική πρωτοβου

λία του πρωθυπουργου. 

'Ο ύπουργός 'Εργασίας, Λ. Μπουρνιίiς, ύποστή-

ριξε δτι επέρχονται ριζικές άλλαγές στή διοίκηση 

καί τόν ελεγχο του 'Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, διευ

ρύνονται οί άρμοδιότητες του προέδρου του ΙΚΑ, 

μεταβάλλεται ό τρόπος τής συνθέσεως του Διοικητι

κου Συμβουλίου καί τών Τοπικών 'Επιτροπών, δπως 

καί ή σύνθεση του Κεντρικου 'Εποπτικου Συμβου

λίου πού άσκεί τόν καταστατικό ελεγχο του 'Ιδρύ

ματος. Μέ τήν αϋξηση των άρμοδιοτήτων του Δ.Σ., 

άφενός άποφεύγεται ό καταμερισμός τής εuθύνης σέ 

μέλη διαφόρων Συμβουλίων καί 'Επιτροπών καί ή 

άνεύθυνη πολυαρχία, άφετέρου διευκολύνεται ή τα

χεία λήψη άποφάσεων καί διεκπεραίωση θεμάτων. 

'Η πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεως ύπαγορεύτη

κε άπό τήν ανάγκη τής ριζικής αναδιοργανώσεως 

του μεγαλύτερου aσφαλιστικου όργανισμου τής χώ

ρας καί τής θεραπείας τών σοβαρών οΙκονομικών καί 

οργανωτικών του αδυναμιών. Σύμφωνα, πράγματι, μέ 

ύπεύθυνες προβλέψεις, τό ΙΚΑ, εφόσον δέν θά aντι

μετωπίζονταν οί τελευταίες αuτές, θά άδυνατουσε, 

aπό τό ετος 1959, νά εκπληρώσει καί τίς πιό περιο
ρισμένες ύποχρεώσεις του. Τά κυβερνητικά μέτρα 

εμελλαν, μέ τήν πάροδο του χρόνου, νά aποδειχτουν 

Ιδιαίτερα καρποφόρα γιά τήν οΙκονομική έξυγίαν
ση καί γιά τήν aνταπόκριση του 'Ιδρύματος στήν 

κοινωφελή aποστολή του 153 • 

Ή έξ 'Υπουργών ΟΙκονομική 'Επιτροπή, ύπό 

τήν προεδρία του πρωθυπουργου Κ. Καραμανλή, 

aποφασίζει τήν ϊδρυση βιομηχανίας ζακχάρεως aπό 

τευτλα καί τή σύσταση του πρώτου εργοστασίου μέ 

δυνατότητα επεξεργασίας 2000 τόνων τεύτλων τήν 
ή μέρα. 

Σύμφωνα μέ τίς σχετικές κυβερνητικές πληροφο

ρίες, επισημαίνεται: 

«Τό έργοστάσιον τουτο θά είναι ίκαvόν νά καλύπτη τό 

ι I 3 περίπου των άναγκών τής χώρας είς ζάκχαριν.Τά όφέ

λη τά όποία θά προκύψουν διά τήν έθνικήν οίκονομίαν έκ 

τής ίδρύσεως τής ζακχαροβιομηχανίας είναι ποικίλα ~αί 

άξιόλογα: 

)) I. Διά τής λειτουργίας ένός μόνον έργοστασίου τής 
άνωτέρω δυναμικότητος θά έξοικονομήται έτησίως συ

νάλλαγμα 4.000.000 δολλαρίων. 2. Θά δοθή aπασχόλησις 
διά τήν μεταφοράν καί έπεξεργασίαν των τεύτλων, &ντι

στοιχουσα είς πλήρη άπασχόλησιν καθ ' δλην τήν διάρ

κειαν του ετους 450 περίπου άτόμων. 3. Θά δημιουργηθή 
πρόσθετος άγροτική άπασχόλησις διά τήν καλλιέργειαν 

των τεύτλων, &ντιστοιχουσα είς 800.000 άγροτικών ήμερο
μισθίων έτησίων. 

»Πέραν τοον άνωτέρω ώφελημάτων, τό σημαντικότερον 

ϊσως είναι δτι ή ϊδρυσις τής βιομηχανίας ταύτης θά συμβά

λη άποτελεσματικώς ε!ς τήν &νάπτυξιν τής περιοχής δπου 

θά ίδρυθή τό έργοστάσιον καί θά πραγματοποιηθή ή καλ

λιέργεια τών τεύτλων. 'Η τευτλοκαλλιέργεια θά εχη ώς 

aποτέλεσμα τήν βελτίωσιν τής ποιότητος των χρησιμο

ποιηθησομένων έδαφών, μέ aμεσον συνέπειαν τήν αϋξησιν 
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τουλάχιστον κατά 30% τής aποδόσεως τών άλλων καλλι
εργειών, αϊτινες, δμοϋ μέ τά τεϋτλα θά συμμετέχουν εις τήν 

αμειψισποράν. Αuτή δέ αϋτη ή καλλιέργεια τών τεύτλων 

θά Ι:ξασφαλίζη εις τούς καλλιεργητάς είσόδημα κατά πολύ 

ανώτερον /:κείνου τό δποίον Ι:ξασφαλίζουν σήμερον άλλαι 

καλλιέργειαι, ώς του σίτου, τής κριθής, του αραβοσίτου 

κ.λ.π. 

»'Εξ άλλου, τά ύποπροϊόντα τής τευτλοκαλλιεργείας, 

fjτοι αi ξηραί κορυφαί τών τεύτλων καί τά ύποπροϊόντα τής 

βιομηχανοποιήσεως, fiτοι ό μετά τήν αφαίρεσιν του χυμοu 

τής σακχάρεως Ι:ναπομένων πολτόζ τών τεύτλων καί ή μέ

λασσα, θά aποτελέσουν σπουδαιοτάτην κτηνοτροφήν, ή 

παραγωγή τής όποίας θά δημιουργήση εuνοϊκάς προϋποθέ

σεις διά τήν aνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας τής περιοχής. 

»Δt' δλους τούς ανωτέρω λόγους, μετά Ι:μπεριστατωμέ

νην μελέτην τοϋ θέματος, ή Κυβέρνησις απεφάσισεν τήν 

ϊδρυσιν του πρώτου Ι:ργοστασίου σακχάρεως, βραδύτερον 

δέ θά αντιμετωπίση τήν ϊδρυσιν καί έτέρων Ι:ργοστασίων 

μέχρι πλήρους καλύψεως τών είς σάκχαριν αναγκών τής 

χώρας, όπότε καί τά ωφελήματα τής εθνικής οικονομίας θά 

είναι πολλαπλά. 

»Διά τήν άντιμετώπισιν τών άπαιτουμένων ένεργειών 

πρός ταχείαν Ι:φαρμογήν τής ληφθείσης aποφάσεως, δ κ. 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως συνέστησε /;πιτροπήν έκ τοu 

aντιπροέδρου αuτής καί τών ύπουργών Συντονισμοu καί 

Βιομηχανίας. 

»Μετά τήν ληφθείσαν d:ις άνω aπόφασιν, συντόμως θά 

παύση ή 'Ελλάς νά αποτελή τήν μόνην χώραν τής Εuρώ

πης, fjτις στερείται βιομηχανίας παραγωγής σακχάρεως, 

ένώ είς δλας τάς άλλας χώρας, μή Ι:ξαιρουμένων καί τών 

γειτονικών Βαλκανικών, εύρίσκονται εις λειτουργία ν πλεί

στα Ι:ργοστάσια». 

'Η κατασκευή του εργοστασίου ζακχάρεως εν

τασσόταν στό πλαίσιο τής γενικότερης πολιτικής 

του Κ. Καραμανλή γιά τήν ενίσχυση τών γεωργικών 

βιομηχανιών, ώς μέσου, πέρα άπό τήν εξοικονόμηση 

συναλλάγματος, γιά τήν άνάπτυξη καί τήν πλήρη 

άξιοποίηση τής άγροτικής παραγωγής. 

Έν άναμονή τής προκηρύξεως τής σχετικής δη

μοπρασίας γιά τήν κατασκευή του πρώτου εργο

στασίου ζακχάρεως, δημοσιεύτηκε ή άκόλουθη άνά

λυση του καθηγητή Σ. Παπανδρέου: 

«' Η ύπό τής Κυβερνήσεως ληφθείσα aπόφασις iδρύ

σεως ζαχαροποιείων διά τήν παραγωγήν τής αναγκαίας είς 

τήν ' Ελλάδα ζαχάρεως, είναι άπόφασις ή όποία θά εχη 

μεγίστην Ι:πίδρασιν έπί τής γενικής οίκονομικής καταστά

σεως του τόπου καί ίδίως Ι:πί τής γεωργικής τοιαύτης. 

»'Η επίδρασις αϋτη, θά Ι:μφανισθή πρώτον ώς οικονο

μία συναλλάγματος 12.000.000 δολλαρίων, δση είναι περί
που ή aξία τής εισαγομένης είς τόν τόπον ζαχάρεως καί 

δεύτερον 5.000.000 τουλάχιστον δολλαρίων, δση θά είναι ή 
αξία τών παραχθησομένων κτηνοτροφικών προϊόντων διά 

τής καταναλώσεως τών ύποπροϊόντων τής ζαχαροποιίας . 

»Σημαντικωτάτη Ι:πίσης θά είναι ή Ι:πίδρασις τής τευτ

λοκαλλιεργείας Ι:πί τής προόδου τής γεωργίας. Οί ' Ιταλοί 

ύπολογίζουν δτι ή αϋξησις τής aποδόσεως τών γεωργικών 

καλλιεργειών, ή προερχομένη απο τήν είσαγωγήν τής 

καλλιεργείας τών τεύτλων, άνέρχεται είς 40%, oi Βέλγοι δέ 
εις 30%. Τόσον μεγαλυτέρα δέ είναι ή έπιφερομένη γεωρ" 
γική πρόοδος διά τής εισαγωγής τής καλλιεργείας τών 

τεύτλων, δσον περισσότερον καθυστερημένη είναι ή γε

ωργία. 

»Οί aνωτέρω λόγοι, ήτοι τής οίκονομίας συναλλάγμα

τος έκ τής μ ή εισαγωγής ζαχάρεως καί τής aξίας τών ύπο

προϊόντων, ώς καί τής προόδου τής γεωργίας, εκαμαν ωστε 

ή καλλιέργεια τών ζαχαροτεύτλων νά έπεκταθή είς δλα τά 

κράτη τής Εuρώπης καί aλλαχοu». 

Στή συνέχεια, άφου έπισημαίνονται τά πλεονε

κτήματα του άγροτικου προϊόντος πού τελικά έπιλέ

χτηκε, διατυπώνονται τά άκόλουθα συμπεράσματα: 

«Συμπεραίνομεν δτι, ΕΚ tfiς παραγωγής δλης τής αναγ

καίας διά τήν χώραν ποσότητος ζαχάρεως, θά προκύψουν: 

))Οικονομία συναλλάγματος δι' aξίαν 

ζαχάρεως cif 
))Οίκονομία συναλλάγματος δι' aξίαν 

κτηνοτροφικών προϊόντων (ύποπροϊόντα) 

12.000.000 

5.000.000 

17.000.000 

)) 'Επί πλέον ή αϋξησις τών άποδόσεων τών άλλων καλ
λιεργουμένων είς τήν αuτήy περιφέρειαν φυτών θά Ι:νδυνα

μώση σημαντικώτατα τό έθνικόν είσόδημα. 'Ως πρός τόν 

κρατικόν προϋπολογισμόν, έάν μέν ή παραγωγή αϋτη προ

στατευθή μέ I ,50 δραχμάς κατά χιλιόγραμμον, θά προκύψη 

ελλειμμα 1,50Χ85.000.000 = 127.000.000. 'Αλλ' Ι:κ τής οι
κονομίας του συναλλάγματος (τών 17.000.000 δολλαρίων) 
καί τής είσαγωγής άλλων προϊόντων θά προκύψη εσοδον 

τουλάχιστον ίσον πρός τό /;κ τής φορολογίας τής νϋν εί

σαγομέvης ζαχάρεως (6,80 κατά χιολιόγραμμον), fiτοι τών 
578.000.000. 

)) 'Ώστε θά προκύψη οuχί εξασθένησις άλλά ενίσχυσις 
του προϋπολογισμοί) κατά 451.000.000 δραχμάς. 

))Τήν /;πίδρασιν τής αuξήσεως τής εγχωρίου παραγωγής 

/;πί τών κρατικών Ι:σόδων ϊσως δέν θά επρεπε νά εξηγήσω, 

διότι αϋτη πρέπει νά είναι γνωστή είς δλους καί πρέπει 

δλοι νά γνωρίζουν δτι πάσα αϋξησις τοϋ έθνικοϋ εισοδή

ματος αuξάνει καί τάς κρατικάς είσπράξεις. ' Αλλά τήν 

ανέφερα, διότι επανειλημμένως aπεκρούσθη ή γεωργική 

αϋτη βιομηχανία μέ τήν δικαιολογίαν δτι θά πλήξη τά 

εσοδα του προϋπολογισμοί). 

))Νυν ή Κυβέρνησις, άν καί καθυστερημένα, άπεφάσισε 

τήν ϊδρυσιν εργοστασίων ζαχάρεως Ι:ν ' Ελλάδι διά τήν 

παραγωγήν δλης τής άναγκαιούσης ποσότητορ) 1 54• 

Ι ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Ενώπιον του βασιλέως καί παρουσία του πρω

θυπουργου, ό Σπ. Θεοτόκης όρκίζεται ώς ύπουργός 

Γεωργίας καί ό Α. Γεροκωστόπουλος ώς ύπουργός 

Παιδείας . 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Μέ έξουσιοδότηση του Κ. Καραμανλή, ό άντιπρό-
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εδρος τfjς Κυβερνήσεως εγκαινιάζει τήν εκτέλεση 

του εργου Κακάρας πού άποβλέπει στήν άξιοποίηση 

500 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων γfjς μέ άποξήραν
ση, άποστράγγιση, άντιπλημμυρική προστασία καί 

ι'iρδευση . Τό εργο εχει ζωτική σημασία γιά 72 δή
μους καί κοινότητες τfjς περιφέρειας των νομων 

Καρδίτσης, Λαρίσης καί Φθιώτιδας . Ή δαπάνη 

ύπολογίζεται σέ 45 περίπου έκατ . δρχ . , τά όποία επι

μερίζονται σέ 15 έκατ. πού θά διατεθουν άπό τό Κρά
τος, 15 έκατ. άπό τό Σύνδεσμο Δήμων καί Κοινοτή
των του «νΕργου Κακάρας», μέ τή μορφή μακροπρο

θέσμου δανείου άπό τό Ταμείο Παρακαταθηκων καί 

Δανείων, καί σέ 15 άκόμη έκατ . πού θά καλυφθουν μέ 

τή συνδρομή των μηχανικων μονάδων του εeνικου 

στρατου τfjς περιφερείας. 

Μέ τήν ευκαιρία αuτή, σέ εκτενές ι'iρθρο του Χ. 

'Αγγελομάτη μέ τίτλο «Μέ τό εργον του Μέγδοβα θά 

εξασφαλισθfj ή οiκονομική άνόρθωσις τfjς Δ. Θεσ

σαλίας» μεταξύ ι'iλλων, γίνεται εiδική άναφορά στό, 

ύπό παράλληλη ήδη εκτέλεση, εργο τfjς Κακάρας: 

«Είναι εuτύχημα, δτι ενα αλλο εργον, άνεκτίμητον διά 

τήν περιοχήν τής Καρδίτσης, άρχίζει δσονούπω εκτελού

μενον, αν δέν εχη ηδη άρχίσει τήν στιγμήν πού γράφονται 

αί γραμμαί αuταί. Τό εργον διά τήν προστασίαν τής άγρο

τικής περιοχής Κακάρας, ή όποία κατακλύζεται κάθε χρό

νον aπό τά νερά πού τήν πλημμυροϋν. Σποραί, είς εκτασιν 

δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, εξουδετερώνονται καί χά

νεται ετσι σκληρός μόχθος, η καλύπτονται άπό λιμνάζοντα 

νερά, τά όποία, δχι μόνον δέν άποδίδουν, άλλά καί δημι

ουργοϋν νοσογόνους έστίας, λίαν επικινδύνους διά τούς 

κατοίκους τής περιοχής. 

»Διά νά γίνη τό εργον τοϋτο, τό Κράτος παρέσχε τήν 

οίκονομικήν συνδρομήν του, μέ τήν συμβολή ν καί τών εν

διαφερομένων κοινοτήτων, αί δποίαι συνήψαν σχετικόν 

δάνειον παρά τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων. 

'Επί πλέον, τό ύπουργείον Στρατιωτικών εδωσε τήν αδειαν 

νά χρησιμοποιηθοϋν διά τήν προώθησιν τοϋ εργου ανδρες 

τοϋ μηχανικοϋ καί τεχνικά μέσα τοϋ στρατοϋ. 

» 'Όταν συντελεσθή τό εργον, θά άναπνεύση , δχι μόνον 

ή περιοχή Καρδίτσης, άλλά καί δλη ή εκτεταμένη περιφέ

ρεια, άπό τών Φαρσάλων μέχρι τοϋ Δομοκοϋ καί τών Σοφά

δων»155 . 

Μέ άφετηρία τήν εναρξη των εργων τfjς Κακά

ρας, ό Α . 'Α ντωνακάκης εκαμε καί τήν άκόλουθη 

δημοσιογραφική άνάλυση μέ τό γενικό τίτλο «Δη

μοκρατία καί οiκονομική άνάπτυξις»: 

«'Υπάρχουν δύο μέθοδοι διά νά επιτευχθή ή οίκονομι

κή άνάπτυξις Ι:νός τόπου, δ δποίος Εχει καθυστερήσει . 'Η 

μία, νά άναλάβη τό Κράτος, ή κεντρική Κυβέρνησις, τά 

εργα· νά χρηματοδοτήση, νά διευθύνη, νά εκμεταλλευθή τά 

εργα. Καί τά λεπτά νά τά βρίσκη άπό τή γενική φορολογία. 

Καί ή ϊδια νά κανονίζη ποία εργα καί ποϋ θά γίνουν καί 

πότε θά γίνουν. Είναι ή μέθοδος αuτή ή άπλουστέρα καί ή 

εuκολωτέρα. Διά νά εφαρμοσθή, δμως, δέν φθάνει πάντοτε 

μία ίσχυρά Κυβέρνησις . Πολλές φορές προβάλλει ή άνάγ-

κη μιας δικτατορικής Κυβερνήσεως, ή όποία θά είσπράττη 

δσους φόρους νομίζει δτι τής χρειάζονται καί θά εκτελή 

εργα, άνεξάρτητα aπό τό αν δ κόσμος διά τόν δποίον εκτε

λοϋνται συμφωνή ή διαφωνή , άνεξάρτητα aπό τό αν κά

ποιοι ενδιαφερόμενοι άμέσως εχουν συμφέρον άπό αuτά η 

θά καταστραφοϋν διά νά ωφεληθοϋν κάποιοι αλλοι. 'Η 

αλλ η μέθοδος είναι δυσκολωτέρα, βραδυτέρας άποδόσεως, 

άλλά πλουσιωτέρας καί μονιμωτέρας άποδόσεως. Καί δέν 

βλάπτει, εν τελευταία άναλύσει, τό ύπέρτατον άγαθόν Ι:νός 

λαοϋ, τήν δημοκρατίαν. ΕΙναι ή μέθοδος, ή όποία επιτυγχά

νει τήν συμφωνίαν καί τήν συνεργασίαν τών ενδιαφερομέ

νων δι, ενα εργον, τό νά πληρώσουν οί ενδιαφερόμενοι καί 

ωφελούμενοι τάς δαπάνας, τό νά πονέσουν καί νά κοπιά

σουν καί νά ενδιαφερθοϋν δι' αuτό -δπως ενδιαφέρονται 

διά τό σπίτι τους. Αuτή ή μέθοδος είναι ή δημοκρατική, 

διότι είς τήν βάσιν της εύρίσκεται ή συναίνεσις τών ενδια

φερομένων -ωφελουμένων ή ζημιουμένων, ή συνεργα

σία μεταξύ των, ή κοινή προσπάθεια, δ ύπ' αuτών ελεγχος 

τοϋ εργου καί ή ύπ' αuτών καί μόνον εκμετάλλευσις τοϋ 

εργου. 

»Στήν ' Ελλάδα πολλά aπό τά εργα οίκονομικής άναπτύ

ξεως των τελευταίων ετών εγιναν καί διευθύνονται εκ τών 

ανω, άντίθετα πρός τήν παλαιάν Ι:λληνικήν παράδοσιν πού 

τόσο ανθισεν επί Τουρκοκρατίας, τής κοινοτικής συνερ

γασίας . Προχθές, δμως, τήν Κυριακήν, είς τούς Σοφάδες 

τής Δυτικής Θεσσαλίας ετέθησαν αί βάσεις ένός εργου 

μεγάλου οίκονομικώς καί κοινωνικώς, aλλά μεγαλυτέρας 

καί άπό τήν οίκονομικήν καί κοινοτικήν σημασίαν καί 

πιθανήν άπόδοσίν του, πολιτικής σημασίας καί πιθανής 

πολιτικής άποδόσεως». 

Στή συνέχεια, άφου άποτίμησε τό κόστος των 

άναγκαίων άντιπλημμυρικων καί άποστραγγιστικων 

εργων σέ 45 έκατ. δρχ., δ συντάκτης του ι'iρθρου πρό
βαλε τό ερώτημα: 

«Ποίος θά εκτελέση τό εργον καί ποίος θά πληρώση τό 

εξοδον; 

»'Η μία λύσις θά ή το νά aναλάβη τό Κράτος νά εκτελέ

ση τά εργα χωρίς νά ερωτήση κανένα καί νά πληρώση 

αuτά τά λεπτά διά τήν βελτίωσιν τής γής τών Θεσσαλών 

άπό τόν φόρον πού πληρώνουν δλοι οί 'Έλληνες. 'Η δευτέ

ρα λύσις θά ήτο νά πληρώσουν οί ϊδιοι οί Θεσσαλοί πού 

θά ωφεληθοϋν καί νά εκτελέσουν τό εργον οί ϊδιοι. Ή 

τρίτη λύσις θά ήτο νά δώση τό σύνολον, νά δώσουν καί οί 

ενδιαφερόμενοι, οί ωφελούμενοι, καί νά εκτελέσουν οί ϊδι

οι τά εργα. Προετιμήθη ή τρίτη λύσις . Τά 45 έκατομμύρια 
θά βρεθοϋν: 'Από προσωπική εργασία τοϋ στρατοϋ καί 

τών μηχανημάτων τοϋ στρατοϋ (15 /:κατ.), άπό τόν προϋ
πολογισμό ( 15 έκατ.) καί άπό τά λεπτά των αγροτών πού θά 
ωφεληθοϋν, αλλα 15 έκατ. Οί κάτοικοι τών 42 δήμων καί 
κοινοτήτων πού άποτελοϋν τό τρίγωνον, θά πληρώνουν 

τρείς (άριθμός : 3) όκάδες σιτάρι κατά στρέμμα επί μερικά 
χρόνια εως δτου εξοφληθή ενα δάνειον εκ 15 έκατ. πού θά 
πάρουν aπό τό Ταμείον Παρακαταθηκών καί Δανείων. Αί 

σαράντα δύο αύταί κοινότητες άπετέλεσαν ενα "συνεται

ρισμον" πού θά εκτελέση τό εργον. 'Η Πολιτεία θά παρά

σχη τό σχέδιον καί τήν καθοδήγησιν καί τήν τεχνικήν 

εποπτείαν . Καί θά δοκιμασθή, ετσι, είς τό τρίγωνον τής 
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Κακάρας - (έλληνικώτερα: Θεσσαλιώτιδος) - ή λύσις 

ένός προβλήματος οίκονομικής άναπτύξεως διά δημοκρα

τικών μεθόδων. Τοuλάχιστον είς πρώτον βαθμόν. Διότι δεύ

-ι;ερος βαθμός θά είναι έκείνος πού άλλες κοινότητες ύπό 
άναλόγους συνθήκας θά άναλάβουν δλο τό οίκονομικόν 

βάρος καί θά πάρουν άπό τήν Πολιτείαν μόνον τήν τεχνι

κήν βοήθειαν. 

»Τήν Κυριακήν είς τούς Σοφάδες, ενα aπό τά χωριά 

δπου λόγω τών έλών, τής λάσπης, τfjς φτώχειας, άνθρωποι, 

λάσπη καί φτώχεια καί κοπρία ζώων, μέ τήν όποίαν είναι 

κτισμένα τά καλυβόσπιτα, άποτελουν μίαν μάζαν, έφάνη 

δτι τό πείραμα dπέδωσεν είς τό πρώτο του στάδιο. ·Η aντί

δρασις -λόγω aνοησίας καί κομματικής προπαγάνδας

μερικών κοινοτήτων tκάμφθη. ·Η συμφωνία άνηγγέλθη. 

Τά εργα θά aρχίσουν. Θά πρέπει, δμως, νά φθάσωμε καί 

στό δεύτερο στάδιο, νά tξακολουθήση σταθερά ή συνερ

γασία. Καί νά έπεκταθfj είς βάθος καί είς εκτασιν. Είς 

εκτασιν: Νά δίδουν οί γεωργοί τήν μικρή συμβολή πού 

τούς ζητείται καί πού συνεφώνησαν. Είς βάθος: Νά σκε

φθουν, νά dλλάξουν καλλιέργειες καί χρήσιν τών dγρών 

τους. Τό σιτάρι, εστω καί 200 οκάδες κατά στρέμμα, δέν 
συμφέρει πιά. Τά βαμβάκια, δμως, τά ζαχαρότευτλα, ή μηδική 

πρό πάντων πού τρώνε τά ζώα, συμφέρει πιό πολύ. ·Η · Ελ
λάς εχει άνάγκη aπό πρωτεϊνες καί αuτές τίς δίδουν τά 

άρνιά καί οί άγελάδες. Τά ποτιστικά συμφέρουν έπίσης. 

Μόλις γίνη ό Μέγδοβας -τό ύδροηλεκτρικό εργο- τό 

νερό τών 492.825 στρεμμάτων πού βρίσκεται σέ μισό μέτρο 
θά μπορή νά κάμη κήπο τής 'Εδέμ δλη τήν πεδιάδα, διότι 

θά dντλήται καί θά μοιράζεται μέ φθηνότατο ήλεκτρισμό. 

Τό είσόδημα του χωρικου τής Θεσσαλιώτιδος ή μπορεί νά 

πολλαπλασιασθfj. Κάποιος τεχνικός του ύπουργείου Γε

ωργίας πού έμίλησε στούς χωρικούς τών Σοφάδων, τήν 

Κύριακή, τούς είπεν δτι στήν θέσιν τών καλυβιών τους 
όραματίζεται βίλλες- μέ ήλεκτρικά ψυγεία καί ήλεκτρι

κές κουζίνες καί ίδιωτικά αυτοκίνητα στίς πόρτες τους. 

Κάποιοι i':γέλασαν. ~ Αδικο είχαν. 'Όπως είχαν άδικο οί 

χωρικοί του Τεννεσή τής 'Αμερικής -μιaς φτωχότατης 

περιοχής διά τά αμερικανικά μέτρα- δταν πρό είκοσι 

ετών γελουσαν μέ τόν Ρουσβελ τ, ό δποίος τούς ελεγε, δτι δ 
τόπος τους μέ τήν δημοκρατική συνεργασία διά τήν οίκο

νομική dνάπτυξη, μέ τήν τεχνική βοήθεια τής 'Ομοσπον

διακής Πολιτείας καί μέ τά ύδροηλεκτρικά εργα θά γίνη 

παράδεισος. Τώρα είναι παράδεισος 156• 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν ύπο

διοικητή τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, Δ. Γαλάνη, δ 

δποίος ύποβάλλει εκθεση καί τόν ενημερώνει προ

φορικά γιά τά άποτελέσματα πρόσφατου ταξιδίου 

του στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σύμφωνα μέ εγκυρες πληροφορίες, δ ύποδιοικη

τής τής Τραπέζης ύπογράμμισε τή θετική γνώμη πού 

εχει σχηματιστεί μεταξύ τών άμερικανικών ιδιωτι
κών καί κρατικών κύκλων γιά τήν πολιτική καί οί

κονομική κατάσταση τής ·Ελλάδος, μέ άποτέλεσμα 

νά διαγράφεται ενθαρρυντική ή προοπτική τής συμ

μετοχής τοϋ άμερικανικοϋ iδιωτικοϋ κεφαλαίου 

στήν άνάπτυξη τής έλληνικής παραγωγής σέ συνδυ

ασμό μέ τήν άξιοποίηση τών φυσικών πλουτοπαρα

γωγικών πηγών τής χώρας. 'Ιδιαίτερη σημασία άπα

δίδεται, δπως ύπογράμμισε, στή δημοσιονομική καί 

νομισματική σταθερότητα, ή όποία τείνει νά προ

βληθεί καί ώς παράδειγμα πρός μίμηση. Ειδικό ενδι

αφέρον εκδηλώθηκε καί γιά τόν εξηλεκτρισμό καί 

τήν τουριστική άνάπτυξη καί διαγράφηκε ή δυνατό

τητα γιά τή χορήγηση δανείων μέ μόνη τήν εγγύηση 

τοϋ ΟΧΟΑ. 

Στίς ενθαρρυντικές αύτές διαπιστώσεις άναφέρε

ται δημοσιογραφικό σχόλιο μέ τίτλο «Νέαι δυνατό

τητες»: 

Είς τάς · Ηνωμένας Πολιτείας, δπου είχε μεταβή, είφεν 
δ ύποδιοικητής τής Τραπέζης τής· Ελλάδος κ. Δ. Γαλάνης 

μίαν σταθεράv έμπιστοσύνην είς τήν οίκονομικήν κατά

στασιν τής ·Ελλάδος. Εύρε προθυμίαν επενδύσεως άμερι

κανικών κεφαλαίων είς επιχειρήσεις εν 'Ελλάδι καί εύρεν 

ίδιαιτέρως επιθυμίαν τών εκεί όμογενών νά φέρουν χρήμα

τα εδώ. Θά ήδύνατο νά λεχθή δτι αί διαπιστώσεις αuταί 

ένός ύπηρεσιακου προσώπου επιβεβαιώνουν εκείνο τό 

δποίον ελέχθη επανειλημμένως καί κατέστη συνείδησις 

του κοινου, δτι τά οίκονομικά τά διαχειρίζεται καλώς ή 

Κυβέρνησις καί χάρις είς τήν καλήν αuτήν διαχείρισιν 

aπεκατεστάθη ή εμπιστοσύνη του ξένου κεφαλαίου εiς τήν 

'Ελλάδα, παρ' δλον δτι σοβαρωτάτη δυσκολία, ή εκκρεμό

της του Δημοσίου Χρέους, δέν εχει dρθή 157 • 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Επικυρώνεται απο τήν Ειδική Νομοθετική 

'Επιτροπή τό σχέδιο Ν.Δ. «περί κυρώσεως τής εν 

'Αθήναις τlj 7 Σεπτεμβρίου 1956 ύπογραφείσης με
ταξύ 'Ελλάδος καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Συμ

φωνίας», ή όποία προβλέπει τήν κατάργηση του 

προγενέστερου προνομιακοί> καθεστώτος ετεροδικί

ας ύπέρ τοϋ προσωπικοί> τών άμερικανικών βάσεων 

στήν 'Ελλάδα 15Η. 

Κατά τή συζήτηση, δ Κ. Τσάτσος, ύπουργός Προ

εδρίας, άναφερόμενcίς στή νέα ρύθμιση, τόνισε δτι 

«άναζητήθηκε μία λύση, ή όποία νά συμβιβάζει τήν 

ύφιστάμενη νέα πραγματικότητα μέ τήν άρχή τής αύ

τοτέλειας κάθε Κράτους». 'Έλαβαν άκόμη τό λόγο οί 

Σ. Βενιζέλος, Π. Κανελλόπουλος, Γ. Παπανδρέου, 

Η. 'Ηλιοϋ καί άλλοι βουλευτές, οί όποίο ι άναφέρ

θηκαν στήν άναγνώριση τής άρχής τής άμοιβαιότη

τας καί επισήμαναν όρισμένα μειονεκτήματα τοϋ νο

μοσχεδίου. 'Αναγνώρισαν δμως δτι ή κατάργηση 

καθεστώτος πού εθιγε τόν έλληνικό λαό καί τελικά 

δηλητηρίαζε τίς σχέσεις μέ τούς φίλους του, συνιστά 

άναμφισβήτητη πρόοδο. 

7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ άφετηρία τή Θεσσαλονί-
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κη, πραγματοποιεί περιοδεία σέ πόλεις καί κωμοπό

λεις τής μακεδονικής ύπαίθρου. 

·Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς 'Εσωτερικών καί Δημοσίων 'Έργων, κα

θώς καί τόν ύφυπουργό Γεωργίας, Δ. Μανέντη, εγινε 

δεκτός στό άεροδρόμιο τής Μίκρας άπό έκπροσώ

πους των άρχων καί χιλιάδες λαοί\, στούς όποίους 

καί άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό: 

«Εlμαι εύτυχής, διότι μοv έδόθη η εύκαιρία καί 

πάλιν νά έπισκεφθώ τήν Θεσσαλονίκην. Γνωρίζετε 
πόση ν άyάπην αίσθάνομαι δι' αύτή ν καί πόσον ένδι

αφέρομαι δι ' αύτήν καί πόσον ένδιαφέρομαι διά τά 
προβλήματα, τά όποία τήν άπασχολοvν. Θά έπωφε

ληθώ καί πάλιν τής έπισκέψεώς μου διά νά μελετήσω 

τά νέα "της ζητήματα καί νά λάβω δλα τά μέτρα τά 

όποία, δπως πάντοτε fίλπισα καί έφιλοδόξησα, θά 
τήν καταστήσουν περίλαμπρον πόλιν. Σiiς εύχαρι

στώ θερμότατα διά τήν έyκάρδιαν ύποδοχήν τήν 

όποίαν μοv έπεφυλάξατε». 

Στή διάρκεια όλιγοήμερης παραμονής στή Θεσ

σαλονίκη, ό Κ .. Καραμανλής έξέτασε, άπό κοινοί\ μέ 
συνεργάτες του καί ύΠηρεσιακούς παράγοντες, θέμα

τα άμεσου βορειοελλαδικοί\ ένδιαφέροντο'ς καί έπι

σκέφθηκε τά γραφεία τής ΕΡΕ, δπου δέχτηκε έπι

τροπές καί μεμονωμένους φίλους του. 

Στήν Καστοριά, δεύτερο σταθμό τής περιοδείας 

του, εφθασε τήν έπομένη, άφοu έπισκέφθηκε προη

γουμένως τήν Πέλλα, τήν 'Αλεξάνδρεια, τή Βέροια, 

τήν Κοζάνη καί τό "Αργος 'Ορεστικό. Ειδικότερα, 

στήν Πέλλα ένημερώθηκε γιά τήν πορεία τών &να

σκαφών καί έπέδειξε ένεργό ένδιαφέρον γιά τήν ένί

σχυση τοu άνασκαφικοu εργου. «Δίδω δσα θέλετε» 

-είπε χαρακτηριστικά- «δσα χρειάζεσθε, διά νά 

ελθουν είς φώς τά μνημεία του πολιτισμού τής πρω

τευούσης τοv Μ. Άλεξάνδροω>. Στή Βέροια, άπευ
θυνόμενος στό πυκνό πλήθος πού είχε συγκεντρωθεί 

στήν πλατεία τής πόλεως, άφοu έπεσήμανε δτι: «έλή

φθησαν τόσα μέτρα διά τήν προστασίαν του άyρότου 

δσα δέν έλήφθησαν έπί δεκαετίαφ>, προσδιόρισε ει

δικότερα: 

«Θά έχω ίσως τήν εύκαιρίαν προσεχώς νά έκθέσω τά 

μέτρα αύτά καί γενικώτερον τήν γεωργικήν πολιτικήν τής 

Κυβερνήσεως. Άρκουμαι σήμερον νά άναφέρω δύο γεγο

νότα τά όποία παρέχουν τό μέτρον του ένδιαφέροντός μου 

διά τήν ί5παιθρον. Πρώτον, δτι αύτήν τήν στιγμήν έκτε

λουνται εiς τήν ίJπαιθρον 'Ελλάδα 4.600 μεγάλα, μέσα καί 
μικρά έργα καί, δεύτερον, δτι τόν τελευταίον χρόνον τό 

γεωργικό ν είσόδημα τής χώρας ηύξήθη έν τφ συνόλφ του 
κατά 14%, μέ άποτέλεσμα νά έκμηδενισθή ή περίφημος 
"ψαλίς" μεταξύ γεωργικών καί βιομηχανικών προϊόντων, 

ή όποία ή το είς βάρος του άγρότου. Τουτο όφείλεται εiς τό 

γεγονός δτι έν τφ συνόλφ των τά γεωργικά μας προϊόντα 

έβελ τίωσαν σημαντικώς τάς τιμάς των έπί τών ήμερών τής 

παρούσης Κυβερνήσεως. Ή Κυβέρνησις είναι άποφασι

σμένη νά έξαντλήση δλα τά περιθώρια τά όποία έπιτρέπει 

ή έλληνική οlκονομία διά τήν προστασίαν του άγρότου. 

Άλλά πρέπει νά γνωρίζετε δτι τά δρια αύτά τά προσδιορί

ζουν διά μέν τά έξαγώγιμα προϊόντα δ διεθνής άνταγωνι

σμός, διά δέ τά έσωτερικής καταναλώσεως ή άνάγκη τής 

διαφυλάξεως τής οΙκονομικής μας σταθερότητος. Ή Κυ

βέρνησις ή όποία θά ύπερέβαινε τά δρια αύτά θά έκαμε 

άπλώς δημοκοπίαν καί θά έβλαπτε πρό παντός τούς άγρό

τας. Διότι αύτοί θά ήσαν τά πρώτα θύματα τής άνατροπής 

τής οΙκονομικής μας σταθερότητος. 

»'Εν πάσrι περιπτώσει, έπιθυμώ νά σiiς βεβαιώσω δτι ή 

Κυβέρνησίς μου, έπί τών ήμερών τής δ ποίας ή φροντίς του 

Κράτους διά τόν άγρότην έσημείωσε άποφασιστικήν 

στροφή ν, θά συνεχίση τήν προσπάθειάν της αύτή ν, δίδου

σα προτεραιότητα είς τά προβλήματα τά όποία σiiς άπα

σχολουν». 

Στή διάρκεια τής περιοδείας του, ό πρωθυπούρ

γός «έπέλυσε» -σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πλη

ροφορίες- «σειράν ζητημάτων μερικής καί γενικής 

σημασίας, ίδία είς τόν τομέα τής όδοποιίας, κατα

σκευής άντιπλημμυρικών, άρδευτικών καί άποστραγ

γιστικών εργων, ίδρύσεων νοσοκομείων, έπανδρώ

σεως καί όπλισμοu τούτων, έκμεταλλεύσεως τών δα

σών ύπό του όργανισμοu τοπικής αύτοδιοικήσεως, 

τοποθετήσεως φρούτων είς ξένας άγοράς, ύδρεύσεως 

κοινοτήτων, ήλεκτροφωτισμοu κ.λ.π: έπιθεώρησεν 

έπίσης καί flλεγξε τόν ρυθμόν τών έκτελουμένων με

γάλων εργων, διάτων όποίων θά άποδοθοuν είς τήν 

καλλιέργειαν 750.000 άρδευτικά στρέμματα γής». 
Κατά τή διέλευσή του, τέλος, άπό τήν 'Καστοριά, ό 
Κ. Καραμανλής εδωσε έντολή νά κατασκευαστεί ή 

όδός πρός τή Νίκη, ώστε νά ύπάρξει εύχερής όδική 

σύνδεση μέ τή Γιουγκοσλαβία, καθώς έπίσης καί ή 

όδός πρός τήν Πρέσπα μέ τή συμμετοχή του μηχανι

κοί\ τμήματος του στρατοί\. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεώς του στή Θεσσα

λονίκη καί τής περιοδείας του στήν Κεντρική καί 

Δυτική Μακεδονία, ό πρωθυπουργός εδωσε έπιτόπια 

λύση σέ έκκρεμή προβλήματα καί έπιθεώρησε τά 

έκτελούμενα εργα. 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον έπέδειξε 

καί γιά τά εργα τής συμπρωτεύουσας, «τά όποία προ

στιθέμενα είς δσα κατά τήν τελευταίαν τριετίαν έξε
τελέσθησαν, θά ·καταστήσουν τήν σvμπρωτεύόvσαν 
περίλαμπρον πόλιν, άνταξίαν τής ίστορίας της, του 
παρελθόντος της καί τής yεωyραφικής της θέσεως»: 

διαμόρφωση του παραλιακοί\ χώρου, άνέργερση με

γάλου τουριστικοί\ ξενοδοχείου καί Μεγάρου Κυ

βερνείου, κατασκευή του «'Εθνικοί\ Καυτατζογλείου 

Σταδίου», συμπλήρωση του καταστρώματος τών όδών 

Έγνατίας καί Βασ. "Ολγας, Πολυτεχνείο Θεσσαλο

νίκης καί διάνοιξη περιφερειακής τάφρου. 

«'Η Θεσσαλονίκη» -έπισημαινόταν σέ σχόλιο 

τής «Καθημερινής»- «θά καταστή ενα πολεοδομικόν 

κόσμημα του έλληνικοu βορρίi, τό όποίον δέν θά 
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ίκ:ανοποιfj μόνον τούς κ:ατοίκ:ους τfjς νέας 'Ελλάδος, 

άλλά θά άποτελfj ύπόδειγμα τfjς ύψηλfjς στάθμης του 
έλληνικ:ου πολιτισμου έγγύς των βαλκανικών συνό

ρων τfjς χώρας μας» 159 • 

Τό πλfjρες κείμενο τfjς dχετικ:fjς κ:υβερνητικ:fjς 

άνακ:οινώσεως είναι τό άκ:όλουθο: 

«'Η Κυβέρνησις, συνεχίζουσα τό εργον τής άναπτύξεως 

τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας καί κατασκευ

ής εκπολιτιστικών εργων διά τήν άνύψωσιν άφ. ενός του 

βιοτικου επιπέδου του λαου καί τήν δημιουργίαν άφ. ετέ

ρου καλυτέρων συνθηκών ζωής, επρογραμμάτισε διά τό 

τρέχον ετος καί εκτελεί εiς τήν ϋπαιθρον δλόι<ληρον σει

ράν δδοποιητικών καί εγγειοβελτιωτικών εργων, συγχρό

νως μέ τά εργα άποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων. 

»'Εκτός τούτων, ή Κυβέρνησις, ενδιαφερομένη διά τήν 

άνc:iπτυξιν τής τουριστικής κινήσεως τής χώρας, άλλά καί 
διά τήν πολιτιστικήν πρόοδον τών μεγάλων άστικών κέν

τρων εξετέλεσεν καί εκτελεί σειράν μεγάλων eργων εiς τήν 

πρωτεύουσαν, καθώς καί εiς τήν Θεσσαλονίκην. Πρός 

δλοκλήρωσιν του προγράμματος του άφορώντος τήν πρω

τεύουσαν τής Βορείου 'Ελλάδος άπεφασίσθη ή εκτέλεσις 

τών κάτωθι νέων eργων: 

»'Από του Λευκου Πύργου μέχρι του ίστιοπλοϊκου 

δμίλου θά διαμορφωθή δλόκληρον τό τμήμα τής παραλίας 

διά τής άποπερατώσεως του κρηπιδοτοίχου,, επιχωματώ

σεως τής θαλασσίας εκτάσεως τής εντευθεν τούτου, κατα

σκευής πεζοδρομίου πλάτους 30 μέτρων διά τόν παραθα
λάσσιον περίπατον τών Θεσσαλονικέων, διαμορφώσεως δέ 

του ύπολοίπου χώρου μέχρι τής 'Ηλεκτρικής 'Εταιρίας ώς 

πάρκου, άπό δέ τής 'Ηλεκτρικής 'Εταιρίας μέχρι του 

ίστιοπλοϊκου δμίλου δ άπομένων μετά τό πεζοδρόμιον χώ

ρος, λόγω του μεγάλου πλάτους του, μελετάται ύπό τής 

άρμοδίας Πολεοδομικής 'Υπηρεσίας του ύπουργείου Συγ

κοινωνιών καί Δημοσίων ΥΕργων κατά τοιουτον τρόπον, 

ωστε τό τμήμα τουτο νά άποβή κόσμημα τής πόλεως άπό 

άπόψεως πολεοδομικής διαμορφώσεως. 

»Τό τεράστιον αuτό eργον τό δποίον θά μεταβάλη τήν 

όψιν τής Θεσσαλονίκης τό συνέλαβεν καί ήρχισεν, ώς 

γνωστόν, τήν εκτέλεσίν του πρό τετραετίας δ πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως. Διά του εργου αuτου, άφ' ένός μέν δημιουρ

γείται χώρος, δπου θά εύρίσκη διέξοδον δλόκληρος δ 

πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης, άφ' ετέρου δέ θά δοθή εiς 

τήν μακεδονικήν πρωτεύουσαν μορφή συγχρόνου μεγαλο

πόλεως . 

»Αί εργασίαι του πρώτου τμήματος, προϋπολογισθεί

σαι εiς εξ ε κατ. δρχ., θά άρχίσουν εντός τών άρχών ' Ιουλί

ου καί θά περατωθουν εντός τριμήνου . 'Η δαπάνη τής δια

μορφώσεως του δλου χώρου του Λευκου Πύργου μέχρι του 

ίστιοπλοϊκου δμίλου θά άνέλθη εiς 40 εκατ. δρχ. 
»'Η Θεσσαλονίκη eχει άνάγκην ενός τουριστικου ξε

νοδοχείου τόσον διά τήν άνάπτυξιν τής τουριστικής κινή

σεως αuτής, δσο καί διά τήν δημιουργίαν καλυτέρων συν

θηκών διά τήν πρόοδο ν τής Διεθνους ' Εκθέσεως, εχούσης 

άνάγκην καταλυμάτων τών επισκεπτών της . Οϋτως, εiς τό 

τμήμα του Νέου Πάρκου, τό εύρισκόμενον περίπου εiς τήν 

επέκτασιν τών δδών Χατζή καί Φιλοποίμενος, άπεφασίσθη 

ή άνέγερσις μεγάλου τουριστικου ξενοδοχείου, τό δποίον 

θά παρέχη εiς τούς επισκέπτας τής πόλεως δλα τά μέσα τής 

_} 
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άνέτου διαμονής. Ή δαπάνη διά τήν άνέγερσιν τούτου 

ύπολογίζεται δτι θά ύπερβή τό ποσόν τών 40 έκατ. δρχ. 
» • Η δλοκλήρωσις του ξενοδοχείου τούτου, τό δποίον 

κατά τό πρώτον στάδιον θά περιλαμβάνη 300 κλίνας μέ 
πρόβλεψιν έπεκτάσεως διά 540, θά κοσμήση τήν πόλιν καί 
θά δημιουργήση τάς προϋποθέσεις άναπτύξεως του έξωτε

ρικου καί έσωτερικοϋ Τουρισμου τής Θεσσαλονίκης καί 

γενικώτερον τής Μακεδονίας. 'Η εναρξις του εργου ύπο

λογίζεται νά γίνει έντός του 'Ιουλίου. 

»'Επίσης άπεφασίσθη ή προώθησις τών έργασιών κα

τασκευής τοϋ 'Εθνικου Καυτατζογλείου Σταδίου. Αί έργα

σίαι τούτου, ώς εΙ ναι γνωστόν, ήρχισαν d.πό του τέλους του 

παρελθόντος ετους. Αί χωματουργικαί έργασίαι περατουν

ται εΙς τό τέλος του μηνός καί ύπολογίζεται δτι έντός όλί

γων ήμερων θά δημοπρατηθή τό μεγαλύτερον τμήμα του 

εργου, ήτοι ή κατασκευή του σκελετου τούτου, του όποίου 

ή δαπάνη θά d.νέλθη εΙς τό ποσόν τών 7.500.000 δρχ. Μετά 

τήν άποπεράτωσιν του σκελετοϋ θά δημοπρατηθή καί τό 

τελευταίον τμήμα του εργου, μέ τήν έκτέλεσιν του δποίου 

ή δαπάνη θά άνέλθη εΙς τό ποσόν τών 18.000.000 δρχ. περί
που. Οϋτω, κατά τό θέρος του έπομένου ετους θά δοθή εΙς 

τήν μακεδονικήν νεολαίαν ή δυνατότης έπιδόσεώς της εΙς 

τά άθλήματα καί άντιμετωπίσεως εΙς τόν νέον αύτόν στίβον 

τών ξένων αθλητικών όμάδων. 

»·Ως ε{ ναι γνωστόν, λόγω τής άνάγκης διατηρήσεως 

τών γραμμών των τροχιοδρόμων, d.φέθη ακατασκεύαστοΥ 

τό μεσαίον τμήμα τής δδου 'Εγνατίας καί τό d.κραίον τμή

μα τής δδου Βασ. ~Ολγας. 'Επί τij προόψει ταχείας έπιλύ

σεως του θέματος τής aστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονί

κης καί καταργήσεως τών τροχιοδρόμων, άπεφασίσθη ή 

εvαρξις τών έργασιών συμπληρώσεως του καταστρώματος 

τής δδου 'Εγνατίας καί κατασκευής τής δδου Βασ. 'Όλγας 

άπό τής όδου 25ης Μαρτίου μέχρι Ντεπό. Τό εργον προϋ

πολογισθέν μεθ ' δλων τών συναφών πρός τήν κατασκευήν 

εργων αποχετεύσεως εiς τό ποσόν τών 3.300.000 δρχ., δη
μοπρατείται τήν 20ήν τρ. μηνός καί αί έργασίαι θά άρχί

σουν κατά τάς άρχάς τοϋ 'Ιουλίου, περατούμεναι μέ τήν 

λήξιν του θέρρυς. 

»'Εν συνεχεία, θά συνδεθή τό τέρμα τής 'Εγνατίας 

όδου (Συντριβάνι) μετά τής λεωφόρου, πλάτους 25 μ. νέας 

δδου ' Αγγελάκη καί Δεσπεραί, ή δαπάνη τής όποίας θά 

άνέλθη εΙς τό ποσόν τών 2.500.000 δρχ. Διά τής δλοκλη
ρώσεως τής κατασκευής τών δδών τούτων, αί δποίαι άπο

τελουν τάς δύο μεγαλυτέρας συγκοινωνιακάς άρτηρfας τής 

πόλεως θά λυθή άφ ' ένός μέν τό θέμα τής άνωτέρας κυκλο

φορίας των όχημάτων, άφ' έτέρου θά δοθή~εΙς τόν έπισκε

πτόμενον τήν Θεσσαλονίκην είτε έκτου σιδηροδρομικοί> 

σταθμου, είτε έκ του άερολιμένος, ή έντύπωσις δτι εΙσέρ

χεται εΙς πολιτισμένην πόλιν. 

>>Τό d.νατολικόν τμήμα τής πόλεως, άπό του Λευκου 

Πύργου μέχρι Ντεπό, διασχιζόμενον ύπό 7 χειμάρρων κα
τά τάς βροχάς μεγάλης έντάσεως, ώς ε{ ναι γνωστόν, πλημ

μυρίζει, ι.Οστε καθ' εκαστον ετος, έκτός τών ύλικών ζημιών 

εΙς τά κατοικούμενα ήμιυπόγεια καί Ισόγεια διαμερίσματα 

νά ύπάρχουν, δυστυχώς, άνθρώπινα θύματα. 

»'Ένεκεν τούτου ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν κατα

σκευήν τής περιφερειακής τάφρου τής πόλεως, ή όποία θά 

συγκεντρώνη τά όμβρια ϋδατα έν αύτij καί θά έκβάλλη 

ταυτα παρά τήν Μίκραν (εξωθεν συνοικισμου Νέας Κρή-

νης). Τό δλικόy μήκος τής τάφρου η οποία θά άρχίζη 

άνάντη τοϋ λοφίσκου Τούμπας θά εiναι 6000 μ. περίπου μέ 
πλάτος 15.00 μ. περίπου, μέ προστατευτικά άναχώματα, 

δπου θά άπαιτηθουν τοιαϋτα, καί έπένδυσιν παρειών καί 

πυθμένος, δπου ή ταχύτης ε{ ναι μεγάλη. ·Η δαπάνη διά 

τήν έκτέλεσιν του εργου τούτου ύπολογίζεται δτι θά d.νέλ

θη εΙς τό ποσόν τών 18.000.000 δρχ. ~Ηδη έδόθη έντολή 
καί έκτελείται ή χάραξις του άξονος τής τάφρου καί έντός 

του θέρους θά άρχίση ύπό των στρατιωτικών μονάδων ή 

έκτέλεσις τών χωματουργικών εργων ταύτης. 

>>·Η πόλις τής Θεσσαλονίκης έμφανίζει Ελλειψιν εύ

πρεπους καί άνέτου κτιρίου, εΙς τό δποίον θά δύνανται νά 

καταλύσουν οί έπίσημοι, ξένοι καί ήμέτεροι, κατά τήν πα

ραμονή ν των εΙς τήν πόλιν . ·Η άνάγκη τής παραμ6νής 

τούτων έπί μακρότερον χρονικόν διάστημα εΙς τήν πρωτεύ

ουσα ν τής Βορείου ·Ελλάδος εΙ ναι αναγκαία καί εθνικώς 

ώφέλιμος. Τήν ελλειψιν ταύτην άπεφάσισε νά πληρώση ή 

Κυβέρνησις διά τής άνεγέρσεως ένός μικρου Κυβερνείου 

εΙς τήν θέσιν του Μικρου 'Εμβόλου (Καραμπουρνάκι). 

»Α{ έργασίαι του εργου τούτου, τό δποίον προϋπολογί

ζεται είς δρχ. 4.000.000 περίπου, θά aρχίσουν εκτελούμεναι 
έντός του θέρους του τρέχοντος ετους . 

»Πρό ένός ετους περίπου δ πρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως, έπισκεφθείς τήν Θεσσαλονίκην, εθεσεν είς τήν διάθε

σιν του Πανεπιστημίου δλα τά μέσα πρός άνάπτυξιν τού

του. Οϋτω, διέθεσε ποσόν 15.500.000 δρχ . διά τήν συνέχι

σιν τών εργασιών τής Φυσικομαθημφικής Σχολής καί τήν 

διάνοιξιν τών εσωτερικών δδών του πανεπιστημιακου χώ

ρου . 'Εν συνεχείq. εδωκεν έντολήν εΙς τό ΙΚΑ διαθέσεως 

ποσου 8.000.000 δρχ. διά τήν κατασκευήν νέας πτέρυγος 
εiς τό νοσοκομείον ΑΧΕΠΑ, διά νά αύξηθουν εiς τό διπλά

σων σχεδόν αί κλίναι τών περιθαλπομένων άσθενών. ~Η δη 

έντός τών ήμερων ύπογράφεται ή σύμβασις μεταξύ Πανε

πιστημίου καί ΙΚΑ καί αί έργασίαι κατασκευής τής πτέρυ

γος θά άρχίσουν εντός του θέρους . Σήμερον δέ διέθεσε 

12.000.000 δρχ. διά τήν d.νέγερσιν Ιδιαιτέρου κτιρίου Πο
λυτεχνικής Σχολής εiς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 

καί ύπέγραψεν άπόφασιν d.ναθέσας εiς τόν κ . πρύτανιν τήν 

προκήρυξιν του σχετικοϋ διαγωνισμου . 

>>·Η σχολή, πράγματι, ήρχισε λειτουργουσα d.πό τοϋ 

παρελθόντ~ς φθινοπώρου, διεπιστώθη δμως άνεπάρκεια 

εγκαταστάσεων καί έργαστηρίων. 'Η Κυβέρνησις , εvδια

φερομένη διά τήν άνετον λειτουργίαν τής σχολής καί τήν 

άρτίαν κατάρτισιν τών Μακεδόνων σπουδαστών, εθεσεν 

είς τήν διάθεσ~ν τής σχολής τό ώς άνω ποσόν διά τήν 

άνέγερσιν καί εξοπλισμόν τών άπαραιτήτων αίθουσών καί 

έργαστηρίων. ·Η Κυβέρνησις ενισχύει τό Πολυτεχνείον 

Θεσσαλονίκης, όχι μόνον διά τήν d.ρτίαν έπιστημονικήν 

κατάρτισιν τών σπουδαστών τής Βορείου · Ελλάδος, άλλά 

διότι θεραπεύει γενικωτέρας άνάγκας τής χώρας, ή όποία 

σήμερα εχει aπόλυτον άνάγκην τεχνικών. 

>>Τά εργα αύτά, προστιθέμενα εiς δσα κατά τήν τελευ

ταίαν τριετίαν εξετελέσθησαν, θά καταστήσουν τήν Θεσ

σαλονίκην περίλαμπρον πόλιν άνταξίαν τής ίστορίας της, 

του παρελθόντος της καί τής γεωγραφικής της θέσεως». 

Στή διάρκεια, άκόμη, τής παραμονής του στή βο

ρειοελλαδική πρωτεύουσα, δ πρωθυπουργός δέχτηκε 

τούς προέδρους του έργατικου κέντρου καί των έργα-
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τικών σωματείων, οί όποίοι καί του ύπέβαλαν ύπο

μνήματα πάνω στά είδικά θέματα των έργατικών κλά

δων τής πόλεως. Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο 

έπισημαίνει: 

·Ο κ. πριρθυπουργός παρέλαβε τά ύπομνήματα, άλλά 

εδήλωσεν δτι δέν θά συζητήση επί τών αιτημάτων, εφ' 

δσον συνεχίζεται ή απεργιακή κίνησις, τήν όποίαν θεωρεί 

άδικαιολόγητον. 

'Ο κ. Καραμανλής ετόνισεν δτι ή Κυβέρνησις, διά τών 

άνακοινώσεων εις τάς όποίας προέβη πρό τής έκδηλώσεως 

τής άπεργίας, ελαβε θέσιν επί τών γενικών αιτημάτων τής 

έργατικής τάξεως τά όποία εθεώρησε λογικά καί ijδη κατέ

θεσε νομοσχέδιον, διά τοϋ όποίου νομιμοποιεί τάς γενομέ

νας κατά τό τελευταίον ετος αuξήσεις, άνερχομένας μεταξύ 

8-25%, ijτοι πολλαπλασίας τής αuξήσεως τοϋ τιμαρίθμου. 

'Όσον άφορά τά εiδικά θέματα τών δποίων καθυστερεί ή 

επίλυσις, ή Κυβέρνησις θά ήτο πρόθυμος νά τά έξετάση, 

δχι δμως ύπό τήν άπειλήν τής άπεργίας. 

·Ο κ. πρωθυπουργός έξέφρασε τήν λύπην του, διότι ή 

ήγεσία τής εργατικής τάξεως ηκολούθησε κακώς τακτικήν 

aντιδικίας πρός τήν Κυβέρνησιν, ή όποία έξεδήλωσε πάν

τοτε τό ενδιαφέρον της διά τήν τάξιν τών εργατών. «Ή 

Κυβέρνησις, ετόνισεν, είναι ύποχρεωμένη dλλά καί aπο

φασισμένη νά dκολουθήση πολιτικήν έξισορροπήσεως 

τών συμφερόντων τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων καί 

πρό παντός νά προστατεύση τήν οΙκονομική ν σταθερότη

τα τής χώρας χάριν αύτών τούτων τών έργαζομένων. Διότι, 

έάν τήν βελτίωσιν τήν δποίαν παρουσιάζει έσχάτως ή οΙ

κονομία, τήν διεκδική έκάστη τάξις δι' ϊδιον λογαρια

σμόν, ύπάρχει κίνδυνος νά έπανέλθωμεν συντόμως εlς τήν 

dγωνιώδη κατάστασιν εlς τήν δποίαν εύρίσκετο ή οΙκονο

μία μας μόλις πρό όλίγων έτώνιι 160 • 

Οί έκπρόσωποι τών έργατών άπαντώντες έδήλω

σαν είς τόν κ. Καραμανλήν δτι δέν άντιδικουν μέ τήν 

Κυβέρνησιν, άλλά μέ τούς έργοδότας καί δτι προσω

πικώς πρός αύτόν εχουν άπόλυτον έμπιστοσύνην. 

Προτου άναχωρήσει άπό τή Θεσσ~λονίκη, ό ίδι

ος ό Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση έρωτήσεως των 

άντιπροσώπων του τύπου γιά τίς έντυπώσεις του άπό 

τή διήμερη περιοδεία του στή Μακεδονία, δήλωσε: 

«Είμαι άπολύτως ι'κανοποιημένος άπό τήν περιο

δείαν. 'Ο λαός έχει ύψηλόν φρόνημα καί δικαιολο

γημένη ν αίσιοδοξίαν διά τό μέλλον. 'Εκτελούνται 

είς εύρείαν κλίμακα πάσης φύσεως έργα καί ή έσο

δεία προμηνύεται άρίστη. Αι' αύθόρμητοι ιςαί συγκι

νητικαί έκδηλώσεις τού λαού δλων τών περιοχών, 

τάς όποίας έπεσκέφθην, μαρτυρούν τήν άναγνώρισιν 

τού έργου τής Κυβερνήσεως καί τών προσπαθειών 

τάς όποίας καταβάλλει αύτη διά τήν βελτίωσιν τής 

καταστάσεως τής χώρας. 'Ο λαός άντιλαμβάνεται 

δτι έδημιουργήθησαν διά πρώτην φοράν άσφαλείς 

προϋποθέσεις διά τήν είσοδο ν τής 'Ελλάδος είς μίαν 

νέαν περίοδον γονίμου έργασίας καί προοδευτικής 

άνυψώσεως τού έπιπέδου τής ζωής τουςιι. 

ι ι ΙΟΥΝΙΟΥ ι957 

'Ο ύφυπουργός Συγκοινωνιών, Χρ. Καραπιπέ

ρης, εκαμε άνακοινώσεις σχετικά μέ τό εργο πού εχει 

έπιτελεστεί άπό τήν Κυβέρνηση Καραμανλή στόν 

τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

Είδικότερα, στήν άστική τηλεφωνία όλοκληρώ

θηκε ή έγκατάσταση 24.000 συσκευών βάσει του 
προγράμματος του 1954 καί πραγματοποιήθηκε εκτα
κτη παραγγελία 10.000 άκόμη συνδέσεων. Μέ τό νέο 
τετραετές πρόγραμμα προβλέπεται ή έγκατάσταση 

50.000 νέων τηλεφωνικών συνδέσεων· 26.700 γιά τήν 
έπέκταση καί 7600 γιά τή σύσταση νέων κέντρων 
στήν περιοχή τής πρωτεύουσας, 13.000 γιά τήν έπέ
κταση καί 2900 γιά τή σύσταση 9 νέων έπαρχιακών 
κέντρων. 

Στήν ύπεραστική τηλεφωνία εγινε βελτίωση σέ 

τεχνικές λεπτομέρειες, άποκαταστάθηκε ή τηλεφω

νική έπικοινωνία μέ τήν Κεφαλληνία καί παραγγέλ

θηκε ύλικό γιά τήν έπέκταση καί βελτίωση τής έπι

κοινωνίας μέ Κρήτη, 'Ικαρία, Πάρο, Νάξο, Κω, Θή

ρα καί Μύκονο. Λειτούργησαν άκόμη σταθμοί άσυρ

μάτου γιά τήν τηλεφωνική έπικοινωνία μέ πλοία καί 

παραγγέλθηκαν έφόδια γιά τήν αϋξηση των μέσων 

γιά τήν τηλεφωνική άνταπόκριση μέ τό έξωτερικό. 

Τέλος, τηλεφωνικές έπικοινωνίες στό έσωτερικό καί 

άλλες μέ τό έξωτερικό, θά λειτουργήσουν σύντομα 

μέ φροντίδα του ΟΤΕ, ένώ ήδη λειτουργεί σύστημα 

12 τηλεφωνικών όδών μεταξύ 'Αθήνας-Θεσσαλονί
κης. 

Στόν τομέα τής τηλεγραφίας, οί έπικοινωνίες 

ένισχύθηκαν μέ 50 τηλετυπικά μηχανήματα καί πα
ραγγέλθηκαν είδικές έγκαταστάσεις γιά τήν κατάθε

ση καί έπίδοση τηλεγραφημάτων μέσω τηλεφώνου. 

'Επίσης τά τηλετυπικά κέντρα συνέβαλαν στήν"έξυ

πηρέτηση των συνδρομητών τηλεγράφου στήν έπι

κοινωνία του μέ τά μεγάλα άστικά κέντρα. 

Στό ίδιο διάστημα λειτούργησαν 407 νέα κοινο
τικά τηλεφωνεία, μέ άποτέλεσμα ό συνολικός άρι

θμός τους νά φθάσει τίς 4202 καί μέ τήν προοπτική 
νά αύξηθεί στή διάρκεια του τρέχοντος ετους μέ 900 
έπιπλέον. 

τέλος, στόν τομέα τής ραδιοφωνίας, ή έγκατά

σταση καί λειτουργία του ραδιοφωνικου πομπου τής 

Κέρκυρας ίσχύος 50 κιλοβάτ έξυπηρετεί ήδη τό δυ
τικό τμήμα τής έπικράτειας. 

Μέ τό Ν.Δ. 3739/57 θά κυρωθεί ή σύμβαση γιά 
τήν προμήθεια «ύλικου αύτομάτου τηλεφωνίας διά 

50.000 συνδέσεων πρός άνάπτυξιν τής αύτομάτου 
άστικής τηλεφωνικής ύπηρεσίας». 

ι3 ΙΟΥΝΙΟΥ ι957 

Ή οίκονομική έπιτροπή, ύπό τήν προεδρία του 
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'Επίσκεψη στό 'Α vταρτικό. 
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Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου 

Δημοσίων 'Έργων, Γ. Ράλλη, καί του ύφυπουργου 

Οίκισμου, Τ ρ. Τριανταφυλλάκου, άποφάσισε τή διά

θεση συμπληρωματικών πιστώσεων γιά τήν ταχύτε

ρη δυνατή προώθηση του εργου τής άνοικοδομήσε

ως των σεισμοπλήκτων περιοχών. Οί πιστώσεις γιά 

τό ετος 1957 άνέρχονται σέ 490 έκατ. δρχ., εν& συνο
λικά, rος τίς 31 Δεκεμβρίου 1957, θά εχουν διατεθεί 
2.405 έκατ. 

Μέ σκοπό τή μεταρρύθμιση καί τόν εκσυγχρονι

σμό του εκπαιδευτικου συστήματος, συγκροτουνται, 

μέ πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή, δύο επιτροπές 

άπό είδικούς - ή πρώτη γιά τά κυρίως εκπαιδευτικά 

ζητήματα καί ή δεύτερη γιά τά θέματα των γραμμά

των καί των τεχνών. 

'Η σχετική άπόφαση άνακοινώθηκε μετά άπό σύ

σκεψη στό ύπουργείο Παιδείας ύπό τήν προεδρία 

του πρωθυπουργου καί μέ τή συμμετοχή του ύπουρ

γου, Α. Γεροκωστόπουλου, του γενικου γραμματέα, 

Μ. Καλλιγι'i, καί είδικών εμπειρογνωμόνων: 

«Πρός αντιμετώπισιν τών βασικών προβλημάτων τής 

έλληνικής Παιδείας καθώς καί των θεμάτων των τομέων 

των Γραμμάτων καί Τεχνών, ή Κυβέpνησις απεφάσισε τήν 

συγκρότησιν δύο επιτροπών εξ εiδικών, αϊτινες θά υποβά

λουν εντός τής συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας τάς 

προτάσεις αuτών επί των ληπτέων εiς τούς τομείς αuτούς 

μέτρων. 

»Τά πορίσματα τών ανωτέρω επιτροπών, πρίν η λάβουν 

μορφήν νομοθετικών μέτρων, θά τεθουν υπό τήν κρίσιν 

διακομματικής επιτροπής εiς τρόπον, ωστε νά αποτελέ

σουν παγία ν πολιτικήν δι' δλας τάς Κυβερνήσεις καί δ λα 

τά κόμματα. 

»'Η μέν επιτροπή διά τά εκπαιδευτικά ζητήματα απηρ

τίσθη εκ τών Λαιμου 'Ανδρέα, βουλευτου Χίου, Λούρου 

Νικολάου, καθηγητου 'Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

' Αθηνών, Παπανούτσου Εuαγ . , πρώην γενικου διευθυντου 
υπουργείου Παιδείας, Παρασκευοπούλου Θεοδώρου, πρώ

ην προέδρου 'Ανωτάτου 'Εκπαιδευτικου Συμβουλίου, Πίπ

πα Δημοσθένους, πρυτάνεως Έθνικου Μετσοβίου Πολυ

τεχνείου 'Αθηνών, Τσιριντάνη 'Αλεξάνδρου, καθηγητου 

Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί Φραγκίστα 

Χαραλάμπους, προπρυτάνεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονί

κης καί καθηγητου Νομικής Σχολής, ή δέ διά τά ζητήματα 

των έλληνικών Γραμμάτων καί Τεχνών εκ τών Γεωργίου 

'Αθανασίου-Νόβα, άκαδημαϊκου, Μαρίνου Καλλιγά, γενι

κου γραμματέως υπουργείου Παιδείας καί γενικου διευθυν

του 'Εθνικής Πινακοθήκης, Γεωργίου Πονηρίδη, μου

σουργου μέλους του ΔΑΣΜ, Ε. Παπανούτσου, πρώην γενι

κου διευθυντου ύπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παππa, διευ

θυντου καί καθηγητου τής 'Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε

χνών καί Π. Πρεβελάκη, καθηγητου τής 'Ανωτάτης Σχο

λής Καλών Τεχνών. 

»'Η επί τής Παιδείας επιτροπή εκλήθη υπό του ύπουρ

γου Γεροκωστοπούλου εiς προκαταρκτική συνεδρίαση διά 

τήν πρωίαν του Σαββάτου, ή δέ διά τά Γράμματα καί τάς 

τέχνας διά τήν πρωία ν τής προσεχους Δευτέρας (17 .6.57). 

'Αμφοτέρων των συνεδριάσεων θά προεδρεύση προσωπι

κώς δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δστις καί θά καθορίση 

τάς γενικωτέρας κατευθύνσεις τής κυβερνητικής πολιτικής 

επί των μελλόντων νά άπασχολήσουν εκάστην επιτροπήν 

θεμάτων». 

'Η πρώτη σύσκεψη τής είδικής επιτροπής γιά τά 

θέματα τής Παιδείας συγκροτήθηκε ύπό τήν προε

δρία του Κ. Καραμανλή, στίς 15 'Ιουνίου. Ό πρω
θυπουργός καθόρισε τή γενική κυβερνητική πολιτι

κή, σύμφωνα μέ τήν όποία ή επαγγελματική εκπαί

δευση όφείλει νά εχει τή θέση της στό πλαίσιο τών 

σύγχρονων τεχνικών εξελίξεων καί τής προσπάθειας 

γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη τής χώρας. 'Αποφα

σίστηκε άκόμη ή διεύρυνση τής επιτροπής μέ τή 

συμμετοχή καί άλλων προσωπικοτήτων, εμπειρων 

στά εκπαιδευτικά, όπως οί άκαδημαϊκοί Λ. Ζέρβας 

καί Ι. Θεοδωρακόπουλος, δ κοσμήτωρ τής Θεολογι

κής Σχολής 'Αθηνών Κ. Μπόνης καί ό παιδαγωγός 

Γ. Παλαιολόγος. Παράλληλα προβλέφθηκε ή σύ

σταση διακομματικής έπιτροπής, επιφορτισμένης μέ 

τή γενικότερη παρακολούθηση καί εξέταση τών εκ

παιδευτικών προβλημάτων. 

Οί άπόψεις πού διατύπωσε ό πρωθυπουργός άνα

πτύσσονται στό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο: 

'Εν άρχij δ κ. πρόεδρος διεπίστωσε τό γεγονός δτι ή 

εκπαίδευσις παρ' ήμίν δέν άνταποκρίνεται πρός τάς ζωτι

κάς άνάγκας του λαου καί δτι δ όπλισμός τόν δποίον βάσει 

του προγράμματος καί του γενικωτέρου προσανατολισμου 

των σχολών δίδει τό σχολείον εiς τήν έλληνικήν νεότητα 

δέν τήν καθιστά ίκανήν νά άγωνισθή άποτελεσμiιτικώς τόν 

άγii>να τής ζωής καί νά προαγάγη τόν υλικόν καί πνευματι

κόν πολιτισμόν τής χώρας. ΕΙναι άνάγκη έπομένως, καί δ 

επαγγελματικός προσανατολισμός νά τύχη μείζονος προ

σοχής, άλλά καί ή επαγγελματική εκπαίδευσις νά λάβη 

τήν θέσιν τήν δποίαν οφείλει νά εχη καί εν τij χώρq. μας 

κατά τήν περίοδον αuτήν των μεγάλων τεχνικών έξελίξε

ων. 

'Ελλείψει καλώς οργανωμένης επαγγελματικής εκπαι

δεύσεως ή έλληνική νεολαία ώθείται δμαδικώς πρός τήν 

κλασικήν Παιδείαν, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργουνται χι

λιάδες άνέργων μή κατεχόντων τά προσόντα τά όποία 

απαιτεί σήμερον ή κοινωνία. Έξ lίλλου, ή κλασική Παι

δεία, τήν δποίαν εχει χρέος τό έλληνικόν εθνος νά κρατήση 

εiς τό υψηλότερον δυνατόν επίπεδον, παρακμάζει, λόγω 

του πληθωρισμου των μαθητών, οί δποίοι δήθεν επιζητουν 

αuτήν, ενω δέν παρουσιάζουν τά ανάλογα πνευματικά προ

σόντα. 

'Η βασική αuτή διαπίστωσις επιβάλλει νά εξετασθουν 

τά προβλήματα καί τής Στοιχειώδους καί τής Μέσης 'Εκ

παιδεύσεως άπό μιας νέας σκοπιάς, νά δοθή δέ εiς τάς άνω

τέρας Τεχνικάς Σχολάς, δπου θά καταρτίζωνται οί τεχνι

κοί, οί τόσον απαραίτητοι διά τήν άνασυγκρότησιν τής 

χώρας μας, δλα τά δυνατά μέσα διά νά άνταποκριθουν εiς 

τάς σημερινάς άνάγκας. 

Έν τέλει, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έτόνισεν, δτι 

εΙναι άνάγκη νά αντιμετωπισθή καί ή υλική ενίσχυσις των 
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άρίστων μεταξύ τών νέων μαθητών είς τρόπον ωστε ή προ

αγωγή των είς σπουδάς άνωτέρων βαθμίδων νά άποτελή 

έπιβράβευσιν του ηθους κ:αί ίκ:ανότητός των, άσχέτως πρός 

τάς οίκ:ονομικ:άς έκάστου δυνατότητας. 

'Η Κυβέρνησις, έν τi] έπιθυμί~ της νά προχωρήση είς 

ριζικ:ήν λύσιν τών ζητημάτων τούτων, άπεφάσισε κ:αί τήν 

σύστασιν διακομματικής έπιτροπής, ή όποία θά έξετάση 

τά πορίσμαtα τής παρούσης έπί τής Παιδείας έπιτροπής. 

Είς τήν διακ:ομματικ:ήν ταύτην έπιτροπήν θά κ:αταβληθή 

προσπάθεια νά διαμορφωθή έκ:παιδευτικ:ή πολιτική κ:αί 

έκ:παιδευτικ:όν πρόγραμμα μόνιμον κ:αί γενικής, εί δυνατόν, 

άναγνωρίσεως κ:αί έπιδοκ:ιμασίας. 

Καταλήγων, ό κ. πρόεδρος συνέστησεν δπως κ:αταβάλη 

ή έπιτροπή φιλότιμον προσπάθειαν 'ίνα παραδώση τά πο

ρίσματά της έντός του συντομωτέρου δυνατοί> χρονικοί> 

διαστήματος, κατά δέ τήν έπομένην συνεδρίασιν αότής κ:α

θορίση έπακ:ριβώς τόν τρόπον καθ' δν θά προχωρήση τό 

εργον της. 

Κατά τήν έπακ:ολουθήσασαν συζήτησιν, δ κ:. πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως ήρώτησε τά μέλη τής έπιτροπής, άφοί> 

ταί>τα κ:αθώρισαν τήν σειράν τών θεμάτων μέ τά όποία θά 

πρέπει νά άσχοληθή αϋτη, liν θά ήτο σκόπιμος ή ένίσχυσις 

αότής κ:αί δι' ι'iλλων προσωπικοτήτων. Ή 'Επιτροπή 

εκ:ρινεν ώς όρθήν τήν ι'iποψιν ταύτη ν κ:αί κατόπιν τούτου δ 

κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άνέθεσεν είς τόν κ. ύπουρc 

γόν τfjς Παιδείας δπως συμπληρώση τήν έπιτροπήν έπιλέ
γων τά πλέον ενδεδειγμένα πρόσωπα161 • 

Στίς 17 'Ιουνίου, συνήλθε σέ πρώτη σύσκεψη, 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, ή επιτροπή 

Γραμμάτων καί Τεχνών. Ό πρωθυπουργός καθόρισε 

τό εργο τής επιτροπής καί ζήτησε άπό τά μέλη της 

νά άξιοποιήσουν τήν κυβερνητική πρωτοβουλία. 

«Ή Κυβέρνησιξ;;, ύπογράμμισε, «είναι πρόθυμος νά 
ένισχύση δι ' δλων τών είς τήν διάθεσίν της μέσων 
τήν προσπάθειαν, ή όποία νά άποβλέπη είς τήν πνευ

ματικήν άνάπτυξιν τοv λαοv καί τήν προβολήν τών 

ίκ:ανοτήtωv αύτοv;;. 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, ή εξ 

ύπουργών οικονομική 'Επιτροπή προέβλεψε τή λή

ψη μέτρων γιά τήν προστασία τής σιτοπαραγωγής. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό άνακοινωθέν, ή τιμή συγ

κεντρώσεως του σίτου όρίστηκε στίς 4,45 - 3,50 
δρχ. μέ επίπτωση στήν αϋξηση τής τιμής του <'iρτου 

κατά 30 λεπτά τήν όκά καί 1 δραχμή στά εργατικά 
ήμερομίσθια. 'Αφοu αναφέρονται, στή συνέχεια, τά 

συγκεκριμένα μέτρα προστασίας τής σιτοπαραγω

γής, τά όποία εξαγγέλλονται νωρίτερα άπό κάθε <'iλ

λο ετος, επισημαίνεται γενικότερα: 

«Ε{ναι άνάγκ:η νά τονισθή δτι τό σιτικ:όν πρόβλημα, 

πρέπει, κατά βάσιν, νά άντιμετωπισθή διά τής λήψεως ορ

γανικών καί μακροπροθέσμου άποδόσεως μέτρων. ·Η σι

τοκαλλιέργεια πρέπει νά περιορισθfj είς δσας περιοχάς 

επιτυγχάνονται ύψηλαί στρεμματικαί άποδόσεις η δπου 

δέν δύνανται νά καλλιεργηθοί>ν έπωφελέστερον ι'iλλα 

προϊόντα. ' Η μετατροπή, δμως, τ(Ον καλλιεργειών καί ή 

διά ταύτης έπιδίωξις τής αύξήσεως του είσοδήματος τών 

παραγωγών, προϋποθέτει τήν έκτέλεσιν σειρaς δλης πα

ραγωγικών εργων, πλείστα τών δποίων προγραμματίζονται 

η καί εύρίσκ:ονται ηδη έν εκτελέσει. 

>>Τό πρόγραμμα τής γεωργικής άνασυγκροτήσεως καί 

γενικ:ώτερον τfjς οίκ:ονομικfjς άναπτύξεως τής χώρας, δέν 

δύναται νά εόδοκ:ιμήση χωρίς σταθερότητα οίκ:ονομικήν, 

είς τήν προστασίαν τfjς δποίας ε{ναι έπιβεβλημένον νά 

άποβλέψη πρωταρχικώς ή Κυβέρνησις άκ:όμη κ:αί δταν 

λαμβάνη προστατευτικά ύπέρ τών άπορωτέρων τάξεων του 

πληθυσμοί> μέτρα». 

n Αξιο προσοχής ύπήρξε, πράγματι, τό γεγονός 

δτι ό καθορισμός, άπό τό 1957, καθεστώτος καθολι
κής συγκεντρό)σεως τοϋ σίτου συνδυάστηκε μέ τήν 

προσπάθεια γιά τήν άναδιάρθρωση των γεωργικών 
καλλιεργειών στή χώρα. 'Η άντικατάσταση των μ ή 

άποδοτικών καλλιεργειών μέ άντίστοιχες ύψηλότε

ρης άποδόσεως καί εξαγωγικου ενδιαφέροντος -
δπως τό βαμβάκι -άποτελέσε ενα άπό τούς βασικούς 

στόχοι,>ς μακροπρόθεσμης άποδόσεως τής γεωργικής 

πολιτικής τής ΕΡΕ. Στό ίδιο πλαίσιο εντασσόταν καί 

ή καλλιέργεια των κτηνοτροφικών ψυχανθών, ή άν

τικατάσταση σημαντικου άριθμοu δένδρων-εσπερι

δοειδών μή εξαγώγιμων ποικιλιών άπό άλλα μέ εξα

γώγιμες καί, τέλος, ό προγραμματισμός τής παραγω

γής νέων προϊόντων μέ ύψηλή άπόδοση- δπως θά 

άποδειχτεί άργότερα ή καλλιέργεια τών ζαχαροτεύτ

λων. Παρά τόν έθισμό τών άγροτών σέ δρισμένες 

πάτροπαράδοτες καλλιέργειες, δπως iδιαίτερα ό σί

τος, δέν άργοuσαν νά σημειωθοuν οί πρώτες διαρ

θρωτικές μεταβολές μέ άποτέλεσμα νά ώφεληθοuν 

σημαντικά οί παραγωγοί καί νά αύξηθεί αίσθητά τό 

άγροτικό είσόδημα. 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

·Ο ύπουργός Συντονισμοu, μέ στόχο τήν άναδι

οργάνωση τής πίστεως, καταθέτει στήν 'Επιτροπή 
Νομοθετικής 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τρία 
νομοσχέδια. Μέ τό πρώτο νομοσχέδιο έξουσιοδοτεί

ται δ ύπουργός τών Οίκονομικώννά συνάπτει δάνεια 

μέ εντοκα γραμμάτια γιά λογαριασμό του Δημοσίου, 

μέ τό δεύτερο παρέχονται άσφαλιστικές ρήτρες, φο

ρολογικές άπαλλαγές καί άλλες διευκολύνσεις σέ 

όμολογιακά δάνεια ή προνομιοuχες μετοχές, εκδιδό

μενες γιά παραγωγικούς σκοπούς, καί μέ τό τρίτο 

τροποποιείται τό καταστατικό τοu ΟΧΟΑ, ώστε νά 

παρέχει όχι μόνο δάνεια, άλλά καί εγγυήσεις γιά τήν 

είσαγωγή κεφαλαιουχικών άγαθών ή τήν πιστοδό

τηση παραγωγικών επιχειρήσεων άπό τό εξωτερικό. 

'Ο Δ. Χέλμης εκαμε τίς άκόλουθες επεξηγηματι

κές δηλώσεις: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΝΑΔΙΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 369 

<Πά τρία κυβερνητικά νομοσχέδια άποτελοuν σειράν 

σημαντικών μέτρων πιστωτικής αναδιοργανώσεως. Τό νο

μοσχέδιον περί εντόκων γραμματίων δημιουργεί διά πρώ

την φοράν εκ νέου μεταπολεμικώς καί επί συγχρονισμένων 

βάσεων τόν θεσμόν τών εντόκων γραμματίων διά τήν aν

τλησιν κεφαλαίων εκ μέρους του Δημοσίου ύπό ύγιείς 

μορφάς καί προϋποθέσεις. Τό βήμα τοuτο είναι ουσιώδες, 

διότι καθιεροί εκ νέου σχετικώς βραχυπρόθεσμον δανει

σμόν εκ μέρους του Δημοσίου ύπό μορφήν τίτλων, οί 

δποίοι λόγω τής απολύτου άσφαλείας καί ρευστότητός των 

είναι εϋλογον νά άναμένηται δτι θά προσελκύσουν σύν τφ 

χρόνφ δλοέν καί είς μεγαλυτέραν εκτασιν χρηματικά καί 

πιστωτικά διαθέσιμα. Πρέπει δέ νά ύπογραμμισθή τό τονι

ζόμενον καί είς τήν είσηγητικήν εκθεσιν, δτι δηλαδή επα

ναφέρεται δ θεσμός τών εντόκων γραμματίων, άφοu ή Κυ

βέρνησις εξησφάλισε πλήρες καί γνήσιον δημοσιονομι

κόν Ισοζύγιον καί διά τήν χρησιμοποίησιν τοu προϊόντος 

εκ τών εντόκων γραμματίων μόνον διά τήν χρηματοδότη

σι ν τών επενδύσεων οΙκονομικής άναπτύξεως. Εiς δλας τάς 

χώρας καί πάντοτε τά εντοκα γραμμάτια απετέλεσαν τήν 

άπλουστέραν καί μίαν τών σημαντικών μεθόδων πιστωτι

κής αναδιοργανώσεως καί επεμβάσεως, πρέπει δέ νά ανα

μένεται δτι τόν ρόλον αυτόν θά παίξουν καί είς τήν 'Ελλά

δα . 

»Τό νομοσχέδιον "περί aσφαλιστικών ρητρών, φορο
λογικών aπαλλαγών καί aλλων τινών διευκολύνσεων είς 

δμολογιακά δάνεια η προνομιούχους μετοχάς εκδιδομένας 

διά παραγωγικούς σκοπούς" άποτελεί τό ετερον ουσιώδες 

θεμέλιον μιc'iς συγχρονισμένης ελληνικής άγορc'iς κεφα

λαίων. Είς τό νομοσχέδιον τοuτο αναγνωρίζονται είδικαί 

ευνοϊκαί μεταχειρίσεις τόσον ύπό τήν μορφήν aσφαλιστι

κών ρητρών, δσον καί ουσιωδών φορολογικών απαλλα

γών. 'Αλλ' αί προνομίαι αυταί προορίζονται aποκλειστι

κώς διά χρηματιστηριακούς τίτλους, διά τών δποίων θά 

άντληθοuν άπό οργανισμούς καί επιχειρήσεις, ίδιωτικάς 

καί δημοσίας, κεφάλαια διά νέας επενδύσεις είς παγίας 

παραγωγικάς εγκαταστάσεις καί εξαιρετικώς καί διά κεφά

λαια κινήσεως νεοϊδρυομένων η αναπτυσσομένων επιχει

ρήσεων. Λόγω τής εξαιρετικής των φύσεως ή άναγνώρισις 

των aσφαλιστικών τούτων ρητρών καθώς καί τών φορολο

γικών aπαλλαγών τίθεται ύπό τήν κρίσιν καί εγκρισιν άρ

μοδίως συγκεκροτημένου συμβουλίου . Διά του νομοσχεδί

ου τούτου καί των δι' αυτοu εκδοθησομένων χρηματιστη

ριακών τίτλων διανοίγονται σημαντικαί δυνατότητες κι

νητοποιήσεως γνησίων εσωτερικών aποταμιεύσεων διά 

τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 

»Διά τοu τρίτου νομοσχεδίου επέρχονται ώρισμέναι 

τροποποιήσεις είς τό Καταστατικόν καί τούς κανόνας λει

τουργίας του ΟΧΟΑ . 'Εκ τών μεταρρυθμίσεων αυτών ση

μαντικώτεραι είναι: 

»Πρώτον: 'Η αναγνωριζομένη ευχέρεια εγγυήσεως τοu 

ΟΧΟΑ πρός οϊκους τοu εξωτερικοu διά τήν εμπρόθεσμον 

καταβολήν δόσεων εναντι προμηθειών παραγωγικοί) εξο

πλισμοu. 

»Δεύτερον : Παραλλήλως πρός τήν χορήγησιν δανείων 

διά τών μεσολαβουσών Τραπεζών καί ή χορήγησις δανείων 

άπ' ευθείας ύπό τοu ΟΧΟΑ aνευ μεσολαβήσεως Τραπέζης 

διά χρηματοδότησιν εργων ίδιαιτέρως παραγωγικής ση

μασίας, τά όποία δέν ηθελον τύχει επαρκοuς εξυπηρετήσε-

ως η μεσολαβήσεως εκ μέρους τών Τραπεζών. 

»Τρίτον: Ή δυνατότης ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις 

πορισμοu κεφαλαίων εκ μέρους τοu ΟΧΟΑ διά δανεισμοu 

είς τό εξωτερικόν ή καί εκ τοu εσωτερικοu. Αί τελευταίαι 

αυταί διατάξεις ετέθησαν άφ' ενός διά νά παρασχεθfj ή 

δυνατότης τοποθετήσεως είς τόν ΟΧΟΑ τυχόν διαθεσίμων 

ίδίως Τραπεζών, aσφαλιστικών εταιριών καί δημοσίων 

οργανισμών καί άφ' ετέρου διά νά ένισχυθοuν τά κεφά

λαια τοu ΟΧΟΑ, προκειμένου νά χρησιμοποιηθοuν διά λί

αν μακροπρόθεσμον χρηματοδότησιν μεγάλων βασικών 

εργων οίκονομικfjς άναπτύξεως τά όποία καί λόγω τfjς φύ

σεώς των, άλλά καί τοu μεγέθους των, δέν είναι δυνατόν νά 

χρηματοδοτηθοuν άπό τάς Τραπέζας» . 

Μετά τρείς ήμέρες, στίς 20 'Ιουνίου, ό ύπουργός 
Συντονισμοί) aνήγγειλε τή λήψη καί νέων κυβερνη

τικών μέτρων μέ σκοπό τή διαμόρφωση όμαλότερων 

καί ύγιέστερων πιστωτικών συνθηκών. Συγκεκριμέ

να, ή όλομέλεια τής Νομισματικής 'Επιτροπής, 

aφοί) συνεδρίασε ύπό τήν προεδρία του, ελαβε τίς 

ακόλουθες aποφάσεις : 

« I. 'Επιτρέπεται στίς έμπορικές Τράπεζες νά χορηγοuν 
δάνεια επί ένεχύρφ χρηματογράφων μέχρι ποσοu 75.000 
δρχ. κατά δανειζόμενο καί μέ ποσοστό 40% τής χρημα
τιστηριακής άξίας των ενεχυριαζόμενων τίτλων· 2. αυξά
νεται κατά 15% τό σημερινό δριο χρηματοδοτήσεως τοu 
εσωτερικοί) εμπορίου ύπό τόν δ ρο δτι τά 2/ 3 τής αυξήσεως 
αυτης θά διατεθοuν γιά τίς επαρχίες 3. αυξάνεται άπό 4 σέ 
15 εκατ. δρχ. τό σύνολο τής εξαμηνιαίας -ώς άνώτατο 

δριο- δανειοδοτήσεως τών βιομηχανιών άπό τίς Τράπε

ζες 4. δρίζεται δτι 30% τών νέων άπό τόν 'Jούνιο καί πέρα 
καταθέσεων στίς Τράπεζες καί τά Ταμιευτήρια θά τοποθε

τείται σέ είδικό λογαριασμό άπό τόν όποίο οί Τράπεζες θά 

παρέχουν δάνεια μέσης προθεσμίας γιά τήν άνάπτυξη τής 

βιομηχανίας 5. όρίζεται δτι άπό τήν I η ' Οκτωβρίου ( 1957) 
τό έπιτόκο τών καταθέσεων στίς Τράπεζες καί τά Ταμιευτή

ρια θά είναι 10% εφόσον ή κατάθεση θά γίνεται γιά εξι 
μfjνες τουλάχιστο καί 9% εφόσον ό καταθέτης θέλει νά 
διατηρήσει τό δικαίωμα τής άνά πc'iσα στιγμή άναλήψεως 

τών καταθέσεών του. Τό άφορολόγητο των καταθέσεων 

διατηρείται δπως εχει σήμερα>>. 

'Η έξαγγελία τών νέων μέτρων συνοδεύτηκε aπό 

μακρές έπεξηγηματικές δηλώσεις του Δ. Χέλμη, οί 

όποίες καί κατέληγαν συμπερασματικά: 

«Αί νέαι αυταί συνθήκαι, μαζί μέ τήν άναβιώσασαν εμ

πιστοσύνην είς τά οίκονομικά καί τήν παραγωγικήν πρόο

δον τής χώρας καί εν συνδυασμφ πρός τό Σχέδιον Νόμου 

περί φορολογικών aπαλλαγών καί aλλων διευκολύνσεων 

διά νέας έκδόσεις όμολογιακών δανείων καί προνομιούχων 

μετοχών, δημιουργοuν τάς άσφαλείς προϋποθέσεις διά τήν 

άναβίωσιν του ευρυτέρου ενδιαφέροντος είς χρηματιστη

ριακούς τίτλους. Τοuτο παρέχει δυνατότητα καί ευκαιρίας 

τόσον είς τόν επιχειρηματικόν κόσμον καί τάς Τραπέζας, 

δσον καί είς τό Χρηματιστήριον 'Αθηνών, διά τήν άνά

πτυξιν δραστηριοτήτων, διά τήν προσέλκυσιν τών λαϊκών 

άποταμιεύσεων άπό άγόνους η μή παραγωγικάς τοποθετή-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



370 ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

σεις καί τήν διοχεύτευσιν αuτών είς γονίμους επενδύσεις, 

εκ των δποίων ήμποροuν νά προκύψουν ι'iφθονοι ώφέλειαι 

διά τήν χώραν». 

Στό καθεστώς των συνθηκών πού συνδέονταν μέ 

τό πρόβλημα τής μακροπρόθεσμης χρηματοδοτήσε

ως γιά τήν ίκανοποίηση τής ζητήσεως δανειακών 

κεφαλαίων από σοβαρές καί ανταγωνιστικές έπιχει

ρήσεις, μετά τήν πρώτη καί συνεχώς ηδη αύξανόμε

νη ροή αποταμιευτικών καταθέσεων στό τραπεζικό 

σύστημα, αναφέρεται τό παρακάτω aπόσπασμα από 

τήν «'Ιστορία τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος»: 

«Τό πρόβλημα τής άναπτύξεως τής μεσομακροπρόθε

σμης πίστεως, πού ή Διοίκηση τής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος προσπαθοuσε νά άντιμετωπίσει άποτελεσματικά, είχε 

δύο πλευρές. 'Η μία ήταν τά δρια πού εθετε ή προέλευση 

των κεφαλαίων πού θά χρησιμοποιοuνταν γιά δάνεια μα

κροπρόθεσμα, καί ή ι'iλλη τό πώς θά διοχετεύονταν αύτά τά 

κεφάλαια κατά τό σκοπιμότερο τρόπο. 'Όρια στήν επέ

κταση των μακροπροθέσμων δανείων εθετε κατ. άρχήν 

στίς εμπορικές τράπεζες ή προέλευση των κεφαλαίων, πού 

προέρχονταν κατά τό μέγιστο μέρος τους άπό άμέσως άνα

ληπτέες καταθέσεις. 

»Αuτή ή δυσχέρεια, πού δέν θά μποροuσε βέβαια νά 

εκλείψει -καί δέν εχει εκλείψει άκόμη-παρά μόνο μέ τήν 

άνάπτυξη τής κεφαλαιαγορίiς, άπαιτοuσε άπό τίς νομισμα

τικές άρχές πολύ προσεκτικούς χειρισμούς. 'Έπρεπε πά

ντως στίζπροσπάθειες γιά τήν άνάπτυξη τής οίκονομίας 

νά συμβάλουν οί εμπορικές τράπεζες, διαθέτοντας ύπο

χρεωτικά μέρος τών διαθεσίμων τους, πού παρουσίαζαν 

συνεχή αϋξηση, σέ δάνεια μακροπρόθεσμα. Γιά τό σκοπό 

αuτό, ή ύποχρέωση πού ύπήρχε, νά δεσμεύουν μέρος τής 

αύξήσεως τών καταθέσεών τους γιά μεσοπρόθεσμα καί μα

κροπρόθεσμα δάνεια, άναμορφώθηκε καί επεκτάθηκε μέ 

άποφάσεις τής Νομισματικής 'Επιτροπης καί εφαρμόστη

κε συστηματικότερα. Παράλληλα, καθιερώθηκε καί πάλι δ 

θεσμός τών εντόκων γραμματίων τοu Δημοσίου, πού ήταν 

ενας εμμεσος τρόπος νά διοχετεύονται τά διαθέσιμα των 

έμπορικών τραπεζών πρός αύτή τήν κατεύθυνση. Πράγμα

τι, οί τράπεζες, άγοράζοντας τά εντοκα γραμμάτια, χρημα

τοδοτοuσαν κρατικές επενδύσεις άναπτύξεως, άντί νά διο

χετεύουν τά διαθέσιμά τους σέ έμπορικές δραστηριότητες 

ή οίκοδομικές εργασίες καί είσαγωγές»162• 

Συμπληρωματικά, έπισημαίνεται ή σημασία τής 

προσφυγής σέ είδικούς φορείς μακροπρόθεσμης πί

στεως πού χωρίς νά ανταγωνίζονται τίς έμπορικές 

τράπεζες, οί όποίες επρεπε νά μείνουν «τράπεζες γε

νικών έργασιών», θά συμπλήρωναν τό εργο τους, 

αναλαμβάνοντας νά χρηματοδοτοuν τομείς πού θά 

παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά θά ήταν βα

σικοί γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη τής χώρας. Καί 

ύπογραμμίζεται, στά πλαίσια αύτά, ό είδικός ρόλος 

του ΟΧΟΑ, ό όποίος, μέ τίς κατάλληλες προσαρμο

γές πού προβλέφθηκαν, παρέμεινε ως τό 1959 μονα
δικός αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Μετά ό.πό περιοδεία στά παραγωγικά κέντρα τής 

Δυτικής Μακεδονίας σέ έκτέλεση πρωθυπουργικής 

έντολής, ό ύφυπουργός 'Εμπορίου, Ν. Μάρτης, έπι

σκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή, πρός τόν όποίο καί, 

άφοu διαβιβάζει τίς εύχαριστίες τών παραγωγών 

έξαγώγιμων νωπών φρούτων γιά τήν κυβερνητική μέ

ριμνα, έκθέτει τίς διαπιστώσεις του. Είδικότερα, ό Ν. 

Μάρτης εκαμε, σέ δηλώσεις πρός τούς δημοσιογρά

φους, τίς άκόλουθες διευκρινήσεις: 

«'Η Κυβέρνησις Καραμανλη, παραλλήλως πρός τάς 

προσπαθείας αύτης διά τήν άξιοποίησιν πάσης πλουτοπα

ραγωγικης πηγής της 'Ελλάδος, επιδεικνύει είδικήν μέρι

μναν διά τήν άξιοποίησιν της παραγωγης των νωπών οπω

ρών, διά της εξευρέσεως του καλυτέρου τρόπου της διαθέ

σεως αuτών καί δή τής προωθήσεως της έξαγωγής. 
»'Εν όψει της έφετεινης πλουσίας παραγωγης, δ πρόε

δρος της Κυβερνήσεως, κ. Καραμανλης, μοί εδωσεν έντο

λήν ίνα μεταβώ είς Κεντρικήν Μακεδονίαν καί λάβω 

ι'iπαντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα διά τήν ταχείαν καί άπρό

σκοπτον εξαγωγήν τών νωπών οπωρών. Πρός έπίτευξιν τοu 

σκοποί! τούτου, εδωσα έντολήν καί προσηλθον έπιτοπίως 

ι'iπαντες ο{ άρμόδιοι παράγοντες των δημοσίων ύπηρεσιών, 

της 'Αγροτικης Τραπέζης, τών ΣΕΚ, της ΑΓΡΕΞ, έκπρό

σωποι των παραγωγών καί έξαγωγέων καί επί δύο ήμέρας 

έγένοντο επανειλημμέναι συσκέψεις είς Βέροιαν, Νάου

σαν, Σκύδραν, Κατερίνην καί Θεσσαλονίκην, κατά τάς 

δποίας, άφοu εξητάσθησαν έν πάσΊJ λεπτομερεί~ άπαντα τά 

προκύπτοντα προβλήματα, έλήφθησαν δλα τά μέτρα ωστε 

έν τίj πράξει νά ύπάρξη πάσα διευκόλυνσις διά τήν έξαγω

γήν τ&ν νωπών όπωρ&ν. Οί έκπρόσωποι τ&ν γεωργικών 

συνεταιρισμών μοί εξέφρασαν τάς εύχαριστίας των διά τό 

άπεριόριστον ένδιαφέρον της Κυβερνήσεως καί τά λη

φθέντα μέτρα, δηλώσαντες δτι ταuτα είναι πλήρη είς τρό

πον ωστε δέν εχουν νά ζητήσουν τήν ληψιν οuδενός έτέ

ρου. 

))"Οσον άφορα διά τήν έξέλιξιν των έξαγωγ&ν των νω

πών όπωρών, εχω νά σημειώσω δτι διά τά ροδάκινα, έν& τό 

ετος 1952 οuδεμία ποσότης είχεν έξαχθη, τό ετος 1956 έξή
χθησαν 3987 τόννοι, διά τά σταφύλια, εν& τό ετος 1952 
είχον εξαχθη 4168 τόννοι, τό ετος 1956 εξήχθησαν 16.000 
τόννοι, διά τά έσπεριδοειδη, εν& τό 1952-53 είχον εξαχθη 
5980 τόννοι, τό πρώτον δεκάμηνον άπό 1 'Ιουλίου 1956 
μέχρι 30 'Απριλίου 1957 εξήχθησαν 37.066 τόννοι. 

)) 'Ως γνωστόν, ή Κυβέρνησις άπό ετους καί πλέον εχει 
λάβει άποτελεσματικά μέτρα διά τήν άξιοποίησιν της πα

ραγωγης των νωπών οπωρών καί τήν προώθησιν της εξα

γωγής αuτών, επιθυμώ δμως νά τονίσω τήν μεγάλην σημα

σίαν ijν εχει ή πρό ήμερων ϊδρυσις εν Μονάχφ είδικοu 

γραφείόυ παρακολουθήσεως των συνθηκών των άγορών 

έξωτερικοu καί της διαδόσεως τών /:λληνικών προϊόντων 

καί δή των νωπών όπωρών είς τρόπον ωστε νά καταστη 

δυνατή ή προβλεπομένη αϋξησις τ&ν εξαγωγών. Tou γρα
φείου τούτου προ'iσταται εμπορικός άκόλουθος, επικουρού

μενος ύπό του βοηθοί! τοu εμπορικοί! συμβούλου της Βόν

νης, /:νός άντιπροσώπου της 'Αγροτικης Τραπέζης της 

'Ελλάδος, ένός άντιπροσώπου της 'Ομοσπονδίας τ&ν Γ ε-
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ωργικών Συνεταιρισμών Βορείου 'Ελλάδος. Τοιοϋτον γρα

φείον διά πρώτην φοράν ίδρύεται καί οϋτω διά πρώτην 

φοράν εμφανίζεται ύπό τής 'Ελλάδος εtς τό εξωτερικόν 

οργάνωσις αποβλέπουσα ε{ς τήν &νάπτυξιν τών εξαγωγών . 

»Τό πρόγραμμα τών εξαγωγών τών νωπών όπωρών, 

πλήν τών ροδακίνων καί σταφυλών, καλύπτει καί τά βερύ

κοκα, τήν φράουλαν, τά εσπεριδοειδή, προβλέπέι δέ καί 

τήν εξαγωγήν νωπών λαχανικών, διά τήν παραγωγήν τών 

όποίων ύπάρχουν aπεριόριστοι δυνατότητες, ή δέ προο

πτική τών εξαγωγών διά ταϋτα είναι μεγάλψ>. 

Σέ έφαρμογή τών γενικών κατευθύνσεων πού κα

θόρισε ό πρωθυπουργός, ό ύφυπουργός 'Εμπορίου 

πραγματοποίησε επίσκεψη καί σέ χώρες τής Κεντρι

κής Εuρώπης: 

. ο κ. ύφυπουργός &νεκοίνωσεν δτι είναι απολύτως 

ίκανοποιημένος &πό τά aποτελέσματα τοϋ ταξιδίου του καί 

δτι ύφίστανται δλαι αί προϋποθέσεις διά τήν εξαγωγήν 

οπωρολαχανικών, οοστε ή ανάπτυξις τής παραγωγής των εν 

'Ελλάδι νά &ποτελέση σημαντική ν πηγήν πλούτου . 

'Από τοϋ 'Ιουλίου 1956, όπότε ή ρχισε σοβαρά προσπά
θεια διά τήν προώθησιν των εξαγωγών νωπών όπωρών, 

μέχρι τής 31 ης Μα ίου 1957 τό σύνολον τών εν λόγφ εξα
γωγών ε{ς τάς ξένας χώρας άνήλθεν εtς 56.240 τόννους, 
άξίας 7. ι 22.665 δολλαρίων. 

'Ο νέος ούτος πλουτοπαραγωγικός πόρος, συνέχισεν ό 

κ . ύφυπουργός, είναι δυνατόν νά εξασφαλίση σημαντικόν 

ε{σόδημα ε{ς μεγάλον άριθμόν 'Ελλήνων παραγωγών, εάν 

μιiλιστα εμβολιασθοϋν αί δεκάδες εκατομμυρίων άγρίων 
οπωροφόρων δένδρων τής χώρας. 

'Ο κ. Μάρτης &νεκοίνωσεν εν συνεχεί~ δτι ή Κυβέρ

νησις απεφάσισε νά εξασφαλίση ίδια ψυκτικά μεταφορικά 

μέσα, τά όποία νά καλύπτουν ε{ς τό μέλλον πλήρως τάς 

&νάγκας μεταφοράς τών οπωρολαχανικών καί νά παρέχη 

τήν συμπαράστασιν τοϋ Κράτους ώς καί δλας τάς διευκο

λύνσεις πρός τούς φορείς τοϋ πλουτοπαραγωγικοϋ τούτου 

πόρου. 'Ήδη aπεφάσισε τήν χορήγησιν σημαντικοϋ πο

σοϋ διά τήν lί.μεσον άγοράν ψυκτικών μέσων, ενισχύεται δέ 

πάσα αξιόλογος βιομηχανική προσπάθεια άξιοποιήσεως 

τών οπωρολαχανικών 163_ 

18 JOYNJOY 1957 

Σέ έφαρμογή τών κυβερνητικών αποφάσεων πού 

είχαν ήδη ανακοινωθεί, συζητείται καί ψηφίζεται 

από τήν Είδική 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής 

Βουλής, τό σχέδιο Νομοθετικου Διατάγματος «περί 

μέτρων αφορώντων εiς τήν επιτάχυνσιν τής ρευστο

ποιήσεως τής ανταλλαξίμου περιουσίας καί τήν 

όλοκλήρωσιν τής αποκαταστάσεως τών προσφύγων». 

Μέ τό νέο νομοθέτημα ίδρύεται Ταμείο 'Ανταλλαξί

μου Περιουσίας καί 'Αποκαταστάσεως Προσφύγων, 

ύπό τήν άμεση εποπτεία καί τόν ελεγχο του ύπουρ

γου τών Οiκονομικών . Σκοπός του Ταμείου είναι ή 

συγκέντρωση δλων των εσόδων από τή διαχείριση 

καί ρευστοποίηση τής ανταλλαξίμου περιουσίας, 

καθώς καί τών τοκοχρεωλυτικών δόσεων πού κατα-

βάλλονται από τούς ήδη αποκατεστημένους πρό

σφυγες καί δλων των πόρων πού άποσκοπουν στή 

στέγαση καί τήν άποκατάσταση των προσφύγων· 

καί, παράλληλα ή άμεση καί αποκλειστική διάθεσή 

τους γιά τήν αποκατάσταση των προσφύγων πού δέν 

εχουν ακόμη αποκατασταθεί από τό ύπουργείο Κοι

νωνικής Πρόνοιας, τό όποίο καί παραμένει μόνο άρ

μόδιο γιά τήν κατάρτιση καί εκτέλεση του προγράμ

ματος στεγάσεως. 

Στήν κατάθεση του σχετικου νομοσχεδίου είχε 

άναφερθεί, στίς 7 'Ιουνίου, ή ύπουργός Κοινωνικής 
Προνοίας, Λίνα Τσαλδάρη, ή όποία καί ε{χε, μέ τήν 

ευκαιρία αuτή, έξάρει, καί γενικότερα, τό εργο πού 

εχει ή Κυβέρνηση Καραμανλή επιτελέσει στόν το

μέα τής στεγάσεως: 

«Ή παροϋσα Κυβέρνησις είναι ή πρώτη ήτις μεταπο

λεμικώς συνέλαβε βάσει στοιχείων τήν ύφισταμένην εκ

κρεμότητα τοϋ προσφυγικοϋ προβλήματος καί ελαβεν 

άποφάσεις αί όποίαι λίαν συντόμως θά όδηγήσουν ε{ς τό 

εuχάριστον αποτέλεσμα τής άποπερατώσεως τοϋ δλου ερ

γου τής στεγάσεως τών δικαιούχων αστικής αποκαταστά

σεως προσφυγικών οικογενειών. 

»Οϋτω, κατ' εφαρμογήν τών άποφάσεων τούτων, κατετέ

θη ήδη ε{ς τήν Βουλήν νομοσχέδιον, διά τοϋ δποίου θά 

επιτευχθή εντός ελαχίστου χρόνου ή ρευστοποίησις τής 

άνταλλαξίμου περιουσίας, τό δέ προϊόν αuτής, ενισχυόμε

νον καί εκ πιστώσεων τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ, θά 

διατεθή διά τήν εφαρμογήν τών στεγαστικών προγραμμά

των ύπέρ των &ναποκαταστάτων προσφύγων, ωστε εντός 

ελαχίστου χρόνου νά καταστή δυνατόν νά στεγασθοϋν αί 

άπό τριακονταετίας εντός άθλίων παραπηγμάτων καί τρω

γλών προσφυγικαί ο{κογένειαι, μεταφερόμεναι ε{ς ώραίας, 

πολιτισμένας, ύγιεινάς καί βάσει τών άπαιτήσεων τοϋ συγ

χρόνου πολιτισμοϋ άνεγειρομένας κατοικίας. 

»'Εξ lί.λλου, εξεπονήθη ήδη νέον σχέδιον νόμου άνα

φερόμενον ε{ς τήν aποκατάστασιν τών άστών προσφύγων, 

διά τοϋ όποίου επιλύονται δλαι αί ύφιστάμεναι μέχρι σή

μερον εκκρεμότητες επί των γενομένων κατά τό παρελθόν 

παραχωρήσεων κρατικών άκινήτων ε{ς δικαιούχους πρό

σφυγας. 

»Κατ' αuτόν τόν τρόπον θά δυνηθοϋν liπαντες οί εγκα

τασταθέντες παρά τοϋ Κράτους ε{ς οtκήματα ή ο{κόπεδα νά 

άποκτήσουν τήν κυριότητα των ακινήτων τούτων επί , κα

ταβολij ελαχίστου ποσοϋ, τό δποίον ή Κυβέρνησις καθώ

ρισεν ε{ς μικρότερον τοϋ ήμίσεος εκ των ήδη ισχυόντων 

τοιούτων. 

»Οϋτω είμεθα βέβαιοι δτι θά δυνηθή νά λάβη παραχω

ρητήριον διά τοϋ εuκολωτέρου καί ταχυτέρου τρόπου καί ό 

πλέον πτωχός &λλά καί δ πλέον άγράμματος πρόσφυξ, 

καθ' δσον ή διαδικασία τής παραχωρήσεως άπλουστεύε

ται πλέον κατά τοιοϋτον τρόπον, ωστε νά είναι εuχερεστά

τη ή εκδοσις των όριστικών παραχωρητηρίων. 
»Εlναι γνωστή ή άναπτυχθείσα επί τοϋ θέματος τής 

προσφυγικής άποκαταστάσεως δραστηριότης τής Κυβερ

νήσεως, καθ' δσον σείς είσθε αuτόπται μάρτυρες τής εξα

φανίσεως γειτονικών συνοικισμών εκ τρωγλών καί άθλίων 

παραπηγμάτων, ε{ς τά όποία tπί τριάκοντα ετη εσήποντο 
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οί dδελφοί πρόσφυγες, καί τής aντικαταστάσεως τών τρω

γλών διά νέων κατοικιών, είς τάς όποίας οί εγκατασταθέν

τες εύρίσκονται είς τήν ευχάριστον θέσιν νά διαπιστώσουν 

δτι ήλθε καί δι' αυτούς ή <δρα νά ζήσουν ώς Ciνθρωποι 

πολιτισμένοι. 

»'Εξ Ciλλου, δέν πρέπει νά διαφεύγη τής προσοχής σας 

δτι ή κυβερνητική δραστηριότης είς τό στεγαστικόν πρό

βλημα τής τελευταίας τριετίας έπέτυχε μέχρι τέλους Δε

κεμβρίου 1956 νά κατεδαφίση 6000 παραπήγματα, ijτοι τό 
40% έπί τοϋ συνόλου τών παραπηγμάτων, νά dνεγείρη δέ 
dντιστοί χω ς 6004 νέας κατοικίας, έκ τών όποίων 1012 
dνηγέρθησαν δι' έργολαβίας είς συγκροτήματα πολυκα

τοικιών, 4992 δέ κατοικίαι διά τοϋ συστήματος αυτοστεγά
σεως, τό όποίο ν Οίά πρώτην φοράν έφαρμοσθέν παρ' 

ήμών, μέ τελείαν όργάνωσιν καί παρακολούθησιν, aπέδω

σε θαυμάσια aποτελέσματα , διότι παρέσχε τήν ευχέρειαν 

είς τούς πρόσφυγας νά κατασκευάζουν τό σπιτάκι των 

δπως τό θέλουν καί δπως τούς aρέσει, ωστε νά καλύπτη τάς 

dνάγκας των αναλόγως μέ τάς ίδιομορφίας τής συνθέσεως 

έκάστης οίκογενείας . 

»'Επετεύχθη οϋτω νά μ ή ύπάρχη ουδέ εν παράπηγμα είς 

τούς συνοικισμούς Καλλιθέας-Τζιτζιφιών, "Ανω Παλαιών 

Σφαγείων καί Μύλων Παινέση, έντός δέ τοϋ 1957 δέν θ~ 
ύπάρχουν παραπήγματα καί είς τούς συνοικισμούς Καισα

ριανής, Ραγκαβδ., Χαλανδρίου, Καλογρέζης κ.λ.π., ώς καί 

είς τόν συνοικισμόν είς τόν όποίον ύμείς έζήσατε ύπό τάς 

γνωστάς απαραδέκτους συνθήκας έπί όλόκληρον τριακον

ταπενταετίαν, καθ ' δσον ή παροϋσα Κυβέρνησις έπρο

γραμμάτισε διά τό ετος τοϋτο dνέγερσιν 3000 νέων κατοι
κιών πρός στέγασιν αστών προσφύγων, έκ τών όποίων 

1800 είς 'Αθήνας καί Πειραιδ. καί 1200 είς τήν λοιπήν 
'Ελλάδα» 164 • 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Μέ πρωτοβουλία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ στόχο 

τήν ενίσχυση τών προϋποθέσεων γιά τήν άνάπτυξη 

τοϋ άθλητισμοϋ, καθιερώνεται νομοθετικά τό ποδο

σφαιρικό στοίχημα. Τό νέο μέτρο εντάσσεται στό 

πλαίσιο τής λήψεως σειρiiς γενικών μέτρων ύπέρ τοϋ 

άθλητισμοϋ, τά κυριότερα άπό τά όποία είναι ή σύ

σταση παρά τφ πρωθυπουργφ Γραμματείας Έξω

σχολικοϋ 'Αθλητισμοϋ καί ή διασφάλιση πόρων γιά 

τήν άνάπτυξη καί τήν καθόλου όργάνωσή του. 

Οί σχετικές άποφάσεις διαμορφώθηκαν στή δι

άρκεια συσκέψεως τών κορυφαίων άρμόδιων φορέων 

ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ καί μέ τή συμ

μετοχή τοϋ ύπουργοϋ Παιδείας, Α. Γεροκωστόπου

λου. 'Η ύλοποίηση τών μέτρων θά εξασφαλιστεί μέ 

τή σύνταξη εtδικοϋ νομοσχεδίου καί τήν εισαγωγή 

του γιά ψήφιση άπό τη Νομdθετική 'Επιτροπή τής 

Βουλής. 'Όπως άνακοινώθηκε μετά τή λήξη τής συ

σκέψεως, μέ τό σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται: 

« I. Ή ϊδρυσις παρά τφ προέδρφ τής Κυβερνήσεως 
'Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Έξωσχολικοϋ 'Αθλη

τισμοϋ, τής όποίας θά προίσταται γενικός γραμματεύς . 

'Έργον τής ύπηρεσίας ταύτης θά είναι ή ύπό ένια ία ν κατεύ-

θυνσιν, έποπτείαν, διοίκησιν καί όργάνωσιν μέριμνα διά 

τόν έξωσχολικόν dθλητισμόν καί ό συντονισμός τής δρα

στηριότητος άπασών τών dπαχολουμένων μέ τόν άθλητι

σμόν ύπηρεσιών καί οργανώσεων. 

»2. Ή σύστασις, παρά τij Γενικij Γραμματεί~ Έξω
σχολικοϋ 'Αθλητισμοϋ γνωμοδοτικοϋ συμβουλίου, έν τφ 

δποίφ θά έκπροσωποϋνται αί κυριώτεραι dθλητικαί όμο

σπονδίαι καί αί εχουσαι σχετικήν άρμοδιότητα κρατικαί 

άρχαί. 

»Περαιτέρω δημιουργοϋνται διάφοροι νέοι πόροι ύπέρ 

τοϋ dθλητισμοϋ, aπό τό προϊόν διαθέσεως είδικής σειρδ.ς 

γραμματοσήμων, aπό τάς ίπποδρομίας, τά παιγνιόχαρτα 

καί τά ποδοσφαιρικά προγνωστικά, iiτινα τό πρώτον θά 

καθιερωθοϋν παρ' ήμίν κατά τά κρατοϋντα έν 'Ελβετί~, 

Δανί~, Σουηδί~, Αυστρίq:; Ίταλί~ κ . λ . π . ώς καί aπό Ciλλας 

πηγάς. Τό σύνολον τής άποδόσεως τών πόρων αυτών ύπο

λογίζεται δτι θά dνέλθη κατ' άρχήν είς τό ποσόν τών 

20.000.000- 22.000.000 δρχ. μέ προοπτικήν περαιτέρω αυξή
σεώς τηρ>. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

ύπογράμμισε άκόμη δτι μέ τήν πρόσφατη διάθεση 

πιστώσεως συνολικοϋ ϋψους 10.000.000 δρχ. άποπε
ρατώνονται, σέ βαθμό ωστε νά ε{ναι aμεσα χρησιμο

ποιήσιμα, είκοσι εθνικά στάδια καί γυμναστήρια. 

Τά άποφασιστικά αύτά μέτρα, επιβεβαίωναν, γιά 

πρώτη φορά άπό τή λήξη τοϋ πολέμου, τή σταθερή 

πρόθεση τής Κυβερνήσεως νά άντιμετωπίσει τήν άνά

πτυξη τοϋ άθλητισμοϋ μέ τήν εξασφάλιση τής άναγ

καίας όργανωτικής ύποδομής καί τήν παροχή τών 

άπαραίτητων ύλικών μέσων. 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ . Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνή

σεως, τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οικονομικών, 

Προεδρίας, Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, 

τοϋ ύφυπουργοϋ ΟΙκονομικών, Δ. 'Αλιπράντη, τοϋ 

εtδικοϋ σ,υμβούλου Τουρισμοϋ, Στ. Πεσμαζόγλου, 

καί τοϋ γενικοϋ γραμματέως τοϋ ΕΟΤ, Ν. Φωκii, εξε

τάστηκε ή τουριστική κίνηση τής χώρας καί διαπι

στώθηκε σημαντική αϋξηση στή διάρκεια τοϋ ετους. 

Οί διαπιστώσεις καί οί άποφάσεις τών άρμόδιων κυ

βερνητικών φορέων όλοκληρώθηκαν σέ νέα σύσκε-" 

ψη, στίς 24 'Ιουνίου, μέ τή συμμετοχή μόνο τών ύπεύ
θυνων ύπουργών. 

Τά τελικά συμπεράσματα, δπως άνακοινώθηκαν 

στόν ήμερήσιο τύπο, είναι τά άκόλουθα: 

Κατά τό πρώτον πεντάμηνον τοϋ τ ρ. ετους εtχομεν εtσο

δον 76.844 τουριστών, ένώ κατά τό αυτό διάστημα πέρυσι ό 
άριθμός αυτών εφθασε τούς 62.534. Παρατηρείται συνεπώς 
αϋξησις 22,88% περίπου . Εiς τούς aριθμούς αυτούς δέν πε

ριλαμβάνονται οί τουρίσται τών δμαδικών δι' dτμοπλοίων 

κρουαζιερών, οϊτινες κατά τάς ύφισταμένας ενδείξεις πα

ρουσιάζουν τήν αυτήν τουλάχιστον ποσοστιαίαν αϋξησιν. 
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'Επίσης, κατά τό πρώτον πεντάμηνον του τρέχοντος 

ετους ε\:χομεν εiσροήν τουριστικου συναλλάγματος επισή

μως έξαργυρωθέντος ύπό τfjς Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος 

12.592.236 δολλαρίων, εναντι 10.378.440 δολλαρίων τών 
aντιστοίχων μηνών πέρυσι, η το ι εχομεν αϋξησιν 21 ,30% 
περίπου. 

'Εξ δλων τών συγκεντρωθέντων στοιχείων διεπιστώ

θησαν αί εuρείαι δυνατότητες άναπτύξεως, τάς δποίας πα

ρουσιάζει παρ· ήμίν δ τουρισμός. 'Εφ • δ σον αύται καταλ
λήλως άξιοποιηθουν θά ήτο δυνατόν εντός βραχέος σχετι

κώς χροvικου διαστήματος νά επιτύχωμεν τήν iσοζύγισιν 

τών εξωτερικών μας πληρωμών. 

'Εν συνεχείq συνεζητήθησαν καί ελήφθησαν άποφά

σεις επί συγκεκριμένων θεμάτων άφορώσαι: 

I. Τήν όργάνωσιν τών ύπηρεσιών του τουρισμου καί 
τόν καθορισμόν τών άρμοδιοτήτων αuτών. 

2. Ιόν προϋπολογισμόν 1957: 'Απεφασίσθη άπό τουδε 
καταρτισμός του προϋπολογισμου χρήσεως 1958, ϊνα άντι
μετωπισθfj ό.πό τουδε ή αϋξησις τής ύπό του κρατικου 

προϋπολογισμου πρός τόν ΕΟΤ παρεχομένης επιχορηγή

σεως επί τφ τέλει πληρεστέρας εκ μέρους αuτου aντιμετω

πίσεως του προορισμου του καί δή τής εiς τήν dλλοδαπήν 

εuρυτέρας τουριστικής διαφημίσεως τής 'Ελλάδος. 

3. Τήν τουριστικήν καί ξενοδοχειακήν πίστιν. Πρός 
τόν σκοπόν ενισχύσεως καί ό.νάπτύξεως, iδίq τής επαρχια

κής ξενοδοχείας, άπεφασίσθη δπως, παρεκτός τών ύπό του 

ΟΧΟΑ χορηγουμένων μακροπροθέσμων δανείων, διατε

θουν πιστώσεις ϋψους 40.000.000 δρχ., έξ ών 30.000.000 
δρχ. άπ' εuθείας διά του Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δα

νείων πρός <'iσκησιν μεσοπρο~έσμου πίστεως διά τήν dνέ

γερσιν νέων ξενοδοχείων η επέκτασιν η ριζικήν dνακαίνι

σινη μετατροπήν καταλλήλων οiκιών εiς επαρχιακά κέν

τρα καί 10.000.000 δρχ. διά επαύξησιν τών κεφαλαίων του 

Όργανισμου Τουριστικής Πίστεως πρός <'iσκησιν τής 

βραχυπροθέσμου πίστεως, συμφώνως πρός τούς νόμους 

τούς διέποντας τόν Όργανισμόν τουτον. 

4. Τάς τουριστικάς σχολάς. ·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως διέταξε τήν αuστηράν εφαρμογήν του κειμένου 

fjδη νόμου (Ν.Δ. 3594/ 1956) προβλέποντος εσοδα του 
Όργανισμου τής Σχολής Τουριστικών 'Επαγγελμάτων 

ανερχόμενα εiς δρχ. 2.850.000. 
5. Τήν Βουλιαγμένην καί Γλυφάδα. 'Η Κυβέρνησις 

αναμένει τήν εκβασιν τής διακηρυχθείσης δημοπρασίας 

πρός εκτέλεσιν τών προγραμματισμένων εργων τουριστι

κής aξιοποιήσεως περιοχής Βουλιαγμένης. Εiς περίπτω

σιν κατά τήν όποίαν δέν ύπάρξουν προσφοραί θά ζητηθή 

aπό τήν έταιρίαν «'Αστήρ», ύποχρεουμένην εκ τής συμβά

σεώς της περί Γλυφάδας νά άνεγείρη ξενοδοχείον εiς τήν 

περιοχήν Γλυφάδας, δπως τό ξενοδοχείον τουτο dνεγερθή 

εiς τήν ύπό τfjς μελέτης προβλεπομένην θέσιν εiς Μικρό 

Καβούρι. 

6. Τά επαρχιακά ξενοδοχεία << 'Αστέρος»: 
α) Ξενοδοχείον Καβάλας. 'Εδόθη εντολή παρά του κ. 

προέδρου τής Κυβερνήσεως, δπως, μεt'ά τό τέλος της δια
νυομένης θερινής περιόδου, ό.πομακρυνθή ό.μέσως δ παρα

κείμενος του ξενοδοχείου ύπαίθριος κινηματογράφος, δια

μορφουμένου του ελευθέρου χώρου εiς κοινόχρηστον άλσύ

λιον δπως, <'iλλωστε, τουτο προβλέπεται καί ύπό τής διά 

νόμου κυρωθείσης μεταξύ Δημοσίου, Έθνικής Τραπέζης 

·Ελλάδος καί 'Αθηνών καί έταιρίας «'Αστέρος» συμβά

σεως. Παραλλήλως, ή διοίκησις τής Τραπέζης καί του 

«'Αστέρος» ό.νέλαβον τήν ύποχρέωσιν άμέσου προπαρα

σκευής τής έπιπλώσεως καί έξοπλισμου τοϋ έν λόγφ ξενο

δοχείου, εiς τρόπον d\στε, ό.πό τοϋ προσεχους Σεπτεμβρίου 

νά έξασφαλισθfj ή κανονική αuτου θέσις εiς λειτουργίαν. 

β) Ξενοδοχείον 'Αλεξανδρουπόλεως. ·Ο διοικητής τής 

Έθνικfjς Τραπέζης 'Ελλάδος καί ·Αθηνών, έδήλωσεν δτι 

εδωσεν ηδη εντολήν άμέσου συνεχίσεως τών dπομενόντων 

εργων ϋψους περίπου δαπάνης 5.000.000 δρχ. aποπερατώ
σεως τοϋ ξενοδοχείου (τύπου «Μότελ») ' Αλεξανδρουπό

λεως, εiς τρόπον d\στε ή λειτουργία αuτοϋ νά είναι έξη

σφαλισμένη άπό τής aνοίξεως τοϋ ετους 1958. 
γ) Καθωρίσθη ό τρόπος τής καλυτέρας λειτουργίας τοϋ 

νέου ξενοδοχείου 'Ηρακλείου, του όποίου ηρξατο ηδη ή 

λειτουργία πρό όλίγων ήμερών. 

7. Ιό φέρυ-μπόουτ 'Ιταλίας-Έλλάδος. Πρός τόν σκο
πόν έπιτεύξεως ταχυτέρας δυνατής λύσεως τοϋ ζωτικοϋ τού

του διά τήν dνάπτυξιν τοϋ τουρισμοϋ τής ·Ελλάδος θέμα

τος καί έφ · δ σον αί ύποβληθείσαι προτάσεις, εν συνεχείq 
τοϋ δια κηρυχθέντος διαγωνισμοϋ, δέν πληροϋν τούς δ ρους 

τής δημοπρασίας, άλλά καί aπό ουσιαστικής aπόψεως δέν 

θεωροϋνται ίκανοποιητικαί, απεφασίσθη δπως επιδιωχθοϋν 

αί <'iλλαι λύσεις καί συνδυασμοί, ϊνα τελικώς έπιτευχθή τό 

έπιδιωκόμενον. 

8. Ιό Πρόγραμμα έπενδύσεων ΕΟΤ: 
α) nΕργα δδοποιίας. 'Απεφασίσθη κατ' ό.ρχήν δπως εν 

τij προόδφ εργασιών νέων όδών τουριστικής σημασίας, 

μόνον έκείναι αϊτινες παρουσιάζουν σοβαράν κίνησιν κα

τασκευάζωνται δι· άσφαλ τικοϋ τάπητος. 'Όσον dφoρi'i τάς 

λοιπάς, δπως έκτελεσθώσι τά άπαραίτητα τεχνικά εργα, 

διασφαλιζομένης κατά τά λοιπά, διά εiδικώς επιμελημένης 

καθ· έκάστην <'iνοιξιν συντηρήσεως τής καλής αuτών βατό

τη τος. 

'Εν συνεχείq τών aνωτέρω ό.πεφασίσθη δπως aποπερα

τωθεί εντός τοϋ 1958 ή κατασκευή δι' aσφαλτικοί) τάπητος 
τής δδοu 'Ηγουμενίτσης-' Ιωαννίνων καί πραγματοπσιηθή 

ή διαπλάτυνσις τής όδοϋ Φυκτίων-Μυκηνών. 'Ομοίως, 

δπως κατασκευασθή δι' dσφαλτικοϋ τάπητος ή όδός Νί

κης (Συνόρων - Φλωρίνης) καί νά περατωθή ή δδός Θεσ
σαλονίκης-Ίερισσοu έν μέρει καί δι· ό.σφαλ τικοu τάπη

τος. "Οσον dφoρi'i τάς όδούς Ναυπάκτου-Δελφών, Λινα

ριi'iς-Σκύρου, Μεγαλοπόλεως-' Ανδριτσαίνης, επιταχυνθfj 

ή aποπεράτωσις τών τεχνικών εργων καί ή εξασφάλισις 

τής καλής βατότητος αuτών. 

β) 'Επαρχιακά ξενοδοχεία καί περίπτερα: 'Όσον dφo

ρi'i τά ξενοδοχεία • Ηγουμενίτσης, 'Ιωαννίνων καί Κερκύ

ρας, ό.πεφασίσθη δπως, ή τελική άπόφασις περί κατασκευ

ής των ληφθή , εuθύς ώς ύπάρξη συγκεκριμένη πρόβλεψις 

περί τοϋ φέρρυ-μπόουτ. 

'Απεφασίσθη δπως κατασκευασθfj νέον ξενοδοχείον 

εiς 'Ύδραν καί Τρυπητήν ("Α γ. 'Όρος), όμοίως δέ περί

πτερα εiς Μυστρi'iν καί Βάσσας (Ναόν 'Επικουρίου 

• Απόλλωνος). 
9. Ιό Πνευματικόν Κέντρον Δελφών. Ό πρόεδρος τfjς 

Κυβερνήσεως εν συνεχείq τοϋ εκδηλωθέντος ένδιαφέρον

τοςτοϋ Συμβουλίου τfjς Εuρώπης διά τούς Δελφούς, εγνώ

ρισεν εiς αuτό δτι ή έλληνική Κυβέρνησις aπεφάσισε νά 

έκχωρήση 100 στρέμματα εiς τήν περιοχήν τήν εκτεινομέ-
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νην πέραν του χωρίου των Δελφών πρός "Αμφισσαν, ϊνα 

διατεθή αϋτη είς τά Κράτη-μέλη τοϋ Συμβουλίου τής Ευ

ρώπης. 'Έκαστον Κράτος-μέλος τοϋ Συμβουλίου τής Ευ" 

ρώπης θά δικαιοϋται έπί τής έκχωρουμένης έκτάσεως νά 

ανεγείρη τήν ίδίαν αυτοϋ στέγη ν. 'Εκάστη δέ στέγη θά 

φιλοξενή πνευματικούς ανθρώπους ύπηκόους τοϋ Κράτους 

είς δ αϋτη ανήκει. Τήν προσφοράν ταύτην έδέχθη ευγνωμό

νως τό Συμβούλιον τής Ευρώπης. 

'Η έλληνική Κυβέρνησις απεφάσισεν δπως, ευθύς ώς 

λάβη καί αϋτη από τό Συμβούλιον τής Εuρώπης τόν ανα

λογοϋντα είς αυτήν κλήρον, ανεγείρη αμέσως τήν ίδίαν 

αuτής στέγην. 

10. 'Εξ aλλου, απεφασίσθη ή πλήρης χρηματοδότησις 
καί επιτάχυνσις των εργων τά όποία έπρογραμματίσθησαν 

ijδη κατά τήν παρελθοϋσαν ανοιξιν (ανέγερσις νέων ξενο

δοχείων είς "Ανδρον, είς Λάρισαν, Δελφούς καί Ναύπλιον, 

έπέκτασις ξενοδοχείου ΣΠΑΠ έν 'Ολυμπίq:, κατασκευή 

έξωραϊστικών εργων είς αρχαιολογικούς χώρους ϋψους 

3.000.000 δρχ., κατασκευή εργων καί εγκαταστάσεων ψυ
χαγωγίας είς τουριστικούς χώρους ϋψους δρχ. 3.000.000, 
κατασκευή όδικών σταθμών είς περιοχάς Ήγουμενίτσης, 

'Ιωαννίνων, "Αρτης, Μόρνου, Ρίου καί 'Αντιρρίου, κατα

σκευή έξωραϊστικών εργων είς παραλίαν Ήγουμενίτσης, 

έκτέλεσις εργων συντηρήσεως καί διαμορφώσεως τοϋ χώ

ρου Παλαμηδίου Ναυπλίου, κατασκευή τουριστικοϋ περι

πτέρου είς 'Ακρόπολιν Φερρών καί κατασκευή τουριστι

κών όδών Πόρτο Χέλι-Κόστα-Σπετσών καί Σπάρτης-' Α γ. 

'Ιωάννου-Μυστρa). 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται σέ άκρόαση, παρουσία 

του ύπουργου τών Οίκονομικών, καί ένημερώνει τήν 

'Εκτελεστική 'Επιτροπή τής ΑΔΕΔΥ γιά τά κυβερ

νητικά μέτρα μέ στόχο τήν οίκονομική ένίσχυση 

τών δημοσίων ύπαλλήλων. Τά κυριότερα άπό τά νέα 

μέτρα είναι: aμεση αϋξηση έπιδόματος πολυετους 

ύπηρεσίας, άπό 10% ως 26%· χορήγηση στούς λει
τουργούς Μέσης 'Εκπαιδεύσεως είδικου έπιδόματος, 

άνάλογου μέ τό έπίδομα τών λειτουργών τής Στοι

χειώδους 'Εκπαιδεύσεως άντιμετώπιση του προβλή

ματος τής στεγάσεως τών δημοσίων ύπαλλήλων, τών 

άνδρών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί τών έφημερί

ων· ρύθμιση του θέματος του όρίου ήλικίας των 

ύπαλλήλων· ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

'Η ΑΔΕΔΥ, σέ άνακοίνωσή της, έξέφρασε «τήν 

ίκανοποίηση των δημοσίων ύπαλλήλων διά τήν δο

θείσαν λύσιν είς τά άνωτέρω έκκρεμή θέματα» καί 

ύπογράμμισε άκόμη: 

«'Η 'Εκτελεστική 'Επιτροπή, μετά τήν ύποβολήν των 

αποφάσεων τοϋ τελευταίου Πανδημοσιοϋπαλληλικοϋ Συ

νεδρίου είς τήν Κυβέρνησιν, γενομένην κατά τήν πρώτην 

παρουσίασιν αuτής ένώπιον τοϋ προέδρου τής Κυβερνή

σεως Κ. Καραμανλή, συνειργάσθη είς έπανειλημμένας πο

λυώρους συσκέψεις μετά τοϋ uπουργοϋ Οίκονομικών, Χ. 

Θηβαίου, διά τόν τρόπον καί τήν εκτασιν ίκανοποιήσεως 

των αίτημάτων τών δημοσίων ύπαλλήλων. Πράγματι, διά 

τής επιδειχθείσης ύπό του ύπουργοϋ Θηβαίου κατανοήσε

ως καί ευρείας αντιλήψεως, επετεύχθη ή ίκανοποίησις 

σειράς αίτημάτων των ύπαλλήλων)), 

Σύμφωνα μέ δηλώσεις του ύπουργου τών Οίκονο

μικών, τά έκκρεμή θέματα τών δημοσίων ύπαλλήλων 

θά άντιμετωπιστουν μέ τήν ψήφιση των σχετικών νό

μων. Καί άναφέρθηκε είδικότερα στό θέμα τής στεγά

σεως τών δημοσίων ύπαλλήλων, τών άνδρών τών 

Σωμάτων 'Ασφαλείας καί των έφημερίων, τής άπα

καταστάσεως δσων aπομακρύνθηκαν μέ το νόμο 

2500 καί τής ρυθμίσεως του όρίου ήλικίας τών ύπαλ
λήλων καί τών συντάξεών των. 

Τά σχετικά νομοσχέδια, τά όποία καί είχαν ήδη 

καταρτιστεί, κατετέθηκαν καί ψηφίστηκαν μέ &.ρ . 

Ν.Δ. 3771 / 1957. 

24' ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Σέ όμιλία του στή Θεσσαλονίκη ό συναρχηγός 

τών ΦιλελευθέρωνΣ. Βενιζέλος ύπαινίσσεται, χωρίς 

νά κατονομάσει πρόσωπα, τήν πώληση άπό ύπαλλη

λικό οίκοδομικό συνεταιρισμό «κομψου» προα

στίου τής 'Αθήνας, μέ δρους «λαμπρaς εύκαιρίας», 

μόλις πρίν ενα δίμηνο, οίκοπέδων έκτάσε(Jjς ενδεκα 

χιλιάδων πήχεων. 

'Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τό 

γεγονός, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

« Ά ντιπαρέρχομαι μέ περιφρόνησιν τάς χυδαιό
τητας καί τούς ύπαινιγμούς τoiJ κ. Σοφοκλή Βενιζέ

λου. Ό κ. Σοφοκλής Βενιζέλος είναι δ όλιγώτερον 

δικαιούμενος εlς αvτόν τόν τόπον νά δμιλfί περί πο

λιτικής άξιοπρεπείας καί περί ήθικής τάξεως. 'Ο έλ

ληνικός λαός γνωρίζει καλώς τήν ίστορίαν τόσον 

τήν lδικήν του, δσον καί τήν lδικήν μου. 

)) 'Επί τόσον χρόνον ύβριζό,μενος καί προκαλού
μενος άπρφεύγω νά άπαντώ, διά νά προστατεύσω τήν 

γαλήνην τoiJ τόπου, άλλά καί τά πολιτικά μας 1]θη. 

'Εάν, παρά ταiJτa, δμως, δ κ. Σοφ. Βενιζέλος έπιθυμfί 
αvτoiJ τoiJ εiοους τήν συζήτησιν, θά τήν lχη. Καί 

τότε έκείνος δ δποίος θά μετανοήση δέν θά είμαι 

έγώ)λ 

Σέ άπάντηση του συκοφαντικοί> ύπαινιγμου, δη

μοσιεύτηκε στόν τύπο ή ακόλουθη ανακοίνωση του 

«Οίκοδομικοu Συνεταιρισμοί> τών έν ΦιλοθέΊJ ύπαλ

λήλων τής 'Εθνικής Τραπέζης»: 

«'Εν σχέσει πρός τό ύπό τοϋ ήμετέρου Συνεταιρισμοϋ, 

κατ' απόφασιν του Διοικητικοί) αuτοϋ Συμβουλίου, έκδο

θείσαν κατόπιν παρασχεθείσης αυτφ έγκρίσεως ύπό τής 

Γενικής Συνελεύσεως τών μελών του, πωληθέν πρός τόν κ. 

Κωνσταντίνον Καραμανλήν δυνάμει τοϋ ύπ' αριθ. 13892/ 
i 1.4.57 συμβολαίου τοϋ συμβολαιογράφου ' Αθηνών Ι. 
Κουγκούλου γήπεδον έκτάσεως εξ (6) στρεμμάτων κείμε
νον έκτός τοϋ εγκεκριμένου σχεδίου τής πόλεως, αντί τιμή-
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ματος 365.000 δρχ. άνακοινοϋμεν τά άκόλουθα: 
» I. Μεταξύ τών κυρίων σκοπών τοϋ ήμετέρου Συνεται

ρισμοί>, ίδρύσαντος τήν Κηπούπολιν Φιλοθέης, εlναι, ώς 

έν <'iρθρφ 3 τοϋ Καταστατικοί> αύτοϋ άναφέρεται, καί "ή 
διά καταλλήλων ένεργειών προσέλευσις δσον οίον τε μεί

ζονος άριθμοϋ οικιστών έν τφ προαστίφ" . Κατ' έφαρμο

γήν τής διατάξεως ταύτης ό ήμέτερος Συνεταιρισμός /;πι

διώκει άπό τής συστάσεώς του τήν προσέλκυσιν τρίτων 

άγοραστών οικοπέδων, διαθέτων τό σύνολον τοϋ τιμήμα

τος τούτων άποκλειστικώς πρός έκτέλεσιν κοινωφελών καί 

έκπολιτιστικών eργων έν ΦιλοθέΊJ . 

»Οϋτω, έναντι τετρακοσίων οικογενειών τραπεζικών 

ύπαλλήλων στεγαζομένων έν ΦιλοθέΊJ , έγκατεστάθησαν /;ν 

αύτφ, κατόπιν πωλήσεως οικοπέδων μας πρός τήν 'Ένωσιν 

τών Συντακτών 'Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών, <'iνω 

τών εκατόν οικογένειαι δημοσιογράφων, επωλήθησαν 

ώσαύτως εκατόν εϊκοσι οικόπεδα πρός δημοσίους ύπαλλή

λους πρός στέγασιν τριακοσίων περίπου οικογενειών των 

καί διετέθησαν άκόμη <'iνω τών διακοσίων οικοπέδων πρός 

διαφόρους τρίτους άνήκοντας εις δλας τάς έπαγγελματικάς 

τάξεις τής κοινωνίας στεγαζομένους /;ν ΦιλοθέΊJ . 

»·Υπό τό πνεϋμα τοϋτο ό ήμέτερος Συνεταιρισμός άπηυ

θύνθη καί πρός τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, προ

σφέρας αύτφ πρός πώλησιν τό ύπ' αυτοί> άγορασθέν γήπε

δον, θεωρήσας τήν γενικήν άναγνώρισιν τών κατοίκων τοϋ 

προαστίου μας δτι θά ή το τιμητική δι' ήμiiς ή προτίμησις 

τοϋ κ. πρωθυπουργοi\ δπως έγκατασταθή εις τήν Φιλοθέ

ην , άποτελοϋσαν πρότυπον έν 'Ελλάδι κηπούπολιν. 

»2. Αί τιμαί πωλήσεως τών οικοπέδων μας καθορίζον
ται ύπό τοϋ Διοικητικοί> Συμβουλίου, βάσει τής τρεχούσης 

έν τij κτηματαγορ~ άξίας τών οικοπέδων, άναλόγως τής 

ποιότητος, τής θέσεως καί τοϋ μεγέθους τής πωλουμένης 

έκτάσεως . ' Ο κ . Καραμανλής έξέφρασε τήν έπιθυμίαν 

δπως τό προσφερθέν εις αυτόν γήπεδον τφ πωληθή κατό

πιν δημοπρασίας, πρός τόν σκοπόν τοϋ καθορισμοί> άδια

βλήτου καί ίκανοποιητικοϋ διά τόν Συνετα'ιρισμόν τιμήμα

τος . Τό Διοικητικόν Συμβούλιόν μας μή άκολουθήσαν πο

τέ μέχρι τοϋδε, προκειμένου περί πωλήσεων οικοπέδων, 

τήν όδόν τής δημq"πρασίας, δικαιολογοϋν δμως τήν έκδη

λrοθείσαν /;ν προκειμένφ ευαισθησίαν τοϋ κ. προέδρου τής 

Κυβερνήσεως, προέκρινεν δΠως, διά νά καταστή έμφανές 
τό άδιάβλητον τής πράξεως καθορίση τίμημα τριπλάσιον 

μέν τοϋ άνωτάτου τιμήματος, εις δ /;πώλησε μέχρι σήμερον 

δμοια καί παρακείμενα πρός τό πωληθέν εις τόν κ. Καρα

μανλήν γήπεδον, διπλάσιον δέ τής άνωτάτης άξίας, εις ijν 

ή άρμοδία οικονομική έφορία εχει εκτιμήσει μέχρι τοϋδε 

διά τόν καθορισμόν τοϋ φόρου μεταβιβάσεως τά πωληθέν

τα εις τήν περιοχήν ταύτην γήπεδα. 

»3 . Δοθέντος δτι τό πωληθέν πρός τόν κ . Καραμανλήν 

) γήπεδον κείται έκτός τοϋ έγκεκριμένου σχεδίου, διά yά 
εlναι οικοδομήσιμος κατά νόμον ή πωληθείσα έκτασις, 

έπρεπε νά eχη έμβαδόν ουχί μικρότερον τών τεσσάρων 

στρεμμάτων. Λόγω δμως τοϋ βραχώδους καί άποκρήμνου 

έδάφους τοϋ πωληθέντος πρός τόν κ . Καραμανλήν γηπέ

δου, έχοντος έμβαδόν εξ (6) στρεμμάτων, ήτο άνέφικτος ό 

διαχωρισμός τούτου εις μικρότερα γήπJ:δα, {iτινα θά καθί

σταντο άκατάλληλα πρός αυτοτελή χρησιμοποίησιν, οϋ

τως ιί\στε νά μ ή συμφέρη οικονομικώς τόν Συνεταιρισμόν ό 

κατατεμαχισμός τοϋ γηπέδου τούτου, έξ ού λόγου ό Συνε-

ταιρισμός ύποχρεωτικώς, ϊνα μ ή ζημιωθή, προσέφερε πρός 

πώλησιν όλόκληρον τήν eκτασιν τοϋ γηπέδου τούτου. Ση

μειωτέον δτι τό γήπεδον τοϋτο δέν διετέθη κατά τήν /;ν eτει 

1954 όμαδικήν πώλησιν τής περιοχής, eνθα κείται, διότι 

ήτο έπιτεταγμένον ύπό τών Στρατιωτικών 'Υπηρεσιών 

πρός έγκατάστασιν άσυρμάτου. ' Από τών άρχών τοϋ 1955, 
έπί Κυβερνήσεως τοϋ στρατάρχου Παπάγου, ή έπίταξις 

ijρθη, μή κριθείσης άναγκαίας τής συνεχίσεως ταύτης. 

»4 .. 'Ο Συνεταιρισμός παρέχει εις πάσας τάς πωλήσεις 
οικοπέδων του ευκολίας πληρωμής πρός τούς άγοραστάς, 

/;φ' δσον ζητηθή τοϋτο ύπ' αυτών. πaσαι αί γενόμεναι εις 

τήν έκτός σχεδίου περιοχήν πωλήσεις γηπέδων συνετελέ

σθησαν έπί καταβολij ύπό τών άγοραστών τοϋ 15% τοϋ 
τιμήματος, καθορισθέντος δπως τό έξ 85/ 100 ύπόλοιπον 
τούτου πληρωθή εις τόν Συνεταιρισμόν εις δόσεις έντός 

μιiiς δεκαετίας. Εις τ4ς γενομένας πρός τούς δημοσίους 

ύπαλλήλους πωλήσεις εκατόν εϊκοσι οικοπέδων συvεφωνή
θη δπως προκαταβληθή τό 33% τοϋ τιμήματος, τό δέ ύπό
λοιπον πληρωθή εις δόσεις έντός μιaς τετρετίας. ' Ανάλο

γοι ευκολίαι πληρωμής έγένοντο καί πρός πλείστους <'iλ

λους άγορασ-~άς. Εiς τήν γενομένην πρός τόν κ. Καραμαν

λήν πώλησιν τό 50% τοϋ τιμήματος κατεβλήθη τοίς μετρη
τοίς κατά τήν ύπογραφήντοϋ συμβολαίου , τό δέ ύπόλοιπον 

ijμισυ καθωρίσθη δπως πληρωθή εις ισοπόσους άνά εξά

μηνον δόσitς έντός μιaς τριετίας. Συνεπώς, αί γενόμεναι 
ευκολίαι πληρωμής εlναι καταφανώς όλιγώτεραι τών συνή

θων τοιούτων. 

>>5. 'Η έκτέλεσις τών eργων όδοποιίας εις τήν περιο
χήν, eνθα τό πωληθέν πρός τόν κ. Καραμανλήν γήπεδον, 

eχει άρχίσει πρό δύο καί ήμίσεως έτών, έκτοτε δέ eχει 

προγραμματισθή ή άποπεράτωσις τούτων μετά εν καί ijμι

συ έτος άπό σήμερον. Τοϋ στοιχείου τούτου έγένε~ο άπλώς 

μνεία έν τφ συμβολαίφ τοϋπωληθέντος πρός τόν κ. πρω

θυπουργόν γη·πέδου, καθ' δν λόγον γίνεται τοιαύτη μνεία 

στερεοτύπως εις πάντα τά συμβόλαια πωλήσεως ύπό τοϋ 

Συνεταιρισμοί> οικοπέδων κειμένων εις περιοχάς ένθα δέν 

eχουσιν εισέτι κατασκευασθή αί όδοί. Συγκεκριμένως, ή 

έπέκτασις τής όδοϋ, έφ' ής εχει πρόσοψιν τό περί ού πρό

κειται γήπεδον, ijτις όδός εύρίσκεται εις τό έσωτερικόν 

τής Φιλοθέης καί εις άπόστασιν χιλιομέτρου άπό τής Λε

ωφόρου Κηφισίας eχει προγραμματισθή ύπό τοϋ ήμετέρου 

Συνεταιρισμοί> άπό τοϋ eτους 1938, έχουσα έκτοτε έγκριθή 
ύπό τοϋ τότε ύπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης. 

»Συνεπώς, οϋτε ιδιαιτέρα καί νέα τις ύποχρέωσις άνελή

φθη έν προκειμένφ, οϋτε <'iλλη τις εϋνοια άποβλέπουσα εις 

τήν έξυπηρέτησιν οίασδήποτε σκοπιμότητος έξεδηλώθη 

διά τής γενομένης έν τij προκειμένΊJ πωλήσει μνείας περί 

τής ύποχρεώσεως τοϋ Συνεταιρισμοί> δπως κατασκευάση 

τό πρό τοϋ πωληθέντος γηπέδου τμήμα τής όδοϋ ταύτης. 

>>n Άλλωστε, ή Φιλοθέη καί ό ίδρυτής καί δημιουργός 
ταύτης Συνεταιρισμός μας οϋτε τήν εϋνοιαν οϋτε <'iλλην 

ίδιαιτέραν μεταχείρισιν ύπό τοϋ Κράτους καί τών λειτουρ

γών του έχει άνάγκην ij έπεδίωξε ποτέ μέχρι σήμερον. Καί 
δι, αυτό ούδέποτε προέβη είς οίανδήποτε χαριστική ν πρii

ξιν κατά τό διάστημα τής 25ετοϋς ίστορίας του, καθ' δ 

άθορύβως έπιτελεί δαπάναις του χωρίς τήν ένίσχυσιν τοϋ 

Κράτους, συχνά δέ παρά τήν άντίδρασιν τών κρατικών 

ύπηρεσιών, πορευόμενος εις πάσας τάς έκδηλώσεις τής 

πολυσχιδοϋς δραστηριότητός του αυστηρώς έντός τών 
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πλαισίων του νόμου καί τής ηθικής τάξεως έξαίρετον δη

μιουργικόν εργον, άντάξιον του συγχρόνου πολιτισμοί), 

άποτελών μοναδικόν είς τόν τόπον παράδειγμα ίδιωτικοu 

όργανισμοu, δστις έν τij επιτελέσει τών σκοπών του κατέ

στη πρότυπον κοινωφελοuς τούτου. 

»'Όθεν ό Συνεταιρισμός μας, εύρισκόμενος είς πάσαν 

περίπτωσιν μακράν οίουδήποτε θορύβου έμπνεομένου έκ 

ξένων πρός τάς πράξεις αότοu αίτίων, άποβλέπει μετ' εμ

πιστοσύνης καί πρός τήν εξω τής Φιλοθέης κοινήν γνώ

μην, διότι οί κάτοικοι τής Φιλοθέης εχουσιν πάντες ίδίαν 

άντίληψιν τι;;·υ άπολύτως έπωφελοuς τών πράξεων τοu Συ
νεταιρισμοί) έξ άπόψεως τόσον τών συμφερόντων τών με

λών του δσον καί πάντων τών οίκιστών Φιλοθέης, ετοιμος 

νά δεχθή τόν ελεγχον πάσης πράξεώς του ύπό τό φώς οίου

δήποτε άντικειμενικοu κριτηρίου, διότι πάσαι αί πράξεις 

τοϋ Συνεταιρισμοί) μας είναι άδιάβλητοι καί διαυγείς ώς τό 

κρύσταλλον». 

Τρείς μέρες άργότερα, ό πρόεδρος του Δ.Σ. τοu 

Οiκοδομικοu Συνεταιρισμοu, Α. Δημητρακόπουλος, 

ί:δωσε πρός δημοσίευση καί τό άκόλουθο σχετικό 

ί:γγραφο: 

«Κύριε διευθυντά, 

»Παρακαλώ δπως εόαρεστηθήτε νά φιλοξενήσητε τά 

άκόλουθα έν σχέσει πρός τό πωληθέν είς τόν κ. Κων. Κα

ραμανλήν γήπεδον έν Φιλοθέl]. 

» I. 'Ως έμφαίνεται έκ τοu ύπ' άριθ. 224/14/2.4 πρακτι
κοu συνεδριάσεως τοu έπταμελοuς Διοικητικοϋ Συμβουλί

ου τοu Οίκοδομικοu Συνεταιρισμοϋ τών έν Φιλοθέ1J ύπαλ

λήλων 'Εθνικής Τραπέζης, ούτινος άκριβές άντίγραφον 

σάς επισυνάπτω, ή άπόφασις περί τής πωλήσεως του εiρη

μένου γηπέδου έλήφθη όμοφώνως ύπό πάντων τών μελών 

τοϋ Διοικητικοί) Συμβουλίου του Συνεταιρισμοu. 

»2. 'Εν τij αότij άποφάσει άναφέρονται τά στοιχεία τά 
όποία ετέθησαν ένώπιον τών μελών τοu Διοικητικοϋ Συμ

βουλίου τοu Συνεταιρισμοί) προκειμένου νά καθορισθή ύπ' 

αότοu ή τιμή πωλήσεως τοi) έν λόγφ γηπέδου εiς δραχμάς 

60.000 κατά στρέμμα. 
»Τά στοιχεία ταuτα άναφέρονται: 

»α) Είς τήν τιμήν πωλήσεως έν τij περιοχij ταύτl] τών 

πλέον εκλεκτών γηπέδων κατά τά ετη 1954 καί 1955 είς τά 
μέλη του Συνεταιρισμοί), ijτις είχε καθορισθή είς δραχμάς 

20.000 κατά στρέμμα. 
»β) Είς τά κατά τά δύο τελευτ?-ία ετη εκτελεσθέντα εργα 

όδσποιίας, τά όποία, ώς ήτο έπόμενον, συνετέλεσαν είς τήν 

αϋξησιν τής τιμής τών γηπέδων τής περιοχής ταύτης . 

»γ) Είς τό έπίπεδον τιμών, είς δ έπραγματοποιήθησαν 

προσφάτως μεταπωλήσεις έπιλέκτων γηπέδων ύπό τών άρ

χικών άγοραστών εiς τήν ίδίαν περιοχήν, τό όποίον έν 

οόδεμι~ περιπτώσει ύπερέβη τάς δραχμάς 50.000 κατά 
στρέμμα. 

»Συνεπώς, τό άναφερόμενον εiς τήν δημοσιευθείσαν 

fjδη άνακοίνωσιν του Συνεταιρισμοί) δτι ή τιμή τοϋ πωλη

θέντος πρός τόν κ. πρωθυπουργό ν γηπέδου είναι τριπλασία 

τής άνωτάτης τιμής, είς ijν είχε πωλήσει ήδη ό Συνεται

ρισμός είς τήν περιοχήν ταύτην άλλα γήπεδα, καί άληθές 

είναι καί καθιστά έμφανές δτι ή τιμή αϋτη δέν ήτο χαρι

στική καί τοuτο άπέβλεψε νά τονίση διά τής συγκρίσεως 

ταύτης ή σχετική άνακοίνωσις τοu Συνεταιρισμοϋ». 

[Τό πρακτικό τής συνεδριάσεως του Δ.Σ., ύπ' άρ . 

224/ 14/ 2.4.1957, άναφέρει : 

<<'Εν Φιλοθέl] σήμερον τήν 2αν 'Απριλίου ε. ε . συνήλ

θεν τό Διοικητικόν Συμβούλιον είς τά έπί τής όδοu Καλλι

γά 60 γραφεία αότοu είς συνεδρίασιν. 
»Παρόντες ό πρόεδρος κ. 'Ανδρέας Δημητρακόπουλος, 

ό άντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Καρύδης, ή γραμματεύς κ. 

Έλένη Παπαλεξοπούλου καί οί σύμβουλοι κ.κ. Φρίξος 

Καραϊωσηφίδης, Παναγιώτης Τσιμικάλης, 'Ιπποκράτης 

Στεφανίδης καί Χρήστος Κωστόπουλος. 

