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'Η έπίλυση τοv έθνικοv θέματος, μέ τή δημιουργία ένός δεύτερου έλ

ληνικοv Κράτους στήν Κύπρο, σηματοδοτοf5σε μιά καμπή γιά τήν ι'στορία τοv 

έθνους. Μέ aναvεωμένη τήν αύτοπεποίθηση, aλλά καί μέ έπίγνωση τής 

κρισιμότητας τών καιρών, τόσο γιά τό έλληνικό Κράτος, όσο καί γιά τήν ύπό 

δημιουργία Κυπριακή Δημοκρατία, δ Κ. Καραμανλής θά έντείνει τίς προσπά

θειές του γιά aνάπτυξη καί έκσυγχρονισμό. Ή έκτέλεση σειρiiς έργων ύποδο

μής, ή νομισματική σταθερότητα, τό κλίμα έμπιστοσύνης πού εlχε, μετά aπό 

μακρές προσπάθειες, έμπεδωθεί στή χώρα, σέ συνδυασμό μέ τήν έφαρμογή, γιά 

πρώτη φορά, πενταετούς προγράμματος γιά τήν οlκονομία, θά aποτελέσουν τή 

βάση καί γιά τή μεγάλη έξόρμηση τής Κυβερνήσεως, μέ στόχο τήν έκβιομηχά

νιση, τήν δριστική έξοδο τής 'Ελλάδος aπό τό στάδιο τής ύπαναπτύξεως, καί, 
συνακόλουθα, τήν aνάδυση μιiiς σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής κοινωνίας. 

'Η αναμόρφωση, aπό τήν άλλη πλευρά, τής έλληνικής έξωτερικής πολιτι

κής, ή σύσφιξη τών έλληνοαμερικανικών δεσμών, ή ανασύσταση τής έλληνο

τουρκικής συνεργασίας, θά συμβάλουν στήν περαιτέρω κατοχύρωση τής aσφά

λειας τής χώρας καί τής σταθερότητας στήν εύρύτερη περιοχή - στοιχείων 

aπαραίτητων γιά τήν έπιτυχία τών κυβερνητικών προσπαθειών καί στόν τομέα 

τής aναπτύξεως. Παράλληλα, ή προσέγγιση μέ τή Γαλλία τοv στρατηγού Ντέ 

Γκώλ θά έγκαινιάσει μία νέα περίοδο στίς διμερείς σχέσεις καί θά διευκολύνει 
τήν ένσωμάτωση τής 'Ελλάδος στήν ένοποιούμενη Εύρώπη, όραμα - άν όχι, 
λίγα μόλις χρόνια πρίν, άπιαστο όνειρο- πού θά avαλάβει νά ύλοποιήσει δ 
Κ. Καραμανλής. Κορύφωση τών προσπαθειών γιά τήν οlκονομική καί κοινω

νική ανάπτυξη, γιά τό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του μέλλοντος τής χώρας 

καί γιά τήν ένεργό καί θετική συμμετοχή της στή διεθνή ζωή, ή σύνδεση μέ τήν 

ΕΟΚ, έπιλογή καί έπίτευγμα τοv 'Έλληνα πρωθυπουργού, θά σηματοδοτήσει, 

μέ τή σειρά της, τήν πανηγυρική aποδοχή τής 'Ελλάδος ώς μέλους τής δυτι

κοευρωπαϊκής κοινότητας καί τήν έξοδό της aπό μακρούς αlώνες aπομονώσε
ως καί αδυναμίας. 
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'Η ι'iνοιξη του 1959 χαρακτηρίστηκε άπό τήν εισαγωγή τής -ριζοσπαστικής γιά τά έλληνικά δεδομέ
να- ιδέας του οικονομικου προγραμματισμου. 

Μετά τήν πραγματοποίηση, τά προηγούμενα χρόνια, σειρiiς i\ργων ύποδομής στή χώρα, ιδιαίτερα 

στόν ενεργειακό τομέα καί στίς συγκοινωνίες , καί καθώς εμπεδωνόταν ή αϊσθηση τής νομισματικής 

σταθερότητας, ό προγραμματισμός ερχόταν νά διασφαλίσει τήν άνοδική πορεία τής οικονομίας . 'Η 

εξαγγελία του προσωρινου Πενταετους Προγράμματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως, σέ συνδυασμό μέ τή 

σύντονη προσπάθεια ενισχύσεως τής τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, θά καταδείξει τήν 

άγωνία τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί του Κ . Καραμανλή προσωπικά γιά ισόρροπη καί συστηματική 

άνάπτυξη . Τό προσωρινό πρόγραμμα, βάση γιά τήν εκΠόνηση του όριστικου, τόν έπόμενο χρόνο, προο
ριζόταν νά συμβάλλει αποφασιστικά στή διοχέτευση τών περιορισμένων πόρων καί δυνατοτήτων τής 

έλληνικής οικονομίας, σέ τρείς συγκεκριμένους, κρίσιμους γιά τήν άνάπτυξη, τομείς: τή γεωργία, τή 

βιομηχανία καί τόν τουρισμό. Ήταν ή πρώτη φορά στήν ίστορία του έλληνικου Κράτους πού άναλαμ

βανόταν μιά τέτοια προσπάθεια, πού ύπογράμμιζε καί τήν εντονη άναζήτηση , άπό τήν πλευρά του Κ. 

Καραμανλή, μακροπρόθεσμης προοπτικής γιά τή χώρα. 'Οπωσδήποτε, τό εγχείρημα συνδεόταν ι'iμεσα 

καί μέ τήν προετοιμασία γιά τήν ύποβολή τής αιτήσεως γιά σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ, πού θά ενταθεί τόν 

'Απρίλιο, ύπό τή στενή επίβλεψη του ϊδιου του πρωθυπουργου . 

Στό επίπεδο τών πολιτικών εξελίξεων, οί δημοτικές εκλογές του ' Απριλίου -πρώτη εκλογική άναμέ

τρηση μετά τήν επίλυση του Κυπριακου- θά επιβεβαιώσουν τήν αύξανόμενη άποδοχή τών κυβερνητι
κών προσπαθειών άπό τό εκλογικό σώμα, άλλά καί τή βαρειά κρίση πού περνουσε ή κεντρώα άντιπολί

τευση . 

ΑΡΧΕΣ MAHIOY 1959 

. ο aπόηχος aπό τήν ύπογραφή τών συμφωνιών 
γιά τήν Κύπρο εξακολουθεί νά είναι εντονος στούς 

κόλπους τfjς έλληνικfjς γνώμης. Διάχυτη είναι ήδη ή 

αίσθηση δτι ή επίλυση του Κυπριακου, μέ τήν πρό

βλεψη γιά τή δημιουργία ένός δεύτερου έλληνικου 

Κράτους, εξυπηρετεί τά συμφέροντα τόσο τfjς · Ελλά
δος , δσο καί, ειδικότερα, τfjς έλληνικfjς πλειοψηφί

ας τfjς Μεγαλονήσου. Ταυτόχρονα, ή διευθέτηση 

δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα γιά τήν εφαρμογή τfjς κυ

βερνητικfjς πολιτικfjς, στόν τομέα τfjς οiκονομικfjς 

καί κοινωνικfjς αναπτύξεως καί στό επίπεδο τfjς εξω

τερικfjς πολιτικfjς. Κυρίως, aνοίγει ενα νέο κεφά

λαιο, στήν ίστορία δχι μόνο του νησιου, aλλά καί 

του εθνους γενικότερα. Στό έξfjς, ή 'Αθήνα οφείλει 

νά λαμβάνει ύπόψη της τήν ϋπαρξη ένός δεύτερου 

έλληνικου Κράτους, στή δημιουργία του όποίου είχε 

συμβάλει aποφασιστικά καί γιά τήν επιβίωση καί 

ανάπτυξη του όποίου είχε τήν ύποχρέωση νά εργα

στεί μέ δλες της τίς δυνάμεις . 
'Αναφερόμενος στίς συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδί

νου, ό Κ . Καραμανλfjς θά σημειώσει τά aκόλουθα, σέ 

σημείωμα πού ύπαγόρευσε κατά τήν αυτοεξορία του 

στο Παρίσι: 

«Αί συμφωνία ι τής Ζυρίχης καί τοίi Λονδίνου έyέ

νοντο δεκταί μέ aνακούφισιν καί έν Κύπρφ καί έν 

Έλλάδι, διότι ό λαός διησθάνετο τάς δυσκολίας καί 

τούς κινδύνους πού περιέκλειε τό Κυπριακόν. Πολύ 

βραδύτερον καί δταν έλησμονήθησαν οί κίνδυνοι, 

aρχισαν νά διατυπώνωνται επικρίσεις aπό τήν aντι

πολίτευσιν αί όποία ι ένεθαρρύνοντο aπό τήν σιωπή ν 

τοίi Μακαρίου. 

))Αί συμφωνίαι έκείναι εlχαν, βεβαίως, μειονεκτή

ματα. Καί δέν ήτο δυνατόν νά μήν lχουv, έφ • δσον 
ύπεyράφησαν μέσα σ, ε να κλίμα πάθους καί δυσπι

στίας, καί έκαλοίiντο νά συμβιβάσουν συμφέροντα 
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καί άπόψεις όξύτατα άντιτιθεμένας. Τάς άπεδέχθη

μεν δμως άφ ' ένός μέν γιά νά άποφύγωμεν τή ν σύρρα
ξιν καί συνεπώς τήν διχοτόμησιν, άφ' έτέρου δέ διό

τι έπιστεύαμεν δτι, μέ τήν άλλαγήν του κλίματος είς 

τάς σχέσεις 'Ελλήνων καί Τούρκων, θά καθίστατο 

δυνατή ή θεραπεία των κατά τήν έφαρμογήν τών 

συμφωνιών. 

;;Τά κυριώτερα μειονεκτήματα ήσαν, ή συνθήκη 

έγγυήσεως καί τό βέτο του άντιπροέδρου, τά δποία 

έφαλκίδευαν τήν άνεξαρτησίαν τής Κύπρου, καθ' δ 

μέτρον βέβαια θά έγένετο κακή χρήσις αυτών. 

'Η σαν δμως άναπόφευκτα, δεδομένου δτι οί Τοuρκοι 

κατείχοντο άπό τόν έπίμονον φόβον δτι μετά τήν 

άνεξαρτησίαν θά ή το δυνατόν άνά πiiσαν στιγμήν νά 

πραγματοποιηθή πραξικοπιματικώς ή ενωσις. 'Εν

θυμοuμαι δτι, δταν τήν παραμονήν τής ύπογραφής 

τών Συμφωνιών τής Ζυρίχης μέ έπεσκέφθη δ Μεντε

ρές άσθενοuντα άπό γρίππην καί μέ ήρώτησε τί επα

θα, του άπήντησα γελών: "Μέ άρρώστησαν τά άνα

τολίτικα παζάρια σου". Είς άπάντησιν, μου εlπε δτι 

λυπάται καί αυτός γιά τά παζάρια αυτά, άλλά θά έθε

ωρείτο δ μεγαλύτερος "μπουνταλάς" τής ίστορίας 

έάν ύπέγραφε τήν άνεξαρτησίαν aνευ έγγυήσεων. 

Διότι θεωροuσε βέβαιον δτι, είς τήν περίπτωσιν αυ

τήν οί Κύπριοι θά έκήρυσσαν μίαν ήμέραν τήν ενω

σίν τους μέ τήν 'Ελλάδα, πρός άποτροπήν τής δποί

ας ή Τουρκία θά ήτο ύποχρεωμένη νά προσφύγη είς 

πόλεμον. Μέ έβεβαίωσεν δέ έν συνεχείg δτι τά μέτρα 

αυτά ή Τουρκία τά ifθελε πρός aμυναν καί δτι θά ή το 

δυνατόν νά έπανεξετασθοuν δταν δλα τά aλλα θά 

εχουν πάει καλά καί τά πνεύματα θά εχουν ήρεμήσει. 

;;Πάντως δέν ύπάρχ:;ι άμφιβολία δτι καί τά μειο

νεκτήματα αυτά θά άτονοuσαν, aν έπεδεικνύετο καλή 

θέλησις έξ δλων τών πλευρών, γνωστοί] όντως δτι ή 

έπιτυχία τών πολιτευμάτων έξαρτiiται περισσότερον 

άπό τό κλίμα πού τά περιβάλλει, παρά άπό τό τυπι

κόν τους περιεχόμενον. Πρός άποτροπήν, aλλωστε, 

τής παρερμηνείας καί καταχρήσεως του aρθρου 4 τής 
συνθήκης έγγυήσεως, ή έλληνική Κυβέρνησις ύπε

στήριξεν έπιτυχώς ευΘύς έξ άρχής δτι στήν εννοιαν 

αυτοί] δέν περιλαμβάνεται ή στρατιωτική παρέμβα

σις. 'Επέτυχε δέ καί σχετικήν γνωμοδότησιν τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών ύπέρ τών άπόψεών της. 

;; Τό περίεργο ν εlναι δτι ή κρίσις δέν προήλθε άπό 
τά άνωτέρω βασικά μειονεκτήματα, άλλά άπό aλλα 

τά δποία κατά τήν ύπογραφήν τών συμφωνιών έθεω

ρήθησαν άκίνδυνα. 'Ήτοι, τό τών χωριστών Δήμων, 

τό δποίον άπεδέχθημεν κατά σύστασιν του Μακαρί

ου, καί τής διπλής πλειοψηφίας έπί φορολογικών 

θεμάτων, τήν δποίαν οί Τοuρκοι έζήτησαν άποκλει

στικώς καί μόνον γιά νά προστατεύωνται κατά του 

κινδύνου τής φορολογικής κακομεταχειρίσεως. Οί5-

τω, ή έλληνική κωλυσιεργεία περί τήν έφαρμογήν 

τής διατάξεως περί χωριστών Δ ή μ ων εδωσεν άφορ-

μήν είς τούς Τουρκοκυπρίους νά κάνουν χρήσιν τής 

διατάξεως περί διπλής πλειοψηφίας, νά μπλοκάρουν 

τήν οίκονομικήν πολιτική ν τής Κυβερνήσεως καί νά 

δδηγήσουν τελικώς εiς τήν κρίσιν του 1963. 
;;Εlχαν δμως αί συμφωνίαι καί άναμφισβήτητα 

πλεονεκτήματα. ΝΕθεσαν τέρμα είς μίαν έπικίνδυνον 

περιπέτειαν, είς τήν δποίαν εlχεν είσέλθει άπαρα

σκεύαστον τό εθνος. 'Απεκατεστάθησαν οί συμμα

χικοί μας δεσμοί, πού ήσαν άπαραίτητοι γιά τήν 

άσφάλειαν τής χώρας. ΝΕδωσαν είς τήν Κύπρο ν, με

τά μακραίωνα δουλείαν, τήν έλευθερίαν της, περιέ

σωσαν τό Πατριαρχείον καί δ, τι εlχε άπομείνει άπό 

τόν έλληνισμό τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί, προ

παντός, έδημιούργησαν τήν γέφυραν γιά τήν ενωσιν 

είς τήν δποίαν θά φθάναμε άβιάστως, έάν έδημιουρ

γούσαμε έν τφ μεταξύ τάς καταλλήλους διπλωματι

κάς καί ψυχολογικάς προϋποθέσεις. Οί Τοuρκοι, άν

τιτιθέμενοι είς τήν ενωσιν, προέβαλλαν δύο βασικά 

έπιχειρήματα. Πρώτον, τό θέμα τής έθνικής των 

άσφαλείας, καί δεύτερον, τόν κίνδυνον κακομετα

χειρίσεως τών δμοεθvών των. Είς aυτά προσετέθη 
μετά τήν όξυνσιν του θέματος καί πρόβλημα έθνικής 

φιλοτιμίας. Οί παράγοντες δμως αυτοί aυτομάτως θά 

άτονοuσαν, έάν άπεκαθίστατο ή φιλία καί συνεργα

σία τών δύο έθνών καί έδημιουργείτο κλίμα άμοιβαί

ας έμπιστοσύνης. Καί όχι μόνον θά καθίστατο δυνα

τή ή βελτίωσις τών συμφωνιών, άλλά καί θά συνεζη

τείτο κάποτε ψυχραίμως καί τό θέμα τής ένώσεως. 

Διότι θά έπεδεικνύετο μέ τήν πάροδον του χρόνου 

δτι ή ενωσις άντεπεκρίνετο περισσότερον πρός τά 

συμφέροντα δλων μας, άπό τήν άνεξαρτησίαν, ή 

δποία θά ήμποροuσε νά έξελιχθή, δπως καί έγένετο, 

εlς έπικίνδυνον περιπέτειαν;; 1 • 

2-6 ΜΑΡΠΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλης, μέ τήν εύκαιρία της όλιγοή

μερης διαμονης του στή Ρόδο, επισκέπτεται τουρι

στικές εγκαταστάσεις, δέχεται τοπικές επιτροπές, 

άσχολείται μέ τήν επέκταση τοϋ λιμένος της Ρόδου 

καί παρίσταται στίς έορτές γιά τήν l2η επέτειο της 

ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου. 

2-6 ΜΑΡΠΟΥ 1959 

'Ο πρόεδρος της Γιουγκοσλαβικης 'Ομοσπον

δίας, 'Ιωσήφ Μπρόζ τίτο, επισκέπτεται τή Ρόδο, 

επιστρέφοντας άπό περιοδεία σέ χώρες της 'Ασίας 

καί της 'Αφρικης. 

Κατά τή διάρκεια της παραμονης του στή Ρόδο, ό 

Γιουγκοσλάβος ήγέτης συζήτησε μέ τόν Κ. Καρα

μανλη τήν πιθανή άναβίωση της στρατιωτικης πτυ

χης τών Συμφώνων πού είχαν ύπογραφεί τό 1953-4, 
μεταξύ της 'Ελλάδος, τijς Τουρκίας καί της Γιου-
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'Επίσκεψη τοv Γιουγκοσλάβου ήγέτη, 'Ιωσήφ Μπρόζ Π το, στή Ρόδο. 
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γκοσλαβίας. Τά Σύμφωνα εΙχαν στό μεταξύ άτονήσει 

λόγω άφενός τής έλληνοτουρκικής διαμάχης γιά τό 

Κυπριακό καί άφετέρου τής διαθέσεως του Βελιγρα

δίου νά άποφύγει τήν περαιτέρω όξυνση των σοβιε

τογιουγκοσλαβικων σχέσεων. 'Ήδη, ομως, ή άποκα

τάσταση τής έλληνοτουρκικής συνεργασίας, μετά 

τήν πρόσφατη έπίλυση του Κυπριακου, εθετε τό θέμα 

τής άναβιώσεως των Συμφώνων, γιά τό όποίο ή έλ

ληνική Κυβέρνηση έπιθυμουσε νά διερευνήσει τίς 

άπόψεις των Γιουγκοσλάβων. 'Ο τίτο, άπό τή δική 

του πλευρά, έπιθυμουσε νά διευκρινήσει άν ή έπίλυ

ση του Κυπριακου θά μετέβαλλε τήν έλληνική πολι

τική εναντι τής χώρας του. Τό σχετικό σημείωμα τής 

συνομιλίας των δύο ήγετων, τήν 3η Μαρτίου, άναφέ

ρει τά άκόλουθα: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής 

εσχεν έν Ρόδφ μετά του προέδρου τίτο tδιαιτέραν συνομι

λίαν, άνευ παρουσίας έτέρου προσώπου, διαρκέσασαν έπί 

ήμίωρον. 'Η συνάντησις αϋτη ελαβε χώραν πρωτοβουλί~ 

του κυρίου προέδρου τής Κυβερνήσεως, έπιθυμοίJντος νά 

παράσχη οϋτω ε{ς τόν στρατάρχην τίτο τήν εuκαιρίαν νά 

δμιλήση άπολύτως έλευθέρως. 'Ο κύριος πρόεδρος τής 

Κυβερνήaεως ήχθη ε{ς τήν έπιδίωξιν τής Ιδιαιτέρας ταύ
της συνομολίας ϊνα ζητήση, ώς κατωτέρω έμφαίνεται, 

διευκρίνησιν τών άμοιβαίων ύποχρεώσεων τών δύο χωρών, 

έν όψει προσφάτων τινων έκδηλώσεων του Βελιγραδίου 

εναντι τής στρατιωτικής πλευράς του ΤριμεροίJς. 

))Κατά τήν συνομιλίαν ταύτην δ πρόεδρος τίτο έξήγη

σεν δτι, ώς έκ τών δυσχερειών liς άντιμετωπίζει εtς τόν 

έξωτερικόν τομέα ή χώρα του καί του γεγονότος δτι έrtέ

στρεφεν ούτος άπό ταξείδιον, καθ' δ διεκηρύχθη ή ουδε

τερόφιλος τοποθέτησις τής Γιουγκοσλαβίας, τφ έπεβάλ

λετο μεγίστη προσοχή, εtς δ,τι άφεώρα τό Τριμερές Σύμ

φωνον. 

>>Εtς τοίJτο δ κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως παρε

τήρησεν δτι άλλο αί εtδικαί περιστάσεις τής στιγμής καί 

άλλο τί έσκέπτετο άπό άπόψεως οuσίας έπί τών θεμάτων 

τούτων. 'Ανεφέρθη δέ δ κύριος πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως καί ε{ς τάς έν Μπριόνι έλληνογιουγκοσλαβικάς συ

νομιλίας, καθ' liς ή Γιουγκοσλαβία εlχεν άποκρούσει πα

σαν Ιδέαν καταγγελίας του ΤριμεροίJς Συμφώνου . 

>>'Ο στρατάρχης τίτο άπήντησε δτι πρός τό παρόν δέν 

δύναται νά προωθήση τήν τριμερή συνεργασίαν, έπιθυμεί 

δμως τήν διατήρησιν του τριμεροίJς σχήματος, τό δποίον 

έξακολουθεί νά ε{ναι χρήσιμον, καίτοι δέν πρέπει νά τονι

σθή τοίJτο τήν στιγμήν ταύτην. 

>>·Ο κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ή ρώτησε τότε 

έάν αί άπόψεις αύται άποτελοuν τήν δριστικήν τοποθέτη

σιν τής Γιουγκοσλαβίας, δπότε θά εδει νά έξετασθή μέχρι 

ποίου άκριβώς σημείου βαίνουν αί άμοιβαίαι ύποχρεώσεις 

τών .ένδιαφερομένων Κρατών. 

>>·Ο πρόεδρος τίτο άπήντησε δτι δέν πρόκειται περί 

δριστικής άλλά περί προσωρινής τοποθετήσεως τής χώρας 

του καί δτι έπιθυμεί δπως τά πράγματα παραμείνουν δπως 

εχουν, άνευ μεταβολής, εϊτε πρός τήν κατεύθυνσιν τής 

. άναβιώσεως εϊτε πρός τήν τής περαιτέρω χαλαρώσεως τών 

τριμερών δεσμών. Δι' αuτόν τόν λ(>γον προτιμίi νά άποφύ-

γη τριμερή ύπουργικήν συνάντησιν. Πάντως, άνεξαρτήτως 

τής τελικής έξελίξεως του ΤριμεροίJς, τοίJτο, προσέθεσεν δ 

πρόεδρος τίτο, Ισχύει πλήρως διά τάς δύο χώρας, Γιου

γκοσλαβίαν καί 'Ελλάδα, ών αi άριστα ι σχέσεις δέον νά 

ένισχυθοίJν ετι περισσότερον. 'Εν τφ πλαισίφ τούτφ αί 

έπιτελικαί έπισκέψεις καί αi έπαφαί δέον νά συνεχισθουν. 

>>Είς τοίJτο δ κύριος πρόεδρος παρετήρησεν δτι τό θέμα 

συνεχίσεως τών τοιούτων διμερών έπαφών καθίστατο ήδη 

άκρως λεπτόν καί δυσχερές έρήμην τής Τουρκίας. 

>>'Ο πρόεδρος τίτο παρεδέχθη τήν έπιφύλαξιν ταύτην 

καί εlπεν δτι τό σημείον αuτό δέον νά έξετασθή άπό κοι

νοί), προσθέσας δτι θά έπιδιώξη καί βελτίωσιν τών γιου

γκοσλαβοτουρκικών σχέσεων. 

>>'Ο κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έξέφρασε τότε 

τήν προθυμίαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά συμβάλη 

πρός τόν σκοπόν τουτον, τοίJθ' δπερ δ πρόεδρος τίτο οuδό

λως άπέκλεισεν>>2. 

Μετά τίς συνομιλίες Καραμανλή-τίτο, έκδόθη

κε τό άκόλουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«'Η τij προσκλήσει τής έλληνικής βασιλικής Κυβερνή

σεως έπίσκεψις εις ·Ελλάδα τής Α ότου 'Εξοχότητας του 

κ. 'Ιωσήφ Μπρόζ τίτο, προέδρου τής Λαϊκής 'Ομοσπόν

δου Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας, κατά τήν έπιστρο

φήν του έκ του ταξειδίου του ε{ς διαφόρους χώρας τής 

'Ασίας καί τής 'Αφρικής, έπραγματοποιήθη τήν 2αν 

Μαρτίου I 959 καί θά διαρκέση μέχρι τής 6ης τρέχοντος 
μηνός. Τόν άρχηγόν του γιουγκοσλαβικοί) Κράτους ύπεδέ

χθη έν Ρόδφ τήν 2αν Μαρτίου ή Α ότου 'Εξοχότης δ πρω

θυπουργός τής 'Ελλάδος, κ. Καιν. Καραμανλής. Κατά τήν 

έν Ρόδφ διαμονήν του τήν 2αν καί τήν 3ην Μαρτίου, δ 

πρόεδρος τίτο, συνοδευόμενος ύπό τών Α.Α.Ε.Ε. τών κ. κ. 