»I) 'Αρχομένης τής συνεδριάσεως ό πρόέδρος τοϋ Δι

οικητικοί) Συμβουλίου εiσάγει πρός συζήτησιν τό θέμα τής 

πωλήσεως του έκτός εγκεκριμένου σχεδίου παρά τήν δεξα

μενήν Φιλοθέης κειμένου ύπ' άριθ. I 15α γηπέδου έκτάσε
ως εξ (6) στρεμμάτων πρός τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν, καί είσηγείται δπως τό τί

μημα καθορισθή εiς δραχμάς 60.000 κατά στρέμμα, έπεξη

γών δτι τό ποσόν τοuτο είναι καταδήλως ίκανοποιητικόν 

διά τόν Συνεταιρισμόν, δεδομένου δτι, ώς γνωστόν, ή άνω

τάτη τιμή είς ijν ό Συνεταιρισμός έπώλησε πρό διετίας τά 

πλέον επίλεκτα γήπεδα εiς τήν περιοχήν ταύτην πρός συ

νεταίρους άνfiλθεν εiς δραχμάς 20.000 κατά στρέμμα. Καί 
ναί μέν εκτοτε ήρξατο ή έκτέλεσις τών εργων όδοποιίας είς 

τήν περιοχήν ταύτην, ijτις άναμφισβήτως συνετέλεσεν εiς 

τήν άξιοποίησίν της καί έπέφερεν άνατίμησιν τής άξίας 

τών γηπέδων, ώς δμως είναι γνωστόν ή ύψηλοτέρα τιμή εiς 

ijν οί πρό διετίας άγορασταί μετεπώλησαν προσφάτως 

πρός τρίτους τά πλέον έπίλεκτα .γήπεδα τής περιοχής δέν 

uπερέβη τάς δραχμάς 50.000 κατά στρέμμα. Τά στοιχεία 
ταϋτα έτέθησαν ύπ' δψιν του κ. Καραμανλή κατά τάς μετ' 

αότοu διεξαχθείσας διαπραγματεύσεις, καθ' lίς ό κ. πρω

θυπουργός μοί έδήλωσεν δτι δέχεται τήν άγοράν του γηπέ

δου, μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι οί δροι καί τό τίμημα 

τής πωλήσεως θά εuρίσκωνται αυστηρώς έντός τών συναλ

λακτικών πλαισίων τοu Συνεταιρισμοί), άποφευγομένης ίδι

αιτέρας μεταχειρίσεως. 'Εξεδήλωσε τήv έπιθυμίαν δπως ή 

πώλησις συντελεσθή κατόπιν δημοπρασίας. Είς τόν κ. 

πρωθυπουργόν έξήγησα δτι ό Συνεταιρισμός δέν είναι έκ 

του νόμου ύπόχρεως vά ένεργfi τάς πωλήσεις τών οικοπέ

δων του διά δημοπρασίας οϋτε καί i]κολούθησε μέχρι του

δε τό σύστημα τοuτο, άλλ' δτι καί εiς τήν προκειμένη ν 

περίπτωσιν, δπως γενικώς γίνεται είς δλας τάς πωλήσεις 

οίκοπέδωv τοϋ Συνεταιρισμοϋ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

θά καθορίση τό τίμημα βάσει τής τρεχούσης άξίας τοϋ 

πωλουμένου γηπέδου, ή όποία προσδιορίζεται έκ τών τε

λευταίων τιμών πωλήσεως όμοειδών καί παρακειμένων γη

πέδων. 'Εδήλωσα δέ εiς τόν κ. πρωθυπουργόν δτι έν προ

κειμένφ θά εiσηγηθώ δπως τό τίμημα προσδιορισθή είς 

τήν ύψηλοτέραν τιμήν, είς ijν προσφάτως εχουσι πωληθή 

τά πλέον έπίλεκτα γήπεδα τής περιοχής. 'Εν δψει τών 

άνωτέρω, είσηγοuμαι δπως τό τίμημα καθορισθή εiς δρα

χμάς 60.000 κατά στρέμμα. 
)) 'Ο σύμβουλος, κ. Χρήστος Κωστόπουλος, συμφωνών 

πρός τά ύπό του κ. προέδρου λεχθέντα, εκθέτει τήν άποψιν, 

δτι θά ήτο προτιμώτερον νά καθορισθή χαμηλωτέρα τιμή, 

περιοριζομένου δμως είς δύο στρέμματα του έμβαδοu του 
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πωληθησομένου γηπέδου. 

»'Ο αντιπρόεδρος, κ. Γεώργιος Καρύδης, απαντώ ν εις 

τόν κ. Κωστόπουλον, διευκρινίζει δτι διά νά είναι οίκοδο

μήσιμος ή πωληθησομένη εκτασις δέν πρέπει κατά τόν 

νόμον νά είναι όλιγωτέρα των τεσσάρων στρεμμάτων καί 

δτι, ώς προέκυψε κατά τήν γενομένην ύπό τής τεχνικής 

ύπηρεσίας του Συνεταιρισμου έμβαδομέτρησιν καί όροσή

μανσιν του γηπέδου, τό εδαφος τούτου τυγχάνει κατά τό 

πλείστον βραχώδες καί άπόκρημνον καί συνεπώς είναι 

άπρόσφορος ό κατατεμαχισμός του εις μικρότερα γήπεδα 

οοστε νά μή συμφέρη ούτος εις τόν Συνεταιρισμόν. 

»Κατόπιν τούτου, aπαντα τά μέλη του Διοικητικου 

Συμβουλίου έγκρίνουσιν τήν είσήγησιν του κ. προέδρου 

καί άποφασίζουσιν όμοφώνως δπως πραγματοποιηθή ή 

περί ής πρόκειται πώλησις αντί του ώς άνω τιμήματος 

άνερχομένου έν συνόλφ εις δρχ. 365.000, δεδομένου δτι ή 
άκριβής εκτασις του γηπέδου άνέρχεται είς 6.088 μέτρα 
τετραγωνικά. 'Εκ του ώς άνω τιμήματος τό ijμισυ κατα

βληθήσεται σύν τij ύπογραφij του σχετικου συμβολαίου 

μεταβιβάσεως, τό δέ ύπόλοιπον τμηματικώς έντός τριετίας. 

Τό επισυναφθησόμενον είς τό σχετικόν συμβόλαιον από

σπασμα πρακτικου θέλει εχει ώς άκολούθως: 

>>' Αποφασίζεται ή πώλησις πρός τόν κ. Κωνσταντίνον 
Καραμανλήν τοϋ ύπ' αριθ. ι ι5α γηπέδου ιδιοκτησίας Συ

νεταιρισμου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 6088, κειμέ
νου εντός τ& ν όρίων τής Φιλοθέης καί εκτός του έγκεκριμέ

νου σχεδίου αύτής, ώς τουτο εμφαίνεται εις τό άπό Μαρτί

ου ι 957 σχετικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τής τεχνικής 
ύπηρεσίας του Συνεταιρισμου, αντί συνολικου τιμήματος 

δρχ. τριακοσίων εξήκοντα πέντε χιλιάδων (365.000), έξ 

ών τό ijμισυ καταβληθήσεται σύν τij ύπογραφij του σχετι

κου συμβολαίου μεταβιβάσεως, τό δέ ύπόλοιπον τμηματι

κώς έντός τριετίας εις εξαμηνιαίας ισοπόσους δόσεις άτό

κως ΕΚ δρχ. 30.4 ι 6 εκάστης, έξ ών ή πρώτη τήν 30. ι 2. ι 957. 
>> Έξουσιοδοτουνται oi κ. κ. 'Ανδρέας Δημητρακόπου

λος πρόεδρος, καί τούτου κωλυομένου Γεώργιος Καρύδης 

aντιπρόεδρος καί Φρίξος Καραϊωσηφίδης σύμβουλος, καί 

τούτου κωλυομένου, Παναγιώτης Τσιμικάλης σύμβουλος, 

δπως iJπογράψωσιν τό σχετικόν συμβόλαιον άγοραπωλη

σίας. 

>>Διευκρινίζεται δτι τά εξοδα τής ώς άνω άγοραπωλησί

ας θέλουσι βαρύνει τούς συμβαλλομένους κατά νόμον>>] 165 • 

Μέ aφορμή τή δημοσίευση τής &νακοινrοσεως 

του Συνεταιρισμοu, «Κυβερνητικοί κύκλου> επισήμα

ναν σέ σχετική ανακοίνωση: 

«α. 'Ότι ό κ. Καραμανλής ήγόρασε τό έξ εξ στρεμμά

των οικόπεδον έκτός σχεδίου πόλεως κείμενον είς παρυφάς 

τής περιοχής τής Φιλοθέης πρός τά Τουρκοβούνια άντί 

τιμήματος 365.000 δρχ., ήτοι πρός 60.800 δρχ. κατά στρέμ
μα. Αύτή είναι ή ύψηλοτέρα τιμή ijν έπραγματοποίησεν ό 

Συνεταιρισμός εις τήν περιοχήν ταύτην. 

>>β . 'Ότι ήγόρασεν εκτασιν εξ στρεμμάτων κατ' άνάγ

κην, διότι, άφ' ενός έκτός σχεδίου πόλεως δέν οίκοδομεί

ται οίκόπεδον μικρότερον των 4 στρεμμάτων καί άφ' ετέ
ρου διότι δέΊι ήδύνατο ή εκτασις του άνωτέρω οικοπέδου 

λόγω τής άποκρήμνου καί βραχώδους φύσεως μεγίστου μέ

ρους του έδάφους νά διαιρεθή χωρίς ζημίαν του Συνεταιρι-

σμου, δστις ήτο ώς εκ τούτου ήναγκασμένος νά έπιμείνη 

νά πωλήση αδιαίρετον τήν εν λόγω εκτασιν. 

η. 'Ότι ούδέν πρόσθεταν δφελος παρέχεται έκ τής 

άγορaς αότής είς τόν κ. Καραμανλήν. Τά γραφέντα δτι ό 

Συνεταιρισμός άνέλαβε εναντι αύτου είδικάς ύποχρεώσεις 

άπό άπόψεως ρυμοτομίας άποδεικνύονται άπολύτως ψευ

δή. Καί τό ρυμοτομικόν σχέδιον καί ή εκτέλεσις αύτου 

είναι γεγονότα τά όποία προϋπάρχουν πολύ πρό τής συνο

μολογήσεως τής άγοραπωλησίας ύπό του κ. Καραμανλή. 

>>δ. 'Ότι αί παρασχεθείσαι εις τόν κ. Καραμανλήν εό

κολίαι πληρωμής είναι όλιγώτεραι εκείνων αί δποίαι παρέ

χονται ύπό του Συνεταιρισμου εις δλους τούς άλλους, άφου 

κατά κανόνα καταβάλλεται ώς τίμημα τοίς μετρητοίς πο

σόν μεταξύ 15-33% καί τό ύπόλοιπον καταβάλλεται είς δό
σεις πληρωτέας εντός 4-ιο έτών, ό δέ κ. Καραμανλής κατέ

βαλε τό ijμισυ του τιμήματος, θέλει δέ εξοφλήσει τό ετερον 

ijμισυ έντός τριών έτ&ν. 

>>Ε. 'Ότι τά περί άρσεως έπιτάξεως ύπαρχούσης έπί τοϋ 

πωληθέντος οικοπέδου, έπ' εύκαιρί<t τής πωλήσεως, είναι 

άπολύτως ψευδή, διότι ή ύπάρξασα άλλοτε επίταξις ήρθη 

δύο καί πλέον ετη πρό τής συνάψεως τής αγοραπωλησίας 

μέ τόν κ. Καραμανλήν, ήτοι τόν Φεβρουάριον 1955. 
>>στ. 'Ότι ό Συνεταιρισμός άπό τής ίδρύσεώς του πρό 

20ετίας εχει έκ τοϋ καταστατικοϋ του τάξει ώς σκοπόν νά 

προσελκύη δσον οlον τε μείζονα άριθμόν οίκιστών καί ώς 

έκ τούτου εχει δχι μόνον τό δικαίωμα, ό.λλά καί τήν μόνι

μον ό.ποστολήν νά πωλή εκτάσεις ανήκουσας εις αύτόν 

πρός τρίτους μή μέλη τοϋ Συνεταιρισμοϋ. Κατ' έφαρμογή\1 

τής διατάξεως ταύτης τοϋ καταστατικοϋ του ό Συνεταιρι

σμός έπώλησε μέχρι τοϋδε οικόπεδα είς πολλάς δεκάδας 

δημοσιογράφων, είς πολλούς δημοσίους ύπαλλήλους καί 

200 έπί πλέον οίκόπεδα πρός διαφόρους ίδιώτας άνήκοντας 
είς δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας, μεταξύ των δποίων καί ό 

κ. Καραμανλής. Ταϋτα προκύπτουν έκ τής άνακοινώσεως 

τοϋ Συνεταιρισμοϋ τής Φιλοθέης καί άποτελοϋν άδιάσει

στον άλήθειαν>>. 

Καί ή ανακοίνωση καταλήγει: 

«Τό γεγονός δτι δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, μή δια

θέτων εκατομμύρια δολλαρίων, δπως είναι παγκοίνως 

γνωστόν δτι συμβαίνει δι' άλλους, ήγόρασε, ώς ό κοινότε

ρος των πολιτών οικόπεδον άξίας 365.000 δρχ. κατά τρό
πον άδιάβλητον καί πληρωτέον είς δόσεις, δέν άποτελεί 

σκάνδαλον. Σκάνδαλον άποτελεί ή άδίστακτος προσπά

θεια ενός αρχηγοϋ κόμματος νά δημιουργήση τήν εντύπω

σιν τοϋ σκανδάλου διά μέσων τά όποία ούδέποτε έχρησι

μοποιήθησαν μέχρι τοϋδε είς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώ

ραρ>. 

'Η «Καθημερινψ>, εξάλλου, δημοσίευσε τό a.κό

λουθο διαφωτιστικό σχόλιο: 

Λίαν ευυπόληπτος κάτοικος τής Φιλοθέής, μέλος τοϋ 

Οίκονομικοϋ Συνεταιρισμοϋ των ύπαλλήλων τής 'Εθνικής 

Τραπέζης, μάς γράφει τό έξής χαρακτηριστικόν, έν σχέσει 

μέ τό «σκάνδαλον» τής άγορaς ενός οίκοπέδου, έντός τοϋ 

εγκεκριμένου πολεοδομικοϋ σχεδίου, παρά τοϋ κ. Πρωθυ

πουργοϋ: 

Κατά τήν οοραν τής ύπογραφής τοϋ πωλητηρίου συμβο-
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λαίου, ό κ. Καραμανλfjς, στραφείς πρός τόν πρόεδρον τfjς 

Κοινότητος Φιλοθέης κ. Βενακίδη, γνωστοί) ήθους καί Ι:ν

τιμότητος Ciνθρωπον, τόν ήρώτησε προτου θέση τήν ύπο

γραφήν του: 

-Είσθε βέβαιος κ. Βενακίδη δτι ό Συνεταιρισμός σας 

δέν ήθέλησε νά έπιδείξη καμμίαν άπολύτως εϋνοιαν πρός 

τό πρόσωπόν μου, κατά τόν καθορισμόν τfjς τιμfjς πωλή

σεως; 

-Ούδεμίαν, κύριε πρόεδρε. Ήμπορεl:τε νά είσθε περί 

αύτου άπολύτως βέβαιος, ύπfjρξεν ή άπάντησις. 

Καί τότε μόνον ό άγοραστής εθεσε τήν ύπογραφήν ·του 

είς τό συμβόλαιον τfjς άγοραπωλησίας. Ώς τίμιος Ciνθρω

πος άπέναντι τιμίως συναλλασσομένων166• 

Μετά τήν aποκάλυψη τής άβάσιμης κατηγορίας 

κατά του Κ. Καραμανλή, τό «Βήμα», σέ άρθρο μέ τόν 

τίτλο «Προκαλεί θλίψιν εις τόν έλληνικόν λαόν», 

στίς 26 'Ιουνίου, έκφράζει αίσθημα λύπης γιά τήν 
προσωπική προσβολή του συναρχηγου του κόμμα

τος τών Φιλελευθέρων έναντίον του πρωθυπουργοί)· 

καί τονίζει: <Πό γεγονός δτι ό Κ. Καραμανλής εΙναι 

πρωθυπουργός, δέν τόν aποστερεί του δικαιώματος 

πού κάθε πολίτης εχει νά άγοράσει ενα οικόπεδο, 

έφ' δ ή άγοραπωλησία γίνεται κανονική άπό άπό

ψεως ούσίας καί τύπωv». Σέ έπιστολή του, έξάλλου, 
στήν έφημερίδα «Καθημερινή», στίς 27 'Ιουνίου, ό 
πληρεξούσιος δικηγόρος στό Συμβούλιο 'Επικρα

τείας του Οικοδομικοί) Συνεταιρισμοί), Α. Προκοπί

ου, άφοu άνασκευάζει ώς κακόβουλα καί άναληθή τά 

περί οικοπέδου τής Φιλοθέης, έπιλέγει: 

Τώρα, έάν είναι σκάνδαλο πολιτικό, τό γεγονός δτι ό 

πρωθυπουργός τfjς 'Ελλάδος δέν εΙ ναι σέ θέση νά άγορά

σει ενα οiκόπεδο μέ Ciμεση πληρωμή όλοκλήρου του πο

σου, άλλά μόνο μέ δόσεις άπό τόν μισθό του, αύτό θά τό 

κρίνει ή κοινή γνώμη, δταν άκούει, μάλιστα, νά διατυπώ

νεται ύπό μορφή κατηγορίας ή διαβεβαίωση του γεγονότος 

αύτοu άπό τοu στόματος τοu Σοφ. Βενιζέλου. 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής ·Ομοσπονδίας 

Λειτουργών Μέσης 'Εκπαιδεύσεως εγινε δεκτό άπό 

τόν Κ. Καραμανλή, τόν όποίο καί εύχαρίστησε γιά 

τήν απονομή ειδικοί) έπιδόματος ή χορήγησή του, 

εστω καί σέ περιορισμένο ϋψος, αποδεικνύει τή θέ

ληση τής Κυβερνήσεως νά aποκαταστήσει ήθικά τά 

μέλη του κλάδου μέσα στό σύνολο τής δημοσιοϋ
παλληλικής οικογένειας .. ο πρωθυπουργός εδωσε 
τήν πρόσθετη διαβεβαίωση δτι, στό στάδιο τής δια

μορφώσεως τών προτάσεων από τήν εiδική 'Επιτρο

πή γιά τά θέματα τής Παιδείας, θά ύπάρξει τρόπος 

ωστε νά διατυπωθουν τά αιτήματα των λειτουργών 

Μέσης 'Εκπαιδεύσεως καί νά τύχουν τής έπιβεβλη

μένης προσοχής. 

Οί έκπρόσωποι τής ΟΛΜΕ δέν παρέλειψαν νά 

τονίσουν δτι ή έξαγγελία τής συστάσεως έπιτροπών 

γιά τή μελέτη καί τή ρύθμιση των βασικών προβλη

μάτων τής Παιδείας καταδεικνύει δτι τό θέμα τής 

Παιδείας του εθνους προωθείται στό έπίκεντρο του 

κιιβερνητικου ένδιαφέροντος . 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Μετά τήν αναγραφή, σέ μερίδα του τύπου, τής 

πληροφορίας γιά τή συγκρότηση συσκέψεως, ύπό 
τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή συμμετο

χή του 'Αμερικανοί) πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, καί τή 

λήψη αποφάσεως γιά τήν έγκατάσταση βάσεων πυ

ραύλων μέσου βεληνεκοuς σέ διάφορα σημεία τής 

χώρας, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, 

δήλωσε: 

«Ή είδησις είναι καθ' όλοκληρίαν άνακριβής. Ούδέ

ποτε δ πρωθυπουργός, δ συνάδελφός μου έπί τfjς 'Εθνικfjς 

'Αμύνης καί έγώ εϊχομεν σύσκεψιν είτε μετά του 'Αμερι

κανοί) πρεσβευτου, εϊτε μετά οίουδήποτε Ciλλου άμερικανι

κοu παράγοντος έπί θέματος άτομικών βάσεων οίασδήποτε 

μορφfjς. 'Επίσης, δηλώ κατηγορηματικώς δτι ούδέποτε 

-ήγέρθη δπουδήποτε, έδώ ή είς τό έξωτερικόν, θέμα έγκα

ταστάσεων άτομικών βάσεων Ι:πί έλληνικου Ι:δάφους». 

Τά σχετικά δημοσιεύματα διέψευσε κατηγορημα

τικά καί έκπρόσωπος τής πρεσβείας των ΗΠΑ στήν 

'Αθήνα. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Σέ ειδική πανηγυρική έκδήλωση γιά τόν απολο

γισμό του δεκαετοuς εργου τής «Βασιλικής Προνοί

ας», παρουσία τών βασιλέων, ό Κ. Καραμανλής έπε

σήμανε τά ακόλουθα: 

«Ή Βασιλική Πρόνοια παρηκολούθησε βήμα 

πρός βήμα τάς φάσεις aπό τάς δποίας διήλθεν ή 

tστορία τής χώρας μας κατά τήν τελευταίαν δεκαετί

αν. Είς τήν ό5ραν του συμμοριτοπολέμου, μέ τάς 52 
παιδουπόλεις περιέσωσε 32.000 έλληνόπαιδας διά νά 
τούς aποδώση σώους καίaβλαβείς εiς τάς οΙκογενεί

ας των μετά τό πέρας τής aνταρσίας. 

»'Όταν μετά τό τέλος τής aνταρσίας έσήμανεν ή 

ό5ρα τής aνασυγκροτήσεως, αt παιδουπόλεις περιο

ρίζονται εiς τήν περίθαλψιν τών όρφανών καί aπρο

στατεύτων παιδιών καί δλη ή περιοχή στρέφεται 

πρός τήν έξύψωσιν τήν ήθικήν καί τήν έπαγγελματι

κήν τών παιδιών, τά δΠοία έπέστρεψαν είς τό χωριό 

των. Είναι γνωστή είς δλους ή δρiiσις τών τριών 

επαγγελματικών σχολ'ών τής Βασιλικής Προνοίας. 

Εlναι γνωστή, έπίσης, ή ήθική aκτινοβολία τών Σπι

τιών του Παιδιου, 196 τόν aριθμόν, τά όποία καλύ
πτουν άπό Θεσπρωτίας μέχρι 'Έβρου τάς άκριτικάς 

περιοχάς. Μέ τά Σπίτια του Παιδιου διατηρουν τά 

παιδιά τών παιδουπόλεων αvτά πού έκέρδισαν δταν 

διαιτώντο εiς αvτάς. Λιατηρουν τάς γνώσεις καί τόν 
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aνώτερο ν τρόπον ζωής τόν όποίο ν εκεί εδιδάχθησαν. 

Άλλά τά Σπίτια του Παιδιού γίνονται κέντρα εξορ

μήσεως διά πάσης φύσεως προσπαθείας αί όποίαι 

αναβιβάζουν τό βιοτικόν επίπεδον του χωριοv. 

»Τό ϊδιον επιτυγχάνουν αί 'Ομάδες Βοηθείας 

ύπαίθρου, 32 τόν aριθμόν, είς τάς 6ρεινάς περιοχάς 
τής χώρας, τήν Εύρυτανίαν, τήν Αακωνίαν καί τήν 

Μεσσηνίαν. 

;; 'Η Βασιλική Πρόνοια μέ αύτά τά όργανα, άλλά 
πάντοτε μέ τήν βοήθειαν τών κατοίκων, επεδόθη είς 

έργα παραγωγικά, τά πλέον πρόσφορα διά κάθε χω

ριό. 'Αναφέρω μερικά μόνον χάριν παραδείγματος: 

'Η Βασιλική Πρόνοια εφύτευσεν 499.235 δένδρα. 
Ένεβολίασε 370.000 περίπου δένδρα καί εδημιούρ
γησεν 74 φυτώρια. Περαιτέρω, πάντοτε μέ τήν συν
δρομήν τών κατοίκων, οί όποίοι προσέφεραν τήν 

προσωπικήν εργασίαν των μέ χαράν καί προθυμίαν, 

κατεσκεvάσθησαν δίκτυα ύδρεύσεως 41.412 μέτρων, 
ώς καί 330 ύδραγωγεία, δεξαμεναί, φρέατα καί κρή
ναι. 'Αξιολογωτάτη εlναι η συμβολή τής Βασιλικής 

Προνοίας είς τήν έλληνικήν τυροκομίαν. 

;; 'Όλα αύτά τά λέγω όχι διά νά περιγράψω τό 
έργον τής Βασιλικής Προνοίας, πράγμα τό όποίον 

έπραξαν aλλοι &ρμοδιώτερσι έμοv, άλλά διά νά επι

σημάνω τό γεγονός ότι η Βασιλική Πρόνοια, ορθό

τατα ενεργσυσα, προσήρμοσε τήν άποστολήν της 

πρός τάς έκάστστε &νάγκας τής χώρας καί επεδίωξε 

νά τάς ίκανοποιήση εν τφ μέτρφ τών δυνάμεών της 

καί πάντοτε μέσα είς τό Πλαίσιον τών σκοπών διά 

τούς όποίους ύπάρχει. 

;; 'Επιθυμώ νά εξάρω τό γεγονός ότι η Βασιλική 
Πρόνοια είργάσθη καθ' όλον αύτό τό διάστημα εν 

στενΌ συνεργασί~ μέ τό Κράτος καί πολλάκις τό συ

νέδραμε &π' εύθείας διά τής εξυπηρετήσεως σκοπών 

κρατικών, οί όποίοι συνέπιπταν μέ τούς ίδικούς του. 

;; 'Ακόμη περισσοτέραν σημασίαν έχει δι' εμέ τό 
γεγονός, δτι η Βασιλική Πρόνοια, δπου έδρασε, χά

ρις είς τήν εθελουσίαν συνδρομήν του εθελσντικσυ 

πρσσωπικσυ αύτής, ώς καί τών aλλων στελεχών της, 

κατώρθωσε νά διεγείρη τήν πρωτοβουλίαν τών κα

τοίκων του χωριοv. 

;; 'Όλα τά έργα τά όποία επετέλεσεν εlναι προϊόν
τα τής συνεργασίας τών κατοίκων μέ τήν Βασιλική ν 

Πρόνοιαν καί μέ βαθυτάτην ίκανοποίησιν επληρσ

φορήθην δτι παντσυ, διά νά πραγματοπσιηθή ένα 

χρήσιμσν έργον, σί κάτοικοι προσέφεραν τόν ενθου

σιασμόν καί τήν προσωπικήν των εργασίαν δταν τά 

aλλα, τών όποίων εστερσvντο, τούς παρείχοντο aπό 

τήν Βασιλικήν Πρόνοιαν. 

;; 'Επιθυμώ, επίσης, νά εξάρω τό γεγονός δ τι η 
Βασιλική Πρόνοια εργάζεται κατά τρόπον οίκονο

μικόν. "Εχει τά πλεονεκτήματα τής ίδιωτικής προ

σπαθείας. Τό ποσοστόν τών γενικών εξόδων τής Βα

σιλικής Προνοίας φθάνει είς τό 1, 7%. "Εχομεν οϋτω 

τήν &τομικήν πρωτοβουλίαν, η οποία ύπηρετεί μέ 

τήν βοήθειαν τών 'Ελλήνων τής ύπαίθρου σκοπούς 

παραγωγικούς καί σκοπούς έκπολιτιστικούς. 

»Ή επιτυχής αύτή προσπάθεια, συνδυάζουσα τό

σα πλεονεκτήματα θά &πετύγχανε του σκοπσυ της, 

εάν δέν κατώρθωνε η Βασιλική Πρόνοια νά εμπνεύ

ση πίστιν καί ενθουσιασμόν όπουδήποτε ενεφανί

σθη. 'Η πίστις αύτή καί ό ενθουσιασμός, όφείλομεν 

νά τό &ναγνωρίσωμεν, έμπνέει δλους τούς έργαζομέ

νους είς τό πλαίσιον τής Βασιλικής Προνοίας. 

»'Αλλά δέν θά εϊμεθα δίκαιοι, εάν δέν όμολσγή

σωμεν δτι αύτό τό πρωταρχικόν στοιχείον, αύτή η 

εθνική καί δημιουργική πνοή πηγάζει πρό παντός 

aπό τούς βασιλείς, οί όποίοι aπό 10ετίας, aνευ δια

κοπής, έχουν aφιερώσει τάς δυνάμεις Των καί τήν 

ψυχήν Των είς αύτό τό έργον, εϊτε εργαζόμενοι είς τό 

κέντρον διά νά προγραμματίσουν καί νά διευθύνουν 

τήν δλην κίνησιν τής Βασιλικής Προνοίας, εϊτε πε

ριοδεύοντες τά πλέον aπρόσιτα χωριά τής ύπαίθρου, 

καθοδηγσυν καί ενθαρρύνουν δλους τούς εργαζομέ

νους είς τόν ώραίον αύτόν σκοπόν. 

»Ή παρσυσα Κυβέρνησις δέν δύναται νά διεκδι

κήση ύπέρ αύτής τόν τίτλον δτι iδρυσε τήν Βασιλι

κή ν Πρόνοιαν. 'Όλα τά κόμματα τής χώρας έπί μίαν 

δεκαετίαν τήν διετήρησαν καί τήν ενίσχυσαν. 'Α νή

κει, έπομένως, η τιμή τής ύπάρξεώς της είς όλόκλη

ρον τόν πολιτικόν κόσμον τής χώρας. "Εχει, δμως, η 

παρσυσα Κυβέρνησις τήν ύποχρέωσιν, &ναμετρώσα 

τό επιτελεσθέν έργον, νά εκφράση πρός τούς βασι

λείς καί πρός όλόκληρον τό συγκρότημα τής Βασι

λικής Προνοίας τά αίσθήματα εύγνωμοσύνης του 

έλληνικσυ λασυ, δι' δσα προσέφερε κατά τήν δύ

σκολον αύτήν /Οετίαν είς τήν πατρίδα». 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

Μέ τήν εuκαιρία τής συζητήσεως άπό τήν Ειδική 

Νομοθετική 'Επιτροπή τής Βουλής σχεδίου Ν.Δ. γιά 

τήν έκμίσθωση του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου

Χαλκιδικής, ό είσηγητής τής πλειοψηφίας, Θ. Κονί

τσας, άναφέρθηκε στή γενική προσπάθεια τής Κυ

βερνήσεως γιά τήν άξιοποίηση του μεταλλευτικου 

πλούτου, ό όποίος aποτελεί τεράστιο έθνικό κεφά

λαιο καί ή aξιοποίησή του θά συμβάλει στήν άνοδο 

τής οίκονομικής στάθμης τής χώρας καί του βιοτι

κου έπιπέδου του λαου. Μέ τό νέο νομοσχέδιο κυρώ

νεται ή σύμβαση γιά τήν έκμετάλλευση του μεταλ

λείου λευκολίθου πού ε{χε παραμείνει ανεκμετάλ

λευτο. Στό παρελθόν έξάγονταν σημαντικές ποσότη

τες λευκολίθου, ακατέργαστου καί ήμικατεργασμέ

νου, ένώ μετά aπό έπιτόπια έπεξεργασία θά ήταν δυ

νατό, μέ σχετικά περιορισμένη δαπάνη, νά παραχθεί 

μαγνήσιο aσύγκριτα ύψηλότερου κόστους καί άξίας. 

Ή ϋπαρξη στό έλληνικό ύπέδαφος δλων τών είδών 
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μετάλλων, εξακριβωμένη άπό τά πρώτα χρόνια τής 

έλληνικής άνεξαρτησίας, δέν είχε, ώς πρόσφατα, 

ώθήσει τήν πολιτεία στήν άνάληψη συστηματικών 

προσπαθειών γιά τήν άξιοποίησή του. 'Ο Κ. Καρα
μανλής στράφηκε πρώτος πρός τήν κατεύθυνση αύ

τή, προκειμένου νά διασφαλίσει μία άπό τίς βασικές 

προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη βαρειaς έλληνικής 

βιομηχανίας. 

Τό σχέδιο ψηφίστηκε καί ελαβε τόν άριθμό Ν.Δ. 

3714/57167• 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ εύρεία σύσκε

ψη μέ τή συμμετοχή των οικονομικών ύπουργών, των 

εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων τής χώρας 

καί των διοικητών των κυριότερων τραπεζικών ίδρυ

μάτων. Συγκεκριμένα, στή σύσκεψη, διάρκειας τεσ

σάρων ώρών, ελαβαν μέρος ό άντιπρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως καί ο{ ύπουργοί Συντονισμοί> καί 'Εμπο

ρίου-Βιομηχανίας, οί πρόεδροι των 'Εμπορικών-Βι

ομηχανικών 'Επιμελητηρίων ' Αθηνών, Πειραιώς, 

Θεσσαλονίκης καί Πατρών, του Συνδέσμου 'Ελλή

νων Βιομηχάνων, του Βιοτεχνικοί) 'Επιμελητηρίου 

καί του 'Επαγγελματικοί) 'Επιμελητηρίου 'Αθηνών, 

του Τεχνικοί) 'Επιμελητηρίου, τής Γενικής Συνομο

σπονδίας 'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών καί τής 

' Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών, τών 'Εμπο
ρικών Συλλόγων Πειραιώς καί 'Αθηνών καί τής Πα

νελληνίου 'Ενώσεως 'Εξαγωγέων, ό γενικός γραμ

ματέας τής ΓΣΕΕ, οί διοικητές των Τραπεζών 'Ελλά

δος καί 'Εθνικής καί δ γενικός διευθυντής τής ' Εμ

πορικής Τραπέζης. 

'Ο Κ. Καραμανλής κατέστησε τούς εκπροσώ

πους των παραγωγικών τάξεων κοινωνούς καί ενήμε

ρους τής κυβερνητικής οίκονομικής πολιτικής, άνέ

λυσε τά κυβερνητικά μέτρα στό νομοθετικό καί δι

οικητικό πεδίο καί καθόρισε τό ρόλο τής Κυβερνή

σεως στό πλαίσιο των προσπαθειών γιά τήν εξασφά

λιση γενικών προϋποθέσεων όμαλου οίκονομικου 

βίου. 

Οί εκπρόσωποι τών παραγωγικών τάξεων εξέ

φρασαν τήν άπόλυτη ίκανοποίησή τους γιά τά επιτεύ

γματα τής Κυβερνήσεως στόν οίκονομικό τομέα, δι

αδήλωσαν τή συμπαράστασή τους στό εργο της καί 

διατύπωσαν τίς σκέψεις τους γιά τά μέτρα καί τήν 

δλη πορεία τής εθνικής οίκονομίας. Είναι άξιοση

μείωτο δτι γιά πρώτη φορά γίνεται συνεργασία καί 

άνταλλαγή άπόψεων σέ άνώτατο επίπεδο μεταξύ τής 

Κυβερνήσεως καί των όργανώσεων των παραγωγι

κών τάξεων. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

άνέλυσε τήν οίκονομική κατάσταση τής χώρας καί 

τόνισε δτι πραγματοποιήθηκαν επιτεύγματα άξιόλο-

γα πού εχουν ξεπεράσει τίς προσδοκίες καί τής ϊδιας 

τής Κυβερνήσεως. 'Η χώρα εχει είσέλθει σέ περίοδο 

οίκονομικής όμαλότητας καί άνόδου, γεγονός πού 

επιτρέπει πλήρη αισιοδοξία γιά τό οίκονομικό της 

μέλλον. Γιά πρώτη φορά μετά τόν πόλεμο δημιουργή

γηκαν εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη τής 

οίκονομίας. Ουδέποτε σέ τόσο σύντομο διάστημα 

επιτελέστηκε άνάλογο εργο. Ή μεταβολή πού θά 

ύπάρξει θά είναι βαθειά . 'Η όψη τής έλληνικής οί

κονομίας θά είναι τελείως διάφορη μετά άπό 3-4 χρό
νια- δσα άπαιτοίJνται γιά τή συμπλήρωση καί τήν 

άπόδοση τών μεγάλων εργων· άλλά ή Κυβέρνηση 

αίσθάνεται δτι εχει πολλά άκόμη νά επιτελέσει. 

Τό πλήρες κείμενο τής όμιλίας του Κ. Καραμαν

λή περιέλαβε τά άκόλουθα: 

«Σiiς παρεκάλεσα νά προσέλθετε εΙς τήν παρου

σαν σύσκεψιν, διότι θεωρώ δτι ή επαφή καί άνταλ

λαγή άπόψεων μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τών εκ

προσώπων τών παραγωγικών τάξεων εlναι άπαραίτη

τος διά τήν οlκονομικήν πρόοδον τής χώρας. 

»'Η συνεργασία αvτη ε! ναι άναγκαία, διότι πι

στεύω δτι ή οΙκονομική πρόοδος είναι κυρίως εργον 

τών παραγωγικών τάξεων του τόπου. Καθήκον τής 

Κυβερνήσεως εlναι ή εξασφάλισις γενικών προϋπο

θέσεων όμαλου οlκονομικου βίου καί ή έπέμβασις 

μόνον, δ που αί κο ι νωνικαί άνάγκαι καθιστουν ταύ

τη ν άπαραίτητον. 'Επίσης, είναι άπαραίτητος ή πα

ρέμβασις του Κράτους διά τήν ενίσχυσιν τής Ιδιωτι

κής πρωτοβουλίας, είς aς περιπτώσεις αvτη δέν δύ

ναται μόνη νά άναπτυχθή καί 1φ ' δσον βεβαίως αvτη 
άφορii εΙς δφελος του κοινωνικου συνόλου. Πέραν 

τών άνωτέρω δρίων δράσεως τής Κυβερνήσεως, ή 

εύθύνη διά τήν οlκονομικήν πρόοδον τής χώρας βα

ρύνει τούς φορείς του οlκονομικου βίου, Ί]τοι αύτάς 

ταύτας τάς παραγωγικάς τάξεις. 

>>Κατά τό διαρρευσαν 17μηνον ή Κυβέρνησις εlρ

γάσθη μέ σύστημα καί επιμονήν πρός εξασφάλισιν 

δμαλών οΙκονομικών συνθηκών καί κλίματος επιτρέ

ποντος τήν άνάπτυξιvτής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Τά επιτεύγματα είναι άξιόλογα καί δύναμαι νά είπω 

δτι ύπερέβησαν τάς προσδοκίας καί αύτής τής Κυ

βερνήσεως. Είναι άναμφισβήτητον δτι παρά τάς 

γνωστάς 6ργανικάς άνωμαλίας τής έλληνικής οΙκο

νομίας, εχομεν εiσέλθει εΙς μίαν περίοδον οlκονομι

κής δμαλότητος καί άνόδου, ή δποία επιτρέπει πλή

ρη αlσιοδοξίαν διά τό οlκονομικόν μέλλον τής χώ

ρας. Δέν παραγνωρίζω καί δέν ύποτιμώ τάς άνάγκας 

τής έλληνικής οΙκονομίας καί τάς δυσχερείας, αί'τι

νες συναντώνται εΙς τήν άντιμετώπισίν των. Εlμαι, εν 

τούτοις, βέβαιος δτι ύπάρχουν σήμερον διά πρώτην 

φοράν μετά τόν πόλεμον αί εύνοϊκαί εκεί ναι προϋπο

θέσεις, αί δποίαι άποτελουν τό ύπόβαθρον τής προ

σπαθείας διά τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας τής χώ-
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ρας. Έξαρτiiται τόσον aπό τήν κυβερνητική ν προ

σπάθειαν, δσον καί aπό ύμiiς ή διατήρησις τών εύ

νοϊκών τούτων προϋποθέσεων, άλλά καί πρό παντός 

ή aξιοποίησίς των, ή όποία θά έξασφαλίση ταχείαν 

πρόοδον καί ταχυτέραν προσέγγισιν πρός τούς aντι

κειμενικούς σκοπούς, ο{ δποίοι δέν είναι aλλοι άπό 

τήν έξασφάλισιν aνωτέρων έπιπέδων aπασχολήσεως 

καί διαβιώσεως εΙς τόν έλληνικόν λαόν. 

»Τό βασικώτερον έπίτευγμα τών προσπαθειών 

τής Κυβερνήσεως εΙς τόν οlκονομικόν τομέα είναι ή 
έξασφάλισις τής νομισματικής σταθερότητος. 'Εν

τός τοv Ι956 δ τιμάριθμος τοv κόστους ζωής, δπως 

ύπολογίζεται άπό τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, ηύξή

θη μόνον κατά Ι,27%. Έντός τοv πρώτου 5μήνου τοv 

Ι957 ό τιμάριθμος άκριβείας ζωής ηύξήQη κατά 

Ι,63%. Αι' αύξήσεις αύται είναι διά πρώτην φοράν 

ούσιωδώς χαμηλότεραι άπό τάς aντιστοίχους αύξή

σεις εΙς aλλας χώρας. Τήν lδίαν περιωρισμένην αύ

ξησιν έσημείωσε καθ' δλον τό Ι956 καί τό πρώτον 

5μηνον τοv Ι957 ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως, 

ό όποίος έντός τοv 1957 ηύξήθη κατά 0,4%. Διά πρώ
την φοράν έντός τών πρώτων πέντε μηνών τοv έτους 

δ τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως παραμένει στα

θερός σχεδόν εΙς τό μέσον έπίπεδον του 1956 καί 
έσημείωσε κατά τούς τελευταίους μήνας καί πτωτι

κάς τάσεις. Τοιούτου εϊδους συμπτώματα σταθερό

τητος τιμών είναι δχι μόνον aνευ προηγουμένου, 

τουλάχιστον εlς τήν μεταπολεμικήν Έλλάδα, aλλά 

καί λίαν aξιόλογα έν συγκρίσει πρός οι'ανδήποτε 

χώραν, 

»Σημειωτέον, δτι ή σταθερότης έπετεύχθη δι ' 
άποβολής τής φοβίας τοv πληθωρισμοv καί aσκή

σεως δημιουργικής πολιτικής εΙς τόν τομέα τών πα

ραγωγικών έπενδύσεων καί τήν βελ τίωσιν τών aγρο

τικών καί έργατικών εΙσοδημάτων. Οί5τως, ένώ κατά 

τό παρελθόν έτος ή γεωργική παραγωγή, λόγω δυ

σμενών καιρικών συνθηκών έσημείωσεν αvξησιν μό

νον κατά Ι,4%, α{ δοθείσαι τιμαί προστασίας ηvξη

σαν τά χρηματικά εΙσοδήματα τών aγροτών κατά πλέ

ον τοv Ι 3%. 'Επήλθεν, οί5τως, ούσιαστική βελτίωσις 
τής θέσεως τών άγροτών, πρiiγμα δπερ aποδεικνύε

ται καί έκ τοv γεγονότος δτι ή σχέσις τιμών γεωργι

κών καί βιομηχανικών προϊόντων καταναλισκομέ

νων ύπό τών aγροτών -ή ψαλλίς- aπέβη διά πρώ

την φοράν ύπέρ τών γεωργικών προϊόντων. Τά έργα

τικά ήμερομίσθια, τόσον διά τής γενικής αύξήσεως, 
δσον καί δι ' εΙδικών κλαδικών αύξήσεων ηύξήθη
σαν κατά 8-25%. 

» 'Αναμένεται κατά τό τρέχον έτος σημαντικωτά
τη περαιτέρω aύξησις τής γεωργικής παραγωγής. 

'Επίσης, ή βιομηχανική παραγωγή, ένώ παρουσίαζε 

στασιμότητα κατά τούς πρώτους μήνας τοv 1956, 
βραδύτερον fίρχισε νά κινήται άνοδικώς, ωστε σή

μερον νά εύρίσκεται εΙς έπίπεδα aνώτερα το[ί προη-

γουμένου έτους. 'Εντονωτέρα ύπήρξεν ή δραστηριό

της εΙς τόν τομέα τής μεταλλευτικής παραγωγής. Αί5-

τη έχει σήμερον περίπου διπλασιασθή έναντι τής 

παραγωγής τοv Ι955. 

»'Ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη διά τήν έξυγίαν

σι ν τών δημοσίων οlκονομικών, ώς του σημαντικωτέ

{Jου παράγοντος διά τήν έξασφάλισιν τής νομισματι

κής σταθερότητος. 'Η προσπάθεια ύπήρξεν aπολύ

τως έπιτυχής. Οί5τω, διά πρώτην φοράν μεταπολεμι

κώς έπετεύχθη πραγματική Ισοσκέλισις τών τρεχού

σης φύσεως έσόδων καί δαπανών τοv Δημοσίου κατά 

τό παρελθόν έτος. Άξιοσημείωτον, δμως, εlναι δτι 

κατά τό τρέχον έτος ή Κυβέρνησις, παρά τήν μείω

σιν τών φορολογιών, εlς τήν όποίαν προέβη, ήδυνή

θη εύχερώς νά aντιμετωπίση σημαντικάς έκτάκτους 

έπιβαρύνσεις τοv προϋπολογισμοι}, (.δς εlναι ή ύπέρ 

τών σεισμοπαθών aύξησις τών πιστώσεων κατά 230 
έκατ. δρχ., ή διάθεσις ΙΟΟ έκατ. δρχ. πρός βελτίωσιν 

τής θέσεως τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ή χορήγη

σις 100 έκατ. δρχ. περίπου έκ τοv προϋπολογισμοι} 
συμπληρωματική χρηματοδότησις διά τήν έφετεινήν 

συγκέντρωσιν τοv σίτου. 

»'Η εύχέρεια μεθ' ή ς άντιμετωπίσθησαν α{ ώς 

aνω έκτακτοι ύποχρεώσεις 400 περίπου έκατ. δρχ., 
δεικνύει άκριβώς τήν όργανικήν βελτίωσιν, ή όποία 

έχει πραγματοποιηθή εiς τά δημόσια οlκονομικά, 

έπιτευχθεισών ηύξημένων aποδόσεων aνευ αύξήσε

ως τών φορολογικών συντελεστών. Δεικνύει, έπίσης, 

δτι δ προϋπολογισμός κατηρτίσθη μέ συντηρητικάς 

προβλέψεις, ωστε νά καθίσταται δυνατή ή aντιμετώ

πισις έκτάκτων ύποχρεώσεων aνευ προσφυγής εiς 

εlδικάς φορολογίας καί προσθέτους έπιβαρύνσεις. 

» 'Αξιοσημείωτος συνέπεια τής δημιουργηθείσης 
οΙκονομικής σταθερότητος καί τής aποκαταστάσεως 

τής έμπιστοσύνης πρός τό έθνικόν νόμισμα, είναι ή 

δημιουργία ηύξημένων aποταμιεύσεων καί ή διοχέ

τευσις τούτων, διά πρώτην φοράν κατά τό Ι956 εΙς 

τόσον δγκον, εlς τούς τραπεζικούς όργανισμούς. 

Τήν aνωτέρω έξέλιξιν ύπεβοήθησε, βεβαίως, καί ή 

aύξησις τοv έπιτοκίου άπό τοv 'Απριλίου Ι956, γε

νικώτερον δμως όφείλεται εlς τήν aναληφθείσαν 

προσπάθειαν εξυγιάνσεως τοv πιστωτικοv καί τρα

πεζικοv όργανισμοv. 

))Αί καταθέσεις κατά τό Ι956, παρά τήν κρίσιν 

τοv Σουέζ, aνήλθον εlς 2.063 έκατ. δρχ., έναντι 745 
έκατ. τοv Ι955 καί συνεχίσθησαν μέ έντονώτερον 

ρυθμόν κατά τό 1957. Οί5τως, aπό τής Ι ης 'Ιανουαρί
ου μέχρι 30 'Απριλίου Ι957 συνεκεντρώθησαν Ι. Ι72 
νέα έκατ. δρχ. Ή ραγδαία αύτή aύξησις τών καταθέ

σεων δέν aποτελεί μόνον ένδειξιν τής ηύξημένης εμ

πιστοσύνης καί τοv ύγιεστέρου προσανατολισμοv 

τών λαϊκών aποταμιεύσεων, aλλά καί μiiς επέτρεψε 

νά διαρρυθμίσωμεν τό τραπεζικόν μας σύστημα, οί5-

τως dJστε νά τό καταστήσωμεν περισσότερον άνε-
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ξάρτητον aπό κεφάλαια τοί5 εκδοτικού προνομίου, 

συγχρόνως δέ τελευταίως έπέτρεψε νά &ντιμετωπί

σωμεν διά πρώτην φοράν σημαντικώτερον καί μέ με

γαλύτερο ν ρεαλισμόν τάς δυνατότητας μεσοπροθέ

σμου τραπεζικής πίστεως καί τής εύρυτέρας παρα

γωγικής aξιοποιήσεως των τραπεζικων διαθεσίμων. 

» 'Ιδιαιτέραν σημασία ν iiχει ή αϋξησις τοί5 aρι
θμού των καταθετων, οί όποίοι aπό 95.000 τοίJ 1955 
&νήλθον είς 175.000 κατά τό J 956 καί σήμερον ύπερ
βαίνουν τάς 200.000, μέ σημαντική ν συμμετοχή ν κα
ταθετων τής ύπαίθρου. 

»Ή εξυγίανσις τοί5 κρατικού προϋπολογισμού, 

καθώς καί ή συγκέντρωσις τής aποταμιεύσεως είς 

τούς τραπεζικούς οργανισμούς κατέστησαν δυνατήν 

τήν σημαντικήν διεύρυνσιν τής χρηματοδοτήσεως 

τής οΙκονομίας. Εlναι είς δλους ύμaς γνωστόν δτι 
μέχρι πρότινος ή παραγωγή εχρηματοδοτείτο, πρός 

aντιμετώπισιν καί των τρεχουσων &κόμη &ναγκων 

των επιχειρήσεων, δι, ύγιων χρηματικων μέσων, πρά

γμα δπερ διηυκόλυνε τάς παραγωγικάς μονάδας δπως 

αναπτύξουν τήν παραγωγήν των διά τής πληρεστέ

ρας χρησιμοποιήσεως τής &ργούσης δυναμικότητός 

των. 'Αποτέλεσμα τής δημιουργηθεί σης πιστωτικής 

εύχερείας ύπήρξε καί ή σοβαρωτάτη κάμψις των επι

τοκίων τής εξωτραπεζιτικής &γορ{iς χρήματος. 

>Πήν 3/ην Δεκεμβρίου 1956 ή συνολική πιστοδό
τησις &νήλθεν είς 14.740 έκατ. δρχ. lfναντι 11.630 τοί5 
lfτους 1955. Ή ηύξημένη αϋτη πιστοδότησις κατηυ
θύνθη τόσον εΙς τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν, 

δσον καί είς τό εμπόριον, τοί5 όποίου ή μέχρι πρό 

τινος πιστοδότησις εκυμαίνεται είς λίαν χαμηλά 

επίπεδα. 

»Προσφάτως, &κόμη, ή Κυβέρνησις lfλαβε νέα 

προστατευτικά μέτρα, διά των όποίων πραγματοποι

είται ενα σημαντικόν βήμα πρός τήν διαμόρφωσιν 

όμαλωτέρων καί ύγιεστέρων πιστω:rικων συνθηκων. 

Τά επιτόκιρ των είς πρώτην ζήτησιν καταθέσεων 

εμειώθησαv κατά μίαν μονάδα, εiς τρόπον άiστε νά 
εύνοοί5νται αί καταθέσεις επί προθεσμίg. Μέρος των 

παρά Τραπέζαις κατα~έσεων δψεως θά δύνανται νά 

χρησιμοποιωνται διά δάνεια μέσης διαρκείας διά τόν 

έκσυγχρονισμόν καί τήν &νάπτυξιν τής έλληνικής 

βιομηχανίας. Διά πρώτην φοράν μεταπολεμι~~:ως έλή

φθη aπόφασις νά επιτραπή ή ύπό των Τραπεζων χο

ρήγησις δανείων έπί ένεχύρφ χρηματογράφων. 'Απε

φασίσθη ή διεύρυνσις των πιστωτικων περιθωρίων 

τοί5 εσωτερικού εμπορίου μέ Ιδιαιτέραν εϋνοιαν τής 

έπαρκίας πρός τόν σκοπόν διευκολύνσεως τής διακι

νήσεως των έγχωρίων προϊόντων. τέλος, ηύξήθησαν 
σημαντικως τά δρια τής μέχρι εξ μηνων δανειοδοτή

σεως των βιομηχανιων ύπό των Τραπεζων. 

»Τά μέτρα ταίJτα, τήν λήψιν των όποίων κατέ

στησε δυνατόν ή βαθμιαία έξυγίανσις των πιστωτι

κων καί τραπεζιτικων συνθηκων τής χώρας, εξα-

σφαλίζουν νέας δυνατότητας εΙς τόν παραγωγικόν 

μηχανισμόν αύτής. 

»Τό Ισοζύγιον των έξωτερικων πληρωμων έκυ

μάνθη εiς aνώτερα έπίπεδα κατά τό lfτος 1956. Αί 
δαπάναι δι' εiσαγωγάς ηύξήθησαν &φ' ένός μέν λό

γω ηύξημένων εισοδημάτων παραχθέντων είς τήν 

χώραν καί λόγω μετρίας έσοδείας εϊς τι να εi'δη, ώς ό 

σίτος καί τό πετρέλαιον, &φ ' έτέρου δέ λόγω ύφέσε
ως των διεθνων τιμων των ναύλων, κυρίως συνεπείg 

τής κρίσεως τοί5 Σουέζ. Παραλλήλως, δμως, ηύξή
θησαν καί αύξάνονται συνεχως τά lfσοδα έξ έξαγω

γων καί &δήλων πόρων, εΙς τρόπον diστε τό τελικόν 

aποτέλεσμα νά είναι ή αϋξησις των συναλλαγματι

κων διαθεσίμων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τά 

όποία aπό 168 έκατ. κατά τόν Ίούνιον τοί5 1955, 
&νέρχονται ifδη είς 220 έκατ. περίπου δολλαρίων. 

»Αί aνωτέρω εύνοϊκαί έξελίξεις επέτρεψαν τήν 

αϋξησιν τόσον των δημοσίων επενδύσεων, δσον καί 

των ίδιωτικων. 

»Οϋτω, κατά τό δεύτερον έξάμηνον τοί5 1956 αί 
δαπάναι δι ' έπενδύσεως τοί5 κρατικοίJ προγράμματος 
έδιπλασιάσθησαν μέ αναλογία 70% ύπέρ καθαρως 
παραγωγικων σκοπων. 

»Διά τό iiτος 1957 κατηρτίσθη πρόγραμμα 1900 
έκατ., έκ τοί5 όποίου ποσοστόν 78% διατίθεται είς 
τούς κατ' εξοχήν παραγωγικούς τομείς τής γεωργί

ας, ήλεκτρικής ενεργείας, βιομηχανίας, τουρισμού 

καί συγκοινωνιων. 

»Κατά τό παρελθόν lfτος επερατώθησαν 1500 μι
κρά iiργα aξίας 81 έκατ. δρχ. Κατά τό τρέχον iiτος, 
διά τόν αύτόν σκοπόν διετέθησαν 180 έκατ. δρχ., 
ύπολογίζεται δέ δτι θά περατωθούν 4.500 lfργα είς 
δλην τήν Έλλάδα. 

» 'Εσημειώθη καί αϋξησις των iδιωτικων επενδύ
σεων, aποτέλεσμα τής αύξούσης εμπιστοσύνης πρός 

τό μέλλον τής οΙκονομίας τής χώρας. Ή αϋξησις 
αύτή aποτελεί λίαν εύοίωνον lfνδειξιν, διότι, ώς εlναι 

γνωστόν, ή πρόοδος τής οΙκονομίας συμβαδίζει μέ 

τήν αϋξησιν των επενδύσεων, εκ των όποίων μάλιστα 

αί Ιδιωτικαί &ποτελοίJν τόν μεγαλύτερο ν όγκον. 'Η 

συνέχισις τής αύξήσεως των Ιδιωτικων επενδύσεων 

καί ή κατεύθυνσις τούτων είς κυρίως παραγωγικούς 

τομείς τής οΙκονομίας θά όδηγή όλοέν ταχύτερον 

τήν οlκονομίαν εΙς aνώτερα έπίπεδα. 

» 'Αξιοσημείωτος εlναι ή παρατηρουμένη εΙσροή 
έλληνικων καί ξένων κεφαλαίων εκ τής &λλοδαπής 

διά τήν πραγματοποίησι ν έπενδύσεων, αί όποίαι ού

σιωδως θά συμβάλουν εiς τήν &νάπτυξιν τής έλληνι

κής οΙκονομίας. 'Ενδεικτικως μόνον aρκεί νά &ναφέ

ρω τάς κατά τούς προσφάτους μήνας ύπογραφείσας 

συμβάσεις διά τήν εκμετάλλευσιν των έλληνικων 

&εροπορικων συγκοινωνιων, διά τήν ϊδρυσιν ναυπη

γείων καί εργοστασίου έπισκευων πλοίων, διά τήν 

εκμετάλλευσιν κοιτασμάτων &μιάντου, διά τήν ϊδρυ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΎΣΚΕΨΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 383 

σιν βιομηχανίας πυρείων καί άλλων βιομηχανιών 

κατεργασίας τού ξύλου, διά τήν ί'δρυσιν μεγάλου 

τουριστικού ξενοδοχείου. Αί άνωτέρω έπενδύσεις 

δέν θά συμβάλουν μόνον άμέσως είς τήν άνάπτυξιν 

τής έλληνικής οίκονομίας, άλλά εlναι καί χαρακτη

ριστικαί τής έμπεδουμένης όχι μόνον είς τό έσωτε

ρικόν άλλά καί έκτός τής 'Ελλάδος έμπιστοσύνης 

πρός τό έθνικόν νόμισμα καί τό μέλλον τής οίκονο

μίας. 

>> 'Εξ άλλου, διά τής κυβερνητικής πρωτοβουλίας 
πραγματοποιούνται έπενδύσεις βασικής σημασίας 

διά τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής οίκονομίας. Τό δι

ϋλιστήριον πετρελαίου άποπερατούται καί συντόμως 

θά τεθή είς λειτουργίαν. 

>>Διενεργήθη διαγωνισμός διά τήν ί'δρυσιν βιομη

χανίας.pζωτούχων λιπασμάτων, είς τόν όποίο ν μετέ

χουν οί μεγαλύτεροι οίκοι τής Εύρώπης. Αί προσφο

ραί αύται μελετώνται τfί βοηθείg ένός έμπειρογνώ

μονος καί όσονούπω θέλει άνακοινωθή τό άποτέλε

σμα αύτής. 

>>Κατηρτίσθη πενταετές πρόγραμμα παραγωγής 

καί διανομής ήλεκτρικής ένεργείας, τό όποίον fίρχι

σεν fίδη έφαρμοζόμενον καί τό όποίον θά έξασφαλί

ση τήν άπαιτουμένην ηύξημένην ποσότητα ένεργεί

ας διά παραγωγικούς σκοπούς, άλλά καί διά τήν έπέ

κτα.σιν τής ήλεκτρικής ένεργείας είς περιοχάς τής 

χώρας, αί'τινες σήμερον στερούνται ταύτης. 'Απε

φασίσθη ή ί'δρυσις ζακχαροβιομηχανίας έν 'Ελλάδι 

καί σήμερον συντελείται ή άπαιτουμένη προεργασία 

διά τήν πραγματοποίησίν της. 'Εξετάζεται, έπίσης, 

ή δυνατότης ίδρύσεως βιομηχανίας άλουμινίου. 

>>Οίοσδήποτε καλόπιστος όφείλει νά όμολογήσει 

δτι ούδέποτε μέχρι σήμερον είς τόσον βραχύ χρονι

κόν διάστημα συνετελέσθη τόσον μέγα lfργον. Τό 

lfργον τούτο θά άποδώση βεβαίως δλους τούς καρ

πούς του βραδύτερον, δταν άπαντα τά άνωτέρω μνη

μονευθέντα lfργα θά lfχουν περατωθή καί θά εύρί

σκωνται εν λειτουργίg. Ή μεταβολή ή όποία διά 

τούτων θά επέλθη είς τήν όργανικήν διάρθρωσιν τής 

έλληνικής οίκονομίας θά είναι βαθεία. Δέν είναι 

ύπερβολή νά λεχθή δτι ή όψις τής έλληνικής οίκο

νομίας θά είναι διάφορος μετά τρία η τέσσερα lfτη, 

πού άπαιτούνται διά τήν συμπλήρωσιν τών lfργων 

τούτων. 

»Είμαι άπολύτως αίσιόδοξος διά τό μέλλον. Καί 

ε{μαι βέβαιος δτι τήν αίσιοδοξίαν μου αύτή ν συμμε

ρίζεται καί ό έλληνικός λαός. 'Η αΙσιοδοξία αύτή 

άποτελεί τό καλύτερον κλίμα διά τήν άνάπτυξιν τής 

παραγωγικής δραστηριότητος παντός εργαζομένου 

εiς τήν χώραν αύτή ν. Τό κλίμα τούτο καί τό γενικόν 

αίσθημα αiσιοδοξίας διά τά οΙκονομικά τού τόπου 

διά πρώτην φοράν δημιουργείται επειτα άπό τήν μα

κράν περίοδον άσταθείας καί άβεβαιότητος, ή όποία 

ήκολούθησε τόν πόλεμον. 

»'Εν τούτοις, ή Κυβέρνησις αίσθάνεται δτι lfχει 

πολλά νά εκτελέση άκόμη. Διά τούτο, δέν πρόκειται 

νά επαναπαυθή είς τά μέχρι τούδε επιτευχθέντα. 

Ώρώτον καί κύριον μέλημα θά άποτελέση ή επαγρύ
πνησις διά τήν διαφύλαξιν τών δσων εκερδήθησαν. 

Παραλλήλως, σκοπός τής Κυβερνήσεως εlναι ή εκ

πόνησις ένός εμπεριστατωμένου μακροχρονίου προ

γράμματος οiκονομικής άναπτύξεως. Όργανούται 

fίδη ή δλη εργασία, d5στε συντόμως νά άρχίση ή επε

ξεργασία τού προγράμματος τούτου. 

»'Απαιτεί, δμως, ή Κυβέρνησις καί άπό τάς πα

ραγωγικάς τάξεις τής χώρας, δπως επιδείξουν κατα

νόησιν τών προβλημάτων τής έλληνικής οίκονομί

ας, τής προσπαθείας, τήν όποίαν κατέβαλε καί κατα

βάλλει ή Κυβέρνησις, κατανόησιν τού γεγονότος δτι 

τό συμφέρον έκάστης τάξεως ε{ναι συνυφασμένο ν μέ 

τό συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου. 'Επιδιώξεις 

μεμονωμέναι, εύρισκόμεναι εiς άντίθεσιν πρός τό 

ύπέρτατον συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου εlναι 

άπαράδεκτοι. Πρέπει δλοι νά κατανοήσωμεν δτι μία 

ριζική μεταβολή lfχει επέλθει είς τάς οίκονομικάς 

συνθήκας καί νά εντείνωμεν τήν προσπάθειάν μας, 

εκαστος είς τόν τομέα του, διά τήν κατάκτησιν τής 

περαιτέρω προόδου. Πiiσα άλλη προσπάθεια δέν δύ

ναται νά lfχη ώς άποτέλεσμα παρά νά θέση είς κίνδυ

νον τά επιτευχθέντα μέχρι τούδε, νά διασαλεύση τήν 

όμαλότητα καί νά άφαιρέση οϋτω τάς τεθείσας 

άσφαλείς βάσεις. Τότε ή έλληνική οiκονομία θά ήδύ

νατο καί πάλιν νά ύποχωρήση καί νά εiσέλθη εκ 

νέου είς άτμόσφαιραν άβεβαιότητος, πρiiγμα τό 

όποίον θά ή το αύτόχρημα εγκληματικόν διά τό μέλ

λον τού έλληνικού λαού. 

»Δι' αύτό ζητώ άπό δλους ύμiiς κατανόησιν καί 

συνεργασίαν. Κατανόησιν καί συνεργασίαν πρώτον 

μεταξύ σας καί δεύτερον μεταξύ ύμών καί τής Κυ

βερνήσεως. 

»'Όταν ύπάρξη ή είλικρινής αϋτη συνεργασία, 

εlμαι βέβαιος δτι ταχέως θά κατακτήσωμεν άνώτερα 

επίπεδα άπασχολήσεως καί βιοτικών συνθηκών, πρii

γμα δπερ άποτελεί τήν τελικήν επιδίωξιν κάθε οΙκο

νομικής προσπαθείας». 

ι ΙΟΥ ΛΙΟΥ ι 957 

'Ο aρχηγός τοϋ ΓΕΝ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

ναύαρχος "Αρλεϋ Μπέρκ, μέ τήν ευκαιρία έπίσημης 

έπισκέψεώς του στήν 'Αθήνα, καί μετά τή συνάντη

σή του μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, έξήγ

γειλε τήν aπόφαση τijς aμερικανικijς Κυβερνήσεως 

νά χορηγήσει στήν 'Ελλάδα δύο ύποβρύχια, δύο aν

τιτορπιλικά καί άλλα μικρότερα πολεμικά σκάφη. 

Παράλληλα, χαρακτήρισε τίς έλληνικές ναυτικές 

δυνάμεις ώς τίς «πλέον μαχητικές στήν λεκάνη τijς 

Μεgογείοω>. 
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6ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

·Ο διευθυντής τής Συνομοσπονδίας Γεωργικών 

Συνεταιρισμών άνακοινώνει σέ σύσκεψη εκπροσώ

πων των οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Βεροίας καί 

Γιαννιτσών, ότι ή Κυβέρνηση, σέ εφαρμογή τής 

άποφάσεώς της νά συστήσει βιομηχανία ζακχάρεως, 

θά ίδρύσει δύο εργοστάσια μέ δυναμικότητα επεξερ

γασίας 2.000 τόνων ζακχαροτεύτλων τήν ήμέρα άπό 
τό καθένα . Ειδικότερα, στό σχετικό είδησεογραφικό 

δελτίο διευκρινίζεται: 

Τά δύο εργοστάσια ζακχάρεως θά ίδρυθοuν ενα εiς τήν 

περιοχήν Θεσσαλονίκης καί ενα εiς Θεσσαλίαν καί θά πα

ραχωρηθοuν εiς τούς συνεταιρισμένους άγρότας, θά εργά

ζωνται δέ επί 100 ήμέρας ετησίως, επεξεργαζόμενα άνά 
100.000 εως 200.000 τόνους τεύτλων εκαστον. 

• Η περιοχή καλλιεργείας ζακχαροτεύτλων Θεσσαλο
νίκης θά διαιρέθfj εiς 6 ζώνας καλλιεργουμένας άνά μία 
ετησίως, ωστε έκάστη εξ αότών νά καλλιεργfjται διά τεύτ

λων άνά έξαετίαν. Κατά τά μεσολαβοuντα 5 ετη αί εκτάσεις 
αύται θά καλλιεργοuνται μέ aλλα είδη καί iδίως μέ σιτηρά, 

ή άπόδοσις τών όποίων, κατά τούς εiδικούς θά είναι μεγί

στη . Κατ' ετος θά καλλιεργοuνται διά ζακχαροτεύτλων 

120.000 στρέμματα . 

'Έκαστον εργοστάσιον θά στοιχίση 7.500.000 δολλά
ρια καί τά μηχανήματά των θά άγορασθοuν μέ τάς iταλικάς 

επανορθώσεις 168 • 

710ΥΛΙΟΥ 1957 

·Ο άρχηγός του 'Εργατικοί) κόμματος τής Αυ

στραλίας καί πρώην ύπουργός των 'Εξωτερικών, Χ. 

'Έβαττ, κατά τή διέλευσή του άπό τήν 'Αθήνα, επι

σκέφθηκε καί είχε συνομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

καθώς καί μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο καί τόν 

ύπουργό των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ. Πρίν άπό 

τήν άναχώρησή του, εξέφρασε τήν ίκανοποίησή του 

γιά τήν εξέλιξη τών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Αυστραλίας καί επανέλαβε τήν τοποθέτησή του ύπέρ 

τής χορηγήσεως «πλήρους aυτοδιαθέσεως καί ανε

ξαρτησίας» στήν Κύπρο. 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Μέ είσήγηση του ύπουργοu Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων, Γ . Ράλλη, ψηφίζεται άπό τήν 

'Επιτροπή Νομοθετικής 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βου

λής σχέδιο Ν.Δ. «περί συστάσεως Όργανισμοu 

'Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)» . 

'Η aντιμετώπιση τοu-συγκοινωνιακοu προβλήματος 

τής συμπρωτεύουσας κρίθηκε άπό τήν Κυβέρνηση 

ώς εξαιρετικά επείγουσα προκειμένου νά εξαλει

φθοuν οί άδυναμίες πού προϋπήρχαν - ύψηλά κόμι

στρα, βραδύτητα καί ελλειψη στοιχειωδών άνέσεων, 

περιορισμένη άκτίνα των άστικών γραμμών. 'Ήδη, 

εξασφαλίζονται οί προϋποθέσεις γιά τήν οργάνωση 

άνετου, ταχύτερου καί πολιτισμένου συγκοινωνια

κοί) δικτύου, μέ βάση τήν άντίληψη ότι τά συγκοι

νωνιακά μέσα, ίδίως τά άστικά, πρέπει νά ελέγχονται 

άπό επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας πού δέν αποβλέ

πουν στό κέρδος άλλά στήν εξυπηρέτηση των πόλε

ων καί των πολιτ&ν 169 • 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

·Ο Κ. Καραμανλής !:χει μακρά συνομιλία μέ τόν 

ύπουργό 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαλη

γούρα, ό όποίος επέστρεψε άπό τή Βόννη, όπου είχε 

εποικοδομητικές συνομιλίες μέ τόν καγκελλάριο 

'Αντενάουερ καί άλλα μέλη τής γερμανικής Κυβερ

νήσεως, είδικότερα τόν άντικαγκελλάριο Μπλυχερ 

καί τόν ύπουργό τής 'Εθνικής Οίκονομίας, Λούντβιχ 

ΥΕρχαρτ, μέ στόχο τή διεύρυνση τής διμεροuς οικο

νομικής συνεργασίας. 

['Η πρώτη μορφή διμεροuς έλληνογερμανικής 

συνεργασίας μετά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο εντοπί

ζεται στό νέο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο πού είχε 

δημιουργήσει γιά τίς σκληρά δοκιμασμένες ευρω

παϊκές χώρες ή εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ. Ση

μαντικός σταθμός ύπήρξε ή διμερής συμφωνία τής 

11 ης Νοεμβρίου 1953, ή όποία καί συνέπεσε χρονικά 
μέ τήν επιβεβαίωση τής ραγδαίας άνόδου τής γερμα

νικής καί τήν πρώτη σταθεροποίηση τής έλληνικής 

οίκονομίας, μετά τήν αναπροσαρμογή των συναλλα

γματικών ισοτιμιών τής δραχμής καί τήν υίοθέτηση 

νέας οίκονομικής πολιτικής . Οί εκπρόσωποι των δύο 

Κυβερνήσεων, Μαρκεζίνης καί 'Έρχαρτ, είχαν εγ

καινιάσει τή συνεργασία στό πεδίο τής εκτελέσεως 

εργων ύποδομής καί τής παροχής κεφαλαιουχικών 

άγαθών καί τεχνικοu εξοπλισμοu. Μέ τά δύο συμ

πληρωματικά πρωτόκολλα Παπαληγούρα-'Έρχαρτ, 

στίς 19 Νοεμβρίου 1954 καί στίς 21 Σεπτεμβρίου 
1955, οί άρχικές αυτές προβλέψεις επεκτάθηκαν 

πρός τήν κατεύθυνση τής καταρτίσεως νέων επενδυ

τικών σχεδίων, τής χορηγήσεως πρόσθετων πιστώ

σεων καί τής διεύρυνσης τής συμμετοχής του ίδιωτι

κου γερμανικοί) κεφαλαίου στήν προσπάθεια γιά τήν 

ταχύρρυθμη οικονομική άνάπτυξη τής 'Ελλάδος]. 

Μετά τήν ενημέρωση του πρωθυπουργοu, συγ

κροτήθηκε ύπό τήν προεδρία του σύσκεψη τής οίκο

νομικής εξ ύπουργών επιτροπής, στή διάρκεια τής 

όποίας ό Π. Παπαληγούρας εξέθεσε τίς διαπιστώσεις 

άπό τό πρόσφατο ταξίδι του στήν 'Ομοσπονδιακή 

Γερμανία. Συγκεκριμένα, ύπογράμμισε ότι ή γερμα

νική Κυβέρνηση είναι πρόθυμη νά χρηματοδοτήσει 

!:ργα βασικής σημασίας γιά τήν 'Ελλάδα μέ μακρο

πρόθεσμες πιστώσεις - άντί των μεσοπροθέσμων 

πού είχε χορηγήσει στό πρόσφατο παρελθόν. 'Ανά-
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μεσα στά εργα πού θά χρηματοδοτηθουν ε{ναι καί ή 

νέα μονάδα του ήλεκτρικου έργοστασίου Πτολεμαί

δας, ίσχύος 100 χιλ . κιλοβάτ, καί τό έργοστάσιο 

άζώτου. 

Μετά τή λήξη τής συσκέψεως, ό ύπουργός 'Εμ

πορίου καί Βιομηχανίας, σέ μακρές άνακοινώσεις 

του, έπεσήμανε μεταξύ Ciλλων: 

«'Η σημειωθείσα, κατά τούς τελευταίους iδί~ μήνας, 

τάσις πρός σχηματισμόν εuρυτέρων οiκ:ονομικ:ών μονάδων 

έντός τοϋ πλαιqίου τοϋ εuρωπαϊκ:οϋ χώρου, τής δποίας εi

δικ:αί έκ:δηλώσεις είναι άφ' ένός μέν ή κίνησις περί τόν 

σχηματισμόν τής ΕΖΕΣ, άφ: έτέρου δέ ή άλληλοδιαδόχως 

ύπό τών συμμετεχόντων Κρατών κ:υρουμένη συμφωνία τής 

Ρώμης περί συστάσεως Κοινής Εuρωπαϊκ:ής 'Αγορaς, θέ

τει τήν 'Ελλάδα πρό ένός βασικ:οϋ προβλήματος, aφορών

τος εiς αuτήν ταύτην τήν οiκ:ονομικ:ήν της ύπόστασιν. 

»'Εάν διά τήν 'Ελλάδα ύφίστατο ανέκαθεν πρόβλημα 

εξασφαλίσεως τών aναγκ:αιούντων κεφαλαίων πρός aνά

πτυξιν τής οiκ:ονομίας της, τό πρόβλημα τοϋτο καθίσταται, 

λόγω τών ώς liνω σημειωθεισών διεθνών εξελίξεων, πολ

λαπλασίως έπιτακ:τικ:ώτερον και έντονώτερον. Είτε εiσέλ

θομεν εiς τήν ΕΖΕΣ -ένδεχομένως κ:αί εiς τήν Κοινήν 

'Αγοράν- είτε παραμείνομεν έκτός αuτών, ή έλληνικ:ή 

οiκ:Όνομία θά πρέπει επειγόντως ν' αuξήση τόν βαθμόν τής 
συναγωνιστικ:ότητός της. 

»Λόγω τοϋ δτι ή Γερμανία είναι κ:υριωτάτη aγορά τών 

έλληνικ:ών έξαγωγίμων προϊόντων κ:αί προμηθευτής ση

μαντικότατος κεφαλαιουχικών αγαθών, ήτο aνάγκ:η νά συ

ζητήσωμεν μετ' αuτής τό άνακ:ϋπτον πρόβλημα». 

Καί, άφου ύπογράμμισε δτι οί πιστώσεις του 1953 
εχουν έξ όλοκλήρου άπορροφηθεί, κατέληξε: 

«Είμαι εiς θέσιν νά διαβεβαιώσω δτι αί διεξαχθείσαι 

συνομιλίαι δέν συνετέλεσαν μόνον εiς τήν έπιβεβαίωσιν 

τών φιλικών κ:αί συμμαχικών δεσμών, οί δποίοι συνδέουν 

τάς δύο χώρας, άλλ' άπετέλεσαν κ:αί σημαντικ:όν βήμα πε

ραιτέρω αναπτύξεως τών οiκ:ονομικ:ών μας σχέσεων. 'Η 

έλληνικ:ή Κυβέρνησις είναι έπί πλέον βεβαία δτι διά τών 

τελευταίων συνομιλιών τής Βόννη ς θά διανοιχθοϋν προσε

χώς έπ' άγαθφ κ:αί τών δύο οΙκονομιών κ:αί νέα ι δδοί συ

νεργασίας εlς τόν τομέα iδίως τών βασικών έλληνικ:ών 

επενδύσεων, δημοσίων κ:αί Ιδιωτικών, διά τών δποίων θά 

προωθηθή σημαντικ:ώς ή άξιοποίησις τών πλουτοπαραγω

γικών πόρων τής χώρας». 

Στό περιεχόμενο τών συνομιλιών του Π. Παπα

ληγούρα μέ τόν άντικαγκελλάριο Μπλυχερ καί τόν 

Λούντβιχ 'Έρχαρτ άναφέρεται τό άκόλουθο έμπι

στευτικό πρωτόκολλο: 

«Αί συνομιλίαι, εiς τάς δποίας ελαβε μέρος κ:αί άριθμός 

τις ύπαλλήλων έξ άμφοτέρων τών μερών, είχον ώς aντικεί

μενον νά διευρύνουν περαιτέρω τήν έλληνογερμανικ:ήν οi

κ:ονομικ:ήν συνεργασίαν. 'Ως ανέπτυξε δ ύπουργός κ:. Πα

παληγούρας, ή 'Ελλάς θεωρεί έαυτήν ηναγκ:ασμένην, 

λαμβανομένης ύπ' όψιν τής aσημάντου αναπτύξεως τής 

οiκ:ονομικ:ής της δυνάμεως κ:αί ϊνα προσαρμοσθή πρός τήν 

πραγματοποιουμένην πρός τά πρόσω διεθνή έξέλιξιν, νά 

έπιχειρήση σημαντικ:άς έπενδύσεις. Θά επρεπε έπ' αuτοϋ 

νά ληφθή ύπ' όψιν δτι δ μέχρι σήμερον ρυθμός τής πρα

γματοποιήσεως τών επενδύσεων εiς 'Ελλάδα δέν ηδύνατο 

παρά νά είναι πολύ βραδύς. 

»'Από έλληνικ:ής πλευρaς προετάθησαν μεταξύ liλλων 

τά άκ:όλουθα σχέδια: 

»Α. 'Εκτέλεσις σχεδίων εργων ύποδομής ώς π. χ. εγγει

οβελτιωτικά εργα, ένεργειακ:ά εργα ύδατοπτώσεων εiς τόν 

ποταμόν 'Αχελώον, ϊδρυσις δύο άκ:όμη θερμοηλεκτρικών 

έργοστασίων εiς Πτολεμαίδα, έπέκ:τασις δμοίων έγκατα

στάσεων εiς τόν Μέγδοβα ώς έπίσης σχέδια βασικών βιο

μηχανιών ώς π.χ. ίδρυσις έγκ:αταστάσεων εiς Λάρυμναν, 

ίδρυσις παρομοίων διά τήν παραγωγήν άλουμίνας κ:αί 

άλουμινίου. 

»'Η πραγματοποίησις τών προαναφερθέντων σχεδίων 

άπαιτεί τήν έπένδυσιν λίαν σημαντικών κεφαλαίων ύπό ευ

νοϊκούς δρους (χαμηλός τόκος κ:αί μακροχρόνιος προθε
σμία άποπληρωμής). 

»Β. Περαιτέρω σχέδια διά τήν ίδρυσιν βιομηχανικών 

κ:αί παρομοίων εγκαταστάσεων έπί έμπορικ:ής βάσεως, αί 

δποίαι δύνανται νά έπιχειρηθοϋν διά τής χρησιμοποιήσε

ως μεσοπροθέσμων πιστώσεων ώς π. χ. έργοστάσια κατερ

γασίας μετάλλων, εγκαταστάσεις διά τήν παραγωγήν σι

δηροχρωμίου, σιδηρομαγγανίου, αζωτούχων λιπασμάτων 

κ:αί έργοστάσια συναρμολογήσεως. 

»Πρός τόν σκοπόν τής εiσροής τοϋ άναγκ:αιοϋντος κε

φαλαίου ύπεβλήθη άπό έλληνικ:ής πλευρaς αίτησις εiς τήν 

'Ομόσπονδον Δημοκ:ρατίαν περί παροχής οiκ:ονομικ:ής 

βοηθείας. 

»'Η γερμανική πλευρά ελαβε γνώσιν αuτών τών aπό

ψεων. 'Ανεγνώρισε τούς έπείγοντας λόγους πολιτικής, 

κοινωνικής κ:αί οiκ:ονομικ:ής φύσεως, οί δποίοι συνηγο

ροϋν διά μίαν έπιταχυνομένην οiκ:ονομικ:ήν άνασυγκ:ρότη

σιν τής 'Ελλάδος κ:αί έδήλωσε μετ' έμφάσεως δτι είναι 

βασικώς πρόθυμος νά συμμετάσχη εiς τήν χρηματοδότη

σιν τοϋ προγράμματος κατά τό μέτρον τών έκ:άστοτε συμ

φωνουμένων. 

»Έπ' αuτοϋ έξητάσθησαν αί ακόλουθοι μέθοδοι: 

α. Διάθεσις τών διciθεσίμων έκ: τοϋ εuρωπαϊκ:οϋ προ
γράμματος άνασυγκ:ροτήσεως (Σχεδίου Μάρσαλ). 

»·Η γερμανική πλευρά έδήλωσε δτι είναι πρόθυμος, 

ύπό τήν έπιφύλαξιν τής έγκ:ρίσεως τών κοινοβουλευτικών 

σωμάτων, νά θέση εiς τήν δ,ιάθεσιν μέσα διά τήν χρηματο

δότησιν. Κατά τά λοιπά ύπέδειξεν έπ' αuτοϋ δτι, βάσει τοϋ 

έν Γερμανί~ κ:ρατοϋντος φιλελευθέρου οiκ:ονομικ:οϋ συστή

ματος, φορεύς τών έπί μέρους έργασιών, αϊτινες θά έπρα

γματοποιοϋντο διά τήν άνοικ:οδόμησιν τής έλληνικ:ής οi

κ:ονομίας, είναι ή γερμανική iδιωτικ:ή οiκ:ονομία. Συνεπεί~ 

των aνωτέρω, κατά πρώτον λόγον είναι ανάγκη νά ένδια

φερθοϋν κ:αί νά στραφοϋν πρός τά προαναφερθέντα σχέδια 

οί aντίστοιχοι γερμανικοί προμηθευτικοί οίκοι κ:αί μάλι

στα εiς τοιαύτην εκ:τασιν ωστε νά αναλάβουν τούς έκ: τοϋ 

έγχειρήματος τούτου συνδεομένους επιχειρηματικούς κιν

δύνους. 

»β. Μακροπρόθεσμος σταθεροποίησις τοϋ έλλείμματος 

μιaς σειρaς έτών έκ: τοϋ κ:ανονικ:οϋ έμπορίου μεταξύ · Ελλά
δος κ:αί Γερμανίας. 

)) 'Η γερμανική πλευρά έδήλωσεν δτι είναι πρόθυμος νά 
συνεχίση τήν ερευναν τοϋ θέματος. 
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»Γ. 'Ο 'Έλλην ύπουργός 'Εμπορίου Ι:πανήλθε περαιτέ

ρω Ι:πί τής ηδη Ι:κφρασθείσης Ι:πιθυμίας νά λάβη κρατικά 

γερμανικά χρήματα . 

»'Η γερμανική πλευρά Ι:δήλωσεν δτι λόγω τής ύφιστα

μένης νομικής καί οiκονομικής καταστάσεως, μία περαιτέ

ρω Ι:ξέτασις δέν θά παρείχε ούδεμίαν προοπτικήν επιτυχί

ας . Είναι δμως πρόθυμος, άναλόγως πρός τήν Ι:ξέλιξιν, νά 

Ι:πιληφθή /:κ νέου αύτου του προβλήματος εiς τήν κατάλ

ληλον στιγμήν. 

»Οί 'Έλληνες άντιπρόσωποι προέτεινον περαιτέρω δτι 

ή ' Ελλάς θά Ι:πεθύμει μίαν στενωτέραν συνεργασία ν μετα
ξύ τής έλληνικής καί τής γερμανικής βιομηχανίας . 

'Υπάρχει εvας ελληνικός νόμος /:ν iσχύι διά τήν προώ

θησιν άλλοδαπών επενδύσεων /:ν 'Ελλάδι δστις εχει συν

ταγματικήν iσχύν. ' Η έλληνική Κυβέρνησις θά ήτο πρό

θυμος νά συνάψη μίαν σύμβασιν μέ τήν 'Ομόσπονδον Κυ

βέρνησιν περί προστασίας των γερμανικών επενδύσεων /:ν 

'Ελλάδι ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή 'Ομόσπονδος Κυβέρ

νησις θά δώση μίαν ώθησιν εiς τάς γερμανικάς επενδύσεις 

/:ν ' Ελλάδι διά λήψεως καταλλήλων μέτρων (π. χ. φορολο

γικής φύσεως). 

»'Η έλληνική πλευρά Ι:ξέθεσε περαιτέρω διεξοδικώς 

τάς άπόψεις τής έλληνικήςΚυβ&ρνήσεως διά τήν συμμε

τοχήν τής 'Ελλάδος εiς τήν 'Ελευθέρα ν Ζώνην 'Εμπορι

κών Συναλλαγών η εiς τήν Εύρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοι

νότητα, ώς αύται Ι:κτίθενται εiς εν ύπόμνημα του 'Ιουνίου 

1957 άπευθυνόμενον πρός τόν ΟΕΟΣ. Διά τής συζητήσεως 
τό θέμα απεσαφηνίσθη . 

»'Η γερμανική πλευρά /:δήλωσε ν δτι χαίρει διά τήν 

προσχώρησιν η συνεργασίαν τής 'Ελλάδος μετά τής Εύ

ρωπαϊκής Οiκονομικής Κοινότητος καί δτι εiς τήν περί

πτωσιν ταύτην θά ήτο πρόθυμος νά παράσχη τήν ύποστή

ριξίν της, /:ν τφ μέτρφ του δυνατου, Ι:πί των έλληνικών 

Ι:πιθυμιών, δπως ληφθώσιν ύπ ' δψιν αί iδιαίτεραι aνάγκαι 

τόσον εiς τόν τομέα τής εiσαγωγικής καί δασμολογικής 

πολιτικής δσον Ι:πίσης καί εiς τόν τομέα τής δι' επενδύσε

ων βοηθείας» 170 • 

·Η επίσκεψη στή Βόννη τοϋ ύπουργοϋ 'Εμπορί

ου καί Βιομηχανίας, Π. Παπαληγούρα, μεταξύ 6-9 
'Ιουλίου 1957, καί ή ύπογραφή πρωτοκόλλου μέ κύ
ριο άντικείμενο τήν ενίσχυση τών επενδύσων στήν 

'Ελλάδα, θά άποτελέσει τή νέα άφετηρία στήν εξέ

λιξη τών σχέσεων τών δύο χωρών. ·Η σημαντική 

πρόοδος πού εκτοτε θά επιτελεστεί καί οί νέες εύρύ

τερες προοπτικές πού θά διανοιγοϋν, εμελλε νά επι

βεβαιωθεί κατά τήν επίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή 

στή Βόννη, τό Νοέμβριο τοϋ 1958, ή όποία θά εγκαι
νιάσει καί τήν άμεση εποικοδομητική επικοινωνία 

του μέ τόν Κόνραντ 'Α ντενάουερ. 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

'Ο εκπρόσωπος τής 'Ελλάδος στά 'Ηνωμένα 

'Έθνη Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμiiς, σέ εκτέλεση σχε

τικής εντολής τής Κυβερνήσεως, καταθέτει στή Γε

νική Γραμματεία τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ νέα προ

σφυγή γιά τό έθνικό θέμα τής Κύπρου. 

Σύμφωνα μέ τό κείμενο τής σχετικής επιστολής 

του, ζητείται ή έγγραφή τοϋ θέματος στήν προσωρι

νή ήμερήσια διάταξη τής l2ης τακτίκής συνόδου τής 
Γενικής Συνελεύσεως, μέ είδικότερη άναφορά στήν 

εφαρμογή τής άρχής τών ίσων δικαιωμάτων καί τής 

αύτοδιαθέσεως τών λαών καί, &κόμη, στίς παραβιά

σεις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί τίς ώμότητες 

τής βρετανικής ό:ποικιακής διοικήσεως σέ βάρος 

τών κατοίκων τής Μεγαλονήσου. 'Επεξηγηματικό 

σημείωμα, σχετικό μέ τήν άρνηση τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως νά συμμορφωθεί μέ τήν προγενέστερη 

ό:πόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ διεθνοϋς όρ

γανισμοϋ, θά κατατεθεί στή Γενική Γραμματεία πρίν 

άπό τή συζήτηση τής προσφυγής. 

Τό περιεχόμενο τής νέας έλληνικής αίτήσεως δι

αμορφώθηκε σέ ό:λλεπάλληλες συσκέψεις μελών τής 

Κυβερνήσεως καί ό:νώτερων ύπηρεσιακών στελεχών, 

ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Σειρά συναντήσεων είχε ό πρωθυπουργός, στό 

ίδιο διάστημα, καί μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 

ό 8ποίος καί συνεφώνησε απόλυτα, πάνω στήν ακο

λουθητέα στάση. 

Σέ παρατηρήσεις τους, μέ άφορμή τήν κατάθεση 

τής έλληνικής προσφυγής, κύκλοι τής ό:ξιωματικής 

ό:ντιπολιτεύσεως ύπογράμμιζαν δτι ή Κυβέρνηση 

τής ΕΡΕ -καί, κατά μείζονα λόγο, ό ύπουργός τών 

'Εξωτερικών- είναι &κατάλληλοι γιά νά ύποστηρί

ζουν αίτημα μέ περιεχόμενο τήν αύτοδιάθεση, τήν 

όποία εχουν εγκαταλείψει μέ τήν αποδοχή τής προτά

σεως Μένον στήν προηγούμενη σύνοδο τοϋ ΟΗΕ. 

Κυβερνητικοί κύκλοι άντέτειναν δτι ό ύπουργός τών 

'Εξωτερικών είχε κλείσει τή σχετική συζήτηση μέ 

τή δήλωση δτι, άν δέν εφαρμοστεί ή άπόφαση, θά 

άναβιώσει ή προσφυγή γιά τήν αύτοδιάθεση. 

16 !ΟΥ ΛΙΟΥ 1957 

Μέ ό:φορμή τή συζήτηση ό:πό τήν επιτροπή 

εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τοϋ σχεδίου Ν.Δ. «πε

ρί συμπληρώσεως τής συμβάσεως περί ίδρύσεως τοϋ 

'Οργανισμοί> Χρηματοδοτήσεως Οίκονομικής 'Ανα

πτύξεφς», ό ύπουργός Συντονισμοί>, Δ. Χέλμης εχει 

τήν εύκαιρία νά ύπογραμμίσει, «ή Κυβέρνηση κατα

βάλλει ήδη προσπάθειες γιά τή δημιουργία κεφαλαι

οαγορiiς καί τή χρηματοδότηση μεσοπροθέσμων καί 

μακροπροθέσμων δανείων ενόψει τής δημιουργίας 
τής κοινής εύρωπαϊκής ό:γορiiς καί τής ελευθέρας 

ζώνης». Μέ τίς διατάξεις τοϋ νέου σχεδίου Ν.Δ. επι

διώκεται νά ό:ντληθοϋν κεφάλαια γιά τή χρηματοδό

τηση σέ εύρύτατη κλίμακα τής μεσοπρόθεσμης καί 

μακροπρόθεσμης πίστεως καί τή δημιουργία, μέ τόν 

τρόπο αύτό, ρευστότητας, ό:φοϋ ενσωματώνονται τά 

δάνεια σέ τίτλους διαπραγματεύσιμους στό Χρημα

τιστήριο. 
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Στή διάρκεια τής συζητήσεως του νομοσχεδίου, ό 

Δ. Χέλμης είχε aκόμη τήν ευκαιρία νά aντικρούσει 

aντιπολιτευτικές επικρίσεις γιά μ ή uπαρξη κυβερνη

τικοί> οικονομικοί> προγράμματος. Ειδικότερα, ανα

φέρθηκε στήν κατάσταση πού aντιμετώπισε ή Κυ

βέρνηση ευθύς μετά τήν ανάληψη τής εξουσίας, δταν 

δέν ύπήρχαν καταθέσεις στίς Τράπεζες καί ή χρημα

τοδότηση τής οικονομίας γινόταν aπό τήν Τράπεζα 

τής 'Ελλάδος καί -σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδησε

ογραφικό δελτίο- συνέχισε: 

Έπρεπε νά δημιουργήσωμεν δύο aγοράς, ijτοι aγοράν 

χρήματος, δηλαδή βραχυπροθέσμων καταθέσεων παρά 

Τραπέζαις καί εν συνεχεί~ κεφαλαιοαγοράν, δηλαδή τρό

πον χρηματοδοτήσεως μακροπροθέσμων καί βραχυπροθέ

σμων πιστώσεων. Αί δύο αυταί καταθέσεις δέν αλληλο

συγκρούονται, aλλά aλληλοσυμπληροuνται καί aποτε

λοuν δείγματα μελετημένης συνειδητής κυβερνητικής πο

λιτικής. Διά τής aποφάσεως περί τής aποταμιεύσεως επε

τεύχθη ή συσσώρευσις καταθέσεων εις τάς Τραπέζας καί ή 

Τράπεζα τής 'Ελλάδος επαυσε νά χρηματοδοτή τήν οικο

νομίαν, αί βραχυπρόθεσμοι aνάγκαι τής όποίας ίκανοποι

οuνται aπολύτως. 'Όσον aφορa τά επιτόκια, μέ τά όποία 

επετεύχθη ή συσσώρευσις τών καταθέσεων, λέγει δτι αυτά 

δέν είναι μόνιμα καί εξαρτώνται aπό τήν εισροήν τών κα

ταθέσεων καί τάς aνάγκας τής οικονομίας καί λογική συνέ

πεια είναι σιγά-σιγά νά κατεβαίνουν τά επιτόκια, χωρίς ή 

μείωσις αϋτη νά κλονίση τήν ροήν τών καταθέσεων πρός 

τάς Τραπέζας. 'Ως πρός τό τί θά γίνουν αί καταθέσεις αυ

ταί λέγει δτι εδόθη ή ευκαιρία εiς τάς Τραπέζας ενα 10% 
του συνόλου νά τό τοποθετοuν καί μακροπροθέσμως καί 

μεσοπροθέσμως, ωστε νά δοθή διέξοδος πρός παραγωγικάς 

τοποθετήσεις, aλλά καί νά διευρυνθή ό κύκλος τών εργα

σιών τών Τραπεζών καί πρός τάς εξαγωγάς καί εισαγωγάς 

καί πρός τάς πιστοδοτήσεις τής βιομηχανίας, αί όποίαι 

aπό εξαμήνου διευρύνονται εiς μακροπροθέσμους τοποθε

τήσεις. Εiς τήν 'Ελλάδα ουδέποτε ύπήρχεν ουσιαστικώς 

κεφαλαιοαγορά καί ή Κυβέρνησις είναι ύπερήφανος διότι 

διά πρώτην φοράν εγένετο ή προσπάθεια δημιουργίας κε

φαλάιοαγορaς δι, εκδόσεως εσωτερικών όμολογιών τοιαύ

της μορφής . Δέν ύπήρχεν άλλος τρόπος αυτήν τήν στιγμήν 

δημιουργίας μακροπροθέσμου πίστεως, παρά μόνον διά 

τής προσφυγής εiς τήν κεφαλαιοαγοράν καί τής δημιουρ

γίας κινήτρων, iliστε νά έλκυσθοuν κεφάλαια καί νά χρη

σιμοποιηθοuν εiς γενικωτέρας τοποθετήσεις μακροπροθέ

σμους η μεσοπροθέσμους 171 • 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

'Ο Α. 'Αποστολίδης ύποβάλλει στόν πρωθυ

πουργό τήν παραίτηση aπό τή θέση του aντιπροέ

δρου τής Κυβερνήσεως. 

'Η παραίτηση του Α . 'Αποστολίδη, πέρα aπό 

τούς λόγους ύγείας πού αναφέρθηκαν, aποδόθηκε 

aπό τόν ήμερήσιο τύπο σέ διαφωνία του μέ τόν ύ

πουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκη, κα

θώς καί, πιθανώς, μέ άλλα μέλη τής Κυβερνήσεως. 

Ή όριστική aπόφαση του Α . 'Αποστολίδη νά 

παραιτηθεί εγινε γνωστή στόν Κ. Καραμανλή μέ τήν 

ακόλουθη επιστολή: 

«Φίλε κύριε πρόεδρε, 

»'Ως γνωρίζετε, aπό τινος χρόνου εύρίσκομαι εν δια

φωνί~ πρός τινας τών συναδέλφων μου, επί ώρισμένων θε

μάτων aρχής καί κατόπιν τούτου ύπέβαλον ύμίν τήν παραί

τησίν μου . 

» Ώς εκ τούτου, εΙμαι ύποχρεωμένος νά επιμείνω επί 
τής παραιτήσεως, aφou σaς ευχαριστήσω καί πάλιν διά 

τήν επί δύο ετη εγκάρδιον συνεργασίαν μας καί σaς διαβε

βαιώσω διά τήν εκτίμησιν τήν όποία ν τρέφω πρός 'Υμaς». 

Ό Κ. Καραμανλής aπάντησε ώς έξής: 

«Εlλιιφινώς λυπούμαι διότι προήλθατε εlς τήν 

άπόφασιν νά παραιτηθήτε καί έπιμένετε έπί τής άπα

φάσεως αvτής. 

»Κατόπιν τής τοιαύτης έπιμονής σας καί έφ' 

δσον έπικαλείσθε έπιπροσθέτως καί λόγους ύγείας, 

δέν δύναμαι παρά νά άποδεχθώ τήν παραίτησίν σας 

ιωί νά έκφράσω τήν λύπην μου διότι θά στερηθώ τής 

πράγματι τόσον έγκαρδίου συνεργασίας σας». 

[Σέ μεταγενέστερη συνέντευξή του, μετά τήν εκ

δήλωση τής πολιτικής κρίσεως του Φεβρουαρίου 

1958, ό Α. 'Αποστολίδης θά εντοπίσει τήν αιτία τής 
παραιτήσεώς του σέ σειρά διαφωνιών του μέ τόν 

ύπουργό Συντονισμοί> -ειδικότερα γιά τή ματαίωση 

του μονοπωλίου καπνοί>, τήν κατάργηση του εισα

γωγικοί> δασμοί> στό βαμβάκι καί τήν εξαγορά τής 

'Ιονικής Τραπέζης. Ή τακτική του Δ. Χέλμη, κατά 

τήν άποψή του, διάφορη των aντιλήψεων πού πρό

βαλλε ό ϊδιος ό πρωθυπουργός, ετεινε νά εξυπηρετή

σει τήν οικονομική ολιγαρχία . Στήν aπάντησή του, 

ό Δ. Χέλμης θά aμφισβητήσει τήν ορθότητα των aπό

ψεων καί τήν aκρίβεια τών στοιχείων του Α. 'Απο

στολίδη καί θά επικαλεστεί τό γεγονός δτι ό πρώην 

aντιπρόεδρος είχε μετάσχει στή λήψη των σχετικών 

aποφάσεων ]172• 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει τά aρδευτικά καί 

aποξηραντικά εργα τής Λαγκάστης, στήν 'Ήπειρο, 

ή εκτέλεση των όποίων θά επιτρέψει νά aποδοθοί>ν 

στήν καλλιέργεια 35.000 περίπου στρέμματα γόνιμης 
γής. Μέ τήν ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε στήν οικο

νομική κατάσταση καί επεσήμανε δτι ή ελληνική 

οικονομία aπέκτησε σταθερότητα ώστε νά aποτελεί 

παράδειγμα γιά πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενω τό 

εθνικο νόμισμα είναι μεταξύ των τριών ή τεσσάρων 

ύγιέστερων σ' δλόκληρο τόν κόσμο . 

Τήν έπομένη, δ ~ρωθυπουργός, aφοί> επιθεώρησε 

τά ύπό εκτέλεση εργα, επέστρεψε στά 'Ιωάννινα, 

δπου καί προήδρευσε σέ ευρεία σύσκεψη μέ τή συμ

μετοχή του ύπουργοί> 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, του 
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ύπουργου καί του ύφυπουργου 'Εσωτερικών, Δ. Μα

κρή καί Ν. 'Αθανασίου, τών εκπροσώπων τοπικών 

άρχών, βουλευτών καί ύπηρεσιακών παραγόντων, μέ 

άντικείμενο τήν επίλυση προβλημάτων τής περιο

χής. Στή διάρκεια τής συσκέψεως, δ πρωθυπουργός 

ενέκρινε τή διάθεση πιστώσεως γιά τό μόνιμο ηλε

κτροφωτισμό του σπηλαίου του Πανοράματος, στήν 

περιοχή 'Ιωαννίνων . 

Στή σημασία, ειδικότερα, τών εργων τής Λαγκά

στης άναφέρεται ενημερωτικό δημοσιογραφικό ση

μείωμα του Δ. Κόκκινου: 

«Τήν 20ήν 'Ιουλίου τ.ε. δ πρωθυπουργός κ. Καραμαν

λής ενεκαινίασεν εις τήν 'Ήπειρον τήν εναρξιν τής δευτέ

ρας φάσεως τών μεγάλων εγγειοβελτιωτικών εργων, μέ τά 

όποία ή πεδιάς τών 'Ιωαννίνων πρόκειται ν' άλλάξη, δψιν 

καί ή οικονομία τής 'Ηπείρου νά μεταβληθή άπό ύποανά

πτυκτον εις σφύζουσαν γεωργική ν τροφόν μιας εκ παραδό

σεως καί προκαταλήψεως "πτωχής", τής πτωχοτέρας ϊσως, 

έλληνικής περιοχής. 

»Διά τής ενάρξεως τών άποστραγγιστικών καί άρδευτι

κών εργων τής Λαγκάστης, δλοκληρουται ή προσπάθεια 

άξιοποιήσεως τής πεδιάδος τών 'Ιωαννίνων. 'Η προσπά

θεια ήρχισε τό 1954, μέτήν δημοπράτησιν τών εργων Λαμ
ψίστης καί τήν εναρξιν τών εργασιών άποξηράνσεως τfjς 

δμωνύμου λίμνης βορειοδυτικώς τών 'Ιωαννίνων . Τά εργα 

τής Λαμψίστης συνίστανται εις τήν κατασκευήν σήραγγος 

500 μέτρων, διά τήν διοχέτευσιν τών ύδάτων εις τήν λίμνην 
Παμβώτιδα ('Ιωαννίνων) καί τήν ταυτόχρονον κατασκευ

ήν άποστραγγιστικών καί άρδευτικών αύλάκων, ώς καί άρ

δευτικών δεξαμενών εις τούς παρακείμενους λοφίσκους . 

Διά τής συμπληρώσεως τών εργων Λαμψίστης θ' άποδο

θουν εις τήν 7τοτιστικήν καλλιέργειαν 34.000 περίπου 
στρέμματα. 'Η σχετική βραδύτης διά τήν συμπλήρωσιν 

τών εργων Λαμψίστης όφείλεται εις τήν άκαταλληλότητα 

του εδάφους κατά τό σημείον εις τό δποίον διέρχεται ή 

σήραγγα, τό δποίον, ώς άμμώδες, παρουσιάζει καθιζήσεις 

καί εχει άνάγκην συνεχους ύποστυλώσεως . 

»Μέ τήν εγκαινιασθείσαν εναρξιν τών εργασιών Λαγκά

στης, εις τό νότιον τμήμα τής πεδιάδος τών 'Ιωαννίνων 

άποστραγγίζονται τά ε!ς τήν περιοχήν αύτήν ελη διά κα

τασκευής σήραγγος μήκους 1100 μέτρων, ή όποία θά εκβά
λη επίσης εις τήν Παμβώτιδα, ή όποία καί άποτελεί τό 

σημείον συνδέσεως τών δύο εγγειοβελτιωτικών εργων. 

»Τά δύο αύτά εργα θά στοιχίσουν συνολικώς περίπου 

25.000.000 δρχ. ύπολογίζεται δέ δτι μόνον ή κτηνοτροφία 
θά δεκαπλασιασθή εκ τής καλλιεργείας τών άποκαλυφθη

σομένων συνολικώς άρδευσίμων εκτάσεων 67.200 στρεμμά
των, ενώ ταυτοχρόνως θά εξασφαλισθή ή πλήρης επισιτι

στική αύτάρκεια τής μέχρι σήμερον άγόνου περιοχής τών 

'Ιωαννίνων» 173 • 

Προτου επισκεφθεί τά 'Ιωάννινα καί τίς περιοχές 

τών ύπό εκτέλεση εργων, δ πρωθυπουργός είχε επι

σκεφθεί στήν Κέρκυρα τό βασιλέα, προκειμένου νά 

τόν ενημερώσει γιά τήν εξωτερική καί εσωτερική 

κατάσταση τής χώρας. Μέ τήν ευκαιρία τής μεταβά

σεώς του, δ Κ . Καραμανλής επέδειξε ζωηρό ενδιαφέ-

ρον γιά τήν τουριστική άνάπτυξη του νησιου καί, 

ειδικότερα, ύποσχέθηκε δτι ή σύνδεση μέ τήν 'Ιτα

λία, μέσω πορθμείου, θά πραγματοποιηθεί σύντομα. 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής ενημερώνεται άπό τόν γενικό 

γραμματέα του ύπουργείου Δημοσίων VΕργων γιά 

τήν πορεία τών ύπό εκτέλεση εργων στήν πόλη τής 

Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα, τό σχετικό ειδησεογραφικό δελ

τίο άναφέρει τά άκόλουθα: 

'Ως άνεκοίνωσεν δ κ. Θεοδοσιάδης, ήρχισαν χθές αί 

έργασίαι άνακατασκευής τής λεωφόρου ' Εγνατίας καί τών 

δδών Βασ. VΟλγας, Ντεσπερέ καί 'Αγγελάκη . 'Επίσης 

ήρχισαν αί εργασίαι εκτελέσεως τής περιφερειακής τά

φρου ύπό τήν εποπτείαν τής ΕΥΧΕΜ διά μονάδων του 

στρατου. ΥΗδη εγένετο εκχωμάτωσις τμήματος μήκους 

I 000 μ. εναντι 6000 μ . του δλου εργου . 

'Ωσαύτως επερατώθησαν αί χωματουργικαί έργασίαι 

διά τήν κατασκευήν του Καυταντζογλείου σταδίου καί 

έδημοπρατήθη τό δεύτερον μέρος του εργου, ήτοι δ σκελε
τός καί τά τοιχώματα. 'Εντός τών προσεχών ή μερών θά 

ύπογραφή ή σχετική σύμβασις καί θά άρχίσουν αί εργασί

αι του δευτέρου μέρους. 

Παραλλήλως εδημοπρατήθη χθές τό πρώτον μέρος τών 

παραλιακών εργων, ήτοι ή κατασκευή παραλιακου πεζο

δρομίου πλάτους 30 μ. καί αί έργασίαι θά άρχίσουν εις τό 
τέλος του μηνός . Τό εργον προϋπολογίσθη εις 6 έκατ. δρχ . 

Μέ ταχύν ρυθμόν προχωρουν καί τά σχέδια διά τήν 

άνέγερσιν τουριστικου ξενοδοχείου είς Θεσσαλονίκην. 'Η 
σχετική σύμβασις ύπογραφομένη εντός τών προσεχών 

ήμερών, θά είσαχθή πρός ψήφισιν είς τήν έπιτροπήν εξου

σιοδοτήσεως. Μέ τόν αύτόν ρυθμόν προχωρουν τά σχέδια 

του μεγάρου του Κυβερνείου, ώς καί ή σχετική μελέτη, 

ωστε νά θεωρήται βεβαία ή δημοπράτησις του εργου έντός 

του προσεχους μηνός 174 • 

'Ο γενικός γραμματέας του ύπουργείου Δημοσί

ων 'Έργων επεσήμανε δτι, μετά άπό εντολή του πρω

θυπουργου, καταβάλλονται προσπάθειες γιά νά επι

σπευθεί ή άποπεράτωση τών νέων εργων, τά όποία 

καί θά μεταβάλουν τήν όψη τής Θεσσαλονίκης . 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Ψηφίζεται άπό τήν επιτροπή εξουσιοδοτήσεως 

τής Βουλής ή σύμβαση γιά τήν ϊδρυση εργοστασίου 

κατασκευής πυρείων, άφου προηγουμένως είχε εγ

κριθεί άπό τήν εξ ύπουργών οικονομική 'Επιτροπή 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή. Σέ συνδυασμό 

μέ τό νέο εργοστάσιο πυρείων, προβλέπεται ή λει

τουργία καί τριών άκόμη -κόντρα πλακέ, κιβωτίων 

συσκευασίας καί πλακών άπό πολτό ξυλείας. 

Μέ τήν ϊδρυση τών νέων βιομηχανιών εξοικονο

μείται ετήσιο συνάλλαγμα ϋψους πάνω άπό l έκατ. 
δολλαρίων, άξιοποιουνται τά ύπολείμματα βιομηχα-
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νιών επεξεργασίας ξύλων πού προορίζονταν γιά καύ

ση, παράγονται μέ έγχώριες πρώτες ϋλες φθηνά βιο

μηχανικά είδη ε\Jρείας χρήσεως καί επιτυγχάνεται 

άπασχόληση εκατοντάδων εργατοϋπαλλήλων. 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Μετά τήν πρόσφατη έκδήλωση του ένδιαφέρον

τος του πρωθυπουργου καί τήν έξαγγελία τής άποφά

σεως γιά τήν οiκονομική ένίσχυση τής τοπικής αύ

τοδιοικήσεως, ό ύπουργός τών 'Εσωτερικών, Δ. Μα

κρής, καταθέτει στήν έπιτροπή εξουσιοδοτήσεως τά 

σχέδια Ν. Δ . «περί οίκονομικής ένισχύσεως τών δή

μων καί κοινοτήτων» καί «περί άποκεντρώσεως τής 

χώρας». Τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο άναφέ

ρει τά άκόλουθα: 

·Ο κ . ύπουργός, aναφερόμενος εις τό πρώτον νομοσχέ

διον, άνεκοίνωσεν δτι αί διατάξεις αuτοϋ διετυπώθησαν 

κατόπιν επισταμένης εξετάσεως τής οικονομικής καταστά

σεως τών δήμων ύπό ειδικών επιτροπών. 'Εκ τής εξετάσε

ως αuτής διεπιστώθη δτι οί προϋπολογισμοί ώρισμένων 

δήμων εμφανίζονται πλήρως ισοσκελισμένοι, ιδιαιτέρως 

δέ τών δήμων 'Αθηναίων, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης . 

'Εκρίθη δμως επιβεβλημένη ή ιδιαιτέρα οικονομική ενί

σχυσις των μεγάλων δήμων τής χώρας πρός aντιμετώπισιν 

τών aναγκών των. Αί άνάγκαι αuταί καλύπτο~:tαι διά τών 

διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου διά τών όποίων περιέρχονται : 

α) Εiς τόν δήμον ' Αθηναίων, aπό τοϋ προσεχοϋς οικονο

μικοί) ετους, ετησία πρόσοδος 16 έκατ . δρχ. εις βάρος τοϋ 

κρατικοϋ προϋπολογισμοί), β) εiς τόν αuτόν δήμον κυρίως, 

ώς καί τούς λοιπούς δήμους καί κοινότητας ' Αττικής, f:φ' 

δσον είναι aφετηρία λεωφορειακών γραμμών, άπό του 

προσεχούς επίσης οικονομικοί> ετους, πρόσθετος πρόσο

δος 16.200.000 δρχ. ετησίως, εiς βάρος του εiδικοu Ταμείου 
Μονίμων ·Οδοστρωμάτων 'Αθηνών καί γ) εiς τόν δήμον 

'Αθηναίων καί τούς λοιπούς δήμους τής τέως διοικήσεως 

πρωτευούσης, aπό του οiκονομικου ετους 1960 άλλη πρό
σοδος 15 έκατ. δρχ . ετησίως εκ του τέλους ύδρεύσεως εξ 

'Υλίκη ς καί aποχετεύσεως τής πρωτευούσης. Κατ' aνα

λογίαν ενισχύονται οικονομικώς καί οί λοιποί δήμοι του 

Κράτους. 

'Επίσης -προσέθεσεν ό κ. Μακρής- άλλαι διατάξεις 

του νομοσχεδίου θεσπίζουν τήν ύπό τήν f:γγύησιν του Κρά

τους παροχήν σημαντικών πρός τούς δήμους μακροπροθέ

σμων δανείων διά τήν εκτέλεσιν σοβαρών τεχνικών εργων. 

'Ως πρός τό νομοσχέδιον «περί aποκεντρώσεως», ό κ. 

Μακρής f:δήλωσεν δτι συνιστάται δι' α ότου ειδικόν σώμα 

γενικών επιθεωρητών διοικήσεως, οί όποίοι θά εχουν τήν 

εuθύνην εiς ώρισμένην περιφέρειαν καί ώς εργον τήν συ

νεχή f:πιτόπιον παρακολούθησιν των περιφερειακών ύπη

ρεσιών καί τήν f:πισήμανσιν τών ύφισταμένων f:λλείψεων 

καί aναγκών, διά νά λαμβάνωνται τά επιβαλλόμενα μέτρα. 

'Επίσης, λαμβάνονται εiδικά μέτρα διά τήν θεραπείαν 

των ελλείψεων καί ελαττωμάτων τής επαρχιακής διοική

σεως καί όλοκληροuται ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως 

καί είς τόν τομέα αuτόν, ωστε τά οργανα τής διοικήσεως νά 

δύνανται νά εξυπηρετήσουν ταχέως καί aποτελεσματικώς 

τάς aνάγκας τής έλληνικής f:παρχίας 175 • 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Μέ χρηματοδότηση του 'Οργανισμου Λιμένος θά 

έκτελεστουν στόν Πειραιa, κατά τήν διετία 1957 
-1958, εργα άξίας 150 έκατ. δρχ . λιμενικά, όδοποιί

ας καί έξωραϊστικά. Οί σχετικές άποφάσεις διαμορ

φώθηκαν όριστικά σέ εκτακτη συνεδρίαση του Διοι

κητικου Συμβουλίου του ΟΛΠ ύπό τήν προεδρία του 

ύπουργου Δημοσίων VΕργων, Γ. Ράλλη . 

Κατά τή συνεδρίαση, δ πρόεδρος του ΟΛΠ, Δ. 

Παρασκευaς, σέ σχετική εiσήγησή του, άνέφερε δτι 

ή έμπορευματική κίνηση του λιμένος Πειραιώς, ένώ 

τό ετος 1950 παρουσίαζε αύξηση μόνο 2, 15% εναντι 
του 1938, άργότερα σημείωσε σημαντική άνοδο· 
συγκεκριμένα σέ σύγκριση μέ τήν άντίστοιχη κίνη

ση του τελευταίου προπολεμικου ετους ( 1938) -
16,45% γιά τό ε τος 1954, 29,73% γιά τό 1955, 38,36% 
γιά τό 1956 καί, ήδη 48,20% γιά τό 1957. 'Η σχετική 
οίκονομική άνάκαμψη έπέτρεψε στόν ΟΛΠ νά διαθέ

σει σέ εργα 6 έκατ. δρχ . τό 1954, 23,9 έκατ. τό 1955, 
70, l έκατ. δρχ. γιά τό 18μηνο τής χρήσεως 1956 καί 
3ό έκατ. δρχ . μόνο γιά τό πρώτο έξάμηνο του 1957. 
Τά κυριότερα άπό τά νέα εργα είναι οί δύο προβλή

τες Καραϊσκάκη, ή νηοδόχος του Δημαρχείου, ή νέα 

προβλήτα Βασιλέως Κωνσταντίνου, μεγάλο τμήμα 

του κρηπιδώματος ξυλείας στήν άκτή Ξαβερίου καί 

ή έπισκευή μέρους του κρηπιδώματος τής άκτής Βα

σιλειάδη . 'Ήδη, έκτός άπό τά κυρίως λιμενικά εργα, 

θά διατεθουν, άποκλειστικά άπό τά εσοδα του ΟΛΠ, 

12 έκατ. δρχ. γιά εργα όδοποιίας καί ύπονόμων -
κατασκευή άρτηριών προσπελάσεως στό λιμένα καί 

διαρρύθμιση πλατειών τής περιοχής του δήμου Πει

ραιώς, περιφερειακής καί παραλιακών δδών καί ύπο

νόμων τής λιμενικής ζώνης. 

Ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων καί Συγκοινωνι

ών έπικρότησε τή σημαντική συνδρομή του ΟΛΠ 

πρός τήν πόλη του Πειραιώς καί συνέστησε τή διεύ

ρυνσή της, έφόσον ύπάρξουν οί δυνατότητες . Διευ

κρίνησε, τέλος, δτι ή δριστική άπόφαση πάνω στό 

θέμα τής νέας ίχθυόσκαλας θά διαμορφωθεί σέ σύ

σκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου. 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Θεμελιώνονται άπό τό βασιλέα τά μεγάλα λιγνι

τικά εργα στήν Πτολεμαίδα, παρουσία τών ύπουργών 

Συντονισμου, 'Εμπορίου-Βιομηχανίας, καί άνευ Χαρ

τοφυλακίου, Γ ρ . Κασιμάτη, ώς έκπροσώπων τής Κυ

βερνήσεως. 'Ο πρόεδρος του Δ. Σ. τής ΔΕΗ, Π. Γου

ναράκης, άναφέρθηκε στήν παράλληλη προσπάθεια 

τής 'Εταιρίας Λιπασμάτων καί τής θυγατρικής τής 

'Εταιρίας Λί-Πτόλ, άπό τή μιά πλευρά, καί τής ΔΕΗ, 

άπό τήν άλλη: μέ τή σύμβαση τής 14ης 'Οκτωβρίου 
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1955, ή τελευταία ανέλαβε τήν έτήσια αγορά 900.000 
- 1.080.000 τόνων λιγνίτη γιά τή λειτουργία του 

ατμοηλεκτρικου έργοστασίου, τό όποίο κατασκευά

ζεται στήν Πτολεμαίδα, ίσχύος 70 χιλ. κιλοβάτ καί 
έτησίας παραγωγής 500 έκατ. κιλοβατώρων, τά έγ
καίνια του όποίου προβλέπεται νά γίνουν τόν 'Οκτώ

βριο του 1957. Ή σύντονη καί γόνιμη κυβερνητική 
προσπάθεια γιά τήν αϋξηση τής παραγωγής λιγνίτη 

συνδέεται άμεσα μέ τίς ανάγκες του ένεργειακοϋ 

προγράμματος. Εiναι αξιοσημείωτο δτι ό ρυθμός αυ

ξήσεως τής παραγωγής λιγνίτη θά συμβαδίσει, περί

που, μέ τήν παραγωγή τής ηλεκτρικής ένέργειας. 

Στή θεμελίωση τ&ν εργων τής Πτολεμαίδας ανα

φέρεται δημοσιογραφικό σχόλιο μέ τόν τίτλο «Αiσι

οδοξία»: 

Κατά τήν χθεσινήν κατάθεσιν του θεμελίου λίθου τών 

εργων εκμεταλλεύσεως τής λιγνιτοφόρου περιοχής τής 

Πτολεμαtδος, ό ύπουργό? τοu Συντονισμοί> κ. Δ . Χέλμης 

είπεν δτι πλήν τών μεγάλων εργων πού ετελείωσαν ij τε
λειώνουν - ύδροηλεκτρικά καί θερμοηλεκτρικά, διϋλιστή

ριον, η μεταλλουργία σιδηρονικελίου, εκμετάλλευσις αμι

άντου κλπ. - τών εργων πού απεφασiσθησαν, ώς του ερ

γοστασίου πυρείων, τρείς χιλιάδες εγγειοβελτιωτικά καί 

ι'iλλα παραγωγικά εργα εχουν συμπληρωθή καί πλέον τών 

4500 εύρίσκονται εiς τό στάδιον τής περατώσεως . 'Ο κ. Δ . 

Χέλμης, πολιτικός μετριοπαθής εiς τάς εκφράσεις του, εξέ

φρασε, βάσει τών ώς ι'iνω διαπιστώσεων, αiσιοδοξίαν διά 

τό μέλλον τής χώρας. Καί είχε δίκαιον. Διά πρώτην φοράν 

εiς τήν έλληνικήν ίστορίαν γίνονται τόσα εργα· διά πρώ

την φοράν - εiς τήν περιοχήν τής Πτολεμα·tδος - δημι

ουργείται η ελπίς νά &ποκτήση η 'Ελλάς βαρείαν βιομη

χανίαν, καί διά πρώτην φοράν επίσης, ροδίζει η αuγή μιας 

σχετικής εuημερίας τών 'Ελλήνων 176 ••• 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

'Απεβίωσε στή Στοκχόλμη, δπου είχε μεταφερ

θεί γιά θεραπεία, ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθην&ν καί 

πάσης ' Ελλάδος, Δωρόθεος. 
'Ο Κ. Καραμανλής απηύθυνε στήν οίκογένεια 

τοϋ εκλιπόντος πρωθιεράρχη συλλυπητήριο τηλε

γράφημα· καί παράλληλα, εκαμε τήν ακόλουθη δή

λωση: 

«'ΟλόΚληρον τόν έλληνικόν λαόν καί τήν έλλη

νικήν Κυβέρνησιν κατέχει βαθεία θλίψις έπί τφ θανά

τφ τού Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου Δωροθέου. 

'Εν τφ προσώπφ του, ή 'Εκκλησία χάνει προώρως 

τόν σεμνό ν, τόν σώφρονα καί τόν δραστήριο ν 'Ιε

ράρχη ν, τού δποίου εlχε τόσον dνάγκην εlς τούς δυ

σκόλους αύτούς διά τό εθνος καιρούς. Υ Α ν καί σύν

τομος ή διέλευσις τού μεταστάντος aπό τόν dρχιεπι

σκοπικόν θρόνον, θά παραμείνη παράδειγμα έναρέ

του καί συνετής διοικήσεως τής Αύτοκεφάλου 'Εκ

κλησίας τής 'Ελλάδος καί πρότυπον έθνικής καί 

κοινωνικής δράσεως, εlς δλους τούς τομείς». 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Ό ύπουργός Συγκοινωνι&ν καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Γ. Ράλλης, μέ δηλώσεις του, απαντa σέ καταγ

γελίες τοϋ κόμματος τ&ν Φιλελευθέρων γιά ύπέρβα

ση τ&ν προϋπολογισμ&ν στά δημόσια εργα: 

«Λυποuμαι διότι τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, συνεχί

ζον τήν προσπάθειάν του κατασυκοφαντήσεως πάσης κυ

βερνητικής πράξεως, υίοθετεί επισήμως κατηγορίας, ών η 

&βασιμότης είναι εξόφθαλμος. 

»Είναι παγκοίνως γνωστόν, δτι τά εκτελούμενα tργα 

οχι μόνον εν ηj χώρ~ μας, &λλά καί εiς δλα τά Κράτη, 

εμφανίζουν, μετά τήν περαίωσίν των, ύπέρβασιν του προϋ

πολογισμοί>. Τό γεγονός τοuτο εξηγείται εκ τοu δτι η μελέ

τη δέν δύναται νά προ βλέψη ώρισμένα πρόσθετα tργα, itών 

όποίων η ανάγκη εκτελέσεως εμφανίζεται κατά τήν κατα

σκευήν διά τήν επίτευξιν πλήρους αρτιότητας του εργου. 

»'Εν 'Ελλάδι, η επαύξησις του προϋπολογισθέντος 

ποσοu αιτιολογείται καί εξ ι'iλλων γεγονότων, ώς είναι: 

»α. 'Η i::λλειψις του άναγκαιοuντος επιστημονικοί> τε

χνικοί> προσωπικοί>. 

»β. 'ο περιωρισμένος χρόνος εκπονήσεως τής μελέτης 

εργου, λόγω τής ανάγκης νά άρχίση τό ταχύτερον η εκτέ

λεσις αuτοu. 

»γ. 'Η επιβράδυνσις περαιώσεως τών μεγάλων tργων 

λόγω Ελλείψεως τών άναγκαίων πιστώσεών, άλλά καί τών 

τεχνικών μέσων. Τό γεγονός τοuτο, λόγω τών κατά νόμον 

άναθεωρήσεων τών τιμών μονάδος του εργου, εχει ώς συνέ

πειαν τήν αϋξησιν τοϋ προϋπολογισθέντος ποσοϋ. 

»Ι. Εiς τήν 'Ομόνοια ν: Οuσιαστικώς οuδεμία ύπέρβα

σις ύπάρχει. Μετά τήν i::ναρξιν τών εργασιών εθεωρήθη 

σκόπιμον νά κατασκευασθή καί δεύτερον ύπόγειον, μέ τήν 

πρόβλεψιν δτι τοuτο θά χρειασθή απαραιτήτως εiς τό ύπό

γειον μητροπολιτικόν δίκτυον τών ·Αθηνών καί συνεπώς 

εγκρίθη αναγκαίον, πρός αποφυγήν εiς τό μέλλον ύπερδι

πλασίας δαπάνης, νά κατασκευασθή τοuτο συγχρόνως μέ 

τήν εκσκαφή ν τής πλατείας. ·Επίσης, προσετέθησαν χώ

ροι διά τήν στέγασιν μιας μεγάλης αiθούσης διά Ταχυδρο

μείον καί έτέρας πρός χρήσιν τοϋ ΟΤΕ. 

»2. Δεδομένου δτι έκ τών πραγμάτων απεδείχθη δτι η 
όδός 'Ολυμπίας- Τριπόλεως είναι λίαν απαραίτητος, πλήν 

τών ι'iλλων καί διά λόγους τουριστικούς, άπεφασίσθη δπως 

εκτελεσθοuν συμπληρωματικαί απρόβλεπτοι εργασίαι, ώς 

λ.χ . προστασίας ποταμοί> Λάδωνος, κατασκευής γεφύρας 

Λαγκαδιών, προστασίας άπό κατολισθήσεις προκληθείσας 

έκ τών πλημμυρών τοϋ 1956, αί όποίαι οϋτε προεβλέποντο, 
οϋτε l']δύναντο νά προβλεφθοϋν κατά τήν σύνταξιν τής αρ

χικής μελέτης καί αϊτινες συμπληρωματικαί εργασίαι ανε

βίβασαν τό άρχικώς ύπολογισθέν ποσόν άπό 30 εiς 45 εκα
τομμύρια. Πάντως, οuδεμία μεταβολή εiς τήν τιμήν μονά

δος τών εργων εγένετο καί αί πρόσθετοι έργασίαι εξετελέ

σθησαν είτε βάσει παλαιών τιμών, εϊτε διά νεωτέρων'δη
μοπρασιών, εργασθεισών εiς τήν όδόν ταύτην τεσσάρων 

διαφόρων εργολαβικών εταιριών. 

»3. 'Επί προϋπολογισμοί> 1.250.000 διά τήν όδόν Διο
νυσίου 'Αρεοπαγίτου, έδαπανήθη ποσόν 1.800.000. 'Η 
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ύπέρβασις όφείλεται κατά μέγα μέρος εiς τό δτι τό ύπουρ

γείον Δημοσίων "Εργων άνέλαβεν επί πλέον τήν εκσκαφήν 

καί μεταφοράν των χωμάτων του δεξιά της όδου πρανους, 

οοστε νά καταστη δυνατή ή ενέργεια άνασκαφων εν τφ χώ

ρφ τούτφ ύπό της άρχαιολογικης ύπηρεσίας. 

»Τά αναφερόμενα 11 εκατομμύρια οuδεμίαν !:χουν σχέ
σιν μέ τήν όδόν Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου, άλλά άφορουν 

τόν εξωραϊσμόν της 'Ακροπόλεως, τά ί:ργα του περί τό 

θέατρον . Ηρώδου χωρον καί τό μνημείον του Φιλοπάππου, 
δι, {i ύπάρχουν χωρισταί μελέται καί είς τι να έξ αuτων 

ύπερβάσεις, διότι λ.χ. ή όδός πρός Φιλοπάππου, ενω κατ' 

aρχάς είχεν aποφασισθη νά aσφαλτοστρωθη, προετιμήθη 

κατόπιν νά κατασκευασθη αϋτη λιθόστρωτος. 

»4. 'Έργα 'Υλίκης. Τά ί:ργα 'Υλίκη ς δέν προϋπελογί
σθησαν 65 εκατ., aλλά 121 εκατ. δρχ. Τό ποσόν τουτο άνέ
φερεν ό κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως εiς τό τότε ·Υ πουρ

γικόν Συμβούλιον. Έξ αuτων, ί:ργα 75 εκατ. δρχ. άναφερό
μενα εiς τό κυρίως ύδραγωγείον ανέλαβε νά εκτελέση ή 

Κοινοπραξία των Έταιριων. 

»Τά ί:ργα θά ανέλθουν εiς τό ποσόν των 170 εκατ. δρχ. 
διότι: α) Ποσόν 25 εκατ. δρχ. θά καταβληθη συμφώνως τij 
συμβάσει εiς τήν Κοινοπραξίαν λόγω αναθεωρήσεων των 

τιμων (30%). β) Ποσόν 13 εκατ. δρχ. καταβάλλεται διά 
μετατροπήν τμήματος του ύδραγωγείου άπό aνοικτόν άγω

γόν εiς κλειστόν τοιουτον (σωληνωτόν) καί γ) Ποσόν δρχ. 

11 έκατ. διά βελτίωσιν του εργου καί διά πρόσθετα ί:ργα 

εκτελεσθέντα λόγω της aνομβρίας καί του κινδύνου νά 

μείνη ή πρωτεύουσα άνευ ϋδατος. 

»5. Τά φράγματα 'Αξιου, 'Αλιάκμονος καί 'Αχελώου 
. εμελετήθησαν ύπό της aμερικανικης τεχνικης εταιρείας 
«Knappan - Tippetts - Abbett» τό !:τος 1951 καί εξετελέ

σθησαν ύπό τήν ί:μεσον εποπτείαν της εν λόγφ 'Εταιρίας. 

»Οί aρχικοί προϋπολογισμοί των ί:ργων τούτων, βάσει 

των όποίων καί εδημοπρατήθησαν κατά τάς aρχάς του 

ετούς 1954, !:χουν ώς κάτωθι: 
Φράγμα 'Αξιου δρχ. 31.000.000 

» 'Αλιάκμονος δρχ . 24.000.000 
» 'Αχελώου δρχ. 43.250.000 

>>Τά aνωτέρω ί:ργα έδημοπρατήθησαν κατά τό aπολο

γιστικόν σύστημα, καθ' δσον ταυτα, ώς εκ της φύσεώς των 

δέν ήτο δυνατόν νά τιμολογηθουν ώς πρός τάς εργασίας 

θεμελιώσεως, των όποίων ή εκτασις καί τό κόστος εξηρτa

το εκ των δυσχερειων, αϊτινες θά aντιμετωπίζοντο κατά 

τήν θεμελίωσίν των. Ή δαπάνη των ί:ργων τούτων !:χει ώς 

κάτωθι: 

Φράγμα 'Αξιου 85 έκατ. ύπέρβ. 175% 
>> 'Αλιάκμονος 36 εκατ. ύπέρβ. 33% 
>> 'Αχελώου 58 εκατ. ύπέρβ. 26% 

>>'Εκ των άνωτέρω προκύ~tτει δτι σημαντική ύπέρβασις 

παρατηρείται μόνον εiς τό φράγμα του 'Αξιου καί τουτο, 

διότι κατά τήν θεμελίωσίν του επί μήκους 1000 μέτρων 
άντιμετωπίσθησαν εξαιρετικαί δυσχέρεια ι διά τήν aσφαλη 

θεμελίωσιν, ή όποία συνετελέσθη έντός της άμμοαργιλώ

δους κοίτης του ποταμου, διαρρεομένης ύπό &φθόνων ύπο

γείων ύδάτων, γεγονός δπερ επροκάλεσε σοβαρωτάτην αϋ

ξησιν των ύπό του aρχικου προϋπολογισμου προβλεφθει

σων εργασιων θεμελιώσεως. 

>>'Εκτός των ώς άνωτέρω δικαιολογημένων ύπερβάσε

ων της θεμελιώσεως, ελαβε χώραν καί έτέρα σημαντική 

ύπέρβασις, άνερχομένη περί τά 9.000.000 δρχ. , ijτις όφεί

λεται εiς τήν aντικατάστασιν των εν τφ προϋπολογισμφ 

προβλεπομένων 38.500 φυσικων όγκολίθων επενδύσεως 
του εκχειλιστου aσφαλείας διά τεχνητων τοιούτων εκ σκυ

ροδέματος όγκου 26.800 κυβ. μέτρων, λόγω του δτι τό εiς 
aπόστασιν 45 χλμ. aπό του φράγματος προβλεφθέν λατο
μείον Ν. Φιλαδελφείας διά τήν εξαγωγήν φυσικων όγκολί

θων βάρους 2 τόνων aπεδείχθη aκατάλληλον διά τήν aπό
δοσιν τοιούτου μεγέθους όγκολίθων. 

»Ή κυμαινομένη, aπό 26-33%, ύπέρβασις δαπάνης 

δλων των φραγμάτων δέον νά aποδοθη κατά τό πλείστον 

εiς τήν μεσολαβήσασαν αϋξησιν των βασικων τιμων ήμε

ρομισθίων καί ύλικων (τσιμέντου, σιδήρου, ξυλείας, καυ

σίμων) κατά τό τετραετές διάστημα της διαρκείας των ερ

γων, ίiτινα τυγχάνουσι μνημειώδη διά τήν χώραν μας . 

>>·Η Κυβέρνησις είναι ύπερήφανος διά τήν επιτυχη καί 

άσφαλη εκτέλεσιν εργων τοιαύτης σημασίας, τό πρωτον 

εkτελουμένων εν τij χώρ~, επί των όποίων βασίζεται κατά 
μεγάλο ποσοστόν ή βελτίωσις του βιοτικου επιπέδου του 

λαου διά της aξιοποιήσεως των μεγαλυτέρων πεδιάδων αu

της, ών ή aρδευθησομένη εκτασις ύπερβαίνει τό 1.000.000 
στρέμματα». 

τέλος, δ Γ. Ράλλης άντιπαρέθεσε τίς ύπερβάσεις 

στά πρόσφατα εργα τfjς Κυβερνήσεως μέ τίς άντί

στοιχες πού παρατηρήθηκαν «έκ των iδίων άκριβώς 

λόγων» στήν περίοδο Κυβερνήσεων του Κέντρου. 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

' Η Α ΤΕ, μέ σκοπό νά καλύψει τίς άνάγκες τ,& ν 
κτηνοτρόφων, έξαγγέλλει τήν εναρξη έφαρμογfjς νέ

ου συστήματος εγκαιρης χρηματοδοτήσεώς τους, 

καθώς καί άλλα εuεργετικά μέτρα. Εiδικότερα, προ

κειμένου νά συντελέσει στήν άποφασιστικότερη 

ένίσχυση τfjς κτηνοτροφίας, θά διαθέσει 250-300 
έκατ. δρχ. - άνεξάρτητα άπό τήν παρεχόμενη κρα

τική ένίσχυση - γιά τήν προμήθεια ζωοτροφών. 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών του Σουδάν, μέ τήν 

εuκαιρία έπισκέψεώς του στήν 'Ελλάδα, έπισκέπτε

ται στό Πολιτικό Γραφείο καί εχει συνομιλία μέ τόν 

Κ. Καραμανλή πάνω σέ θέματα πού συνδέονται μέ τίς 

σχέσεις των δύο χωρών. 

2 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Μέ σκοπό τήν ευρυτερη χρηματοδότηση τfjς 

έθνικfjς οiκονομίας, δ ύπουργός Συντονισμοί> έξαγ

γέλλει τήν ένίσχυση τfjς «έλευθέρας πρωτοβουλίας» 

των Τραπεζών. 

Συγκεκριμένα, μετά τή μείωση του έπιτοκίου καί 

τήν αϋξηση των τραπεζικών καταθέσεων, ένισχύθη

καν οί προϋποθέσεις γιά τήν παραπέρα χαλάρωση 

των περιορισμών στή χρηματοδότηση τfjς παραγω-
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γfjς καί τών εξαγωγών. 'Η Νομισματική 'Επιτροπή, 

ύπό τήν προεδρία τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, άνα

κοίνωσε σειρά άποφάσεων μέ σκοπό τή βαθμιαία 

άποκατάσταση άπόλυτα όμαλών συνθηκών στή λει

τουργία τοϋ τραπεζικοϋ συστήματος. Ειδικότερα, 

προβλέφθηκε ή κατάργηση τfjς δεσμεύσεως τοϋ 33% 
τών έκάστοτε διαθέσιμων ,τών Τραπεζών, πού προο

ριζόταν γιά τή χρηματοδότηση τών εξαγωγών, τοϋ 

καπνεμπορίου, τfjς βιοτεχνίας καί τfjς βιομηχανίας, 

ή παροχή στίς εμπορικές Τράπεζες πλήρους ελευθε

ρίας γιά τή χρηματοδότηση τών τομέων αύτών τfjς 

εθνικfjς οίκονομίας καί, συγχρόνως, ό περιορισμός 

τών δικαιοδοσιών τfjς Ύποεπιτροπfjς Πιστώσεων 

τfjς Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος καί, γενικά, τfjς εξαρτή

σεως τών εμπορικών Τραπεζών άπό τήν Τράπεζα τfjς 

' Ελλάδος. 

Στή γενικότερη σημασία τών νέων ρυθμίσεων 

άναφέρεται μεταγενέστερη εγκυρη μελέτη: 

<Πό σύστημα ποσοτικών καί ποιοτικών ελέγχων στή 

χρηματοδότηση μέσω των εμπορικών τραπεζών προσαρμό

στηκε μέ διαδοχικές ρυθμίσεις στίς γενικές επιδιώξεις τfjς 

οiκονομικfjς πολιτικfjς καί στήν δλη εξέλιξη τfjς οiκονο

μικfjς δραστηριότητας. 

))Στήν aρχή τfjς δεκαετίας ίσχυε ή ύποχρέωση γιά τίς 

εμπορικές τράπεζες νά δεσμεύουν, γιά τή χορήγηση δα

νείων μέσης καί μακράς προθεσμίας καί κατά κύριο λόγο 

γιά νέο παραγωγικό εξοπλισμό καί τήν ανανέωση ή τήν 

επέκταση εξοπλισμοϋ πού ύπfjρχε, ποσοστό 33% aπό τήν 
αϋξηση των καταθέσεων πού συγκέντρωναν, ως ενα όρισμέ

νο aνώτατο δριο. 

))Μέ aπόφαση τfjς Νομισματικfjς Έπιτροπfjς τοϋ 'Ιου

λίου ι 957 ή δέσμευση διαμορφώθηκε ώς έξfjς: Οί τρείς 
μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες επρεπε νά επενδύουν σέ 

μακροπρόθεσμα δάνεια γιά εκσυγχρονισμό ή επέκταση 

παραγωγικών επενδύσεων ποσοστό 30% aπό τήν αϋξηση 
των καταθέσεών τους ως πού νά φτάσουν οί χορηγήσεις 

αύτές σέ ποσό ίσο μέ τό ι 0% τοϋ συνόλου τών καταθέσεών 
τους σέ δραχμές . Στήν περίπτωση πού αύτό τό ποσό ή ενα 

τμfjμα του δέν θά εlχε χρησιμοποιηθεί γιά δ,τι προοριζό

ταν, επρεπε νά τό καταθέτουν στήν Τράπεζα τfjς 'Ελλάδος 

μέ επιτόκιο 5%. Μέ νεώτερες aποφάσεις τfjς Νομισματικfjς 
'Επιτροπfjς τό μέτρο αύτό επεκτάθηκε ϋστερα καί στίς άλ

λες εμπορικές τράπεζες, ενω συγχρόνως τροποποιήθηκαν 

καί τά σχετικά ποσοστά. 

)) 'Αξιοσημείωτη μεταρρύθμιση στούς τραπεζικούς κα
νόνες ήταν ή κατάργηση τοϋ προληπτικοϋ ποιοτικοϋ 

ελέγχου γιά τίς περισσότερες aπό τίς χορηγήσεις δανείων 

προθεσμίας μέχρι τρία χρόνια . ' ο προληπτικός ελεγχος 

aπό τή Νομισματική 'Επιτροπή καί τήν Τράπεζα τfjς 'Ελ

λάδος μεταβιβάστηκε στίς εμπορικές τράπεζες. 'Αλλά τό 

μέτρο συνδυάστηκε μέ τήν ϊδρυση τfjς Κεντρικfjς 'Υ πηρε

σίας Παρακολουθήσεως Τραπεζικών Χορηγήσεων, πού θά 

συγκέντρωνε τά στοιχεία τών τραπεζικών χορηγήσεων 

πρός τήν κάθε επιχείρηση. 'Η συγκέντρωση τών στοιχεί

ων αύτών εδινε στίς νομισματικές aρχές τή δυνατότητα νά 

εχουν μιά πλήρη εiκόνα τfjς πιστοληπτικfjς ίκανότητας 

καί τfjς γενικfjς οίκονομικfjς καταστάσεως κάθε δανειζό-

μενης επιχειρήσεως, καί γενικώς βοήθησε στήν προσπά

θεια εντοπισμοϋ τών τάσεων καί μεταβολών στίς πιστωτι

κές σχέσεις 177 • 

2 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Μέ άφορμή βρετανικό δημοσίευμα, ότι, δfjθεν, ή 

Σοβιετική 'Ένωση συζήτησε μέ τή Γιουγκοσλαβία 

τή δημιουργία άνεξάρτητου <ψακεδονικοϋ Κράτουρ), 

στό όποίο θά ενσωματωνόταν καί ή έλληνική Μακε

δονία, ό Κ. Καραμανλfjς εκαμε τήν άκόλουθη δήλω

ση : 

«'Επί του θέματος τούτου ή Κυβέρνησις ούδεμίαν 

εχει πληροφορίαν. Άποκλείομεν τό ένδεχόμενον 

τής συμμετοχής τής φίλης Γιουγκοσλαβίας είς τοιού

του είδους συζητήσεις. Πάντως, aν τοιαvται έyένον

το, θά ελαβον χώραν μεταξύ άνθρώπων στερουμένων 

ρεαλισμού καί άyνοούντων τήν άποφασιστικότητα 

μέ τήν όποίαν ή 'Ελλάς, ύπό οίασδήποτε συνθήκας, 

θά άντιμετώπιζεν έν τοιούτον ένδεχόμενον)). 

Παράλληλα, επίσημοι κύκλοι τοϋ Βελιγραδίου 

διέψευσαν μέ ά'}'ανάκτηση τίς σχετικές πληροφορί

ες, οί όποίες - κατά τήν άποψή τους - διοχετεύτη

καν σκόπιμα, μέ σκοπό νά δημιουργηθεί σύγχυση 

καί νά διαταραχτοϋν οί έλληνογιουγκοσλαβικές σχέ

σεις. Οί φfjμες αύτές -τονίστηκε- συμπίπτουν, όχι 

τυχαία, μέ τή θετική σοβιετική στάση ύπέρ τfjς έλ

ληνικfjς προσφυγfjς γιά τό Κυπριακό. 'Εξάλλου 

-κατέληξαν- τόσο ή γιουγκοσλαβική όσο καί ή 

σοβιετική πλευρά εχουν δηλώσει επίσημα ότι άνα

γνωρίζουν, χωρίς όποιαδήποτε επιφύλαξη, τά κυρι

αρχικά δικαιώματα τfjς 'Ελλάδος στήν έλληνική 

Μακεδονία καί εγγυώνται τήν άκεραιότητά της . 

5 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

' Ο πρέσβης τfjς 'Ελλάδος στήν n Αγκυρα, Γ. Πε

σμαζόγλου, κομιστής μηνύματος τοϋ προέδρου τfjς 

Τουρκικfjς L,\ημοκρατίας πρός τό βασιλέα Παϋλο, 

γίνεται δεκτός, εύθύς μετά τήν άφιξή του στήν ' Αθή

να, άπό τόν Κ. Καραμανλfj, τόν όποίο καί ενημερώ

νει γιά τίς θέσεις τfjς 'Άγκυρας πάνω στό θέμα τfjς 

Κύπρου. Συγκεκριμένα, διεβίβασε στόν πρωθυπουρ

γό τήν άποψη τών Τούρκων ίθυνόντων ότι τό Κυπρι

ακό εlναι τό μόνο ζήτημα πού δηλητηριάζει τίς σχέ

σεις τών δύο χωρών, τήν επιθυμία τους νά άποκατα

σταθεί ή διμερής ελληνοτουρκική συνεργασία, άλλά 

καί τόν προσανατολισμό τους ύπέρ τfjς διχοτομικfjς 

λύσεως. 'Α ναφέρθηκε άκόμη στό μετριοπαθfj τόνο 

τοϋ τουρκικοϋ τύπου σέ σχέση μέ τά διμερfj θέματα 

καί στήν άπόφαση τfjς n Αγκυρας νά καταβάλει άμε

σα τίς άποζημιώσεις γιά τά γεγονότα τοϋ Σεπτεμβρί

ου 1955. 
Μετά τή συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλfj, 
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καθώς καί μέ τόν Ε. 'Αβέρωφ, ό Γ. Πεσμαζόγλου 

έπισκέφθηκε τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ό όποίος 

καί τόν συνεχάρη γιά τή στάση του κατά τίς συζητή

σεις μέ έκπροσώπους τijς τουρκικής Κυβερνήσεως. 

«Μετά μακράν συζήτησιν - έπισημαίνει στά aπο

μνημονεύματά του - κατελήξαμεν εις τό συμπέρα

σμα δτι ή λύσις, ή όποία θά fιτο δυνατόν νά γίνη 

aποδεκτή aπό τήν 'Αγγλίαν καί τήν Τουρκίαν, θά 

fιτο ή χορήγησις πλήρους ανεξαρτησίας εις τούς 

Κυπρίους ύπό φιλελεύθερον σύνταγμα» 178• 

7 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1957 

Μετά aπό διαβουλεύσεις ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέ

ρωφ, aπορρίπτει, μέ ύπόμνημα πού έπέδωσε στό Βρε

τανό πρεσβευτή, τή συμμετοχή τής 'Ελλάδος σέ νέα 

Τριμερή Διάσκεψη στήν 'Αθήνα γιά τό κυπριακό 

ζήτημα. 'Η πρόταση είχε ύποβληθεί aπό τή βρετα

νική Κυβέρνηση μέ τή σύμφωνη γνώμη τijς Τουρκί

ας, τών ΗΠΑ, καθώς καί του γενικου γραμματέα του 

ΝΑΤΟ, Π.-Α. Σπάακ, στίς 3 Αυγούστου. 
Ειδικότερα, ό Ε. 'Αβέρωφ καθόρισε ώς aκραίο 

σημείο ύποχωρήσεως τής έλληνικής πλευράς τήν 

αναγνώριση ανεξαρτησίας ή αυτονομίας μέ δικαίω

μα αυτοδιαθέσεως σέ ένιαία βάση, μετά τήν πάροδο 

δεκαετίας. Προκειμένου, έξάλλου, νά περιστείλει τή 

βρετανική διάθεση γιά τή σύγκληση συνδιασκέψε

ως, αναφέρθηκε στήν ανάγκη συμμετοχής σέ ένδεχό

μενη πολυμερή συνάντηση καί τών Κρατών τής ανα

τολικής Μεσογείου. Σέ κάθε περίπτωση, σύμφωνα μέ 

τήν σταθερή έλληνική άποψη, πρίν aπό τήν οργά

νωση μιίiς διεθνους συνόδου, θά όφειλε νά εχει έπι

τευχθεί σύγκλιση aπόψεων μεταξύ των ένδιαφερομέ

νων μερών μέσω μυστικών διπλωματικών διαβουλεύ

σεων. 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

'Ο Κ . Καραμανλής έπισκέπτεται τήν 'Αρχιεπι

σκοπή 'Αθηνών καί συγχαίρει τό νέο πρωθιεράρχη, 

Θεόκλητο. Μέ τήν ευκαιρία αυτή, διαβεβαίωσε τόν 

'Αρχιεπίσκοπο γιά τό ένδιαφέρον καί τή συμπαρά

σταση τής Κυβερνήσεως στήν προσπάθεια γιά τήν 

έξύψωση του κύρους τής 'Εκκλησίας καί τήν έπίλυ

ση τών έκκλησιαστικών θεμάτων. 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Σέ έκτέλεση σχετικών κυβερνητικών aποφάσεων, 

καί μετά aπό ύπόδειξη του πρωθυπουργου νά ψηφι

στουν τό ταχύτερο, ό ύπουργός 'Εργασίας, Λ. 

Μπουρνιάς, καταθέτει στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδο

τήσεως σχέδια Ν. Δ . πού aφορουν τήν ίκανοποίηση 
σειράς έργατικών αιτημάτων. Τό σχετικό δημοσιο-

γραφικό δελτίο αναφέρει, ειδικότερα, τά έξής: 

Διά κατατεθέντος σχεδίου Ν. Δ. κατοχυροuνται αί διά 

της 2/ ι956 διαιτητικής άποφάσεως χορηγηθείσαι αυξή
σεις καί έπί τών πράγματι καταβαλλομένων εiς τούς μι

σθωτούς άποδοχών aπό 24ης 'Ιανουαρίου ι 956 καί η χορή
γησις 5 ημερομισθίων κατ' ετος διά τάς καθοριζομένας 
ύπ' αυτης έξαιρεσίμους ημέρας Χριστουγέννων, 25ης 

Μαρτίου, Δευτέρας του Πάσχα, ιης Μαίου καί 28ης 

'Οκτωβρίου . Οί μισθωτοί οί aπασχολούμενοι κατά τάς 

Κυριακάς καί τάς άνωτέρω έξαιρεσίμους άργίας δικαιούν

ται προσαυξήσεως του ημερομισθίου των κατά 75%. 'Ερ
γοδόται aρνούμενοι τήν χορήγησιν εiς τούς μισθωτούς των 

τής νομίμου κατ' ετος άδείας ύποχρεοuνται δπως, liμα τij 

λήξει του ετους καί μετά προηγουμένην διαπίστωσιν τής 

παραλείψεως ταύτης ύπό του ύπουργείου 'Εργασίας, νά 

καταβάλουν τάς aντιστοίχους aποδοχάς τών ημερών aδεί

ας ηυξημένας κατά 100%. 
Συντέμνονται εiς τό ijμισυ αί όριζόμεναι ύπό του νόμου 

3239/ 55 προθεσμίαι διαρκείας τής διαιτητικής διαδικασί
ας. Περιορίζεται τό δικαίωμα τών ύπουργών Συντονισμού 

καί 'Εργασίας δπως μ ή έγκρίνουν συλλογικάς συμβάσεις 

η διαιτητικάς aποφάσεις, όσάκις τά ποσοστά τών αυξήσε

ων δέν ύπερβαίνουν τά 3% καί έπί πλέον παρήλθε τουλάχι
στον ετος aπό τής τελευταίας αυξήσεως . Καταργείται τό 

συμβούλιον έργασίας καί αί άρμοδιότητές του περιέρχον

ται εiς τό έθνικόν γνωμοδοτικόν συμβούλιον κοινωνικής 

πολιτικής, τό όποίον ανασυγκροτείται. Καταγγελία συλ

λογικής συμβάσεως έργασίας άορίστου χρόνου δέν έπιτρέ

πεται πρό τής παρόδου έξαμήνου τουλάχιστον aπό τής 

έφαρμογής της . 

Ή διάταξις του Α. Ν. ι933 / ι95ι, διά τής όποίας πα

ρακρατοuνται αί άποδοχαί τών ημερών aπεργίας περιορί

ζεται μόνον εiς τό προσωπικόν τών Τραπεζών 'Αγροτικής 

καί : Ελλάδος . Διά τάς λοιπάς Τραπέζας καί έπιχειρήσεις 

κοινής ώφελείας παρέχεται η ευχέρεια δπως ρυθμίζουν τό 

θέμα τούτο βάσει τής κειμένης νομοθεσίας. 

Δι' ίiλλης διατάξεως παρέχεται η ευχέρεια εiς τόν 

'Οργανισμόν 'Εργατικής Κατοικίας δπως διαθέτη ποσο

στόν μέχρι 30% του έτησίου προϋπολογισμού δαπανών του 
πρός aνέγερσιν έργατικών κατοικιών διά του συστήματος 

της αυτοστεγάσεως . Καταργοuνται η μηνιαία εiσφορά τών 

έργαζομένων καί η εiσφορά έκ του ι Ι 6 τών έσόδων τών 
έπικουρικών ταμείων ύπέρ του όργανισμοu έργατικης κα

τοικίας γενικευομένης τής τοιαύτης έξ ι% έπί τών άποδο

χών των. 'Επιβάλλεται ύπέρ τής 'Εργατικής 'Εστίας εi

σφορά τών έργαζομένων ϊση πρός ενα ημερομίσθιον ανει

δικεύτου έργάτου η έργατρίας η μαθητευομένου, άναλόγως 

του ϋψους τών aποδοχών καί του φύλου του μισθωτοί>, πα

ρακρατουμένη έκ του δώρου τών Χριστουγέννων, καταρ

γείται δέ η iσχύουσα μηνιαία εiσφορά. ' Εκ τής εiσπρα

χθησομένης ύπό τής 'Εργατικής 'Εστίας κατ' ετος εiσφο

ράς, τό ι ι 5 αυτής παραμένει ώς aποθεματικόν, δυνάμενον 

νά διατεθή δι' άποφάσεως του ύπουργοu 'Εργασίας ύπέρ 

γενικωτέρων σκοπών καί μέσω τών έργατοϋπαλλήλων η 

συνδικαλιστικής δράσεως, προστασίας η άναπτύξεως έρ

γατοϋπαλληλικών εκδηλώσεων καί παρακολουθήσεως καί 

μελέτης τής εξελίξεως του συνδικαλισμού. 

Δι' ίiλλου σχεδίου Ν .Δ. όρίζεται δτι επιχειρήσεις, εκ-
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μεταλλεύσεις η έργασίαι aπασχολοϋσαι προσωπικόν με

γαλύτερον των 70 aτόμων, ύποχρεοϋνται δπως καταρτί
σουν κανονισμόν έργασίας, ρυθμίζοντα τάς σχέσεις έργο

δοτων καί προσωπικοϋ. Διά τήν κατάρτισιν καί ύποβολήν 

πρός κύρωσιν των κανονισμων τούτων έργασίας παρέχεται 

6μηνος προθεσμία aπό τής Ισχύος τοϋ νόμου, μ ή δυναμένη 

νά παραταθή πέραν των 12 μηνων aπό τής λήξεώς της. 
Δι' Ciλλης διατάξεως προβλέπεται ή δυνατότης καθο

ρισμοϋ δι, ύπουργικων aποφάσεων aνωτάτου δ ρ ίου βά

ρους των μεταφερομένων δεμάτων η πραγμάτων, ύπό των 

φορτοεκφορτωτων. Λαμβάνεται πρόνοια διά τήν εξοδον έκ 

των έπιχειρήσεων των ύπερηλίκων iδιωτικων ύπαλλήλων . 

'Εφ' δσον συμπληροϋν τάς πρός χορήγησιν πλήρους συν

τάξεως γήρατος προϋποθέσεις, θά δύνανται νά aποχωροϋν 

η ν' aπομακρύνωνται ύπό τοϋ έργοδότου, λαμβάνοντες οί 

μέν έπικουρικως ησφαλισμένοι τά 40% οί δέ μ ή ησφαλισμέ
νοι έπικουρικως τά 50% τής νομίμου aποζημιώσεως. 

Δι' Ciλλου νομοσχεδίου δρίζεται δτι οί ηλεκτροτεχνί

ται, ραδιοτεχνίται, περιελικταί έν γένει καί ηλεκτροσυγ

κολληταί θεωροϋνται ύπάλληλοι, καθώς καί οί θερμασταί 
καί άρχιθερμασταί ξηρiiς . 

Διά τετάρτου σχεδίου Ν.Δ . τροποποιείται ή νομοθεσία 

περί έπεξεργασίας φύλλων καπνοϋ καί ταμείου aσφαλίσε

ως καπνεργατων, καταργουμένου τοϋ εiδικοϋ λογαριασμοϋ 

aποζημιώσεως των συνταξιούχων τοϋ ΤΑΚ 179 • 

Σέ δηλώσεις του, κατά τήν κατάθεση τών σχεδίων 

Ν .Δ. ό ύπουργός 'Εργασίας ύπογράμμισε δτι θά επα

κολουθήσουν καί άλλα νομοθετήματα rοστε νά όλο

κληρωθεί ή έργατική πολιτική τής Κυβερνήσεως, μέ 

στόχο τή βελτίωση τ& ν δρω ν έργασίας. 

Τά νομοσχέδια ψηφίστηκαν καί ελαβαν ό:ρ . Ν . Δ. 

3789, 3755, 3763/ 57 180• 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

'Ανακοινώνεται ή έκτέλεση, στή διάρκεια τοϋ 

ετους, σειράς λιμενικών εργων μέ δαπάνη των οiκεί

ων λιμενικών ταμείων. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται νά έκτελεστοϋν εργα 

συνολικής aξίας 106.171.500 δρχ. στούς λιμένες 

Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, Καλαμών, • Ηρα
κλείου, Κατακώλου, Καβάλας, Χαλκίδας, 'Ύδρας, 

Κορώνη ς, Γυθείου, ·Ερμιονίδας, 'Αλιβερίου, 'Ω ρε

ων, Μυκόνου, Βόνιτσας, Λευκάδας, 'Έβρου, Κύμης, 

Τήνου, Κυλήνης, Θήρας, Δρυοπίδας, • Ηγουμενί

τσας, Σύρου, Πάργας, Λήμνου, Λέσβου, Παξών, 

·Αγίου Κηρύκου, Κερκύρας, Πυθαγορείου Σάμου, 

Βαθέος, Ναυπάκτου, Καρλόβασι, Σητείας, Κυθήρων, 

Αiτωλικοϋ, 'Αμοργοϋ, σέ διάφορους λιμένες τής 

Δωδεκανήσου, "Αρτας, 'Ιτέας, Λεωνιδίου, 'Ωρωποϋ, 

'Άνδρου, Νάξου, Μαρμαρίου Εύβοίας, Σπετσών, 

Ραφήνας, Μαραθουπόλεως, Μαραθοκάμπου Σάμου, 

Χανίων, Ζακύνθου καί 'Αργοστολίου. 

9 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Σέ σύσκεψη τής κυβερνητικής Οiκονομικής 'Ε πι-

τροπής, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, όρίζε

ται ή τιμή aσφαλείας τής κορινθιακής σταφίδας σέ 

7,60 δραχμές, ή όποία καί είναι- δπως ύπογραμμί

ζεται - κατά 125% aνώτερη τής τιμής aσφαλείας 
τοϋ ετους 1952. Ή σχετική ανακοίνωση ό:ναφέρει 
δτι «ή τιμή εύρίσκεται εiς τό ό:νώτερον δυνατόν έπί

πεδον, εiς τό όποίον ηδύνατο νά καθορισθή έν δψει 

τοϋ ϋψους τής παραγωγής σταφίδος καί τών συνθη

κών τής διεθνοϋς ό:γορ<'iς». Καί καταλήγει ή κυβερ

νητική ανακοίνωση: 

«'Η Κυβέρνησις εκρινεν δτι ή μικρά μείωσις τής τιμής 

άσφαλείας έν σχέσει μέ τό παρελθόν ετος ήτο άπολύτως 

έπιβεβλημένη, διότι έφθάσαμεν εiς έπίπεδον παραγωγής, 

τό δποίον έπιβάλλει τήν αϋξησιν τής συναγωνιστι!}ής ίκα

νότητος τοϋ προϊόντος εiς τόν μέγιστον βαθμόν, ωστε νά 

έπιτευχθή διεύρυνσις των έξαγωγων καί πρός τάς κλασικάς 

άγοράς τοϋ προϊόντος, άλλά καί πρός νέας τοιαύτας» . 

"Η δη, έξάλλου, μέ aπόφαση τής 'Επιτροπής, 

στίς 5 'Ιουλίου, ή τιμή aσφαλείας τής σουλτανίνας 
είχε όριστεί σέ 8 δραχμές τήν όκά, aνώτερη κατά 
100% aπό τήν aντίστοιχη τοϋ 1952. 'Υπολογίζεται 
δτι ήι νέα έσοδεία είναι κατά 40% aνώτερη τής aντί
στοιχης τοϋ προηγούμενου ετους, ένώ ή ποσότητα 

πού θά συγκεντρωθεί έγγίζει τούς 10.000 τόνους. 

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

'Απεβίωσε ό εγκριτος δημοσιογράφος Δημήτρι

ος Λαμπράκης. 

'Ο Κ. Καραμανλής, εύθύς μετά τήν ό:ναγγελία 

τοϋ θλιβεροϋ γεγονότος, εκαμε τήν ακόλουθη δήλω

ση: 

«'Ο αΙφνίδιος θάνατος του Δημητρίου Ααμπράκη 

δημιουργεί μέγα κενόν. 'Η άδρά καί Ισχυρά προσω

πικότης του fίσκησε έπί πολλάς δεκαετηρίδας βαθεί

αν έπίδρασιν έπί τfjς έξελίξεως τών πολιτικών μας 

πραγμάτων. 'Όσοι τόν έγνώρισαν έκ του σύνεγγυς 

δέν θά λησμονήσουν τά ψυχικά καί πνευματικά του 

χαρίσματα, τήν οξύνοιάν του καί τήν βαθείαν του 

γνώσιν τών έλληνικών πραγμάτων. 

» Άπευθύνομεν πρός τήν οlκογένειαν καί τούς 
συνεργάτας του εΙλικρινή συλλυπητήριω>. 

. ο πρωθυπουργός, ό:φοϋ επισκέφθηκε καί συλλυ
πήθηκε τήν οiκογένεια τοϋ Δημητρίου Λαμπράκη, 

παρέστη στήν κηδεία του επικεφαλής πολλών μελών 

τής Κυβερνήσεως. 

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Λίγες ήμέρες μετά τήν έξαγγελία τής κυβερνητι

κής aποφάσεως γιά τή χαλάρωση των περιορισμών 

σέ σχέση μέ τή χρηματοδότηση τής παραγωγής καί 

τών έξαγωγών, ό διοικητής τής Τραπέζης τής • Ελλά-
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δος, Ξ. Ζολώτας, άναπτύσσει στούς άντιπροσώπους 

του τύπου τήν πιστωτική πολιτική στά πλαίσια τής 

γενικότερης προσπάθειας γιά τήν παραγωγική άνά

πτυξη . Μετά τή συνεχή αύξηση τών καταθέσεων 

-ύποστήριζε- οί Τράπεζες εχουν πλέον τήν aνεση 

νά χρηματοδοτήσουν τίς τρέχουσες άνάγκες τής οi

κονομίας. 'Ήδη, η Νομισματική 'Επιτροπή κατάρ

γησε τούς περιορισμούς, οί δποίοι είχαν σκοπό νά 

εξασφαλίσουν τά άναγκαία κεφάλαια γιά τή χρημα

τοδότηση τών εξαγωγών, τής βιοτεχνίας καί των με

. σοπροθέσμων άναγκών τής βιομηχανίας. Οί εμπορι
κές Τράπεζες όφείλουν, άπό τή στιγμή αύτή, προκει-

μένου νά άνταποκριθουν στόν κοινωνικό τους ρόλο, 

νά επενδύσουν τά διαθέσιμά τους σέ μακροπρόθε

σμες βιομηχανικές τοποθετήσεις μέ στόχο τήν αύ

ξηση τής παραγωγής. 

Στή συνέχεια, δ Ξ. Ζολώτας, άφου άνέλυσε τήν 

πιστωτική πολιτική, άνήγγειλε τήν επικείμενη, μετά 

άπό λίγους μήνες, νέα μείωση του επιτοκίου τών κα

ταθέσεων, ώστε νά ύπάρξει φθηνό χρήμα χάριν τής 

παραγωγής. Τέλος, επιβεβαίωσε τήν aριστη κατά

σταση τής 'Εθνικής Τράπεζας, η όποία, όχι μόνο δέν 

εχει πλέον ελλείμματα, άλλά καί θά διανείμει, στή 

διάρκεια του τρέχοντος ετους μέρισμα. 

'Αναλυτικά, τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο 

άναφέρει: 

'Εν άρχft, ό κ. Ζολώτας, εδωσεν εiς τούς οικονομικούς 

συντάκτας άντίτυπον τής μόλις κυκλοφορησάσης άνασκο

πήσεως τής έλληνικής οiκονομίας διά τήν διετίαν 1955-56, 
ή όποία συνετάγη ύπό τής Διευθύνσεως Μελετών τής Τρα

πέζης. 'Επί ττi εuκαιρί~ αuτ1j άνεκοίνωσεν δτι καταβάλλε

ται συνεχής προσπάθεια δπως αί έκδόσεις αuταί τής Τραπέ

ζης καταστοί>ν πυκνότεραι καί πλέον ένήμεροι έν σχέσει 

πρός τάς οiκονομικάς έξελίξεις τοi) τόπου. '0 Κ. διοικητής 
παρετήρησεν δτι, δπως προκύπτει άπό τά στοιχεία καί τήν 

άνάλυσιν τής εκθέσεως αuτής, μολονότι ή πορεία τής Ι:λ

ληνικής οiκονομίας είναι έν γένει ίκανοποιητική, έν τού

τοις επιβάλλεται περαιτέρω συστηματοποίησις καί εντα

σις τών προσπαθειών διά τήν ώργανωμένην προώθησιν τής 

παραγωγικής άναπτύξεως τής χώρας, iδίως έν όψει τών 

γνωστών γενικωτέρων διεθνών οικονομικών έξελίξεων. 

'Εν συνεχεί~, ό κ. διοικητής άπήντησεν εiς ύποβλη

θείσας έκ μέρους τών δημοσιογράφων /:ρωτήσεις έπί τής 

τελευταίας άποφάσεως τής Νομισματικής 'Επιτροπής καί 

γενικώτερον έπί τής νομισματικής καί πιστωτικής πολιτι

κής. Οϋτω, ό κ. Ζολώτας, έξήρε τό πραγματοποιούμενον 

διά τής τελευταίας άποφάσεως άξιόλογον βήμα πρός τήν 

άποκατάστασιν πλήρους δμαλότητος εiς τήν λειτουργίαν 

του τραπεζικοί> συστήματος. Αί Τράπεζαι, είπεν δ κ. διοι

κητής, άποκτοί>ν πλέον τήν εuχέρειαν, άλλά καί τήν εuθύ

νην άναπτύξεως δημιουργικών πρωτοβουλιών, χρησιμο

ποιοί>σαι τά ύγιa διαθέσιμά των έκ καταθέσεων, δ ρυθμός 

αuξήσεως τών όποίων έξακολουθεί νά είναι λίαν ίκανο

ποιητικός. '0 Κ. διοικητής προσέθεσεν δτι τά άποτελέ
σματα τής πρώτης σειράς τών μέτρων, τά όποία έλήφθησαν 

άπό του 'Απριλίου 1956καί έντεί>θεν, κατέστησαν δυνατήν 

τήν έπίσπευσιν τής τελευταίας άποφάσεως. Πράγματι, ή 

άποκατάστασις τής εμπιστοσύνης του λαοί> πρός τό έθνι

κόν νόμισμα καί ή αϋξησις τών καταθέσεων έπέτρεψαν νά 

άποδοθή πλήρης σχεδόν έλευθερία καί πρωτοβουλία δρά

σεως εiς τάς έμπορικάς Τραπέζας, αί δποίαι καταβάλλουν 

έπιτυχή προσπάθειαν άναδιοργανώσεως καί προσαρμογής 

των πρός τά καθήκοντά των έν συσχετίσει πρός τάς οiκο

νομικάς έξελίξεις τοί> τόπου. '0 Κ. διοικητής παρετήρησεν 
δτι ή πρόοδος πρός άπλουστέρας μορφάς τραπεζικής όρ

γανώσεως διά τήν πληρεστέραν έξυπηρέτησιν τής οικονο

μικής άναπτύξεως θά είναι συνεχής καί θά πραγματοποιή

ται διά τής έφαρμογής μέτρων, τά όποία εχουν κατ' άρχήν 

μελετηθή. 'Η έφαρμογή τών μέτρων τούτων, δπως άπέδει

ξε καί ή τελευταία άπόφασις τής Ν .Ε . , έξαρτaται άπό τόν 

ρυθμόν άποδόσεως τών προηγηθέντων εiς τήν έφαρμογήν 

μέτρων καί έν συσχετίσει πρός τάς οiκονομικάς καί πιστω

τικάς έξελίξεις, τάς δποίας παρακολουθεί έκ του σύνεγγυς 

τό Κράτος καί ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος. "Ολα αuτά τά 

μέτρα, καθώς καί τά ήδη ύπό έπεξεργασίαν καί προετοιμα

σίαν, άποτελοί>ν εκδηλώσεις κατά στάδια προγραμματισμέ

νης καί συνεποί>ς πιστωτικής πολιτικής, μέ πρωταρχικόν 

σκοπόν τήν εξυπηρέτησιν τής γενικωτέρας οικονομικής 

πολιτικής καί εiδικώτερον τής παραγωγικής άναπτύξεως 

τής χώρας. 

'Απαντών εiιςσχετικάς έρωτήσεις, ό κ. διοικητής είπεν 

δτι τελευταίως ελέχθησαν πολλά περί τής έλλείψεως προ

γραμματισμένης πιστωτικής πολιτικής. Έν τούτοις, δπως 

προκύπτει έκ τών άνωτέρω, ή πιστωτική πολιτική l']σκήθη 

καί άσκείται έπ~ προδιαγεγραμμένου σχεδίου . Είς αuτό δέ 

όφείλεται καί ή συγκέντρωσις τών αποταμιεύσεων εiς τάς 

Τραπέζας καί περαιτέρω ή προώθησις τών άποταμιεύσεων 

αuτών εiς παραγωγικάς επενδύσεις . 

"Οταν, δμως, δμιλοί>μεν περί προγράμματος καί σχεδί

ου, συνέχισεν ό κ. διοικητής, γίνεται προφανώς κάποια 

σύγχυσις τουλάχιστον ώς πρός τά πιστωτικά ζητήματα. 

Διότι πρέπει νά εχωμεν ύπ' όψιν μας δτι ζώμεν εiς μίαν 

έλευθέραν δημοκρατικήν οiκονομίαν, είς τήν δποίαν τήν 

πρωτοβουλίαν καί εuθύνην διά παραγωγικάς επενδύσεις 

εχουν κατ' άρχήν αί ίδιωτικαί έπιχειρήσεις. Εiς τήν περί

πτωσιν αuτήν ή κρατική πρωτοβουλία καί επέμβασις συγ

κεντροί>ται εiς δύο ρόλους, οί όποίοι είναι βασικοί καί 

σκοπόν εχουν νά δημιουργήσουν τό ύπόβαθρον, τά πλαί

σια καί τό κλίμα διά μίαν γόνιμον &νάπτυξιν τής iδιωτικής 

παραγωγικής δραστηριότητας. Οί ρόλοι αuτοί του Κρά

τους είναι: ' 
Πρώτον, δ προγραμματισμός καί ή διενέργεια είς εuρυ

τέραν κλίμακα επενδύσεων οίκονομικής ύποδομής, δηλα

δή μεγάλων παραγωγικών εργων, τά όποία δέν δύνανται ή 

δέν είναι σκόπιμον νά άναληφθοί>ν ύπό ίδιωτών επιχειρη

ματιών. 'Η άποστολή του Κράτους εiς τόν τομέα αuτόν είς 

μίαν ύπανεπτυγμένην οiκονομίαν είναι θεμελιώδης, διότι 

θεμελιώδη είναι καί τά εργα τά όποία όφείλει νά έκτελέση 

τοί>το, καθόσον εύρίσκονται εiς τήν βάσιν τής οίκονομι

κής άναπτύξεως, δεδομένου δτι άνευ αuτών ουδεμία aξιό

λογος οικονομική πρόοδος είναι δυνατόν νά πραγματο

ποιηθή. Διά τοί>το τό Κράτος καί παρ' ήμίν εχει ύποχρέω

σιν νά έπισπεύση τήν όργάνωσιν καί εκτέλεσιν δλων τών 

βασικών παραγωγικών εργων, τά όποία δημιουργοί>ν τάς 

βάσεις καί προϋποθέσεις άναπτύξεως τών iδιωτικών παρα-
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γωγικών έπιχειρήσεων εις δλους τούς τομείς τής οικονο

μίας. Διά τήν έπαρκή χρηματοδότησιν καί προώθησιν τής 

εκτελέσεως τών βασικών αuτών εργων επανειλημμένως 

έδηλώθη δτι είμεθα διατεθειμένοι νά πράξωμεν τό πάν. 

'Ο δεύτερος ρόλος του Κράτους είναι δπως χαράζη τάς 

γενικάς κατευθύνσεις καί διά μέτρων οικονομικής καί γε

νικής πολιτικής δημιουργήση τάς προϋποθέσεις καί τά κί

νητρα, εντός τών δποίων ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί επι

χειρηματικότης θ' άναπτύξη τή δραστηριότητά της μέ τε

λικόν σκοπόν τήν δημιουργίαν παραγωγικής άπασχολή

σεως, αuξήσεως τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος καί, επομένως, 

βελτιώσεως του έπιπέδου ζωής του ελληνικοϋ λαου. 

Ρόλος τής πιστωτικής πολιτικής είναι δπως, έντός τών 

άνωτέρω πλαισίων καί μέ ελαστικότητα καί ίκανότητα 

προσαρμογής πρός τάς εκάστοτε έξελίξεις τής οίκονομίας, 

διευκολύνη καί προωθή τήν διοχέτευσιν τών άποταμιεύ

σεων εις τούς διαφόρους τομείς τής οίκονομίας διά παρα

γωγικούς σκοπούς. Πρός τοϋτο ελήφθησαν δλα τά γνωστά 

μέτρα διά τήν δημιουργίαν άγορdς χρήματος καί κεφαλαί

ου, ωστε μέσω αuτών νά προωθηθουν αί άποταμιεύσεις είς 

παραγωγικάς επενδύσεις 1 Β 1 • 

12-29 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

'Ολοκληρώνεται στήν Είδική 'Επιτροπή Νομο

θετικής 'Εξουσιοδοτήσεως ή συζήτηση τοϋ σχεδίου 

Ν.Δ. «περί ίδρύσεως Έθνικοϋ Όργανισμοϋ Κα

πνοϋ» . 

Σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική άποψη, ή δημιουρ

γία ένια ίου Κρατικου 'Οργανισμοϋ Καπνοϋ κρίθηκε 

άπαραίτητη, προκειμένου νά έξασφαλιστεί ή διεύ

ρυνση τών άγορών στό έξωτερικό, ή έξασφάλιση τι

μών ίκανοποιητικών γιά τούς 'Έλληνες καπνοπαρα

γωγούς καί ή άποκομιδή ύπέρ τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, 

στό σύνολό του, τών μεγαλύτερων δυνατών πλεονε

κτημάτων άπό τή φορολογία τοϋ καπνοϋ. 

Στήν άγόρευσή του, ό ύπουργός 'Εμπορίου καί 

Βιομηχανίας, Π . Παπαληγούρας, άφοϋ άναφέρθηκε 

στή σημασία τοϋ προϊόντος γιά τήν οίκονομία τής 

χώρας καί στίς προόδους πού σημειώθηκαν μετά τόν 

πόλεμο στό πεδίο τής παραγωγής καί τής διάθεσής 

του, άνέλυσε τήν πολιτική τής Κυβερνήσεως στό 

καπνικό θέμα, άπό τήν όρθή άντιμετώπιση του δποί

ου έξαρτiiται ή τύχη του έμπορικοϋ καί τοϋ συναλ

λαγματικοϋ ίσοζυγίου. Τό 1951, ή παραγωγή ήταν 
μόλις 48 /:κατ. όκάδες, ένώ τό 1956 εφθασε σέ 67 
/:κατ. όκάδες καί ένώ τό 1951 είχαν καλλιεργηθεί 

951.000, τό 1956 καλλιεργήθηκαν 1.221.000 στρέμ
ματα. Τά εσοδα, άπό 49 /:κατ. δολλάρια εφθασαν σέ 
83 /:κατ. δολλάρια. Ή κρατική παρέμβαση έξυπηρε
τεί τό συμφέρον τών παραγωγών άλλά καί ένισχύει 

τό ένδιαφέρον τών μεγάλων καπνοαγοραστών τοϋ 

έξωτερικοϋ. Τό βιοτικό έπίπεδο τών παραγωγών εχει 

βελτιωθεί άποφασιστικά. 'Η κρίση έντοπίζεται κυ

ρίως στά εύγενή καπνά έξαιτίας τής μακρiiς άπουσί

ας του έλληνικοϋ προϊόντος άπό τήν διεθνή άγορά 

κατά τήν Κατοχή, όπότε καί εγινε έθισμός τοϋ ξένου 

κοινοϋ σέ καπνά διαφορετικής προελεύσεως. 'Η τι

μή άσφαλείας δέν είναι όρθό νά καθορίζεται έφάπαξ· 

έφόσον ύπάρχουν πολλές -περισσότερες άπό εκατό 

- ποικιλίες, τελικά τοϋτο άποβαίνει σέ βάρος τών 

καλυτέρων. Μέ τό νέο σχέδιο Ν.Δ. προσφέρεται 

στήν Κυβέρνηση ή δυνατότητα νά άσκήσει όρθή 

καπνική πολιτική, rοστε καί τόν παραγωγό νά προ

στατεύσει καί τίς πύλες τοϋ έξωτεριιωυ νά άφήσει 

άνοικτές, έφόσον διατηρεί τή δυνατότητα νά άνα

προσαρμόζει τήν τιμή άσφαλείας μέ γνώμονα τήν 

προστασία τών καπνοπαραγωγών. 'Ο καθορισμός, τέ

λος, ήμερομηνίας λήξεως τών άγορών άποτελεί μέσο 

πιέσεως πρός τήν κατεύθυνση τών παραγωγών, rοστε 

νά μή κρατοϋν τό προϊόν άδιάθετο μέ μόνη τήν 

προσδοκία τής άγορiiς του άπό τό Κράτος. 

Τό νομοθέτημα ψηφίστηκε καί ελαβε άρ. 

Ν.Δ.3758/ 1182• 
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Τό δεύτερο έξάμηνο του ετους 1957 συνέπεσε μέ εντονη διπλωματική κινητικότητα τής έλληνικής 
Κυβερνήσεως. 'Η συζήτηση τής νέας έλληνικής προσφυγής στά 'Ηνωμένα 'Έθνη γιά τήν εφαρμογή τής 

άρχής τής αύτοδιαθέσεως στήν Κύπρο, ή επίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στό Κάιρο καί του 

Γιουγκοσλάβου άντιπροέδρου στήν 'Αθήνα, ή ενεργή παρουσία του Κ. Καραμανλή στή Σύνοδο του 

ΝΑΤΟ καί ή ίδιαίτερη συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ, ή άσκηση ίσχυρών σοβιετικών 

πιέσεων πρός τήν κατεύθυνση τής 'Αθήνας, ή εκδηλη τάση γιά τή διεύρυνση τών επαφών καί τήν 

εμβάθυνση τής συνεργασίας τής 'Ελλάδος μέ τή δυτική Εύρώπη, σηματοδοτοuν καίρια τήν πορεία τής 

έλληνικής διπλωματίας. 

Οί άξονες, πάνω στούς όποίους άρθρώνεται στή διάρκεια τής περιόδου αύτής ή διπλωματική 

δραστηριότητα τοu Κ. Καραμανλή, δέν ήταν ούσιαστικά διάφορη άπό τούς άντίστοιχους τοu προηγούμε

νου ετους. 'Η διασταύρωση εν τούτοις μέ τίς νέες διεθνεϊ:ς εξελίξεις, σέ συνδυασμό μέ τήν είδικότερη 

εμφαση πού ή tδια ή έλληνική Κυβέρνηση θά προσδώσει στίς επιδιώξεις της, θά συνθέσουν όλοένα καί 

σαφέστερα τίς παραμέτρους μιiiς νέας ίσορροπίας στήν διαχείριση τής εξωτερικής πολιτικής. 'Η στα

θερή φροντίδα γιά τήν κατοχύρωση τής άσφάλειας τής χώρας καί τήν προάσπιση τών εθνικών θέσεων 

στό πεδίο τής διεθνοuς ζωής -μέ προτεραιότητα στό θέμα τής Κύπρου- συνδυάζονταν μέ τήν όλοένα 

καί περισσότερο δυναμική άντιμετώπιση τής άνάγκης γιά τήν προώθηση τής οίκονομικής άναπτύξεως, 

τής ενισχύσεως τών δεσμών μέ τόν άραβικό κόσμο, τής βελτιώσεως τών σχέσεων μέ τά Κράτη του 

σοσιαλιστικοί> στρατοπέδου καί, άκόμη, γιά πρώτη φορά μετά τή λήξη του πολέμου, τής άξιοποιήσεως 
τών δυνατοτήτων πού ετειναν ήδη εκδηλα νά άνακύψουν άπό τούς κόλπους τής Εύρώπης, στήν όδό τής 

ενοποιήσεώς της . 

17-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, καί άρμόδι

ους ύπηρεσιακούς παράγοντες, έπισκέπτεται τήν Αί

γυπτο μετά άπό έπίσημη πρόσκληση του προέδρου 

Νάσερ. 

Στή σκοπιμότητα καί στά άποτελέσματα τής έπι

σκέψεώς του, άναφέρεται μεταγενέστερα ό Κ. Καρα

μανλής: 

«Τόν Αίίγουστον του 1957 επεσκέφθην κατόπιν 
προσκλήσεως του Νάσερ τήν Αϊγυπτον. Ai σχέσεις 
τής Έλλάδος μέ τήν Αϊγυπτον ύπήρξαν πάντοτε κα

λαί. Ύπό τό παλαιόν μέν καθεστώς, εξ αίτίας τής 

εκεί πολυπληθους καί εύημερούσης έλληνικής πα

ροικίας, ύπό τό Νασερικόν δέ χάρις είς τήν στάσιν 

τήν όποίαν ετήρησεν ή 'Ελλάς κα_τά τήν κρίσιν του 

Σουέζ. Πράγματι, κατά τήν κρίσιν εκείνην, ή Έλλάς 

εβοήθησε τήν Α ϊγυπτον καί ήθικώς καί οίκο νομι

κώς. 'Ηρνήθη δέ εν συνεχεί(L νά μετάσχη είς τήν 

συγκληθείσαν εν Λονδίνφ, τόν Αίίγουστον του 1956, 
διάσκεψιν τών ναυτικών χωρών. 

»Καί ήκολούθησα αύτήν τήν πολιτικήν, πρώτον, 

διότι άπεδοκίμαζα είλικρινώς καί εντόνως τόν τρό

πον μέ τόν όποίο ν ενήργησαν oi 'Α γγλο-Γάλλοι καί, 
δεύτερον, διότι διά τής πολιτικής αύτής επροστατεύ

οντο oi εν Αίγύπτφ 'Έλληνες καί διευκολύνετο είς 
τά 'Ηνωμένα 'Έθνη ή προώθησις του Κυπριακου. 

»'Ο Νάσερ είναι aνθρωπος εύφυής καί άσκεί γο

ητεία ν. Είναι μέχρι άφελείας είλικρινής στά μικρά 

ζητήματα διά νά ήμπορή ί'σως νά είναι πονηρός είς 

τά μεγάλα. 

»'Εξηγώ ν τούς λόγους, oi όποίο ι ώδήγησαν είς 
τήν κρίσιν του Σουέζ, μέ εβεβαίωσεν δ τι δταν άνέλα-
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βε τήν έξουσίαν ή το άποφασισμένος νά άιωλουθήση 

πολιτική ν ούδετερότητος, εύμενοvς πρός τήν 'Αμε

ρική ν καί όχι πρός τήν Ρωσία ν, δεδομένου δτι ήτο έκ 

πεποιθήσεως άντικομμουνιστής. Καί διά νά μέ πείση 

περί τών άντιιωμμουνιστικών του αίσθημάτων, μοv 

άνέφερε διάφορα περιστατικά, χαρακτηριστικώτε

ρον τών όποίων ε{ ναι τό κάτωθι: Είς μίαν συνεδρία

σι ν τού 'Επαναστατικού Συμβουλίου, πολλά μέλη 

τού όποίου ύπεστήριζαν άπόψεις κομμουνιστικάς, ό 

Νάσερ έκάλεσε τόν μικρόν υίόν του καί, άφοv τού 

παρέδωσε ε να παιχνίδι, είπε σ, εναν άπ, τούς έξτρε

μιστάς συνεργάτας του νά έπιχειρήση νά τού τό 

άφαιρέση. 'Ο μικρός άντέδρασεν έντόνως, πρiiγμα 

πού έπέτρεψε είς τόν Νάσερ νά εϊπη πρός τούς συ

νεργάτας του, δτι ό κομμουνισμός εlναι άντίθετος ώς 

πρός τήν φύσιν τού άνθρώπου. 

»'Όταν δμως ή 'Αμερική, παρά τάς προηγουμέ

νας ύποσχέσεις της, tjρνήθη τήν χρηματοδότησιν 

τού φράγματος τού 'Ασουάν, έπείσθη δτι διά τής 

άρνήσεως αύτή ς, τήν όποίαν άπέδιδεν είς τούς v Α γ

γλους, έπεδιώκετο ή άνατροπή του. 'Υπό τάς συνθή

κας αύτάς άπεφάσισεν τήν έθνικοποίησιν τής Διώ

ρυγας μέ τάς γνωστάς συνεπείας. Τά άνωτέρω μοv 

έπεβεβαίωσε καί ό Πτο, ό όποίος ύποτίθεται δτι 

γνωρίζει καλώς τάς σκέψεις καί τάς προθέσεις τού 

Νάσερ. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής μου είς Κάι

ρον έξερράγη ή Συριακή κρίσις, ή όποία tjνάγκασε 

τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας Σουκρύ Κουατρί, νά 

ελθη έπειγόντως είς τήν Αϊγυπτον. 'Ενθυμούμαι μά

λιστα δτι, έξ αίτίας αύτοv, έματαιώθη μία συνάντη

σις, τήν όποίαν έπρόκειτο νά εχω μέ τόν Νάσερ. 

'Όταν άργότερον συνηντήθημεν, μοv είπεν §τι τού 

προτείνουν τήν ενωσιν τής Συρίας μέ τήν Αϊγυπτον. 

Τού είπα, δτι, έάν ήμουν έγώ είς τήν θέσιν του δέν θά 

τήν δεχόμουν, διότι πιστεύω δτι ή ενωσις αύτή θά 

έξασθενήση, άντί νά ένισχύση, τήν Αϊγυπτον. Mov 
άπήντησεν: "Δέν γνωρίζω πώς θά έξελιχθή άργότερα 

ή ύπόθεσις αύτή, άλλά αύτήν τήν στιγμήν ή ενωσις 

εlναι ό μόνος τρόπος διά νά άποτραπή ή άναρχία έν 

Συρίg". 'Όταν έπίσης, είς μίαν στιγμήν, τόν tjρώτη

σα διατί τά 100.000.000 τών Άράβων φοβούνται τό 
ένάμισυ έκατομύριον τών 'Ισραηλιτών, μοv εlπεν: 

"Διότι οί 'Εβραίοι εχουν πίσω τους δλην τήν Εύρώ

πην καί τήν 'Αμερική". 'Όταν δέ τού εlπα δτι δέν 

εύρίσκω τήν έξήγησιν ίκανοποιητικήν καί δτι, κατά 

τήν γνώμην μου, τό πρόβλημα εlναι μiiλλον τεχνη

τόν καί όφείλεται είς προκαταλήψεις, μοv άπήντη

σεν, δτι άσφαλώς ύπάρχουν προκαταλήψεις, άλλά 

ύπάρχει καί ούσία. Τό συμπέρασμά μου ήτο, δτι τό 

μίσος κατά τών 'Εβραίων έχρησιμοποιείτο ώς συν

δετική ούσία τού άραβικοv κόσμου, τού όποίου ό 

Νάσερ ε{ χε τήν φιλοδοξίαν νά ήγηθή. Καί θά ήγείτο 

αύτομάτως άν, άντί νά φιλοδοξή νά διαδραματίση 

ρόλον διεθνή, περιωρίζετο κατά τήν πρώτην JΟετίαν 

είς τήν οίκονομικήν καί κοινωνικήν άνάπτυξιν τής 

χώρας του, ή όποία λόγω πληθυσμού, γεωγραφικής 

θέσεως, καί παρελθόντος είναι τό έπίκεντρον τού 

άραβισμοv. 

»Διά τής έπισκέψεώς μου είς τήν Αϊγυπτον έπεδί

ωξα νά βελτιώσω τήν θέσιν τής 'Ελλάδος είς τόν 

άραβικόν κόσμον. Πράγμα πού διευκολύνετο άπό τό 

γεγονός δ τι ή 'Ελλάς ή το ή μόνη δυτική χώρα πρός 

τήν όποία ν οί v Αραβες διέκειντο πράγματι φιλικώς. 

'Α τυχώς, οί δυτικοί μας σύμμαχοι καί ίδίως οί 

'Αμερικανοί δέν tjθέλησαν νά άντιληφθοvν τόν χρή

σιμο ν ρόλο ν τής 'Ελλάδος είς τήν Μέση ν Ά νατο

λήν καί νά τόν ύποβοηθήσουν. Συγχρόνως, έπεδίωξα 

καί έπέτυχα τήν άνεπιφύλακτον συμπαράστασιν τών 

Άράβων έπί τού Κυπριακού καί τήν προνομιακήν, 

εναντι τών άλλων ξένων, μεταχείρισιν τών έν Αίγύ

πτφ 'Ελλήνων, οί όποίοι κατά τήν έποχήν έκείνην 

ύπερέβαινον τούς 80.000 καί κατείχαν προέχουσαν 
θέσιν είς τήν οίκονομικήν ζωήν τής Αίγύπτου. Βε

βαίως, παρά τάς είλικρινείς διαβεβαιώσεις τού Νά

σερ περί είδικής μεταχειρίσεως τών 'Ελλήνων, 

έγνώριζα δτι ή ίστορική έξέλιξις ήτο έναντίον των. 

'Υπό τό πνεύμα δέ αύτό εδωσα καταλλήλους συμ

βουλάς είς τούς ήγέτας τού αίγυπτιώτου έλληνι
σμοv))ιs3 . 

[Σέ εκθεσή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, πρίν άπό 

τήν έπίσημη έπίσκεψη τοu πρωθυπουργοί> στό Κάι

ρο, δ πρέσβης τής 'Ελλάδος, Δ. Λάμπρος, ε{ χε &να

φερθεί έκ:τενώς κ:αί στά «παροικ:ιακ:ά προβλήματα 

του αiγυπτιώτου έλληνισμοu)): 

«Κατά τήν επισκόπησιν μετά τοί> προέδρου Νάσερ τών 

ζητημάτων τούτων θά ήδυνάμεθα νά εκκινήσωμεν άπό τήν 

βεβαίωσιν πού μiiς f:δωσε τήν 3ην Μαρτίου δτι "δέν ήτο, 

δέν εlναι καί δέν πρόκειται νά εlναι πρόθεσις τής αιγυπτι

ακής Κυβερνήσεως νά παρακινήση τούς όμογενείς μας νά 

άναχωρήσουν εξ Αiγύπτου" ώς καί άπό νεωτέρας παρο

μοίας θερμάς διαβεβαιώσεις του τής 25ης Μαίου . 

»Τά παροικιακά αiτήματα ώς διετυπώθησαν συνοπτι

κώς εν τφ ύπομνήματι δπερ ενεχείρησα εiς τόν πρόεδροΥ' 

Νάσερ τήν 3ην Μαρτίου ε.ε. καί δπερ διά μείζονα εuκολίαν 

επισυνάπτω, ήκούσθησαν μέν εuμενώς παρ, αuτοί>, εκκρε

μοί>ν δμως εν τφ συνόλφ των, καί καλόν θά εΙ ναι δπως, επί 

ττi εuκαιρίq. του πρωθυπουργικοί> ταξιδίου, επιδιώξωμεν νά 

γίνουν ρητώς άποδεκτά. 

»Τοί>το επετεύχθη παρ' ήμών εν μέρει μόνον διά τό 

αiγυπτιοποιηθέν επάγγελμα του εμπορικοί> άντιπροσώπου 

άλλά καί διά τοί>το δέν επήλθεν εiσέτι ή γραπτή επιβεβαί

ωσις του λεχθέντος μοι παρά του προέδρου, δτι διά τούς 

"Ελληνας τούς ijδη άσκούντας τό επάγγελμα τοί> εμπορι

κοί> &ντιπροσώπου θά εύρεθή τρόπος νά εξακολουθήσουν 
άσκοί>ντες αuτό μέχρι τέλους τής σταδιοδρομίας των. Διά 

τά liλλα δύο δμως αiγυπτιοποιηθέντα επαγγέλματα, τραπε

ζιτικόν καί άσφαλιστικόν, δέν επετεύχθη τοί>το, εξασφα

λισθείσης άπλώς τής νομίμο~ προαιρετικής πενταετοί>ς 
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προθεσμίας. Τό πρωθυπουργικόν ταξίδιον θά επρεπεν ιδί

ως νά επιτρέψη δπως λάβη σάρκα καί όστa ή κατοχυρωτι

κή του κεκτημένου δικαιώματος εργασίας τών Αιγυπτιω

τών παροίκων άνταλλαγή επιστολών, περί ής εν τφ σημ . 4 
τοu προσηρτημένου ύπομνήματός μου τής 3ης Μαρτίου 

ε.ε . 

»τέλος, παράrοντες τινές, καί δή δ νuν προεδρεύων τής 

Κοινότητος 'Αλεξανδρείας κ. Κ . Σαλβάγος , παρεκάλεσεν 

νά ερευνηθή εάν δέν θά ήτο σκόπιμον δπως, επί τΌ εύκαι
ρίg του πρωθυπουργικοί) ταξιδίου, ζητήσωμεν γενικωτέραν 

τινά κατοχύρωσιν τών κοινοτικών, σωματειακών, σχολι

κών καί <'iλλων συμφερόντων μας , εξομοιουμένων πρός 

μειονοτικά . 'Εν παρομοίφ πνεύματι, ρίπτεται παρά τινων ή 

ιδέα τής βολιδοσκοπήσεως τής αιγυπτιακής Κυβερνήσεως , 

εάν θά ήτο διατεθειμένη νά δεχθή διπλήν ύπηκοότητα διά 

τούς βουλομένους 'Έλληνας παροίκους τούς εγκατεστημέ

νους εν Αιγύπτφ, καθιερουμένου δι' αύτούς καθεστώτος 

παρουσιάζοντος π. χ. άναλογίας μέ τό <'iρτι συμφωνηθέν με

ταξύ Λιβάνου καί Βραζιλίας καθεστώς διπλής ύπηκοότη

τος . V Ισως καί τό θέμα τοuτο, δπερ δέν ήδυνήθην δυστυχώς 

νά μελετήσω, νά ήτο <'iξιον νά ερευνηθή έάν έπήρκει δ 

χρόνος μέχρι τής πρωθυπουργικής έπισκέψεως . 'Αμφότε

ρα τά θέματα ταuτα είναι, φοβοuμαι, πρόωρα, <'iν μή τί <'iλ

λο, τά άναφέρω δέ κυρίως πρός ύμετέραν κατατόπισιν, διό

τι δέν άποκλείεται νά θιγοuν εις ύμaς ύπό παροικιακών 

παραγόντων. 

» v Ας ·μ ή παραβλέψωμεν δτι δέν ύπάρχει άνάγκη νά θέ

σωμεν καί, πολλοu γέ καί δή, νά λύσωμεν δλα μας τά ζητή

ματα μέ τήν Αϊγυπτον κατά τήν έπερχομένην έπίσκεψιν, 

άλλά μόνον τά έπείγοντα, άφοu μετ' ού πολύ θά τήν επα

κολουθήση ή εις 'Ελλάδα έπίσκεψις του προέδρου Νά

σερ» . 

'Η εκθεση τοϋ 'Έλληνα διπλωμάτη κατέληγε ώς 

έξfjς: 

«'Υποβάλλων τάς προκαταρτικάς ταύτας άπόψεις έν 

όψει τών προσεχών συνομιλιών Καίρου, δέν κρίνω περιτ

τόν νά άναφέρω δτι δ ένταuθα πρέσβυς τής Γιουγκοσλαβί

ας κ . Τζέρτζα άποχαιρετών με , πρίν άν,αχωρήση έπ' άδείg, 

τήν 25ην παρ. μηνός, μοί είπεν δτι ή εις Αίγυπτον έπίσκε

ψις του κ . προέδρου τής Κυβερνήσεως καί τοu κ. ύπουργοu 

τών ' Εξωτερικών, καίτοι έν μέσφ θέρει , δέν ήμποροuσε νά 

γίνη εις πολιτικώς επικαιροτέραν στιγμήν καί δτι πολλά 

καλά θά προέλθουν έξ αύτής καί άπό έλληνικής καί άπό 

γενικωτέρας άπόψεως. ' Η πρόσφατος πρόσκλησις τής αι

γυπτιακής Κυβερνήσεως, έπ' εύκαιρίg τής 'Εκθέσεως Καί

ρου, τών ύπουργών του ' Εμπορίου δλων τών μεσογειακών 

χωρών, έφανέρωσε νέαν έκ μέρους τής Αιγύπτου .τάσιν 

προσανατολrσμοu τής πολιτικής της πρός τήν Μεσόγειον, 

ijτις τοποθετεί τόν έλληνικόν παράγοντα εις τήν πρέπου

σαν θέσιν»] 184 • 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, εύθύς μετά τήν άφι

ξή του στό άεροδρόμιο τοϋ Καίρου, εκαμε τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Εύρίσκομαι αύτήν τήν στιγμήν έπί έδάφους τής 

φίλης Αίγύπτου, χάρις είς τήν φιλόφρονα πρόσκλη-

σιν του προέδρου τής αΙγυπτιακής Δημοκρατίας 

Γκαμάλ Ν Αμπντελ Νάσερ. Πραγματοποιείται οϋτω 

μία παλαιά μου έπιθυμία, νά έπιβεβαιώσω διά τής πα

ρουσίας μου μεταξύ ύμών τά αίσθήματα έκτιμήσεως 

καί φιλίας τά όποία τρέφει ό έλληνικός λαός πρός 

τόν λαόν τής Αίγύπτου καί τόν ήγέτην αύτου. Ή 

Έλλάς, χώρα άγαπώσα τήν είρήνην, εχει στενούς 

δεσμούς φιλίας μέ δλας τάς άραβικάς χώρας, μέ τάς 

όποίας ζή είς τόν αύτόν γεωγραφικόν χώρον καί 

συνδέεται διά πολλών ίστορικώV καί οίκονομικών 

δεσμών. Αύτήν, δμως, τήν στιγμήν αίσθάνομαι τήν 

άνάγκην νά έξάρω τόν δλως ίδιαίτερον δεσμόν τής 

'Ελλάδος μετά τής Αίγύπτου, δεσμό ν δστις στηρίζε

ται είς μίαν μακράν καί άδιατάρακτον συνεργασίαν, 

ή όποία όδηγεί τάς δύο χώρας είς τόν δρόμον τής 

άμοιβαίας κατανοήσεως καί βοηθείας. Πρόσθετος, 

άλλωστε, δεσμός μεταξύ τών δύο χωρών εlναι ή πα

ρουσία είς τήν φίλην καί άγαπητήν Αί'γυπτον, δεκά

δων χιλιάδων 'Ελλήνων, οί όποίοι άγαπουν τούς Αί

γυπτίους καί άγαπώνται άπό αύτούς ώς άδελφοί. Γε

γονότα σημαντικά του προσφάτου παρελθόντος άπο

τελ:ουν τήν καλυτέραν εμπρακτον άπόδειξιν αύτής 
τής άληθείας. 'Η έπιθυμία του έλληνικου λαου εlναι 

δπως ή φιλία αύτή συνεχισθή ένισχυομένη. Τό γεγο

νός δτι ή έξωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος είς άλλα 

σημεία συμπίπτει καί είς άλλα διαφέρει τής έξωτερι

κής πολιτικής τής Αίγύπτου, δέν έπηρεάζει ούδ • έπ ' 

έλάχιστον τάς φιλικάς αύτάς διαθέσεις τών δύο χω

ρών, έκάστη τών όποίων όφείλει κυριαρχικώς νά κα

θορίζη τήν διεθνή τοποθέτησίν της άναλόγως τών 

ίδίων αύτής συμφερόντων. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν 

έπιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι αί πρόσφατοι πολι

τικοκοινωνικαί καί οίκονομικαί μεταρρυθμίσεις, τάς 

όποίας, ύπό τήν έμπνευσμένην ήγεσίαν του προέ

δρου Νάσερ, άπεφάσισεν ό αίγυπτιακός λαός, παρα

κολουθουνται μέ άδιάπτωτον ένδιαφέρον είς τήν 

'Ελλάδα καί έκτιμώνται βαθύτατα. 'Η εύτυχία τής 

Αίγύπτου εlναι καί.εύτυχία ίδική μας. Μέ ίδιαιτέραν 

χαράν άναμένω τήν στιγμήν, καθ ' ffν θά συναντηθώ 

μέ τόν πρόεδρον τής Αίγυπτιακής Δημοκρατίας. Εζ

μαι βέβαιος δτι αί συνομιλίαι τάς όποίας θά εχωμεν 
μετ' αύτου καί μετά τών άρμοδίων συμβούλων του, 

θά συντελέσουν άποφασιστικώς είς τήν σύσφιγξιν 

καί τήν περαιτέρω τόνωσιν τών σχέσεων τής Αlγύ

πτου καί τής 'Ελλάδορ>. 

' Η πρώτη συνάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τόν 

πρόεδρο Νάσερ εγινε στό Προεδρικό Μέγαρο, δπου 

δ 'Έλληνας πρωθυπουργός κατευθύνθηκε άπό τό άε

ροδρόμιο τfjς αίγυπτιακfjς πρωτεύουσας. Οί δύο ήγέ

τες , παρουσία καί τών ύπουργών 'Εξωτερικών, είχαν 

μία πρώτη σύντομη συνομιλία, ένώ, τό tδιο βράδυ, ό 

Αίγύπτιος πρόεδρος παρέθεσε πρός τιμή τών 'Ελλή

νων έπισήμων δείπνο στά 'Ανάκτορα τfjς Κ ιού μπα, 
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πρίν άπό τό όποίο άπένειμε στόν Κ. Καραμανλή τήν 

Μεγάλην Ταινίαν τοu Νείλου. ΠροηγήθηΙCε άλλά 

ΙCαί έπαΙCολούθησε άνταλλαγή άπόψεων μεταξύ τών 

δύο πλευρών. 

Οί έπίσημες διμερείς έλληνοαιγυπτιαΙCές συνομι

λίες δγιναν στίς 18 ΙCαί 19 Αύγούστου. Μετά τήν 
δλοΙCλήρωσή τους έΙCδόθηΙCε τό άΙCόλουθο ΙCοινό 

άναΙCοινωθέν: 

«'Ο πρωθυπουργός καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής 

'Ελλάδος εσχον συνομιλίας μετά τοϋ προέδρου Νάσερ, 

τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών δρος Φάουζι καί ι'iλλων 

μελών τής αiγυπτιακής Κυβερνήσεως καί ειδικώτερον μετά 

τών κ. κ. Ζακάρια Μοχεντίν, ύπουργοϋ 'Εσωτερικών καί 

Υ Αλη Σάμπρι, ύπουργοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως. Αί 

συνομιλίαι αύται €κάλυψαν ευρύν κύκλον θεμάτων ειδικου 

καί γενικοϋ ενδιαφέροντος διά τήν 'Ελλάδα καί τήν Αϊγυ

πτον. 'Ο πρεσβευτής τής Αιγύπτου εις 'Ελλάδα κ. Χάσαν 

Μωχάμεντ έλ Χακίμ, ό πρεσβευτής τής 'Ελλάδος εις Κάι

ρον κ. Δ. Λάμπρος καί ό διευθυντής τών άφρικανικών καί 

άσιατικών ύποθέσεων εiς τό έλληνικόν ύπουργείον 'Εξω

τερικών πρεσβευτής κ. Α. Λιάτης παρέστησαν ώσαύτως εις 

τάς συνομιλίας. Αί συνομιλία ι αυταί οχ ι μόνον έπε βεβαίω

σαν εκ νέου τούς στενοuς δεσμούς φιλίας, οί όποίοι συνέ

δεσαν, έπί εκατοντάδας έτών, τούς δύο λαούς καί διεμόρ

φωσαν τάς σχέσεις των διά μέσου τών έτών άλλά καί συνε

τέλεσαν εiς τό νά ύπογραμμισθή ή έπιθυμία άμφοτέρων 

τών Κυβερνήσεων δπως οί δεσμοί ούτοι ένισχυθοϋν καί 

άναπτυχθοϋν περαιτέρω. 'Επεσκοπήθη ή διεθνής κατά

στασις, ιδί~ εiς τήν γειτνιάζουσαν πρός τάς δύο χώρας 

γεωγραφικήν περιοχήν. 'Υπεγραμμίσθη, έπίσης, τό κοι

νόν ενδιαφέρον τών δύο χωρών διά τήν έλευθερίαν καί τήν 

άνεξαρτησίαν, ώς καί διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τών 

χωρών τής περιοχής. 'Αμφότεραι αί Κυβερνήσεις, άφιε

ρωμέναι εiι~ τήν ύπόθεσιν τής ειρήνης καί πισταί εις τόν 

χάρτη ν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, είναι άποφασισμέναι νά 

έναντιωθοϋν εις πάσαν έπίθεσιν, όθενδήποτε προερχομέ

νην. 

»'Εν τ φ πνεύματι τούτφ, αί δύο Κυβερνήσεις ύποστη

ρίζουν όλοψύχως τάς βασικάς δημοκρατικάς άρχάς τής 

ισότητος δικαιωμάτων των λαών καί τής aυτοδιαθέσεως 

τάς διακηρυσσομένας ύπό τοϋ άνωτέρω χάρτου. 

»'Η ένίσχυσις τών μορφωτικών άνταλλαγών μεταξύ 

Αιγύπτου καί 'Ελλάδος θεωρείται έξόχως επιθυμητή. 

Πρός τόν σκοπόν τουτον θά έξακολουθήση έφαρμοζομένη 

άποτελεσματικώς ή έλληνοαιγυπτιακή συμφωνία μορφω

τικών σχέσεων, ή ύπογραφείσα έν Καίρφ τόν Σεπτέμβριον 

τοϋ παρελθόντος ετους. 'Ιδιάζουσα σημασία άπεδόθη εις 

τά ιδιαίτερα καί τά κοινά συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί 

τής Αiγύπτου έπί θεμάτων άφορώντων τήν οiκονομικήν 

αυτών άνάπτυξιν πρός τόν σκοπόν εξυψώσεως του βιοτι

κου έπιπέδου τών δύο λαών. Αί δύο Κυβερνήσεις άποβλέ

πουν εις στενωτέραν συνεργασίαν εiς δ,τι άφορά τάς διε

θνείς προσπαθείας καί τά σχέδια τά άποσκοποϋντα εις τήν 

έπίσπευσιν τής προόδου τών ύπαναπτύκτων χωρών. 

»'Ο πρόεδρος καί ό πρωθυπουργός έξήτασαν έπίσης 

τάς οικονομικάς καί έμπορικάς σχέσεις μεταξύ τής 'Ελλά

δος καί τής Αιγύπτου. 'Επί πλέον τών fiδη ληφθέντων μέ-

τρων, θά άκολουθήσουν περαιτέρω μέτρα άποβλέποντα εις 

τήν προαγωγή ν τής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών εις 

τόν τομέα τοϋτον. 

»'Ο πρόεδρος ύπογράμμισε τήν έκτίμησίν του διά τήν 

νομιμοφροσύνην τών έν Αιγύπτφ διαβιούντων 'Ελλήνων 

καί διά τήν συμβολήν των εις τήν οικονομίαν καί τήν ζωήν 

τής χώρας. Ούτος έπανεβεβαίωσε περαιτέρω τήν άπόφασιν 

τής αιγυπτιακής Κυβερνήσεως δπως διασφαλίση τήν ευη

μερίαν τών έν Αiγύπτφ 'Ελλήνων έν πνεύματι δικαιοσύνης 

καί καλής θελήσεως. 

»Αί συνομιλίαι έχαρακτηρίσθησαν iδιαιτέρως άπό εγ

καρδιότητα, ειλικρίνειαν καί πνεϋμα δημιουργικόν, άπετέ

λεσαν δέ αύται νέαν ευκαιρίαν περαιτέρω έμπεδώσεως τής 

φιλίας, ή όποία συνδέει τά δύο εθνη». 

Σέ σχόλιο σχετιΙCό μέ τό ΙCοινό άναΙCοινωθέν, ή 

έφημερίδα «' Αλ 'Αχράμ», άφοu έξήρε τήν ίΙCανο
ποίηση τών δύο πλευρών, ύπογράμμιζε άναλυτιΙCότε

ρα: 

Τό άποτέλεσμα τών έλληνοαιγυπτιακων συνομιλιών ηυ

χαρίστησε καί ίκανοποίησε τούς 'Έλληνας καί τούς Αιγυ

πτίους. 

Τό άποτέλεσμα τών έλληνοαιγυπτιακών συνομιλιών 

ενίσχυσε έπίσης τήν έλπίδα διά τήν ετι περισσότερον σύ

σφιγξιν τών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών 

καί διεύρυνσιν τής ειλικρινοϋς συνεργασίας μεταξύ τών 

δύο Κυβερνήσεων 'Αθηνών καί Καίρου. 

'Αμφότερα ι αί Κυβερνήσεις, ώς άναφέρεται εις τό άνα

κοινωθέv τό όποίον έξεδόθη μετά τό πέρας τών συνομιλι

ών, εχουν κοινόν ενδιαφέρον εiς τήν ύπόθεσιν τής έλευθε

ρίας, είναι πισταί εις τόν Χάρτη ν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

καί είναι άποφασισμέναι νά έναντιωθοϋν ε{ς έπίθεσιν 

όθενδήποτε προερχομένην. 

Τό σημείον τοϋτο του άνακοινωθέντος ένέχει ύψίστην 

σημασίαν. Καθ' δτι άποδεικνύεται, ι'iνευ ουδεμιάς άμφιβο

λίας, δτι ή 'Ελλάς, παρ' δλον δτι δέν άκολουθεί πολιτικήν 

τής ένεργοϋ ουδετερότητος - διά λόγους τούς όποίους δέν 

μάς επιτρέπει ό χώρος νά έξηγήσωμεν- έν τούτοις αϋτη, 

ώς έδήλωσεν ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος 

κ. Εόάγγ. 'Αβέρωφ, άκολουθεί άνεξάρτητον πολιτικήν καί 

έπιθυμεί τήν φιλίαν δλων τών Κρατών, καί τής Ρωσίας 

συμπεριλαμβανομένης, έφόσον ή φιλία αϋτη δέν θά εθιγε 

τήν κυριαρχικότητα καί άνεξαρτησίαν της. Τοϋτο σημαί

νει δτι ή πολιτική τής 'Ελλάδος εις τούς διεθνείς κύκλους 

όμοιάζει πολύ πρός τήν πολιτικήν τής Αιγύπτου· διά τόν 

λόγον τοϋτον, εις τό άνακοινωθέν ύπεγραμμίσθη δτι αί δύο 

Κυβερνήσεις ύποστηρίζουν μέ ειλικρίνειαν τάς βασικάς 

δημοκρατικάς άρχάς τής ισότητος δικαιωμάτων τών λαών 

καί τής aυτοδιαθέσεως, τάς διακηρυσσομένας ύπό τοϋ 

Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

'Εάν εις τό σημείον τοϋτο προσθέσω μεν καί τήν έπιθυ

μίαν άμφοτέρων τών Κυβερνήσεων διά τήν ένίσχυσιν τών 

πατροπαραδότων φιλικών σχέσεων τών δύο λαών, τών 

μορφωτικών σχέσεων καί τήν συνεργασίαν των εiς διεθνείς 

προσπαθείας καί σχέδια άποσκοποϋντα εις τήν έπίσπευσιν 

τής προόδου τών διαφόρων Κρατών καί τήν άνάπτυξιν τών 

άπό άρχαιοτάτων έτών ύφισταμένων οικονομικών καί εμ

πορικών σχέσεων, δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι αί συζητήσεις 
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αuταί, αί όποίαι διεξήχθησαν εν πνεύματι εγκαρδιότητος 

καί ειλικρινείας, επέτυχον πλήρως, καί θά εχουν μεγάλην 

επίδρασιν εiς τούς διεθνείς κύκλους καί συγκεκριμένως εις 

τήν προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ Όργανισμοϋ τών 

'Ηνωμένων Έθνών185 • 

Ό ίδιος ό 'Έλληνας πρωθυπουργός, στή διάρ

κεια συνεντεύξεως μέ τούς άντιπροσώπους τοϋ τύ

που, άφοϋ άνήγγειλε ότι ό πρόεδρος Νάσερ άποδέ

χτηκε τήν πρόσκλησή του νά επισκεφθεί τήν 'Ελλά

δα, δήλωσε: 

«Αί συνομιλίαι μετά τού προέδρου Νάσερ έξελί

χθησαν εlς άτμόσφαιραν εlλιιφινοvς φιλίας. Συνε

ζητήσαμεν τό κυπριακόν πρόβλημα καί εύρέθημεν 

σύμφωνοι δπως άναyνωρισθή εlς τόν κυπριακόν kα

όν τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως». 

Καί άνακοίνωσε ότι μέλη τής έλληνικής άντι

προσωπείας θά παραμείνουν γιά νά συνεχίσουν τίς 

διαπραγματεύσεις μέ τήν αιγυπτιακή Κυβέρνηση . 

'Από τήν πλευρά του, ό Αιγύπτιος ύπουργός 

Προεδρίας, πτέραρχος "Αλη Σάμπρ, θά δηλώσει, μέ 
άναφορά στό θέμα τής Κύπρου, ότι ή χώρα του είναι 

πάντοτε στό πλευρό τής 'Ελλάδος. «Οί Αιγύπτιοι», 

τόνισε «είναι ενθουσιώδεις όπαδοί τής άρχής τής aυ

τοδιαθέσεως τής Κύπρου καί aν ή ΚύΠρος εύρίσκετο 

εις έλληνικάς χείρας, ουδέποτε θά εξαπολύετο εκ τής 

νήσου ταύτης ή άγγλογαλλική επίθεσις εναντίον 

μας». Τέλος, άπό τόν επίσημο ραδιοσταθμό τοϋ Και

ρου θά μεταδοθεί τό άκόλουθο σχόλιο: 

'Η ·Ελλάς καί ή Αίγυπτος, αί όποία ι είναι χώρα ι μεσο

γειακαί, εχο\.Jν ταυτόσημα προβλήματα πού καθιστοϋν 

άπαραίτητον τήν μεταξύ των άλληλεγγύην, καθ' δ μέτρον 

ύπόκεινται εις τάς ύπούλους μηχανορραφίας τοϋ ιδίου iμ

περιαλισμοϋ. 'Ο ιμπεριαλισμός ούτος θεωρεί τήν Μεσό

γειο ν ώς τελοϋσαν ύπό τόν ελεγχόν του καί θεωρεί τάς 

συνομιλίας τοϋ Καίρου ώς πραγματικήν άπειλήν διά τό 

μέλλον τής στρατηγικής τών Δυτικών. Οί 'Έλληνες καί οί 

Αιγύπτιοι τρέφουν τήν ιδίαν εχθρότητα εναντι τής άποικι

οκρατικής πιέσεως. 

Προτοϋ εγκαταλείψει τό αιγυπτιακό εδαφος, ό Κ. 

Καραμανλής επισκέφθηκε στίς 20 Αύγούστου τήν 
'Αλεξάνδρεια δπου οί 35.000 όμογενείς τόν ύποδέ
χτηκαν μέ ενθουσιασμό. 'Η έλληνική κοινότητα δε

ξιώθηκε επίσημα τόν πρωθυπουργό στήν 'Αθλητική 

'Ένωση, εν& τήν έπομένη, 21 Αύγούστου, τά μέλη 
τής έλληνικής άντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τά 

παροικιακά ίδρύματα. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Κ. Καραμανλής εξέφρα

σε «τήν μεγάλην χαράν καί ύπερηφάνειάν του πού εύ

ρίσκεται μεταξύ τών έλληνικών παροικιών αί όποίαι 

συνέβαλον εlς τήν πρόοδον τής 'Ελλάδος» καί ύπο

γράμμισε δτι ή ελληνική Κυβέρνηση «αiσθάνεται 

τήν άνάγκην νά πράξη δ, τι παρ' αύτής έξαρτfiται 

διά νά συμπαρασταθή εlς τούς 'Έλληνας παροίκους». 

Θερμή ήταν ή ύποδοχή τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοϋ καί άπό τίς τοπικές αιγυπτιακές άρχές μέ επικε

φαλής τόν κυβερνήτη τής πόλεως, ό όποίος τόν δε

ξιώθηκε στό άνάκτορο 'Έλ Σάρα. 'Ιδιαίτερα χαρα

κτηριστικό τοϋ εγκάρδιου κλίματος πού επικράτησε 

στίς επαφές τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τήν αιγυπτιακή 

ήγεσία είναι τό γεγονός δτι, στίς 19 Αυγούστου, 
πραγματοποιήθηκε καί μία τελευταία, μή προβλεπό

μενη, συνάντηση μεταξύ τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοϋ καί τοϋ προέδρου Νάσερ, στήν οίκία του . Κατά 

τήν άναχώρησή του, ό Κ. Καραμανλής άπηύθηκε 

στόν Αίrύπτιο ήγέτη τό άκόλουθο ευχαριστήριο μή
νυμα: 

« 'Εγκαταλείπων τό αΙγυπτιακό ν lδαφος, έπιθυμώ 
νά έκφράσω πρός τήν 'Υμετέραν έξοχότητα καί τόν 

αlγυπτιακόν λαόν τάς θερμάς εύχαριστίας μου διά 

τήν έγκαρδιότητα μέ τήν όποία ύπεδέχθητε έμέ καί 

τούς συνεργάτας μου. 'Επιθυμώ, έπίσης, νά έκφράσω 

τήν βαθείαν ίκανοποίησίν μου διά τό πνεύμα εΙλι

κρινείας, φιλίας καί καλής θελήσεως, τό όποίον 

έπρυτάνευσε κατά τάς συνομιλίας μας. 

»'Η συνάντησίς μας καί αί συνομιλία ι, τάς όποί

ας εϊχομεν, θά άποτελέσουν άσφαλώς σημαντικόν 

σταθμόν εlς τήν περαιτέρω έξέλιξιν τών fίδη στενών 

δεσμών, οϊτινες ένώνουν τήν Αϊγυπτον καί τήν 'Ελ

λάδα έπ 'ιδφέλεφ άμφοτέρων τών χωρών;;. 

'Ο πρόεδρος Νάσερ άπάντησε: 

«'Έλαβον τό λεπτόν μήνυμα τό όποίον μοί άπηυθύνατε 

κατά τήν άναχώρησίν σας εκ τής Αιγύπτου ϊνα επιστρέψη

τε εiς τήν άγαπητήν σας χώραν καί σaς εκφράζω μέ μεγά

λην χαράν τήν εuγνωμοσύνην μου διά τό πνεϋμα φιλίας καί 

συμπαθείας τό όποίον επρυτάνευσε κατά τήν διάρκειαν τών 

συνομιλιών μας, ώς καί διά τήν φιλικήν άτμόσφαιραν εν τ1; 

όποί~ διεξήχθησαν αί συνομιλίαι μας. 

»Εlναι άναμφισβήτητον δτι αί καλαί σχέσεις, αί όποίαι 

συνδέουν τήν Αίγυπτον καί τήν 'Ελλάδα, ένισχύθησαν πε

ρισσότερον διά τής εuγενοϋς επισκέψεώς σας, κατά τήν 

διάρκειαν τής όποίας συνηντήθησαν αί άπόψεις μας σχε

τικώς μέ τά ζητήματα τά ενδιαφέροντα τάς δύο χώρας καί 

τά κοινά των συμφέροντα τά όποία θά εξυπηρετηθοϋν χά

ρις εις τούς στενούς δεσμούς οί όποίοι ένώνουν τούς δύο 

λαούς. 

))Σaς άπευθύνω διά τής παρούσης τά ειλικρινή μου αι

σθήματα καί τάς εuχάς μου ύπέρ εuημερίας καί εuτυχίας, 

ώς καί εις τόν έλληνικόν λαόν πρός τόν όποίον άπευθύνω 

θερμάς εuχάς δόξης καί εuημερίαρ). 

τέλος, εύθύς μετά τήν aφιξή του στήν 'Αθήνα, ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

« 'Επιστρέφω άπολύτως ίκανοποιημένος άπό τήν 
Αϊγυπτον. Ή πράγματι έγκάρδιος ύποδοχή τήν 

όποίαν μfiς έπεφύλαξεν ή αΙγυπτιακή Κυβέρνησις 
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άλλά καί ό αίyυπτιακός λαός έπεβεβαίωσαν καί έτό

νωσαν τήν ύφισταμέvην μεταξύ τών δύο χωρών φιλί

αν. 'Εν μέσφ αύτής τής άτμοσφαίρας, έyένετο χρή

σιμος άνταλλαyή άπόψεων έπί τής διεθνούς καταστά

σεως καί έξητάσθησαν είδικά θέματα, δπως τά άφο

ρώντα τάς οίκονομικάς σχέσεις τών δύο χωρών καί 

τήν τύχην τής έλληνικής παροικίας. 

»Χωρίς νά δύναμαι νά είπω λεπτομερείας έπ' αύ

τών έπιθυμώ νά δηλώσω δτι εlμαι αίσιόδοξος διά τήν 

ίκανοποιητικήν διευθέτησιν άμφοτέρων, δεδομένου 

δτι ό πρόεδρος τής Αίyυπτιακής Δημοκρατίας έδειξε 

πλήρη κατανόησιν έπ' αύτών». 

Γενική ύπήρξε ή έντύπωση τών πολιτικών παρα

τηρητών ότι ή έπίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή στήν 

Αϊγυπτο καί οί συνομιλίες του μέ τόν πρόεδρο Νά

σερ εΙχαν ώς άποτέλεσμα νά έπιβεβαιωθεί ή άδιατά

ρακτη φιλία των δύο Κυβερνήσεων καί νά προλειαν

θεί τό εδαφος γιά τή θετική άντιμετώπιση όλων των 

έκκρεμών θεμάτων κοινοϋ ένδιαφέροντος. 'Η σύμ

πτωση των άπόψεων των ήγετών τών δύο χωρών πά

νω σέ διεθνή προβλήματα καίριας σημασίας συμβά

δισε μέ τήν άπόλυτη σύμπνοια πάνω σέ είδικότερα 

θέματα, όπως ίδιαίτερα τό Κυπριακό. 'Η θερμή, 

έξάλλου, φιλική σχέση άνάμεσα στίς δύο Κυβερνή

σεις άποτέλεσε τό άσφαλέστερο έχέγγυο γιά τήν κα

λύτερη δυνατή άντιμετώπιση των προβλημάτων τοϋ 

Αίγυπτιώτη έλληνισμοϋ. 'Ενδεικτικό τής έπιτυχίας 

τής έπισκέψεως τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ ύπήρξε 

άρθρο τοϋ Σάυρους Σου λ τσμπέργκερ στούς <Πάιμς 

τής Νέας 'Υόρκης)). Ό εγκριτος δημοσιογράφος, 

άναφερόμενος στήν παρουσία καί στό ρόλο τής 

'Ελλάδος στή Μέση 'Ανατολή, ύπογραμμίζει: 

'Η μικρή αυτή χώρα, ενω διακηρύσσει τή νομιμοφρο

σύνη πρός τήν 'Αμερική καί τό ΝΑ ΤΟ, κατορθώνει εν 

τούτοις νά διατηρεi εiδικούς δεσμούς καί στρατιωτικό 
σύμφωνο μέ τήν κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία καί, ταυτό

χρονα, εγκάρδιες σχέσεις μέ όρισμένες άραβικές Κυβερνή

σεις, οί όποίες μι'iς άπεχθάνονται περισσότερο. Μέ τόν τρό

πο αυτό, ή 'Αθήνα είναι σέ θέση νά προαγάγει τήν ύπόθε

σή μας σέ χώρες, οί όποίες δέν μι'iς άντιμετωπίζουν πάντο

τε μέ συμπάθεια. 

Καί καταλήγει: 

Λίγες άπό τίς χώρες τοϋ ΝΑ ΤΟ είναι σέ θέση εστω καί 

νά συνομιλήσουν μέ τά άραβικά Κράτη, τά όποία δυσπι

στοϋν πρός τήν 'Αμερική. Στό μεγάλο παιγνίδι τής δυνα

μικής πολιτικής, τό όποίο παίζεται σήμερα στή Μέση 

'Ανατολή, δχι μόνο ή δική μας δεξιότης καί ύπομονή, 

άλλά καί οί άντίστοιχες τών συμμάχων μας πρέπει νά χρη

σιμοποιηθοϋν. Καί ή 'Ελλάς συμβαίνει νά είναι ό μόνος 

σύμμαχός μας, τόσο στό ΝΑ ΤΟ, δσο καί στό Δόγμα 'Αι

ζενχάουερ, ό όποίος είναι ευπρόσδεκτος άπό τίς χώρες πού 

ελάχιστα κατανοοϋν καί τά μέγιστα άντιτίθενται στίς κα

τευθύνσεις αυτής τής πολιτικής 186 • 

Σέ μεταγενέστερο, έξάλλου, άρθρο του στή βρε

τανική έπιθεώρηση «Χρόνος καί Παλίρροια)), ό Σύ

ριλλ Φώλλς παρατηρεί: 

'Ενώ τό Κυπριακόν άπησχόλει πλήρως τήν 'Ελλάδα 

κατά τά τελευταία τρία ετη, σήμερον ή χώρα αυτή ήρχισε 

νά ενδιαφέρεται καί δι' άλλα ζητήματα. 'Αντιλαμβάνεται 

τήν σημαντικήν της θέσιν είς τά Βαλκάνια καί τήν Μέσην 

'Ανατολήν καί ήδη προσπαθεί νά δώση σημασίαν καί είς 

άλλα προβλήματα. Τοϋτο άποτελεί ύγιa πρόοδον. 

'Η 'Ελλάς τείνει χείρα φιλίας πρός δλα τά άραβικά 

Κράτη άνεξαρτήτως τών πολιτικών άντιλήψεών των, διότι 

ήρχισε σκεπτομένη διά τόν έαυτόν της. 'Αντελήφθη δτι, 

καίτοι μικρά χώρα, δύναται νά παίζη σημαντικόν ρόλον 

καί εχει σήμερον επίγνωσιν τής δυνάμεώς της. 'Επίσης, 

εiς τήν 'Ελλάδα παρατηρείται ενίσχυσις τής τάσεως πρός 

περισσότερον άνεξάρτητον πολιτικήν. ·Η 'Ελλάς δέν 

όμιλεί ώς δορυφόρος τής 'Αμερικής. Τουναντίον, είναι 

ύπερήφανος διά τήν ίδικήν της προσφοράν 187 • 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή γενική άνασκόπηση 

των άποτελεσμάτων τής έπισκέψεως τοϋ 'Έλληνα 

πρωθυπουργοϋ στήν Αϊγυπτο άπό τόν άπεσταλμένο 

τής «Καθημερινής)), Α. 'Αντωνακάκη: 

Μία περίοδος νέων στενωτέρων καί πλέον καρποφόρων 

σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Αίγύπτου ήρχισεν άπό τής 

παρελθούσης έβδομάδος, δπως άκριβώς είχεν εκφρασθή ή 

βεβαιότης, δτι θά συνέβαινεν. 'Ένα ίκανοποιητικόν άπό 

κάθε πλευράς καί δι' άμφοτέρας τάς χώρας άνακοινωθέν 

εδημοσιεύθη τήν νύκτα τής Δευτέρας εiς τό Κάιρον καί 

δλοι δσοι παρηκολουθήσαμεν εκ τοϋ σύνεγγυς τήν επί

σκεψιν τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ καί τοϋ κ. ύπουργοϋ τών 

'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος είς τήν Αϊγυπτον, επεστρέψα

μεν χθές μέ τήν εντύπωσιν δτι ή θερμότης τής ύποδοχής 

τών Αίγυπτίων επισήμων πρός τούς 'Έλληνας, δχι μόνον 

δέν εστερείτο είλικρινοϋς συναισθηματισμοϋ, άλλά καί αί 

διαβεβαιώσεις των διεπνέοντο άπό τήν άπόφασιν τής πρα

γματοποιήσεως τών διακηρύξεων καί ύποσχέσεων. 

Οί Αίγύπτιοι είχον πράγματι - καί δέν τούς άπέκρυ

ψαν- πολλούς λόγους νά ύποδεχθοϋν μέ είλικρινή θερμό
τητα τούς 'Έλληνας επισήμους: Τήν στάσι ν τής' Ελλάδος 

κατά τήν κρίσιν τοϋ Σουέζ, τήν στάσι ν τών 'Ελλήνων τής 

Αίγύπτου κατά τήν αυτήν περίοδον, τήν κοινότητα τής άν

τιαποικιοκρατικής πολιτικής τών δύο χωρών καί τελευταί

ον, άλλ' δχι εσχατον, τό γεγονός, δτι καθ' ήν στιγμήν ή 

Αίγυπτος ύφίσταται τήν μεγίστην πίεσιν άπό μέρους τής 

Δύσεως, τής 'Αμερικής συμμε1;εχούσης εiς τήν πίεσιν αυ

τήν, ή 'Ελλάς εστειλεν εiς τό Κάιρον τόν πρωθυπουργόν 

της είς έκδήλωσιν εμπιστοσύνης καί φιλίας πρός τήν χώ

ραν τοϋ Νείλου καί τήν Κυβέρνησιν τής 'Επαναστάσεως. 

n Ας προστεθή δτι ή κρίσις τής Συρίας τήν όποίαν οί εν 

Καίρφ βλέπουν μέ πολλήν άνησυχίαν, κατέστησεν' ετι πο
λυτιμοτέραν τήν επίσκεψιν κατά τάς ήμέρας αυτάς. Οί ξέ

νοι εν Καίρω διπλωμάται έσχημάτισαν δικαιολογημένως 

τήν εντύπωσιν δτι ή επίσκεψις τών κ. κ. Καραμανλή καί 

'Αβέρωφ ενίσχυσε διεθνώς τό γόητρον τοϋ προέδρου Νά

σερ, ό όποίος εδειξεν δτι δέν εχει φίλους μόνον εiς τό 

'Ανατολικόν στρατόπεδον καί τάς λεγομένας ουδετέρας 
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χώρας, άλλά καί εiς τήν παράταξιν τής Δύσεως. 

0{ άνωτέρω παράγοντες, ο{ δποίοι διεμόρφωσαν τά αι
γυπτιακά αiσθήματα άπέναντι τής 'Ελλάδος, έκαλλιεργή

θησαν έπί μακρόν έπαρκώς ύπό τής ελληνικής διπλωματί

ας καί τής παρούσης Κυβερνήσεως. n Ας σημειωθή δτι καί 

ή δημιουργία καί ή άξιοποίησις τών παραγόντων αuτών 

όφείλονται, κατά λίαν σημαντικόν ποσοστόν, εiς τό δτι τό 

Κυπριακόν εχει καταστή οργανον εuρυτέρας έξωτερικfjς 

πολιτικής διά τήν 'Ελλάδα. Διότι τό Κυπριακόν εiναι 

έκείνο, τό δποίον έτοποθέτησε έν τtϊ πράξει τήν χώραν μας 

εiς τό άντιιμπεριαλιστικόν στρατόπεδον, τήν άπήλλαξε 

τών άμέσων έπιρροών τής βρετανικής διπλωματίας καί κα

τά συνέπειαν τήν προσήγγισεν εiς τόν άραβικόν κόσμον· 

καί τής ήνοιξε μεγάλας δυνατότητας εiς αuτόν. 

Τό κυριώτερον άποτέλεσμα τής έπισκέψεως καί τών 

συνομιλιών μας εiς τό Κάιρον, ελεγεν δ πρόεδρος τής ελ

ληνικής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής εiς τούς δημοσι

ογράφους, εΙ ναι δτι ή 'Ελλάς εχει ήδη σημειώσει κατά 

τρόπον εuρύτερον αiσθητόν, παρουσίαν έν μέσφ τοϋ φιλι

κοϋ άραβικοϋ κόσμου. Τοϋτο εiναι άπολύτως άκριβές δπως 

έξ ϊσου εiναι άκριβές δτι ή «παρουσία» αuτή άποτελεί πλέ

ον τήν θεμελιακήν προϋπόθεσιν διά τήν άνάπτυξιν τών με

γάλων δυνατοτήτων ελληνοαιγυπτιακής καί πιθανώς καί 

εuρυτέρας ελληνοαραβικής συνεργασίας. 

nΗδη, τό κοινόν άνακοινωθέν τής παρελθούσης Δευτέ

ρας άνοίγει έν προκειμένφ εuρείας προοπτικάς . Εlναι φυ

σικόν δτι ή ελληνική άντιπροσωπεία- καί διότι τό θέμα 

σχετίζεται μέ τάς άμέσους άνάγκας καί διότι ή ρύθμισίς 

του «άσφαλτοστρώνει», έάν ή φράσις έπιτρέπεται, τήν λε

ωφόρον τών ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων - έθεώρησεν 

έπιβεβλημένον νά ρίψη μέγα μέρος άπό τό βάρος τής προ

σπαθείας της εiς τό γνωστόν πρόβλημα τών 'Ελλήνων τής 

Αiγύπτου. 'Η άντιπροσωπεία μας l;θεώρησεν ώς έξόχως 

ικανοποιητικά δύο σχετικά μέ τό θέμα τοϋτο σημεία τοϋ 

κοινοϋ άνακοινωθέντος: I) δτι δ πρόεδρος Νάσερ «ύπε
γράμμισε τήν συμβολήν τών 'Ελλήνων εiς τήν οiκονομίαν 

καί τήν ζωήν» τής Αiγύπτου. 'Ανεγνώρισε, δηλαδή, δτι 

ούτοι είναι χρήσιμοι εiς τήν χώραν του οiκονομικώς καί 

πολιτιστικώς καί 2) δτι δ κ . Νάσερ «έπανεβεβαίωσε τήν 

άπόφασιν τής αiγυπτιακής Κυβερνήσεως δπως διασφαλί

ση τήν εuημερίαν τών έν Αiγύπτφ 'Ελλήνων Ι;ν πνεύματι 

δικαιοσύνης καί καλής θελήσεως». Ό πρόεδρος άναφέρε

ται εiς τό έπίσημον άγγλικόν κείμενον «is determined» (εί
ναι άποφασισμένος), νά διασφαλίση κ.λ.π. Μέ αuτό τό «is 
determinedιι άντικατέστησεν δ ϊδιος δ κ. Νάσερ τήν άρχι

κήν φράσιν τοϋ σχεδίου, ή όποία άνέφερεν: «εχει τήν πρό

θεσιν». Πρέπει νά λεχθή δτι ο{ 'Έλληνες τής Αίγύπτου θά 

ήθελαν περισσότερον συγκεκριμένας συμφωνίας. Πρέπει 

νά μή άποκρυβή δτι μερικοί έξ αuτών έξέφρασαν άμφιβο

λίας, άν ώρισμένοι φανατικοί άντιξενικοί κύκλοι περί τόν 

κ. Νάσερ θά έπιτρέψουν τήν άξιοποίησιν τών τόσον κατη

γορηματικών διαβεβαιώσεων. 'Αλλ' οϋτε δυνατόν οϋτε 

συμφέρον θά ήτο νά έπιδιωχθοϋν κατά τήν έπίσκεψιν τής 

ελληνικής άντιπροσωπείας εiς Κάιρον λεπτομερειακαί 

συμφωνίαι. Τοϋτο θά έξηγηθή εiς άλλο άρθρον, τό δποίον 

θά άναφέρεται εiς τόν ελληνισμόν τής Αiγύπτου. 

'Ήνοιξε, πάντως, διά τοϋ άνακοινωθέντος, δ δρόμος διά 

συνομιλίας καί έπί τοϋ θέματος τών 'Ελλήνων τής Αiγύ

πτου καί έπί τών δύο c'iλλων πρακτικής καί άμέσου σημα-

σίας θεμάτων : τών οiκονομικών καί l;μπορικών σχέσεων 

καί τών μορφωτικών. Καί εiς τά δύο κεφάλαια ύπάρχουν 

εuρείς δρίζοντες. 'Αλλ' δ, τι έπιβάλλεται νά γίνη εiναι νά 

έφαρμοσθοϋν πρώτον αί ύφιστάμεναι συμφωνία ι. ' Η 'Ελ
λάς εχει ενα σημαντικόν «λαβείν» πέντε περίπου εκατ. λι

ρών άπό τήν Αίγυπτον, τοϋ δποίου συζητείται τώρα έν Καί

ρφ ή ρύθμισις . 'Η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία μορφωτι

κών άνταλλαγών χωλαίνει εiς τήν έφαρμογήν της . Συνε

φωνήθη δτι θά γίνουν καί έπ' αuτής συνομιλίαι. 

Πέραν, δμως, τών εiδικών θεμάτων, αί συνομιλίαι τοϋ 

Καίρου έκάλυψαν τήν κατάστασιν εiς τήν περιοχήν, εiς 

τήν δποίαν εύρίσκονται αί δύο χώρα ι. 'Η Αίγυπτος αuτήν 

τήν στιγμήν διακηρύσσει δτι άκολουθεί πολιτικήν άνε

ξαρτησίας, άλλ' α{ έπ' αuτής έπιδράσεις τής Μόσχας εΙ

ναι εκδηλοι. ·Η 'Ελλάς άνήκει σαφώς είς τόν Δυτικόν 

Συνασπισμόν, άπό τόν δποίον, δμως, τήν διαχωρίζει τό 

άποικιακόν θέμα . Εiς τό σημείον τοϋτο ή πολιτική της καί 

ή πολιτική τής Αiγύπτου συμπίπτουν. 'Αφ' ετέρου ή 'Ελ

λάς άνήκει εiς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ διά τήν Μέσην 

'Ανατολήν μέ μίαν εiδικήν διατύπωσιν. Ή Αίγυπτος δέν 

άνήκει εiς τό Δόγμα αuτό. 'Η εiδική διατύπωσις, εΙ ναι δτι 

ή 'Ελλάς έναντιοϋται εiς δθενδήποτε προερχομένην έπί

θεσιν, ένώ ή άρχική διατύπωσις τοϋ Δόγματος άνεφέρετο 

είς έπίθεσιν- ή διείσδυσιν- προερχομένην έκ τής σο

βιετικής μόνον πλευράς. 'Η Αίγυπτος, δταν τής προετάθη 

ή είσοδός της εiς τό Δόγμα 'Αιζενχάουερ, ύπεγράμμισε 

τήν ελλειψιν τής εiδικής αuτής διατυπώσεως είς τήν σχε

τικήν άμερικανικήν Διακήρυξιν. 

Διά τοϋ κοινοϋ άνακοινωθέντος, άμφότεραι αί χώραι 

συμφωνοϋν δτι Ι;ναντιοϋνται εiς έξ οίασδήποτε πλευράς 

έπίθεσιν καί συμφωνοϋν καί εiς κάτι άλλο: νά συνεργα

σθοϋν «εiς δ, τι άφορά τάς διεθνείς προσπαθείας καί τά σχέ

δια, τά άποσκοποϋντα εiς τήν έπίσπευσιν τής προόδου τών 

ύπαναπτύκτων χωρών». Τοιαϋτα σχέδια εiναι τά τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δπως 

τό σχέδιον τοϋ Δόγματος 'Αιζενχάουερ καί τοϋ «Σημείου 

Τέσσαρα» . Δύναται νά θεωρηθή δτι αί φράσεις αuταί προ

λειαίνουν τό εδαφος διά νά χρησιμεύσουν αί ελληνοαμερι

κανικαί σχέσεις ώς οργανον μειώσεως τής άμερικανοαιγυ

πτιακής έντάσεως; Ή κατάστασις εiς τήν Μέσην 'Ανατο

λήν εΙ ναι αuτήν τήν στιγμήν τόσον χαώδης καί ή πολιτική 

τής Οuασιγκτώνος άπέναντι τής Αiγύπτου τόσον έναλ

λασσομένη, ωστε νά μήν ήμπορή νά γίνη καμμία πρόβλε

ψις. 'Η ελληνική άντιπροσωπεία επραξεν, έν πάσ1J περι

πτώσει, τό καλύτερον δυνατόν διά νά προσφέρη εiς τήν 

δημιουργίαν προϋποθέσεων σταθεροποιήσεως εiς τήν 

'Ανατολικήν Μεσόγειον. Καί τό επραξεν είς μίαν στιγμήν 

κατά τήν δποίαν περισσότερον πάσης άλλης φοράς ή πε

ριοχή άπειλείται άπό Βορρά, ή δέ άπειλή άνησυχεί καί 

αuτήν τήν φιλοσοβιετικήν Αίγυπτον. Τά μέλη τής ελληνι

κής άντιπροσωπείας λέγουν δτι συνήντησαν είλικρινείς 

φιλειρηνικάς προθέσεις έκ μέρους τών Αiγυπτίων συνομι

λητών των 188 • 

[Στήν ύποδοχή τοϋ πρωθυπουργοϋ, κατά τήν έπά

νοδό του άπό τήν Αίγυπτο, συμμετείχε καί ό δήμαρ

χος 'Αθηναίων, Π. Κατσώτας, άντίθετης πολιτικής 

τοποθετήσεως, γεγονός πού προκάλεσε τίς ζωηρές 

έπικρίσεις μερίδας τής άντιπολιτεύσεως. Σέ άπάντη-
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ση των τελευταίων, ό δήμαρχος δήλωσε: 

<<Εiς τό άεροδρόμιον δέν μετέβην ώς πολιτικός φίλος 

του κυβερνώντος κόμματος, διότι εiναι γνωστή ή διαφορά 

μου ώς πρός τάς πολιτικάς κατευθύνσεις. Εiς αuτό μετέβην 

ώς δήμαρχος ' Αθηναίων, διά νά ύποδεχθώ τόν πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως τής χώρας μου επανερχόμενον εξ ΑΙγύ

πτου . Εiς τό άεροδρόμιον μετέβην διά νά συγχαρώ τόν κ . 

πρωθυπουργόν διά τήν προσπάθεια ν πού κατέβαλε δι, ενα 

στενώτερον καί εΙλικρινή σύνδεσμον μεταξύ του έλληνι

κου καί αΙγυπτιακου λαου, πράγμα δπερ θά άποβή πρός τό 

συμφέρον άμφοτέρων των λαών, διά τής εuρείας άναπτύξε

ως των πνευματικών σχέσεων καί των εμπορικών συναλλα

γών, άλλά καί διά τήν παγίωσιν τής διεθνους εΙρήνης . Εί

μαι άκραδάντως πεπεισμένος δτι ό εσωτερικός κόσμος 

όλοκλήρου του έλληνικου λαου δέν συνίσταται άπό aρνη

σιν, άλλ, άποτελεί θέσιν καί επιθυμεί νά επαινώνται αί 

πολιτικαί πράξεις, αϊτινες άποβλέπουν εΙς τό συμφέρον 

του συνόλου»]. 

19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Γ. Ράλλης, μετά τήν έπάνοδό του άπό τήν άνα

τολική Μακεδονία καί Θράκη, δπου έπιθεώρησε τά 

έκτελούμενα εργα, εδωσε στή δημοσιότητα τά άκό

λουθα σχετικά στοιχεία: 

«'Έργα όδοποιίας: θεμελιουνται τά δύο τελευταία πρός 

τά σύνορα βάθρα τής γεφύρας 'Έβρου 800 μ. καί ύπολογί
ζεται δτι τό έλληνικόν τμήμα τής γεφύρας θά περατωθή 

μέχρι του προσεχους 'Οκτωβρίου. 'Εγένετο πλήρης διά

νοιξις καί θά άρχίση άπό του προσεχους μηνός ή κατα

σκευή του όδοστρώματος τής όδου 'Αρδανίου, ή όποία 

άποτελεί τμήμα \I χλμ . τής διεθνους όδικής άρτηρίας Εu

ρώπης -'Ανατολής. 'Υπολογίζεται νά είναι έτοίμη τήν 

aνοιξιν καθώς καί ή όδός 'Αρδανίου - Σουφλίου - Διδυμο
τείχου μήκους 60 χλμ . , ή όποία ijρχισεν ijδη νά άσφαλτο

στρώνεται. Μελετάται ή άνακαίνισις τής όδου ' Αλεξαν

δρουπόλεως- γεφύρας Λουτρου, μήκους 13 χλμ. 'Ανακαι
νίζονται 12 χλμ. τής όδου 'Αλεξανδρουπόλεως- Κομοτη

νής διατεθέντων 5 έκατ. δρχ. Διετέθησαν επίσης άνά I 
έκατ . δρχ . διά τήν άνακαίνισιν τμημάτων των όδ&ν Πόρτο

Λάγο - Ξάνθης καί Καβάλας - ' Αμφιπόλεως. 

>> ~Εγκρισις συμπληρωματικών πιστώσεων: Διά τήν 

άσφαλτόστρωσιν όδου εντός τής 'Ορεστιάδας. Διά τήν βα

τότητα των όδών Διδυμοτείχου - 'Ορεστιάδας καί 'Αλε

ξανδροπόλεως - άεροδρομίου. Διά τήν παραλιακήν όδόν 

'Αλεξανδρουπόλεως. Διά τήν όδόν άπό του σιδηροδρομι

κου σταθμου 'Αλεξανδρουπόλεως μέχρι νοσοκομείου. Δι' 

επισκευήν όδοστρώματος όδου Μάκρης- Μέστης. Διά τήν 

διαμόρφωσιν τής όδου ' Ηρώου τής Ξάνθης. Διά τήν επι

σκευήν τής γεφύρας Νέστου παρά τούς Τοξότας. Διά τήν 

άποπεράτωσιν των γεφυρών εΙς χιλιόμετρον 17.800 μ . τής 

όδου Καβάλας - Δράμας καί εΙς χιλιόμετρον 36 τής όδου 
Δράμας - Κ. Νευροκοπίου. Διά τήν άνακαίνισιν του περι

μετρικώς τής πόλεως Δράμας τμήματος τής όδου Καβάλας 

- Δράμας -Σερρών. 

»'Εγγειοβελτιωτικά: Κατά τό τρέχον ετος συμπληρου-

ται ή άποπεράτωσις του άναχώματος Τυχερου καί ή κατα

σκευή των άποστραγγιστικών τάφρων, ώς καί του δευτερεύ

οντος άναχώματος, οϋτως ωστε νά εξασφαλισθή πλήρως ή 

προστασία τής δλης περιοχής εκ 30.000 στρεμμάτων, διετά
χθη δέ ή άρμόδια ύπηρεσία τών ΣΕΚ νά άρχίση άμέσως 

τάς εργασίας άνυψώσεως τής σιδηροδρομικής γραμμής 

παρά τά Λαγηνά. 'Επίσης κατεσκευάσθη προστατευτικόν 

άνάχωμα εΙς τό Σουφλί καί εξασφαλίζεται οϋτω ή κωμόπο

λις, ή όποία aλλοτε κατεκλύζετο ύπό των ύδάτων του 

'Έβρου. 'Ωρισμέναι συμπληρωματικαί εργασίαι άποχετεύ

σεως των ομβρίων ύδάτων τής πόλεως θά άποπερατωθουν 

έφέtός. 'Επίσης τό τρέχον ετος θά πραγματοποιηθή ή άνύ

ψωσις τής παρά τήν πόλιν σιδηροδρομικής γραμμής. 

>>Τέλος ijρξατο ή κατασκευή του άναχώματος Φερρών 

εΙς τήν περιοχήν Πέπλου, ή δέ πρόοδος του εργου θά εξαρ

τηθή εκ τής εγκαίρου κατασκευής ύπό των Τούρκων τής 

τομής Φερρών, δεδομένου δτι άπό έλληνικής πλευράς, τό 

εργον θά προχωρήση ταχύτατα λόγω τής άρτίας οργανώ

σεως τής άναδόχου εταιρίας». 

20 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1957 

Σέ άπάντηση εντονων έπικρίσεων των συναρχη

γών του κόμματος των Φιλελευθέρων, Σ. Βενιζέλου 

καί Γ. Παπανδρέου, σέ βάρος τής Κυβερνήσεως, μέ 

άφορμή τήν παραίτηση του άντιπροέδρου τής Κυ

βερνήσεως Α. 'Αποστολίδη, ό Κ. Καραμανλής Εδω

σε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη δήλωση : 

«λυπούμαι δτι γίνεται άπόπειρα νά χρησιμοποι

ηθή είς βάρος τής Κυβερνήσεως ή παραίτησις τοίJ 

άντιπροέδρου αvτής μέ τόν ίσχυρισμόν δτι ούτος 

παρητήθη διότι ώρισμένοι ύπουργοί "δέν κινούνται 

πάντοτε μέ τήν έπιβαλλομένην άνιδιοτέλειαν". Ό 

ίσχυρισμός ούτος είναι συκοφαντικός. 

)) 'ο άντιπρόεδρος οvδέποτε προέβαλε ώς λόγον 
παραιτήσεως τήν ίδιοτέλειαν ύπουργών. Ώς είναι 

γνωστόν, πάρητήθη έπικαλούμενος, έκτός τών λό

γων ύγείας, καί τήν διαφωνίαν του μέ ώρισμένους 

ύπουργούς έπί θεμάτων άρχής. Τήν τοιαύτη ν δέ δια

φωνίαν έπί θεμάτων άρχής άπεσαφήνισεν άπό τής 

πρώτης στιγμής, τοποθετήσας αVτήν είς τήν μ ή συμ

μόρφωσιν ύπουργών τινων πρός τάςόδηγίας μου, έν 

σχέσει πρός ώρισμένας ένεργείας αvτών, αι' όποίαι 

δμως ουδεμίαν εχουν σχέσιν μέ τάς άνευθύνους 

σπερμολογίας περί ίδιοτελείας». 

Παράλληλα μέ τήν πρωθυπουργική δήλωση, δό

θηκαν στή δημοσιότητα άνακοίνωση του ύπουργου 

'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρωτρπαπαδάκη, καθώς καί 

κυβερνητική άνακοίνωση. 'Η Πρώτη ύπογραμμίζει 
δτι ή παροχή εκτακτης άρωγής πρός τούς άξιωματι

κούς είναι σύστημα καθιερωμένο άπό τριακονταετί

ας, χωρίς κανείς νά διανοηθεί νά τό διαβάλει, ένώ ή 

δεύτερη άντικρούει τίς καταγγελίες τών ήγετών τής 

άξιωματικής άντιπολιτεύσεως γιά ύπερβάσεις στήν 

έκτέλεση εργων, τή γεωργική πολιτική καί τήν 
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ϋπαρξη πολιτικής άνωμαλίας. 

Τήν επομένη , δ ίδιος ό Α. 'Αποστολίδης άνακοί

νωσε τά εξής: 

«Θεωρώ περίεργον τό νά δημιουργήται σήμερον τοιαύ

τη όξεία συζήτησις γύρω άπό τήν παραίτησίν μου, 33 ήμέ
ρας μετά τήν επίσημον άνακοίνωσίν της. Ή παραίτησίς 

μου δέν ήτο άποτέλεσμα όργής, άλλά μακράς συσσωρεύ

σεως βασικών διαφορών άντιλήψεως πρός τήν τηρούμένην 

ύπό ενίων εκ τών κ . κ . ύπουργών τακτικήν. 

»Παρητήθην, διότι ύπεστήριξα πάντοτε εις στήν ζωήν 

μου καί εφήρμοσα μέχρι σήμερον τήν άρχήν δτι ό διαφω

νών επί βασικών θεμάτων όφείλει νά παραιτήται». 

'Η άνακίνηση του θέματος τής παραιτήσεως τοu 

Α . 'Αποστολίδη διασταυρώθηκε χρονικά μέ τήν ύπο

βολή άπό τόν Σ. Βενιζέλο σημειώματος στό βασιλέα, 

στίς 10 Αύγούστου, στό όποίο καί παρατηροuνταν τά 
άκόλουθα: 

« I. Ή έξέλιξις τής πολιτικής καταστάσεως τής χώρας 
είναι τοιαύτη, οοστε, κατά πάσαν πιθανότητα, έντός των 

λίαν προσεχών μηνών, θά έμφανισθή κυβερνητική κρίσις. 

»2. Μέ τόν σήμερον ισχύοντα έκλογικόν νόμον, διά 
διαφόρους γνωστούς λόγους, δέν είναι δυνατόν νά κατέλθη 

ή χώρα εις εκλογάς. 

»3 . Εις περίπτωσιν κυβερνητικής κρίσεως, τό κόμμα 

τών Φιλελευθέρων, άποτελουν μειοψηφίαν εις τήν ύπάρ

χουσαν Βουλήν, δέν θά δυνηθή νά σχηματίση Κυβέρνησιν, 

εστω καί έάν ή ήγεσία του κληθή πρός τουτο ύπό του βα

σιλέως . 

))4. Καί μετά τήν κυβερνητικήν κρίσιν, τό μεγαλύτερον 
έν ττϊ Βουλτϊ κόμμα θά είναι ή ΕΡΕ. 

))5. Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, συμφώνως πρός τάς 
παραδόσεις καί τάς άρχάς του, έπιθυμεί , άγνοουν τό κομ

ματικόν συμφέρον, νά παίξη ρόλον χρήσιμον καί έπωφελή 

εις πάσαν κρίσιν τής χώρας . Πρός τουτο, έάν εις περίπτω

σιν κυβερνητικής κρίσεως ή Α.Μ. δ βασιλεύς άναθέση εις 

προσωπικότητα τής ΕΡΕ νά σχηματίση Κυβέρνησιν μέ εν

τολήν νά ψηφίση τόν νέον έκλογικόν νόμον καί νά όδηγή

ση τήν χώραν εις έκλογάς, διενεργηθησομένας ύπό ύπηρε

σιακής Κυβερνήσεως, όριζομένης ύπό του βασιλέως, θέλει 

παράσχη τήν έμπιστοσύνην του εις τήν Κυβέρνησιν ταύ

την τής ΕΡΕ, ϊνα δυνηθή νά έκτελέση τό Ι:ργον της, έάν δέν 

διαθέτη αϋτη τήν άπόλυτον εν ττϊ Βουλτϊ πλειοψηφίαν)) 189 • 

25 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1957 

Μετά άπό σειρά συνεδριάσεων, ύπό τήν προεδρία 

τοu Κ. Καραμανλή, ή έξ ύπουργών Οίκονομική 

'Επιτροπή ένέκρινε τή λήψη μέτρων μέ σκοπό τή 

νέα διαρρύθμιση τής ίσχύουσας φορολογίας καί κυ

ρίως του ενιαίου φόρου καί του φόρου κληρονομιών. 

Είδικότερα, ό ύπουργός τών Οίκονομικών άνήγ

γειλε τήν κατάθεση στήν 'Επιτροπή Νομοθετικής 

'Εξουσιοδοτήσεως νομοσχεδίων πού προβλέπουν: 

α. Μείωση τής κλίμακας του ένιαίου φόρου κάτω καί 

άπό τά έπίπεδα πού είχαν δριστεί τόν Μάρτιο τ ρ . !:τους. Μέ 

βάση τίς δύο αuτές άλλεπάλληλες μειώσεις επέρχεται ελά

φρυνση τών βαρών άπό τόν ένιαίο φόρο κατά μέσο δρο 

ι 7%, σέ σύγκριση μέ τό ϋψος πού είχαν όριστεί μέ τόν 
άρχικό νόμο 3323 του 1955 «περί ένιαίου φόροω). Ειδικά 
γιά δσους !:χουν εισόδημα μέχρι 50.000 δρχ. τό χρόνο, ή 

φορολογική έπιβάρυνση περιορίζεται σέ 3% μέν, προκειμέ
νου γιά μισθωτούς καί σέ 6% γιά τούς ύπόλοιπους φορολο
γούμενους. 

β. Καθιέρωση τής χωριστής φορολογήσεως τών εισο

δημάτων των συζύγων, μέ άποτέλεσμα νά έπέρχεται έλά

φρυνση τής φορολογίας κατά ποσοστό 45 εως 52% σέ σύγ
κριση πρός έκείνη πού καθιερώθηκε μέ τόν άρχικό νόμο 

περί ένιαίου φόρου . 

γ . Αύξηση του άφορολόγητου δρίου γιά τούς μισθω

τούς άπό 25 σέ 30%, ενω τό άνώτατο δριο του ποσου πού 
έξαιρείται άπό τό φόρο άνέρχεται άπό 12.500 σέ 18.000 δρχ . 

δ. Τό δριο συντηρήσεως πού έξαιρείται άπό τή φορο

λογία καθιερώνεται γιά δλους τούς φορολογουμένους σέ 

12.000 δρχ . , ένώ τό ποσό πού έκπίπτεται άναβιβάζεται σέ 

4000 δρχ. γιά κάθε τέκνο, πέρα άπό τά δύο. 

ε. ' Από τό φορολογητέο εισόδημα τών επαγγελματιών 

εκπίπτονται τά καταβαλλόμενα άσφάλιστρα, οί δωρεές γιά 

κοινωφελείς σκοπούς καί οί τόκοι δανείων γιά έπιτακτικές 

άνάγκες . 

στ . Καθιερώνεται δ θεσμός τών φορολογικών δικαστη

ρίων καί έφαρμόζεται σειρά διοικητικών, οικονομικών καί 

ποινικών μέτρων γιά τήν καταπολέμηση τής φοροδιαφυ

γής. 

ζ . 'Επεκτείνεται ό ένιαίος φόρος καί στά νομικά πρό

σωπα (έταψείες κ.λ.π.). 

'Η συνολική έλάφρυνση τής οικονομίας άπό τίς διαρ

ρυθμίσεις του Μαρτίου καί τά νέα μέτρα ύπολογίζεται σέ 

300 έκατ. δρχ . κατ , ετος. 

Κατά τή συζήτηση τών σχετικών νομοσχεδίων 

στή Βουλή, στίς 2 Σεπτεμβρίου, ό είσηγητής τής 

πλειοψηφίας, Λ. Δερτιλής, θά άναλύσει τό περιεχό

μενο τών φορολογικών έλαφρύνσεων, ένώ ό είσηγη

τής τής μειοψηφίας Γ. Μαuρος θά ύπογραμl.ιίσει δτι 
οί έλαφρύνσεις τών φορολογικών βαρών θά ήτdΎ δυ-

. νατόν νά είναι καί γενναιότερες . Τέλος, δ ύπουργός 

Συντονισμοί\, άναπτύσσοντας τίς κυβερνητικές άπό

ψεις, θά τονίσει δτι οί μεταρρυθμίσεις πού θεσπίζον

ται συντελοuν στήν ούσιαστική έλάφρυνση τής φο

ρολογίας γιά δλες τίς κατηγορίες των φορολογουμέ

νων καί έξαντλοuν, κάτω άπό τίς τρέχουσες συνθή

κες, δλα τά περιθώρια των δυνατών φορολογικών 

μειώσεων καί έπεσήμανε τήν άπώλεια έσόδων του 

πρ.οϋπολογισμοu, γιά τό 1957, ϋψους 70 εκατ. δρχ. 
καί 300 εκατ . γιά τό 1958, στά όποία θά πρέπει νά 
προστεθεί καί πρόσθετη ζημία 40 εκ:ατ . άπό τή μείω

ση του φόρου κληρονομιάς. 

Τά δύο νομοσχέδια ψηφίστηκαν καί δημοσιεύτη

καν μέ άρ. Ν.Δ . 3755 καί 3765 / 1957 190• 

26 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

' Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τά εργα γιά τήνs 
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ϋδρευση τής πρωτεύουσας άπό τή λίμνη 'Υλίκη 191 • 

Στήν τελετή παραβρέθηκαν οί ύπουργοί Συγκοινω

νιών καί Δημοσίων 'Έργων, Πρόνοιας καί 'Εσωτε

ρικών, οί ύφυπουργοί 'Αμύνης, 'Εμπορίου καί Οί

κισμοϋ, οί νομάρχες 'Αττικής καί Βοιωτίας, βουλευ

τές καί πλήθος κόσμου. 

Μετά τή δοξολογία, ό πρωθυπουργός άνοιξε τό 

φράγμα καί διοχέτευσε τ'ά ϋδατα στόν άγωγό πρός τή 
σήράγγα Τανάγρας, τόν 'Ασωπό καί, μέσω τοϋ άν
τλιοστασίου τοϋ 'Αγίου Θωμii, στή λίμνη τοϋ Μα

ραθώνος. 

Κύριος όμιλητής, ό ύπουργός Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων VΕργων, Γ. Ράλλης, τόνισε ότι τά εργα 

τής ' Υλίκη ς άρχισαν τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1954, επί 
ύπουργίας Κ . Καραμανλή, μέ τήν προοπτική νά όλο

κληρωθοϋν σέ διάστημα μιiiς τριετίας . VΗδη, εχουν 

κατασκευαστεί ό κυρίως ύδαταγωγός, μήκους 28 
χλμ., καθώς καί μεγάλος άριθμός τεχνικών εργων, 

γέφυρες, διαβάσεις, ρείθρα κ.λ.π . Γιά τήν πλήρη 

άποπεράτωση τοϋ εργου ύπολείπεται ή κατασκευή 

τοϋ όριστικοϋ άντλιοστασ.ίου 'Υλίκη ς, ή κατασκευή 

δύο τμημάτων τοϋ άγωγοϋ άπό προεντεταμένο σκυρό

δεμα, καθώς καί τοϋ άντλιοστασίου Βίλιζας. 'Η μέ

χρι σήμερα δαπάνη άνέρχεται σέ 80 περίπου έκατ. 
δρχ., ενω ή συνολική δαπάνη τοϋ πλήρους συγκροτή

ματος των εργων ύπολογίζεται νά φθάσει στό διπλά

σιο τοϋ ποσοϋ αύτοϋ. Σημειωτέον, ότι οί δαπάνες 

κατασκευής των εργων δέν βαρύνουν τόν προϋπολο

γισμό, άλλά τούς κατοίκους τής πρωτεύουσας, μέσω 

τής είδικής είσφορiiς επί τοϋ είσοδήματος άπό οίκο

δομές. 

Καταλήγοντας, ό Γ. Ράλλης επεσήμανε ότι τά ερ

γα αύτά, τά όποία δίνουν όριστική λύση στό πρό

βλημα ύδρεύσεως τής 'Αθήνας, μαζί μέ τά άποχετευ

τικά εργα καί τά μεγάλα εξωραϊστικά εργα τής πρω

τεύουσας καί των περιχώρων της, θά δημιουργήσουν 

νέα εποχή . 

27 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του άπό τήν ' Αθήνα, ό 

γενικός διευθυντής τής έταιρείας VΕντισον καί σύμ

βουλος τής άμερικανικής Κυβερνήσεως γιά θέματα ·· 
ενέργειας, Γουώκερ Σίσλερ, εξήρε τήν πρόοδο πού 

εχει συντελεστεί στήν 'Ελλάδα στόν τομέα τής ηλε

κτρικής ενέργειας, άλλά καί γενικότερα στό οίκονο

μικό καί κοινωνικό πεδίο . Ειδικότερα γιά τή ΔΕΗ, 

τόνισε ότι τά επιτεύγματά της δικαιολογοϋν τήν κάθε 

μορφής βοήθεια πού τής παρασχέθηκε καί ύπαγορεύ

ουν τήν εξεύρεση κεφαλαίων στό εξωτερικό γιά τήν 

όλοκλήρωση τοϋ προγράμματός της, ίδίως των ερ

γων τοϋ ' Αχελώου καί τής δεύτερης μονάδας στήν 

Πτολεμαίδα. 

Καταλήγοντας, ό 'Αμερικανός είδικός άνέφερε 

ότι επικαλείται συχνg τό εργο πού συντελέστηκε άπό 

τήν 'Ελλάδα στόν ενεργειακό τομέα ώς παράδειγμα 

γιά μίμηση άπό τίς άλλες χώρες. 

30 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

Ό νέος Βούλγαρος πρωθυπουργός, v Αντον Γι

ούγκωφ, προτείνει τή σύναψη έλληνοβουλγαρικοϋ 

συμφώνου μή επιθέσεως. 'Η έλληνική Κυβέρνηση, 

εμμένοντας στίς θέσεις της, θά χαρακτηρίσει τήν 

πρόταση ώς προπαγανδιστική χειρονομία, προορι

σμένη νά μετατοπίσει τήν προσοχή άπό τό εκκρεμές 

θέμα των επανορθώσεων. 'Οπωσδήποτε όμως, θά 

άφεθεί νά διαφανεί ή σχετική ίκανοποίηση τής 'Αθή

νας γιά τήν άναστολή των βουλγαρικών προπαγαν

διστικών δραστηριοτήτων μέ στόχο τήν έλληνική 

Μακεδονία. 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957 

' Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό μέλη τής 

Κυβερνήσεως, επισκέπτεται τή Θεσσαλονίκη καί 

εγκαινιάζει τήν 22η Διεθνή V Εκθεση : 

Στό άεροδρόμιο τής Μίκρας, σέ άπάντηση των 

θερμών εκδηλώσεων πού τοϋ επιφυλάχθηκαν, άπ.ηύ

θυνε τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 

«Εύχαριστώ διά τήν έγκάρδιον ύποδοχήν, τήν 

δποίαν μοίJ έπεφυλάξατε, καθώς καί διά τήν σταθε
ράν έμπιστοσύνην, μέ τήν δποίαν μέ περιβάλλετε. 

Ή έμπιστοσύνη αύτή άποτελεί τήν δύναμιν τής Κυ

βερνήσεως. Σιiς διαβεβαιώ δτι ή Κυβέρνησις κάμνει 

καλήν χρήσιν τής δυνάμεως αύτής. Άγωνιζομένη 

μέσω μυρίων δυσχερειών έπέτυχε νά προστατεύση 
τήν άσφάλειαν καί τήν γαλήνη ν τής χώρας, νά βελ τι

ώση σημαντικώς τήν διεθνή θέσιν τής 'Ελλάδος καί 

πρό παντός νά δημιουργήση άσφαλείς οίκονομικάς 

προϋποθέσεις δι ' ενα καλύτερον μέλλον, διά τό 

δποίον εlμαι αiσ._ιόδοξος, άρκεί νά διαφυλάξωμεν τάς 

κτηθείσας, διά τής πολιτικής σταθερότητος, τής 

δποίας άπολαύει ή χώρα». 

Τήν ίδια ήμέρα, εγιναν, παρουσία του, τά έγκαί

νια τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως. Μετά τήν τέλεση τοϋ 

άγιασμοϋ, ό πρόεδρος τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως τόνι

σε ότι ή εκθεση παρουσιάζει περίλαμπρη καί άνά

γλυφη τήν είκόνα τής έλληνικής δραστηριότητας 

καί δημιουργίας, τούς καρπούς των μόχθων τοϋ 'Έλ

ληνα άγρότη καί εργάτη. 'Αναφέρθηκε, άκόμη, στό 

εργο πού επιτελέστηκε μεταπολεμικά καί ύπογράμ

μισε ότι ή διοίκηση τοϋ όργανισμοϋ κατέχεται άπό 

τή φιλοδοξία νά φέρει τήν 'Έκθεση στό ϋψος διε

θνοϋς εμποροπανηγύρεως άπό τίς πρώτες του κόσμου 

καί νά τήν καταστήσει άκόμη ίσχυρότερο συνδετικό 

εμπορικό κρίκο μεταξύ Εύρώπης καί Μέσης 'Ανα

τολής . 'Αναφέρθηκε, τέλος, στά εργα πού επιβάλλε-
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ται νά γίνουν στό άμεσο μέλλον καί κάλεσε τόν πρω

θυπουργό νά γίνει ό σημαιοφόρος τής νέας αuτής 

προσπάθειας. 

Στή συνέχεια, ό ύπουργός Βορείου 'Ελλάδος, Β . 

Παπαρρηγόπουλος, ύπογράμμισε τήν άνοδο τής 

'Εκθέσεως στά δύο τελευταία χρόνια καί συνέδεσε 

τό γεγονός αuτό μέ τήν οiκονομική σταθερότητα καί 

τήν πρόοδο, ή όποία έπιτεύχθηκε σέ δλους τούς το

μείς τής οικονομικής δραστηριότητας τής χώρας, 

καί μέ τήν έξύψωση του βιοτικοί> έπιπέδου του λαου, 

ιδιαίτερα του άγροτικου πληθυσμοί>, χάρη στά μέτρα 

προστασίας τής γεωργικής παραγωγής καί στά ση

μαντικά, σέ σημασία καί aριθμό, παραγωγικά εργα. 

'Ο ύπουργός 'Εμπορίου, Π. Παπαληγούρας, τόνισε 

δτι ή έτήσια διεύρυνση τής συμμετοχής τών ξένων 

χωρών έπιβεβαιώνει τό διεθνή χαρακτήρα τής 'Εκθέ

σεως καί τήν άναγωγή τής 'Ελλάδος σέ όλοένα ση

μαντικότερο κέντρο aποδοτικής έπικοινωνίας μετα

ξύ τών έθνών καί εuγενοuς άμιλλας μεταξύ τών παρα

γωγικών τάξεων. Καί, άφοu άναφέρθηκε στήν aπό

δοση του κυβερνητικοί> εργου στόν τομέα τής παρα

γωγής, ύπογράμμισε δτι ή διαπίστωση τής ανάγκης 

γιά τή δημιουργία εuρύτερων ύπερεθνικών οικονομι

κών χώρων είχε ώς aποτέλεσμα τήν κίνηση γιά τήν 

Κοινή Εuρωπαϊκή 'Αγορά καί τή Ζώνη 'Ελεύθερων 

Εuρωπαϊκών Συναλλαγών. Στό πλαίσιο τής νέας διε-

θνοuς οικονομίας -κατέληξε- ή 'Ελλάς θά κατορ

θώσει σέ σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έφό

σον στηριχτεί στή συναγωνιστική της ίκανότητα, νά 

συναλλαγεί έλεύθερα καί άποδοτικά. Σ' αuτή τήν 

προσπάθεια, ή Διεθνής 'Έκθεση Θεσσαλονίκης εί

ναι προορισμένη νά άποτελέσει σημαντικό ερεισμα. 

Τήν εναρξη τής λειτουργίας τής 'Εκθέσεως κή

ρυξε, μέσα σέ κλίμα θερμών έκδηλώσεων, ό Κ. Κα
ραμανλής . 

Στήν πρόσφατη οικονομική έξέλιξη τής 'Ελλά

δος αναφέρθηκε, σέ άρθρο του, μέ τήν εuκαιρία τών 

έγκαινίων τής έκθέσεως Θεσσαλονίκης, ό ύπουργός 

Προεδρίας, Κ. Τσάτσος: 

«" Εν καί ημισυ ετος πολιτικής σταθερότητας /;ν' Ελλά

δι απέδειξε τό τί δύναται νά κατορθώση μία χώρα απαλ

λασσομένη τών συχνών κυβερνητικών μεταλλαγών, /;λάτ

τωμα συνυφασμένον μέ τά σημερινά κοινοβουλευτικά κα

θεστώτα . Εiς τήν μικpάν αuτήν χώραν τής Νοτιοανατολι
κής Εuρώπης ουδέποτε /;πετεύχθη εργον τόσον τεράστιον 

εiς τόσον βραχύ χρονικόν διάστημα, /;ν πλήρει διεθνεί 

κρίσει, ύπό τό συνεχές βάρος τής αντιμετωπίσεως τοϋ Κυ

πριακοϋ, καί εiς πεtσμα τών οργανικών αδυναμιών τής ελ

ληνικής οiκονομίας. 

»'Η σημερινή περίοδος θά παραμείνη /;ν τij ίστορίg τής 

'Ελλάδος ώς ή /;ποχή μετατροπής τής γεωργίας από επε

κτατικής εiς /;ντατικήν καί μετατροπής τής /;λαφρiiς βιο

μηχανίας εiς μέσην καί βαρείαν βιομηχανίαν. 

»Τά ετη 1956 καί 1957 χαρακτηρίζονται από τήν τερα
στίαν προσπάθειαν νά /;ξέλθη ή · ' Ελλάς από τήν κατάστα-

σιν τής ύποανεπτυγμένης χώρας . Μολονότι ή μηχανοποί

ησις τής γεωργίας ύπερέβη τήν τών aλλων βαλκανικών 

χωρών καί /;βελτιώθη καί ή ποιότης τών γεωργικών προϊ

όντων, μολονότι τό 1957 ή /;σοδεία ύπήρξεν διά τήν 'Ελ
λάδα μεγίστη , ητις καί συνεπήγαγε καί αϋξησιν πέραν τοϋ 

17% τοϋ αγροτικοϋ εΙσοδήματος, /;ν τούτοις πρέπει νά λε
χθή δτι λείπουν ακόμη πολλά. 

»Εiς τό βιομηχανικόν πεδίον τά επιτεύγματα ύπήρξαν 

έπίσης εξαίρετα. 'ο εuθηνός ηλεκτρισμός τής ύπαίθρου 

χάρις εiς τάς ύδατοπτώσεις ε{ ναι τοϋ λοιποϋ έξη σφαλισμέ

νος. Τά εργα /;ξηλεκτρισμοϋ /;πιtρέπουν ijδη έτησίαν κα

τανάλωσιν 174 ώριαίων κιλοβάτ κατά κάτοικον εναντι 163 
/;ν Γιουγκοσλαβίg καί 25 /;ν Τουρκίg. 'Εξ aλλου, τά εργα 
τής Πτολεμαtδος, τής μικρiiς ταύτης έλληνικής Ρούρ, θά 

καλύψουν εuχερώς τάς εiς aνθρακας, l']λεκτροθερμικήν 

/;νέργειαν, εiς νικέλιον καί aζωτον καί αργότερον εiς αμί

αντον καί αλουμίνιον /;σωτερικάς ανάγκας. ' Η εγκατά

στασις ένός διυλιστηρίου πετρελαίου, μεγάλων ναυπηγεί

ων κατασκευής καί /;πισκευής πλοίων καί δύο εργοστασί

ων ζακχάρεως θά συμπληρώση τόν εiς βασικάς βιομηχανί

ας /;ξοπλισμόν τής χώρας. 

»'Η οiκονομική σταθερότης συνετέλεσεν ώσαύτως εiς 

τήν αϋξησιν τών εiς συνάλλαγμα αποθεμάτων τής χώρας, 

εiς τήν /;νθάρρυνσιν τών επενδύσεων ξένων κεφαλαίων καί 

εiς τήν δυνατότητα καταρτισμοϋ διά πρώτην φοράν ύπό 

τής ατομικής πρωτοβουλίας μακροπροθέσμων προγραμμά

των. 

)) 'Η μακρά νομισματική σταθερότης κατέστησε τό έλ
ληνικόν νόμισμα εν τών ύγιεστέρων νομισμάτων τής Εu

ρώπης καί /;πέτρεψεν ώσαύτως διά πρώτην φορά τόν κα

ταρτισμόν /;νεργητικοϋ προϋπολογισμοϋ. 

)) 'Η 22α 'Έκθεσις Θεσσαλονίκης θά αποτελέση διαφω

τιστικό ν δεtγμα τής αξιολόγου ανορθώσεως καί τής οΙκο

νομικής αναπτύξεως τής 'Ελλάδος . 'Ο όλονέν αuξάνων 

αριθμός τών συμμετεχουσών εiς τήν 'Έκθεσιν χωρών, ή 

συρροή τών επισκεπτών καί τό ύπό τής 'Εκθέσεως ταύτης 

προκαλούμενον από οiκονομικής απόψεως αναμφισβήτη

τον ενδιαφέρον αποτελοϋσι τόν καλύτερον απολογισμόν 

τοϋ κυβερνητικοί) εργου . 

)) 'Η αλλαγή αϋτη τών οiκονομικών συνθηκών προέρ
χεται από μίαν βαθυτέραν αλλαγήν αντιλήψεων. 'Η σημε

ρινή Κυβέρνησις αποτελεtται από νέους aνδρας, απηλλα

γμένους τής νοοτροπίας τών παλαιών κομμάτων, προερχο

μένους από τόν /;ργαζόμενον λαόν καί αποφασισμένους νά 

/;μφυσήσωσιν εiς τήν κρατικήν μηχανήν νέαν πνοήν. Ή 

ταχεία βελτίωσις τής οiκονομικής καταστάσεως /;πεκύρω

σε τήν διάγνωσιν τοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Καραμανλή, καθ' 

ijν τό κύριον πρόβλημα ήτο πρωτίστως πολιτικής φύσεως 

καί ώφείλετο εiς τάς /;σωτερικάς διαμάχας τάς χρονολο

γουμένας από τοϋ 1915, τάς όποίας ώρισμένοι επεχείρησαν 
τελευταίως νά αναζωπυρώσουν)) 192 • 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ . Καραμανλής, παρουσία του I. Πεσμαζό
γλού, άρχηγο·υ τής έλληνικής aντιπροσωπείας, δέ
χτηκε σέ ακρόαση κλιμάκιο τών aντιπροσώπων του 

ΟΕΟΣ, μέ έπικεφαλής τό γενικό γραμματέα του διε-
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θνοϋς όργανισμοϋ, καί συζήτησαν τό θέμα τών έλλη

νικών προτάσεων πάνω στό γενικότερο πρόβλημα 

τής δημιουργίας τής Εύρωπαϊκής Ζώνης 'Ελεύθερων 

Συναλλαγών. 

'Ο πρωθυπουργός άνέπτυξε τίς άπόψεις τής 'Ελ

λάδος, ή όποία ύπήρξε άνέκαθεν πιστό μέλος τής 

εύρωπαϊκής κοινότητας, καί ύπογράμμισε τήν πίστη 

του στην άνάγκη τής εύρωπαϊκής ενοποιήσεως, ση

μαντικό βήμα πρός τήν όποία φιλοδοξεί νά έπιτελέ

σει ή ΕΖΕΣ. 'Η έλληνική Κυβέρνηση- τόνισε άκό

μη - άναμένει οτι τά ύπό μελέτη σχέδια θά καλύ

ψουν τά προβλήματα πού θά άνακύψουν άπό τήν 

ενοποίηση τών ύπανάπτυκτων χωρών μέ χώρες οiκο

νομικά iσχυρότερες, δεδομένου οτι τοϋτο άποτελεί 

οiκονομική καί πολιτική άνάγκη γιά όλόκληρη τήν 

Εύρώπη καί κατέληξε: · 

«'Εκείνο τό όποίο ν ζητοvμεν ε{ναι, ή έξασφάλι

σις τών δυνατοτήτων έργασίας καί ένός εύλόγου έπι

πέδου ζωfjς δι' δλους τούς 'Έλληνας. 'Εντός τfjς 

ΕΖΕΣ πρέπει νά καθιερωθfj εύρωπαϊκή οΙκονομική 

πολιτική, ή όποία θά τείνη εlς τήν μείωσιν τών ύφι

σταμένων διαφορών βαθμοv άναπτύξεως μεταξύ τών 

άσθενεστέρων καί ύπό άνάπτυξιν χωρών άφ' ένός 

καί τών lσχυροτέρων καί οΙκονομικώς άνεπτυγμένων 

εύρωπαϊκών οΙκονομιών άφ' έτέρου». 

. ο πρωθυπουργός έξέφρασε τή βεβαιότητα οτι οί 
προτάσεις αύτές άνταποκρίνονται στά συμφέροντα 

καί άποτελοϋν μέσο γιά τήν έξασφάλιση τής εiρήνης 

καί τής εύημερίας τών εύρωπαϊκών λαών. 

'Ο πρόεδρος τής έπιτροπής τοϋ ΟΕΟΣ άπάντησε 

οτι ή θέση τής 'Ελλάδος κατανοείται πλήρως άπό τό 

συμβούλιο τοϋ όργανισμοϋ καί οτι θά ύπάρξει ~εiδική 

μέριμνα γιά τήν κάλυψη τών άναγκών τών ύπαναπτύ

κτων χωρών. Οί έλληνικές προτάσε15 -πρόσθεσε

εχουν έξεταστεί μέ προσοχή καί φιλικό πνεϋμα καί 

είναι δυνατό, άπό τώρα, νά λεχθεί οτι θά γίνουν πι

θανότατα δεκτές άπό τίς Κυβερνήσεις τών άλλων 

χωρών-μελών τοϋ ΟΕΟΣ. «Τά σχέδιά μας άποβλέ

πουν», κατέληξε, «στήν έξύψωση τοϋ έπιπέδου τής 

ζωής ολων τών λαών τής εύρωπαϊκής οiκογένειας». 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, μέ 

έντολή τοϋ πρωθυπουργοϋ, έπιδίδει στό Σέρ Ρότζερ 

"Αλλεν, «μνημόνιο» σέ άπάντηση άντίστοιχου κειμέ

νου πού τοϋ είχε διαβιβάσει ό Βρετανός πρεσβευτής 

δύο ήμέρες νωρίτερα. ' Η έλληνική Κυβέρνηση τερ

ματίζει όριστικά τίς διαβουλεύσεις πού είχαν ώς 

άφετηρία βρετανική πρόταση γιά τή σύγκληση τρι

μεροϋς διασκέψεως μέ σκοπό τήν έξεύρεση λύσεως 

στό Κυπριακό. 

"Ηδη, άπό τήν παραμονή, σέ άνακοίνωση τοϋ 

ύπουργείου τών 'Εξωτερικών, είχε διευκρινιστεί οτι 

«ή θέσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως εχει σαφώς 

καθορισθή, καί ύπό τάς προϋποθέσεις ύπό τάς δποίας 

έμφανίζεται τό θέμα ή θέσις αϋτη δέν πρόκειται νά 

άλλάξψ> καί «τό ύπουργείον τών 'Εξωτερικών δέν 

πρόκειται ν' άσχοληθή μέ τοιαύτας εiδήσεις τιθεμέ

νας εiς κυκλοφορίαν διά τοϋ ξένου τύπου» . 

Είχε, άκόμη, προηγηθεί άπόρρητη άπάντηση 

καί συνομιλία τοϋ Βρετανού πρέσβη στήν 'Αθήνα μέ 

τόν πρέσβη Γ. Πεσμαζόγλου, στό περιεχόμενο τής 

όποίας άναφέρεται ό τελευταίος σέ μνημόνιό του, 

στίς 21 Αύγούστου 1957: 

«Σήμερον επεσκέφθην τόν Σέρ Ρότζερ "Αλλεν. Tou 
ώμίλησα περί τών γενικών εντυπώσεών μου εκ Τουρκίας 

καί τφ είπον δτι δύο είναι τά κυριώτερα συμπεράσματά 

μου: 

» I. 'Ότι οί Τοuρκοι επιθυμοuν τήν είλικρι νή συνεργα
σίαν μετά τής ' Ελλάδος, διότι aναγνωρίζουν δτι aνευ αυ
τής δέν δύνανται νά δλοκληρώσουν τήν aμυνάν των καί δτι 

εν περιπτώσει πολέμου είναι δύσκολον, αν μή άδύνατον, νά 

άνεφοδιασθώσι aπό θαλάσσης. 'Εκτός τούτου, κατέχονται 

καί aπό τόν φόβον μήπως ή 'Ελλάς προσανατολισθή πρός 

συνδυασμούς aσυμφόρους δι' αυτούς . 

»2. Μολονότι οί Τοuρκοι επισήμως επιμένουν aκόμη 
είς τήν διχοτόμησιν, είναι πεπεισμένοι δτι αϋτη είναι άδύ

νατον νά πραγματοποιηθή, διότι aντιτίθενται πρός αυτήν 

"Αγγλοι καί 'Αμερικανοί. Δέν θέλουν δμως νά φανοuν 

ύποχωροuντες, διότι δ κ . Μεντερές εχει έκτεθή ύποστηρί

ζων δτι ή τοιαύτη λύσις άποτελεί τήν εσχάτην ύποχώρησιν 

είς τήν όποίαν δύναται νά προβή ή Τουρκία καί είναι aδύ

νατον νά φανή ύπαναχωρών είς τάς παραμονάς εκλογών. 

'Επίσης διότι, εν όψει διαπραγματεύσεων, θέλουν άπό τής 

θέσεώς των ταύτης ν ' άρχίσουν ύποχωροuντες . 

»Είσήλθομεν επειτα είς τήν έξέτασιν τής τελευταίας 

βρετανικής προτάσεως περί συγκλήσεως τριμεροuς διασκέ

ψεως, περί τής όποίας μέ είχε εγκαίρως πληροφορήσει ό 

Σέρ Τζέιμς Μπόουκες. Είπα δτι ή πρώτη μου άντίδρασις 

ήτο ή εκπληξις τήν δποίαν έδοκίμασα, διότι οί "Αγγλοι 

δέν ηννόουν δτι διάσκεψις επισήμως συγκαλούμενη ήτο 

καταδικασμένη είς άποτυχίαν εν πάσ1J περιπτώσει, καί .δτι 

αί συνερχόμεναι Κυβερνήσεις, ύπό τήν πίεσιν τής κοινής 

των γνώμης, δέν θά ηδύναντο νά προβοuν οϋτε είς τάς ύπο

χωρήσεις εκείνας τάς όποίας θά εκριναν ώς λογικάς . 

»Διά τοuτο τήν βρετανικήν πρωτοβουλίαν δέν ηδυνά

μην νά έξηγήσω aλλως παρά ώς δπλον κατά τής προσφυ

γής μας είς τόν ΟΗΕ. Μέ τοuτο δμως θυσιάζουν η άναβάλ

λουν έπί μακρόν τήν λύσιν τοu Κυπριακοί!, μέ δλας τάς 

συνεπείας. 

» ' Αντιθέτως νομίζω δτι, έάν αί συνεννοήσεις είς τάς 

δποίας aποβλέπει ή βρετανική Κυβέρνησις διεξήγοντο 

aνεπισήμως, θά ήτο δυνατόν νά καταστοuν έποικοδομη

τικαί. Προσέθεσα δτι ή έλληνική Κυβέρνησις είναι άδύνα

τον νά μετάσχη δευτέρας τριμεροuς διασκέψεως, μετά τήν 

παταγώδη aποτυχία ν τής πρώτης καί χωρίς νά εχη καμμίαν 

έγγύησιν περί τής έκβάσεως αυτής. 'Ο Σέρ Ρότζερ aπήν

τησε δτι δέν ήτο δυνατόν είς τήν Μεγάλην Βρετανίαν νά 

δεσμευθή εκ τών προτέρων έναντίον τών τουρκικών άπό-
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ψεων καί έν ταuτφ νά καλή τούς Τούρκους νά έκθέσωσι τάς 

άπόψεις των, καί μοϋ άνέφερε τάς γνωστάς προτάσεις τοϋ 

κ . 'Αβέρωφ. Εtς τοϋτο απήντησα δτι άνεγνώριζον τήν όρ

θότητα τής παρατηρήσεώς του, άλλ' δτι τά λεχθέντα ύπό 

τοϋ ύπουργοϋ μας (τά όποία προσεποιήθην δτι fιγνόουν) 

δέν ήσαν προτάσεις άλλ' άπετέλουν τήν μόνην δυνατήν 

άπάντησιν εiς τήν ύποβληθείσαν ύπό τής Μεγάλης Βρετα

νίας πρότασιν. Μοϋ είπε δτι, κατ' αuτόν, τό κακόν είναι 
δτι δέν είναι δυνατόν νά τηρηθή τίποτε μυστικόν. 'Απήν

τησα δτι ή διαρροή δέν όφείλεται εiς ήμaς, αλλ' ε iς τό 

Λονδίνον καί άνέφερα τό δημοσιευθέν εiς τά "Νέα" τηλε

γράφημα τοϋ κ. Δημάκου. 

»Μέ η ρώτησε, τότε, πώς ένόμιζα δτι θά ήτο δυνατόν νά 

διασφαλισθή ή μυστικότης άνεπισήμου συναντήσεως πέν

τε προσωπικοτήτων. Είπα δτι έν πρώτοις διερωτώμαι έάν 

είναι άνάγκl, νά γίνη συνάντησις εiς άνώτατον έπίπεδον 
προτοϋ τεθώσιν αί βάσεις τής άναγκαίας συνεννοήσεως, 

καί δτι πάντως ή έκ τούτου ζημία θά ήτο μικροτέρα τής 

άποτυχίας μιας επισήμου διασκέψεως, ή όποία θά κατεδί

καζε δριστικώτερα τήν δυνατότητα έξευρέσεως λύσεως. 

»'Ανεγνώρισε, τελικώς, δτι ή το έκτάκτως δύσκολον εiς 

ήμaς μέν, ύπό τάς διαμορφωθείσας έσωτερικάς συνθήκας, 

ν' άποδεχθώμεν νά συμμετάσχωμεν τής συγκαλουμένης 

διασκέψεως, εiς δέ τήν Τουρκίαν νά προβή εiς ύποχωρή

σεις κατά τήν προεκλογικήν περίοδον, μολονότι τόσον αί 

'Ηνωμέναι Πολιτείαι δσον καί δ κ. Σπάακ ήσαν αποφασι

σμένοι νά έξασκήσουν δ λ ην τήν έπιρροήν των. Προσέθεσε 

δμως δτι δέν θά επρεπε νά κλείσωμεν τήν θύραν δι' οίανδή

ποτε μελλοντικήν συνεννόησιν. Εtς τοϋτο άπήντησα δτι, 

έξ δσων δ ίδιος μοϋ είπε, κρίνω δτι ή έλληνική Κυβέρνη

σις κάθε Ciλλο επραξε διά τών προτάσεων τοϋ κ. 'Αβέρωφ. 

»Κατόπιν μοϋ είπε δτι, άναβαλλομένης τής διασκέψε

ως, παρέμενεν ή δυσχέρεια τής προσφυγής μας εiς τόν 

ΟΗΕ. ' Απήντησα δτι, καίτοι δέν γνωρίζω έν λεπτομερεί~ 

τά τής διαδικασίας εiς τόν ΟΗΕ, νομίζω δτι ή συζήτησις 

τής προσφυγής μας θά ή το δυνατόν νά λάβη χώραν κατά τά 

τέλη Δεκεμβρίου, έάν δέ αί τουρκικαί έκλογαί γίνουν κατά 

τά τέλη 'Οκτωβρίου, εχομεν δλον τόν καιρόν νά εϋρωμεν 

λύσιν έάν τό θέλωμεν. Εtς τοϋτο παρετήρησε δτι δέν πρό

κειται μόνον περί τής συζητήσεως τής προσφυγής αλλά 

καί περί τής έγγραφης της . 'Απήντησα δτι οίκοθεν νοείται 

δτι, έάν διά τής απαντήσεώς μας αφήναμεν ανοικτήν τήν 

θύραν μελλοντικών συνεννοήσεων, θά επρεπε καί αuτοί νά 

αναλάβουν τήν ύποχρέωσιν νά μήν έκμεταλλευθοϋν τήν 

απάντησίν μας διά νά επιχειρήσουν νά ματαιώσουν τήν 

έγγραφήν μας. 

» ' Εκ τής διώρου συνομιλίας μου μετά τοϋ Σέρ Ρότζερ 

» Αλλεν - εiς ην παρίστατο καί δ κ . Λάμπερτ - απεκόμι

σα τήν έντύπωσιν δτι ή βρετανική Κυβέρνησις, κατανοή

σασα δτι δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν τήν προτεινομένην 

σύγκλησιν τής τριμεροϋς καί δτι οί Τοϋρκοι δέν πρόκειται 

νά ύποχωρήσουν τών έπισήμως προβαλλομένων αξιώσεών 

των πρό τής διενεργείαςτών έκλογών, θά έθεώρει ίκανο

ποιητικήν απάντησίν μας διά τής δποίας δέν θά έκλείετο ή 

θύρα μελλοντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Μεγάλης 

Βρετανίας, 'Ελλάδος, Τουρκίας, 'Ηνωμένων Πολιτειών 

καί τοϋ κ. Σπάακ» 193 • 

·Η άπόρριψη τής βρετανικής προτάσεως γιά τή 

σύγκληση τριμεροϋς διασκέψεως συνέπεσε χρονικά 

μέ τήν ένημερωτική έπίσκεψη στήν 'Αθήνα, μέ πρό

σκληση τής έλληνικής Κυβερνήσεως, πενήντα περί

που ξένων δημοσιογράφων, μέ τούς όποίους καί είχε 

συνομιλία ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής. 

Στό περιεχόμενο τής έπικοινωνίας αύτής άναφέ

ρεται τό άκόλουθο είδησεογραφικό δελτίο: 

' Ο κ . Καραμανλής, άφοϋ ηuχαρίστησε τούς ξένους δη

μοσιογράφους, διότι άντεπεκρίθησαν εiς τήν πρόσκλησιν 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά έπισκεφθοϋν τήν 'Ελλά

δα, π~ρεκάλεσε νά τοϋ ύποβάλουν έρωτήσεις. Πράγματι, 

ύπεβλήθησαν διάφοροι έρωτήσεις, εiς τάς δποίας δ κ. 

πρωθυπουργός απήντα έπί μίαν καί ήμίσειαν <δρα ν εiς έρω

τήσεις αί δποίαι άνεφέροντο έπί θεμάτων τόσον τής εσω

τερικής πολιτικής τής 'Ελλάδος, δσον καί τής έξωτερι

κής, iδίως δέ έπί τοϋ Κυπριακοϋ. 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως έπωφελήθη τής ευκαιρίας διά νά ύπογρ<iμμίση 

δτι είναι πρός τό συμφέρον τοϋ δυτικοϋ κόσμου νά έξευρε

θή τιμία λύσις τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος, σύμφωνος πρός 

τάς έπιθυμίας τής μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ λαοϋ τής Κύ

πρου. 

'Η Κυβέρνησις, κατέληξε, προσπαθεί νά έπιτύχη δ, τι 

είναι συμφέρον δtά τήν ' Ελλάδα καί τούς Κυπρίους . 'Εν 
τούτοις, προσέθεσεν δ κ. Κ . Καραμανλής, δ έλληνικός λα

ός εχει αίσθημα πικρίας, δταν διαπιστώνη δτι δέν άναγνω

ρίζεται δ δίκαιος αγών του. 

'Εξ Ciλλου, έτόνισεν έν συνεχεί~ δ κ . πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως , ολοι οί σύμμαχοι καί φίλοι τής ' Ελλάδος 
άναγνωρίζουν τό δίκαιον αuτό . 'Ακόμη καί ή βρετανική 

Κυβέρνησις. 

' Ακολούθως, δ κ. πρωθυπουργός, αναφερόμενος εiς τάς 

έλληνοτουρκικάς σχέσεις έδήλωσεν δτι ή Κυβέρνησίς 

του έπεδίωξεν απ· εuθείας έπαφάς μετά τής 'Αγκύρας, διά 

τήν βελτίωσιν τών ύφισταμένων σχέσεων καί δτι τά προ

βαλλόμενα ύπό τής Τουρκίας έπιχειρήματα διά τό Κυπρια

κόν, τά άφορώντα εiς τήν άσφάλειαν, δύναται κάλλιστα νά 

ίκανοποιηθοϋν δι' ένός συλλογικοϋ όργάνου ασφαλείας, 

ώς είναι δ ΝΑΤΟ καί τής προστασίας τής τουρκικής μειο

νότητας διά τής παροχής διεθνών έγγυήσεων. 

'Ερωτηθείς διά τά γεγονότα τής Συρίας, δ κ. Καραμαν

λής παρετήρησεν δτι δέν πίστεύει δτι ή χώρα αϋτη κατέ

στη κομμουνιστική . 

τέλος, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν δτι ή 

• Ελλάς άνήκει εiς τόν δυτικόν κόσμον καί δτι ή ίκανοποι
ητική ρύθμισις τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος πρέπει νά έπι

τευχθή έντός τοϋ πλαισίου τών δυτικών συμμαχιών 194 • 

Σέ σχετικό δημοσιογραφικό σχόλιο, ύπογραμμί

ζονται τά άκόλουθα: 

« ' Ο πρωθυπουργός κ . Κ. Καραμανλής έτοποθέτησε μέ 

πλήρη σαφήνειαν καί απόλυτον είλικρίνειαν τό κυπριακόν 

θέμα ένώπιον τών ξένων δημοσιογράφων οί δποίοι εύρί

σκονται κατ ' αuτάς είς τήν 'Ελλάδα. Ή 'Ελλάς ζητεί διά 

τήν Κύπρον έκείνο τό δποίον έπιθυμεί δ λαός της - τήν 

έφαρμογήν τής άρχής τής αuτοδιαθέσεως. Διεκδικεί τήν 

κύρωσιν τής αρχής αuτης μέσω των 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

διότι ή 'Αγγλία ηρνήθη νά τήν αποδεχθή διά σαφοϋς καί 
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μή επιδεχομένης παρερμηνείας δηλώσεως. Θά προσήρχε

το εiς Τριμερή ή οίανδήποτε άλλην διάσκεψιν καί όχι εiς 

τά 'Ηνωμένα 'Έθνη, εάν επείθετο, δτι εκ τής διασκέψεως 

αύτής θά προήρχετο λύσις σύμφωνος μέ τό αϊτημα του 

κυπριακοί> λαοu . ' Αλλά μέχρι τής στιγμής δέν ύπάρχει 

ούδεμία ενδειξις δτι ή 'Αγγλία δέχεται τοιαύτην προϋπό

θεσιν διά τήν σύγκλησιιν μιiiς διεθνοuς διασκέψεως. Δι' 

αύτό δέ όχι μόνον δέν ύπάρχει λόγος νά μετάσχη ή 'Ελλάς 

εiς μίαν διάσκεψιν ή όποία άπλως θά διεπίστωνε τάς δια

φωνίας, άλλά θεωρεί , δτι ή σύγκλησίς της θά ήτο καί επι

κίνδυνος, ώς άπέδειξεν ή Τριμερής Διάσκεψις του 1955. 
'Επιλυομένου του θεμελιώδους προβλήματος τής εφαρμο

γής τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως τά ύπόλοιπα θέματα κα

θίστανται λεπτομερειακά . Πάντως, ετόνισεν, επίσης, ό κ. 

πρωθυπουργός, ή 'Ελλάς παρέχει όσασδήποτε εγγυήσεις 195 • 

Μέ τήν ϊδια εύκαιρία, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακά

ριος δέχτηκε τούς ξένους δημοσιογράφους στή μεγά

λη αϊθουσα τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας καί, 

άφου εξήρε τή σκέψη τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

«νά καλέση εκλεκτάς προσωπικότητας άπό διάφορα 

μέρη του κόσμου διά νμ γνωρίσουν τήν 'Ελλάδα)), 

άναφέρθηκε στίς βασικές πτυχές του κυπριακου 

προβλήματος. 

6 Σ!'':ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Γ. Ράλλης, άνακοίνωσε δτι στή διάρκεια του 

ετους θά άποπερατωθουν τά εργα εκτελέσεως των 

τριών άρδευτικών φραγμάτων 'Αχελώου, 'Αλιάκμο

νος καί 'Αξιου . 

Συγκεκριμένα, τόν 'Οκτώβριο θά είναι ετοιμα τά 

φράγματα 'Αλιάκμονος, άρδευτικής ίκανότητας 400 
χιλ. στρεμμάτων, καί 'Αχελώου, 350 χιλ. στρεμμά
των, καί τό Δεκέμβριο τό φράγμα του 'Αξιου, μέσω 

του όποίου θά άρδευτουν 300 χιλ . στρέμματα . 'Η 

άποπεράτωση του φράγματος του 'Αχελώου καί των 

συναφών εργων θά επιτρέψει τήν {iρδευση συνολικά 

750 χιλ . στρεμμάτων, 50 χιλ. άπό τά όποία θά άποδο
θουν Ciμεσα στήν ποτιστική καλλιέργεια. 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Μέ άφορμή τήν επίδοση στόν πρέσβη τής 'Ελλά

δος στήν 'Άγκυρα διακοινώσεως διαμαρτυρίας άπό 

τήν τουρκική Κυβέρνηση γιά άπειλητικές ενέργειες 

σέ βάρος τών Μουσουλμάνων τής Δυτικής Θράκης, 
ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, μετά άπό 

σχετική επικοινωνία του μέ τόν Κ. Καραμανλή, εκα

με στόν πρέσβη τής Τουρκίας, στήν 'Αθήνα, τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«' Αναγνώσας τό κείμενον τής επιδοθείσης εiς τόν κ . 

Πεσμαζόγλου διακοινώσεως ώς καί τά άποτελέσματα τής 

μέχρι τοuδε ερεύνης εν ΘράκlJ, επιθυμω νά δηλώσω τά έξή ς : 

»Δέν θέλω νά άναφερθώ εiς τά διατρέξαντα εν' Αγκύρ~ 

καί νά επαναλάβω πράγματα ήδη λεχθέντα . Είμαι εν τού

τοις ύποχρεωμένος νά είπω δτι είναι εντελως παράδοξον νά 

μή εχη άναφέρει τις ότιδήποτε εiς τόν πρωθυπουργόν καί 

τούς συνοδεύοντας αύτόν ύπουργούς περί των επιγραφων. 

'Εάν είχε λάβει χώραν πρiiξις τις δυναμένη νά προκαλέση 

άνησυχίας, θά ήτο άπλως φυσικόν νά άντιληφθοuν τοuτο 

εκ τής άναταραχής ijτις θά επρεπε νά είχε δημιουργηθή εiς 

τόν ενδιαφερόμενον πληθυσμόν τουλάχιστον οί Μου

σουλμάνοι βουλευταί τής έλληνικής Βουλής ή ό θρησκευ

τικός ήγέτης καί οί άλλοι παρόντες πρόκριτοι τής μειονό

τητας οϊτινες θά είχον άναφέρει περί αύτοu εiς τόν πρόε

δρον τής Κυβερνήσεως ή τούς ύπουργούς του. Τούναντίον 

αί εν λόγφ προσωπικότητες ηύχαρίστησαν απασαι τόν πρό

εδρον διά τήν συμπεριφοράν των έλληνικων άρχων εναντί 

των». 

Καί άφου άναφέρθηκε στά πορίσματα σχετικής 

ερευνας των έλληνικών άρχων, πού επιβεβαιώνουν 

τήν έλληνική θέση, κατέληξε: 

«Κατά συνέπειαν ή έλληνική Κυβέρνησις είναι ύπο

χρεωμένη νά άπορρίψη τήν διατυπωθείσαν εν 'Αγκύρ~ 

ζωηράν διαμαρτυρίαν ώς στερουμένην βάσεως καί νά τήν 

επιστρέψη εiς τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν, διότι αϋτη έπ' 

εύκαιρί~ ταύτlJ, πρό πάσης επισήμου ερεύνης, άνέγνωσεν 

εiς τόν εν 'Αγκύρ~ ήμέτερον πρεσβευτήν μίαν διακοίνω

σιν, τής όποίας αί εκφράσεις θά διετυπώθησαν εν μεγίστlJ 

σπουδ1j. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις επανειλημμένως, καί πρό 

τινων ήμερων άκόμη, διεβεβαίωσε τήν τουρκικήν Κυβέρ

νησιν δτι διά πολλούς λόγους επιθυμεί ζωηρως καί εργάζε

ται ύπέρ τής διατηρήσεως καί άναπτύξεως στενων σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρων. 'Υπό τό πνεuμα τοuτο ύπήρξεν 

εύτυχής διότι fjδυνήθη νά άποστείλη εiς "Αγκυραν προ

σφπικότητα ώς ό κ. Πεσμαζόγλου, δστις συνειργάσθη εi

λικρινως καί μέ πραγματικήν εύχαρίστησιν μέ τούς εν 

'Αγκύρ~ ύπευθύνους. Έξ άλλου, ή Κυβέρνησις ύπήρξεν 

επίσης εύτυχής νά συνεργασθή εν ' Αθήναις μέ τήν Α .Ε . 

τόν κ . Βιργκίν καί liπαντες εχουν εκτιμήσει τάς ίκανότητας 

καί τήν άβροφροσύνην του . 

>>'Αλλ' ή προσπάθεια αϋτη τής 'Ελλάδος δέν δύναται 

νά καρποφορήση καί νά άξιοποιηθή μονοπλεύρως. Πρέπει 

νά ύπάρχη ή δέουσα άμοιβαιότης . 'Η άμοιβαιότης δέ αϋτη 

δέν είναι δυνατόν νά άντικατασταθή διά τής ενδεχομένης 

επεμβάσεως άλλων στοιχείων. Ταuτα πάντα σημειοuνται 

διότι επ' εύκαιρί~ τής παραμικρiiς αiτίας - δικαιολογημέ

νης ή μή- δημιουργοuν παρεξηγήσεις καί άπό τής άλλης 

πλευράς τηρείται στάσις άρκούντως προκλητική. 

»'Όταν εiς τήν άλλην πλευράν εσημειώθησαν γεγονότα 

πολύ μεγαλυτέρας σημασίας καί τοuτο συνέβη πλέον ή 

liπαξ, ή έλληνική Κυβέρνησις δέν άπώλεσε τήν ψυχραι

μίαν καί προσεπάθησε πάντοτε νά διατηρήση &κεραίας τάς 

βασικάς τούλάχιστον προϋποθέσεις τής άναβιώσεως τής 

έλληνοτουρκικής φιλίας. 'Η έλληνική Κυβέρνησις θά επε

θύμει ζωηρως νά τήν εμιμείτο ή τουρκική Κυβέρνησις)) 196 • 

[Σύμφωνα μέ τίς νεώτερες ερευνες, τό περιστατι

κό αύτό δέν άποτελουσε μεμονωμένο επεισόδιο. "Ως 
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τό 1955, οί Τοuρκοι είχαν έπανειλημμένα ύπογραμ
μίσει, κατά τίς συζητήσεις τους μέ Βρετανούς ή 

'Αμερικανούς διπλωμάτες, δτι δέν είχαν νά διατυ

πώσουν παράπονα γιά τήν συμπεριφορά τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως πρός τήν μουσουλμανική μειονό

τητα τής Δυτικής Θράκης . 'Από τό 1955, δμως, μετά 
τά άνθελληνικά γεγονότα στήν Τουρκία, καί iδίως 

μετά τό 1956, δπότε ή 'Άγκυρα προέβαλε τό αίτημα 
γιά διχοτόμηση τής Κύπρου, οί Τοuρκοι iθύνοντες, 

συμπεριλαμβανομένου καί του πρωθυπουργοί\, 'Α ν

τνάν Μεντερές, ύποστήριξαν δτι ή 'Ελλάδα «κατα

πίεζε» τή μουσουλμανική μειονότητα . Προφανώς, ή 

τουρκική πλευρά προέβαλε τίς άπόψεις αύτές γιά δύο 

λόγους, προκειμένου νά έξισορροπήσει τήν άλγεινή 

έντύπωση πού είχαν προκαλέσει τά γεγονότα του Σε

πτεμβρίου καί νά ένισχύσει τό αίτημά της γιά διχοτό

μηση τής Κύπρου: άφοu ύποστήριζε δτι 'Έλληνες 

καί Τοuρκοι δέν μποροuσαν νά συμβιώσουν άρμονι

κά στήν Κύπρο, εκρινε σκόπιμο νά προβάλει άνάλο

γη θέση καί γιά τή Δυτική Θράκη. 'Αντίθετα, οί 

'Αμερικανοί καί οί Βρετανοί ύπογράμμιζαν σταθερά 

δτι ή πολιτική τών 'Αθηνών άπέναντι στή μουσουλ

μανική μειονότητα ήταν πολύ ίκανοποιητική. Τελι

κά, μετά τήν συνομολόγηση τών Συμφωνιών του 

1959 γιά τήν Κύπρο, θά έπανέλθουν καί οί Τοuρκοι 
στήν προγενέστερη θέση τους, τονίζοντας δτι δέν 

είχαν δποιοδήποτε παράπονο γιά τή στάση τής · Ελ
λάδος άπέναντι στή μειονότητα. 'Η ταν φανερό δτι ή 

στάση τής 'Άγκυρας σέ σχέση μέ τούς μουσουλμά

νους τής Δυτικής Θράκης είχε ύπαγορευτεί άπό τήν 

«κυπριακή» της πολιτική καί όχι άπό τήν πραγματι

κή κατάσταση πού έπικρατοuσε στή Δ. Θράκη] 197 • 
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·Ο Κ. Καραμανλής διαψεύδει κατηγορηματικά 

τίς φήμες γιά δήθεν χρησιμοποίηση τής 'Ελλάδος 

ώς σταθμοί\ διελεύσεως τών άμερικανικών άεροπλά

νων πού στήριξαν τόν βασιλέα Χουσείν στήν πρό

σφατη πολιτική κρίση στήν 'Ιορδανία: «Ούδέν dμε

ρικανικόν dεροσκάφος μεταφέρον πολεμικόν ύλικόν 

διά τήν Μέση ν Ά νατολήν καί δή διά τήν Ίορδανί

αν διήλθεν έξ 'Ελλάδος, ούτε καί ύπάρχει προοπτική 

τοιαύτης διελεύσεως)). 

Μέ έπιστολή του πρός τίς Κυβερνήσεις τής Γι

ουγκοσλαβίας, τής Βουλγαρίας, τής Τουρκίας καί 

τής 'Ελλάδος, δ πρωθυπουργός τής Λαϊκής Δημο

κρατίας τής Ρουμανίας, Σίβοϋ Στόικα, προτείνει τή 

σύναψη περιφερειακοί\ συμφώνου Φιλίας, Συνεργα

σίας καί μ ή 'Επιθέσεως. Προκειμένου νά έπιτευχθεί 

ή σχετική συμφωνία, προτείνει τή σύγκληση δια

βαλκανικής συναντήσεως κορυφής. 

Σύμφωνα μέ τή ρουμανική πρόταση, ή συνεννόη

ση τών βαλκανικών Κρατών όφείλει νά βασίζεται 

στίς άρχές τής πλήρους iσότητας τών δικαιωμάτων, 

του σεβασμοί\ τών κυριαρχικών δικαιωμάτων καί τής 

μή έπεμβάσεως στίς έσωτερικές ύποθέσεις τών συμ

βαλλομένων μερών καί θά προάγει τή δημιουργία 

του γενικότερου κλίματος άσφαλείας στήν Εύρώπη . 

'Η πρωτοβουλία του Ρουμάνου πρωθυπουργοί\ συνέ

πεσε χρονικά μέ τό «Σχέδιο Ραπάκυ» γιά τήν Κεντρι

κή Εύρώπη καί συνδεόταν φανερά μέ τή σοβιετίκή 
προσπάθεια γιά τή δημιουργία ουδετεροποιημένων 

ζωνών στήν εύρωπαϊκή ήπειρο. 

Σέ δήλωσή του, εύθύς μετά τήν έπίδοση τής έπι

στολής άπό τόν Ρουμάνο πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, δ 

'Έλληνας πρωθυπουργός έπιφυλάχθηκε νά άπαντή

σει μετά τή μελέτη του σχετικοί\ κειμένου. Σύμφωνα 
μέ δημοσιογραφικές έντούτοις πληροφορίες, ή πρώ

τη έντύπωση τής έλληνικής Κυβερνήσεως ήταν δτι ή 

πρόταση άποτελεί ένέργεια θεαματική, ή όποία δέν 

θά ήταν δυνατό νά εχει ούσιαστικά άποτελέσματα 

έξαιτίας τόσο του τρόπου έκδηλώσεως δσο καί αύτοu 

του περιεχομένου της. 

Τό πλήρες κείμενο τής έπιστολής Στόιιcα εχει ώς 

έξή ς : 

«Κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως . 

>>'Απευθύνομαι πρός ύμaς έπί θέματος, είς τό δποίον ή 

Κυβέρνησις καί ό λαός τής Ρουμανίας aποδίδουν μεγάλην 

σπουδαιότητα, ijτοι έπί τής βελτιώσεως καί έξελίξεως τών 

σχέσεων μεταξύ τών βαλκανικών χωρών, τής συσφίγξεως 

τών μεταξύ τών λαών αύτών φιλικών δεσμών καί τής ε!ρη

νικής αύτών συνυπάρξεως. ' Η ρουμανική Κυβέρνησις αΙ

σθάνεται εύτυχής διαπιστοϋσα δτι αί σχέσεις τής Ρουμα

νίας μετά τών λοιπών βαλκανικών Κρατών έξελίσσονται 

κατά τρόπον θετικόν, καταβάλλει δέ προσπαθείας ϊνα αύ

ται καταστοϋν όλονέν καί περισσότερον γόνιμοι καί στα

θεραί. Εlμαι βέβαιος δτι συμμερίζεσθε τήν ίκανοποίησίν 

μου, μετά τήν έξέλιξιν, ην εσχον τελευταίως αί σχέσεις 

με~αξύ Ρουμανίας καί ·Ελλάδος. 
))Αί ρουμανοελληνικαί σχέσεις, έδραζόμεναι έπί τής 

φιλίας καί τών αμοιβαίων αισθημάτων συμπαθείας τών δύο 

λαών ήμών, συνδεομένων διά παλαιών πολλαπλών κοινών 

συμφερόντων, έξελίσσονται καί ένισχύονται ταχέως. ' Ολο

νέν καί πολυπληθέστεροι εlναι οί τομείς, είς τούς δποίους 

εύρίσκονται τά μέσα, διά νά ίκανοποιηθοϋν -κατά τρόπον 

άμοιβαίως έπωφελή - αί άνάγκαι τής οίκονομίας τών δύο 

χωρών ήμών. Οί aπεσταλμένοι τής τέχνης καί τών γραμμά

των τής μιaς γίνονται δεκτοί είς τήν έτέραν κατά τρόπον 

Ιδιαιτέρως θερμόν. Ε{ ναι βέβαιον δτι πάσα ένέργεια, τεί- . 

νουσα είς τήν διεύρυνσιν καί τήν ένίσχυσιν τf>ν σχέσεων 

συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών θά τύχη τής έγκρίσεως 

καί τής ένθέρμου ύποστηρίξεως τών δύο λαών ήμών . 

>> ' Η ρουμανική Κυβέρνησις εΙ ναι ώσαύτως βαθέως πε

πεισμένη δτι ή δημιουργία σχέσεων ειρηνικής πολυμεροϋς 

συνεργασίας μεταξύ δλων τών χωρών τής Βαλκανικής 

Χερσονήσου άνταποκρίνεται τόσον εiς τό θεμελιώδες 

συμφέρον τών λαών τής περιοχής ταύτης δπως έξασφαλί

σουν τήν είρήνην, aσφάλειαν καί πνευματικήν καί οίκο-
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·Υποδοχή καί Ι:νημέρωση ξένων δημοσιογράφων yιά τό tθνικό 

θέμα τής Κύπρου. 
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νομικήν πρόοδον, δσον καί εις τό συμφέρον τής ειρήνης 

δλοκλήρου του κόσμου. 'Από καιρου, οί λαοί τών χωρών 

τούτων βαθέως κηδόμενοι τής διατηρήσεως καί τής παγι

ώσεως τής ειρήνης αναγνωρίζουν τήν αναγκαιότητα τοιού

των σχέσεων, ούδόλως δέ αμφιβάλλουν δτι θά συμμετά

σχουν ένθέρμως δλων τών προσπαθειών , αϊτινες καταβάλ

λονται, έπί τιj) σκοπιj) έξελίξεως τών σχέσεων τούτων . 'Επί 

δεκαετηρίδας, δεσμοί φιλίας εχουν σφυρηλατηθή μεταξύ 

τών βαλκανικών λαών. 'Απέκτησαν ούτοι δλονέν καί σαφέ

στερον συνείδησιν τών κοινών συμφερόντων των καί ή 

έπιδίωξίς των διά μίαν δλονέν στενοτέραν συνεργασίαν 

αύξάνει διαρκώς. 

»Εlς τήν παρουσαν κατάστασιν τής οικονομικής καί 

πνευματικής αναπτύξεως τών βαλκανικών χωρών αί δυνατό

τητες πρός σύσφιγξιν καί διεύρυνσιν τών σχέσεων μεταξύ 

τών δύο χωρών δύνανται νά εϋρουν, κατά τήν γνώμην μου, 

εύρύ πεδίον πραγματοποιήσεως. 

»Δέν μaς διαφεύγει, βεβαίως, δτι ύφίστανται μεταξύ 

<δρισμένων βαλκανικών Κρατών προβλήματα μή λελυμένα, 

<δς καί τινες διαφοραί. 'Αλλά κατά τήν γνώμη ν τής ρουμα

νικής Κυβερνήσεως τό γεγονός τουτο δέν πρέπει νά είναι 

έμπόδιον εις τήν βαλκανικήν συνεργασίαν . Εϊμεθα πεπει

σμένοι δτι ή συνεργασία αϋτη θά έδημιούργει μίαν εύνοϊ

κήν aτμόσφαιραν είς τάς σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ 

δλων τών βαλκανικών Κρατών καί δτι θά ένεθάρρυνε τήν 

έξέλιξιν τών πολλαπλών οικονομικών σχέσεων μεταξύ τού

των . Μία τοιαύτη συνεργασία θά aνταπεκρίνετο τά μάλι

στα εις τά οικονομικά συμφέροντα τών βαλκανικών Κρα

τών, εις τό συμφέρον πρός aνάπτυξιν τής βιομηχανίας καί 

γεωργίας <δς καί πρός aνύψωσιν του βιοτικου έπιπέδου τών 

λαών τών Κρατών τούτων. 

»Θά έπέτρεπεν, <δσαύτως, ν' aποβουν ετι στενότεραι αί 

έμπορικαί aνταλλαγαί, ν' &ναπτυχθουν αί θαλάσσιαι, aε

ροπορικαί καί σιδηροδρομικαί μεταφοραί <δς καί νά εν

θαρρύνουν τήν χρησιμοποίησιν τών έν λόγφ μέσων, πρός 

τό κοινόν συμφέρον τών Κρατών τούτων. 

»Αί πνευματικαί σχέσεις μεταξύ τών βαλκανικών χω

ρών, αί επισκέψεις καλλιτεχνών, αί aνταλλαγαί έμπειρο

γνωμόνων έπί του τεχνικου καί έπιστημονικου τομέως, ή 

aνταλλαγή καθηγητών καί σπουδαστών, αί επισκέψεις πε

ριηγητών, θά l']δύναντο, έπίσης, σπουδαίως ν' aναπτυ

χθουν. Αί έπιτεύξε\ς τών δύο λαών ήμών έπί του πεδίου τής 

λογοτεχνίας, τής 'tέ;;ινης, τών ίστορικών έρευνών καί aλ

λων επιστημονικών πεδίων θά ηδύναντο, <δσαύτως, καλύ

τερον νά aξιοποιηθουν. 