Μπράζο Γιοβάνοβιτς, προέδρου τής 'Εθνοσυνελεύσεως 

τής Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, Σλόμπονταν Πενέ

ζιτς, μέλους του 'Ομοσπόνδου 'Εκτελεστικοί) Συμβου

λίου, Βέγκρ Μιτσούνοβιτς, ύφυπουργου 'Εξωτερικών, Λέο 

Μάτις, γενικοί) γραμματέως τής Προεδρίας τής Δημοκρα

τίας καί Μ. Μίκοβιτς, πρεσβευτου τής Γιουγκοσλαβίας έν 

'Αθήναις, εσχε συνομιλίας έφ' δλων τών ένδιαφερόντων 

τάς δύο χώρας θεμάτων μετά του "Ελληνος πρωθυπουργοί), 

δστις συνοδεύετο ύπό τής Α.Ε. του ύπουργου τών 'Εξωτε

ρικών κ. Εuαγγ. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα, τής Α.Ε. του Π. Οtκο

νόμου-Γκούρα, γενικοί) διεθυντοίJ του ύπουργείου 'Εξωτε

ρικών, τής Α.Ε. του κ. Θ. Τσακαλώτου, πρεσβευτοίJ τής 

'Ελλάδος έν Βελιγραδίω, τής Α.Ε. του κ. Α. Μάτσα, πλη

ρεξουσίου ύπουργου καί του Ι. Καντιώτη, συμβούλου πρε

σβείας . 

)) ·Ο άρχηγός του γιουγκοσλαβικοί) Κράτους καί δ 
'Έλλην πρωθυπουργός προέβησαν έν τφ πνεύματι πλήρους 

έμπιστοσύνης, φιλίας καί σεβασμοί) τής εΙδικής διεθνους 

τοποθετήσεως έκάστης τών δύο χωρών, δπερ διέπει τάς 

έλληνογιουγκοσλαβικάς σχέσεις, ε{ς άνταλλαγήν άπόψε

ων έπί τών διεθνών ζητημάτων καί ε{ς τήν έξέτασιν τών 

ένδιαφερόντων τάς δύο χώρας καί τήν περιοχήν αuτών ει

δικών ζητημάτων. Μεταξύ τών τελευταίων αuτών iδιαιτέ

ρως έξητάσθησαν τά θέματα τά ένδιαφέροντα τόν άραβικόν 

κόσμον τής Μ. 'Ανατολής, ή εuημερία του δποίου ίδιαιτέ

ρως ένδιαφέρει τήν 'Ελλάδα καί τήν Γιουγκοσλαβίαν. 
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»'Ο πρόεδρος τίτο ένημέρωσε τόν πρωθυπουργόν Κ . 

Καρq.μανλήν έπί τών συμπερασμάτων του ταξειδίου του εiς 

πολλάς χώρας τής 'Ασίας καί τής 'Αφρικής, ό δέ 'Έλλην 

πρωθυπουργός ενημέρωσε τόν προέδρον τίτο έπί τών συμ

φωνιών του Λονδίνου, διά τών όποίων ό κυπριακός λαός 

aπέκτησε τήν ιiνεξαρτησίαν του, ένώ συγχρόνως ιiπεκατε

στάθηκαν πλήρως αί σχέσεις τής 'Ελλάδος μετά τής 

Τουρκίας καί τής Μ. Βρετανίας. 

»Αί διεξαχθείσαι συνομιλίαι ηγαγον τόν πρόεδρον τής 

Δημοκρατίας καί τόν πρωθυπουργόν νά διακηρύξουν έκ 

νέου τήν πρόθεσιν τών δύο Κυβερνήσεων νά διατηρήσουν 

καί νά συσφίγξουν τάς μεταξύ τών χωρών σχέσεις καί νά 

προωθήσουν τήν συνεργασίαν έν τφ πλαισίφ τών ύφισταμέ

νων συμφωνιών. 

» 'Όσον &φορa τά εiδικά ζητήματα μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Γιουγκλοσλαβίας, ό πρόεδρος τίτο καί ό πρωθυπουρ

γός Κ . Καραμανλής /;σημείωσαν μεθ' ίκανοποιήσεως δτι 

αί Ι;ργασίαι τής μεικτής έλληνογιουγκοσλαβικής επιτρο

πής /;προχώρησαν η δη εiς σημείον επιτρέπον τήν προσεχή 

σύναψιν σειρaς συμφωνιών προωρισμένων νά προαγάγουν 

ούσιαστικώς τήν συνεργασίαν τών δύο Κρατών καί τά 

αμοιβαία συμφέροντα τών λαών. 

»»'Ο ιiρχήγός του γιουγκοσλαβικου Κράτους καί ό 
'Έλλην πρωθυπουργός /;τερμάτισαν τάς συνομιλίας των 

διακηρύσσοντες εκ νέου τήν στερράν ιiπόφασιν τών δύο 

Κυβερνήσεων δπως προσπαθήσουν διά παντός μέσου νά 

ενισχύσουν τήν στενήν συνεργασία ν μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Γιουγκοσλαβίας, πρός τό ιiμοιβαίον συμφέρον τών δύο χω

ρών καί τής εύημερίας καί εiρήνης τής περιοχής». 

Στά aποτελέσματα τfjς συναντήσεως τίτο-Καpα

μανλfj στή Ρόδο, σέ συνάρτηση iδιαίτερα μέ τp Τρι

μερές Σύμφωνο Τουρκίας- Γιουγκοσλαβίας-' Ελλά

δος, αναφέρεται ύπηρεσιακό σημείωμα, συντεταγμέ

νο aπό τόν πρέσβη Α . Μάτσα, στίς 23 'Απριλίου : 

«'Από τής εν Ρόδφ συναντήσεως, τόν παρελθόντα 

Μάρτιον, του κυρίου προέδρου της Κυβερνήσεως μετά του 

στρατάρχου τίτο, εχουν προκύψει δύο δεδομένα, επί του 

θέματος τής συνεργασίας τής 'Ελλάδος, τής Γιουγκοσλα

βίας καί τής Τουρκίας, εν τφ μεταξύ αύτών ύφισταμένφ 

συμβατικφ πλαισίφ τών Συνθηκών 'Αγκύρας, Βελιγραδίου 

καί Μπλέντ: 

» I. Μολονότι διαπιστουται αϋξουσα δημοσίως εκδη

λουμένη όξύτης εiς τάς μεταξύ Γιουγκοσλαβίας καί Σοβιε

τικής' Ενώσεως σχέσεις, τουθ' δπερ θά ήδύνατο νά ωθήση 

τήν Γιουγκοσλαβίαν, βαθμιαίως καί ιiναλόγως καί τών 

λοιπών διεθνών εξελίξεων, πρός τόνωσιν τών συμμαχικών 

αύτής δεσμών μετά τής' Ελλάδος καί τής Τουρκίας επί του 

στρατιωτικοί) καί πάλιν πεδίου, ούδεμία μέχρι τής στιγμής 

τοιαύτη ενδειξις ύπάρχει . Οϋτω, ή γιουγκοσλαβική τοποθέ

τησις τής ενεργοί) ούδετερότητος διατηρείται εντονι;>ς, 

ενισχυομένη δέ καί aπό τό παρόν καθεστώς τών τουρκο

γιουγκοσλαβικών σχέσεων, εξακολουθεί νά ό.ποκλείη πα

σαν έκ Βελιγραδίου έκδήλωσιν προσηλώσεως εiς τριμερή 

σχήματα ενέχοντα καί στρατιωτικόν περιεχόμενον. 'Εξ 

ϋ.λλου ούδεμίαν ούσιαστικήν δέσμευσιν εναντι ήμών εχει 

διατηρήσει ή Γιουγκοσλαβία, πλήν τών κατ' iδίαν παρα

σχεθεισών διαβεβαιώσεων του στρατάρχου τίτο πρός τόν 

κύριον πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κατά τήν έν Ρόδφ 

iδιαιτέραν αότών συνομιλίαν τής 2ας παρελθόντος Μαρ

τίου. 

»2. 'Η aποκατάστασις τών ελληνοτουρκικών σχέσεων 
φέρει τήν 'Ελλάδα εiς τήν θέσιν συνεκτικοί) δεσμου τής 

οϋτω ληθαργούσης συμμαχίας, καθ' δσον οί μέν Γιου

γκοσλάβοι δέχονται τήν ιiναβίωσιν τής τριμερους συνερ

γασίας επί τών δευτερευόντων τομέων (οiκονομικου καί 

μορφωτικοiJ) αότής, οί δέ ΤοiJρκοι aποκρούουν τοiJτο, ώς 

μέλλον νά ύπογραμμίση τόν ιiκρωτηριασμόν του μόνου 

σοβαρου στρατιωτικου τμήματος τής Συμμαχίας. 

»Εύρισκόμενοι εiς τό κέντρον τών aντιθέτων τούτων 

τοποθετήσεων δέν θά ένεδεικνύετο νά καταβάλωμεν προ

σπάθειαν, ϋ.λλωστε ματαίαν, πιέσεως πρός τήν μίαν η τήν 

ϋ.λλην κατεύθυνσιν. Θά εδει aντιθέτως νά κρατήσωμεν τήν 

κεντρική ν ήμών μεταξύ Βελιγραδίου καί 'Αγκύρας τοποθέ

τησιν, ιiποκομίζοντες δσον ενεστι περισσότερα εκ ταύτης 

ωφελήματα καί, τό κυριώτερον, νά συνεχίσωμεν, έπί του 

στρατιωτικου τομέως, τάς ιiμοιβαίας επισκέψεις' Ελλήνων 

κάί Γιουγκοσλάβων aξιωματικών, αϊτινες δέν εμπίπτουν 

εiς τήν κατηγορία ν επιτελικών επαφών, διά τήν δυσκολίαν 

τών όποίων, έρήμην τής Τουρκίας, ώμίλησε πρός τόν 

στρατάρχην τίτο ό κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ώς 

εγνώρισεν εν συνεχεί~ καί ό κύριος ύπουργός πρός τόν 

ενταυθα ΤοiJρκον πρέσβυν. 

»Τό εόκταίον συνεχίσεως τών ώς ϋ.νω επισκέψεων συμ

μερίζεται πλήρως καί ό aρχηγός ΓΕΕΘΑ, aντιστράτηγος 

κ . Κ . Δόβας, διά τούς κάτωθι λόγους, ιiναπτυσσομένους, 

κατ' έξουσιοδότησίν του, ύπό τής Α· Μ. Ε. Ο. του ΓΕΕΘΑ , 

εiς iδιαίτερον σημείωμα: 

» I. 'Επειδή ύπάρχουσιν ενδείξεις δτι οί Γιουγκοσλά

βοι επιθυμοiJν καί θά προτείνουν νά συνεχισθουν αί ό.μοι

βαίαι επισκέψεις όμάδων aξιωματικών κατά τό 1959, ώς 
έπραγματοποtήθησαν καί κατά τά παρελθόντα ετη, ϊνα μή, 

μετά τήν aποκατάστασιν τών σχέσεων 'Ελλάδος - Τουρ

κίας δοθή ή εντύπωσις εiς τούς Γιουγκοσλάβους δτι αί 

φιλικαί σχέσεις 'Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας σημειώνουν 

πτώσιν, προτείνεται δπως συνεχισθώσιν αί έλληνογιου

γκοσλαβικαί έπισκέψεις. Τό aνωτέρω ζήτημα δύναται ϋ.λ

λωστε νά θεωρηθή ώς εκδήλωσις τών φιλικών σχέσεων με

ταξύ τών δύο χωρών. 

»»2. 'Ίνα δέ μή, μετά τήν ιiποκαστάστασιν τών ελληνο
τουρκικών σχέσεων, οί Τουρκοι παρεξηγήσουν τάς αμοι

βαίας επισκέψεις 'Ελλάδος -Γιουγκοσλαβίας τής παραγρ . 

I aνωτέρω, προτείνεται δπως εξηγηθή εiς τούς Τούρκους ή 
ωφελιμότης τών επαφών αότών, εν &δυναμί~ πρός τό παρόν 

πραγματοποιήσεως εόρυτέρων, εiς τό πεδίον τοu Τριμε

ρους, έπαφών 'Ελλάδος- Γιουγκοσλαβίας- Τουρκίας, ϊνα 

αί έπαφαί αόταί έξελιχθώσιν, εν εόνοϊκt'j περιπτώσει, εiς 

τάς έπιθυμη:άς τριμερείς τοιαύτας. 

»3. 'Υπάρχουν εξ ϋ.λλου ένδείξεις δτι οί Τοuρκοι επι
θυμοuν καί ενδέχεται νά προτείνουν αμοιβαίας επισκέψεις 

όμάδων aξιωματικών, έν τφ πλαισίφ τής ελληνοτουρκικής 

φιλίας . Τοuτο, έάν κατά τήν κρίσιν τής Κυβερνήσεως γίνη 

αποδεκτό, αποτελεί εν έπί πλέον επιχείρημα νά συνεχίσω

μεν τάς διμερείς έλληνογιουγκοσλαβικάς επισκέψεις τής 

παραγρ. I &νωτέρω>>3 • 

Γιά τή συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο τίτο aφη-
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γείται ό Κ. Καραμανλής, σέ σημείωμα πού ύπαγό

ρευσε κατά τή διαμονή του στό Παρίσι: 

«Τόν Μάρτιο του 1959, ό Πτο, έπανερχόμενος 
άπό τίς 'Ινδίες, μέ παρεκάλεσε νά συναντηθουμε στή 

Ρόδο γιά ν' άνταλλάξουμε τίς σκέψεις μας. 'Αφου 

έκάμαμε, δπivς λέγουν οί διπλωμάτες, μιά άνασκό
πηση του διεθνους όρίζοντος, fίλθαμε στά συγκεκρι

μένα θέματα πού άφορουσαν τίς σχέσεις τών δύο χω

ρών μας. Ή 'Ελλάδα, μετά τή διευθέτηση του Κυ

πριακου, είχε πάντα λόγο νά έπιδιώξει τήν άναζωογό

νηση τού Τριμερους Συμφώνου. Ό Πτο δμως, έν 

άντιθέσει πρός τό 1956, εδειξε &προθυμία καί μέ πα
ρεκάλεσε νά τό άφήσομεν νά άδρανήσει χωρίς νά τό 

καταγγείλομε. 'Ο Π το είχε βελτιώσει τελευταίως τίς 

σχέσεις του μέ τή Ρωσία καί δημιουργούσε μαζί μέ 

τόν Νεχρού καί τόν Νάσερ τήν κίνηση τών 'Αδε

σμεύτων. Κίνηση, ή όποία, δπως μού έξήγησε, δέν 

συνεβιβάζετο μέ συμμαχικές δεσμεύσεις. 

Ι> Ή έντύπωσή μου είναι δτι ό Π το προκάλεσε τή 

σύναντηση τής Ρόδου γιά νά διερευνήσει κυρίως τίς 

διαθέσεις τής 'Ελλάδος εναντι τής Γιουγκοσλαβίας 

μετά τή λύση τού Κυπριακού. ΥΕκαμα δ, τι έπεβάλλε

το γιά νά διαλύσω τίς άνησυχίες του, μολονότι διε

πίστωσα δτι ή διευθέτηση τού Κυπριακού δέν τόν 

ένθουσίασε, ί'σως διότι κατόπιν αύτής ή 'Ελλάδα δέν 

θά είχε στό μέλλον άνάγκη τής γιουγκοσλαβικής 

συμπαραστάσεως στή διένεξή της μέ τήν Τουρκία. 

;;Πάντως ή στάση τού τίτο έπί τού Βαλκανικού 

άνταπεκρίνετο καί πρός τήν γενική τάση γιά διεθνή 

ϋφεση πού είχε έκδηλωθεί κατά τήν έποχή έκείνη, μέ 

πρωταγωνιστές τόν Άιζενχάουερ καί τόν Χρου

στσώφ;;4 . 

'Η συνάντηση τής Ρόδου, εδωσε στόν έλληνικό 

καί στό γιουγκοσλαβικό τύπο . τήν εύκαιρία νά έπι

σημάνουν τό θερμό κλίμα, αλλά καί τά περιθώρια 
συνεργασίας πού διαγράφονταν στό έπίπεδο τών δι

μερών σχέσεων, μεταξύ 'Αθήνας καί Βελιγραδίου. 

Κατά τήν «Καθημερινή»: 

Μετά τήν άποκατάστασιν τ&ν έλληνοτουρκικ&ν καί 

ελληνοβρετανικών σχέσεων, ή επιβεβαίωσις τής θερμότη

τας των σχέσεών μας εiς τό Βελιγράδιον σταθεροποιεί τό 

/;θνικόν κλίμα εξωτερικής άσφαλείας καί άφήνει εύρύτερα 

περιθώρια εiς τήν 'Ελλάδα, διά νά προσφέρη τάς καλάς 

ύπηρεσίας της εiς πάσαν ύπόθεσιν, άποβλέπουσα εiς τήν 

ενίσχυσιν τής διεθνοϋς εiρήνης5 • 

'Η «Βραδυνή» παρατηροuσε: 

Αί δύο χ&ραι άναπτύσσουν έξαιρετικήν διπλωματικήν 

δραστηριότητα, ή όποία τάς καθιστά ύπολογισίμους. Εiδι

κώτερον άπό έλληνικής πλευράς ύφίσταται τήν στιγμήν 

αύτήν ή γενική άναγνώρισις δτι ή χώρα μας, κινηθείσα 

δραστηρίως καί ρεαλιστικ&ς, /;σημείωσε μεγάλας διπλω

ματικάς επιτυχίας, αί δποίαι είχον τόσην παγκόσμιον άπή-

χησιν καί συντελοuν τόσον εiς τήν παγίωσιν τής διεθνοuς 

εiρήνης, ωστε ό πρόεδρος η το εκρινε δτι πρίν γυρίσει εiς 

τό Βελιγράδι i:πρεπε νά ίδει τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό καί 

τόν ύπουργό των 'Εξωτερικών, πρωταγωνιστάς των τελευ

ταίων διπλωματικών ζυμώσεων. 'Αλλά καί άπό τής iδικής 

μας πλευράς, ετονίσθη δτι ή 'Ελλάς διαπιστώνει μέ iδιαιτέ

ραν εύχαρίστησιν δτι ό γιουγκοσλαβικός παράγων άνα

πτύσσει iδιαιτέραν δραστηριότητα, πράγμα τό δποίον τόν 

τοποθετεί εiς σημαντικωτάτην θέσιν εντός του διεθνους 

πλαισίου . Ύπό τήν i:ννοιαν αύτήν, ή συνάντησις τής Ρό

δου έπεσφράγισε κατά τρόπον θετικόν τήν κοινήν πορείαν 

των δύο χωρών εiς τήν δδόν τής εiρήνης6• 

'Η «Αύγή» ύποστηρίξε δτι ή έλληνική διπλωμα

τία «Εχει αναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά συνδεθή στε

νώτερα μέ τήν Γιουγκοσλαβία μέ τήν Cι.ναβίωσιν του 

Βαλκανικοί) καί μέ τήν Cι.νάπτυξιν τών στρατιωτικών 

καί άλλων δεσμών μέ τήν γειτονική χώρα»7 • 'Η 

«'Ακρόπολις» δτι «ή Ι:λληνογιουγκοσλαβική φιλία 

καί συνεργασία βαίνει ένισχυομένη όλοέν καί πε

ρισσότερον», παρά τίς αντίθετες προβλέψεις ώρισμέ

νων κύκλων8 • 

Τέλος, τό «Βήμα» σημείωσε δτι τό κοινό ανακοι

νωθέν παρουσίαζε σημαντικά κενά καί δτι «ή φάσις 

είς τήν όποίαν περιέρχονται, μετά τάς τελευταίας 

έξελίξεις, αί σχέσεις των δύο χωρών δέν εχει λάβει 

όριστικήν μορφήν»9. 

'Από τή γιουγκοσλαβική πλευρά, ή «Μπάρμπα» 

σέ σχόλιό της παρατήρησε δτι «ή ανταλλαγή από

ψεων στή Ρόδο κατέληξε όχι μόνο στήν κοινή δια

πίστωση δτι ή φιλική συνεργασία τής Γιουγκοσλα

βίας καί τής 'Ελλάδος μέχρι σήμερα έξελίσσεται 

ίκανοποιητικώς, Cι.λλά καί στό συγκεκριμένο συμπέ

ρασμα δτι ή έργασία τής μικτής έλληνογιουγκοσλα

βικής έπιτροπής προώδευσε τόσο, ώστε στό προσε

χές μέλλον νά καταστή δυνατόν νά συναφθή σειρά 

συμφωνιών μέ σκοπό τήν ούσιώδη πρόοδο τών διμε

ρών συνεργασιών». 'Η «Πολίτικα» εγραψε δτι «ή 

aπόδοση ίδιαίτερης σημασίας στό πρόβλημα τής Μ. 

'Ανατολής καί του Cι.ραβικοu κόσμου είναι aποτέλε

σμα Cι.φ' ένός του ένδιαφέροντος των δύο χωρών γιά 

τήν σταθεροποίηση στήν περιοχή καί Cι.φ' έτέρου 

τής φιλίας, τήν όποίαν τρέφουν γιά τίς χώρες του 

Cι.ραβικοu κόσμου» 10 • 

5 ΜΑΡΊ"ΙΟΥ 1959 

Μετά Cι.πό σχετική έντολή τοu Κ. Καραμανλή, δ 

πρέσβης τής 'Ελλάδος στό Παρίσι, Φ. Φίλων, συνα

ντάται καί εχει έκτενή συζήτηση μέ τόν πρόεδρο τής 

Γαλλικής Δημοκρατίας, στρατηγό Ντέ Γκώλ. 'Η 

συνάντηση θά αποτελέσει aφετηρία γιά τήν αναθέρ

μανση τών διμερών σχέσεων. Μετά τήν έπίλυση τοu 

Κυπριακοί), ένόψει τής ύποβολής τής έλληνικής αί

τήσεως γιά σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ, καί καθώς τό διε

θνές κύρος τής χώρας αύξανόταν διαρκώς, ή προσέγ-
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γιση μέ τή Γαλλία θά άναχθεί σέ καθοριστικής ση

μασίας επιλογή τής έλληνικής πολιτικής καί τοϋ κ. 

Καραμανλή προσωπικά 11 • Τό σχετικό τηλεγράφημα 

τοϋ Φ. Φίλωνα άναφέρει, γιά τή συζήτησή του μέ τό 

Γάλλο ήγέτη, τά έξής: 

«'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ μέ έδέχθη μετά μεγάλης 

έγκαρδιότητος καί μοί έπανέλαβε καί πάλιν τήν ίκανοποί

ησιν ijν τ'jσθάνθη διά τήν διευθέτησιν του Κυπριακού, ijτις 

θά έπιτρέψη τήν επανάληψιν τής ελληνοτουρκικής συνερ

γασίας καί τήν ενίσχυσιν του τομέως τής ' Ανατολικής 

Μεσογείου τής δυτικής άμύνης. Κατά τόν στρατηγόν Ντέ 

Γκώλ ή άνάγκη αϋτη ήτο /;πι τακτική καί λόγω τής σοβαρό

τητος τής διεθνούς καταστάσεως, ijτις κατ' αότόν ε{ναι 

λίαν κρίσιμος. Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας έφαίνετο 

πράγματι διατελών ύπό τήν εντύπωσιν τής συνομιλίας ijν 

εσχεν πρό έμοu μετά του κ. Σπάακ. 

»'Επανερχόμενος είς τήν λύσιν του Κυπριακού, ό 

στρατηγός μοί ώμίλησε περί τών συγχαρητηρίων Ciτινα 

άπηύθυνεν είς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν διά του μηνύμα

τος του πρωθυπουργού κ. Ντεμπρέ καί μέ /;ρώτησε μετά 

ενδιαφέροντος Εάν οί Κύπριοι ε{ ναι ίκανοποιημένοι /;κ τής 

δοθείσης λύσεως καί Εάν οί δισταγμοί του 'Αρχιεπισκό

που Μακαρίου οφείλονται είς πίεσιν τών εκπροσώπων του 

κυπριακού λαοu . 'Ήκουσε μετ' ένδιαφέροντος τάς έξηγή

σεις τάς όποίας του παρέσχον. Περαιτέρω παρετήρησεν 

δτι ή παρούσα λύσις, ijτις iνεφανίζετο ώς /;πι τακτική ύπό 
τάς σημερινάς περιστάσεις καί ijτις εlναι άποτέλεσμα 

συμβιβασμού, δέν άποκλείει βεβαίως <'iλλας μελλοντικάς 

λύσεις, μεταβαλλομένων τών περιστάσεων καί μειουμένης 

τής άποδιδομένης σήμερον άξίας είς ώρισμένα σημεία, ώς 

π.χ. ή γειτνίασις τής Κύπρου πρός τά τουρκικά παράλια . 

Τοuτο θά έξαρτηθή άλλωστε /;κ τής μελλοντικής έξελίξεως 

τών σχέσεων τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας . 'Όί ~ Άγ

γλοι, βεβαίως, θά προσπαθήσουν κατά τά συνήθη νά σάς 

κρατούν διηρημένους αν καί φαντάζομαι δτι τώρα πού 

έξησφάλισαν τάς βάσεις αότών δέν θά /;νδιαφέρωνται πλέ

ον". Είς τό σημείον τούτο παρετήρησα πόσον /;δυσχέρανε 

τό ζήτημα ή προκληθείσα ύπό τών "Αγγλων άνάμιξις τών 

Τούρκων. 