»Πάντα τά aνωτέρω θά κατέληγαν είς μίαν καλυτέραν 

γνώσιν καί είς μίαν μεγαλυτέραν προσέγγισιν τών χωρών 

καί λαών ήμών, είς μίαν εύρυτέραν κατανόησιν καί είς μίαν 

εκτίμησιν καί φιλίαν συνεχώς αύξάνουσαν. 

» Έκκινουσα έκ τών έν λόγφ σκέψεων, ή ρουμανική 

Κυβέρνησις κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι τά θεμελιώ

δη συμφέροντα τών βαλκανικών λαών aπαιτουν τήν πρα

γματοποίησιν μιaς εύρείας συλλογικής συνεργασίας τών 

λαών τούτων . W Εχουσα ύπ' δψιν τήν πληθώραν τών μέσων 

καί τών δυνατοτήτων, αί δποίαι προσφέρονται διά τήν συ

νεργασίαν τών βαλκανικών χωρών, <δσαύτως δέ καί τήν 

σπουδαιότητα του προβλήματος, ή ρουμανική Κυβέρνησις 

θεωρεί aναγκαίον δπως ή μελέτη του θέματος γίνη aνευ 

χρονοτριβής έπί του ύψηλοτέρου δέ δυνατου έπιπέδου, ύπό 
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τών εκπροσώπων τών ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων. 

»Πρός τόν σκοπόν τοϋτον, προτείνω δπως, κατ' αυτό 

τό τρέχον !\τος, λάβη χώρα συνδιάσκεψις τών άρχηγών 

τών Κυβερνήσεων 'Ελλάδος, 'Αλβανίας, Βουλγαρίας, 

Τουρκίας, Γιουγκοσλαβίας καί Ρουμανίας εις f\ν πρωτεύ

ουσαν τών εν λόγφ χωρών ijθελον αύται συμφωνήσει. 'Η 

Ρουμανία θά ήτο ευτυχής νά παράσχη εις τά μέλη τής συν

διασκέψεως τήν φιλοξενίαν τής πρωτευούσης της. 

»Κατά τάς άπόψεις τής ρουμανικής Κυβερνήσεως, ή 

συνδιάσκεψις τών aρχηγών τών Κυβερνήσεων τών βαλκα

νικών Κρατών θά ηδύνατο νά εξετάση τά προβλήματα, aτι

να !\χουν σχέσιν πρός τήν ενίσχυσιν τής ειρήνης εiς τά 

Βαλκάνια, τήν aρχήν τής μή επιθέσεως, τήν επίλυσιν δι' 

ειρηνικών μέσων πάσης διενέξεως, τήν άνάπτυξιν τών οι

κονομικών καί πνευματικών σχέσεων, τήν διεύρυνσιν τών 

συναντήσεων μεταξύ τών ιθυνόντων τών χωρών τής Νοτι

οανατολικής Ευρώπης, ώς καί τών aνταλλαγών aντιπρο

σωπειών καί επισκεπτών καί πρός τήν επέκτασιν τών συ

ναντήσεων μεταξύ τών aντιπροσώπων τής κοινής γνώμης 

κ.λ.π . Ή συνδιάσκεψις θά ηδύνατο ώσαύτως νά λάβη τάς 

προσηκούσας aποφάσεις επί Πάντων τών aνωτέρω θεμά

των. 

))Κατά τήν εν λόγφ συνδιάσκεψιν, τά βαλκανικά Κράτη 

θά ήδύναντο νά συμφωνήσουν νά aπέχουν εις τάς μεταξύ 

των σχέσεις πάσης επιθετικής πράξεως, πρίiγμα, δπερ θά 

aπετέλει μίαν εγγύησιν διά τήν aσφάλειαν τών κοινών συ

νόρων των καί θά εδημιούργει εις ταϋτα άτμόσφαιραν εμ

πιστοσύνης. 

)) 'Επί τφ σκοπφ δπως ή μεταξύ τών βαλκανικών Κρα
τών συνεργασία ενέχη σταθερόν χαρακτήρα, ή ρουμανική 

Κυβέρνησις προτείνει τήν πραγματοποίησιν ένός συλλο

γικοϋ συμφώνου τών βαλκανικών Κρατών ϊνα εξασφαλί

σουν τήν ειρήνην εις τήν εν λόγφ περιοχήν καί ϊνα συμ

βάλλουν εις τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν τών βαλκανι

κών λαών. Ή βαλκανική συνεννόησις δέον δπως βασίζε

ται επί τής πλήρους ισότητος δικαιωμάτων τών Κρατών 

-μελών, επί τοϋ άμοιβαίου σεβασμοϋ τών κυριαρχικών δι

καιωμάτων καί επί τής μή επεμβάσεως εις τάς εσωτερικάς 

ύποθέσεις. 

))Τά προτεινόμενα μέτρα aνταποκρίνονται πλήρως είς 
τάς διατάξεις τοϋ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τοϋ 

όποίου σκοπός είναι ή διατήρησις τής διεθνοϋς είρήνης 

καί aσφαλείας, ή ανάπτυξις μεταξύ τών εθνών φιλικών σχέ

σεων, ή πραγματοποίησις διεθνοϋς συνεργασίας διά τής 

επιλύσεως τών διεθνών προβλημάτων οίκονομικής, κοινω

νικής, πνευματικής η aνθρωπιστικής φύσεως . Τά ώς άνω 

μέτρα θά συνέτειναν τά μάλα εις τήν πραγματοποίησι ν τών 

ύψηλών αυτών άρχών. 

))Θά επεθύμουν νά τονίσω, ώσαύτως, δτι τό σύμφωνον 

τοϋτο τών βαλκανικών Κρατών δέν προορίζεται νά κατα

στήση ταϋτα μίαν όμάδα aντιτιθεμένην εις άλλα Κράτη 

οϋτε εν εμπόδιον είς τήν aνάπτυξιν τής φιλίας μεταξύ τών 

μετεχόντων τοϋ περιφερειακοϋ συμφώνου βαλκανικών 

Κρατών καί τών μ ή μετεχόντων τοιούτων. 'Η πραγματο

ποίησις εντός τοϋ πλαισίου τής βαλκανικής περιοχής μιίiς 

γονίμου συνεργασίας μεταξύ Κρατών μέ διάφορα κοινωνι

κά καθεστώτα θά ήδύνατο νά συμβάλη σημαντικώς είς τήν 

όργάνωσιν μιίiς άναλόγου συνεργασίας επί ένός γενικοϋ 

ευρωπαϊκοϋ πεδίου καί είς τήν δημιουργίαν ένός γενικοϋ 

ευρωπαϊκοϋ συστήματος aσφαλείας. 

))'Έχω τήν πεποίθησιν δτι θά είσθε σύμφωνος μέ εμέ δτι 

είς τήν παροϋσαν κατάστασιν, είς f\ν εύρίσκονται αί διε

θνείς σχέσεις, ή κυριωτέρα φροντίς τών Κυβερνήσεων 

δλων τών χωρών, μεγάλων καί μικρών, είναι δπως συμβά

λουν έκάστη κατά μόνας καί διά κοινών προσπαθειών, εiς 

τήν δημιουργίαν μιίiς aτμοσφαίρας κατανοήσεως, εμπι

στοσύνης καί συνεργασίας μεταξύ δλων τών χωρών . 

))Οί λαοί ήμών, aκριβώς δπως δλοι οί λαοί τοϋ κόσμου, 

επιθυμοϋν τήν εiρήνην, επιθυμοϋν δπως θέσουν τέρμα είς 

τήν εντασιν τών διεθνών σχέσεων, πρίiγμα δπερ θά επέτρε

πε νά μειώσουν τό βάρος τών δαπανών εξοπλισμοϋ, ύπό τό 

όποίον κύπτουν, καί νά χρησιμοποιήσουν ευρύτερον τούς 

ύλικούς αυτών πόρους διά νά άναπτύξουν τήν εθνικήν αυ

τών οικονομίαν καί ευρημερίαν. Είναι aναμφίβολον δτι ή 

πραγματοποίησις μιίiς συνεργασίας τών βαλκανικών Κρα

τών, βασιζομένη, ώς άνωτέρω ύπεδείχθη , επί πλήρους iσό

τητος δικαιωμάτων δλων τών συμμετεχόντων επί αμοιβαί

ου σεβασμοϋ τών κυριαρχικών δικαιωμάτων καί επί τής 

aρχής τής μή επεμβάσεως είς τάς εσωτερικάς ύποθέσεις, 

θά άπετέλει μίαν σημαντικήν συμβολήν πρός διατήρησιν 

τής εiρήνης εν τφ κόσμφ καί πρός προώθησιν τής ύφέσεως 

είς τάς διεθνείς σχέσεις. 'Εκφράζω τήν πεποίθησιν δτι τά 

aποτελέσματα τής διασκέψεως θά καταδείξουν τήν χρησι

μότητα τών άμοιβαίων επισκέψεων καί συναντήσεων μετα

ξύ τών iθυνόντων καί τών πολιτικών ανδρών τών βαλκανι

κών χωρών καί δτι θά συμβάλουν εiς τήν aνάπτυξιν τοιού

των συναντήσεων, τήν πραγματοποίησι ν τής συνεννοήσε

ως, τήν διεύρυνσιν τής συνεργασίας καί τήν ενίσχυσιν τής 

φιλίας μεταξύ τών λαών τών χωρών τούτων. 

)) 'Η ρουμανική Κυβέρνησις εκφράζει τήν ελπίδα δτι ή 
έλληνική Κυβέρνησις καί αί ε-ιεραι Κυβερνήσεις τών βαλ

κανικών Κρατών θά έξετάσουν μετά προσοχής τάς προτά

σεις της καί θά συμμετάσχουν μιiiς τοιαύτης διασκέψεως . 

)) 'Επιθυμώ νά τονίσω, κύριε πρόεδρε, δτι ή ρουμανική 
Κυβέρνησις θεωρεί σημαντικήν τήν συμβολήν, f\ν ή έλλη

νική Κυβέρνησις δύναται νά παράσχη εiς τήν ύπόθεσιν τής 

συνεργασίας καί φιλίας μεταξύ τών βαλκανικών Κρατών. 

Συνεπώς, ή ρουμανική Κυβέρνησις θά ijκουε μετ' ενδιαφέ

ροντος τάς παρατηρήσεις καί προτάσεις τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως σχετικώς πρός τήν όργάνωσιν τής διασκέ

ψεως καί τά θέματα, τά όποία θά !\δεινά συζητηθοϋν κατ' 

αυτήν. Δέν θά παραλείψη αϋτη νά προσδώση δλως ίδιαιτέ

ραν προσοχήν εiς τάς παρατηρήσεις καί προτάσεις, Ciς ή 

έλληνική Κυβέρνησις θά εθεώρει άναγκαίον νά τής άνα

κοινώση επί τοϋ ζωτικοϋ τούτου θέματος . . Έν aναμονΌ τής 
ύμετέρας άπαντήσεrος, σiiς παρακαλώ νά δεχθήτε, κύριε 
πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, τάς διαβεβαιώσεις τής εξόχου 

ύπολήψεώς μοω). 

'Η άπάντηση τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί> επιδό

θηκε στόν πρεσβευτή τfjς Ρουμανίας άπό τόν άνα

πληρωτή ύπουργό τών 'Εξωτερικών Κ . Τσάτσο, στίς 

23 Σεπτεμβρίου 1957. Στήν επιστολή, δ Κ. Καραμαν
λής εξηγεί τούς λόγους γιά τούς δποίους δέν είναι 

δυνατό νά συγκληθεί πρός τό παρόν ή διάσκεψη, εφό

σον δέν εχουν άποκατασταθεί - καί όχι άπό ύπαιτιό

τητα έλληνική -συνθήκες καλfjς γειτονίας μέ δρι-
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σμένες γειτονικές χώρες. Τό πλήρες κείμενο τής ελ

ληνικής άπαντήσεως εlναι τό άκόλουθο : 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ iδιαιτέραν εύχαρίστησιν /Jλαβον γνώσιν τής 

έπιστολής ύμών άπό /Οης τρέχοντος, τό περιεχόμε

νον τής όποίας έπέσυρε τήν iδιάζουσαν προσοχήν 

καί τό ένδιαφέρον τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις συμμερίζεται πλήρως 

τήν ίκανοποίησίν σας διά τήν άποκατάστασιν τών 

έλληνορουμανικών σχέσεων. Νομίζω δτι έπετελέσα

μεν μέ ταχύ ν ρυθμόν άξιολόγους προόδους πρός τήν 

έπιδειχθείσαν έκατέρωθεν καλήν θέλησιν καί χάρις 

εiς τήν μακράν παράδοσιν εΙλικρινούς φιλίας, ή 

όποία συνδέει τούς δύο λαούς μας. 

)) Ή έλληνική Κυβέρνησις συμμερίζεται πλήρως 
τήν σκέψιν ύμών εiς δ, τι άφopii τήν άνάγκην νά δια

σφαλισθή ή παγκόσμιος εiρήνη καί νά προστατευθή 

ή άνθρωπότης άπό τά δεινά τού πολέμου. 

)) 'Από αύτάς τάς εiρηνικάς διαθέσεις θά ήτο εύ
λογον νά έμπνέωνται κατ' έξοχή ν οί βαλκανικοί λα

οί, έκ τών όποίων μερικοί, δπως ό έλληνικός, Ιδια

ζόντως έδοκιμάσθησαν κατά τάς τελευταίας δεκαετί

ας. 

)) Άφωσιωμένη εiς τήν iδέαν τής εiρήνης καί τόν 
πόθον τής συνεννοήσεως μέ τούς βαλκανικούς λα

ούς, ή 'Ελλάς ύπήρξεν εiς τό παρελθόν πρωτοπόρος 

εiς τήν προσπάθειαν δημιουργίας μονιμοτέρων καί 

σταθερωτέρων δεσμών μεταξύ τών βαλκανικών λα

ών. 

))Δυστυχώς, ή φιλειρηνική αύτή πολιτική άπεδεί

χθη, εiς κρισίμους μάλιστα στιγμάς, δτι δέν είχεν 

εϋρει εiς δλων τάς ψυχάς άνάλογον άνταπόκρισιν. 

Διότι /Jκτοτε ή Έλλάς έδοκίμασε τήν άδικαιολόγη

τον έχθρότητα ώρισμένων γειτόνων της, οί όποίοι 

aλλοτε εiσέβαλον οί Ιδιοι εiς τά έδάφη της καί aλλο

τε έγένοντο δργανα aλλων εΙσβολέων καί δέν έδί

στασαν, έπωφελούμενοι τών έπιδρομών αύτών, νά 

διακηρύξουν τήν άπόφασίν των δπως προσαρτήσουν 

έλληνικά έδάφη. 

)) 'Ακόμη καί σήμερον συνοριακαί περιοχαί γει
τονικών χωρών χρησιμοποιούνται ώς κρησφύγετα η 

όρμητήρια άτόμων, τά όποία εiσδύουν εlς τό έλληνι

κόν /Jδαφος μέ τήν πρόθεσιν νά τραυματίσουν τήν 

άνεξαρτησίαν καί νά ύποσκάψουν τό νόμιμον πολί

τευμα τής χώρας. 

)) Τά γεγονότα αύτά φυσικό ν είναι νά καθιστούν 
τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν έπιφυλακτικήν άπέναντι 

έκείνων έκ τών γειτονικών χωρών, αί όποίαι εύθύ

νονται δι • αύτά. 
))Παρά πάντα ταύτα, ή 'Ελλάς, έπιθυμούσα νά 

συμβάλη εiς τήν άνάπτυξιν φιλικών δεσμών πρός 

δλας έκείνας τάς χώρας αί όποία ι εΙλικρινώς θά ένε

πνέοντο άπό τάς iδίας μέ αύτή ν εiρηνικάς διαθέσεις, 

έμελέτησεν έπισταμένως τό πρόβλημα τής πλέον κα

ταλλήλου διαδικασίας διά τήν έπίτευξιν αύτού τού 

σκοπού. 

)) 'Ηέλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι πρίν η φθά
σωμεν εlς τήν άπό κοινού, μεταξύ δλων ήμών, συζή

τησιν πρός άνάπτυξιν καί σταθεροποίησιν τών βαλ

κανικών σχέσεων, είναι άπαραίτητον νά άρθούν τά 

αίτια τά όποία μέχρι σήμερον μάταιώνουν τήν συ

νεννόησιν μεταξύ ώρισμένων έκ τών χωρών τούτων. 

Ή παράλειψις τού προπαρασκευαστικού αύτού στα

δίου θά ώδήγει εiς άποτυχίαν οίανδήποτε όμαδικήν 

συνάντησιν τών έκπροσώπων δλων τών βαλκανικών 

χωρών. 

))Δυστυχώς, ή Έλλάς /Jχει, aνευ ύπαιτιότητός 

της, μέ ώρισμένας βαλκανικάς χώρας σοβαράς δια

φοράς, αί όποίαι χρονολογούνται άπό τού πολέμου 

καί είναι άποτέλεσμα αύτού. 'Υπαρχουσών αύτών 

τών έκκρεμοτήτων, ή έλληνική Κυβέρνησις δέν νο

μίζει δτι θά ήδύνατο νά συμβάλη διά τής παρουσίας 

της άποτελεσματικώς καί γονίμως εiς διάσκεψιν, ή 

όποία έπιδιώκει τήν κατά τρόπον όργανικόν καί μό

νιμον διαμόρφωσιν τών σχέσεων μεταξύ τών βαλκα

νικών χωρών. 

)) 'Αλλά τό θέμα τής διασκέψεως είναι καθ· ήμiiς 
τυπικόν καί δευτερεύον. 'Εκείνο τό όποίο ν προέχει, 

είναι ή /Jμπρακτος άπόδειξις τής ύπάρξεως καλής πί

στεως διά τής διευθετήσεως τών προμνημονευθεισών 

διαφορών καί ή δημιουργία κλίματος εΙλικρινούς 

έμπιστοσύνης διά συνεχούς καί έπιμόνου προσπα

θείας δλων ήμών. 'Εφ ' δσον θά έδημιουργούντο αύ

ταί αί προϋποθέσεις, θά ήδύνατο νά συζητηθή ή 

χρησιμότης μιiiς διασκέψεως ώς αϋτη διαγράφεται" 

έν τfj έπιστολfί σας, λαμβανομένων ύπ' δψιν καί τών 

ύφ ' έκάστης χώρας άνειλημμένων διεθνών ύποχρε
ώσεων. 

))Διά πάντας αύτούς τούς λόγους, καίτοι ή έλλη

νική Κυβέρνησις έκτιμii άπολύτως καί τό πνεύμα καί 

τούς γενικούς σκοπούς, οϋς διαγράφει ή έπιστολή 

σας, δέν νομίζει δτι δύναται, κατά τήν παρούσαν στι

γμήν, νά άποδεχθή τήν πρόσκλησίν σας. 

))Πάντως, ή Έλλάς δέν θά παραλείψη νά πράξη 

πiiν δ, τι έξαρτiiται άπό αύτή ν διά τήν προώθησιν τών 

συνθηκών εiρηνικής διαβιώσεως μεταξύ τών βαλκα

νικών λαών)). 

'Η άπάντηση του Κ. Καραμανλή πρός τό Ρουμά

νο όμόλογό του άποτέλεσε τό άντικείμενο εύρύτατων 

σχολίων μεταξύ διπλωματικών παρατηρητών στήν 

'Αθήνα. Σχετικά, διατυπώνονταν οί άκόλουθες πα

ρατηρήσεις: πρώτο, ή ρουμανική Κυβέρνηση θά 

όφειλε νά γνωρίζει δτι οί διαφορές μέ όρισμένους 

γείτονές της δέν έπιτρέπουν στήν ·Ελλάδα νά άπο

δεχτεί, πρίν άπό τήν έξομάλυνσή τους, τή σύγκληση 

Διαβαλκανικής Διασκέψεως δεύτερο, ή ρουμανική 
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Κυβέρνηση ένήργησε μέ ύποκίνηση τής Μόσχας γιά 

νά διαπιστώσει μέχρι ποίου σημείου φθάνει ή πικρία 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως άπέναντι των συμμά

χων της, έξαιτίας τοϋ Κυπριακοϋ καί νά διαπιστωθεi 

ή άντοχή τοϋ Βαλκανικοϋ Συμφώνου· τρίτο, ή 'Ελλά

δα δέν ήταν δυνατό παρά νά άπορρίψει τήν πρόταση 

άφοϋ, τυπικά, ή έμπόλεμη κατάσταση μέ τήν 'Αλβα

νία δέν εχει τερματιστεί, μέ τή Βουλγαρία οί διπλω

ματικές σχέσεις δέν εχουν άποκατασταθεί πλήρως, 

έξαιτίας τής έξακολουθητικής άρνήσεώς της νά 

συμμορφωθεί μέ τούς δρους τής γενικής είρήνης καί 
νά καταβάλει στήν 'Ελλάδα τίς έπιδικασμένες έπα

νορθώσεις γιά καταστροφές καί λεηλασίες στή δι

άρκεια τής Κατοχής, ένω οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία 

εχουν καταστεί ψυχρές έξαιτίας τοϋ Κυπριακοϋ καί 

των γεγονότων τής 6ης Σεπτεμβρίου. 

Στήν άπάντηση τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

άναφέρεται χαρακτηριστικό σχόλιο τοϋ διπλωματι

κοϋ συντάκτη τής έφημερίδας «Μπόρμπα», Γιόζε 

Σμόλε, μέ τόν τίτλο«' Αμοιβαίες Προσπάθειες»: 

'Η aπήχησις τήν όποίαν εσχεν ή ρουμανική πρωτο

βουλία έπεβεβαίωσε τό γεγονός δτι δλοι οί βαλκανικοί 

λαοί συμμερίζονται τόν πόθον περί διευθετήσεως των εκ

κρεμών ζητημάτων καί περί άποκαταστάσεως συνεργασίας 

έπί ύγιών βάσεων . Ό μακροπρόθεσμος προσανατολισμός 

πρός dνάπτυξιν πολυπλεύρου διαβαλκανικής συνεργασίας 

δι' έπιμόνων προσπαθειών έν ττϊ καθημερινΌ πράξει προσέ

λαβε μέ τόν τρόπον αύτόν άκόμη περισσοτέραν σημασίαν. 

'Ακόμη μίαν φοράν έβεβαιώθη δτι πρόκειται περί ρεαλι

στικου προσανατολισμου, δυναμένου νά όδηγήση δι' ύπο

μνητικής έργασίας εiς πλήρες aποτέλεσμα. 

Μετά τήν άπάντησιν τής Γιουγκοσλαβίας, τής Βουλ

γαρίας καί τής 'Αλβανίας εiς τήν έπιστολήν του προέδρου 

τής ρουμανικής Κυβερνήσεως Σίβοϋ Στόικα, έδημοσιεύθη 

προχθές καί ή άπάντησις τής 'Ελλάδος, εiς τήν όποίαν 

έπίσης ύπογραμμίζεται ό πόθος τής διευθετήσεως τών έπι

μάχων ζητημάτων, τής άναπτύξεως πνεύματος φιλειρηνι

σμου καί φιλίας εiς τάς άμοιβαίας σχέσεις καί τής άποκα

ταστάσεως συνεργασίας μέ δλας τάς βαλκανικάς χώρας. 

«'Η έλληνική κυβέρνησις δέν θά παραλείψη νά πράξη πάν 

δτι έξαρτiiται άπό αύτήνδιά τήν προώθησιν τών συνθηκών 

εlρηνικής συνεργασίας μεταξύ τών βαλκανικών χωρώνιι, 

γράφει ό πρόεδρος τής Ι:λληνικής Κυβερνήσεως Κωνσταν

τίνος Καραμανλής. 

«Ή έλληνική Κυβέρνησις», συνεχίζει ό Κωνσταντίνος ~ 

Καραμανλής, «συμμερίζεται πλήρως τάς lδέας πού έξέ

φρασεν ό πρόεδρος τής ρουμανικής Κυβερνήσεως Σίβοϋ 

Στόικωι. 

'Ως πρός τήν πρότασιν περί 'διασκέψεως τών προέδρων 

τών Κυβερνήσεων δλων τών βαλκανικών χωρών, δηλαδή 

- ετι dκριβέστερον - ώς πρός τόν χρόνον τής συγκλήσε

ως μιiiς τοιαύτης διασκέψεως, ή Ι:λληνική Κυβέρνησις έξέ

φρασε διαφορετικήν γνώμην τής ρουμανικής Κυβερνήσε

ως (ή έλληνική Κυβέρνησις νομίζει δτι πρέπει πρώτον νά 

λυθουν ώρισμένα έπίμαχα ζητήματα εiς τάς σχέσεις μεταξύ 

ώρισμένων βαλκανικών χωρών καί νά δημιουργηθουν 

συγκεκριμένα ι προϋποθέσεις διά τήν διάσκεψιν). 'Αλλ' ή 

Ι:λληνική Κυβέρνησις ύπεστήριξεν εiς τήν άπάντησίν της 

έκείνο πού είναι ούσιώδες εiς τήν ρουμανικήν πρωτοβου

λίαν, ύπεστήριξε τόν πόθον τής διευθετήσεως τών άνοι

κτών ζητημάτων, τής εiσαγωγής πνεύματος φιλίας εiς τάς 

άμοιβαίας σχέσεις, τής άποκαταστάσεως διαβαλκανικής 

συνεργασίας . «'Εκείνο πού προέχει είναι», γράφει ό πρω

θυπουργός τής' Ελλάδος, <<ή έξαρσις τοίi πνεύματος καλής 

πίστεως διά τής ίκανοποιητικής διευθετήσεως τών ύψιστα

μένων διαφορών καί διά τής δημιουργίας κλίματος εlλι

κρινοίiς έμπιστοσύνης μέ προσπαθείας τάς όποίας θά ύπο

στηρίξουν δλα τά ενδιαφερόμενα μέρηιι. 

ΕΙναι άναμφισβήτητον, λοιπόν, δτι μεταξύ τής έπιστο

λής του προέδρου τής ρουμανικής Κυβερνήσεως Σίβοϋ 

Στόικα καί τής άπαντήσεως του προέδρου τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή ύφίστανται ση

μαντικά σημεία έπαφής - τό σπουδαιότερον είναι aσφα

λώς ή έκφρασθείσα κοινή έπιθυμία περί συνεργασίας - τά 

όποία έπιβεβαιουν τό εύλογον καί τήν χρησιμότητα τής 

ρουμανικής πρωτοβουλίας καί ύποδεικνύουν τάς ρεαλιστι

κάς δυνατότητας βελτιώσεως τής γενικής βαλκανικής κατα

στάσεως, καθώς καί τήν άνάγκην έντονωτέρων άμοιβαίων 

προσπαθειών πρός πληρεστέραν έκμετάλλευσιν των δυνα

τότητων αύτών εiς τάς καθημερινάς έμπράκτους σχέσεις. 

Σέ νέο σχόλιό της, ή ϊδια έφημερίδα κατέληξε, 

στίς 3 'Οκτωβρίου, στίς άκόλουθες συμπερασματι
κές θέσεις : 

Οϋτε διά τήν Κυβέρνησιν του Βελιγραδίου οϋτε διά τήν 

Κυβέρνησιν τώ~ ' Αθηνών ύπάρχει δίλημμα ώς πρός τήν 

έκλογήν αύτής η έκείνης τής άντιλήψεως περί βαλκανικής 

συνεργασίας . Δι ' δλας τάς βαλκανικάς χώρας είναι άναγ

καία καί χρήσιμος ή καθολική συνεργασία, ή όποία πρέπει 

νά βασίζεται έπί τής άμοιβαίας κατανοήσεως; του σεβα
σμου τής έδαφικής άκεραιότητος καί τής μ ή άναμίξεως εiς 

τά έσωτερικά προβλήματα. Διά νά φθάσωμεν εiς τό έπίπε

δον αύτό δσον άφορα τάς διαβαλκανικάς σχέσεις, πρέπει 

δπως εiς τάς τρέχουσας καθημερινάς σχέσεις δημιουργηθή 

δσον τό δυνατόν εύνοϊκοτέρα άτμόσφαιρα. Είναι ή μόνη 

άσφαλής όδός πρός μίαν έπιτυχή διαβαλκανικήν συνεργα

σίαν, ή όποία αναμφιβόλως είναι πρός τό συμφέρον δλων 

τών βαλκανικών λαών, δσον καί τής εiρήνης καί τής 

άσφαλείας τής ΕύρώπηςΙ98. 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Τό κυπριακό ζήτημα έγγράφεται στήν ήμερήσια 

διάταξη τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ μέ τρό

πο πού νά έξασφαλίζει τή συζήτηση πάνω σέ δλα τά 

κύρια σημεία τής προσφυγής. 'Η έγγραφή άποφασί

στηκε άπό τήν Πολιτική 'Επιτροπή, στίς 18 Σεπτεμ
βρίου, καί άπό τή Γενική Συνέλευση τοϋ διεθνοϋς 

όργανισμοϋ, δύο ήμέρες άργότερα. 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ, μετά άπό σειρά διαβουλεύσεων 

στή Νέα Ύόρκη καί ένόψει τής συζητήσεως τής 

προσφυγής, άπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή τήν άκό

λουθη έπιστολή: 
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«'Αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε, 

»Μολονότι έντός όλίγων ήμερών θά ευρισκομαι εiς 

'Αθήνας, σάς aπευθύνω αυτήν τήν έπιστολήν, iδί~ διότι 

έπιθυμώ νά εχουν έγγράφως διατυπωθή αί aπόψεις μου ώς 

πρός τήν έπί του Κυπριακοί) προσφυγή ν μας εiς τόν 'Ορ

γανισμόν · Ηνωμένων 'Εθνών. 
»'Η πρώτη φάσις τής έφετεινής προσπαθείας μας ελη

ξεν, καί εληξεν έπιτυχώς . 'Όλοι έν τφ Όργανισμφ -ήμέ

τεροι καί ξένοι- παρεδέχθησαν δτι ένεφανίσθημεν γενι

κώς aξιοπρεπείς καί μαχητικοί, καί aπό aπόψεως έγγρα

φης, παρά aρκετάς δυσχερείας, έπετύχομεν τά μέγιστα. 

' Επετύχομεν πάντως τό έθνικόν μας θέμα νά είναι έγγε

γραμμένον, καί δή κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν συζήτη

σιν πάσης πλευράς αυτοu . 

»Τά δημαγωγικά κηρύγματα τής aντιπολιτεύσεως περί 

aποτυχίας κατά τήν έγγραφήν, είναι αυτόχρημα aνόητα, 

δέν aντέχουν εiς τήν παραμικράν κριτικήν, καί δέν aξίζουν 

νά μέ aπασχολήσουν εiς τήν έπιστολήν ταύτην, ό σκοπός 

τής όποίας είναι άλλος. Περιορίζομαι νά παρατηρήσω 

σχετικώς δτι ή aντιπολίτευσις, καπηλευομένη τήν έθνικήν 

μας ύπόθεσιν διά μικροκομματικά ώφέλη, ότιδήποτε , μά 

ότιδήποτε καί άν κάμωμεν, θά τό έπικρίνη, παραποιοuσα 

προθέσεις, γεγονότα , aποτελέσματα. 'Ημείς aγωνιζόμεθα. 

"Αφ ες αuτοίς, ου γάρ οϊδασι τί ποιοuσι ... 
»Σκοπός τής παρούσης μου είναι νά αναπτύξω τάς γνώ

μας μου περί τής δευτέρας φάσεως τής προσπαθείας μας . 

·Η φάσις αυτή καί δυσχερεστέρα είναι καί έκ τής τύχης 

της aμεσώτερον έπηρεάζεται ή έξέλιξις του Κυπριακοu. 

Διότι δέν αναφέρομαι εiς τήν συζήτησιν τής ουσίας εiς τά 

'Ηνωμένα 'Έθνη, δσον εiς τήν aπόφασιν f\τις θά έκδοθή 

aπό τά ' Ηνωμένα 'Έθνη . 

»·Ως πρός τήν συζήτησιν θά περιορισθώ εiς δύο λέξεις: 

»Δι' αυτής φωτίζονται διά τούς aντιπροσώπους 82 χω
ρών αί διάφοροι πλευραί του θέματος , καί κάπως προβάλ

λεται τοuτο ένώπιον τής παγκοσμίου κοινής γνώμης. Λέγω 

"κάπως", διότι ή τοιαύτη προβολή έξαρτάται aπό τήν 

εκτασιν καί τήν aντικειμενικότητα τήν όποίαν θά δείξη ό 

διεθνής τύπος ώς πρός τήν aπόδοσιν τών συζητήσεων . Μέ 

έξαίρεσιν του έλληνικου καί του έλληνοφώνου τύπου του 

έξωτερικοu, δέν δυνάμεθα, ώς πρός τό Κυπριακόν, νά εϊπω

μεν δτι ε\:μεθα ίκανοποιημένοι εtτε aπό τήν εκτασιν εϊτε 

aπό τήν aντικειμενικότητα τοu διεθνοuς τύπου . ' Αντιθέ

τως . Καί τοuτο μάλιστα, παρά εiδικάς προσπαθείας αϊτινες 

καταβάλλονται aπό του 1956. 
»Γενικώς δμως τήν συζήτησιν δέν τήν φοβοuμαι. Μέ 

τήν βοήθειαν καί τής aντιπροσωπείας καί iδίως του έξαιρέ

του μονίμου aντιπροσώπου μας εiς τά ·Ηνωμένα 'Έθνη, 

δύναμαι νά εtπω μέ aρκετήν πεποίθησιν δτι ή συζήτησις 

γενικώς θά aποβή ύπέρ ήμών. 

)) 'Ως πρός αuτήν τά έξή ς μόνον πρέπει νά έπισημάνω: 
))α . Δι ' αυτης θά τονισθή καί πάλιν ή έντύπωσις δτι ή 

Τουρκία είναι σοβαρώτατα ένδιαφερόμενον μέρος. Δέν 

εχει σημασίαν άν θά κατορθώσωμεν, δπως πέρυσι συνέβη 

πλήρως (τόσον ωστε νά aποδοκιμασθή ύπό τής Κυβερνή

σεώς του ό άξιος έν τούτοις aντιπρόσωπός της), ν ' aνατρέ

ψωμεν τά τουρκικά έπιχειρήματα. Εiς τόν διεθνή πολιτι

κόν στίβον ή aξία τών έπιχειρημάτων δέν εχει aτυχώς τόν 

πρωτεύοντα ρόλον . Αυτόν τόν εχει ή aπό πάσης aπόψεως 

Ισχύς έκάστης χώρας, καί ή aπόφασίς της νά τηρήση τήν 

Α η Γ στάσι ν. Τοuτο δημιουργεί ενα πραγματικόν γεγονός, 

μίαν πραγματικήν διεθνή κατάστασιν . Αυτό έπηρεάζει τήν 

πολιτικήν κρίσιν τών τρίτων. Τό άν δικαίως η ήθικώς δη

μιουργείται ή πραγματική αϋτη κατάστασις , aτυχώς, παί

ζει δευτερεύοντα ρόλον. "Αν λοιπόν ή Τουρκία, δπως είναι 

πιθανόν, έπιμείνη κατά τήν συζήτησιν ζωηρώς εiς τήν aδι

άλλακτον στάσι ν της, ό ρόλος της, ώς aμέσως ενδιαφερομέ

νου, θά τονισθή καί πάλιν. 

β. Μία όξεία συζήτησις δύναται νά εχη συνεπείας καί 

έπί τής έξελίξεως του Κυπριακοί) καί έπί τών σχέσεων τής 

χώρας μέ τήν Δύσιν γενικώς. Δύνανται νά τήν οξύνουν οί 

άλλοι, καί τότε λόγοι έθνικής aξιοπρεπείας επιβάλλουν νά 

τήν όξύνωμεν ήμείς πρώτοι, διά μόνης τής σθεναράς κα

ταγγελίας τών βασανιστηρίων, καί τοuτο είναι τό πράγματι 

πολύ λεπτόν σημείον τής συζητήσεως . 

)) Ή καταγγελία τών βασανιστηρίων, πιστεύεται έν 

'Ελλάδι δτι aποτελεί σημαντικόv δπλον διά τήν έπίλυσιν 
του Κυπριακοu. 'Η άποψις αϋτη είναι έσφαλμένη . 'Η 

aπειλή τής καταγγελίας των, aποτελεί ενα μικρόν δπλον, 

δεδομένου δτι προτιμοuν βεβαίως οί Βρετανοί νά μ ή διατυ

πωθοuν τοιαuται καταγγελία ι. 'Αφ' ή ς Όμως γίνει ή κα

ταγγελία, τό δπλον έχάθη . Τά λεγόμενα δτι "θά έξευτελι

σθή" η "θά έξαναγκασθή εiς ύποχώρησιν" ή Μ. Βρετανία 

λόγφ τών καταγγελιών αuτών, είναι aξία τής κακοπιστίας 

τής aντιπολιτ,εύσεως η τών aγνοούντων τήν διεθνή aτμό

σφαιραν. 

))'Όταν πλείσται Κυβερνήσεις δέν ήγανάκτησαν διά 

ποσοτικώς καί ποιοτικώς άσυγκρίτως χειρότερα βασανι

στήρια, δύναται νά λεχθή δτι εiς τήν περίπτωσίν μας έλά

χισται θά αγανακτήσουν καί aκόμη όλιγώτεραι θά τολμή

σουν νά έκδηλώσουν τήν aγανάκτησίν των. Γνωρίζετε δτι, 

ηδη, σημαίνοντες ύπουργοί τών 'Εξωτερικών, καί δή δχι 

μόνον δυτικών χωρών, έξεδήλωσαν τήν δυσφορίαν των διό

τι καταγγέλλομεν βασανιστήρια, aτινα, ώς μου είπον, "συμ

βαίνουν πάyτοτε εiς aγώνας" καί aτινα όπωσδήποτε λόγφ 

τών σχέσεών των μέ τήν βρετανικήν Κυβέρνησιν δέν δύ

νανται οί ϊδιοι δημοσί~ νά παραδεχθοuν ώς ύπαρκτά. 'Εξ 

άλλου ό διεθνής τύπος -δπως τό εtδαμεν ηδη- θ' aντι

παρέλθη τό θέμα· τό πολύ θά του aφιερώση όλίγας γραμ

μάς. ·Η Μεγάλη Βρετανία δέν θά άνησυχή πλέον μ ή έγεί

ρωμεν τοιοuτον θέμα, aλλ, aντιθέτως θά τό εχη προσπερii

σει, διατηροuσα α\:σθημα πικρίας κατά τής ·Ελλάδος, αt:

σθημα πικρίας εiς τό όποίον, ώς ρητώς καί ζωηρώς μάς 

έδήλωσαν, θά συμμετέχουν καί οί Βρετανοί έργατικοί, οί 

όποίοι κατά κάποιον τρόπον είναι σύμμαχοί μας εiς τό 

Κυπριακόν. 

))Συνεπώς, άς μή πλανώμεθα: άποτελεσματικόν πολιτι

κόν δπλον δέν είναι ή καταγγελία τών βασανιστηρίων. 

)) • Η καταγγελία των ένώπιον τών • Ηνωμένων ' Εθνών , 

αiτιολογείται κατ' άλλον τρόπον: τά άξιοuν οί βασανι

σθέντες, καί τό ζητεί έν ·Ελλάδι καί Κύπρφ ή κοινή γνώ

μη, διότι πιστεύει δτι θά βοηθηθή οϋτω ή προώθησις του 

Κυπριακοί) . 'Αμφότεραι αί αiτιολογίαι είναι άξιαι προσο

χής, ή δέ πρώτη δημιουργεί δι' ήμάς καί αίσθημα ήθικής 

ύποχρεώσεως . 'Εφ' δσον δμως δ, τι κυρίως ένδιαφέρει εΙ

ναι ή προώθησις δυσχερεστάτης έθνικής ύποθέσεως, είναι 

εργον τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τών ύπευθύνων 

Κυπρίων -καί έννοώ φυσικά τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακά

ριον- νά σταθμίσουν τάς άρνητικάς καί τάς θετικάς πλευ-
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ράς τής καταγγελίας τών βασανιστηρίων, καί ν' άποφασί

σουν πώς καί μέχρι ποίου σημείου συμφέρει νά γίνη ή 

καταγγελία αϋτη . ~ Εργον ίδικόν μου, είς τήν παροϋσαν 

φάσιν, είναι νά επισημάνω δσα ανωτέρω εlπον, καί νά 

προσθέσω καί τό έξής : κάπως όξεία στάσις μας είς τό θέμα 

τών βασανιστηρίων ένώπιον τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά 

τοποθετήση αναμφισβήτητα τήν δλην συζήτησιν έντός 

ό:συμπαθοϋς άτμοσφαίρας. ' Εάν έξαιρέσωμεν δεκαπεντάδα 

περίπου Κυβερνήσεων, αί ύπόλοιποι -καί αί εύμενώς δια

κείμεναι πρός ήμάς καί τήν έθνικήν μας ύπόθεσιν- θά 

ένοχληθοϋν κατά τήν συζήτησιν, ύποχρεωμέναι ώς θά εΙ

ναι (έκ τών συμφερόντων των μέ τήν Μεγάλην Βρετανίαν 

καί τ,ήν Κοινοπολιτείαν) ν ' άποφύγουν νά θίξουν ή καί νά 

άμφισβητήσουν δτι ύπάρχει θέμα βασανιστηρίων . 

»'Αλλά σοβαρώτερον άπό τήν συζήτησιν είναι τό θέμα 

τής άποφάσεως, είς ην δύνανται νά καταλήξουν τά ' Ηνωμέ

να 'Έθνη. 

)>Γενικώς έφέτος ή άτμόσφαιρα δέν είναι εύνοϊκή. 

)) 'Η Μεγάλη Βρετανία δέν είναι ή βαρύτατα κατηγο
ρουμένη δπως ή το πέρυσι . ' Αντιθέτως, έμφανισθείσα δι

αλλακτική είς πολλά ζητήματα, έκμεταλλευομένη τήν πρό

σφατον άναγνώρισιν άνεξαρτησίας διαφόρων άποικιών 

της, άπέσπασε κατά τήν σύνοδον ταύτη ν τοϋ ΟΗΕ πολλούς 

επαίνους διά τόν φιλελευθερισμόν της, καί ενεφανίσθη μέ 

συμπαθfς κϋρος. Ή πυρκαϊά τοϋ Σουέζ εσβησεν . Καί ή 

μνήμη τών Κυβερνήσεων είναι άσθενής ... 
)) Ή κατάστασις είς τήν Μέσην 'Ανατολήν καί ίδί~ ή 

ύπόθεσις τής Συρίας τρομάζει πολλούς, καί νοτιοαμερικα

νούς φίλους μας άκόμη. Τοϋτο εύνοεί τήν άνάπτυξιν κλί

ματος συνδιαλλαγής καί χλιαρότητος . Τό "ό:πελθέτω τό 

ποτήριον ... " λέγεται προθυμώτερα δταν κανείς εχει άλλας 
σοβαρωτέρας ό:φορμάς aνησυχιών. 

))Αί 'Ινδίαι, αϊτινες πέρυσι θετικώς μάς έβοήθησαν, έφέ

τος μάς έδήλωσαv ρητώς καί επανειλημμένως, δτι δέν δύ

νανται ν' ό:ναμειχθοϋν εί μή μόνον άν ή Μεγάλη Βρετανία 

είναι σύμφωνος . Καί ή στάσις τών 'Ινδιών έπηρεάζει ό:ρ

κετάς ψήφους άσιατικών χωρών . Εις περίπτωσιν άντιδικί

ας, ούδετερότης τών 'Ινδιών είναι τό μέγιστον έπί τοϋ 

δποίου δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ώς εχουν σήμερον τά πρά

γματα . 

)) Ή θέσις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, αϊτινες κατευθύ
νουν ή πάντως επηρεάζουν πολλάς ψήφους, είναι έπίσης 

γνωσταί: έπιθυμοϋν καί εργάζονται διά τήν έπίλυσιν τοϋ 

Κυπριακοϋ, συμφωνοϋσαι περισσότερον μέ ήμάς παρά μέ 

τούς Τούρκους, ό:λλά έν ούδεμι~ περιπτώσει θά φθάσουν 

είς τήν δημιουργίαν ψυχρότητος μέ τήν Μεγάλην Βρετα

νίαν καί τήν Τουρκίαν. Οϋτω, ό:πό άπόψεως ΟΗΕ δηλοϋν 

δτι έάν 'Ελλάς, ' Αγγλία, Τουρκία δέν συμφωνήσουν έπί 

τής μορφής τής άποφάσεως, θά έργασθοϋν διά τήν εκδοσιν 

"άχρόου" άποφάσεως. 'Επεκαλέσθην πάν δυνατόν έπιχεί

ρημα ύπέρ των aπόψεών μας, καί συχνά μέ πολλήν όξύτη

τα, άλλά δέν εκαμψα τούς άρμοδίους . 

))Αί ό:ραβικαί χώραι καί διχασμέναι είναι, καί θά λά

βουν πρωτίστως ύπ ' όψιν των τά ίδικά των συμφέροντα. 

Είναι πολύ χαρακτηριστικόν έν προκειμένφ τό δτι ή Αϊγυ

πτος καί ή Συρία (αϊτινες άναμφισβητήτως θά μάς βοηθήσουν 

είς τήν ούσίαν) καίτοι πεισθείσαι, ηρνήθησαν κατά τήν 

συζήτησιν τής έγγραφής τοϋ Κυπριακοϋ νά έμφανισθουν 

ώς ένδιαφερόμενα μέρη . Καί τό εκαμαν διά λόγους λεπτών 

σχέσεων μέ τήν · Αγγλίαν καί τήν Τουρκίαν, ώς σαφώς μάς 

άφήκαν νά έννοήσωμεν οί άντιπρόσωποί των. 

))Χαρακτηριστικόν έπίσης είναι δτι φίλοι μας στενοί 

ώς δ Ρομοϋλο των Φιλιππίνων, καί δ Τρουχίλο του Έκου

αδώρ, είς τήν γενικήν συζήτησιν, ένώ έκ τών θεμάτων πού 

έχειρίσθησαν είχον τήν εύκαιρίαν νά δμιλήσουν περί Κύ

πρου, οuτε τήν έμνημόνευσαν. 

))Πάντα ταϋτα δέν σημαίνουν δτι έχάσαμεν τούς ύπο

στηρικτάς μας . 'Αντιθέτως -πλήν τής περιπτώσεως τών 

' Ινδιών- τούς διετηρήσαμεν δλους , είς αύτούς δέ προστί

θενται τά νέα Κράτη τής Μαλαισίας καί πιθανώτατα τής 

Γκάνα. 

)) 'Αλλά οί ύποστηρικταί μας δέν είναι άρκετοί. Τήν 
μάχην θά τήν δώσωμεν μέ πίστιν καί μέ ύπερηφάνειαν, Τό 

άποτέλεσμα δμως θά έξαρτηθή άπό τάς ψήφους οϋς εκα

στος θά διαθέτη. 

))Καί ψήφους δέν διαθέτομεν πολλάς. Οuτε καί οί aντί

παλοι διαθέτουν πολλάς . Πολλάς διαθέτει ή τάσις πρός 

άχρουν ό:πόφασιν. 

)) 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς: 

)) I. Σχέδιον άποφάσεώς μας περί αύτοδιαθέσεως, θά κα

ταψηφισθή πιθανώτατα είς τήν πολιτικήν έπιτροπήν (σχε

τική πλειοψηφία), πιθανόν δέ καί είς τήν δλομέλειαν (πλει

οψηφία τών 2/ 3). Τουτο παρά πάσαν δημαγωγικήν πίεσιν 
ύπέρ "ζωηράς μάχης καί ηττης" , πρέπει δπωσδήποτε ν ' 

άποφευχθή. Δέν κλείνει τό θέμα τής αύτοδιαθέσεως. Δυνά

μεθα νά τό έπαναφέρωμεν. ' Αλλά θά τό έπαναφέρωμεν , 

τραυματισμένον, μέ τήν Τουρκίαν κραδαίνουσαν, καί έν

τός καί έκτός του ΟΗΕ, τό έπιχείρημα δτι τά ' Ηνωμένα 

~Εθνη κατεψήφισαν, aπέρριψαν τήν αύτοδιάθεσιν. Πάσα 

ύποχώρησις, καί αύτή ή άναβολή, είναι προτιμωτέρα μιάς 

τοιαύτης καταψηφίσεως, ό:σχέτως του δτι ήμείς ~πί τής 
αύτοδιαθέσεως πρέπει νά δώσωμεν τήν μάχην διά λόγους 

άρχής καί διά λόγους τακτικής. 

)>2. Πρότασις περί ανεξαρτησίας μή άποκλειούσης τήν 
αύτοδιάθεσιν- τήν δποίαν θεωρώ πιθανόν ή πάντως ένδεχό

Ι:t~νον νά ύποβάλη, ίδί~ πρωτοβουλί~, aντιπροσωπεία τις , 

έκ των εύνοϊκώς διατεθειμένων -δέν είναι δυνατόν νά 

ύπερψηφισθή , έφ · δσον άντιταχθουν είς αύτή ν αί ΗΠΑ . 

Μέ άποχήν τών 'Ινδιών θά τήν χάσω μεν, φοβουμαι, καί είς 

τήν πολιτικήν έπιτροπήν. 

)>Τοιαύτην πρότασιν θά επρεπε ν' ό:ποδεχθώμεν άν εϊ

μεθα βέβαιοι δτι θά τήν έψήφιζον τά 2/ 3 τών μελών . Βέ

βαιοι όντες δτι δέν θά τήν άποδεχθοϋν, δέν πρέπει νά τήν 

άποδεχθώμεν, άλλά διά λόγους τακτικής θά πρέπη νά τήν 

άποδεχθώμεν ώς έποικοδομητικήν καί κατά βάσιν σεβομέ

νην τάς ό:ρχάς του Χάρτου. 

>)3. Πάσα άλλη χρήσιμος aπόφασις (π . χ. άνάθεσις 

έφαρμογής τής περυσινής άΠοφάσεως είς τόν Γενικόν 

Γραμματέα, ή σύστασις διαπραγματεύσεων μεταξύ Κυπρί

ων καί Μεγάλης Βρετανίας) θεωρώ ό:δύνατον νά συγκεν

τρώση τά 2/ 3 τών ψήφων, ή ϊσως καί αύτήν τήν άπόλυτον 
πλειοψηφίαν, άν αί ΗΠΑ άντιταχθουν. 

)Α . Σαφώς δυσμενή δι ' ήμάς άπόφασιν (π . χ . σύστασις 

τριμερών διαπραγματεύσεων) νομίζω δτι θά ~χωμεν μάλ

λον τήν δύναμιν νά άνατρέψωμεν είς τήν Γενικήν Συνέ

λευσιν, δπου πιστεύω δτι θά συγκρατήσωμεν τό 1/ 3 των 
ψήφων. Τουτο δμως δέν πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον . 

'Εξαρτάται πολύ άπό τήν διατύπωσιν τοϋ σχεδίου ό:ποφά-
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σεως καί άπό τό σημείον μέχρι του όποίου θά πιέσουν ύπέρ 

αυτου αί ΗΠΑ, π. χ. iσχυρά άγγλοαμερικανική πίεσις ύπέρ 

σχεδίου ώς τό περυσινόν τής Ταϊλάνδης (λύσις ίκανοποιου

σα τά ενδιαφερόμενα μέρη) δύναται νά καταλήξη εiς τοιού

του είδους δυσμενή διά τό Κυπριακόν άπόφασιν. 'Εκ πεί

ρας γνωρίζω δτι φίλοι, καί ελαφρώς πιεζόμενοι ύπό τρίτων 

μiiς λέγουν "είναι παράλογον νά ζητήτε νά ψηφίσωμεν δτι 

ή λύσις δέν πρέπει νά ίκανοποιή τά ενδιαφερόμενα μέρη". 

»5. Δέον νά σημειωθή δτι, δπως εϊδομεν πέρυσι, ύπάρ
χει καί διαδικαστικός τρόπος (διά τής προτάσεως καί 

ύπερψηφίσεως έτέρου σχεδίου) νά μή τεθή εiς ψηφοφορίαν 

οίονδήποτε σχέδιον άρεστόν μόνον εiς ήμiiς. Δηλαδή ή 

"ύπερήφανος ήττα" (άσχέτως του άν είναι επιζημία ήττα) 

ύπάρχει τρόπος νά μiiς άποκλεισθή. 

»6. Τό πιθανώτερον δθεν είναι δτι κατ' άντιδικίαν μέ 
τήν Μεγάλην Βρετανίαν καί τήν Τουρκίαν, κινδυνεύομεν 

νά καταλήξωμεν εiς μίαν εντελώς άχρουν άπόφασιν. 

>>Τά aνωτέρω ουδόλως σημαίνουν δτι δέν θά δώσωμεν 

καί εφέτος τήν μάχην μέ πίστιν καί αποφασιστικότητα. 

'Αλλά είναι άνάγκη νά γνωρίζω μεν ποία ι άκριβώς είναι αί 

δυνάμεις μας. Τό νά τάς ύπερτιμώμεν καί δή πολύ, η οφεί

λεται εiς τήν παχυλήν άγνοια ν των νομιζόντων δτι αί ' Αθή

ναι είναι τό κέντρον του κόσμου, η οφείλεται εiς τήν τα

πεινήν δημοκοπίαν, η συχνά, οφείλεται εiς τόν χυδαίον 

φόβον μ ή άλλως θεωρηθώμεν ώς ήττοπαθείς. 'Αλλά εκ τής 
ύπερτιμήσεως των δυνάμεών μας, μόνον ζημία ι δύνανται νά 

προκύψουν. Προσωπικώς, ώς κυρίως εν προκειμένφ ύπεύ

θυνος παράγων τής Κυβερνήσεώς σας, είμαι ύποχρεωμένος 

νά εϊπω τήν γνώμη ν μου, εστω καί άν μέ χαρακτηρίσουν' ώς 
ήττοπαθή οί ύπερπατριώται τής σήμερον, οί ουδέν προσφέ

ροντες εiς τόν άγώνα, οί όποίοι ετόλμησαν εiς ώρισμένας 

περιπτώσεις ν' άποδοκιμάσουν τήν θρυλικήν ΕΟΚΑ η 

άλλοι ν' άποδοκιμάσουν αυτήν τήν ί:γερσιν του Κυπρια

κου. 

»Καί πρέπει νά εϊπω τήν γνώμη ν μου άφ' ένός διότι 

έδραιουται επί αυστηρώς αντικειμενικών παρατηρήσεων, 

καί ιiφ' έτέρου διότι δυσμενής εκβασις τής προσφυγής εiς 

τά 'Ηνωμένα ΥΕθνη, δύναται νά ί:χη επί τής ίερiiς μας 

ύποθέσεως δυσμενεστάτας συνεπείας. 

»Πράγματι, τοιαύτη εξέλιξις θά προκαλέση κατά πiiσαν 

πιθανότητα επανάληψιν τών εχθροπραξιών εν Κύπρφ. Τήν 

φοράν αυτήν, μέ τήν τουρκικήν μειονότητα εξοπλισμένην 

καί επιθυμουσαν νά δημιουργήση ζητήματα, αί εχθροπρα

ξίαι θά εξελιχθουν κατ' άλλον η μέχρι τουδε τρόπον. Οί 

Τουρκοκύπριοι δέν δύνανται νά δράσουν άλλως εi μ ή δι' 

cάντιποίνων εναντίον του έλληνικου πληθυσμου, καί δσον 
δύνανται δι' ενεργειών εναντίον τής ΕΟΚΑ. Τά άντίποινα 

θά προκαλουν άνταπόδοσιν των aντιποίνων καί κατ, αυτόν 

τόν τρόπον θά όδηγηθώμεν εν Κύπρφ εiς ιiνοργάνωτον 

άγώνα φόνων καί εμπρησμών. 'Εξ άλλου ή ΕΟΚΑ, εξ 

δσων γνωρίζω, παρά τόν ήρωισμόν της καί τήν άρίστην 

ήγεσίαν της, δέν aντέχει -τουλάχιστον επί μακρόν- εiς 

διμέτωπον ιiγώνα. 

>>Τοιαύτη δμως εξέλιξις εν Κύπρφ θά ί:χη τάς έξής ολε

θρίας συνεπείας: 

»α . Έξασθένησιν τής ΕΟΚΑ. 

»β . Καταπολέμησιν του πληθυσμου μεγαλυτέραν πάσης 

άλλης μέχρι τουδε. 

))γ. Σχηματισμόν τής πεποιθήσεως εiς πάντα τρίτον δτι 

τό Κυπριακόν είναι πολύ πλέον περίπλοκον άπ' δτι εμφα

νίζεται μέχρι σήμερον, διότι εκ των πραγμάτων πλέον θά 

προκύπτη δτι αί δύο κοινότητες δέν δύνανται νά συμβιώ

σουν είρηνικώς. Τουτο θά τονώση τούς ύποστηρίζοντας 

τήν διχοτόμησιν. 

»δ. Αί σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας θά φθά

σουν είς οξύτατον σημείον, καί άγνωστον πώς θά εξελι

χθουν. Τουτο άνεξαρτήτως γενικωτέρων συνεπειών θά δυ

σχεράνη ετι περισσότερον τήν πραγματικήν προώθησιν 

του Κυπριακου . 

))Αί άνωτέρω σκέψεις δημιουργουν βαρυτάτας ευθύνας 

διά πάντα χειριζόμενον τό Κυπριακόν. ·Η άκολουθητέα 

κατ' εμέ τακτική δέον νά είναι ή άκόλουθος: 

»Α. Μέχρι τής συζητήσεως είς τόν ΟΗΕ νά καταβληθή 

κάθε δυνατή προσπάθεια, θαρραλέως χρησιμοποιουμένη, 

των άποτελεσματικωτέρων διπλωματικών δπλων, διά νά 

έπιτευχθή ίκανοποιητική λύσις. Ύπό τάς ύπαρχούσας 

συνθήκας, τοιαύτη δέον νά θεωρηθή γενικώς πiiσα λύσις 

παρέχουσα εiς τήν νήσον πραγματικήν καί πλήρη αυτοκυ

βέρνησιν, καί μή άποκλείουσα τήν αυτοδιάθεσιν. 

»Β. Νά έρευνηθουν εν τφ μεταξύ ύφ' δλων των άρμοδί

ων παραγόντων αί δυνατότητές μας είς τόν ΟΗΕ, καί άν 

καταλήξωμεν δλοι εiς τάς προεκτεθείσας άπόψεις μου νά 

συμφωνηθή: 

))αα) 'Όπφς ό χειρισμός των βασανιστηρίων (άτινα άλ

λωστε ένδέχεται νά εξετασθουν εν Στρασβούργφ) γίνη είς 

τόν ΟΗΕ, καθ' δν περίπου τρόπον τό εκαμα πέρυσι. 

))ββ) Που περίπου θά προσπαθήσωμεν νά καταλήξωμεν 

άν άπό aπόψεως aποφάσεως βαίνωμεν πρός fiτταν. Είς 

άναβολήν; Είς άχρουν άπόφασιν; Είς τί άλλο; 

))γγ) Νά προετοιμάσωμεν βραδέως τήν κοινήν γνώμην 

έν ' Ελλάδι καί εν Κύπρφ, ϊνα μ ή ή άπότομος διάψευσις 
των σημερινών ελπίδων επιφέρη βαθείαν άπογοήτευσιν 

καί δυσαρέστους αντιδράσεις. ' 
))'Επιθυμώ καί επί του θέματος του μόλις άνωτέρω (έδ. 

ββjπαράγρ . Β) ν' άναλάβω σαφώς τουλάχιστον τήν ευθύ

νην τής είσηγήσεως. Σημειώ δτι κατ' εμέ δέον ν' άκολου

θηθή ή έξής τακτική: 

>>- Νά δώσωμεν τήν μάχην έπί τής aυτοδιαθέσεως. 
>>- Νά έργασθώμεν παρασκηνιακώς διά τήν καλυτέραν 

δυνατήν εποικοδομητικήν άπόφασιν. Μεταξύ αυτων, πα

ρά τήν δεδηλωμένην ιiμερικανικήν aντίθεσιν, ίσως -τονί

ζω ίσως- θά ί:χη μερικάς πιθανότητας επιτυχίας μία προ

σεκτική καί μiiλλον αόριστος άπόφασις περί άνεξαρτησί

ας, διότι θά είναι κάπως δύσκολον είς πολλάς άντιπροσω

πείας νά καταψηφίσουν τοιαύτη ν άπόφασιν. ·Η άποχή 

πολλών άντιπροσωπειών, δημιουργεί μερικάς -μικράς 

νομίζω-πιθανότητας επιτυχίας. 

>>-Υ Αν τήν τελευταίαν στιγμήν άποκλεισθή ή δυνατό

της πάσης χρησίμου aποφάσεως καί θεωρηθή βέβαιον ή 

λίαν πιθανόν δτι θά ψηφισθή άχρους άπόφασις, νά προτι

μήσωμεν τήν άναβολήν ουχί επ· αόριστον, άλλά "διά τήν 

προσεχή συνέλευσιν". Διά λόγους προφανείς προτιμώ του

το άπό μίαν άπόφασιν πού δέν θά λέγη τίποτε . 

))- Εtς τήν περίπτωσιν αυτήν νά δοθή μάχη έπί του 

σκεπτικου τής άναβολής δπερ θά πρέπει νά είναι η έποικο

δομητικόν ή εντελώς άχρουν. 

))' Αντίγραφον τής παρούσης επιστολής θ' άποστείλω 
εiς τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, τόν μεγάλον αυτόν καί 
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σώφρονα ίεράρχην, μετά του όποίου ύπηρξα εuτυχής καί 

ύπερήφανος νά συνεργασθώ καί έδώ καί έν Νέq. ΎόρκlJ. 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος, εύρισκόμενος καί σήμερον έν Νέq. 

Ύόρκ1J, δύναται καλύτερον νά σταθμίση τάς πιθανάς εiς 

τόν ΟΗΕ έξελίξεις. 

»'Ήδη, έγώ είπον μετά παρρησίας τήν γνώμην μου. 

»Εiς ύμάς aπόκειται πλέον, κ. πρόεδρε, ν' ανακοινώσε

τε τό περιεχόμενον της έπιστολης μου εiς δσους έκ των 

συνεργατών σας θεωρείτε σκόπιμον, νά σταθμίσετε τάς 

aπόψεις των, νά ακούσετε βεβαίως τάς γνώμας των aξίων 

εκπροσώπων του κυπριακου λαου, καί νά καταλήξετε εiς 

τήν χάραξιν της γενικης γραμμης, fjν θά ακολουθήσω. Νά 

είσθε βέβαιος δτι θά δώσω καί πάλιν τήν μάχην μέ τήν 

πίστιν τήν όποία ν aπό κοινου εχομεν, τήν όποίαν aγνοουν 

οί στείροι δημοκόποι, aλλά τήν όποίαν γνωρίζουν -καί 

γνωρίζουν άριστα- οί πραγματικοί aγωνισταί του Κυπρι

ακου. 

»' Η βασική άλλαγή τοποθετήσεως του Κυπριακου ή 
όποία πράγματι προκαλείται έκτης προσφάτου aποφάσεως 

του Συνεδρίου του Έργατικου κόμματος, διευκολύνει τήν 

συζήτησιν εiς τά • Ηνωμένα ΥΕθνη, aλλά δέν επηρεάζει τά 
δσα aνωτέρω λέγω περί της aποφάσεως . 'Αντιθέτως μάλι

στα, ύπό τήν πίεσιν των aπόψεων του 'Εργατικου κόμμα

τος είναι πιθανόν ή Τουρκία νά ζητήση μέ περισσοτέραν 

έπιμονήν aπό τήν 'Αγγλίαν ή καί τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί

ας δπως βοηθήσουν ϊνα έκδοθη aπόφασις του ΟΗΕ κατο

χυρουσα κατά κάποιον τρόπον άφ' ένός τά συμφέροντα, 

aφ, έτέρου τήν fjν διεκδικεί θέσιν ώς ενδιαφερόμενον μέ

ρορ>Ι99. 

Κατά τή διέλευσή του Cιπό τό Παρίσι, στίς 2 
'Οκτωβρίου, ό 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών είχε &κόμη έκτενfi συνομιλία μέ τόν γενικό 

γραμματέα του ΝΑΤΟ, Πώλ-' Ανρύ Σπάακ: 

«Σήμερον, 2αν 'Οκτωβρίου, συνοδευόμενος ύπό του κ. 

Μ. Μελά έπεσκέφθην, εiς τήν οiκίαν του, τόν γενικόν 

γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Σπάακ. 'Ο κ. Σπάακ ήρχισεν έρω

τών διά τάς πιθανότητας αί όποίαι ύπηρχον διά νά συμμετά

σχωμεν εiς τήν προταθείσαν Διάσκεψιν τ6υ Λονδίνου, έπι
μείνας διά διαφόρων γνωστών επιχειρημάτων δτι ή Διά

σκεψις αϋτη ή το είς έκ των καλυτέρων τρόπων διά νά άπο

κλεισθη ή διχοτόμησις καί νά πρωθηθη τό Κυπριακόν. 

'Απήντησα έξηγήσας τούς λόγους διά τούς όποίους δέν 

ήτο δυνατόν νά συμμετάσχωμεν έκτός έάν καθωρίζοντο τά 

πλαίσια των λύσεων αί όποία ι θά συνεζητουντο. Μου είπεν 

δτι δέν aντελαμβάνετο πολύ καλά τήν τοποθέτησίν μας καί 

δτι μέ έπληροφόρει δτι χθές, βολιδοσκοπών γενικώς έπί 

του Κυπριακου τόν Τουρκον μόνιμον aντιπρόσωπον παριi 

τ φ Ν Α ΤΟ ( τόν γνωστόν μας κ. Σαρπέρ ), ούτος του είπεν δ τι 
σήμερον μέν λόγφ των έκλογών οuδέν l']δύνατο νά γίνη, 

aλλ, δτι όλίγον μετά τάς έκλογάς καί aφου κατηρτίζετο ή 

Κυβέρνησις (του άνέφερε φαίνεται τό τέλος της I ης έβδο
μάδος του Νοεμβρίου), ή Τουρκία θά έδήλου δτι aποδέχε

ται νά συμμετάσχη εiς τήν προταθείσαν έν Λονδίνφ .Διά

σκεψιν. Του προσέθεσεν δμως δτι θά άπεδέχοντο οί Τουρ

κοι διότι ήσαν βέβαιοι δτι οί 'Έλληνες δέν θά έδέχοντο νά 

μεταβουν εiς τήν Διάσκεψιν. 'Ο κ. Σπάακ aντέκρουσε τήν 

τακτικήν ταύτην, εiπών εiς τόν κ. Σαρπέρ δτι σημασίαν 

είχε νά γίνη κάτι καί νά έπιτευχθη ενα aποτέλεσμα, εμεινε 

δέ μέ τήν εντύπωσιν (aλλά έτόνισεν άπλώς εντύπωσιν χω

ρίς συγκεκριμένας ένδείξεις), δτι ό συνομιλητής του δέν 

ήτο τόσον αδιάλλακτος δσον άλλοτε. 

»Χαρακτηριστικόν είναι δτι, ώς όρθώς παρετήρησεν ό 

κ. Σπάακ, τουτο έσήμαινεν δτι οί Τουρκοι έφοβουντο τήν 

Διάσκεψιν καί τήν άπεδέχοντο μέ τήν βεβαιότητα δτι 

ήμείς, οί όποίοι δέν είχομεν λόγον, ώς παρετήρησεν ό κ . 

Σπάακ, νά φοβούμεθα τήν Διάσκεψιν δέν θά τήν aποδεχό

μεθα παρά ταυτα. Ήρώτησε περαιτέρω, καί aφου συνεζη

τήσαμεν δσα κατωτέρω θά έκθέσω, έάν, aποτυγχανουσων 

των άλλων προσπαθειών, θά l']δυνάμεθα νά μεταβώμεν εiς 

διάσκεψιν έάν έκαλουντο καί οί Κύπριοι εiς αuτήν, πράγμα 

τό δποίον αuτός έξ, aρχης ένόμιζεν άσυγκρίτως όρθώτε

ρον. Καθώρισεν δτι ή εννοια θά ητο νά κληθουν aντιπρό

σωποι της πλειοψηφίας καί της μειοψηφίας. 'Απήντησα 

δτι επρόκειτο περί νέας σκέψεως, περί της δποίας μέ οuδέ

να είχον συζητήσει, άλλ' δτι άν επρόκειτο νά κληθουν 

τέσσαρες Κύπριοι 'Έλληνες καί είς Τουρκος ή Διάσκεψις 

ήλλαζε μορφήν, καί δτι ώς εντελώς προσωπική γνώμη καί 

χωρίς νά αναλαμβάνω οίανδήποτε δέσμευσιν θά ένόμιζα 

δτι έδημιουργουντο πιθανότητες αναθεωρήσεως των aπό

ψεών μας. 'Ο πρεσβευτής κ. Μελaς παρετήρησεν δτι εiς 

πάσαν περίπτωσιν θά ήτο προτιμώτερον νά καθορισθη άλ

λος τόπος διασκέψεως καθαρώς διά λόγους ψυχολογικούς . 

'Ο δέ κ. Σπάακ aπήντησεν δτι έπ' α ότου δέν ένόμιζεν δτι 

θά έσυναντάτο δυσχέρεια. 

»Σχετικώς μέ iδικάς του πρωτοβουλίας, ό κ. Σπάακ έφά

νη aρκετά διστακτικός λέγων δτι ένόμιζεν δτι aπό πολλάς 

πλευράς θά συνηντα έπιδοκιμασίαν aλλ, δτι ή το βέβαιος 

δτι οί Τουρκοι θά l']δύναντο νά aποδεχθουν μόνον έάν, 

μετά τήν ληξιν περιόδου ανεξαρτησίας, περίπου εiκοσαε

τους, τό ζήτημα παρέμενεν άνοικτόν πρός έπανεξέτασιν. 

»Φυσικά ή έπανεξέτασις δέν θά aφεώρα έν οuδεμι~ πε

ριπτώσει κατάργησιν της ανεξαρτησίας, ή παράτασις της 

δποίας ητο έξησφαλισμένη, aλλά τό καθεστώς δπερ θά 

l']κολούθει άν καταργείτο ή ανεξαρτησία. 'Απήντησα δτι 

ακριβώς εiς τό σημείον αuτό έδημιούργει δυσχέρειαν aπο

δοχης της τοιαύτης λύσεως, διότι ήμείς, ενεργουντες έκ 

μέρους των Κυπρίων, γνωρίζομεν δτι οί Κύπριοι, έάν δε

χθουν μίαν περίοδον εiκοσαετίας, θά τήν δεχθουν ύπό τήν 

προϋπόθεσιν δτι εiς τό τέλος αuτης θά είναι εντελώς έλεύ

θεροι νά aποφασίσουν δ, τι έπιθυμουν περί της τύχης των . 

'Αφηκα νά φανη δτι, έάν τά ίδια έπροτείvοντο διά πολύ 

βραχυτέραν περίοδον, δηλαδή διά δέκα ετη ή διά τό τέλος 

της περιόδου τριών πλήρων Βουλών, ήτοι δωδεκαετίαν, 

τότε θά επρεπε νά έρωτηθουν οί Κύπριοι μήπως τό aποδέ

χονται. Γενικώς δέν aπέκλεισα μέν τά προταθέντα, aλλά 

σαφώς εδειξα δτι δέν ήσαν aπό εκείνα πού μου έφαίνοντο 

δτι θά έγίνοντο εuχερώς aποδεκτά. 'Ο κ. Σπάακ aντιθέτως 

έτόνισεν δτι δέν εβλεπε πώς οί Τουρκοι ητο δυνατόν νά 

δεχθουν τι τό σχετικόν χωρίς τοuλάχιστον μίαν τοιαύτην 

διέξοδον ή όποία σώζει τά προσχήματα. 'Αντιθέτως, έτό

νισεν δτι οί Τουρκοι, μέχρι της στιγμης, ζωηρώς έπολέμη

σαν κάθε iδέαν ανεξαρτησίας, λέγοντες δτι αϋτη aποτελεί 

τόν aσφαλη δρόμον πρός τήν ενωσιν, τήν δποίαν έν οuδε

μι~ περιπτώσει δύνανται νά δεχθουν. Μετά (καί aφου μου 

ώμίλησε περί έντελώς aπορρήτων πληροφοριών του, ώς 

πρός τόν προσανατολισμόν των Βρετανών δι' έξεύρεσιν 
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λύσεως, προσανατολισμόν τόν όποίον κατηγορηματικώς 

{;χαρακτήρισα ώς έσφαλμένον καί απαράδεκτον) ύπέβαλεν 

&ρκετάς έρωτήσεις περί τής ανεξαρτησίας έντός τής Κοι

νοπολιτείας, &λλά μέ δικαίωμα συμμετοχής τοϋ κυπριακοϋ 

Κράτους εiς τό Ν Α ΤΟ καί γενικώς &νεξαρτησίαν βαρυνο

μένην μέ δουλείαν εχουσαν σχέσιν αποκλειστικώς καί μό

νον μέ θέματα αλλαγής καθεστώτος καί εξασφαλίσεως 

μειονοτήτων. Καί έκεί, τό σημείον έπί τοϋ όποίου δέν 

προώδευσεν ή συζήτησις ήτο εκείνο τοϋ τί θά όρισθή διά 

τό τέλος τής περιόδου τής έντός τής Κοινοπολιτείας ανε

ξαρτησίας . 'Εμοϋ έπιμείναντος δτι οί Κύπριοι θά πρέπει 

νά είναι ελεύθεροι νά αποφασίσουν περί τής τύχης των, 

αυτοϋ έξηγοϋντος διατί ένόμιζεν δτι οί Τοϋρκοι δέν θά τήν 

&πεδέχοντο. ' Εξήγησα λεπτομερώς ε(ς τόν κ. Σπάακ δτι 
είναι αδύνατον, δχι μόνο διά λόγους εσωτερικούς ιδικούς 

μας μόνον, &λλά καί διά λόγους αποδοχής ύπό των Κυπρί

ων, νά συμφωνήσωμεν κάτι ένός ελαχίστου. Έτόνισα δτι 

καί έν Κύπρφ ύπάρχει μεγάλη μερίς &διαλλάκτων, ή όποία 

δέν δέχεται καν αυτάς τάς λύσεις καί δτι συνεπώς δέν θά 

έπιτυγχάνομεν τόν σκοπόν μας, δστις ήτο ή πραγματική 

έπίλυσις τοϋ ζητήματος . 'Εξήγησα δτι, ένώ ijμουν ευχαρι

στημένος λόγφ τής επελθούσης εξελίξεως, η μουν περισσό

τερον &νήσυχος παρά ποτέ διά τό τί fιδύνατο νά συμβή έν 

Κύπρφ μετά τήν λήξιν τής συζητήσεως εiς τόν ΟΗΕ. 'Εάν 

ή νήσος εiρήνευσε, είπον, είναι, διότι δλοι ελπίζουν δτι θά 

εχουν συντόμως μίαν τουλάχιστον &νεκτήν λύσιν. 'Εάν 

iδοϋν δτι αί ελπίδες διαψεύδονται, δτι ό ΟΗΕ έκδίδει π .χ. 

μίαν αχρουν &πόφασιν, τότε θεωρώ βέβαιον δτι ό αγών θά 

&ρχίση καί πάλιν καί δτι λόγω τοϋ aποδεδειγμένου έξο

πλισμοϋ τής τουρκικής μειονότητας ό aγών θά έξελιχθή 

εiς αγώνα aντιποίνων διά φόνων καί εμπρησμών μεταξύ 

των δύο Κοινοτήτων. Είπον δτι τοϋτο fjδη φαίνεται νά aρ

χίζη μέ πρωτοβουλίαν τουρκικήν, διότι εγινεν ενας φόνος 

καί εξερράγησαν δύο βόμβαι, ή μία των όποίων εξερράγη 

ενώπιον των γραφείων aγγλικής εφημερίδος ύποστηριζού

σης τάς έλληνικάς &πόψεις. ' Ο Διγενής, διά προκηρύξεώς 

του, έβεβαίωσε κατηγορηματικώς δτι είναι ξένος πρός τάς 

τρείς αυτάς περιπτώσεις . 'Αλλά ό ίδιος Διγενής δι' αλλ ης 

προγενεστέρας προκηρύξεως έδήλωσεν δτι θά έπαναλάβη 

σκληρότερον τόν aγώνα εάν πεισθή δτι δέν δίδεται λύσις. 

'Επαναλαμβανομένων τών εχθροπραξιών έν Κύπρφ καί αν 

αύται λάβουν τήν προμνησθείσαν μορφήν τότε ή κατάστα

σις θά είναι σοβαρωτάτη διότι : α) ή νήσος θιi ύποφέρη 
φρικτά, β) τό πρόβλημα θά περιπλακή &κόμη περισσότε

ρον καί ή έπίλυσίς του θά είναι aκόμη δυσχερεστέρα, γ) 
δταν θά μάχωνται 'Έλληνες καί Τοϋρκοι εiς μίαν γειτονι

κήν μας νήσον, τά πνεύματα θά έξαφθοϋν τόσον {;ψ· Ελλά

δι καί έν Τουρκί~, rοστε αί σχέσεις θά καταστοϋν οξύτατα ι 
καί εντός ολίγων εβδομάδων θά καταστή αναπόφευκτος ή 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων τών δύο χωρών. Πάν

τα ταϋτα fιθέλαμε μέ κάθε τρόπον νά τά &ποφύγωμεν καί 

δι' αυτό είχαμε κάμει πάσαν δυνατήν ύποχώρησιν . 'Ο κ . 

Σπάακ συνεφώνησεν δτι τοιαύτη έξέλιξις θά ήτο εκτάκτως 
δυσάρεστος. Είπεν δτι εiς τά ' Ηνωμένα 'Έθνη δέν θά η δυ

νάμεθα νά aναμένωμεν τίποτε περισ,σότερον aπό μίαν μή 

ουσιαστικήν &πόφασιν. 'Ότι εiς τήν συζήτησιν θά έδυ

σχεραινόμεθα πολύ, εάν καί οί Τοϋρκοι &πεδέχοντο νά 

συμμετάσχουν εiς τήν προταθείσαν διάσκεψιν καί είμεθα 

οί μόνοι αρνούμενοι. Δέν εβλεπεν πώς, εάν οί αλλοι έξεμε-

ταλλεύοντο τό γεγονός αυτό, θά fιδυνάμεθα νά πείσωμεν 

δτι εχομεν καλήν θέλησιν . 'Εξ αλλου, ή συζήτησις όσον

δήποτε καί εάν κατεβάλλετο Προσπάθεια διατηρήσεώς της 

εiς ύψηλά επίπεδα ήτο αδύνατον νά μή εχη οξύτητα ή 

όποία θά προεκάλει φανατισμόν καί παρά τφ κυπριακφ 

λαφ καί έν 'Ελλάδι καί έν Τουρκί~. 

»Τέλος, ύπήρχαν πολλαί χώρα ι, αί όποία ι θά fjθελαν νά 

μάς βοηθήσουν, δέν fιδύναντο δμως νά τό πράξουν εiς τόν 

ΟΗΕ ενώπιον τών εχθρών των καί διά θέμα ύφιστάμενον 

μεταξύ συμμάχων. Έν τέλει, ό κ. Σπάακ είπεν δτι θά Ελε

γεν εiς τούς ~ Αγγλους δτι εκ τής συνομιλίας μαζί μου είχε 

πεισθή δτι ή διάσκεψις τοϋ Λονδίνου δέν fιδύνατο νά γίνη. 

'Ότι, εάν έκαλοϋντο οί Κύπριοι, ίσως ύπήρχαν μερικαί 

πιθανότητες πραγματοποιήσεως διασκέψεως . 'Ότι έάν δέν 

ύπήρχε δυνατότης συγκλήσεως τής διασκέψεως λόγφ ήμε

τέρας aρνήσεως, έσκέπτετο νά Ελθη εiς επαφή ν μέ τά αλλα 

δώδεκα μέλη τοϋ ΝΑΤΟ rοστε είτε αυτά είτε εκείνος, εξου

σιοδοτημένος από αυτά, νά aπευθύνη εκκλησιν πρός τάς 

Κυβερνήσεις 'Αγγλίας, ·Ελλάδος καί Τουρκίας νά &ποδε

χθοϋν λύσιν μέ βάσιν τήν δημιουργίαν Κράτους μέλους 

τής Κοινοπολιτείας , τό όποίον θά ήτο μέλος τοϋ ΝΑΤΟ, θά 

εξησφάλιζε πλήρως τά δικαιώματα τής μειονότητας καί 

δέν θά fιδύνατο νά aποχωρήση &πό τήν Κοινοπολιτείαν 

πρό τής παρόδου είκοσι έτών. 

»Δέν θά κάμη μνείαν τής ύποχρεώσεως επανασυζητή

σεως τοϋ θέματος μετά τό πέρας τής εικοσαετίας , aλλά δέν 

αποκλείεται &ντιπροτείνοντεζ νά τοϋ όμιλήσουν οί ~ Αγ

γλοι έπ' αυτοί>. 

»'Ο κ. Σπάακ αναχωρεί σήμερον διά τάς Βρυξέλλας καί 

θά έπανέλθη εiς Παρισίους τήν Δευτέραν. Οϋτω ύποθέτει, 

είπεν, δτι θά εχη νά μου διαβιβάση νεώτερα τήν έπομένην 

Ι:: βδομάδα. 'Εάν &ντιλαμβάνωμαι καλώς, ή πρόθεσίς του 

δέν είναι νά προβή εiς λεπτομερεστέρας βολιδοσκοπήσεις 

πρός τούς Τούρκους. Σχεδιάζει νά βολιδοσκοπήση τούς 

~ Αγγλους, νά εξάρη εiς αυτούς δτι λύσις εντός τής Κοινο

πολιτείας τούς συμφέρει iδιαιτέρως, νά έξάρη δτι συμμε

τοχή τής Κύπρου εiς τό ΝΑΤΟ λύει πολλά προβλήματα 

καί εχων τήν συγκατάθεσίν των, εστω απορρήτως, νά πλη

σιάση τά ύπόλοιπα δώδεκα μέλη του ΝΑΤΟ, βέβαιος πάν

τως δτι aπό τά ευρωπαϊκά τοιαύτα θά εχη ενθουσιώδη ύπο

στήριξιν»200. 

Κατά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ελλη

νικοϋ, στίς 3 'Οκτωβρίου, ό Ε. 'Αβέρωφ θά άπαντή

σει σέ σειρά ερωτήσεων τ&ν άντιπροσώπων τοϋ τύ

που, επισημαίνοντας δτι ή 'Ελλάδα εΙναι διατεθειμέ

νη νά συζητήσει κάθε πρόταση πού είναι εiλικρινής 

καί ίκανοποιεί τίς διεκδικήσεις τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ. 

Τήν έπομένη, ό ύπουργός 'Εξωτερικών επισκέ

φθηκε τόν Κ. Καραμανλή στήν οiκία του καί είχε 

συνεργασία διάρκειας δύο ώρ&ν, παρουσία καί τοϋ 

ύπουργοϋ Προεδρίας, Κ. Τσάτσου, προσωρινοϋ 

άναπληρωτή του. ·Ο Ε. 'Αβέρfi:ιφ άνέπτυξε καί προ
φορικά στόν πρωθυπουργό τά πορίσματα άπό τίς 

επαφές καί τίς ένέργειές του στίς ·Ηνωμένες Πολι
τείες καί τοϋ εξέθεσε τίς λεπτομέρειες τής έλληνικής 

προσφυγής γιά τό Κυπριακό στήν Πολιτική 'Επι

τροπή τοϋ ΟΗΕ. Σύμφωνα μέ άνακοίνωση πού εκδό-
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θηκε μετά τή συνάντηση, διαπιστώθηκε πλήρης 

σύμπτωση άπόψεων. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Δημοσιεύεται συνέντευξη τοϋ Κ. Καραμανλή 

πρός τόν άνταποκριτή τοϋ πρακτορείου «Ρώυτερ» 

στήν 'Αθήνα. 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός δίνει συ

νοπτική εiκόνα τής έλληνικής οiκονομίας, διαγρά

φει τήν προοπτική τής μελλοντικής έξελίξεως καί 

άναφέρετaι στήν άνορθωτική της πορεία στή διάρ

κεια τής τελευταίας πενταετείας. 

Οί άπόψεις τοϋ Κ. Καραμανλή, όπως άποδόθηκαν 

σέ σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο, εχουν ώς έξής: 

I. Τό tθνικόν εΙσόδημα tδιπλασιάσθη, aνελθόν aπό 

30.799 έκατ. δρχ. τό 1951 εΙς 64.365 έκατ. δρχ. τό /956. 
Τοϋτο σημαίνει δτι τό κατά κάτοικον εΙσόδημα ηύξήθη 

έντός πέντε έτών aπό 160 εΙς 260 δολλάρια. 
2. Ή γεωργική παραγωγή κατέρριψεν tφέτος δλα τά 

προηγούμενα ρεκόρ. Ή Έλλάς θά έσοδεύση 1.500.000 τόν
νους σιτηρών κατά τό τρέχον έτος κi:ιί κατά συνέπειαν δέν 

θά εlσαγάγη σιτηρά aπό τό έξωτερικόν. 

3. Καλαί έσοδείαι καπνών, tλαιών, σταφυλών, βάμβα
κος καί έσπεριδοειδών θά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα νά αύ

ξήση τάς tξαγωγάς της, μέ aποτέλεσμα νά μειωθή τό δυ

σμενές έμπορικόν Ισοζύγιον. 

4. 'Η έλληνική βιομηχανία, μετά τήν aνανέωσιν τοίJ 

έξοπλισμοϋ της, ηύξησε τήν παραγωγήν καί κατέκτησε 

νέας aγοράς κυρίως εΙς τά Βαλκάνια καί τήν Μ. 'Α νατο

λήν. Οί βιομήχανοι aντιμετωπίζουν, tν τούτοις, τό δίλημ

μα νά περικόψουν τάς δαπάνας παραγωγής ή νά aποτύχουν 

είς τόν συναγωνισμόν έκ τής ύπό συζήτησιν 'Ελευθέρας 

Ζώνης Εύρωπαϊκών Συναλλαγών. 

Ή ποικιλία τής σημερινής γεωργικής καί βιομηχανι

κής παραγωγής τής 'Ελλάδος καταδεικνύεται εΙς τήν 22αν 

Διεθνή ΝΕκθεσιν τής Θεσσαλονίκης, εΙς τήν όποίαν τά έλ

ληνικά προϊόντα καταλαμβάνουν έκτασιν 25.000 καί πλέον 
τετραγωνικών μέτρων έκ τής συνολικής έπιφανεί{Χς 50.000 
τετραγωνικών μέτρων τής 'Εκθέσεως. 

'Η προοπτική διά τό μέλλον εlναι λίαν έλπιδοφόρος. 'Η 

πολιτική τής Κυβερνήσεως περί εξοικονομήσεως καί φει

δοϋς έξωτερικοίJ συναλλάγματος θά aρχίση ταχέως aποφέ

ρουσα καρπούς. Διυλιστήριον πετρελαίων θά ε{ ναι έτοιμο ν 

πρός λειτl)υργίαν πρό τοίJ τέλους τοίJ τρέχοντος έτους καί 

υπολογίζεται δτι ή Έλλάς θά έξοικονομή πλέον τών 

15.000.000 δολλαρίων έτησίως. 
Τό «σχέδιον Πτολεμαίδος>ι, πού έπραγματοποιήθη μέ 

κεφάλαια έκ τής Δυτικής Γερμανίας, θά καταστήση δυνα

τήν τήν έκμετάλλευσιν μεγάλων aποθεμάτων λιγνίτου διά 

τήν παραγωγή ν ήλεκτρικής tνερyείας. 'Εργοστάσιον aζω
τούχων λιπασμάτων, τό όποίον πρόκειται νά κατασκευα

σθή tγγύς τής πηγής αύτής tνεργείας, aναμένεται νά έξοι

κονομή διά τήν 'Ελλάδα 18.000.000 δολλάρια tτησίως. 
'Η 'Ελλάς, διά πρώτην φοράν, τό παρελθόν έτος, έξή

γαγε περί τούς 60.000 τόνους έσπεριδοειδών. Αί έξαγωγαί 
νωπών όπωρών εΙς Μ. Βρετανίαν, Δυτικήν Γερμανίαν καί 

Σκανδιναβίαν θά έχουν ώς aποτέλεσμα τήν είσροήν καί 

άλλου ξένου συναλλάγματος καί θά συμβάλουν εlς τήν 

βελτίωσιν τών βιοτικών συνθηκών τής ύπαίθρου. 

'Ο ύπουργός 'Εμπορίου tδήλωσεν έσχάτως είς τήν 

Βουλήν δτι ή παραγωγή καπνοίJ, ή όποία έφθασεν είς 

61.440 τόνους τό 1951, aνήλθεν είς 85.860 τόνους τό 1956, 
ένώ αί έξαγωγαί τοίJ προϊόντος τούτου aνήλθονaπό 12.000 
τόννους τό 1946 είς 63.000, τό 1956. 

Χαρακτηριστική ένδειξις τής aποκατασταθείσης έμπι

στοσύνης τών 'Ελλήνων πρός τό έθνικόν νόμισμά των, 

ε{ναι δτι διά πρώτην φοράν aπό τοίJ πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου δέν ένδιαφέρονται πλέον διά τήν συσσώρευσιν . 

χρυσών λιρών. 

'Υπάρχει, δμως, ένα σκοτεινό ν σημείον είς τήν ένθαρ

ρυντικήν είκόνα, δηλαδή τό συνεχιζόμενον έλλειμμα είς τό 

έμπορικόν Ισοζύγιον τής 'Ελλάδος. Παρά τό γεγονός δτι 

αί έλληνικαί tξαγωγαί aνήλθον aπό 119.200.000 δολλάρια 
τό 1952 είς 189.900.000 δολλάρια τό /956, τό έλλειμμα είς 
τό έμπορικόν Ισοζύγιον παραμένει πάντοτε 270 έκατ. δολ
λάρια. 

Οί οΙκονομικοί έμΠειρογνώμονες λέγουν δτι τοϋτο 

μαρτυρεί τήν αύξουσαν εύημερίαν τής χώρας, διότι οί 

ΝΕλληνες aγοράζουν πολλά πράγματα aπό τό έξωτερικόν, 

ώς ραδιόφωνα, ψυγεία καί άλλα είδη οίκιακής καταναλώ

σεως πού φυγαδεύουν τά είς ξένον συνάλλαγμα aποθέματα 

τής χώρας. 'Η αύξουσα εύημερία τών 'Ελλήνων κατοπ

τρίζεται είς τήν αί5ξησιν τών τραπεζικών καταθέσεων καί 

aποταμιεύσεων. Ν Α ν καί οί 'Έλληνες δαπανοϋν τώρα πάρα 

πολλά, ε{ναι είς θέσιν νά aποταμιεύουν περί τάς 200 έκατ. 
δρχ. μηνιαίως. 

Το έλλειμμα τοίJ έμπορικοίJ Ισοζυγίου συμψηφίζεται είς 

τό Ισοζύγιον πληρωμών διά τοίJ αύξανομένου εlσοδήματος 

έκ τοίJ τουρισμοϋ, πού ε{ ναι τώρα σημαντική πηγή είσροής 

ξένου συναλλάγματος, τών έμβασμάτων τών μεταναστών 

καί τών όλονέν αύξανομένων κερδών έκ τής έμπορικής 

ναυτιλίας. 

Ό καθηγητής Ξεν. Ζολώτας, διοικητής τής Τραπέζης 

τής 'Ελλάδος, έκθέτων βραχυπρόθεσμον προοπτικήν διά 

τήν aνάπτυξιν τής έλληνικής οΙκονομίας, είς τήν tτησίαν 

έκθεσίν του, προείπεν δτι ή έθνική παραγωγή εlναι πιθα

νόν νά παρουσιάση aξιόλογον αύξησιν, λόγω τής aναμε

νομένης αύξήσεως τής aγροτικής παραγωγής. 

Ή έκτασις τής αύξήσεως αύτής θά έξαρτηθή aπό τήν 

ένταξιν τής βιομηχανικής δραστηριότητος, ή όποία πα

ρουσιάζει ήδη σημεία aναζωογονήσεως καί πού θά ένι

σχυθή περαιτέρω έντός τοίJ τρέχοντος lτους έκ καλυτέρων 

συνθηκών tπενδύσεως201 • 
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Ή Εiδική 'Επιτροπή Νομοθετικής 'Εξουσιοδο

τήσεως τής Βουλής συζητεί τό σχέδιο Ν.Δ. «περί 

τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τ&ν περί νομαρ

χών διατάξεων», μέ στόχο τήν άποκέντρωση καί τήν 

άπαλλαγή τής έπαρχίας άπό τή βασανιστική κυρι

αρχία τοϋ κέντρου. Μετά τό πρώτο βήμα πρός τήν 

κατεύθυνση αuτή - μέ τό Ν .Δ. 3620/1956, τό uπό 
κρίση νομοσχέδιο άποβλέπει στήν ένίσχυση τής 

άποκεντρώσεως μέσω τής δημιουργίας των κατάλ-
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ληλων όργάνων πού θά είναι ίκανά νά έπιβλέπουν 

τήν έφαρμογή τών θεσμών. Μέ αύτή τή σκέψη καθι

ερώνεται ή σύσταση πέντε θέσεων γενικών έπιθεω

ρητών διοικήσεως γιά πρόσωπα άνεγνωρισμένου κύ

ρους καί ίκανότητας. Τό σχέδιο ψηφίστηκε καί ελα

βε άρ. 3770/1957202 • 

Στήν ίδια συνεδρίαση συζητείται καί ψηφίζεται 

τό σχέδιο Ν.Δ. «περί τροποποιήσεω'ς καί συμπληρώ

σεως διατάξεων τής Νομοθεσίας περί προσόδων τών 

δήμων καί κοινοτήτων καί τοϋ δημοτικοϋ καί κοινο

τικοί> κώδικος», μέ σκοπό τήν ένίσχυση καί προαγω

γή τοϋ θεσμοϋ τής αύτοδιοικήσεως. Προϋπόθεση γιά 

τήν εύδοκίμηση τοϋ θεσμοϋ τής αύτοδιοικήσεως δέν 

είναι μόνη ή αύθυπαρξία τών όργάνων αύτοδιοική

σεως, άλλά καί ή ϋπαρξη ίδιων οικονομικών πόρων. 

Μέ τό νομοσχέδιο λαμβάνεται μέριμνα rοστε, χωρίς 

οί τοπικές αύτοδιοικούμενες μονάδες -κοινότητες 

καί δήμοι- νά άποτελοϋv αύτοτελή διοικητική καί 

κυρίως φορολογική άρχή, νά εχουν ειδικούς πόρους 

γιά τή θεραπεία των τοπικών άναγκών. 

Ειδικότερα, δ ύπουργός τών 'Εσωτερικών, Δ. 

Μακρής, είπε δτι, μέ έντολή τοϋ πρωθυπουργοί>, τό 

θέμα μελετήθηκε καί προέκυψε τό συμπέρασμα δτι 

ύπάρχει καταρχήν άνάγκη οικονομικής ένισχύσεως 

τών 'Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. 'Η 

Κυβέρνηση εχει ήδη άναλάβει τήν προσπάθεια γιά 

τήν σταδιακή άντιμετώπιση τοϋ θέματος, έφόσον δέν 

θά ήταν δυνατή ή άμεση άπόσπαση άπό τόν έτήσιο 

προϋπολογισμό ποσοϋ δρχ. 500.000.000 γιά τήν ένί
σχυση τών δήμων. Στή συνέχεια, άναφέρθηκε στήν 

έξυγίανση τής άναχρονιστικής φορολογίας πού βα

σανίζει τίς κοινότητες καί τόν άγροτικό κόσμο έπί 

120 χρόνια καί, τέλος, στήν κατάργηση τής στρεμ
ματικής φορολογίας ύπέρ τής 'Αγροφυλακής, φορο

λογίας 2% έπί των γεωργικών, δασικών κ.λ.π . προϊ

όντων, τής φορολογίας παραγομένων κτηνοτροφι

κών προϊόντων, τής φορολογίας διαιτωμένων ζώων, 

τής φορολογίας των πωλουμένων καί άνταλλασσό

μενων ζώων καί τής φορολογίας ιχθύων καί ύδροβί

ων. Τέλος, δ ύπουργός 'Εσωτερικών διεύρυνε τήν 

ένίσχυση τών δήμων μέ τή χορήγηση δανείων, γιά 

τήν έκτέλεση δημοσίων εργων καί τήν δριστική 

έξασφάλιση ύπέρ τών δήμων καί κοινοτήτων ειδικών 

πόρων πρός κάλυψη τών άναγκών τους. 

Μετά τήν ψήφισή του, τό σχέδιο ελαβε άρ. 

3777 Ι 1957203 • 
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Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται στό Πολιτικό Γραφείο σύσκεψη, στή διάρκεια 

τής δποίας εγινε άνταλλαγή άπόψεων μέ θέμα τή δια

τύπωση τοϋ νομοσχεδίου γιά τήν όργάνωση τοϋ 

έξωσχολικοϋ άθλητισμοϋ. Τό σχετικό ειδησεογρα

φικό δελτίο άναφέρει σχετικά: 

'Ο κ. Καραμανλής, άφοu &χαιρέτησε τούς μετέχοντας 

τής συσκέψεως κ:αί έξήρε τάς προσπαθείας τών όργανώσε

ών των διά τήν έξύψωσιν του άθλητισμοu, έζήτησεν δπως 

έκ:φέρουν τάς γνώμας των έπί του νομοσχεδίου, περί έξω

σχολικ:οu άθλητισμοu κ:αί ύποδείξουν τάς κατά τήν κρίσιν 

των έπενεκ:τέας τροποποιήσεις κ:αί βελτιώσεις, προκειμέ

νου δι' αuτών νά έπιτευχθή ό διά του νομοσχεδίου επιδιω

κόμενος σκοπός. 

Οί έκ:πρόσωποι τών άθλητικ:ών όμοσπονδιών, άφοu ηu

χαρίστησαν τόν κ: . πρωθυπουργόν διά τό ενδιαφέρον του 

ύπέρ του άθλητισμοu, έδήλωσαν δτι υίοθετοuν τήν βάσιν 

του νομοσχεδίου κ:αί δτι συμφωνοuν άνεπιφυλάκ:τως μέ τήν 

διάταξιν περί ποδοσφαιρικών προγνωστικών . 'Αντετά

χθησαν δμως εiς ώρισμένας διατάξεις κ:αί τελικώς άπεφα

σίσθη νά γίνουν εiς τό νομοσχέδιον διάφοροι τροποποιή

σεις, μετά τάς όποίας θά κ:ατατεθή τοuτο εiς τήν Βουλήν 

κ:αί θά ψηφισθή ταχέως. 

'Εγνώσθη δτι μία έκ: τών τροποποιήσεων άφορά τάς 

δικαιοδοσίας του παρά τfί ΓενικΌ Γραμματείg 'Αθλητι

σμοu γνωμοδοτικ:οu συμβουλίου αί όποίαι ενισχύονται. 

'Εάν ύπάρχουν διαφωνία ι μεταξύ του συμβουλίου τούτου 

κ:αί τής Γραμματείας θά τάς έπιλύη ό πρόεδρος τής Κυβερ

νήσεως. 'Επίσης aφαιρείται ή διάταξις κατά τήν δποίαν ή 

Γενική Γραμματεία 'Αθλητισμοu θά δύναται νά κ:αταργή 

διοικήσεις άθλητικ:ών σωματείων, δταν διαπιστώνει δτι αύ

ται παρεξέκ:λιναν του σκ:οποu των204 • 

Τελικά, τό σχέδιο Ν.Δ. «περί λήψεως μέτρων διά 

τήν όργάνωση τοϋ έξωσχολικοϋ άθλητισμοϋ», βασι

σμένο στίς πρόσφατες έξαγγελίες τοϋ πρωθυπουρ

γοί>, θά ψηφιστεί άπό τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτή

σεως τήν 1η 'Οκτωβρίου 1957. Στή διάρκεια τής 
σχετικής συζητήσεως, δ εισηγητής Γ. 'Ανδριανό

πουλος άνέλυσε τή σημασία καί χαρακτήρισε τό ύπό 

κρίση νομοθέτημα ώς έλπιδοφόρο, δεδομένου δτι ή 

Κυβέρνηση, καί ειδικότερα δ Κ. Καραμανλής, κα

τόρθωσε νά διακρίνει τήν ούσιαστική άξία τοϋ 

άθλητισμοϋ καί νά άναλάβει τήν πρωτοβουλία γιά 

τήν όργάνωση τής έξωσχολικής σωματικής άγωγής. 

'Ήδη συνιστaται ειδική ύπηρεσία όργανώσεως τοϋ 

έξωσχολικοϋ άθλητισμοϋ πού θά ύπάγεται άπευθείας 
στήv άρμοδιότητα τοϋ ύπουργοϋ Προεδρίας τής Κυ

βερνήσεως. 'Η προσπάθεια αύτή θά ένισχυθεί ση

μαντικά καί άπό τήν πλούσια άπόδοση τοϋ ποδο

σφαιρικοί> στοιχήματος (Προ-Πο). Ή διάθεση καί 

άξιοποίηση των οικονομικών αύτών πόρων θά είναι 

ύπό τήν έποπτεία τής ύπό ϊδρυση Γενικής Γραμμα

τείας 'Εξωσχολικοϋ 'Αθλητισμοϋ, ή όποία θά ύπά

γεται άπευθείας στήν άρμοδιότητα τοϋ προέδρου τής 

Κυβερνήσεως205 • 
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'Ο Κ. Καραμανλής και ο υπουργός Δημοσίων 

VΕργων, Γ. Ράλλης, συνοδευόμενοι άπό τεχνικούς 

τοϋ ύπουργείου, έπιθεώρησαν τά εργα τής πλατείας 

'Ομονοίας καί ήλεγξαν τό ρυθμό τής έκτελέσεώς 
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τους. Στή συνέχεια, κατευθύνθηκαν στήν πλατεία 

Συντάγματος, δπου παρακολούθησαν τήν εκτέλεση 

των εργων, καί στήν 'Ακρόπολη, δπου άποφασίστη

κε ή δενδροφύτευση των χώρων πρό των Προπυλαί

ων καί τfjς εκκλησίας τοί> "Α γιου Δημήτριου-Λουμ

παρδιάρη μέ 5.000 άγριοελιές καί άλλα θαμνοειδfj. 
Στή συνέχεια επισκέφθηκαν τή Βουλιαγμένη, 

δπου ό Κ. Καραμανλfjς συνεργάστηκε μέ τόν 'Αρχι

επίσκοπο , Αθηνων, ώς εκπρόσωπο του ΟΔΕΠΙ τόν 
άρχηγό του ΓΕΑ καί άνώτατους ύπαλλήλους τfjς 

Έθνικfjς Τραπέζης καί τfjς Τραπέζης 'Αθηνων. Ει

δικότερα, άποφασίστηκε ή άνέγερση στό Μικρό 

Καβούρι, στή θέση «Λαιμός», ξενοδοχείου πολυτε

λείας 200 κλινων, μέ κονδύλια του ΟΔΕΠ καί τfjς 
'Εθνικfjς Τραπέζης. 'Ο πρωθυπουργός διέταξε άκό

μη νά μεταφερθεί σέ άλλο χωρο ή Σχολή 'Αεροπο

ρίας, προκειμένου τά κτίριά της νά μετατραποί>ν σέ 

ξενοδοχεία Α' κατηγορίας μέχρι 500 κλινων. 
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Παρουσία του Κ. Καραμανλfj καί μέσα σέ έορτα

στική άτμόσφαιρα, εγκαινιάζεται ή πρώτη σειρά των 

νέων μεγάλων εργων τοί> λιμένος Πειραιως. 

Μετά τόν άγιασμό, ό πρόεδρος του ΟΛΠ, Δ. Πα

ρασκευiΊς, άναφέρθηκε τόσο στά εργα πού εχουν ήδη 

εκτελεστεί δσο καί στά προγραμματισμένα νέα εργα 

γιά τήν όλοκλήρωση τfjς άνασυγκροτήσεως καί του 

εκσυχρονισμοί> του εθνικοί> επινείου καί, άπευθυνό

μενος στόν πρωθυπουργό, πρόσθεσε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Ως ύπουργός τών Δημοσίων 'Έργων επί Κυβερνήσε

ως του άειμνήστου στρατάρχου Παπάγου εθέσατε άπό του 

€τους ι 953 έδραίας τάς βάσεις διά τήν άνασυγκρότησιν του 
λιμένος καί είσθε εν τij κυριολεξί~ ό δημιουργός του άνα

μορφουμένου λιμένος του Πειραιώς. 'Έκτοτε περιβάλλετε 

μέ στοργήν καί άγάπην οχ ι μόνον τόν λιμένα, άλλά καί τήν 

πόλιν του Πειραιώς, διότι ο~δέποτε εκάματε διάκρισιν με

ταξύ των δύο τούτων παραγόντων κατά τήν εκδήλωσιν του 

ενδιαφέροντός σας. Διότι €νδειξις άγάπης διά τόν Πειραιίi 

είναι ή πλήρης άναμόρφωσις του Τουρκολίμανου είς ενα 

θαυμάσιον τουριστικόν λιμανάκι πού προκαλεί ώραιοτά

την εντύπωσιν καί είς τούς ξένους άκόμη. 'Ένδειξις ενδια

φέροντος διά τήν πόλιν είναι ή άνακατασκευή των όδών 

Τζαβέλλα, Πύλης, Βασιλ. Σοφίας, Γεωργίου Α', ' Αγίου 

Διονυσίου, Κόνωνος καί Μαρίας Χατζηκυριάκου. 

)) 'Ενδιαφέρον καί άγάπη διά τόν Πειραιίi είναι καί ή 
διά τό ι 957 εγκριθείσα άνακατασκευή τής πλατείας Λου
δοβίκου του 'Ηλεκτρικοί) Σταθμοu 'Αθηνών-Πειραιώς 

πρό του μεγάρου του 'Επιμελητηρίου, ή άνακατασκευή 

των όδώv Μακρίiς Στοίiς, 'Εθνικής 'Αντιστάσεως, Λεωχά

ρους καί Καποδιστρίου διά τήν εξυγίανσιν του εμπορικοί) 

τμήματος περί τήν κεντρικήν άγοράν, ή επισκευή των 

όδών Χαριλάου Τρικούπη, Σκυλίτση, Κόνωνας κ.λ.π., ώς 

καί ή διαμόρφωσις καί ό ηλεκτροφωτισμός τής πλατείας 

'Αλεξάνδρας, πλατείας Ναυτικοί) Νοσοκομείου μέχρι τής 

πλατείας Φρεαττύδος, δπου ή προτομή του Πορφύρα. Διά 

τά άνωτέρω εργα ό ΟΛΠ διέθεσε τό ποσόν των 9 έκατ. 
δραχμών. 

)) 'Αλλά καί ή διά κρατικής δαπάνης κατασκευασθείσα 
γέφυρα Καλαμάκη επί τfjς όδου Πειραιώς καί ή ήδη κατα

σκευαζομένη παραλιακή λεωφόρος άπό τής λεωφόρου 

Συγγροu μέχρις Ήλεκτρικου Σιδηροδρόμου Ν. Φαλήρου 

είναι €ργα πού κατά κύριον λόγον τόν Πειραιίi εξυπηρε

τοuν καί άναδεικνύουν. 

))Κύριε πρόεδρε, ώς πρωθυπουργός €ρχεσθε σήμερον 

διά δευτέραν εντός ένός €τους φοράν νά θέσητε τήν σφρα

γίδα τfjς πραγματοποιήσεως του προγράμματός σας καί νά 

διακηρύξετε επισήμως μέ τήν δλως τιμητικήν διά τόν Πει

ραιίi παρουσίαν σας δτι τά προγράμματα τής Κυβερνήσεώς 

σας εϊτε διοικητικά εϊτε οίκονομικά εϊτε τεχνικά είναι ταυ

τα, δέν συντάσσονται καί δέν εξαγγέλλονται άπλώς, αλλά 

ύπό τήν δημιουργικήν σας πνοή ν καί κατεύθυνσιν πραγμα

τοποιουνται αποτελεσματικώς καί ταχέως. 

))'Έχετε διακηρύξει έπανειλημμένως τήν προσωπικήν 

σας πίστιν δτι ιιή μοίρα τοv τόπου αύτοv είναι δυνατόν νά 

dλλάξη, εάν καταστώμεν ίκανοί νά i:κτελέσωμεν εlς εύρεί

αν κλίμακα έργα ίκανά νά aξιοποιήσουν τάς δυνατότητας 

πού περικλείει ή έλληνική yfjιι. 

)) 'Η συντελουμένη από διετίας είς δλους τούς κρατι
κούς τομείς αναδημιουργία επιβεβαιώνει τήν πίστιν σας 

αύτή ν καί θεμελιώνει τήν πεποίθησιν δτι μετά τήν όλοκλή

ρωσιν του προγράμματός σας καί τήν αποπεράτωσιν των 

μεγάλων τεχνικών εργων, τά όποία εκτελοuνται καθ, δ λ ην 

τήν χώραν, θά αλλάξη ασφαλώς ή μοίρα τfjς 'Ελλάδορ). 

Στήν εκταση καί τή σημασία των εργων άναφέρε

ται εκτενής ειδησεογραφική άνασκόπηση, δπου ει

σαγωγικά παρατηροί>νται τά άκόλουθα: 

'Η εκτέλεσις τών λιμενικών εργων Πειραιώς, τών 

όποίων τά εγκαίνια εγένοντο χθές παρουσί~ του προέδρου 

τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή, dρχισε τόν Μάιον του 

1955. Διάτων €ργων αύτών καί εκείνων, τά όποία €χουν 
προγραμματισθή καί θά εκτελεσθουν εν συνεχεί~, θά επι

τευχθή ό εκσυγχρονισμός καί ή διαρρύθμισις του λιμένος, 

rοστε νά ανταποκρίνεται πρός τάς συγχρόνους ανάγκας τής 

εμπορικής καί επιβατικής κινήσεως. 'Επί πλέον θά άξιο

ποιηθή πληρέστερον ή πλεονεκτική θέσις του λιμένος διά 

τής προσκτήσεως επιπέδων χώρων διά τήν εγκατάστασιν 

άνωδομών ύποστέγων, άποθηκών, επιβατικών σταθμών, μέ 

άποτέλεσμα τήν αϋξησιν τής κινήσεώς του206 • 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Αποθνήσκει ό Γεώργιος Καρτάλης. 

Στήν κηδεία του άρχηγοu του ΔΚΕΛ παρέστη ό 

Κ. Καραμανλfjς. 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Μέ άφορμή τή συζήτηση σχετικοί> σχεδίου Ν.Δ., 

ό βουλευτής Δ. ΒουρδουμπiΊς άναφέρεται στό εργο 

πού εχει επιτελέσει, μετά άπό πρωτοβουλία του κ . 

Καραμανλfj, ό 'Οργανισμός Κωπα'ίδος, ό όποίος 
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Νέα έξωραϊστικά έργα στήv πρωτεύουσα. Κάτω δεξιά, ό Κ. Τσάτσος καί ό Γ. Ράλλης. 
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λειτουργεί aπό 4ετίας καί κατώρθωσε νά αναμορφώ

σει στό όλιγόχρονο αuτό διάστημα τό Κωπαϊδικό 

πεδίο. Συγκεκριμένα, έπιτεύχθηκε ή κατασκευή πλή

ρους όδικου δικτύου, ή δλοκλήρωση σημαντικών 

τεχνικών εργων, ή έφαρμογή νέων έπιστημονικών μέ

σων καλλιέργειας, ή αντιμετώπιση νέων είδών καλλι

έργειας καί ή αϋξηση τής &.ρδευόμενης έκτάσεως 

aπό 55 - 60 σέ 80 - 85 χιλιάδες στρέμματα. 'ο βου
λευτής Θ. Κονίτσα'ς πρόσθεσε δτι μέ τά έκτελούμενα 

εργα θά γίνει ποτιστική όλόκληρη ή περιοχή, ένώ τό 

δδικό δίκτυο ε{ναι ijδη άρτιο καί εργα προόδου γί

νονται σέ όλόκληρη τήν περιφέρεια· καί έξήρε, μέ 

τή σειρά του, τήν αποφασιστική συμβολή του κ. 

Καραμανλή, ό δποίος, ώς ύπουργός τών Δημοσίων 

'Έργων, πρώτος συνέλαβε τήν ίδέα τής αναθέσεως 

τών εργων του Κηφισου στόν «'Οργανισμό Κωπαί
δος»2ο7 . 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται στήν 'Αγροτική Τράπεζα σύσκεψη μέ τή συμ

μετοχή καί τών ύπουργών Συντονισμου; Γεωργίας 

καί 'Εμπορίου-Βιομηχανίας . 'Αντικείμενο τής συ

σκέψεως ύπήρξε ή καλύτερη όργάνωση καί ή οίκο

νομική ένίσχυση τής 'Αγροτικής Τράπεζας μέ σκο

πό τήν περιqσότερο εϋρυθμη λειτουργία τών ύπηρε

σιών της καί τήν aποδοτικότερη έξυπηρέτηση τών 

αγροτικών πληθυσμών. 

Στά aποτελέσματα τής συσκέψεως αναφέρεται 

συνοπτικά τό είδικό είδησεογραφικό όργανο τής 

ΑΤΕ: 

Αί γενόμεναι κατ' αuτήν συζητήσεις καί αί ληφθείσαι 

άποφάσεις άποτελοuν έκδήλωσιν του ζωηρού ένδιαφέρον

τος τό δποίον εχουν liπαντες οί υπεύθυνοι παράγοντες -έν 

τij Κυβερνήσει καί έν τij Α ΤΕ- διά τήν διαρκή, συστημα

τική ν καί ίκανοποιητικήν ένίσχυσιν του άγροτικοu κό

σμου, πρός μείζονα άξιοποίησιν του παραγωγικού του μό

χθου. 

Πέραν άπό τό βασικόν θέμα τής προικοδοτήσεως τής 

ΑΤΕ, rοστε νά εlναι αϋτη ε1ς θέσιν νά άσκήση, άνέτως καί 

άνευ έπιβαρύνσεων, τό Πίστωτικόν της tργον -θέμα τό 

δποίον έλπίζεται βασίμως δτι λίαν συντόμως θά εϋρη τήν 

λύσιν του- ή καλλιτέρα όργάνωσις του κοινωφελούς τρα

πεζικού όργάνου άσκήσεως τής πtστεως καί ή έφαρμογή 

συστημάτων πληρεστέρας έξυπηρετήσεως του άγρότου καί 

τών όργανώσεών του ένδιαφέρουν τά μέγιστα τήν κρατικήν 

πολιτικήν, τείνουσαν νά βελτιώση ε1ς τά μέγιστα δυνατά 

δρια τούς δρους έργασίας καί παραγωγής εtς τήν έλληνι

κήν ϋπαιθρον καί νά έξυψώση τήν θέσιν του άγρότου. 

Διά τοuτο αί δηλώσεις εtς τάς δποίας προέβη, μετά τήν 

λήξιν τής συσκέψεως, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κ. 

Καραμανλής, άναφέρονται έν έκτάσει εtς τό θέμα τής πλη

ρεστέρας όργανώσεως του μηχανισμοί) καί τής δράσεως 

τής ΑΤΕ, οϋτως rοστε αϋτη νά έξυπηρετήση άκόμη περισ

σότερον τήν άγροτικήν οtκονομίαν τής χώρας. 

'Αλλά, έκτός τής Α ΤΕ, καί δ θεσμός τών Συνεταιρι

σμών άποτελεί παράγοντα πρωτευούσης σημασίας. 'Ο θε

σμός, κατά τά σχετικώς όλίγα ετη τής έν 'Ελλάδι δράσεώς 

του (1915- 1957), προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας, ή δέ 
έπιτευχθείσα πρόοδος εlναι πράγματι σημαντική. 

'Αναγνωρίζεται δμως γενικώς δτι ή χρησιμοποίησις 

τών Συνεταιρισμών πρέπει νά εlναι εuρυτέρα ε1ς τήν σύγ

χρονον οtκονομίαν. Διά τοuτο εlναι πράγματι άνάγκη ή 

δλη περί Συνεταιρισμών νομοθεσία νά συγχρονισθή καί νά 

άποκαθαρθή, rοστε νά άποδίδη τάς όρθάς συνεταιριστικάς 

άρχάς καί νά έξυπηρετή τήν σύγχρονον οtκονομικήν καί 

κοινωνικήν πραγματικότητα έν 'Ελλάδι. Καί είς τό σημεί

ον τοuτο άναφέρονται Ιδιαιτέρως αί γενόμεναι άνακοινώ
σεις2οs. 

'Αναλυτικά, στό περιεχόμενο τών aποφάσεων 

τής συσκέψεως αναφέρθηκε, σέ έκτενείς δηλώσεις, ό 
ϊδιος δ πρωθυπουργός: 

«Ή Κυβέρνησις, έπιθυμοvσα νά καταστήση τήν 

'Αγροτική ν Τράπεζαν ίκανήν νά άντιμετωπίση κατά 

τόν πληρέστερον δυνατόν τρόπον τάς δλοένα αύξα

νομένας πιστοδοτικάς άνάγκας τής έλληνικής γεωρ

γίας, δηλοί ότι θά παράσχη εiς τήν διοίκησιν αύτής 

πiiσαν ένίσχυσιν πρός τόν σκοπόν τούτον. 

))Διά νά έξασφαλίση τήν άποδοτικοτέραν aσκη

σιν τής άγροτικής πίστεως καί iδίq. τής μεσοπροθέ

σμου καί μακροπροθέσμου τοιαύτης, διά τής δποίας 

κυρίως θά έπιτύχη τήν έφαρμογήν μιiiς ύγιοvς καί 

σταθερiiς γεωργικής πολιτικής, προ(ίλθεν εlς τήν 

άπόφασιν τής άναδιοργανώσεως τών ύπηρεσιών τής 

'Αγροτικής Τραπέζης κατά τρόπον έπιτρέποντα εiς 

ταύτην νά συμβάλη άποτελεσματικώς εlς τήν έφαρ

μογήν του γεωργικού κυβερνητικού προγράμματος. 

Εlδικώτερον, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τά έξής: 

))Πρός διευκόλυνσιν τοv άγροτικοv κόσμου δ πι

στωτικός μηχανισμός τής Τραπέζης, βάσει τών γενι

κών κατευθύνσεων, θά δύνανται έγκαίρως καί άνευ 

έπιζημίων καθυστερήσεων νά ρυθμίσουν τάς ένερ

γείας των. 

)) 'Η διαδικασία τών χορηγήσεων θά άπλουστευ
θή. Αί κεντρικαί ύπηρεσίαι τής Τραπέζης θά άναδι

οργανωθοvν καί θά περιορισθούν εlς τόν καθαρώς 

έπιτελικόν των ρόλον, τής μελέτης καί τής έπί έπι

στημονικών βάσεων χαράξεως γενικών κατευθύνσε

ων προγραμματισμού τής άναπτύξεως τής γεωργικής 

οΙκονομίας. 

))Αί περιφερειακαί ύπηρεσίαι τής Τραπέζης θά 

ένισχυθοvν κατά τρόπον όJστε νά δύνανται νά άντα

ποκρίνωνται πρός τάς άνάγκας ταχείας έξυπηρετή

σεως τών άγροτών. 

)) 'Ιδιαιτέρα μέριμνα θά ληφθή διά τήν προοδευ
τική ν άνανέωσιν του προσωπικού τών περιφερεια

κών lδίq. ύπηρεσιών. "Οσα έκ τών στελεχών ύπηρέ

τησαν καί άπέδωσαν εiς τό άνώτατον όριον καί έπι

θυμοvν νά άποχωρήσουν έθελουσίως έκ τής ύπηρε-
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σίας, θά εχουν τήν εύχέρειαν νά πράξουν τούτο, ύπο

καθιστάμενα προοδευτικώς διά νεωτέρων, τά όποία 

εlς τήν ϋπαιθρον θά συνεχίσουν τήν άγωνιστικήν 

προσπάθειαν τών προκατόχων των. 

)) 'Ο ύφιστάμενος 'Οργανισμός τής Τραπέζης, μ ή 

άνταποκρινόμενος πλέον εlς τήν σημερινή ν πραγμα

τικότητα, θά τροποποιηθή κατά τρόπον έξασφαλί

ζοντα καί κατοχυροvντα τήν όρθήν καί δικαίαν άξι

ολόγησιν τών ύπαλλήλων, βάσει τών προσόντων των 

καί τής ύπηρεσιακής καταρτίσεως καί άποδοτικότη

τος τούτων. 

)) 'Η Κυβέρνησις, άποδίδουσα τήν δέουσαν ση
μασία ν εlς τόν θεσμό ν τών Συνεταιρισμών φρονεί δ τι, 

έν όψει τής εlσόδου τής χώρας μας εlς εύρυτέρους 

οΙκονομικούς σχηματισμούς καί τής έvτεvθεν έπι

βαλλομένης ριζικής άναδιοργανώσεως τής άγροτι

κής μας οΙκονομίας, παρίσταται άνάγκη άναμορφώ

σεως τής όλης περί Συνεταιρισμών νομοθεσίας, diστε 

ούτοι νά άποβοvν πραγματικόν κύτταρον οΙκονομι

κής προόδου ύπό τόν ελεγχον καί τήν καθοδήγησιν 

τής Άγροτικής Τραπέζης, έπ' άγαθφ τής τόσον μο

χθούσης άγροτικής τάξεως τής χώρας μας. 

)) 'Η έντατική καλλιέργεια φρούτων καί λαχανι
κών, τριπλασιασθείσα σχεδόν εναντι τής προπολέ
μικής περιόδου, άποτελεί νέαν δυναμικήν πλευράν 

τής άγροτικής οΙκονομίας τής χώρας. 

)) 'Η άξιοποίησις τών ύπό κατασκευήν έγγειο βελ
τιωτικών εργων θά δώση νέαν diθησιν εlς τόν πλου

τοπαραγωγικόν τούτον κλάδον καί θά αύξήση τήν 

παραγωγική ν άπασχόλησιν τής ύπαίθρου. ·Αλλ· ή 

ποσοτική aύξησις τής παραγωγής δέν άρκεί. Διά νά 

άξιοποιηθή παρίσταται άνάγκη έπιλύσεως σειράς 

τεχνικών καί όργανωτικών προβλημάτων, &φορών

των τήν παραγωγήν, τήν καλήν συντήρησιν καί τήν 

έμπορίαν τών προϊόντων τούτων τόσον εlς τό έσωτε

ρικόν, δσον καί εlς τό έξωτερικόν. 

)) 'Άνευ καλών ποιοτήτων εlς συναγωνιστικάς τι
μάς, ώς άποτέλεσμα τοί5 καταλλήλου τεχνικού έξο

πλισμοv (κέντρα διαλογής, σταθμοί προψύξεως, κα

τάλληλα μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) δέν είναι δυνατόν 

νά έπιβληθώμεν εlς τάς άγοράς τής Εύρώπης, δπου αί 

σημεριναί έλληνικαί έξαγωγαί νωπών καλύπτουσι 

ποσοστόν μόλις 2% μιάς συνεχώς άνερχομένης κα
ταναλώσεως, λόγω τής καθημερινής βελτιώσεως τοί5 

έπιπέδου διαίτης τών εύρωπαϊκών λαών. Ή μέχρι 

τοί5δε πείρα έπί τών έξαγωγών φρούτων καί λαχανι

κών άπέδειξε τήν άνωτέραν ποιότητα αύτών καί δι

καιολογεί βασίμως τήν προσδοκίαν δτι ύπό ώρισμέ

νας προϋποθέσεις τά έκλεκτά ταί5τα προϊόντα θά έπι

βληθοvν εlς τάς καταναλωτικάς άγοράς του εύρω

παϊκοv χώρου. 

))Πρός έπίτευξιν τών έπιδιωκομένων σκοπών, ή 

Κυβέρνησις εδωσεν ifδη τάς άναγκαίας έντολάς πρός 

τήν Άγροτικήν Τράπεζαν, δπως, έν συνεργασίf! με-

τά τών γεωργικών συνεταιρισμών καί τής ΑΓΡΕΞ, 

ίδρύση γραφεία παρακολουθήσεως έν Μονάχφ καί 

• Αμβούργφ -βασικών κέντρων έμπορίας έν Εύρώπrι 

τών έν λόγφ προϊόντων- διά τών όποίων θά κατατο

πίζωνται οί 'Έλληνες έξαγωγείς έπί τών συνθηκών 

έμπορίας τών προϊόντων τούτων καί τών προτιμήσε

ων τής καταναλώσεως, diστε έγκαίρως νά προγραμ

ματίζωνται αί έξαγωγαί των. 

))Παραλλήλως, ή Κυβέρνησις, έκτιμώσα δτι ή 

χώρα μας εχει άμεσωτάτην άνάγκην διαθέσεως lδίων 

μέσων μεταφοράς, άπεφάσισε τήν προκήρυξιν διε

θνοί5ς διαγωνισμοί5 διά τήν προμήθειαν 100 καινουρ
γών βαγονίων-ψυγείων, μέ τήν προοπτικήν χρησι

μοποιήσεως τούτων κατά τήν προσεχή έξαγωγικήν 

περίοδον. Πλέον τούτων μελετάται καί ή ένδεχομένη 

χρησιμοποίησις έτέρων μεταφοράς νωπών, ώς κον

τέινερς αύτοκινήτων-ψυγείων, 1000 τόνων συνολι
κού ψυκτικοί5 χώρου. 

)) 'Ένα συστηματικόν πρόγραμμα έξαγωγών τοιού
των νωπών προϊόντων προϋποθέτει πλήρη όργάνω

σιν κέντρων διαλογής καί συσκευασίας εlς τάς πα

ραγωγικάς περιφερείας καί πρός τοί5το λειτουργούν, 

if είναι ύπό κατασκευήν τοιαί5τα έν Ξυλοκάστρφ, 
VΑρτrι, Αlγίφ καί Σπάρτu. Προγραμματίζεται δέ καί 

ή ί'δρυσις έτέρων τοιούτων έν Ναούσrι καί Σκύδρf!. 
)) VΗδη, έδόθη έντολή δπως μελετηθή καί ή κατα

σκευή τών άπαραιτήτων σταθμών προψύξεως καί 

ψυκτικών χώρων άποθηκεύσεως εlς ώρισμένας περι

φερείας. Διά τήν πληρεστέραν άξιοποίησιν τών πλε

ονασμάτων τής παραγωγής, εlς έπίκαιρα σημεία τής 

χώρας θά άνεγερθοί5ν κονσερβοποιεία if έργοστάσια 
χυμών. 

)) 'Η 'Ελλάς, ή όποία εχει μεγίστας δυνατότητας 

λόγφ τής γεωγραφικής της θέσεως καί τών έπεκτει

νομένων άρδεύσεων νά έξελιχθή εlς σημαντική ν πη

γήν προμηθείας νωπών καί πρωίμων όπωρολαχανι

κών, όφείλει νά λάβη δλα τά άναγκαία μέτρα, τά 

όποία θά έμπνεύσουν έμπιστοσύνην εlς τούς κατανα

λωτάς τοv έξωτερικοv. Ή Κυβέρνησις, μελετήσασα 

τό θέμα, δηλοί δτι θά ληφθοί5ν έγκαίρως δλα τά μέ

τρα καί θά διατεθούν κατά προτεραιότητα αί πρός 

τούτο άναγκαίαι πιστώσεις. 

))Πεποίθησις τής Κυβερνήσεως είναι δτι ή άνά

πτυξις τής πλευράς αύτής τής γεωργικής οΙκονομίας 

θά συντελέση σημαντικώτατα όχι μόνον εlς τήν μεί

ωσιν τής ύποαπασχολήσεως τής ύπαίθρου καί είς 

τήν αί5ξησιν τοί5 γεωργικοί5 εΙσοδήματος, άλλά έπί 

πλέον καί εlς τήν δημιουργίαν νέας άξιολόγου κατη

γορίας έξαγωγίμων προϊόντων, μέ άποτέλεσμα τήν 

ένίσχυσιν καί σταθεροποίησιν τοv Ισοζυγίου μας 

πληρωμών. 

)) "Εν πλήρες πρόγραμμα προωθήσεως τών έξαγω
γών συνδυάζεται άπολύτως πρός τήν λειτουργίαν καί 
έν τφ έσωτερικφ ώργανωμένων λαχαναγορών. VΗδη, 
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ή Κυβέρνησις προχωρεί ταχέως εlς τήν fδρυσιν τής 

κεντρικής λαχαναγοράς 'Αθηνών. Κατόπιν σχετι

κού προσφάτου Νόμου dπαλλοτριούνται 300 στρέμ
ματα διά τήν εγκατάστασιν αvτής, εδόθη δέ ή εντολή 

καταρτίσεως τής όριστικής τεχνικής μελέτης. Αί 

σχετικαί δαπάνα ι εχουν εξασφαλισθή εκ χορηγηθεί

σης ι]δη εlδικής πιστώσεως τής dμερικανικής βοη

θείας. 'Επειδή δμως ή όργάνωσις καί ή λειτουργία 

τών aνωτέρω νέων διά τήν χώραν μας μηχανισμών 

aπαιτεί εiδικευμένον προσωπικόν, εδόθη εντολή εlς 

τήν Άγροτικήν Τράπεζαν ν' dποστείλη πρός με

τεκπαίδευσιν εiς τό εξωτερικόν συνεργείον τεχνικών 

~καί οlκονομικών ύπαλλήλων πρός dπόκτησιν τής 

dναγκαίας εμπειρίας, οί όποίοι καί θά εργασθούν εiς 

παρεμφερή ίδρύματα τού εξωτερικού. 

;;Διά τών aνωτέρω όργανικών μέτρων aντιμετωπί

ζονται dφ' ένός όρθολογιστικώς βασικά προβλήμα

τα τής dγροτικής οΙκονομίας καί τίθεται dφ' έτέρου 

επί ύγιών βάσεων τό πρόβλημα τής αναδιοργανώσε

ως τού Πιστωτικού 'Ιδρύματος τών 'Αγροτών, οϋτως 

d5στε νά dποβή τούτο πραγματικό ν δργανον αναπτύ

ξεως τής γεωργικής παραγωγής, dλλά καί εξυγιάν

σεως τού παραγωγικού κόστους. Τοιουτοτρόπως, ή 

χώρα μας θά καταστή δυνατόν νά επιβληθή εlς τήν 

διεθνή dγοράν, διά της εξαιρετικής ποιότητος καί 

τών συναγωνιστικών τιμών τών προϊόντων της, επ , 

ώφελεί(f τών dγροτικών πληθυσμών, dλλά καί γενι

κώτερον τής εθνικής μας οΙκονομίας;;. 

Οί aποφάσεις τής συσκέψεως στήν 'Αγροτική 

Τράπεζα aποτέλεσαν τό aντικείμενο εύνοϊκών σχο

λίων τοϋ ήμερήσιου τύπου: 

Αί πράγματι βαρυσήμαντοι aποφάσεις πού έλήφθησαν 

κατά τήν προχθεσινήν εiδικήν σύσκεψιν, θά προαγάγουν 

τήν αγροτικήν πολιτικήν εiς δλους τούς πρακτικούς τομείς 

καί θά ενισχύσουν aποφασιστικώς τήν γεωργικήν οiκονο

μίαν, αν έφαρμοσθουν εiς τήν πρέπουσαν εκτασιν καί μέ 

κανονικόν συντονισμόν τών έπί μέρους περιπτώσεων, αί 

όποία ι συνθέτουν τό δλον γεωργικόν πρόβλημα . ·Η &να

διοργάνωσις τfjς 'Αγροτικής Τραπέζης καί ή προσαρμογή 

τfjς λειτουργίας καί πολιτικής της ε!ς τάς σημερινάς συνθή

κας καί &νάγκας, αποτελεί τήν βάσιν τfjς σχετικfjς προ

σπαθείας. Διότι, εως τώρα καί ό τρόπος τής πιστοδοτήσεως 

του γεωργικου κόσμου ήτο ατελής καί ή διαδικασία βασα

νιστική καί ή σύγκρουσις άρμοδιοτήτων μεγάλη. Είναι δέ 

γνωστόν δτι χωρίς τήν απολύτως όμαλήν, γοργή ν καί πρα

κτικώς &ποδοτικήν λειτουργίαν του &γροτικου πιστωτικου 

ίδρύματος, δέν ημπορεί νά ασκηθfj γεωργική πολιτική. 
Πολύ περισσότερον iσχύει τουτο σήμερον, δτε δημιουρ

γουνται διεθνώς νέαι συνθfjκαι εκμεταλλεύσεως τfjς γεωρ

γικfjς παραγωγfjς καί εiδικώς έπί έλληνικών προϊόντων 

-δπως τά φρουτα καί τά λαχανικά- πού fιμπορουν νά 

συναγωνισθουν μέ έξησφαλισμένην έπιτυχίαν τά ξένα καί 

νά κατακτήσουν τάς αγοράς τfjς Εύρώπης . Συνεπώς, ή έπί 

βάσεων επιστημονικών συστηματική καί χωρίς σπασμω

δικότητας προώθησις τfjς αγροτικfjς προσπαθείας, κατά 

πλήρη προσαρμογήν εiς τάς σημερινάς γενικάς συνθήκας, 

δέν θά τονώση άπλώς τόν έθνικόν πλουτον . Θά λύση καί 

μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, συνηρτημένα μέ τήν ύπο

απασχόλησιν εiς τήν ϋπαιθρον; 

'Αλλ' ή συστηματοποίησις του έξωτερικου γεωργικου 

εμπορίου δέν είναι παρά τό ενα σκέλος τfjς &γροτικfjς πο

λιτικfjς. Τό liλλο είναι ή διάθεσις τών γεωργικών προϊόν

των εiς τό εσωτερικόν, κατά τρόπον, ό δποίος θά έξυπηρε

τfj έξ ϊσου τόν παραγωγόν καί τόν καταναλωτήν . Θά ήτο 

έκτός τfjς πραγματικότητος δ iσχυρισμός δτι λειτουργεί 

Ί'jδη καλώς ό μηχανισμός διακινήσεως καί εμπορίας τfjς 

άγροτικfjς παραγωγfjς. 'Ισχύουν &κόμη παλαιά, aντιοικο

νομικά συστήματα, τά όποία διευκολύνουν τήν δραστηριό

τητα τfjς κερδοσκοπίας καί ζημιώνουν γενικώτερον τήν 

γεωργικήν οiκονομίαν . 'Η aποφασισθείσα όργάνωσις 

ένός δικτύου λαχαναγορών εiς τό εσωτερικόν θά έξυγιάνη 

τάς συνθήκας του έσωτερικου εμπορίου καί θά καταστήση 

δυνατήν τήν όρθολογικήν aντιμετώπισιν πλήθους προ

βλημάτων, ή ϋπαρξις τών δποίων εξουδετερώνει τάς δυνα

τότητας &ρτίας αποδόσεως του &γροτικου μόχθου209 • 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής εκφράζει τή βαθειά ίκανο

ποί ησή του γιά τήν aπόφαση τοϋ 'Εργατικοί> κόμμα

τος τής Μ . Βρετανίας νά προαγάγει λύση τοϋ Κυπρι

ακοί> σύμφωνη μέ τήν aρχή τής αύτοδιαθέσεως. Συγ

κεκριμένα, στή διάρκεια τοϋ Συνεδρίου τοϋ κόμμα

τος στό Μπράυτον, aποφασίστηκε όμόφωνα «ή 

εφαρμογή εν Κύπρφ τής aρχής τής αύτοδιαθέσεως 

εντός τακτής προθεσμίας καί δή ούχί πέραν τών 5 
ετών» καί ό aποκλεισμός «τοϋ διαμελισμοί> καί άλ

λων νόθων λύσεων». ' Η aπόφαση αύτή χαρακτηρί

στηκε ώς δεσμευτική γιά τό 'Εργατικό κόμμα, τό 

όποίο -δπως διευκρινίστηκε- «θά τήν εφαρμόση, 

δταν ελθη είς τήν εξουσίαν». 

'Αμέσως μετά τή γνωστοποίηση τοϋ γεγονότος, 

ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Μέ βαθείαν ίκανοποίησιν επληροφορήθη ή έλ

ληνική Κυβέρνησις δτι τό Ξτερον τών δ!Jο μεγάλων 
κομμάτων τής Μεγάλης Βρετανίας, διά τής ανακοι

νωθείσης χθές aποφάσεώς του, εκαμε βήμα σημαντι

κόν πρός τήν λύσιν τού κυπριακού ζητήματος. Ή 

aπόφασις τού 'Εργατικού κόμματος δικαιώνει τούς 

dγώνες τού έλληνικού εθνους, τό όποίον ανέκαθεν 

εζήτει δσα σήμερον κρίνονται ώς δίκαια ύπό τής 

aποφάσεως ταύτης καί τούτο τό αί'τημα προέβαλλεν 

επιμόνως ενώπιον τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί όπου

δήποτε dλλού ήδύνατο διεθνώς νά τό πράξη, δι ' 
δλων τών διπλωματικών καί διαφωτιστικών μέσων. 

;; Υ Η δη, επιβεβαιούται ή άποψις, τήν όποίαν κατ, 

επανάληψιν διετυπώσαμεν κατά τάς σκοτεινοτέρας 

φάσεις τού κυπριακού dγώνος, δτι τό ζήτημα τούτο, 

παρ , δλας τάς aντιξοότητας καί ανεξαρτήτως τών 
διαφόρων φάσεων aπό τάς όποίας θά διέλθη, θά εϋρη 
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κάποτε τήν λύσιν του, άρκεί νά διατηρήσωμεν τήν 

ψυχραιμίαν μας καί τήν άκλόνητον πίστιν μας είς 

τήν τελικήν δικαίωσιν. Τούτο δέ λέγομεν, χωρίς νά 

παραγνωρίζωμεν καί τάς είσέτι ύφισταμένας δυσχε

ρείας. 'Η έλληνική Κυβέρνησις είχε πάντοτε διατη

ρήσει τήν έλπίδα δτι παρά τφ βρετανικφ λαφ τελι

κώς θά έπικρατήσουν αί όρθαί καί δίκαιοι άντιλή

ψεις καί θά fίρχετο ή ήμέρα, καθ' fίν, λυομένου τού 

κυπριακού ζητήματος, συμφώνως πρός τάς άρχάς τού 

Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, θά άνασυνεδέοντο 

αί πατροπαράδοτοι · σχέσεις φιλίας τών δύο λαών. 

»'Η άπόφασις τού 'Εργατικού κόμματος δικαιώ

νει τήν πίστιν τού έλληνικού /Jθνους άλλά καί δλων 

τών έλευθέρων άνθρώπων δτι αί άρχαί τής έλευθερί

ας καί τής δικαιοσύνης άποτελούν, πέραν τών προ

σκαίρων ύπολογισμών, ζωντανήν άλήθειαν, πρός 

ύποστήριξιν τής όποίας τελικώς όρθώνονται δλοι οί 

έλεύθεροι λαοί». 

7-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ . Καραμανλής, μέ τήν ευκαιρία τετραήμερης 

παραμονής του στή Ρόδο γιά άνάπαυση, εχει συνερ

γασία μέ εκπροσώπους τών τοπικών άρχών, iδιαίτε

ρα μέ τό νομάρχη Δωδεκανήσου καί τό δήμαρχο τής 

πόλεως, επισκέπτεται τόν Πρότυπο Γεωργοκτηνο

τροφικό Σταθμό Καλαμώνος καί περιοδεύει iδιωτικά 

τμήμα τοϋ νησιοϋ. Μακρά συνεργασία είχε ό πρωθυ

πουργός καί μέ τόν ύπουργό τών Οiκονομικών, Χ. 

Θηβαίο, ό όποίος τόν επισκέφθηκε. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη τής 

εξ ύπουργών Οiκονομικής 'Επιτροπής, ή όποία καί 

εξέτασε τρέχοντα ζητήματα. Παράλληλα, ί:δωσε εi

δικές όδηγίες στόν ύπουργό Συντονισμοϋ, ό όποίος 

θά μετάσχει στή σύνοδο τών ύπουργών τών Κρατών

μελών τοϋ ΟΕΟΣ στό Παρίσι, μέ θέμα τήν Ευρωπαϊ

κή Ζώνη 'Ελεύθερων Συναλλαγών. 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Μέ άφορμή τή διατύπωση άπό τόν πρόεδρο τής 

Τουρκικής Δημοκρατίας, στή διάρκεια προεκλογι

κής όμιλίας του, άκραίων άπόψεων καί θέσεων πάνω 

στό θέμα τής Κύπρου, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«"Α ν ό πρόεδρος τής Τουρκικής Δημοκρατίας 

καί fίδη ύποψήφιος βουλευτής είς τήν περιοχήν 

Προύσης δέν είπεν δσα είπε διά λόγους προεκλογι

κών έντυπώσεων, θά πρέπει νά συναγάγη τις τό συμ

πέρασμα δτι οί ίθύνοντες έν Τουρκίf! άπώλεσαν έν

τελώς τήν έπαφήν των μέ τήν πραγματικότητα. 

»Διά τής άδιαλλαξίας των δέν /Jρχονται μόνον είς 

άντίθεσιν μέ τήν διεθνή κοινή ν γνώμη ν, άλλά διευρύ

νουν καί τό χάσμα τό όποίο ν fίδη έδημιούργησαν είς 

τάς σχέσεις τών δύο χωρών. 'Ημείς ύπήρξαμεν πάν

τοτε μετριοπαθείς είς τάς έκφράσεις μας έν τfi έπιθυ

μίf! μας νά διευκολύνωμεν τήν Τουρκίαν δπως, προϊ

όντος τού χρόνου, άντιληφθή τήν όρθήν θέσιν τού 

Κυπριακού. 'Οφείλουν, δμως, οί γείτονές μας νά 

γνωρίζουν δτι aν έννοούν νά παραμείνουν άδιάλλα

κτοι αvτοί, οί όποίο ι έπιδιώκουν τό aδικον, θά παρα

μείνουν έκατόν φοράς άδιάλλακτοι έκείνοι, οί όποίοι 

ύπεραμύνονται τού δικαίου». 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Μέ τήν ευκαιρία τής ενάρξεως τών εργασιών τής 

νέας περιόδου τής Βουλής, ό πρωθυπουργός Κ. Κα

ραμανλής συγκάλεσε στήν αϊθουσα τοϋ κόμματος τά 

μέλη τής κοινοβουλευτικής όμάδας τής ΕΡΕ, πρός τά 

όποία άνέπτυξε τό εργο τής Κυβερνήσεως. Τό σχετι

κό δημοσιογραφικό δελτίο άναφέρει σχετικά: 

Κατά τάς πληροφορίας μας, ό κ . Καραμανλής είς τή 

όμιλίαν του εξέφρασε τήν εuαρέσκειάν του διά τήν ένότη

τα του κόμματος καί διά τήν συμπαράστασιν, τήν όποίαν 

παρέχει τοuτο είς τήν Κυβέρνησιν. 'Ο κ . πρωθυπουργός 

ετόνισεν, δτι τό κυβερνητικόν εργον είναι εξαιρετικώς 

άποδοτικόν είς δλους τούς τομείς. 'Ανέφερε συγκεκριμέ

νως τήν σημειωθείσαν οίκονομικήν βελτίωσιν καί άνάπτυ

ξιν τής οίκονομίας ώς καί τήν εμπέδωσιν τής τάξεως καί 

άσφαλείας. 

'Αναφερόμενος είς τό Κυπριακόν, ετόνισεν, δτι η Κυ

βέρνησις οuδέποτε θά προχωρήση είς συμβιβασμόν. 'Η 

άντιπολίτευσις, είπεν ό κ. Καραμανλής, ήτο ίσως δικαιο

λογημένη νά διατηρή επιφυλάξεις διά τήν επί του Κυπρια

κοί) πολιτικήν τής Κυβερνήσεως κατά τάς πρώτας ημέρας 

τοu βίου της. 'Αλλ' ήδη μέ τήν πείραν, η όποία ύπάρχεi, 

δέν δικαιολογείται καμμία τοιαύτη επιφύλαξις. 'Η Κυβέρ

νησις, είπεν ό κ. Καραμανλής, άπέδειξεν δτι είναι η μόνη, 

η όποία ήσκησε πράγματι άνεξάρτητον έλληνικήν πολιτι

κήν . 'Εάν η άντιπολίτευσις θελήση νά προκαλέση συζή

τησιν επί του Κυπριακοί) είς τήν Βουλήν, διά νά άσκήση, 

ώς λέγει, δριμείαν κριτικήν, η Κυβέρνησις δέν θά εχη 

καμμίαν άντίρρησιν νά προβή είς εκτενή άπολογισμόν επί 

του θέματος. 

Περαίνων, ό κ. πρωθυπουργός είπεν, δτι άπό τά μέχρι 

τοuδε επιτελεσθέντα ύπό τής Κυβερνήσεως, πρέπει νά εί

μεθα ίκανοποιημένοι καί αισιόδοξοι . Μέ τό αίσθημα αuτό, 

ετόνισε, θά συνεχίσωμεν καί εις τό μέλλον. Τόν λόγον του 

κ. Καραμανλή εχειροκρότησαν τά μέλη τής ΕΡΕ, εκ τών 

όποίων οuδέν εζήτησεν νά όμιλήση. Είς τούς κοινοβου

λεuτικούς κύκλους η τελευταία φράσις τής όμιλίας του κ . 
πρωθυπουργοί), δτι θά συνεχίση καί εiς τό μέλλον μέ τό 

αίσθημα τής ίκανοποιήσεως καί αισιοδοξίας, έρμηνεύεται 

ώς εχουσα τήν εννοιαν δτι δέν σκέπτεται νά προσφύγη 

συντόμως είς νέας εκλογάς210 • 

'Ενόψει τής άνάγκης χρηματοδοτήσεως τής κ α-
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τασκευfjς τοϋ εργοστασίου άζώτου, ή Κυβέρνηση 

εξετάζει τή δυνατότητα γιά τή σύναψη δανείου στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες. 'Όταν, τελικά, ή προσπάθεια 

αuτή καρποφορήσει, ό Χ. Ζησιάδης θά συνδυάσει, 

ώς εiσηγητής, τήν πρόταση γιά τήν εγκρισή του μέ 

τό γενικότερο θέμα τfjς χρηματοδοτήσεως των μεγά

λων εργων aπό πηγές τοϋ εξωτερικοϋ: 

«Διά του ύπό κρίσιν σχεδίου Ν.Δ., τό όποιον ί:χω τήν 

τιμήν νά εiσηγουμαι, καλούμεθα νά έξουσιοδοτήσωμεν 

τούς ύπουργούς Συντονισμου καί Οiκονομικών, δπως προ

βουν εiς τήν σύναψιν δανείου έκ 12 έκατ . δολλαρίων, διά 

τήν όλοκλήρωσιν του έργοστασίου ciζώτου. Ουδείς aσφα

λώς αμφιβάλλει δτι ή έκ του έξωτερικου δανεισμου όδός 

είναι ή μόνη, τήν όποίαν θά l'jκολούθει οίαδήποτε Κυβέρ

νησις, προκειμένου νά συντελεσθfi ί:ργον τοιαύτης χρησι

μότητας, ciλλά καί τοιαύτης έκτάσεως . 

»'Η 'Ελλάς, καταστραφεισα καί ύποστiiσα ζημίας άνω 

των 15 δισεκατ . δολλαρίων, δέν είναι δυνατόν νά αποβλέπη 

εiς τήν έκτων iδίων αuτής δυνάμεων χρηματοδότησιν πα

ρομοίων κολοσσιαίων ί:ργων, οϋτε νά ciναμένη Ιδιωτικάς 

έπενδύσεις εiς τόν τομέα αuτόν, λαμβανομένου ύπ' δψιν , 

δτι ή χώρα είναι πτωχή εΙς Ιδιωτικά κεφάλαια, τελουντα, 

άλλωστε, ύπό τήν φοβίαν του μεταπολεμικου σάλου καί 

τής διεθνους αβεβαιότητος . Πρέπει, λοιπόν, νά θεωρηθfi 

πλέον έπιτυχής ή πρωτοβουλία τής έλληνικής Κυβερνή

σεως νά έξεύρη κεφάλαια διά τήν έκτέλεσιν του εργου τού

του, αλλά καί έπιτυχής έπίσης ό χειρισμός τής δλης ύποθέ

σεως, ά\στε νά πεισθfi τό Ταμειον Δανείων ' Αναπτύξεως 

τής αμερικανικής Κυβερνήσεως, διά τήν χορήγησιν ένός 

τόσον μεγάλου ποσου))2 ι ι . 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Η εξ ύπουργών Οiκονομική 'Επιτροπή, ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

τοϋ διοικητή τής 'Αγροτικής Τράπεζας, εξέτασε τά 

θέματα πού άφοροϋν τόν καπνό καί τό βαμβάκι. 

Γιά τόν καπνό aποφασίστηκε ή χορήγηση πλα

σματικών δανείων 742 έκατ. δρχ. καί δόθηκαν εντο
λές στήν ΑΤΕ γιά τήν άμεση χορήγησή τους (τό 

1956 το uψος τους είχε φτάσει τά 627 έκατ. δρχ . ) . 

Παράλληλα, aποφασίστηκε νά άνασταλεί ή προώ

θηση τοϋ νομοσχεδίου γιά τήν κατάργηση τοϋ εiσα

γωγικοϋ δqσμοϋ στό εiσαγόμενο βαμβάκι. "Α ν ή εξέ

λιξη τής σχέσεως παραγωγικών καί διεθνών τιμών 

τοϋ προϊόντος δ:ομιουργήσει τήν άνάγκη νά εφαρμο

στεί τό μέτρο, τό θέμα θά επανεξεταστεί, aφοϋ γίνουν 

γνωστές καί οί aπόψεις των βαμβακοπαραγωγών. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Σχετικά μέ τά αiτήματα τής aντιπολιτεύσεως γιά 

επανασυζήτηση όρισμένων νομοθετικών διαταγμά

των καί συζήτηση-ενημέρωση τής Βουλής γιά τό 

Κυπριακό, εκδόθηκε ή άκόλουθη κυβερνητική άνα

κοίνωση: 

«Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλής ciνε

κοίνωσεν εΙς τόν πρόεδρον τής Βουλής τάς aπόψεις του έπί 

τών έργασιών του Σώματος . Κατ' aρχήν ή Κυβέρνησις 

έπιμένει εiς τήν πιστήν έφαρμογήν του Κανονισμου, διότι 

τουτο αποτελει τήν καλυτέραν έγγύησιν διά τήν όμαλήν 

λειτουργίαν τής Βουλής. Εiδικώτερον δσον ciφoρii τάς 

έπερωτήσεις, διά τάς όποίας φέρεται ένδιαφερομένη ή aν

τιπολίτευσις, αύται πρέπει νά συζητηθουν κατά τήν σειράν 

τής έγγραφης των, δπως όρίζει ό Κανονισμός, πλήν άν 

ciπεφασίζετο ή πρόταξις ώρισμένων έξ αuτών ύπό του Σώ

ματος. 'Όσον ciφoρii τήν έπανασυζήτησιν τών Νομοθετι

κών Διαταγμάτων, τήν όποίαν ζητει ή aντιπολίτευσις, ή 

Κυβέρνησις δέν δύναται νά τήν ciρνηθή, έφ' δσον ύπαγο

ρεύεται ύπό του συντάγματος . Νομίζει, δμως , δτι ή aντιπο

λίτευσις κάμνει κατάχρησιν του δικαιώματος τούτου καί 

δτι δέν είναι όρθόν νά θέλη νά καλύψη έπί μακρόν χρόνον 

τήν ήμερησίαν διάταξιν μόνον μέ τήν έπανασυζήτησιν των 

aνωτέρω Νομοθετικών Διαταγμάτων. Διά νά είναι πράγμα

τι έποικοδομητικαί αί έργασίαι του Σώματος, θά πρέπει, 

παραλλήλως πρός τήν έπανασυζήτησιν τών Νομοθετικών 

Διαταγμάτων νά συζητουνται καί νέα νομοσχέδια διά νά μ ή 

παρακωλύεται τό ί:ργον τής Κυβερνήσεως καί ζημιουται τό 

δημόσιον συμφέρον . 

)) · Ως πρός τήν τροποποίησιν του Κανονισμου τής Βου
λής, ή Κυβέρνησις φρονει δτι αϋτη πρέπει νά γίνη βάσει 

του σχεδίου τό όποιον κατήρτισεν ή πρός τουτο συσταθει

σα διακομματική έπιτροπή. 'Εάν αϋτη δέν είναι ετοιμη νά 

έμφανίση τό σχέδιόν της, ή Κυβέρνησις θά καταθέση Ιδι

κόν της σχέδιον, κατά τήν συζήτησιν του όποίου θά εχουν 

τήν εuκαιρίαν νά αναπτύξουν τάς προτάσεις των δλα τά 

κόμματα. 

»'Όσον ciφoρii τό Κυπριακόν, ή Κυβέρνησις έπιμένει 

κατ' aρχήν έπί τής aπόψεως δτι δέν πρέπει νά εΙσάγεται 

τουτο aντικανονικώς, πρό τής ήμερησίας διατάξεως . Διά 

νά μ ή δημιουργηθουν δμως παρεξηγήσεις, έξαιρετικώς καί 

διά τελευταίαν φοράν ή Κυβέρνησις θά έδέχετο νά γίνη 

συζήτησις, ή όποία δμως θά είχε κατά βάσιν πληροφορια

κόν χαρακτήρα» . 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Σύμφωνα μέ θετικές δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες, στό πλαίσιο τών ετήσιων συνόδων τοϋ Διεθνοϋς 
Νομισματικοϋ Ταμείου καί τής Διεθνοϋς Τράπεζας 

επιδεικνύεται κατανόηση γιά τά οiκονομικά προβλή

ματα τfjς 'Ελλάδος. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, 

παρασχέθηκε ή διαβεβαίωση άπό τήν πλευρά των 

άρμόδιων εκπροσώπων τής Διεθνοϋς Οiκονομικής 

Συνεργασίας καί τοϋ ύπουργείου ·Εξωτερικών των 

ΗΠΑ, δτι θά δοθεί στ~ ν 'Ελλάδα αμυντική βοήθεια 
15 έκατ . δολλαρίων, μέ τή μορφή γεωργικών εiδών . 

Παράλληλα, ή έλληνική aντιπροσωπεία, στήν όποία 

μετέχουν ό ύπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου, Γ. Κα

σιμάτης, ό διοικητής τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, καί ό σύμβουλος Ι. Πεσμαζόγλου, εξασφά

λισε τή διαβεβαίωση γιά τή χορήγηση δανείων άπό 

τό νεοϊδρυμένο Ταμείο Οiκονομικής ·Αναπτύξεως 
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μέ τήν εγκριση του προέδρου 'Αιζενχάουερ . Διασα

φηνίστηκε άκόμη δτι ύπάρχει δυνατότητα δανεισμοί\ 

άπό τό Διεθνή 'Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, ενώ 

ή Διεθνής Τράπεζα ενέμεινε στήν άρχή τής μή παρο

χής δανείων σέ χώρες πού δέν εχουν τακτοποιήσει τό 

εξωτερικό χρέος τους. Προθυμία, τέλος, γιά επενδύ

σεις στήν 'Ελλάδα εκδηλώθηκε άπό τό iδιωτικό άμε

ρικανικό κεφάλαιο μέ τήν προϋπόθεση δτι θά διασφα

λιστουν όρισμένες γενικότερες προϋποθέσεις, iδιαί

τερα ή οργανωτική προπαρασκευή τής οiκονομικής 

καί, εiδικότερα, τής βιομηχανικής άναπτύξεως212 • 

21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

' Ο άντιπρόεδρος Ε. Καρντέλλι, επικεφαλής γι

ουγκοσλαβικής άντιπροσωπείας, πραγματοποιεί επί

σημη επίσκεψη στήν 'Αθήνα καί εχει συνομιλίες μέ 

τόν πρόεδρο καί μέλη τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

Κατά τήν άποβίβασή του στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικοί\, εγινε δεκτός άπό τόν ίδιο τόν πρωθυ

πουργό Κ. Καραμανλή, συνοδευόμενο άπό τόν ύπουρ

γό τών 'Εξωτερικών, Ε . 'Αβέρωφ. Αύθημερόν εγινε 

ή πρώτη συνομιλία μεταξύ του Ε. Καρντέλλι καί του 

Ε. 'Αβέρωφ, ό όποίος καί παρέθεσε γεuμα πρός τιμή 

του, μέ τήν παρουσία του Κ . Καραμανλή . Οί επίσημες 

συνομιλίες άρχισαν τήν έπομένη καί όλοκληρώθη

καν τή μεθεπομένη, 23 'Οκτωβρίου. 'Έλαβαν μέρος, 
άπό τήν έλληνική πλευρά, ό Κ. Καραμανλής, ό Ε. 

'Αβέρωφ καί ό ύφυπουργός Π . Σκέφερης, καθώς καί 

ύπηρεσιακοί παράγοντες, καί άπό τή γιουγκοσλαβι

κή, ό Ε. Καρντέλλι, οί ύφυπουργοί τής Κυβερνήσεως 

Α. Βρατοuσα καί Π. 'Ιβέκαβιτς καί ό πρέσβης Π. 

Παβίτσεβιτς. 

Μέ τήν εύκαρία επίσημου γεύματος πού παρέθεσε 

ό βασιλεύς Παuλος, ό Κ . Καραμανλής άπηύθυνε 

στό Γιουγκοσλάβο άντιπρόεδρο τήν άκόλουθη 

προσφώνηση: 

« 'Εξοχώτατε, 
ι>Μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν ύποδέχομαι είς τήν 

χώραν μας ύμiiς, τήν σύζυγόν σας καί τήν συνοδείαν 

σας καί σiiς άπευθύνω έγκάρδιον χαιρετισμόν έκ μέ

ρους τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί του έλληνικου 

λα ου. 

»'Η έπίσκεψις ύμών, κύριε άντιπρόεδρε, έν συ

νεχείg τής iδικής μου τοιαύτης εiς Βελιγράδιον κατά 

τ6ν παρελθόντα Δεκέμβριον καί τής προσφάτου συ

ναντήσεως του προέδρου Πτο μετά τής Α.Μ. του 

βασιλέως τών 'Ελλήνων, άποτελεί έπιβεβαίωσιν 

τής σταθερiiς άποφάσεως άμφοτέρων τών Κυβερνή

σεων, δπως διατηρήσουν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ 

τών δύο λαών μας φιλίαν καί συνεχίσουν τήν συνερ

γασίαν των έπ' ώφελείg αύτών τών iδίων άλλά καί 

τής διεθνους τάξεως καί είρήνης. 

»'Η συνεργασία αϋτη, ή όποία έκδηλουται ύπό 

πολλάς μορφάς καί είς διαφόρους τομείς, εχει κατα

στή μία άπό τάς βασικάς άρχάς τής έξωτερικής πολι

τικής άμφοτέρων τών χωρών μας, τοσούτφ μiiλλον 

καθόσον αϋτη εχει μακράν παράδοσιν καί έκφράζει 

καί τήν όμόφωνον θέλησιν τών δύο λαών μας. Κοινή 

εlναι ή άπόφασίς μας νά διαφυλάξωμεν τήν πλήρη 

άνεξαρτησίαν μας, νά προαγάγωμεν τά συμφέροντα 

τών λαών μας καί νά συμβάλωμεν είς τήν όργάνωσιν 

τής διεθνους είρήνης, ύποστηρίζοντες τάς άρχάς του 

Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

)) 'Επιθυμία καί έπιδίωξις, έξ άλλου, άμφοτέρων 
τών Κυβερνήσεων είναι δπως διαφυλαχθή ή άσφά

λεια καί ή τάξις είς τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον 

καί δημιουργηθουν, προϊόντος του χρόνου, αί άσφα

λείς προϋποθέσεις διά τήν είρηνικήν διαβίωσιν τών 

λαών της. 

))Μία έκδήλωσις αύτής τής κοινής πολιτικής 

ύπήρξε καί ή σύναψις του Βαλκανικου Συμφώνου, 

εχοντος άμυντικόν χαρακτήρα καί έμπνεομένου άπό 

τάς άρχάς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Μέ λύπην μου 

διαπιστώνω δτι τό Βαλκανικόν Σύμφωνον άπό μιiiς 

πλευρiiς εύρίσκεται είς δ σημείον εύρίσκετο καί κα

τά τήν έν Βελιγραδίφ συνάντησίν μας. 'Η Τουρκία, 

άρνουμένη νά άναγνωρίση μίαν fίδη διεθνώς έπιβλη

θείσαν πραγματικότητα, δπως εlναι τό δικαίωμα τών 

Κυπρίων νά άποφασίσουν έλευθέρως περί του μέλ

λοντός των, δικαίωμα στηριζόμενον έπί λογικής, 

ήθικής άλλά καί νομικής βάσεως, δυσχεραίνει τήν 

άποκατάστασιν τής λειτουργίας του Συμφώνου τοy?' 

του καί δημουργεί, ίσως, τόν κίνδυνον τής πλήρους 

καταρρεύσεώς του. 

))Συγχρόνως, δμως, διαδηλώνω τήν χαράν μου, 

διότι τό γεγονός τουτο δχι μόνον δέν έπηρέασε τάς 

σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας, άλλά 

συμπίπτει καί μέ περίοδον κατά τήν όποίαν αί σχέ

σεις αύται κατέστησαν άκόμη στενότεραι. Διατηρώ 

πάντως τήν έλπίδα δτι καί τό τρίτον μέλος του Βαλ

κανικου Συμφώνου, άντιλαμβανόμενον τήν όρθήν 

τοποθέτησιν τών πραγμάτων ύπό τής 'Ελλάδος, άλ

λά καί έκτιμών τήν χρησιμότητα του Συμφώνου, θά 

άρη τά αίτια, τά όποία ώδήγησαν είς τήν μερικήν 

χαλάρωσι ν αύτου. 

))Θά έπεθύμουν, έπίσης, νά μνημονεύσω ώς άπό

δειξιν τής προσηλώσεώς μας είς τάς άρχάς τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών τόν τρόπον, μέ τόν όποίον άντι

μετωπίζομεν τάς είς τήν Μέση ν 'Α νατολήν έξελί

ξεις. 'Αμφότερα ι αί Κυβερνήσεις, έκάστη άπό τής 

ίδικής της σκοπιiiς, διατηρουν φιλικάς σχέσεις μέ 

δλας τάς άραβικάς χώρας καί έπιθυμουν νά συμβά

λουν είς τήν διασφάλισιν τής άνεξαρτησίας αύτών 

καί είς τήν άνάπτυξιν τής οίκονομίας των. 

)) Τό πνευμα τής μεταξύ ήμών συνεργασίας ~έν έκ
δηλουται μόνον έπί τής πολιτικής τών δύο χωρών 

μας'είς τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον καί τήν Μέση ν 
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Ά νατολήν. Έκδηλούται καί είς τήν άντιμετώπισιν 

τού κυπριακού προβλήματος, τό δποίον τόσον βαθέ

ως συγκινεί καί τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί τόν 

έλληνικόν λαόν. Ή Κυβέρνησις τfjς Γιουγκοσλαβί

ας, δπως καί ή έλληνική Κυβέρνησις, sχουν άπό μα

κρού κατανοήσει δτι μόνον τότε θά ύπάρξη σταθερά 

διεθνής τάξις καί μόνιμος είρήνη, δταν έφαρμοσθούν 

αί άρχαί τού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, αί κα

τοχυρούσαι τήν ίσότητα καί τήν έλευθερίαν τών λα

ών. Τήν άρχήν τfjς αύτοδιαθέσεως, τήν πηγάζουσαν 

άπό τάς άρχάς τού Χάρτου καί άποτελούσαν τήν πλέ

ον φυσική ν καί πλήρη sκφρασίν των, ούδείς δύναται 

νά τήν άρνηθfj είς τόν κυπριακόv λαόν, δ δποίος τήν 
διεκδικεί μέ τόσην πίστιν, έπιμονήν καί γενναιότη

τα, καί τήν δποίαν ή Έλλάς είναι άποφασισμένη νά 

ύποστηρίξη μέχρις ίκανοποιήσεώς της. Τό ζήτημα 

άχθέν άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ένώπιον τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί έκκρεμούν έκεί άκόμη σή

μερον, ετυχε πάντοτε είλικρινούς καί ένθέρμου ύπο-

στηρίξεως τfjς γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως. Διά 

τήν ύποστήριξιν αύτήν, ή δποία έξεδηλώθη πάντοτε 

μέ σταθερότητα καί συνέπειαν, έπιθυμώ νά έκφράσω 

έκ μέρους τού έλληνικού λαού τάς εύχαριστίας μου 

πρός τήν γιουγκοσλαβικήν Κυβέρνησιν. Ύποστη

ρίζουσα τό αί'τημα τών Κυπρίων, ή Γιουγκοσλαβία 

άποδεικνύει άφ' ένός μέν τήν είλικριvfj πρός τήν 

'Ελλάδα φιλίαν της, άφ ' έτέρου δέ τήν είλικρινfj 

προσήλωσίν της πρός τας άρχάς τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»'Όλα ι αί άνωτέρω έκδηλώσεις τfjς συνεργασίας 

μας άποτελούν παράδειγμα δύο λαών, οί δποίοι, ζών

τες ύπό διάφορον πολιτικόν καί κοινωνικόν καθε

στώς καί διατηρούντες τάς ίδίας αύτών άπόψεις έπί 

ώρισμένων θεμάτων, κατώρθωσαν σεβόμενοι τάς 

άνειλημμένας διεθνείς ύποχρεώσεις των καί τήν με

ταξύ των φιλίαν νά άναπτύξουν είς ύψηλόν βαθμόν, 

άλλά καί τήν συνεργασίαν των νά καταστήσουν γό

νιμον καί δημιουργικήν. 

;; 'Επιθυμώ νά σfiς βεβαιώσω, Κύριε άντιπρόεδρε, 
δτι δ έλληνικός λαός, τρέφων ζωηράν συμπάθειαν 

καί βαθείαν έκτίμησιν πρός τόν ήρωικόν λαόν τfjς 

φίλης Γιουγκοσλαβίας, παρακολουθεί πάντοτε μέ 

ίδιαίτερον ένδιαφέρον τάς έπιτελουμένας μεγάλας 

προόδους είς τήν άνασυγκρότησιν τfjς χώρας σας. 

;;Μέ τήν βεβαιότητα δτι ή φιλία καί ή συνεργα

σία τών δύο χωρών μας, έν μέσφ τfjς παρούσης διε

θνούς συγχύσεως, θά συνεχισθούν συνεχώς προαγό

μεναι, προπίνω ύπέρ τfjς ύγείας τfjς Α.Ε. τού προέ

δρου τfjς 'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δημοκρατίας τfjς Γι

ουγκοσλαβίας στρατάρχου τίτο, ύπέρ τfjς εύημερίας 

τού φίλου γιουγκοσλαβικού sθνους καί ύπέρ τfjς 

προσωπικής ύμών εύτυχίας;;. 

Στήν άντιφώνησή του, ό Ε. Καρντέλλι άφοί> ύπο-

γράμμισε δτι «αί Κυβερνήσεις καί οί λαοί μας άπέ

δειξαν έμπράκτως δτι ή συνεργασία αϋτη εΙ ναι δυνα

τή εστω καί άν δέν ύφίσταται άπόλυτος όμοφωνία 

έφ' δλων τ&ν ζητημάτων», έξfjρε τήν κοινή προσή

λωσή τους στήν είρήνη, τήν ίσότητα καί τήν είρηνι

κή συνεργασία καί κατέληξε: 

«ΕΙμαι ευτυχής, διότι έπί ττJ ευκαιρίg ταύτ1J δυνάμεθα νά 

διαπιστώσωμεν δτι αί φιλικαί σχέσεις καί ή συνεργασία 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας ου μόνον άνεπτύ

χθησαν λίαν θετικώς καί εδωσαν ιδφέλιμα άποτελέσματα, 

άλλά καί κατέστησαν ijδη βασικά στοιχεία τής έξωτερικής 

πολιτικής άμφοτέρων τών χωρών. 'Η συνεργασία αϋτη 

άποτελεί έπί πλέον σημαντικόν παράγοντα εiρήνης καί 

άσφαλείας εiς τήν Βαλκανικήν, έπίτευγμα διά τήν ε{ρηνι

κήν συνεργασίαν των λαών εiς τό τμήμα αυτό τής γής». 

Παράλληλα, δέν παρέλειψε νά άναφερθεί στό θέ

μα τfjς Κύπρου: 

<<Δέν δύναμαι, έπί ττJ ευκαιρίg, νά μή κάνω λόγον περί 

ένός ζητήματος, τό όποίον άπασχολεί τόσον τήν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν, δσον καί τά ευρύτερα στρώματα τοϋ έλ

ληνικοϋ Κοινοβουλίου. Πρόκειται περί τοϋ προβλήματος 

τής Κύπρου, τό όποίον, κύριε πρόεδρε, τόσον ειλικρινώς 

μάς έξεθέσατε. 'Η Κυβέρνησις τής 'Ομοσπονδιακής Λαϊ

κής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας πάντοτε έπεθύμει 

τήν έξεύρεσιν τής λύσεως ίκανοποιούσης τόν πόθον τοϋ 

κυπριακοϋ λαοϋ δι, αuτοδιάθεσιν -άρχή προσφιλής εiς 

τούς γιουγκοσλαβικούς λαούς- ή όποία ταυτοχρόνως θά 

ήτο σύμφωνος πρός τά συμφέροντα τής εiρήνης καί τής 

στενής διεθνοϋς συνεργασίας εiς τήν περιοχήν αυτήν». 

Τό πλήρες πρακτικό τ&ν συνομιλι&ν του Γιουγ

κοσλάβου άντιπροέδρου μέ τόν πρόεδρο καί εκπρο

σώπους τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, στίς 22 καί 23 
Σεπτεμβρίου, περιέχει τά άκόλουθα: 

Πρωθυπουργός: 'Η έπίσκεψις τού aντιπροέδρου κ. 

Καρντέλλι συμπίπτει μέ κατάστασιν διεθνούς έντάσεως, 

ήτις καθιστά έπίκαιρον τήν aνταλλαγή ν aπόψεων μεταξύ 

τών δύο Κυβερνήσεων. 'Όπως κατά τήν συνάντησιν τού 

Βελιγραδίου μάς είχαν aπασχολήσει τά Ούγγρικά καί ή 

κρίσις τού Σουέζ, οϋτω καί σήμερον /Jχομεν πρό ήμών νέα ν 

κρίσιν λόγω τού aνταγωνισμού τών δύο μεγάλων δυνάμεων 

καί τών γεγονότων τής Μέσης 'Ανατολής. Προτείνω νά 

προβώμεν είς μίαν γενική ν aνασκόπησιν τής καταστάσεως 

καί έξέτασιν τών aπόψεων τών Κυβερνήσεων, αύριο ν δέ νά 

aσχοληθώμεν μέ τά είδικά θέματα, έκτός έάν προτιμάτε 

τήν aντίστροφον σειράν τών συζητήσεων. 

Διεθνής εντασις 

;;Κατά τήν γνώμην μου τό πρώτον θέμα θά πρέπει νά 

εlναι ό aνταγωνισμός μεταξύ τών δύο Μεγάλων, δστις 

έσχάτως /Jφθασεν είς έξαιρετικήν όξύτητα δυναμένην νά 

θέση έν κινδύνφ τήν παγκόσμιον είρήνην, έκδηλούται δέ 

καί πρόθεσις χρησιμοποιήσεως νέων δπλων. 

;; 'Η άποψις τής Β. Κυβερνήσεως είναι νά έπιβληθή 
πολιτική aναστολής τών εξοπλισμών, ώς πρώτον βήμα τής 
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διεθνούς ύφέσεως. 'Αποτελεσματικωτέρα δέ διαδικασία θά 

εlναι ή διά του ΟΗΕ. Οί μικροί δηλαδή λαοί, οί'τινες ε{ναι 

θύματα τοu άνταγωνισμοu τών Μεγάλων, ρίπτοντες τό βά

ρος των, ν' άσκήσουν πίεσιν διά τοu ΟΗΕ πρός επίτευξιν 

του σκοπού τούτου. 

Καρντέλλι: (Συμφωνεί έπί τής aνωτέρω αναπτύξεως τοϋ 

θέματος καί συνεχίζει). Νομίζω δτι ή εντασις είναι συνέπεια 

τοϋ aδιεξόδου εiς τό δποίον εφθασε δ aνταγωνισμός των 

Μεγάλων. ·Η μεταξύ των Ισορροπία συνίστατο εiς τήν 

iσορροπίαν των εξοπλισμών καί είχεν συντελέσεt εiς τήν 

κατάπαυσιν τοϋ ψυχροϋ πολέμου. 'Η liμιλλα των έξοπλι

σμών δδηγεί εiς aδιέξοδον. Πιστεύω δτι διέξοδος θά εύρε

θή εiς νέαν κατεύθυνσιν, δηλαδή διά στενωτέρας συνεργα

σίας καί αναπτύξεως aμοιβαίας έμπιστοσύνης. Νά έκλείψη 

δηλαδή δ φόβος καί έκ των δύο πλευρών. Νομίζομεν δτι 

τοϋτο είναι έφικτόν καί δτι καθίσταται δλονέν έφικτώτε

ρον. 

»Μία σειρά προσφάτων γεγονότων (Ουγγαρία, Σουέζ, 

Συρία κ.λ.π. ) εδειξεν δτι ουδείς έπιθυμεί τόν πόλεμον. Τά 

γεγονότα ταϋτα ύπήρξαν λίαν επικίνδυνα, aλλά δέν δδή

γησαν δσον μακράν θά ήδύναντο. Κατά συνέπειαν, αμφό

τεροι πιστεύουν δτι τά ζητήματα δέν πρέπει νά λύωνται διά 

των δπλων . 

»Συμφωνώ δτι αί μικραί δυνάμεις δύνανται νά επιδρά

σουν έπί τής πολιτικής τών μεγάλων δυνάμεων καί δτι δ 

ρόλος των είναι ύπέρποτε σοβαρός, διά τοϋτο θά επρεπε νά 

ύπερνικήσουν τάς aντιθέσεις, aς εχουν πρός ταύτας. 

»Πρέπει νά καταβληθή μεγαλυτέρα προσπάθεια συσφί

ξεως των σχέσεων μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως πρός 
έδραίωσιν αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί πρός έξεύρεσιν δι

αφορετικής πορείας πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

»'Όσον aφορά τόν aφοπλισμόν, δέν ύποστηρίζομεν 

συγκεκριμμένως οuτε τάς aμερικανικάς οuτε τάς ρωσικάς 

aπόψεις, διότι κατά τήν γνώμην μας οuτε ή μία οuτε ή 

ι'iλλη παράταξις ακολουθεί τόν σωστόν δρόμον. Πιστεύο

μεν δμως δτι διά των προσπαθειών των λαών θά ένισχυθή 

ετι περαιτέρω δ πόθος πρός aφοπλισμόν εως δτου εύρεθή 

τρόπος έπιτεύξεώς του. 

»Εiς τάς διεθνείς περιπλοκάς, έν τφ συνόλφ των, πρέπει 

νά εχωμεν ύπ' οψιν μας τόν aποφασιστικόν ρόλον δν παί

ζει ή aσφάλεια τόσον τ& ν 'Ηνωμένων Πολιτειών δσον καί 

τής ΕΣΣΔ καί νά προσπαθώμεν νά έπιτύχωμεν προσέγγισιν 

τών δύο Μεγάλων Δυνάμεων. Διά νά κατορθώσωμεν τοϋτο, 

πρέπει νά βασισθώμεν εiς τό status quo, εστω καί έάν δέν 
τό θεωροϋμεν iδεώδες, διότι ή εμπιστοσύνη δέν δύναται νά 

έδραιωθή δταν δ ενας προσπαθεί νά πάρη κάτι aπό τόν 

ι'iλλον. Τό status quo καί ουχί ή προσπάθεια έπιβολής δυνά
μεως άποτελεί ακριβώς τήν βάσιν διά τήν άνάπτυξιν κλί

ματος έμπιστοσύνης καί άμοιβαίας κατανοήσεως. 

Γερμανικόν 

»Πιστεύομεν δτι, πρός τό παρόν πρέπει νά παραμερι

σθοϋν ώρισμένα έκκρεμή ζητήματα. Τοιαύτη είναι καί ή 

προσωπική μας άντίληψις έπί τοϋ Γερμανικοϋ. 'Επί τοϋ 

ζητήματος τούτου δέν ύπάρχει ταυτότης άντιλήψεως μετα

ξύ μας, aλλά σaς διαβεβαιώ δτι έκκινώμεν έκ τής φροντί

δας πώς νά έπιτύχωμεν, κατά τρόπον πρακτικόν, τήν έδραί
ωσιν τής άσφαλείας έν Ευρώπl.). 

»Τό γερμανικόν ζήτημα άποτελεί έξαίρεσιν άπό ι'iλλα 

έκκρεμή ζητήματα. Είναι άνεξάρτητον, διότι συνιστά ου

σιώδη διαφορά ν μεταξύ τών δύο συνασπισμών. ·Η τοποθέ

τησίς του αϋτη θά συνεχισθή μέχρις δτου έκτιμηθή ρεαλι

στικώς τό γερμανικόν ζήτημα. 'Άλλως θ ' άποτελή έμπό

διον μεταξύ Δύσεως καί 'Ανατολής. 

'Αβέρωφ: 'Επί τοϋ Γερμανικοϋ δέν τηρώμεν ταυτόση

μον στάσιν, άλλά εχομεν άντίληψιν τής γιουγκοσλαβικής 

θέσεως. 

Πρωθυπουργός: Αίσθανόμεθα λύπην διότι εδημιουργή

θη άντίθεσις μεταξύ τής Δυτικής Γερμανίας καί τής Γιουγ

κοσλαβίας. 'Εάν ύπάρχη τρόπος νά συμβάλωμεν είς τήν 

άρσιν τής άντιθέσεως ταύτης θά είμεθα εύτυχείς. 

Μέση 'Ανατολή 

» VΕχει δημιουργηθή κατάστασις όξύτητος είς τό νευ
ραλγικό ν τοuτο σημείον δπου διαγράφεται εντονώτατα ό 

άνταγωνισμός τών Μεγάλων. Οί v Αραβες, επιθυμούντες νά 

διασφαλίσουν τήν άνεξαρτησίαν των, προσπαθούν ν' άπο

τινάξουν τήν κηδεμονίαν τών άποικιακών δυνάμεων. 'Εκ

δήλωσις τούτου εlναι ή κρίσις του Σουέζ. Νομίζομεν δμως 

δτι εγένετο προσπάθεια εκμεταλλεύσεως τής καταστάσεως 

έκ μέρους τής Ρωσίας. Οί v Αραβες εύρίσκονται πρό τοu 

διλήμματος τί νά εκλέξουν. ·Ο φόβος καί ή δυσπιστία κατά 

τών παλαιών δυναστών των έπιτρέπει τήν διείσδυσιν νέων 

έπιρροών. 

»Τά γεγονότα dτινα προεκάλεσαν τήν κρίσιν μεταξύ 

Συρίας καί Τουρκίας παραμένουν &κόμη άσαφή. ·Η μέν 

Συρία ίσχυρίζεται δτι ή Τουρκία τρέφει επιθετικάς διαθέ

σεις έναντι αύτής, ενώ άντιθέτως ή Τουρκία διατείνεται δτι 

οί Ρώσοι άπειλοuν τήν άσφάλειάν της διά τής Συρίας. Αί 

πληροφορία ι, dς έχομεν, παραμένουν άντιφατικαί. 'Εδώ

σαμεν εντολήν είς τόν άντιπρόσωπόν μας είς τά 'Ηνωμένα 

VΕθνη νά ύποστηρίξη τήν πρότασιν τής 'Επιτροπής 'Ερεύ

νης. Θεωρώμεν ταύτην άναγκαίαν ί'να πληροφορηθώμεν 

άκριβώς τί συμβαίνει καί νά καθορίσωμεν τήν θέσιν μας 

βάσει έξακριβωμένων στοιχείων καί, γενικώς, ί'vα ριφθή 

φώς επί του ζητήματος 

>> VΕχετε πληροφορίας; 

'Αβέρωφ : WΕχομεν πληροφορίας δτι κάτι σοβαρόν 

έτοιμάζει ή Συρία. Συγκεκριμένως, έκτός τών ι'iλλων ένδεί

ξεων -εiς βάρος γιουγκοσλαβικών συμφερόντων έν Συρί(t, 

ύπάρχει τό γεγονός δτι τό έν τij χώρ(t ταύτl.) ρωσικόν πο

λεμικόν ύλικόν είναι 10-20 φοράς περισσότερον aπ' δτι 
δύναται νά χρησιμοποιήση ή Συρία. Τοί>το έδημιούργησε 

μεγάλας aνησυχίας. 

Καρντέλλι: Συμφωνώ επι τής ουσιας τής άναλύσεως 

τοϋ κ . πρωθυπουργοί>. Είναι όφθαλμοφανές δτι δπου έμφα

νίζεται ή επίδρασις μιας των δύο μεγάλων δυνάμεων αυτο

μάτως έκδηλοϋται καί ή έπίδρασις τής ι'iλλης . Τοϋτο συμ

βαίνει καί έν Ευρώπl.) καί έν Μ. 'Ανατολij. Τό εϊπομεν 

επανειλημμένως καί εiς τούς ' Αμερικανούς. Δέν είναι δυ

νατόν μία επιρροή νά μή γίνη aντικείμενον εκμεταλλεύ

σεως. 'Αλλ' ή τοιαύτη προστριβή μεταξύ τών Μεγάλων 

καθιστά τάς μικράς δυνάμεις είδος παιγνίου. Γνωρίζομεν 

καλώς τούς σημερινούς ήγήτορας τής Συρίας. Δέν πιστεύ-
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ομεν δτι ημποροuν νά γίνουν όργανα ξένης πολιτικής, άλ

λά, δταν ύφίστανται πιέσεις, δέχονται κατ' άνάγκην τήν 

βοήθειαν πού τούς προσφέρεται. 

»Που θά καταλήξη τοuτο; 

»Πιστεύομεν δτι ή Συρία ί:χασε τήν αuτοκυριαρχίαν 

της καί εύρίσκεται εν συγχύσει πνεύματος. Τοuτο είναι συ

νέπεια κακής πολιτικής. 

>>Δυστυχώς, δταν τά μικρά καί νέα ί:θνη, τά καθυστε

ρημένα οiκονομικώς, άγωνίζονται διά τήν άνεξαρτησίαν 

των καί άναζητοuν τήν εξύψωσιν του βιοτικοί> των επιπέ

δου, αί Κυβερνήσεις των είναι ύποχρεωμέναι νά πράξουν 

κάτι διά τήν άνάπτυξιν τών χωρών αuτών καί στρέφονται 

μοιραίως πρός εκείνον πού προσφέρει τά άπαραίτητα μέ

σα. Εiς επίμετρον, ή άρχαία λιτότης των εξέλιπε καί ή 

εξύψωσις του βιοτικοί> των επιπέδου κατέστη άνάγκη επι

τακτική . Αί μεγάλαι δυνάμεις εκμεταλλεύονται τήν άνάγ

κην ταύτην . 

>>'Ως πρός τήν παροuσαν κρίσιν δέν ί:χομεν συγκεκριμέ

νας πληροφορίας. Δέν άποκλείω τήν δυνατότητα εμφανί

σεως διαφόρων άλλων κρίσεων. Πιστεύω δμως δτι οί ήγή

τορες τής Συρίας ενδιαφέρονται μόνον διά τήν άνεξαρτη

σίαν τής χώρας των. Πρέπει κυρίως νά ηρεμήσουν τά πνεύ

ματα. Νά πιστεύσουν εν Συρί~ δτι κανείς δέν τού.ς άπειλεί. 

Νομίζομεν δτι ή Συρία θά ύπεραμυνθή τής άνεξαρτησίας 

της χωρίς νά στραφή πρός τό ΝΑΤΟ ή άλλον συνασπι

σμόν. Πιστεύομεν δτι μία άνεξάρτητος άραβική πολιτική 

άποτελεί στοιχείον διά τήν έδραίωσιν τής εiρήνης. 

>>Φρονοuμεν δτι ή ί:ντασις περί τά Τουρκοσυριακά είναι 

τεχνητή. Τά πράγματα δέν είναι τόσον δραματικά. 'Η 

Τουρκία μέ τάς άσκήσεις της παρέσχε εiς τήν Ρωσίαν τήν 

δυνατότητα νά δραματοποιήση τήν κατάστασιν. Αί 'Ηνω

μέναι Πολιτείαι, ύπεύθυνοι διά τήν πολιτικήν τής Τουρκί

ας, ηναγκάσθησαν νά δημιουργήσουν δραματικήν κατά

στασιν ώς έάν ή Συρία είχε γίνει δορυφόρος τής Ρωσίας. 

>>Είπαμε εiς τούς Συρίους δτι είμεθα άντίθετοι πρός τήν 

προσφυγήν ενώπιον τοu ΟΗΕ. Έφ' δσον δμως ύπεβλήθη 

αϋτη θά τήν ύποστηρίξωμεν. Θεωροuμεν δτι καλόν θά ήτο 

τό δλον ζήτημα νά λάβη δσον τό δυνατόν μικροτέραν 

εκτασιν καί επιθυμοuμεν τόν περιορισμόν τής συζητήσε

ως. Διά τοuτο καί φρονοuμεν δτι ή 'Επιτροπή Έρεύνης 

διά τά σύνορα πρέπει νά είναι "περιωρισμένης άρμοδιότη

τος", δηλαδή νά εξ ε τάση μόνον τήν κατάστασιν των συνό

ρων πρός πληροφορίαν τοu ΟΗΕ. Μία εiλικρινής ί:κθεσις 

τής 'Επιτροπής πρός τόν ΟΗΕ μaς δίδει τήν δυνατότητα 

νά περιορίσωμεν τήν κρίσιν. 

>>Τά τής Συρίας είναι επανάληψις των δσων εγένοντο εν 

Αiγύπτφ. 

'Αβέρωφ: Ή 'Επιτροπή νά εξετάση μόνον τήν κατά

στασιν εiς τά σύνορα; 

Καρντέλλι: Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεία ι φαίνεται νά επι

διώκουν διεύρυνσιν τής άρμοδιότητος τής 'Επιτροπής . 

'Ημείς δέν θέλομεν νά διευρυνθή. 'Επρόκειτο νά επεκτεί

νουν τήν άρμοδιότητα τής 'Επιτροπής καί εiς ί:ρευναν επί 

των τουρκορωσικών συνόρων καί δέν γνωρίζει τις που θά 

ήδύνατο νά καταλήξη μία τοιαύτη ί:ρευνα. 'Εν Συρί~ οuδέν 

συμβαίνει, εiμή εiς τά σύνορα αuτής. 

Πρωθυπουργός: Θεωρείτε δτι ύπάρχει άπειλή μεταξύ 

Τουρκίας καί Συρίας ή εlναι προπαγάνδα καί ύπερβολαί; 

Καρντέλλι: Δέν πιστεύω δτι οί Τοuρκοι ήμποροuν νά 

διανοηθοuν νά επιχειρήσουν πόλεμον επιθετικόν. 'Η 

Τουρκία θέλει νά έπανακτήση τήν παλαιάν της θέσιν εiς 

τήν Μ. 'Ανατολήν. Τό δραμα τής 'Οθωμανικής Αύτοκρα

τορίας δέν έξέλιπεν παντελώς. Δέν άποκλείεται ή Τουρκία 

νά ενεργή διά τήν εξασφάλισιν προνομίων είς τήν Μ. 

'Ανατολήν. 'Η 'Αμερική δέν είναι σύμφωνος μέ τάς τουρ

κικάς άσκήσεις. 'Αγόμεθα νά πιστεύσωμεν δτι ή Τουρκία 

ενήργησεν αυτοβούλως πρός εξασφάλισιν θέσεων. 

'Αβέρωφ: 'Έχομεν άποδείξεις δτι ή 'Αμερική καλύ

πτει τήν Τουρκίαν δι' έγγυήσεων άλλά οuδόλως συμμετέ

χει εiς επιθετικάς σκέψεις (εάν ύπάρχουν τοιαuται). Πάν

τως ή 'Αμερική δέν έπιθυμεί τοιαύτην πολιτικήν. 

Πρωθυπουργός: Φρονείτε δτι τό Σύμφωνον Βαγδάτης 

διατηρεί τήν ίσχύν του; 

Καρντέλλι: 'Η κατάστασις είναι συνέπεια του Συμφώ

νου τής Βαγδάτης, δπερ άρχικώς συμπεριέλαβε ώρισμένας 

άραβικάς χώρας καί κατόπιν επεξετάθη διά τής συμμετο

χής καί άλλων μ ή άραβικών χωρών. 'Ο άρχικός σκοπός 

του ήτο ή διαίρεσις τών 'Αράβων, κατέληξεν δμως εiς τήν 

αϋξησιν τής άλληλεγγύης μεταξύ τών άραβικών Κρατών. 

Είναι δέ σήμερον όργανον, δι' ού επιδιώκεται ή έπέκτασις 

τής επιρροής των μεγάλων δυνάμεων. 

Πρωθυπουργός: Θεωρουμεν δτι τό Σύμφωνον Βαγδάτης 

εlναι όργανον άναστατώσεως Μ. 'Ανατολής. Ή άποκατά

στασις τής ένότητος τών 'Α ράβω ν δύναται νά έπαναφέρη 

τή ν δμαλότητα. Πιστεύομεν δ τι τά γεγονότα τής Συρίας θά 

ένισχύσουν τήν άραβικήν ένότητα. 'Η Τουρκοσυριακή 

κρίσις θά φέρη ϊσως καλόν άποτέλεσμα. 

Καρντέλλι: Αί πληροφορίαι μας συμφωνοuν . • Η κατά
στασις βαίνει πρός ένοποίησιν των' Αράβων λόγφ τοu φό

βου τής Τουρκίας . Νέος προσανατολισμός λαμβάνει χώ

ραν εiς Λίβανον. 'Ακόμη καί τό 'Ιράκ δέν μπορεί νά σταθή 

επί τών θέσεων τής Βαγδάτης . Τοuτο θά ήτο άριστον άποτέ

λεσμα τής κρίσεως. 

Πρωθυπουργός: Διατηρουντες φιλικάς σχέσεις μέ "Α

ραβας καί πρός έξασφάλισιν είρήνης άκολουθουμεν πολι

τικήν ένότητος του άραβικου κόσμου. 'Υπό τό πνευμα του

το προσεχωρήσαμε είς Δόγμα Άιζενχάουερ, δπερ, παρα

μερίζον Σύμφωνον Βαγδάτης, ού σκοπός εlναι ή διαίρεσις 

του άραβικου κόσμου, έπιδιώκει τήν ένότητα τών 'Α ράβω ν 

καί τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας των. 

Καρντέλλι: Διά τούς iδίους λόγους ετηρήσαμεν άρνη

τικήν στάσι ν. Νομίζομεν δτι τό Δόγμα · Αιζενχάουερ θά 
ί:χη άντίθετα άποτελέσματα καί θά επιφέρη όξυνσιν κατα

στάσεως. Τοuτο εξηγήσαμεν καί εiς τόν Λόυντ. Ούτος 

iσχυρίσθη δτι οuτε ή Ρωσία οϋτε ή 'Αμερική χρειάζονται 

πετρέλαιον, άντιθέτως ή 'Αγγλία ενδιαφέρεται ζωτικώς, 

άλλως θά καταστραφή. 

>>Είπαμε είς τόν Λόυντ δτι άντιλαμβανόμεθα τάς άνάγ

κας τής Μ. Βρετανίας . Τά ί:θνη τής Μ. 'Ανατολής εχουν 

συμφέρον νά διατηροuν στενάς σχέσεις μέ τήν Μ. Βρετα

νίαν καί νά εμπορεύωνται μετ' αuτής βάσει τής iσότητος, 
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<iλλά μόνον της iσότητος καί ισοτιμίας χωρίς ύπολείμματα 

aποικιοκρατίας . 

Πρωθυπουργός : Οί Άγγλογάλλοι ύποστηρίζουν δτι 

έάν τό Σουέζ περιέλθη ύπό τόν έλεγχον τής Ρωσίας, ή Εύ

ρώπη θά εύρεθή εiς λίαν δυσχερή θέσιν. Εϊχομεν τήν έλπί

δα δ τι ή παρέμβασις τής ·Αμερικής, fίτις δέν έχει άνάγκην 

πετρελαίων καί ό παραμερισμός τών Άγγλσγάλλων θά 

ήδύνατο νά έπιδράση άποτελεσματικώς έπί τής Μ. ·Α να

τολής. Τό Δόγμα · Αιζενχάουερ έξηγγέλθη μετά τήν κρίσιν 
τού Σουέζ. 'Επιστεύθη τότε δτι άπέβλεπεν εiς τήν άπσμά

κρυνσιν τών Δυνάμεων. Ή έξέλιξις δμως διέψευσεν τάς 

έλπίδας. Δέν έπέτυχε τόν σκοπόν πού άπεδίδαμε εiς αύτό. 

Διατηρσύμεν τήν έλπίδα δτι ή κρίσις τής Μ. 'Ανατολής θά 

ύπερπηδηθή καί δτι οί λαοί πού θέλουν νά προασπίσουν 

τήν άνεξαρτησίαν των θά έπιτύχουν τούτο. 

ιι 'Η πολιτική μας άποβλέπει: 

ιια) εiς τήν προστασίαν τής άνεξαρτησίας τών Άρά

βων, 

ιιβ) εiς τήν διαφύλαξιν τής εiρήνης, καί 

ιιγ) εiς τήν άνάπτυξιν τής οiκονομίας τών άραβικών 

χωρών μέ άνιδιοτελή βοήθειαν. 

Σχέσεις Γιουγκοσλαβίας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως 

ιιΚατόπιν συναντήσεως Κρούτσεφ-Πτο, τής δίκης τού 

Τζίλα καί άλλων γεγονότων, έδημισυργήθη έντύπωσις περί 

νέου προσανατολισμού τής γιουγκοσλαβικής πολιτικής. 

'Η έντύπωσις αίJτη έξακολουθεί νά ύπάρχη καί νά καλλι

εργήται. 

Καρντέλλι: 'Από τάς περυσινάς καί παρούσας συζητή

σεις μας καθίσταται εμφανής ή ούσία τών σχέσεών μας μέ 

τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. Αί καλαί σχέσεις μετ' αύτfjς εi

ναι aπαραίτητος διέξοδος τfjς πολιτικής μας. Πρέπει νά 

εμβαθύνωμεν εiς τήν ούσίαν τών πραγμάτων. Δέν θέλω νά 

επανέλθω εiς τά περυσινά περί εξελίξεως τfjς εσωτερικής 

καταστάσεως εν Ρωσίg. 'Η μέχρι τουδε εξέλιξις επεβεβαί

ωσεν τά δσα τότε συνεζητήσαμεν, ώς ή aπομάκρυνσις του 

Μολότωφ καί της όμάδος του. Ένισχύθησαν οϋτω οί <iν

τισταλινικοί. Δυνατόν νά εξακολουθήσουν αί αμφιταλαν

τεύσεις αύται. Σοβαρά δμως επιστροφή πρός τά όπίσω εi

ναι αδύνατος . 

»'Η ώς aνω εσωτερική εξέλιξις εχει εξωτερικάς εκδη

λώσεις . Πιστεύομεν δτι παρά όξείας φράσεις Ρώσων ήγε

των, ή πολιτική της Σοβιετικής 'Ενώσεως τείνει πρός συνύ

παρξιν. Δέν ήτο συμπτωματικόν δτι ή διαμάχη μεταξύ 

Κρουτσεφ-Μολότωφ διεξήγετο επί δύο τομέων: α) χαλά

ρωσις της διεθνους εντάσεως, β) aποκέντρωσις εσωτερική . 

))Αύτή ήτο ή συζήτησις ijτις ελαβε χώραν δταν <iπεμα

κρύνθη ό Μολότωφ καί οί aλλοι. 

))Κατά τόν τρόπον αύτόν Ι:δραιώθησαν αί σχέσεις μας 

μετά της Ρωσίας. Εϊμεθα πρωτίστως σοσιαλιστική χώρα 

καί ενεργός παράγων εiς τήν <iνάπτυξιν του σοσιαλισμου. 

Δέν εχει τήν iδίαν σημασίαν έάν ό σοσιαλισμός <iκολουθή

ση σταλινικήν η aλλην γραμμή ν. Δέν εiναι θεωρητικόν δι' 

ήμaς ζήτημα <iλλά ζωτικόν, διότι επικράτησις σταλινικών 

θά εσήμαινεν μεγαλύτερον κίνδυνον aπό αύτόν τουτον του 

Στάλιν, διότι ό Στάλιν ήτο aρκετά iσχυρός χαρακτήρ διά 

νά <iνέχεται τήν iδέαν δτι είμεθα παρά τό πλευρόν του καί 

οχι ύπ' αύτόν, αλλά οί σταλινικοί δέν θά ήδύναντο νά 

ύποφέρουν τουτο. 'Η πορεία του Κρουτσεφ είναι δι' ήμάς 

ζήτημα ανεξαρτησίας καί εiρήνης εiς τήν Βαλκανικήν γε

νικώς. 

)) Ή βελτίωσις τών σχέσεών μας πρός τήν Ρωσία ν βαί
νει πρός τήν διασφάλισιν της εiρήνης τών χωρών της Βαλ

κανικής (καί τfjς 'Ελλάδος) . Δέν είμεθα μέλη συνασπισμου 

καί οuτε θέλομεν νά περιληφθώμεν εiς συνασπισμόν. Δυνά

μεθα ώς εκ τούτου νά συμβάλωμεν εiς τήν δημιουργίαν 

κλίματος καλλιτέρας κατανοήσεως μεταξύ 'Ανατολής καί 

Δύσεως. 

))Διά νά Ι:πιτύχωμεν τουτο εiναι aπαραίτητον νά είμεθα 

φίλοι μέ <iμφοτέρους. Καλλίτερον εiναι νά εξακολουθώμεν 

νά Ι:ργαζώμεθα ύπό αύτό τό πνευμα . 

)) 'Εφ' δσον είναι γεγονός δτι τό ΚΚΡ ήγείται της Σοβι
ετικής 'Ενώσεως, πρέπει νά συνεργασθώμεν μέ αύτό. 'Η 

βάσις της πολιτικής μας εiναι σαφής: 'Η δήλωσις του Βε

λιγραδίου πού ύπεγράφη μέ τούς Ρώσους καί ή δήλωσις 

τfjς Μόσχας. 'Η συνάντησις της Ρουμανίας συνεζητήθη 

πολύ, γεγονός δπερ δεικνύει δτι αί δύο αύται εκδηλώσεις 

επανέκτησαν εκ νέου τήν σημασίαν των. 

))Λόγω τών γεγονότων τfjς Ούγγαρίας εiχεν <iνατραπfi ή 

aρχή τfjς iσότητος, της μή επεμβάσεως καί τfjς ανεξαρτή

του σοσιαλιστικής αναπτύξεως. Οί Σοβιετικοί ήγήτορες 

απεδέχθησαν τήν γραμμήν τών δηλώσεων, δτι δηλαδή ή 

Γιουγκοσλαβία δέν θέλει <iπαρνηθfi τήν πολιτικήν ανε

ξαρτησίας καί κατά τήν συνεργασίαν μετ' αύτfjς πρέπει νά 

ληφθfi αϋτη ώς εχει. 

))Τό θεωρουμεν Ι:πιτυχίαν. ·Επίτευγμα δι' ήμaς καί διά 

τήν εiρήνην. Πιστεύομεν καί θέλομεν νά τονίσωμεν δτι aν 

μία χώρα θέλη νά μείνη ανεξάρτητος θά τό κατορθώση. 

Θέλομεν νά Ι:ξακολουθήσωμεν <iναπτύσσοντες τάς σχέσεις 

μας μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν Ι:πί τών βάσεων τούτων . 

Ούδέποτε δμως θά περιληφθώμεν εiς block η είδος Com
mίnform. Δέν δυνάμεθα ν' <iπαρνηθώμεν τήν πολιτικήν 

μας, διότι ή κριτική τfjς Δύσεως εναντι τfjς Γιουγκοσλαβί

ας κατευθύνεται Ι:ναντίον της ανεξαρτήτου πολιτικής τfjς 

Γιουγκοσλαβίας καί aποβλέπει εiς τήν εiσδοχήν της εiς 

συνασπισμόν καί συγκεκριμένως εiς τό ΝΑΤΟ. 

))Συνεργαζόμεθα μέ τήν 'Ελλάδα, καί δι' αύτfjς μέ τό 

ΝΑΤΟ, χωρίς νά είμεθα καί ήμείς μέλη τούτου . 

Πρωθυπουργός : Ή βάσις τής συνεργασίας καί τής 

συμφ~νίας μεταξύ τών δύο χωρών δέν ύπάρχει λόγος νά 

μεταβληθή. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

«'Ο κ. πρωθυπουργός τονίζει τήν ίκανοποίησιν τfjς 

κοινής γνώμης /:κ τών σχετικών Ι:κδηλώσων (κείμενα προ

πόσεων κ.λ.π . ), f\ν εκφράζει ό σημερινός πρωινός τύπος 

καί Ι:ξαίρει τήν σημασίαν τfjς κοινής γνώμης /:ν ' Ελλάδι. 

))'Έπονται φιλοφρονήσεις περί αύθορμήτων αΙσθημά

των φιλίας, f\ν τρέφουν οί λαοί τών δύο χωρών . 

)), Ακολουθουν αμοιβαίοι επαινοι τών πρεσβευτών κ. κ. 
Παβίτσεβιτς καί Τσακαλώτου. 

Τριμερές Σύμφωνον 

)) 'Ο κ. πρωθυπουργός προτείνει νά Ι:ξετασθfi ή σημερι-
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νή βάσις του Τριμερους Συμφώνου . ' Αναπτύσσει δτι ή Β. 

Κυβέρνησις λυπείται διότι ή Τριμερής Ί']τόνησε μερικώς . 

Δέν είναι δμως ύπεύθυνος διά τουτο ή 'Ελλάς . 'Η οξεία 

άντίθεσις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας /;πί βασικου θέ

ματος, εχοντος σχέσιν πρός τό πνευμα καί τόν σκοπόν τής 

συμμαχίας, καθιστά ύποκρισίαν τήν προσποίησιν δτι, τήν 

στιγμήν ταύτην, ύφίσταται φιλία καί λειτουργεί συμμαχία 

μέ τήν Τουρκίαν . Ή 'Ελλάς /;κτιμii τήν σημασίαν του 

Τριμερους. ·Επιθυμεί νά άποκαταστήση τήν πλήρη iσχύν 

καί λειτουργίαν αuτου . Τουτο δμως δέν tξαρτiiται άπό τήν 

'Ελλάδα άλλ • από τούς Τούρκους, τοσούτφ μiiλλον καθ· 
δσον εiς τό ζήτημα τό όποίον μiiς χωρίζει, προτείνομεν 

πάντοτε νά ληφθή ύπ' δψιν ή προστασία τών τουρκικών 

συμφερόντων . 

ιι 'Άν, συνέχισεν ό κ. πρωθυπουργός , έζητήσαμεν ίκα

νοποίησιν τού αlτήματος τών Κυπρίων άyνοούντες τά 

συμφέροντα τής Τουρκίας, θά ήδύνατο νά δικαιολοyηθή ή 

τουρκική στάσις. 

»Οι' Τούρκοι προβάλλουν ζητήματα: I) μειονότητος, 2) 
άσφαλείας, 3) προστασίάς έμπορικών συναλλαγών. 'Η 
'Ελλάς προσφέρει συvταyματικάς καί διεθνείς έyyυήσεις 

διά τάς μειονότητας, τάς πρώτας δέ ηύξημένας πέραν τού 

συνήθους μειονοτικού καθεστώτος, μέ συμμετοχή ν εlς τήν 

διοίκησιν κ. τ.λ. Ώς πρός το ζήτημα τής άσφαλείας, έφ' 

δσον ή 'Ελλάς συνδέεται μέ τήν Τουρκία ν διά διπλής συμ

μαχίας, διερωτάται πώς δύναται νά θεωρηθή δτι ή έκπλή

ρωσις τού αlτήματος τών Κυπρίων θά ήπείλει τήν άσφά

λειαν τής Τουρκίας. 

»Παρά ταύτα, ε!μεθα πρόθυμοι νά έξετάσωμεν προτά

σεις τής Τουρκίας δι ' άλλα μέτρα καί έyyυήσεις έπί τού 
θέματος αύτού τής άσφαλείας. 

ιι Ώς πρός τό ζήτημα τών οίκο νομικών καί έμπορικών 

συμφερόντων προσφέρομεν εlς τήν Τουρκίαν έλευθέρους 

λιμένας καί εlδικόν τελωνειακόν καθεστώς. 

ιιΣυνεχίζων ό κ. πρωθυπουργός τονίζει δτι θέλει νά 

γνωρίζη ή Γιουγκοσλαβία δτι ή Τουρκία εύρίσκεται απο

λύτως /;ν άδίκφ καί είναι ύπεύθυνα; διά τήν δημιουργη

θείσαν οξύτητα. 

ιι ' Η 'Ελλάς /;πιθυμεί τήν άποκατάστασιν τών συμμαχι

κών σχέσεων . Είναι δμως ύποχρεωμένη νά παραμείνη εiς 

τήν θέσιν της, άφήνουσα τό σκέλος αuτό του Τριμερους εiς 

νεκρόν σημείον, μέ τήν ελπίδα αυτομάτου άναβιώσεως αu

του εάν διευθετηθή τό Κυπριακόν. 'Αντιθέτως, μία πρόω

ρος προσπάθεια άναβιώσεως τής έλληνοτουρκικής συμμα

χίας θά Ί']πείλει, λόγω τής τουρκικής άδιαλλαξίας, νά /;πιφέ

ρη τήν διάλυσιν του Τριμερους . 

ιιΠεραιτέρω ό κ . πρωθυπουργός /;τόνισεν δτι οί Τουρ

κοι δέν περιορίζονται εiς ύποστήριξιν τών άπόψεών των 

άλλά προκαλουν καί ύβρίζουν . 'Ημείς άποφεύyομεν νά 

άπαντώμεν εlς τάς προκλήσεις καί τάς vβρεις, Ι να μ ή αύξή

σωμεν τήν οξύτητα. 

ιι' Ο κ . • Αβέρωφ χαρακτηρίζει τήν τουρκική ν διαγωγήν 
ώς τρόπον "σουλτανικόν". 

ιι' Ο κ. πρωθυπουργός συνοψίζων, λέγει δτι . θέλει νά 

πείση τόν κ . Καρντέλλι περί τής ύπομονής τής 'Ελλάδος 

πρός διάσωσιν Τριμερους . 

ιι' Η θέσις τής ' Ελλάδος εναντι του Τριμερους είναι ή 

έξή ς : 

· ιια) Τό Σύμφωνον έξακολουθεί νά tχη πλήρη lσχύν με-

ταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας. 

ιιβ) Παραμένει εlς νεκρό ν σημείον ώς πρός τήν Τουρκί

αν. 

ι> ' Επιδίωξίς μας είναι νά άποκαταστήσωμεν τήν πλήρη 

αύτού λειτουργία ν, έφ · δσον ή Τουρκία μiiς διευκολύνει 
εlς τούτο. 

ιι : Ο κ. Καρντέλλι εκφράζει άπόλυτον συμφωνίαν ώς 

πρός τήν έλληνικήν εκτίμησιν τής παρούσης καi:αστάσεως 
Τριμερους καί προοπτικής /;ξελίξεως ταύτης. "Κατανοου

μεν, είπεν, τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν εiς τάς προσπαθείας 

αuτής καί συμφωνουμεν δτι θά ήτο ύποκρισία νά γίνεται 

λόγος περί ύπάρξεως έλληνοτουρκικής συμμαχίας" . 

ιι ' Ως πρός τό Κυπριακόν, είναι γνωστή ή στάσις τής 

Γιουγκοσλαβίας . 

Κυπριακόν 

ιιΣυμμεριζόμεθα άπόλυτα τόν πόθον αuτοδιαθέσεως του 

κυπριακου λαου καί συμφωνουμεν ώς πρός τήν θέσιν τής 

'Ελλάδος /;ν σχέσει πρός τήν ύποστήριξιν του πόθου τού

του . 'Η Γιουγκοσλαβία, συνέχισεν ό κ . Καρντέλλι, θά 

έξακολουθήση ύποστηρίζουσα τήν θέσιν ταύτην. Φρονεί 

δμως δτι εuνοϊκωτέρα γιουγκοσλαβική στάσις /;πί του θέ

ματος, δηλαδή ή πρότασις συγκεκριμένου σχεδίου επιλύ

σεως του ζητήματος, δέν θά ήτο οοφέλιμος. 

ιι'Υποστηρίζομεν, είπεν, τήν άρχήν τής αuτοδιαθέσε

ως, ώς καί πiiσαν /;νέργειαν τής Β . Κυβερνήσεως πρός τήν 

κατεύθυνσιν ταύτην. 

ιιΠεραιτέρω, ό κ. Καρντέλλι επεξηγεί, δτι τό "κοιντϊ 
συναινέσει" τής χθεσινής προπόσεως ύπενόει κοινήν συ

ναίνεσιν μεταξύ ' Αγγλίας καί ' Ελλάδος. 

ιιΔιά τουρκική ν μειονότητα Κύπρου, τό ζήτημα δέον νά 

λυθή δπως δλα τά ζητήματα μειονοτήτων. 

ιι ' Εννοουμεν έλληνικήν στάσι ν έπί θέματος α ότου, fiτις 

δίδει δυνατότητας δημοκρατικής λύσεως Κυπριακου, συμ

φώνως πρός τά συμφέροντα καί αuτής τής Τουρκίας . 

ιιΣυνοψίζων ό κ . Καρντέλλι, διεβεβαίωσεν δτι οuδόλως 

μετεβλήθη (ώς tλέχθη) ή εναντι του Κυπριακου στάσις τής 

Γιουγκοσλαβίας. ' Αντιθέτως /;νισχύθη αϋτη . "Θά συνεν

νοούμεθα", είπεν, "/;φεξής, ϊνα ϊδωμεν τί δυνάμεθα νά πρά

ξωμεν" . 

Τουρκική Πολιτική /;ν Μέσ1J 'Ανατολτϊ 

ιιΠεραιτέρω, ό κ. Καρντέλλι είπεν δτι "καίτοι ή έλλη

νοτουρκική διένεξις είναι ό κυριώτερος παράγων τής νε

κρώσεως του Τριμερους, ύπάρχουν καί aλλαι αίτίαι τής 

νεκρώσεως ταύτης" . 

ιιΊδίq ή στάσις τής Τουρκίας /;ν Μ. 'Ανατολ1j . Τήν 

στάσι ν ταύτην δέν ύποστηρίζουν οϋτε ή 'Ελλάς οϋτε ή 

Γιουγκοσλαβία, οuδέ είναι συμφέρον των νά τήν ύποστη

ρίξουν. "Αν tξακολουθήση, δέν θά είναι δυνατή ή άναβίω

σις του Τριμερους. 

ιιΤήν Γιουγκοσλαβίαν άνησυχουν /;πίσης αί τουρκικαί 

άπόψεις έπί του Τριμερους, ώς tξεδηλώθησαν κατά τήν 

πρώτην φάσιν αuτου, δηλαδή πρό τής οξύνσεως τών ελλη

νοτουρκικών σχέσεων. 

ιιΠράγματι, /;νώ αί σχέσεις 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλα

βίας δέν περιωρίζοντο είς τόν στρατιωτικόν τομέα, άλλ' 

/;πεξετείνοντο είς τά οικονομικά, μορφωτικά καί aλλα πε-
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δία, αί σχέσεις μέ τήν Τουρκίαν ήσαν aποκλειστικώς 

στρατιωτικαί. 

»Τώρα, ή γενική κατάστασις aρχίζει νά μεταβάλλεται· 

aπό τόν ψυχρόν πόλεμον πηγαίνομεν πρός τήν ϋφεσιν. 

»Σκοπός μας εlναι νά ένισχύσωμεν τήν ϋφεσιν, νά έπι

διώξωμεν τήν σταθερότητα καί οχι νά έπιδείξωμεν {σχύν. 

»Τουτο βεβαίως δέν σημαίνει ιiφοπλισμόν η μείωσιν 

τής ιiμύνης μας. 

»' Εξηγήσαμεν τά aνωτέρω είς τούς Τούρκους, οϊτινες 
τά ήρμήνευσαν ώς άποχώρησίν μας aπό τό Τριμερές. 

»Πιστεύομεν δτι ή Τουρκία εlχε σκοπόν νά έκμεταλ

λευθή τό Τριμερές ώς Όργανον διά τήν πολιτικήν της. 

»'Η Τουρκία φαίνεται νά έπιθυμή τήν αναταραχή ν 

πρός έπιτυχίαν τών σκοπών της. 

»Δυσηρεστήθη άπό τήν κατάπαυσιν του ψυχρου πολέ

μου, διότι ή αϋξησις τής έντάσεως εlναι πρός τό συμφέρον 

τής πολιτικής της έν Μ. 'Ανατολtj. 

»Δέν πιστεύ(ι>, εlπεν δ κ. Καρτέλλι, δτι οί Τουρκοι έπι

θυμουν πόλεμον, άλλά πιστεύω δτι aρέσκονται ε{ς τήν κα

τάστασιν τής έντάσεως. 

»Συμφωνουμεν δτι τό Κυπριακόν άποτελεί σήμερον έμ

πόδιον είς τήν ιiναβίωσιν του Τριμερους καί δτι μία πρόω

ρος προσπάθεια άναβιώσεως αυτου θά κατέληγεν εiς νέαν 

οξυνσιν τής διενέξεως. 

»Κατά ταυτα, σκόπιμον θά ήτο νά άφεθή δ χρόνος νά 

έπιλύση τό πρόβλημα, φρονουμεν δμως δτι ή λύσις θά έπι

τευχθή διά τής έπιλύσεως τών ζητημάτων τής Μ. 'Ανατο

λής. 

>>' Επιθυμουμεν, συνέχισεν δ κ. Καρντέλλι, νά διατηρή
σωμεν τάς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκίαν δσον δυνατόν 

καλλιτέρας, οχι δμως καί έπί ζημί~ των έλληνικών συμφε

ρόντων. 

»Θά διατηρήσωμεν έπαφήν μέ τήν Τουρκίαν έν οψει 

μελλοντικών καλλιτέρων έξελίξεων καί θά προσπαθήσω

μεν νά έπηρεάσωμεν κατά τό δυνατόν τήν τουρκικήν Κυ

βέρνησιν. 

»Εiς τό σημείον τουτο συζητείται έπιστολή τίτο-Μπα

γιάρ (Αϋγουστος 1956), καθ' ήν έξεφράσθη ύπό Τούρκων 
γνώμη δτι αν έξασθενήσουν αί στρατιωτικαί σχέσεις, ου

δέν θά μείνη aπό τό Τριμερές. Τήν γνώμην ταύτην έξέφρα

σεν aπεριφράστως καί δ κ. Μεντερές ε{ς πρόποσίν του. 

»'Ο κ . Καρντέλλι, καταλήγων, έξαίρει έλληνογιουγ

κοσλαβικήν συνεργασίαν, ήν χαρακτηρίζει ώς καρπόν πα

λαιάς παραδόσεως φιλίας ε{ς τήν σύσφιγξιν τής δποίας συ

νετέλεσε τό Τριμερές. 

»Εiς τήν πραγματικότητα, κατέληξεν, τό Σύμφωνον εΙ

ναι σήμερον καθαρώς έλληνογιουγκοσλαβικόν . 

»'Ο κ. πρωθυπουργός έρωτα ποία πρακτικά μέτρα θά 

l']δύναντο, κατά τήν γνώμην του κ. Καρντέλλι, νά έφαρμο

σθουν ϊνα έπαναφέρουν Τουρκίαν ε{ς όρθόν δρόμον. 

»'Ο κ. Καρντέλλι άπαντα δτι ώς τοιαυτα βλέπει συνο

μιλίας καί προσπάθειαν νά πεισθή ή Τουρκία. Τήν μέθοδον 

ταύτην μεταχειρίζεται ή Γιουγκοσλαβία δσάκις εχει έπα

φάς μέ τούς Τούρκους. 

»Τό αυτό πράττει ή Γιουγκοσλαβία μέ τούς v Αγγλους 

καί τούς 'Αμερικανούς, οϊτινες εχουν τόν κυριώτερον ρό

λον, διότι έκ τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

έξαρτάται ή μεταβολή τής καταστάσεως έν Μ. 'Ανατολίj. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι, διά νά ιiλλάξουν τά 

πράγματα, πρέπει αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι νά άντιληφθουν 

δτι ή Τουρκία δέν εlναι χρήσιμος παράγων διά τήν πολιτι

κήν τής 'Αμερικής έν Μ. 'Ανατολίj. 

Μέτρα περιορισμου τουρκικών ένεργειών 

έν Μέστι 'ΑνατολΌ 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ προσθέτει δτι, άντιθέτως, αϋτη διεγεί

ρει ιiντιπαθείας. 

».ο κ. πρωθυπουργός, συνεχίζων, αναπτύσσει δτι ή 

Τουρκία έδημιούργησε τήν έντύπωσιν δτι εlναι στυλοβά

της τής δυτικής πολιτικής έν Μ. 'Ανατολίj. Οί v Αραβες 

τρέφουν δυσπιστίαν καί μίσος εναντι τής Τουρκίας. 

» v Α ν οί "Αραβες έξεδήλουν σαφώς aνωτέρω συναισθή

ματα, αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι θά έπείθοντο. Αυτός θά ήτο 

πρακτικός τρόπος περιορισμου τών ένεργειών τής Τουρκί

ας. 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ ύποδεικνύει δτι τό άνωτέρω προσφέρει 

εδαφος συγκεκριμένης καί συντονισμένης κοινής έλληνο

γιουγκοσλαβικής ένεργείας διά τής διπλωματικής δδου. 

»'Ο κ. Καρντέλλι έπιδοκιμάζει τήν ώς ανω σκέψιν καί 

προσθέτει δτι ώριμάζουν αί προϋποθέσεις τής διπλωματι

κής ταύτης ένεργείας. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ή δημιουργηθείσα ύπό 

τής Τουρκίας έντύπωσις δτι δύναται νά διαδραματίση ση

μαντικόν ρόλ6ν παρασύρει τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ε{ς 

ένεργείας καί σκέψεις έπικινδύνους, αναφέρει δέ σχετικώς 

τήν μετάβασιν του κ. Χέντερσον είς Κωνσταντινούπολιν. 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ ύποδεικνύει τ~ ν άνάγκην δπως, κατό
πιν μελέτης του θέματος ύπό των διπλωματικών ύπηρεσιών 

τών δύο χωρών, ιiναληφθή, έμπιστευτικώς, συντονισμένη 

δράσις αυτών πρός έξυπηρέτησιν τής είρήνης έν Μ. 'Ανα

τολtj. 

»' Αναφέρει δτι συνωμίλησε σχετικώς μέ τόν ύπουργόν 
'Εξωτερικών του Λιβάνου καί διατυπώνει τήν γνώμη ν δτι 

δ τελευταίος θά έπείθετο, αν ηκουε τάς αυτάς aπόψεις δια

τυπουμένας καί aπό γιουγκοσλαβικής πλευράς. 

» Ό κ. πρωθυπουργός διευκρινίζει δτι, χωρίς νά εχη 
τουτο μορφήν έχθρικής ένεργείας κατά τής Τουρκίας, 

άπαιτείται νά διαπιστωθή δτι ή πολιτική καί αί φιλοδοξίαι 

τών Τούρκων προκαλουν άνωμαλίαν. 

»Πρός τόν σκοπόν αυτόν, θά εδει νά ένθαρρυνθή σχετι

κή έκδήλωσις των aραβικών χωρών. 

»'Ο κ. Καρντέλλι συμφωνεί καί προσθέτει δτι τά aπο

τελέσματα μιας τοιαύτης aραβικής ένεργείας θά ιiπεδεικνύ

οντο ευεργετικά ου μόνον διά τό αμεσον μέλλον άλλά καί 

διά τό άπώτερον διότι, δι' αυτής, ουσιωδώς θά προωθείτο 

μία σταθερωτέρα ενωσις των 'Αράβων. 

»Ό στρατάρχης τίτο, λέγει, θά έπισκεφθή τήν Συρίαν 

καί τόν Λίβανον περί τά τέλη προσεχους Νοεμβρίου η aρ

χάς Δεκεμβρίου καί θά l']δύνατο τότε νά έπωφεληθή τής 

ευκαιρίας ϊνα ένεργήση σχετικώς. 

».ο κ. πρωθυπουργός αναφέρει δτι μετά δύο έβδομάδας 

αναμένεται ένταυθα δ κ. Σαμούν πρός τόν δποίον θά γίνη 

σχετικός λόγος . 'Οπωσδήποτε δέν πρέπει νά δοθή ε{ς τούς 

v Αραβας ή έντύπωσις δτι αί γενόμενα ι πρός αυτούς είσηγή

σεις δέον νά ιiποδοθουν ε{ς τήν ύφισταμένην έλληνοτουρ

κικήν aντίθεσιν. Δι' αυτόν τόν λόγον, χρήσιμον εlναι ή 

είσ,ήγησις νά μή προέλθη μόνον aπό έλληνικής πλευράς. 

Συvεστήσαμεv εiς τούς 'Αμερικανούς, συνεχίζει δ κ. πρω-
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θυπουργός, νά μ ή παρασυρθοίιν άπό τούς Τούρκους. 'Αλλ ' 
ή lδική μας μόνον σύστασις δέν άρκεί καί πρέπει νά ενι

σχυθή καί άπό τούς v Αραβας. 

»Εiς τό σημείον αότό aνταλλάσσεται μεταξύ κ . πρωθυ

πουργου καί κ. Καρντέλλι ή έξής στιχομυθία: 

Πρωθυπουργός : Π θά έκάμνατε aν ή Τουρκία άπεδύετο 

εlς πόλεμον εν ΜέσΙJ Ά νατολfl; 

Καρντέλλι: Τό πιστεύετε δυνατόν; 

Πρωθυπουργός: Οί πόλεμοι άρχίζουν ενίοτε άπό παρε

ξηγήσεις καί "μπλόφας" καί όχι άπό ένσυνείδητον πρόθε

σιν. 

Καρντέλλι: Πρέπει νά προλάβωμεν τοιούτους κινδύ

νους. 

Πρωθυπουργός: 'Αποκλείω τό ένδεχόμενον τοιαύτης 

περιπτώσεως, άλλ, aν, παρ, όλα τaίιτα, έκραγή πόλεμος, 

πρέπει νά συσκεφθώμεν. 

Καρντέλλι: τί πληροφορίας εχετε περί Μ. 'Ανατολής; 

Πρωθυπουργός: Οί Σύριοι λέγουν ότι οί Τοίιρκοι εκι

νητοποίησαν εlς τά σύνορά των ες ή έννέα μεραρχίας. 

'Αβέρωφ: 'Ακριβέστερος εiναι δ aριθμός εξ. 

Πρωθυπουργός: 'Αμφισβητείται τό ύψος τώνδυνάμεων 

καί ό σκοπός τών συγκεντρώσεων. Οί Τοίιρκοι θέλουν νά 

έμφανίσουν ταύτας ώς γυμνάσια άλλ' ούδείς παραδέχεται 

τοίιτο. 'Ισχυρίζονται, επίσης, ότι τό εύρισκόμενον εlς τήν 

Συρίαν πολεμικόν ύλικόν ύπερβαίνει τάς άνάγκας τής χώ

ρας ταύτης καί ότι ή τελευταία πρόκειται νά χρησιμοποιη

θή ώς ρωσική βάσις. 

'Ο κ. Καρντέλλι πιστεύει δτι ή στάσις τής Τουρκίας 

aποσκοπεί εις τό νά έπηρεάση τήν έσωτερικήν έν Συρί~ 

κατάστασιν καί δέν σημαίνει πραγματικήν πρόθεσιν επιθέ

σεως. Τοιουτον ένδεχόμενον πολεμικής ένεργείας τής 

Τουρκίας ή καί τής Συρίας θά ανέκυπτε μόνον εις περίπτω

σιν καθ' ijν δ εlς έκτων δύο μεγάλων συνασπισμών aπεφά

σιζε γενικόν πόλεμον. 'Οπωσδήποτε δέν δύναται νά άγνο

ηθή καί δ κίνδυνος δημιουργίας περιπλοκών άπό "άσκή

σεις", οlαι αί διεξαγόμεναι σήμερον ύπό του τουρκικου 

στρατου. 'Εν Τουρκί~ είχε προετοιμασθή "Συριακή Κυ

βέρνησις". n Αν ή έπέμβασις έπεκταθή, τό πράγμα ~ά κα

ταστή λίαν έπικίνδυνον. 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ έρωτα τόν κ. Καρντέλλι εάν νομίζη δτι 

τά έσωτερικά τής Συρίας δύνανται νά προκαλέσουν έπεμβά

σεις των μεγάλων δυνάμεων. 

»'Ο κ . Καρντέλλι άπαντα δτι έμφύλιος πόλεμος έν Συ

ρί~ θά dπετέλει σοβαρώτατον γεγονός, ένώπιον του όποίου 

οί Μεγάλοι δέν θά εμενον dδρανείς. 

»Εiς τήν νέαν έρώτησιν του κ. 'Αβέρωφ περί ένδεχομέ

νων εόρυτέρων άντικτύπων μιας έπαναστάσεως έν Συρί~, δ 

κ. Καρντέλλι άπαντα δτι τό πράγμα θά ήτο εις Ciκρον έπι

κίνδυνον. Ήδη ύπάρχουν έν Συρί~ αιγυπτιακαί δυνάμεις. 

Αύται δέν μετέβησαν βεβαίως έκεί ϊνα πολεμήσουν κατά 

τής Τουρκίας άλλά διά νά ύποστηρίξουν τήν συριακήν 

Κυβέρνησιν εις τό έσωτερικόν μέτωπον. 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ συμφωνεί μετά του κ. Καρντέλλι ώς 

πρός τόν σκοπόν τής aποστολής εις Συρίαν τών αιγυπτια

κών δυνάμεων καί αναφέρει σχετικώς ciρθρον του Lipman 
περί έσωτερικών διαφωνιών έν Συρί~. 

»'Ο κ. Καρντέλλι προσθέτει δτι έμφύλιος πόλεμος έν 

Συρί~ θά παρέσυρε τήν Αίγυπτον, κατόπιν δέ και Ciλλας 

χώρας. Δι' αότόν τόν λόγον ή 'Επιτροπή Έρεύνης των 

'Ηνωμένων 'Εθνών πρέπει νά παραμείνη άπλώς συνορια

κή, καλόν δέ θά ήτο νά ύποστηρίξη δ ΟΗΕ τήν συριακήν 

Κυβέρνησιν πρός aποφυγήν ξένων έπεμβάσεων. 'Εσωτε

ρική αναταραχή, καταλήγει δ κ. Καρντέλλι, θά έπέφερε 

παγκόσμιον τοιαύτην. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός δέν θεωρεί dπίθανον έσωτερικήν 

άναταραχήν έν Συρί~, λόγω τής διαιρέσεως τής χώρας εις 

δύο παρατάξεις . Τά τής διαιρέσεως ταύτης, λέγει δ κ. πρω

θυπουργός, γνωρίζω άπό τόν πρόεδρον Νάσερ, όστις μοίι 

έξήγησεν ότι ή μία παράταξις περιλαμβάνει τούς μεγαλο

κτηματίας ή δέ άλλη τούς προοδευτικούς. ·Η Κυβέρνησις, 

ή όποία σήμερον στηρίζεται εlς τούς τελευταίους, άμυνομέ

νη, εlναι ύποχρεωμένη νά δεχθή πάσαν ύποστήριξιν όθεν

δήποτε προερχομένη ν, περιλαμβανομένης καί τής Ρωσίας. 

Πρότασις Στόικα 

»'Ο κ. Καρντέλλι, αναφερόμενος εις τήν πρότασιν του 

Ρουμάνου πρωθυπουργου περί Βαλκανικής Διασκέψεως, 

άναφέρει δτι οί Ρουμάνοι εΙχον ζητήσει τάς γιουγκοσλα

βικάς aπόψεις προτου εκδώσουν τήν γνωστήν έπιστολήν, 

έβεβαίωσαν δέ τότε δτι μέ οόδένα Ciλλον ε{χον συνεννοη

θή, πράγμα τό δποίον δ κ. Καρντέλλι θεωρεί άληθές. 'Η 

γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις άπήντησεν δτι θεωρεί τήν 

ιδέαν ώς θετικήν . Πράγματι, λέγει δ κ. Καρντέλλι, ή πρω

τοβουλία αϋτη εύρίσκεται έντός τών πλαισίων τής πολιτι

κής μας καί είναι aξία ύποστηρίξεως. 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ fιρώτησεν Ciν εις τούς Γιουγκοσλάβους 

άρμοδίους έλέχθη ή dφέθη νά νοηθή δτι ή ρουμανική πρό

τασις προεκλήθη, κατά τινα τρόπον, aπό τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν ή aπό 'Έλληνας τινας. 

>>'Ο κ. Καρντέλλι, δεικνύων dπορίαν διά τήν έρώτησιν, 

άπήντησεν δτι ουδενός είδους σχετικός ύπαινιγμός έγένε

το. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι έλέχθη δτι ή ρουμανική 

πρωτοβουλία συνεζητήθη κατά τήν σύναντησιν τίτο-Κρου

τσεφ. 

>>'Ο κ. Καρντέλλι διαβεβαιοί δτι κατά τήν συνάντησιν 

ταύτη ν ουδείς λόγος έγένετο πρός τόν τίτο οϋτε έκ μέρους 

Ρωσίας οϋτε έκ μέρους Ρουμάνων ιθυνόντων. Προσθέτει 

δτι "Ρουμάνοι τό έσκέφθησαν άργότερα". n Αν η ρώτησαν 

τούς Ρώσους, δέν τό γνωρίζομεν. Δέν dλλάζει Ciλλωστε τήν 

κατάστασιν. 'Ασφαλώς οί Ρώσοι συνεφώνησαν ή πρίν ή 

μετά. 'Οπωσδήποτε, πρόκειται περί πρωτοβουλίας εόνοού

σης τήν ειρηνικήν συνεργασίαν εις τήν Βαλκανικήν. 

'Ημείς κατεστήσαμεν σαφές δτι θά ύποστηρίξωμεν μέν 

τήν ρουμανική ν ένέργειαν άλλ' δτι αϋτη δέν θά είχεν άξί

αν Ciν δέν συμμετείχαν οί 'Έλληνες καί οί Τουρκοι. Διά 

τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν (μή συμμετοχής 'Ελλά

δος καί Τουρκίας) ουδεμίαν πρότασιν μaς εκαμαν οί Ρου

μάνοι. Πιστεύουσα δτι πάσα ένέργεια ύποβοηθουσα τήν 

βελτίωσιν των σχέσεων εΙναι α':ιφέλιμος, ή γιουγκοσλαβική 

Κυβέρνησις άπήντησεν δτι ύποστηρίζει τήν πρωτοβουλί-
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αν, μέ τήν έλπίδα δτι θά ύπεβοηθείτο οϋτω ή άνάπτυξις 

διμερών σχέσεων καί, κατ' άκολουθίαν, ή έδραrωσις τής 

εiρήνης εiς τήν Βαλκανικήν. Τήν στάσι ν ταύτη ν θά έξακο

λουθήση ύποστηρίζουσα καί μελλοντικώς καί θά ύποστη

ρίζη πασαν κίνησιν τείνουσαν πρός τόν σκοπόν αότόν . 

'Αφ' έτέρου δμως, δέν θά μετείχομεν συσκέψεως έξ ή ς θά 

άπουσίαζον ή Έλλάς καί ή Τουρκία . Έκτιμώμεν τήν έλ

ληνικήν άπάντησιν, οόδέποτε δέ διενοήθημεν να πιέσω

μεν τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ώς άνεγράφη εiς τόν τύ

πον. Καί οί Ρουμάνοι είναι ίκανοποιημένοι έκ τής aπαντή

σεως τούτης καί τήν θεωροϋν ώς ενδειξιν βελτιώσεως τοϋ 

μέχρι τοϋδε κλίματος. 

»'Ο πρωθυπουργός έρωτα τόν κ. Καρντέλλι πώς εξελί

χθησαν αί σχέσεις τής Γιουγκοσλαβίας μετά τής Βουλ γα

ρίας καί τής 'Αλβανίας μετά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον , 

όπότε έπεκράτει δυσπιστία πρός αότάς. 

)) 'Ο κ. Καρντέλλι άπαντα δτι ή εκτοτε έξέλιξις δέν 

ύπήρξεν εόνοϊκή, iδίq. καθ' δσον άφορα τήν 'Αλβανίαν. 

'Ο 'Εμβέρ Χότζα εξακολουθεί νά ύβρίζη τούς Γιουγκοσλά

βους προφορικώς καί έγγράφως . ' Εσχάτως έδημοσίευσεν 

ενυπογράφως έν Μόσχq. καί ύβριστικόν φυλλάδιον . 

»Αί μετά τής Βουλγαρίας σχέσεις είναι κάπως καλλίτε

ραι, πολύ δμως άπέχουν άπό τοϋ νά είναι φιλικοί. 

»Πολύ καλλίτεραι είναι αί σχέσεις τής Γιουγκοσλαβί

ας μετά Ρουμανίας καί λόγω παλαιας παραδόσεως καί λόγω 

τοϋ δτι ή ρουμανική Κυβέρνησις είναι περισσότερον τών 

ι'iλλων ρεαλιστική. Θά καταβληθή δέ προσπάθεια καί πε

ραιτέρω βελτιώσεως τών μετά τής χώρας ταύτης σχέσεων. 

)) 'Επανερχόμενος εiς τάς μετά τής 'Αλβανίας σχέσεις 
ό κ . Καρντέλλι λέγει δτι ό 'Εμβέρ Χότζα, διά προσωπι

κούς λόγους, φοβείται τήν βελτίωσιν τών σχέσεων μετά 

τής Γιουγκοσλαβίας . 

)) '0 Κ. πρωθυπουργός έρωτα εάν Εχουν πλ11ροφορίας, 
καθ ' Ciς ό Χότζα εχει παραμερισθή, προσθέτει δέ δτι καθ' 

, ώρισμένας πληροφορίας, τό ταξείδιον τοϋ Ζούκωφ aποβλέ
πει εiς παραμερισμόν τοϋ Χότζα πρός έξομάλυνσιν τών 

σχέσεων μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν. 

)) 'Ο κ . Καρντέλλι άπαντα άρνητικώς, ώς ένδείξεις δέ 

τοϋ άνακριβοϋς τής πληροφορίας άναφέρει τήν έν Μόσχq. 

εκδοσιν τοϋ προαναφερθέντος φυλλαδίου. 

)) 'Ο κ. πρωθυπουργός, άναφερόμενος εiς τήν πρότασιν 
Στόικα, λέγει δτι ή 'Ελλάς έπιθυμεί νά διατηρή καλάς σχέ

σεις μέ δλους τούς γείτονάς της καί πιστεύει δτι αότό είναι 

τό συμφέρον της . Διά τοϋτο καί δέν άπέκρουσε τάς έξαγ

γελλομένας έν τij προτάσει έπιδιώξεις . 'Εάν δέν συνεφώ

νησε έπί τής συγκλήσεως βαλκανικής διασκέψεως, τοϋτο 

τό επραξεν έξ άνάγκης, διά λόγους τόσον γενικούς δσον 

καί είδικούς. Καί οί μέν τελευταίοι άνάγονται είς τάς έκ 

τοϋ πολέμου προκυψάσας διαφοράς μέ τήν Βουλγαρίαν καί 

τήν 'Αλβανίαν. Αί διαφοραί αύται δέν οφείλονται εiς προ

κατάληψιν τής 'Ελλάδος εναντι τοϋ κρατοϋντος είς τάς 

χώρας αότάς καθεστώτος, τοϋτο δέ aποδεικνύεται έκ τοϋ 

δτι ή 'Ελλάς εύρίσκεται είς καλάς σχέσεις μέ δ λα τά ι'iλλα 

κομμουνιστικά Κράτη. Δέν δύναται δμως ή έλληνική Κυ

βέρνησις νά άγνοήση τάς συνεχιζομένας καί μετά τόν πό

λεμον καί τήν περίοδον 1946-1949 έχθρικάς εκδηλώσεις 
iδίq. τής 'Αλβανίας . Αί έκδηλώσεις αύται εχουν βεβαίως 

λάβει μορφήν συγκεκαλυμμένην άλλά δέν επαυσαν. Πα

ραλλήλως δέ πρός αότά ύφίστανται είσέτι αί εκ τοϋ πολέ-

μου οίκονομικαί εκκρεμότητες, τάς όποίας οί Βούλγαροι 

άρνοϋνται νά διακανονίσουν παρά τάς συμβιβαστικάς έλ

ληνικάς προτάσεις . Ούτοι, βάσει τής συνθήκης είρήνης, 

οφείλουν δι' επανορθώσεις 45 η 48 έκατ. δολλάρια, άξίας 
1938, τό ήμισυ δέ περίπου τοϋ ποσοϋ αότοϋ εχει προκαταβά
λει ή έλληνική Κυβέρνησις είς τούς παθόντας πληθυσμούς 

ύπό μορφήν συντάξεων ή ι'iλλως. Μετά παρέλευσιν 12 όλο
κλήρων έτών άρνοϋνται νά διακανονίσουν τό ζήτημα, ένώ 

έπροτείναμεν λύσεις συμβιβαστικάς. ' Αφ' έτέρου, μετά 

τής 'Αλβανίας δέν εχει συνάψει είσέτι ή 'Ελλάς συνθή

κην εiρήνης . 

»Παραλλήλως πρός τούς άνωτέρω είδικούς λόγους τής 

μ ή άποδοχής τής Προτάσεως Στόικα έκ μέρους τής 'Ελλά
δος, λέγει ό κ. πρωθυπουργός, ύφίσταται καί εΙς γενικός. 

Ούτος συνίσταται είς τό δτι, έν aντιθέσει πρός δ,τι συμ

βαίνει μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν, ή όποία είναι άνεξάρτητος, 

ή Βουλγαρία καί ή ' Αλβανία εύρίσκονται έν πλήρει έξαρ

τήσει άπό τήν Μόσχαν. Μολονότι διατηροϋσα καλάς σχέ

σεις μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, ή 'Ελλάς δέν δύναται νά 

συμμετάσχη σχήματος έξηρτημένου έξ αότής. 

))Τέλος, προϋπόθεσις τής J;πιτυχίας ένός τοιούτου σχή

ματος θά ήτο ή σύμπραξις δλων τών βαλκανικών χωρών . 

'Αλλ' ή Τουρκία άρνείται νά συμπράξη . Η Άλλωστε, καθ' 

δσον άφορα εiδικώτερον τήν χώραν αότήν, έφ' δσον έξ 

αίτίας της ήτόνησεν ήδη τό Τριμερές Βαλκανικόν Σύμφω

νον, πώς είναι δυνατόν νά λειτουργήση όμαλώς εύρύτερον 

σχήμα μέ συμμετοχήν τής Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος; 

)) 'Η 'Ελλάς, καταλήγει ό κ . πρωθυπουργός, εϋχεται νά 

εκλείψουν τά ύφιστάμενα σήμερον έμπόδια, νά έξομαλυν

θοϋν δηλαδή αί διαφοραί αί όποίαι τήν χωρίζουν άπό τήν 

'Αλβανίαν, τήν Βουλγαρίαν καί τήν Τουρκίαν καί νά στα

ματήση ή έξάρτησις τών δύο πρώτων έξ αύτών άπό τήν 

Σοβιετικήν 'Ένωσιν . Διά τήν ι'iρσιν τών έμποδίων αότών 

θά άπαιτηθή ίκανή προσπάθεια, ή 'Ελλάς δέ θά πράξη δ, τι 

τής είναι δυνατόν . Τό κύριον δμως βάρος τής προσπαθείας 

οφείλουν νά τό άναλάβουν αί τρείς ι'iλλαι χώρα ι . 'Η έλλη

νική Κυβέρνησις θά ήτο iδιαιτέρως εύτυχής εάν εβλεπε 

τήν κατάστασιν έξελισσομένην πρός τήν δημιουργίαν 

προϋποθέσεων εiρηνικής συμβιώσεως εiς τήν Βαλκανική ν. 

)) 'Ο κ. πρωθυπουργός ζητεί τάς άπόψεις τοϋ κ. Καρ
ντέλλι έπί τής έξαρτήσεως τής Βουλγαρίας καί τής' Αλβα

νίας άπό τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, έπωφελείται δέ τής εύ

καιρίας διά νά άνασκευάση τόν ένίοτε προβαλλόμενον 

iσχυρισμόν, δτι καθ' δμοιον τρόπον έξαρταται καί ή Έλ

λάς άπό τό ΝΑΤΟ, καθ' δσον ή ' Ατλαντική Συμμαχία 

ούδόλως προϋποθέτει άπώλειαν τής άνεξαρτησίας τών με

λών της. 

)) 'Ο κ. Καρντέλλι άναγνωρίζει δτι ή θέσις τής 'Ελλά

δος είναι διάφορος τής γιουγκοσλαβικής καί, ώς έκ τού

του, δέν θά ijδύνατο ή έλληνική Κυβέρνησις νά δεχθή τήν 

πρότασιν Στόικα ύφ' οϋς δρους επραξε τοϋτο ή γιουγκο

σλαβική. 'Ημείς, λέγει ό κ . Καρντέλλι, έγνωρίζομεν τήν 

στάσι ν σας καί δι' αύτό έθεωρήσαμεν περιττόν νά συζητή

σωμεν έκ τών προτέρων μαζί σας . Πιστεύομεν δτι ή 'Ελ

λάς θά προσπαθήση νά συντελέση είς τήν άνάπτυξιν τής 

άλληλεγγύης μεταξύ τών χωρών τής Βαλκανικής. 

»' Αναφερόμενος εiς τήν παρατήρησιν τοϋ κ . πρωθυ

πουργοϋ περί έξαρτήσεως βαλκανικών χωρών άπό τήν Σο

βιετικήν 'Ένωσιν, ό κ. Καρντέλλι λέγει δτι ή γιουγκοσλα-
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βική Κυβέρνησις aντιλαμβάνεται τό πράγμα διαφορετικά. 

Αί χώρα ι αύται, συνδέονται βεβαίως διά τοί> Συμφώνου τής 

Βαρσοβίας, dλλ' εντός τοί> πλαισίου τοί> Συμφώνου τούτου 

διατηροί>ν τήν dνεξαρτησίαν των. Τό πλαίσιον δέ αυτό 

είναι aρκούντως ευρύ rοστε νά δύνανται τά μέλη τοί> Συμ

φώνου νά dντιδροί>ν είς θετικάς ενεργείας τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως. 'Ωρισμένοι εύρίσκονται είσέτι ύπό τό κράτος 

τών σταλινικών aρχών περισσότερον καί aπό αυτήν ταύ

την τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. 'Οπωσδήποτε, τινές εξ αυ

τών ζοί>ν είς τήν ~αλκανικήν καί, ώς εκ τούτου, καθίσταται 

aπαραίτητον νά εξευρεθή τρόπος επαφής μαζί των. ~ Άλ

λωστε δέν παύει νά ύφίσταται καί μεταξύ αυτών δ πόθος 

aνεξαρτήτου εμφανίσεως είς τόν διεθνή στίβον. 

»' Η Ρουμανία είναι ή πλέον ανεξάρτητος είς τόν χώρον 
αυτόν, κάθε δμως χώρα εχει εναν είδικόν ρόλον εντός τοί> 

πλαισίου τοί> ανατολικοί> συστήματος. Είναι δέ σύμφωνον 

μέ τήν πολιτικήν τής Γιουγκοσλαβίας νά διατηρή διμερείς 

επαφάς μέ τάς χώρας αυτάς. Θεωροί>μεν θετικήν τήν συ

νεργασίαν μεταξύ τών χωρών αυτών καί ήμών δπως aκρι

βώς καί τήν συνεργασίαν μας μέ τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκίαν, επιθυμοί>μεν δέ τήν βελτίωσιν τών σχέσεων τής 

'Ελλάδος μέ τάς βαλκανικάς χώρας. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι, άν διεπιστοί>το είλι

κρινής επιθυμία τών χωρών αυτών πρός δημιουργίαν καλ

λιτέρας καταστάσεως είς τήν Βαλκανλκήν, τοί>το θά επέ

τρεπε τήν ελπίδα δημιουργίας τών προϋποθέσεων των aπα

ραιτήτων διά τήν βελτίωσιν τών σχέσεων. 'Ημείς, συνεχί

ζει, έξεθέσαμεν ρεαλιστικώς καί εiλικρι νώς καί τήν συμπά

θειάν μας πρός τήν πρότασιν Στόικα καί τά έμπόδια τά 

δ ποία δέν μiiς έπέτρεψαν νά τήν δεχθώμεν. 'Η τοιαύτη 

στάσις τής 'Ελλάδος θά άσκήση ήθικήν πίεσιν έπί έκεί

νων, εiς οvς τά έμπόδια ταύτα όφείλονται, ϊνα τά Ιiρουν. 

»'Εν συνεχεί~ δ κ. πρωθυπουργός φέρει πρός συζήτη

σιν ώρισμένα ίδιαίτερα - 'Όίκογενειακά"- θέματα dπα

σχολοί>ντα τάς δύο χώρας καί χρήζοντα διευθετήσεως, ϊνα 

μή ύφίστανται εκκρεμότητες. 

»'Α ναφερόμενος εν aρχ'Ό είς τό θέμα τής "μεθοριακής 

επικοινωνίας" μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας λέγει 

δτι τό θέμα αυτό συνδέεται μέ τήν ύπόθεσιν τών εξ 'Ελλά

δος προσφύγων. Ό aριθμός των ύπερβαίνει τάς 25.000, τό 
ζήτημα δέ αυτό aπασχολεί τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν, διό

τι ή ϋπαρξις είς τά σύνορα aτόμων τρεφόντων εχθρικάς 

διαθέσεις κατά τοϋ καθεστώτος καί τής εδαφικής dκεραιό

τητος τής χώρας δημιουργεί τήν dνάγκην λήψεως προφυ

λακτικών μέτρων. Δέν πρέπει δέ νά aγνοηθοί>ν, επί τοί> 

προκειμένοu, καί αί δημιουργούμεναι παρά τ'Ό κοινΏ γνώ
μΊJ εντυπώσεις. 'Οφείλω, λέγει, νά δμιλήσω "άνοικτά", διά 

νά μή μείνη έδαφος διά παρεξηγήσεις. 'Εάν καί ή Γιουγ

κοσλαβία εύρίσκετο εiς άνάλογον μέ τήν 'Ελλάδα κατά

στασιν, άσφαλώς θά εlχεν καί αύτή παρομοίας πρός τ;άς 

έλληνικάς έπιφυλάξεις. Τό πρiiγμα εlναι iδιαιτέρως ένο

χλητικόν. Εiς τά Σκόπια, έν άγνοίι;χ ίσως τής 'Ομοσπονδι

ακής Κυβερνήσεως, καλλιεργούνται σκέψεις δημιουργού

σαι παρεξηγήσεις. 

»Παρά τ' aνωτέρω, ή ελληνική Κυβέρνησις εχει ετοιμά

σει σχετικόν σχέδιον Συμφωνίας. 'Επειδή δμως ή aντιπο

λίτευσις εκμεταλλεύεται τά πάντα είς βάρος τής Κυβερνή

σεως, προτιμώτερον είναι νά προχωρήσουν αί σχετικαί ερ

γασίαι κατά στάδια, πρός aποφυγήν παρεξηγήσεων. Τό 

πράγμα θά διηυκολύνετο άν δ κ. Καρντέλλι εφρόντιζε διά 

δύο κυρίως πράγματα: I) 'Αποφυγήν συγκεντρώσεως συμ
μοριτών είς τήν μεθόριον καί 2) διακοπήν ενεργειών τών 
Σκοπίων, αί δποίαι προσφέρουν εδαφος είς παρεξηγήσεις. 

'Υπάρχουν π.χ. πληροφορίαι δτι είς τά Σκόπια οί συμμο

ρίται χρησιμοποιοϋνται είς aνωτέρας θέσεις. Τά ώς άνω 

δύο σημεία παρακαλεί δ κ. πρωθυπουργός τόν κ. Καρντέλ

λι νά λάβη ύπό σημείωσιν. 

»'Εν συνεχεί~ ό κ. πρωθυπουργός aναφέρει δτι ύφί

στανται καί τινα άλλα θέματα, ώς π. χ. τοϋ 'Αξιοί>, τών 

aποζημιώσεων καί τής διευρύνσεως των εμπορικών συ

ναλλαγών, καί προτείνει τήν σύστασιν επιτροπής τεχνι

κοί>, οίκονομικοί> ή καί άλλου χαρακτήρος, ή όποία νά 

aσχοληθή μέ τά θέματα ταϋτα. 

)) 'Ο κ. Καρντέλλι εξαίρει τά dγαθά τής συνοριακής 

ελευθεροκοινωνίας καί aναπτύσσει δτι, παρά τήν dνωμα

λίαν τών σχέσεων μετά τής 'Ιταλίας, ή καθιερωθείσα μετ' 

αυτής ελευθεροκοινωνία επέτρεψε τήν εκατέρωθεν διέλευ

σιν 4.000.000 aτόμων καί τήν κατανάλωσιν 4.000.000.000 
δηναρίων. 

)) 'Εν σχέσει πρός τό θιγέν ύπό τοί> κ. πρωθυπουργοϋ 
ζήτημα τών φυγάδων, ό κ. Καρντέλλι φρονεί δτι ούτος 

ύπερβάλλει τήν σημασίαν του . Δέχεται δτι οί φυγάδες ού

τοι εμφοροί>νται ενδεχομένως aπό άντιλήψεις τάς δποίας 

δέν είναι δυνατόν νά ματαβάλη τις, βεβαιοί δμως δτι ή επί 

τοί> εν λόγφ ζητήματος στάσις τής Κυβερνήσεως τών Σκο

πίων ουδόλως διαφέρει aπό τήν στάσιν τοί> Βελιγραδίου. 

'Η ταυτότης αϋτη aντιλήψεων επεκτείνεται καί είς τό πρό

βλημα τών φυγάδων, τό όποίον καί είς τά Σκόπια aντιμε

τωπίζεται ύπό τό πρίσμα τών καλών σχέσεων μεταξύ 'Ελ

λάδος καί Γιουγκοσλαβίας . Πάσα εκδήλωσις δυναμένη νά 

παραβλάψη τάς σχέσεις ταύτας παρεμποδίζεται, εν τούτοις 

δμως καί τά Σκόπια, δπως κάί τό Βελιγράδιον, δέν είναι είς 
θέσιν νά aπαγορεύσουν ώρισμένας dτομικάς εκδηλώσεις . 

Πρόκειται δμως περί εκδηλώσεων aσημάντων τάς δποίας 

ή έλληνική Κυβέρνησις δέν θά επρεπε νά προσέχη. 

)) 'Ο κ. Καρντέλλι συνεχίζων λέγει δτι καί ό άναφερθείς 
άριθμός τοί> φαίνεται ύπερβολικός. Δέν γνωρίζει πόσοι εί

ναι οί aρχικώς είσελθόντες είς τήν Γιουγκοσλαβίαν, άλλά 

πάντως οί μεταγενεστέρως aφιχθέντες ϊνα συναντήσουν 

τάς οίκογενείας των, δέν ύπερβαίνουν τούς 2800 - 3000. 
»Τέλος, ό κ. Καρντέλλι ύπόσχεται νά καταβληθή πάσα 

προσπάθεια πρός παρεμπόδισιν παρεξηγησίμων εκδηλώ

σεων καί συνιστά, χάριν τής διατηρήσεως καλών σχέσεων 

μεταξύ τών δύο χωρών, νά μή άποδίδηται σημασία είς 

σποραδικάς, aνευθύνους εκδηλώσεις. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός επανέρχεται είς τά ύφιστάμενα 
εκκρεμή μεταξύ τών δύο χωρών ζητήματα, ώς τοί> 'Αξιοί>, 

των εμπορικών συναλλαγών κ.λ.π. καί επαναλαμβάνει δτι 

δέον ταί>τα νά επιλυθοί>ν, προτείνει δέ νά συνέλθη ή "Μι

κτή 'Επιτροπή" εντός τοί> προσεχοί>ς Δεκεμβρίου καί νά 

άσχοληθή μέ τά ζητήματα ταί>τα. Τοί>το γίνεται dποδε

κτόν. 

»Συμφωνοί>ντος καί τοί> κ. Καρντέλλι, aποφασίζεται νά 

άποκληθή ή ώς άνω 'Επιτροπή "Μικτή 'Επιτροπή Οίκο

νομικών, Μορφωτικών καί Τεχνικών Ζητημάτων". 

»Τέλος δ κ. πρωθυπουργός ευχαριστεί τόν κ. Καρντέλλι 

διά τήν επίσκεψίν του ώς καί διά τήν είλικρίνειαν καί κα

τανόησιν μεθ' ών aντεμετώπισε τά συζητηθέντα θέματα, 
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διατυπώνει δέ τήν πεποίθησιν δτι ή συνέχισις τής μέχρι 

τοϋδε άκολουθουμένης ύπό τών δύο χωρών πολιτικής είς 

τάς μεταξύ αυτών σχέσεις, θά καταστήση τήν συνεργασίαν 

καί τήν φιλίαν των μόνιμον»21 3 . 

Τά θετικά συμπεράσματά του aπό τήν επίσκεψή 

στήν 'Αθήνα, συνόψισε ό Ε. Καρντέλλι σέ δηλώσεις 

μετά τήν επιστροφή του στό Βελιγράδι: 

«'Επιθυμώ πρωτίστως νά εκφράσω ίδιαιτέραν ίκανο

ποίησιν διότι μοϋ παρεσχέθη ή ευκαιρία δπως κατόπιν 

προσκλήσεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως επισκεφθώ τήν 

φίλην καί γείτονα 'Ελλάδα καί συναντηθώ εκ νέου μετά 

τοϋ πρωθυπουργοϋ κ . Καραμανλή καί τοϋ ύπουργοϋ τών 

'Εξωτερικών κ . 'Αβέρωφ, μετά τών όποίων εσχομεν κατά 

τό παρελθόν ετος είς Βελιγράδι τόσον επωψελείς συνομι

λίας. 'Εγενόμεθα δεκτοί μέ εξαιρετικήν εγκαρδιότητα, τό

σον ύπό τών επισήμων εκπροσώπων τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, 

δσον καί ύπό άπλών πολιτών τούς όποίους συνηντήσαμεν 

κατά τήν παραμονήν μας είς τήν 'Ελλάδα . Πρέπει, πρά

γματι, νά είπω δτι αί προσδοκίαι, μετά τών όποίων πρό 

έβδομάδος άφίχθημεν εκ Βελιγραδίου, εξεπληρώθησαν 

πλήρως κατά τάς συναντήσεις είς 'Αθήνας . ·Η άμοιβαία 

κατανόησις καί προθυμία πρός συνεργασίαν, τήν όποίαν 

τρέφει, επίσης, ή έλληνική Κυβέρνησις άποτελοϋν τήν 

καλυτέραν άπόδειξιν φιλίας, άλλ, επίσης καί τών σημερι

νών κοινών συμφερόντων, τά όποία καί τήν φοράν αυτήν 

τόσον σαφώς εξεδηλώθησαν. Τοϋτο , συγχρόνως, άποτελεί 

εγγύησιν περαιτέρω επιτυχιών ε{ς τήν όδόν τής συνεργα

σίας μας, ή όποία καί μέχρι τοϋδε εδωκε λίαν επωφελή 

άποτελέσματα . 

»Αί συνομιλίαι μας μετά τών εκπροσώπων τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως διεξήχθησαν ύπό πνεϋμα είλικρινοϋς 

φιλίας καί προθυμίας άμφοτέρων τών μερών, δπως συντελέ

σουν άπό κοινοϋ είς τήν επίλυσιν τών επιμάχων προβλημά

των εν τφ κόσμφ καί είς τήν άνάπτυξιν τών διεθνών σχέ

σεων πρός τήν κατεύθυνσιν χαλαρώσεως τής εντάσεως καί 

φιλικής συνεργασίας μεταξύ τών λαών. Έπεβεβαίωσαν, 

άκόμη , δτι ή ύφισταμένη μεταξύ τών δύο χωρών μας συ

νεργασία δέν είναι μόνον βάσις τής φιλίας τών λαών μας, 

άλλ, επίσης παράγων είρήνης, άσφαλείας καί φιλειρηνι

κών σχέσεων μεταξύ τών λαών είς τό τμήμα τοϋτο τοϋ 

κόσμου. Τά συμφέροντα τών χωρών μας καί τής εξελίξεώς 

των, καί ό εiρηνικός ρόλος τόν όποίον δύν~νται νά παί
ξουν ταϋτα είς τά διεθνή γεγονότα, συμφέροντα είρήνης 

καί εiς τό τμήμα αυτό τοϋ κόσμου, μiiς συνιστοϋν δπως 

συνεχίσωμεν τήν όδόν τής συνεργασίας, τήν όποίαν επι

κυροϋν τά μέχρι τοuδε άποτελέσματα. 

»Χαίρομαι διότι δύναμαι νά είπω μετά πλήρους πεποιθή

σεως δτι αί εν ' Αθήναις συνομιλίαι άπέδειξαν aπαξ ετι, δτι 

ύφίσταται σύμπτωσις άπόψεων άμφοτέρων τών Κυβερνή

σεων επί λίαν ευρείας κλίμακας είς ζητήματα ζωτικά διά 

τήν έδραίωσιν τής είρήνης είς τόν κόσμον. Τό γεγονός δτι 

ενίοτε άντιμετωπίζομεν διαφορετικά επί μέρους προβλή

ματα εξαρτάται εκ τής διαφορετικής διεθνοϋς συνθέσεως 

τής μιiiς καί τής ι'iλλης χώρας, δέν εμποδίζει καί δέν πρέπει 

νά εμποδίζη τήν άρμονικήν συνεργασίαν μας. Δέν θά 

άσχοληθώ ενταϋθα λεπτομερέστερον μέ τάς προοπτικάς 

τής συνεργασίας μας . fιυτό τοϋτο τό κοινόν άνακοινωθέν, 

τό όποίον εδημοσιεύθη μετά τόν τερματισμόν τών εν' Αθή

ναις συνομιλιών όμιλεί ευγλώττως περί τοϋ πνεύματος πού 

εκυριάρχει κατά τάς συνομιλίας καί τής εκτάσεως τών κοι

νών μας συμφερόντων. 'Επιθυμώ μόνον νά τονίσω δτι κα

θωρίσαμεν καί ώρισμένας συγκεκριμένας δυνατότητας καί 

μορφάς συνεργασίας. Μεταξύ ι'iλλων, θά συνέλθη συντομώ

τατα μικτή επιτροπή, ή όποία θά εξετάση τά άποτελέσματα 

τής συνεργασίας καί θά συστήση μέτρα διά τήν περαιτέρω 

προαγωγήν της είς διαφόρους τομείρ>. 

'Η έλληνογιουγκοσλαβική συνάντηση κορυφής 

χαιρετίστηκε θετικά καί σχο~ιάστηκε αναλυτικά 

aπό τόν ήμερήσιο τύπο τοϋ Βελιγραδίου. 'Η «Πολί

τικα>> εξfjρε τή σημασία τfjς επισκέψεως Καρντέλλι 

σέ μία χρονική στιγμή πού ή έλληνογιουγκοσλαβι

κή φιλία συνιστοϋσε ενα aπό τά σταθερότερα ερεί

σματα γιά τήν ανάπτυξη μονιμότερων θετικών σχέ

σεων στά Βαλκάνια: ή 'Ελλάδα καί ή Γιουγκοσλα

βία ύποστηρίζουν τίς προσπάθειες γιά τή βελτίωση 

τών διμερών σχέσεων μεταξύ τών βαλκανικών Κρα

τών καί προετοιμάζουν τό εδαφος γιά τή διεύρυνση 

τfjς διαβαλκανικής συνεργασίας μέ βάση τήν εiρη

νική συνύπαρξη. ·Η «Μπόρμπα», aφοϋ ύπογράμμιζε 

δτι «Οί aγαθές έλληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις δέν 

αποτελοϋν καρπόν ιδιαιτέρας συγκυρίας περιστάσε

ων, ούτε είναι προσωρινοϋ χαρακτήρος, αλλά εχουν 

iδικάς των πραγματικάς βάσεις καί στό παρελθόν καί 

στό παρόν», αναφερόταν στή διεύρυνση τών μορφω

τικών καί τών εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στά δύο 

γειτονικά Κράτη, μέ εiδική αναφορά στήν αύξηση 

τών εξαγωγών τfjς μιας πρός τήν άλλη χώρα κατά 

85% καί 65% aντίστοιχα μεταξύ 1955 καί 1956. Καί 
επιλέγει: «Είμεθα πεπεισμένοι δτι ή επίσκεψις τοϋ 

συντρόφου Καρντέλλι στήν 'Ελλάδα θά είναι καρ

ποφόρος, διότι ή διατήρησις καί ή καλλιέργεια τfjς 

έλληνογιουγκοσλαβικfjς φιλίας είναι μόνιμος παρά

γων τfjς εξωτερικής μας πολιτικής καί εχομεν ήδη 

πολλάς aποδείξεις δτι καί οί 'Έλληνες γείτονές μας 

εκτιμοϋν τό πνεϋμα εiρήνης, φιλίας καί συνεργαςrί

ας, τό όποίον επικρατεί μεταξύ τών χωρών μας»214 . 

'Η επίσκεψη Καρντέλλι στήν 'Αθήνα προκάλε

σε τό ζωηρό ενδιαφέρον τών οργάνων καί τοϋ διε
θνοϋς τύπου. 'Ιδιαίτερα διαφωτιστική, aπό τήν 

άποψη αύτή, είναι ή εκτενής ανταπόκριση τοϋ απε

σταλμένου τών <Πimes» τοϋ Λονδίνου στήν έλληνική 

πρωτεύουσα, τό κύριο μέρος της όποίας αποδόθηκε 

στόν έλληνικό τύπο ώς έξfjς: 

'Η επίσκεψις τοϋ κ. Καρντέλλι, τοποθετουμένη είς τό 

πλαίσιον τών προσφάτων ζυμώσεων πού εσημειώθησαν είς 

τά Βαλκάνια, προσλαμβάνει μεγαλυτέραν σπουδαιότητα 

άπό μίαν άνταλλαγήν φιλοφρονήσεων . Βεβαίως, τό βασι

κώτερον θέμα τών συνομιλιών θά είναι ή βαλκανική συ

νεργασία, πρώτον ύπό τήν τριμερή της μορφήν, ώς εκφρά

ζεται αϋτη εiς τήν συμμαχίαν μεταξύ ·Ελλάδος, Γιουγκο

σλαβίας καί Τουρκίας καί, δεύτερον, είς τό σχέδιον πού 
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ύπεβλήθη τελευταίως ύπό τfjς Ρουμανίας, βάσει τοϋ δποίου 

ή Βουλγαρία, ή Ρουμανία καί ή 'Αλβανία θά προσετίθεντο 

εiς τήν δμάδα αυτήν τών προαναφερθέντων τριών γειτονι

κών Κρατών. Φυσικά, δέν περιμένει κανείς δτι ή έπίσκεψις 

τοϋ κ . Καρντέλλι θά εχη ώς άποτέλεσμα τήν άναζωογόνη

σιν τοϋ Τριμεροϋς Βαλκανικοϋ Συμφώνου. Μέχρις δτου τό 

Κυπριακόν έπιλυθfj καί ή μεταξύ · Ελλάδος καί Τουρκίας 

εντασις ύποχωρήση, δέν ημπορεί νά γίνη τίποτε άλλο πα

ρά μόνον ϊσως μία προπαρασκευή τοϋ έδάφους διά μίαν 

έλληνοτουρκογιουγκοσλαβικήν έπανένωσιν, διά τfjς εξα

λείψεως τών μ~κροπαρεξηγήσεων πού άπορρέουν έκ τfjς 
μή ύπάρξεως τριμεροϋς έπαφfjς. 

Μεταξύ τών ζητημάτων πού χρειάζονται τοιαύτην άπο-

~ σαφήνισιν, ε{ ναι καί ή τελευταία προσέγγισις Μόσχας -
Βελιγραδίου. Οί 'Έλληνες άρμόδιοι άναμένουν νά άκού

σουν άπό τοϋ στόματος τοϋ κ . Καρντέλλι μίαν «έκ πρώτης 

χειρός έκτίμησιν» τfjς πολιτικής τfjς Μόσχας εiς τά Βαλκά

νια, δπως βλέπει τήν πολιτικήν αυτήν ή γιουγκοσλαβική 

Κυβέρνησις. · 
Περαιτέρω, δ άνταποκριτής τών <Πimes)) λέγει δτι αί 

έλληνογιουγκοσλαβικαί σχέσεις, αί δποίαι τώρα είναι κα

λαί, έπέζησαν «μιας σοβαρας δοκιμασίαρ) τόν παρελθόντα 

μfjνα λόγω τfjς ρουμανικής προτάσεως περί συμπήξεως 

Παμβαλκανικοϋ συμφώνου φιλίας καί μ ή έπιθέσεως. 'Ανα

φερόμενος εiς τήν «κατ' άρχήν)) άποδοχήν τής προτάσεως 

έκ μέρους τοϋ τίτο, δ άνταποκριτής λέγει δτι τοϋτο εγινε 

μέ πολύ «τάκη), ωστε νά μή θιγή τό έλληνικόν αϊσθημα, 

καί ύπενθυμίζει δτι ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις έπλη

ροφόρησε τάς 'Αθήνας δτι δέν έπρόκειτο νά μετάσχη τής 

προταθείσης διασκέψεως, έάν ή ·Ελλάς δέν συμμετείχε 

ταύτης . 'Ακολούθως, δ άνταποκριτής άναφέρει, μεταξύ 

άλλων, δτι έξακολουθοϋν νά ύφίστανται διαφοραί μεταξύ 

τής ·Ελλάδος καί μερικών έκ τών γειτόνων της, αί δποίαι 

πρέπει προηγουμένως νά έπιλυθοϋν, καί προσθέτει δτι ή 

άπάντησις αύτή δέν άπεθάρρυνε τούς γείτονας αυτούς, καί 

συγκεκριμένως τήν Βουλγαρίαν καί τήν 'Αλβανίαν, οί 

δποίοι καταβάλλουν προσπαθείας πρός άρσιν τών ύψιστα

μένων έμποδίων, διά νά καταστήσουν δυνατήν τήν επανά

ληψιν κανονικών μέ τήν 'Ελλάδα σχέσεων. Εiναι, συνε

πώς, φυσικόν δτι κατά τήν διάρκειαν τών έλληνογιουγ

κοσλαβικών συνομιλιών τών ' Αθηνών θά συζητηθοϋν αί 

μέλλουσα ι έξελίξεις εiς τόν τομέα αυτόν καί θά καταβληθή 

προσπάθεια συντονισμοϋ τής στάσεως τών δύο χωρών -
'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας - έπί τοϋ προκειμένου . 

'Η 'Ελλάς καί ή Γιουγκοσλαβία εχουν βαθείας διαφο

ράς είς δ,τι άφορα τήν έκ μέρους εκατέρας εκτίμησιν τών 

έν Ρωσί~ σημειωθεισών μεταβολών μετά τόν θάνατον τοϋ 

Στάλιν. Κατά τήν έπίσημον γιουγκοσλαβικήν άποψιν, εiς 

τήν δλην στάσιν καί πολιτικήν τών Σοβιέτ έσημειώθη 

εκτοτε μία ριζική μεταβολή, δτι μία διαρκής παγκόσμιος 

είρήνη δυνατόν νά εlναι ijδη έν όψει καί δτι ή κρίσις πού 

εκαμε τά τρία βαλκανικά Κράτη νά συνάψουν τήν συμμα

χίαν των τό 1954 εχει ύποχωρήσει. Προσθέτουν δμως οί 
Γιουγκοσλάβοι έπίσημοι, δτι ή συμμαχία αϋτη είναι άνε

κτίμητος ώς στοιχείον σταθερότητος εiς τά Βαλκάνια καί 

ώς πολιτικός, οίκονομικός καί μορφωτικός δεσμός. 

·Η έλληνική καί ή τουρκική γνώμη, παρά τό γεγονός 

δτι τρέφουν κάποιο αϊσθημα αiσιοδοξίας διά τό μέλλον, 

ε{ ναι βασικώς διάφοροι . Πιστεύουν δτι διά τών μεταβολών 

των τά Σοβιέτ μετέβαλαν τακτικήν, όχι δμως καί πολιτι

κήν, καί δτι δ κίνδυνος κομμουνιστικής έπιθέσεως είς τά 

Βαλκάνια δέν έμειώθη τόσον ουσιαστικώς rοστε νά δικαιο

λογή οίανδήποτε χαλάρωσιν επαγρυπνήσεως. 'Ένας Τοϋρ

κος διπλωμάτης είπεν δτι, έάν οί Ρώσοι έπιθυμοϋν διαρκή 

εiρήνην, θά προέλθουν είς συμφωνίαν μέ τήν 'Αμερικήν 

καί όχι μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν. Αί πρόσφατοι ρωσογιου

γκοσλαβικαί συνομιλίαι προεκάλεσαν όντως κάποιαν άνη

συχίαν εiς τάς 'Αθήνας, τήν δποίαν οί έπίσημοι διαβεβαι

ώσεις δέν κατώρθωσαν νά «καταπραύνουν)) τελείως. Μίαν 

επανάληψιν τών διαβεβαιώσεων αυτών θά ζητήσουν οί 

'Έλληνες άρμόδιοι άπό τόν κ. Καρντέλλι, ή έπίσκεψις τοϋ 

δποίου πρό όλίγων μηνών είς τήν Μόσχαν fjσκησεν άναμ

φιβόλως έπίδρασιν έπί τής γιουγκοσλαβικής πολιτικής . 

·Η μετά τfjς ·Ελλάδος καί Τουρκίας συμμαχία είναι δ 

μόνος έπίσημος δεσμός πού εχει ή Γιουγκοσλαβία μέ τήν 

Δύσιν. Ύπό τήν εννοιαν δέ αυτήν είναι ουσιώδες στοιχεί

ον ίσορροπίας ε{ς τήν «Οόδετέραν)) έξωτερικήν ΠΟλιτικήν 

της . ·Η λειτουργία τοϋ Βαλκανικοϋ Συμφώνου διεκόπη τό 

1955. Οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών τών τριών χωρών, οί 
δποίοι θά επρεπε νά συναντώνται δίς τοϋ ετους δέν συνην

τήθησαν άπό τοϋ Φεβρουαρίου τοϋ 1955, οί δέ άρχηγοί τών 
επιτελείων τών τριών αυτών χωρών εχουν νά συναντηθοϋν 

άπό τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1954, δτε συνηντήθησαν εiς 'Αθή
νας. Οί Γιουγκοσλάβοι ήγέται κατέβαλαν κάθε προσπά

θειαν νά θέσουν είς ένέργειαν τουλάχιστον τήν μ ή στρατι

ωτικήν πλευράν τοϋ Συμφώνου. ·Ο στρατάρχης τίτο, μετά 

τάς συνομιλίας του μετά τοϋ 'Έλληνος βασιλέως καί τοϋ κ. 

Καραμανλή εiς Κέρκυραν τό παρελθόν ετος, άπέστειλε μή

νυμα πρός τόν Τοϋρκον πρόεδρον κ. Μπαγιάρ παροτρύνων 

αυτόν δπως συμβάλη είς τήν επανάληψιν τής τριμεροϋς 

συνεργασίας . ·Η άπάντησις, σύμφωνα μέ τάς γιουγκοσλα

βικάς πηγάς, δέν ύπήρξεν ένθαρρυντική. ουχ ' ήττον, αί 

γιουγκοσλαβικαί προσπάθειαι πρός τήν κατεύθυνσιν αυ

τήν, συνεχίσθησαν διά τής διπλωματικής δδοϋ . Μερικοί 

'Έλληνες έπίσημοι έκφράζουν τήν άποψιν δτι, μολονότι 

τό Βαλκανικόν Σύμφωνον τελεί είς κατάστασιν νάρκης, 

δέν άπέθανεν έν τούτοις. Πιστεύουν δτι, άκόμη καί εiς τήν 

παροϋσαν κατάστασίν του, τοϋτο θά άνεζωογονείτο ταχέ

ως, εiς περίπτωσιν έπιθέσεως215 • 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Αναγγέλεται ή παραίτηση του στρατάρχη Χάρ

ντιγκ καί ό διορισμός, ώς κυβερνήτη τής Κύπρου, 

του Σέρ Χιού Φούτ. 

·Ο νέος κυβερνήτης, ό όποίος καί θά άναλάβει τά 

καθήκοντά του στίς 3 Δεκεμβρίου, άδελφός μέλους 
τής κοινοβουλευτικής όμάδας του ' Εργατικου κόμ

ματος, χαρακτηριζόταν ώς φιλελεύθερος. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο ύπουργός Συντονισμου ένημερώνει τόν Κ. 

Καραμανλή γιά τίς συζητήσεις καί τίς άποφάσεις 

τfjς συνόδου τών ύπουργών τών Κρατών - μελών του 
ΟΕΟΣ, σχετικά μέ τή δημιουργία τής Εόρωπαϊκfjς 

Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών. 
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Παράλληλα, ό Δ. Χέλμης εδωσε στή δημοσιότη

τα άνακοίνωση, άπό τό κείμενο τής όποίας προκύ

πτει δτι θά ληφθουν σοβαρά ύπόψη οί προτάσεις τής 

·Ελλάδος γιά τήν άντιμετώπιση των δυσχερειών τής 

οiκονομίας της στά πλαίσια τής ύπό συζήτηση συμ

φωνίας: 

«Αί aποφάσεις τής ύπουργικής συνόδου τοu Συμβουλίου 

τοu ΟΕΟΣ τής παρελθούσης έβδομάδος, χαρακτηρίζονται 

aπό τήν διαπίστωσιν Ι:νός κοινοί) καί εντόνου ενδιαφέρον

τος δλων τών ευρωπαϊκών χωρών δπως προχωρήσωμεν είς 

συστηματικάς διαπραγματεύσεις διά τήν διαμόρφωσιν μιiiς 

Ι:νιαίας ευρωπαϊκής οίκονομίας. Συνεφωνήθη δτι είς αυτήν 

θά περιληφθοuν δλαι αί συμμετέχουσαι είς τόν ΟΕΟΣ 

χώραι, δτι βασικαί dρχαί θά είναι ή στενή οίκονομική 

άλληλεγγύη καί ή αναγνώρισις καί προαγωγή τών συμφε

ρόντων δλων τών συμμετεχουσών χωρών, περαιτέρω δέ δτι 

τά σχέδια ταuτα, δταν συμφωνηθοuν είς τάς λεπτομερείας 

των, θά τεθοuν είς εφαρμογήν παραλλήλως πρός τήν εναρ

ξιν ίσχύος τής Κοινής 'Αγοράς τών εξ ευρωπαϊκών χωρών. 

Κατ' ακολουθίαν τής aποφάσεως ταύτης τό προπαρασκευ

αστικόν στάδιον τών ερευνών καί τής άναζητήσεως των 

δυνατών λύσεων καί ρυθμίσεων μετατρέπεται είς φάσιν δι

απραγματεύσεων διά τήν διαμόρφωσιν Ι:νός σχεδίου συνθή

κης, διά τής όποίας θά ίδρύεται μία Εuρωπαϊκή Ζώνη 

'Ελευθέρων Συναλλαγών. Πέραν τών άνωτέρω γενικοί) πε

ριεχομένου διαπιστώσεων καί κατευθύνσεων, σαφώς dνε

γνωρίσθη, πρώτον δτι θά επιδιωχθή ή μεγαλυτέρα δυνατή 

συνεργασία επί τών γεωργικών ζητημάτων πρός τόν σκο

πόν τής εξασφαλίσεως τijς μεγίστης δυνατής αυξήσεως του 

Ι::νδοευρωπαϊκοu εμπορίου τών άγροτικών προϊόντων, καί, 

δεύτερον, συνεφωνήθη δπως είς τό ύπό εκπόνησιν σχέδιον 

τής συνθήκης καλυφθοuν πλήρως τά προβλήματα τών ύπό 

dνάπτυξιν ευρωπαϊκών χωρών "ύπό τό φώς των εκθέσεων 

του προέδρου τής 'Ομάδος 'Εργασίας 23", ή όποία είναι 
ώς γνωστόν, ή είδικώς συσταθείσα πρός εξέτασιν των θεμά

των τών ύπαναπτύκτων χωρών. Διηυκρινίσθη διά μίαν dκό

μη φοράν δτι ή επιδίωξις τής διαμορφώσεως τής ΕΖΕΣ άφ' 

Ι:νός καί αί λύσεις διά τά ζητήματα τών γεωργικών προϊόν

των dφ' Ι:τέρου, καθώς καί αί ρυθμίσεις διά τάς ύπαναπτύ

κτους χώρας, θά aποτελέσουν aντικείμενον παραλλήλων 

διαπραγματεύσεων καί θά άποφασισθοuν εν τέλει ώς ένια ί

ον σύνολον διά τής συνθήκης διά τής όποίας ίδρύεται ή 

ΕΖΕΣ. 

>>Θεωρώ σκόπιμον νά τονίσω δτι ήδη διά τής ληφθεί

σης aποφάσεως dνεγνωρίσθη διά πρώτην φοράν καί διά 

συμφωνίας δλων τών ευρωπαϊκών χωρών ώς στενώς συνυ

φασμένον πρός τήν ΕΖΕΣ τό δλον θέμα τών οίκονομικώς 

ύπαναπτύκτων χωρών. Είς τάς εκθέσεις του ό πρόεδρος τής 

'Ομάδος 23, πρεσβευτής Φαίυ, μετά τών δύο aντιπροέδρων 
αυτοu, 'Ελβετοί) καί 'Ιταλοu, καθορίζουν ώς έξής τάς κα

τευθύνσεις, πρός τάς όποίας θά πρέπει νά εξευρεθοuν αί 

αναγκαία ι ρυθμίσεις, είς τρόπον ωστε νά καταστή εφικτή ή 

aπαραίτητος συμμετοχή των ύπαναπτύκτων χωρών είς τήν 

ΕΖΕΣ: Πρώτον, ή εξασφάλισις συγκεκριμένων ώφελιών 

εντός τοu πλαισίου τής ύπό διαμόρφωσιν ΕΖΕΣ διά τάς 

εξαγωγάς τών χωρών τούτων, αί όποίαι άποτελοuνται σχε

δόν εξ όλοκλήρου aπό γεωργικά προϊόντα. Δεύτερον, ή 

άναγνώρισις μιiiς επαρκοuς χρονικής περιόδου αναστολής 

τής εφαρμογής τών δασμολογικών μειώσεων καί τών aλ

λων ύποχρεώσεων, αί όποίαι θά ίσχύσουν εξ ύπαρχής διά 

τάς λοιπάς ευρωπαϊκάς χώρας εντός του πλαισίου τής 

ΕΖΕΣ. Τρίτον, εντός τοu όργανωτικοu πλαισίου τής ύπό 

διαμόρφωσιν ΕΖΕΣ άνεγνωρίσθη, επίσης, ή άνάγκη εξα

σφαλίσεως των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων πρός 

εξασφάλισιν Ι:νός ταχυτέρου ρυθμοί) οίκονομικής άναπτύ

ξεως είς τάς χώρας αυτάς, πρός τόν σκοπόν τής δημιουργί

ας των προϋποθέσεων εκείνων, αί όποίαι θά καθιστοuν δυ

νατήν τήν άνάληψιν τών ύποχρεώσεων, αί όποίαι θά ίσχύ

σουν εξ ύπαρχής διά τάς λοιπάς ευρωπαϊκάς χώρας. Ταuτα 
άνεγνωρίσθησαν καί είς τήν προχθεσινήν άπόφασιν του 

Συμβουλίου τών ύπουργών, fίς τήν όποίαν εγένετο άπ' ευ

θείας άναφορά είς τάς άνωτέρω εκθέσεις του προέδρου τής 

'Ομάδος 'Εργασίαρ>. 

Τέλος, ό ύπουργός Συντονισμου ύπογράμμισε: 

«Αί ρυθμίσεις, τάς όποίας επροτείναμεν, θά aποτελέ

σουν πλέον aντικείμενον διαπραγματεύσεων κατά τούς 

προσεχείς μήνας . Παρ ' δλον δέ δτι είναι βέβαιον δτι αί 

διαπραγματεύσεις αυταί θά είναι καί πάλιν μακραί καί δυ

σχερείς, ή γενική άναγνώρισις τών προβλημάτων καί τών 

κατευθύνσεων πρός τάς όποίας δέον νά επιζητηθοuν αί λύ

σεις, άλλά καί τό δλον πνεuμα τό όποίον συνηντήσαμεν 

καί, περαιτέρω, αί διαβεβαιώσεις αί όποίαι μiiς εδόθησαν 

εκ μέρους τών aντιπροσωπειών τών aλλων χωρών, μiiς επι

τρέπουν νά πιστεύωμεν δτι καί είς τάς λεπτομερείας τών 

ουσιωδών ρυθμίσεων θά έπιτευχθή τελικώς συμφωνία. Αί 

έλληνικαί προτάσεις, καίτοι, βεβαίως, aποβλέπουν είς τήν 

κάλυψιν τών είδικών καί ίδιοτύπων προβλημάτων καί τών 

δυσχερειών τής έλληνικής οίκονομίας, καθώς καί τών λοι

πών άσθενεστέρων ευρωπαϊκών χωρών, είναι γενικώτερον 

έπιβεβλημέναι εάν έπιθυμώμεν νά οίκοδομήσωμεν επί ύγι

ών βάσεων τό οίκονομικόν καί πολιτικόν μέλλον τής Ευ

ρώπης. Καί τοuτο, ευτυχώς, εχει καταστή πλέον ευρυτέρα 

ευρωπαϊκή συνείδησιρ>. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Τό κυπριακό ζήτημα, μετά άπό αϊτηση τής άντι

πολιτεύσεως, συζητείται στή Βουλή πρό τής ήμερη

σίας διατάξεως. 

Τό θέμα εθεσε ό συναρχηγός του κόμματος των 

Φιλελευθέρων, Γ. Παπανδρέου: «'Εφ' δσον ή Κυ

βέρνησις δέν ενέκρινεν, δτι εξ iδίας πρωτοβουλίας 

επρεπε νά φέρη τό θέμα ενώπιον τής Βουλής καί νά 

ενημερώση σχετικώς τήν εθνικήν 'Αντιπροσωπείαν, 

επρεπε τουλάχιστον νά θεωρήση στοιχειωδώς αύτο

νόητον τό αϊτημα τής άντιπολιτεύσεως καί νά τό 

άποδεχθή χωρίς καμμίαν άντίρρησιν>>. 

Σ' δ,τι άφορα τήν ούσία του θέματος, ό Γ. Παπαν

δρέου επέκρινε τήν Κυβέρνηση γιά τόν τρόπο πού 

άντιμετώπισε τό θέμα τής ενημερώσεως τής εθνικής 

'Αντιπροσωπείας. 'Αρχικά, άναφέρθηκε στό ζήτημα 

τών φακέλων του ύπουργείου 'Εξωτερικών καί πα

ρατήρησε δτι ή Κυβέρνηση προσφέρεται νά ενημε

ρώσει προφορικά καί μόνο τήν άντιπολίτευση. Στή 
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συνέχεια, ύποστήριξε δτι ή πολιτική τής Κυβερνή

σεως δέν είναι πολιτική άνένδοτου άγώνα γιά τήν 

αύτοδιάθεση σέ εύλογη καί τακτή προθεσμία, άλλά 

πολιτική συμβιβασμοϋ καί έπισήμανε δτι στίς προ

γραμματικές δηλώσεις της δέν άναφέρθηκε ή λέξη 

«αύτοδιάθεσψ· καί έπικαλέστηκε τήν κατάθεση τής 

έλληνικής προσφυγής στήν προηγούμενη σύνοδο 

τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ μέ δύο τίτλους: 

«Αύτοδιάθεσις τοϋ λαοϋ τής Κύπρου)) καί «' Ωμότη
τες καί βασανιστήρια είς τήν Κύπρον άπό τήν βρε

τανικήν άποικιακήν διοίκησιν)). 'Ο 'Έλληνας ύπουρ

γός τG:ιν 'Εξωτερικών δμως παραιτήθηκε άπό τή δια

τύπωση αύτή καί, ήδη, ή Γενική Συνέλευση δέν δε

σμεύεται νά δώσει συγκεκριμένη άπάντηση στά δύο 

αίτήματα τής Έλλάδος ή νέα γενική διατύπωση 

«Ζήτημα τής Κύπρου)) έπιτρέπει- κατέληξε -ύπεκ

φυγές. Παράλληλα, μέ τήν περικοπή τής έλληνικής 

προσφυγής δτι «ή βρετανική Κυβέρνησις άσφαλG:ις 

δέν έγκρίνει τήν χρησιμοποίησιν των άπανθρώπων 

μεθόδων)), ή έλληνική πλευρά δίνει τήν έντύπωση 

δτι σπεύδει νά τήν άθωώσει· καί ένG:ι άρνείται δτι 

δέχεται τριμερείς συνομιλίες καί διακηρύσσει δτι ή 

Τουρκία δέν εχει καμμία σχέση μέ τό θέμα, ό 'Έλλη

νας άντιπρόσωπος δέν διαμαρτυρήθηκε δταν ό πρόε

δρος τής Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε καί τόν 

Τοϋρκο άντιπρόσωπο νά μετάσχει στή συζήτηση . 

Στή συνέχεια, άφοϋ έξήρε τήν «ίστορική)) άπόφαση 

τοϋ Συνεδρίου τοϋ Έργατικοϋ κόμματος στό Μπράυ

τον γιά τήν παροχή σέ τακτή προθεσμία ctύτοδιαθέ
σεως στούς Κυπρίους, μέ κοινή συμφωνία, καί πα

ράλληλη κατοχύρωση τG:ιν δικαιωμάτων τής μειο

ψηφίας, κατέληξε: 

«Σήμερον ή άπόφασις του 'Εργατικοί) κόμματος άπα

τελεί μέγα επιχείρημα τής Κυβερνήσεως. Εtς πάσαν περί

πτωσιν δικαιοuται, καί είμαι βέβαιος δτι τό πράττει, δικαι

οuται νά εϊπη: "Δέν ήμποροuμεν νά ζητήσωμεν όλιγώτερα 

άπ' δσα δίδει τό 'Εργατικόν κόμμα, τό όποίον αϋριον πρό

κειται νά είναι ή Κυβέρνησις τής Μεγάλης Βρετανίας". 

Θέλομεν νά τής προσφέρωμεν καί ενα άκόμη μέγα επιχεί

ρημα. Νά λέγη: 'Όϋτε όλιγώτερα άπό τό 'Εργατικόν κόμ

μα δυνάμεθα νά δεχθώμεν, οϋτε όλιγώτερα μaς επιτρέπει νά 

δεχθώμεν ή έλληνική Βουλή"». 

Σέ άπάντηση, ό ύπουργός τG:ιν 'Εξωτερικών, Ε. 

'Αβέρωφ, ύποστήριξε δτι άποτελεί γενικό κανόνα, 

σέ δλες τίς χώρες, νά μήν ένημερώνεται ή άντιπολί

τευση ή άλλοι παράγοντες, πέρα άπό τούς άμεσα 

ύπεύθυνους στό χειρισμό τοϋ θέματος, γιά τό περιεχό

μενο τG:ιν διπλωματικών φακέλων, στούς όποίους πε

ριέχονται μυστικά ξένων Κυβερνήσεων καί λεπτότα

τοι έλιγμοί καί χειρισμοί. 

Ό ύπουργός τG:ιν 'Εξωτερικών, άφοϋ έξήρε τήν 

«άρίστη έντύπωσψ> πού προκάλεσε ή έμφάνιση τής 

έλληνικής άντιπροσωπείας στή Γενική Συνέλευση 

τοϋ ΟΗΕ, άντέκρουσε τίς κατηγορίες τοϋ συναρχη-

γοϋ τG:ιν Φιλελευθέρων γιά συμβιβαστική πολιτική 

τής Κυβερνήσεως: μετά τήν άρχική άναφορά τής 

προσφυγής σέ δύο σημεία, τήν αύτοδιάθεση καί τά 

βασανιστήρια, θεωρήθηκε σκόπιμη ή άποδοχή τής 

νορβηγικής προτάσεως γιά γενικότερη διατύπωση, 

,rcροκειμένου νά μήν άποκλειστεί ή συζήτηση γιά τίς 

βρετανικές ώμότητες μετά τήν άρνητική άντίδραση 

πολλών χωρών έξαιτίας τής μνείας, σέ ίδιαίτερο τίτ

λο, τG:ιν βασανιστηρίων. Θά ήταν, έξάλλου, σφάλμα 

- τόνισε - ή αίτηση γιά άποκλεισμό τοϋ Τούρκου 

άντιπροσώπου άπό τή συζήτηση, έφόσον εχει καθιε

ρωθεί στά 'Ηνωμένα 'Έθνη ή άρχή δτι, δταν ύπάρ

χει χώρα ένδιαφερόμενη, όφείλει πάντοτε νά άκού

γεται ή άποψή της. ΠG:ις συμβιβάζεται ή κατηγορία 

γιά έγκατάλειψη τής αύτοδιαθέσεως -διερωτήθηκε 

στή συνέχεια- μετά τήν άπόρριψη του συντάγματος 

Ράντκλιφ, τήν άπόρριψη τής μεσολαβήσεως 'Ίσμαιϋ, 

δπως καί κάθε άλλης μεσολαβητικής προσπάθειας 

καί προσκλήσεως σέ τριμερείς συνεννοήσεις; Τέλος, 

άναφέρθηκε στήν άπόφαση του Συμβουλίου τής Εύ

ρώπης νά στείλει έπιτροπή στήν Κύπρο τό Νοέμ

βριο, μέ σκοπό νά έξετάσει τίς ένδεχόμενες παραβιά

σεις τG:ιν δικαιωμάτων του άνθρώπου. Δέχτηκε, άκό

μη, τήν άποψη δτι, μέ τή στάση τής άντιπολιτεύσε

ως, προσφέρονται έπιχειρήματα άξιοποιήσιμα άπό 

τήν Κυβέρνηση, άλλά καταδίκασε τήν έντύπωση πού 

προσπαθεί ή ίδια αύτή ή άντιπολίτευση νά καλλιερ

γήσει, δτι είναι δήθεν άδιάλλακτος ύποστηρικτής 

τής αύτοδιαθέσεως, ένG:ι ή Κυβέρνηση είναι ύπέρ του 

συμβιβασμοί): 

«Δηλώ κατηγορηματικώς δτι ή πολιτική τής Κυβερνή

σεως είναι νά εϋρη μίαν εφικτήν λύσιν, ή όποία θά εχη τήν 

αuτοδιάθεσιν ώς βάσιν. Πότε; Τό γρηγορώτερον δυνατόν. 

Αί δυσχέρειαι είναι μεγάλαι. Οί κίνδυνοι οί άπειλοuντες 

επίσης μεγάλοι. Δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν τήν θέλομεν άμέ

σως ή τήν θέλομεν εντός δύο ή τριών ετών. Δυνάμεθα νά 

εϊπωμεν, δέν δεχόμεθα ουδεμίαν λύσιν i:άν αϋτη δέν προβλέ

πη αuτοδιάθεσιν. Πότε θά τήν εχωμεν; Ή επιθυμία μας 

είναι άμέσως. Θά τήν εχωμεν δμως εiς πείσμα τών δυσχε

ρειών τό γρηγορώτερον δυνατόν. Αuτή είναι ή τοποθέτη

σις τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί εiς αuτήν τήν τοποθέ

τησιν θά επιμείνη άνενδότως». 

Στή συνέχεια τής συζητήσεως, ό Δ. Στρατής, έκ

πρόσωπος του ΔΚΕΛ, κατηγόρησε καί πάλι τήν Κυ

βέρνηση δτι έγκατέλειψε τό αίτημα τής αύτοδιαθέ

σεως, ό Ι. Πασαλίδης, πρόεδρος τής ΕΔΑ, ζήτησε 

τή γενικότερη άναθεώρηση του προσανατολισμοί) 

τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής, καί ό Σ. Πα

παπολίτης, κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος τής 

ΕΠΕΚ, προσήψε στήν Κυβέρνηση τή μομφή δτι τα

λαντεύεται άνάμεσα στήν άδιαλλαξία καί τή διαλλα

κτικότητα, τήν άνοικτή πάλη στόν ΟΗΕ καί τίς μυ

στικές διαπραγματεύσεις. ·Ο Κ. Τσαλδάρης έπισή

μανε τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ή παράταση 
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τής κυπριακής κρίσεως, ένώ ό Π . Κανελλόπουλος, 

άφοϋ ύποστήριξε δτι δέν ύπήρχε είδικός λόγος γιά 

τή διεξαγωγή τής συζητήσεως, ύπογράμμισε δτι εγι

ναν άξιόλογες παρατηρήσεις καί δόθηκαν έπαρκεϊ:ς 

άπαντήσεις καί τόνισε δτι δέν περιμένει ούσιώδη 

άποτελέσματα άπό τή συζήτηση στόν ΟΗΕ, χωρίς 

δμως τοϋτο νά συνεπάγεται εύθύνες γιά τήν έλληνική 

Κυβέρνηση . 

Προτοϋ όλοκληρωθεϊ: ή συζήτηση, ό Ε . 'Αβέρωφ 

άπέκρουσε πρόταση τοϋ Γ. Παπανδρέου γιά τήν εκ

δοση ψηφίσματος τής έθνικής 'Αντιπροσωπείας ύπέρ 

τής έφαρμογής τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως σέ εϋ

λογη καί τακτή προθεσμία : ή άσκηση τής έξωτερι

κής πολιτικής οφείλει νά γίνεται μέ τρόπο ρεαλιστι

κό καί όχι δημοκοπικό· 'Εξάλλου, ή τυχόν άποδοχή 

παρόμοιας προτάσεως θά ένεϊ:χε τήν εννοια τής δυ

σπιστίας πρός τή δήλωση τής Κυβερνήσεως δτι ή 

πολιτική της άποβλέπει άκριβώς στήν έφαρμογή τής 

άρχής αύτής στόν ταχύτερο δυνατό χρόνο216 . 

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

·Ο ύπουργός ' Εργασίας, Λ. Μπουρνιaς, άνακοι

νώνει δτι, βάσει τοϋ προγράμματος άνεγέρσεως έρ

γατικών κατοικιών, προβλέπεται ή στέγαση 4439 
έργατικών οίκογενειών στή διάρκεια τοϋ 1958. Εί
δησεογραφικά, παρέχονται σχετικά άναλυτικές πλη

ροφορίες γιά τήν άνέγερση σ' όλόκληρη τή χώρα 

οίκημάτων είτε άπό τόν 'Οργανισμό 'Εργατικής 

Κατοικίας είτε μέ δάνεια αύτοστεγάσεως. Είδικότε

ρα, ή άνακοίνωση καταλήγει μέ τό συμπέρασμα δτι, 

«αί διά τό ετος 1958 προγραμματισθείσαι πρός άνέγερ
σιν 4439 εργατικαί κατοικίαι μετά τών διανεμηθεισών ijδη 
καί ετοίμων πρός παράδοσιν 2039 τών ύπό άποπεράτωσιν 

803 καί τών ύπό κατασκευήν διά δανείων αuτοστεγάσεως 
229, άναβιβάζουν τό σύνολον τών εργατικών κατοικιών είς 
7510)). 

'Η άποτελεσματική έφαρμογή τοϋ κυβερνητικοί> 

προγράμματος άποτέλεσε τό άντικείμενο εύνοϊκών 

σχολίων τής κοινής γνώμης καί τοϋ ήμερήσιου τύ

που. Χαρακτηριστικό είναι τό σχετικό άπόσπασμα 

άρθρου τής«' Ακροπόλεως»>, μέ άφορμή τή διανομή 

έργατικών κατοικιών στή Νέα Φιλαδέλφεια: 

... ' Η διανομή τών 560 εργατικών κατοικιών τής Νέας 
Φιλαδελφείας , δέν είναι οϋτε ή άρχή οϋτε τό τέλος μιας 

μεγάλης κοινωνικής προσπαθείας πού άνέλαβεν ή Κυβέρ

νησις Καραμανλή. Χιλιάδες εργατικών κατοικιών εχουν 

διανεμηθή κατά τήν τελευταίαν διετίαν καί χιλιάδες επί

σης άνεγείρονται η άποπερατουνται είς δλην τήν 'Ελλάδα 

καί θά είναι ετοιμαι πρός διανομήν τούς προσεχείς μήνας . 

' Εθεωρήθη βεβαίως τόλμημα - καί ήτο όμολογουμένως 

-ή άντιμετώπισης ένός τόσον μεγάλου κοινωνικου προ

βλήματος . ' Αλλ' ό κ . Καραμανλής καί ό επωμισθείς τήν 

εuθύνην τής πραγματοποιήσεως του τολμήματος ύπουργός 

τής 'Εργασίας κ . Μπουρνιaς άπέδειξαν δτι καί αί τολμηρό

τεραι άποφάσεις πραγματοποιουνται δταν ύπάρχη πίστις 

καί θέλησις . Ύπήρχον καί τά δύο είς τήν περίπτωσιν αu

τήν, ύπήρχε δμως επί πλέον καί πραγματική στοργή διά 

τήν εργατική ν τάξιν. Δι' αuτό καί ύπάρχουν σήμερον τό

σον πλούσιοι οί καρποί τής προσπαθείας. 

'Ενδεικτικό γιά τή γενικότερη θετική άπήχηση 

τής πολιτικής τής Κυβερνήσεως στόν τομέα τής έρ

γατικής κατοικίας είναι άπόσπασμα τής άντιπολι

τευόμενης «'Αθηναϊκής», στίς 28 Δεκεμβρίου 1957: 

Δέν στερείται δικαιολογίας ή ίκανοποίησις του ύπουρ

γου τής 'Εργασίας διά τούς σκοπούς καί τά επιτεύγματα 

του νεαρου ' Οργανισμου 'Εργατικής Κατοικίας. Εiς πολ

λά επαρχιακά κέντρα μάλιστα εχουν παραδοθή καί αί 

κλείδες τών εργατικών κατοικιών είς τούς δικαιούχους217 ••• 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

Μέ τήν εύκαιρία τής ίστορικής έπετείου τής 28ης 

'Οκτωβρίου ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στόν έλλη 

νικό λαό τό άκόλουθο διάγγελμα : 

«Πρό δεκαεπτά άκριβώς έτών τό έλληνικόν έθνος, 

άμυνόμενον τοίί πατρίου έδάφους άνέλαβεν tiπελπιν 

άγώνα έναντίον πανισχύρων έχθρών. Συνεχίζον παρά

δοσιν πολλών γενεών προσέφερε τήν ύπερτάτην θυ

σίαν διά τήν διαφύλαξιν τής τιμής καί τής έλευθερί

ας του. 

»'Όσον παρέρχεται δ χρόνος, καθίσταται άνά

γλυφος ή βαθυτέρα σημασία τοίί άγώνος αύτοίί. Δέν 

έπρόκειτο άπλώς περί πολέμου ένός μικροίί λασίί 

έναντίον ίσχυρών άντιπάλων. 'Επρόκειτο περί συγ

κρούσεως τής ϋλης πρός τήν ίδέαν. 

)) Ή 'Ελλάς, δπως πάντοτε είς τήν ίστσρίαν της, 
έγένετο καί τότε πρόμαχος τής ίδέας τής έλευθερίας, 

τής ίδέας τής δημοκρατίας καί τής δικαιοσύνης. Αύ

τό ήτα τό νόημα τών μαχών γύρω άπό τήν Βασιλεύ

ουσαν. Αύτό ήτα τό νόημα καί δλων τών μεταγενε

στέρων έθνικών μας άγώνων μέχρι καί τής μάχης τής 

'Αλβανίας. Αύτό εlναι, τέλος, καί τό νόημα τοίί άγώ

νος τόν δποίον σήμερον ύπό tiλλην μορφήν καί ύπό 

tiλλας συνθήκας διεξάγει δλόκληρον τό έλληνικόν 

έθνος διά τήν άπελευθέρωσιν τών άδελφών Κυπρίων 

καί διά τήν ίκανοπσίησιν τοίί περί αύτοδιαθέσεως 

ίεροίί αύτών δικαιώματος . 
))Κατά τήν σημερινή ν έπέτειον οί 'Έλληνες στρέ

φομεν μέ συγκίνησιν τήν σκέψιν μας πρός τούς fjρω

ας τής 'Αλβανίας, τούς νεκρούς, τούς άναπήρους καί 

τούς τραυματίας, πρός δλους τούς δοκιμασθέντας διά 

νά έκπληρώση ή 'Ελλάς τό ίστορικόν της χρέος. 

))Αί θυσία ι καί τά κατορθώματα έκείνων θά πρέπει 

νά άποτελσvν παράδειγμα τό δποίον θά φωτίζη τήν 

παρσvσαν καί τάς έπερχομένας γενεάς καί θά τάς κα

θιστii άνταξίας καί έκείνων, άλλά καί τής ίστσρίας 
τού έθνους)). 
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'Ήδη, άπό τήν προηγούμενη ήμέρα, 26 'Οκτω
βρίου, ό πρωθυπουργός είχε μετάσχει στόν πανηγυ

ρικό εορτασμό τής 'Εθνικής 'Επετείου, παρουσία 

καί τοϋ βασιλέως, στή Θεσσαλονίκη. Μετά τήν επί

σημη δοξολογία στόν 'Ιερό Ναό τοϋ 'Αγίου Δημη

τρίου, εξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τήν πλα

τειά συμμετοχή τοϋ λαοϋ τής συμπρωτεύουσας στίς 

εορταστικές εκδηλώσεις, παρά τίς δυσμενείς καιρι

κές συνθήκες . 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος στά 'Ηνωμένα 

'Έθνη, Α. Στράτος, ζητεί άπό τή Γενική Συνέλευση 

τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ νά συστήσει επιτροπή ερεύ

νης, επιφορτισμένη νά εξετάσει επί τόπου τήν κατά

σταση πού εχει δημιουργηθεί μετά τίς πληροφορίες 

γιά συγκέντρωση τουρκικών στρατευμάτων στά σύ

νορα μέ τή Συρία. 'Αφοϋ εξέφρασε τή λύπη του γιά 

τήν άναβίωση, κατά τή συζήτηση, τοϋ πνεύματος τοϋ 

ψυχροϋ πολέμου, τόνισε άκόμη δτι ό άσφαλέστερος 

τρόπος γιά νά επικρατήσει ή εiρήνη στή Μ. 'Ανατο

λή είναι νά άφεθοϋν οί χώρες τής περιοχής ελεύθε

ρες νά ρυθμίζουν τίς ύποθέσεις τους, χωρίς ξένες πα

ρεμβάσεις. Σέ περίπτωση, δήλωσε, πού δέν θά επι

τευχθεί συμφωνία γιά τό σχηματισμό επιτροπής ερεύ

νης, δέν πρόκειται νά άντιταχθεί σέ άλλα μέσα διε

ξαγωγής της, μέ τήν προϋπόθεση δτι θά γίνουν άπα

δεκτά άπό τή Συρία. 'Η τοποθέτηση τοϋ 'Έλληνα 

εκπροσώπου ύπέρ τ&ν θέσεων τής Δαμασκοϋ άποτέ

λεσε τό άντικείμενο εύρύτερων σχολίων καί επιβε

βαίωσε τήν άνεξάρτητη στάση τής ελληνικής Κυ

βερνήσεως σέ σειρά άπό σημαντικά θέματα διεθνοϋς 

ενδιαφέροντος. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Ε . 

'Αβέρωφ, είχε δεχτεί σέ μακρά συνομιλία τόν 'Αμε

ρικανό πρεσβευτή Τζώρτζ "Αλλεν. Τό μνημόνιο τής 

σχετικής συνομιλίας περιλαμβάνει τά εξής: 

<Πήν 28ην 'Οκτωβρίου 1957 εζήτησε νά μέ συναντήση 
ό ' Αμερικανός πρεσβευτής , παρακαλέσας νά τόν δεχθώ τό 

ταχύτερον λόγω του δτι τήν ίδία ν ή μέραν ijρχιζεν ή επί του 

Συριακοί> συζήτησις είς τόν ΟΗΕ. Συνηντήθημεν αύθημε

ρόν παρουσίq καί του πολιτικοί> συμβούλου τής πρεσβείας 

κ. Βάγκνερ . 

»Μου είπεν δτι είχε λάβει σειράν τηλεγραφημάτων 

aφορώντων τό Συριακόν καί τήν στάσι ν μας ί:ναντι αύτοu, 

ανέγνωσε δέ aποσπάσματα εξ αύτών. Είς τό εν άνεφέρετο 

δτι ή τριήμερος, aντί τής aορίστου αναβολής τής συζητή

σεως, είχεν aποφασισθή διά 33 κατά 32 ψήφων, καί ή ' Ελ

λάς είcχεν ψηφίσει μέ τούς 33, ενώ όλόκληρον τό ΝΑΤΟ μέ 
τούς 32, δτι δέ ή αόριστος αναβολή επεζητείτο διά νά καρ
ποφορήση ή μεσολαβητική προσπάθεια του βασιλέως Σα

ούδ . 'Έτερον τηλεγράφημα μετέδιδεν εκ Δαμασκοu τήν 

πληροφορίαν δτι ό εκεί πρεσβευτής μας είχεν ανακοινώσει 

είς τήν συριακήν Κυβέρνησιν δτι θά ύποστηρίξωμεν τό 

αίτημα περί επιτροπής ερεύνης καί δτι θά aποδεχόμεθα 

θέσιν ε!ςαύτήν, άν τοuτο μάς εζητείτο. 'Έτερον τηλεγρά

φημα μετέδιδεν απορρήτους aλλ , aσφαλείς πληροφορίας 

τής aντιπροσωπείας τών ΗΠΑ ε!ς ΟΗΕ, καθ' <iς οί συνελ

θόντες εκεί " Αραβες aντιπρόσωποι (προσκλήσει του 'Αρα

βικοu Συνδέσμου) είχον διαφωνήσει καί τινες είχον επι

κρίνει τήν Συρία ν, διότι δέν απεδέχθη μεσολάβησιν "Αρα

βος, δστις είχεν μάλιστα ταχθεί ύπέρ τής Συρίας δταν εξε

δηλώθη ή κρίσις. 'Έτερα δύο τηλεγραφήματα τά συνεβου

λεύθη aλλά δέν μου ανέγνωσε εξ αύτών aποσπάσματα . 

)) 'Ο κ . "Αλλεν επέσυρε τήν προσοχήν μου επί του δτι 

τηροuμεν μάλλον μίαν στάσι ν εύνοίας μέν πρός τούς Συρί

ους καί τούς ΑΙγυπτίους, aντιθέσεως δέ πρός όλόκληρον 

τό ΝΑΤΟ. Είς πολύ ijπιον καί φιλικόν τόνον είπεν δτι θά 

επρεπε νά άποφύγωμεν νά δημιουργήσωμεν εντυπώσεις 

aποκλίσεως aπό τό ΝΑΤΟ, καίτοι δέν ήσαν δλα τά μέλη 

ύποχρεωμένα νά συμφωνοuν πάντοτε μέ αuτό. Παρετήρη

σεν επίσης δτι τήν στιγμήν ταύτην ύπήρχε κάποια προο

πτική διά τό Κυπριακόν, δτι ό κ. Σπάακ εφαίνετο ό σημαν

τικώτερος παράγων τής επιλ'ύσεώς του καί ήτο γνωστός 

ύπέρμαχος τής ένότητος του ΝΑΤΟ καί σαφώς ύπέρ εuνοϊ

κών δι ' ήμάς aπόψεων διά τό Κυπριακόν . Οϋτω, δέν ή το 

πρός τό συμφέρον μας, αuτήν τήν στιγμήν, νά δίδωμεν τήν 

εντύπωσιν δτι δέν είμεθα σύμμαχοι aπολύτου εμπιστοσύ

νης . Περαιτέρω δέν ε{χεν όδηγίας σχετικώς, aλλά εκ πολ

λών γεγονότων του εγεννάτο ή εντύπωσις δτι βοηθούμενοι 

aπό τά πράγματα κατεβάλλομεν κάποιαν προσπάθειαν νά 

φέρωμεν τήν Τουρκίαν ε!ς δύσκολον θέσιν καλλιεργοuντες 

πέριξ αuτής διαφόρους φιλίας . 

»(Δύο ήμέρας προηγουμένως ε{χεν είπει εiς τόν κ. Πε

σμαζόγλου - δν ζωηρώς ενεθάρρυνε νά εργασθή διά τήν 

έπίλυσιν του Κυπριακοί> - δτι εν τηλεγράφημα τής πρε

σβείας ΗΠΑ ' Αγκύρας καί εν του Σταίητ Ντηπάρτμεντ 

ώμίλουν περί προσπαθείας τής 'Ελλάδος δπως πολιτικώς 

κυκλώσει "aπό παντοu" τήν Τουρκίαν, πάντως δέ περί δη

μιουργίας τοιαύτης έντυπώσεως εν Τουρκίq . Περί τό τέλος 

τής συνομιλίας είχεν επιμόνως παρακαλέσει τόν κ . Πεσμα

ζόγλου νά μήν μου είπη τίποτε διότι δέν έγνώριζε άν θά μου 

ώμίλει σχετικώς). 

))Τοιαύτη προσπάθεια - άν δπως εφαίνετο ήτο πρα

γματική - δέν ήτο ώραίο πράγμα εναντι συμμάχου, άν καί 

παρεδέχετο δτι έβοήθουν τά γεγονότα καί δτι ήτο ανεξή

γητος ή δυσφορία μας. 

»Παρά τήν δυσφορίαν μας δμως, λόγω τής συμμαχίας 

καί τών γενικωτέρων συμφερόντων, καλόν ήτο νά ί:χωμεν 

πλέον εϋκαμπτον πολιτικήν ί:ναντι τής Τουρκίας. 

»Είπον είς τόν κ . "Αλλεν δτι δσα μου ί:λεγε, τυπικώς 

μέν δέν εφαίνοντο ώς κατηγορίαι, aλλά καί εκ τής οuσίας 

των καί εξ δσων είχα όσφρανθή aπό συνομιλίας ήμετέρων 

μέ διαφόρους 'Αμερικανούς διπλωμάτας, aπετέλουν κατη

γορίας. τ Η σαν δμως άδικοι, άβάσιμοι καί προφανώς εμ

πνευσμέναι άπό τούς Τούρκους, τών όποίων πλέον τά επι

χειρήματα εγένοντο δεκτά τουλάχιστον άνευ βαθυτέρας 

έρεύνης . 

)) 'Ιδού δμως τί λέγει μία aντικειμενική ί:ρευνα τών γε
γονότων: 

)) 'Εγνώριζεν ό κ. "Αλλεν δτι, aφοί> οί ίδιοι δέν είχον 
σοβαράς άντιρρήσεις, είχομεν δεχθή ύπό ώρισμένους 

δ ρους, τήν aεροπορικήν γραμμήν Μόσχας-' Αθηνών-Κα'!-
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ρου. Τοuτο μaς ήτο χρήσιμον διότι δέν ήδυνάμεθα νά λέ

γωμεν πάντοτε δχι είς τά Σοβιέτ, μέ τιi όποία είχομεν &ρκε
τάς οίκονομικάς σχέσεις . 'Εν τούτοις πρό όλίγων ή μερών 

του είχα ζητήσει νά έρωτήση καί πάλιν τήν Οόάσιγκτων, 

θεωρών δτι μετά τήν συριακή ν κρίσιν επρεπε ίσως νά &να

θεωρήσωμεν τήν στάσιν μας. Καί τοuτο χωρίς ίδικήν των 

πρωτοβουλίαν, καί μολονότι σχεδόν εϊχομεν ήδη &ποδε

χθη . Δέν ένόμιζα δτι πολλαί χ&ραι θά είχαν τό θάρρος νά 

φερθοuν κατά τοιοuτον τρόπον . 

»'Επί τοu Συριακοu &πεφύγαμεν νά λάβωμεν τόν λόγον. 

>>' Ομιλοuντες χωρίς ύπερβολάς, ήδυνάμεθα νά βλάψω
μεν τήy Τουρκίαν, χωρίς νά έκτεθ&μεν εναντι τ&ν συμμά

χων . Δέν τό έπράξαμεν . Δέν ώμιλήσαμε κι'iν ίδιαιτέρως 

εναντίον, της, διά νά μήν δώσωμεν τήν εντύπωσιν δτι θέλα

μεν νά έκμεταλλευθ&μεν τάς παρούσας δυσχερείας της . 

'Εν τούτοις ή δυνάμεθα νά τάς έκμεταλλευθ&μεν καλλίτε

ρον παντός ι'iλλου . 

>>'Ε βεβαίωσα κατηγορηματικώς δτι οί Τοuρκοι μaς εί

χον ερωτήσει ποία θά ήτο ή &ντίδρασίς μας ι'iν κατελάμβα

ναν τό Χαλέπιον. Δέν ήθελα νά έκθέσω πρόσωπα, &λλά ή 

έρώτησις είχε γίνει έπί aνωτέρου έπιπέδου . Είς ουδένα τήν 

μετεδώσαμε, διά νά &ποφύγωμεν παρεξηγήσεις. Καί δμως 

ήτο τρομερόν δπλον είς χείρας μας . 

>>Tou &νέφερα ετερον θέμα έντελ&ς προσφάτως &νακu
ψαν - περί του όποίου ευτυχώς του είχον όμιλήσει πρό 

πενθημέρου - είς τό όποίον προσποιούμενοι ι'iγνοιαν ε\:

χομεν βοηθήσει χωρίς ουδένα νά έρωτήσωμεν . ουδείς τό 

έγνώριζεν πλήν του προέδρου καί έμοu, έν& ήδύνατο νά 

είναι καί αυτό φοβερόν δπλον. Έφέρθημεν, δμως, δπως 

κατά βάσιν έπέβαλλεν νά φερθ&μεν ή ίδιότης μας ώς μέλους 

τοu ΝΑΤΟ. 

>> ' Εγνωρίζομεν - καί δ ή μέ λεπτομερείας - δτι ή 

Τουρκία είχε μεταφέρει τουλάχιστον πέντε μεραρχίας έπί 

τ&ν συριακών συνόρων. 'Εγνωρίζομεν θετικώς δτι αί 

τουρκικαί συγκεντρώσεις- γυμνάσια, είχον ζωηρώς δυσα

ρεστήσει καί aνησυχήσει πολλάς Κυβερνήσεις τοu Ν Α ΤΟ 

καί τόν κ . Σπάακ . ' Απεφύγομεν νά είπωμεν λεπτομερείας, 

&πεφύγομεν νά έκμεταλευθ&μεν τήν δυσαρέσκειαν των ι'iλ

λων. ''Ισως έλέγομεν τάς aνησυχίας μας είς τό Συμβούλιον 

τοu ΝΑ ΤΟ, &λλά οϋτε είς τόν ΟΗΕ οϋτε δημοσίg, οϋτε 

κατ' ίδία ν εϊχομεν εϊπει τίποτε . 

>>' Εγνωρίζομεν πολλά ι'i,λλα πράγματα , δπως τήν aντιπά

θεια ν δλων τ&ν aραβικών χωρών κατά της Τουρκίας καί 

της ύπεροπτικης της πολιτικης. 

>>Καί έγνωρίζομεν &κόμη δτι ήδυνάμεθα νά έκμεταλ

λευθ&μεν είς βάρος της πολλά aπό αυτά καί νά κερδίσωμεν 

ήμείς . 

>>Εiς τό σημείον τοuτο ό κ." Αλλεν παρετήρησεν δτι θά 

έκερδίζομεν, ίδίως είς μερικούς "Αραβας, &λλά θά έχάνο

μεν είς τούς συμμάχους μας, καί τοuτο είχε περισσοτέραν 

σημασίαν. 'Απήντησα δτι είχε aπολύτως ι'iδικον . Λέγων 

δτι ήδυνάμεθα νά κερδίσωμεν, δέν ήννόουν δτι τοuτο θά 

συνέβαινε διά της έκφωνήσεως είς τόν ΟΗΕ ή &λλοu δη

μοκοπικών λόγων έναντίον της Τουρκίας. 

>>'Υπάρχουν ι'iλλοι τρόποι . Είς μέν τόν ΟΗΕ ήδυνάμεθα 

νά ε\:μεθα ολίγον ενοχλητικοί, &λλά πρό παντός ήδυνάμεθα 

δι' έμπιστευτικ&ν διαβημάτων είς τάς Κυβερνήσεις πού 

έγνωρίζομεν δυσαρεστημένας καί &νησύχους, νά εϊπωμεν 

τάς ίδικάς μας aνησυχίας καί νά είπωμεν τά επιβαρυντικά 

γεγονότα τά όποία ήμείς γνωρίζομεν καί εκείνοι δέν γνω

ρίζουν. 