)) 'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ ijρξατο λέγων δτι ή Γαλλία 
δέν /;πρωτοστάτησε είς ύποστήριξιν τοϋ έλληνικοϋ δι

καίου είς τό Κυπριακόν. 'Εξ άβροφροσύνης -διαισθαν

θείς δτι ό στρατηγός Ντέ Γκώλ θά έποιείτο μνείαν τής 

έλληνικής στάσεως είς τό 'Αλγερινόν- παρετήρησα δτι ή 

Γαλλία εύρίσκετο είς δυσχερή θέσιν διά νά προβή είς 

άπροκάλυπτον ύποστήριξιν ήμών /;ν τφ Κυπριακφ . ' Ο 

στρατηγός συνεφώνησε προσθέτων δμως δτι αί προηγού

μεναι Κυβερνήσεις θά τ'jδύναντο νά ε{χον πράξει κάτι. Τόν 

ηόχαρίστησα διά τήν σκέψιν του ταύτην. Κατόπιν ό στρα

τηγός ύπέμνησεν δτι καί ή έλληνική στάσις άπέναντι του 

'Αλγερινοϋ δέν ήτο φύσεως διά νά εόχαριστήση τήν Γαλ

λίαν. 'Απήντησα άμέσως δτι κατά τάς έπανειλημμένας 

σχετικάς συνομιλίας μου έν τ φ ύπουργείφ τών 'Εξωτερι

κών απαντες οί συνομιληταί μου άνεγνώρισαν δτι ή έλλη

νική Κυβέρνησις ένώπιον τής άπέναντι τών προσφυγών 

αότής στάσεως τών δυτικών συμμάχων της ijχθη είς τήν 

άνάγκην νά ζητήση τήν ύποστήριξιν τών αραβικών χωρών 

καί ώς /;κ τούτου ή στάσις έπί τοϋ 'Αλγερινού έξηγείται ώς 

aνταπόδοσις τής στάσεως τής Γαλλίας. Κατά τάς μετά τών 

έν τφ ύπουργείφ τών 'Εξωτερικών άρμοδίων συνομιλίας 

μου προσεπαθήσαμεν πάντοτε νά διαχωρίσωμεν τάς ψη

φοφορίας ταύτας έκ τής κατά τά ίiλλα πατροπαραδότου 

έγκαρδιότητος καί φιλίας, αϊτινες διέπουσι τάς σχέσεις 

τών δύο χωρών ήμών . "Άλλωστε, προσέθεσα, άπό τής aνό

δου είς τήν έξουσίαν του στρατηγού Ντέ Γκώλ καί τής ύπ ' 

αότου διακηρύξεως τής /;λευθέρας έκλογής ijτις παρεσχέθη 

είς τά ύπερπόντια γαλλικά έδάφη δπως ό:ποφασίσωσι έάν 

θέλουσι νά παραμείνωσι είς τήν Γαλλικήν Κοινοπολιτεί

αν, ή έλληνική στάσις άπέναντι του ' Αλγερινού /;σημείω

σε μεταβολήν καί ύπενθύμισα σχετικώς τόν λόγον του 

'Έλληνος ύπουργοu τών 'Εξωτερικών ένώπιον τής Γενι

κής Συνελεύσεως τών ·Ηνωμένων 'Εθνών, δστις άπέτισε 

τιμήν είς τήν φιλελευθέραν ταύτην στάσιν άπέναντι τών 

ύπό ξένην κυριαρχίαν λαών, ijν /;χάραξεν ό στρατηγός Ντέ 

Γκώλ, σύμφωνον aλλωστε πρός τάς παραδόσεις τής Γαλ

λίας. Δέν παρέλειψα νά προσθέσω δτι μοί εξεφράσθησαν 

άρμοδίως /;ν τφ ύπουργείφ τών · Εξωτερικών εόχαριστίαι 

διά τήν στάσι ν ταύτη ν τής 'Ελλάδος. 

)) 'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας μετ· έμφάσεως μέ πα
ρεκάλεσεν νά τόν πιστεύσω "ώς Ντέ Γκώλ" δτι ή κατάστα

σις /;ν 'Α λ γερί~ δέν εlναι καθόλου αότή ijν τείνουν νά 

έμφανίσωσιν ώρισμένοι κύκλοι καί δτι αότός καί ή Κυβέρ

νησις τής χώρας του έμπνέονται ύπό καλής θελήσεως καί 

έπιδιώκουσι έξεύρεσιν δικαίας λύσεως. 'Ότι οί μουσουλ

μανικοί πληθυσμοί ύφίστανται πραγματικήν τρομοκρα

τίαν, ijτις εξουδετερώνει τίς εκατέρωθεν διαθέσεις διά τήν 

έξεύρεσιν λύσεως ίκανοποιούσης τήν έθνικήν φιλοτιμίαν 

τών 'Αλγερινών, τάς οίκονομικάς αότών άνάγκας καί τά 

συμφέροντα τής Γαλλίας, ijτις /;πιθυμεί έπωφελή δι' δλους 

συνεργασίαν έξασφαλίζουσαν τήν είρηνικήν συμβίωσιν 

καί εόημερίαν τών πληθυσμών δλων. 

)) 'Απήντησα δτι αί προθέσεις αύται τής γαλλικής Κυ
βερνήσεως εκτιμώνται έν 'Ελλάδι καί δτι ή εόχή τής έλ

ληνικfjς Κυβερνήσεως εlναι νά έξευρεθfj λύσις θέτουσα 

τέρμα είς τήν αίματοχυσίαν, τήν οίκονομικήν αίμορραγίαν 

καί τήν στρατιωτικήν άπασχόλησιν τfjς Γαλλίας έκτός τfjς 

Εόρώπης καί ύπεσχέθην νά μεταδώσω είς τήν Κυβέρνησίν 

μου δσα μοί άνεκοίνωσεν δ στρατηγός . Προσέθεσα τέλος 

δτι ή νέα περίοδος ijτις άνοίγεται είς τήν πολιτικήν δρα

στηριότητα τfjς 'Ελλάδος μετά τήν ρύθμισιν του Κυπρια

κού επιτρέπει μεγαλυτέραν έλευθερίαν ένεργείας καί στε

νωτέραν διαβούλευσιν μετά τών συμμάχων αότfjς. 

)) 'Ο πρόεδρος τής Γαλλικfjς Δημοκρατίας μέ διεβεβαί
ωσεν δτι ή Γαλλία δέν βλέπει δυσμενώς τήν καλλιέργειαν 

στενών σχέσεων τfjς 'Ελλάδος μετά τών άραβικ&ν χωρών 

λόγω τών είδικών συμφερόντων αότfjς, τής παρουσίας 

'Ελλήνων διαβιούντων έν ταίς ό:ραβικαίς χώραις καί τής 

γεωγραφικfjς γειτνιάσεως πρός ταύτας. 

»Κατ0πιν εiσήλθομεν εiς τήν έξέτασιν τών εiδικωτέρων 

σχέσεων τfjς ·Ελλάδος καί τfjς Γαλλίας καί κατέστησα τόν 

στρατηγόν Ντέ Γκώλ ένήμερον τών σκέψεων, Ciς δ πρόε

δρος τfjς Κυβερνήσεως κύριος Καραμανλής εόηρεστήθη 

νά μοί άνακοινώση κατά τήν διέλευσιν αότου έκ Παρισίων, 

δπου /;στάθμευσε τό άεροπλάνον, δπερ μετέφερεν αότόν είς 

'Ελλάδα. 'Ανεκοίνωσα είς τόν στρατηγόν τήν έπιθυμίαν 

του 'Έλληνος πρωθυπουργού δπως συντελέση είς τήν μέ

γαλυτέραν ετι άνάπτυξιν τών φιλικών σχέσεων συνεργα-
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σίας μετά τfjς Γαλλίας καί τήν ευχήν αυτου δπως ή ύπό τήν 

ήγεσίαν του νέα Γαλλία άναλάβη τόν πατροπαράδοτον ρό

λο ν εν τij λεκάν1J τfjς 'Ανατολικής Μεσογείου, δπου ή 

Γαλλία άνέκαθ"εν ενεκολπώθη καί ύπεστήριξε τά δίκαια 
των μικρών χωρών εiς τά άνακτοβούλια της Ευρώπης καί 

εκέρδισε τήν εμπιστοσύνην καί άγάπην των χωρών τού

των. Τ φ άνέφερα τήν χαρακτηριστικήν φράσιν του 'Έλλη

νος πρωθυπουργου, εiπόντος δτι δ έλληνικός λαός εχει 

τόσους αiσθηματικούς δεσμούς μέ τήν Γαλλίαν iliστε μία 

γαλλική χειρονομία άπέναντι τfjς ·Ελλάδος θά είχεν εiς τά 

δμματα τfjς έλληνικfjς κοινής γνώμης μεγαλυτέραν άξίαν 

άπό δλας τάς πιστώσεις καί οiκονομικάς παροχάζ aς μάς 

προσέφερε τελευταίως ή Γερμανία καί δτι μέ τό άζημίωτον 

ή Γαλλία δύναται νά παράσχη σημαντικάς ύπηρεσίας εiς 

τήν ·Ελλάδα ύποστηρίζουσα τά συμφέροντα καί δίκαιά 

της παρά τij Κοινij ' Αγορ~, ενισχύουσα συγχρόνως ταύ

την καί πολιτικώς καί οiκονομικώς ενώπιον τfjς διαβρωτι

κής προσπαθείας του κομμουνιστικου iμπεριαλι?μου . 

»·Ο πρόεδρος τfjς Γαλλικής Δημοκρατίας εφάνη λίαν 

κολακευμένος εκ τfjς μεταδώσεως εiς αυτόν των σκέψεων 

καί αiσθημάτων του 'Έλληνος πρωθυπουργου καί μέ παρε

κάλεσε νά τφ διαβιβάσω τάς ευχαριστίας του. 

» Έπωφελήθην της ευκαιρίας ταύτης διά νά τόν ενημε
ρώσω πλήρως ποία είναι ή θέσις τfjς • Ελλάδος κατόπιν τfjς 
εφαρμογής τfjς Κοινής 'Αγοράς. Προέβην εiς άναδρομήν 

εiς τάς συνομιλίας, aς εσχον οί 'Έλληνες ύπουργοί κύριοι 

Χέλμηςκαί 'Αβέρωφ μετά του διαχειριζομένου τά ζητήμα

τά τfjς Κοινής 'Αγοράς ύφυπουργου τών 'Εξωτερικών κ. 

Μωρίς Φώρ καί του Γάλλου ύπουργοu τών 'Εξωτερικών κ . 

Κούβ ντέ Μυρβίλ καί τφ ύπενθύμισα τάς διαβεβαιώσεις 

αϊτινες είχον δοθfi παρουσί~ μου εiς τούς 'Έλληνας 

ύπουργούς δτι ή γαλλική Κυβέρνησις θά ύποστηρίξη τά 

δικαιώματα της 'Ελλάδος εiς τρόπον iliστε νά μ ή ύπάρξη 

ουδεμία δυσμενής είς βάρος ήμών διάκρισις καί δτι ή γαλ

λική Κυβέρνησις θά . ευνοήση ενδεχομένην αϊτησιν τfjς 

'Ελλάδος δπως συνδεθfi κατά τι να τρόπον μετά τfjς Κοινής 

'Αγοράς καί εξασφαλίση iδιαιτέρως τά γεωργικά αυτης 

προϊόντα . Δέν παρέλειψα νά ύπογραμμίσω τό γεγονός δτι ή 

έλληνική Κυβέρνησις ήκολούθησε τήν γαλλικήν γραμμή ν 

κατά τάς συζητήσεις περί δημιουργίας Ζώνης 'Ελευθέρων 

Συναλλαγών καί συνεμορφώθη πάντοτε πρός τάς γενομέ

νας αυτij ύποδείξεις άπό γαλλικής πλευράς . 

»Συμφώνως πρός τήν γενομένην ήμίν ύπόδειξιν ύπό του 

διαχειριζομένου σήμερον τά ζητήματα τfjς Κοινής ' Αγο

ράς γενικου διευθυντου των Οικονομικών 'Υποθέσεων εiς 

τό ύπουργείον 'Εξωτερικών κ. Βόρμσερ, δπως επιδιώξω

μεν διμερή συμφωνίαν μετά τfjς Γαλλίας, εύρισκόμεθα νυν 

εiς διαπραγμάτευσιν μετά των άρμοδίων γαλλικών ύπηρε

σιών. 'Αφ' έτέρου εζητήσαμεν τήν σύνδεσιν τfjς 'Ελλά

δος μετά των εξ κατά τι να τρόπον εξασφαλίζοντα άφ' ένός 

τήν ϊσην μεταχείρισιν των έλληνικων καί δή γεωργικών 

προϊόντων πρός τά εξ αυτων προερχόμενα, παρέχοντες εi

δικήν τελωνειακήν μεταχείρισιν εiς τά προϊόντα των χω

ρών τfjς Κοινής 'Αγοράς. Οϋτω σήμερον τό ζήτημα κατέ

στη επίκαιρον καί επέστη ή στιγμή καθ' fίν ή Γαλλία θά 

ήδύνατο νά παράσχη ήμίν ουσιαστικήν ύπηρεσίαν, υίοθε

τουσα καί ύποστηρίζουσα τά έλληνικά αiτήματα παρά ταίς 

ι'iλλαις χώραις τfjς Κοινής 'Αγοράς. Παραλλήλως θά ήτο 

χρήσιμος σύστασις πρός τάς άρμοδίας γαλλικάς άρχάς διά 

τήν επίσπευσιν τfjς διμερους συμφωνίας . 

»'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ ελαβεν εγγραφον ση μείωσιν 

των λεχθέντων μου καί, κατόπιν σχετικής ύποδείξεώς μου, 

ύπεσχέθη νά συστήση ευνοϊκήν έξέτασιν των έλληνικών 

αίτημάτων τόσον ύπό του Γάλλου άντιπροσώπου παρά τij 

Κοινij ' Αγορ~ δσον καί παρά τφ κ . Βόρμσερ. Είμαι βέ

βαιος δτι ή επίδειξις ενδιαφέροντος εκ μέρους του προέ

δρου τfjς Δημοκρατίας θά είναι άποφασιστική. 

>>Εiσήλθομεν περαιτέρω είς τήν εξέτασιν των εμπορι

κών καί οικονομικών σχέσεων τfjς ·Ελλάδος καί τfjς Γαλ

λίας καί ετόνισα εiς τόν πρόεδρον δτι επαναλαμβάνεται τό 

προπολεμικόν φαινόμενον τfjς ύπό τfjς Γερμανίας σχεδόν 

μονοπωλήσεως του έξωτερικου εμπορίου των χωρών τfjς 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης διά τfjς παροχής μακροπροθέ

σμων πιστώσεων, εμπορικών ευκολιών καί προπαντός εν

διαφέροντος. 'Η Γαλλία, παρά τόν αuξοντα ρυθμόν των 

εμπορικών συναλλαγών μετά της ' Ελλάδος κατά τά τελευ

ταία ετη, δέν εχει άναπτύξει τήν δέουσαν δραστηριότητα 

καί χαρακτηριστική τfjς ελλείψεως ενδιαφέροντος είναι ή 

συστηματική άπουσία τfjς Γαλλίας εiς τήν 'Εμποροπανή

γυριν τfjς Θεσσαλονίκης, δπου συμμετέχουσιν aπασαι 

σχεδόν αί ευρωπαϊκαί χώραι καί πλείστοι ύπερπόντιοι . 

Καθ' εκαστον ετος μaς παρέχεται εγγραφος ή προφορική 

διαβεβαίωσις περί γαλλικής συμμετοχής διά τό προσεχές 

ετος. 'Αλλά δταν φθάση ή στιγμή, αί άρμόδιαι άρχαί εύρί

σκουσι δικαιολογίαν τινα καί εκφράζουσι λύπην διά τήν 

άδυναμίαν της συμμετοχής. ' Η στάσις αϋτη των γαλλικών 
άρχων άπεγοήτευσε τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν εiς τάς 

προσπαθείας της δπως τονώση τάς εμπορικάς σχέσεις μετά 

τfjς Γαλλίας ή δέ άρμοδία έλληνική ύπηρεσία διd τήν συμ

μετοχήν εiς τάς 'Εκθέσεις εiσηγήθη εiς τήν Κυβέρνησιν 

νά άρνηθfj πάσαν συμμετοχήν εiς τάς εν Γαλλί~ 'Εκθέσεις 

έφ' δσον δέν πραγματοποιείται ή γαλλική συμμετοχή εiς 

τήν 'Εμποροπανήγυριν Θεσσαλονίκης. Οϋτως, εφθάσαμεν 

είς τό σημείον, άντί δημιουργικής κοινής προσπαθείας, νά 

προσφεύγωμεν εiς άντίποινα. Τουτο δέν είναι άντίθετον 

ι'iραγε πρός τάς ύφισταμένας παρά ταίς δύο Κυβερνήσεσι 

είλικρινείς έπιθυμίας νά προσεγγίζωμεν τάς σχέσεις μας 

έπί παντός σχεδίου; ·Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ συνεφώνησεν 

εiς τουτο καί ελαβεν ώσαύτως σημείωσιν διά νά προβη εiς 

τάς δεούσας συστάσεις. 

»' Αφου ώμιλήσαμεν καί περί τfjς άνάγκης στενωτέρας 
οίκονομικfjς συνεργασίας καί τφ άνέφερα τά παραγωγικά 

εργα, aτινα ή έλληνική Κυβέρνησις εχει προγραμματίσει, 

έθίξαμεν, συμφώνως πρός τήν δοθείσαν μοι· προφορικήν 

εγκρισιν του κ . πρωθυπουργου, τήν σκοπιμότητα προσω

πικών έπαφών μεταξύ των ήγετών των δύο χωρών καί είπον 

είς τόν στρατηγόν δτι δταν πραγματοποιήση τήν επίσημον 

επίσκεψιν αυτου είς 'Ελλάδα, άνταποδίδων τήν είς Γαλ

λίαν επίσκεψιν των Α.Α. Μεγαλειοτήτων, θά άντιληφθfj 

έπιτοπίως τά αίσθήματα τά όποία δ έλληνικός λαός τρέφει 

διά τήν Γαλλίαν καί τόν άμέριστον καί ενθουσιώδη θαυ

μασμόν διά τό πρόσωπόν του, δπερ συμβολίζει διά τούς 

'Έλληνας τό κοινόν πνευμα τfjς άντιστάσεως κατά του εί

σβολέως, ούτινος ούτος ύπfjρξεν δ εμπνευσμένος σημαιο

φόρος εν Γαλλί~. 

»' Ωμιλήσαμεν ώσαύτως περί τfjς σκοπιμότητος άνταλ
λαγfjς εν καιρφ έπισκέψεως των πρωθυπουργών, ύπουργών 

'Εξωτερικών, προέδρων Βουλής των δύο χωρών, αϊτινες θά 
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παρείχαν εuκαιρίαν εκδηλώσεως τής ύφισταμένης έγκαρ

διότητος μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Γαλλίας. Αί επαφαί 

αύται μεταξύ iθυνόντων θά ηδύναντο νά καταστώσιν καί 

πρακτικώς καρποφόροι διά τής επιτοπίου εξετάσεως τών 

δρων οϊτινες διέπουσι τάς οiκονομικάς καί εμπορικάς σχέ

σεις τών δύο χωρών καί νά προαγάγωσιν τάς πνευματικάς 

καί έν γένει διαμόρφωτικάς άνταλλαγάς εiς τρόπον οοστε 

νά δημιουργηθή ετι μεγαλυτέρα προσέγγισις μεταξύ αuτών 

εiς άπάσας τάς εκδηλώσεις τής πνευματικής καί πρακτικής 

δραστηριότητος. 

»'Η συνομιλία μου αϋτη μετά του προέδρου τής Γαλλι

κής Δημοκρατίας διήρκεσεν περί τά τρία τέταρτα τής οορας 

καί ύπήρξεν iδιαιτέρως εγκάρδιος» 12 • 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία τοu Κ. Καραμαν

λή, ή κυβερνητική 'Επιτροπή Καπνοu, στήν όποία 

συμμετέχουν ό aντιπρόεδρος, Π . Κανελλόπουλος, οί 

ύπουργοί Συντονισμοu, 'Εμπορίου καί Γεωργίας, ό 

διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, ό πρόεδρος 

καί ό γενικός γραμματέας του 'Εθνικοu 'Οργανι

σμοί) Καπνοu, καθώς καί έκπρόσωποι τής ΠΑΣΕ

ΓΕΣ. 

Σχετικά, ό ύπουργός 'Εμπορίου, Λ. Δερτιλής, δή

λωσε δτι <.0ς τό τέλος τοu Φεβρουαρίου 1959, είχαν 
έξαχθεί 52.000 τόνοι (εναντι 47.500 αντίστοιχα γιά τό 
1958) καί εΙχαν αγοραστεί 35.000.000 όκάδες (εναντι 
32.000.000 τό 1958). 'Ωστόσο, παρά τή θετική αύτή 
έξέλιξη, παρατηρήθηκαν δυσχέρειες στήν απορρό
φηση καπνων όρισμένων περιοχων, καί γι' αυτο 

aποφασίστηκε νά παρέμβει ή Κυβέρνηση, μέ τή λή

ψη εiδικων μέτρων. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο ύπουργός Οiκονομικων, Κ. Παπακωνσταντί

νου, καταθέτει στή Βουλή τά νομοσχέδια «περί κυ

ρώσεως τοu προϋπολογισμοί) των 'Εσόδων τοu Κρά

τους καί των Εiδικων Ταμείων καί Ύπηρεσιων διά 

τό οiκονομικόν ετος 1959» καί «περί κυρώσεως του 
προϋπολογισμοί) των 'Εξόδων του Κράτους καί των 

Εiδικων Ταμείων καί Ύπηρεσιων διά τό οiκονομι

κόν ετος 1959». 
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Κ. Παπακωνσταντίνου 

αναφέρθηκε στή θετική πορεία τής οiκονομίας, τή 

συνέχιση τής όποίας προοριζόταν νά έξασφαλίσει δ 

νέος προϋπολογισμός. 

10 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν νεοεκλεγέντα 

'Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικής 'Ιάκωβο. 'Η παρουσία, 

στήν 'Αθήνα, του ήγέτη τής 'Ορθοδοξίας στήν 

'Αμερική, aποκτά iδιαίτερη σημασία, καθώς ή όμο

γένεια στό νέο κόσμο καθίσταται, δλο καί περισσό-

τερο, σεβαστός παράγοντας στίς νέες της πατρίδες 

καί έκλεκτό τμήμα του έλληνισμοu. 

11 ΜΑrτΙΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός γίνεται δεκτός ιiπό τό βασιλέα 

Παuλο, τόν όποίο ένημερώνει γιά τίς συνομιλίες του 

μέ τό στρατάρχη τίτο στή Ρόδο, καθώς καί γιά τήν 

πορεία των έσωτερικων καί έξωτερικων θεμάτων τής 

χώρας, γενικότερα. 

12 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο Κ . Καραμανλής έγκρίνει τή διάθεση, έντός 

του 1959, 106 έκατ . δρχ., γιά τήν ανέγερση, αποπερά

τωση καί έπισκευή των σχολικων κτιρίων. 

Ειδικότερα, ό ύπουργός Παιδείας, Γ. Βογιατζής, 

ανακοίνωσε δτι, χάρη στό κονδύλιο αύτό, θά ιiποπε

ρατωθοuν 1.440 ήμιτελείς καί θά aρχίσουν νά κατα
σκευάζονται 500 νέες αίθουσες διδασκαλίας, θά ιiνε
γερθοuν 150 μονοτάξια σχολεία σέ όρεινές καί &κρι
τικές περιοχές τής χώρας, θά ιiποπερατωθοuν 20 γυ
μνάσια καί θά συνεχιστοuν οί έργασίες σέ 18 t'iλλα, 
καί θά κατασκευαστοuν 12.500 θρανία. Προβλέπεται, 
άκόμη, ή διάθεση 9 έκατ. δρχ. γιά τήν προμήθεια 
έποπτικων όργάνων διδασκαλίας καθώς καί γιά τή 

χορήγηση 2.000 ύποτροφιων σέ &πόρους μαθητές 
γυμνασίων. 

15-16 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τό Ναύπλιο, 

συνοδευόμενος ιiπό τόν ύφυπουργό Τύπου, Τ ρ. Τρια

νταφυλλάκο, καί τόν Β' αντιπρόεδρο τής Βουλής, Ι. 

Κοντοβράκη. Στή διάρκεια τής παραμονής του, έξε

τάζει τό χωρο ανεγέρσεως τουριστικοί) ξενοδοχείου 

καί έπιθεωρεί τά έκτελούμενα Εργα στό Παλαμήδι καί 

στήν παραλιακή ζώνη τής πόλεως. 

16 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

Κυβερνητικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν &βάσιμες 

τίς πληροφορίες δτι δ πρωθυπουργός μελετά τήν 

ανασύνθεση τής Κυβερνήσεως, μέ τήν ιiνάληψη τής 

aντιπροεδρίας ιiπό τόν Κ. Ροδόπουλο, τήν τοποθέ

τηση τοu Ε. 'Αβέρωφ στό ύπουργείο Συντονισμοu 

καί τήν έκλογή cί:ις προέδρου τής Βουλής του Γ. Πα

πανδρέου, ό όποίος, άπό τήν πλευρά του, δηλώνει 

έπίσης δτι δέν ύφίσταται σχετικό θέμα. 

17 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο Γ. Γρίβας-Διγενής φτάνει στήν 'Αθήνα μέ 

άεροπλάνο τής έλληνικής πολεμικής άεροπορίας καί 

γίνεται δεκτός μέ μεγάλες τιμές από τήν πολιτική 

ήγεσία καί μέ ένθουσιασμό ιiπό τό λαό. Τόν aρχηγό 
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τής ΕΟΚΑ ύποδέχονται ό ύπουργός των 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, ό δήμαρχος 'Αθηναίων, Π. Κα

τσώτας, ό όποίος καί τόν προσφωνεί, καί ό 'Αρχιε

πίσκοπος 'Αθηνών, Θεόκλητος, ό όποίος του προ

σφέρει άργυρό στεφάνι καί του άπευθύνει χαιρετι

σμό ώς πρόεδρος τής ΠΕΑΚ. 

Σέ άπάντηση, ό Γ. Γρίβας, άφοu εξέφρασε τίς 

εύχαριστίες του γιά τή λαμπρή ύποδοχή, μετέφερε τό 

χαιρετισμό τών Κυπρίων καί τόνισε χαρακτηριστι

κά: 

«Πρός δέ τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί Ιδιαιτέρως 

πρός τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών έκφράζω τάς εόχαρι

στίας τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, διότι διά των ό.τρήτων κόπων 

των κατώρθωσαν νά aξιοποιήσουν τούς άγώνας του». 

'Ο πρωθυπουργός άπηύθυνε πρός τόν άρχηγό τής 

ΕΟΚΑ, τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Ή Έλλάς σaς ύποδέχεται μέ άγάπην καί βα

θείαν άναγνώρισιν του σκληρου καί γενναίου άγώ

νος σας, ό όποίος εδικαιώθη μέ τήν άπελευθέρωσιν 

τfjς Κύπρου». 

'Ο Γ. Γρίβας-Διγενής άπάντησε στόν πρωθυ

πουργό: 

«Εόχαριστώ διά συγχαρητήριον τηλεγράφημά σας, τό 

όποίον ό.ντανακλii είς όλόκληρον τόν κυπριακόν λαόν, οί 

σκληροί άγώνες τοϋ όποίου έδικαιώθησαν». 

Μετά τήν άφιξή του στήν έλληνική πρωτεύουσα, 

ό Γ. Γρίβας εγινε δεκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή στό 

Πολιτικό Γραφείο. Ό πρωθυπουργός τόν συνεχάρη 

εξ ονόματος του έλληνικοu λαοί) γιά τόν άγώνα πού 

διεξήγαγε μέ επιτυχία καί γενναιότητα κάτω άπό δυ

σχερέστατες συνθήκες, γιά τό άγωνιστικό πνεuμα 

καί τό εθνικό φρόνημα πού κατόρθωσε νά έμπνεύσει 

στούς συναγωνιστές του. Καί, άφού εξήρε τάς «άπα

ραμίλλους στρατιωτικάς άρετάς άλλά καί τήν σύνε

σι ν καί τήν πολιτικότητα, ή όποία εξ ί'σου μέ τήν άν

δρείαν του, συνέβαλε στήν εύτυχfj έκβασιν του άγώ

νος», ό Κ. Καραμανλής χαρακτήρισε τόν άρχηγό τής 

ΕΟΚΑ «ώς ένα εκ τών σημαινόντων συντελεστών 

ένός μεγάλου ίστορικου γεγονότος: τfjς δημιουργίας 

τfjς ελευθέρας Κυπριακής Πολιτείας». Ό Γ. Γρίβας 

εύχαρίστησε τόν πρωθυπουργό καί εξέφρασε τήν πε

ποίθηση δτι ενα καλύτερο μέλλον 'διαγραφόταν γιά 

τόν κυπριακό λαό. 

'Η Βουλή τών 'Ελλήνων, μέ τή σειρά της, κήρυ

ξε στίς 18 Μαρτίου, μέ όμοφωνία όλων τών κομμά
των, τόν Γ. Γρίβα «άξιον τής Πατρίδος>> καί του άπέ

νειμε άναδρομικά, μέ νομοσχέδιο πού κατατέθηκε 

μετά άπό εντολή του πρωθυπουργοu, τό βαθμό του 

άντιστρατήγου. Παράλληλα, εκφράστηκε ή εύγνω

μοσύνη του εθνους πρός τούς γενναίους μαχητές καί 

άποδόθηκε φόρος τιμής πρός τούς νεκρούς καί τά 

θύματα του άπελευθερωτικοu άγώνα τής Κύπρου. 

τέλος, ό στρατηγός τιμήθηκε μέ τήν άπονομή 

χρυσοu μεταλλίου άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, κα

θώς καί του πολεμικοί) μεταλλίου του Ταξιάρχη του 

'Αριστείου 'Ανδρείας καί τό Μεγαλόσταυρο του 

τάγματος του Γεωργίου Α', άπό τό βασιλέα Παuλο. 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

πρέσβη τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερ

μανίας στήν 'Αθήνα, μέ τόν όποίο συζητa θέματα 

διμεροuς ενδιαφέροντος. 

19 ΜΑΠΙΟΥ 1959 

Συνέρχεται ή εξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτρο

πή ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί άποφα

σίζει, κατά τήν εξαγορά τής 'Ελληνικής 'Ηλεκτρι

κής 'Εταιρείας άπό τή ΔΕΗ, νά τηρηθεί, λόγω τών 

ύπερβολικών άξιώσεων τής 'Εταιρείας, ή διαδικασία 

τής άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως, καί όχι του φι

λικοί) διακανονισμοί). 

'Αποφασίστηκε, άκόμη, ή παραχώρηση άπό τό 

Δημόσιο τών οίκοπέδων τής γαλλικής 'Εταιρείας 

Σιδηροδρόμων στούς κατοίκους τής 'Αλεξανδρουπό

λεως, παλαιούς κατόχους τους, καθώς καί ή ρύθμιση 

τής λειτουργίας του Καλυκοποιείου, ι:ίSστε νά εκτελέ

σει τίς παραγγελίες τοu γερμανικοί) Δημοσίου (ϋ

ψους 35.000.000 μάρκων). 

19-20 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ άλλεπάλληλες 

συσκέψεις μέ άντικείμενο τήν παρακολούθηση τής 

εφαρμογής τών συμφωνιών γιά τήν Κύπρο. 

'Η εφαρμογή τών συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδί

νου εΙχε άνατεθεί (βλ. προηγούμενο τόμο) σέ τρείς 

Μικτές 'Επιτροπές. 'Η πρώτη, 'Επιτροπή Λονδί

νου, ήταν επιφορτισμένη μέ τή σύνταξη ·τών τελικών 

κειμένων των διεθνών συνθηκών, μέσω των όποίων 

θά ύλοποιούνταν τά συμφωνηθέντα στή Διάσκεψη 

τοu Λονδίνου. 'Η 'Επιτροπή θά έξέταζε, άκόμη, τό 

καθεστώς τών πολυάριθμων Κυπρίων πού ήταν εγκα

τεστημένοι στή Βρετανία, τήν τύχη τής ίδιοκτησίας 

του βρετανικοί) Δημοσίου στό νησί, τό ζήτημα τής 

βρετανικής οίκονομικής βοήθειας πρός τό νέο Κρά

τος καί βέβαια τά κρίσιμα θέματα πού άπτονταν τής 

δημιουργίας βρετανικών βάσεων στήν Κύπρο, ίδίως 

αύτό τής εκτάσεώς τους. Στήν 'Επιτροπή θά μετά

σχουν ό Βρετανός ύφυπουργός 'Εξωτερικών, τ. Προ

φιοuμο, ό 'Έλληνας καί ό Τοuρκος πρέσβης στό 

Λονδίνο, Γ. Σεφεριάδης καί Ν . Μπιργκί άντίστοιχα, 

μέ άναπληρωτές τούς διπλωμάτες Δ. Μπίτσιο καί Χ. 

Μπαγιουλκέν, ό Ζ. Ρωσσίδης άπό τήν έλληνοκυ-
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πριακή καί ό Ο. ' Ορέ κ άπό τήν τουρκοκυπριακή 

πλευρά . 

Ή δεύτερη, Μεταβατική 'Επιτροπή Κύπρου 

(τransitional Committee), άπαρτιζόταν άπό τό Βρε

τανό Κυβερνήτη, Σέρ Χιού Φούτ καί εκπροσώπους 

τών Κυπρίων . Ή 'Επιτροπή αύτή επιφορτιζόταν μέ 

ρόλο οίονεί κυπριακής Κυβερνήσεως," πού θά επέ

βλεπε τήν όμαλή μεταβίβαση των εξοuοιών στό νέο 
Κράτος . 'Άρχισε τίς εργασίες της στίς 21 'Απρι

λίου . 

Ή τρίτη, τέλος, Συνταγματική 'Επιτροπή Κύ

πρου, άνέλαβε τήν κατάρτιση τοϋ κυπριακοϋ Συ

ντάγματος καί συνήλθε γιά πρώτη φορά στίς 12 
'Απριλίου . 'Απαρτιζόταν άπό εναν άντιπρόσωπο 

τfjς ·Ελλάδος καί εναν τfjς Τουρκίας (τούς Θ . Τσά

τσο καί Ν. ' Ερίμ άντίστοιχα), ί:ναν των • Ελληνοκυ
πρίων καί εναν των Τουρκοκυπρίων (τούς Γ. Κληρί

δη καί Ρ. Ντενκτάς) καί εναν ξένο νομικό σύμβουλο, 

τόν Μαρσέλ Μπριντέλ, καθηγητή τοϋ Πανεπιστη

μίου τfjς Λωζάνης. 

Οί συσκέψεις στήν 'Αθήνα, στίς 19-20 Μαρτίου, 
άποσκοποϋσαν νά καθορίσουν τή γραμμή πού επρό

κειτο νά άκολουθήσει ή έλληνική πλευρά στίς πολύ

πλοκες αύτές διαπραγματεύσεις. Στίς 19 Μαρτίου, σέ 

σύσκεψη στό ύπουργείο 'Εξωτερικών ύπό τήν προε

δρία τοϋ Κ . Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών 

ύπουργών Προεδρίας καί 'Εξωτερικών, άνατέθηκε ή 

γενική εποπτεία των θεμάτων στό μόνιμο ύφυπουργό 

'Εξωτερικών, Π. Σκέφερη, καί στόν πρέσβη Χρ. 

Ξανθόπουλο-Παλαμίi. Καθορίστηκε, άκόμη, ή σύν

θεση των έλληνικών άντιπροσωπειών στήν 'Επιτρο

πή Λονδίνου καί στή Συνταγματική 'Επιτροπή. Στήν 

πρώτη θά συμμετάσχουν, επιπρόσθετα, ό διπλωμά

της Ρ. Ροϋφος, οί καθηγητές Κ. Εύσταθιάδης καί Δ . 

Δελιβάνης καί εμπειρογνώμονες. Στή δεύτερη, ό 

σύμβουλος 'Επικρατείας Γ . Χαρμπούρης καί ό πά

ρεδρος τοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας, Κ. Χοϊδίiς . 

Τήν έπομένη, 20 Μαρτίου, συγκλήθηκαν ύπό τήν 
προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή δύο νέες συσκέψεις. 

Στήν πρώτη, στό ύπουργείο ' Αμύνης, μετείχαν ό 

άντιπρόεδρος Π. Κανελλόπουλος, οί ύπουργοί Προ

εδρίας καί 'Εξωτερικών, ό ύφυπουργός 'Αμύνης, οί 

άρχηγοί τών ΓΕΕΘΑ καί ΓΕΣ καί οί άναχωροϋντες 

γιά τό Λονδίνο στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες. 'Ε

ξετάστηκαν θέματα πού απτονταν τοϋ στρατιωτικοϋ 

σκέλους των πρόσφατων συμφωνιών, δπως ή άπο

στολή έλληνικών στρατευμάτων στήν Κύπρο καί ή 

εκπαίδευση τοϋ μελλοντικοϋ κυπριακοϋ στρατοϋ. 

Καθορίστηκαν, άκόμη, οί γενικές γραμμές πού θά 

άκολουθοϋσε ή έλληνική άντιπροσωπεία τfjς 'Επι

τροπής Λονδίνου γιά τά ζητήματα τοϋ καθορισμοϋ 

τfjς εκτάσεως τών βάσεων, τfjς ύπηκοότητας καί των 

οικονομικών σχέσεων . • Ο Κ. Καραμανλής εδωσε ει

δικότερες όδηγίες γιά θέματα πού συνδέονταν μέ τήν 

τριμερή συμμαχία 'Ελλάδος - Τουρκίας - Κύπρου 

καί τή δημιουργία τριμεροϋς στρατηγείου στό νησί. 

'Η δεύτερη σύσκεψη συγκλήθηκε στό Πολιτικό 

Γραφείο, μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου Π. Κα

νελλοπούλου, τών ύπουργών Προεδρίας καί 'Εξωτε

ρικών, τοϋ μόνιμου ύφυπουργοϋ 'Εξωτερικών καί 

τών μελών τfjς έλληνικfjς άντιπροσωπείας στή Συ

νταγματική 'Επιτροπή. Συζητήθηκαν τά θέματα πού 

σχετίζονταν μέ τή λειτουργία της 'Επιτροπής καθώς 

καί οικονομικά καί νομικά ζητήματα πού προέκυ

πταν άπό τήν εφαρμογή τών συμφωνιών τοϋ Φε

βρουαρίου . 

20-24 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

Συνέρχεται σέ άλλεπάλληλες συσκέψεις, τό 'Α

νώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής ' Αμύνης, ύπό τήν προ

εδρία τοϋ Κ . Καραμανλή, καί άποφασίζει τήν πλή

ρωση τών κενών θέσεων άντιστρατήγων καί τήν το

ποθέτηση άνώτατων άξιωματικών. 

21 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

·Ο πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη, μέ τή συμ

μετοχή τοϋ άντιπροέδρου της Κυβερνήσεως καί τών 

ύπουργών Παιδείας, Οικονομικών καί Προεδρίας, 

προκειμένου νά έξεταστοϋν, πέρα άπό τήν οικονομι

κή ενίσχυση, οί προϋποθέσεις γιά τή γενικότερη 

άναδιοργάνωση της εκπαιδεύσεως. 

Μετά τή σύσκεψη, ό Κ . Καραμανλής εκανε τίς 

άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Από πολλών fίδη έτών διαπιστούται ή άνάγκη 

μιiiς έκ βάθρων άνακαινίσεως τού έκπαιδευτικού μας 

συστήματος, ί'να ή παρεχομένη εί'ς τούς Έλληνό

παιδας παιδεία άνταποκρίνεται είς τάς πνευματικάς 

άνάγκας τijς έποχijς μας. Πολλαί κατά καιρούς έγέ

νοντο προσπάθειαι πρός πραγματοποίησιν μιiiς 

τοιαύτης μεταρρυθμίσεως. 'Α τυχώς, έκ διαφόρων λό

γων, δέν κατωρθώθη νά μεταβληθούν είς πραγματικό

τητα. Ή σημερινή Κυβέρνησις λογίζεται εύτυχής, 

δυναμένη, μετά μακράν προεργασία ν, νά έκπληρώση 

αύτόν τόν κοινόν πόθον πολλών γενεών. 

)) Υ Η δη άπό τού παρελθόντος ετους, έν τfί έπιθυμίg 

της δπως τά μέτρα τά δποία θά λάβη, είναι πλήρως 

καί συστηματικώς μελετημένα, κατήρτισε τήν μεγά

λην έξ είδικών έπιτροπήν έπί τijς Παιδείας, ή δποία 

φιλοτίμως έργασθείσα έπί πολλούς μήνας, είσηγήθη 

τό σύνολον τών έπενεκτέων είς τό έκπαιδευτικόν μας 

σύστημα μεταρρυθμίσεων. ·Η Κυβέρνησις, λαβούσα 

δπ' δ ψι ν τά πορίσματα τijς άνωτέρω έπιτροπijς, άλλά 

καί δλας τάς παρ, aλλων άρμοδίων διατυπωθείσας 

παρατηρήσεις, προχωρεί fίδη είς τήν διατύπωσιν τών 

πρώτων νομοθετικών καί διοικητικών έκείνων μέ

τρων, τά δποία κατά βάσιν άνταποκρίνονται πρός 

τάς δπό τών άρμοδίων διατυπωθείσας άπόψεις. 
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»Ή στροφή τής έλληvικής Παιδείας πρός τήν 

έπαyyελματικήv καί τεχνική ν έκπαίδευσιv, άποτελοv

σα άπό έτών μόνιμοv αi'τημα δλων τών κοινωνικών 

τάξεων, μεταβάλλεται ι] δη εiς πραγματικότητα. 'Η 

ούσιώδης αύτή μεταρρύθμισις, μαζί μέ τά λοιπά fίδη 

άvακοινούμενα πρώτα μέτρα, είμαι βέβαιος δτι θά 

έκτιμηθοvν δεόντως άπό τόν έλληνικόν λαόν». 

Στήν κυβερνητική άνακοίνωση, έξάλλου, πού εκ

δόθηκε μετά τή σύσκεψη, τονίζεται δτι ή μεταρρύθ

μιση προσβλέπει στήν προσαρμογή τής Παιδείας 

στίς σύγχρονες κοινωνικές άνάγκες τής χώρας καί 

στήν επαγγελματική άπορρόφηση τής σπουδάζουσας 

νεολαίας μέ τή στροφή πρός τήν οικονομοτεχνική 

κατάρτιση τών νέων. 'Η στροφή αύτή δέν σηματο

δοτεί τήν εγκατάλειψη τής άνθρωπιστικής παιδείας 

άλλά τήν εiσαγωγή νέων μορφωτικών στοιχείων, 

άπαραιτήτων στήν κοινωνική καί οικονομική ζωή 

τών χώρας. 

Τά νέα μέτρα συνοψίζονται ώς έξής: 

α. 'Ιδρύεται στό ύπουργείο Παιδείας γενική διεύ

θυνση επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. 

β. Τό γυμνάσιο διαφοροποιείται σέ γυμνάσιο 

κλασικής ή τεχνικής εκπαιδεύσεως καί διορίζονται 

500 νέοι καθηγητές δλων τών ειδικοτήτων. 
γ. ·Ιδρύονται δημόσιες μέσες τεχνικές σχολές 

στήν επαρχία καί δύο σχολές ύπομηχανικών στήν 

'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη. 

δ. Λαμβάνεται μέριμνα γιά τή μετεκπαίδευση του 

άναγκαίου διδακτικου προσωπικου γιά τήν εφαρμο

γή του έκπαιδευτικου προγράμματος . 

ε. 'Υπάγονται δ λες οί ίδιωτικές επαγγελματικές 

σχολές στήν εποπτεία καί τό συντονισμό του ύπουρ

γείου Παιδείας καί του Συντονιστικου Συμβουλίου, 

στό όποίο μετέχουν άντιπρόσωποι δλων τών ενδια

φερομένων ύπουργείων καί οργανισμών. 

στ . Οί άποφοιτουντες άπό τήν Γ' τάξη του γυ

μνασίου προγραμματίζεται νά εχουν τά εφόδια τής 

γενικής μορφώσεως καί του έπαγγελματικου προσα

νατολισμου ωστε νά μπορουν νά είσέλθουν στίς μέ

σες επαγγελματικές σχολές ή νά καταλαμβάνουν κα

τώτερες iδιωτικές καί δημόσιες θέσεις. 

ζ. Οί μέσες εμπορικές σχολές άναδιοργανώνονται 

σέ γυμνάσια οiκονομικών σπουδών ισότιμα μέ τά 

dλλα γυμνάσια του Κράτους. 

η. 'Αναδιοργανώνονται καί έκσυγχονίζονται οί 

Παιδαγωγικές 'Ακαδημίες τό Διδασκαλείο Νηπια

γωγών μετατρέπεται σέ διετή μεταγυμνασιακή 'Α

καδημία· βελ τιουται ή ύλικοτεχνική ύποδομή τής 

Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως (κατασκευή τό 1959, 
1.400 νέων αiθουσών διδασκαλίας, άνέγερση 150 μο
νοτάξιων σχολείων στίς άκριτικές καί όρεινές πε

ριοχές, προγραμματισμός άνεγέρσεως dλλων 500 αi
θουσών) . 

θ. Γιά τόν προγραμματισμό καί τή διοίκηση τής 

εκπαιδεύσεως ίδρύεται τό 'Εθνικό Συμβούλιο Παι

δείας καί άναδιοργανώνεται τό 'Εκπαιδευτικό Συμ

βούλιο, διαιρούμενο σέ Συμβούλιο 'Εκπαιδευτικου 

προγράμματος καί Συμβούλιο Διοικήσεως προσωπι

κου. 

ι. Λαμβάνεται σειρά μέτρων γιά τήν άνύψωση τής 

άνωτάτης παιδείας (ίδρύονται νέες ί:δρες στίς Σχολές 

Θετικών 'Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης, εμπλουτίζεται μέ βοηθητικό διδακτικό προ

σωπικό τό Πολυτεχνείο, τακτοποιείται μισθολογι

κώς τό επιστημονικό προσωπικό τής 'Ακαδημίας 

'Αθηνών, συνιστάται στό ύπουργείο Παιδείας Γνω

μοδοτικό Συμβούλιο 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως καί 

άποφασίζεται ή είσαγωγή τών άριστούχων στίς 

'Ανώτατες Σχολές dνευ εξετάσεων). 

ια. Χορηγουνται, έκτός τής τακτικής επιχορηγή

σεως, 30.000.000 δρχ. γιά τόν Οίκο Φοιτητου του Πα
νεπιστημίου, 15.000.000 δρχ. στό 'Ίδρυμα Κρατικών 

'Υποτροφιών γιά τίς θετικές επιστήμες καί 

42.000.000 δρχ. γιά τίς κτιριακές εγκαταστάσεις τών 
άνωτάτων ίδρυμάτων. 

'Η «Καθημερινή» σχολίασε τή κυβερνητική ε

ξαγγελία ώς έξής: 

'Η Κυβέρνησις εξήγγειλε τήν Κυριακήν εν εύρύτατον 

πρόγραμμα διά τήν έθνικήν παιδείαν, τό δποίον θά εφαρ

μοσθή σταδιακώς καί aποβλέπει εiς τό νά είσαγάγη εiς τό 

έκπαιδευτικόν μας σύστημα τήν μόρφωσιν τής νεολαίας 

είς τήν τεχνικήν . Τουτο έκρίθη ό.ναγκαίον διότι ή 'Ελλάς, 

εγκαταλείπουσα τήν παλαιου τύπου ό.γροτικήν οiκονο

μίαν, εiσάγει εiς τήν γεωργίαν επιστημονικάς μεθόδους 

καί, κυρίως, διότι ή χώρα εiσέρχεται καί γενικώτερον εiς 

τό στάδιον τής εκβιομηχανίσεως. Πρός τουτο δέν τής 

χρειάζεται μόνον μηχανικός εξοπλισμός ό.λλά καί εμψυ

χον uλικόν διά νά τόν χειρισθή. Αύτό τό εμψυχον uλικόν 

έπιδιώκεται νά τό δώσουν τό νέον Τεχνικόν Γυμνάσιον, τό 

Γυμνάσιον οiκονομικής κατευθύνσεως, αί ίδρυόμεναι εiδι

καί σχολαί, ό συντονισμός τής επαγγελματικής έκπαιδεύ

σεως καί ή ενίσχυσις τών πανεπιστημιακών σχολών διά 

τάς θετικάς επιστήμας. 'Υπήρξε, βεβαίως, δ φόβος, στηρι

ζόμενος εiς παλαιοτέρας πρός τήν Κυβέρνησιν εiσηγή

σεις, δτι ή στροφή θ' άπέβαινεν εiς βάρος τής aνθρωπι

στικής ό.γωγής καί δτι θά έχώριζε διά τοϋ σχολείου τούς 

'Έλληνας εiς iθύνουσαν τάξιν καί χειρώνακτας. Τό είσαγό

μενον σύστημα, δμως, επιτυγχάνει wστε ολοι οί 'Ελληνό

παιδες, ανεξαρτήτως επαγγελματικου προσανατολισμού, 

νά άντλουν τήν ό.γωγήν των aπό τήν μεγάλην εθνικήν πη

γήν καί uψών~ι ταυτοχρόνως, διά πρώτην δέ φοράν είς 

ίσόβαθμον στάθμην, τήν έργασίαν του άνθρώπου του γρα

φείου καί του τεχνίτου. 'Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω, τό 

έξαγγελθέν πρόγραμμα καλύπτει δλα τά άλλα προβλήματα 

τής Μέσης Παιδείας καί τά προβλήματα τής Στοιχειώδους 

καί 'Ανωτάτης. 'Εάν ή έφαρμογή τοϋ νέου συστήματος 

άποδειχθή έπιτυχής, τουτο aσφαλώς θ' άποβή οοφέλιμον 

εiς τήν uλικήν καί πολιτιστικήν πρόοδον τής χώρας καί εν 

στήριγμα τών δημοκρατικών της θεσμών 13 • 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



28 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ OIKONOMIKH ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

23 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

Συνέρχεται, στό Πολιτικό Γραφείο, σύσκεψη ύπό 

τήν προεδρία τοϋ Κ . Καραμανλή, μέ θέμα τήν έξέ
ταση τής πορείας τής οικονομίας τής χώρας, στό 

σύνολό της. Στή σύσκεψη μετέχουν ό άντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, οί ύπουργοί 

Συντονισμοϋ, Οικονομικών, 'Εμπορίου, Βιομηχα

νίας, Γεωργίας καί 'Εργασίας, ό ύφυπουργός 'Ε

μπορίου, οί διοικητές τών Τραπεζών 'Ελλάδος, 

'Εθνικής καί 'Αγροτικής, καθώς καί άρμόδιοι ύπη

ρεσιακοί παράγοντες. 

Στή συνέχεια, προσήλθαν καί ελαβαν μέρος έκ

πρόσωποι τών 'Εμπορικών καί Βιομηχανικών 'Επι

μελητηρίων 'Αθηνών καί Πειραιώς, τής ΠΑΣΕΓΕΣ, 

τής' Ενώσεως Βιομηχάνων, τών ' Εμπορικών Συλλό

γων 'Αθηνών καί Πειραιώς καί τών Συνδέσμων 

'Εξαγωγέων. 