>>' Αντ' αυτοu έσιωπήσαμεν. ουδέν εϊπομεν. Καί διά 

της σιωπης μας έβοηθήσαμεν είς ϋφεσιν της καταστάσεως. 

Καί άπλ&ς λαμβάνομεν θέσιν ύπέρ της συστάσεως έπιτρο

πης. ' Αλλά διατί λαμβάνομεν αυτήν τήν θέσιν; Πρώτον, 

διότι είς μίαν &σαφή κατάστασιν ή σύστασις έπιτροπης 

έρεύνης είναι χρήσιμον πράγμα καί προκαλεί ϋφεσιν πα

θών. Δεύτερον , διότι δέν ψηφίζομεν μόνον μέ τήν Συρίαν 

καί τήν Αϊγυπτον, &λλά μέ δλας τάς &ραβικάς χώρας, δπως 

συνέβη κατά τήν γνωστήν ψηφοφορίαν τ&ν 33 κατά 32 
ψήφων. Τρίτον, διότι πιστεύομεν δτι δχι μόνον διά τά ίδι

κά μας συμφέροντα &λλά καί διά τό συμφέρον της Δύσεως, 

χρήσιμον είναι νά διατηρήσωμεν τάς &ρίστας σχέσεις μας 

μέ τούς "Αραβας . Είμεθα ή μόνη χώρα τής Δύσεως πού εχει 

τοιαύτας σχέσεις μέ αυτούς, καί χρησιμώτατον θά ήτο νά 

ύπάρχουν καί ι'iλλαο> . 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ, καταλήγοντας σχετικά μέ τό Συ

ριακό ζήτημα, επεσήμανε στόν 'Αμερικανό διπλωμά

τη : 

«'Εν πάσυ περιπτώσει τόν παρεκάλεσα νά μεταδώση 

είς τήν Οόάσιγκτων δσα τοϋ είχον εϊπει είς aπάντησιν τοϋ 

διαβήματός του καί νά προσθέση δτι μέ aπογοήτευσιν εί

χον &κούσει τάς aπόψεις τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί δτι 

θά συνεχίζαμεν τήν αυτήν λίαν προσεκτικήν πολιτικήν, έν 

πνεύματι καλοϋ συμμάχου τοϋ ΝΑ ΤΟ, άλλά ουχί καί έν 

πνεύματι εξαφανίσεως της προσωπικότητάς μαρ>218 • 

Μέ άφορμή τήν έλληνική στάση στό θέμα τής 

τουρκοσυριακής κρίσεως, ή «Καθημερινψ> δημοσί

ευσε τό άκόλουθο σχόλιο: 

' Η στάσις τήν όποίαν έτήρησεν ή έλληνική aντιπρο

σωπεία είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη, έπί τοϋ ζητήματος της 

Συρίας καί τήν δημοσίαν γνώμην εύρίσκει σύμφ~νον καί 

πρός τήν ήθικήν πού πρέπει νά διέπη τάς διεθνείς σχέσεις 

εναρμονίζεται, &λλά καί τά συμφέροντα της 'Ελλάδος 

έξυπηρετεί. 'Η 'Ελλάς ύπεστήριξε τήν άνάγκην της &πο

στολης είς τά τουρκοσυριακά σuνορα 'Επιτροπής τ&ν 

'Ηνωμένων 'Εθνών, ή δποία καί θά είναι είς θέσιν νά 

έρευνήση aντικειμενικώς τάς ευθύνας διά τήν δημιουργη

θείσαν κρίσιν, τό κυριώτερον δέ θά συμβάλη διά της πα

ρουσίας της είς τήν μείωσιν της επικινδύνου εντάσεως είς 

περιοχήν γειτνιάζουσαν τόσον πολύ πρός τήν χώραν μας. 

Δέν είναι γνωστόν ι'iν ή λύσις της &ποστολης 'Επιτροπης 

θά είναι έκείνη, ή δποία θά προκριθη τελικώς, &λλ ' άναν

τιρρήτως είναι ή λογικωτέρα καί ή πλέον λυσιτελής . Οί 

Τοϋρκοι καί οί δπισθεν αυτ&ν ίστάμενοι ίμπεριαλισταί δέν 

φαίνεται βεβαίως νά τήν προτιμοϋν, διότι, έφαρμοζομένη, 

θά &νατρέψη τά σχέδιά των. Οί Σοβιετικοί, έξ ι'iλλου, παρ ' 

δλον δτι διά προσχηματικούς λόγους τήν ύποστηρίζουν 

ζωηρώς, κατ' ουσίαν θά ήθελον νά μή πραγματοποιηθη, διά 

νά συνεχισθη ή κρίσις της Μέσης 'Ανατολής, άπό τήν 

δποίαν άναμένουν πρόδηλα οφέλη . ' Εάν δμως, τά μικρά 

Κράτη, καί έκ τ&ν μεγάλων δυνάμεων αί 'Ηνωμένα ι Πολι

τείαι, έπιμείνουν , ή 'Επιτροπή της Έρεύνης θά συγκρο

τηθη καί ή παρουσία της εiς τήν Μέσην 'Ανατολήν θά 

συντελέση είς τήν έπίτευξιν κατευνασμοϋ. 'Ενδεχομένως, 
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τά 'Ηνωμένα 'Έθνη καί τά οργανά των νά μ ή ε{ ναι ε{ς 

θέσιν νά διασφαλίσουν πλήρως τήν ε{ρήνην, άλλά οί έπι

βουλευόμενοι τήν ασφάλειαν καί τήν άνεξαρτησίαν τών 

μικρών χωρών φοβοϋνται τήν άλήθειαν, τήν δποίαν δ διε

θνής αuτός 'Οργανισμός εfναι ε{ς θέσιν νά παρουσιάση εlς 

τούς έλευθέρως σκεπτομένους λαούς τοϋ κόσμου καί δι' 

αuτό διστάζουν νά ώθήσουν τόν κυνισμόν των μέχρι πλή

ρους περιφρονήσεως μιdς φωτισμένης άπό τήν άλήθειαν 

παγκοσμίου δημοσίας γνώμης2ι9. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

• ο πρωθυπουργός άποδέχεται τήν παραίτηση του 
ύπουργοu Γεωργίας Σ. Θεοτόκη. 

'Η άπόφαση τής παραιτήσεως είχε διατυπωθεί 

άπό τόν Σ. Θεοτόκη σέ ύπόμνημά του, στίς 10 
'Οκτωβρίου, δ που καί ύπογράμμιζε δτι ήταν διατε

θειμένος νά τήν άνακαλέσει έφόσον θά γινόταν δε

κτή ή άποψή του γιά τή συγκέντρωση 20 έκατ. οκά
δων έλα ίου μέ τή διάθεση 400 έκατ. δρχ. 'Ο Κ. Κα
ραμανλής δέν θεώρησε όρθή τήν έκ προοιμίου δή

λωση περί παραιτήσεως καί, σέ άπευθείας συνομιλία 

του μέ τόν ύπουργό Γεωργίας, άρνήθηκε νά συζητή

σει τήν ούσία του θέματος καί του ζήτησε νά άποσύ

ρει τήν παραίτησή του προτου ληφθοuν οί άποφά

σεις γιά τήν προστασία των έλαιοπαραγωγ&ν. 'Ο 

πρωθυπουργός παρατήρησε σχετικά δτι επιβάλλεται 

νά μή συνδέεται έκ τ&ν προτέρων ή παραμονή ένός 

ύπουργοu στήν Κυβέρνηση μέ τήν άποδοχή των άπό

ψεών του πάνω σέ κάθε θέμα τής άρμοδιότητάς του. 

'Ο Σ. Θεοτόκης άντέτεινε δτι, σύμφωνα μέ τή δική 

του άντίληψη, τά μέλη τής Κυβερνήσεως οφείλουν, 

δταν δέν γίνονται δεκτές οί άπόψεις τους πάνω σέ 

βασικά ζητήματα, νά καθορίζουν εγκαιρα καί μέσα

φήνεια τή θέση τους. 'Ο Κ. Καραμανλής κατέληξε, 

κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές, νά άποδεχτεί τήν πα

ραίτηση του ύπουργου Γεωργίας, πρός τόν όποίο καί 

άπηύθυνε αύθημερόν τήν άκόλουθη έπιστολή : 

«Φίλε κύριε Θεοτόκη, 

)) Έν συνεχείrι πρός τήν σημερινή ν μας συνομι
λίαν, άναγκάζομαι μέ ίδιαιτέραν μου λύπην νά στε

ρηθώ τής συνεργασίας σας καί νά άποδεχθώ τήν πα

ραίτησίν σας. Τήν παραίτησίν σας ταύτη ν άποδέχο

μαι, δπως καί προφορικώς σiiς έξέθεσα, όχι διότι 

ελαβα θέσιν έπί τής προτάσεώς σας περί προστασίας 

τής έλαιοπαραγωγής, άλλά διά λόγους άρχής. Διότι 

δέν νομίζω όρθόν καί σύμφωνον πρός τήν καθιερωμέ

νη ν τάξιν τό δτι συνεδυάσατε τήν άξίωσίν σας περί 

άποδοχής τών άπόψεών σας μέ τήν έκ προοιμίου δή

λωσιν δτι θέλετε παραιτηθή έάν αύται δέν γίνουν 

άποδεκταί. Εύχαριστών ύμiiς θερμώς διά τήν μέχρι 

τούδε συνεργασίαν σας, διατελώ μετ' έξαιρέτου τι

μήρλ 

Μετά τήν άνακοίνωση τής παραιτήσεώς του καί 

σέ άπάντηση σχετικής έρωτήσεως τ&ν δημοσιογρά

φων, ό Σ. Θεοτόκης διευκρίνησε δτι ή άποχώρηση 

άπό τήν Κυβέρνηση δέν συνεπάγεται τήν άποχώρη

ση καί άπό τήν ΕΡΕ.' 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή 

συμμετοχή του ν,έου ύπουργου Γεωργίας, Γ. 'Αδα

μοπούλου, συνέρχεται ή έξ ύπουργ&ν οικονομική 

'Επιτροπή καί άποφασίζει τή λήψη σειρaς μέτρων 

γιά τήν προστασία των έλαιοπαραγωγ&ν . 
Σύμφωνα μέ τή σχετική κυβερνητική άνακοίνω

ση θά διευκολυνθεί ή έλεύθερη έξαγωγή του προϊόν

τος σέ όποιαδήποτε μορφή, στq πλαίσιο του πρό

σφατου σχετικοί) νόμου, δέν θά γίνουν εισαγωγές 

σπορελαίου, καθιερώνονται γιά πρώτη φορά δάνεια 

έπ' ένεχύρω έλαιολάδου γιά τήν προστασία ειδικά 

των μικρών έλαιοπαραγωγ&ν στίς κατεξοχήν έλαιο

παραγωγικές περιφέρειες καί προβλέπεται ή ένίσχυ

ση κάθε προσπάθειας γιά τήν καλύτερη συλλογική 

διάθεση τfjς παραγωγής μέσω των Συνεταιρισμών. 

Παράλληλα, θά πραγματοποιηθοuν άγορές καί άπό 

τό Κράτος μέ σκοπό τή στήριξη των τιμών καί θά 

προβλεφθεί, άπό τίς έμπορικές Τράπεζες, ή προχρη

ματοδότηση γιά έξαγωγές καί ή χορήγηση δανείων 

έπ' ένεχύρω. <Πό σύνολον τ&ν μέτρων τούτων άπο

τελεί συστηματικήν προστασίαν των έλαιοπαραγω

γ&ν διά πρώτην φοράν λαμβανομένην έν τΌ χώρφ). 

7-1 I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας του Λιβάνου, Κά

μελ Σαμούν, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 

' Ελλάδα, ώς φιλοξενούμενος του βασιλέως. 

'Ο Κ. Καραμανλής ελαβε μέρος στό έπίσημο γεu

μα, καθώς καί στή δεξίωση πpύ δόθηκε πρός τιμή του 

προέδρου Σαμούν, μέ τόν όποίο καί ε{χε συνομιλία. 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συνέρχε

ται ή έξ ύπουργ&ν οικονομική 'Επιτροπή, ή όποία, 

άφοu διεπίστωσε τήν ίκανοποιητική πορεία τής έλ

ληνικής οικονομίας, ένέκρινε πρόγραμμα έπενδύσε

ων, προορισμένο νά έπιφέρει τή σημαντική αϋξηση 
του έθνικου εισοδήματος καί ιδιαίτερα των συναλ

λαγματικών έσόδων τής χώρας, κατά 100 έκατ. δολλά
ρια έτησίως. Τό νέο πρόγραμμα προβλέπει τήν όρι

στική μελέτη άξιοποιήσεως των ύδατοπτώσεων του 

ποταμοί) 'Αχελώου γιά τήν παραγωγή ήλεκτρικής 

ένέργειας, τήν ίδρυση μεγάλης χαλυβουργίας βάσει 

προτάσεων του έφοπλιστή Σ. Νιάρχου, τήν ίδρυση 

μονάδας παραγωγής ζακχάρεως άπό τεuτλα στήν πε

ριοχή Λαρίσης καί τήν ίδρυση βιομηχανίας άλουμι-
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νίου άπό τούς έλληνικούς βωξίτες, πού έξάγονται μέ 

μορφή μεταλλεύματος . 'Ακόμη, άποφασίστηκε με

γαλύτερη ένίσχυση του τουρισμοu καί μεθοδικότερη 

όργάνωση τής έξαγωγής έλληνικών φρούτων καί 

λαχανικών. ' Επισημαίνεται δτι ό Κ. Καραμανλής, 

μέ τίς σχετικές άνακοινώσεις του, προβάλλει ώς 

σύνθημα τήν ένίσχυση τής παραγωγής καί τήν προ

ώθηση τών έξαγωγών. 

Τό πλήρες κείμενο δηλώσεων του πρωθυπουργοu 

εχει ώς έξής : 

«'Η Κυβέρνησις εlναι εύτυχής, διότι εύρίσκεται 

εiς τήν εύχάριστον θέσιν νά έξαγγείλη σήμερον τήν 

προώθησιν νέας σειράς βασικών Ιfργων. Ταυτα προ

στίθενται εiς τά ήδη έκτελούμενα Ιfργα καί προη

γουνται aλλων πάλιν Ιfργων, τά όποία μελετώνται 

άπό τήν Κυβέρνησιν καί τούς ένδιαφερομένους καί 

τών όποίων διά πρώτην φοράν σαφώς διαγράφεται ή 

προοπτική έκτελέσεως. Αί κυβερνητικαί αύταί προ

σπάθειαι καί τά έκ τούτων άποτελέσματα δικαιολο

γουν κάθε αiσιοδοξίαν, iδίως έάν συνδυασθουν μέ 

τήν ήδη συντελεσθείσαν οiκονομικήν πρόοδον. Παρ' 

όλας τάς σοβαράς δυσχερείας καί τό χαμηλόν βιοτι

κόν έπίπεδον, τό όποίον πι.έζει μεγάλας κατηγορίας 

του πληθυσμου μας καί παρ' όλον ότι έξακολουθοvν 

νά εlναι περιωρισμέναι άκόμη αί εύκαιρίαι έργασίας 

διά μεγάλο μέρος του έργατικου μας δυναμικου, έπε

τύχομεν διά τών ληφθέντων κυβερνητικών μέτρων νά 

ένσταλάξωμεν αίσθημα άσφαλείας εiς τό έσωτερικόν 

καί νά κερδίσωμεν τήν έμπιστοσύνην εiς τά οlκονο

μικά τής χώρας μας καί εiς τό έξωτερικόν. 

»Ή συντελεσθείσα έντός τών τελευταίων δύο 

έτών πρόοδος πρός τήν οlκονομικήν όμαλότητα καί 

τάξιν θεωρείται, έν γένει εiς τό έξωτερικόν, ώς ενα 

άπό τά πλέον άξιόλογα έπιτεύγματα εlς τήν οiκονο

μικήν ζωή τής Εύρώπης. Τό lσοζύγιον τών δημοσίων 

οiκονομικών μας καί αί aφθονοι ένδείξεις πιστωτι

κής έξυγιάνσεως, καθώς καί ή άνάσχεσις τών ύψωτι

κών τάσεων εlς τούς τιμαρίθμους, παρ • όλας τάς αύ
ξήσεις τών τιμών εiς τό έξωτερικόν, άποτελουν τά 

σημαντικώτερα ίσως δείγματα τής κατακτηθείσης 

πλέον οίκο νομικής μας άσφαλείας. 'Αλλά δέν ένι

σχύθη μόνον ή οiκονομική μας σταθερότης. Είναι 

σαφής καί ή συντελουμένη οiκονομική βελτίωσις. 

Τό πραγματικό ν έθνικόν εiσόδημα τής χώρας ηύξή

θη μεταξύ 1955 καί 1956 κατά περίπου 6% καί αί 
πρώται έκτιμήσεις διά τό 1956-57 δικαιολογουν πρό
βλεψιν αύξήσεως κατά 9%. Ό ρυθμός αύτός άνόδου 
τοv έθνικου προϊόντος εlναι έκ τών διεθνώς ταχυτέ

ρων καί τουτο εlναι λίαν ίκανοποιητικόν. Τό iσοζύ

γιον τών έξωτερικών μας πληρωμών εlναι μέ τήν πο

λύτιμον άμερικανικήν βοήθειαν lσχυρόν καί τά συ

ναλλαγματικά άποθέματα κυμαίνονται μεταξύ 180 
καί 200 έκατ. δολλαρίων. 'Η δραχμή διεθνώς πλέον 

άναγνωρίζεται ώς εν τών lσχυρών εύρωπαϊκών νομι

σμάτων. Τά συμπτώματα αύτά, έν συνδυασμψ πρός τά 

άναμενόμενα άποτελέσματα έκ τών ήδη έκτελουμέ

νων καί έκ τής προοπτικής τών νέων Ιfργων, ώρισμέ

να τών όποίων έξαγγέλλονται σήμερον άπό τήν Κυ

βέρνησιν, δικαιολογουν αiσιοδοξίαν διά τό μέλλον 

του τόπου. 

»Τρείς είναι αί κύριαι κατευθύνσεις, εiς τάς όποί

ας ήδη έκτελουνται μέ γοργόν ρυθμόν Ιfργα δημιουρ

γουντα πρόσθεταν εlσόδημα καί συναλλαγματικάς 

ώφελείας. Εlναι, πρώτον, τά μεγάλα καί τά μικρότερα 

Ιfργα έγγείου βελτιώσεως καί συγχρονισμου τών 

άγροτικών έκμεταλλεύσεων. Δεύτερον, ό έξηλεκτρι

σμός. Καί τρίτον, iά μεγαλύτερα βιομηχανικά Ιfργα, 

διά τών όποίων πραγματοποιείται ή πρόοδος εiς τήν 

έκβιομηχάνισιν τής χώρας. 

» Άπό τά μεγάλα έγγειοβελτιωτικά Ιfργα iδιαιτέ
ραν σημασίαν Ιfχουν τά άρδευτικά τών περιοχών 

Άλιάκμονος, Άξιου καί 'Αχελώου, τά όποία δρα

στηρίως προωθουνται. Δι' αύτών θά άρδευθουν τελι

κώς περίπου 1.300.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου 
50% πέραν τών σήμερον άρδευομένων, μέ άποτέλε
σμα νά δημιουργηθουν εύκαιρίαι έργασίας δι . aνω 

τών 150.000 καλλιεργητών τής γής καί μέ τήν προο
πτικήν τριπλασιασμου του άκαθαρίστου εlσοδήμα

τος τών περιοχών αύτών. 

»·Αλλ • έκτός άπό τά μεγάλα καί τά μεσαία έγγει
οβελ τιωτικά καί τά εlς εύρυτάτην κλίμακα έκτελού

μενα μικρά κοινωφελή Ιfργα, iδιαιτέραν παραγωγι

κήν σημασίαν Ιfχουν αί ποικίλα ι άτομικαί άγροτικαί 

βελτιώσεις καί κτηνοτροφικαί έκμεταλλεύσεις, αί 

δποίαι δημιουργουνται μέ τά μεσοπρόθεσμα δάνεια 

τής 'Αγροτικής Τραπέζης, τά όποία έντός τής τελευ

ταίας διετίας ηύξήθησαν κατά 380 έκατ. , ήτοι κατά 

74%, καί τών όποίων προβλέπεται σταθερά aύξησις 
εiς τό μέλλον. 

» Άπό τήν γεωργίαν, ή όποία έπί μακρόν θά πα
ραμένη ή κυρία πηγή εiσοδήματος τών 'Ελλήνων, 

δυνάμεθα νά άναμένωμεν, παρά τήν ήδη συντελε

σθείσαν πρόοδον, ούσιώδεις περαιτέρω αύξήσεις 

άποδόσεων. Μέ τήν έπέκτασιν τών μικτών γεωργι

κών καί κτηνοτροφικών έκμεταλλεύσεων όχι μόνον 

ή παραγωγή καί τό εiσόδημα του άγροτικου μας 

πληθυσμου καί τής χώρας θά αύξηθή, άλλά καί οί 

άγρόται μας θά καταστουν οlκονομικώς περισσότε

ρον άνεξάρτητοι καί άσφαλείς. 

»Μεγάλη εlναι ή πρόοδος εiς τόν έξηλεκτρισμόν 

τής χώρας. Κατά τά τελευταία προπολεμικά Ιfτη κα

τηναλίσκοντο συνολικώς εiς τήν 'Ελλάδα περίπου 

380 έκατ. κιλοβατώραι. Τό 1955 ή συνολική κατανά
λωσις άνήλθεν εiς 1200 έκατ. καί προβλέπεται διά τό 

1957 εiς 1500 έκατ. , δηλαδή συνετελέσθη aύξησις 

κατά 25% έντός τών τελευταίων δύο έτών. ·Επί τfί 

βάσει τών προβλέψεων του πρό μηνών έξαγγελθέν-
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τος ύπό τής Κυβερνήσεως δευτέρου ενεργειαιωυ 

προγράμματος τής χώρας, θά φθάσωμεν τό 1961 είς 
διπλασιασμόν εναντι του 1955 τής συνολικής παρα
γωγής καί καταναλώσεως ήλεκτρικου ρεύματος, ifτοι 

είς 2400 έκατ. 'Όταν δέ συμπληρωθή ή εκτέλεσις 

του δευτέρου ενεργειακου προγράμματος, θά φθάσω

μεν είς επίπεδον 2 ~ φοράς ύψηλότερον του άντι
στοίχου του 1955 καί εννεαπλάσιον του προπολεμι
κου. 

>Πά ύπό εκτέλεσιν καί μή συμπληρωθέντα ενερ

γειακά εργα εlναι ή πρώτη μονάς τής Πτολεμαίδος 

70.000 κιλοβάτ καί αί δύο μονάδες του Μέγδοβα εκ 
40.000 κιλοβάτ έκάστη. Τά ifδη προγραμματισθέντα 
εργα του δευτέρου ενεργειακου προγράμματος περι

λαμβάνουν τήν δευτέραν μονάδα Πτολεμαίδος 

100.000 κιλοβάτ, τήν τρίτη ν μονάδα Μέγδοβα 40.000 
κιλοβάτ, τό ύδροηλεκτρικόν του 'Εδεσσαίο υ, ίσχύος 

25.000 κιλοβάτ, άν οχι μεγαλυτέρας, καί τήν δευτέ
ραν μονάδα του Λούρου 4000 κιλοβάτ. Χαρακτηρι
στική τής συντελουμένης προόδου είς τόν εξηλεκ

τρισμόν εlναι καί ή άλματώδης επέκτασις τών δικτύ

ων μεταφοράς καί διανομής του ήλεκτρικου ρεύμα

τος. Έντός τής τετραετίας 1952-1956 κατεσκευά
σθησαν δίκτυα ύψηλής τάσεως 1300 χιλιομέτρων. 

νΗδη τά προγραμματισθέντα καί εκτελούμενα δίκτυα 

μεταφοράς καί διανομής θά προσθέσουν εντός τής 

δευτέρας τετραετίας 1000 χιλιόμετρα δικτύου ύψη
λής τάσεως καί 6000 χιλιόμετρα δικτύου μέσης καί 
χαμηλής τάσεως. Οί άριθμοί αύτοί εlναι δηλωτικοί 

τής ηύξημένης σημασίας τήν δποίαν άποδίδει ή Κυ

βέρνησις είς τήν επέκτασιν του δικτύου διανομής 

άνά τήν χώραν διά νά επεκταθή ή χρήσις του ήλε

κτρισμου καί νά άπολαύσουν τών ώφελειών εκ τών 

ποικίλων εφαρμογών ήλεκτρισμου ίδίως οί πληθυ

σμοί τής ύπαίθρου. 

»'Η εκβιομηχάνισις τής χώρας συντελείται μέ 

σειράν εργων βασικής σημασίας, τά όποία στηρί

ζονται ίδίως επί τής άξιοποιήσεως του λιγνιτικου καί 

μεταλλευτικου πλούτου τής χώρας. Τό σπουδαιότε

ρον κέντρον τής νέας βιομηχανικής μας άναπτύξεως 

ε{ ναι ή λιγνιτοφόρος περιοχή τής Πτολεμαίδος. ·Εκ 

του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαίδος θά εξορύσσωνται, 

βάσει τών σημερινών προβλέψεων 2,5, έκατ. τόνοι 

ετησίως μέ προοπτικήν σημαντικής αύξήσεως τής 

εξορυσσομένης ποσότητος. Σημαντικόν μέρος του 

εξορυσσομένου λιγνίτου θά διατίθεται είς τό θερμι

κόν εργοστάσιον τής ΔΕΗ. Μία άλλη ποσότης λι

γνίτου Πτολεμαίδος θά μετατρέπεται άφ • ένός είς 
λιγνιτοπλίνθους πρός χρησιμοποίησιν άπό τούς 

ΣΕΚ καί άφ • έτέρου είς μεταλλουργικόν ήμικώκ διά 
τά εργοστάσια Λαρύμνης, καθώς καί δι ' άλλας βιο
μηχανικάς εκμεταλλεύσεις. 

»Καί τό εργοστάσιον άζωτούχων λιπασμάτων θά 

στηριχθή επί του λιγvίτου Πτολεμαίδος. ·Εκ του ερ-

γοστασίου τούτου καί έξ έγχωρίων Πρώτων ύλών θά 

παραχθουν άζωτουχα λιπάσματα, σήμερον είσαγό

μενα έκτου εξωτερικου, άξίας περίπου 18 έκατ. δολ
λαρίων. Ή συνολική δαπάνη διά τήν ϊδρυσιν του 

εργοστασίου ύπολογίζεται είς 35-40 έκατ. δολλάρια. 
Διά τό εργοστάσιον άζωτούχων λιπασμάτων ύπεβλή

θησαν ifδη άπό μακρου αίτήσεις άπό ενδιαφερομέ

νους αί δποίαι εξητάσθησαν άπό άρμοδίαν κρατική ν 

επιτροπή ν μέ τήν βοήθειαν Δανου τεχνικου έμπειρο

γνώμονας. Αί δριστικαί άποφάσεις διά τήν έπιλογήν 

του άναδόχου καί τήν εναρξιν εκτελέσεως του εργου 

θά ληφθουν κατά τόν προσεχή μήνα. 

»'Η εκμετάλλευσις τών σιδηρούχων μεταλλευμά

των τής περιοχής Λαρύμνης εχει καταστή, έπίσης, 

πραγματικότης. Καί έκεί εχει δημιουργηθή καί άνα

πτύσσεται ενα σύγχρονο ν βιομηχανικόν κέντρον με

ταλλουργικής επεξεργασίας, έκ τής δποίας παράγε

ται πολύτιμο ν σιδηρονικέλιον. 'Η ολη εκμετάλλευ

σις έπραγματοποιήθη άπό τόν Μποδοσάκην- Άθα

νασιάδην, εν συνεργασί(J μετά του γνωστου γερμανι

κου βιομηχανικου συγκροτήματος Κρούπ. Είς τήν 

πρώτην μεταλλουργικήν κάμινον προστίθεται ifδη 

δευτέρα καί θά επακολουθήση τρίτη. ·Εκ τής έξαγω

γής σιδηρονικελίου, περιεκτικότητας είς νικέλιον 

5% η 10% προβλέπεται ετησία συναλλαγματική ώφέ
λεια 14 έκατ. δολλαρίων μέ σαφή προοπτικήν περαι
τέρω αύξήσεως. 

»Τό έλληνικόν διυλιστήριον πετρελαίου άποτε

λεί πλέον πραγματικότητα, τιθέμενον συντόμως έν 

λειτουργίg μέ προβλεπομένην ετησίαν εξοικονόμη

σιν συναλλάγματος περίπου 6 έκατ. δολλαρίων. 

'Αλλ ' ή σημασία του διυλιστηρίου δέν συνίσταται 
μόνον είς παραγωγήν πετρελαιοειδών. 'Έλληνες τε

χνικοί θά εκπαιδευθουν καί θά εργασθουν είς μίαν εκ 

τών σπουδαιοτέρων συγχρόνων βαρειών χημικών 

βιομηχανιών. Καί επί τών ύποπροϊόντων του διυλι

στηρίου θά θεμελιωθουν καί άλλαι συναφείς βιομη

χανίαι, διά τάς δποίας εχει ifδη εκδηλωθή ένδιαφέ

ρον. 

» νΕνδειξιν τής εμπιστοσύνης καί του αϋξοντος 
ένδιαφέροντος του ξένου κεφαλαίου διά τήν χώραν 

μας, άποτελουν τά πρώτα, άλλα άξιόλογα παραδεί

γματα είσροής ίδιωτικών κεφαλαίων δι . επενδύσεις 
μείζονος παραγωγικής σημασίας. ·Εκ τούτων lδιαιτέ

ραν σημασίαν εχει ή εκμετάλλευσις τών κοιτασμά

των άμιάντου εlς τήν περιοχήν Κοζάνης, άπό τήν 

διεθνους φήμης άμερικανικήν έταιρίαν Kennecot. 
'Εκ τής εκμεταλλεύσεως ταύτης άναμένεται ετησία 

συναλλαγματική ώφέλεια περίπου 4,5 έκατ. δολλά
ρια ετησίως. 

»Διά τής άναλήψεως τών έλληνικών άεροπορι

κών συγκοινωνιών άπό τόν Α . Ώνάσην, διεμορφώθη 

μία ώργανωμένη καί συγχρονισμένη έλληνική επι

χείρησις πολιτικής άεροπορίας. 'Ήδη έντός τών 
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πρώτων μηνών λειτουργίας τής νέας επιχειρήσεως, 

ηι5ξήθη οι5σιωδώς δ άριθμός τών μεταφερομένων 

επιβατών μέ άντίστοιχον συναλλαγματικ:ήν, άλλιi 

κ:αί γενικ:ωτέραν ώφέλειαν διιi τήν χώραν. 

»Αί εγκ:αταστιiσεις ναυπηγείων εiς Σκ:αραμαγκ:ti, 

εiς εκτέλεσιν τής σχετικής συμβιiσεωζ μετιi τοv Σ. 

Νιιiρχου έχουν επίσης προωθηθή. 'Εκ: τής επιχειρή

σεως ταύτης θιi προκ:ύψη aμεσος συναλλαγματική 

ώφέλεια aνω τών δύο έκ:ατ. δολλαρίων ετησίως. 

'Αλλιi εκείνο τό όποίο ν εlναι έτι σημαντικ:ώτερον 

εlναι δτι ή βιομηχανία αι5τή θιi άπασχολή μονίμως 

πλέον~ τών 2000 εργατών κ:αί ύπαλλήλων, ενώ συγ
χρόνως θιi δημιουργήση δυνατότητας περαιτέρω 

άναπτύξεως εργασιών εκ: μέρους πολλών aλλων επι

χειρήσεων, μετιi τών δποίων συνδέεται ή λειτουργία 

τών ναυπηγείων. 

»Συνωμολογήθη, έπίσης, ώς γνωστόν, μετιi τofi 

ΟΙκονόμου ή ϊδρυσις βιομηχανιών πυρείων, κόντρα 

-πλακέ χιiρντμπορντ κ:αί κιβωτίων συσκευασίας. 'Η 

βιομηχανία αϋτη άποτελεί τήν άπαρχήν συστηματι

κής κ:αί διιi μεγιiλων συγχρονισμένων έπιχειρήσεων 

άξιοποιήσεως τofi δασικ:οϊi πλούτου τής χώρας, μέ 

προβλεπομένη ν ετησία ν συναλλαγματική ν ώφέλειαν 

aνω τών 1,3 έκ:ατ. περίπου κ:αί άπάσχόλησιν 500 πε
ρίπου εργατοϋπαλλήλων. 

»Συνεφωνήθη, επίσης, κ:αί προωθείται ή εκτέλε

σις τofi μείζονος τουριστικής σημασίας μεγιiλου ξε
νοδοχείου πολυτελείας εiς τιiς 'Αθήνας εκ: μέρους 

τofi Πεζά, συνεργαζομένου μετιi τofi γνωστοϊi ξενο

δοχειακ:οϊi όργανισμοϊi Χίλτον. Τό έργον αι5τό, πλήν 

τών 600-700 κλινών, τιiς δποίας θιi διαθέτη, θιi προ
σελκ:ύση εiς ει5ρείαν έκ:τασιν περιηγητιiς άνωτέρων 

εiσοδημιiτων κ:αί θιi συμβάλη οι5σιωδώς εiς τό νιi 

γίνη ή Έλλάς τουριστικ:όν κέντρον παγκοσμίου εν

διαφέροντος. 

»Μόνον άπό τιi βιομηχανικ:ιi κ:αί τουριστικ:ιi έρ

γα, τιi όποία ι}δη εύρίσκ:ονται εν εκτελέσει, προβλέ

πεται συνολική συναλλαγματική ώφέλεια 60 έκ:ατ. 
δολλαρίων περίπου κ:αί αϋξησις τofi εΙσοδήματος 

τών άντιστοίχων βιομηχανικών κλάδων, κ:ατιi 35 εως 
110%. Έκ: τών μεγαλυτέρων εργοστασίων, διιi τών 

δποίων συντελοϊiνται άποφασιστικ:ιi βήματα πρός 

τήν εκ:βιομηχιiνισιν τής χώρας, θά προκύψουν ποι

κ:ίλαι άγαθαί συνέπειαι τόσον εκ: τής αι5ξήσεως τής 
Παραγωγής, δσον κ:αί εκ: τής άπασχολήσεως ποικί
λων εξηρτημένων βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

»'Αλλ' ή Κυβέρνησις προχωρεί εiς τήν προετοι

μασίαν κ:αί προώθησιν κ:αί νέων μεγάλων έργων κ:αί 

ι}δη εύρίσκ:εται εiς τήν ει5χιiριστον θέσιν νιi εξαγγεί

λη τιi έξής: 

))/. 'Απεφασίσθη ή άξιοποίησις τών ύδατοπτώ

σεων τofi 'Αχελώου κ:αί ή πρός τοϊiτο εντός τofi άμέ

σου μέλλοντος άνιiθεσις εiς κ:ατιiλληλον οlκ:ον τofi 

εξωτερικ:οϊi τής εκπονήσεως τής σχετικής μελέτης, ή 

όποία δέν εγένετο μέχρι σήμερον. 'Εκ: τής άξιοποιή

σεως τofi 'Αχελώου θιi εlναι δυνατόν νιi παραχθοϊiν 

τουλιiχιστον 1500 έκ:ατ. κ:ιλοβατώραι ετησίως. 

))2. 'Απεφασίσθη ή ϊδρυσις βιομηχανίας ζακ:χιi

ρεως έκ: τεύτλων. Θιi άνεγερθοϊiν άρχικ:ώς ενα έργο

στιiσιον δυναμικότητος 28 χιλ. τόννων έτησίως, έν 

συνεχείf! δέ δύο ετερα εργοστιiσια, τά όποία θιi κα

ταστήσουν δυνατήν τήν πλήρη κ:άλυψιν τών άναγ

κ:ών τής χώρας εiς ζιiκ:χαριν. Ή συμβολή τής βιο

μηχανίας ταύτης εiς τήν οiκ:ονομίαν τής χώρας θιi 

εlναι λίαν οι5σιώδης. Συμφώνως πρός τήν έκ:πονη

θείσαν μελέτην, εκ: μόνου τofi πρώτου έργοστασίου 

θιi δημιουργηθοϊiν ει5κ:αιρίαι πραγματοποιήσεως 

1.000.000 ήμερομισθίων έτησίως διά τήν κ:αλλιέρ
γειαν, μεταφοριiν κ:αί έπεξεργασίαν τών ζακ:χαρο,. 

τεύτλων. 'Η εκ: τofi έργου τούτου εξοικονόμησις συ

ναλλιiγματος θιi άνέρχεται εiς 4 έκ:ατ. δολλιiρια έτη

σίως. Διιi τής προβλεπομένης ίδρύσεως κ:αί τών aλ

λων δύο έργοστασίων θιi δημιουργηθοϊiν άντιστοί

χως πρόσθετοι ει5κ:αιρίαι εργασίας κ:αί συναλλαγμα

τική ώφέλεια μέ προβλεπομένην συνολικ:ήν έξοικ:ο

νόμησιν 12 έκ:ατ. δολλαρίων έτησίως. Διιi τήν βιο
μηχανίαν αύτήν σήμερον άπεφασίσθη ή προκήρυξις 

διεθνοfiς διαγωνισμοfi. 

)>3. Ή Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη νά ένι
σχύση τήν προσπάθειαν δημιουργίας έλληνικ:ής χα

λυβουργίας. VΗδη ύπεβλήθη συγκεκριμένη πρότα

σις έκ: μέρους τών 'Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. 

συνεργαζομένων μετιi τών Οϊκ:ων Κρούπ κ:αί Κόπ

περς. 

»Ή πρότασις στηρίζεται έπί έπιτυχών έρευνών, 

αί όποία ι διεξήγοντο άπό μηνών, ώς πρός τό εφικ:τόν 

κ:αί οiκ:ονομικ:ώς βιώσιμον τής άξιοποιήσεως έλλη

νικών σιδηρομεταλλευμιiτων εν γένει. 'Η πρότασις 

προβλέπει τήν ϊδρυσιν, εγκ:ατιiστασιν παραγωγής 

χυτοσιδήρου κ:αί χάλυβος κ:αί προϊόντων έξ αι5τών 

συνολικώς 300.000 τόννων έτησίως κ:αί άναμένεται 
συναλλαγματική ώφέλεια έξ αύτών 35-40 έκ:ατ. δολ

λαρίων ετησίως. 'Η συνολική δαπιiνη τofi έργου 

ύπολογίζεται εiς 80 έκ:ατ. δολλιiρια, εκ: τών δποίων 
τιi τρία τέταρτα θά προέλθουν έκ: κεφαλαίων εξωτε

ρικ:οϊi. 

»4. Ή Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη νιi προ
ωθήση δπωσδήποτε κ:αί μέχρι πραγματοποιήσεως 

τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας άλουμινίου έν Έλλιiδι 

στηριζομένης επί τής άξιοποιήσεως έλληνικ:ών βω

ξιτών. 'Η δαπιiνη διιi τό έργον τοϊiτο είναι τής τιiξε

ως τών 100-120 έκ:ατ. δολλαρίων κ:αί ή προβλεπομένη 
άντίστοιχος συναλλαγματική ώφέλεια ύπολογίζεται 

εiς 40 έκ:ατ. δολλιiριq ετησίως μέ προοπτική ν περαι
τέρω επεκ:τιiσεως κ:αί αι5ξήσεως. Μετιi τής βιομηχα

νίας άλουμινίου συνδέεται κ:αί ή βιομηχανία τής σό

δας, ή εκτέλεσις τής δποίας θιi προωθηθή άντιστοί

χως. Ή Κυβέρνησις προέβη ι}δη εiς τιiς άναγκ:αίας 
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ένεργείας καί συνεννοήσεις έπί τοv θέματος τούτου 

τόσον εiς 'Ηνωμένας Πολιτείας, οσον καί έν Γερμα

νίg, συνέστησε δέ έπιτροπήν έξ εiδικών διά τήν συγ

κέντρωσιν ολων τών στοιχείων καί διά τήν διεξαγω

γή ν τών διαπραγματεύσεων μετά τών ξένων ένδιαφε

ρομένων οίκων. 'Η έκτέλεσις τών άνωτέρω νέων έρ

γων θά άποφέρη συναλλαγματική ν ώφέλειαν ύπέρ τά 

100 έκατ. δολλάρια καί σημαντικήν αϋξησιν τοv 

έθνικοv εiσοδήματος. 

»'Εκτός τών άνωτέρω έργων, ή Κυβέρνησις 

άσχολείται μέ τήν άξιοποίησιν τών μεγάλων δυνατο

τήτων, τάς όποίας έχει ή χώρα μας εiς τόν τομέα τοv 

τουρισμού καί τής έξαγωγής φρούτων, προετοιμάζει 

δέ κατά τρόπονμεθοδικόν τήν λήψιν τών σχετικών 

μέτρων τά όποία θά άνακοινωθοvν προσεχώς. 

)) 'Αλλά, διά νά γίνουν ολα αύτά καί νά έξασφα
λισθή πρόσθετος έργασία καί πρόσθεταν εiσόδημα 

εiς περισσοτέρους "Ελληνας, πρέπει ολαι αί κατη

γορίαι τοv πληθυσμοί] νά άποκτήσουν συνείδησιν 

οτι κυρία έπιδίωξίς μας εlναι νά αύξήσωμεν καί βελ

τιώσωμεν τήν παραγωγή ν μας καί νά γίνωμεν όλονέν 

καί περισσότερον άνταγωνιστικοί είς τόν διεθνή 

στίβο ν. 'Η πείρα τών τελευταίων έτών άποδεικνύει 

οτι αί ποικίλαι δυσχέρειαι, τάς όποίας άντιμετωπί

ζομεν είς τόν καθημερινόν μας μόχθον, εlναι συμφυ

είς μέ τό χαμηλόν άκόμη ϋψος τοv εiσοδήματός μας 

κάί έπομένως αί δυσκολίαι αύταί θά μειοvνται ή θά 
αίρωνται κατά τό μέτρον τής συντελουμένης προό

δου. Καί ή πρόοδος αύτή, έκτός άπό τόν ένθουσια

σμόν, τόν όποίον άπαιτεί, προϋποθέτει καί τήν διά 

παντός μέσου περιφρούρησιν τής σταθερότητος τοv 

έθνικοv μας νομίσματος, δηλαδή τής συναλλαγματι

κής καί γενικωτέρας οίκονομικής μας άσφαλείας. 

Δυνάμεθα σήμερον νά καυχώμεθα διά τό έθνικόν μας 

νόμισμα. Καί τop:co εlναι άνυπολογίστου σημασίας 

διά τήν ένίσχυσιν ολων αύτών τών δημιουργικών 

προσπαθειών, διά τήν προσέλκυσιν κεφαλαίων έκ 

τοv έξωτερικοv καί πρό παντός διά τήν κινητοποίη

σιν τής ύγιοvς έπιχειρηματικής πρωτοβουλίας τοv 

πληθυσμού μας είς νέας παραγωγικάς έξορμήσεις. 

)) 'Όλα ι αύταί αί προσπάθεια ι ε[ ναι συμφέρουσα ι 
καί άσφαλείς, οταν θεμελιοvνται έπί σταθερού καί 

iσχυροv νομίσματος. Τοvτο πρέπει νά γίνη συνείδη

σις τοv καθενός έξ ήμών άλλά πρό παντός τών ύπευ

θύνων έκπροσώπων είτε τών παραγωγικών τάξεων, 

είτε aλλων όργανώσεων. 'Η δραστηριότης τών έκ

προσώπων αύτών πρέπει νά προσανατολισθή πρός 

τήν δημιουργικήν έθνικήν προσπάθειαν καί νά έκ

δηλωθή είς τήν άφύπνισιν τοv ένδιαφέροντος τών 

άγροτών καί βιομηχανιών, τών έργατοϋπαλλήλων 

καί έμπόρων είς τό νά συμβάλουν ολοι είς τάς προ

σπαθείας διά τών όποίων θεμελιώνομεν τό οίκονομι

κόν καί έθνικόν μέλλον του τόπου. 'Αντί τής διεκδι

κήσεως προνομιακών μεταχειρίσεων καί άπαλλαγών 

καί τής συνεχούς διελκυνστίνδας διά νά άποσπάση 

έκάστη κατηγορία πληθυσμού εν μεγαλύτερο ν τμήμα 

άπό τό περιωρισμένον έθνικόν μας προϊόν, μέ κατα

στρεπτι,κάς συνέπειας διά τό σύνολον, aς συγκεν

τρώσωμεν ολοι τάς προσπαθείας μας εiς τό νά αύξή

σωμεν καί βελτιώσωμεν τήν παραγωγήν μας καί νά 

έκπαιδεύσωμεν καί προετοιμάσωμεν τούς νεωτέρους 

διά τάς μεγάλας άπαιτήσεις τής έποχής μας. 'Η Κυ

βέρνησις θά · έξακολουθήση παρέχουσα τήν άμέρι
στον συμπαράστασίν της είς πάσαν τοιαύτη ν πρωτο

βουλίαν. 'Η προοπτική εlναι πρός ολας τάς κατευ

θύνσεις εύοίωνος. 'Εάν έργασθώμεν μέ πίστιν καί 

αύτοπειθαρχίαν εlναι δυνατόν νά βελ τιώσωμεν τήν 

ζωήν ολων μας καί νά κτίσωμεν έπί έδραιών βάσεων 

τό μέλλον τών έπερχομένων γενεών)). 

Στίς νέες έξαγγελίες του πρωθυπουργοί) εΙναι 

άφιερωμένο κύριο σχόλιο τής «Καθημερινής»: 

Εlναι έξαιρετικ&ς εuχάριστον δτι ή Κυβέρνησις έξεδή

λωσε τήν Κυριακήν διά τ&ν άνακοινώσεων του κ . πρωθυ

πουργοί) τήν άπόφασίν της νά προχωρήση εiς τήν έκτέλε

σιν τής δευτέρας σειράς των μεγάλων παραγωγικών εργων, 

δπως εlναι τό ύδροηλεκτρικόν του ' Αχελώου, ή βιομηχα

νία άλουμινίου, ή βιομηχανία χάλυβος καί ή βιομηχανία 

ζακχάρεως . 'Ο κ . Καραμανλής ύπεγράμμισεν έπί τ1j εuκαι

ρί~, διά νά δυνηθή ή χώρα άφ' ένός μέν νά διατηρήση τήν 

σημερινήν της οiκονομικήν σταθερότητα καί τήν σχετι

κήν περιωρισμένην οiκονομικήν της εuεξίαν καί άφ , έτέ

ρου νά στηρίξη εiς αuτήν τήν πραγματοποίησιν του νέου 

προγράμματος, άπαιτείται - ώς έτονίσθη, Ciλλωστε, πρό 

ήμερων εiς άλλας στήλας, τής «Καθημερινής»- νά περιο

ρισθοuν αί aξιώσεις των έπίμέρους δμάδων καί άτόμων καί 

νά καταβληθή παρ ' δλων συνεχής καί έπίμονος δημιουρ

γική προσπάθεια, εστω καί αν αϋτη άπαιτή ώρισμένας θυ

σίας . 'Εάν τοuτο έπιτευχθή, τά νέα εργα θά άρχίσουν συν

τόμως καί συντόμως θά άρχίσουν νά aποδίδουν. ν Αν δχι, 

τόσον εiς τήν σημερινήν Κυβέρνησιν δσον καί εiς τήν 

ο{ανδήποτε διάδοχόν της θά ε{ναι δύσκολον νά προχωρή

ση , τό δέ θλιβερόν άποτέλεσμα θά ε{ναι, δτι τό έπίπεδον 

του έθνικου εiσοδήματος θά έξακολουθήση νά παραμένη 

χαμηλόν. Πρέπει, έν τούτοις, νά έλπίζωμεν, δτι ή έν προ

κειμένφ εκκλησις, τήν δποίαν διετύπωσεν δ κ. πρωθυ

πουργός, θά εiσακουσθή . Τά εργα περί των δποίων ώμίλη

σε συζητοuνται άπό πολλών έτ&ν καί άποτελοuν μίαν άπό 

τάς κυριωτέρας έπιδιώξεις τής μεταπολεμικής 'Ελλάδος. 

'Από τής άπόψεως αuτής εχουν δίκαιον αί έφημερίδες αί 

δποίαι, κινούμεναι έξ άντιπολιτευτικ&ν λόγων, τά έχαρα
κτήρισαν ώς παλαιά. Εiς τά χαρτιά καί είς τούς προλογι

κούς λόγους ε{ ναι πράγματι παλαιά . 'Ως πρός τήν πραγμα

τοποίησιν, δμως, ε{ναι νέα. Καί, εuτυχ&ς, διά τήν πραγμα

τοποίησι ν ύπάρχει έγγύησις έπιτυχίας . Ό κ. Καραμανλής 

πολλάκις εδωσεν έπιτυχείς έξετάσεις εiς τήν έκτέλεσιν ερ

γων, τά όποία πολλοί προκάτοχοί του ύπεσχέθησαν, aλλά 

δέν ήδυνήθησαν νά φέρουν εiς πέρας220 . 

13 NOEMBPIOY 1957 

'ο διοικητής τής στρατιωτικής πτέρυγας του 
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ΝΑΤΟ στή Ν.Α. Μεσόγειο, ναύαρχος Μπρίσκοου, 

σέ δηλώσεις του στή Θεσσαλονίκη, μετά τήν έπιθε

ώρηση τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων, τονίζει 

δτι, κατά τήν μακρά στρατιωτική του ζωή, «δέν έν

θυμείται νά εχη συναντήσει τόσον άρτίως ώργανωμέ

νον στρατόν, μέ τόσον ύψηλόν fιθικόν, άφοσιωμένον 

είς τό καθήκον του μέ άπόλυτον εύσυνειδησίαν». 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ολοκληρώνονται στή Βόννη οί συνομιλίες με

ταξύ τοϋ ύπουργοϋ 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, Π. 

Παπαληγούρα, καί γερμανικής έμπορικής άντιπρο

σωπείας, μέ έπικεφαλής τό γενικό διευθυντή τοϋ 

ύπουργείου 'Εθνικής Οίκονομίας τής 'Ομοσπονδια

κής Δημοκρατίας, μέ ίδιαίτερα θετικά άποτελέσμα

τα. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε ή χορήγηση μα

κροπρόθεσμων πιστώσεων άπό τή Δυτική Γερμανία 

καί διαγράφηκε σαφέστερη ή προοπτική γιά τή χρη

ματοδότηση μεγάλων παραγωγικών εργων. 

'Αναλυτικά, τό κοινό άνακοινωθέν πού έκδόθηκε 

μετά τή λήξη τών συνομιλιών, άναφέρει: 

«Αί συνομιλίαι, τάς όποίας διεξήγαγεν εις Βόννην ό 

ύπουργός ·Εμπορίου καί Βιομηχανίας κατά τήν εκεί τε

λευταία ν επίσκεψίν του τό παρελθόν θέρος μετά του τότε 

άντικαγκελλαρίου Μπλυχερ καί του διαδεχθέντος αυτόν 

εις τό εν λόγφ άξίωμα ύπουργου τής 'Εθνικής οικονομίας 

καθηγητου 'Έρχαρτ περί ενισχύσεως τής οικονομικής συ

νεργασίας μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας καί 

τής 'Ελλάδος πρός εξασφάλισιν τής περαιτέρω εκτελέσε

ως του προγράμματος βιομηχανικής άναπτύξεως τής τε

λευταίας, συνεχίσθησαν προσφάτως μεταξύ του κ. ύπουρ

γου ' Εμπορίου καί Βιομηχανίας καί του επισκεφθέντος τάς 

'Αθήνας άρχηγου τής γερμανικής οικονομικής άντιπρο

σωπείας. 

»Κατά τάς εν λόγφ συνομιλίας, ό άρχηγός τής γερμανι

κής άντιπροσωπείας ύπεγράμμισε τήν προθυμίαν τής 

'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως δπως αϋτη, καθ' οίοδήπο

τε μέτρον fjθελεν είναι τουτο δυνατόν, συμβάλη διά τής 

ύποστηρίξεώς της εις τήν ταχείαν πραγματοποίησιν του 

συνεχώς σαφέστερον διαγραφομένου έλληνικου προγράμ

ματος οικονομικής άναπτύξεως κατά τόν καλύτερον τρό

πον ύπό τήν τεχνικήν καί πιστωτικήν εποψιν . 'Ως βάσις 

τίθεται ύγιής τρόπος εκτελέσεως τών σχεδίων εργων εις τό 

πλαίσιον ελευθέρας επιχειρηματικής δράσεως, άνταποκρι

νομένης πρός τε τό γερμανικόν καί τό έλληνικόν οικονο

μικόν σύστημα. Συνεφωνήθη δπως αί συνομιλίαι συνεχι

σθουν επί ύπουργικου επιπέδου, ώς καί μεταξύ ειδικών εμ

πειρογνωμόνων τών δύο χωρών. 'Ως εκ τούtου, ή έλληνική 
πλευρά προτείνει δπως εντός τών πλαισίων τής συνεργα

σίας προγραμματισθουν ταχέως τά συγκεκριμένα εργα καί 

δπως καθορισθή ή σειρά εκτελέσεώς των. 

»Πέραν τών άνωτέρω, κατά τήν συνομιλίαν του 'Έλλη

νος ύπουργου ' Εμπορίου καί Βιομηχανίας μετά του άρχη

γου τής γερμανικής άντιπροσωπείας εγένετο εκτεταμένως 

λόγος περί του ζητήματος τής πολυμερους ευρωπαϊκής οι

κονομικής συνεργασίας καί τών εκ ταύτης προκυπτουσών 

δυνατοτήτων διά τήν 'Ελλάδα, ιδίως ώς πρός τήν βελτίω

σιν τής οικονομικής ύποδομής της». 

Σέ συνέντευξή του μέ 'Έλληνες δημοσιογράφους, 

δ έπικεφαλής τής γερμανικής άντιπροσωπείας, Χέρ

μαν Ράινχαρτ, δήλωσε δτι «ή Γερμανία θά βοηθήσει 

τήν 'Ελλάδα στήν έφαρμογή τοϋ προγράμματος γιά 

τήν οίκονομική άνάπτυξή της». Σέ έρώτηση, άν ή 

Βόννη θά εβλεπε εύχαρίστως τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος στήν ΕΖΕΣ ή στήν Εύρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά 

καί άν ήταν διατεθειμένη νά τή βοηθήσει προκειμέ

νου νά άποκτήσει τόν άπαραίτητο παραγωγικό έξο

πλισμό, άπάντησε: 

«'Η ευρωπαϊκή ενωση θά επρεπε τελικώς νά επεκτα

θεί σέ όλόκληρη τήν Ευρώπη. 'Ιδιαιτέρως θά επρεπε οί 

χώρες εκείνες, οί όποίες δέν εχουν τόσο πολύ ως τώρα 

προοδεύσει στήν οικονομική τους εξέλιξη νά συμπεριλη

φθουν δσο τό δυνατό ταχύτερα στίς συζητήσεις γιά νά μει

ωθεί ταχέως ή οικονομική άπόσταση μεταξύ των διαφόρων 

χωρών καί άποφευχθουν οί δημιουργούμενες εντάσεις . 'Η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης είναι προσιτή σέ δλες 

τίς χώρες, οί όποίες ύποτάσσονται εις τούς προβλεπομέ

νους στήν σύμβαση δ ρους. ' Η 'Ομοσπονδιακή Δημοκρα

τία θά εχαιρετουσε άναμφιβόλως τέτοια επέκταση τής Ευ

ρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος. 'Η 'Ελλάς θά επρεπε, 

σάν ενεργό μέλος τής ΕΖΕΣ, νά μήν άπουσιάσει. 'Όσο 

στενότερα είναι συνδεδεμένη ή ' Ελλάς μέ τά ευρωπαϊκά 

συμφέροντα τόσο ισχυρότερες είναι οί δυνατότητες επί 

πολυμερους βάσεως ϊνα τύχει ύποστηρίξεως γιά τήν άνάπτυ

ξη τής οικονομίας της». 

['Η εύόδωση τών συνομιλιών τοϋ Π. Παπαληγού

ρα στή Βόννη, συνέπεσε χρονικά μέ τήν όλοκλήρω

ση τών διαπραγματεύσεων στά πλαίσια τής λειτουρ

γίας τής 'Ελληνογερμανικής Μικτής 'Επιτροπής 

καί τήν ύπογραφή έλληνογερμανικής έμπορικής 

συμφωνίας, στίς 21 Νοεμβρίου, συμπληρωματικής 

τής προγενέστερης, άπό 12 Φεβρουαρίου 1951. 
Σέ σχετικό άνακοινωθέν τοϋ ύπουργείου 'Εμπο

ρίου, άναφέρονται, μεταξύ άλλων, τά άκόλουθα: 

«Κατά τήν διάρκειαν τών εν φιλικφ πνεύματι διεξα

χθεισών διαπραγματεύσεων, αί όποίαι διήρκεσαν επί δύο 

έβδομάδας περίπου, αί δύο άντιπροσωπείαι συνεζήτησαν 

διεξοδικώς περί τής θέσεως των οικονομικών σχέσεων με

ταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας. Διεπιστώθη δτι ή φιλελευθέρα οικονομική 

πολιτική τών δύο Κυβερνήσεων ώδήγησεν εις ίκανοποιη

τικήν εξέλιξιν του εξωτερικου των εμπορίου. 'Επικρατεί 

όμοφωνία δτι ό ελεύθερος άνταγωνισμός εις τό πεδίον τών 

εξωτερικών εμπορικών σχέσεων πρέπει νά προαχθή. Ένώ 

άπό τής μιας πλευράς σημαντικόν είναι νά δημιουργηθουν 

αί προϋποθέσεις δι' ενισχυμένη ν συμμετοχή ν τής Γερμα

νίας εις τό έλληνικόν πρόγραμμα οικονομικής άναπτύξε

ως, άπό τής aλλης θά iliφειλε νά επιδιωχθή ή βελτίωσις τών 

δυνατοτήτων τοποθετήσεως έλληνικών προϊόντων εις τήν 

' Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν». 
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Σέ συνημμένο πρωτόκολλο γίνεται άναλυτική 

άναφορά στήν άξιοποίηση συγκεκριμένων προϊόν

των καί στήν άντιμετώπιση είδικών προβλημάτων]. 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Μέ τήν παρουσία μελών τής Κυβερνήσεως, δι

πλωματικών άντιπροσώπων τών άραβικών Κrατών 
καί έκπροσώπων τοϋ έμπορικοϋ καί βιομηχανικοϋ 

κόσμου, έγκαινιάζεται ή λειτουργία τοϋ 'Ελληνοα

ραβικοϋ 'Επιμελητηρίου. 'Εκφράζοντας τή σταθερή 

βούληση τοϋ Κ. Καραμανλή νά διευρύνει τή συνερ

γασία μέ τίς άραβικές χώρες, ό ύφυπουργός 'Εμπο

ρίου, Ν. Μάρτης, ύποσχέθηκε τήν άμέριστη συμπα

ράσταση τής Κυβερνήσεως καί άνακοίνωσε δτι άν

τιπροσωπεία τών έλληνικών έπιμελητηρίων θά έπι

σκεφθεί τίς άραβικές χώρες γιά νά έξετάσει έπί τό

που τίς συνθήκες γιά τήν άνάπτυξη τών έμπορικών 

σχέσεων μέ τήν 'Ελλάδα. Στήν ένθαρρυντική προο

πτική τής άναπτύξεως τών σχέσεων τών χωρών τους 

μέ τήν 'Ελλάδα άναφέρθηκαν καί οί άντιπρόσωποι 

τών άραβικών Κρατών. 

Στήν έπίσκεψη άντιπροσωπείας τών έλληνικών 

έπιμελητηρίων στίς χώρες τής Μέσης 'Ανατολής, ή 

όποία θά έπακολουθήσει, άναφέρεται τό άκόλουθο 

δημοσιογραφικό σχόλιο: 

'Ως προσκεκλημένη τών εμπορικών επιμελητηρίων, 

άναχωρεί σήμερον είς Αtγυπτον, Συρία ν, Λίβανον, 'Ιορ

δανία ν καί 'Ιράκ, δωδεκαμελής άντιπροσωπεία, ή όποία θά 

έξετάση τήν δυνατότητα άναπτύξεως τών εμπορικών συ

ναλλαγών τής 'Ελλάδος μετά τών άραβικών αuτών χωρών. 

Ή Μέση 'Ανατολή ύπήρξεν άπό μακροu ή περιοχή μέσα 

είς τήν δποίαν ήμποροuσε νά κινηθή μέ κάποιαν ι'iνεσιν 

ενα μέρος τοu έλληνικοu εξαγωγικοu εμπορίου. "Αν δέν 

εγινεν ε{ς τήν πρέπουσαν εκτασιν ή άξιοποίησις τών σχε

τικών δυνατοτήτων, ε{ναι διότι είς τό παρελθόν τό θέμα 

aντεμετωπίζετο μέ προχειρότητας χωρίς σύστημα, χωρίς 

ένιαίαν κατεύθυνσιν. Τώρα τά πράγματα παρουσιάζονται 

aπό πάσης πλευράς εuνοϊκώτερα. 'Η βιομηχανική παρα

γωγή μας συγχρονίζεται κατά τρόπον δυνάμενον νά καλύ

ψη τάς άνάγκας τής έποχής. 'Εξ ι'iλλου, ώρισμένων εξαγω

γικών γεωργικών προϊόντων μας δέν θά εΙναι δύσκολον νά 

γίνη άξιόλογος άπορρόφησις. 'Η Μέση 'Ανατολή πρέπει 

καί ήμπορεί νά άποτελέση ενα άπό τά κυριώτερα στηρί

γματα τής έμπορικής μας πολιτικής καί ύποθέτομεν δτι δέν 

θά μείνουν χωρίς aποτελέσματα αί πρός τήν κατεύθυνσιν 

αuτήν ενέργεια ι τής aναχωρούσης άντιπροσωπείας221 • 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ενόψει τής συζητήσεως τής έλληνικής προσφυ

γής στόν 'Οργανισμό 'Ηνωμένων 'Εθνών, ό πρέ

σβης τής 'Ελλάδος στήν Οόάσιγκτων, Γ. Μελaς, 

ύποβάλλει σχετική εκθεση στόν ύπουργό τών 'Εξω

τερικών, τήν όποία καί, στή συνέχεια, διαβιβάζει 

στόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή: 

«Προσερχόμεθα διά τετάρτην fiδη φοράν πρός κρίσιν 

τοu Κυπριακοu ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών. Μέλημά μας εΙ ναι νά μ ή περιορισθή τό μέγα 

αύτό έθνικόν θέμα είς τήν κατηγορίαν ένός άπό τά ένδημι

κά ζητήματα, επί τών δποίων μέ εκφυλισμένον τό διεθνές 

ένδιαφέρον εκδίδεται μία οίαδήποτε διεκπεραιωτική άπλώς 

άπόφασις, ϊνα άπαλλαγοuν αύτοu τά μέλη του ΟΗΕ. 

))ΕΙ ναι γνωστόν δτι θέματα έδαφικά δένεΙ ναι τής άρμο

διότητος τοu ΟΗΕ. Κατά ταuτα, δριστικήν πολιτικήν λύ

σιν του Κυπριακοu, ώς θέματος χειραφετήσεως του κυπρι

ακοί) λαοu άπό τής άγγλικής κυριαρχίας, δέν πρόκειται νά 

λάβω μεν παρά του ΟΗΕ. 'Ηθική ν κυρίως καί μόνον άξίαν, 

προάγουσαν τάς ελπίδας πολιτικής λύσεως ύπό τής ενδια

φερομένης δυνάμεως, δύνανται νά εχουν αί aποφάσεις τής 

Γενικής Συνελεύσεως τοu ΟΗΕ. Τοuτο άποτελεί βασικόν 

καί θεμελιώδες άξίωμα, άν μάλιστα ληφθή ύπ' δψιν δτι τό 

κεντρικόν αtτημα τών Κυπρίων, ή αύτοδιάθεσις τών λαών, 

έν τφ Καταστατικφ άναγράφεται μόνον είς τό !Οον Κεφά

λαιον, μεταξύ τών γενικών διατάξεων περί τών σκοπών καί 

επιδιώξεων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Δέν άποτελεί ή αύτο

διάθεσις νομικόν δικαίωμα. Αί σχετικαί μακραί συζητή

σεις είς τήν Ι ην Γενικήν Συνέλευσιν καί εκτοτε είς ούδέν 

θετικόν aποτέλεσμα aπέληξαν. 'Όλαι αί δυνάμεις όρρω

δοuν είς λήψιν άποφάσεων περί αύτοδιαθέσεως, συνεπείg 

τών aνωτέρω καί του συχνά ύπομνησθέντος κινδύνου μή 

άλλοία έρμηνεία τής περί αύτοδιαθέσεως γενικής διατάξε

ως aποτελέση aπαρχήν έδαφικών μεταβολών άγουσών είς 

άναθεώρησιν του διά τών συνθηκών αποκατασταθέντος δι

εθνοuς καθεστώτος. Τόν σεβασμόν δέ τών συνθηκών εγγυά

ται ώσαύτως τό Καταστατικόν. Διά τοuτο aτυχώς, δσονδή

ποτε βασίμως καί δικαιολογημένως καί ι'iν ζητοuν οί Κύ

πριοι αύτοδιάθεσιν, εΙναι βέβαιον δτι τήν ίκανοποίησιν 

του aναφαιρέτου δικαιώματός των είς τήν έλευθερίαν δέν 

πρόκειται άτυχώς ποτέ νά λάβουν παρά τοu ΟΗΕ. 'Από

φασις του 'Οργανισμοί) ούδέποτε θά δια τάξη καθαρά τήν 

έφαρμογήν τής αύτοδιαθέσεως είς τήν Κύπρον. Τό πολύ θά 

ήδύνατο νά προίδη aπόφασις τής Γενικής Συνελεύσεως 

τήν πλήρη εφαρμογήν τοu Κεφαλαίου ΧΙ, ijτοι αύτοδιοί

κησιν ι'iγουσαν είς καθεστώς κτήσεως (dominion), καί οϋ
τω, βάσει τών Statutes of Westminster του 1926, νά κηρύξη 
μία τέως άγγλική άποικία τήν χειραφέτησίν της άπό τής 

'Αγγλίας, ώς επραξεν ή Βιρμανία. 

))Καί αϋτη μέν εΙναι ή αuστηρώς τυπική καί νομική 

πλευρά τοu ζητήματος, όρθώς δέ λέγεται δτι ό ΟΗΕ, καί 

ίδίg ή Γενική Συνέλευσις, δέν εΙναι δικαστήριον άλλά πο

λιτικόν σώμα . 'Αλλ' άπό τής πολιτικής καί διπλωματικής 

πλευράς, άπό τής άπτής ούσιαστικής άπόψεως, εφ' δσον 

είς τό Κυπριακόν aντιδικοuμεν μέ τήν 'Αγγλίαν, ή θέσις 

μας, ύπεραμυνομένων τών ίερών δικαίων τών Κυπρίων, εί

ναι ετι δυσχερεστέρα εντός του ΟΗΕ. 'Εφθάσαμεν πέρυσι ν 

είς ενα εύχάριστον σχετικώς σημείον, άλλά τοuτο ftφέτος 

άμφίβολον ι'iν θά ύπερβώμεν. 'Οσονδήποτε καί άν ραγδαί

ως μετά τόν παγκόσμιον πόλεμον κατέρρευσεν ή προτέρα 

δύναμις καί ή αtγλη τής τέως Βρετανικής Αύτοκρατορίας, 

ή δύναμις τής 'Αγγλίας εΙναι λίαν σημαντική καί ύπολο

γίσιμος . Βεβαιότατα, δ άποικισμός καταρρέει ραγδαίως, 

καί ζήτημα έλαχίστου σχετικώς χρόνου είναι ή χειραφέ

τησις καί τών ύπολοίπων ύποδούλων λαών τής 'Αγγλίας. 

'Αλλ' ή 'Αγγλία τών Ιμπεριαλιστών Tories, οϊτινες εΙ ναι 
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βέβαιον δτι θά εlναι έκτός τής έξουσίας μετά διετίαν, 1\χε

ται τών τελευταίων εναπομεινασών θέσεων. Προσπαθοϋν

τες νά περισώσουν τό γόητρόν των, άλλά καί πρό τής άδυ

ναμίας ν' άντιμετωπίσουν τό Κυπριακόν μέ άνύπαρκτα 

επιχειρήματα, έδημιούργησαν τεχνητώς τήν τουρκικήν 

περιπλοκήν, διογκωθείσαν ήδη είς δυσάρεστον πραγματι

κότητα. 'Εν τφ μεταξύ !\χουν νά έπικαλεσθοϋν καί έπικα

λοϋνται προσφάτους σοβαράς παραχωρήσεις υπό τής' Αγ

γλίας άπό τοϋ Β' πολέμου, ώς μαρτυρεί καί ή έντός τοϋ 

1957 πλήρης χειραφέτησις τής Γκάνας καί Μαλαισίας. 
Ταύτην άδρά υπεγράμμισεν δ "Αγγλος υπουργός τών 

·Εξωτερικών κ. Λόυντ κατά τήν γενικήν συζήτησιν τής 

12ης Γενικής Συνελεύσεως. Διαλυθείσης δέ άπό τής πα

ρελθούσης Γενικής Συνελεύσεως τής καταθλιπτικής άτμο

σφαίρας, ητις έβάρυνεν αύτήν άπό τής κρίσεως τοϋ Σουέζ, 

άνέκτησεν άναμφισβητήτως ή ·Αγγλία, υπό τήν σωφρονε

στέραν τοϋ προκατόχου του διακυβέρνησιν υπό τόν Μάκ 

Μίλλαν, μέγα μέρος τοϋ πέρυσι ν άνυπάρκτου διεθνοϋς κύ

ρους της. 

»'Αλλά κυρίως ή 'Αγγλία, μέ τήν διαίρεσιν τοϋ κό

σμου είς έλεύθερον καί κομμουνιστικόν, παραμένει δ πρώ

τος κατά σειράν σπουδαιότητος σύμμαχος τής 'Αμερικής. 

Καί αύτή δέ άκόμη ή μετά τό πραξικόπημα τοϋ Ήντεν είς 

τό Σουέζ σαφής καί δημοσίq έκδηλωθείσα άντίθεσις τής 

·Αμερικής έντός τοϋ ΟΗΕ υπεχώρησεν εντός τριμήνου μό

λις μέ τήν μετάβασιν τοϋ προέδρου • Αιζενχάουερ είς &γ
γλικήν έν τφ Ώκεανφ κτήσιν, τάς Βερμούδας, τόν Φε

βρουάριον τοϋ 1957. Σήμερον, καθ' ην στιγμήν άντιμετω
πίζονται τά τεθέντα υπό τής Ύμετέρας Έξοχότητος ερω

τήματα, τ· άνωτέρω ίσχύουν επηυξημένα είς τόν κύβον. Αί 

επιστημονικαί κατακτήσεις τών Σοβιέτ, ή άνάπτυξις τών 

διηπειρωτικών πυραύλων έπιθέσεως, κυριαρχοϋν πάσης 

liλλης σκέψεως δημιουργοϋντα εί περ liλλοτε καί επιβάλ

λοντα τήν άνάγκην άρρήκτου συνεργασίας μεταξύ τών με

λών τοϋ έλευθέρου κόσμου. 'Η δέ Σύνοδος τής · Ατλαντι
κής Συμμαχίας τής 16ης Δεκεμβρίου, είς Παρισίους, είς 

έπίπεδον πρωθυπουργών, πρόκειται νά λάβη άποφάσεις 

κρισίμου σημασίας διά τήν άσφάλειαν τοϋ δυτικοϋ κό

σμου, είς δν έντάσσεται σαφώς καί ή ·Ελλάς. 'Η άξία τοϋ 

άγγλικοϋ παράγοντος άντί νά μειοϋται αύξάνει, ώς liλλω

στε - διά λόγους καθαρώς άμυντικούς- αύξάνει ή σημα

σία καί τοϋ τουρκικοϋ παράγοντος άκόμη. 'Εντός τοϋ γε

νικοϋ αύτοϋ πλαισίου τίθεται ή έφετεινή συζήτησις τοϋ 

Κυπριακοϋ, είς τάς παραμονάς μόλις τής Διασκέψεως τών 

Παρισίων». 

Καί ή εκθεση τοϋ Γ. Μελa κατέληγε: 

«Τό Κυπριακόν, μέ μίαν λέξιν, !\χει αίσθητώς προαχθή 

πρός τήν λύσιν του. Είς ταϋτα !\χει συντελέσει, καθ' δλον 

αύτό τό διάστημα θετικώς καί συγκεκριμένως ή 'Αμερική, 

liνευ τής συνεχοϋς εκ τών παρασκηyίων άλλ · άθορύβου 
πιέσεως τής δποίας οί "Αγγλοι θά ήσαν άνένδοτοι, ένώ 

σημαντικά στάδια !\χουν ήδη καλυφθή. Παρά τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών, ώς έλέχθη, δέν πρόκειται νά εκμαιεύσωμεν, 

υπό τάς καλυτέρας δυνατάς συνθήκας, άπόφασιν διατάσ

σουσαν τήν αύτοδιάθεσιν. 

»'Ως προσφυώς !\λεγε φίλος ξένος δημοσιογράφος, 

έπικρίνων τήν επί τοϋ συριακοϋ στάσι ν μας, ή όποία έγνώ

ριζεν δτι ιl>φείλετο είς liκαιρον liγραν ψήφων διά τό Κυ-

πριακόν "καί 82 ψήφους liν λάβετε είς τόν ΟΗΕ δέν λύετε 
τό ζήτημά σας liν δέν τό θέλη ή ·Αγγλία". Καί δμως επιμέ

νομεν -εννοώ οί Κύπριοι καί τό άνεύθυνον πεζοδρόμιον 

- νά έγείρωμεν σάλον διά τά βασανιστήρια καί νά επιδιώ

ξωμεν τήν έκ προοιμίων άπραγματοποίητον εκδοσιν κατα

δικαστικής άποφάσεως. • Απολακτίζομεν μέ liλλους λό
γους δ,τι άγαθόν μέχρι τοϋδε έγένετο, μέ υποσχέσεις πε

ραιτέρω θετικής προόδου, ϊνα δημοσίq στηλιτεύσωμεν τήν 

'Αγγλίαν, λαβοϋσαν ήδη κυρωτικά μέτρα κατά τοϋ υπευθύ

νου διά τά βασανιστήρια τυραννίσκου. 

>>·Αλλά τό σπουδαιότερον καί άποφασιστικώτερον 

δλων εlναι τό έξής: 'Ότι τόσον δ γενναίος άγών άντιστά

σεως τών Κυπρίων, δσον καί αί μακραί ταλαιπωρίαι τοϋ 

Μακαριωτάτου έν τij αίχμαλωσία, δσον καί προσπάθειαι 

καί άγώνες τών έλληνικών Κυβερνήσεων καί τών άντιπρο

σώπων των, δσον καί δ χειρισμός είς τούς Διεθνείς · Οργα
νισμούς, εφεραν μέχρι τοϋδε κάποια ούσιώδη άποτελέσμα

τα. Οί 'Αμερικανοί έπείσθησαν τελείως περί τοϋ δικαίου, 

οί "Αγγλοι άνεγνώρισαν δτι υπάρχει δικαίωμα αύτοδιαθέ

σεως, δ Χάρντιγκ άπήλθεν, δ Μακάριος εlναι έλεύθερος 

καί ήγείται τοϋ άγώνος τών Κυπρίων. ·Επιστέγασμα πάν

των τούτων άπετέλεσεν ή πρόσφατος έν Μπράυτον διακή

ρυξις τών ·Εργατικών, περί λύσεως τοϋ ζητήματος άπό τήν 

βεβαίαν προσεχή Κυβέρνησίν των. Αύτός δμως δ άρχηγός 

τοϋ • Εργατικοϋ κόμματος κ. Γκαίητσκελ μετά τών πρώτων 
επιτελών του έβεβαίωσαν πρό ήμερών τόν έν Λονδίνφ πρέ

σβυν μας δτι άνακίνησις ζητήματος βασανιστηρίων έγκο

λάπτουσα στίγμα είς τόν άγγλικόν στρατόν ή τάς δυνάμεις 

άσφαλείας θά προύκάλει τήν διακοπήν τοϋ πρός λύσιν τοϋ 

ζητήματος ενδιαφέροντος τοϋ · Εργατικοϋ κόμματος. Τοϋ
το διά πάντα έχέφρονα liνθρωπον παρέχει δριστικήν άπάν

τησιν είς τό έρώτημα». 

'Ο 'Ελληνας πρεσβευτής στήν Ούάσιγκτων όλο

κλήρωνε τήν εκθεσή του, άναλύοντας συνοπτικά τήν 

πολιτική τών ΗΠΑ άπέναντι στό κυπριακό ζήτημα: 

«"Αν όλίγον άνέφερα τήν · Αμερικήν κατά τήν μακράν 
αύτήν εκθεσιν, ένώ ώς πρός τήν άντίδρασιν αύτής κυρίως 

έρωτώμαι, τοϋτο οφείλεται κυρίως είς τό δτι δι. όλίγων 

σχετικών λέξεων καλύπτεται τό σημείον αύτό. 'Η ·Αμερική 

οϋτε δύναται οϋτε πρέπει νά άναμένωμεν δτι θά άντιδικήση 

δημοσίq καί ίδιαίτερα είς τόν ΟΗΕ, παρουσίq τών κομ

μουνιστών, πρός τήν πρώτην κατά σειράν σημασίας δμο

αίμονα δυτικήν σύμμαχον καί συμπαραστάτριάν της • Αγ
γλίαν. Περί τούτου liλλωστε μaς προειδοποίησεν εγγρά

φως άπό τοϋ 'Ιουλίου 1954, συστήσασα νά μή προσφύγω
μεν είς τόν ΟΗΕ. Τοϋτο ούδόλως σημαίνει δτι είσακούει 

τυφλά τάς άγγλικάς είσηγήσεις. Βέβαια συχνά παρεσύρθη 

καί έπίστευσεν είς τήν καλήν πίστιν τής ·Αγγλίας, άφελής 

καί εϋπιστος δμολογώ, άλλά μή θεωροϋσα πιστευτόν δτι 

τήν έξη πάτα ή ·Αγγλία. 'Έτσι συνέβη παρά τάς έντονωτά

τας καί δριμείας διαμαρτυρίας μου πρός τόν κ. Ντάλλες, 

προειπόντος είς αύτόν άκριβώς τά συμβησόμενα, νά μaς 

πιέσουν νά μετάσχωμεν τών τριμερών τοϋ Λονδίνου. Καί 

άργότερα, δταν, παρά τά τραγικά γεγονότα τής Κωνσταν

τινουπόλεως μάς κατεψήφισεν ή 'Αμερική καί εφάνη δτι 

μaς τιμωρεί, διότι υπήρξαμεν τό θϋμα τής άδίκου επιθέσε

ως των βανδάλων, δέν ήτο μηδέ τότε άνθελληνικόν αϊσθη-
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μα πού κατηύθυνε τήν δλως άδεξίαν ένέργειάν των, άλλ' ή 

βαθεία συνείδησις δτι δημοσία άντιδικία εις τόν ΟΗΕ, με

τά τήν δξυνσιν μάλιστα τών έλληνοτουρκικών σχέσεων, 

θά ώδήγει εις έπιπλοκήν, ένώ κατ' ιδίαν συνομιλίαι μόνον 

θά προήγον τό Κυπριακόν, ώς κατά βάσιν θερμώς έπεθύ

μουν. Μετ' όλίγας δέ ήμέρας, ουχί i:ίνευ άμερικα11,ικής 

έπεμβάσεως, ήρχιζαν αί διαπραγματεύσεις Μακαρίου. 

'Έκτοτε δέν επαυσε τό άμερικανικόν ένδιαφέρον, άνεπαρ

κές μέν καί άνίσχυρον, νά άνακόψη τάς άγγλικάς άσχημίας, 

τάς έκτελέqεις, τά δόλια σχέδια κ.λ.π . 'Αλλά δύναμαι νά 

διαβεβαιώσω κατηγορηματικώς δτι άπό τής 4ης Σεπτεμ

βρίου 1954, δτε, ώς μοί έλέχθη εις τό Σταίητ Ντηπάρτμεν, 
συνεπεί~ γραπτοί> ύπομνήματός μου, άπεφάσισαν νά άπό

σχουν κατά τήν συζήτησιν τής έγγραφης, έξ ού καί κατέ

στη διεθνές τό ζήτημα, έγγραφέν είς τήν ήμερησίαν διάτα

ξι ν τοί> ΟΗΕ, μέχρι σήμερον, άδιαλείπτως καί δι ' ών μέ

σων πειθοί>ς, παραινέσεως, συστάσεων, φορτικότητας ή 

καί πιέσεως ημποροί>ν, άσκοί>ν τήν φιλικήν έπιρροήν των 

έπί τών "Αγγλων. Δημοσί~ δέν θά άντιδικήσουν πρός αυ

τούς, ιδιαίτερα δέ δέν πρόκειται διά τά βασανιστήρια 

-οσονδήποτε άπαίσια καί καταδικαστέα- νά ενοχοποιή

σουν τήν 'Αγγλίαν έπί παρουσί~ του κομμουνιστικοί> κό

σμου . Καί πρό ήμερών άκόμη, χωρίς νά γίνεται λόγος περί 

βασανιστηρίων, μοί> ελεγεν ό άρμόδιος ύφυπουργός : ""Αν 

ή συζήτησις γίνη εις συγκρατημένον τόνον καί περιεχόμε

νον, έλπίζω μετά ταί>τα νά εύρεθή λύσις". Ό κ. Ντάλλες 

πάλιν τήν 25ην 'Οκτωβρίου μοί> ελεγεν δτι άμέσως μετά 

τάς τουρκικάς έκλογάς θά προωθήσωμεν τό ζήτημα (We 
will press the matter forward). Πράγματι, τήν παραμονήν 
είχαν συζητήσει τό ζήτημα μετά του Μάκ Μίλλαν καί Σπά

ακ, άναλαβόντος, ώς ό ϊδιος μέ έβεβαίωσε, σχετικήν άπο

στολήν, καί ζητήσαντος δι' έμοί> νά ιδη τόν 'Εθνάρχη ν. 

'Όταν δμως έζήτησα εις τόν κ . Ντάλλες νά συμβάλη εις 

τήν ευτυχή εκβασιν τής συζητήσεως εις τόν ΟΗΕ, μοί> 

άπήντησεν: "'Εκεί δέν πρόκειται νά λύσετε ποτέ τό ζήτη

μα", εις τόνον έντελώς κατηγορηματικόν. "Α ν έπί πλέον 

δι' όξείας άνακινήσεως τών βασανιστηρίων περιπλέξωμεν 

τήν συζήτησιν καί άναμιχθοί>ν, ώς πιθανώτατον, τά κομ

μουνιστικά Κράτη, ου μόνον δέν πρέπει νά ύπολογίσωμεν 
εις άμερικανικήν βοήθειαν, άλλά καί τ' i:ίλλα &μυντικά 
κυρίως θέματα, άλλά καί ή θέσις μας ώς μέλους τοί> ΝΑΤΟ, 

ημπορεί νά κινδυνεύσουν . "Αν i:ίλλως καί μετά συνέσεως 

πορευθώμεν, θά εχωμεν συμπαθώς ουδετέραν έν τφ ΟΗΕ 

τήν 'Αμερικήν, άλλ' ένθερμώτατον άμέσως κατόπιν πα

ραστάτην πρός ύποβοήθησιν, πρός έκπόνησιν ίκανοποιη

τικής συμφωνίας δι ' άπ' ευθείας διαπραγματεύσεων . Σή

μερον δέ, δτε ή 'Αγγλία, συνεργαζομένη είς τόν άτομικόν 

καί πυρηνικόν τομέα, μόνη έκ τών δυτικών δυνάμεων, εχει 

χάρις εις τήν 'Αμερικήν σημαντικά άνατιμηθή άπό τήν 

μετά τό Σουέζ πτώσιν της, ό κ. Μάκ Μίλλαν περί πολλοί> 

ποιείται καί πολύ περισσότερον άπό πρίν εισακούει τάς 

άμερικανικάς είσηγήσειρ>222 • 

[Πράγματι, τό ετος 1956, είχε φανεί δτι οί ΗΠΑ 
διάκεινται άπέναντι σέ μιά ένωτική λύση ύπό τή 

μορφή είτε ίiμεσης ένώσεως είτε αυτονομίας τής 

Κύπρου ύπό τό έλληνικό Στέμμα, ένώ στό πρώτο 

ijμισυ τοϋ 1957 είχαν δεχθεί τίς άπόψεις γιά δεσμευ
μένη άνεξαρτf]σία. Στό δεύτερο έξάμηνο τοϋ ίδιου 

ετους, ή πολιτική τους διακατέχεται ήδη άπό άμφι

βολίες, έξαιτίας δμως καί τοϋ γεγονότος δτι ή Τουρ

κία είχε μέ βιαιότητα άπορρίψει τή δεσμευμένη άνε

ξαρτησία· οί ίδιοι, έξάλλου, θεωροϋσαν δτι ή λύση 

αυτή θά άπαιτοϋσε μεγάλη οiκονομική βοήθεια καί 

σημαντική πολιτική άνάμιξη άπό μέρους τους. Μο

λοντοϋτο, γενικώς, ή ΟΜσιγκτων έξακολουθοϋσε νά 

είναι εύνοϊκή πρός τήν άνεξαρτησία, λύση πού βασι

ζόταν στήν άρχή τής aυτοδιαθέσεως, καί άντίθετη 

στήν iδέα τής διχοτομήσεως ή βιαιότητα δμως τής 
τουρκικής άντιθέσεως άπέναντι σέ λύσεις πού βασί

ζονταν στήν άρχή τής πλειοψηφίας, δδηγοϋσε τό 

'Εθνικό Συμβούλιο 'Ασφαλείας στή θέση δτι θά δε

χόταν δποιαδήποτε «συμπεφωνημένη λύση». 

Μέ αύτή τήν άφετηρία, ή άμερικανική Κυβέρνη

ση συμβούλευσε τήν 'Αθήνα νά δεχτεί τή βρετανική 

πρόταση γιά νέα Τριμερή, ένώ τό Σεπτέμβριο άπέρ

ριψε τίς βρετανικές iδέες γιά τή δημιουργία καθε

στώτος άγγλοελληνοτουρκικής συγκυριαρχίας, μέ 

τό επιχείρημα δτι δέν ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο. 

"Εκτοτε, dSς τά τέλη τοϋ ετους, οί 'Αμερικανοί δέν 

πρότειναν κάποια λύση, διατήρησαν τήν άπόσταση 

άπό τά άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη καί προσπάθησαν 

νά ένθαρρύνουν τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία νά 

άποφύγουν τήν ενταση καί νά άναζητήσουν τή λύση 

μέσω διαπραγματεύσεων. Εiδικότερα, ίiφησαν τήν 

πρωτοβουλία στό γενικό γραμματέα τοϋ ΝΑ ΤΟ, Π. -Α. 

Σπάακ, δ δποίος είχε ταχθεί ύπέρ τής άνεξαρτησίας, 

στρέφοντας τήν προσοχή τους στήν τουρκοσυριακή 

κρίση καί τήν εκτόξευση τοϋ Σπούτνικ . Οί έξελίξεις 

δμως αύτές έπηρέασαν μακροπρόθεσμα τό Κυπρια

κό, στό μέτρο πού προδίκαζαν τήν αϋξηση τής ση

μασίας πού θά είχε ή Τουρκία γιά τούς 'Αμερικανούς 

τά έπόμενα χρόνια]223 • 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

·Η έξ ύπουργών Οiκονομική 'Επιτροπή, ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ . Καραμανλή, συζήτησε τό θέμα τής 

εκμεταλλεύσεως τοϋ διυλιστηρίου πετρελαίου καί 

άποφάσισε, άφοϋ στάθμισε τά πλεονεκτήματα καί τά 

μειονεκτήματα δλων τών δυνατών λύσεων, νά ειση

γηθεί στό 'Υπουργικό Συμβούλιο τήν προκήρυξη νέ

ου διαγωνισμοϋ γιά τήν έκμίσθωσή του. 'Εφόσον οί 
προσφορές δέν θά είναι σαφείς ή συμφέρουσες στό 

Δημόσιο, ή Κυβέρνηση θά προχωρήσει στή λύση 

τής εκμεταλλεύσεως τοϋ διυλιστηρίου άπό τό Δημό

σιο καί θά άναζητήσει μόνο άνάδοχο τής τεχνικής 

διευθύνσεως . 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Κατά τή συνεδρίαση τής Βουλής, μέ άφορμή τήν 

άναφορά στό θέμα τής έπιλογής ή προτάξεως μεταξύ 

τών επερωτήσεων πού εχουν κατατεθεί γιά τά δημό-
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σια εργα, ό Κ. Καραμανλής ζητεί άπό τήν άντιπολί

τευση νά προσδιορίσει πότε καί ποιές θά προτα

χθοϋν, δεδομένου δτι, άπό τήν εναρξη των έργασι&ν 

τοϋ Σώματος καί σέ διάστημα ένός μηνός, εχουν 

υποβληθεί 220(!) έπερωτήσεις, ή συζήτηση των 

όποίων θά άπαιτήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

άπό πέντε χρόνια... 'Ο συναρχηγός τοϋ κόμματος 

τ&ν Φιλελευθέρων, Γ. Παπανδρέου, άπάντησε δτι τά 

κόμματα θά συνεννοηθοϋν καί θά καθορίσουν τή 

σειρά συζητήσεώς τους. 

Στή σl)νέχεια τής συνεδριάσεως, συζητήθηκε καί 

πάλι τό θέμα τής ύδρεύσεως τής εύρύτερης περιοχής 

τής πρωτεύουσας, μέ πρώτο όμιλητή τό βουλευτή 

τ&ν Φιλελευθέρων Θ. Τσάτσο, ό δποίός, σέ μακρά 
άγόρευσή του, έπέκρινε τήν έπιλογή τής 'Υλίκης, ώς 

οίκονομικά άσύμφορης γιά τό Δημόσιο, καί χαρακτή

ρισε ώς έπικίνδυνη πλάνη τήν άντίληψη τοϋ πρωθυ

πουργοϋ δτι μέ τήν προσθήκη 40 ή 100 έκατ. κυβικών 
μέτρων ϋδατος θά λυθεί τό ζήτημα τής ύδρεύσεως γιά 

μιά 15ετία, ή καί περισσότερο. 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλής είπε τά έξής : 

«Κύριοι βουλευταί, λαμβάνω τόν λόγον, διότι συμβαί

νει νά εlμαι έγώ δ ύπεύθυνος διά τό έργον τής ύδρεύσεως 

τών 'Αθηνών. 'Επιθυμώ νά βεβαιώσω τήν Βουλή ν ότι δέν 

αΙσθάνομαι καμμίαν άvάγκην νά άπολογηθώ. 'Αντιθέτως, 

μάλιστα, αΙσθάνομαι ύπερηφάνειαν, διότι εΙς ένα -θέμα, τό 

δ ποίον άπησχόλησε τάς 'Αθήνας, άπό τόν καιρόν πού 

ύπάρχει ώς πόλις, εlχα τό θάρρος νά άναλάβω τήν εVθύνην 

καί νά δώσω λύσιν. 

;; Άπό τό 1899, κύριοι συνάδελφοι, ήρχισεν ή συζήτη
σις γύρω άπό τό πρόβλημα αύτό. Εύρισκόμεθα εΙς τό 1957 
καί έξακολουθουμεν νά συζ ητώμεν πώς νά λύσω μεν τό πρό

βλημα τής ύδρεύσεως τών 'Αθηνών, καθ' ή ν στιγμήν μά

λιστα τό πρόβλημα εlναι ήδη λελυμένον. Μετά παλλάς 

συζητήσεις καί κατά τήν διάρκειαν μιίiς περιόδου κατά τήν 

δποίαν αί 'Αθήναι ύπέφερον άπό λειψυδρίαν, διότι θά έν

θυμήσθε τήν έποχήν πού παρίστατο άνάγκη νά ύδρεύεται δ 

κόσμος τών 'Αθηνών άπό τόν Πόρον, τήν #Υδραν καί τάς 

άλλας πλησίον νήσους, άπεφασίσθη τό έργον του Μαρα

θώνος· έγένετο τότε, έπί άειμνήστου Μιχαλακοπούλου, ή 

σύμβασις μέ τήν Ούλεν διά νά δώση λύσιν εΙς τό θέμα τής 

ύδρεύσεως. 'Απεφασίσθη τότε νά γίνη τό 'Υδραγωγείον 

τής Σουβάλας, ή δέ λίμνη του Μαραθώνος δέν άπετέλει 

παρά τμήμα του ·Υδραγωγείου έκ;ίνου. Συνεπώς, καί κατά 
τό 1952, μέ τήν κατασκευήν τής λίμνης του Μαρα(}ώγος, 
δέν έδόθη λύσις εΙς τό πρόβλημα τής ύδρεύσεως τdν 
'Αθηνών, άλλά άπλώς έλύθη μέρος του όλου προβλήμα

τος, διότι ή δριστική λύσις ή το του 'Υδραγωγείου Σουβά~ 

λας. 

;; VΕκτοτε, καί Ιδίως μετά τήν Κατοχήν, έδημιουργήθη 
σαφής ή άνάγκη τής άποφασιστικής άντιμετωπίσεως του 

θέματος, διότι μέ τήν αί5ξησιν του πληθυσμου τής πόλεως 

τών 'Αθηνών καί τήν μείωσιν τών άποθεμάτων τής λίμνης 

καθίστατο προφανής δ κίνδυνος ν' άντιμετωπίση θέμα 

λειψυδρίας ή πρωτεύουσα τής 'Ελλάδος. 

;;Διεξήχθησαν άτέρμονες συζητήσεις έπί πολλά έτη με-

ταξύ τών τεχνικών τής 'Ελλάδος, αί συζητήσεις αί δποίαι, 

έπιτρέψατέ μ οι νά σίiς είπω, έφθασαν εΙς τοιουτον σημείον 

όξύτητος, ώστε νά όδηγήσουν τούς τεχνικούς μας άκόμη 

καί ένώπιον τής δικαιοσύνης. 

jj ~σσοι παρηκολούθησαν τήν ίστορίαν του θέματος τής 

ύδρεύσεως τών 'Αθηνών θά ένθυμουνται ότι άvτιμετωπί

σθη τουτο μέ τοιαύτας τεχνικάς καί πολιτικάς προκαταλή

ψεις, ώστε θά παρέμενε μονίμως άλυτο ν έάν δέν εύρίσκετο 

κάποιος άνθρωπος μέ πρακτικόν νουν καί πολιτικόν θάρ

ρος διά νά λύση τό θέμα. 

;;#Οταν άνέλαβα τό ύπουργείον Δημοσίων VΕργων, έν 

έκ τών πρώτων προβλημάτων τά δποία μέ άπησχόλησαν 

ή το τό πρόβλημα τής ύδρεύσεως 'Αθηνών, διότι πράγματι 

κατά τήν έποχήν έκείνην, όπως καί καθ' όλα τά μεταπολε

μικά έτη, τό πρόβλημα τουτο ένεφάνιζε μίαν μεγάλην όξύ

τητα. Θά ένθυμήσθε ότι έκινδύνευσε πολλάκις ή πόλις τών 

'Αθηνών νά στερηθή παντελώς ύδατος καί παρέστη άνάγ

κη νά γίνουν κατεπειγόντως διάφορα προσωρινά έργα διά 

νά έξοικονομηθή ή κατάστασις, μέχρι ότου έλθη ή στιγμή 

καί άποφασισθή τό όριστικόν έργον. Τό ζήτημα τό δποίον 

μίiς άπασχολεί άπόψε συνεζητήθη δίς εΙς τήν παρελθουσαν 

Βουλή ν. 

;;Εlχον τήν εύκαιρίαν τότε διά μακρών νά άναπτύξω 

τούς λόγους οίτινες μέ ήγαγαν εΙς τό νά λάβω τήν άπόφα

σιν τήν δποίαν έλαβαν. Καί έάν, κ. συνάδελφοι, κατά τάς 

συζητήσεις έκείνας ήσαν δικαιολογημέναι ώρισμέναι "έπι
φυλάξεις όσον άφορίi τήν όρθότητα τής λύσεως, έχω τήν 

γνώμην ότι ή σημερινή συζήτησις, διεξαγομέvη μετά τήν 

έμπρακτο ν άπόδειξιν ότι ή λύσις εΙς τήν όποίαν προέβημεν 

ύπήρξεν όρθή, άφου τά πρώτα νερά διοχετεύονται ήδη εΙς 

τήν λίμνην, νομίζω ότι ή συζήτησις αύτή άπό τής lδικής 

μας πλευρίiς δέν έχει κανέν περιεχόμενον, τοσούτφ μίiλλον 

καθ' όσον, ένώ ή συζήτησις άρχικώς άφεώρα ύπέρβασιν 

δαπάνης, ήδη έπεξετάθη καί έπί τής τεχνικής πλευρίiς του. 

;; 'Επαναλαμβάνω καί πάλιν ότι, όταν άνέλαβα τό 

ύπουργείον Δημοσίων VΕργων, τό έργον τής ύδρεύσεως 

εύρίσκετο εΙς τοιαύτη ν όξύτητα, ώστε, έάν δέν εlχον έκτε

λεσθή έπειγόντως τά έργα του 'Αγίου Θωμίi, ή πόλις τών 

'Αθηνών θά άντεμετώπιζε τό δρίiμα τής λειψυδρίας. Εύρον 

τότε εΙς τό ύπουργείον μίαν μελέτη ν τής Παρευβοϊκής χα

ράξεως, έπί τής δποίας όμως έξηκολούθουν νά ύπάρχουν 

διαφωνίαι τών τεχνικών. 

;;Προεβάλλετο άπό τής πλευρίiς τής ·Εταιρείας 'Υδά

των καί δμάδος τεχνικών ή άποψις ότι ήτα δυνατόν νά 

έλύετο τό θέμα τής ύδρεύσεως έξ • Υλίκης όχι δμως διά τής 
Παρευβοϊκής χαράξεως, άλλά διά συντομωτέρας μέσω 

(f)ηβών. Θά άπsτέλει βαρεfαv παράλειψιν άπό μέρους μου 
tάv, κ;qθ' ήv στιγμήν ή 'Εταιρεία 'Υδάτων, άλλά καl έγ
κριτοι τεχνικ-g(, tιπεστήριζον τήν άποψιν δτι εlvαι πρακτι

ιςωτeρα ή λι!σις, ή μέσ(J) Θηβώv, tάv δev ιJπεβαλλόμην εΙς 

fQY ις~πον νά έρευvήQ'αι Να( rήv λ.vσιv αύτή ν. Πρός τουτο, 
eζήτησα νά τε(Jρί'Jv ιiπ ' δvιιν fQ{J ίιποvρrεiοιι τά Q'τQιχεία 
διά τήν χqp!lξι~αΥτήv. 'Εφ ' {iι;τQvδέ κα(μεrά τήv μελέτη ν 
τής Παρευβοϊκής χαράξεως έξηιωλούθει νά ύπάρχη διχο
γνωμία μεταξύ τών τεχνικών καί ύπήρχε πάντοτε ή έντύ

πωσις ότι εlναι δυνατόν νά ύπάρξη άλλη πρακτικωτέρα 

λύσις, έκαμα τήν σκέψιν τήν δποίαν θά έκαμνε πίiς πρα

κτικός άνθρωπος, πρίν ή άναλάβω τήν πρωτοβουλίαν νά 

εΙσηγηθώ εΙς τήν Κυβέρνησιν ύπευθύνως τήν χάραξιν καί 
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τήν λύσιν τήν όποίαν θά προέιφινα, νά ερευνήσω τό θέμα 

εκ νέου άπό πάσης πλευράς, εlς τρόπον ώστε νά ύπάρχη ή 

βεβαιότης δτι δέν παρημελήθη καμμία φροντίς, ώστε ή 

τελική άπόφασις ή όποία θά ελαμβάνετο εκ μέρους τής 

Κυβερνήσεως νά εlναι ή όρθοτέρα. 

»Ή 'Υπηρεσία 'Υδρεύσεως 'Αθηνών, επιληφθείσα 

του θέματος, κατ ' εντολήν μου μετά τρίμηνον έρευνα ν εύ

ρίσκετο εlς τήν ει5χάριστον θέσιν νά μου άνακοινώση δτι 

ύπήρχε rρόπος συνδέσεως 'Υλίκης καί 'Αθηνών, ό όποίος 
επέτρεπεν μικροτέρανάπό εκείνην τής Παρευβοϊκής χαρά

ξεως δαπάνην καί ταχυτέραν κατασκευήν. 
»Συνεκρότησα τότε μίαν επιτροπήν άπό ύδραυλικούς, 

εlς τήν όποίαν μετείχαν δύο καθηγηταί του Πολυτεχνείου 

καί τούς πα ρε κάλεσα μέ τά στοιχεία αι5τά, τά όποία προσε

κόμισεν ή 'Υπηρεσία 'Υδρεύσεως 'Αθηνών νά μου κά

μουν μίαν συγκριτική ν μελέτη ν μεταξύ τών δύο χαράξεων, 

εlς τρόπον ώστε νά ε{ναι δυνατόν νά γνωρίζω άπό άπόψεως 

μήκους ύδραγωγείου, άπό άπόψεως δαπάνης του έργου καί 

άπό άπόψεως χρόνου κατασκευής ποία εκ τών χαράξεων, 

τής Παρευβοϊκής, τής μέσω Θηβών ή τής ενδιαμέσου, εl

ναι εκείνη τήν όποίαν ύπευθύνως θά εlσηγουντο. Αι5τή ή 

συγκριτική μελέτη εγένετο άπό τήν επιτροπήν καί άνευ 

οι5δεμιάς επιφυλάξεως καί οι5δεμιάς διαφωνίας οί τεχνικοί 

αι5τοί aπεφάνθησαν δτι ή ενδεδειγμένη λύσις ήτα ή ενδιά

μεσος χάραξις, διά τούς έξής λόγους: 'Η μέν Παρευβοϊκή 

χάραξις προέβλεπενύδραγωγείον 78χιλιομέτρωνqλλά καί 

σήραγγα 6,5 χιλιομέτρων. 'Η ενδιάμεσος προβλέπει ύδρα
γωγείον 45 χιλιομέτρων μέ σήραγγα 2600 μέτρων. #Οσον 

άφορά τήν προταθείσαν παρά τής 'Εταιρείας 'Υδάτων μέ

σω Θηβών δέν ή το δυνατόν νά γίνη συζήτησις περί αι5τής, 

διότι ήτα χάραξις, ή όποία λόγω δαπάνης καί τεχνικών 

δυσκολιών άπεκλείετο. 'Υπήρχε δέ καί ένας άλλος λόγος 

νά μ ή συζητηθή σοβαρώς ή λύσις, τήν όποία ν προέτεινεν ή 

'Εταιρεία. Ή 'Εταιρεία ε{χε πάντοτε τήν άποψιν δτι 

έπρεπε νά πραγματοποιήση τήν λύσιν Σουβάλας, ή όποία 

άπό τής πρώτης στιγμής άπεκλείσθη παρ' εμου διά τόν 

λόγον δτι προέβλεπε ύδραγωγείον 145 χιλιομέτρων, τεχνι
κά έργα άπειρα καί δαπάνη ν 700 έκατομμυρίων. 'Υπήρχε 

λοιπόν ή βεβαιότης δτι ή λύσις, τήν όποίαν προέτεινεν ή 

'Εταιρεία μέσω Θηβών, εκτός του δ τι ή το δαπανηρά καί 

δύσκολος, θά άπετέλει στάδιον τό όποίον τελικώς θά ώδή

γει εlς τήν λύσιν Σουβάλας. Αι5τός ήτα ό λόγος διά τόν 

όποίον άπεκλείσθη ή χάραξις μέσω Θηβών. VΕγινε σύγ

κρισις μεταξύ κυρίως τής Παρευβοϊκής καί τής ένδιαμέσου 

χαράξεως. Οί ύπεύθυνοι τεχνικοί σύμβουλοι τής Κυβερνή

σεως, μεταξύ rών όποίων οί δύο καθηγηταί τής 'Υδραυλι

κής του Πολυτεχνείου, aπεφάνθησαν εlς τήν συγκριτική ν 

μελέτην ώς άκολούθως: Τό πρώτον ύδραγωγείον ε{ναι 78 
χιλιομέτρων μέ σήραγγα 6,5 χιλιομέτρων, τό έτερον ύδρα
γωγείον τής ενδιαμέσου χαράξεως ε{ναι 45 χιλιομέτρων μέ 
σήραγγα 2600 μέτρων. Ή δέ δαπάνη θά ε{ναι 120 έκατομ
μύρια διά τήν ενδιάμεσον καί 187 έκατομμύρια διά τήν 
Παρευβοϊκήν χάραξιν. Τήν εlσήγησιν τής ύπευθύνου 

'Υπηρεσίας 'Υδρεύσεως 'Αθηνών (ή όποία δύναμαι νά εί

πω πρός τιμήν τής ύπηρεσίας αι5τής δτι εlναιέπηνδρωμένη 

μέ εξαιρετικούς καί ει5συνειδήτους aνθρώπους), καθώς καί 

μέ τήν έκθεσιν τής ε/δικής εξ ύδραυλικών επιτροπής τήν 

έθεσα ύπ' δψιν του Συμβουλίου Δημοσίων VΕργων. Τό δέ 

Συμβούλιον Δημοσίων VΕργων άπεδέχθη όμοφώνως τάς 

εΙσηγήσεις αι5τάς. Κατόπιν δλων αι5τών, έλαβαν τήν πρω

τοβουλίαν νά εΙσηγηθώ εlς τήν Κυβέρνησιν τήν λύσιν τής 

ένδιαμέσου χαράξεως. 

»Κύριοι συνάδελφοι, δταν ή Κυβέρνησις πρόκειται νά 

άναλάβη τήν ει5θύνην διά τήν εκτέλεσιν ένός έργου εlναι 

ύποχρεωμένη νά συμβουλευθή καί νά λάβη ύπ' δ ψι ν της 

τάς γνώμας τών ύπευθύνων τεχνικών της συμβούλων. 'Εάν 

έπρόκειτο ή Κυβέρνησις, άγνοουσα τήν γνώμην τών τε

χνικών εκείνων συμβούλων καί όργάνων, τά όποία είναι 

ύπεύθυνα προκειμένου περί τεχνικών θεμάτων νά συμβου

λεύεται, νά επηρεάζεται άπό γνώμας Ιδιωτικών μηχανικών, 

οί όποίο ι ε{ναι ενδεχόμενον νά έχουν είτε ύλικά είτε ήθικά 

συμφέροντα, αναμφισβητήτως παραμελεί τό καθήκον της. 

λέγω, λοιπόν, δτι, δταν έχετε μίαν άπόφασιν ή όποία στη

ρίζεται εlς ύπεύθυνον εlσήγησιν τής 'Υπηρεσίας 'Υδρεύ

σεως 'Αθηνών, άπόφασιν ή όποία εστηρίχθη εlς εlδικήν 

έκθεσιν καί άπόφασιν τών κυριωτέρων ύδραυλικών τής 

'Ελλάδος, μεταξύ τών όποίων, επαναλαμβάνω, καί τών δύο 

καθηγητών του Πολυτεχνείου, καί έχετε όμόφωνον άπό

φασιν του Συμβουλίου Δημοσίων VΕργων, τό δποίον θεω

ρείται, προκειμένου περί τεχνικών θεμάτων, δ v Αρειος Πά

γος τής τεχνικής, καί εν συνεχείι;ι έχετε καί μίαν άπόφασιν 

του 'Υπουργικου Συμβουλίου, ή όποία υι'οθετεί δλα αι5τά, 

έμελέτησε τό θέμα καί άπεφάσισεν τήν εκτέλεσιν του έρ

γου, ε{ναι δυνατόν σοβαρώς νά lσχυριζόμεθα δτι ολοι 

ήμείς οί παριστάμενοι εlς τήν αίθουσαν αι5τήν, μή δντες 

τεχνικοί, θά θέσωμεν εν άμφιβόλφ συμβουλάς τών ύπευθύ

νων τεχνικών συμβούλων τής Κυβερνήσεως διά νά ζητου

μεν λύσεις τάς όποίας εlσηγουνται μ ή ύπεύθυνα πρόσωπα; 

'Η aπόφασις τή ν όποίαν έλαβε ν ή Κυβέρνησις, κύριοι συ

νάδελφοι, δπως aποδεικνύεται εξ δσων άνέφερον, δέν 

ύπήρξεν αι5θαίρετος. 'Υπήρξεν aπόφασις ή όποία εστηρί

χθη εlς τήν γνωμάτευσιν καί τήν εlσήγησιν εΙδικευμένων 

τεχνικών τεταγμένων εκ του νόμου νά συμβουλεύουν τήν 

Κυβέρνησιν. Άλλά, άνεξαρτήτως τούτου, τό γεγονός δτι 

ή χάραξις αι5τή ή προκριθείσα καί εκτελεσθείσα aπεδεί

χθη έμπράκτως καλυτέρα, μου επιτρέπει νά lσχυρίζωμαι 

δτι ή σημερινή συζήτησις, τουλάχιστον άπό τεχνικής 

πλευράς είναι τουλάχιστον άδικαιολόγητος. Ά νεξαρτή

τως, κύριοι συνάδελφοι, τών άριθμών, οι' όποίοι δίδονται 

εντευθεν καί εκείθεν δσον άφορά τό κόστος του ύδραγω

γείου, πάς πρακτικός άνθρωπος είναι δυνατόν νά άντιλη

φθή δ τι, δ ταν έχετε ύδραγωγείον 78 χιλιομέτρων καί ύδρα
γωγείον 45 χιλιομέτρων, ήτα ει5θηνότερον, δταν μάλιστα 
θά έχη αι5τό όλιγώτερα τεχνικά έργα. 

)) 'Απόδειξις, άλλωστε, τούτου ε{ναι καί ή διαφορά τής 

δαπάνης. Εlς τήν μίαν χάραξιν μήκους 45 χιλιομέτρων τό 
κόστος ήτα 121 έκατ. δραχμών, εlς τήν άλλην 78 χιλιομέ
τρων τό κόστος άνήρχετο εlς 187 έκατ. Εlς τήν μίαν, λόγω 
μήκους, έχομεν μακροτέραν διάρκειαν κατασκευής καί εlς 

τήν άλλη ν μικροτέραν. Εlναι δυνατόν, δταν έχετε αι5τά τά 

δεδομένα πιστοποιούμενα ύπευθύνως άπό τούς τεχνικούς 

συμβούλους τής Κυβερνήσεως, νά aποφασίσετε διάφορον 

εκείνου τό δποίον άπεφάσισεν ή Κυβέρνησις; Κατεβλήθη 

ή προσπάθεια νά δημιουργηθή σύγχυσις, είτε άθελήτως, 

είτε ήθελημένως, δέν τό εξετάζω, δσον άφορά τά στάδια 

τής εκτελέσεως τών διαφόρων χαράξεων. Διότι ύπήρχεν ή 

προοπτική καί ό κίνδυνος μέχρι τής εκτελέσεως του δρι

στικου έργου νά ύπάρξη καί πάλιν λειψυδρία καί εξητάσθη 
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δι , όλας τάς χαράξεις ή δυνατότης εκτελέσεως επειγόντων 
έργων. Καί aπεδείχθη ότι θά ήτο δυνατόν εiς aμφοτέρας 

τάς χαράξεις, έν περιπτώσει aνάγκης, νά έκτελεσθή τμήμα 

του όλου έργου, διά νά εlναι δυνατόν νά σωθή ή κατάστα

σις, έάν έν τφ μεταξύ ένεφανίζετο ό κίνδυνος λειψυδρίας. 

'Αλλά καί εiς τό δεύτερον αύτό στάδιον ή το προτιμοτέρα 

ή ένδιάμεσος χάραξις. Ή σύγχυσις, όμως, έν τούτφ έγκει

ται εiς ότι σήμερον δέν εκτελείται τμήμα του όλου έργου, 

εκτελείται ή όριστική χάραξις, καί, όπως ε{πεν ό aξιότιμος 

κ. ύπουργός τών Δημοσίων VΕργων, ή όριστική χάραξις ή 

όποία προϋπελογίσθη εlς I 2 I έκατ. θά aνέλθη λόγω aνα

προσαρμογής τιμών καί προσθέτων έργων εΙς 181 έκατ. 

δραχμώνμέ παροχήνύδατος ΙΟΟέκατ. κυβικά. Διότι, όμως, 

καί aν συμβή νά έχετε σήμερον τά 100 έκατ. κυβικά εlς τήν 
διάθεσίν σας, ε{ναι aδύνατον νά τά διοχετεύσητε εΙς τήν 

κατανάλωσιν, εκτελείται τό έργον τής όριστικής χαράξε

ως, άνευ όμως συμπληρώσεως του aντλιοστασίου, μέ δαπά

νην μόνον 145 έκατ., τό δποίον καί θά μiiς δώση μέχρι τής 
aνοίξεως 65 έκατ. κυβικά. Συνεπώς, τό νά γίνεται σύγχυσις 
τής επειγούσης λύσεως μέ τήν όριστικήν τοιαύτην, τήν 

δποίαν ήδη έκτελοvμεν εlναι μία πλάνη τήν δποίαν ε{μαι 

ύποχρεωμένος νά διαλύσω. Κατά τά τελευταία δύο έτη 

ύπήρχεν έπάρκεια ύδατος εlς τήν λίμνη ν του Μαραθώνος. 

Δέν παρέστη aνάγκη νά προτιμήσωμεν τήν έπείγουσαν λύ

σιν, aλλά τήν όριστικήν χάραξιν, καί νά δώσωμεν δριστι

κήν λύσιν εiς τό ζήτημα τής ύδρεύσεως τών 'Αθηνών. 

ιι 'Όταν, όμως, εΙς τό μέλλον προκύψη aνάγκη περισσο

τέρου ύδατος, συμπληροvντες τό aντλιοστάσιον- ή δαπά

νη 35 έκατ. - , θά δυνάμεθα νά έχωμεν τά 100 έκατ. κυβι

κών. VΗδη, κύριοι συνάδελφοι, όπως σiiς εlπενδ aξιότιμος 

κ. ύπουργός τών Δημοσίων VΕργων, έάν aπό τριμήνου δέν 

εlχον διοχετευθή τά πρώτα ύδατα εΙς τήν λίμνην του Μα

ραθώνος, αύτή ν τήν στιγμήν θά ή το aδύνατον νά ύδρεύεται 

ή πόλις τών 'Αθηνών. Συνεπώς, διά τής χαράξεως τήν 

δποίαν προεκρίναμεν, όχι μόνον έσώσαμε τήν κατάστασιν 

aπό τήν τραγική ν εκείνην περίπτωσιν, aλλά θά φθάσωμεν 

έντός τής aνοίξεως εΙς τήν παροχή ν 65 έκατ. κυβικών καί, 

όταν θά συμπληρώσωμεν τά aντλιοστάσια, θά έχωμεν 100 
έκατ. κυβικά, πρiiγμα τό δ ποίον δυνάμεθα, αν θέλωμεν, νά 

τό κάμωμεν καί έντός του προσεχοvς έτους. Κύριοι συνά

δελφοι, εlμαι ύπερήφανος διότι ένα πρόβλημα τό όποίον 

aπησχόλησε γενεάς όλοκλήρους, καί τό δποίον έδημιούρ

γει αl'σθημα aγωνίας εΙς τόν πληθυσμόν τών 'Αθηνών, εlχα 

τήν πρωτοβουλίαν νά τό προωθήσω πρός τήν λύσιν του. 

ιιΘά έπεθύμουν, μέ τήν εύκαιρίαν τής συζητήσεως αύ

τής, νά κάμω γενικωτέρας τινάς παρατηρήσεις, έν σχέσει 

πρός τήν έκτέλεσι ν τών έργων έν 'Ελλάδι, έργων τά δ ποία 

aποβλέπουν εΙς τήν aνασυγκρότησιν τής οΙκονομίας του 

τόπου μας καί εΙς τήν aνύψωσι ν του βιοτικοί) επιπέδου του 

λαοv μας. 

ιι Τονίζεται μονίμως καί έξ όλων τών πλευρών ή aνάγκη 

τής εκτελέσεως πάσης φύσεως έργων, εΙς τρόπον diστε νά 

καταστή δυνατόν νά προωθήσωμεν τήν οlκονομίαν μας καί 

νά αύξήσωμεν τό έθνικόν μας εΙσόδημα. Άλλά, κύριοι 

συνάδελφοι, ή έκτέλεσις έργων εΙς τήν 'Ελλάδα συναντii 

δυσκολίας, τάς δποίας ίσως νά μή συναντii εΙς aλλας χώ

ρας. Διότι, έκτός τών τεχ'Vικών καί οΙκονομικών δυσχερει

ών, ύπάρχει aρνητική κριτική, καί πολλάκις διαβολή, ή 

όποία καθιστii προβληματικήν τήν εκτέλεσιν έργων έν 

'Ελλάδι . 'Όταν σοβαρώς ύποστηρίζωμεν ότι διά νά ζήση ό 

τόπος αύτός εlναι aνάγκη νά έκτελεσθοvν πάσης φύσεως 

έργα καί νά έκτελεσθοvν μέ γοργόν ρυθμόν, διότι είμεθα 

καθυστερημένοι, εlναι δυνατόν νά δημιουργούνται πρό

σθετοι δυσχέρειαι εΙς τήν Κυβέρνησιν, όταν μάλιστα στη

ρίζεται εΙς ύπευθύνους συμβουλάς τών τεχνικών ύπηρεσι

ών τοv Κράτους; Καί aν, κύριοι συνάδελφοι, εΙς aλλας χώ

ρας, οΙκονομικώς προηγμένας, α ι' Κυβερνήσεις έχουν εύχέ

ρειαν νά aποφασίσουν τά έργα έκείνα τά όποία πιστεύουν 

ότι έξυπηρετοvν τό δημόσιον συμφέρον, κατά μείζονα λό

γον θά πρέπει νά γίνεται αύτό εΙς τόν τόπον μας, διότι 

είμεθα καθυστερημένοι καί έχομεν aνάγκην ιωί βελτιώσε

ως καί πολλών έργων μέ γοργόν ρυθμόν. Δέν aφoρii ή πα

ρατήρησίς μου αύτή τήν παροvσαν Κυβέρνησιν ή τήν πα

ροvσαν aντιπολίτευσιν. Εlναι μία παρατήρησις, ή όποία 

aναφέρεται εiς μίαν κακήν σιfνήθειαν, κακήν παράδοσιν, 

τήν δποίαν έχομεν εΙς τόν τόπον μας, νά ύποκαθιστώμεν 

τούς τεχνικούς καί τάς ύπευθύνους ύπηρεσίας του Κράτους 

εΙς θέματα, έπί τών όποίων δέν είμεθα εΙδικοί, μέ aποτέλε

σμα νά δημιουργώμεν aδυναμίαν έκτελέσεως έργων. Κύρι

οι συνάδελφοι, εlμαι ύποχρεωμένος νά σiiς εϊπω ότι συνε

πεί~ τής τακτικής αύτής αι' έκάστοτε Κυβερνήσεις aλλά 

καί οι' λειτουργοί του Κράτους aντιμετωπίζουν τό έξής δί

λημμα: VH νά εκπληρώσουν τό καθήκον των aπέναντι του 
λαού καί νά aναλάβουν τήν εύθύνην τής έκτελέσεως έργων 

καί κινδυνεύοντες τήν ύπόληψίν των, ή νά άδρανήσουν, 

διά νά προστατεύσουν τήν ύπόληψίν των. Είναι aνάγκη νά 

άντιληφθώμεν ότι έάν πρόκειται νά aγωνισθώμεν διά τήν 

αί5ξησιν του έθνικοv μας εΙσοδήματος, ή όποία έξαρτiiται 

άπολύτως aπό τήν εκτέλεσιν έργων, όφείλομεν μέ περισ

σοτέραν καλήν πίστιν, μέ περισσοτέραν aντικειμενικότη

τα νά aντιμετωπίζωμεν τάς προσπαθείας τών έκάστοτε 

Κυβερνήσεων. 

ιιΚύριοι συνάδελφοι, ή παρούσα Κυβέρνησις θά έξακο

λουθήση νά έκτελή έργα εΙς τήνέκτασιν πού έπιτρέπουναι' 

τεχνικαί καί οlκονομικαί δυνατότητες τής χώρας, aδιαφο

ροvσα διά τήν aντίδρασιν καί διά τάς σωρηδόν κατατιθεμέ

νας επερωτήσεις. 

ιιΕiς τό σημείον αύτό μάλιστα αiσθάνομαι τήν aνάγκην 

νά κάμω καί μίαν διαπίστωσιν, ότι ή σημερινή επερώτησις 

έγένμο μέ κύριον σκοπόν νά ένοχλήση τόν όμιλοvντα καί 

νά μειώση τήν σημασίαν τοv έργου του. 

ιιΠαρά ταvτα, όμως, ήμείς είμεθα aποφασισμένοι νά 

έξακολουθήσωμεν νά έκτελώμεν έργα καί νά λαμβάνωμεν 

άποφάσεις, έφ, όσον πιστεύομεν ότι διά τών aποφάσεων 

αύτών έξυπηρετοvμεν τό δημόσιον συμφέρον. Θά έπεθύ

μουν όμως νά είπω πρός τήν άντιπολίτευσινότι, έάνδ λαός 

κρίνη τά έργα τής Κυβερνήσεως, κρίνει έπίσης καί τούς 

λόγους τής aντιπολιτεύσεως>>. 

'Η συζήτηση εκλεισε μέ παρεμβάσεις τοϋ Γ. Πα

πανδρέου, ό όποίος αμφισβήτησε τόν ύπαινιγμό τοϋ 

Κ. Καραμανλή, οτι τό έλατήριο τής aντιπολιτευτι

κής κριτικής πάνω στό θέμα είναι νά μειώσει τή ση

μασία τοϋ εργου, καθώς καί των βουλευτών Α. Τσου

καλά, Γ . Μαύρου, Κ. Μητσοτάκη καί Ν. Κιτσίκη, οί 

όποίοι έπέκριναν τή λύση τής 'Υλίκη ς καί τόν τρό

πο καί ρυθμό εφαρμογής της. τίς aντιπολιτευτικές 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



468 ΟΙ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΠΙΚΗΣ 

αίτιάσεις άντέκρουσε ό ύπουργός Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων VΕργων, Γ. Ράλλης224 . 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Εύθύς μετά τήν επάνοδό του άπό τό Παρίσι, δπου 

είχε μετάσχει στήν Είδική εξ ύπουργών Διακυβερνη

τική 'Επιτροπή γιά τήν όργάνωση τής ΕΖΕΣ, ό 

ύπουργός Συντονισμοu επισκέφθηκε καί ενημέρωσε 

σχετικά τόν Κ, Καραμανλή. 

τίς θετικές διαπιστώσεις του γιά τήν άντιμετώπι

ση τών έλληνικών θέσεων, ό Δ. Χέλμης εξέθεσε σέ 

σχετική άνακοίνωση: 

«Κατά τήν . ~πουργικήν σύνοδον τοϋ Συμβουλίου τοϋ 
ΟΕΟΣ τοϋ παρελθόντος 'Οκτωβρίου άπεφασίσθη, ώς γνω

στόν, ή εναρξις διαπραγματεύσεων ύπό Διακυβερνητικής 

'Επιτροπής έξ ύπουργών διά τήν διαμόρφωσιν μιάς Εύρω

παϊκής Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών. Κατά τήν σύνο

δον έκείνην τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΟΕΟΣ καθωρίσθησαν καί 

αί γενικαί κατευθύνσεις τών διαπραγματεύσεων, μεταξύ 

των όποίων καί αί βασικαί άρχαί των ρυθμίσεων, τάς όποί

ας ε{χεν προτείνει καί ύποστηρίξει ή ελληνική άντιπρο

σωπεία. 'Η Διακυβερνητική 'Επιτροπή διά τάς διαπρα

γματεύσεις τής ΕΖΕΣ συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίασιν 

τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα καί θά έπαναλάβη τάς έργασί

ας της κατά τό τέλος τοϋ Νοεμβρίου καί, έν συνεχεί~, έπί 

σειράν μηνών έντός τοϋ 1958, μέχρις δτου έπιτευχθή συμ
φωνία έπί τών πολλών άμφισβητουμένων σημείων. Κατά 

τήν πρώτην σύνοδον τfjς παρελθούσης εβδομάδος συνετε

λέσθη πρόοδος είς τήν περαιτέρω διευκρίνησιν τών γενι

κών κατευθύνσεων, άλλ ' έπί ούδενός κρισίμου θέματος 

έλήφθησαν αποφάσεις, διότι δι. δλα έχρειάζετο λεπτομε

ρής καί τεχνική έπεξεργασία τών σχετικών ρυθμίσεων. 

»Κατά τήν συζήτησιν τών ελληνικών προτάσεων διηυ

κρινίσθησαν περαιτέρω αί κατευθύνσεις, πρός τάς όποίας 

θά άναζητηθοϋν λύσεις, δηλαδή συγκεκριμένως συνεφωνή

θησαν καί πάλιν τά εξής: Πρώτον: έπανελήφθη ή διαπί

στωσις δτι ε{ναι αδύνατος ή ΕΖΕΣ, έάν δέν περιληφθοϋν 

δλαι αί χώρα ι τοϋ ΟΕΟΣ καί δτι, επομένως, πρέπει όπωσδή

ποτε νά συμφωνηθοϋν αί ρυθμίσεις, αί όποία ι θά έξασφαλί

ζουν τήν όμαλήν καί όργανικήν ενταξιν των οίκονομικώς 

άσθενεστέρων εύρωπαϊκών χωρών είς τήν ενιαίαν εύρω

παϊκήν οίκονομίαν. Δεύτερον: ούσιώδες στοιχείον τής 

ΕΖΕΣ θά ε{ναι ή καθιέρωσις μιάς εύρωπαϊκής πολιτικής 

οίκονομικής αναπτύξεως, ή όποία θά περιλαμβάνει τάς όρ

γανωτικάς καί χρηματοδοτικάς ρυθμίσεις διά τήν έπιτάχυν

σιν τής άναπτύξεως τών οίκονομικώς άσθενεστέρων εύρω

παϊκών χωρών έντός τοϋ πλαισίου τής ΕΖΕΣ. Τρίτον: απα

ραίτητος ε{ ναι έπίσης ή άναγνώρισις μιάς έπαρκώς μακράς 

ένδιαμέσου χρονικής περιόδου, κατά τήν διάρκειαν τής 

όποίας δέν θά ίσχύσουν διά τάς ύπό άνάπτυξιν εύρωπαϊκάς 

χώρας αί ύποχρεώσεις, α{ όποίαι έξ ύπαρχής θά άναλη

φθοϋν από τάς λοιπάς χώρας έντός τοϋ πλαισίου τής ΕΖΕΣ. 

Τέταρτον: συνεφωνήθη έπίσης καί πάλιν, δτι θά άναζητη

θοϋν καί έξασφαλισθοϋν τά μέσα διά τήν διεύρυνσιν τών 

έξαγωγών γεωργικών προϊόντων είδικώς των ύπό άνάπτυ

ξιν χωρών έντός τοϋ πλαισίου τής ενιαίας εύρωπαϊκής 

άγοράς καί οίκονομίας. 

»Ή Διακυβερνητική 'Επιτροπή παρέπεμψεν έν συνε

χεί~ τάς λεπτομερείς ρυθμίσεις των ελληνικών προτάσεων 

πρός τεχνικήν έπεξεργασίαν είς τήν άρμοδίαν διά τάς ύπό 

άνάπτυξιν χώρας 'Ομάδα 'Εργασίας 23, βοηθουμένην ύπό 
είδικών έμπειρογνωμόνων. 'Η έπεξεργασία αύτή θά άναφέ

ρεται είς τάς είδικάς λύσεις καί μεθόδους αί όποίαι περι

λαμβάνονται είς τάς συγκεκριμένας ελληνικάς προτάσεις, 

ή έξέτασις τών όποίων είδικώς έμνημονεύθη είς τήν έντο
λήν τής Διακυβερνητικής 'Επιτροπής πρός τήν άρμοδίαν 

'Επιτροπήν 23. 'Η τεχνική αύτή έπεξεργασία θά άπαιτήση 
δίμηνον περίπου καί μόνο μετά τήν συμπλήρωσιν αύτής θά 

ληφθοϋν όριστικαί άποφάσεις. 

»'Η συντελεσθείσα πρόοδος κατά τήν ύπουργικήν σύ

νοδον τοϋ 'Οκτωβρίου καί τάς πρώτας έργασίας τής Δια

κυβερνητικής 'Επιτροπής καθιστοϋν σαφές δτι, παρά τήν 

εντονον καί έπίμονον αντίστασιν ώρισμένων ίδίως εύρω

παϊκών Κυβερνήσεων, αί ελληνικαί άπόψεις κερδίζουν 

σταθερώς εδαφος καί καθίστανται όλονέν καί εύρύτερον 

συνείδησις τών εύρωπαϊκών χωρών. Ταϋτα δικαιολογοϋν 

τήν προσδοκίαν δτι, πέραν των γενικών άρχων καί των 

βασικών κατευθύνσεων, καί αί είδικώτεραι λύσεις τάς 

όποίας έπιδιώκομεν θά εϋρουν τήν θέσιν των μέσα είς τό 

πλαίσιον τής ενιαίας εύρωπαϊκής οίκονομίας. 'Αλλά θά 

άπαιτηθή άκόμη άγών καί έπιμονή». 

'Αναλυτικά στό θέμα τών διαπραγματεύσεων, με

ταξύ 14-20 Νοεμβρίου, εντός τής Διακυβερνητικής 
'Επιτροπής, άναφέρεται σέ σημείωμα πρός τόν Κ. 

Καραμανλή, ό I. Πεσμαζόγλου: 

«1. Αί διαπραγματεύσεις έντός τής Διακυβερνητικής 
'Ε πι τροπής ijρχισαν μέ τήν έξέτασιν σημείου πρός σημεί

ον τών θεμάτων τά όποία περιελήφθησαν είς τήν έκτενή 

ήμερησίαν διάταξιν τήν όποίαν ετοίμασεν δ πρόεδρος τής 

Διακυβερνητικής 'Επιτροπής κ. Μώντλιγκ. Εύθύς ώς πε

ριήλθεν είς γνώσιν τής ελληνικής Κυβερνήσεως τό κείμε

νον τοϋτο, άπεστάλη έπιστολή τοϋ κ. ύπουργοϋ τοϋ Συντο

νισμοί> πρός τόν κ. Μώντλιγκ, διά τής όποίας διετυποϋντο 

αί βασικαί άντιρρήσεις μας ώς πρός τήν τοποθέτησιν καί 

διατύπωσιν των ελληνικών θεμάτων έντός τής ήμερησίας 

διατάξεως. Είς τήν έπιστολήν αύτήν, ώς γνωστόν, δ κ. 

ύπουργός τοϋ Συντονισμοί> έτόνισε τό ένδιαφέρον τής ελ

ληνικής Κυβερνήσεως δπως αί διαπραγματεύσεις έξελι

χθοϋν μέ παράλληλον πρόοδον τόσον των γενικωτέρου έν

διαφέροντος δσον καί τών είδικωτέρων άλλά άποφασιστι

κής σημασίας θεμάτων, δπως π.χ. των γεωργικών προϊόν

των έν γένει καί είδικώτερον καθ' δσον αφορά τάς ύπανε

πτυγμένας χώρας, δσον καί των γενικών βασικών ρυθμίσε

ων διά τάς ύπό άνάπτυξιν εύρωπαϊκάς χώρας. 'Αποτέλεσμα 

τής ένεργείας ταύτης, καί είς απάντησιν τής έπιστολής τοϋ 

κ. ύπουργοϋ τοϋ Συντονισμοί>, ύπήρξε μήνυμα μεταδοθέν 

μέσω τοϋ πρεσβευτοϋ κ. Σεφεριάδη καί διά τής έν 'Αθή

ναις άγγλικής πρεσβείας, διά τοϋ όποίου έγνωστοποιείτο 

πρός τόν ύπουργόν Συντονισμοί> κ. Δ. Χέλμην δτι, έντός 

τοϋ διημέρου τής 14ης καί 15ης Νοεμβρίου, καθωρίσθη τό 

άπόγευμα τής Παρασκευής 15 Νοεμβρίου είδικώς καί μό
νον διά τά θέματα ελληνικοί> ένδιαφέροντος καί ώρίσθη ώς 

πρώτος όμιλητής δ 'Έλλην ύπουργός τοϋ Συντονισμοί>. 

Κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην δ κ. Χέλμης άνέπτυξε τάς 
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έλληνικάς προτάσεις, έπισυνάπτεται δέ τό κείμενον τής 

άνακοινώσεώς του. 

»2. 'Εκ τών έπαφών, τάς όποίας εΙχεν ή έλληνική άντι
προσωπεία τόσον μετά τής βρετανικής δσον καί μετά τών 

άντιπροσωπειών άλλων χωρών, κατέστη σαφές δτι κατά 

τήν συνεδρίασιν έκείνην δέν ήτο δυνατόν νά άναληφθουν 

δεσμεύσεις έκ μέρους των άλλων χωρών. Τουτο άλλωστε 

συνέβη καί δι' δ λα τά άλλα κρίσιμα θέματα τά όποία πα

ρεπέμφθησαν είς όμάδας έργασίας η έρευνών διά τήν τε

χνικήν των έπεξεργασίαν χωρίς νά ληφθουν άποφάσεις έπί 

οίουδήποτε έξ αυτών. Κατόπιν τούτου έκρίθη σκόπιμον 

δπως προβληθουν καί υποστηριχθουν έπιμόνως καί πάλιν 

αί έλληνικαί άπόψεις, δπως ζητηθή ή λήψις άποφάσεων 

άρχής έπ' αυτων, άλλά δτι είς ένδεχομένην άδυναμίαν λή

ψεως τοιούτων άποφάσεων παραπεμφθουν καί τά θέματα 

αυτά πρός λεπτομερή έπεξεργασίαν, είς τρόπον ώστε νά 

εΙ ναι δυνατή ή λήψις τών άποφάσεων τούτων είς μεταγενέ

στερα στάδια. 'Επί του σημείου τούτου έπετεύχθη συμφω

νία, άποτέλεσμα τής όποίας υπήρξε νά δοθουν ώρισμέναι 

όδηγίαι καί έντολαί πρός τήν άρμοδίαν έπιτροπήν 23, 
συμφώνως πρός συνημμένον κείμενον τής άποφάσεως τής 

Διακυβερνητικής 'Επιτροπής. ΕΙναι χαρακτηριστικόν δτι 

είς τήν έντολήν έκείνην γίνεται σαφής άναφορά είς τάς 

συγκεκριμένας προτάσεις τής έλληνικής άντιπροσωπείας 

(μέ τήν προσθήκην δτι αύται υποστηρίζονται είς τό σύνο

λόν των άπό τήν τουρκικήν άντιπροσωπείαν συμφώνως 

πρός δήλωσίν της), διά νά έξετασθουν αί μέθοδοι διά τών 

όποίων θά ήδύναντο νά έφαρμοσθουν καί πρός τόν σκοπόν 

δπως ληφθουν έπ' αυτων όριστικαί άποφάσεις. Ή έξέλι

ξις αυτή, καίτοι δέν περιέχει συμφωνίαν καί άπόφασιν, 

άποτελεί έν τούτοις πρόοδόν τι να, διότι θά πρέπει νά όδηγή

ση πρός τήν λεπτομερή διευκρίνησιν καί έπεξεργασίαν έν

τός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων τούτων των έλλη

νικών προτάσεων. Κατ' άκολουθίαν τών άνωτέρω, έντός 

των επομένων δύο η τριών μηνών (άν καί καταβάλλεται 

ηδη εντονος προσπάθεια έξ έλληνικής πλευράς διά τήν 

μεγαλυτέραν δυνατήν έπίσπευσιν), θά λάβουν χώραν λε

πτομερείς συζητήσεις τής 'Ομάδος 'Εργασίας 23 ένισχυ
ομένης δι' έμπειρογνωμόνων έπί των έξής είδικωτέρων θε

μάτων: 

»Πρώτον. Ποία εΙναι ή προοπτική τών έξελίξεων τής 

έλληνικής οίκονομίας καθώς καί τής οίκονομίας τών άλ

λων υπό άνάπτυξιν χωρών καί ποίον τό μέγεθος των άπαι

τουμένων έπενδύσεων "€ργων υποδομής". Τό είδικώτερον 

έρώτημα έπί του όποίου θά γίνη έπίμονος €ρευνα εΙ ναι κα

τά πόσον έπενδύσεις "€ργων υποδομής" τής τάξεως των 

800 έκατ. δολλαρίων συνολικώς δύνανται νά πραγματο
ποιηθουν έν 'Ελλάδι καί κατά πόσον εΙνaι εϋλογος ή αί
τουμένη χρηματοδότησις έκ μέρους τής προταθείσης?άπό 

τήν 'Ελλάδα Ευρωπαϊκής 'Αρχής Οίκονομικής 'Αναπτύ

ξεως (πρόκειται περί του άναβαπτισθέντος Ταμείου 'Επεν

δύσεων) διά ποσόν περίπου 300 έκατ. 'Η έκτίμησις αύτή 
θά γίνη βεβάίως άφ' ένός μέν έν συσχετισμφ πρός τήν 

προοπτικήν άποταμιεύσεων καί δημοσιονομικών πόρων 

έντός τής πενταετίας αυτής καί άφ' ετέρου έν συσχετίσει 

πρός τήν πιθανήν διαμόρφωσιν του ίσοζυγίου πληρωμών 

καί του έκ τούτου έλλείμματος κατά τήν ιδίαν χρονικήν 

περίοδον. Πρέπει έπίσης νά ληφθή υπ" όψιν δτι αί συζητή
σεις θά συγκεντρωθουν έπιμόνως έπί τών κεφαλαίων τά 

όποία θά δυνηθώμεν νά άντλήσωμεν καί έξ άλλων πηγών 

ώς εΙναι ίδίως ή Διεθνής Τράπεζα καί τό νεοϊδρυθέν 'Αμε

ρικανικόν Ταμείον Οικονομικής 'Αναπτύξεως . 'Επιδίωξις 

καί σκοπός έκ μέρους μας θά εΙ ναι ή έπίμονος υποστήριξις 

του δτι έπενδύσεις συνολικώς 800 έκατ. περίπου εΙναι δυ
ναταί καί εϋλογοι καί δτι έξ αυτών 300 έκατ. θά πρέπει νά 
προέλθουν έκ τής προτεινομένης Εύρωπαϊκής 'Αρχής Οι

κονομικής 'Αναπτύξεως. 

»Δεύτερον. 'Εν τφ πλαισίφ του προηγουμένου έρωτή

ματος θά συζητηθουν αί έλληνικαί προτάσεις ώς πρός τήν 

μορφήν καί λειτουργίαν τής Ευρωπαϊκής ... Αρχής Οiκονο
μικής 'Αναπτύξεως, ώς πρός τήν άναδιοργάνωσιν καί ένί

σχυσιν του τραπεζικου δανεισμου υπό έμπορικούς δρους 

καί ώς πρός τήν καθιέρωσιν είδικών καί έπαρκώς ισχυρών 

κινήτρων διά τήν προώθησιν τής ευρωπαϊκής επιχειρημα

τικής πρωτοβουλίας πρός τάς υπό άνάπτυξιν χώρας. 'Επί 

των προτάσεων τούτων ή έλληνική Κυβέρνησις θά πρέπει 

νά άποφασίση όριστικώς έπί ώρισμένων βασικών σημείων, 

τά όποία μνημονεύονται είς τάς έπομένας παραγράφους. 

»3. α) ΕΙναι έπιβεβλημένον νά έπιμείνωμεν έπί τής ίδρύ
σεως τής European Development Authority ώς άνεξαρτή
του Όργανισμου, έπί κεφαλής του όποίου θά τεθή πρόσω

πον πολιτικόν καί εύρυτέρου εύρωπαϊκου κύρους. Είς τό 

πρόσωπον τουτο καί τό Συμβούλιον του 'Οργανισμου έξ 

έκπροσώπων έπίσης υψηλου έπιπέδου θά άνατεθή ή χάρα

ξις καί έφαρμογή τής ευρωπαϊκής πολιτικής οίκονομικής 

άναπτύξεως καί θά τεθουν εις τήν διάθεσιν του 'Οργανι

σμου τούτου καί τά άπαιτούμενα κεφάλαια διά τήν χρημα

τοδότησιν τών €ργων οικονομικής υποδομής. 'Η δημιουρ

γία άνεξαρτήτου Όργανισμου μέ έπί κεφαλής πολιτικόν 

πρόσωπον μεγάλου ευρωπαϊκου κύρους άποτελουν ουσιώ

δη στοιχεία τών έλληνικών προτάσεων. β) 'Ο 'Οργανι

σμός ούτος θά χρηματοδοτή έπενδύσεις οικονομικής υπο

δομής. Αί έλληνικαί προτάσεις μέχρι σήμερον άνεφέροντο 

είς τήν χρηματοδότησιν ένός ποσοστου τής συνολικής δα

πάνης τοιούτων εργων καί ένδεικτικώς έγένετο λόγος περί 

του 30%. 'Η πρότασις αύτή ένισχύει τήν έλληνικήν τοπο
θέτησιν, διότι ούσιώδες στοιχείον αύτής εΙναι δτι θά προ

έλθουν έξ έλληνικών πηγών η έξ άλλων πόρων τούς όποί

ους ή 'Ελλάς θά έπιστρατεύση τά 1\τερα 70% διά τήν χρη
ματοδότη σι ν τών €ργων. γ) Κατά τήν €γκρισιν τών έπί μέ

ρους δανείων έκ μέρους του ίδρυθησομένου 'Οργανισμου 

θά λαμβάνη χώραν ή έξέτασις ώρισμένων πλευρών καί 

έξελίξεων τής οικονομίας καί ειδικώτερον τής νομισματι

κής καί δημοσιονομικής πολιτικής έκάστης χώρας. Καί ή 

πρότασις αύτή ένισχύει βασικώς τήν έλληνικήν θέσιν καί 

έν πάσΊJ περιπτώσει άποτελεί στοιχείον διαδικασίας τήν 

όποίαν έν ουδεμι~ περιπτώσει θά εΙναι δυνατόν νά άποφύ

γωμεν, έφόσον οίοσδήποτε χρηματοδοτικός όργανισμός, 

πολύ δέ περισσότερον μία Τράπεζα, πρό οίουδήποτε δανει

σμου όπωσδήποτε θά έξετάση τήν δημοσιονομικήν καί 

συναλλαγματικήν κατάστασιν καί πολιτικήν έκάστης χρη

ματοδοτουμένης χώρας. δ) Οί μέχρι σήμερον προτεινόμε

νοι δροι δανεισμου περιγράφονται ώς έξαιρετικοί καί σα

φώς ευνοϊκώτεροι των έκάστοτε έν ίσχύι έμπορικών δρων 

δανεισμου. Τουτο σημαίνει δτι θά ζητηθή τά δάνεια δι' 

€ργα υποδομής νά εΙναι διαρκείας συνολικώς περίπου 25-
30 έτών, δυναμένης ένδεχομένως τής άποπληρωμής των νά 
κλιμακωθή έντός των τελευταίων 15-20 έτών, άναβαλλομέ-
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νης τής ενάρξεως επιστροφής διά μίαν 5ετίαν η καί \Οετί

αν. Τό επιτόκιον περί τοϋ δποίου εγένετο λόγος, ενδεικτι

κώς πάντοτε θά εκυμαίνετο μεταξύ 2-3%. 
»Καίτοι αί προτάσεις αυταί, εφόσον ήθελον εγκριθή εκ 

μέρους τής Κυβερνήσεως, θά διατυπωθοϋν εiς τήν δριστι

κήν των μορφήν καί θά ύποστηριχθοϋν εντόνως άπό έλλη

νικής πλευράς, ε{ ναι λίαν πιθανόν δτι επί πολλών σημείων 

θά άσκηθή εντονωτάτη πίεσις πρός ύποχώρησιν, καίτοι 

ε{ναι αυτονόητον δτι ή άντίστασις εκ μέρους μας θά είναι 

λίαν επίμονος καί iσχυροτάτη. 

»4. Πλήν τής ίδρύσεως μιας Ευρωπαϊκής 'Αρχής οικο
νομικής 'Αναπτύξεως μέ οiκονομικοπολιτικόν χαρακρή

ρα, αί έλληνικαί προτάσεις ώς γνωστόν περιλαμβάνουν 

επίσης τήν καθιέρωσιν κινήτρων διά τήν προώθησιν τής 

ευρωπαϊκής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας καί iδιωτικών 

κεφαλαίων πρός τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας ώς καί τήν ϊδρυ

σιν μιας Ευρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύσεων. 'Ενώπιον 

τής iσχυροτάτης αντιδράσεως, ή όποία ijδη εχει εκδηλωθή 

καί θά εντείνηται εiς τό μέλλον, καί ενώπιον τοϋ κινδύνου, 

εάν επιμείνωμεν επί τής ίδρύσεως δύο χωριστών 'Οργανι

σμών, πιθανόν νά γίνη άποδεκτή εν τέλει μόνον ή Τράπεζα, 

είναι σκόπιμον νά ρίψωμεν επί τοϋ παρόντος δλον τό βά

ρος επί τής ίδρύσεως μιας Ευρωπαϊκής 'Αρχής καί επί τής 

καθιερώσεως τών κινήτρων μέ τήν προοπτικήν νά ύπαχθώ

μεν άργότερον εiς τήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων, ή όποία 

προβλέπεται εντός τοϋ πλαισίου τής Ευρωπαϊκής Κοινής 

'Αγοράς διά τάς εξ χώρας τής Συνθήκης τής Ρώμης. Καί

τοι, έπομένως, τό επιχείρημα περί Ευρωπαϊκής Τραπέζης 

θά επαναλαμβάνεται, ή εκ μέρους τής 'Ελλάδος πίεσις θά 

συγκεντρωθή εiς τήν ϊδρυσιν τής Ευρωπαϊκής 'Αρχής Οι

κονομικής 'Αναπτύξεως, ή όποία ώς εκ τής φύσεως αυτής 

καί δανεισμόν ύπό ευνοϊκωτέρους δρους θά δύναται νά πα

ράσχη καί γενικώτερον οiκονομικοπολικόν χαρακτήρα θά 

εχη , δ δποίος βεβαίως μάς ευνοεί. Τοϋτο ι'iλλωστε βοηθεί

ται καί εκ τής στάσεως τής Τουρκίας ή όποία ζητεί fonds 
καί οχι Τράπεζαν. 

»5. Ευθύς μετά τήν δριστικήν διατύπωσιν τής εντολής 
πρός τήν 'Ομάδα 23 κατά τήν 15ην Νοεμβρίου, καί εκτοτε 
επανειλημμένως, εξεδηλώθησαν διαθέσεις άναβολής καί 

αντιδράσεως μετά πιέσεων εν σχέσει πρός τάς έλληνικάς 

προτάσεις. Ταϋτα επιβεβαιοϋνται καί άπό τάς παρασκηνι

ακάς συνομιλίας, τάς όποίας είχον εiς Παρισίους οί κ. κ . 

Χρηστίδης καί Κυριαζίδης κατά τήν δευτέραν σύνοδον τής 

Διακυβερνητικής 'Επιτροπής τής 28ης καί 29ης Νοεμβρί

ου. Δεδομένου δτι αί άντιδράσεις αυταί θά εντείνωνται κα

τά τούς προσεχείς μήνας ε{ναι σκόπιμον νά άναπτύξωμεν 

εντονον δραστηριότητα πρός τάς έξής iδίως κατευθύνσεις: 

))Πρώτον . Κατά τήν προσεχή σύνοδον τών άρχηγών 

Κυβερνήσεων τοϋ ΝΑΤΟ θά ήτο σκόπιμον ό κ. πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως νά κάμη εντονον άναφοράν εiς τήν σα

φώς εκδηλουμένην ευρωπαϊκή ν άλληλεγγύην διά τήν εξεύ

ρεσιν ευλόγων λύσεων ώς πρός τήν ΕΖΕΣ καί νά τονίση 

τούς κινδύνους εκ τής διασπάσεως τής Ευρώπης συνεπεί~ 

aπαραδέκτων λύσεων. ΕΙναι σκόπιμον, επίσης, κατά τήν 

παρουσίαν τοϋ κ. πρόεδρου τής Κυβερνήσεως εiς Παρισί

ους νά γίνουν σύντομοι επαφαί μετ' επιδόσεως σημειωμά

των εiς τούς προέδρους τών Κυβερνήσεων τών 6 χωρών τής 
Συνθήκης τής Ρώμης, πιθανώτατα δέ καί τής Δανίας, μέσφ 

τής όποίας νά ζητηθή ή κάμψις τής άντιστάσεως καί ή 

μεγαλυτέρα κατανόησις εκ μέρους τών σκανδιναβικών χω

ρών. 

))Δεύτερον. 'Επιβάλλεται νά επιταχυνθοϋν συνομιλίαι 

επί άνωτάτου επιπέδου μετά τής γερμανικής Κυβερνήσεως. 

'Επανειλημμένως μας εγνώσθη, καί τοϋτο διεβεβαίωσεν ό 

κ. 'Έρχαρτ πρός τόν ύπουργόν τοϋ Συντονισμοϋ κ. Χέλ

μην, δτι άπό τής \ης 'Ιανουαρίου θά ε{ναι δυνατόν νά διε

ξαχθοϋν συζητήσεις εν σχέσει πρός τό μυστικόν πρωτό

κολλον τοϋ παρελθόντος 'Ιουλίου μεταξύ τοϋ ύπουργοϋ 

Βιομηχανίας καί 'Εμπορίου κ. Παπαληγούρα καί τοϋ τότε 

άντικαγκελλαρίου κ. Μπλϋχερ. Αί νέα ι συζητήσεις μεταξύ 

τοϋ ύπουργοϋ κ . Παπαληγούρα και τοϋ νέου άντικαγκελ

λαρίου κ. 'Έρχαρτ πρέπει νά λάβουν χώραν τό ταχύτερον, 

καί εi δυνατόν εντός τοϋ 'Ιανουαρίου, δεδομένου δτι ή 

γερμανική συμπαράστασις καί προθυμία νά συμβάλη εiς 

τήν προτεινομένην Ευρωπαϊκήν 'Αρχήν ΟΙκονομικής 

'Αναπτύξεως θά aποτελέσουν εντελώς aποφασιστικής ση

μασίας παράγοντα. 'Εξ ι'iλλου πρέπει νά ματαιώσω μεν τήν 

ενδεχομένην διάθεσιν τής Γερμανίας πρός άποδοχήν τοιού

του είδους ρυθμίσεων επί διμεροϋς βάσεως καί κατόπιν ad 
hoc έκάστοτε συνεννοήσεων. 'Έχομεν μέγιστον συμφέρον 

νά καθιερώσωμεν οργανικώς εντός τοϋ πλαισίου τής ΕΖΕΣ 

εν σύστημα οικονομικής ενισχύσεως τών ύπό άνάπτυξιν 

χωρών, διότι τοϋτο θά δύναται νά προσαρμοσθή καί εiς 

ενδεχομένως μεταβαλλομένας ευρωπαϊκάς συνθήκας καί 

θά άπομακρύνη τόν κίνδυνον πιέσεων η εξαρτήσεων, πρός 

τάς όποίας μοιραίως όδηγοϋν αί διμερείς σχέσεις. Δυνάμε

θα εξ ι'iλλου νά προτείνωμεν πρός τήν Γερμανίαν δτι θά 

επιμείνωμεν επί κεφαλής τής προτεινομένης άρχής νά το

ποθετηθή προσωπικότης εκ Γερμανίας εiς τρόπον ά\στε νά 

ε{ ναι καί εκ τούτου σαφές δτι ή Ευρωπαϊκή ·Αρχή Οiκο

νομικής 'Αναπτύξεως θά εχη εντονον γερμανικόν χαρακτή

ρα συνεπεί~ τής μείζονος εiς αυτήν γερμανικής συνεισφο

ράς. Είναι σκόπιμον επίσης μετά τών Γερμανών νά συνεν

νοηθώμεν επί τής μελλοντικής εντάξεώς μας εiς τήν Κοι

νήν 'Αγοράν, εστω καί εντός τοϋ πλαισίου τής ΕΖΕΣ, διό

τι οϋτω θά ε{ ναι δυνατόν καί τήν 'Ομάδα τών εξ νά ενισχύ

σωμεν, ζητοϋντες άντιστοίχως άπό αυτήν ύποστήριξιν εiς 

τάς iδικάς μας προτάσεις εντός τής ΕΖΕΣ, άλλά καί εiδι

κώτερον νά ύπαχθώμεν εiς τήν δικαιοδοσίαν τής Ευρωπαϊ

κής Τραπέζης 'Επενδύσεων, όπότε θά καλυφθή καί τό εi

δικώτερον έλληνικόν αίτημα ώς πρός τήν ϊδρυσιν μιας Ευ

ρωπαϊκής Τραπέζης διά τήν χρηματοδότησιν πάσης φύσε

ως επενδύσεων οικονομικής αναπτύξεως (πλήν εργων ύπο

δομής). 'Επειδή ενδείκνυται επί τών βάσεων αυτών νά 

πραγματοποιηθοϋν τό ταχύτερον δυνατόν έπαφαί μετά τής 

Γερμανίας, προτείνομεν δπως παρακληθή δ διοικητής τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος κατά τήν μετάβασίν του εiς Γερ

μανίαν περί τά μέσα Δεκεμβρίου νά ελθη εiς επαφήν μέ 

τούς Γερμανούς άρμοδίους καί νά έξασφαλισθή ή δυνατό

της μιας συναντήσεως καί συνεννοήσεως αυτοϋ μετά τοϋ κ. 

'Έρχαρτ. Φρονοϋμεν επίσης δτι δέον άπό τοϋδε νά προε

τοιμασθοϋν αί συνεννοήσεις τοϋ ύπουργοϋ κ. Παπαληγού

ρα τό ταχύτερον έντός τών πρώτων έβδομάδων τοϋ \958. 
))Τρίτον. Δεδομένου δτι ή δμάς τών σκανδιναβικών 

Κρατών παίζει ουσιώδη ρόλον εiς τάς διαπραγματεύσεις 

διά τήν ϊδρυσιν τής ΕΖΕΣ, τόσον λόγω τής πλήρους μετα

ξύ αυτών συνεννοήσεως δσον καί τών iδιαιτέρων σχέσεών 

των μετά τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου, ενδείκνυται δπως άφ' 
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ενός μέν συνεχισθοί\ν τά διαβήματα πρός τήν σουηδικήν 

Κυβέρνησιν διά τής έν Στοκχόλμ1J βασιλικής πρεσβείας, 

ιiφ, έτέρου δέ καί iδίως ελθωμεν εiς άπ. εύθείας έπαφήν 

καί μετ~ τής Δανίας καί Νορβηγίας. Πρός τοί\το θά ήτο 

σκόπιμον νά μεταβή δ ύπουργός του ·Εμπορίου, πάντως 

πρό τής 15ης 'Ιανουαρίου 1958, εiς Κοπεγχάγην καί 'Όσ
λο, ένδεχομένως δέ καί εiς Στοκχόλμην. Ή ιiποστολή αύ

τή καί ιiπ' εύθείας συνεννοήσεις έπί πολιτικοί\ έπιπέδου θά 

έπιτρέψη καί τήν σημασίαν τήν δποίαν ιiποδίδομεν θά 

ύπογ ραμμ ίση. 

»Τέταρτον. Κατόπιν συνεννοήσεως καί μετά του κ. γε

νικοί\ διευθυντοί\ του ύπουργείου των 'Εξωτερικών πρε

σβευτοί\ κ. 'Αργυροπούλου εiσηγοί\μαι τήν διενέργειαν 

διαβημάτων μέσω τής έν Μαδρίτ1J βασιλικής πρεσβείας 

διά νά ένημερωθή ή iσπανική Κυβέρνησις καί νά ζητηθή ή 

συμπαράστασίς της παρά τφ · Ιρλανδφ προέδρφ τής 'Ομά
δος 23 κ. Φαίη. Τοuτο εχει σημασίαν διότι καί ένδιαφέρον 
δι. ήμaς είναι νά διευρυνθή ή δμάς των ύπό ιiνάπτυξιν 

ένδιαφερομένων χωρών καί ή ενταξις τής ·Ισπανίας εiς τόν 

ΟΕΟΣ έπιθυμητή είναι ιiπό πολλάς εύρωπαϊκάς χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής 'Αγγλίας, έντόνως δέ ύπο

στηρίζεται ιiπό τόν κ. Φαίη, δ δποίος είναι καί πρόεδρος 

τής σχετικής Έπι τροπής. Ή iσπανική Κυβέρνησις δι· 

ένεργειών της θά είναι δυνατόν νά ύποστηρίξη έντόνως τάς 

ελληνικάς ιiπόψεις. Καίτοι ιiπό ιiπόψεως στενώς έμπορι

κής ή ενταξις εiς ταί\τα τής ·Ισπανίας δέν δύναται νά θεω

ρηθή ώς έπιθυμητή, τά συμφέροντά μας συλλαμβανόμενα 

πλέον μακροπροθέσμως εύνοοί\ν μίαν τοιαύτην έξέλιξιν 

-ή όποία Ciλλως τε πρέπει νά θεωρήται καί ιiναπόφευκτος. 

»Πέμπτον. Είναι αύτονόητον δτι κατά τούς προσεχείς 
μήνας δι. έπανειλημμένων διαβημάτων μέσω των λοιπών 

ελληνικών πρεσβειών θά πρέπει νά συνεχισθή ή εκ μέρους 

τών έλληνικών πρεσβειών συστηματική έξήγησις τής πο

λιτικής σημασίας των ελληνικών προτάσεων καί του iδιαι

τέρου ένδιαφέροντος τής ελληνικής Κυβερνήσεως»225 • 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται ή έξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτροπή καί έξετά
ζει τό θέμα τής αύξήσεως τής παραγωγής καί τής 

άξιοποιήσεως τών όπωροκηπευτικών προϊόντων. Με

τά τή λήξη τής συσκέψεως άνακοινώθηκε ή λήψη 

τών άκόλουθων μέτρων: 

«Θά έξειδικευθοί\ν μερίμν1J του ύπουργείου τής Γεωρ

γίας καί τής 'Αγροτικής Τραπέζης διά τήν παραγωγήν ώρι

σμένων νωπών προϊόντων ή δμάδος τοιούτων αί κατάλλη

λοι κλιματολογικώς περιοχαί τής 'Ελλάδος, εiς τάς δποίας 

θά τοποθετηθοί\ν γεωπόνοι του ύπουργείου τής Γεωργίας 

καί. τής 'Αγροτικής Τραπέζης, εiδικώς μετεκπαιδευόμενοι 

εiς τό έξωτερικόν πρός καθοδήγησιν έκτου σύνεγγυς του 
πληθυσμοί\, διά τήν βελτίωσιν τής ποιότητος, τήν καταπο

λέμησιν τών ιiσθενειών, τήν τυποποίησιν, συσκευασίαν 

καί τήν έπεξεργασίαν τών όπωροκηπευτικών, εiς τρόπον 

ωστε νά είναι δυνατόν νά διατίθενται εiς τό έξωτερικόν εiς 

τοιαύτην ποιότητα, συσκευασίαν καί τιμάς rοστε νά συνα

γωνίζωνται έπιτυχώς πάντοτε τά ξένα δμοειδή προϊόντα. 

'Ιδιαιτέρα προσοχή θά δοθή εiς τήν ένίσχυσιν καί δημι-

ουργίαν ίδρυμάτων έπιστημονικής έρεύνης εiς τόν κλάδον 

τοί\τον τής γεωργικής παραγωγής. 

»Διά τήν πληρεστέραν όργάνωσιν τών έξαγωγών μας 

είς τό έξωτερικόν, κατόπιν τής έξαιρετικής έπιτυχίας καί 

ιiποδόσεως τήν δποίαν ε{ χε τό δημιουργηθέν γραφείον του 

Μονάχου, κατόπιν έντολής τής Κυβερνήσεως, τό μέν γρα

φείον τοί\ Μονάχου θά διευρυνθή, θά ίδρυθή δέ εν έν Λον

δίνφ καί ετερον έν 'Αμβούργφ». 

Στή συνέχεια, άφου γίνεται άναφορά στίς έγκα

ταστάσεις τών κέντρων συσκευασίας εσπεριδοειδών 

"Αρτης, Σπάρτης, Αίγίου καί του κέντρου συσκευα

σίας ροδακίνων καί μήλων Ναούσης, άνακοινώνεται 

ή άπόφαση γιά τήν έκτέλεση νέων εργων συνολικου 

κόστους 83.300.000 δρχ., καθώς καί ή ϊδρυση νέων 
έργοστασίων παρασκευής χυμών εσπεριδοειδών, «Κα

θόσον ή παρασκευή χυμών εσπεριδοειδών καθιστά 
δυνατήν είς τό έξωτερικόν έξαγωγή αύτών καθ' δλην 

τήν διάρκειαν του ετους»· καί ή άνακοίνωση καταλή

γει: 

«Μέχρι τής \Οης Δεκεμβρίου 1957 θά προκηρυχθή δια
γωνισμός ύπό των ΣΕΚ διά τήν προμήθειαν 100 βαγονιών 
ψυγείων. 'Επίσης ιiναμένεται σχετική πρότασις καί διά 

τήν ένδεχομένην ιiγοράν δύο πλοίων ψυγείων. 'Εξ Ciλλου 

θά διευρυνθοί\ν αί πιστώσεις πρός τούς καλλιεργητάς όπω

ροκηπευτικών ιiπ · εύθείας πρός αύτούς καί μέσφ των Συνε
ταιρισμών των καί θά ληφθή πρόνοια διά τήν ούσιαστικω

τέραν χρηματοδότησιν του έξαγωγικοί\ έμπορίου τών νω

πών προϊόντων. 

»·Επειδή ή καλλιέργεια των φρούτων καί λαχανικών 

ε{ναι κατ' έξοχήν έξειδικευμένη, θά ένισχυθή ύπό τής Κυ

βερνήσεως ή δημιουργία συστηματικών όπωρώνων καί 
λαχανοκήπων, ϊνα οϋτω έπιτυγχάνεται ή παραγωγή ύψη

λής ποιότητος έμπορευσίμων προϊόντων μέ χαμηλόν κό

στος. Παραλλήλως πρός τά ιiνωτέρω μέτρα, διά τήν αϋξη

σιν τής έξαγωγής καί έν γένει ιiξιοποίησιν τών όπωροκη

πευτικών, ή Κυβέρνησις, ώς ήδη ιiνεκοίνωσεν, έrtιταχύνει 

τήν ϊδρυσιν τής Κεντρικ~ς Λαχαναγοράς 'Αθηνών - Πει

ραιώς, ή όποία πρόκειται νά προστατεύση τόσον τούς πα

ραγωγούς δσον καί τούς καταναλωτάς. Δέον νά σημειωθή 

δτι ή άξία τών έξαγωγών όπωροκηπευτικών προϊόντων κα

τά τό 1956 ιiνήλθεν εiς 7.300.000 δολλάρια εναντι 4.000.000 
τό 1955, προβλέπεται δέ δτι αϋτη κατά τήν έφετεινήν περί
οδον θά ύπερβή τά 10.000.000 δολλάρια» . 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο γερουσιαστής Θ. Γκρήν, πρόεδρος τής 'Επι

τροπής τών 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων τής άμερικα

νικής Γερουσίας, στό πλαίσιο όλιγοήμερης ένημε

ρωτικής έπισκέψεώς του στήν 'Ελλάδα, εχει μακρά 

συνομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή. 

Στή διάρκεια όμιλίας του στό «Προπέλλερ 

Κλάμπ», ό 'Αμερικανός γερουσιαστής τόνισε δτι ή 

'Ελλάδα λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως καί τών 

οίκονομικών καί πολιτιστικών ένδιαφερόντων της, 

άποτελεί πολύτιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ Δυτικής 
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Εύρώπης καί Μέσης' Ανατολής. Τό παράδειγμά της, 

συνέχισε, άποτελεί χαρακτηριστικό δίδαγμα γιά τήν 

«άξίαν τής άμερικανικής βοηθείας, κάθε φορά πού 

αϋτη συνδυάζεται μέ τήν άποφασιστικότητα 1:νός 

γενναίου λαοϋ». 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Υπογράφεται έμπορική σύμβαση μέ τήν 'Εθνι

κή Κινεζικfι Δημοκρατία. 

'Η σύναψη τής διμεροϋς αύτή ς συμφωνίας θά 

συνδυαστεί μέ τή δυσχέρανση τών διαπραγματεύσε

ως γιά τήν υπογραφή έμπορικής συμφωνίας μέ τή 

Λαϊκή Κίνα, έξαιτίας τής άντιδράσεως τοϋ Πεκίνου 

στή συμβατική δέσμευση τής 'Ελλάδος άπέναντι 

στήν Ταϊπέχ. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Κατά τή συζήτηση τοϋ άλγερινοϋ ζητήματος στή 

Γενική Συνέλευση τοϋ ΟΗΕ, δ υπουργός τών 'Εξω

τερικών τής 'Ελλάδος, Ε. 'Αβέρωφ, άφοϋ έπισήμανε 

τίς καίριες πτυχές τοϋ προβλήματος, συνόψισε τήν 

/;λληνική θέση μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 

«Παρά τάς άντιρρήσεις, τάς όποίας διετύπωσεν ό Γάλ

λος συνάδελφος, παραμένει γεγονός σήμερον ότι τό δικαί

ωμα τής αύτοδιαθέσεως τών λαών δέν δύνqται πλέον νά 

γίνη άντικείμενον συζητήσεων, άλλά μόνον έφαρμογής 

της. 'Οφείλω, όμως, νά παρατηρήσω, ώς είλικρινής φίλος 

τών 'Αράβων, ότι, έφόσον αί προτεινόμεναι ύπό τής Γαλ

λίας διαπραγματεύσεις δέν άποκλείουν τήν συζήτησιν περί 

άνεξαρτησίας τής 'Αλγερίας, αί γαλλικαί προτάσεις ε{ναι 

καλαί καί δημοκρατικαi>>226 • 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Η Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή άποφασίζει νά 

δλοκληρώσει τά μέτρα παροχής ιατροφαρμακευτι

κής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως πρός τούς δημό

σιους υπαλλήλους καί νά τά έπεκτείνει στά μέλη τών 

οίκογενειών τους καί στούς συνταξιούχους τοϋ κλά

δου. "Οπως άναφέρεται σχετικά, 

«έν τij έκτιμήσει ότι μία τοιαύτη όλοκληρωμένη πρό

νοια του Κράτους ύπέρ τών όργάνων του ε{ναι ίσης σπου

δαιότητος μέ τήν έπάρκειαν τών μηνιαίων άποδοχών των, 

τών όποίων θά άπετέλει αϋτη ούσιωδέστατον συμπλήρωμα, 
ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έπρογραμμάτισε τήν κατά 

προτεραιότητα μεταξύ των λοιπών ύπέρ των δημοσίων 

ύπαλλήλων μελετηθέντων κυβερνητικών μέτρων πραγμα

τοπόίησίν της». 

Είδικότερα, ή κυβερνητική άνακοίνωση έπιση

μαίνει: 

«Σήμερον ή Κυβέρνησις μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησίν 

της άναγγέλλει είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους τήν κατά 

τήν ύπό τήν προεδρίαν του κ. πρωθυπουργου τελευταίαν 

συνεδρίασιν τής οίκονομικής έπιτροπής ληφθείσαν άπό

φασιν περί όλοκληρώσεως τής έν τ<j) ,)(εφαλαίφ τής ύγείας, 

προνοίας του Κράτους ύπέρ τ& ν όργάνων του, διά τής συμ

πληρώσεως καί όργανώσεως του έκκρεμους ζητήματος τής 

ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως τών δημοσίων ύπαλλή

λων μετά συγχρόνου έπεκτάσεώς της καί είς τά μέλη τών 

οίκογενειών των». 

Καί καταλήγει μέ τήν έξαγγελία τής έτήσιας δια

θέσεως ποσοϋ 35 /;κατ . δρχ., τά όποία θά προορίζον

ται: 

«Διά τήν βελτίωσιν τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλ

ψεως των δημοσίων ύπαλλήλων καί έπέκτασίν της καί είς 

τά μέλη τών οίκογενειών των καί διά τήν παροχήν νοσο

κομειακής καί ίατροφαρμακευτικής περιθάλψεως είς τούς 

συνταξιούχους». 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε, παρουσία τοϋ υπουρ

γοϋ 'Εσωτερικών, τούς νέους έπιθεωρητές Διοική

σεως καί, άφοϋ τούς συνέστησε ζήλο καί άφοσίωση 

στό έργο τους, τόνισε δτι τό ζήτημα τής καλής λει

τουργίας τής Διοικήσεως στίς έπαρχίες ε{ναι άπλό, 

σέ άντίθεση μέ τήν Κεντρική Διοίκηση, καί έξαρτii
ται κυρίως άπό τούς νομάρχες καί τούς έπιθεωρητές 

καί πρόσθεσε: 

«Ή Κυβέρνησις παρεχώρησεν εuρυτάτας άρμο

διότητας είς τούς νομάρχας, έθεσεν είς τήν διάθεσίν 

των σημαντικάς πιστώσεις, ίνα καταρτίζουν τοπικά 

προγράμματα παράλληλα πρός τό γενικόν πρόγραμ

μα έπενδύσεων, τούς ένισχύει δέ καί διά τεχνικών καί 

μηχανημάτων, είς τρόπον ώστε νά δύνανται νά iξυ

πηρετοvν άποτελεσματικώς τόν λαόν καί νά θεραπεύ

ουν τά παράπονά του. Πάντα τά μέτρα ταvτα άπέδω

σαν τούς πρώτους καρπούς των διότι άρχίζει νά έμ

φανίζεται βελτιωμένη ή περιφερειακή Διοίκησις είς 

όλην τήν χώραν. ΗΗδη, προστίθεται καί δ θεσμός 

τών έπιθεωρητών, είς τρόπον ώστε νά συμπληροvται 

ή πολιτική αuτή τής άποκεντρώσεως, · άλλά καί τής 

βελτιώσεως τής έπαρχιακής διοικήσεως)). 

9-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Συζητείται στά 'Ηνωμένα νΕθνη ή 1:λληνική 

προσφυγή μέ αϊτημα τήν άναγνώριση τής αύτοδιαθέ

σεως στόν κυπριακό λαό. 

'Αρχικά, τό θέμα συζητήθηκε στά πλαίσια τής 

Πολιτικής 'Επιτροπής τής Γενικής Συνελεύσεως. 

Μετά τίς παρεμβάσεις τών έκπροσώπων όχι μόνο 

τών άμεσότερα ένδιαφερόμενων, άλλά καί πολλών 

άλλων Κρατών, καί τήν υποβολή άλλεπάλληλων 

σχεδίων προτάσεων, έγκρίθηκε, τροποποιημένη, ή 

l;λληνική πρόταση μέ ψήφους 33 υπέρ, 20 κατά καί 
25 άποχές: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«'Η Γενική Συνέλευσις, εξετάσασα τό πρόβλημα τής 

Κύπρου, έπιβεβαιουσα τήν ύπ ' άριθ. 1013 άπόφασίν της 
τής 24ης Φεβρουαρίου 1957, εκφράζουσα τήν άνησυχίαν 
της διότι δέν έπετεύχθη περαιτέρω πρόοδος είς τήν δδόν 

τής επιλύσεως του προβλήματος αύτου, θεωρουσα περαιτέ

ρω δτι ή κατάστασις είς τήν Κύπρον ε{ναι είσέτι πλήρης, 

κινδύνων, καί δτι άπαιτείται τό συντομώτερον δυνατόν ή 

έξεύρεσις λύσεως πρός κατοχύρωσιν τής είρήνης καί τής 

σταθερότητος είς τήν περιοχήν αύτήν, έκφράζει τήν δια

καή έλπίδα δτι θά άναληφθουν περαιτέρω διαπραγματεύ

σεις καί συζητήσεις έν πνεύματι συνεργασίας, πρός τόν 

σκοπόν δπως τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως έφαρμοσθεί 

καί είς τήν περίπτωσιν του κυπριακου λαου». 

Ή άπόφαση τής Πολιτικής 'Επιτροπής ύποβλή

θηκε, στή συνέχεια, στήν δλομέλεια τής Γενικής Συ

νελεύσεως, δπου δμως, μετά άπό ζωηρές παρασκηνι

ακές ζυμώσεις, δέν κατόρθωσε νά έξασφαλίσει τήν 
άπαιτούμενη γιά τήν έπικύρωσή της πλειοψηφία τών 

2/3 του άριθμου τών Κρατών-μελών του διεθνους όρ

γανισμου. Συγκεκριμένα, κατά τήν ψηφοφορία τής 

14ης Δεκεμβρίου, τό κείμενο τής Πολιτικής 'Επι

τροπής συγκέντρωσε 31 ψήφους ύπέρ, εναντι 23 άρ
νητικών καί 24 άποχών. 

' Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, έπι

κεφαλής τής έλληνικ:ής άντιπροσωπείας, άνήγγειλε 

τήν εκβαση τής συζητήσεως τής προσφυγής στόν 

πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή μέ τό άκόλουθο τηλε

γράφημα: 

«' Αφου εληξαν έργασίαι 'Επιτροπής, άντιτιθέμενοι 

κατέβαλαν άπεγνωσμένας προσπαθείας, άφ' ένός μέν με

τατρέψουν άποτελέσματα ψηφοφορίας εν 'Ολομελεί~, άφ ' 

έτέρου δέ ίνα χρησιμοποιηθουν είς Συνέλευσιν διαδικα

στικά τεχνάσματα τροπολογιών άλλοιουσrον τό κείμενον. 

' Αμφότεραι προσπάθειαι συνεχίσθησαν μέχρι τής στιγμής 

καθ ' ήν θέμα ήλθεν είς Όλομέλειαν. 'Αντεδράσαμεν κατά 

δύναμιν ματαιώσαντες πλήρως προσπάθειαν καί είδικrος 

πρώτην. 

» ' Αποτέλεσμα ψηφοφορίας 31 ύπέρ, 23 κατά, 24 άπο
χαί. Κατωτέρω διαφοραί σημειωθείσαι είς τοποθέτησιν, ήν 

ελαβον άντιπροσωπείαι έν Πολιτικlj 'Επιτροπlj κατά ψη

φοφορίαν επί δλοκλήρου κειμένου άποφάσεως. 

»Γενικώς έντύπωσις άντιπροσωπειrον, μηδέ άγγλικής 

καί τουρκικής εξαιρουμένων, δτι κατεφέραμεν μεγάλην 

ήθικήν καί πολι τικήν νίκη ν». 

'Από τήν πλευρά του, δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακά

ριος, σέ δηλώσεις, κατά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθή

να, άποτίμησε θετικά «τό γεγονός δτι ή πλειοψηφία 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών έξεφράσθη ύπέρ τής αύτο

διαθέσεως τής Κύπρου», έπισημαίνοντας δτι «δέν 

άνεμένετο βεβαίως τελική λύσις του ζητήματος έν

τός του μεγάρου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, εστω καί 

έάν έλαμβάνετο εύνοϊκή άπόφασις διά πλειοψηφίας 

δύο τρίτων, δπως άπαιτουν οί σχετικοί κανονισμοί 

του Καταστατικου, διότι δέν ύφίσταται έκτελεστικόν 

οργανον τής έπιβολής τών άποφάσεων τών 'Ηνωμέ-

νων 'Εθνών»· καί κατέληξε στό συμπέρασμα δτι ή 

τοποθέτηση τής πλειοψηφίας τών διεθνών άντιπρο

σωπειών ύπέρ τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως <<άποτε

λεί σημαντικόν σταθμόν διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν 

του ζητήματος πρός τήν τελικήν λύσιν»227 • 

Στή διάρκεια τής συζητήσεως στή Γενική Συνέ

λευση, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, 

σέ μακρά άγόρευσή του στίς 9 Δεκεμβρίου, προά
σπισε μέ σθένος καί άποτελεσματικότητα τίς έλλη

νικές θέσεις. 'Αρχικά κατέδειξε , σέ έμπεριστατωμέ

νη άνάλυση, δτι, αν δέν σημειώθηκε πρόοδος μετά 

τήν άμέσως προγενέστερη άπόφαση του διεθνους 

όργανισμου, τουτο όφείλεται στή στάση τής βρετα

νικής πλευρaς καί έπισήμανε, σχετικά, τούς βασανι

σμούς καί τίς πράξεις άπάνθρωπης βίας πού διέπρα

ξαν στό διάστημα αύτό οί βρετανικές άρχές - με 

άποκορύφωμα «τό φρικτόν εγκλημα» του άπαγχονι

σμου του Εύαγόρα Παλληκαρίδη: 

«Σκοπός μας, μοναδικός μας σκοπός, είς τό πεδίον του

το, ε{ ναι νά στιγματίσωμεν τόν άποικιοκράτην βασανιστή ν 

είς τό άγριαν εργον του, ρίπτοντες άρκετόν φrος έπ ' αύτου 

καί έπί των πράξεών του. Τό ψευδος καί τό σκότος ε{ναι 

συνένοχοι του έγκλήματος. nlσως τό φως τουτο προστατεύ

ση τά θύματά του . 

»Δέν εχομεν άλλα μέσα διά νά έπιτύχωμεν τόν σκοπόν 

αύτόν i1 νά ζητήσωμεν άπό τά 'Ηνωμένα nΕθνη δπως άνα
λάβουν δρdσιν κατά τής άποικιοκρατίας εν Κύπρφ καί με

λετήσουν μετά προσοχής τήν όδυνηράν όψιν του προβλή

ματος ϊνα εϋρουν τρόπον θεραπείας. Πάντως, γνωρίζουν 

δτι καί μέ τουτο μόνον τά ' Ηνωμένα nΕθνη διά τής ήθικής 

αύτrον δυνάμεως, δύνανται νά άνακουφίσουν τόν λαόν τής 

Κύπρου έν τlj δυστυχί~ του. 'Αλλά δλα δσα ε{πον μέχρι 

στιγμής έμφανίζονται ώς δευτερευούσης σημασίας ύπό τό 

φrος αύτής ταύτης τής ούσίας του ζητήματος. Διότι, ή ού

σία του ζητήματος ε{ ναι ή κατάργησις τής άποικιοκρατίας 

έν Κύπρφ. Πρέπει νά κτυπήση τις τό κακόν είς τήν ρίζαν 

του. Τό κακόν τουτο τό δποίον δηλητηριάζει τήν ζωήν 

ένός δλοκλήρου λαου καί τό δποίον άντιπροσωπεύει μέγα 

κίνδυνον καί διαρκή άπειλήν διά τήν είρήνην καί διά τόν 

κόσμον δλόκληρον. Καί είς τό έξαιρετικής σπουδαιότητος 

πεδίον τουτο εlναι θλιβερόν νά διαπ~στοί τις δτι παρά τήν 

εκκλησιν των 'Ηνωμένων 'Εθνών, τίποτε τό σοβαρόν δέν 

εγινε έκ μέρους τής βρετανικής Κυβερνήσεως πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής προωθήσεως του προβλήματος πρός μίαν 

πολιτικήν λύσιν». 

Στή συνέχεια, ό Ε. 'Αβέρωφ άναφέρθηκε στίς θε

τικές πρωτοβουλίες πού άναλήφθηκαν χωρίς νά 

βρουν τήν έπιθυμητή άνταπόκριση άπό τή βρετανική 

διοίκηση, γιά νά καταλήξει στήν άνάπτυξη τών λό

γων πού έπέβαλαν στήν έλληνική Κυβέρνηση νά 

άπορρίψει τό σχήμα μιaς νέας τριμερους διαπραγμα

τεύσεως μέ τήν εύκαιρία αύτή, άνέλυσε καί τή γενι

κότερη θέση τής ·Ελλάδος άπέναντι στό δλο θέμα 

τής Κύπρου: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Παρίσι. 'Η Σύνοδος κορυφής τοv ΝΑ ΤΟ. 
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«'Η στάσις μας εΙ ναι καθαρά καί ούδείς καλής πίστεως 

θά ήδύνατο νά τήν παρεξηγήση. Εiς τό ζήτημα τής Κύπρου 

ή 'Ελλάς εδέχθη μίαν εντολήν, νά παρουσιάση δηλονότι 

καί νά uπερασπίση τήν uπόθεσιν τής άπελευθερώσεως του 

λαου τής Κύπρου καί τήν εφαρμογήν τής άρχής τfjς αύτο

διαθέσεως. 'Η 'Ελλάς άπεδέχθη τήν εντολήν ταύτην οχ ι 

διά μόνον τόν λόγον δτι ό πληθυσμός τfjς Κύπρου εΙναι 

κατά πλειοψηφίαν (4/5) έλληνικός τήν καταγωγήν, γλώσ
σαν, θρησκείαν καί πολιτισμόν. Τουτο μόνον θά ήδύνατο 

νά δικαιολογήση τάς ενεργείας μας. Δέν πρόκειται δμως 

περί τούτου. 'Η 'Ελλάς άπεδέχθη τήν εντολήν, διότι πρό 

παντός Ciλλου πρόκειται περί δικαίας ύποθέσεως. 'Οφείλει 

τις νά λάβη ύπ' οψιν, δτι έάν ή 'Ελλάς όμιλfj σήμερον εξ 

όνόματος τών Κυπρίων, εΙναι διότι ό λαός αύτός, ών uπό

δουλος, δέν εχει τήν δυνατότητα νά ύπερασπισθή ενταυθα 

τήν ίδίαν αύτου ύπόθεσιν. 'Αλλά τουτο δέν σημαίνει δτι 

δύναταί τις νά παραγνωρίση τά δίκαιά του καί δτι ήμείς οί 

έντολοδόχοι του θά ήδυνάμεθα νά διαπραγματευθώμεν ταυ

τα, άδιαφορουντες διά τάς άπόψεις των ενδιαφερομένων. 

Δικαίωμα αύτοδιαθέσεως καί iσότητος, δικαίωμα τό όποί

ον εχουν ούτοι δπως ζήσουν ελεύθεροι καί άπολαύσουν 

τfjς άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, άναγνωρίζεται αύτοίς ύπό 

σχετικών Ciρθρων του Χάρτου μας. 

»nΕχομεν καθήκον νά τούς ύπερασπισθώμεν. Δέν εχο

μεν δικαίωμα νά άπεμπολήσωμεν εξ όνόματος αύτών τά 

δικαιώματά των. 0{ Κύπριοι δύνανται νά τό πράξουν, οχι 
ήμείς. 

»Εlναι άληθές, δτι ή βρετανική καί ή τουρκική προπα

γάνδα μaς κατηγορεί δτι εχομεν επεκτατικάς φιλοδοξίας 

καί δτι θέλομεν νά μεγαλώσωμεν, επιχειρουντες νά άρπά

σωμεν ενα εδαφος, τό όποίον άνήκει είς φίλην χώραν. Ποτέ 

δέν γνωρίζομεν κατά πόσον τά τουρκικά έπιχειρήματα εΙ

ναι άγγλικά καί κατά πόσον τά άγγλικά έπιχειρήματα εΙ ναι 

τουρκικά. 'Αλλά δέν εlναι δύσκολον νά άναγνωρίση κα

νείς δτι ε{ναι άμφότερα άβάσιμα. Διότι, κατά πρώτον λό

γον, ή Κύπρος εiς ούδένα άνήκει ή είς τόν ϊδιον αύτής 

λαόν. 'Η Μεγάλη Βρετανία δέν κινδυνεύει νά χάση εκείνο 

τό όποίο ν δέν τfjς άνήκει. 'Ο λαός τής Κύπρου, παρ' δ λ ην 

τήν άποικιακήν εξάρτησιν αύτου, δέν τfjς άνήκει. 

)) 'Επισύρω τήν προσοχή ν σας, κύριοι, έπί του γεγονότος 
δτι ή 'Ελλάς ε{ ναι ή μόνη χώρα ή όποία διακηρύσσει δτι 

ούδέν έπιδιώκει δι' έαυτήν ώς πρός τήν Κύπρον, καθ' ήν 

στιγμήν τό 'Ηνωμένον Βασίλειον προσπαθεί νά επιτύχη 

τήν άναγνώρισιν τών άποικιακών αύτου δικαιωμάτων καί ή 

Τουρκία προσπαθεί έπίσης διά τfjς τουρκικής μειονότητας 

νά άναγνωρισθουν είς αύτήν δικαιώματα περισσότερα άπό 

έκείνα τά όποία δικαιολογεί ή ϋπαρξις τής μειονότητας 

ταύτης. Εiς τά άπηρχαιωμένα καί παραγεγραμμένα άποικι

ακά δικαιώματα καί είς τάς μή δικαιολογημένας βλέψεις 

άντιπαρατάσσομεν τό άποκλειστικόν, τό καθολικόν δι

καίωμα τών Κυπρίων. Είς τήν κυπριακήν ύπόθεσιν, ή 'Ελ

λάς ούδέν άναζητεί πρός οφελός της, οϋτε λείαν τινά, οϋτε 

φιλοδώρημα. Ζητεί τά πάντα διά τήν Κύπρον. τίποτε δι' 

έαυτήν. 

)>Μάς ερωτουν εν τούτοις τί θά συμβή, έάν τήν ήμέραν 

καθ' ήν ό κυπριακός λαός άποκτήση τήν ελευθερίαν του, 

άποφασίση νά ένωθή μετά τής 'Ελλάδος; Γνωρίζομεν δτι ή 

'Ένωσις άπαρέσκει τόσον εiς τούς n Αγγλους δσον καί εiς 

τούς Τούρκους. Κατά πρώτον λόγον Ciς μοι έπιτραπή νά 
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είπω δτι είμεθα έδώ διά νά πράξωμεν έκείνο τό όποίον εΙ ναι 

δίκαιον καί λογικόν, εστω καί δταν τουτο άπαρέσκει είς 

τι να έξ ήμών. 'Αλλά καί άν άκόμη άποδεχθώμεν δτι α{ 

έπιθυμίαι τής {ερaς άγγλοτουρκικής συμμαχίας εχουν 

ίσχύν διεθνους νόμου, είς τήν περίπτωσιν άκόμη ταύτην, 

θά ήτο τερατώδες νά είπη τις δτι δ λαός τής Κύπρου θά 

πρέπει νά καταδικασθή είς αίωνίαν δουλείαν, μόνον καί 

μόνον διά νά άποτραπή ή ΗΕνωσις. 'Αναγνωρίζει τις έντάU

θα εύκόλως τό άσθενές πρόσχημα τής άποικιοκρατίας, ή 

όποία έπιθυμεί ν' άγκιστρωθή είς τήν λείαν της. Ό λαός 

τής Κύπρου εΙ ναι καί θά παραμείνη είς τό ζήτημα τό όποί

ον μaς άπασχολεί κυρίαρχος παράγων. 

»Πρό των ίδίων αύτου εύθυνών καί των διεθνών συνθη

κών τής στιγμής θά λάβη περί τής ίδίας αύτου τύχης άπό

φασιν, τήν όποίαν μόνον αύτός δύναται νά λάβη. 'Ο λαός 

τής Κύπρου δλόκληρος δύναται νά έπιλέξη άνεξαρτησίαν, 

δύναται νά έπιλέξη διανομήν τής νήσου, δύναται νά παρα

μείνη έντός τής Κοινοπολιτείας, δύναται νά δημιουργήση 

δεσμούς στενής συνεργασίας μετά τής Τουρκίας, μετά τών 

'Αράβων γειτόνων του καί μετά τής 'Ελλάδος. Δύναται νά 

χρησιμεύση ώς σημείον προσεγγίσεως άντί νά άποτελή τό 

μήλον τής εριδος, άν τόν άφήσωμεν νά έμπνευσθή άπό τόν 

μεγάλον πολιτισμόν του καί άπό τήν βαθείαν σοφίαν του. 

»'Η ' Ελλάς άποδέχεται έκ τών προτέρων πάσαν άπό
φασιν τήν όποίαν δ κυπριακός λαός θά λάβη έλευθέρως. 

» Έμνημόνευσα, μεταξύ τών άλλων, τήν διανομήν τής 
νήσου. Γνωρίζομεν πάντες δτι ή διανομή δέν άποτελεί λύ

σιν. Παντου δπου έφηρμόσθη αϋτη έδημιούργησεν προ

βλήματα περισσότερον σοβαρά έκείνων είς τήν λύσιν των 

όποίων άπεσκόπει. 'Επί πλέον, πυκνή άνάμιξις τής τουρ

κικής μειονότητος μετά του μεγίστου τμήματος του πλη

θυσμου άποτελεί έφαρμογήν του σχήματος τούτου είς τήν 

Κύπρον. Δέν ύπάρχει μία πόλις, μία περιοχή, όσονδήποτε 

μικρά καί άν εlναι αύτή, ενθα οί Τουρκοι άποτελουν τήν 

πλειοψηφίαν. 

»Καί έν τ'(i ίστορί~ τής έφαρμογής του δικαιώματος τής 

αύτοδιαθέσεως καί των διεθνών δημοψηφισμάτων δέν ύφί

σταται προηγούμενον κατανομής του σχετικου δικαιώμα

τος άποφάσεως μεταξύ τής πλειονότητας καί τής μειονό

τητας. Παντου καί πάντοτε ή άπόφασις έλήφθη ύπό τής 

πλειοψηφίας. 'Έκαστος των άντιπροσώπων ένταυθα έκ

προσωπεί μίαν χώραν καί δλοι γνωρίζουν δτι δέν ύφίστα

ται είς τόν κόσμον Κράτος άπολύτως όμοιογενές καί ούδε

μίαν περικλείον μειονότητα. ,Θά ήδύνατό τις νά φαντασθή 

τί θά συνέβαινε μέ τό μέλλον τής είρήνης του κόσμου, έάν 

έδημιουργούσαμεν έδώ προηγούμενον έκ του γεγονότος μό

νον δτι δεχόμεθα νά συζητήσωμεν λύσιν, ή όποία νά άνα

γνωρίζη είς τήν μειονότητα τό δικαίωμα νά διασπάση τήν 

έθνικήν ένότητα καί νά συμπαρασύρη μεθ' έαυτής τό τμή

μα έδάφους τό όποίον διεκδικεί». 

Προτοϋ όλοκληρώσει τήν άγόρευσή του, ό ΗΕλ

ληνας ύπουργός των 'Εξωτερικών δέν παρέλειψε νά 

διαβεβαιώσει τά μέλη τής Γενικής Συνελεύσεως γιά 

τήν πρόθεση τής 'Ελλάδος νά σεβαστεί τά νόμιμα 

συμφέροντα τής τουρκοκυπριακής μειονότητας καί 

νά έπισημάνει, έκ νέου, καταλήγοντας, τό άπαρά

γραπτο δικαίωμα τοϋ λαοϋ τής Κύπρου «νά ζήση, ώς 

κάθε άλλος λαός, έλεύθερος καί ίσος μεταξύ ήμών», 

σέ έφαρμογή καί των άρχων, γιά τήν έπικράτηση των 

δποίων δ έλληνικός λαός εχει καταβάλει βαρύ τίμη

μα θυσιών. 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντaται ίδιαιτέρως στό 

άεροδρόμιο τοϋ 'Ελληνικοί), παρουσία καί των Ε. 

'Αβέρωφ καί Κ. Τσάτσου, μέ τόν πρεσβευτή στήν 

~ Αγκυρα, Γ. Πεσμαζόγλου, κομιστή τής έπιθυμίας 

τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοί) νά προχωρήσει, μετά 

τήν πλήρη έπικράτησή του στίς πρόσφατες έκλογές, 

σέ μιά έξομάλυνση των διμερών σχέσεων μέ τήν 

'Ελλάδα. 'Ο Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε τήν 

άνάγκη τής έμμονής στήν άρχή τής αότοδιαθέσεως, 

μετά καί τήν άνυποχώρητη στάση πού ε{χε πρόσφα

τα υίοθετήσει ή κοινή γνώμη τής χώρας. 

Σέ νέα συνάντησή του στήν 'Αθήνα μέ τόν Γ. 

Πεσμαζόγλου, στίς 24 Δεκεμβρίου - μετά τή Σύνοδο 

του ΝΑ ΤΟ - ό Κ. Καραμανλής θά έπαναλάβει δτι 

πρέπει οί Τοϋρκοι νά έννοήσουν δτι «κ:αμμία λύσις 

δέν εlναι δυνατή έάν δέν άφήνεται άνοικ:τή ή θύρα 

πρ6ς αύτοδιάθεσιν». 'Απευθυνόμενος πάντοτε στόν 

'Έλληνα πρεσβευτή, τόνισε άκόμη δτι «έφ' όσον αι' 

άπ6ψεις μας δέν εlναι δυνατ6ν νά προσεγγίσουν μέ 

τάς τουρκ:ικ:άς, νά γίνη προσπάθεια άπομονώσεως 

τοD Κυπριακ:οD))228• 

12-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής τής έλληνικής 

άντιπροσωπείας, μετέχει στήν πρωθυπουργική διά

σκεψη του ΝΑΤΟ πού συνέρχεται στό Παρίσι. 

Στή διάσκεψη -ή όποία καί χαρακτηρίστηκε ώς 

ή σημαντικότερη άπό τή σύσταση τής Συμμαχίας 

-ελαβαν μέρος καί οί 15 χώρες - μέλη μέ άντιπρο

σωπείες πού συμπεριέλαβαν τούς ύπουργούς 'Εξω

τερικών, Οίκονομικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, τούς 

έπιτελάρχες, καθώς καί οικονομικούς, διπλωματι

κούς καί τεχνικούς συμβούλους. 'Η είδική σημασία 

τής διασκέψεως έντοπιζόταν, σέ μεγάλο βαθμό, στό 

γεγονός τής έπικειμένης λήψεως άποφάσεων γιά τήν 

ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ καί γιά τήν έγκατάσταση 

βάσεων έκτοξεύσεως μεσαίων βλημάτων (πυραύλων) 

στό εδαφος των χωρών-μελών- θέμα πού ε{ χε δημι

ουργήσει σοβαρές άντιθέσεις στούς κόλπους τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας. 

Οί άπειλητικές διακοινώσεις τής Μόσχας, μέ 

σκοπό τήν άποτροπή τής έγκαταστάσεως των βάσε

ων, σέ συνδυασμό μέ τόν ψυχολογικό κλονισμό πού 

ε{χε προκαλέσει ή έκτόξευση τοϋ πρώτου διαστημι

κοί> δορυφόρου άπό τή Σοβιετική 'Ένωση, ε{χαν 

έπιβαρύνει τό κλίμα στούς κόλπους τών δυτικών 

συμμάχων. 
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'Αλλ' ή σημασία τής διασκέψεως, ίδίως γιά τά 

πτωχότερα Κράτη-μέλη, όφειλόταν καί στήν έπικεί

μενη συζήτηση σοβαρών οίκονομικών προβλημά

των. Πρόσθετο ένδιαφέρον παρουσίαζε ή σύνοδος 

γιά τήν 'Ελλάδα, ένόψει καί τής τουρκικής προθέ

σεως νά άνακινήσει τό κυπριακό ζήτημα- άντίθετα 

μέ τή δεδηλωμένη σχετικά μέ τό θέμα έλληνική θέ

ση. 

Πρίν άπό τή συμμετοχή στή Διάσκεψη, δ Κ. Κα

ραμανλής ε{χε συγκαλέσει σειρά συσκέψεων καίεΙ

χε άλλεπάλληλες ένημερωτικές συνομιλίες μέ μέλη 

της Κυβερνήσεως καί άρμόδιους ύπηρεσιακούς παρά

γοντες. Στίς 4 καί 8 Δεκεμβρίου προήδρευσε σέ πολύ
ωρες συσκέψεις στό ύπουργείο τών 'Εξωτερικών, 

στίς 7 Δεκεμβρίου συγκάλεσε σύσκεψη στό Πολιτι
κό Γραφείο, μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνι

κής 'Αμύνης καί τής ήγεσίας τοϋ στρατεύματος, ένώ 

στίς ι ι Δεκεμβρίου συνήλθε ύπό τήγJ προεδρία του ή 

τελευταία είφεία σύσκεψη πρίν άπό τήν άναχώρηση 

της έλληνικής άντιπροσωπείας γιά τό Παρίσι. Τήν 

tδια ήμέρα, δ πρωθυπουργός εγινε δεκτός άπό τό βα

σιλέα, τόν όποίο καί ένημέρωσε γιά τή συζήτηση 

τοϋ Κυπριακοϋ στόν ΟΗΕ καί γιά τήν έπικείμενη 

Διάσκεψη Κορυφής τοϋ ΝΑΤΟ. 

'Ο Κ. Καραμανλής, έπικεφαλης τής έλληνικής 

άντιπροσωπείας, εφθασε στό Παρίσι στίς 12 Δεκεμ
βρίου, συνοδευόμενος άπό τούς ύπουργούς 'Εξωτε

ρικών, 'Εθνικής 'Αμύνης καί άνευ Χαρτοφυλακί

ου, Ε. 'Αβέρωφ, Α. Πρωτοπαπαδάκη καί Γ. Κασιμά

τη, τούς άρχηγούς ΓΕΕΘΑ, άντιστράτηγο Κ. Δόβα, 

καί ΓΕΝ, άντιναύαρχο Π. Λάππα, ώς στρατιωτικούς 

συμβούλους, τούς πρεσβευτές στήν Ούάσιγκτων, Γ. 

Μελίi, στό Λονδίνο, Γ. Σεφεριάδη, καί στό Παρίσι, 

Φ. Φίλωνα, τό μόνιμο άντιπρόσωπο στό ΝΑΤΟ, Μιχ. 

Μελίi, τούς Β. Θεοδωρόπουλο καί Π. Βερύκιο, ώς 

διπλωματικούς, καί τούς Ι. Πεσμαζόγλου καί Χ. 

Χρηστίδη, ώς οίκονομικούς συμβούλους. 

,Πρίν άπό τήν εναρξη τών έργασιών τής Διασκέ

ψεως, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός συνάντησε, στίς 13 
Δεκεμβρίου, τό γενικό γραμματέα τοϋ ΝΑ ΤΟ, Π . -
Α. Σπάακ, μέ τόν όποίο καί ε{χε μακρά συνομιλία 

γιά τόν καταρτισμό τής ήμερήσιας διατάξεως, κυ

ρίως στά θέματα είδικότερου έλληνικοϋ ένδιαφέρο

ντος. Στίς ι4 Δεκεμβρίου, έπισκέφθηκε τό 'Αρχη

γείο τοϋ ΝΑΤΟ, δπου εγινε έπίσημα δεκτός καί εΙχε 

συνομιλία μέ τόν ϋπατο άρχηγό τών στρατιωτικών 

δυνάμεων τής Σ~μμαχίας, πτέραρχο Νόρσταντ, πα
ρουσία καί τοϋ άρχηγοϋ τοϋ 'Επιτελείου, στρατηγοϋ 

Σοϋλερ. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ Κ. Καραμανλής καί 

τά μέλη τής συνοδείας του, δ Α. Πρωτοπαπαδάκης 

καί δ άντιστράτηγος Δόβας, άρχηγός τοϋ ΓΕΕΘΑ, 

έπικοινώνησε μέ άνώτερα στελέχη τοϋ συμμαχικοϋ 

όργανισμοϋ καί έπιθεώρησε τίς έγκαταστάσεις τοϋ 

'Αρχηγείου καί, ίδίως, τό Κέντρο 'Επιχειρήσεων . 

Κατά τήν ύποδοχή τοϋ "Ελληνα πρωθυπουργοϋ, σέ 

άπάντηση τών εύχαριστιών τοϋ πτέραρχου Νόρ

σταντ γιά τήν προσήλωση της 'Ελλάδος στίς άρχές 

της Συμμαχίας καί τής έξάρσεως της σημασίας της 

έλληνικής συμμετοχής στήν κοινή συμμαχική προ

σπάθεια, δ Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε: 

«Τήν μεγάλην σημασίαν, τήν δποίαν εχει ή 'Ατ

λαντική Συμμαχία, τήν aντιλαμβάνεται κανείς πληρέ

στατα όταν σκεφθή τί Βά συνέβαινεν, έάν αϋτη δέν 

ε! χε δημιουργηθή. ·Η χώρα μας αΙσθάνεται ύπερηφά

νειαν, άλλά καί άσφάλειαν συμβάλλουσα εlς τήν 

προσπάθειαν τών έλευθέρων λαών, δπως προστατεύ

σουν τήν έλευθερίαν των καί τήν παγκόσμιον εlρή

νην,. 

Εύθύς μετά τήν έπίσημη εναρξη τών έργασιών 

της Διασκέψεως, τό πρωί τής ι6ης Δεκεμβρίου, δ Κ. 

Καραμανλής ελαβε τό λόγο, τό άπόγευμα τής ίδιας 

ή μέρας. 'Η άγόρευσή του άποτέλεσε τό άντικείμενο 

θετικών σχολίων γιά τήν πληρότητα, τήν ένημερό

τητα καί τή ρεαλιστική άντιμετώπιση τών θεμάτων, 

καθώς καί γιά τήν εϋστοχη τοποθέτησή του άπέναντι 

στό είδικότερο θέμα τής έγκαταστάσεως βάσεων πυ

ραύλων. Συγκεκριμένα, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός, 

προκειμένου νά άποφύγει τή μονομερή η άνισομερη 

σχετική δέσμευση της 'Ελλάδος, πρόβαλε τήν άρχή 

τής <<καθολικότητας», βάσει τής δποίας θά όφειλε, 

προτοϋ προβλεφθεί τοποθέτηση τών βάσεων σέ δρι

σμένες χώρες γιά στρατηγικούς καί γεωγραφικούς 

λόγους, νά έξασφαλιστεί ή καταρχήν άποδοχή της 

άπό δλα τά μέλη τής συμμαχίας. Μέ τήν άρνηση της 

Νορβηγίας καί της Δανίας νά άποδεχτοϋν τήν έγκα

τάστασή τους, δέν ήταν δυνατό νά έξασφαλιστεί ή 

πρωταρχική αύτή προϋπόθεση, μέ άποτέλεσμα νά 

μήν άναλάβει ή έλληνική πλευρά προκαταρκτική δέ

σμευση. 

Τό πλήρες κείμενο τής δμιλίας τοϋ Κ. Καραμαν

λή περιέλαβε τά άκόλουθα: 

«'Η σημερινή διάσκεψις συνέρχεται εlς μίαν 

κρίσιμο ν στιγμήν διά τήν aνθρωπότητα. 'Εκ τών 

άποφάσεών, τάς δ ποίας θά λάβωμεν έδώ θά έξαρτηθή 

ή τύχη τής συμμαχίας μας καί, έπομένως, ή τύχη του 

έλευθέρου κόσμου. Ποτέ άλλοτε δέν εγινε τόσον αΙ

σθητή ή σημασία τής συμμαχίας μας, διότι καί δ 

κίνδυνος πού άπειλεί τόν έλεύθερον κόσμον δέν 

ύ'πήρξε ποτέ τόσον μεγάλος. "Οθεν, ή διατήρησις 
καί έπαύξησις τής ύπεροχής καί ή προστασία του 

έλευθέρου κόσμου εlναι τό κύριον εργον τής παρού

σης διασκέψεως. Διά νά έπιτύχωμεν, δμως, εlς τήν 

προσπάθειάν μας ταύτην, πρέπει μέ εlλικρίνειαν νά 

διαπιστώσωμεν τάς άδυναμίας μας καί νά λάβωμεν 

θαρραλέως άποφάσεις, αί δποίαι θά ένισχύσουν τήν 
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συμμαχίαν μας καί θά τήν καταστήσουν ίκανήν νά 

έκπληρώση τήν άποστολήν της. 

))Αί άδυναμίαι τής συμμαχίας μας, νομίζω, έγ

κεινται εlς τήν έλλειψιν ένότητος εΙς τούς σκοπούς 

μας καί εlς τήv έλλειψιν συνεπείας εlς τάς άρχάς μας. 

ΕΙς τούς παράγοντας τούτους πρέπει κυρίως νά άπο

δοθή ή άτελής λειτουργία τής συμμαχίας μας. Πρέ

πει, έπίσης, νά άποδοθή αϋτη καί εΙς τό δτι άπετύχο

μεν νά προσελκύσωμεν πρός τάς άπόψεις μας τούς 

λαούς, οί όποίοι εύρίσκονται έκτός τών πλαισίων 

τής συμμαχίας μας. 

)) 'Ο ΝΑ ΤΟ δέν άποτελεί άπλώς στρατιωτική ν 
συμμαχίαν, συναφθείσαν μόνον χάριν τής άσφαλείας 

τών μελών του. Εlναι, έπί πλέον, μία ενωσις έλευθέ

ρων _$θνών, τά όποία συνεσπειρώθησαν μέ τόν σκο

πόν νά κατοχυρώσουν τήν έλευθερίαν καί τήν εlρή

νην καί νά έξασφαλίσουν εΙς τούς λαούς των δικαιο

σύνη ν καί έλευθερίαν. Αί άρχαί αύται άποτελουν τήν 

βάσιν τής συμμαχίας μας καί πρέπει νά προσδώσω

μεν εΙς αύτάς συγκεκριμένην καί ούσιαστικήν μορ

φήν. Μόνον μέ αύτόν τόν τρόπον δύνανται αύται vά 
τύχουν καθολικής άναγνωρίσεως μεταξύ τώv λαών. 

))Αί άρχαί αύταί έχουν σχέσιν μέ τό κυπριακόν 

ζήτημα, τό όποίον συγκινεί βαθύτατα τόν έλληνικόν 

λαόν. Παρά τήν πικρία ν, τήν όποίαν αΙσθάνονται διά 

τό ζήτημα τουτο οί 'Έλληνες, ούδέποτε άμφεταλαν

τεύθησαν εΙς τήν πίστιν των έπί τήν 'Α τλαντικήν 

Συμμαχίαν. Δέν σκοπεύω, έν τούτοις, νά όμιλήσω 

περί του θέματος τούτου, καθ' δσον συνεκεντρώθη

μεν σήμερον έδώ διά νά συζητήσωμεν έπί θεμάτων, 

τά όποία μiiς ένώνουν καί όχι έπί θεμάτων, τά όποία 

μiiς χωρίζουν. 'Όλοι άντιλαμβανόμεθα δτι άπαι

τουνται άποφασιστικά μέτρα πρός θεραπείαν τών 

άδυναμιών μας καί πρός ένίσχυσιν τής συμμαχίας 

μας. Τά μέτρα ταfίτα πρέπει νά έπεκταθουν έπί δλων 

τών τομέων τής συμμαχικής μας δραστηριότητος. 

))Εlναι λίαν ένθαρρυντικόν δτι έκδηλουται έξ 

δλων τών πλευρών θέλησις πρός ένίσχυσιν τής ένό

τητος τών ένόπλων δυνάμεών μας. 'Ενέχει έτι μεγα

λυτέραν σημασίαν τό γεγονός δτι τυγχάνει γενικής 

άναγνωρίσεως ή άνάγκη δπως αί ήνωμέναι αύται 

ένοπλοι δυνάμεις δρουν κατά τρόπον, ό όποίος βα

θμιαίως θά πλησιάζη τόναύτοματισμόν. Πιστεύω δτι 

οί σκοποί ούτοι δύναται νά έπιτευχθουν μόνον έάν, 

προϊούσης τής ένοποιήσεως τής στρατιωτικής δρα

στηριότητός μας, διεπώμεθα άπό τήν βασικήν άρ

χήν, ή όποία καί ι]θική καί λογική εlναι, δτι δηλαδή 

αί θυσίαι καί αί ύποχρεώσεις, τάς όποίας καλούμεθα 

νά άναλάβωμεν εΙς τόν στρατιωτικόν τομέα, πρέπει 

νά ε{ναι καθολικου καί ένιαίου χαρακτήρος, εΙς τρό

πον dJστε άφ ' ένός μέν νά ένισχυθή τό α[σθημα τής 
άσφαλείας καί άλληλεγγύης μεταξύ τών λαών μας, 

άφ' έτέρου δέ νά συνειδητοποιήσουν οί άντίπαλοί 

μας τήν συνοχή ν καί τήν άποφασιστικότητά μας. Οϋ-

τω, τό θέμα του έφοδιασμου τών μελών τής συμμαχί

ας μας μέ βλήματα καί δπλα μέσου βεληνεκους, πρέ

πει νά άντιμετωπισθή συμφώνως πρός τάς άρχάς ταύ

τας. 'Η δημιουργία έπαρκών άποθεμάτων άτομικών 

πυραύλων εlναι, έπίσης, πλέον άναγκαία άπό τήν 

πλήρωσιν του άπαιτουμένου κατωτάτου ,όρίου άμυν

τικών δυνάμεων καί τής ένισχύσεώς των μέ εΙδικά 

τακτικά δπλα. 

)) 'Ίνα καταστή δυνατή ή πλέον άποδοτική χρησι
μοποίησις του ύλικου τούτου ύπέρ τής συλλογικής 

άμύνης κατά τήν κατάρτισιν καί τήν έφαρμογήν τών 

σχετικών σχεδίων, πρέπει νά έπικρατήσουν καθαρώς 

στρατιωτικαί άπόψεις. 

)) 'Η άτλαντική συμμαχία πρέπει νά άποβλέπη εΙς 
τόν σκοπόν αύτόν. Εlναι, έπί πλέον, εύκταίον δπως 

καταβληθή προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν ένός 

πληρεστέρου άμυiιτικου συντονισμου καί τής άπο

φυγής περιττών έπικαλύψεων. 

))Πρός τόν σκοπόν τουτον πρέπει νά συνδυα

σθουν δύο άρχαί. 'Η άρχή, κυρίως, τής όρθολογι

στικής ένοποιήσεως τής κοινής άμύνης καί ταυτο

χρόνως ή άρχή τής άσφαλους καί άποτελεσματικής 

άντιμετωπίσεως τών έπί μέρους έθνικών άναγκών. 

)) 'Εν τφ πνεύματι τούτφ ό συντονισμός καί, ένδε
χομένως, ή κοινοπραξία καί ή άπό κοινου χρηματο

δότησις του έφοδιασμου (logistiks), ώς καί ή τυπο
ποίησις καί παραγωγή δπλων, θά συμβάλουν εiς 

τήν ταχυτέραν καί οlκονομικωτέραν όργάνωσιν τής 

άμύνης του ΝΑ ΤΟ. Αύτό εlναι τό σπουδαιότερον θέ

μα σήμερον, δτε τό κόστος του άμυντικου έξοπλι

σμου, συνεχώς βελ τιουμένου, καθίσταται όσημέραι 

μεγαλύτερο ν. 

)) 'Η πρόοδος καί ό συντονισμός έπί του τεχνικου 
καί έπιστημονικου τομέως ε{ναι, έπίσης, άποφασι

στικής σημασίας, τόσον διά τήν ένίσχυσιν τής άμύ

νης μας δσον καί διά τήν άναζωογόνησιν τής κοινό

τητάς μας εΙς τόν πνευματικόν τομέα. Πρέπει νά έξα

σφαλισθή εiς δλους μας ή εύκαιρία δ πως συμβάλλω

μεν εΙς τάς έπιστημονικάς προόδους, δπως έπίσης 

πρέπει νά έξασφαλισθή εΙς δλους ή δυνατότης νά 

συμμερίζωνται τά πλεονεκτήματά των. Πρέπει νά 

έπιδιώξωμεν νά προαγάγωμεν τήν έπιστήμην διά τής 

χρησιμοποιήσεως δλων τών ίκανοτήτων μας καί νά 

προωθήσωμεν τήν έπιστημονικήν πρόοδον εΙς δλας 

τάς χώρας τής άτλαντικής συμμαχίας. 

)) Ή άμυντική μας κοινότης δέν θά δυνηθή νά 
άποβή σταθερά καί καρποφόρος, έκτός έάν βασισθή 

έπί τής στενοτάτης οΙκονομικής συνεργασίας, έδρα

ζομένης έπί τής Ισότητος καί τής κατανοήσεως, Ιδί

ως, τών σοβαρών οΙκονομικών καί κοινωνικών προ

βλημάτων τών οΙκονομικώς άσθενεστέρων μελών 

της. 

))Πρέπει νά διαμορφώσωμεν τήν πολιτικήν μας 

συμφώνως πρός τάς άρχάς ταύτας, ϊνα ένισχύσωμεν 
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τήν οίκονομικήν μας συνεργασίαν καί, ούτω, κατα

στώμεν ίκανοί νά άφιερώσωμεν όλονέν περισσότε

ρον τούς πόρους μας είς τήν άνάπτυξιν τών άσθενε

στέρων έθνών είς όλον τόν κόσμον. 

)) 'Υπάρχουν δύο οίκονομικά θέματα ύψίστης ση
μασίας, έπί τών όποίων θά έπεθύμουν νά έφελκύσω 

τήν προσοχή ν σας. Τό πρώτον άφορά τό μέγεθος καί 

τήν μορφήν τής άναγκαίας βοηθείας είς τάς όλιγώ

τερον άνεπτυγμένας χώρας τοv ΝΑ ΤΟ, πρός τόν 

σκοπόν τής έλαττώσεως του ύπερβολικοv βάρους 

τής άμυντικής προσπαθείας των, ή όποία άφορά άπό 

κοινοί) όλα τά έλεύθερα έθνη. 

)) 'Η βοήθεια αύτή θά ήδύνατο νά αύξηθή διά τής 
κατανομής τής συμμαχικής στρατιωτικής παραγω

γής μεταξύ τών χωρών μας κατά τρόπον έξασφαλί

ζοντα τήν πληρεστέραν δυνατήν χρησιμοποίησιν 

τών ύπαρχουσών, εlς τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας 

χώρας τής συμμαχίας μας, έγκαταστάσεων. 

)) Τό δεύτερον ζωτικό ν οlκονομικόν θέμα άναφέ
ρεται εlς ώρισμένας θεμελιώδεις διαρρυθμίσεις, αί 

όποίαι πρέπει νά περιληφθοvν είς τά ύπό έξέτασιν 

προγράμματα τής εύρωπαϊκής οίκονομικής ένοποιή

σεως, έάν πράγματι έπιθυμοvμεν διά τών προγραμμά

των αύτών νά ένισχύσωμεν μάλλον παρά νά έξασθε

νήσωμεν τήν άμυντικήν μας κοινότητα. Ή δημιουρ

γία ένός όργανισμοv εύρωπαϊκής άναπτύξεως προι

κοδοτουμένου μέ τούς άναγκαίους συλλογικούς πό

ρους καί ή προσπάθεια πρός μετάθεσιν τής έπιχει

ρηματικής δραστηριότητος, άπό τάς προηγμένας είς 

τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας τής εύρωπαϊκής 

πολιτικής άναπτύξεως. 
)) v Α νευ ένός τοιούτου διακανονισμοί) ή ύπό συζή

τησιν εύρωπαϊκή έλευθέρα άγορά θά όδηγήση εlς 

τήν έξάρθρωσιν τής Εύρώπης καί εlς τήν έξασθένη

σιν τής άμυντικής μας κοινότητος. 

)) "Απαξ άποφασίσωμεν νά τηρήσωμεν μετά συνε
πείας τάς lδίας ήμών άρχάς καί νά προχωρήσωμεν 

άπό κοινοί) πρός ώρισμένας βασικάς κατευθύνσεις, 

θά καταστή πολύ εύκολώτερον νά έξασφαλίσωμεν 

τήν ένότητα εlς άλλους σκοπούς καί έπιδιώξεις τής 

lδίας έθνικής πολιτικής μας. 

)) 'Εκτιμώ τάς άπόψεις, αϊτινες περιέχονται εlς 
τήν έκθεσιν του γενικοί) γραμματέως, άναφορικώς 

πρός τήν καθιέρωσιν συστήματος άνταλλαγής γνω

μών έπί πολιτικών θεμάτων. 

)) 'Επί τοv θέματος τών προτάσεων περί άφοπλι
σμοv, τό συμβούλιον άπέδειξεν ότι δύναται, όσάκις 

εlναι άπαραίτητον, νά διεξαγάγη συνεννοήσεις λίαν 

άποτελεσματικώς καί ταχέως. 'Α τυχώς τοvτο άποτε

λεί μεμονωμέvην περίπτωσιν. VΕχω τήν έντύπωσιν 

ότι, έκτός άπό συνεννοήσεις έπί ένδιαφερόντων μέν, 

άλλά μάλλον δευτερευούσης σημασίας ζητημάτων, 

αί συζητήσεις του συμβουλίου έπί ζωτικών θεμάτων 

έγένοντο είτε μετά τό γεγονός, είτε έπί τfj βάσει άνε-

παρκών πληροφοριών έκ μέρους τών κυρίως ένδια

φεpομένων μερών. Εlς τό δυσχερές τοvτο πρόβλημα 

τής άνταλλαγής γνωμών νομίζω ότι πρέπει νά είμεθα 

ρεαλισταί καί νά μή προσπαθώμεν νά έπιτύχωμεν 

άμέσως τό τέλειον. Πιστεύω, όμως, ότι πρέπει όλοι 

νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν πρός τόν σκο

πόν τοvτον. 

))Πρέπει, έπίσης, νά στρέψωμεν τήν προσοχήν 

μας εlς τήν πολιτικήν, τήν όποίαν τηροvμεν έναντι 

τών λαών τών εύρισκομένων έκτός τών πλαισίων τής 

συμμαχίας μας. Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη τό γεγο

νός ότι μεταξύ του lδικοv μας καί του άνατολικοv 

στρατοπέδου ύπάρχει ένα τεράστιον μέρος του κό

σμου, εlς τό όποίον περιλαμβάνονται πολλοί λαοί 

άνευ δεσμεύσεων. 'Οφείλει νά άποτελή συνειδητήν 

μας προσπάθειαν τό νά άποκτήσωμεν τήν φιλίαν καί 

τήν έμπιστοσύνην των. 

))Πρέπει νά άναπτύξωμεν έναντι τών λαών τού

των, καί lδίως έναντι τών λαών τής Μέσης 'Α νατο

λής, θετική ν καί ρεαλιστική ν πολιτική ν, άπrιλλαγμέ
νην παντός ίχνους προπολεμικής νοοτροπίας. Οί 

λαοί αύτοί καί τά προβλήματά των, τά όποία εlς μέ

γαν βαθμόν προσδιορίζονται άπό ψυχολογικούς πα

ράγοντας, πρέπει νά άντιμετωπίζωνται μέ κατανόη

σιν καί έλαστικότητα. Διά τής χρησιμοποίησεως 

κυρίως του παραδείγματος τής άρμονίας καί τής 

προόδου, πού έπετεύχθησαν εlς τήν οlκογένειάν μας, 

θά δυνηθώμεν νά προβάλωμεν τάς ίδρυτικάς μας άρ

χάς καί τάς μεθόδους τής πρακτικής έφαρμογής των. 

Μία τοιαύτη τακτική θά άναπτερώση, έπίσης, τό 

ήθικόν τών lδικών μας λαών καί θά φέρη πλησιέστε

ρον πρός ήμάς έκείνους τούς λαούς, τών δποίων τήν 

φιλική ν πρός ήμάς διάθεσιν έπιθυμοvμεν νά ένθαρρύ

νωμεν. 

))Εlναι, έπίσης, έπάναγκες νά άντιμετωπίσωμεν 

τόν κομμουνισμό ν όχι μόνον ώς πολεμικήν μηχανή ν, 

άλλά καί ώς διαβρωτικήν lδεολογίαν. Πρός τήν κα

τεύθυνσιν ταύτη ν θά ήδυνάμεθα νά έπιτύχωμεν θετι

κά άποτελέσματα, καθιεροvντες συστήματα διαφω

τίσεως διά καταλλήλων μεθόδων καί μέ έπαρκή μέ

σα, διά τών όποίων νά διοχετεύωνται αί πεποιθήσεις 

μας κατά τρόπον άπλοvν καί άμεσον, δυνάμενον νά 

έξουδετερώνη πάσαν παραπλανητική ν προπαγάνδαν. 
)) Ήμείς, οί παρόντες εlς αύτήν τήν διάσκεψιν, 

φέρομεν βαρείας εύθύνας. Εlμαι βέβαιος δτι αί άπα

φάσεις θά εlναι άξιαι τών περιστάσεων καί θά δικαι

ώσουν ούτω τάς προσδοκίας τών λαών μαρλ 

[Τά άποτελέσματα τής πρωθυπουργικής διασκέ

ψεως τοϋ ΝΑΤΟ άναλύονται στή διακήρυξη πού έκ

δόθηκε άπό τούς πρωθυπουργούς τών Κρατών-μελών 

τής συμμαχίας, μετά τήν δλοκλήρωση τών έργασιών 

της. Τό πλήρες κείμενο τής Διακηρύξεως εχει ώς 

έξή ς: 
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«'Εξ όνόματος τών 15 χωρών τής 'Ατλαντικής Συμμα
χίας πού εΙ ναι άποφασισμέναι νά κατοχυρώσουν τά άπαρά

γραπτα δικαιώματα, τά όποία οί νόμοι μας καί αί παραδό

σεις μας έγγυώνται είς τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα, 

έπιβεβαιοϋμεν έπισήμως τήν άφοσίωσίν μας, καθώς καί 

τήν άφοσίωσιν τών λαών μας, είς τάς άρχάς καί τούς σκο

πούς τής συνθήκης τοϋ βορείου 'Ατλαντικοϋ. 'Η συνθήκη 

αύτή ijρχισεν ίσχύουσα άπό έννέα περίπου έτών. Συνήφθη 

διά νά προστατεύση τούς λαούς μας καί νά τούς έπιτρέψη 

νά ζήσουν καί νά κυβερνήσουν έν είρήνΊJ καί έλευθερίq. Οί 

μεγάλοι αύτοί σκοποί έπετεύχθησαν. ·Υπό τό φώς τής πεί

ρας μας καί ίσχυροί συνεπείg τών έπιτευχθεισών έπιτυχιών 

άπεφασίσαμε νά καταστήσωμεν τήν συμμαχίαν μας άκόμη 

περισσότερον στενήν καί ίσχυράν. 

»Κατά τά τέλη τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οί 

στρατοί τής Δύσεως άπεστρατεύθησαν σχεδόν έξ δλοκλή

ρου . 'Η Σοβιετική 'Ένωσις δέν ελαβε παρόμοια μέτρα . 

·Η έπεκτατική πολιτική της μας ήνάγκασε νά συνάψωμεν 

τήν συνθήκην μας καί νά έπανεξοπλισθώμεν . 

>>' Αποτελοϋμεν όργάνωσι ν έλευθέρων χωρών, αί όποία ι 
έν έπιγνώσει παντός δ,τι τάς ένώνει θεμελιωδώς, έδιδά

χθησαν νά ζοϋν καί νά έργάζωνται άπό κοινοϋ μέ τήν στα

θεράν πεποίθησιν δτι ή στενή συνεργασία των καί δ συνε

ταιρισμός τών δυνάμεών του εΙναι άπαραίτητα διά τήν κα

τοχύρωσιν τής ίδίας αύτών άσφαλείας καί τής είρήνης είς 

τόν κόσμον. 

»Αί άρχαί τής συμμαχίας εΙναι σαφείς. 'Ανελάβομεν 

έπισήμως νά θεωρήσωμεν πασαν έπίθεσιν, στρεφομένην 

έναντίον ένός έξ ήμών, ώς έπίθεσιν έναντίον δλων, είς τήν 

δποίαν θά άντιτάξωμεν δλας τάς δυνάμεις μας. 'Ακλονή

τως πιστοί είς τόν Καταστατικόν Χάρτη ν τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, έπιβεβαιοϋμεν δτι ή συμμαχία μας ούδέποτε θά 

έξυπηρετήση έπιθετικούς σκοπούς. Παραμένομεν πάντοτε 

ετοιμοι δπως διακανονίσωμεν τά νόμιμα συμφέροντα ένός 

έκάστου . 'Επιδιώκομεν νά θέσωμεν τέρμα είς τήν διεθνή 

έντασιν καί έννοοϋμεν νά προωθήσωμεν είς δλόκληρον 

τόν κόσμον τήν είρήνην, τήν εύημερίαν καί τήν κοινωνι

κήν πρόοδον. 

»Πρός κατευνασμόν τών φόβων ένός κόσμου, δ δποίος 

δικαίως άγωνια συνεπείg τοϋ άνταγωνισμοϋ τών έξοπλι

σμών καί προκειμένου νά προσδώσωμεν είς τήν είρήνην 

τήν πλεόν στερεάν βάσιν, άποφασιστικοί όπαδοί ένός γε

νικοϋ καί έλεγχομένου άφοπλισμοϋ, δυναμένου νά πρα

γματοποιηθή κατά στάδια, παραμένομεν, παρά τάς άπαγο

ητεύσεις μας, ετοιμοι νά συζ ητήσωμεν πασαν λογικήν πρό

τασιν πρός έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ αύτοϋ. 

»·Ο έλεύθερος κόσμος άντιμετωπίζει τήν δλονέν καί 

περισσότερον ύπερφίαλον πρόκλησιν ένός διεθνοϋς κομ

μουνισμοϋ, ύποστηριζομένου ύπό τfjς σοβιετικής δυνάμε

ως . Τόν τελευταίον μήνα άκόμη οί κομμουνισταί ίθύνοντες 

έπεβεβαίωσαν είς Μόσχαν τήν δριστικήν άπόφασίν των νά 

έπιτύχουν τήν κυριαρχίαν δλοκλήρου τοϋ κόσμου, εί δυ

νατόν διά τής ύπονομεύσεως καί έν άνάγΚΊJ διά τής βίας . 

'Εντός τfjς 'Ατλαντικfjς Συμμαχίας δέν ύπάρχει θέσις διά 

τήν ίδέαν περί παγκοσμίου κυριαρχίας . Βαθέως πεπεισμέ

νοι δσον άφορα τάς δυΎατότητας μιας είρηνικfjς προόδου 
είς τό πλαίσιον τών δημοκρατικών μας θεσμών, καί έπιθυ

μοϋντες νά διατηρήσωμεν τάς παραδόσεις καί τά ίδεώδη 

τών λαών μας, ταυτοχρόνως δέ θέλοντες νά κατοχυρώσω-

μεν τάς έλευθερίας των, ούδέποτε θά ύποχωρήσωμεν πρό 

παρομοίας άπειλής. 

»'Αποτελεί τραγωδίαν καί κίνδυνον διά τόν κόσμον τό 

γεγονός, δτι ή έθνική άνεξαρτησία, αί άνθρώπιναι έλευθε

ρίαι, τό βιοτικόν έπίπεδον καί αί έπιστημονικαί καί τεχνι

καί πραγματοποιήσεις τών λαών, πού εύρίσκονται ύπό τόν 

νόμον τοϋ διεθνοϋς κομμουνισμοϋ, έθυσιάσθησαν είς σκο

πούς παγκοσμίου κυριαρχίας καί στρατιωτικής ίσχύος . 'Η 

έλευθερία των δέν θά καταπνίγεται πάντοτε. Διαπιστοϋμεν 

ijδη είς τάς χώρας αύτάς αϋξουσαν έπιθυμίαν πνευματικής 

καί οίκονομικfjς έλευθερίας . "Α ν τά έλεύθερα εθνη παρα

μείνουν άκλόνητα, ή δλοκληρωτική άπειλή πού άντιμετω

πίζουν σήμερον θά ύποχωρήση . 

»'Η συμμαχία μας, ή όποία προορίζεται νά άποτρέψη 

τόν πόλεμον, θά πρέπει νά έπιτρέψη, έπίσης, νά επιτύχω

μεν τούς άντικειμενικούς σκοπούς μας δσον άφορα τήν 

οίκονομικήν εύημερία καί τήν κοινωνικήν πρόοδον. Πρός 

τόν σκοπόν αύτόν είμεθα διατεθειμένοι νά συνεργασθώμεν 

στενώς μεταξύ μας διά νά καταστώμεν ίκανοί νά c'iρωμεν τό 

άναγκαίον βάρος τής άμύνης μας χωρίς νά θυσιάσωμεν τάς 

άτομικάς έλευθερίας μας καί τήν εύημερίαν τών λαών μας. 

Δέν θά έπιτύχωμεν τόν σκοπόν αύτόν παρά διά μιας αύξού

σης άλληλεξαρτήσεως καί κοινής διαθέσεως τών προσπα

θειών καί τών ίκανοτήτων μας πρός τόν σκοπόν δπως χρη

σιμοποιήσωμεν κατά τρόπον καλύτερον τούς πόρους μας. 

Παρόμοιαι προσπάθειαι θά πρέπει νά τύχουν καί ίδιαιτέ

ρας έφαρμογής είς τόν τομέα τής δι' είρηνικούς σκοπούς 

χρησιμοποιήσεως τfjς πυρηνικής ένεργείας, καθώς καί διά 

μιας έπιστημονικής συνεργασίας περισσότερον άνεπτυγμέ

νης καί καλύτερον ο'>ργανωμένης. 

»Είς τούς πολλούς λαούς, οί δποίοι έξησφάλισαν τήν 

άνεξαρτησίαν των άφ' τ'jς έτερματίσθη δ δεύτερος παγκό

σμιος πόλεμος, ώς καί είς δλους έκείνους οί δποίοι, δπως 

καί οί ίδικοί μας, άγαποϋν τήν έλευθερίαν έν τij είρήνη, 

προσφέρομεν τήν συνεργασία ν μας κατά τρόπον άπολύτως 

ίσότιμον καί ύπό πνεϋμα άνθρωπίνης συναδελφώσεως. 

»"Εχοντες έπίγνωσιν τοϋ άπεράντου τούτου πνευματι

κοϋ καί ύλικοϋ πλούτου μας, πεπεισμένοι διά τήν άξίαν 

τών πολιτικών άρχων μας καί τών κανόνων τfjς ζωής μας , 

χωρίς νά φοβούμεθα, έλάβομεν τάς άποφάσεις, αί δποίαι 

θά μας δδηγήσουν δπως ένισχύσωμεν τήν ένότητά μας, τήν 

ίσχύν μας καί τήν άσφάλειάν μας πρός τό καλόν τών ίδίων 

χωρών μας, άλλ' έπίσης , ώς πιστεύομεν, καί πρός τό καλόν 

δλοκλήρου τοϋ κόσμου»]. 

Εiναι άξιοσημείωτο δτι ή έλληνική πλευρά κα

τόρθωσε όχι μόνο νά άναγνωριστεί καί νά μνημονευ

τεί στό τελικό άνακοινωθέν ή άρχή τής «καθολικό

τητας», προκειμένου γιά τήν εγκατάσταση βάσεων 

πυραύλων, δπως εΙχε είσηγηθεί δ Κ. Καραμανλής 

στήν δμιλία του, άλλά καί νά γίνουν δεκτές πέντε 

επιμέρους τροπολογίες πού εΙχε προτείνει. 'Ιδιαίτε

ρα θετική εξέλιξη άποτέλεσε ή άποδοχή, μετά άπό 

ζωηρή άντιδικία μεταξύ Κ. Καραμανλή, Χ. Μάκ 

Μίλλαν καί τών ύπΘυργών 'Εξωτερικών τής ' Ιταλί

ας, τής 'Ολλανδίας καί τής Γάλλιας, τής τροπολογί

ας, σύμφωνα μέ τήν όποία «ή διαμόρφωση τής Εuρω

παϊκής Ζώνης τών 'Ελευθέρων Συναλλαγών θά πρέ-
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'Επίσκεψη τοv Συμμαχικού Στρατηγείου. Πλάι στόv Κ. Καραμανλή, 

ό πτέραρχος Νόρσταvτ. 
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πει νά λάβη πλήρως ύπ' όψιν τά συμφέροντα τών 

ύπαναπτύκτων χωρών». "Α ν τουτο δέν πραγματοποι

ηθεί, ε{χε τονίσει ή έλληνική άντιπροσωπεία, ή δη

μιουργία τής ζώνης αύτής θά ήταν έντελώς άδιανόη

τη, τόσο γιά τήν Εύρώπη δσο καί γιά τήν 'Ατλαντι

κή Συμμαχία. Τό θέμα ε{χε θέσει ό Κ . Καραμανλής 

καί στό περιθώριο τών έργασιών τής Διασκέψεως, μέ 

η1ν εύκαιρία τής συναντήσεώς του άρχικά μέ τόν 
καγκελλάριο 'Α ντενάουερ καί , στή συνέχεια, τούς 

πρωθυπουργούς τών iσχυρότερων εύρωπαϊκών Κρα

τών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ σχετικές δημοσιο

γραφικές πληροφορίες, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

ε{χε έπιστήσει τήν προσοχή τών συνομιλητών του 

στήν άνάγκη νά μελετήσουν μέ προσοχή τίς έλληνι

κές προτάσεις γιά τήν ΕΖΕΣ καί νά άσκήσουν πίεση 

στούς άρμόδιους ύπουργούς καί ύπηρεσιακούς άρ

μοδίους, προκειμένου νά έπισπευθουν οί σχετικές 

διαπραγματεύσεις . 

'Ιδιαίτερα θετική ήταν ή άποτίμηση τών έλληνι

κών προσπαθειών στό σημείο αύτό, σύμφωνα καί μέ 

τήν άποψη του «Οiκονομικου Ταχυδρόμου»: 

Εiς τήν τερματισθείσαν Διάσκεψιν εiς πρωθυπουργικόν 

έπίπεδον τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας συνεζητήθησαν uψί

στου ένδιαφέροντος οΙκονομικά προβλήματα, άμέσως η 

έμμέσως άφορώντα τήν 'Ελλάδα . Τά οΙκονομικά αuτά ζη

τήματα, άναφερόμενα εϊτε εiς τήν οiκονομικήν ενοποίησιν 

τής Εuρώπης εϊτε εiς τήν ύπό οίανδήποτε μορφήν παροχήν 

οΙκονομικής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα, έτέθησαν εiς 

κοινάς συσκέψεις καί εiς Ιδιαιτέρας έπαφάς, τάς όποίας η 

άντιπροσωπεία μας είχε τήν εuκαιρίαν νά πραγματοποιήση 

μέ τάς iθυνούσας προσωπικότητας του ΝΑΤΟ. Μολονότι 

ήτο φυσικόν νά μή άναμένωνται t'iμεσα άποτελέσματα εκ 

των διαβημάτων ώς καί τών εκπονηθέντων υπομνημάτων, η 

γενική εντύπωσις εκ των δοθεισών άρμοδίως πρώτων 

άπαντήσεων είναι δτι εδραιουται εύλογος προσδοκία ίκα

νοποιήσεως πολλών ελληνικών αiτημάτων. 

"Εν έκ τών Ιδιαιτέρως εuνοϊκών επιτευγμάτων των συ

ζητήσεων είναι δτι η εuρωπαϊκή οικονομική ενοποίησις 

έθεωρήθη ώς άπαραίτητον στοιχείον τής άμυντικής συμ

μαχίας, ρητώς δέ έδηλώθη εiς τό άνακοινωθέν δτι τό 

ΝΑΤΟ εuνοεί Ιδιαιτέρως τήν ενοποίησιν καί επέκτασιν 

τής οΙκονομικής άγορaς εντός του εuρωπαϊκου χώρου . 'Η 

ελληνική μάλιστα άντιπροσωπεία κατέστησεν εiς τό ση
μείον τουτο σαφές δτι ή ενοποίησις αϋτη πρέπει νά επιτευ

χθή κατά τρόπον επιτρέποντα τήν όργανικήν ενταξιν τών 

άσθενεστέρων χωρών, διότι t'iλλη άνεπαρκής λύσις θά άπε

τέλει καίριον πλήγμα κατά τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας229 • 

Πέρα άπό τήν άναφορά στήν προάσπιση τών άμε

σότερων έθνικών συμφερόντων, ό έλληνικός τύπος 

δέν παρέλειψε νά έπισημάνει τήν τοποθέτηση του 

πρωθυπουργου άπέναντι καί σέ άλλα σημαντικά διε

θνή θέματα. Εiδικότερα, ή άναφορά του Κ. Καραμανλή 

στά κρίσιμα προβλήματα τής άνατολικής Μεσογείου 

καί τής Μ. 'Ανατολής εδωσε άφορμή γιά τή δημο

σίευση του άκόλουθου σχολίου τής «Καθημερινής»: 
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Ευστόχως δ πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως κ. 

Καραμανλής ύπεστήριξεν ένώπιον τής Διασκέψεως τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας μίαν tδιαιτέρως σημαντικήν άπο

ψιν: 'Ότι μεταξύ του στρατοπέδου τής Δύσεως καί του έρυ

θρου συνασπισμου τής 'Ανατολής ύπάρχει εν τεράστιον 

μέρος του κόσμου, πού περιλαμβάνει πολλούς μ ή δεσμευμέ

νους λαούς . Αυτών τών λαών - μεταξύ τών δποίων εΙναι 

καί οί άραβικοί - δέν θά εΙναι δύσκολον νά κατακτήση 

τήν έμπιστοσύνην ή Δύσις, άν ήμπορέση νά άσκήση θετι

κήν και ρεαλιστικήν πολιτικήν, άπηλλαγμένην άπό τό 

πνευμα των προπολεμικών μεθόδων καί τής άψυχολογήτου 

νοοτροπίας του παλαιου καιρου. Τό δτι οί ε{ς τό ένδιάμε

σον τών δύο στρατοπέδων λαοί άποκρούουν τήν όργανικήν 

σύνδεσίν των μέ τή~ Δύσιν δέν δικαιολογεί τήν χαλάρωσιν 
τών προσπαθειών διά τόν βαθμιαίον προσεταιρισμόν των. 

Οί λόγοι, άλλωστε, πού τούς κρατουν ε{ς τό μεταίχμιον 

εΙναι ψυχολογικοί περισσότερον, παρά ουσιαστικοί. 

'Ακριβώς δι' αυτό ή εναντί των πολιτική πρέπει νά άσκή

ται μέ κατανόησιν καί έλαστικότητα, χωρίς τήν έρεθίζου

σαν τραχύτητα. 'Η Ρωσία προσεγγίζει τούς λαούς αυτούς 

διά τών σφαλμάτων τής Δύσεως. Καί δέν θά βραδύνη νά 

έπιτύχη περισσοτέρας κατακτήσεις μεταξύ των, άν συνε

χισθουν μέ τόν ϊδιον ρυθμόν τά δυτικά λάθη τά έκτός τής 

ψυχολογίας τής σημερινής έποχής23ο. 

Μετά τήν λήξη τών έργασιών τής διασκέψεως, δ 

Κ. Καραμανλής, μέ άφορμή άνακοίνωση του κόμμα

τος τών Φιλελευθέρων, ή όποία προσήπτε στόν 'Έ~

ληνα πρωθυπουργό οτι τηρεί «παρατεταμένη σιωπή 

έπί τών άποφάσεων τής διασκέψεως του ΝΑ ΤΟ» καί 

δέν άναφέρει τίς δεσμεύσεις πού άνέλαβε, εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Εκπλήσσομαι, διότι τό κόμμα τών Φιλελευθέ

ρων όμιλεί περί σιωπής τοί5 προέδρου τής Κυβερνή

σεως. 

»Τό έκδοθέν μετά τό πέρας τής Διασκέψεως τών 

Παρισίων άνακοινωθέν περιέχει δλα τά θέματα έπί 

τών όποίων έλήφθησαν άποφάσεις. 'Εάν είς τό μέλ

λον, έν συνεχεί~ τών άποφάσεων τούτων, τεθή τό 

ζήτημα ύπογραφής είδικωτέρων συμφωνιών πρός έγ

κατάστασιν τών άναφερομένων έν τφ άνακοινωθέντι 

βάσεων, τοί5το θά άχθή προηγουμένως πρός συζήτη

σιν ένώπιον τής 'Εθνικής Ά ντιπροσωπείας)). 

Σέ άπάντηση τών δηλώσεων του πρωθυπουργου, 

τό κόμμα τών Φιλελευθέρων έξέδωσε νέα άνακοίνω
ση, έπισημαίνοντας τήν άοριστία τήξ διακηρύξεως 

τής διασκέψεως καί προβάλλοντας τό έρώτημα «c'iν 

πρόκειται νά έφαρμοσθή ή άρχή τής καθολικότητας 

διά τήν έγκατάστασιν τών πυραύλων είς ολας τάς 

χώρας τοϋ ΝΑΤΟ», c'iν, είδικότερα, ή τελευταία αuτή 

συμβιβάζεται μέ τήν άρχή τών διμερών συμφωνιών, 

καί c'iν δ πρωθυπουργός εδωσε ή όχι ύπόσχεση γιά 

έγκατάσταση τηλεκατευθυνόμενων βλημάτων. 

'Ο Κ. Καραμανλής άνταπάντησε: 

«Θά έπεβάλλετο ϊσως νά άρνηθώ άπάντησιν είς 

τά έρωτήματα τοί5 κ. Παπανδρέου, δεδομένου δτι ή 

χθεσινή μου δήλωσις, έν συνδυασμφ μέ τό άνακοι

νωθέν τής Διασκέψεως τοί5 ΝΑΤΟ, καλύπτουν πλή

ρως καί τά νέα έρωτήματά του. Παρά ταί5τα, έφόσον 

έπιμένει νά έχη άπορίας, τόν πληροφορώ: 

))}. Ή πρότασις τής 'Ελλάδος περί καθολικότη
τας ύπό τήν έννοια ν τής ύποχρεωτικής άποδοχής βά

σεων παρ' δλων τών Κρατών-μελών τοί5 ΝΑ ΤΟ δέν 

έγένετο δεκτή, δπως προκύπτει άπό τό άνακοινωθέν. 

'Εκείνο τό όποίο ν έγένετο δεκτό ν όμοφώνως εlνaι 
νά έφοδιασθή τό ΝΑ ΤΟ μέ τά νέα είδικά δπλα διά 

τήν ένίσχυσιν τής άμυντικής ίκανότητος. 

))2. Τούτου γενομένου δεκτοί5 άπεφασίσθη δτι "ή 
έγκατάστασις τών άποθεμάτων καί τών τηλεκατευθυ

νομένων βλημάτων, καθώς καί αί συνθήκαι διά τήν 

χρησιμοποίησίν των θά πρέπει νά καθορισθοί5ν βά

σει τών άμυντικών σχεδίων τοί5 ΝΑ ΤΟ, διά συμφω

νιών μέ τάς άπ' εύθείας ένδιαφερομένας χώρας" 

(παρ. 21, τοί5 άνακοινωθέντος τής Διασκέψεως). 

))3. Κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως δέν προέ
κυψε περίπτωσις διά τήν 'Ελλάδα νά διεξαγάγη συ

ζητήσεις διά τοιαύτην συμφωνίαν)λ 

Στά πλαίσια, τέλος, τής πρωθυπουργικής συνό

δου τών Παρισίων, δ Κ. Καραμανλής ε{ χε τήν ευκαι

ρία νά συναντηθεί μέ σημαντικές διεθνείς προσωπι

κότητες καί νά προβάλει τά έκκρεμή έθνικά θέματα. 

'Εποικοδομητική ήταν ή συνάντηση καί ίδιαίτερη 

συνομιλία του μέ τόν καγκελλάριο 'Αντενάουερ, 

παρουσία καί τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Φόν 

Μπρεντάνο, στίς 17 Δεκεμβρίου, καθώς καί μέ τόν 
'Ιταλό πρωθυπουργό, τήν έπομένη. Στό ίδιο πλαίσιο 

θά ένταχθεί καί ή συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο τών 

ΗΠΑ, Ντουάιτ' Αιζενχάουερ, στίς 18 Δεκεμβρίου231 . 

Σέ άρθρο του μέ τίτλο «Συμπεράσματα καί έντυ

πώσεις», δ Κ. Ζαφειρόπουλος άποτιμa συνολικά ώς 

έξής τά άποτελέσματα τής έλληνικής παρουσίας στίς 

Βρυξέλλες: 

«Εlχε ν' άντιπαλαίση έναντίον ώρισμένων δυσχερειών 

καί ή έλληνική άντιπροσωπεία, δυσχερειών πού προέρ

χονται άπό τά {δικά μας ποικίλα προβλήματα . 'Έχομεν 

έκκρεμές τό μεγάλο έθνικόν μας θέμα λόγφ του δποίου 

έξερχόμεθα κάποτε άπό τήν συμμαχικήν γραμμήν. Παρά

δειγμα ή πρόσφατος στάσις μας έπί του Συριακου ε{ς τά 

'Ηνωμένα 'Έθνη. Έδημιούργησεν ή στάσις μας αυτή μίαν 

άρκετά εντονον δυσφορίαν μεταξύ των συμμάχων του 

ΝΑΤΟ, δπως έπίσης καί αi άντιαμερικανικαί έκδηλώσεις 

των 'Αθηνών ε{ς τάς παραμονάς τής Διασκέψεως. 

»Δέν έδημιούργησαν δμως συμπλέγματα κατωτερότη

τας τά περιστατικά αυτά. 'Η έμφάνισις τής έλληνικής 

άντιπροσωπείας ύπήρξε τυπικώς καί ουσιαστικώς σοβαρά 

καί ευπρεπής. Ευθύς άπό τής πρώτης ήμέρας, δταν ώμίλη

σεν δ πρωθυπουργός κ . Καραμανλής, άντελήφθησαν οί με

τέχοντες δτι ή 'Ελλάς ένεφανίζετο ε{ς τήν Διάσκεψιν μέ 

ενα κλιμάκιον πού έγνώριζε κατά βάθος τά προβλήματα 
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καί ελάμβανεν aνεξάρτητον θέσιν επ' αυτων. 'Όταν ό 

πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος ύπεστήριξε τήν aρχήν τής 

καθολικότητας διά τήν aποδοχήν τής εγκαταστάσεως βά

σεων διά τούς πυραύλους , ή εντύπωσις ύπήρξε μεγάλη . Διό

τι οί Νορβηγοί καί Δανοί είχον aποκρούσει τάς βάσεις, 

ενω ι'iλλοι, δπως π . χ . οί Τοϋρκοι, τάς εζήτουν επιμόνως . 'Η 

έλληνική πρότασις παρείχε κάποιαν διέξοδον, μέ τήν 

aπαλλαγήν δλων aπό οtανδήποτε όμαδικήν δέσμευσιν . 'Η 

aπόφασις προβλέπει νά εφοδιασθή ή aνωτάτη ήγεσία τοϋ 

ΝΑΤΟ μέ βλήματα μέσου βεληνεκοϋς. 'Όταν δέ τόν Μάρ

τιον θά συνέλθουν οί επιτελάρχαι, θά συζητήσουν καί θά 

aποφασίσουν εiς ποίας χώρας πρέπει νά εγκατασταθοϋν αί 

βάσεις αόταί, όπότε εiσερχόμεθα εiς τρίτον στάδιον. Κάθε 

μία aπό τάς χώρας πού θά κριθοϋν χρήσιμοι διά τάς βάσεις 

θά κληθή aπό τήν στρατιωτικήν ήγεσίαν τοϋ ΝΑΤΟ νά 

συνάψη μέ αότήν διμερή συμφωνίαν . 'Ημπορεί νά δεχθή η 

νά aρνηθή . Πάντως, οόδεμία εκ των συμμάχων χωρων εδε

σμεύθη, καί αότό εσωσε τήν Διάσκεψιν aπό μίαν aκόμη 

δοκιμασίαν . 'Η aρχή τής καθολικότητας ή το εκείνη πού 

ώδήγησεν εiς τήν εξεύρεσιν τής λύσεως. Δέν Ισχυρίζεται 

φυσικά κανείς δτι δέν θά εύρίσκετο ή λύσις, aλλά τό γεγο

νός δτι ή 'Ελλάς τήν εσκέφθη, καί πρώτη τήν πρότεινε διά 

τοϋ πρωθυπουργοϋ της, αόξάνει δ,τι μaλλον τό γόητρον 

τής χώρας καί προσδιορίζει τήν iσοτιμίαν τής θέσεώς τηζ 
μεταξύ των μελων τής 'Ατλαντικής Κοινότητος. Καί κάτι 

ι'iλλο: 'Αποδεικνύει δτι ή 'Ελλάς εφθασεν εiς τό Παρίσι μέ 

aποκρυσταλλωμένην πολιτικήν γραμμήν. Δέν έπεζήτησε 

νά πληροφορηθή τάς aντιλήψεις των ι'iλλων, των iσχυρων, 

διά νά προσαρμόση τάς iδικάς της πρός αότάς. 'Η 'Ελλάς 

συνωμίλησε μέ τούς μικρούς καί τούς μεγάλους μέ aξιοπρέ

πειαν, μέ θάρρος καί εiλικρίνειαν καί γνωσιν των προβλη

μάτων. Τά επαγγελματικά καθήκοντα ώδήγησαν τόν γρά

φοντα μετά τόν πόλεμον εiς δεκάδας διεθνων διασκέψεων. 

Καί ή επιμονή εiς τήν εξασφάλισιν τοϋ τρόπου μέ τόν 

όποίο ν ενεφανίσθη ή ' Ελλάς εiς τήν τελευταία ν οφείλεται 

εiς συγκρίσεις μέ δσα κατά τό παρελθόν θλιβερά παρακο

λούθησε. Καί ετσι κλείει ή μικρά παρένθεσις διά τό πα
ρελθόν»232 . 

Μιά γενική θεώρηση τής έλληνικής συμμετοχής 

στήν πρωθυπουργική διάσκεψη τοϋ ΝΑΤΟ, επιχει

ρεί καί ό άνταποκριτής τοϋ «'Ομπσέρβερ» στήν 

'Αθήνα, Λέσλυ Φάινερ: 

Πρό aρκετων /;βδομάδων fικούσθησαν εiς τόν έλληνι

κόν τύπον οί πρωτοι ψίθυροι περί τής δυνατότητας δπως 

ζηiηθή aπό τήν 'Ελλάδα, βάσει των πρός τό ΝΑΤΟ ύπο

χρώσεών της, νά δεχθή τήν εγκατάστασιν βάσεων κατευ

θυνομένων βλημάτων επί τοϋ έδάφους της . 'Η όξύτης τής 

δημοσίας aντιδράσεως τότε -aκόμη καί ώς αϋτη εξεφρά

ζετο εiς τά δημοσιογραφικά δργανα τής δεξιaς- ι'iφηνε νά 

ύποτεθή δτι ή 'Ελλάς θά ήτο μεταξύ εκείνων εκ των δέκα 

πέντε Κρατων-μελων, πού θά έπεδείκνυον τήν ελαχίστην 

πρός τοϋτο προθυμίαν κατά τήν Διάσκεψιν των Παρισίων . 

'Εν τ{i πραγματικότητι δμως τό πρaγμα aπεδείχθη τελείως 

διαφορετικόν. 'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός κ . Καραμανλής 

aπεδείχθη δτι είναι ενας aπό τούς πλέον δημιουργικούς 

καί θετικούς ήγέτας τής Διασκέψεως τοϋ ΝΑ ΤΟ. 'Αντιθέ-

τως πρός τούς μικρούς γείτονάς του, τήν 'Ιταλίαν καί τήν 

Τουρκίαν, δέν εζήτησε βάσεις. Καί, aντιθέτως πρός τούς 

μικρούς βορείους έταίρους τής Συμμαχίας, τήν Δανίαν καί 

τήν Νορβηγίαν, δέν τάς aπέρριψε τελείως . Είναι aκόμη 

πιθανόν δτι ή περί «όμοφωνίας» aντίληψίς του θά aπετέλε

σεν aποφασιστικόν παράγοντα ό όποίος συνέβαλεν ωστε 

αi 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι νά κατευθύνουν τό σκάφος των 

προσεκτικά μεταξύ αότής τής Σκύλλας καί τfiς Χαρύβδεως. 

'Η κατ' aρχήν aποδοχή εόθύνης εκ μέί)ους δλων των 

χωρων, ύποκειμένη εiς μεταγενεστέρας διμερείς συμφωνί

ας μετά τής στρατιωτικής ήγεσίας τοϋ ΝΑΤΟ, aπέτρεψε 

τόν κίνδυνον άμέσου καί άνυπερβλήτου άδιεξόδου εiς Πα

ρισίους. Διά τής εκ μέρους του διατυπωθείσης aπόψεως, 

δτι τό ΝΑΤΟ θά πρέπει «νά κερδίζη φίλους καί νά άσκή 

έπιρροήν επί των λαων» τής Μέσης 'Ανατολής, ό κ . Κα

ραμανλής προσέθεσε κάτι εiς τήν φήμη ν πού εχει ώς πολι

τικός, φήμην ή όποία είναι μικρά, λόγω τοϋ δτι aκόμη δέν 

εδοκιμάσθη . Καί έξεκαθάρισε τήν aτμόσφαιραν τής ύπο

ψίας, δτι αί πρόσφατοι έλληνικαί έρωτοτροπίαι μέ τάς 

aραβικάς χώρας άπετέλουν μίαν θετικήν τάσι ν πρός aπομά

κρυνσιν τής χώρας του άπό τήν Δυτικήν Συμμαχίαν . Εiς 

δ,τι aφορa τό ζήτημα των έπιστολων Μπουλγκάνιν, ό κ . 

Καραμανλής aντετάχθη στερρως έναντίον τής τάσεως 

πρός διεξαγωγήν προκαταρκτικων συνομιλιων μετά τής 

Ρωσίας, εiς δέ τάς συζητήσεις επί τοϋ σχήματος τής Εόρω

παϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητας, ή ' Ελλάς ελαβεν -δπως 

επανειλημμένως επραξεν εiς παρομοίας διεθνείς συναντή

σεις έπί τοϋ θέματος αότοϋ- τήν θέσιν τοϋ ήγέτου ύπέρ των 

ύπαναπτύκτων χωρων. Πολλοί είναι οί λόγοι διά τήν έκ μέ

ρους τής 'Ελλάδος τηρηθείσαν -ώς aνεμένετο-στάσιν. 

'Επί τοϋ θέματος των εiς τήν Εύρώπην βάσεων κατευ

θυνομένων βλημάτων καθώς καί των aποθεμάτων άτομικων 

δπλων, ό κ. Καραμανλής είχεν άναμφιβόλως ύπ' δψιν του 

τό γεγονός δτι ή aντίθετος περίπτω<J,ις των «τοπικων πολέ

μων» έγκλείει πολύ περισσότερους κινδύνους διά τήν 'Ελ

λάδα λόγω τής νευραλγικής γεωγραφικής της θέσεως εiς 

τήν Μέσην 'Ανατολήν, παρ' δσους εγκλείει διά τά γεω

γραφικως πλέον aπομεμακρυσμένα μέλη τοϋ Βορρa. Οiοι

δήποτε δμως καί ι'iν ήσαν οί λόγοι πού ύπηγόρευσαν τήν 

στάσι ν του αύτήν, γεγονός είναι δτι τόσον δ κ. Καραμαν

λής προσωπικως, δσον καί ή 'Ελλάς ώς εθνος, φαίνονται 

νά εχουν εξέλθει άπό τήν aνωτάτου έπιπέδου Διάσκεψιν 

τοϋ ΝΑΤΟ μέ σημαντικως ηύξημένον γόητρον. 

~Ιaως, τό πλέον σημαντικόν χαρακτηριστικόν τής επι
τυχίας τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοϋ εiς Παρισίους είναι 

δτι αί ενέργειαί του έγένοντο επί παρουσί~ 14 εταίρων τής 
'Ατλαντικής Συμμαχίας, οί 12 των δποίων μόλις είχαν Ελ
θει άπό τόν εναντίον τfjς ' Ελλάδος άγωνα πού διεξήγαγαν 

επί τοϋ Κυπριακοϋ εiς τά 'Ηνωμένα 'Έθvη. Μόνον ή 'Ισ

λανδία εψήφισε πιστως δπως πάντοτε ύπέρ τής 'Ελλάδος, 

ένω αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι άπέσχον. 'Ο μεγαλύτερος φό

βος πού ύπήρχε κατά τήν Διάσκεψιν των Παρισίων ήτο 

μήπως δ κ. Καραμανλής aπεμπολήση τό Κυπριακόν διά 

τής συνδυασμένης πιέσεως των Κρατων-μελων τοϋ ΝΑΤΟ. 

'Η μεγάλη του επιτυχία ήτο δτι άπέφυγε τόν κίνδυνον αύ

τόν, θέτων τό εν λόγφ πρόβλημα μέ γενναιότητα έξ aρχής 

καί καταστήσας σαφές δτι δέν είχε καμμίαν πρόθεσιν νά 

άφήση τό Κυπριακόν νά γίνη θέμα μεγάλου περι
σπασμοϋ233 . 
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'Ενώ ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής βρισκό

ταν στό Παρίσι, προκειμένου νά μετάσχει στίς εργα

σίες τής Διασκέψεως του ΝΑΤΟ, ό πρέσβης τής 

ΕΣΣΔ στήν 'Αθήνα, Ν. Σεργκέγιεφ, επιδίδει στόν 

άναπληρωτή του, Δ. Χέλμη, μήνυμα του Ν. Μπουλ

γκάνιν . 

'Ο Σοβιετικός πρωθυπουργός, ενόψει τής άπο

στολής άμερικανικών άτομικών δπλων στήν Εύρώ

πη, εσπευσε νά επισημάνει στόν 'Έλληνα, δπως καί 

~ στούς άλλους .qμολόγους του τών Κρατών-μελών τής 

'Αtλαντικής Συμμαχίας, δτι ή άποδοχή τών άμερι

~ανικών πυραύλων στό εδαφός τους θά επισωρεύσει 

άνυπολόγιστα δεινά γιά τη χώρα καί τό λαό τους . 

Ό Κ. Καραμανλής επιφυλάχθηκε νά δώσει τήν 

έλληνική άπάντηση μετά τήν επάνοδό του στήν 

'Αθήνα. 

Τό πλήρες κείμενο του μηνύματος Μπουλγκάνιν 

εχει ώς έξής: 

«'Αξιότιμε κ. πρωθυπουργέ, 

»Τήν σοβιετικήν Κυβέρνησιν aπασχολοϋν σοβαρώς 

έπ' έσχάτων ώρισμένα έπικίνδυνα φαινόμενα τής διεθνοϋς 

καταστάσεως . ·Υποθέτω, θά συμφωνήσητε, δτι εiς τήν Εu

ρώπην καί εiς άλλας περιοχάς τοϋ κόσμου δημιουργείται 

κατάστασις, τήν δποίαν οuδόλως είναι δυνατόν νά παραδε

χθή τις ώς δμαλήν, δι' εiρηνικήν περίοδον. Παρά τό γεγο

νός, δτι οί λαοί δέν προέλαβον aκόμη νά έπουλώσουν τάς 

πληγάς τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου , δστις έστοίχι

σεν είς τούς λαούς τήν ζωήν πολλών εκατομμυρίων aνθρώ

πων καί aπροσμετρήτους ύλικάς aπωλείας, εiς τόν δρίζον

τα ένεφανίσθη ή aπειλή ένός νέου, πολλαπλασίως κατα

στρεπτικωτέρου,:ιτολέμου. 'Εξακολουθεί, είς πρωτοφανή 

κλίμακα, δ aνταγωνισμός τών έξοπλισμών' καί πρωτίστως, 

εiς τόν τομέα τών aτομικών καί ύδρογονικών δπλων καί 

τών πυραύλων. Ώρισμέναι χώραι ένετάχθησαν είς κλει

στόν στρατιωτικόν συνασπισμόν καί χώρα, εύρισκομένη 

είς aπόστασιν χιλιάδων χιλιομέτρων μακράν τής Εuρώπης, 

όργανώνει, είς εuρωπαϊκάς χώρας καί είς άλλα Κράτη, δί

κτυον ίδικών της στρατιωτικών βάσεων, προοριζομένων 

διά τήν διεξαγωγήν aτομικοϋ πολέμου. Είς τά πλαίσια 

δλων τών λαμβανομένων τούτων μέτρων, ώς είναι γνωστόν, 

aρκούντως σπουδαία θέσις δίδεται είς τήν ύμετέραν χώραν . 

»'Εντός τών λίαν προσεχών ήμερών έπίκειται νά λάβη 

χώραν σύνοδος τοϋ Συμβουλίου τοϋ ΝΑΤΟ, κατά τήν 

δποίαν, συμφώνως πρός τάς δηλώσεις τών ήγετών τοϋ 

ΝΑΤΟ, προβλέπεται νά ληφθή aπόφασις περί έξοπλισμοϋ 

τών χωρών τοϋ Βορειατλαντικοϋ Συνασπισμοϋ δι' aτομι

κών καί ύδρογονικών δπλων, περί ίδρύσεως, έπί τοϋ έδά

φους των, βάσεως πρός έξαπόλυσιν πυραύλων καί έγκατα

στάσεων είς τάς χώρας ταύτας aποθεμάτων αμερικανικών 

πυρηνικών δπλων, περί χρησιμοποιήσεως τών επιστημο

νικών επιτευγμάτων δλων τών μελών τοϋ ΝΑΤΟ, πρός δη

μιουργίαν νεωτάτων τύπων θανατηφόρων πυρηνικών δ

πλων καί πυραύλων. 'Όλα δδηγοϋν είς τό συμπέρασμα δτι 

κύριος σκοπός τής έπικειμένης συνόδου τοϋ ΝΑΤΟ είναι ή 

λήψις aποφάσεως περί έγκαταστάσεως αμερικανικών πυ

ραύλων καί πυρηνικών δπλων έπί τοϋ έδάφους χωρών τής 

Δυτικής Εuρώπης, περιλαμβανομένης καί τής ·Ελλάδος. 

·Η λήψις τοιούτων aποφάσεων θά είχεν ώς συνέπειαν τήν 

ετι μεγαλυτέραν δξυνσιν τής διεθνοϋς καταστάσεως, τήν 

έπίτασιν τής έντάσεως είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Κρατών, 

τόν aσυγκράτητον aνταγωνισμόν τών εξοπλισμών καί τήν 

περαιτέρω εντασιν τοϋ "ψυχροϋ πολέμου". Δέν είναι δυνα

τόν νά μή τονισθή δτι τό οϋτω καλούμενον "Δόγμα τής 

αλληλεξαρτήσεως" τών Κρατών-μελών τοϋ ΝΑΤΟ, τό έκ

πονηθέν ύπό τών Κυβερνήσεων τών ΗΠΑ καί τής Μεγά

λης Βρετανίας μαρτυρεί δτι αί ΗΠΑ, ύποστηριζόμεναι ύπό 

τής Μεγάλης Βρετανίας, επιδιώκουν νά θέσουν είς τήν 

ύπηρεσίαν τών στρατιωτικοποιητικών σχεδίων των τούς 

έπιστημονικούς, οικονομικούς καί aνθρωπίνους πόρους 

τών άλλων μελών τοϋ συνασπισμοϋ αuτοϋ. "Αλλως ειπείν, 

οί μέν δίδουν τά χρήματα καί τά στρατιωτικά τεχνικά μέ

σα, οί δέ άλλοι όφείλουν νά προμηθεύουν τό κρέας διά τά 

τηλεβόλα καί νά έκθέσουν τό εδαφός των εiς τό πρώτον 

aπαντητικόν πλήγμα, τό προοριζόμενον διά τούς έπιτιθεμέ

νους. 

»Διά τής παρούσης έπιστολής θά έπεθύμουν νά ύπο

γραμμίσω ώρισμένα σπουδαία διά τήν ύπόθεσιν τής είρή

νης προβλήματα, δεδομένου δτι κατά τήν βαθείαν πεποί

θησίν μου, aπό τόν τρόπον καθ' δν θέλουν έπιλυθή τά 

προβλήματα ταϋτα, θά έξαρτηθοϋν έν πολλοίς αί τύχαι τής 

εiρήνης είς τήν Εuρώπην. "Εν έκ τών προβλημάτων τού

των είναι τό ζήτημα τοϋ έξοπλισμοϋ τών χωρών-μελών του 

ΝΑΤΟ δι' aτομικών καί ύδρογονικών δπλων καί τής έγκα

ταστάσεως έπί τών έδαφών των βάσεων διά τήν έκσφενδό

νησιν πυραύλων μέ aτομικήν καί ύδρογονικήν γόμωσιν, ώς 

καί τής εγκαταστάσεως είς τάς χώρας ταύτας aμερικανικών 

πυρηνικών δπλων. Δι' οuδένα aποτελεί μυστικόν δτι οί 

aμερικανικοί στρατιωτικοί κύκλοι επιδιώκουν νά ίδρύ

σουν τοιαύτας βάσεις έπί ξένων έδαφών μακράν τών ζωτι

κών κέντρων τών ΗΠΑ, πρός τόν σκοπόν δπως έπισύρουν 

τό aπαντητικόν aτομικόν πλήγμα έπί τών δυτικοευρωπαϊ

κών χωρών καί δχι έπί τών στρατηγικών στόχων, τών εύ

ρισκομένων έπί τοϋ έδάφους τών ΗΠΑ . Δέν είναι δύσκο

λον νά φαντασθή τις δλας τάς όντως καταστρεπτικάς συ

νεπείας, πρός τάς δποίας θά ώδήγει ή εγκατάστασις αμερι

κανικών βάσεων είς τήν Εuρώπην, ίδίως διά τάς μικράς 
χώρας. 

»Μήπως δέν είναι σαφές, ποία δεινά θά έπεσωρεύοντο 

έπί τής χώρας, Εάν αί έπιθετικαί δυνάμεις κατώρθωναν νά 

έμπλέξουν τόν κόσμον εiς ενα νέον πόλεμον, κατά τόν 

δποίον τό έλληνικόν εδαφος ijθελε χρησιμεύσει ώς aτομι

κή βάσις , ίδίως Εάν ληφθή ύπ' όψιν τό γεγονός δτι δλό

κληρος δ πληθυσμός αuτής, δ ύλικός αuτής πλοϋτος καί αί 

πολιτιστικαί aξίαι, αί δποίαι εχουν τεραστίαν σημασίαν 

διά τόν παγκόσμιον πολιτισμόν, είναι συγκεντρωμέναι έπί 

μικράς σχετικώς έκτάσεως . Δεδομένης τής καταστρεπτι

κής δυνάμεως τών συγχρόνων δπλων, ή μετατροπή τοϋ έδά

φους τής 'Ελλάδος είς ζώνην πυρός, θά είχε μοιραίον χα

ρακτήρα καί θά ύπέβαλλεν τήν χώραν είς θανάσιμον κίν

δυvον . Διαπιστώνω τοϋτο μετά λύπης , διότι είμαι βαθέως 

πεπεισμένος δ τι δ aνατιθέμενος ύπό τών ήγετών τοϋ Ν Α ΤΟ 

είς τήν 'Ελλάδα ρόλος όχι μόνον δέν aνταποκρίνεται πρός 

τά ζωτικά συμφέροντα τών λαών, οί δποίοι μισοϋν καί κα-
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ταρώνται τόν πόλεμον, ό.λλά, Ι;ξ aντιθέτου, καθιστa ταύτην 

ουσιαστικώς συνεργόν των σχεδίων τά όποία εiς περίπτω

σιν πραγματοποιήσεώς των θά /;πεσώρευον /;πί του έλληνι

κου λαοί> μεγάλα δεινά. Αί προθέσεις τών ήγετών του 

ΝΑΤΟ δπως μεταβάλλουν τήν 'Ελλάδα εiς "μ ή βυθιζόμε

νον ό.εροπλανοφόρον", ε{ναι δυνατόν νά όδηγήσουν εiς τό 

δτι ή πραγματοποίησις τοιούτων σχεδίων /;ν σχέσει πρός 

τήν 'Ελλάδα, ύπό τάς συνθήκας ένός συγχρόνου πολέμου, 

θά καθίστα αυτήν πολεμικόν προγεφύρωμα ώρισμένου 

στρατιωτικοί> συνασπισμοί> καί κατά συνέπειαν -πεδίον 

μάχης. 

))Παρακαλώ Ύμiiς, κύριε πρωθυπουργέ, νά πιστεύσητε 

δτι εiς τούς λόγους μου ουδεμία aπειλή περιέχεται. 'Όχι ή 

σκέψις ό.πειλ ή ς, ό.λλ' ή βαθεία μέριμνα διά τάς τύχας του 

κόσμου, τήν aσφάλειαν καί τήν ευημερίαν δλων των λαών, 

μέ ύπεχρέωσε νά /;πιστήσω ~τήν Ύμετέραν προσοχήν /;πί 

του κινδύνου τόν όποίον /;νέχει ή πολιτική τήν όποίαν 

Ι:φαρμόζουν ήδη οί ήγετικοί παράγοντες του ΝΑΤΟ. ' Ο 

κίνδυνος τόν όποίον εγκυμονεί ή πολιτική αuτη των ήγε

των του ΝΑΤΟ διά τάς τύχας του λαοί> τής 'Ελλάδος Ι:πι

βεβαιοί>ται ύπό πολυαρίθμων εiδήσεων περί του δτι /;π' 

εσχάτων, πολλαί κοινωφελείς οργανώσεις τής χώρας, ώρι

σμένα κόμματα, ή έλληνική ορθόδοξος 'Εκκλησία, δημο

τικά συμβούλια πόλεων, μεμονωμένοι πολιτικοί καί δημό

σιοι παράγοντες όλονέν καί πλέον επιμόνως εκδηλώνονται 

διά διαμαρτυριών εναντίον τής χρησιμοποιήσεως του l;δά

φους τής ' Ελλάδος ώς aτομικής βάσεως, εναντίον των δο

κιμών των ατομικών δπλων καί τάσσονται ύπέρ τής ό.πα

γορεύσεώς των, ύπέρ τής εiρήνης καί τής φιλίας μεταξύ 

των λαών . Θά /;πεθύμουν νά εκφράσω τήν Ι:λπίδα , δτι ή 

Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος, συναισθανομένη τήν ευθύνη ν 

της διά τήν διατήρησιν καί παγίωσιν τής εiρήνης, δέν θά 

χωρήση εiς τήν όδόν ijτις όδηγεί εiς τήν περαιτέρω οξυν

σιν τής καταστάσεως. Οί /;μπνευσταί των νέων σχεδίων του 

ΝΑΤΟ καί, πρωτίστως, οί κύκλοι /;κείνοι οϊτινες φέρουν 

βασικήν ευθύνην διά τήν οξυνσιν τής διεθνους καταστά

σεως, δέν aποκρύπτουν δτι κατά τήν /;πικειμένην σύνοδον 

του ΝΑΤΟ ούτοι ύπολογίζουν νά επιτύχουν περαιτέρω 

ενίσχυσιν του πολεμικοί> βιομηχανικοί> δυναμικοί> τής Δυ

τικής Γερμανίας. Εiς τήν πραγματικότητα τοί>το θά σημαί

νη Ενίσχυσιν τής στρατιωτικοποιήσεως τής Δυτικής Γερ

μανίας, ό.ποδέσμευσιν των χειρών των Γερμανών ρεβανσι

στών πρός προπαρασκευήν ένός νέου πολέμου, Ι;φοδια

σμόν των δημιουργουμένων Ι:νόπλων δυνάμεων τής Δυτι

κής Γερμανίας δι' aτομικών ύδρογονικών δπλων, ό.νάπτυ

ξιν τής παραγωγής πυρηνικών δπλων εiς τήν Δυτική ν Γερ

μανίαν. Δέν ύπάρχει ό.νάγκη νά dποδείξη τις, ποίον τερά
στιον κίνδυνον αποτελεί μία τοιαύτη Ι;ξέλιξις των γεγο

νότων διά τήν 'Ελλάδα, ijτις εχει ύποστή εiσβολήν /;κ 

μέρους τών Γερμανών μιλιταριστών καί ύπέφερεν /;κ τής 

φρίκης τής γερμανικής κατοχής. 

)) ' Αναφερόμενος εiς τόν αυξηθέντα κίνδυνον /;κ του 
γερμανικοί> μιλιταρισμοί>, θά /;πεθύμουν νά γίνω επακρι

βώς κατανοητός καί νά τονίσω iδιαιτέρως δτι ή Σοβιετική 

'Ένωσις ουδόλως εΙ ναι aντίθετος πρός τήν ϋπαρξιν μεταξύ 

τής 'Ελλάδος καί τής ·Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής 

Γερμανίας καλών σχέσεων, καθ ' δσον τοί>το θά ό.νταπε

κρίνετο εiς τά συμφέροντα τής κατοχυρώσεως τής εiρήνης 

καί τής aσφαλείας εiς τήν Ευρώπην. Καί ή iδία, ή Σοβιετι-

κή Κυβέρνησις, λαμβάνει πάντα τά μέτρα πρός aποκατά

στασιν φιλικών σχέσεων μετά τής 'Ομοσπόνδου Δημο

κρατίας τής Γερμανίας, τοσούτφ μίiλλον καθ' δσον μετά 

του έτέρου γερμανικοί> κράτους -τής Γερμανικής Λαο

κρατικής Δημοκρατίας- αϋτη διατηρεί ήδη καλάς φιλι

κάς σχέσεις. 'Αλλά ή Σοβιετική 'Ένωσις ήτο καί παραμέ

νει aποφασιστικώς αντίθετος πρός τήν στρατιωτικοποίη

σιν τής Δυτικής Γερμανίας, τής χρησιμοποιήσεώς της 

πρός τόν σκοπόν τής προπαρασκευής ατομικοί> πολέμου. 

Τυγχάνει γνωστόν δτι ώρισμένοι κύκλοι τής Δύσεως , Ι;πι

χειροί>ντες νά εξαναγκάσουν τάς ευρωπαϊκάς χώρας νά 

συγκατατεθουν εiς τήν παραχώρησιν βάσεων διά τά αμερι

κανικά ατομικά δπλα, διαδίδουν ευρέως μυθεύματα δήθεν 

ύφισταμένης aπειλής πολέμου /;κ μέρους τής ΕΣΣΔ, παρ' 

δλον δτι ολοι γνωρίζουν καλώς δτι ή Σοβιετική 'Ένωσις 

ουδεμίαν /;πιθετικήν πρόθεσιν εχει, ώς πρός οίανδήποτε 

χώραν του κόσμου. Οί στρατιωτικοί κύκλοι τών δυτικών 

χωρών, /;ν τίi προσπαθείςι των δπως καθησυχάσουν τήν 

κοινήν γνώμην /;ν σχέσει πρός τάς τρομεράς συνεπείας του 

aτομικοί> πολέμου, προπαγανδίζουν τήν θεωρίαν των "το

πικών πολέμων" καί τής χρησιμοποιήσεως των οuτω κα

λουμένων "τακτικών" aτομικών δπλων. Παραβλέποντες τό 

δτι ή "θεωρία" αuτη τυγχάνει εντελώς ανυπόστατος, aπό 

στρατιωτικής aπόψεως, οφείλομεν νά ύπογραμμίσωμεν τό 

Ι:πικίνδυνον αυτής, aπό πολιτικής aπόψεως. Ώς γνωστόν, 

οί δύο προηγούμενοι παγκόσμιοι πόλεμοι ήρχισαν ακρι

βώς ώς "τοπικοί πόλεμοι". Νομίζω, θά συμφωνήσητε, δτι 

κατά τήν εποχή ν μας, δταν aντιμέτωποι ό.λλήλων ϊστανται 

στρατιωτικοί συνασπισμοί, περιλαμβάνοντες δεκάδας Κρα

τών /;κ διαφόρων ηπείρων, δέν δύναται νά ύπάρξη "/;ντοπι

σμός" του πολέμου, τοσούτφ μiiλλον καθ ' δσον ή δραστι

κότης των συγχρόνων δπλων δέν γνωρίζει γεωγραφικά σύ

νορα. 

))Οί συντάκται των σχεδίων προπαρασκευής του aτομι

κοί> πολέμου κυοφοροί>ν /;πίσης iδέας συνενώσεως, ύπό αυ

τήν ή εκείνην τήν μορφήν, των στρατιωτικών συνασπι

σμών, τούς όποίους αί δυτικαί δυνάμεις ϊδρυσαν εiς τάς 

διαφόρους ηπείρους -ΝΑΤΟ, ΣΕΑΤΟ καί Σύμφrονον τής 
Βαγδάτης. Τά σχέδια δημιουργίας τοιούτων ένώσεων δέν 

ε{ ναι δυνατόν νά εκτιμηθοί>ν liλλως εiμή ώς εκδήλωσις τά

σεως, ijτις εΙ ναι /;κ διαμέτρου aντίθετος πρός τάς iδέας τής 

aπό κοινοί> εδραιώσεως τής διεθνους εiρήνης καί aσφα

λείας, Ι;ν ονόματι των όποίων εΙ χ εν ίδρυθή ή 'Οργάνωσις 

των 'Ηνωμένων 'Εθνών. Τά σχέδια ταί>τα εχουν /;πικίνδυ

νον χαρακτήρα, καθ' δσον, /;ν ύστάτ1J αναλύσει, αποβλέ

πουν εiς τήν ύπονόμευσιν τής ' Οργανώσεως των 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών. 'Αντιπαρέρχομαι τό γεγονός δτι, εiς περί

πτωσιν ίδρύσεως ένός νέου ευρυτέρου συνασπισμοί>, ή 

'Ελλάς θά εύρίσκετο Ι;μπεπλεγμένη εiς στρατιωτικοπολι

τικούς συνασπισμούς, ώς ε{ ναι τό σύμφωνον τής Βαγδάτης 

καί liλλοι, γεγονός τό όποίον, μέ τήν σειράν του, θά ήδύνα

το νά παρασύρη ταύτην εiς συγκρούσεις /;πί διαφόρων 

ηπείρων, διά ξένα συμφέροντα. 

))Περαιτέρω, θά ήθελον νά /;πισύρω τήν προσοχήν σας, 

κύριε πρωθυπουργέ, /;πί του γεγονότος δτι εiς τήν Δύσιν ή 

συνείδησις των aνθρώπων, /;πί σειράν ετων, δηλητηριάζε

ται δι, εντατικής προπαγάνδας περί του μοιραίως ό.ναπο

τρέπτου ένός νέου πολέμου καί περί τής ανάγκης εντατικής 

προπαρασκευής πρός τοί>το . 'Η τοιαύτη προπαγάνδα του 
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πολέμου συνετέλει καί συντελεί εiς τήν όξυνσιν τής διε

θνους καταστάσεως καί εiς τήν ύπονόμευσιν τής εμπιστο

σύνης εiς τάς μεταξύ τών Κρατών σχέσεις καί aποτελεί εκ 

τών κυρίων στοιχείων τής πολιτικής "aπό θέσεως iσχύος" . 

»'Εάν εχη τις ώς άφετηρίαν τά συμφέροντα τής κατο

χυρώσεως τής γενικής εiρήνης, τότε εiναι άνάγκη, κατά 

τήν γνώμην~μας, νά άναγνωρίση μετά πάσης κατηγορημα

τικότητας τήν διαμορφωθείσαν εiς τόν κόσμον κατάστα

σιν, κατά τήν όποίαν ύπάρχουν καπιταλιστικά Κράτη καί 

σοσιαλιστικά Κράτη. 'Όλοι ήμείς, δέν δυνάμεθα νά μή 

λαμβάνωμεν ύπ' όψιν δτι πάσα άπόπειρα διά τής βίας με

ταβολής εκ τών εξω τής καταστάσεως ταύτης, διαταράξεως 

του ύφισταμένου "status quo", πάσα aπόπειρα επιβολής 
οίωνδήποτε μεταβολών τών γραμμών διαχωρισμου, θά, ώδή

γουν εiς καταστρεπτικάς συνεπείας . Ύπό τάς συνθήκας 

αύτάς ή μοναδική ρεαλιστική λύσις εiναι νά άκολουθήση 

τις τήν όδόν τής εiρηνικής συνυπάρξεως δλων τών Κρα

τών, δοθέντος δτι μόνον αύτή ή όδός aνταποκρίνεται εiς 

τάς aπαιτήσεις τής ίστορικής στιγμής, τήν όποίαν διέρχε

ται ή άνθρωπότης καί εiς τόν σκοπόν τής διατηρήσεως τής 

εiρήνης . Είμαι βαθέως πεπεισμένος, κύριε πρωθυπουργέ, 

δτι, εάν πάντα τά Κράτη θά εχουν ώς άφετηρίαν τής εξωτε

ρικής των πολιτικής τήν βασικήν aρχήν τής &νάγκης τής 

διατηρήσεως καί εδραιώσεως τής ε{ρήνης καί δέν θά προ

βαίνουν ε{ς οίασδήποτε ενεργείας, δδηγούσας πρός τήν 

αϋξησιν του κινδύνου του πολέμου, τότε θά ήτο δυνατόν νά 

έπιτευχθή στροφή πρός τήν κατεύθυνσιν τής εξομαλύνσε

ως δλοκλήρου τής διεθνους καταστάσεως καί τής δημι

ουργίας τών aπαραιτήτων δρων, πρός λύσιν τών έπιμάχων 

διεθνών προβλημάτων. Αύτήν άκριβώς τήν πολιτικήν 

άκολουθεί ή Σοβιετική 'Ένωσις, ή Κινεζική Λαϊκή Δημο

κρατία καί τά c'iλλα σοσιαλιστικά Κράτη ώς καί πολλά 

Κράτη τής Εύρώπης, τής 'Ασίας καί τών c'iλλων ηπείρων. 

»Σπουδαιότατον βήμα πρός τήν δημιουργίαν τών δρων 

άμοιβαίας εμπιστοσύνης καί σταθεράς ε{ρήνης μεταξύ τών 

Κρατών, θά ήτο, άναμφιβόλως, ή επίτευξις συμφωνίας έπί 

του προβλήματος του άφοπλισμου. 'Η σοβιετική Κυβέρ

νησις κατέβαλλε καί καταβάλλει έπιμόνους προσπαθείας, 

δπως έπιτευχθή λύσις του προβλήματος τούτου. Θά είναι 

γνωσταί , προφανώς, εiς 'Υμάς αί προτάσεις, τάς όποίας 

εχει ύποβάλει έπ' αύτου ή σοβιετική Κυβέρνησις πρός 

εξέτασιν ύπό τών c'iλλων δυνάμεων. Παρ' δλα ταυτα, έξ 

α{τίας τής θέσεως τήν δποίαν ύποστηρίζουν αί δυτικαί δυ

νάμεις, ή λύσις του προβλήματος του άφοπλισμου aπεδεί

χθη, πρός τό παρόν, άδύνατος. Λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι 

διεθνή τινά προβλήματα, περιλαμβανομένου καί του προ

βλήματος του &φοπλισμου, είναι τόσον περίπλοκα, ωστε ή 

c'iμεσος λύσις των, ύπό τήν ύφισταμένην διεθνή κατάστα

σιν, ώς aποδεικνύει ή πείρα, νά καθίσταται άκατόρθωτος, 

προτείνομεν δπως τά προβλήματα ταυτα έπιλύωνται βα

θμηδόν, βήμα πρός βήμα . Πρός πραγματοποίησιν σπου

δαίου βήματος, τό δποίον ούσιαστικώς θά εξυγίανε τήν 

διεθνή κατάστασιν καί θά συνέβαλλεν εiς τήν aποκατά

στασιν εμπιστοσύνης εiς τάς μεταξύ τών Κρατών σχέσεις, 

θά εδει αί aντίστοιχοι δυνάμεις νά παραιτηθουν τής χρη

σιμοποιήσεως τών πυρηνικών δπλων καί νά διακηρύξουν 

τήν κατάπαυσιν, άπό Ιης 'Ιανουαρίου 1958, τών δοκιμα
στικών εκρήξεως τών παντός εϊδους τοιούτων δπλων, εστω 

καί, κατ' aρχάς, διά περίοδον δύο εως τριών ετών. 

»Είναι γνωστόν ε{ς 'Υμάς, κύριε πρωθυπουργέ, δτι 

ήμείς &ποδίδομεν σπουδαίαν σημασίαν ε{ς τό ζήτημα τής 

δημιουργίας συστήματος συλλογικής aσφαλείας εiς τήν 

Εύρώπην. 'Επανειλημμένως ijδη, κατά τά τελευταία ετη 

διετυπώσαμεν συγκεκριμένας προτάσεις, άποβλεπούσας 

ε{ς τήν δημιουργίαν τοιούτου συστήματος . Προηγουμένως 

καί μέχρι τής επιτεύξεως τής τοιαύτης συμφωνίας, τά Κρά

τη τά όποία μετέχουν ε{ς τήν Βορειοατλαντικήν Συμμαχίαν 

καί αί χώραι-μέλη του Συμφώνου τής Βαρσοβίας θά itδύ

ναντο νά συνάψουν συνθήκην μή επιθέσεως . Δέν ύπάρχει 

λόγος aποδείξεως του δτι ή επίτευξις συμφωνίας έπί του 

ζητήματος τούτου θά άπετέλει σοβαράν συμβολήν εiς τήν 

μπόθεσιν τής εiρήνης. 

»'Υπό τάς συγχρόνους συνθήκας, σπουδαίαν σημασία ν 

θά είχεν, εάν αί μεγάλαι δυνάμεις παρητουντο τής έγκατα

στάσεως παρομοίων πυρηνικών δπλων, επί ξένων εδαφών, 

περιλαμβανομένου, εννοείται, καί του έδάφους τής ' Ελλά

δος. 'Η Σοβιετική 'Ένωσις προτείνει εiς τάς ΗΠΑ καί τήν 

Μεγάλην Βρετανίαν, δπως συνεννοηθουν, aπό τουδε ijδη, 

δπως παραιτηθουν τής εγκαταστάσεως οίωνδήποτε πυρη

νικών δπλων έπί του έδάφους τής Δυτικής καί τής 'Ανατο

λικής Γερμανίας. 'Εάν έπετυγχάνετο τοιαύτη συμφωνία, αί 

δέ Κυβερνήσεις τών δύο γερμανικών Κρατών- τής ' Ομο

σπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί τής Γερμανικής 

Λαοκρατικής Δημοκρατίας- θά συνεvνοουντο &μοιβαίως 

νά μή κατασκευάζουν καί μή έγκαθιστουν έπί γερμανικου 

εδάφους πυρηνικά δπλα, τόσον ξένα δσον καί γερμανικά , 

τότε, ώς έδήλωσαν αί Κυβερνήσεις τής Πολωνίας καί τής 

Τσεχοσλοβακίας, αύται θά ή το έπίσης πρόθυμοι νά &ναλά

βουν ύποχρέωσιν δπως μή παράγουν καί έγκαθιστουν έπί 

εδάφους των πυρηνικά δπλα, γεγονός τό δποίον θά άπετέ

λει σπουδαίον παράγοντα εξασθενήσεως τής aπειλής άτο

μικου πολέμου ε{ς τήν Εuρώπην. 'Επιτρέψατέ μοι νά εκ

φράσω τήν έλπίδα , δτι ή Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος, rjτις, 

ώς νομίζομεν, δέν ενδιαφέρεται όλιγώτερον τής Σοβιετικής 

Κυβερνήσεως διά τήν έδραίωσιν τής ε{ρήνης είς τήν Εύ

ρώπην, θά προβή είς τάς άπαραιτήτους ενεργείας πρός ύπο

στήριξιν τών εν λόγφ προτάσεων, αί δποίαι aποβλέπουν 

είς τήν έδραίωσιν τής ε{ρήνης καί aσφαλείας τών λαών. 

»Πρός τόν σκοπόν τής εξομαλύνσεως τής καταστάσεως 

ε{ς τήν 'Εγγύς καί Μέσην 'Ανατολήν, είναι άνάγκη, κατά 

τήν γνώμην τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως, δπως τά σχετι

κά Κράτη άναλάβουν τήν ύποχρέωσιν τής αύστηράς τηρή

σεως τών aρχών τής μ ή αναμίξεως ε{ς τάς εσωτερικάς ύπο

θέσεις τών χωρών τής περιοχής ταύτης καί τής μή χρησι

μοποιήσεως βίας κατά τήν επίλυσιν ζητημάτων, εχόντων 

σχέσιν πρός τήν 'Εγγύς καί τήν Μέσην 'Ανατολήν. 

»Είναι δύσκολον νά άρνηθή τις τόν μεγάλον, δυνατόν 

καί νά λεχθή, καί σπουδαιότατον ρόλον, τόν όποίον θά 

ηδύναντο νά διαδραματίσουν ε{ς τήν ύπόθεσιν τής aποκα

ταστάσεως τής aπαραιτήτου σταθεράς βάσεως διά φιλικάς 

μεταξύ των σχέσεις, ή διεύρυνσις τών εμπορικών σχέσεων 

καί ή κατάργησις τών περιορισμών τών διακρίσεων ε{ς τόν 

τομέα τουτον, ώς καί ή άνάπτυξις τών έπιστημονοτεχνικών 

καί τών πολιτιστικών σχέσεων. 

»Λαμβανομένης ύπ' όψιν τής θετικής πείρας, έκ τής 

λαβούσης χώραν, κατά τό θέρος του 1955 εν Γενεύ1J, συ
ναντήσεως τών aρχηγών τών Κυβερνήσεων τών τεσσάρων 

Μεγάλων Δυνάμεων, σπουδαίαν σημασίαν θά itδύνατο νά 
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εχη ή συνάντησις των aντιπροσώπων των καπιταλιστικών 

καί σοσιαλιστικών χωρών επί ύψηλου επιπέδου. Πρός τού

τοις, ευνόητος είναι ή άνάγκη δπως ολοι δσοι θά συμμετά

σχουν εiς τήν διάσκεψιν λάβουν ύπ' όψιν τήν πραγματι

κή ν κατάστασιν καί ειλικρινώς επιδιώξουν τήν επίτευξιν 

της απαραιτήτου συνεννοήσεως . 

»'Η πραγματοποίηqις των ώς Ciνω προτάσεων, αί όποί

αι aνταποκρίνονται πλήρως πρός τούς σκοπούς καί τάς 

επιδιώξεις του ΟΗΕ καί ουδεμίαν άπολύτως ζημίαν προξε

νουν εiς "'rήν aσφάλειαν η εiς τά συμφέροντα οίουδήποτε 

Κράτους, θά l'jδύνατο, κατά τήν γνώμην μας, ριζικώς νά 

βελτιώση τήν διεθνή κατάστασιν καί τάς μεταξύ των Κρα

τών σχέσεις καί θά &.πετέλει σπουδαίαν συμβολήν εiς τήν 

ύπόθεσιν τfjς έδραιώσεως τfjς γενικής εiρήνης. Τοιουτο

τρόπως, θά ήτο δυνατόν νά ενισχυθη μεταξύ των Κρατών 

καί των λαών εμπιστοσύνη, δπερ, μέ τήν σειράν του, θά 

εδημιούργει εόνοϊκάς προϋποθέσεις διά τήν επίλυσιν Ciλ

λων σπουδαίων προβλημάτων, ώς ή σημαντική ελάττωσις 

των ενόπλων δυνάμεων, ή πλήρης aπαγόρευσις των ατομι

κών καί ύδρογονικ&ν δπλων, μετά καταπαύσεως τfjς παρα

γωγής αυτων καί καταστροφής των συσσωρευμένων aπο

θεμάτων, ή κατάργησις των στρατιωτικών βάσεων επί ξέ

νων εδαφών, ή βαθμιαία aπομάκρυνσις των ξένων ενόπλων 

δυνάμεων εκ του εδάφους δλων των Κρατών, περιλαμβανο

μένων καί τ&ν Κρατών-μελών του ΝΑΤΟ καί του Συμφώ

νου της Βαρσοβίας, καί ή aντικατάστασις των ύφισταμέ

νων στρατιωτικών συνασπισμών των δυνάμεων διά συστή

ματος συλλογικής aσφαλείας εiς τήν Ευρώπην καί τήν 

'Ασίαν. 

»Ουσιώδη σημασίαν διά τό ζήτημα της διατηρήσεως 

της εiρήνης καί της χαλαρώσεως της διεθνους εντάσεως 

εχουν αί στάσεις καί ό ρόλος δλων τ&ν Κρατών, τόσον των 

μεγάλων δσον καί των μικρών. 'Η φιλειρηνική καί ανε

ξάρτητος εξωτερική πολιτική, ή aσκουμένη παρ, οίουδή

ποτε Κράτους όχι μόνον aνταποκρίνεται εiς τά ζωτικά 

συμφέροντα του λαου του, &.λλά aσκεί σταθεροποιόν επί

δρασιν επί της καταστάσεως εiς τήν περιοχήν εκείνην, εiς 

τήν όποίαν κείται τό Κράτος τουτο καί επί της διεθνους 

καταστάσεως, εν τφ συνόλφ της. 'Εν σχέσει πρός τουτο, 

θά επεθύμουν νά τονίσω δτι εiς τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν 

ύπάρχει βαθυτάτη πεποίθησις δτι &.κριβ&ς ή 'Ελλάς θά 

l'jδύνατο νά πράξη παρά πολλά διά τήν βελτίωσιν τfjς κα

ταστάσεως εiς τά Βαλκάνια διά τήν aποκατάστασιν, εκεί, 

σχέσεων συνυπάρξεως καλών γε.ιτόνων, πρός μετατροπήν 

τ&ν Βαλκανίων εiς &.ληθfj ζώνην εiρήνης. Δέν είναι &.νάγ

κη νά ύπογραμμισθη ή θετική σημασία τήν όποίαν θά είχε 

μία τοιαύτη εξέλιξις εφ' όλοκλήρου τfjς καταστάσεως, εiς 

τήν Ευρώπην. 'Εν πάσΊJ περιπτώσει, επιτρέψατέ μοι νά δια

βεβαιώσω 'Υμάς, κύριε πρωθυπουργέ, δτι εiς τό ευγενές του

το εργον ή 'Ελλάς θά εϋρη πάντοτε aνταπόκρισιν καί ύπο

στήριξιν εκ μέρους των λαών καί τfjς Κυβερνήσεως τfjς 

Σοβιετικής ·Ενώσεως. 

»Θά επεθύμουν νά σημειώσω δτι οί λαοί τ& ν χωρών μας 

συνδέονται ανέκαθεν διά δεσμών θερμής φιλίας, αί ρίζαι 

της όποίας εiσχωρουν εiς τό &.πώτατον παρελθόν. Εiς τήν 

ενίσχυσιν των αισθημάτων φιλίας καί αμοιβαίας συμπα

θείας μεταξύ των λαών μας συνέβαλαν καί οί εκ παραδόσε

ως πολιτιστικοί δεσμοί, οϊτινες ανέκαθεν ύφίσταντο μετα

ξύ των. 'Ο ρωσικός λαός, ώς καί οί λαοί τfjς Σοβιετικής 

'Ενώσεως, εκτιμουν εiς εξαιρετικώς ύψηλόν βαθμόν τήν 

τεραστίαν συμβολήν, τήν όποίαν προσέφερεν ό έλληνικός 

λαός, οί εξέχοντες φιλόσοφοι αυτου, οί ποιηταί, οί δραμα

τουργοί, οί γλύπται καί οί aρχιτέκτονες εiς τό θησαυροφυ

λάκιον του παγκοσμίου πολιτισμου. Αί σχέσεις μεταξύ των 

λαών μας ουδέποτε επεσκιάσθησαν ύπό πολέμων καί αίμα

τηρών συγκρούσεων. 

»Ή φιλία των δύο λαών ύπέστη τήν δοκιμασία ν, κατά 

τά ετη του κοινου άγ&νος εναντίον τfjς φασιστικής Γερμα

νίας. Είναι δυνατόν έντελ&ς βασίμως νά διαπιστωθfi δτι 

κατά τά μεταπολεμικά ετη εiς τάς σοβιετοελληνικάς σχέ

σεις εσημειώθησαν πρόοδοι, πρός τήν κατεύθυνσιν τfjς 

άναπτύξεως καί ενισχύσεως των πατροπαραδότrον φιλικών 

δεσμών μεταξύ των λαών μας, ενίσχυσις των επαφών μετα

ξύ αυτων, αϊτινες συμβάλλουν εiς τήν αϋξησιν τfjς άμοι

βαίας έμπιστοσύνης καί εiς τήν διεύρυνσιν τ&ν οiκονομι
κ&ν καί πολιτιστικών σχέσεων . Πάντα ταυτα δημιουργουν 

τήν δυνατότητα τfjς περαιτέρω άναπτύξεως των σχέσεων 

μεταξύ των χωρών μας, ύπό τάς συγχρόνους συνθήκας, το

σούτφ μάλλον καθ' δσον μεταξύ της ΕΣΣΔ καί της 'Ελλά

δος δέν ύφίστανται οίαδήποτε επίμαχα ζητήματα,. δυνάμε

να νά παρεμποδίσουν τήν &.νάπτυξιν των μεταξύ αυτων σχέ

σεων. 

»' Επιτρέψατέ μοι, κύριε πρωθυπουργέ, νά έκφράσω τήν 
πεποίθησιν δτι ή Κυβέρνησις της 'Ελλάδος μετά πάσης 

προσοχής θά μελετήση τάς έκτιθεμένας άνωτέρω σκέψεις 

καί θά λάβη aποφάσεις, αϊτινες θά άντεπεκρίνοντο πρός τά 

συμφέροντα τfjς παγιώσεως τfjς εiρήνης καί της άσφαλείας 

εiς τήν Ευρώπη ν καί εiς δλον τόν κόσμον. 'Η Σοβιετική 

Κυβέρνησις, aπό τfjς πλευράς της, εμπνεομένη ύπό των 

σταθερών aρχών της φιλειρηνικής αυτης πολιτικής, θά 

πράττη παν δ,τι εξαρτάται εξ αυτης, διά τήν έδραίωσιν τfjς 

είρήνης καί τfjς aσφαλείας των λαών» . 

Ή έπιστολή Μπουλγκάνιν τfjς 12ης Δεκεμβρίου 

θά άκολουθηθεί άπό νέα έπιστολή του Σοβιετικοu 

πρωθυπουργοί), πού θά έπιδοθεί στόν Κ. Καραμανλή, 

στίς 14 'Ιανουαρίου 1958. Τό μεταγενέστερο κείμε
νο, μέ ήμερομηνία 8 'Ιανουαρίου, θά διαφέρει σέ 
πολλά σημεία άπό τό άρχικό. Παράλληλα, έξάλλου, 

μέ τήν ύποβολή του στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, 

δόθηκε καί στή δημοσιότητα. 

Τό πλήρες κείμενο τής νέας έπιστολής εχει ώς 

έξή ς: 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Η μέριμνα διά τήν έδραίωσιν της εiρήνης καί τό αϊ

σθημα τfjς άνησυχίας διά τάς τύχας της aνθρωπότητας, διά 

τάς τύχας των μελλουσών γενεών, επίσης δέ καί ή επιδίω

ξις της περαιτέρω ενισχύσεως των σχέσεων μεταξύ των 

λαών της Σοβιετικής 'Ενώσεως καί της 'Ελλάδος, πρός τό 

συμφέρον της εiρήνης, μέ παρακινεί νά άπευθύνω πρός 

'Υμάς τό παρόν μήνυμα . 

»Εiς τήν άπό 12 Δεκεμβρίου 1957 πρός Ύμάς επιστο
λήν μου εξετέθησαν αί σκέψεις τfjς σοβιετικής Κυβερνή

σεως επί των αiτίων της έπικινδύνου, διά τήν ύπόθεσιν της 

εiρήνης, εξελίξεως των διεθνών γεγονότων καί διετυπώθη

σαν προτάσεις, ή πραγματοποίησις των δποίων, κατά τήν 

γνώμην ήμ&ν, θά ήτο δυνατόν νά συμβάλη εiς τήν χαλά-
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ρωσιν τής διεθνοuς έντάσεως, εiς τήν δημιουργίαν aτμο

σφαίρας έμπιστοσύνης εiς τάζ μεταξύ τών Κρατών σχέσεις 
καί εiς τήν ρύθμισιν δι ' εiρηνικών μέσων τών έκκρεμών 

διεθνών προβλημάτων. 

»Είμαι ήναγκασμένος μετά λύπης, νά σημειώσω δτι ή 

διεθνής κατάστασις εξακολουθεί νά έμπνέη aνησυχίας καί 

ταραχήν εiς δλους δσοι θεωροuν πολύτιμον τήν εiρήνην 

καί τήν γαλήνην των λαών. 'Ιδού, διατί, εiς τήν aπό 21 
Δεκεμβρίου 1957 aπόφασιν τοu aνφτάτου όργάνου του σο
βιετικοί> Κράτους -του' Ανωτάτου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ-, ή 

όποία είχεν aποσταλή πρός τό Κοινοβούλιον καί τήν Κυ

βέρνησιν τής 'Ελλάδος, έκφράζεται δμοθύμως ή εiλικρι

νής έπιδίωξις δλοκλήρου του σοβιετικοί> λαοu διά τήν 

aποτροπήν τής επικινδύνου έξελίξεως των γεγονότων, διά 

τήν aπαλλαγήν τής aνθρωπότητος aπό τήν aπειλήν ένός 

έξοντωτικοu aτομικοί> πολέμου . Εiς τήν aπόφασιν ταύτην, 

τό ' Ανώτατον Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ, aφou ύπεγράμμισε τήν 

σπουδαίαν σημασίαν, τήν δποίαν ένέχουν αί συναντήσεις 

τών ήγετικών παραγόντων τών Κρατών, πρός τόν σκοπόν 

τής συζητήσεως τών ώρίμων διεθνών προβλημάτων, έξέ

φρασε τήν έλπίδα δτι τά Κοινοβούλια καί αί Κυβερνήσεις 

δλων τών Κρατών θά έξετάσουν, μετά τής όφειλομένης 

προσοχής, τήν προτάσιν τής σοβιετικής Κυβερνήσεως. 

»'Έχομεν λόγους νά έκφράσωμεν ίκανοποίησιν διότι αί 

προτάσεις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως είχον εiς τήν 'Ελλά

δα, ώς καί εiς πολλάς liλλας χώρας, ευρείαν aπήχησιν . Αί 

προτάσεις αυταί, καθώς αυτό σαφώς προκύπτει έκ των δη

λώσεων τών μελών τής κατά Δεκέμβριον συνελθούσης Συ

νόδου τοu Συμβουλίου τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 

(ΝΑΤΟ), συνεζητήθησαν, έπίσης, καί εiς τήν Σύνοδον. 

»'Η σοβιετική Κυβέρνησις λαμβάνει θετική ν θέσιν 

ί:ναντι τών περιεχομένων εiς τήν διακήρυξιν τοu Συμβου

λίου τοu ΝΑΤΟ δηλώσεων, περί τής προθυμίας τών χωρών 

τής Συμμαχίας ταύτης δπως ί:λθουν εiς διαπραγματεύσεις 

πρός τόν σκοπόν παγιώσεως τής εiρήνης καί τών δηλώσε

ων τών κρατικών λειτουργών εiς τήν σύνοδον του Συμβου

λίου, αί όποία ι ύποστηρίζουν τήν iδέαν τών διαπραγματεύ

σεων έπί ύψηλοu έπιπέδου. 'Εξ liλλου, κ. πρωθυπουργέ , θά 

έθεώρουν καθήκον μου νά σάς εϊπω εiλικρινώς καί τό δτι 

αί aποφάσεις, αί δποίαι έλήφθησαν κατά τήν σύνοδον του 

Συμβουλίου τοu ΝΑΤΟ, ώς αί περί δημιουργίας aποθεμά

των πυρηνικών πολεμικών γομώσεων, aτομικών βάσεων 

καί βάσεων πυραύλων έπί του έδάφους των δυτικοευρωπαϊ

κών Κρατών, περί παραχωρήσεως εiς τήν διάθεσιν τής δι

οικήσεως τών ένόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ βαλλιστικών 

βλημάτων, ριζικώς δι 'ίστανται πρός τάς τοιαύτας δηλώσεις . 

>>Δέν θά έπιθυμοuσα, κύριε πρωθυπουργέ, νά έμπλακώ 

εiς πολεμικήν μεθ' Ύμών έπί του ζητήματος τών aποφά

σεων τούτων, έν τούτοις δέν δύναμαι νά μή τονίσω, δτι 

αύται aποβλέπουν εiς τήν μετατροπήν του έδάφους τών 

ευρωπαϊκών Κρατών- μελών τοu ΝΑΤΟ εiς περιοχήν συσ

σωρεύσεως ξένων πυρηνικών δπλων καί πυραύλων καί οϋ

τω νά τάς έκθέσουν εiς τά πρώτα συντριπτικά πλήγματα, τά 

όποία είναι δυνατόν νά καταφερθοuν, εiς aπάντησιν πρός 

τάς ένεργείας του έπιτιθεμένου . Διά τούτου επιδιώκεται 

σαφώς δ σκοπός δπως εiς περίπτωσιν πολεμικής συγκρού

σεως, μεταβληθή τό ί:δαφος τής Ευρώπης εiς πεδίον μάχης 

καί οϋτω νά μετατοπισθή τό κύριον βάρος του πυρηνικοί> 

πολέμου μέ τάς καταστρεπτικάς του συνεπείας, έπί τών ευ-

ρωπαϊκών Κρατών καί νά aπομακρυνθή τό πλήγμα δσον τό 

δυνατόν περισσότερον /;κ των έδαφών των ενδεχομένων 

κυρίων ένόχων έξαπολύσεως aτομικοί> ποΧεμου. 

>>Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Θεωρώ καθήκον μου νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας 

έπί του κινδύνου, τόν δποίον aπό τοuδε ηδη, aνά πάσαν 

ήμέραν καί rοραν aντιμετωπίζουν οί λαοί των χωρών, δπου 

!:χουν έγκατασταθή ξένα ι στρατιωτικαί βάσεις. ' Ως γνωρί

ζετε, σημαντικόν τμήμα αμερικανικών βομβαρδιστικών, φέ

ρον aτομικάς καί ύδρογονικάς βόμβας εκτελεί συνεχείς 

πτήσεις ύπεράνω τών χωρών τοu ΝΑΤΟ, δπου εύρίσκονται 

έγκατεστημέναι aμερικανικαί aεροπορικαί βάσεις . ' Εκεί

νος δ δποίος aποστέλλει τά αεροπλάνα ταuτα φαίνεται δτι 

δέν ύπολογίζει καθόλου τήν φοβεράν aπειλήν ή όποία έπι

κρεμaται ύπεράνω του πληθυσμοί> τών ευρωπαϊκfj)ν χωρών, 

αί δποίαι /;πι τρέπουν τοιαύτας πτήσεις. Είναι φανερόν δτι 

aρκεί μιά άπλή σύμπτωσις, aπροσεξία, διαταραχή τής φυ

σιολογικής ψυχικής καταστάσεως, /;σφαλμένη έρμηνεία 

ληφθείσης διαταγής, κακή προαίρεσις του ένός η του liλ

λου πιλότου, χωρίς νά aναφέρωμεν τό ενδεχόμενον τεχνι

κής /;λαττωματικότητος η βλάβης του αεροπλάνου, διά νά 

καταπέση τό θανατηφόρον φορτίον /;πί τών aνυπόπτων aν

θρώπων, οί δποίοι ζοuν τήν συνηθισμένην εiρηνικήν ζωήν 

των. 'Ο σοβιετικός λαός επιδεικνύει πλήρη κατανόησιν 

καί συμπάθειαν πρός τούς λαούς τών ευρωπαϊκών τούτω\1: 

χωρών, οί δποίοι δλονέν καί έντονώτερον εκδηλώνουν τήν 

aνησυχίαν των διά τήν φρικτήν αυτήν ύπόθεσιν. 'Η Σοβιε

τική 'Ένωσις δέν δύναται νά μείνη &διάφορος εναντι τού

του, &κόμη καί διότι αί πτήσεις βομβαρδιστικών μέ aτομι

κάς καί ύδρογονικάς βόμβας, αί δποίαι έκτελοuνται ύπερά

νω τών ευρωπαϊκών χωρών, aποτελοuν ενεργείας στρεφομέ

νας εναντίον τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τών άλλων φι

λειρηνικών χωρών. Διά τοuτο εϊμεθα iδιαιτέρως ευαίσθη

τοι aπέναντι των επικινδύνων καί aπανθρώπων ενεργειών, 

αί δποίαι είναι δυνατόν νά προκαλέσουν καταστροφήν εiς 

τήν aνθρωπότητα . 

» Ύ ποθέτω, κύριε πρωθυπουργέ, νά γνωρίζετε καλώς 
δτι σήμερον ή επιστήμη καί ή τεχνική εξασφαλίζουν τήν 

κατασκευήν ύδρογονικής βόμβας, ή όποία aπό τής aπόψε

ως τής εκρηκτικής δυνάμεως ισοδυναμεί πρός 5- 10 καί πλέ
ον έκατ. τόνων προτύλης. Φαντασθήτε, τί θά /;σήμαινε δι' 

ενα ευρωπαϊκόν Κράτος μέ μικράν ί:κτασιν καί εiδικότερον 

διά τήν 'Ελλάδα ή ί:κρηξις μιάς τοιαύτης βόμβας. Ύμείς 

γνωρίζετε καλώς, ώς καί ήμείς, δτι παρόμοια εκρηξις θά 

κατέστρεφε πάσαν ζωήν εiς ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέ

τρων, χωρίς νά ύπολογίσωμεν τάς κολοσσιαίας ύλικάς κα

ταστροφάς . Νομίζομεν δτι οί κρατικοί λειτουργοί δλων 

τών χωρών, μεταξύ αυτών καί οί λειτουργοί τών χωρών τής 

Ευρώπης, μέ τάς συγκριτικώς μικράς εκτάσεις καί μέ τήν 

μεγάλην συγκέντρωσιν πληθυσμοί> καί ύλικών πόρων δέν 

είναι δυνατόν νά μή εκδηλώσουν βαθυτάτην aνησυχίαν, Ι;ξ 

αiτίας τής δδοu εiς τήν δποίαν ώθεί τούς λαούς ή πολιτική 

των πολεμικών προπαρασκευών καί ή επιβαλλομένη ύπό 

ώρισμένων ξένων κύκλων εγκατάστασις aτομικών καί 

ύδρογονικών δπλων καί πυραύλων επί τών έδαφών,τών liλ

λων χωρών- μελών του ΝΑΤΟ. 

»Δέχομαι δτι μερικοί θά !:χουν τήν διάθεσιν νά έρμηνεύ

σουν τόν λόγον μου ώς aπόπειραν aπειλής η εκφοβισμοί>. 

'Εν τούτοις, τίποτε δέν είναι τόσον ξένον πρός τάς προθέ-
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σεις μου δσον τό συμπέρασμα τοuτο. 'Εφιστωντες τήν 

προσοχήν ύμων έπί τούτου, έγώ καί οί έν τij Κυβερνήσει 

συνάδελφοί μου μίαν καί μόνην έπιθυμίαν εχομεν - νά 

τονίσωμεν τήν βαθείαν άνησυχίαν ύμων έν σχέσει πρός 

τήν δημιουργουμένην κατάστασιν. Δέν είναι δύσκολον νά 

ϊδη τις εις ποία συμπεράσματα θά καταλήξουν δλοι δσοι 

εκδηλώνουν δχι επιδεικτική ν, aλλά πραγματικήν μέριμναν 

διά τήν τύχην του κόσμου. 

))Σημειοuμεν, μετά χαρaς, δτι παρόμοιον ένδιαφέρον 

εκδηλώνεται καί εις πολυαρίθμους δηλώσεις επιστημόνων 

κύρους, στρατιωτικων ειδικων, πολιτικων καί κοινωνικων 

λειτουργων. Εις τάς δηλώσεις αuτάς aντικατοπτρίζεται ό 

δικαιολογημένος φόβος πολλων εκατομμυρίων aνθρώπων, 

ώς πρός τό δτι ό ειρηνικός μόχθος καί ή εuημερία τής 

οικογενειακής έστίας των είναι δυνατόν εις οίανδήποτε 

ήμέραν aφρόνως νά διακυβευθουν ύπό έκείνων οί όποίοι 

έπιζητουν τήν aποκόμισιν κερδων aπό τήν άδιάκοπον αϋ

ξησιν των έξοπλισμων καί δέν έννοουν νά εγκαταλείψουν 

τάς aπειλάς χρήσεως βίας χάριν επιτεύξεως των έπιθετι

κων σκοπων των. Οί λαοί του κόσμου μισουν τόν πόλεμον 

καί άντιτίθενται εiς αuτόν. Ούτοι, όλονέν καί πλέον έπιμό

νως, άπαιτοuν άπό τάς Κυβερνήσεις των τήν λήψιν μέτρων 

σκοπούντων τήν κατάπαυσιν του "ψυχρου πολέμου", τήν 

κατάπαυσιν του aνταγωνισμοί) των εξοπλισμων καί τήν 

δημιουργίαν aληθοίJς εμπιστοσύνης εις τάς μεταξύ των 

Κρατων σχέσεις. 

))Μήπως δέν aποτελεί λαμπράν επίδειξιν τούτου τό γε

γονός δτι ή διάσκεψις των λαων των 45 χωρων τής 'Ασίας 
καί τής 'Αφρική ς, τής όποίας αί έργασίαι εληξαν προσφά

τως εις τό Κάιρον, άντιπροσωπεύουσα πλέον του ήμίσεος 

τής άνθρωπότητος, εξέφρασε τούς πόθους των λαων διαφό

ρων φυλων καί έθνων, διαφόρων πολιτικων καί θρησκευτι

κων πεποιθήσεων καί προέβη εις εκκλησιν δπως χρησιμο

ποιηθοuν δλα τά δυνατά μέσα διά τήν επίτευξιν συμφωνίας 

καί άμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Κρατων; 

)) Ύ μείς, κύριε πρωθυπουργέ, άναμφιβόλως γνωρίζετε 
καλύτερον παντός aλλου, πόσον βαθείας ρίζας άπέκτησαν 

αί φιλειρηνικαί αύται τάσεις καί μεταξύ του έλληνικου 

λαου, ό όποίος κατ' επανάληψιν εδοκίμασε τήν φρίκην 

του πολέμου, κατά τήν διάρκειαν τής μακραίωνος ίστορίας 

του. Γνωρίζετε καλως τάς πολυαρίθμους δηλώσεις των εκ

προσώπων των διαφόρων στρωμάτων του πληθυσμοί) τής 

'Ελλάδος, εργατων, γεωργων, έπαγγελματιων, διανοουμέ

νων, κληρικων, κοινωνικων καί πολιτικων παραγόντων, 

διά των όποίων εκφράζεται ή άνάγκη λήψεως των πλέον 

επειγόντων μέτρων, πρός aπαγόρευσιν των πυρηνικων 

δπλων καί πρός διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων μεταξύ των 

Κρατων, ϊνα, διά παντός άπαλλαγοuν άπό τήν άπειλήν 

ερημώσεως τής χώρας των όμοίJ μετά των ύλικων καί πολι

τιστικων άξιων των, αί όποίαι είναι καρπός μακραιώνων 

προσπαθειων του μεγαλοφυους καί φιλέργου έλληνικου 

λαου. Εις τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν εδωσαν τήν δέουσαν 

προσοχήν εις τήν πρόσφατον δήλωσιν 120 έξοχόντων επι
στημόνων, κοινωνικων παραγόντων, βουλευτων καί λει

τουργων του πολιτισμοu τής 'Ελλάδος, ώς επίσης καί εις 

τήν δήλωσιν τής έλληνικής 'Εκκλησίας, αί όποία ι έκφρά

ζουν τήν αϋξουσαν aνησυχίαν του έλληνικου λαου διά τήν 

προετοιμασίαν άτομικου πολέμου καί εiς τάς όποίας άνεφέ

ρετο: "ή χώρα μας, τά χιλιετή μνημεία του Ι:λληνοχριστια-

νικου πολιτισμοί) θά καταστραφοuν, εάν επί του εδάφους 

τής' Ελλάδος δημιουργηθοuν βάσεις πυραύλων". Τοιαuται 

δηλώσεις δέν είναι μοναδικαί. 

)>Κύριε πρωθυπουργέ, εις τήν Σοβιετική 'Ένωσιν εγινε 

μέ ίκανοποίησιν δεκτή ή εκφρασθείσα εις τό έπί τφ νέφ 

ετει μήνυμά σας, πρός τούς ήγέτας του σοβιετικοί) Κρά

τους, θέλησις δπως συμβάλητε εiς τάς προσπαθείας αί 

όποίαι aποβλέπουν εiς τήν έδραίωσιν τής εiρήνης καί τήν 

δημιουργίαν προϋποθέσεων διά τήν ειρηνικήν συνύπαρξιν 

καί συνεργασία ν των λαων. 'Εν τούτοις, είμεθα βαθέως 

πεπεισμένοι δτι είναι δύσκολον νά εξασφαλίσωμεν τήν 

έπίτευξιν των εuγενων τούτων σκοπων, εάν, ώς καί πρότε

ρον, συνεχισθή ή γραμμή τής συνεχίσεως του "ψυχροu 

πολέμου" καί τοϋ άνταγωνισμοu των εξοπλισμων. Δυστυ

χως, δέν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν τό γεγονός δτι, εuθύς 

ώς σημειωθή, λόγω τούτων η έκείνων των εuνοϊκων περι

στατικων ποιά τις χαλάρωσις τής διεθνοuς έντάσεως, γίνε

ται καί πάλιν προσφυγή είς τεχνητάς μεθόδους, διά νά έμ

ποδίσουν τήν χαλάρωσιν ταύτη ν πρός τόν σκοπόν τής εντά

σεως των πολεμικων προπαρασκευων καί τής έξογκώσεως 

των στρατιωτικων προϋπολογισμων. Εις τήν περίπτωσιν 

ταύτην καταφεύγουν συνήθως εις τυποποιημένας πλέον δι

αβεβαιώσεις, δτι δήθεν αuτή είναι ή μοναδική όδός διά νά 

συγκροτηθή τό επίπεδον τής παραγωγής καί ή άναγκαία 

άπασχόλησις του πληθυσμοu. 'Ημείς, κύριε πρωθυπουργέ, 

επανειλημμένως εξεφράσαμεν τήν γνώμην μας, δτι ό aντα

γωνισμός των εξοπλισμων καί ό "ψυχρός πόλεμος" όδη

γοuν τελικως δχι εις τήν aνθησιν άλλά καί είς οίκονομικήν 

χρεωκοπίαν καί δέν είμεθα οί μόνοι, οί όποίοι προβαίνο

μεν είς τήν τοιαύτην εκτίμησιν. Τοuτο άφορα περισσότε

ρον τάς μικράς χώρας, δπου, ώς καί ύμείς καλως γνωρίζετε, 

~αί ύπέρογκοι στρατιωτικαί δαπάναι επιδροuν aρνητικως 

επί τής οικονομίας καί του βιοτικοί) επιπέδου του πληθυ

σμοί). 