Ό Κ. Καραμανλής, άπευθυνόμενος στούς τελευ

ταίους, εΙπε: 

«Διατυπώνονται έσχάτως ώρισμέναι άνησυχίαι 

διά τήν οΙκονομική ν κατάστασιν τής χώρας καί καλ

λιεργείται, lδίlf διά του τύπου, άπαισιοδοξία έν σχέ
σει μέ τήν έξέλιξιν αύτής. 'Εξ άφορμής τοv θορύβου 

τούτου, σιiς παρεκάλεσα νά προσέλθητε είς τήν ση

μερινή ν σύσκεψιν διά νά έξετάσωμεν άπό κοινού τήν 

σημερινήν κατάστασιν τής έλληνικής οΙκονομίας 

καί νά διαπιστώσωμεν τάς τυχόν ύφισταμένας άδυ

ναμίας, ί'vα, έπί τfί βάσει τών διαπιστώσεων τούτων, 

ή Κυβέρνησις λάβη τά ένδεικνυόμενα πρός θερα

πείαν τών άδυναμιών μέτρα. 

»Πρίν εlσέλθωμεν είς τήν έξέτασιν τών δεδομέ

νων, πρέπει νά τονίσω δτι ή Κυβέρνησις παρακο

λουθεί μετά προσοχής τάς οlκονομικάς έξελίξεις, τά 

δέ συμπεράσματα είς τά όποία εχει καταλήξει δέν 

δικαιολογούν τόν τόνο ν τής aπαισιοδοξίας, ό όποίος 

άπό ώρισμένων πλευρών καλλιεργείται καί ό όποίος 

αύτός καθ , έαυτόν aποτελεί τόν μεγαλύτερο ν κίνδυ

νο ν όχι μόνον εΙς τήν παροvσαν κατάστασιν τής οί

κονομίας, άλλά είς τήν έν γένει οίκονομικήν ζωήν 

καί έξέλιξιν πάσης χώρας. Ό τόνος τής aπαισιοδο

ξίας ειΎαι άδικαιολόγηtος, δεδομένου δτι δλα τά 

στοιχεία πείθουν δτι ή οίκονομία τής χώρας εύρί

σκεται εΙς άνοδον δικαιολογούσαν αlσιοδοξίαν διά 
τό μέλλον. 

»Κάθε οΙκονομία ε{ναι φυσικόν νά διέρχεται τά

σεις προόδου καί στασιμότητας, ετι δέ καί κάμψεως. 

'Εν τούτοις, ή έλληνική οΙκονομία κατά τά τελευ

ταία ετη γνωρίζει μόνον τήν φάσιν τής προόδου, ού

δαμου δέ έν τφ συνόλφ έσημειώθησαν σημεία κάμ

ψεως, ετι δέ καί στασιμότητα. Είναι γεγονός δτι κατά 

τά πρόσφατα ετη έγνωρίσαμεν ρυθμόν προόδου, ό 

όποίος δέν ήτο δυνατόν νά έλπίζεται δτι θά έσυνεχί

ζετο άδιαλείπτως καί εΙς τό μέλλον, διότι ήτο ρυθμός 

ταχύτατος, σπανίως σημειούμενος εΙς οiανδήποτε 

χώραν. 'Η πρόοδος τής οίκονομίας συνεχίζεται καί 

ύπάρχει βεβαιότης δτι θά συνεχισθή καί είς τό μέλ

λον, ούδέποτε δμως ύπολογίζομεν δτι αύτη θά συ

ντελήται συνεχώς μέ τόν αύτόν πάντοτε ύψηλόν ρυθ

μόν ό όποίος έσημειώθη κατά τά πρόσφατα tτη. 'Η 

χαλάρωσις αύτη του ρυθμού τής προόδου κατά τάς 

ύφισταμένας ένδείξεις δέν δικαιολογεί τό συμπέρα

σμα ότι εύρισκόμεθα ένώπιον κάμψεως τής οΙκονο

μικής δραστηριότητος. Κατά συνέπειαν, άπαισιοδο

ξίαν αΙσθάνονται μόνον δσοι έφαντάσθησαν δτι εΙς 

τό διηνεκές ή έλληνική οΙκονομία θά σημειώνη τά 

μεγάλα άλματα τά όποία κατά τά τελευταία ετη έση

μείωσε. Τό ούσιώδες εlναι, καί αύτό ε{ναι βέβαιον, 

δτι άνεξαρτήτως μικροτέρων ή μεγαλυτέρων διατα

ραχών εΙς ώρισμένους τομείς, ή έλληνική οίκονομία 

άκολουθεί σταθερώς άνοδικήν πορεία ν καί παρουσιά

ζει τά συμπτώματα μιιiς ύγιοvς έξελίξεως. 

»Τό έπίπεδον τών τιμών διατηρεί τήν σταθερότη

τα τήν όποία ν έμφανίζει κατά τά τελευταία tτη. 'Ο 

τιμάριθμος τής χονδρικής πωλήσεως μέ μικράς δια

κυμάνσεις παραμένει κατά βάσιν σταθερός. Ό τιμά

ριθμος κόστους ζωής, παρά τάς αύξήσεις μισθών καί 

ήμερομισθίων, α!τινες έδόθησαν κατά τό παρελθόν 

tτος, έσημείωσεν άπό τοv 'Ιανουαρίου 1958 μέχρι 
τοv 'Ιανουαρίου 1959 αύξησιν μόνον 1,26% εναντι 
αύξήσεως 2,59%, τήν όποίαν ε{ χε σημειώσει κατά τό 
άντίστοιχον προηγούμενον δωδεκάμηνον. Ή aύξη

σις τών Ιδιωτικών καταθέσεων παρά Τραπέζαις συ

νεχίζεται. Ούτω αi καταθέσεις αύται άνήρχοντο κατά 

τ6 τέλος του 1955 εlς 3.102 έκατ. δρχ., κατά τό τέλος 
τοv 1956 εΙς 4.319 έκατ. δρχ., κατά τό τέλος τοv 1957 
είς 7.676 έκατ. δρχ. καί κατά τό τέλος τοv 1958 είς 
10.094 έκατ. δρχ. Κατά τούς δύο πρώτους μήνας του 

τρέχοντος ετους ηύξήθησαν περαιτέρω κατά 364 
έκατ. δρχ. Είναι άξιοσημείωτον δτι ή aύξησις αύτη 

τών καταθέσεων συντελείται παρά τήν βαθμιαίαν 

μείωσιν, άκόμη καί προσφάτως, τών έπιτοκίων. Τού

το άποδεικνύει τήν έμπεδουμένην έμπιστοσύνην του 

κοινού πρός τήν δραχμήν. 

»'Η πιστοδότησις τής οίκονομίας πραγματο

ποιείται δι ' ύγιών μέσων είς συνεχώς αύξανόμενον 
έπίπεδον. Ούτω, ή συνολική πιστοδότησις τής οΙκο

νομίας άπό 11.631 έκατ. δρχ. τό Δεκέμβριον τοv 1955 
άνήλθεν είς 18.936 έκατ. δρχ. τόν Δεκέμβριον του 
1957 καί είς 22.302 έκατ. δρχ. τόν Δεκέμβριον τοv 
1958. 'Η πιστοδότησις αύτη κατευθύνεται κυρίως είς 
τούς παραγωγικούς τομείς τής οΙκονομίας, ήτοι τήν 

γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν. 'Εν 

τούτοις σημαντική ύπήρξε καί ή aύξησις τής πιστο

δοτήσεως του έμπορίου. Ούτω, ή πιστοδότησις του 

έσωτερικου έμπορίου ηύξήθη κατά τά δύο τελευταία 

ετη κατά 76%, κατά δέ τό ετος 1958 κατά 32%, ένώ 
κατά τάς αύτάς χρονικάς περιόδους ή aύξησις του 
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κύκλου εργασιών του εσωτερικου εμπορίου ύπολογί

ζεται ούχί μεγαλυτέρα του 20% καί 5% aντιστοίχως. 
'Η ηύξημένη διά τών τραπεζικών πηγών πιστοδό

τησις ώδήγησεν εiς τήν μείωσιν του κόστους του 

χρήματος τών επιχειρήσεων. 

»Εiς τόν δημοσιονομικόν τομέα τά επιτεύγματα 

είναι aξιόλογα. 'Επετεύχθη, κατά τά δύο τελευταία 

Ιfτη, νά δημιουργηθουν διαθέσιμα εiς τόν προϋπολο

γισμό ν τρεχουσών αναγκών, τά όποία καί συμβάλ

λουν εiς τήν χρηματοδότησιν τών κρατικών έπενδύ

σεων. Ή συμβολή αvτη aνήλθεν εiς 192 έκατ. δρχ. 
κατά τό Ιfτος 1957 καί 1.070 έκατ. δρχ. κατά τό Ιfτος 
1958, ύπολογίζεται δέ δτι θά aνέλθη εΙς 925 έκατ. 
δρχ. κατά τό τρέχον Ιfτος. Καί τουτο, παρά τήν αύξη

σιν τών aποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών 

συντάξεων καί παρά τήν μείωσιν ώρισμένων φορο

λογιών, fίτις ώδήγει εΙς μείωσιν τών εσόδων. Οvτως, 
ό κρατικός προϋπολογισμός επαυσε πλέον νά aσκή 

διαταρακτικήν έπίδρασιν επί τής οΙκονομίας καίμε

ταβάλλεται εΙς πηγήν χρηματοδοτήσεως προγραμμά

των άναπτύξεως τής έλληνικής οΙκονομίας, τά όποία 

μέχρι πρότινος εστηρίζοντο aποκλειστικώς εΙς τήν 

aμερικανικήν βοήθειαν. 

»Αι' παραγωγικαί δημόσιαι επενδύσεις βαίνουν αύ

ξανόμεναι. Οvτω, ενώ κατά τό παρελθόν Ιfτος διετέθη 

διά τό πρόγραμμα τών δημοσίων επενδύσεων ποσόν 

δρχ. 2.596 έκατ., διά τό τρέχον Ιfτος κατηρτίσθη πρό
γραμμα vψους 3.580 έκατ. δραχμών. 'Αξιόλογα Ιfργα 

έκτελουνται εlς δλους τούς τομείς, τά όποία θά όδη

γήσουν εΙς ταχείαν aνοδον τής έλληνικής οiκονο

μίας, θά αύξήσουν τό έθνικόν εiσόδημα καί τάς δυ

νατότητας aπασχολήσεως του έλληνικου πληθυ

σμου. 

»Σημαντική aύξησις έσημειώθη εΙς τάς iδιωτικάς 

έπενδύσεις, αί'τινες κατά τό 1958 άνήλθον (εΙς τιμάς 
του/954)εlς 10.190έκατ. δρχ., εναντι 7.938τουετους 

1957 καί 7.611 του 1956. 
>Πό έθνικόν εiσόδημα ηύξήθη κατά τό /fτος 1958, 

συμφώνως πρός προσωρινούς ύπολογισμούς, κατά 

4% (εiς σταθεράς τιμάς του ετους 1954). Ή aύξησις 
αvτη συνετελέσθη παρά τήν μείωσιν του aγροτικου 

εlσοδήματος καί τών έκ τής aλλοδαπής εiσοδημά

των. 

»'Η βιομηχανική παραγωγή έσημείωσε κατά τό 

ετος 1958 αϋξησιν κατά 10,7% εναντι αύξήσεως κατά 
8,4% κατά τό Ιfτος 1957. Τό iσοζύγιον τών έξωτερι
κών πληρωμών δέν παρουσιάζει σημεία σοβαρής 

aνησυχίας. Τά μέτρα, τά ληφθέντα κατά τόν παρελθό

ντα Αϋγουστον, συνέβαλαν εΙς τήν aπομάκρυνσιν 

τών κινδύνων ο[τινες ύφίσταντο συνεπεία, aφ, ένός 

μέν τής δυσμενους έπιδράσεως εξωτερικών παραγό

ντων, aφ, έτέρου δέ τής διογκώσεως τών εΙσαγωγών, 

λόγω αύξήσεως τών εΙσοδημάτων έν τfl χώρlf. 'Η 

συναλλαγματική θέσις τής χώρας είναι Ισχυρά, εΙς 

τήν ένίσχυσίν της δέ συνέβαλε καί τό συναφθέν δά

νειον τής γερμανικής Κυβερνήσεως, τό όποίον θά 

διευκολύνη τήν έκτέλεσιν σημαντικών Ιfργων. 

»'Εξ δλων τών δεδομένων τούτων, τά όποία aπο

τελουν τούς βασικούς δείκτας τής οΙκονομίας τής 

χώρας, καταδεικνύεται σαφώς δτι ή πρόοδος αύτής 

συνεχίζεται καί δτι ύφίστανται πάντοτε αί βασικαί 

προϋποθέσεις αί εξασφαλίζουσαι όμαλήν έξέλιξιν. 

Μέ τήν έξαίρεσιν ώρισμένων δυσμενών έξελίξεων 

εlς ώρισμένους κλάδους, δπως ό μεταλλευτικός, 

όφειλομένων εlς έξωτερικά αίτια, ή οlκονομία έν τψ 

συνόλφ aκολουθεί τήν aνοδικήντης πορείαν. Είναι 

γεγονός δτι σημειουται άπλώς χαλάρωσις του ρυθ

μου τής προόδου, πρiiγμα τό όποίο ν δέον vά aποδοθή 

εlς διάφορα αί'τια, μή δυνάμενα δμως νά ανατρέψουν 

τήν όμαλήν έξέλιξιν καί τήν σταθερότητα τής οΙκο

νομίας τής χώρας, fίτοι: 1) Εiς τήν κατά τό παρελθόν 
ετος σημειωθείσαν λόγω καιρικών συνθηκών μείω

σιν τής γεωργικής παραγωγής, ή όποία, λόγω τής 

σημασίας της διά τήν διαμόρφωσιν τής ζητήσεως 

Ιδί(/ έγχωρίων παραγομένων προϊόντων, aποτελεί 

σημαντικόν προσδιοριστικόν παράγοντα εlς τήν οl

κονομικήν έξέλιξιν. 2) Εlς τήν διεθνή vφεσιν, fίτις 
έκτός του δτι είχεν ώς συνέπειαν τήν μείωσιν τών 

&δήλων πόρων, iδίως τών ναυτιλιακών εμβασμάτων, 

τά όποία μέχρι τουδε έσημείωναν ταχείαν αϋξησιν, 

έπέδρασεν lσχυρώς έπί τών εξαγωγών, lδίlf τών με

ταλλευμάτων. Α ι' συνέπεια ι τών aνωτέρω έπιδράσεων 

κατέστησαν περισσότερον αlσθηταί έξ αlτίας καί 

τής έποχικής κάμψεως, fίτις είναι συνήθης κατά τήν 

περίοδον αύτήν του ετους. 

»Εiς τά aνωτέρω αί'τια δέον νά προστεθουν καί οι' 

ακόλουθοι παράγοντες: 1) λόγφ του σημειωθέντος 
κατά τά πρόσφατα ετη ταχέως ρυθμου προόδου ηύξή

θη σημαντικώς ό aριθμός τών επιχειρηματικών μονά

δων εlς διαφόρους τομείς καί lδίlf εiς τόν έμπορικόν 

τομέα. 'Η aύξησις αvτη του aριθμου τών έπιχειρη

ματικών μονάδων είναι εύλογον νά δημιουργή δυ

σχερείας, i'δίlf τήν έποχήν αύτή ν. 'Εν τούτοις, ή aύ

ξησις αvτη είναι αναγκαία καί παρακολουθεί μίαν 

έξελισσομένην, έλευθέραν οlκονομίαν, συντελουσαν 
καί εlς τήν αϋξησιν τής aπασχολήσεως καί τήν εύ

ρυτέραν κατανομήν του εlσοδήματος. 

»Πάντως, ή χαλάρωσις, lδίlf τήν έποχήν ταύτην 

τής οΙκονομικής δραστηριότητος, είναι παροδική, 

δεδομένου δτι ή προοοπτική διά τό μέλλον είναι 

εύοίωνος. Τό γεωργικόν εΙσόδημα του τρέχοντος 

ετους αναμένεται ύψηλότερον του προηγουμένου 

ετους καί τουτο aποτελεί τόν σημαντικώτερον παρά

γοντα διά τήν τόνωσιν τής οlκονομικής δραστηριό

τητος. 'Η συντελεσθείσα aύξησις τών μισθών καί 

ήμερομισθίων θά /fχη κατά τό τρέχον ετος aποφασι

στικωτέραν έπίδρασιν έπί τής διαμορφώσεως τής ζη

τήσεως, δεδομένου δτι αvτη έπραγματοποήθη ού-
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σιαστικώς εiς τούς τελευταίους μήνας τού προηγου

μένου έτους. Α ί ηύξημέναι έπενδύσεις τού δημοσίου 

τομέως κατά τό τρέχον έτος θά συμβάλουν εΙς τήν 

δημιουργίαν ηύξημένων εΙσοδημάτων καί συνεπώς 

εΙς τόνωσιν τής ζητήσεως καί τής οΙκονομικής δρα

στηριότητος. Δέν πρόκειται έπομένως περί οΙκονο

μικής ύφέσεως, dλλά περί χαλαρώσεως τού ρυθμού 

aνόδου, ή όποία καθιστ{i αναγκαίας ώρισμένας dνα

προσαρμογάς έξυγιάνσεως. Δέν ένδείκνυται κατά 

συνέπειαν ή aντιμετώπισις τών προσκαίρων τούτων 

δυσχερειών διά μέτρων πιστωτικής διευκολύνσεως, 

διότι αί διαμορφωθείσαι νοσηραί καταστάσεις οφεί

λονται έν μέρει εΙς τήν σημαντικήν έπέκτασιν τών 

πιστώσεων. Οίαδήποτε περαιτέρω διεύρυνσις τής 

πιστοδοτήσεως θά συνετέλει εiς έπιδείνωσιν καί θά 

καθίστα δυσχερή, aν μ ή dδύνατον, τήν θεραπεία ν με

ταγενεστέρως. 'Εξ aλλου, ώς έλέχθη aνωτέρω, εΙς 

τήν στήριξιν τής συνολικής ζητήσεως θά συμβάλουν 

αί δημόσιαι έπενδύσεις, αί όποίαι μετά τών "παραλ

λήλων" προϋπολογίζονται κατά έκατ. ύψηλότεραι 

διά τό 1959 έν συγκρίσει πρός τάς περυσινάς. 
))ΕΙς ifν περίπτωσιν θά παρετείνοντο παρά πaσαν 

πρόβλεψιν τά συμπτώματα χαλαρώσεως εΙς τήν dγο

ράν, ταύτα θά 1}δύναvτο νά aντιμετωπισθούν καί πά

λιν διά τής αύξήσεως τών αύστηρώς παραγωγικών 

μέτρων. ·Εκείνο δμως τό όποίο ν θά έπεθύμουν νά 

τονίσω καί πάλιν, είναι δτι ή λύσις τού οΙκονομικού 

προβλήματος έγκειται εΙς τήν προσπάθειαν συνε

χούς αύξήσεως τού έθvικού εΙσοδήματος. Ή Κυβέρ

νησις, δπως καί aλλοτε dνήγγειλον, aποβλέπει εiς 

τήν έφαρμογήν ένός μακροχρονίου προγράμματος, 

διά τού όποίου θά έπιτευχθή ό έπιδιωκόμενος σκο

πός. Ή έπιτυχία δμως ένός τοιούτου προγράμματος 

δέν είναι μόνον έργον τής Κυβερνήσεως. 'Εξαρτaται 

aπό δλους ύμaς, aπό όλόκληρον τόν έλληνικόν λα

όν, ό όποίος πρέπει νά κατανοήση δτι ή συμπαρά

στασίς του, ή αΙσιοδοξία του καί ή πίστις διά τό 

μέλλον, ώς καί ό περιορισμός τών aξιώσεών του έν

τός τών όρίων τής λογικής καί τών ύφισταμένων έκά

στοτε δυνατοτήτων, aποτελεί τόν σημαντικώτερον 

συντελεστή ν τής έπιτυχίας. 'Η κατ' έφαρμογήν τού 

προγράμματος αvξησις τού εΙσοδήματος κατά τά 

προσεχή έτη, ούχί μέ τόν ρυθμόν τόν έπιτευχθέντα 

κατά τά πρόσφατα έτη, ό όποίος είναι δυσχερές νά 

συνεχισθή, dλλά καί μέ κατώτερον &κόμη ρυθμόν, 

δύναται νά όδηγήση εΙς αvξησιν τού κατά κεφαλήν 

εiσοδήματος τοιαύτη ν, diστε ή 'Ελλάς νά παύση πλέ

ον νά είναι χώρα ύπανάπτυκτος καί νά εύρεθή πολύ 

πλησίον τού έπιπέδου aλλων εύρωπαϊκών χωρών)). 

24 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο πρέσβης τής 'Ιταλίας, Κ. Καρουζο, επιδίδει 

στόν Κ. Καραμανλή, εξ όνόματος τής ιταλικής Κυ-

βερνήσεως, τό Μεγαλόσταυρο του Τάγματος τής 

'Αξίας τής iταλικής Δημοκρατίας . Μεταφέρει, άκό

μη, στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, τούς χαιρετισμούς 

του Ίταλου όμολόγου του, 'Αντόνιο Σέννι, καί τή 

διαβεβαίωση δτι οί πρόσφατα συνομολογημένες 

συμφωνίες θά εφαρμοστουν. τέλος, διαβιβάζει στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό πρόσκληση τής ιταλικής 

Κυβερνήσεως νά επισκεφθεί τή γειτονική χώρα. 

24 ΜΑrτΙΟΥ 1959 

Συγκροτείται, στό Πολιτικό Γραφείο, σύσκεψη 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. Κα

νελλοπούλου, καί των ύπουργών Συντονισμου, Γε

ωργίας, Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ~Εργων, Προε

δρίας, τών διοικητών των Τραπεζών 'Ελλάδος καί 

'Εθνικής, καθώς καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Στή σύσκεψη εξετάστηκε ή εξέλιξη του προ

γράμματος επενδύσεων του ετους 1959. Ό πρωθυ:
πουργός εδωσε εντολή νά προωθηθεί ταχύτερα τό 

πρόγραμμα, mστε νά εξασφαλιστεί ή κανονική ά

πορρόφηση των πιστώσεων πού εχουν διατεθεί. 

'Επιπλέον, συζητήθηκε ή άνάγκη ένός μακροχρο

νίου προγράμματος επενδύσεων μέ στόχο τήν επιτά

χυνση τής οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας καί ή 

κατάρτιση, από τεχνικοοικονομικό επιτελείο εμπει

ρογνωμόνων, σχεδίου άναδιαρθώσεως του ύπουρ

γείου Συντονισμου. Τέλος, ό πρωθυπουργός ί:δωσε 

δδηγίες γιά τή χάραξη των γενικών γραμμών του μα

κροχρονίου προγράμματος. 

'Η σύσκεψη επαναλήφθηκε στίς 28 Μαρτίου, 
δπότε καί άποφασίστηκε ή ι'iμεση επιλογή καί μετά

κληση ξένων εμπειρογνωμόνων, επιφορτισμένων νά 

άσχοληθουν μέ τή μελέτη των διαφόρων ειδικών 

θεμάτων. 

'Ο πρωθυπουργός είχε τήν ευκαιρία νά ύπογραμ

μίσει: 

«Τήν dνάγκην ταχείας έκτελέσεως τών ληφθεισών 

aποφάσεων, έπί τφ σκοπψ τής έντός τού συντομωτέ

ρου χρονικού διαστήματος καταρτίσεως ένός θεμε

λιωμένου προγράμματος οΙκονομικής αναπτύξεως 

τής χώρας, τό όποίον θά καταστήση δυνατήν τήν 

ταχείαν αvξησιν τού έθνικοv εΙσοδήματος καί τής 

aπασχολήσεως τού έλληνικου πληθυσμού)). 

Μετά τήν όλοκλήρωση των σχετικών συζητήσε

ων, δ πρωθυπουργός εκαμε τίς ακόλουθες δηλώσεις: 

«Ή Κυβέρνησις, στηριζομένη εΙς τήν έμπιστοσύ

νην τού έλληνικού λαού, έθεσεν ώς πρωταρχικόν αύ

τής μέλημα τήν θεμελίωσιν τής οΙκονομικής σταθε

ρότητος, ό όποία διά τών ληφθέντων μέτρων έπαγιώ

θη καί aποτελεί ήδη dναμφισβήτητον πραγματικό

τητα. Παράλληλος καί σταθερά ύπήρξεν ή προσπά-
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θεια τής Κυβερνήσεως διά τήν άναγέννησιν καί έν

θάρρυνσιν τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τής όποίας 

ή συμβολή διά τήν έφαρμογήν ύγιούς οΙκονομικής 

πολιτικής είναι άπολύτως άναγκαία. 

ι>Αί έντονοι καί συστηματικαί προσπάθειαι τής 

Κυβερνήσεως, κατά τήν διαρρεύσασαν τετραετίαν, 

πρός τήν κατεύθυνσιν τής έξυγιάνσεως έν γένει τής 

οΙκονομίας καί τής δημιουργίας οΙκονομικής σταθε

ρότητος, άπέφεραν τοιαύτα άποτελέσματα, ό5στε ή 

έλληνική οΙκονομία νά είναι fίδη εΙς θέσιν νά εlσέλ
θη εΙς τήν άποφασιστικήν φάσιν άντιμετωπίσεως 

τών μακροχρονίων προβλημάτων της. 

;; ·Ο έλληνικός λαός, έξασφαλίσας διά τής ψήφου 
του πολιτική ν σταθερότητα, καί άπαλλαγείς άπό τήν 

άγωνίαν τήν όποίαν προεκάλει ή οΙκονομική άστά

θεια, εvλόγως άνέμενε τήν άνάληψιν εvρυτέρας προ

σπαθείας, ή όποία θά έπετάχυνε τήν βελτίωσιν τού 

βιοτικού του έπιπέδου. 

» Ώς έχει fίδη έξαyyελθή, εΙς τό πλαίσιον τής 
άναδιοργανώσεως τών δημοσίων ύπηρεσιών, προέ

χουσα σημασία άποδίδεται εΙς τήν οργάνωσιν ένός 

Ισχυρού οiκονομικοτεχνικού έπιτελείου, έργον τού 

όποίου θά είναι ή μελέτη τόσον τών τρεχόντων δσον 

καί τών μακροχρονίων οΙκονομικών προβλημάτων, 

ό5στε ύπό τό φώς μιiiς συστηματικής προεργασίας νά 

ύποβοηθήται ή Κυβέρνησις άποτελεσματικώς εΙς 

τήν λήψιν τών άποφάσεών της. 

»Μέ γνώμονα τάς άνάγκας τής έλληνικής πραγ

ματικότητος καί τήν έμπειρίαν έκ τών δσων Ισχύουν 

είς τάς περισσότερον προοδευμένας χώρας διεπι

στώθη δτι, α) ή μελέτη τών άντικειμένων τής τρεχού

σης οΙκονομικής πολιτικής, β) ή κατάρτισις μακρο

χρονίων προγραμμάτων οΙκονομικής άναπτύξεως 

καί γ) ή παρακολούθησις τής έφαρμογής των, άποτε

λούν τάς τρείς βασικάς λειτουργίας ένός τοιούτου 

οlκονομικοτεχνικού έπιτελείου. 

ι>Οϋτω, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν άναδιοργά

νωσιν τού ύπουργείου Συντονισμού, τού όποίου ή 
ύπάρχουσα οργάνωσις άνταπεκρίνετο είς τάς άνά

γκας, τάς διαμορφουμένας έκ τών καθωρισμένων μέ

χρι τούδε έπιδιώξεων, ό5στε νά άποκτήση ή χώρα 

κεντρικόν έπιτελικόν όργανον, έπαρκώς άνεπτυγμέ

νον, τό όποίον νά έπωμισθή τήν εvθύνην τής οΙκονο

μικής της άναπτύξεως. 'Επί η] βάσει τής νέας 

διαρθρώσεώς του, τό ύπουργείον Συντονισμού θά 

άποτελεσθή έκ τριών βασικών τομέων. 

»'Ο πρώτος, τής ΟΙκονομικής Πολιτικής, θά έχη 

ώς έργον τήν μελέτην τών τρεχόντων ζητημάτων καί 

τήν παρακολούθησιν τών σημει'Θυμένων έξελίξεων 
εΙς τήν σφαίραν τών δημοσιονομικών, πιστωτικών, 

νομισματικών κ.λ.π. φαινομένων. 'Εξ aλλου, λόγω 

τής Ιδιαιτέρας σημασίας, ή όποία άποδίδεται εΙς τήν 

άνάπτυξιν έπαφών μέ τούς διεθνείς οΙκονομικούς ορ
γανισμούς καί τήν παρακολούθησιν τής δραστηριό-

τητός των, ό5στε ή Κυβέρνησις θά έπωφελήται, 

έγκαίρως καί άποτελεσματικώς, τών πλεονεκτημά

των τά όποία οί οργανισμοί ούτοι παρέχοvν, ή Διεύ

θυνσις τών 'Εξωτερικών Συναλλαγών τού τομέως 

τής ΟΙκονομικής Πολιτικής, διευρύνεται εlς τρόπον 

ό5στε νά δύναται νά άνταποκριθή πλήρως εΙς τήν 

άποστολήν της. 

»'Ο δεύτερος τομεύς, τού Οiκονομικού Προ

γραμματισμού, θά έχη ώς έργον, εvθύς μέν άμέσως, 

τήν έπεξεργασίαν καί βελτίωσιν τού δημοσιευθέντος 
fίδη προσωρινού πενταετούς προγράμματος, ό5στε νά 

καταστή τούτο όριστικόν, έν συνεχείg δέ τάς έκά

στοτε άναγκαίας προσαρμογάς του πρός τάς νεοδη

μιουργουμένας συνθήκας. Τού τομέως τού ΟΙκονομι

κού Προγραμματισμού θά προίσταται συμβούλιον έξ 

οΙκονομολόγων καί τεχνικών, τό όποίον θά ύποβοη

θήται εΙς τό έργον του, άφ' ένός μέν, ύπό εΙδικών 
Κατά θέματα ύπηρεσιών καί έπιτροπών, άφ' έτέρου 

δέ, ύπό μιiiς μονίμου Διευθύνσεως 'Επεξεργασίας 

Προγραμμάτων, ή όποία θά συνθέτη τά πορίσματα 

καί τάς άποφάσεις τών έπιτροπών. 

»Ή Κυβέρνησις, άποδίδουσα μεγίστη ν σημα

σίαν είς τήν δημιουργίαν πλήρως άποδοτικής ύπη

ρεσίας ΟΙκονομικού Προγραμματισμού μετεκάλε

σεν, δπως ύποβοηθήσουν τό έργον της κατά τά πρώ

τα στάδια, τρείς 'Ιταλούς έμπειρογνώμονας μέ έπί 

κεφαλής τόν καθηγητή ν κ. Σαρατσένο. ·Η όμάς αϋτη 

έμπειρογνωμόνων, ή όποία θά παραμείνη έπί μακρόν, 

θά άποτελέση εvκαιρίαν διά τούς 'Έλληνας προ

γραμματιστάς νά άντλήσουν έμπειρίαν πολύτιμον διά 

τό περαιτέρω έργον των. 

»τέλος, ό τρίτος τομεύς θά έχη ώς έργον τήν πα

ρακολούθησιν τής έφαρμογής τών οΙκονομικών 

προγραμμάτων καί εlδικώτερον τού προγράμματος 

δημοσίων έπενδύσεων. 

ι>Τό νέον δμως οργαvωτικόν σχήμα τού ύπουρ

γείου Συντονισμού μικράν άξίαν θά είχεν, έάν δέν 

έξησφαλίζετο ή στελέχωσις μέ τά άναγκαία είς άρι

θμόν καί ποιότητα πρόσωπα. 'Επ' αvτού1} Κυβέρ

νησις μέ μόνα κριτήρια τήν ίκανότητα, τάς γνώσεις 

καί τή ν έμπειρίαν άπεφάσισε νά κι νητοποιήση δ, τι ή 

χώρα διαθέτει είς έμψυχον ύλικόν. Οϋτω, ύπό μορ

φήν πλήρους fί μερικής άπασχολήσεως, οΙκονομολό

γοι καί τεχνικοί, οί δποίοι ύπηρετούν εΙς τάς μεγά

λας Τραπέζας, ώς καί εΙς aλλους δημοσίους οργανι

σμούς, θά άποσπασθούν εΙς τό ύπουργείον Συντονι

σμού διά νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των. 'Επί

σης, διά τήν όλοκλήρωσιν τής πλαισιώσεως τού 

ύπουργείου θά χρησιμοποιηθούν ώς εiδικοί συνεργά

ται καί aλλα πρόσωπα διαθέτοντα εiδικήν κατάρτι

σιν, εΙς τά όποία δμως μέχρι σήμερον δέν έδόθη ή 

εvκαιρία νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των εlς τό 

Δημόσιον. 

>;'Η Κυβέρνησις, μέ τό νέον σχήμα τού ύπουρ-
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γείου Συντονισμου καί τόν εμπλουτισμό ν του μέ νέα 

πρόσωπα, πιστεύει ότι δημιουργεί μίαν κυψέλην, ή 

όποία όχι μόνον θά ύποβοηθήση εlς τήν άντιμετώπι

σιν τών οΙκονομικών προβλημάτων κατά τρόπον 

άποτελεσματικώτερον καί ταχύτερον ή μέχρι σήμε

ρον, άλλά καί θά δημιουργήση στελέχη εξωπλισμέ

να μέ τήν άπαραίτητον εμπειρίαν;;. 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

. ο πρωθυπουργός, μέ τήν εύκαιρία τής επετείου 
τής εθνικής παλιγγενεσίας, απευθύνει πρός τόν έλ

ληνικό λαό τό ακόλουθο διάγγελμα: 

«·Η 25η Μαρτίου μ(iς καλεί νά στρέψωμεν εύλα

βή τήν σκέψιν εlς τό μέγα παρελθόν καί νά τιμήσω

μεν τήν μνήμην όλων εκείνων, επωνύμων καί άνωνύ

μων, οί όποίο ι ήγωνίσθησαν καί εθυσιάσθησαν ύπέρ 

τής πατρίδος. 

;; 'Η επανάστασις του '21, καθώς καί όλοι οί άπε
λευθερωi!κοί άγώνες τών Έλλήνων, κατέδειξαν τήν 
ύπεροχήν του ήθικου παράγοντος εlς τήν ι'στορίαν. 

Οι' βωμοί καί α ι' έστίαι, ύπέρ τών δποίων εθυσιάσθη

σαν οι' μάρτυρες καί ήρωες του γένους, εlναι βωμοί 

ήθικής, ελευθερίας καί έστίαι άνθρωπιστικου καί 

χριστιανικου πνεύματος. Τήν μνήμην τών θυσιασθέ

ντων κατά καιρούς διά τήν Ιδέαν καί τήν γήν τής 

Έλλάδος τιμώμεν μόνον τότε εΙλικρινώς λαί εμπρά

κτως, όταν εl'μεθα άποφασισμένοι νά μείνωμεν πιστοί 

εlς τά~ έλληνικά καί χριστιανικά Ιδεώδη, τά όποία 

ενέπνευσαν τήν θυσίαν των. 

;; 'Εκδήλωσις καί συνέχεια του πνεύματος αύτου 
ύπήρξε καί ή προσπάθεια τήν όποίαν άνέλαβε τό 

εθνος διά τήν άπελευθέρωσιν τών Κυπρίων. Άπεδύ

θη εlς ενα σκληρόν καί aνισον άγώνα καί δύναται 

σήμερον νά εχη τήν ι'κανοποίησιν ότι τόν εφερεν εlς 

πέρας κατά τρόπον, όστις συνδυάζει τήν ελευθερίαν 

τών Έλλήνων τής Κύπρου μέ τήν άποκατάστασιν 

παλαιών καί χρησίμων διά τό εθνος συμμαχιών. 

;;Κατά τήν ι'εράν αύτήν ήμέραν, στρέφοντες τό 

βλέμμα πρός τάς χιλιετηρίδας, τάς δ ποίας διήνυσε τό 

γένος, χωρίς ποτέ νά άπολέση τήν συνείδησιν τής 

συνεχείας του καί τήν ι'στορικήν φυσιογνωμίαν του, 

όφείλομεν νά παραδειγματιζώμεθα καί νά άντλουμεν 

τήν πίστιν εκείνην ή όποία εlναι εξ l'σου άπαραίτη

τος διά τόν εiρηνικόν καί δημιουργικόν άγώνα, δ 

όποίος θά μας δδηγήση εlς τήν δλικήν εύημερίαν καί 

εlς μίαν πνευματικήν άκτινοβολίαν του εθνους;;. 

"Ακρως ενδεικτικός του φιλικοu κλίματος πού 

ετεινε νά χαρακτηρίσει τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις 

μετά τήν ύπογραφή τών συμφωνιών γιά τήν Κύπρο, 

είναι ό θερμός τόνος του συγχαρητηρίου τηλεγραφή

ματος του πρωθυπουργοu τής Τουρκίας, Α. Μεντε

ρές, πρός τόν Κ. Καραμανλή: 

«Έπ ' εύκαιρίg τής έλληνικής έθνικής έορτής, είμαι 

ίδιαιτέρως εύτυχής εχων τήν εύκαιρίαν νά άπευθύνω πρός 

ύμaς τά θερμότατα συγχαρητήριά μου καί τάς πλέον είλι

κρινείς εύχάς διά τήν εύτυχίαν καί τήν εύημερίαν του εuγε

νοuς, φίλου καί συμμάχου ελληνικοί> εθνους». 

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό 'Εμπορίου, Λ. Δερτιλή, πρός τόν όποίο δί

νει έντολή νά εκδηλωθεί αμέσως ή κρατική παρέμ

βαση γιά τήν αγορά καπνών τών κλασικών περιφε

ρειών, μέσω τών εντολοδόχων του δημοσίου . 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1959 

Μετά τήν aποπεράτωσή τους, εγκαινιάζεται ή 

λειτουργία τών ί:ργων τής πλατείας 'Ομονοίας. Στήν 

τελετή παρέστησαν ό Κ. Καραμανλής, δ ύπουργός 

Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, Σ. Γκίκας, μέ

λη τής Κυβερνήσεως καί εκπρόσωποι τών aρχών. 

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, στή διάρκεια σύντομης δμιλίας, αναφέρθηκε 

στίς δυσκολίες πού χρειάστηκε νά αντιμετωπιστοuν 

γιά τήν ταχεία αποπεράτωση του εργου, τό όποίο 

στοίχισε 60 περίπου εκατομμύρια δραχμές. 

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συ

ντονισμοu, Οικονομικών, 'Εμπορίου καί Βιομηχα

νίας, του ύφυπουργοu 'Εμπορίου, του διοικητή τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί ύπηρεσιακών παραγό

ντων, κατά τήν όποία συζητείται τό πρόβλημα τής 

καλύτερης προωθήσεως τών εξαγωγών καί συγκρο

τείται επιτροπή, ύπό τόν ύφυπουργό 'Εμπορίου, Κ. 

Χρυσανθόπουλο, μέ aποστολή νά ύποβάλει σχετική 

εκθεση στόν πρωθυπουργό. 

I ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, προεδρεύ

ει στήν πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του συμβου

λίου του 'Οργανισμοu Χειροτεχνίας καί Οικοτε

χνίας. 

Ό Ν. Μάρτης επεσήμανε δτι μέ τή σύσταση του 

όργανισμοu επιδιώκεται ή δημιουργία ένός νέου 

πλουτοπαραγωγικοί) κλάδου στήν εθνική οικονομία, 

δ δποίος θά εξασφαλίσει σημαντικό πρόσθετο εισό

δημα, ιδίως σέ τμήματα του όρεινοu καί νησιωτικοu 

πληθυσμοu, αμβλύνοντας ταυτόχρονα τό πρόβλημα 

τής ύποαπασχολήσεως, πού συνέχεται μέ τήν εισα

γωγή μηχανικών μέσων στήν παραγωγή, καί ύπο

γράμμισε τό εντονο ενδιαφέρον του Κ. Καραμανλή 

γιά τόν όργανισμό, τή σύσταση του δποίου χρημα-
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τοδότησε ή Κυβέρνηση μέ επαρκή κεφάλαια. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται, στο υπουργείο 'Εξωτερικών, σύ

σκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου καί μέ 

τή συμμετοχή των ύπουργ&ν 'Εξωτερικών καί Προ

εδρίας, του μόνιμου ύφυπουργου 'Εξωτερικών, του 

πρέσβεως στήν "Αγκυρα, Γ. Πεσμαζόγλου, καί άρμό

διων παραγόντων. Θέμα τής συσκέψεως άποτέλεσαν 

οί συνομιλίες μέ τήν τουρκική ήγεσία κατά τήν επι

κείμενη επίσκεψη του Κ. Καραμανλή καί του Ε. 

'Αβέρωφ στήν 'Άγκυρα, καθώς καί οί εργασίες των 

επιτροπών πού άσχολούνταν μέ τήν εφαρμογή των 

συμφωνιών Ζυρίχης καί Λονδίνου. 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται, ύπό. τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή, σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συvτο

νισμου, Οικονομικών, Γεωργίας, Συγκοινωνιών -
Δημοσίων 'Έργων καί Βιομηχανίας, καθώς καί τ&ν 

διοικητών των τραπεζών 'Ελλάδος καί ' Εθνικής. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως ό πρωθυπουργός ενη

μερώνεται γιά τήν πορεία των εργασιών μέ άντικεί

μενο τήν κατάρτιση του προσωρινου πενταετους 

προγράμματος οικονομικής άναπτύξεως. 

'Ο πρωθυπουργός ύπογράμμισε σχετικά τήν άνά

γκη γιά τήν εκτέλεση βασικών εγγειοβελ τιωτικ&ν 

εργων, τήν άναμόρφωση τής οικονομίας τής άγροτι

κής οικογένειας, τήν αύξηση τ&v εξαγωγών άγροτι

κ&ν προϊόντων, τή βελτίωση του όδικου δικτύου καί 

γενικότερα των συγκοινωνιών, καί τήν επέκταση του 

πενταετους τουριστικου προγράμματος. Μέ βάση τίς 

διαπιστώσεις αυτές, ζήτησε τήν επίσπευση των ερ

γασιών ωστε νά παρουσιαστεί στό λαό άρτιο μακρο

πρόθεσμο πρόγραμμα. 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Διενεργουνται σέ όλόκληρη τή χώρα εκλογές γιά 

τήν άvάδειξη νέων δημοτικών καί κοινοτικών άρ

χων. 

Σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις άντικειμενικ&ν πα

ρατηρητών, ύπερψηφίστηκαν οί άνεξάρτητοι συν

δυασμοί, εν& ή δύναμη τής ΕΔΑ σημείωσε σημαντι

κή κάμψη, δπου τό κόμμα αυτό εθεσε πολιτικό θέμα. 

Τά συγκεντρωτικά άποτελέσματα του ύπουργείου 

'Εσωτερικών άναφέρουν δτι, άπό τούς 225 δήμους 
καί τίς 5.769 κοινότητες, τά κόμματα τής άντιπολιτεύ
σεως εθεσαν πολιτικό θέμα σέ 78 δήμους καί κατα
ψηφίστηκαν στούς 64, εν& σέ Ελάχιστες περιπτώσεις 
επικράτησαν σέ κοινότητες. 

'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε, σχετικά, τίς άκόλου

θες δηλώσεις: 

«Συνεπής πρός τήν άρχήν, τήν όποίαν έθεσα, 

όπως μή δοθή πολιτικός χαρακτήρ εlς τάς δημοτικάς 

έκλογάς, άν καί πολλάκις προκληθείς, άπέφυγα καθ ' 

όλην τήν προεκλογική ν περίοδον νά όμιλήσω. 'Ήδη 

μετά τήν έκφρασι ν τής λαϊκής θελήσεως, δικαιοί5μαι 

νά έξάρω τήν έθνικήν σημασίαν τοί5 γεγονότος ότι 

κατά τάς χθεσινάς έκλογάς, ό λαός, προστατεύων 

τήν τοπικήν αvτοδιοίκησιν καί τό έλεύθερον πολί

τευμα τής χώρας, άντέδρασεν ύγιώς καί άπεδοκίμασε 

τήν ΕΔΑ, ή όποία ύπέστη σαφή ι]τταν άπολέσασα 

μέγα μέρος της δυνάμεώς της. 

»Χειροτέραν άκόμη τύχην έχουν καί άλλα κόμ

ματα, τά όποία μιμούμενα τήν ΕΔΑ l]θέλησαν νά θέ

σουν καί αvτά πολιτικόν θέμα. 'ο έλληνικός λαός έν 

τfί μεγάλu του πλειοψηψί(/ άπεδοκίμασεν όλους 

έκείνους, οί όποίοι εlς τόν τόπον αVτόν έπιδιώκουν 

νά ύπάρχη μόνιμος καί διαρκής άνωμαλία. 'Επιθυ

μώ, έπίσης, νά έξάρω Ιδιαιτέρως τήν τάξιν καί τήν 

l]ρεμίαν μέ τήν όποία διεξήχθησαν αί έκλογαί είς 

όλόκληρον τήν χώραν)). 

Τήν ϊδια εικόνα άποδίδουν καί τά άντιπροσωπευ

τικότερα δργανα του ήμερήσιου άθηναϊκου τύπου. 

Τό «Βήμα» παρατηρεί δτι «ό έλληνικός λαός εδωσε 

σκληρόν καί διδακτικόν μάθημα πρός δλους εκεί

νους οί όποίοι περιφρονουντες τήν κοινήν λογικήν 

καί παραγνωρίζοντες τήν όρθοφροσύνην καί τό πο

λιτικόν αισθητήριον των συμπατριωτών των άνέμι

ξαν εις μίαν καθαρώς δημοτικήν άναμέτρησιν θέμα

τα πολιτικά άσχετα πρός αυτήν, ιδίως στήν άκραν 

άριστεράν, ή όποία είδε περιοριζομένην τήν δύναμίν 

της» 14 • 'Η «Καθημερινή» ύπογραμμίζει «τήν σοβα

ράν κάμψιν τής δυνάμεως τής άκρας άριστερiiς, άπο

τέλεσμα τό όποίον προέβλεπεν ή ήγεσία της καί δι' 

αυτό εξαπέλυσε τήν προπαγάνδα ν περί τής άσκουμέ

νης ύπό τής Κυβερνήσεως τρομοκρατίας iliστε να 

εξασφαλίση επιχειρήματα δικαιολογητικά τής μει

ώσεως τής δυνάμεώς της» καί σημείωσε, επίσης, δτι 

«τά άλλα κόμματα τής άντιπολιτεύσεως τά θέσαντα 

εις μερικάς περιφερείας αυτοτελώς πολιτικόν ζήτη

μα δέν είχον άπήχησιν εις τήν κοινήν γνώμην» 15 • 'Η 

«'Ακρόπολις» επισημαίνει τήν ijττα τής άριστερiiς, 

τήν όποία άποδίδει στή «μεταμέλεια των παραπλα

νηθέντων τ&ν εκλογών του Μα'fου, είς τήν ευτυχή 

λύσιν του Κυπριακου, μέ τήν όποία κατέρρευσεν ή 

διαβρωτική του λαϊκου φρονήματος δημοκοπία καί 

είς τήν εργώδη προσπάθεια οίκονομικής άναπτύξεως 

τής χώρας κατά τό διαρρευσαν ετος, τό όποίον ύπήρ

ξεν καί ετος άποδόσεως άλλων προσπαθειών, αί 

όποίαι κατεβλήθησαν κατά τήν προηγηθείσαν διε

τίαν» καί καλεί τήν Κυβέρνηση «νά ϊδη επιπροσθέ

τους ύποχρεώσεις εκ τής σημειωθείσης μεταστροφής 

καί νά εξαφανίση, τό ταχύτερον δυνατόν, δλους τούς 

άπομένοντας λόγους, εξ άφορμής των όποίων εθνικό-
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φρονες 'Έλληνες είχον διολισθήσει πρός τήν άντε

θνικήν παράταξιν» 16 • 

τέλος ή «Αύγή» ίσχυρίζεται δτι «Οί έκλογές ήταν 

νόθες κάτω άπό καθεστώς τρομοκρατίας» καί δτι «δέν 

άλλαξε ή γενική είκόνα τών πολιτικών δυνάμεων τής 

χώρας» 17 • 

Χαρακτηριστικές έξάλλου είναι οί διαπιστώσεις 

τ&ν <Πimes» του Λονδίνου: 

«Κατέστησαν εκδηλοι μερικαί τάσεις: δτι ή δημοτικό

της τής Κυβερνήσεως Καραμανλή ηύξήθη καί τά κόμμ~τα 

τής άντιπολιτεύσεως, τά όποία έχρησιμοποίησαν τάς 

εκλογάς διά νά δοκιμάσουν τάς λαϊκάς άντιδράσεις είς τό 

ζήτημα τής διευθετήσεως τοί> Κυπριακοί>, έδοκίμασαν με

γάλην άπογοήτευσιν» 18 • 

Τό άποτέλεσμα τών δημοτικών έκλογών, πάντως, 

θά δώσει άφορμή γιά έξαγωγή σημαντικών συμπε

ρασμάτων γιά τήν έσωτερική πολιτική σκηνή . Είδι

κότερα, ή άποδοκιμασία τής ΕΔΑ, δπου αύτή εθεσε 

πολιτικό θέμα, καί ή ύπερψήφιση τών φιλικών πρός 

τήν ΕΡΕ, ή τών άνεξάρτητων, συνδυασμών, θά έπι

βεβαιώσει τήν αύξανόμενη έπιρροή τής Κυβερνήσε

ως στό έκλογικό σώμα, άλλά δέν θά άποκρύψει τήν 

έντεινόμενη κρίση στή μή κομμουνιστική άντιπολί

τευση, πού είχε, γιά μιά άκόμη φορά, δεί τήν έκλογι

κή της έπιρροή νά μειώνεται, έξαιτίας τής πολυδιά

σπασης καί άσυνεννοησίας πού έπικρατοuσε στίς τά

ξεις της. 