)) 'Η Σοβιετική 'Ένωσις ή το καί είναι θιασωτις τής οι
κονομικής αναπτύξεως έπί ύγιοuς βάσεως, τοιαύτης ανα

πτύξεως, ή όποία θά άπεσκόπει εiς τήν παραγωγήν έμπα

ρευμάτων πρός τήν ίκανοποίησιν των aναγκων των λαων 

καί τήν εuρείαν διεθνή άνταλλαγήν έμπορευμάτων είρηνι

κής καταναλώσεως. Συμμεριζόμεθα, σχετικως, τήν γνώμην 

των οiκονομικων κύκλων iής 'Ελλάδος, οί όποίο ι τάσσον

ται ύπέρ τής διευρύνσεως των πατροπαραδότων έμπορικων 

δεσμων μετά τής Σοβιετικής ' Ενώσεως καί των χω ρω ν τής 

'Ανατολικής Εuρώπης, θεωροuντες δικαίως δτι τοuτο θά 

άντεπεκρίνετο δχι μόνον πρός τά οiκονομικά συμφέροντα 

δλων των Κρατων αuτων, συμπεριλαμβανομένης καί τής 

'Ελλάδος, άλλά καί είς τήν περαιτέρω aνάπτυξιν καί ενί

σχυσιν των μεταξύ αuτων πολιτικων σχέσεων. 

»Κατά τήν έκτίμησιν τής παρούσης διεθνοuς καταστά

σεως, κύριε πρωθυπουργέ, δέν δύναταί τις νά άντιπαρέλθη 

τό δτι έσχάτως, εiς μερικάς δυτικάς χώρας, ηuξήθησαν αί 

προσκλήσεις πρός ενα, οuτω καλούμενον, προληπτικόν πό

λεμον, καί συζητοuνται άπροκαλύπτως τά πλεονεκτήματα 

εκείνου, ό όποίος θά καταφέρη πρωτος τό πλήγμα. Αuτή ή 

προπαγάνδα τής επιθέσεως ουδόλως διαφέρει aπό τάς πρός 

τόν πόλεμον προσκλήσεις, εiς τάς όποίας, κατά τήν έπο

χήν των, προέβαιναν οί χιτλερικοί. Οί προβαίνοντες σή

μερον εις παρομοίας προσκλήσεις "παίζοντες μέ τήν φω

τιάν", έλησμόνησαν προφανως τήν τύχη ν των χιτλερικων. 
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»Εlναι dραγε δυνατόν νά άντιπαρέλθη κανείς τοϋτο, εάν 

άναζητή άποτελεσματικούς καί άσφαλείς τρόπους εξυγι

άνσεως τής διεθνοϋς καταστάσεως καί καταπαύσεως τοϋ 

"ψυχροϋ πολέμου"; Κατά τήν γνώμην μας, δχι. Ποίος εί

ναι ό λόγος διά τόν όποίον έγώ θίγω τό ζήτημα τοϋτο; Τό 

θίγω, διότι ή προπαγάνδα τοϋ πολέμου, εις τόν γενικόν 

χορόν τής όποίας όλονέν καί συχνότερον άκούονται φωναί 

ύπέρ ένός προληπτικοϋ πολέμου, εις μερικάς χώρας δχι 

μόνον δέν καταπαύει, άλλά προσλαμβάνει συνεχώς μεγα

λυτέρας διαστάσεις, πρ1iγμα τό όποίον εχει βεβαίως {iμε

σον σχέσιν πρός'· τάς πολεμικάς προπαρασκευάς, εις τάς 
όποίας προβαίνει ό συνασπισμός τοϋ ΝΑΤΟ. 

>> Έάν άντιμετωπίσωμεν τήν άλήθειαν κατά πρόσωπον 

πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι σήμερον τό ζήτημα τίθεται ώς 

έξής: 'Ή οί ήγέται τών Κυβερνήσεων θά συναντηθοϋν πέ

ριξ μι1iς τραπέζης καί θά χαράξουν τήν όδόν τής χαλαρώ

σεως τής διεθνοϋς εντάσεως καί τής λύσεως τών συγκι

νούντων τόν κόσμον επιμάχων ζητημάτων . 'Ή ό κίνδυνος 

τοϋ άτομικοϋ πολέμου θά αuξάνεται όλονέν καί περισσό

τερον, μέ δλας τάς τρομεράς αuτοϋ συνεπείας. 

»'Υπέρ τών διαπραγματεύσεων, καθ' δσον είναι γνω

στόν εις ήμάς, τάσσονται όλονέν καί περισσότεροι άνθρω

ποι καί εις τήν χώραν ύμών, οί όποίοι καταλήγουν εις τήν 

στερράν πεποίθησιν δτι μόνον ή παραδοχή τών άρχών τής 

ειρηνικής συνυπάρξεως τών Κρατών καί ό διακανονισμός 

τών επειγόντων διεθνών προβλημάτων διά τής όδοϋ τών 

διαπραγματεύσεων, μεταξύ τών Κρατών, είναι δυνατόν νά 

διανοίξουν τήν όδόν πρός μίαν πραγματικήν ειρήνην με

ταξύ τών λαών καί δτι εις τήν εuγενή ταύτην ύπόθεσιν 

άρκετά σημαντικόν ρόλον δύναται καί πρέπει νά παίξη ή 

'Ελλάς, ή συμβολή τής όποίας εις τήν ύπόθεσιν τής δημι

ουργίας ζώνης ειρήνης εις τά Βαλκάνια δύναται νά είναι 

λίαν ουσιαστική. 

»Εiς ύμaς, κύριε πρωθυπουργέ, δπως καί εις ήμaς, είναι 

γνωστόν δτι εκ μέρους μερικών παραγόντων τής Δύσεως 

καί ιδιαιτέρως τών ΗΠΑ, άκούονται φωναί εναντίον τών 

διαπραγματεύσεων μετά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Πρός 

τοϋτο καταφεύγουν εις τό γνωστόν επιχείρημα, εις τό 

όποίον κατέφυγον πολλάκις οί εχθροί τής διεθνοϋς συνερ

γασίας, εις τό δτι δήθεν δέν πρέπει νά δοθή πίστις εις τήν 

Σοβιετικήν 'Ένωσιν, καθ' δσον αϋτη δέν εκπληροί δήθεν 

τάς διεθνείς ύποχρεώσεις της, χωρίς νά έρυθριοϋν διά τό 

παράλογον παρομοίων ισχυρισμών, προσπαθοϋν ιδίως νά 

παρουσιάσουν τήν ύπόθεσιν δτι, δήθεν, ή σοβιετική Κυ

βέρνησις παρεβίασε τήν άπόφασιν τής εν Γενεύυ διασκέ

ψεως τών άρχηγών τών Κυβερνήσεων τών τεσσάρων Κρα

τών άν καί, ώς είναι γνωστόν, ύπό μερικών δυτικών άκρι

βώς Κρατών εγινεν ύπαναχώρησις άπό τάς διατυπωθείσας 

εις τάς άποφάσεις τής διασκέψεως τής Γενεύης ύποχρεώ

σεις περί μή προσφυγής εις τήν βίαν καί μή παροχής βοη

θείας εις τόν επιτιθέμενον. 'Εάν στηριχθώμεν εις τά γεγο

νότα, τότε δέν είναι δυνατόν νά μή παραδεχθώμεν δτι τό 

"πνεϋμα τής Γενεύης" έτάφη δχι πέριξ τής τραπέζης τών 

διαπραγματεύσεων, άλλά εις τά ερείπια τοϋ Σουέζ καί τοϋ 

Πόρτ Σάιδ. 

»Δυστυχώς, κύριε πρωθυπουργέ, ύπάρχουν άκόμη dν

θρωποι, οί όποίοι προσπαθοϋν νά άποκρούσουν παρομοίαν 

ειρηνικήν πρωτοβουλίαν τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, δη

λοϋντες δτι διά τόν διακανονισμόν τών διεθνών προβλημά-

των, χρειάζονται, δήθεν, δχι λόγοι άλλά εργα, όνομάζον

τες τάς σοβιετικάς προτάσεις προπαγάνδα. Αί ειρηνικαί 

προτάσεις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως είναι άναμφιβόλως 

προπαγάνδα ειρήνης καί φιλίας μεταξύ τών λαών, μέ τήν 

εuγενή σημασίαν τής λέξεως. Εlναι προπαγάνδα πίστεως 

εις τό άνθρώπινον λογικόν καί εις τήν καλήν θέλησίν του. 

'Ο σοβιετικός λαός είναι ύπερήφανος διά τοιαύτη ν προ

παγάνδαν, διότι αϋτη εκφράζει τήν ειλικρινή έπιδίωξιν τών 

σοβιετικών άνθρώπων δπως άποκaτασταθή ή ειρήνη καί ή 

ήσυχία επί τής γής, βάσει τής τηρήσεως τών άρχών τής 

ειρηνικής συνυπάρξεως, πρός τόν σκοπόν δπως οί άνθρω

ποι όλοκλήρου τής γηίνης σφαίρας δυνηθοϋν νά ζοϋν ήσύ

χως καί νά εργάζωνται χωρίς νά δοκιμάζουν φόβον διά τό 

μέλλον των, καί διά τάς iύχας τών τέκνων των καί τών 
συγγενών των. 

»'Όσον άφορα τά εργα, ή Ελληνική Κυβέρνησις γνωρί

ζει καλώς τά γεγονότα, τά όποία άποδεικνύουν τάς άγαθάς 

προθέσεις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως πρός εξασφάλισιν 

τής ειρήνης εις δλον τόν κόσμον. Ποίος δέν γνωρίζει δτι 

χάρις εiς τήν συμβολήν τής ΕΣΣΔ έλύθη τό Αuστριακόν 

ζήτημα; 'Η Σοβιετική 'Ένωσις ελαβε μέτρα διά τήν άπο

κατάστασιν φιλικών σχέσεων μετά τής Γιουγκοσλαβίας. 

'Η Σοβιετική 'Ένωσις ενεργώς συνέβαλεν εις τήν κατά

παυσιν τοϋ πολέμου εις τήν Κορέαν καί εις τό Βιετνάμ. 

'Από τήν συνείδησιν τών λαών δέν θά έξαλειφθή ή άνά

μνησις τών ενεργειών τής Σοβιετικής 'Ενώσεως διά τήν 

κατάπαυσιν τοϋ πολέμου εις τήν Αϊγυπτον καί τήν άπο

τροπήν πολεμικής συγκρούσεως εiς Συρίαν, ή όποία ηπεί

λησε νά μετατραπή εις μεγάλην πολεμικήν πυρκαϊάν μέ 

βαρείας συνεπείας δι' δλον τόν κόσμον . Κατηργήθησαν αί 

πολεμικαί βάσεις τής ΕΣΣΔ εις τό Πόρτ "Αρθουρ καί εις 

τήν Φινλανδίαν. Μόνον κατά τά τελευταία ετη ηλαττώθη ή 

άριθμητική δύναμις τών σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων 

κατά 2 σχεδόν εκατομμύρια άνδρών, συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών 50 χιλιάδων άνδρών τών εύρισκομένων εiς τήν 
Γερμανικήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν. Συμφώνως πρός άπό

φασιν τής συνόδου τοϋ 'Ανωτάτου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ τής 

21ης Δεκεμβρίου 1957, πραγματοποιοϋμεν νέαν ελάττωσιν 
τών ενόπλων δυνάμεών μας κατά 300 χιλιάδας άνδρών, πε
ριλαμβανομένων επί πλέον καί 41 χιλιάδων εκ τών στρα
τευμάτων, Ciτινα έδρεύουν εις τήν Γερμανικήν Λαϊκήν Δη

μοκρατίαν καί πλέον τών 17 χιλιάδων στρατιωτών, εύρι
σκομένων εις τήν Οuγγαρίαν. Μήπως τά άπαριθμηθέντα 

αuτά μέτρα δέν άποδεικνύουν τήν φιλειρηνικήν πολιτικήν 

τοϋ σοβιετικοϋ Κράτους; τί άλλα εργα άκόμη περιμένουν 

άπό τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν; Μήπως νομίζουν μερικοί πα

ράγοντες τής Δύσεως δτι οί σοβιετικοί dνθρωποι είναι 

ύποχρεωμένοι νά παραιτηθοϋν τοϋ σοσιαλιστικοϋ συστή

ματος, τών μεγάλων κατακτήσεών των κατά τά ετη ύπάρ

ξεως τοϋ σοβιετικοϋ Κράτους; 'Εάν καί αί δυτικαί χώρα ι 

προέβαινον εις παρομοίας ένεργείας, αύται θά άπετέλουν 

μεγάλην συμβολήν διά τήν άπαρχήν τής καταπαύσεως τοϋ 

"ψυχροϋ πολέμου" καί διά τόν διακανονισμόν τών άλλων 

επιμάχων ζητημάτων, πρός τόν σκοπόν νά προχωρήσωμεν 

πρός ριζικήν λύσιν τοϋ ζητήματος περί ελαττώσεως τών 

ενόπλων δυνάμεων δλων τών χωρών καί εις τόν πλήρη 

άφοπλισμόν. 

»Εiς τό προγενέστερον πρός Ύμaς μήνυμά μου εχω 

ήδη γράψει περί τής μεγάλης σημασίας, τήν όποίαν ήμείς 
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&ποδίδομεν εiς τάς προσωπικάς έπαφάς των ήγετικών κρα

τικών λειτουργών, αί συναντήσεις των όποίων είναι δυνα

τόν νά προπαρασκευάσουν τήν όδόν διά τήν λύσιν τών 

επειγόντων ζητημάτων καί νά συμβάλουν είς τήν έπίτευξιν 

συνεννοήσεως έπί ίiλλων περισσότερον περιπλόκων η 

ανεπαρκώς ώρίμων πρός διακανονισμόν ζητημάτων. 'Η 

ίδια ή ζωή έκδηλουται ύπέρ τής διεξαγωγής διαπραγματεύ

σεων καί συγκεκριμένως έπί aνωτάτου επιπέδου. Νομίζω, 

κύριε πρωθυπουργέ, δτι θά συμφωνήσητε μαζί μου επί του 

δτι εiς τόν κόσμον ώρίμασεν ή ανάγκη δπως συζητηθουν, 

έν i]ρέμφ &τμοσφαίρ~, πέριξ τής τραπέζης τής διασκέψε

ως, μέ συμμετοχήν ήγετικών κρατικών λειτουργών, τά πλέ

ον φλέγοντα προβλήματα τής συγχρόνου έποχής, διά τήν 

προσέγγισιν των θέσεων των δυνάμεων επί των προβλημά

των τούτων. 

»'Η &λήθεια είναι δτι είς τήν Δύσιν ύπάρχουν ώρισμέ

να έπίσημα πρόσωπα, τά όποία προδικάζουν τήν &ποτυχί

αν τής διασκέψεως τών ήγετικών κρατικών λειτουργών , 

πρό τής ένάρξεως τοιαύτης διασκέψεως. 'Αντί τούτου 

προτείνεται δπως συγκληθή διάσκεψις ύπουργών των 

'Εξωτερικών. 'Εν τούτοις, ώς πρός τουτο ανακύπτουν νό

μιμοι φόβοι, οί όποίοι εκφράζονται, ώς καί 'Υμείς γνωρί

ζετε, οχ ι μόνον παρ, ήμών, μήπως οί αντίπαλοι τής διασκέ

ψεως επί επιπέδου aρχηγών των Κυβερνήσεων επιδιώκουν 

νά δημιουργήσουν μόνον επίφασιν προθυμίας διά διαπρα

γματεύσεις, ύπολογίζοντες τήν &παίτησιν των λαών διά 

τήν εiρηνικήν ρύθμισιν τών επιμάχων ζητημάτων; Μήπως 

τυχόν ούτοι επιθυμουν νά aρχίσουν τάς διαπραγματεύσεις 

μετά τής Σοβιετικής ' Ενώσεως μόνον καί μόνον διά νά 

προσπαθήσουν κατά τήν διάσκεψιν των ύπουργών των 

'Εξωτερικών, ίiνευ τής συμμετοχής των πλέον ύπευθύνων 

κρατικών παραγόντων περιβεβλημένων μέ ύψίστας δικαιο

δοσίας, νά καταδικάσουν εiς &ποτυχίαν τήν επιδίωξιν 

συμφωνίας διά τής επιβολής των iδικών των δρων επί του 

έτέρου μέρους καί οϋτω νά &ποπειραθουν νά προσβάλουν 

τήν ίδέαν τής διασκέψεως επί του μάλλον ύψηλου επιπέ

δου; 'Εάν ληφθή ύπ' δψιν ή προκατειλημμένη στάσις με

ρικών εκ των ενδεχομένων μελών τής διασκέψεως τών 

ύπουργών τών 'Εξωτερικών εναντι του ζητήματος των δια

πραγματεύσεων, iσχυριζομένων δτι παρόμοιαι διαπραγμα

τεύσεις δέν θά aποδώσουν τίποτε, τότε θά καταστή κατα

νοητόν διατί ανακύπτουν οί φόβοι . 

))Τήν &προθυμίαν νά διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις μέ 

τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν καί μετά των χωρών αί όποία ι aνή

κουν είς τό Σύμφωνον τής Βαρσοβίας προσπαθουν σπορα

δικώς νά δικαιολογήσουν διά του δτι ή ΕΣΣΔ, μετά τήν 

εξαπόλυσιν τών τεχ,νητών δορυφόρων τής Γής καί &φου 

&πέδειξεν δτι κατέχει διηπειρωτικούς πυραύλους, εξησφά

λισε πλεονεκτικήν θέσιν εν συγκρίσει πρός τάς δυτικάς 

δυνάμεις καί προτίθεται νά χρησιμοποιήση τήν ύπεροχήν 

ταύτην διά νά διεξαγάγη τάς διαπραγματεύdεις aπό "θέσε
ως iσχύος" . Σχετικώς προτείνεται ή εντασις του &νταγωνι

σμου των εξοπλισμών, διά νά κερδίσουν χρόνον καί νά 

φθάσουν τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν καί μόνον τότε νά προ

βουν εiς διαπραγματεύσεις . Τοιουτοτρόπως , δύνανται νά 

σκέπτωνται μόνον ίiνθρωποι, τούς όποίους δέν συγκινεi ή 

τύχη των λαών καί οί όποiοι παίζουν τό παιγνίδι των μεγά

λων μονοπωλίων, αποκομίζουν μυθώδη κέρδη εκ τής παρα

γωγής των εξοπλισμών . 

'Η Σοβιετική 'Ένωσις ούδέποτε εστήριξε τάς μετά 

των ίiλλων Κρατών σχέσεις της επί τής πολιτικής aπό "θέ

σεως iσχύος". 'Η Σοβιετική 'Ένωσις δέν ήτο &δύνατος καί 

τότε δταν πολύ πρό τής εξαπολύσεως των δορυφόρων, μέ 

συνέπειαν ετάσσετο ύπέρ των διαπραγματεύσεων καί δχι 

μόνον επρότεινε συγκεκριμένα μέτρα επί του άφοπλισμου, 

&λλά καί i]λάττωνε, μονομερώς, τάς ενόπλους δυνάμεις 

της. 'Εάν έκάστη πλευρά θά δεχθή νά συμφωνήση διά τήν 

συμμετοχήν της εiς τάς διεθνείς διαπραγματεύσεις, μόνον 

τότε, δταν θά θεωρήση έαυτήν ίσχυροτέραν άπό τούς δια

πραγματευομένους μετ' αύτής, τότε ή στοιχειώδης λογική 

λέγει δτι ό ανταγωνισμός των εξοπλισμών άναποτρέπτως 

θά συνεχίζεται καί αί διαπραγματεύσεις θά άναβάλλωνται 

επ· ίiπειρον. 

»'Έχομεν τήν γνώμην δτι κατά τήν διάρκειαν των προ

σεχών 2-3 μηνών πρέπει νά συγκληθή διάσκεψις τών ήγε
τικών κρατικών λειτουργών των χωρών-μελών τής Βορειο

ατλαντικής Συμμαχίας καί τών Κρατών-μελών τής οργανώ

σεως του Συμφώνου τής Βαρσοβίας ώς καί πολλών χωρών, 

αί όποία ι δέν συμμετέχουν εiς τούς συνασπισμούς τούτους . 

»Συγκεκριμέναι προτάσεις τής σοβιετικής Κυβερνήσε

ως περί συγκλήσεως τοιαύτης διασκέψεως καί περί τών 

ζητημάτων, τά όποiα θά πρέπει, κατά τήν γνώμην μας, νά 

συζητηθουν είς αύτήν, άποστέλλονται Ύμiν συνημμένως . 

»Θεωρουμεν ορθόν, κύριε πρωθυπουργέ, νά συζητήσω

μεν εiς αύτήν τήν διάσκεψιν ζητήματα, επί των όποίων 

είναι δυνατόν νά επιτευχθή συμφωνία επί αμοιβαίως απο

δεκτής βάσεως καί επί τ{j βάσει των aρχών τής εiρηνικής 

συνυπάρξεως, αί όποίαι ετυχον εύρείας διεθνους άναγνω

ρίσεως . 'Εάν, δμως, θέσωμεν ύπό συζήτησιν θέματα επί 

των όποίων, προφανώς, δέν είναι δυνατόν νά επιτευχθή 

συμφωνία, τότε ζήτημα είναι ίiν ή συζήτησις έπί τοιούτων 

ζητημάτων είναι δυνατόν νά &ποβή ώφέλιμος. 'Έχω ύπ' 

δψιν μου π. χ. ζητήματα έπί των όποίων αί διαφωνίαι καθο

ρίζονται aπό τήν διαφοράν τών συστημάτων είς τά σοσια

λιστικά καί τά καπιταλιστικά Κράτη καί aπό τάς διαφό

ρους ίδεολογικάς aπόψεις. 

»Είναι δυνατόν νά προσφέρη τι μία νέα συζήτησις, π. χ., 

του οϋτω καλουμένου "προβλήματος των ανατολικοευρω

παϊκών χωρών"; 'Αναμφιβόλως είναι γνωστόν είς 'Υ μi'iς, 

κύριε πρόεδρε, δτι, δταν οί πολιτικοί μερικών δυτικών 

Κρατών όμιλουν περί του "προβλήματος τών ανατολικο

ευρωπαϊκών χωρών", δέν άποκρύπτουν τήν έχθρότητά των 

πρός τό σοσιαλιστικόν κοινωνικόν καθεστώς είς τάς χώ

ρας ταύτας καί τήν έπιθυμίαν νά ίδουν εiς αύτάς ίiλλα συ

στήματα . Δέν έπιτρέπεται νά μ ή παραδεχθώμεν δτι έκεiνος, 

ό όποίος έπιμένει είς τάς άπόψεις ταύτας, δέν έπιδιώκει τήν 

είρηνικήν συνύπαρξιν, άλλ' ϊσταται έπί των θέσεων πολέ

μου. 

)) ' Αναμφιβόλως, κύριε πρωθυπουργέ, είς τήν 'Ελλάδα, 
ή όποία τόσον σκληρώς εδοκιμάσθη λόγω τής κατοχής τής 

χώρας ύπό των χιτλερικών στρατευμάτων, εκδηλουται ζω

ηρόν ένδιαφέρον διά τήν λύσιν του γερμανικου προβλήμα

τος, κατά τρόπον ό όποiος νά μή έπιτρέψη εiς τό μέλλον 

τήν άναγέννησιν των μιλιταριστικών δυνάμεων τής Γερ

μανίας, αί όποiαι πρό ολίγου &κόμη εφεραν τούς λαούς είς 

τό βάραθρον του πολέμου. Ή Σοβιετική 'Ένωσις είναι 

θιασώτις τής λύσεως του γερμανικου προβλήματος επί φι

λειρηνικών καί δημοκρατικών βάσεων, εχουσα ώς άφετη-
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ρίαν τό άδιαμφισβήτητον γεγονός τfjς ύπάρξεως, κατά τήν 

παρουσαν έπαχήν, δύο κυριάρχων γερμανικών Κρατών μέ 

διάφορον κοινωνικόν καθεστώς. Τό ζήτημα τfjς ενοποιή

σεως τfjς Γερμανίας, είναι ζήτημα, τό δποίον πρέπει νά 

λυθfj μόνον διά τfjς δδου τfjς συμφωνίας των δύο γερμανι

κών Κρατών, καί οόδεμία aλλη δδός διά τήν λύσιν αότου 

ύπάρχει. ' Ως έδηλώσαμεν ijδη, διακείμεθα συμπαθώς πρός 

τάς προτάσεις τfjς Κυβερνήσεως τfjς Γερμανικfjς Λαϊκfjς 

Δημοκρατίας, περί ίδρύσεως Συνομοσπονδίας, ώς πρώτου 

βήματος έπί τfjς δδου τfjς ενοποιήσεως τfjς χώρας. 

» ' Η Σοβιετική 'Ένωσις εχει ώς άφετηρίαν δτι εν έκτων 

σοβαρωτέρων προβλημάτων άποτελεί τό πρόβλημα του 

άφοπλισμου. 'Εν τούτοις, εχοντες ύπ' δ ψι ν δτι αί διαπρα

γματεύσεις, κατά τήν παρουσαν έποχήν, διεκόπησαν καί 

πρός τό παρόν δέν ύφίστανται κατάλληλοι συνθfjκαι διά 

τήν έπανάληψίν των εiς τόν 'Οργανισμόν των 'Ηνωμένων 

'Εθνών, θεωρουμεν δτι ή διάσκεψις των ήγετικών παρα

γόντων των Κρατών, 6πέρ τfjς συγκλήσεως τfjς δποίας 
τάσσεται ή Σοβιετική 'Έvωσις, θά ήτο δυνατόν νά άποβfj 

ώφέλιμος διά τήν ύπόθεσιν τfjς συζητήσεως εστω καί τ{Ον 

πλέον έπειγόντων ζητημάτων του άφοπλισμου, δηλαδή τfjς 

aνευ άναβολfjς καταπαύσεως, τοόλάχιστον διά δύο-τρία 

ετη , των δοκιμών καί ύδρογονικών δπλων, μέ τήν παραί

τησιν τών Κυβερνήσεων τfjς ΕΣΣΔ, τfjς Μ. Βρετανίας καί 

τών ΗΠΑ, άπό τήν χρησιμοποίησιν των δπλων τούτων. 

»Εiς τήν περίπτωσιν, καθ' ijν τά aλλα μέλη τfjς διασκέ

ψεως έκδηλώσουν προθυμίαν πρός συζήτησιν καί λfjψιν 

ριζικών μέτρων έπί του άφοπλισμου, τότε ή Σοβιετική 

'Ένωσις, ώς έπανειλημμένως αϋτη είχε δηλώσει καί δηλώ

νει, είναι ετοίμη νά μετάσχη τfjς συζητήσεως καί νά κατα

βάλη πάσαν προσπάθειαν πρός έπίλυσιν των ζητημάτων 

τούτων εiς τήν διάσκεψιν. Εiς τήν διάσκεψιν ταύτην θά 

επρεπε, κατά τήν γνώμην ήμών, νά συζητηθfj, έπίσης, καί 

τό ζήτημα τfjς έλαττώσεως των ξένων στρατευμάτων έπί 

του έδάφους των Κρατών-μελών τfjς Βορειοαντλαντικfjς 

Συμμαχίας καί του Συμφώνου τfjς Βαρσοβίας, διά νά προε

τοιμασθfj τό εδαφος διά τήν πλήρη άπομάκρυνσιν των 

στρατευμάτων τούτων, μετά ταυτοχρόνου καταργήσεως 

τών ξένων στρατιωτικών βάσεων, κατά τό επόμενον στάδι

ον των διαπραγματεύσεων. 'Έπρεπεν, έπίσης, νά συζητη

θουν τά εξfjς ζητήματα: Σύναψις συμφώνου περί μή έπιθέ

σεως μεταξύ των Κρατών-μελών τfjς Βορειοατλαντικfjς 

Συμμαχίας καί του Συμφώνου τfjς Βαρσοβίας η σύναψις 

δμοίων διμερών συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερομένων 

Κυβερνήσεων- άναζήτησις τρόπων χαλαρώσεως τfjς έντά

σεως εiς τήν περιοχήν τfjς 'Εγγύς καί τfjς Μέσης ' Ανατο

λfjς λfjψις καί έφαρμογή παντός δυνατου μέτρου διά τήν 

διεύρυνσιν των διεθνών έμπορικών σχέσεων καί ώρισμένα 

aλλα ζητήματα. 

»Νομίζω δτι θά συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε πρωθυ

πουργέ, έπί του δτι ή λfjψις δμοφώνων άποφάσεων έπί των 

πλέον έπικαίρων, ώρίμων πρός λύσιν ζητημάτων, θά προω

θουσε σημαντικώς τό θέμα τfjς χαλαρώσεως τfjς διεθνους 

έντάσεως καί θά άπέβαινε πρός δφελος δλων των Κρατών, 

συμπεριλαμβανομένης καί τfjς 'Ελλάδος. 

»Κατά τήν γνώμην τfjς σοβιετικfjς Κυβερνήσεως, εiς 

τήν διάσκεψιν θά ήτο δυνατόν, /;πίσης, νά άνταλλαγουν 

γνώμαι καί έπί aλλων σπουδαίων διεθνών προβλημάτων ώς 

καί /;πί τfjς σειράς /;ξετάσεώς των. 

»'Όσον άφορα τήν σύνθεσιν των μελών τfjς διασκέψε

ως, αί άντιλήψεις μας έπί του ζητήματος τούτου έκφράζον

ται εiς τάς προτάσεις τfjς σοβιετικfjς Κυβερνήσεως. 'Υπο

θέτομεν δτι, /;άν αί Κυβερνήσεις έκδηλώσουν πραγματική ν 

έπιθυμίαν νά διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις των ήγετικών 

κρατικών λειτουργών, τότε, μάλλον δέν θά είναι δύσκολον 

νά συμφωνήσωμεν έπί τfjς συνθέσεως τfjς διασκέψεως καί 

έπί aλλων ζητημάτων, συνδεομένων μέ τήν διεξαγωγή ναό

τfjς. 

»' Επιτρέψατε, κύριε πρωθυπουργέ, νά έκφράσω τήν έλ

πίδα δτι ή Κυβέρνησις τfjς 'Ελλάδος θά έξετάση μετά πά

σης σοβαρότητος τάς προτάσεις τfjς σοβιετικfjς Κυβερνή

σεως, τάς δποίας άποστέλλω 'Υμίν συνημμένως, καί θά 

λάβη θετικήν στάσιν εναντι των προτάσεων τούτων». 

Στήν επιστολή τοu Νικολάι Μπουλγκάνιν &πάν

τησε ό Κ. Καραμανλής μέ επιστολή πού επέδωσε ό 

ύπουργός Προεδρίας στόν επιτετραμμένο τής Σοβιε
τικής ' Ενώσεως. 'Η &πάντηση τοu 'Έλληνα πρωθυ

πουργοu, μέ ήμερομηνία 5 Φεβρουαρίου, άναφέρεται 
δχι μόνο στήν πρόσφατη άλλά καί στήν άμέσως 

προγενέστερη επιστολή του Σοβιετικοu ήγέτη : 

«Κύριε πρόεδρε, 

«Αί έπιστολαί, τάς δποίας ή ύμετέρα 'Εξοχότης 

εύηρεστήθη νά μού άπευθύνη τήν 13ην Δεκεμβρίου 

π.ε. καί τήν 8ην 'Ιανουαρίου έ.ε. , έφείλκυσαν δλη 

τήν προσοχήν τής Β. Κυβερνήσεως καί έμού καί 

ετυχον τής μάλλον έπισταμένης μελέτης. 

»'Εν πρώτοις, θέλω νά σάς διαβεβαιώσω δτι ή Β. 

Κυβέρνησις καί έγώ συμμεριζόμεθα άπολύτως τάς 

aνησυχίας τάς δποίας σάς έμπνέει ή παρούσα έξέλι

ξις τής διεθνούς καταστάσεως καί συμφωνούμεν έπί 

τής άνάγκης δπως αναζητηθούν τά μέσα έδρα ιώσεως 

τής εiρήνης τού κόσμου καί aποτροπής τών κινδύ

νων, οί'τινες τήν aπειλούν. Δέν πιστεύω δτι θά μοu 

εlναι δυσχερές νά πείσω τήν ύμετέραν ·Εξοχότητα 

καί τήν Κυβέρνησιν τής Σοβιετικής 'Ενώσεως δτι ή 

·Ελλάς εlναι βαθύτατα προσηλωμένη εiς τήν εiρή

νην καί δτι ούδέποτε θά έδέχετο νά γίνη άμέσως η 

έμμέσως συνεργός εiς οίανδήποτε έπιθετικήν ένέρ

γειαν. Πράγματι, κύριε πρόεδρε, ή ·Ελλάς έδοκίμα

σε τήν φρίκην τού πολέμου περισσότερον ί'σως οί

ασδήποτε aλλης χώρας. Ό έλληνικός λαός ύπέστη 

δλα τά δεινά μιάς πολυπλεύρου άδίκου έπιθέσεως καί 

μιάς μακράς έχθρικής κατοχής. Τά δεινά ταύτα τά 

έπηύξησε καί τά παρέτεινεν Ξνας aλλος χειρότερος 

πόλεμος, διαδεχθείς τόν πρώτον έπί τρία στυγνά ετη 

έπί τού δηωμένου καί αίματοβαφοuς έθνικού έδά

φους. Δέν εlναι λοιπόν ή ·Ελλάς, ή μόλις άνοικοδο

μήσασα τά έρείπια καί θεραπεύσασα τά τραύματά 

της, fίτις θά τlδύνατο νά ιiντιμετωπίση aνευ άπα

στροφής μελλοντικόν πόλεμον, δ δποίος έπί πλέον 

θά προεκάλει τήν έξαπόλυσιν ιiφαντάστων κατα

στρεπτικών δυνάμεων. 

»'Ενώ, δμως, είναι βέβαιον δτι ή μεγίστη πλειο-
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ψηφία τών λαών καί τών Κυβερνήσεων τού κόσμου 

συμμερίζεται τάς aπόψεις μας επί τού ώς άνω βασι

κού σημείου, είναι επίσης δυστυχώς aναμφισβήτη

τον δτι ή επικρατούσα μεταξύ τών Κρατών καχυπο

ψία οι5χί μόνον δέν επέτρεψε τήν ποθητή ν χαλάρω

σι v τής διεθνούς εντάσεως, aλλά καί aπειλεί, άν πε
ραιτέρω συνεχισθή, νά καταλήξη εlς τραγικήν διά 

τήν εlρήνην παρεξήγησιν. 

»Πιστεύω δτι τό καθήκον μου τόσον aπέναντι 

ύμών, κύριε πρόεδρε, δσον καί aπέναντι τού έλληνι

κοv λαού είναι νά σiiς εκφράσω εlλικρινώς τάς σκέ

ψεις μου επί ώρισμένων βασικών σημείων τών επι

στολών, τάς όποίας ει5ηρεστήθητε νά μοv aπευθύνη

τε, καί τά όποία, κατά τήν γνώμην μου, δέν ύποβοη

θοvν τήν διάλυσιν τής επικρατούσης μεταξύ 'Α να

τολής καί Δύσεως παρανοήσεως. Σiiς παρακαλώ νά 

πιστεύσητε δτι ή τοιαύτη aνυπόκριτος εκθεσις τών 

εν προκειμένφ συλλογισμών μου aποβλέπει aπο

κλειστικώς εlς τήν επίτευξιν καλυτέρας έκατέρωθεν 

κατανοήσεως. 

»Οϋτω, παρά τάς συνεχείς περί τού aντιθέτου δι

αβεβαιώσεις άπάντων τών μελών τής 'Α τλαντικής 

Συμμαχίας, διαπιστώνω δτι επιμένετε, κ. πρόεδρε, νά 

aποδίδετε επιθετικάς προθέσεις εlς τήν aποκλειστι

κώς άμυντικήν οργάνωσίν μας. Τούτο είναι τοσούτφ 

μάλλον aβάσιμον, καθ, δσον επιθετικός πόλεμος εί

ναι οι5χί μόνον aπεχθής εlς τήν συνείδησιν δημο

κρατικών εθνών, aλλά καί φύσει aδύνατος εlς χώρας, 

δπου ό λαός aποφασίζει ελευθέρως περί τών τυχών 

τού ΙJθνους καί δπου τό πολίτευμα επιβάλλει περί

πλοκον καί οι5σιαστικήν συμμετοχήν τών aντιπρο

σώπων τού λαού εlς πiiσαν τοιαύτην aπόφασιν, εκ 

τής όποίας, καί εάν aκόμη ήτα νοητή ή ύπό τάς ώς 

άνω συνθήκας λήψις αι5τής, θά ΙJλειπε κατ' aνάγκην 

τό aπαραίτητον δι , εναν aτομικόν πόλεμον στοιχεί
ον τού αlφνιδιασμοv. Γράφετε, επίσης, δτι οί 'Αμε

ρικανοί στρατιωτικοί επιδιώκουν ύστεροβούλως νά 

εγκαταστήσουν επιθετικάς βάσεις επί τών εδαφών 

τών συμμάχων των - περιλαμβανομένης καί τής 

·Ελλάδος - μακράν τών ζωτικών κέντρων τών 

Ήνωμένων Πολιτειών. Χωρίς νά ΙJχω aνάγκην νά 

γίνω συνήγορος τών Ήνωμένων Πολιτειών, θά μοv 

επιτρέψητε νά εκφράσω τόν φόβον δτι παρερμηνεύε

τε τάς σχέσεις αι5τών καί τών συμμάχων των. Αί 

aποφάσεις, αϊ τι νες ελήφθησαν εlς τήν διάσκεψι ν τών 

Παρισίων διά τήν ενίσχυσιν τής aμυντικής ίκανότη

τος τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας, ελήφθησαν ελευθέ

ρως καί aφορούν, δοθείσης τής εν τfj ήπείρφ μας 

διαμορφωθείσης καταστάσεως, aμέσως μέν τήν άμυ

ναν τής Δυτικής Ει5ρώπης, εμμέσως δέ τήν άμυναν 

τών Ήνωμένων Πολιτειών. 'Άλλωστε, πρό τριμή

νου αί σοβιετικαί aρχαί aνήγγειλαν επισήμως δ τι ή 

Σοβιετική 'Ένωσις διαθέτει ifδη όπλισμόν δυνάμε

νον νά βάλη καθ ' οίουδήποτε στόχου εντός τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. 

»Τονίζετε επίσης, κ. πρόεδρε, τόν κίνδυνον aντι

ποίνων εlς τόν όποίον εκτίθεται ή 'Ελλάς, καθ' ifν 

περίπτωσιν ifθελε δεχθή εγκατάστασιν συμμαχικών 

πυρηνικών βάσεων επί τού εδάφους της. Καθώς δμως 

σiiς ε δήλωσα προηγουμένως, ή 'Ελλάς δέν πρόκει

ται ποτέ νά μετάσχη οίουδήποτε επιθετικού πολέμου. 

Τούτου δοθέντος, ή χώρα μας δέν ΙJχει λόγους νά 

φοβήται περίπτωσιν aντιποίνων. Κατά συνέπειαν, πii

σα προφύλαξις, ifν λαμβάνει if θά λάβη τυχόν if Έλ
λάς aπό aπόψεως εξοπλισμού, οι5δένα άλλον σκοπόν 

επιδιώκει εlμή τήν εξασφάλισιν τής aμύνης τής χώ

ρας. Ύπό τό aνωτέρω πνεύμα, ή έλληνική Κυβέρ

νησης είναι ήναγκασμένη νά κρίνη πiiν συναφές θέ

μα, ώς τυγχάνει καί τό τής εγκαταστάσεως συμμαχι

κών βάσεων επί τού εθνικού μας εδάφους. 

;;Νομίζω δτι δέν ΙJχω aνάγκην νά σiiς διαβεβαιώ

σω δτι, εάν επέλθη διεθνής συμφωνία, θά καθίστατο 

περιττή οίαδήποτε συζήτησις περί εγκαταστάσεως 
aτομικού όπλισμοv επί τού εδάφους μας. 

;; 'Αναφέρετε εlς τήν πρώτην επιστολήν σας, κύ
ριε πρόεδρε, δτι, ίΎα εξασφαλισθή ή γενική εlρήνη, 

πρέπει άπαντες νά σεβασθούν aπολύτως τό παρόν 

διεθνές καθεστώς, περιλαμβάνον Κράτη aτινα aπο

καλείτε καπιταλιστικά καί σοσιαλιστικά, καί νά κα

ταδικάσουν πiiσαν προσπάθειαν μετατροπής τού 

status quo if τών ύφισταμένων συνόρων. 'Εάν ή πα

ρατήρησίς σας aφoρii ενδεχομένην προσπάθειαν βι

αίας τροποποιήσεως τών ύπαρχόντων συνόρων καί 

τού status quo, μέ _εύρίσκει εντελώς σύμφωνον. Ή 
έλληνική Κυβέρνησις, δμως, φρονεί δτι θά ΙJπρεπε 

ταυτοχρόνως καί επίσης κατηγορηματικώς νά κατα

δικασθή καί ή άσκησις βίας πρός διατήρησιν τού 

status quo παρά τήν θέλησιν τών ενδιαφερομένων 
λαών. ·Η ·Ελλάς, δπως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, 

τυγχάνει πιστή οπαδός τής aρχής τής αι5τοδιαθέσεως 

τών λαών. 

;; 'Εν συνεχείςι, μέ διαβεβαιώνετε, κύριε πρόεδρε, 
δτι ό aφοπλισμός θά aπετέλει σημαντικόν βήμα εlς 

τήν όδόν τής εμπεδώσεως καί εμπιστοσύνης καί τής 

εlρήνης τού κόσμου. 'Επί τού σημείου αι5τοv, ώς καί 

επί τής aνάγκης τής πραγματοποιήσεως τού aφοπλι

σμού, αί επιστολαί σας εύρίσκουν aπολύτως συμφώ

νους τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί εμέ. Θέλω μά

λιστα νά προσθέσω δτι, κατά τήν γνώμην μου, τό 

μόνον ύγιές καί σταθερό ν θεμέλιον τής εlρήνης είναι 

ό aφοπλισμός ύπό τάς aπαραιτήτους προϋποθέσεις 

είλικρινείας καί aποτελεσματικού ελέγχου. Τό ζωτι

κόν τής aνθρωπότητας συμφέρον επιβάλλει καταφα

νώς δπως συνεχισθή ή προσπάθεια συνεννοήσεως 

επί τού aφοπλισμού. Ή έλληνική Κυβέρνησις ελπί

ζει δτι ή Κυβέρνησις τής Σοβιετικής Ένώσεως θά 

πεισθή δτι αί προτάσεις, αϊτινες ενεκρίθησαν προ

σφάτως ύπό τής μεγάλης πλειοψηφίας τών μελών τού 
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ΟΗΕ, άποτελούν πρακτικήν βάσιν συνεννοήσεως. 

Άλλά καί πάσα όποθενδήποτε εiσήγησις τείνουσα 

νά συμβιβάση κατά τρόπον εποικοδομητικόν τάς δι

ϊσταμένας περί άφοπλισμού άπόψεις, θά τύχη τής εύ

μενεστάτης μελέτης τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»Πάντως ή έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι αί 

προτάσεις τής Υ.Ε. περί παραιτήσεως άπό τής χρη

σιμοποιήσεως πυρηνικών δπλων καί καταπαύσεως 

δοκιμών παντός νέου δπλου τοιούτου είδους, δέν θά 

ήδύναντο νά άποβούν εποικοδομητικαί, εiμή ύπό τήν 

προϋπόθεσι ν εγκαθιδρύσεως άποτελεσματικού συ

στήματος ελέγχου καί εποπτείας καί εν συναρτήσει 

πρός τήν επίλυσιν τών βασικών προβλημάτων τοί} 

άφοπλισμού. Εiς τήν επιστολήν τής Υ. Ε. άπό 9ης 

'Ιανουαρίου, είδαν μέ ίκανοποίησιν δτι τό ώς aνω 

θέμα τού συστήματος ελέγχου καί εποπτείας άπα

σχολεί επίσης τήν σοβιετική ν Κυβέρνησιν. Εϋχομαι 

δ πως ή έκατέρωθεν άναγνώρισις τής άνάγκης ταύτης 

όδηγιjση εiς σχετικήν συμφωνίαν. 

»'Όσον άφορά τό Σύμφωνον μ ή επιθέσεως, τού 

όποίου συνιστάτε τήν σύναψιν, πιστεύω δτι ή πρα

κτική άξία αύτού θά §δει νά εκτιμηθή εν δψει τού 

γεγονότος δ τι ό Χάρτης τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

άποτελεί ήδη βασικόν καί οiκουμενικόν σύμφωνον 

μ ή επιθέσεως. 'Εάν, ώς φαίνεται, δέν ύπάρχη εμπι

στοσύνη εiς τήν ήδη ύπό τών μελών τού ΟΗΕ άνα

ληφθείσαν ύποχρέωσιν νά σεβασθούν τόν Χάρτην, 

τίθεται τό ερώτημα κατά πόσον θά §δει νά §χη βαρύ

τητα ή ύπό τών iδίων Κρατών άνάληψις τής αύτής 

ύποχρεώσεως δυνάμει ένός aλλου συμφώνου μή επι

θέσεως. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι τό προέχον 

εν προκειμένφ θέμα θά ήτο ή ούσιαστική ενίσχυσις 

τού ΟΗΕ, παρέχοντος ήδη τά πλαίσια τοιούτου Ο·i

κουμενικού συστήματος συλλογικής άσφαλείας. 

Ά νεξαρτήτως δμως αύτού, ή έλληνική Κυβέρνησις 

ούδεμίαν άντίρρησιν θά είχεν δπως μελετήση τήν 

πρότασιν συνάψεως τοιούτου συμφώνου μή επιθέσε

ως εάν καί τά ύπόλοιπα μέλη τού ΝΑ ΤΟ εθεώρουν 

τούτο ιδφέλιμον. Πιστεύω δμως δτι, ί'να §χη εννοιαν 

μία τοιαύτη προσπάθεια, θά §πρεπε νά προταχθή ταύ

της ή επίλυσις τών σημαντικωτέρων καί συγκεκριμέ

νως τού προβλήματος τού άφοπλισμού. 

»'Ανάλογοι τυγχάνουν αί άπόψεις τής έλλ ηνικής 

Κυβερνήσεως καί εμού επί τού θέματος τής άπαγορεύ

σεως εγκαταστάdεως καί κατασκευής άτομικού όπλι
σμού εiς ώρισμένην περιοχήν τής Κεντρικής Εύρώ

πης. Δεδομένου τού βεληνεκούς τών συγχρόνων 

δπλων, δπερ κατά πολύ ύπερβαίνει τό πλάτος τής εν 

λόγφ ζώνης, δύναται νά τεθή σοβαρώς εν άμφιβόλφ 

ή χρησιμότης τού μέτρου αύτού. Κατά συνέπειαν, κ. 

πρόεδρε, ή 'Ελλάς θεωρεί δτι ή περί ής πρόκειται 

πρότασις θά §δει νά μελετηθή εν συναρτήσει πρός τό 

γενικόν πρόβλημα τού άφοπλισμού καί τήν επίλυσιν 

τών πολιτικών προβλημάτων τής περιοχής. 

»'Όσον άφορά τά Κράτη τής 'Εγγύς καί Μέσης 

Ά νατολής, ή Έλλάςοιατηρεί μετ' αύτών, καί άνέ

καθεν διετήρει, τάς φιλικωτέρας δυνατάς σχέσεις. 

Ώς εκ τούτου ή έλληνική Κυβέρνησις θά ήτο πρό

θυμος νά συμβάλη εiς οίανδήποτε προσπάθειαν, ήτις 

θά άπέβλεπεν εiς τήν διαφύλαξιν τής εiρήνης εiς τήν 

περιοχήν αύτήν καί εiς τήν περιφρούρησιν τής άνε

ξαρτησίας τών χωρών της. 

»Εiς τήν επιστολή ν σας τής 13ης Δεκεμβρίου π. ε. 

μνημονεύετε καί τήν χρησιμότητα τού ρόλου τής 

'Ελλάδος διά τήν έδραίωσιν τής εiρήνης εν τοίς 

Βαλκανίοις. 'Η 'Ελλάς άπέδειξεν ήδη εμπράκτως 

εiς τόν iδιαίτερον αύτόν χώραν τήν διάθεσίν της νά 

συμβάλη εiς τήν χαλάρωσιν τής διεθνούς εντάσεως 

καί τήν άποκατάστασιν σχέσεων καλής γειτονίας. 

'Εάν αί5τη δέν εμφανίζεται όλοκληρωμένη, τούτο, 

. δ πως γνωρίζετε, ούδόλως οφείλεται εiς άπροθυμίαν ή 
παράλειψίν τινα τής 'Ελλάδος. 

»Σάς παρακαλώ νά πιστεύσητε δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις καί ό έλληνικός λαός συμμερίζονται 

πλήρως τήν γνώμην τής Υ.Ε. καί τής Κυβερνήσεως 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, καθ' ή ν θά §δει νά άναζη

τηθούν διά κοινής συμφωνίας τών δύο παρατάξεων 

τά κατάλληλα μέσα διά τήν βαθμιαίαν ί5φεσιν τής 

παρούσης διεθνούς εντάσεως. Τοιουτοτρόπως καί μό

νον θά ήδύνατο νά επιτευχθή προοδευτικώς ή δημι

ουργία κλίματος κατανοήσεως καί εμπιστοσύνης 

άπαραιτήτου διά τήν στερέωσιν τής εiρήνης τού κό

σμου εν τφ πλαισίφ τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύ

νης. Ή έλληνική Κυβέρνησις δέν λησμονεί τάς ελ

πίδας, αί'τινες εφώτισαν πρός στιγμήν τόν διεθνή 

όρίζοντα κατά τήν συνδιάσκεψιν τής Γενεύης, iδίg 

δταν συνωμολογήθη ή συνθήκη εiρήνης μετά τής 

Αύστρίας καί εθεωρήθη ώς επικειμένη ή ίκανοποιη

τική επίλυσις καί τού γερμανικού προβλήματος, 

δπερ παρεμποδίζει εiσέτι τήν άποκατάστασιν δικαί

ας καί ύγιούς τάξεως εiς τό κέντρον τής Εύρώπης. 

Πάντως, χωρίς νά παραγνωρίζω τήν άγαθήν επιρρο

ή ν, fίν ήδύνατο νά §χη επί τής διεθνούς καταστάσεως 

ή άνάπτυξις τών εμπορικών άνταλλαγών καί τών 

επιστημονικών, τεχνικών καί μορφωτικών σχέσεων, 

οφείλω νά επαναλάβω δτι πρωταρχική προϋπόθεσις 

διά τή"ν επίτευξιν τής επιδιωκομένης διεθνούς ύφέ
σεως είναι, κατά τήν γνώμη ν τής έλληνικής Κυβερνή

σεως καί εμού, ή λύσις τού βασικού προβλήματος 

τού άφοπλισμού. Θέλω νά πιστεύσητε δτι ή 'Ελλάς 

θά άφιερώση δλας τάς δυνάμεις αύτής εiς τήν προώ

θησιν οίασδήποτε εΙλικρινούς πρωτοβουλίας καί 

προσπαθείας, αί'τινες κατά τήν κρίσιν αύτής καί τών 

συμμάχων της, θά ήδύναντο νά συμβάλουν εiς τόν ώς 

aνω σκοπόν. 

»'Η πρότασις τής Υ. Ε. περί συνδιασκέψεως εiς 

επίπεδον πρωθυπουργών εύρίσκει τήν έλληνικήν 
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Κυβέρνησιν κατ' άρχήν σύμφωνον. Φρονουμεν δμως 

δτι θά έδει νά προηyηθή ταύτης ή άπαραίτητος προ

παρασκευή. 'Αγόμεθα είς τήν aποψιν ταύτη ν έκ τής 

πεποιθήσεως δτι δέον νά έξασφαλισθουν, δι ' έπιμε
λους προεργασίας, αί προϋποθέσεις έπιτυχίας τής 

έπί άνωτάτου έπιπέδου διασκέψεως. 'Η έκ τής έλ

λείψεως τών προϋποθέσεων τούτων τυχόν άποτυχία 

αύτής θά εlχεν ώς άποτέλεσμα αvξησιν τής άπογοη

τεύσεως καί τής δυσπιστίας. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις καί ό έλληνικός λαός 

έλαβαν γνώσιν μετ' ίδιαιτέρας ίκανοποιήσεως τών 

φιλικών αίσθημάτων τά όποία εύηρεστήθητε νά έκ

φράσητε έναντι τής 'Ελλάδος έκ μέρους τijς Κυβερ

νήσεως καί του λαου τής Σοβιετικής 'Ενώσεως ώς 

καί τής μνείας fίν ποιείσθε τών πατροπαραδότων δε

σμών μεταξύ τών δύο χωρών. Πράγματι, ή φιλία με

ταξύ του ρωσικου καί του έλληνικου λαου εlναι πα

λαιοτάτη καί αύθόρμητος εlμαι δέ εύτυχής νά διαπι

στώσω καί έγώ δτι έπέζησεν αϋτη διαφόρων όδυνη

ρών διά τήν 'Ελλάδα γεγονότων, τά όποία έσημειώ

θησαν τόσον κατά τόν τελευταίον πόλεμον δσον καί 

κατά τήν έπακολουθήσασαν τήν λήξιν αύτου περίο

δον. Πάντως, έάν ή Σοβιετική 'Ένωσις άναγνωρίζη, 

ώς φιλοφρόνως άναφέρετε, τήν συμβολήν του έλλη

νικου πνεύματος είς τόν παγκόσμιον πολιτισμόν, ή 

'Ελλάς ούδόλως ύποτιμa τήν προσφορά ν τής σοβιε

τικής διανοήσεως είς τά Γράμματα, τάς τέχνας καί 

τάς 'Επιστήμας. Αί τελευταίαι καταπληκτικαί έπιτεύ

ξεις τής σοβιετικής τεχνικής έκίνησαν τόν θαυμα

σμόν τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί του έλληνικου 

λαου. Αί διαθέσεις τάςόποίας έκφράζει ή Υ.Ε. διά τήν 

περαιτέρω άνάπτυξιν τών μορφωτικών, πνευματικών, 

έμrcορικών, οίκονοjιικών καί τεχνικών σχέσεων μετα
ξύ τών δύο χωρών άνταποκρίνονται πλήρως πρός τάς 

έπιδιώξεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»Πιστεύσατε, κ. πρωθυπουργέ, δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις, έκπροσωπουσα λαόν κατ' έξοχήν φι

λειρηνικόν, δέν θά παύση άφιερώνουσα άπάσας τάς 

δυνάμεις της είς τόν σκοπόν τής έδρα ιώσεως τής εί

ρήνης έν τφ πλαισίφ τών άρχών του Καταστατικου 

Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών)). 

Δέκα χρόνια άργότερα, στίς πρόχειρες βιογραφι

κές του σημειώσεις, δ Κ. Καραμανλής θά άναφερθεί 

στήν παρουσία του κατά τή σύνοδο τοϋ ΝΑ ΤΟ, σέ 

συσχετισμό τόσο μέ τήν προάσπιση των έθνικών θέ

σεων δσο καί μέ τήν τοποθέτηση άπέναντι στήν έπι

στολή τοϋ σοβιετικοϋ πρωθυπουργοϋ, πού έπιδόθηκε 

στούς δυτικούς συμμάχους στίς 14 Δεκεμβρίου : 

«Τό 1957, τήν ϋφεσιν τήν όποίαν εlχε προκαλέσει 
ή συνάντησις τών τεσσάρων μεγάλων έν ΓενεύΊJ, τήν 

διεδέχθη δ ψυχρός πόλεμος. Οvτος περί τό τέλος του 

έτους έφθασε είς τό άποκορύφωμά του συνεπείg δύο 

γεγονότων. Πρώτον, τήν π ρότα σι ν τών 'Αμερικανών 

δπως έγκαταστήσουν είς τήν Εύρώπην βάσεις έκτο

ξεύσεως πυραύλων, ή όποία προεκάλεσε τάς βιαίας 

άντιδράσεις τής Ρωσίας. Καί δεύτερον, ή έκτόξευσις 

του πρώτου δορυφόρου Σπούτνικ, ή όποία προεκά

λεσεν πανικόν είς τήν Δύσιν. 

)) 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς συνεκλήθη είς Παρι
σίους τήν 12ην Δεκεμβρίου ή διάσκεψις τών πρωθυ

πουργών του ΝΑ ΤΟ. Δύο ήμέρας μετά τήν aφιξίν 

μου είς τό Παρίσι, έλάμβανα έπιστολήν του πρωθυ

πουργου τής Ρωσίας κ. Μπουλγκάνιν, διά τής όποίας 

έν μέσφ προτάσεων καί άπειλών συνίστα είς τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν δπως άποκρούση τήν έγκατά

στασιν βάσεων έπί του έδάφους της. Παρομοίας έπι

στολάς εlχεν άπευθύνει δ Ρώσος πρωθυπουργός καί 

εlς τάς aλλας Κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ. Ή άντίδρα

σις τής Ρωσίας έπί του θέματος αύτου ύπήρξεν έντο

νος, άλλά καί δικαιολογημένη. 'Η έγκατάστασις τών 

βάσεων αύτών δημιουργουσε άσφυκτικήν κατάστα

σιν διά τήν Ρωσίαν καί έδιδε τεραστίαν ύπεροχήν είς 

τήν 'Αμερική ν, δεδομένου δτι δέν εlχον άνακαλυφθή 

τότε άκόμη τά διηπειρωτικά βλήματα, τά όποία πε

ριώρισαν, έάν δέν έξεμηδένισαν, τήν σημασίαν τής 

βάσεως πυραύλων μέσου βεληνεκους. τΗτο τόση ή 

άνησυχία τής Ρωσίας ώστε νά προτείνη δ Μπουλγκά

νιν διά τής έπιστολής του: α. Σύμφωνον μή έπιθέσε

ως μεταξύ ΝΑ ΤΟ καί συμφώνου Βαρσοβίας, β. Διά

σκεψιν έπί ύψηλου έπιπέδου τών καπιταλιστικών καί 

σοσιαλιστικών χωρών καί γ. Τήν κατάπαυσιν τών 

πυρηνικών δοκιμών. 

)) Ή 'Ελλάς ήτο πάντοτε είλικρινώς άφοσιωμένη 
εlς τό ΝΑ ΤΟ, δεδομένου δτι λόγω τής γεωγραφικής 

της θέσεως, χρειάζεται περισσότερον παντός aλλου 

τήν συμμαχικήν άσπίδα. Δέν εlχε δμως λόγους νά 

προκαλή τήν Ρωσίαν, ή όποία ήδύνατο, λόγω κdί 

πάλιν τής γεωγραφικής της θέσεως, νά τής δημιουρ

γήση άνά πάσαν στιγμήν προβλήματα. Τήν έποχήν 

έκείνην, έξ aλλου, συνεπείg του Κυπριακου, τών 

άπειλών τής Ρωσίας καί τής έντόνου προπαγάνδας 

του έγχωρίου κομμουνισμου, εlχεν έκδηλωθή μία ζω

ηρ(i άντίδρασις κατά τής έγκαταστάσεως βάσεων έπί 

έλληνικου έδάφους. 

)>'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή θέσις τής Κυβερνή

σεώς μου ήτο δυσχερής καί διά νά έξέλθω άπό τήν 

δυσχέρειαν αύτήν, χωρίς δμως νά άποκρούσω κατά 

βάσιν τήν πρότασιν τήν όποίαν έθεώρουν χρήσιμον 

διά τόν έλεύθερον κόσμον καί συνεπώς καί διά τήν 

χώραν μου, έπρότεινα είς τήν διάσκεψιν δπως, διά 

τήν έγκατάστασι ν βάσεων, ίσχύση ή άρχή "τής καθο

λικότητας". Καθολικότης δέ έσήμαινεν ή κατ' άρχήν 

άποδοχή ύφ' δλων τών μελών τής συμμαχίας τής 

έγκαταστάσεως βάσεων πυραύλων μέ διακριτικήν 

έξουσίαν τής στρατιωτικής έξουσίας νά έπιλέξη έν 

συνεχείg τάς χώρας έκείνας, αί όποίαι διά λόγους 

στρατιωτικούς προσεφέροντο καλύτερον πρός τουτο. 
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;; 'Η πρότασίς μου, στηριζομένη έπί λογικής καί 
ήθικής βάσεως, συνεζητήθη εύρύτατα καί έτυχε εύ

μενούς ύποδοχής άπό δλα τά μέλη πλήν τών σκανδι

ναβών, οί όποίοι διετύπωσαν έπιφυλάξεις. 

;;Κατά τήν διάρκειαν τής διασκέψεως είχα τήν 

εύκαιρίαν νά έπικοινωνήσω μέ τούς πρωθυπουργούς 

τών διαφόρων χωρών καί νά τούς διαφωτίσω έπί τού 

Κυπριακού, τό όποίον ή το πάντοτε τό ύπ' άριθ. 1 
πρόβλημα πού άντεμετώπιζέν ή 'Ελλάς. Κατ-' εύτυ
χή συγκυρίαν κατά τάς ήμέρας έκείνας, ή Πολιτική 

'Επιτροπή τού ΟΗΕ άπεδέχετο διά πρώτην φοράν 

τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως διά τήν Κύπρον. Τού

το έθεωρήθη μεγάλη νίκη έλληνική καί πλήγμα διά 

τήν Άγγλίαν καί τήν Τουρκίαν, αί όποίαι μάλιστα 

έξεδήλωσαν τήν πρόθεσιν νά φέρουν τό θέμα εiς τήν 

διάσκεψιν τού ΝΑΤΟ, ]ίρfiγμα δμως πού έματαιώθη 

κατόπιν δικών μου έvτόνων άντιδράσεων;;234 • 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Βομβιστικές έκρήξεις σημειώνονται στό χώρο 

των άμερικανικών έγκαταστάσεων του 'Ελληνικοί> 

καί στά κεντρικά γραφεία τής 'Αμερικανικής 'Υπη

ρεσίας Πληροφοριών. 'Ο Κ. Καραμανλής συνέστη

σε νά ληφθοuν αυστηρά μέτρα κατά των ύπευθύνων, 

ένώ ή άξιωματική άντιπολίτευση έξέφρασε τήν άγα

νάκτησή της . 

'Ο πρωθυπουργός, σέ άπάντηση δημοσιογραφι

κής έρωτήσεως, παρατήρησε δτι ό χρόνος έκδηλώ

σεως τών πράξεων αuτών, στίς παραμονές τής Δια

σκέψεως, μαρτυρεί τούς σκοπούς γιά τούς όποίους 

διαπράχθηκαν. 

Οί δράστες, δπως άποδείχτηκε πολλές ήμέρες 

άργότερα, ήταν νεαροί Κύπριοι, μέλη τής 'Εθνικής 

Φοιτητικής 'Ενώσεως Κυπρίων. Στό ένδιάμεσο, έν

τούτοις, διάστημα διατυπώθηκαν ποικίλες ύποθέσεις 

καί σχόλια -δπως τό άκόλουθο χαρακτηριστικό 

άπό τήν έφημερίδα «Progres de Lyon»: 

Οί έκρήξεις άπέβλεπαν στήν Όξυνση τών σχέσεων τής 

'Ελλάδος μέ τούς δυτικούς συμμάχους της, ένώ άκριβώς 

καταβάλλονται προσπάθειες γιά τήν ένίσχυση τής 'Ατ

λαντικής άλληλεγγύης καί έρωτaται άν δέν άποτελοϋν τήν 

άπαρχή δράσεως μέ στόχο τόν έκφοβισμό τής 'Ελλάδος 

καί τόν προσανατολισμό της πρός τόν άνατολικό συνα

σπισμό. 'Εν τούτοις, ή 'Ελλάδα δέν ε{ναι διατεθειμένη νά 

άποδυθεί σέ άνάλογη περιπέτεια καί τοϋτο έγγυaται ή σώ

φρων πολιτική τοϋ Κ. Καραμανλή, δ δποίος κατώρθωσε, 

παρά τόν περισπασμό τοϋ Κυπριακοί>, καί τήν έθνική οι

κονομία τής χώρας νά άναστηλώσει καί τίς άγαθές σχέσεις 

μέ τή δυτική συμμαχία νά διατηρήσει235 • 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, στό πλαίσιο τής πρωθυπουρ

γικής διασκέψεως του ΝΑΤΟ, εχει iδιαίτερη συνάν-

τηση μέ τόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά άπό έπι

θυμία του προέδρου τών ΗΠΑ μέ τή συμμετοχή καί 

τών ύπουργών 'Εξωτερικών των δύο χωρών, Τζών 

Φόστερ Ντάλλες καί Ε. 'Αβέρωφ. Συζητήθηκαν τό 

Κυπριακό, θέματα άναφερόμενα στή Μέση 'Ανατο

λή καί, άκόμη, τά πρακτικά καί οiκονομικά προβλή

ματα πού άντιμετωπίζει ή 'Ελλάδα, στό πλαίσιο τής 

συμμετοχής της στήν 'Ατλαντική Συμμαχία. 

Μετά τή λήξη τής συνομιλίας, ό Κ. Καραμανλής 

δήλωσε: 

«Είμαι λίαν ίκανοποιημένος έκ τής συναντήσεως 

μου. 'Ο πρόεδρος 'Αιζενχάουερ μού είπεν δτι έπιθυ

μεί νά βοηθήση τήν Έλλάδω;. 

Μέ άφορμή τή συνάντηση του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί> μέ τόν 'Αμερικανό πρόεδρο, τό Γαλλικό 

Πρακτορείο μετέδωσε τά έξής: 

Τό Κυπριακό ήτο τό κύριον θέμαυ τό δποίον συνεζητή

θη ύπό τών Καραμανλή καί 'Αιζενχάουερ κατά τήν έπί

σκεψιν πού έπραγματοποίησεν σήμερον τήν πρωίαν ό 

'Έλλην πρωθυπουργός εις τήν κατοικίαν τοϋ ένταϋθα 

'Αμερικανοί> πρεσβευτοϋ, προκειμένου νά συναντηθή μετά 

τοϋ διαμένοντος έκεί προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών. 'Ο Καραμανλής, τόν δποίον συνώδευεν έπίσης καί ό 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών ' Αβέρωφ, έξέθεσεν εις τόν 

'Αμερικανόν πρόεδρον τάς έλληνικάς άπόψεις καί έζήτη

σε δπως δοθή εις τόν λαόν τής Κύπρου τό δικαίωμα τής 

αύτοδιαθέσεως . 'Ως γνωστόν, ό Καραμανλής ί:θιξεν ιδιαιτέ

ρως τό Κυπριακόν εις τόν λόγον τόν δποίον έξεφώνησε εις 

τήν έναρκτήριαν συνεδρίασιν τής διασκέψεως τοϋ ΝΑΤΟ. 

Κατά τήν διάρκειαν τής σημερινής συναντήσεώς των, οί 

δύο πολιτικοί άνδρες προέβησαν, έπίσης, εις εύρείαν έπι

σκόπησιν τοϋ συνόλου τών πολιτικών προβλημάτων, τά 

όποία άποτελοϋν τά θέματα συζητήσεως τής παρούσης δι

ασκέψεως . 

Σύμφωνα μέ εγκυρες δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες πού είχαν προηγηθεί, ό Κ. Καραμανλής, κατά τή 

συνάντησή του μέ τόν 'Αμερικανό πρόεδρο, θά εθετε 

τό πρόβλημα τής βοήθειας πρός τήν 'Ελλάδα -μέ 

τήν έπίδοσιν καί σχετικοί> ύπομνήματος: 

«Εις τό έν λόγφ ύπόμνημα, διά τοϋ δποίου ζητείται ή 

προσωπική έπέμβασις τοϋ προέδρου εις τόν καθορισμόν 

τοϋ ϋψους τής πρός τήν 'Ελλάδα βοηθείας, τονίζεται δτι ή 

σημειουμένη συνεχής μείωσις τοϋ ϋψους τής έξωτερικής 

βοηθείας δημιουργεί κινδύνους διά τήν συναλλαγματικήν 

καί νομισματικήν σταθερότητα τής χώρας, τής όποίας . τό 

ελλειμμα τών έξωτερικών πληρωμών δέν καλύπτεται. Πα

ραλλήλως, τό χαμηλόν έπίπεδον βοηθείας δέν έπιτρέπει τήν 

δημιουργίαν τών προϋποθέσεων πρός άντιμετώπισιν τών 

διαρκώς αύξανομένων στρατιωτικών δαπανών. Συνεπείq 

τούτου ή χώρα άδυνατεί νά προχωρήση εις τήν οικονομι

κήν της άνάπτυξιν, ύποχρεουμένη νά διαθέτη μέγα μέρος 

τών πόρων της διά τόν τομέα τών άμυντικών δαπανών, μέ 

δλους τούς έντεϋθεν οικονομικούς καί κοινωνικούς κινδύ-
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Ή συνάντηση τοv Κ. Καραμανλή μέ τόν πρόεδρο Άιζενχάουερ. 
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νους. ·Ο κ. Καραμανλής καταλήγει ζητών ηυξημένην άμε

ρικανικήν βοήθειαν διά τά προσεχή ετψ236 • 

Στή συνάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τόν πρόε

δρο 'Αιζενχάουερ άναφέρεται άναλυτικά τό άκόλου

θο μνημόνιο: 

«Τήν 18ην Δεκεμβρίου 1957 εις τήν κατοικίαν του 

'Αμερικανοί) εν Γαλλί~ πρεσβευτοu, ό πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως, συνοδευόμενος ύπό του ύπουργοu τών 'Εξωτε

ρικών, Ε. 'Αβέρωφ - Τοσίτσα, επεσκέφθη τόν πρόεδρον 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής, κ. 'Αιζενχάουερ. 

Ή συνομιλία, καθ' ήν παρίστατο καί εΙς σύμβουλος του 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ό όποίος καί έκράτει προχείρους 

gημειώσεις, διήρκεσεν έπί μίαν άκριβώς rοραν, καί διεξή

χθη εις λίαν φιλικόν τόνον. 

»Μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις ή συζήτησις περι

εστράφη έπί ώρισμένων έκ τών θεμάτων, τά όποία είχον 

ηδη άπασχολήσει τό Συμβούλιον τοu ΝΑΤΟ. Εiδικώτερον 

ώς πρός τό θέμα των "βάσεων" ό 'Έλλην πρωθυπουργός 

έπεσήμανεν δτι είχεν είσηγηθή τήν άρχήν τής καθολικό

τητας, διότι, έάν δέν ίσχυεν αϋτη, θά συνηντώντο δυσχέ

ρειαι εις πολλάς χώρας, λόγω του φόβου των άντιποίνων, 

τόν όποίον είχεν ή κοινή γνώμη πολλών χωρών. Κατά τήν 

εκθεσιν τοu θέματος δ κ. Καραμανλής επανειλημμένως 

εφερεν ώς παράδειγμα τήν 'Ελλάδα καί γενικώς έχρησι

μοποίησεν έκφράσεις, αί όποίαι, χωρίς νά μειώνουν τήν 

άποφασιστικότητα τής χώρας διά νά άμυνθή κατά πάσης 

έπιθέσεως, έξήρον τάς δυσχερείας, αί όποίαι είχον όδηγή

σει εις τήν διατύπωσιν των έλληνικών επιφυλάξεων .• ο 
πρόεδρος 'Αιζενχάουερ εδειξε πλήρη κατανόησιν τών άπό

ψεων τούτων. 

»'Εν συνεχεί~ δ πρωθυπουργός κ . Καραμανλής εστρε

ψε τήν συζήτησιν εις τήν Μέσην ' Ανατολήν καί έτόνισεν 
εις τόν πρόεδρον τών ·Ηνωμένων Πολιτειών τούς κινδύ

νους, οί όποίο ι θά ήδύναντο νά προκύψουν έκ τής άμέσου η 

έμμέσου συνδέσεως τών ·Ηνωμένων Πολιτειών μέ τό Σύμ

φωνον τής Βαγδάτης, εξηγήσας δτι, εφ' δσον τοuτο έθεω

ρείτο ύπό τών 'Αράβων ώς Σύμφωνον, τό όποίον διήρεσε 

τόν άραβικόν κόσμον, καί εφ' δσον δλοι έπεθυμοuμεν οί 

άραβικοί λαοί νά εχουν άγαθάς σχέσεις μέ τάς 'Ηνωμένας 

Πολιτείας, ήτο άσύμφορον νά έμφανίζωνται αί • Ηνωμέναι 
Πολιτείαι ώς ευνοοuσαι ώρισμέναζ μόνον άραβικάς χώρας 
η ώς επιθυμοuσαι νά διαιρέσουν τόν άραβικόν κόσμον. 

Τοuτο ήτο άκόμη περισσότερον επικίνδυνον, καθ' δσον ή 

Σοβιετική 'Ένωσις διά μιaς ευφυοuς πολιτικής προσφο

ρών, άνευ άνταλλαγμάτων; καί διά καταλλήλου εκμεταλ

λεύσεως διαφόρων κρισίμων περιστάσεων, είχε κατορθώ

σει νά δημιουργήση εις πολλάς των χωρών τούτων εν αί

σθημα ευγνωμοσύνης πρός τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. 'Ο κ. 

Καραμανλής επεσήμανεν δτι δέν έπρόκειτο περί άναπτύ

ξεως κομμουνιστικών πεποιθήσεων καί δτι τά ποσοστά 

τών κομμουνιστών ήσαν μέχρι τής στιγμής μικρά εις τάς 

χώρας ταύτας, άλλ' δτι ή δημιουργία εις τάς λαϊκάς μάζας 

αισθήματος ευγνωμοσύνης πρός τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν 

περιέκλειε κατ' ουσίαν τούς αυτούς κινδύνους, μέ τήν άνά

πτυξιν του κομμουνισμοu. 

» Ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών συνεφώνησε 
γενικώς πρός τάς άπόψεις ταύτας τοu 'Έλληνος πρωθυ-

πουργοu, άλλ' είπε δτι α{ 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι ηθελον νά 

προστατεύσουν καί νά βοηθήσουν δλους τούς λαούς αυ

τούς καί μέ λύπην εβλεπον δτι αί διαθέσεις των παρεξη

γοuντο άπό πολλούς. 'Απέδωκε τοuτο κατά πολύ εις ίστο

ρικούς λόγους καί δή εις τό αίσθημα τό όποίον είχον οί 

λαοί ούτοι εναντίον τής Δύσεως, ή όποία άλλοτε εκυριάρ

χει έκεί. ·Η ιδέα δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι ηθελον σή

μερον νά καταλάβουν τήν θέσιν τής Δύσεως έν Μέσυ 

'Ανατολij ήτο άπολύτως άνακριβής, διότι αί Ήνωμέναι 

Πολιτείαι ουδεμίαν πρόθεσιν ενεργοu άναμίξεως είχον εις 

τά τής Μέσης 'Ανατολής καί δέν άνεμειγνύοντο έι μή μέ 
τήν πρόθεσιν νά τονώσουν τήν άμυναν αυτής καί νά βοηθή

σουν τούς λαούς διά μίαν καλλιτέραν ζωήν. 

»'Εκ τής έπί τής Μέσης' Ανατολής συζητήσεως ευχε

ρώς δ κ. Καραμανλής εφερε τόν λόγον έπί τοu Κυπριακοu, 

τό όποίον έχαρακτήρισεν ώς εν των προβλημάτων, τά 

όποία έδημιούργουν άναταραχήν εις τήν περιοχήν ταύτην 

τοu κόσμου. Έπεσήμανεν ό 'Έλλην πρωθυπουργός δτι, 

έάν τό θέμα έξέφευγεν άπό τήν τοποθέτησίν του ώς θέματος 

μεταξύ του κυπριακοu λαοu, του κυριώτατα ένδιαφερομέ

νου, εφ' δσον εζήτει τήν ελευθερία ν του, καί τής βρετανι

κής Κυβερνήσεως, έφ' δσον ή 'Αγγλία κατέχει τήν νήσον, 

ήτο δυνατόν καί άλλαι χώραι τής Μέσης 'Ανατολής νά 

επιμείνουν δτι εχουν δικαίωμα νά άναμιχθοuν διά τήν ρύ

θμισιν τοu Κυπριαiωu. Καί ή 'Ελλάς, άκόμη, ή όποία εχει 

πολύ περισσότερα δικαιώματα έκείνων, τά όποία είχεν ή 

Τουρκία, δέν θά επρεπε νά θεωρηθή ώς άμεσώτατα ένδια

φερομένη χώρα διά νά άποφευχθή δ προμνησθείς κίνδυ

νος, δ όποίος θά περιέπλεκε παρά πολύ τό πρόβλημα. 'Η 

Τουρκία είχεν ώρισμένα συμφέροντα ώς πρός τήν Κύπρον, 

άλλά ταuτα ήσαν συγκεκριμένα, περιωρισμένα καί δευτε

ρευούσης ώς πρός τό σύνολον σημασίας καί συνεπώς δέν 

επρεπε νά θεωρήται ώς εχουσα άποφασιστικόν ρόλον διά 

τήν λύσιν του βασικοu θέματος. Τά συμφέροντα ταuτα, τά 

όποία συνίσταντο, κυρίως, εις τήν προστασίαν τής μειονό

τητας, εδει νά καλυφθοuν πλήρως καί ειλικρινώς. 'Η 'Ελ

λάς επίστευεν δτι δέν ή το ήθικόν νά άρνηθή κανείς εις τόν 

κυπριακόν λαόν τό δικαίωμα νά άποφασίση περί τής τύχης 

του κάί επίστευεν δτι καμμία χώρα δέν ήτο δυνατόν νά 

άρνηθή τήν ύποστήριξίν της εις άδελφούς οί όποίοι έζή

τουν τήν ελευθερία ν των. 'Εν τούτοις ή 'Ελλάς επί σειράν 

έτών είχεν άρνηθή τήν ύποστήριξιν ταύτην εις τούς έπιμέ

νοντας Κυπρίους, ϊνα μή διαταράξη τάς σχέσεις της μέ 

τούς συμμάχους της καί παραλλήλως είχε προσπαθήσει νά 

πείση τήν 'Αγγλίαν ϊνα ελθη είς κάποιαν συνεννόησιν καί 

νά δώση κάποιαν ύπόσχεσιν. 'Η άρνησις δμως τής 'Αγ

γλίας ήτο κατηγορηματική καί έξεδηλώθη μάλιστα ενίοτε 

κατά τρόπον σκαιόν καί έξηνάγκασε τήν 'Ελλάδα νά προ

σφύγη εις τά ,'Ηνωμένα 'Έθνη. Οί Κύπριοι, ματαίως άναμέ

νοντες επί σειράν ετών, ηρχιζον νά επαναστατοuν καίου

δεμία άλλη όδός άπέμενεν άπό έκείνην τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 'Αφ' ή ς, δμως, ή • Ελλάς εξηναγκάσθη νά προ
σφύγη εις τά 'Ηνωμένα ~Εθνη, ή έξωτερική της πολιτική 

είχε καταστή δυσχερής καί ό έλληνικός λαός συνεταράσ

σετο έκ του γεγονότος δτι σχεδόν aπαντες οί σύμμαχοί του 

ελάμβαναν εις τά 'Ηνωμένα 'Έθνη έχθρικήν στάσιν κατά 

τής έλληνικής προσφυγής . Δεδομένου δτι ό έλληνικός λα

ός είχε προσφάτως ύποστεί βαρυτάτας θυσίας διά τήν 

ελευθερίαν δέν ήδύνατο ν' άντιληφθή πώς οί σύμμαχοι του 
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δυτικοu κόσμου ήρνοuντο νά παραχωρήσουν έλευθερίαν 

είς τούς ύποδούλους άδελφούς τής Κύπρου . Οϋτως ή Κυ

βέρνησις εύρίσκεται, ώς καί πάσα άλλη έλληνική Κυβέρ

νησις θά εύρίσκετο, συνεχώς είς μίαν δυσχερεστάτην κατά

στασιν, εχουσα άφ ' ένός νά προωθή τό θέμα, άφ' έτέρου 

νά παρέχη δι' α&tής τής προωθήσεως επαρκή ίκανοποίη

σιν είς τόν έλληνικόν λαόν, νά διατηρή τήν χώραν έντός 

τών συμμαχιών της, αίτινες ήσαν άπαραίτητοι διά τήν επι

βίωσίν της, καί νά διεξάγη τόν κυπριακόν άγώνα εναντίον 

τών συμμάχων της, καί, πολλάς φοράς, μέ τήν ύποστήριξιν 

τών μελών τοu ' Ανατολικοu Συνασπισμοu. 'Η πολιτική 

αϋτη ήτο μεστή δυσχερειών, άλλά καί κινδύνων. Ό κ. 

Καραμανλής κατέληξε ζητών τήν βοήθειαν του προέδρου 

' Αιζενχάουερ διά τήν έπίλυσιν τοu Κυπριακοu . 

» Ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών είπεν εν άρ
χij δτι έγνώριζε τήν δυσχερή αύτήν κατάστασιν καί θαυμά

ζει τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν δτι κατορθώνει εν μέσφ 

τόσων δυσχερειών νά διατηρή μίαν ζηλευτήν πολιτικήν 

σταθερότητα καί μίαν οίκονομικήν κατάστασιν, ή όποία 

είναι, πράγματι, πάρα πολύ ενθαρρυντική. 'Όλα δσα πλη

ροφοροuμαι περί ' Ελλάδος, είπεν δ κ. ' Αιζενχάουερ, μοu 

παρέχουν μεγάλην αίσιοδοξίαν καί δέν δύναμαι παρά νά 

σάς συγχαρώ . Διά τήν επίλυσιν τοu θέματος ύπέμνησεν δτι 

δ ίδιος είχεν επανειλημμένως ένδιαφερθή, δτι είς ίδικάς 

του ενεργείας ώφείλετο ή aπελευθέρωσις του 'Αρχιεπισκό

που Μακαρίου, καί δτι είχε πλέον σχηματίσει τήν πεποί

θησιν δτι ο{ Βρετανοί ήσαν πλέον ιίSριμοι διά νά δώσουν 

μία λύσιν ίκανοποιητικήν διά τούς Κυπρίους. Έκ τών συ

νομιλιών του είς α&tό τό συμπέρασμα εχει καταλήξει. 

' Αντελαμβάνετο δμως δτι οί Τοuρκοι άντέδρων κατά τρό

πον όξύν καί δτι ή τουρκική Κυβέρνησις ήτο καί αύτή 

εκτεθειμένη εναντι τής κοινής γνώμης τής χώρας της καί 

δέν ήδύνατο νά κάμη ύποχωρήσεις . 

»Είς τό σημείον τοuτο δ κ. Καραμανλής παρετήρησεν 

δτι, άφ' ής ήγέρθη τό θέμα, ή Τουρκία ού μόνον ύποχωρή

σεις δέν είχε κάμει, άλλά καί είχε προβή είς πλείστας προ

κλητικάς πράξεις. Οί ίθύνοντες τής Τουρκίας επανειλημμέ

νως ώμίλησαν κατά τρόπον προσβλητικόν καί άπειλητι

κόν προσθέτως, καταστρέψαντες οϋτω διά του φανατισθέν

τος όχλου τούς 'Έλληνας τής Κωνσταντινουπόλεως . Οί 

Τοuρκοι διέρρηξαν τήν πρεσβεία ν τής ' Ελλάδος έν ' Αγκύ

ρι;ι διά ν' άφαιρέσουν άπόρρητα εγγραφα καί δέν επαυσαν 

oi ίθύνοντες έν Τουρκίι;ι άπd του νά φανατίζουν συνεχώς 
τήν κοινήν γνώμην τής χώρας των εναντίον τής' Ελλάδος. 

»Κατά τήν ίδίαν περίοδον, έξηκολούθησεν δ 'Έλλην 

πρωθυπουργός, oi 'Έλληνες ούδέ ενα εκ τών Τούρκων τής 
'Ελλάδος εθιξαν καί πάντοτε επολιτεύθησαν μετά μεγί

στης προόοχής ίνα μή προκαλέσουν τούς Τούρκους. 

»Οί Τοuρκοι έμφανίζουν τήν άποψίν των περί διχοτομή

σεως τής νήσου ώς ύποχώρησιν καί ό "Ελλην πρωθυπουρ

γός άνέπτυξεν είς τόν πρόεδρον των 'Ηνωμένων Πολιτει

ών τήν έλληνικήν επιχειρηματολογίαν εναντίον τής διχο

τομήσεως. 

>>'Ο κ . ' Αιζενχάουερ παρεδέχθη δτι ή διχοτόμησις θά 

ήτο τό χειρότερον πού ήδύνατο νά γίνη καί κατόπιν αύτοu 
δ κ . Καραμανλής τόν παρεκάλεσε νά εϊπη καί είς τούς 

Τούρκους τήν γνώμη ν του ταύτη ν. Είς τό σημείον δέ τοuτο 

δ " Ελλην πρωθυπουργός επέμεινεν δτι, εφ· δσον οί Τοuρ

κοι δηλοuν δτι ούδεμία άλλη λύσις πλήν τής διχοτομήσε-

ως ύπάρχει, ούδεμία συνεννόησις είναι δυνατή καί δτι διά 

νά καταστή δυνατή ή εξέλιξις του θέματος, είναι aνάγκη 
νά ίδουν δτι αί περισσότεραι των Κυβερνήσεων θεωροuν 

τήν διχοτόμησιν ώς άπαράδεκτον . 

>> ' Ο πρόεδρος τών ' Ηνωμένων Πολιτειών ύπεσχέθη νά 

είπη τήν γνώμην του ταύτην είς τόν κ . Μεντερές, άλλ.ά 

επέμεινε δτι έπί τοιούτων θεμάτων χρειάζεται ύπομονή καί 

άποφυγή πάσης πράξεως, ή όποία θά ήδύνατο νά όξύνη τήν 

κατάστασιν. 

>>'Ο κ. Καραμανλής έπανήλθεν επί τής άπόψεως δτι 

τοιαuται πράξεις εγίνοντο συνεχώς aπό τής τουρκικής 

πλευράς καί δτι τοuτο είχε προκαλέσει μεγάλην εντασιν 

είς τάς σχέσεις των δύο χωρών, τόσην δέ εντασιν, ωστε, 

συμπαρομαρτούντων καί άλλων γεγονότων, άφορώντων 

τούς άλλους συμμάχους τοu ΝΑ ΤΟ (ψηφοφορία ι είς τόν 

ΟΗΕ, κατασταλτικά μέτρα εν Κύπρφ ύπό των Βρετανών 

κ.λ.π. ), νά είναι πράγματι δυσχερές νά συγκρατή κανείς 

τόν έλληνικόν λαόν είς τό ΝΑ ΤΟ, ίδίι;t είς ώρισμένας στι

γμάς κατά τάς δποίας ή άντίδρασις τοu λαϊκοu αίσθήματος 

ήτο έντονωτέρα. 

»Είς τό σημείον αύτό δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, κ. 

'Αβέρωφ, δ δποίος καί είς άλλα σημεία είχε συντόμως 

άναμιχθή είς τήν συζήτησιν, παρετήρησεν δτι, δταν ijρχι

σεν ή Συριακή κρίσις καί εγιναν δηλώσεις δτι, έάν τά Σο

βιέτ επιτεθοuν κατά τής Τουρκίας, τό ΝΑΤΟ θά σπεύση 

σύσσωμον είς βοήθειάν της, δλαι αί έλληνικαί εφημερίδες, 

άνευ ούδεμιαςεξαιρέσεως, εδημοσίευσαν κύρια άρθρα, κα

τά τά όποία δ έλληνικός λαός θά έδέχετο νά πολεμήση,, έάν 

επετίθεντο κατά τής Τουρκίας . Βεβαίως ή Κυβέρνησις, καί 

πάσα άλλη Κυβέρνησις έλληνική, θά ετίμα τήν ύπογραφήν 

τής 'Ελλάδος είς τήν συμμαχίαν του ΝΑΤΟ, άλλ' έάν αύ

ταί ήσαν αί διαθέσεις τής κοινής γνώμης, ή θέλησις τής 

Κυβερνήσεως δυσχερώς θά επραγματοποιείτο. Τό γεγονός 

τοuτο εσήμαινεν δτι τό Κυπριακόν είχεν ijδη προκαλέσει 

βαθύν κλονισμόν είς τήν συνοχήν του ΝΑΤΟ, τούλάχι

στον ώς πρός ενα τομέα, καί τοuτο ζωηρότατα άνησύχει 

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 

>>'Ο πρόεδρος 'Αιζενχάουερ είπεν δτι aντιλαμβάνεται 

πλήρως τήν άνάγκην τής λύσεως του θέματος καί δτι 

εγνώριζεν δτι τό Κυπριακόν είχε δυσάρεστον άντίκτυπον 

επί του ΝΑΤΟ. 

» Ό κ. Καραμανλής ετόνισεν είς τόν κ . 'Αιζενχάουερ 

δτι τό Κυπριακόν ήτο θέμα άπλούστατον καί εν τij ούσίι;ι 

του καί ώς πρός τήν επίλυσιν τών ώς άκανθωδών έμφανι

σθέντων πλευρών του. 'Επί παραδείγματι, τό θέμα, τό 

δποίον ή Τουρκία προβάλλει ώς σοβαρότατον καί μ ή λυό

μενον παρά διά τής διχοτομήσεως, ήτο τό θέμα τής άσφα

λείας της . ' Εάν ή Κύπρος εγίνετο έλληνική η εάν άνεκη

ρύσσετο είς άνεξάρτητον Κράτος-μέλος τοu ΝΑΤΟ μέ μίαν 

διαδικασίαν, έπί τij βάσει τής όποίας θά ήδύνατο τό Κρά

τος τοuτο ν ' άποφασίση ελευθέρως περί τής μελλοντικής 

του τύχης, πώς ή το δ~νατόν νά ύπάρχη θέμα άσφαλείας τής 
Τουρκίας, εφ ' δσον ή Κύπρος θά ή το περιοχή ΝΑΤΟ; Οϋ

τω καί πάν άλλο εγειρόμενον θέμα ητο εντελώς τεχνητόν 

καί δι' αύτό τό δλον πρόβλημα ή το πρόβλημα άπλούστα

τον, διά τήν έπίλυσιν του δποίου έχρειάζετο άπλώς καλή 

θέλησις καί ψυχραιμία. 

>>'Από έλληνικής πλευράς εξετέθη επίσης πρός τόν πρό

εδρο ν' Αιζενχάουερ δ σοβαρώτατος κίνδυνος, δ δποίος θά 
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έδημιουργείτο διά τάς σχέσεις μεταξύ 'Ελλήνων καί 

Τούρκων, έάν έν Κύπρφ ή έξοπλισθείσα τουρκική μειονό

της ijρχιζε ενα πόλεμον aντιποίνων κατά τής έλληνικής 

πλειοψηφίας, μετά τfjς όποίας μέχρι σήμερον εζησεν έν 

aγαστίj συμπνοί~ . 

))Τήν έπομένην ό πρόεδρος 'Αιζενχάουερ, πλησιάσας 

τόν κ . Καραμανλήν πρό τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως 

του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ aνεκοίνωσεν εiς αύτόν δτι είχε 

συναντηθή μέ τόν Μεντερές καί του είχεν ανακοινώσει δτι 

κατ ' αύτόν ή διχοτόμησις τfjς Κύπρου ήτο aπραγματοποί

ητος καί δέν ηδύνατο ν' aντιμετωπισθfj ώς λύσις του προ
βλήματος))237. 

Τήν έπομένη τής συναντήσεώς του μέ τό πρόεδρο 

'Αιζενχάουερ, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν έπί

σκεψη τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Τζών Φό

στερ Ντάλλες. Τό σχετικό μνημόνιο άνaφέρει τά άκό

λουθα: 

<Πήν 19.12.1957 ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, κ . Ντάλλες, συνοδευόμενος υπο 

ένός συμβούλου του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ό όποίος παρί

στατο καί κατά τήν συνομιλίαν μέ τόν κ. 'Αιζενχάουερ, 

έπεσκέφθη εiς τό ξενοδοχείον του τόν κ. Καραμανλήν, πα

ρισταμένων κατά τήν έπακολουθήσασαν συνομιλίαν του 

ύπουργου τών 'Εξωτερικών κ . Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα, καί 

του έν Ούασιγκτώνι πρεσβευτου κ. Γ. Μελά. 

)) 'Από έλλ ηνικής πλευράς έλέχθησαν ώς πρός τό Κυ
πριακόν (τό όποίον aπετέλεσε τό κύριον θέμα τής συνομι

λίας) περίπου δσα έλέχθησαν καί κατά τήν συζήτησιν μέ 

τόν πρόεδρον κ . 'Αιζενχάουερ . 'Η μόνη διαφορά ύπfjρξεν 

ώς πρός τό δτι ό πρόεδρος κ. Καραμανλής έζήτησε τήν 

παρέμβασιν τής ' Αμερικής διά νά μεταπείση τήν Τουρκίαν 

κατά τρόπον πράγματι πιεστικόν, φθάσας μέχρι του σημεί

ου νά εϊπη δτι aποτελεί ύποχρέωσιν διά τάς 'Ηνωμένας 

Πολιτείας νά παρέμβουν κατά τρόπον aποτελεσματικόν. 

)) ' Ο κ. Ντάλλες, ό όποίος συνήθως είναι εiς τάς συνο
μιλίας του βαθύς, έπιφυλακτικός καί, αν μή ολιγόλογος, 

πάντως aοριστολόγος , αύτή ν τήν φοράν ύπfjρξε θερμός καί 

σαφέστερος . Πρώτον, ούδόλως ύπήρξε φειδωλός εiς έπαί

νους διά τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί iδιαιτέρως διά τόν 

πρόεδρον αύτfjς καί διά τά έπιτεύγματci τής πολιτείας του . 

Δεύτερον, όμιλήσας έκτενώς διά τό Κυπριακόν, έξεφράσθη 

μετά πολλής συμπαθείας. 'Ανεγνώρισεν δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις πολιτεύεται έν μέσφ aπιστεύτων δυσχερειών· 

παρεδέχθη δτι ή Κυβέρνησίς μας καταβάλλει προσπαθείας 

διά νά μ ή όξυνθουν τά πράγματα, ώς πρός δέ τήν αμερικα

νική ν στάσιν είπε περίπου καί έν περιλΊtψει τά έξής: Αί 

'Ηνωμέναι Πολιτείαι είναι ούδέτεραι εiς τήν ύπόθεσιν ταύ

την. Είναι δύσκολον νά παρέμβωμεν, είπε ό κ . Ντάλλες, νά 

παρέμβωμεν μεταξύ τριών φίλων. Προσπαθουν διά παραινέ

σεων καί συμβουλών νά βοηθήσουν εiς τήν έξέλιξιν τής 

καταστάσεως. Δέν είναι δυνατόν νά πιέσουν διά νά έπιτευ

χθή ή λύσις, ή όποία θά δυσηρέστει τόν ενα τών τριών 

φίλων. Τήν οiκονομικήν βοήθειαν ούδέποτε τήν συνδυά

ζουν με πολιτικάς έπιδιώξεις, διότι τότε θά επαυεν αuτη νά 

είναι βοήθεια. Τήν 'Ελλάδα ούδέποτε έπίεσαν, aπειλή

σαντες περικοπήν τής βοηθείας, καί δι' αύτό δέν ηδύνατο 

καί ή 'Ελλάς νά aξιώση νά γίνη τό aντίθετον εiς βάρος 

άλλης φίλης τfjς 'Αμερικής . (Σημείωσις : Τουτο aποτελεί 

ϊσως aπάντησιν εiς σχετικούς ύπαινιγμούς του ύπουργου 

τών 'Εξωτερικών κ . 'Αβέρωφ-Τοσίτσα κατά τάς συνομι

λίας του μετά του κ. Ντάλλες εiς Ούασιγκτώνα) . Τό πρό

βλημα δμως ήτο aρκετά περίπλοκον, διότι έπηρεάζει τήν 

κοινήν γνώμην εiς διαφόρους χώρας καί έν Κύπρφ καί δέν 

ήτο-εϋκολον εiς τάς Κυβερνήσεις νά συνεννοηθουν aπομο

νώνουσαι τόν ψυχολογικόν παράγοντα . '.Αντελαμβάνετο 
πλήρως τάς συνεπείας, τάς όποίας ηδύνατο νά εχη τό Κυ

πριακόν έπί του ΝΑΤΟ . Δι' αύτό, δσον ήτο δυνατόν, τό 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ θά έβοήθει διά τήν έπίλυσιν του ζητή

ματος . 'Επίστευε δτι ό κ . Σπάακ ήτο ό καλλίτερος μεσο

λαβητής διά νά έπιτύχη εν aποτέλεσμα. 'Ο κ . Σπάακ δέν 

τούς είχεν aκόμη ζητήσει τήν βοήθειάν των, aλλ, έάν έζή

τει παρ ' αύτών τοιαύτη ν θά τήν είχεν ύπό τό πνευμα, ύπό 

τό όποίον ώμίλησε προηγουμένως, καί τό Σταίητ Ντηπάρ

τμεντ θά κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν iliστε νά καρπο

φορήσουν αί ένέργειαι του κ . Σπάακ))238 . 

Παράλληλα, ή συμμετοχή τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ στή Σύνοδο τοϋ ΝΑ ΤΟ είχε θεωρηθεί ώς 

εύκαιρία πρόσφορη νά έπιτρέψει τήν άνεπίσημη συ

νάντησή του στό Παρίσι καί τήν άνταλλαγή άπόψε

ων μέ τόν Τοϋρκο όμόλογό του, 'Αντνάν Μεντερές. 

Τελικά, έντούτοις, ή συνάντηση δέν πραγματοποιή

θηκε, έξαιτίας, δπως είναι έκτων ύστέρων δυνατό νά 

έπιβεβαιωθεί, κακοϋ συντονισμοϋ τών προπαρα

σκευαστικών ένεργειών σέ διπλωματικό έπίπεδο. 

Συγκεκριμένα, σέ συνάντηση τοϋ πρέσβη τής 

'Ελλάδος στήν "Αγκυρα, Γ. Πεσμαζόγλου, μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Τζελάλ Μπαγιάρ, πα

ρουσία καί τοϋ Φ. Ζορλού, είχε καταρχήν, μέ τή 

σύμφωνη άποψη καί τών δύο πλευρών, προβλεφθεί ή 

συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών στή 

γαλλική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, ό Τοϋρκος πρόε

δρος είχε άναλάβει νά έπικοινωνήσει μέ τόν Α . Μεν

τερές, προκειμένου ό τελευταίος αύτός νά άπευθύνει 

πρόσκληση γιά συνάντηση στόν Κ. Καραμανλή. Τε

λικά δμως, δπως έπισημαίνει μεταγενέστερα ό Γ. 

Πεσμαζόγλου, ό Τζελάλ Μπαγιάρ «δέν κατώρθωσε 

νά ένημερώσψ) σχετικά τόν Τοϋρκο πρωθυπουργό239 . 

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

Ό βασιλεύς έπισκέπτεται τό Πολιτικό Γραφείο 

καί έπιδίδει στόν Κ. Καραμανλή τά διάσημα τοϋ τα

ξιάρχου τοϋ Βασιλικοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος. 

'Η άπονομή τής άνώτατης τιμητικής διακρίσεως 

άποτέλεσε έκδήλωση τιμής καί άναγνωρίσεως τοϋ 

εργου πού εχει έπιτελέσει ό πρωθυπουργός. 

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής συγκαλεί στήν 'Αθήνα σύ

σκεψη γιά τό Κυπριακό μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, τών πρεσβευτών στό 

Λονδίνο καί τήν 'Άγκυρα, Γ. Σεφεριάδη καί Γ. Πε-
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σμαζόγλου, καί του γενικου προξένου στή Λευκω

σία, Α. Βλάχου. Στή διάρκεια τής συσκέψεως ί:γινε 

γενική άνασκόπηση του έθνικου ζητήματος, 1 0Πως 
παρουσιάζεται μετά τήν πρόσφατη συζήτησή του 

στή rενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 
Δύο ήμέρες άργότερα, ό πρωθυπουργός ε{χε μα

κρά συνομιλία, παρουσία του Ε. 'Αβέρωφ, μέ τόν 

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, στή 

διάρκεια των συσκέψεων διαπιστώθηκε δτι δέν ύπάρ

χει νεώτερο στοιχείο πάνω στό θέμα. 'Επισημάνθη

κε δμως δτι ό νέος κυβερνήτης τής Κύπρου, Σέρ 

Χιού Φούτ, εχει άναπτύξει δραστηριότητα μέ στόχο 

τήν έξεύρεση λύσεως καί δέν άποκλείεται, στό έγγύς 

μέλλον, νά έκδηλωθουν κάποιες πρωτοβουλίες άπό 

τή βρετανική πλευρά. 'Η έλληνική Κυβέρνηση έπι

βεβαίωσε τήν έμμονή της στήν άρχή δτι ούδεμία λύ~ 

ση θά ήταν δυνατή άν μλικά δέν άφηνε άνοιχτή τήν 

όδό πρός τήν αύτοδιάθεση. 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά άπό συνεργασία μέ τούς 

ύπουργούς Συντονισμου καί 'Εργασίας καί τόν διοι

κητή του ΙΚΑ, έγκρίνει μέτρα γιά τήν άμεση οίκο

νομική ένίσχυση του ίδρύματος. Μέ τόν τρόπο αύτό, 

έπισημαίνεται σχετικά, τό ΙΚΑ θά κατορθώσει νά 

άνταποκριθεί στόν προορισμό του χωρίς νά άπαιτη

θεί πρόσθετη έπιβάρυνση τής έθνικής οίκονομίας η 

αϋξηση τών έργοδοτικών είσφορών. Συyκεκριμένα, 

ένισχύεται μέ έτήσιο ποσό 100 περίπου έκατ. δρχ., 
πού προέρχονται άπό τούς πόρους του όργανισμου 

άπασχολήσεως καί άσφαλίσεως άνεργίας άφενός καί 

άπό τή μείωση τών διαφόρων έπιβαρύνσεων του ίδρύ

ματος ύπέρ τρίτων όργανισμών. Ό ύπουργός 'Ερ

γασίας, Λ. Μπουρνιaς, δήλωσε δτι τό παραπάνω μέ

τρο, σέ συνδυασμό μέ τή γενόμενη ijδη έξόφληση 

τών παλαιών όφειλών βάσει του νόμου 3762/55, κα
θώς καί τά μέτρα είσπράξεως τών καθυστερούμενων 

είσφορών, θά έξασφαλίσουν γιά τά άμέσως έπόμενα 

ί:τη τήν οίκονομική σταθερότητα του ΙΚΑ καί θά 

έπιτρέψουν τή δικαιότερη κατανομή τών παροχών. 

Παράλληλα, ό ύπουργός 'Εργασίας, μέ τήν εύ

καιρία τών εύχών πού άπηύθυνε στούς έργαζομένους, 

άναφέρει δτι, στή διάρκεια του ετους 1957, ή Κυβέρ
νηση, στό πλαίσιο τών οίκονομικών δυνατοτήτων 

τής χώρας, κατέβαλε προσπάθειες καί κατόρθωσε νά 

βελτιώσει τή θέση τών έργαζομένων σέ πολλούς το

μείς. Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο έπισημαίνει: 

Οϋτω, διά τών συλλογικών συμβάσεων καί τών διαιτη

τικών aποφάσεων έπραγματοποιήθησαν αυξήσεις μισθών 

καί ήμερομισθίων 270.000 έργαζομένων aπό 5-30% καί άλ
λων aπό 30-50%. Καθιερώθη διά νόμου ή προικοδότησις 
του όργανισμοu έργατικής κατοικίας διά ποσοu 70 έκατ. 

δρχ. ετησίως, dνηγέρθησαν δέ μέχρι σήμερον 3000 εργα
τικαί κατοικίαι καί προβλέπεται εντός του 1958 ή στέγασις 
4500 έργατικών οίκογεν{:ιών. 

'Επίσης, άλματώδης πρόοδος εσημειώθη είς τήν έπαγ

γελματικήν έκπαίδευσιν. Σήμερον λειτουργοuν 25 σχολαί 
τεχνικής μαθητείας, διά δέ τής έφαρμογής του θεσμοu του 

έπαγγελματικοu προσανατολισμοί) ενισχύεται ή όρθή επαγ

γελματική κατεύθυνσις καί παραλλήλως διά τής έφαρμο

γής του θεσμοu των ύποτροφιών είς εργαζομένους σπουδα

στάς ή τέκνα εργαζομένων, aποδεικνύεται ή στοργή. τής 

Κυβερνήσεως διά τήν κοινωνικήν άνοδον τής εργατικής 

τάξεως. 

'Ο τομεύς, έξάλλου, τής κοινωνικής aσφαλίσεως, άν

τιμετωπίζεται ριζικώς. νΗδη, μετά τήν διοικητικήν aνα

συγκρότησιν του ΙΚΑ καί τήν ρύθμισιν του θέματος τών 

καθυστερουμένων είσφορών, καταρτίζεται ό συνταξιοδο

τικός κώδιξ, ό όποίος θά εξασφαλίση τήν οίκονομικήν 

ίσορροπίαν του ίδρύματος . 

Τέλος, διά τήν aντιμετώπισιν τής dνεργίας, διετέθησαν 

έκ του όργανισμοu aνεργίας σημαντικά κεφάλαια διά τήν 

εκτέλεσιν εργων καί ένεκρίθησαν εκτάκτως επιδοτήσεις 

aνέργων240 • 
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'Ο Γ. Ράλλης, σέ μακρές άνακοινώσεις, κάμει 

τόν άπολογισμό τής κυβερνητικής δραστηριότητας 

στό τομέα τών Συγκοινωνιών καί τών Δημοσίων 

'Έργων, στή διάρκεια του 1957, καί έκθέτει τίς κύρι
ες γραμμές του προγράμματος πού θά έφαρμοστεί 

κατά τό νέο ετος. 'Αναλυτικά, τό σχετικό είδησεο

γραφικό δελτίο άναφέρει: 

. ο κ. ύπουργός, αναφερόμενος ε{ς τά έκτελεσθέντα ε ρ
γα όδοποιίας, ετόνισεν δτι διηνοίχθησαν νέαι όδοί μήκους 

48 χλμ., εγιναν διαπλατύνσεις καί βελτιώσεις μήκους 262 
χιλ. καί κατεσκευάσθησαν όδοστρώματα aσφαλτικά μή

κους 257 χλμ. καί άπλά 42 χλμ. Κατεσκευάσθηκαν επίσης 
. 34 γέφυρα ι μήκους 935 μ. Διά τό I 958 προβλέπεται ή aπο
περάτωσις των εν εκτελέσει εργων μέ κύριο aντικείμενον 

τάς βασικάς aρτηρίας του εθνικοί) όδικοu δικτύου καί ή 

κατασκευή διαφόρων άλλων όδών καί γεφυρών διά τήν 

έξυπηρέτησιν τουριστικών χώρων καί διά τήν σύνδεσιν 

όρεινών περιοχών. Διά τά tργα όδοποιίας διετέθησαν πι

στώσεις κατά τό 1957, 275.600.000 δρχ. εναντι έγκρίσεως 
304 έκατ. 

Είς τόν τομέα τών ύδραυλικών εργων, συνέχισεν ό κ. 

Ράλλης, επραγματοποιήθη ή aποπεράτωσις τών φραγμά

των τοu 'Αξιοu, 'Αχελώου καί 'Αλιάκμονος, ή aποπερά

τωσις τής σήραγγος Λαψίστης καί τών aντιπλημμυρικών 

aναχωμάτων τών περιοχών Σουφλίου καί Τυχίου τοu 

'Έβρου. 'Επίσης συνεχίσθησαν τά aντιπλημμυρικά tργα 

τών ποταμών 'Έβρου, Χαβρία, Παλαιοποτάμου, Νέστου, 

Νέας, Καλαμa, 'Αχέροντος, ν Ανω Μεσσηνίας, Πηνειοu, 

Εuρώτα, 'Αρσανείου καί ήρχισεν ή κατασκευή τών aρδευ

τικών δικτύων των μεγάλων φραγμάτων. Τό σύνολον τών 

διατεθεισών διά τά aνωτέρω εργα πιστώσεων ύπερέβη τά 

200 έκατ. δρχ. Είς τόν τομέα τής ύδρεύσεως, έπραγματο
ποιήθη μερική ϋδρευσις τής πρωτευούσης εκ τής · Υλίκης 
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καί ή συνέχισης των εργων άποχετεύσεως. Διά τό 1958 
προβλέπεται ή προώθησις τής κατασκευής των άρδευτικων 

δικτύων των ποταμων 'Αχελώου, 'Αξιοu καί 'Αλιάκμο"νος 

διά τήν άξιοποίησιν έκτάσεων 1.500.000 στρεμμάτων, ή 
συνέχισις των μή άποπερατωθέντων άντιπλημμυρικων ερ

γων καί ή άποπεράτωσις των εργων ύδρεύσεως καί άποχε

τεύσεως τής πρωτευούσης. 

'Αναφερόμενος, έν συνεχεί~, είς σχετικά μέ τήν λύσιν 

τοu κυκλοφοριακοί) προβλήματος των 'Αθηνων εργα ό κ. 

Ράλλης έτόνισεν δτι έπραγματοποιήθη ή άναμόρφωσις τής 

Πλατείας Συντάγματος καί.των άγουσων πρός αυτήν όδων 

καί συνεχίσθησαν τά εργα τής 'Ομονοίας, τά όποία θά 

άποπερατωθοuν έντός του προσεχοuς 'Απριλίου. Τό σύ

στημα των μονοδρόμων, τό όποίον θά τεθή είς έφαρμογήν 

μετά τήν άποπεράτωσιν των εργων τής 'Ομόνοιας θά έπι

τρέψη σημαντικήν βελτίωσιν είς τήν κυκλοφορίαν των 

τροχοφόρων, άποτελεί δέ τήν τελευταίαν δυνατότητα πρό 

τής άντιμετωπίσεως τής διανοίξεως νέων άρτηριων τύπου 

αυτοκινητοδρόμου. Παραλλήλως θά έφαρμοσθή τό σύ

στημα τής αυτομάτου φωτεινής σηματοδοτήσεως, τό όποί

ον θά περιλάβη τό τμήμα τό περιλαμβανόμενοΥ μεταξύ τοu 

Μουσείου καί του Ζαππείου καί συγκεκριμένως περί τάς 50 
διασταυρώσεις καί πλατείας, θά έπιτρέψη τήν συνεχή κί

νησιν των οχημάτων καί θά διευκολύνη ετι περαιτέρω τήν 

κυκλοφορία ν. Τό σηματοδοτικόν κέντρον θά έγκατασταθή 

είς τό ίσόγειον τής Παλαιάς Βουλής. Παραλλήλως διετά

χθη ή μελέτη του προβλήματος τής σταθμεύσεως των αυ

}"ΟΚινήτων είς τό κέντρον τής πόλεως, ή κατάργησις ώρι

σμένων άφετηριων καί ή συγχώνευσις διαφόρων γραμμων. 

Είς τό θέμα των συγκοινωνιακων μέσων, έπραγματο

ποιήθη ή άντικατάστασις των παλαιων λεωφορείων έλάσ

σονος τύπου διά νέων μείζονος τοιούτου, μέ τά όποία θά 

διευκολυνθή κατά πολύ ή συγκοινωνία. Έξάλλου, διά τής 

νέας μέ τήν ΗΕΜ συμβάσεως, καταργοuνται οί τροχιοδρό

μοι, παραχωροuνται είς τόν Δήμον διάφοροι γραμμαί, έξη

σφαλίσθη ή έργασία διά τό άπολυθησόμενον προσωπικόν 

τής εταιρείας καί ή βελτίωσις των συντάξεων του προσω

πικοί) της. Τέλος, είς τήν Θεσσαλονίκην κατηργήθησαν οί 

τροχιοδρόμοι καί άπηλλάγη τό Δημόσιον άπό τό έξ 

7.000.000 έτήσιον ελλειμμα αυτων, άνετέθη δέ ή συγκοινω
νία είς νέον όργανισμόν ό όποίος θά άπορροφήση τό προ

σωπικόν των τροχιοδρόμων. 

Τό θέμα των σιδηροδρομικων δικτύων, συνέχισεν ό κ. 

ύπουργός, μέ άπησχόλησεν άπό τής πρώτης στιγμής, έπε

διώχθη δέ ή αϋξησις του μεταφορικοί) εργου των σιδηρο

δρόμων διά τήν άντιμετώπισιν του έλλείμματος αυτων. 

Προϋπόθεσις αυτων ήτο ό έξοπλισμός των δικτύων καί ή 

άνασυγκρότησις αυτων, πρός τήν κατεύθυνσιν δέ αυτήν 

συνεφώνησε καί ό άναλαβών τήν μελέτην του θέματος 

Γερμανός καθηγητής κ. Φρόνε. Κατά τό διάστημα αυτό, οί 
ΣΕΚ παρέλαβαν 500 φορτηγά βαγόνια άπό τήν Τσεχοσλο
βακία ν καί θά παραλάβουν άλλα 500 άπό τήν Ρουμανίαν. 
Παρέλαβαν 35 νέους κινητήρας Φίατ καί κατασκευάζονται 
είς τήν Ίταλίαν 10 δίδυμοι αυτοκινητάμαξαι, αί όποίαι θά 
παραληφθοuν τό 1958. 'Επίσης, έντός του αυτοί) ετους θά 
παραλάβουν 20 νέους λέβητας έκ Γερμανίας διά τήν κυ
κλοφορίαν των τύπου Μπρέντα άτμαμαξ&ν καί παρηγγέλ

θησαν 8700 τόνοι σιδηροτροχιων διά τήν νέαν γραμμήν 
Λαρίσης - Βόλου καί τόν νέον σταθμόν Κομάνου, των λι-

γνιτωρυχείων Πτολεμαίδος καί μεγάλος άριθμός στρωτή

ρων προοριζομένων διά τήν γραμμήν Βελεστίνου-Καλαμ

πάκας καί άλλας γραμμάς. τέλος, διετέθησαν 22 έκατ. διά 
τήν διαπλάτυνσιν τής γραμμής Λαρίσης-Βόλου καί τήν 

ένίσχυσιν των γραμμων Βελεστίνου- Καλαμπάκας καί τοu 

σταθμοu Κομάνου. 

Διά τό δίκτυον των ΣΠΑΠ ύπεγράφησαν συμβάσειςδιά 

τήν προμήθειαν σιδηροτροχιων μήκους 300 χλμ., έπτά αυ
τοκινηταμαξων καί ίσαρίθμων ρυμουλκουμένων καί τριων 

αυτοκινηταμαξων διά τήν γραμμήν Διακοφτοu-Καλαβρύ

των. Διά τής έφαρμοσθtίσης πολιτικής ηυξήθησαν αί εί
σπράξεις των σιδηροδρόμων καί έμειώθη ό συντελεστής 

έκμεταλλεύσεως αυτων. 'Ο κ. Ράλλης έτερμάτισε τάς άνα

κοινώσεις του, τονίσας δτι είς τόν τομέα των τηλεπικοινω

νιων έπραγματοποιήθη κατά τό 1957 ή τοποθέτησις 12.000 
νέων τηλεφώνων, κατά δέ τό 1958 θά 10ποθετηθοuν ετερα 
9400 είς τήν πρωτεύουσαν καί 7000 είς τήν έπαρχίαν καί 
θά συνεχισθοuν αί άρξάμεναι έργασίαι είς τήν ύπεραστι

κήν καί κοινοτικήν τηλεφωνίαν241 • 
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Μέ τήν εuκ:αιρία τοϋ νέου ετους, ό Κ. Καραμαν

λής άπηύθυνε στόν έλληνικ:ό λαό τό άκ:όλουθο μή

νυμα: 

«Ό έλληνικός λαός δικαιούται νά στρέψη τά 

βλέμματά του πρός τό άπερχόμενον lτος μέ ίκανο

ποίησιν καί ύπερηφάνειαν. Εiς ενα τεταραγμένον κό

σμον, δ δποίος ζή ύπό τό άγχος τών πλέον τραγικών 

ένδεχομένων, είς μίαν Εύρώπην δοκιμαζομένην άπό 

πολιτική ν καί οίκονομικήν άστάθειαν, ή Έλλάς, χά

ρις είς τάς προσπαθείας δλοκλήρου τοv lθνους, έβά

δισε μέ παγκοσμίως άνεγνωρισμένην σταθερότητα 

πρός ενα καλύτερον μέλλον. 'Εσυνέχισε τόν άγώνα 

της διά τήν αύτοδιάθεσιν τοv κυπριακού λαοv κατά 

τρόπον άποφασιστικόν καί άξιοπρεπή καί έπέτυχε 

νά προωθήση σημαντικώς τήν έθνικήν αύτήν ύπόθε

σιν. Κατά τόν αύτόν χρόνον ή Έλλάς ένίσχυε τόν 

παράγοντα τής έξωτερικής καί έσωτερικής αύτής 

άσφαλείας, έβελτίωνε δέ αίσθητώς τήν διεθνή της 

θέσιν. Ή Έλλάς έξέρχεται άπό τό λήξαν lτος καί 

μέ μεγαλυτέραν ίσχύν καί μέ μεγαλύτερον διεθνές 

κvρος. 'Αλλά πρό παντός δ έλληνικός λαός κατά τό 

παρελθόν lτος έδημιούργησε τάς άσφαλείς προϋποθέ

σεις διά τήν πρόοδο ν τής οίκονομίας του. 'Ανέπτυξε 

πλήρως τήν δραστηριότητά του καί συνέβαλεν είς 

τήν δημιουργίαν άτμοσφαίρας έμπιστοσύνης καί αΙ

σιοδοξίας, ή δποία διαπιστώνεται εiς δλας τάς έκδη

λώσεις τής οiκονομικής μας ζωής. 

»Μέ τά έπιτεύγματα αύτά είσερχόμεθα εiς τό νέον 

lτος. Αύτήν τήν σ~ιγμήν συντελούνται είς τόν κό
σμον λόγω τής έξελίξεως τής έπιστήμης καί τής τε

χνικής, τεράστιαι μεταβολαί. Είναι ζήτημα ζωής διά 

τό lθνος μας νά προσαρμόση τήν πορείαν του πρός 

τάς νέας αύτάς έξελίξεις εiς δλους τούς τομείς, διά νά 
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διατηρήση καί βελτιώση τήν θέσιν του είς τήν χο

ρείαν τών ελευθέρων λαών. Τό έλληνικόν έθνος δέν 

έπαυσε ποτέ νά έχη πλήρη συνείδησιν τής ύψf7λής 

αύτήξ άποστολής του. Δι' αύτόν τόν λόγον καί είς 

τόν διεθνή στίβον, ελεύθερον καί ύπερήφανον, λαμ

βάνει έκάστοτε τήν θέσιν ή όποία άρμόζει είς τήν 

μακραίωνα ίστορίαν του. Θά συνεχίση δι ' αύτό, μέ 
τήν αύτήν άποφασιστικότητα καί πίστιν τόν άγώνα 

του διά τήν αύτοδιάθεσιν τοίί κυπριακοίί λαοίί, χωρίς 

νά παραγνω'ρίζη τάς δυσκολίας τοίί άγώνος καί τήν 

άνάγκην ενδεχομένως μακρiiς άναμονής μέχρις δτου 

επιτευχθή τό ποθούμενον άποτέλεσμα. 

» 'Η 'Ελλάς, εν μέσφ τής παρούσης διεθνοίίς 
κρίσεως, τήν όποίαν χαρακτηρίζει μία δραματική 

εναλλαγή ελπίδων καί άπογοητεύσεων, δέν θά παρα

λείψη νά συμβάλη, ούχί διά λόγων, άλλά διά θετικών 

καί προσφόρων ενεργειών είς τήν διασφάλισιν τής 

διεθνοίίς τάξεως καί τής παγκοσμίου είρήνης. Συγ

χρόνως δμως ό έλληνικός λαός θά πρέπει νά κατα

στήση μονίμους κατακτήσεις τής οίκονομίας τής 

χώρας τά επιτεύγματα τοίί παρελθόντος καί νά θεμε

λιώση επ, αύτών τήν νέα ν του προσπάθειαν διά μίαν 

άσφαλή καί ταχείαν aνοδον τοίί βιοτικοίί επιπέδου. 

Θά επιτύχωμεν δέ άσφαλώς μεγαλυτέρας επιδόσεις, 

τόσον είς τόν εσωτερικόν, δσον καί εiς τόν εξωτερι

κόν τομέα, εάν διαφυλάξωμεν τήν πολιτικήν καί οί

κονομικήν ήμών σταθερότητα, πειθαρχήσωμεν εiς 

τάς επιταγάς τής λογικής καί τής συνέσεως καί πι

στεύσωμεν εiς τήν άρχήν δτι μόνον εiς τό πλαίσιον 

τής καθολικής εύημερίας ε{ναι δυνατόν νά πραγμα

τοποιηθή ή εύημερία έκάστου εξ ήμών. Μέ αύτάς τάς 

προσδοκίας άπευθύνω σήμερον πρός δλους τούς 

'Έλληνας καί τάς 'Ελληνίδας τάς καλυτέρας μου εύ

χάς διά τόν νέον έτος». 
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'Αβέρωφ, Ε. Τοσίτσας-, ύπουργός Γε

ωργίας/ 'Εξωτερικών, 30, 81, 83, 87, 
91 , 103, 104,110,112, 113, 114, 116, 
117, 119, 120, 131, 144, 147, 148, 170, 
176, 181, 184, 188, 194,210,211,218, 
220,224,227,229,232,233,235,238, 
244,246,275,283,286,300,307,324, 
328,337, 343,378,384,387,394,399, 
403,414,415, 416,422,427, 438,440, 
441,443,444, 445,449,452,453, 454, 
455,472,473,476,477,498,500, 501 , 
502, 504 

'Αγγελόπουλος, "Αγγ., 209 
'Αγνίδης, Α., 148 
'Αδαμόπουλος, Γ. , ύπουργός Γεωργίας, 

456 
'Αδαμόπουλος, Κ., βουλευτής, 189 
'Αθανασιάδης - Νόβας, Γ., 367 
'Αθανασίου, Ν. , ύφυπουργός 'Εσωτε-

ρικών, 388 
ΑΘΗΝΑ, ύδροδότηση περιοχής-, 103, 

104, 169, 265, 271 , 410-411 , 465-468, 
504-505· Φεστιβάλ-, 51, 174-175· 
συγκοινωνίες, 162· βλ. καί ΕΡΓ Α, 

έξωραϊστικά, όδοποιίας, συγκοινω

νιακά 

ΑΘΛΗτtΣΜΟΣ, ένίσχυση-, 175, 209, 
281, 315-316, 364, 429· σύσταση 

Γ . Γ.-, 372 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ, διμερείς σχέσεις μέ-, 37-

39, 462· έπίσκεψη Κ. Καραμανλή (= 
Κ. Κ.), 399-408· προστασία 'Ελλή

νων -, 275-276, 287-288, 400-402, 
403, 406, 407· βλ. καί ΣΟΥΕΖ κρίση 

' Αιζενχάουερ, Ντουάιτ, 26, 129, 164, 
193, 194, 199, 201 ,202,203, 2Q4, 208, 
211,248, 283,296,304,309,310,311, 
314,463,484,498,500,501,502· -Δό

γμα, 328-334, 337-339, 341-346, 407, 
441-442 
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ΑΛΒΑΝΙΑ, σχέσεις μέ--· , 212, 232, 446 
ΑΛΓΕΡΙΑ, στάση ' Ελλάδος εναντι ζητή: 

ματος-, 147, 280, 472 
ΑΛΙΆΚΜΩΝ, βλ. ΕΡΓΑ έγγειοβελτιωτικά 

ΑΛΙΕΙΑ, γενικά, 55 
'Αλιπράντης, Δ., ύφυπουργός Οiκονο-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 
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'Ανδρεάδης, Στ., άντιπρόεδρος 'Ενώ

σεως 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών, 268, 
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"Ανθιμος, μητροπολίτης Κιτίου, 22, 64, 
ι 19, 123, Ι 54 

'Άνταμς, Σ. (Adams, Sherman), σύμ
βουλος άμερικανικής Κυβερνήσεως, 
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'Αντενάουερ, Κ. , (Adenauer, Konrad), 

386, (478), 483, 484 
' Αντωνακάκης, Α ., δημοσιογράφος, 

359, 406 
ΑΞIΟΣ, βλ. ΕΡΓΑ έγγειοβελτιωτικά 

'Αποστολίδης, Α., άντιπρόεδρος Κυ

βερνήσεως/ ύπουργός Γεωργίας, 27, 
30, 87, 132, 155, 288, 329, 337, 387, 
408, 410 

ΑΡΑΒΙΚΟΣ κόσμος, θέση 'Ελλάδος 

εναντι - (γενικά), 103, 2lι2 , 238· 
Έλληνοαραβικό 'Επιμελητήριο, 

462· βλ. καί ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΛΙ

ΒΑΝΟΣ, 'Αιζενχάουερ Δόγμα κ.λ.π. 

'Αρβανιτάκης, Ε., βουλευτής, 346 
' Αργυρόπουλος, ' Αλ. , γ . διευθυντής 

ύπ. 'Εξωτερικών, 471 
'Άρμουρ, Ν . (Armour, Norman), συντά

κτης όμώνυμης έκθέσεως γιά άμερι

κανική βοήθεια, 289, 292 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, βλ. KOINΩNIKH ΠΟΛΙτtΚΗ 

'Ατατούρκ, Κεμάλ, 324 
Αύξεντίου, Γρ. , 289 
ΑΧΕΛΩΟΣ, βλ. ΕΡΓΑ εγγειοβελτιωτικά, 

ενεργειακά . 

Β 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΌ σύμφωνο, τριμερές-, 212, 
221-223, 230-232, 236-237, 442-444, 
449-450 

Βάν Φλήτ, Τζ. (Van Fleet, James Α.), 
στρατηγός, 194, 31 ι 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ, άναφορά Κ .Κ. στό 

εργο-, 378-379 
- ΧΟΡΗΓΙΑ, 170-171, 176-177 

Βενακίδης, Θ. (πρόεδρος κοινότητος 

Φιλοθέης), 378 
Βενιζέλος, Έλευθ. Κ., 29, 30, 70, 156, 

324· - Σοφ. Ε., 23, 32, 47, 64, 68, 72, 
86, ι 12, 177, 21 ι, 213,214,215,216, 
246,288,289,304,324,325,337,339, 
341, 345, 360, 374, 378, 408, 410 

Βερύκιος, Π., σύμβουλος πρεσβείας, 
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BIOMHXANIA, γενικά, 54-55, I 30- I 37, 

151-153, 319-320, 327-328, 380, 382-
383• ϊδρυση έργοστασίων: άζώτου, 
54, 262-263, 385, 436-437· άζωτού

χων λιπασμάτων, 45-46, 105-108, 
147-148· ζακχάρεως, 46, 54, 357-358, 
384, 456, 459· πυρείων, 388-389, 459· 
σιδηρούχου νικελίου (Λάρυμνα), 51-
52, 385, 458· άλουμίνας - άλουμινί

ου, 385, 456-459· βλ. καί ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑ, ΝΑΥΊΙΛΙΑ, ΕΡΓΑ ένεργειακά 

Βλάχος, Α. , γ . πρόξενος 'Ελλάδος στή 

Λευκωσία, 148, 154, 309, 504 
Βλάχου, Ε. , 155, I 74 
Βουκμάνοβιτς- Τέμπο, Σ. , άντιπρόεδρος 

γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως, 

224, 235, 315 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ-, 35-37, 212, 

230, 41 I , 446 
ΒΟΥΛΗ, τρόπος λειτουργίας-, 437, 464-

465 
Βουρδουμπfiς, Δ . , βουλευτής, 430 

Γ 

Γαλάνης, Δ. , ύποδιοικητής Τραπέζης 

'Ελλάδος, 360 
Γαληνός, Μ. , βουλευτής, 346 
Γαρουφαλιfiς, Π., 84 
ΓΕΡΜΆΝΙΑ, βλ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΔΗ

ΜΟΚΡΑΊΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Γεροκωστόπουλος, Α. , ύπουργός Παι

δείας, 358, 367, 372 
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91, 152· βλ. καί ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΆΓΩ
ΓΗ 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΆΓΩΓΗ, άσφάλιση-, 27· 
ένίσχυση καλλιεργειών (γεvικά) 260, 
262-263, 361 · επιδότηση εργασιών
γεωτρήσεων, 136, 138, 158· έξαγω
γές 150, 168-169, 370-371, 385, 395, 
428, 433-434, 457, 460, 471· ϊδρυση 
Κεντρικής Λαχαναγοράς 275, 434, 
471· πιστοδότηση - χρηματοδότηση 
111-112, 319-320, 332-334, 432-434· 
προστασία-διάθεση προϊόντων: 45, 
54· άμπελουργία 150-151, 158· βαμ
βάκι 155, 320· ελαιον, 91, 182-183, 
437, 456· καπνά 31-32, 51, 117-118, 
152, 175, 183-184, 276-278, 321-322, 
397 (ϊδρυση ΕΟΚ), 437· όπωροκη
πευτικά, 370-1, 471 · σίτος, 83, 91, 
132, 368· σταφίδα, 119, 141, 150, 152, 
395 

Γιαννακόπουλος, 1., βουλευτήξ, 346 
Γιαννόπουλος, 1., βουλευτής, 346 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, σχέσεις μέ-, 35-37, 

39, 134, 193, 197,205,288,315, 393· 
επίσκεψη Κ.Κ., 217-238· επίσκεψη 
Καρντέλλι στήν ·Αθήνα, 438-450 

Γκάντι, "Ιντιρα, 110 
Γκαίητσκελ, Χ. (Gaitskell, Hugh), άρ

χηγός άγγλικου 'Εργατικοί> κόμ

ματος, 463 
Γκέρε, Ε. (Gero, Erno), Ούγγρος πολι

τικός, 225, 227 
Γκίκας, Σ., 82 
Γκρέυ, Γκ. (Gray, Gordon), ύφυπουρ

γός 'Αμύνης ΗΠΑ, 194, 198 
Γκρήν, Θ. (Green, Theodore F.), 'Αμε

ρικανός γερουσιαστής, 471 
Γκρύντερ, Α. (Gruenther, Alfred), 'Αμε

ρικανός στρατηγός, 248 
Γόντικας, Δ . , βουλευτής, 68, 74 
Γουίλκοξ, Φ. Ο. (Wilcox, Francis 0.), 

μέλος βρετανικής Κυβερνήσεως, 249 
Γουναράκης, Π., πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ, 

137, 389 
Γουντχάουζ, Κ. Μ. , 148 
Γουόλμσλεϋ, Γ. (Walmsley, Walter Ν., 

Jr.), βοηθός ύπουργός 'Εξωτερι

κών ΗΠΑ, 194 
Γουώτερχάουζ, Τσ. (Waterhouse, 

Charles), Βρετανός πολιτικός, 149 
Γρηγορίου, Γ., βουλευτής, 74 
Γρίβας-Διγενής, Γ . , 148,181,182,309, 

325, 427 

Δ 

Δαμασκηνός, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθη

νών, 324 
ΔΕΗ, πρόγραμμα εξ ηλεκτρισμοί>, 34, 96, 

131-132, 137-138, 263, 339-341, 411 · 
βλ. καί ΕΡΓ Α ενεργειακά 

ΔΕΘ (Διεθνής "Εκθεση Θι;σσαλονίκης) 

δμιλία κ .κ. στά εγκαίνια (1956) 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

151-154, (1957) 411-413· βλ. καί 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Δέρβης, Θ., δήμαρχος Λευκωσίας, 68, 
69 

Δερτιλής, Λ., 410 
Δημητρακόπουλος, Α., 376, 377 
Δημητρίου, Α., Κύπριος άγωνιστής, 13, 

81, 82 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔIΟΙΚΗΣΗ, ένίσχυση Δήμων 

καί Κοψοτήτων, 105, 318, 341, 389, 
429- δμιλία Κ . Κ. περί-, 171-174· 
άποκέντρωση, 47, 177-180, 189-190, 
262, 319, 389,428-429, 472 

Διαμαντόπουλος, 1., βουλευτής, 346 
Δόβας, Κ . , άντιστράτηγος, άρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, 477 
Δωρόθεος, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, 

34, 36, 82, 390 

Ε 

"Εβαττ, Μ. (Eνatt, Μ.), άρχηγός 'Ερ

γατικοί> κόμματος Αύστραλίας, 384 
ΕΖΕΣ (Εύρωπαϊκή Ζώνη ·Ελευθέρων 

Συναλλαγών), στάση 'Ελλάδος εναν

τι-, 279-280, 352-357, 385-386, 413-
414,436,450-451,461,468-471,481-
482 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, προγραμματικές δη

λώσεις Κ.Κ., 197-198· βλ. καί ΕΝΟ
ΠΛΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, άνέγερση κτι

ρίου, 105 
ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣτΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΡΕ), 

δμιλία Κ . Κ. πρός Κ.Ο., 101-102,436 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΑΙΙΣτΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ϊδρυ

ση-, 58 
ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕΊΡΑ, 47, 58, 61, 159-

162, 314-315 
ΕΚΚΛΗΣΙΆ, συμπαράσταση Κυβερνή

σεως στό εργο-, 34, 394 
ΕΚΛΟΓΕΣ, Γενικές - (Φεβρουάριος 

1956), 167-168 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, γενικά, 47, 263· σύσταση 

είδικής επιτροπής μελέτης προβλη

μάτων-, 367-368· Στοιχειώδης-, 

274· Τεχνική-, 280-281, 504· 'Ανω
τέρα-, 154- 260, 364· ίκανοποίηση 
αίτημάτων λειτουργών Μέσης-, 

378 
'Ελμπράιτ, Ε., βοηθός ύπουργός 'Εξω

τερικών ΗΠΑ, 194 
ΕΝΟΠΛΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ, ένίσχυση-, 274-

277, 349, 383· έκτέλεση δημοσίων 
εργων μέ τή συμβολή-, 264, 288-
289· έκτιμήσεις συμμάχων γιά-, 

169, 460-461· έκτέcλεση άσκήσεως 

Γόρδιος Δεσμός, 141, 142 
ΕΞΗΛΕΚτ?ΙΣΜΟΣ, βλ. ΕΡΓ Α ένεργειακά, 

ΔΕΗ 

ΕΟΚ (Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότη-

τα), θέση ·Ελλάδος εναντι-, 385-
386, 461, 470, 485 

ΕΡΑΝΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, 170-171 
Ε~ΓΑ: 

- 'Εγγειοβελτιωτικά, 45, 53-54, 174, 
238, 261-264, 320, 325, 330-332, 334-
337,358-360,361,387,408,416,432, 
457-458, 504-505 
- 'Ενεργειακά, 34, 45-46, 149-151, 
262-263, 319-320, 325, 339-341, 358-
360, 385, 389-390, 411, 456-459· βλ. 
καί ΔΕΗ 

-'Εξωραϊστικά, 271-274, περιοχής 
λεκανοπεδίου 'Αττικής, 123-125, 
176,260,271, 389,429-430,504-505, 
- περιοχής Θεσσαλογίκης, 185, 
361-364, 388 
-Λιμενικά, 159, 216-217, 238, 260, 
263,265-267,288,337,389,395,430, 
432 
- 'Οδοποιίας, 150, 238, 263, 286-
287, 318-319, 388, 408, 504-505, -
λεκανοπεδίου 'Α;τικής, 123-125, 
150, 238, 260, 263, 265, 389 
- Συγκοινωνιακά, 263, 504-505, 
-λεκανοπεδίου 'Αττικής, 123-125, 
260, 262, 504-505 - περιοχής Θεσ

σαλονίκης, 364, 384, - συνδέσεως 

'Ελλάδος - 'Ιταλίας, 260, 263, 388 
-Τουριστικά, 50-51, 262-263, 271-
274, 278-279, 372-374, 388, - λεκα

νοπεδίου 'Αττικής, 123-125, 176, 
271-274, 430, 456, 459 
- 'Υδρευτικά, βλ. ΑΘΗΝΑ, ύδροδό

τηση. 

Προϋπολογισμός δημοσίων-, 390-391 
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΙΙΚΗ ΠΟΛΙΙΙΚΗ, βλ. ΚΟΙ

ΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

"Ερχαρτ, Λ., άντικαγκελλάριος 'Ομο

σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερ

μανίας, 384, 385, 470 
ΕΣΣΔ, διμερείς σχέσεις μέ-, 34-35, 84, 

112-117, 181, 212· μήνυμα Μπουλ
γκάνιν πρός Κ.Κ., 486-498 

ΕΊΕΡΟΔΙΚΙΑ, βλ. 'Ηνωμένες Πολιτείες 

Εύσταθιάδης, Κ . , καθηγητής Πανεπι

στημίου 'Αθηνών, 31 
Εύταξίας, Λ., βουλευτής, 209 
Εύφραιμίδης, Β., βουλευτής, 86 

z 
Ζάκκας, Α., βουλευτής, 346 
Ζάκος, Α., Κύπριος άγωνιστής, 142 
Ζαφειρόπουλος, Κ., δημοσιογράφος , 

117, 484 
Ζέρβας, Λ., άκαδημαϊκός, 367 
Ζησιάδης, Χ., βουλευτής, 437 
Ζολώτας, Ξ. , 181, 270, 330, 396, 437 
Ζορλού, Φ., ύπουργός 'Εξωτερικών τής 

Τουρκίας, 247, 502 
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Ζούκωφ, Γκ . , Ρώσος στρατάρχης, 446 

Η 

·Η λ ιοί>, Η . , 346, 360 
Ήντεν, 'Άντονυ, πρωθυπουργός Μ. 

Βρετανίας, 18, 92, 130, 149,202, 247, 
248, 463 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ, διμερείς σχέσεις 

μέ-, 88, 123, 144-146, 181, 194-209, 
212-213, 256-258, 289-292, 295-296, 
320-321,328-334,337,378,417,437-
438, 471· έπίσκεψη Κ.Κ., 194, 209· 
συνάντηση Κ.Κ . μέ πρόεδρο-, 

( 1956) 194, 199-204, (1957) 498-502· 
έπενδυτικό ένδιαφέρον γιά 'Ελλά

δα, 360· ετεροδικίας κατάργηση, 

158-159, 360· βλ. καί Άιζενχάουερ 
Δόγμα, ΣΟΥΕΖ κρίση 

Θ 

Θεοδοσιάδης, ·Αλέξανδρος Φ . , γ. γραμ

ματέας ύπ. Δημοσίων "Εργων, 388 
Θεοδωρακόπουλος, 1., ακαδημαϊκός, 

367 
Θεοδωρόπουλος, Β . , διπλωμάτης - τμη

ματάρχης ύπ. 'Εξωτερικών, 477 
Θεόκλητος, ·Αρχιεπίσκοπος ·Αθηνών, 

394 
Θεοτόκης, Σ., ύπουργός 'Εξωτερικών/ 

Γεωργίας, 23, 26, 34, 49, 58, 60, 70, 
74, 84, 86, 93,358,456 

Θεοχαρίδης, Δ . , βουλευτής, 118 
Θέρστον, Ρ. (τhurston, R.), έπιτετραμ

μένος ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 150, 159 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, εορτασμός έπετείου 

28ης 'Οκτωβρίου ( 1956), 184-185, 
( 1957), 454· έπίσκεψη Κ.Κ . , 184-185, 
411-413· Πανεπιστήμιο-, ένίσχυση, 

365· βλ. καί ΔΕΘ, ΕΡΓΑ έξωραϊστικά, 

λιμενικά, όδοποιίας, συγκοινωνια

κά, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Θηβαίος, Χ . , ύπουργός Οίκονομικών, 

100, 101, 105, 139,176,251,258,313, 
346, 374, 436 

Ι 

ΙΚΑ, βλ . ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

ΙΝΔΙΕΣ, σχέσεις μέ - , 108 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, στάση ·Ελλάδος εναντι θέ

ματος -, 289 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ, σχέσεις μέ -, 462· στάση 

' Ελλάδος κατά τήν κρίση στήν - , 
417 

IPAK, σχέσεις μέ-, 462 
· Ισμαίυ, Λόρδος (Ismay, Lord), γ . γραμ

ματέας ΝΑΤΟ, 39, 312 
· Ιωαννίδης, Πολύκαρπος, γραμματέας 

Μητροπόλεως Κυρηνείας, 20, 322 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

κ 

Καλατζής, Ε., βουλευτής, 346 
Καλκάνης, Κ . , βουλευτής, 86 
Κάλλας, Μαρία, 175 
Καλλιγάς, Μ . , διευθυντής 'Εθνικής 

Πινακοθήκης, 367 
Καμπαλούρης, Ν., μόνιμος άντιπρόσω

πος στό Συμβούλιο Εuρώπης , 80, 
107 

Κανελλόπουλος, Π., 49, 86, 87, 211, 
276, 303, 345, 360, 453 

Κάννον, Κ . , πρεσβευτής τών ΗΠΑ στήν 

'Αθήνα, 24, 26, 128, 129, 164 
Καπετανίδης, ·Ε π. , πρεσβευτής στή 

Βόννη, 83 
Καραγκιόζης, Γ ., βουλευτής, 346 
Καραϊωσηφίδης, Φ . , 376, 377 
Καραμανλής, Κ., άπονομή τιμητικής 

διακρίσεως στόν-, 502· Κυβέρνη
ση-: συγκρότηση-, 13-14· προ

γραμματικές δηλώσεις-, 41-50· συ
ζήτηση προτάσεως μομφής κατά-, 

84-87, 296-309 
Καραμάνος, Γ. , δημοσιογράφος, 167 
Καραολής, Μ., Κύπριος &γωνιστής, 13, 

61, 81, 82 
Καραπιπέρης, Χρ., ύφυπουργός Συγκοι

νωνιών, 162, 365 
Καρντέλλι, Ε., άντιπρόεδρος του 

' Ομοσπονδιακοί> 'Εκτελεστικοί> Συμ

βουλίου τής Γιουγκοσλαβίας, 219, 
220,224,227,230,235,438,439,440, 
441,442,443,444,445,446,447,448, 
449, 450 

Καρτάλης, Γ . , 48, 61, 73, 86, 184, 211, 
216, 303, 430 

Καρύδης, Γ. , 376, 377 
Κασιμάτης, Γρ . , ύπουργός c':iνευ Χαρ

τοφυλακίου, 37,38,83, 108,182,194, 
292,304,307,329,331,346,352,389, 
437, 477 

Κατσάμπας, Χ., 352 
Κατσαφάδος, Γ., βουλευτής, 346 
Κατσώτας, Π . , δήμαρχος ·Αθηναίων, 

318, 341,407 
ΚΙΝΑ, σχέσεις μέ-, 209, 472 
Κιτσίκης, Ν., βουλευτής, 346, 467 
Κοθρής, Ε . , βουλευτής, 346 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Π:ΟΛΠΙΚΗ, άπασχόληση, 

55-56· άποκατάσταση προσφύγων, 

270-271, 311, 315, 371-372· aσφάλι
ση, 55-56, - άγροτών, 91· έργατική 
πολιτική - έργασιακές σχέσεις, 46, 
62, 349-351, 364-365, 504· ΙΚΑ &να
διοργάνωση - ένίσχυση, 357, 504· 
στέγαση, 46,210,263,270,313,341 , 
351-352, 394, 453, 504· ύγεία, 104, 
191, 263, 270, 364, 4 72 

Κοκκέβης, Α . , βουλευτής, 86 
Κόκκινος, Δ., δημοσιογράφος, 388 

Κονίτσας, Θ., βουλευτής, 379, 432 
Κορομηλάς, Λ . , 279 

513 

Κουάρλες, Ντ., (Quarles, Donald Α.), 
ύπουργός ·Αεροπορίας ΗΠΑ, 169 

Κουτσόφτας, Μ., Κύπριος άγωνιστής, 

170 
Κρανιδιώτης, Ν., έκπρόσωπος Έθναρ

χίας Κύπρου, 324 
Κρούπ, 'Άλφρεντ, 341 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, μέτρα ύπέρ-, 54, 188· 

χρηματοδότηση-, 392 
Κυριαζίδης, Ν., οίκονομικός σύμβου

λος Τραπέζης ' Ελλάδος, 470 
ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα-, 

- Προσφυγές ' Ελλάδος στόν ΟΗΕ, 

26-27,67,80,83, 86, 89, 168, 180-181, 
194, 201, 204-211, 214,216, 232-233, 
249-250, 283-286, 296-308, 386, 415-
416, 422-428, 439, 451-453, 462-464, 
472-476, 502-504, - 'Επιτροπή 

'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 31, -
στό Συμβούλιο τής Εuρώπης, 58, 67, 
80-81 , 83-84 
- Κ. Κ. όμιλία στή Γ. Συνέλευση 

ΟΗΕ, 206-209, - διαβήματα πρός 

ΗΠΑ, 23-26, 128-130, 132, 150, 176, 
180-181, 196-197, 200, 202-205, 244-
250, 309-311, 463-464, 500-502, -
άπάντηση σέ δηλώσεις Ήντεν, 92-
93, -Σέλγουιν Λόυντ, 132-133, 166-
167, - Λέννοξ Μπόυντ, 166-167, 
συζητήσεις μέ τίτο, 232-233, 235-
237 
- Μακαρίου διαπραγματεύσεις μέ 

Χάρντιγκ, 14-21, 42, 65-66, 86, 
213-214, - έκτόπιση 20-24, 42, 67, ~ 

295, - &πελεύθερωση 89, 200, 202, 
295, 309-312, 314, 321-322, 325, 501 
- Έθναρχίας σχέσεις μέ ελληνική 

Κυβέρνηση, 58-61, 70-73, 89, 119-
123, 153-154 
-Συζήτηση στή Βουλή (25 / 4/ 1956) 
62-74, (21-24/ 5/ 1956) 84-87, (29-
30/11 / 1956) 184, 210-216, (11-15 / 3/ 
1957) 296-309, (24/ 10/57) 437, 451-
453· Βουλής ψήφισμα- διαμαρτυρία 

πρός ξένα κοινοβούλια, 37, 61 
- 'Ενημέρωση διεθνοί>ς κοινής 

γνώμης, 24, 37-39, 83-84, 89, 106, 
185-188,204,210,384,392,415,471 
- · Αντιπολιτεύσεως 23, 49-50, 304 
- στάση Τουρκίας, 119, !29-130, 
132-133, 212, 322-323, 393-394, 415, 
426,436,475-476, 500-502, - · Εργα
τικοί> κόμματος Μ . Βρετανίας, 434-
436, 452 
- Προτάσεις Ράντκλιφ, 130-131 , 
328 κ./:. · Τριμεροί>ς διασκέψεως 

άπόρριψη, 278, 394, 414-416, 426-
427, 452· ΝΑΤΟ δια'μεσολάβηση, 104, 
310-311, 312, 328, 344-345, 426-427, 
502 
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- 'Εκτέλεση πατριωτών, 81-82, 142, 
170· έκδηλώσεις διαμαρτυρίας στήν 
'Ελλάδα, 23, 82-83, 84, 87· έκεχειρία 
ΕΟΚΑ, 148-149, 309, 311-312 

Κύρου, Κ . Α ., 255 
ΚΩΠΑ · Ι ·ΔΑ, βλ. ΕΡΓΑ έγγειοβελτιωτικά 

Κωστόπουλος, Σ. , βουλευτής, 346 
Κωτιάδης, Στ., ύπουργός 'Εμπορικής 

Ναυτιλίάς, 268 

Λ 

ΛΑΓΚΑΣτΗ, βλ. ΕΡΓΑ έγγειοβελτιωτικά 

Λαιμός, Α., βουλευτής, 367 
Λάμπερτ, Α . (Lambert, Anthony), σύμ

βουλος βρετανικής πρεσβείας στήν 

'Αθήνα, 415 
Λαμπράκης, Δ., 395 
Λάμπρος, Δημ., πρεσβευτής στ:ό Κάιρο, 

275, 287, 400, 403 
Λάππας, Π., ναύαρχος, άρχηγός ΓΕΝ, 

477 
Λεβαντής, Π., ύπουργός Παιδείας, 209 
Λιάκος, Α., βουλευτής, 346 
Λιάτης, Α . , διευθυντής Δ ' Π ο λ. Διευ

θύνσεως ύπ. 'Εξωτερικών, 18, 49, 
73, 83, 213, 214, 403 

ΛΙΒΑΝΟΣ, σχέσεις μέ-, 35, 39, 147,456, 
462 

Λοϊζίδης, Σ., έθναρχικός σύμβουλος, 

βουλευτής 'Αθηνών, 74, 194, 304, 
346 

Λότζ, Κ . (Lodge, Henry Cabot, Jr.), άρ
χηγός άμερικανικής άντιπροσωπεί

ας στόν ΟΗΕ, 194 
Λόυντ, Σέλγουιν (Lioyd, John Selwin 

Brooke), ύπουργός 'Εξωτερικών Μ. 
Βρετανίας, 132, 133, 247,441,463 

Λοϋρος, Ν . , καθηγητής Πανεπιστημίου 

' Αθηνών, 367 
Λυμπέρης, Λ . , βουλευτής, 118, 346 

Μ 

Μακάριος, 'Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 

13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 41, 42, 48, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 73, 81, 86, 87, 89, 93, 120, 
121,123, 130,155,196,197,200,210, 
213,214,215,240,241,242,243,244, 
245,246,283,286,295,297, 299,303, 
306,309,310, 311,312,314,322,323, 
324,352,384,386,394,416,425,463, 
464, 473, 501, 504 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, περιοδεία Κ.Κ. (7-10 'Ιου
νίου ι 957), 360, 361 · άπειλ ή εναν
τι-, 393, 411 · βλ . καί ΕΡΓ Α έγγειο

βελτιωτικά, όδοποιίας, συγκοινωνι

ακά 

Μάκ Μίλλαν, Χάρολντ, πρωθυπουργός 

Μ. Βρετανίας, 247, 311, 314, 463, 
464, 481 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Μακρής, Δ . , ύπουργός 'Εσωτερικών, 

87, 105, 190, 341, 346, 388, 389 
Μανέντης, Δ . , ύφυπουργός Γεωργίας, 

30, 188, 292, 361 

Μαρκεζίνης, Σ . , 216, 384 
Μαρκίδης, Β., σύμβουλος 'Εθναρχίας 

Κύπρου, 60 
Μάρσαλ, σχέδιο-, 384, 385 

Μαρσώ, Μ. (Marceau , Marc), δημοσιο
γράφος, 217 

Μάρτης, Ν., ύφυπουργός 'Εμπορίου, 90, 
154, 168, 169, 181, 182, 183,278,292, 
370, 371 , 462 

Μάρτιν, Σέρ Τζ. (Martin John), ύφυ
πουργός 'Αποικιών Μ . Βρετανίας, 

149 
Ματσάγγος, βιομηχανία-, 278 
Μαυρομμάτης, Ε., Κύπριος άγωνιστής, 

170 
Μαϋρος, Γ. , 74, 86, 177, 346, 410, 467 

ΜΕΓΔΟΒΑΣ, . βλ. ΕΡΓΑ ένεργειακά 

Μελάς, Γ., πρεσβευτής στήν ΟUάσιγ-

κτων, 26, 49, 67, 83, 131, 199, 247, 
249, 312, 462, 463, 477, 502 

Μελάς, Μ., μόνιμος άντιπρόσωπος 'Ελ

λάδος στό ΝΑΤΟ, 426, 477 
Μένον, Κ ρ. (Menon, Krishna), άντιπρό

σωπος 'Ινδίας στόν ΟΗΕ, 286, 299, 
300, 303, 386 

Μεντερές, Α . , πρωθυπουργός Τουρκίας, 

119,232,247,322,414,417,444,501, 
502 

Μέρφυ, Ρ. (Murphy, Robert), άναπλη
ρωτής ύφυπουργός 'Εξωτερικών 

ΗΠΑ, 194, 196, 197, 198, 199 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Συμμετοχή Κ .Κ. στόν !:ορ-

τασμό γιά τήν 'Έξοδο-, 321 
Μητρόπουλος, Δημήτρης, 175 
Μητσοτάκης, Κ . , 74, 86, 216, 346, 467 
Μιχαήλ, Χ . , Κύπριος άγωνιστής, 142 
Μιχαηλίδης, τ., βουλευτής, 346 
Μίχας, Α . , βουλευτής, 189 
Μολότωφ, Β., ύπουργός 'Εξωτερικών 

ΕΣΣΔ, 442 
Μόστρας, Β. , πρεσβευτής στό Λονδίνο, 

83 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ, συμπεριφορά Κυβερ

νήσεως εναντι μειονότητας-, 325, 
416-417 

Μοχεντίν, Ζ., ύπουργός 'Εσωτερικών 

Αtγύπτου, 403 
Μπαγιάρ, Τζ., πρόεδρος Τουρκικής 

Δημοκρατίας, 232, 444, 450, 502 
Μπαί(η)κερ, Φ . (Noei-Baker, Francis), 

μέλος Βουλής τών Κοινοτήτων, 103, 
120 

Μπακατσέλος, Γ . , βουλευτής, 86 
Μπακόπουλος, Ν., βουλευτής, 50, 346 
Μπαλτατζής, ' Αλ . , άρχηγός τοϋ κόμ-

ματος' Αγροτών καί 'Εργαζομένων, 

86, 276, 304, 345 

Μπέβαν, 'Αν . (Beνan Aneurin), 300 
Μπεναζέ, Α. (Benazet, Henri), δημοσιο

γράφος, 236 
Μπερνάρης, Γ . , ύποδιοικητής ΑΤΕ, 352 
Μπλύχερ, Φ. (Biίicher, Franz), άντιπρό

εδρος τής 'Ομοσπονδιακής Δημο

κρατίας τής Γερμανίας, 314, 384, 
385, 461, 470 

Μποδοσάκης - 'Αθανασιάδης, Π . , 51, 
324, 341, 458 

Μπόνης, " Κ . , καθηγητής Πανεπιστημί
ου 'Αθηνών, 367 

Μπόουκες, Σέρ Τζ. , Βρετανός διπλωμά

της, 414 
Μπουλγκάνιν, Ν., πρωθυπουργός ΕΣΣΔ, 

485, 486, 489, 494, 497 
Μπόυντ, Λέννοξ Α . (Lennox - Boyd, 

Alan), ύπουργός ' Αποικιών Μ. Βρε

τανίας, 14, 16, 17, 22, 166, 238, (239), 
240,241 , 242,243,244,247,248,311 

Μπουρνιάς, Λ., ύπουργός 'Εργασίας , 

108, 210,280, 281,346,357,394,453, 
504 

Μπρεδήμας, Η., βουλευτής, 74 
Μπρεντάνο, Χ . , (Brentano, Η . νοη), 

ύπουργός 'Εξωτερικών 'Ομοσπον

διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, 

84, 484 
Μπρίσκοου, Ρ., (Briscoe, Robert 

Pearce), διοικητής στρατιωτικής 

πτέρυγας ΝΑΤΟ ΝΑ . Μεσογείου, 

461 
Μπώντερ, στρατηγός, άρχηγό~ 'Ομά

δος Στρατιωτικής Βοήθειας ΗΠΑ, 

296 
Μυριδάκης, Μ., βουλευτής, 346 
Μώντλιγκ, Ρ. (Maudling, Reginald), πρό

εδρος Διακυβερνητικής 'Επιτροπής 

γιά ΕΖΕΣ, 468 

Ν 

Νάγκυ, 1., Ούγγρος πολιτικός, πρωθυ
πουργός Οuγγαρίας, 226 

Νασ(σ)έρ , 'Αμντέλ Γκαμάλ, 38, 39, 143, 
144,147,155,229, 287,331,399,400, 
402, 404, (405), 406, 407 

ΝΑΤΟ, θέση 'Ελλάδος έντός-, 37, 41, 
43, 194-196, 212· συμμετοχή Κ.Κ. 
στή Διάσκεψη Κορυφής- (1957), 
476-485, 497-498 

ΝΑ ΥΠΗΓΕΙΑ, βλ. ΝΑ ΥτJΛΙΑ 

ΝΑ ΥτJΛΙΑ, γενικά, 55· ϊδρυση έργοστα
σίου έπισκευής πλοίων (Ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά), 162-164, 459· μέτρα 

ύπέρ-, γενικά, 265-269· βλ. καί 01-. 
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

Νιάρχος, Στ., 162, 163, 269, 456, 459 
Νικολαίδης, Σ . , βουλευτής, 74 
Νόρσταντ, Λ . (Norstad, Lauris), ϋπατος 

άρχηγός ΝΑΤΟ, 477 
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Νόουλαντ, Ι. (Knowιand, William Κ.), 
'Αμερικανός γερουσιαστής, ι 94 

Ντάλλες, Τζών Φόστερ, ύπουργός 'Εξω

τερικών ΗΠΑ, 26, sι, ι3Ι, ι46, 194, 
199,226,247,248,464,498,502 

Ντεντιδάκης, Π., βουλευτής, 86, 346 

Ξανθόπουλος - Παλαμάς, Χ., aντιπρό

σωπος στόν ΟΗΕ, 20, 83, 130, 188, 
194, 386 

ο 

ΟΕΟΣ ('Οργανισμός Εuρωπαϊκής Οικο

νομικής Συνεργασίας), θέση ' Ελ
λάδος εντός-, 148, 413-414· βλ. καί 
ΕΖΕΣ 

ΟΗΕ, Μήνυμα Κ.Κ . γιά επέτειο-, 183· 
βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, ΣΥΡΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ 

κ. λ . π . 

OIKONOMIA, οΙκονομική πολιτική : γε

νικές κατευθύνσεις - aπολογισμός, 

27-29, 43-44, 53-57, 89-90, 95, ι67-

168, 265-266, 316-318, 319-320, 347-
348, 380-383, 413, 428, 456-460· εκ
θεση ΟΕΟΣ περί-, 251-254· εισοδη
ματική πολιτική, 46-47, 61-62, 136, 
180, 251, 374· πιστωτική πολιτική
χρηματοδότηση-, 46, 74-80, 138-
139, 151, 3ι2-313, 3Ί9-320, 325,360, 
368-371, 382, 385-387, 392-393, 395-
397, 437-438, 461· πρόγραμμα δημο
.σίων επενδύσεων, 95-98, 238, 260-
264, 456-460· τιμάριθμος, μέτρα γιά 
συγκράτηση-, 5f. 139-Ι4ι, 269-270, 
381· φορολογία, 44, 133-134, 139-
141,313,346-347, 410· σύσταση Ει
δικής Οίκονομικής ·Επιτροπής, 87, 
- Συμβουλίου Προγράμματος, 52-53· 
προϋπολογισμός : (1955-1956), 84, 
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