Κατακερματισμένος ήδη άπό χρόνια, ό κεντρώος 

χώρος είχε καί πάλι κλυδωνιστεί άπό τή διάσπαση 

καί τών Φιλελευθέρων, τό 1958, πού τελικά όδήγησε 
στήν έπικράτηση του Σ. Βενιζέλου στήν ήγεσία του 

κόμματος, άλλά καί στή δημιουργία του κόμματος 

τών Φιλελευθέρων Δημοκρατών, ύπό τόν Γ. Παπαν

δρέου. 'Από τίς άρχές του 1959, τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων βρισκόταν σέ έπαφή μέ τούς Προοδευτι

κούς του Σπ.Μαρκεζίνη γιά πιθανή μελλοντική τους 

συνεργασία, έν& ό Γ. Παπανδρέου ετεινε νά προσεγ

γίσει τήν Κυβέρνηση 19 • Ταυτόχρονα, ή είκόνα περι

πλεκόταν άπό τήν ϋπαρξη τ&ν άλλων μικρών κεν

τρώων σχηματισμών, πού διαφύλατταν ζηλότυπα τήν 

πολιτική τους άνεξαρτησία. Ή πολυδιάσπαση του 

Κέντρου καί ή έμφανής άδυναμία τών πολιτικών του 

φορέων νά συνεννοηθοuν, δημιουργοuσε τόν κίνδυνο 

μιας νέας πολώσεως μεταξύ τής 'Αριστεράς καί του 

ύπόλοιπου πολιτικοί) φάσματος, πού ε{ χε άποδειχθεί 

τόσο καταστροφική στή δεκαετία του 1940, καί πού 
ό Κ. Καραμανλής έπιθυμοuσε νά άποφύγει, rοστε νά 

μήν έμπλακεί ξανά ό τόπος σέ περιπέτειες. 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Μετά τήν εγκριση άπό τόν κυβερνήτη τής Κύ

πρου, Χ. Φούτ, του πίνακα τ&ν ύποψήφιων ύπουργ&ν 

τής προσωρινής Κυβερνήσεως τής νήσου, συνέρχε

ται σέ πρώτη συνεδρίαση ή Μεταβατική 'Επιτροπή 

Κύπρου. 

Στή διάρκεια τής συνεδριάσεως, ό 'Αρχιεπίσκο

πος Μακάριος καί ό ήγέτης τών Τουρκοκυπρίων, Δρ. 

Κιουτσούκ, εύχαρίστησαν τόν κυβερνήτη γιά τό 

πνεuμα καλής θελήσεως πού έπέδειξε, τόνισαν δτι 

άνοίγεται νέο κεφάλαιο στήν ίστορία τής Κύπρου 

καί επλεξαν τό έγκώμιο τών Κ. Καραμανλή καί Α. 

Μεντερές πού άναβίωσαν τήν έλληνοτουρκική φιλία 

καί συνεργασία, πού θεμελειώθηκαν άπό τό Βενιζέλο 

καί τόν Κεμάλ. 

'Η σύνθεση τής 'Επιτροπής ήταν ή έξή ς: Μακά

ριος ('Εξωτερικών), Π. Πασχαλίδης ('Εμπορίου καί 

Βιομηχανίας), Γ. Κληρίδης (Δικαιοσύνης), Π. Γε

ωρκάτζης ('Εργασίας), Α. Γεωργιάδης (Συγκοινωνι

ών καί Δημοσίων ~Εργων), Α. Παπαδόπουλος ('Ε

σωτερικών), Ρ. Θεοχάρους (Οίκονομικών), Ν. Μανιέ

ρα ('Υγείας), Ο. Όρέκ ('Αμύνης) καί Φ. Πλουμέρ 

(Γεωργίας). 

'Ο'Ε. 'Αβέρωφ σημείωσε στά άπομνημονεύματά 
του δτι ή έπιλογή του Μακαρίου νά χρησιμοποιήσει 

πρώην στελέχη τής ΕΟΚΑ, δυσαρέστησε τό Γρίβα, 

πού διέβλεπε στήν ένέργεια του 'Αρχιεπισκόπου τή 

διάθεση νά μειωθεί ή έπιρροή του πρώην άρχηγοu 

τής ΕΟΚΑ στά παλαιά του στελέχη20 • 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται τούς προέδρους τών 

'Εμπορικών Συλλόγων 'Αθηνών καί Πειραιώς, οί 

όποίοι θέτουν ύπόψη του τά σημαντικότερα ζητήμα

τα του έμπορικοu κόσμου καί διαμαρτύρονται γιά 

τήν έπιβολή συναλλαγματικών περιορισμών σέ όρι

σμένα είδη πού είσάγονται άπό χώρες τής Εύρώπης, 

τίς ΗΠΑ καί τόν Καναδά. 

Μετά τό διάβημα τ&ν 'Εμπορικών Συλλόγων, δ 

Κ. Καραμανλής συγκαλεί σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή 

του ύπουργοu 'Εμπορίου, Λ. Δερτιλή, άρμοδίων πα

ραγόντων, τών προέδρων τών έπιμελητηρίων καί τών 

έμπορικών συλλόγων, του Συνδέσμου 'Εξαγωγέων 

καί άλλων έκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων . 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως τονίζει: 

«Βασική έπιδίωξις τής Κυβερνήσεως είναι ή aύ

ξησις του έθνικού είσοδήματος, διά νά έπιτευχθή δέ 

αϋτη πρέπει νά αύξηθή ή παραγωγή. Παραλλήλως 

δμως πρός τήν αύξησιν τής παραγωγής πρέπει νά 

διασφαλισθή ή τοποθέτησίς της, πρός τούτο δέ είναι 

άνάγκη νά έπιδιωχθή μέ πiiν δυνατόν μέσον ή aύξη

σις τών έξαγωyών τών έλληνικών προϊόντων. 'Επι

βάλλεται πρός τούτο νά ληφθούν δλα έκείνα τά μέ

τρα, τά όποία θά έπιτρέψουν τήν πραyματοποίησιν 

τού ώς aνω σκοπού, μεταξύ τών όποίων καί αί άνα

κοινωθείσαι ύπό τού ύπουρyού 'Εμπορίου κ. Δερτι-
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λ ή άποφάσεις τού Συμβουλίου ·Εξωτερικού • Εμπο
ρίου». 

Καί άφοϋ κατέληξε μέ τή δήλωση δτι «αί εξαy

yελθείσαι ifδη άποφάσεις θά εφαρμοσθούν», ζήτησε 

«τήν συνδρομή ν τών παρισταμένων διά τήν άδιάβλη

τον καί δικαιωτέραν δυνατήν εφαρμογήν τών μέ

τρων». 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

·Εκδηλώνεται κρίση στούς κόλπους τής ·Εκ

κλησίας τής 'Ελλάδος, μέ άφορμή τήν πλήρωση κε

νών μητροπολιτικών έδρ&ν, ή όποία όδηγεί καί στή 

ματαίωση τής προγραμματισμένης συνεδριάσεως τής 

Συνόδου, παρουσία τοϋ Κ. Καραμανλή. 

'Ο πρωθυπουργός, στήν προσπάθειά του νά συμ

βάλει στήν έπίλυση τ&ν διαφορών, συναντaται μέ 

τόν ·Αρχιεπίσκοπο 'Αθηνών Θεόκλητο καί ζητεί, 

στίς 10 'Απριλίου, «aμεσον τερματισμόν τού θέμα
τος καί άποκατάστασιν τής γαλήνης μεταξύ τής ήyε

σίας τού κλήρου». Πρός τόν πρωθυπουργό, έξάλλου, 

άπευθύνεται μέ έπιστολή του καί ό Οίκουμενικός 

Πατριάρχης, 'Αθηναγόρας: 

«' Εξοχώτατε κύριε πρόεδρε, 
»Πόθον τρέφομεν uποκ:άρδιον δπως βλέπωμεν τήν προ

σφιλή τής Μητρός 'Εκκλησίας θυγατέρα, τήν 'Αγιωτάτην 

'Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος, dναπτύσσουσαν μεγαλουργόν 

δρiiσιν εκ: τε τής προνομιούχου έν τφ συστήματι τών 'Ορ

θοδόξων τοu Χριστοί) 'Εκκλησιών θέσεως αuτής, τής 

dποστολής κ:αί τής εuθύνης, ήν εχει εναντι τής Πολιτείας 

κ:αί του εuσεβοuς Πληρώματος, liμα δι' έπίκ:ουρον προ

σερχομένην κ:αί πρός έτέρας 'Εκκλησίας, έμπεριστάτους 

διατελούσας κ:αί έκ:άστοτε ε{ς δυσχερείς περιστάσεις πε

ριερχομένας. 

»Ou μήν δέ dλλά κ:αί τό όνομα του Παναγάθου Θεοu 
πολλάκις έδοξολογήσαμεν, έπί τφ έκ:δηλουμένφ στοργικ:φ 

dπό μέρους τής 'Εντίμου 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, ίδί~ 

δέ τής Ύμετέρας προσφιλοuς κ:αί περισπουδάστου ήμίν 

'Εξοχότητας, ένδιαφέροντι κ:αί τij ίδιαιτέρ~ προσοχij Αu

τής πρός τήν 'Εκκλησίαν ταύτη ν. 

»Οϋτω βαθείαν, ώς ε{κ:ός, έδοκ:ιμάσαμεν λύπην, πληρο

φορηθέντες τήν δημιουργηθείσαν, κατά τήν τελευταίαν 

συνεδρίαν τής 'Ιερiiς Συνόδου τής παρελθούσης Τρίτης, 

7ης τρέχοντος μηνός 'Απριλίου, εκ:ρυθμον κατάστασιν έκ: 

τής στάσεως έπτά Συνοδικών 'Αρχιερέων, ώς κ:αί τά θλι

βερά παρεπόμενα, liτινα γνωσθέντα ένταuθα προυξένησαν 

κατάπληξιν βαθυτάτην. 

»Προαγόμεθα τοίνυν έκ:φράσαι τήν πολλήν ήμών ψυχι

κήν κ:ατάθλιψιν έκ: τούτων κ:αί γνωρίσαι τij 'Υμετέρ~ φίλΊJ 

'Εξοχότητι, δτι δλόθυμον παρέχομεν τij Α. Μακ:αριότητι 

τφ 'Αρχιεπισκ:όπφ 'Αθηνών κ:αί Πάσης 'Ελλάδος κ: . Θεο

κ:λήτφ, κ:αί Προέδρφ Μονίμφ κ:αί Κανονικ:φ τής 'Ιερiiς 

Συνόδου αuτής, πλήρη τήν συμπαράστασιν ήμών κ:αί τήν 

dδελφικ:ήν συναντίληψιν έπί τοίς ούτωσί διαδραματισθεί

σιν. 

»Οuχ ήττον κ:αί τήν Ύμετέραν έρίτιμον 'Εξοχότητα 

έπιθυμοuμεν παρακ:αλέσαι, δπως, έν τφ ζωηρφ uπέρ τής 

'Εκκλησίας ένδιαφέροντι Αuτής, εuαρεστηθή μετά προ

σοχής νά dπίδη πρός τήν δημιουργηθείσαν εκ:ρυθμον ταύ

την έκ:κ:λησιαστικ:ήν κατάστασιν κ:αί διενεργήση τό προσή

κον πρός εuκ:ταίον τερματισμόν αuτής κ:αί dποκ:ατάστασιν 

τής τάξεως τών πραγμάτων συνωδά τοίς 'Ιεροίς Κανόσι, τij 
μακ:ραίωνι 'Εκ:κ:λησιαστικ:ij Παραδόσει κ:αί τφ Καταστα

τικ:φ ΧάρτΊJ τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος κ:αί τij πράξει 

αuτής. 

»Πεποιθότες δτι ή Ύμετέρα φίλη 'Εξοχότης πάσαν 

θέλει κ:αταβάλη προσπάθειαν, ίνα πρός τij τακ:τικ:ij κ:αί κα

λij πορεί~ τών έκ:κ:λησιαστικ:ών αuτόθι πραγμάτων περι

σωθή κ:αί τό γόητρον του Προκαθημένου τής 'Αγιωτάτης 

'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, ώς προσήκει άλλωστε τφ dξι

ώματι Auτou κ:αί δή κατά τούς δυσχειμέρους τούτους, οϋς 

διέρχεται σήμερον ή dνθρωπότης κ:αί ή 'Εκκλησία του 

Χριστοu, καιρούς, εuχαριστοuμεν θερμώς έπί πiiσι κ:αί τά 

κράτιστα αιτούμενοι Auτij, διατελοuμεν μετ' έξιδιασμένης 

τιμής κ:αί θερμij dγάπΊJ»2 1 • 

'Ο πρωθυπουργός, μετά άπό συνεργασία του μέ 

τόν ύπουργό Παιδείας, δίνει έντολή γιά τήν εκδοση 

κυβερνητικής άνακοινώσεως, δπου άναφέρεται δτι ή 

παρέμβαση τής πολιτείας, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί 

τής Θεολογικής Σχολής 'Αθηνών, γίνεται «διά νά 

άποτρέψη παρόμοια ζητήματα είς τό μέλλον άλλά 
καί νά θεμελιώση τήν περαιτέρω λειτουργίαν τής 

'Ορθοδόξου 'Ελληνικής 'Εκκλησίας έπί ύγιεστέ

ρων καί σταθερωτέρων βάσεων». Καί είσηγείται τήν 

υίοθέτηση σχεδίου Νόμου πού νά προβλέπει τό άμε

τάθετο τ&ν μητροπολιτών μέ τρείς έξαιρέσεις καί τή 
δυνατότητα ρυθμίσεως μέ Β.Δ. τ&ν προσόντων τ&ν 

έκλογίμων πρός άρχιερατεία, τής διαδικασίας έκλο

γής, τοϋ άριθμοϋ καί τ&ν όρίων τ&ν μητροπόλεων, 

τοϋ τρόπου έκλογής τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών 

καθώς καί τής λειτουργίας τής 'Ιεραρχίας. Τό σχέ

διο θά τροποποιηθεί μερικά, βάσει καί των άπόψεων 

τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Αθηνών. 

Σέ παρέμβασή του κατά τή συζήτηση στή Βουλή 

τοϋ νομοσχεδίου «περί τροποποιήσεως τοϋ Νόμου 

671 Ι 1943 "περί Καταστατικοϋ Χάρτου 'Εκκλησίας 
τής 'Ελλάδος"», ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 

Π. Κανελλόπουλος, θά έπισημάνει δτι «τό θέμα τής 

άναδιαρθρώσεως τής διοικήσεως τής 'Ορθοδόξου 

'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος έπί τij βάσει τοϋ κρατοϋ

ντος παρ' ήμίν συστήματος σχέσεων ·Εκκλησίας 

καί Κράτους, είναι θέμα μεγίστου ένδιαφέροντος, 

έκκλησιαστικοϋ, κοινωνικοϋ καί έθνικοϋ άκόμη, 

διότι άφορα όλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν, δστις 

κατά μοναδική ν έξαίρεσιν έν τij οίκουμέν1J παρουσιά
ζει τό φαινόμενον τής κατά μέγα ποσοστόν έθνικής 

καί έκκλησιαστικής όμοιογενείας. 'Η προκληθείσα 

διάστασις είς τούς κόλπους τής Διαρκοϋς 'Ιερaς Συ

νόδου ήτο συνδεδεμένη μέ τήν πλήρωσιν ώρισμένων 

μητροπολιτικών έδρ&ν, ώς καί μέ δύο άλλα μεγάλα 

θέματα, τό άμετάθετον καί τήν έκλογήν τ&ν μητρο-
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πολιτών ύπό τοϋ συνόλου τής 'Ιεραρχίας»22. 

Μετά τήν ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου, δ πρωθυ

πουργός εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Από μαιφοίJ χρόνου εlχε διαπιστωθfj ή άνάγκη 

ώρισμένων βασικών μεταρρυθμίσεων είς τήν 'Εκ

κλησίαν, αϊτινες θά τfjς έπέτρεπον νά έκπληρώνη 

πληρέστερον τήν ήθικήν καί έθνικήν άποστολήν 

της. Διά τοΒ ψηφισθέντος χθές νομοσχεδίου τίθενται 

α{ βάσεις τfjς άναδιοργανώσεως αύτfjς. Καλοvνται 

fίδη ο{ lεράρχαι νά όμονοήσουν καί νά συνεργα

σθοvν μέ τήν πολιτείαν διά τήν ρύθμισιν τών θεμά

των έκείνων, τά όποία έδυσχέραινον τήν διοίκησιν 

καί τήν λειτουργίαν τfjς έκκλησίας καί ώδήγησαν είς 

τήν πρόσφατον θλιβεράν κατάστασιν. 

»Είμαι βέβαιος δτι θά άποφευχθοvν είς τό μέλλον 

δημόσια ι έκδηλώσεις, α{ όποίαι κλονίζουν καί τό κίJ

ρος τfjς 'Εκκλησίας καί έπιτρέπουν είς τούς έχθρούς 

τfjς 'Εκκλησίας νά διασύρουν τήν ήγεσίαν της». 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

'Ο I. Πεσμαζόγλου, σέ σειρά υπομνημάτων του 
πρός τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, άναλύει τίς 

θετικές προοπτικές πού διανοίγονται, ένόψει τών 

διαπραγματεύσεων γιά τή σύνδεση τfjς ' Ελλάδος μέ 
τήν ΕΟΚ. 

Στό πρώτο σχετικό σημείωμά του, ό I. Πεσμαζό
γλου παρατηρεί: 

((Κατά τάς τελευταίας έβδομάδας εσημειώθησαν εξελί

ξεις ώς πρός τάς σχέσεις τής 'Ελλάδος εναντι τής Ευρω

παϊκής Οικονομικής Κοινότητος τών εξ ήπειρωτικών χω

ρών τής Ευρώπης (Γαλλίας, Γερμανίας, ·Ιταλίας, Βελγίου, 

'Ολλανδίας καί Λουξεμβούργου): 

»Πρώτον, είς τήν εκθεσιν τοϋ πρόεδρου τής Ευρωπαϊ

κής οικονομικής 'Επιτροπής (ή όποία άποτελεί τό άνώτα

τον ύπηρεσιακόν καί διαπραγματευτικόν δργανον τής Ευ

ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος) σαφώς άναγνωρίζεται 

δτι διά τάς ευρωπαϊκάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, δηλαδή κυ

ρίως τήν 'Ελλάδα, Τουρκίαν, Ίρλανδίαν καί Ίσλανδίαν, 

θά πρέπει νά διαμορφωθοϋν αί λύσεις αί όποίαι συνεζητή

θησαν καί κατ' άρχήν συνεφωνήθησαν κατά τάς διαπραγ

ματεύσεις του 1957 καί 1958 διά τήν ΕΖΕΣ. Ή διακοπή 

τών διαπραγματεύσεων εκείνων όφείλεται εις θέματα άνα

γόμενα εις τάς μεταξύ των βιομηχανικώς προηγμένων χω

ρών σχέσεις, εν& άντιθέτως ε{χεν επέλθει συμφωνία, κατ' 

άρχήν καί εις πολλάς ουσιώδεις λεπτομερείας, επί των θε

μάτων πού ενδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα. 

»Δεύτερον, τό ενδεχόμενον μιaς χωριστής συνδέσεως 

τής ·Ελλάδος μέ τήν Ευρωπαϊκήν οικονομικήν · Επιτρο
πή ν γίνεται κατ' άρχήν άποδεκτόν μετ' ευμενείας καί 

προοπτικής πραγματοποιήσεως εντός τών προσεχών μη

νών, ίσως καί εντός του 1959. 'Η χωριστή αυτή σύνδεσις η 
σύμπραξις (Association) ε{ναι ή μόνη δυνατή λύσις διά τήν 
'Ελλάδα, διότι ή πλήρης είσοδος καί εξομοίωσις πρός τάς 

άλλας εξ χώρας (ώς ένίοτε ύποστηρίζεται) σημαίνει εγκατά-

λειψιν οίασδήποτε ιδιαιτέρας καί προνομιακής ύπέρ ύμών 

μεταχειρίσεως, ή δέ εφαρμογή των δασμολογικών μειώσε

ων μέ τόν ίδιον ρυθμόν δ όποίος ισχύει διά τάς εξ χώρας θά 

εχη σοβαρώτατα δυσμενείς διά τήν έλληνικήν οικονομι

κήν συνεπείας. 

»Τρίτον, συνεφωνήθη έπίσκεψις εις' Αθήνας, χωρίς νά 

δρισθή δ χρόνος -του προέδρου καί άντιπροέδρου τής 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής 'Επιτροπής διά τήν εναρξιν 

διαπραγματεύσεων έπί των βάσεων τάς όποίας άπεδέχθη ή 

Ευρωπαϊκή Οικονομική 'Επιτροπή, δηλαδή έπί εκείνων αί 

όποίαι διεμορφώθησαν κατά τάς διαπραγματεύσεις διά τήν 

ΕΖΕΣ. 

Σημασία ταχείας πραγματοποιήσεως μιaς συμφωνίας "συμ

πράξεως" μέ τήν Ευρωπαϊκήν οικονομικήν Κοινότητα. 

»'Η έπίτευξις συμφωνίας μέ βάσιν τάς γνωστάς προτά

σεις τής ·Ελλάδος, αί όποία ι κατ' άρχήν έγένοντο άποδε

κταί άπό τήν Ευρωπαϊκήν οικονομικήν Έπιτροπήν, ε{ναι 

άποφασιστικής σημασίας διά τούς έξής ιδίως λόγους: 

»Πρώτον (έξαιρέσει άναβιώσεως μιaς πολυμερους δια

πραγματεύσεως εντός του ΟΕΟΣ), άποτελεί τήν μόνην καί 

σοβαράν ευκαιρίαν συζητήσεως καί ίσως ουσιαστικής 

προωθήσεως του θέματος τών έλληνικών εξαγωγών πρός 

τάς ευρωπαϊκάς χώρας. Εις τάς διαπραγματεύσεις διά τήν 

ΕΖΕΣ έλληνικήν επιδίωξιν άπετέλεσεν ή άναγνώρισις τής 

κατά προτεραιότητα άπορροφήσεως (Priorite d'ecoule
ment) τών κυριωτέρων έλληνικών εξαγωγίμων γεωργικών 
προϊόντων καί ιδιαιτέρως καπνου καί βάμβακος. 

»Δεύτερον, ύπάρχει σαφής προοπτική καθιερώσεως 

διαδικασίας χρηματοδοτήσεως τής έλληνικής οικονομι

κής άναπτύξεως. Τό έλληνικόν αίτημα εις τάς διαπραγμα

τεύσεις διά τήν ΕΖΕΣ ήτο ή εξασφάλισις 300 έκατ. δολλα

ρίων ύπό εξαιρετικώς ευνοϊκούς δρους διά χρονικόν διά

στημα 5 έτών. Τό ποσόν αυτό ε{χον άποδεχθή καί ύποστη
ρίξει καί οί επί τούτφ όρισθέντες εμπειρογνώμονες, αί δέ 

σχετικαί συζητήσεις μετά τών Ευρωπαίων καί · Αμερικα
νών άνεφέροντο εις τά άνωτέρω ποσά. Εις μίαν διαπραγμά

τευσιν συμπράξεως μετά τών εξ χωρών τής Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας θά άναβιώση καί πάλιν τό θέμα 

τής χρηματοδοτήσεως, είς τήν τελευταίαν δέ εκθεσιν τής 

Ευρωπαϊκής οικονομικής 'Επιτροπής άναφέρεται συγκε

κριμένως ή χρησιμοποίησις πρός τόν σκοπόν αυτόν τής 

νεοσυσταθείσης Ευρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύσεων 

-καίτοι ήμείς διεκδικουμεν τά 300 έκατ. ύπό μορφήν λίαν 
μακροπροθέσμων καί χαμηλοτόκων δανείων δι. εργα ύπο

δομής άπό ειδικόν Ταμείον, ώς τό προβλεπόμενον εις τήν 

Συνθήκην τής Ρώμης διά τάς έξηρτημένας ύπαναπτύκτους 

περιοχάς τής Γαλλίας καί του Βελγίου. 

»Τρίτον, ιδιαιτέρας σημασίας ε{ναι επίσης καί τά ηδη 

συμφωνηθέντα ώς πρός τόν χρόνον καί ρυθμόν τών δασμο

λογικών μειώσεων. ~Εχει γίνει δεκτόν δτι εξαιρέσει ώρι

σμένων περιωρισμένων μειώσεων των ύψηλοτέρων ιδίως 

δασμών, αί συστηματικαί μειώσεις θά άρχίσουν μετά 10-12 
ετη καί θά λάβουν χώραν εντός τής εν συνεχεί~ δεκαπεντα

ετίας. Κατά τό διάστημα αυτό θά ισχύουν ύπέρ ήμών οί 

μειωμένοι δασμοί η τό άδασμολόγητον πού θά διαμορφωθή 

μεταξύ τών εξ χωρών. Τοϋτο θά άποτελέση σημαντικήν 

προνομιακήν μεταχείρισιν ύπέρ τής έλληνικής βιομηχα

νίας, ή όποία δύναται νά ύποκινήση ουσιώδη εισροήν έπι-
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χειρηματικ:οϋ ένδιαφέροντος κ:αί κεφαλαίων έξ Εύρώπης 

κ:αί 'Αμερικής . 

» ' Ανεξαρτήτως των άνωτέρω θετικ:ων λόγων, σοβαραί 

θά εlναι αί έπιβλαβείς συνέπειαι έπί τής έλληνικ:ής οίκ:ο

νομίας κ:αί ίδιαιτέρως έπί των γεωργικ:ων έξαγωγων έάν δέν 

έπιτευχθή μία τοιαύτη συμφωνία "χωριστής συνδέσεως ή 

συμπράξεως" εντός των προσεχων 12 μηνων, δεδομένου δτι 
έν τφ μεταξύ όργανοϋνται έπί νέας βάσεως αί εύρωπαϊκ:αί 

οiκ:ονομίαι κ:αί προβλέπεται κ:αί ή άνάπτυξις γεωργικ:ων 

προϊόντων άνταγωνιστικ:ων πρός τά iδικ:ά μας τόσον είς 

τήν ' Ιταλίαν κ:αί /;ν μέρει κ:αί εiς τήν Γαλλίαν δσον iδίως 

εiς τάς γαλλικ:άς κτήσεις τής Βορείου 'Αφρικ:ής . 

Προτειvόμεναι ένέργειαι 

»'Η καταβληθείσα προσπάθεια προσεγγίσεως πρός τήν 

Εύρωπαϊκ:ήν Οiκονομικ:ήν Κοινότητα μέ βάσιν τά προταθέ

ντα κ:αί συμφωνηθέντα εiς τάς διαπραγματεύσεις διά τήν 

ΕΖΕΣ ένδείκ:νυται τό ταχύτερον νά άξιοποιηθή . Πρός τοϋτο 

εlναι άνάγκ:η νά ύπογραμμισθή κ:αί προβληθή ή σημασία 

τήν όποίαν άποδίδει ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις είς τήν έπί

τευξιν μιάς τοιαύτης συμφωνίας δι ' ένεργειων iδίως πλη

σίον των Κυβερνήσεων 'Ιταλίας, Γερμανίας κ:αί Γαλλίας. 

»Εiδικ:ώτερον: 

»Πρωτον, πρέπει νά γίνουν έπί άνωτάτου έπιπέδου προ

παρασκευαστικά διαβήματα είς τάς Κυβερνήσεις των εξ 

χωρων . 'Έχουν ήδη γίνει εiς Παρισίους /;κ: μέρους τοϋ 

'Έλληνος πρεσβευτοϋ κ:αί τοϋ κ: . Χρηστίδη ώς έπίσης κ:αί 

τοϋ κ: . Ζαμαρία εiς Βρυξέλλας, κατόπιν όδηγιων , έξ 'Αθη

νων κ:αί ίδιαιτέρας εντολής τοϋ κ: . προέδρου τής Κυβερνή

σεως κατά τήν πρό μηνων διέλευσίν του έκ: Παρισίων. 

'Ανάλογοι ένέργειαι θά γίνουν έντός των ήμερων εiς τήν 

Χάγην . Πρέπει νά γίνουν κ:αί εiς Ρώμην κ:αί Βόννην . 

»Δεύτερον, ένδείκ:νυται δι' εiδικ:οϋ άπεσταλμένου τής 

έλληνικ:ής Κυβερνήσεως έντόνως νά ύπογραμμισθή /;πί 

άνωτάτου έπιπέδου τό ζωηρόν ένδιαφέρον τής ' Ελλάδος 

κ:αί νά άρχίσουν πλέον συγκ:εκ:ριμέναι συνεννοήσεις μετά 

των έπί μέρους Κυβερνήσεων, iδίως τής 'Ιταλίας, Γερμα

νίας κ:αί Γαλλίας. Ταϋτα θά /;πισπεόσουν κ:αί ύποβοηθή
σουν τάς έν συνεχεί~ διαπραγματεύσεις μετά τής Εύρωπαϊ

κ:ής Οiκ:ονομικ:ής 'Ε πι τροπής. 

))Τρίτον, κατά τάς προσεχείς έπισήμους /;παφάς τοϋ κ: . 

προέδρου τής Κυβερνήσεως ή τοϋ ύπουργοϋ των 'Εξωτε

ρικ:ων μετά μελων τής ίταλικ:ής ή άλλης Κυβερνήσεως /;κ: 

των εξ χωρων, iδίως τής 'Ιταλίας, Γερμανίας κ:αί Γαλλίας, 

εlναι δλως ίδιαιτέρας σημασίας νά προβληθή εiς τήν πρώ

την γραμμήν ή άποδιδομένη σημασία διά τήν έπίτευξιν τό 

ταχύτερον μιάς συμφωνίας χωριστής συνδέσεως ή συμπρά

ξεως κατά τά άνωτέρ@)23 • 

Σέ μεταγενέστερο, έξάλλου, ύπόμνημά του, στίς 

27 'Απριλίου, ό I. Πεσμαζόγλου άναφέρεται στή συ
νεργασία μέ τούς Τούρκους γιά τήν ύποστήριξη κοι

νοu ένδιαφέροντος οίκονομικών αίτημάτων καί άπό

ψεων πρός τήν κατεύθυνση τής ΕΟΚ, άλλά καί έπι

σημαίνει τή σκοπιμότητα των χωριστών διαπραγμα

τεύσεων ένόψει τής άνάγκης γιά τήν ταχύτερη σύν

δεση τής 'Ελλάδος μέ τίς Κοινότητες: 

«Στενή κ:αί ώφέλιμος συνεργασία διεμορφώθη άπό διε-

τίας μετά των Τούρκων άντιπροσώπων (κατόπιν έλληνικ:ής 

πρωτοβουλίας κ:αί έπί έλληνικ:ων άπόψεων κ:αί επιχειρημά

των κατά τάς διαπραγματεύσεις διά τήν ΕΖΕΣ). 'Η συνερ

γασία αύτή έπεξετάθη τόν Δεκ:έμβριον τοϋ 1958 εiς άνάλο
γον προβολή ν κ:οινων αiτημάτων δι' έλληνοτουρκ:ικοϋ 

ύπομνήματος εiς τό ΝΑΤΟ. 'Η συνεργασία αύτή δύναται 

κ:αί εlναι σκόπιμον νά συνεχισθή, δέν πρέπει δμως νά έπε

κ:ταθή εiς τήν &πό έλληνικ:ής πλευράς γιγνομένην προερ

γασίαν κ:αί τήν κ:αταβαλλομένην προσπάθειαν χωριστής 

συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά των εξ χωρών τής Εύρωπαϊ

κ:ής Οίκ:ονομικ:ής Κοινότητος (Κοινής 'Αγοράς). 

))Εiδικ:ώτερον: 

Κοινά αiτήματα είς Όργανισμόν Εύρωπαϊκ:ής Οίκ:ονομι

κ:ής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) κ:αί ΝΑΤΟ. 

)) 'Η έλληνοτουρκ:ικ:ή συνεργασία δύναται νά εlναι ιi>φέ
λιμος έπί τών έξής εiδικ:ωτέρων θεμάτων κ:οινοϋ ενδιαφέ

ροντος: Πρωτον, έξασφάλισις μεγαλυτέρων άγορων άπό 

τάς δυτικ:άς εύρωπαϊκ:άς χώρας έλληνικ:ων κ:αί τουρκ:ικ:ων 

γεωργικ:ων έξαγωγίμων προϊόντων είδικ:οϋ ένδιαφέροντος, 

ώς εlναι ίδίως ό καπνός, σταφίδες κ:.λ.π. 'Επί τοϋ θέματος 

τούτου ύπεβλήθη τό συνημμένον λεπτομερές έλληνο

τουρκ:ικ:όν ύπόμνημα, ή προώθησις τοϋ όποίου εlναι ίδιαι

τέρας σημασίας. Δεύτερον, ή δημιουργία Εύρωπαϊκ:οϋ 

'Οργανισμοϋ διά τήν χρηματοδότησιν τής οίκ:ονομικ:ής 

άναπτύξεως των ύπό άνάπτυξιν εύρωπαϊκ:ων χωρών κ:αί iδι

αιτέρως βεβαίως τής 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας. Τρίτον, ή 

πλήρης κατοχύρωσις των έλληνικ:ων κ:αί τουρκ:ικ:ων συμ

φερόντων εiς οίονδήποτε πλαίσιον εύρωπαϊκ:ής οίκ:ονομι

κ:ής συνεργασίας ήθελε διαμορφωθή άντί τής ΕΖΕΣ. 

Χωριστή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκ:ής 

Οίκ:ονομικ:ής Κοινότητος -δηλαδή τής όμάδος των εξ 

χωρων, Γαλλίας, Γερμανίας, 'Ιταλίας , Βελγίου, 'Ολλαν

δίας κ:αί Λουξεμβούργου. 

))Κατεβλήθη κ:αί συνεχίζεται ούσιώδης προσπάθεια 

προσεγγίσεως των ανωτέρω εξ χωρων πρός τόν σκοπόν 

διαμορφώσεως μιάς χωριστής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ 

βάσιν τήν &ναγνώρισιν προνομιακής μεταχειρίσεως &φ' 

ένός μέν έν 'Ελλάδι δι' ώρισμένας κατηγορίας προϊόντων 

προελεύσεως των χωρών αύτων (ώς π .χ. μηχανήματα, αύ

τοκ:ίνητα κ:αί άλλα μεταφορικά μέσα κ:. λ. π.) &φ' έτέρου δέ 

άντιστοίχως προνομιακής μεταχειρίσεως πρός άπορρόφη

σιν τών κ:υριωτέρων έξαγωγίμων μας προϊόντων. ' Η σύν

δεσις αύτή θά πρέπει νά περιλαμβάνη καί διαδικασίαν κ:αί 

θεσμούς μακ:ροπροθέσμου χρηματοδοτήσεως τής έλληνι

κής οίκ:ονομικ:ής άναπτύξεως. ' Εξεδηλώθησαν ένθαρρυ

ντικ:αί διαβεβαιώσεις περί εύνοϊκ:ής ύποδοχής μιίiς τοιαύ

της λύσεως . Ταϋτα προκύπτουν /;κ: των έπαφων καί έκθέσε

ων τοϋ 'Έλληνος άντιπροσώπου είς τόν ΟΕΟΣ καί είς τήν 

Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα κ . Χρηστίδη καθώς 

καί τών πρεσβευτων τής ' Ελλάδος είς Παρισίους καί Βρυ

ξέλλας. Αί έπαφαί συνεχίζονται καί πρέπει νά ένισχυθοϋν 

κυρίως εiς Ρώμην καί Βόννην, νά προωθηθοϋν δέ ετι πε

ρισσότερον είς τάς λεπτομερείας είς Παρισίους. Παρ' 

δλον δτι ή εξέλιξις εΙ ναι άκόμη άβεβαία καί εξαρτάται καί 
έκ των συντελουμένων γενικωτέρων εύρωπαϊκων άνακατα

τάξεων, αί όποίαι συνδέονται μετά των διαπραγματεύσεων 

μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως, εlναι άναγκαίον καί ζωτι-
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κfjς σημασίας διά τήν ·Ελλάδα έπιμόνως νά προωθήσωμεν 

τήν διαδικασίαν αύτήν. Είς τοuτο δμως διά πολλούς λό

γους ένδείκνυται νά προχωρήσωμεν μόνοι διότι: 

»α . 'Η έμπιστοσύνη εις τήν Εύρώπην εναντι τών έλλη

νικών οικονομικών είναι σημαντικώς μεγαλυτέρα παρ' 

δσον εναντι των τουρκικών. 

»β . Τά ένδεχόμενα βάρη έκ τfjς συνδέσεως τfjς 'Ελλά

δος προβλέπονται μiiλλον περιωρισμένα καί πάντως έπιδε

κτικά σαφοuς προβλέψεως καί καθορισμοί>. 

»γ . Αί έλληνικαί προτάσεις είναι ijδη συγκεκριμέναι 

καί έπεξειργασμέναι . 

»δ . Είναι γνωστόν δτι αί εξ χώραι έκτιμοuν τάς πολιτι

κάς καί οικονομικάς συνεπείας μιiiς έπεκτάσεως ή όποία 

θά περιελάμβανε καί τήν ' Ελλάδα άλλά δέν θεωροuν σκό

πιμον άμέσως μίαν περαιτέρω διεύρυνσιν ή όποία θά περι

λάμβανε καί τήν Τουρκίαν -καίτοι κατά πiiσαν πιθανότη

τα άναγνωρίζεται δτι έν τέλει τό ειδικόν καθεστώς της 

'Ελλάδος θά έπεκταθη καί πρός τήν Τουρκίαν. 

))Παρά τά άνωτέρω είναι βεβαίως αύτονόητον δτι, έάν 

προταθη /;κ μέρους τών εξ χωρών ή άπό κοινοί> μετά της 

Τουρκίας διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, τοuτο θά γίνη 

άποδεκτόν άπό έλληνικης πλευράς . Είς περίπτωσιν άλλως 

τε ένάρξεως άνοικτών διαπραγματεύσεων θά ένημερωθοuν 

άμέσως δλαι αί εύρωπαϊκαί χώραι καί ειδικώτερον ή 

Τουρκία . Έπ ' ούδενί λόγω δμως πρέπει νά ύπάρξη κατά 

τήν παροuσαν φάσιν οίαδήποτε τουρκική άνάμιξις καί εί

ναι διά τοuτο σκόπιμον δπως εις περίπτωσιν έγέρσεως ει

δικώς του θέματος τών σχέσεων μετά των εξ χωρών της 

Εύρωπαϊκης οικονομικfiς Κοινότητος δοθη άπάντησις άό

ριστος καί άναβλητική, άποφευγομένης οίασδήποτε ύπο

σχέσεως περί κοινης στάσεως ij κοινών διαβημάτων τών 
δύο χωρών))24 • 

9 ΑΠΡΙΛίΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής συγκαλεί σύσκεψη στό Πε

ντάγωνο μέ τή συμμετοχή του ύφυπουργου, Γ. Θεμε

λή, του ύπουργου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Σ. Γκίκα καί άνώτατων άξιωματικών, στήν 

όποία άποφασίζεται ή αύξηση σέ 7 τών μονάδων τής 
ΜΟΜΑ πού ίδρύθηκαν τό 1957. 

Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει: 

« I. Κατά τό τρέχον ε τος τό ύπουργείον 'Εθνικης ' Αμύ

νης διά τών Μονάδων Στρατοί> καί τών ύπό της Κυβερνή

σεως συγκροτηθεισών ειδικών τοιούτων τών ΜΟΜΑ, θά 

κατασκευάση άφ' ένός τά διά τό 1959 προγραμματισθέντα 
εργα, ijτοι : 

' Εγγειοβελτιωτικά 

Διάνοιξις νέων δδών 

Βελτίωσις (διαπλατύν

σεις παραλλαγαί δδών 

Στρώσις ύπαρχουσών 

δδών 

μέτρα κυβ . 

χλμ . 

)) 

)) 

καί άφ' έτέρου συμπληρωματικώς 

'Εγγειοβελτιωτικά μέτρα κυβ. 

Διάνοιξις νέων δδών χλμ. 

Βελτίωσις ύπαρχ. δδών χλμ. 

4.200.000 
757 
335 

50 

2.500.000 
200 
100 

))2. 'Η Κυβέρνησις άπεφάσισεν δπως διαθέση τάς ειδι
κάς Μονάδας του ύπουργείου 'Εθνικης 'Αμύνης, δηλαδή 

τάς ΜΟΜΑ, διά τήν εξυπηρέτησιν τών όρεινών περιοχών 

της χώρας, αϊτινες καί εχουσι τήν μεγαλυτέραν άνάγκην 

ύποβοηθήσεως διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώ

σεως καί τήν άξιοποίησιν του εισοδήματός των. 

)) 'Αφ ' έτέρου τό ύπουργείον 'Εθνικης 'Αμύνης, πρός 

τόν σκοπόν της έξυπηρετήσεως του ώς άνω τεθέντος ύπό 

τfjς Κυβερνήσεως σκοποί>, έμελέτησε καί θά έφαρμόση οι

κονομικόν τρόπον κατασκευης τών τεχνικών εργων της 

δδοποιίας καί τών εγγειοβελτιωτικών τών όρεινών περιο

χών άπ ' εύθείας διά τών Μονάδων του Στρατοί>. 

)) 'Επί t1J βάσει τών άνωτέρω άποφάσεων δ πρόεδρος 

της Κυβερνήσεως ένέκρινε τήν κατασκευήν τών 200 χιλιο
μέτρων νέων δδών ώς καί τήν βελτίωσιν 100 χιλιομέτρων 
του ετους 1959 εις τήν όρεινήν καί νησιωτικήν 'Ελλάδα ώς 
δ κατωτέρω Πίναξ καί διέθεσε τάς άπαιτουμένας πιστώσεις, 

ijτοι : 

))α. Διά τό έγκεκριμένον πρόγραμμα του ετους 1959 δρχ. 
14.000.000 

))β . Διά τό συμπληρωματικόν πρόγραμμα 1959 δρχ . 

15.000.000. 
)) 'Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδωσε δδηγίας εις τό 

ύπουργείον 'Εθνικης 'Αμύνης νά προπαρασκευάση άπό 

τοuδε τάς μελέτας δδοποιίας εις τήν όρεινήν καί νησιωτι

κήν 'Ελλάδα διά 1.500 χιλιόμετρα, liτινα θά κατασκευα
σθώσιν κατά τό ετος 1960 ωστε νά καταστη δυνατή ή άπρό
σκοπτος έργασία κατά τό προσεχές ετος. 

))Πρός τοuτο, έν συνεργασίιt τών άρμοδίων ύπουργείων 

μετά των νομαρχών των νομών, εις τήν περιοχήν τών 

δποίων θά έργασθώσι αί ΜΟΜΑ, θά έξετασθfj τό συγκοι

νωνιακόν πρόγραμμα έκάστου νομοί>, εις τρόπον ωστε νά 

κατασκευασθώσι αί παραγωγικώτεραι δδοί, ϊνα οϋτω ένι

σχυθώσι θετικώς καί άμέσως οί έξυπηρετηθησόμενοι πλη

θυσμοί. 

)) ·Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως καθώρισεν έν γενικαίς 
γραμμαίς τάς περιοχάς, εις ας θά λάβωσι χώραν αί έργα

σίαι τών ΜΟΜΑ κατά τό 1960. 
))Διά τήν κατασκευήν τών έγγειοβελτιωτικών εργων 

άπεφασίσθη δπως κατά τό τρέχον ετος κατασκευασθώσι 

πλέον τών εργων του προγράμματος 1959 καί τά εiς τόν 
συνημμένον πίνακα περιλαμβανόμενα κατά τό πλείστον 

μικρά έγγειοβελ τιωτικά εργα άμέσου άποδόσεως. ' Επί 

πλέον θά κατασκευασθώσι τά προστατευτικά εργα τfjς πό

λεως Κομοτηνηρ)25 • 

Τήν ίδια ήμέρα, ο υπουργός Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων, Σ. Γκίκας, άνακοινώνει τή χορή

γηση 70.000.000 δρχ. γιά τήν έκτέλεση σειρaς εργων 
στόν "Α γιο Γεώργιο Κερατσινίου, τά όποία θά άπο

συμφορήσουν τόν κεντρικό λιμένα του Πειραιώς. 

'Εξαγγέλλει, έπίσης, τή διάθεση κονδυλίων γιά τά 

λιμενικά εργα τής ίχθυόσκαλας Πειραιώς, άνεβάζον

τας, ετσι, τό σύνολο τών πιστώσεων γιά τά εργα αύτά 

στίς 210.000.000 δρχ. Στή συνέχεια, ό Σ. Γκίκας άνα
κοινώνει δτι ύπογράφηκε ή σύμβαση μέ τήν έταιρεία 

«Δομικά 'Έργω) γιά τήν κατασκευή τής σήραγγος 

τής Λυσιμαχίας -μήκους 6.410 μέτρων καί δαπάνης 
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800.000.000 δρχ.- πού άξιοποιεί άπό πολλές άπό

ψεις τήν πεδιάδα του 'Αχελώου. 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

·Ο διοικητής τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, Ξ . 

Ζολώτας, εκφωνεί τόν καθιερωμένο λόγο, κατά τήν 

26η ετήσια Γενική Συνέλευση τών μετόχων τής 

Τραπέζης. 

. ο διοικητής σημειώνει δτι, εντός του 1958, αυξή
θηκε τό εθνικό είσόδημα κατά 4%, πολύ δέ περισσό
τερο αuξήθηκαν οί επενδύσεις δέν δικαιολογείται, 

συνεπώς, ή άντίληψη δτι ή ελληνική οίκονομία εχει 

εiσέλθει σέ περίοδο γενικότερης κάμψεως. ·Απλώς, 

συνεχίζει δ Ξ. Ζολώτας, οί μέχρι στιγμής ενδείξεις 

δείχνουν επιβράδυνση τής άνόδου τής συνολικής 

παραγωγής . ·Ο διοικητής τονίζει δτι άντενδείκνυται 

ή πριμοδότηση τών εξαγωγών, οί δποίες μπορουν νά 

άποδώσουν, εφόσον συνδυαστουν μέ εντονη καί εκ

συγχρονισμένη εξαγωγική προσπάθεια σέ πολλές 

κατευθύνσεις. Τέλος, επισημαίνει δτι θεωρεί τή συ

ναλλαγματική κατάσταση τής χώρας άπολύτως άσφα

λή, δτι ή χρηματοδότηση πρός τή βιοτεχνία καί τή 

βιομηχανία αuξήθηκε, δτι ή αuξητική τάση τών τι

μών άνακόπηκε, δτι οί εξαγωγές τό 1958 σημείωσαν 
άνοδο τής τάξεως του 9% εναντι του 1957 καί δτι 
αuξήθηκαν καί οί καταθέσεις. 

Σχολιάζοντας τήν δμιλία του διοικητή, ή «Καθη

μερινή» θά σημειώσει τά έξής: 

Εις λίαν ένθαρρυντικά συμπεράσματα καταλήγει ή ύπο

βληθείσα εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ί:κθεσις 

του διοικητου τής Τραπέζης τής· Ελλάδος. «Παρά τήν χα

λάρωσιν του ρυθμοί) άνόδου τής οικονομικής δραστηριό

τητος», είπεν ό κ. Ζολώτας, «δικαιολογείται ή πρόβλεψις 

όμαλής εξελίξεως τής έλληνικής οικονομίας, εφ' δσον 

συνεχισθοuν καί ενισχυθοuν αί προσπάθειαι εφαρμογής 

μιας ύγιοuς δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτικής 

καί πραγματοποιηθή ή προβλεπομένη επιτάχυνσις των δη

μοσίων επενδύσεων». Προσέθεσε δέ εν συνεχεί~: «Εύοίω

νος έπίσης δύναται νά είναι καί ή πλέον μακροπρόθεσμος 

προοπτική των ο{κονομικων μας εξελίξεων, εφ' δσον έπι

ταχυνθή ή γενική όργανωτική κινητοποίησις διά τήν οι

κονομικήν μας άνάπτυξιν». Τά καθησυχαστικά συμπερά

σματα του διοικητου τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, του άρ

μοδιωτέρου, ώς έκ τής θέσεώς του, εις τήν διατύπωσιν 

προβλέψεων περί τής οικονομικής εξελίξεως, γίνονται δε

κτά, κατόπιν των εκφρασθέντων φόβων περί οικονομικής 

ύφέσεως, μέ αίσθημα πραγματικής άνακουφίσεως. Βε

βαίως, τήν επαλήθευσιν των προβλέψεών του εξαρτά άπό 

ώρισμένας βασικάς προϋποθέσεις, ώς τήν άσκησιν ύγιοuς 

δημοσιονομικής πολιτικής, διαφύλαξιν τής νομισματικής 

σταθερότητος, έπιτάχυνσιν των δημοσίων έπενδύσεων καί 

τήν γενικήν όργανωτικήν κινητοποίησιν. ' Αλλ' ή ϋπαρ

ξις των προϋποθέσεων αύτων πρέπει θά θεωρηθή ώς δεδομέ

νη, διότι, άλλως, ό διοικητής τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος 

θά είχεν ύποχρέωσιν νά δηλώση εύθαρσως εάν διαβλέπη 

κινδύνους, καί ποίους, εκ τής εφαρμοζομένης γενικής οι

κονομικής πολιτικής. ·Ως έκ τούτου, πρέπει νά δεχθωμεν 

δτι, κατόπιν επισταμένης μελέτης δλων των στοιχείων τής 

οικονομικής μας ζωής, κατέληξεν εις τήν διατύπωσιν δτι, 

βραχυπροθέσμως καί μακροπροθέσμως, ή προοπτική των 

οικονομικων μας εξελίξεων είναι εύοίωνος26 • 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, στό ύπουργείο 'Εξωτερι

κών, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π . 

Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Προεδρίας καί 'Ε

ξωτερικών καί του μόνιμου ύφυπουργου 'Εξωτερι

κών. ΥΕγινε επισκόπηση τής διεθνους πολιτικής κα

ταστάσεως καί τής πορείας εφαρμογής τών συμφω

νιών γιά τήν Κύπρο, καί εξετάστηκαν τά θέματα πού 

θά άποτελουσαν άντικείμενο συζητήσεων κατά τήν 

έπικείμενη επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στήν "Α γ

κυρα. 

·Οπωσδήποτε, άντικείμενο εξετάσεως άποτέλε

σαν οί διαγραφόμενες προοπτικές γιά διμερή πολιτι

κή συνεργασία στά πλαίσια τής Δυτικής Συμμαχίας, 

οί εμπορικές σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών καί τό 

ζήτημα τής άλιείας στό άνατολικό Αiγαίο. 'Εξέχου

σα δμως θέση εΙχαν τά θέματα πού σχετίζονταν μέ τή 

χριστιανική μειονότητα τής Πόλεως καί τή μου

σουλμανική μειονότητα τής Δ. Θράκης. Σέ σημείωμά 

του, πού εΙχε συνταχθεί τήν επαύριο τής Συνδιασκέ

ψεως του Λονδίνου, δ πρέσβης Α. Μάτσας σημείωνε 

τά άκόλουθα: 

«'Η προκληθείσα άπό τό Κυπριακόν ί:ντασις είς τάς 

έλληνοτουρκικάς σχέσεις ώδήγησεν, άπό τουρκικής πλευ

ράς, εις τάς δηώσεις τής 5-6 Σεπτεμβρίου 1955 καί εν συνε
χεί~ ε{ς παντός είδους καταπιέσεις καί διωγμούς τής έν 

Κωνσταντινοπόλει όμογενείας. 

»·Η Β. Κυβέρνησις, άντιθέτως, άπεφάσισεν καί έπέτυ

χεν δπως ή διοίκησις τη ρήση άψογον στάσι ν εναντι τής εν 

Δ. Θράκτι μουσουλμανικής μειονότητας, ήτις άνέκαθεν 

άπέλαυε πλήρους ίσοπολιτείας, άπό δέ τά ετη 1951-55, 
καθ' α άνεζωπυρώθη ή ελληνοτουρκική φιλία, άπολαύει 

καί έξαιρετικων τινων πλεονεκτημάτων, ενεκεν των όποί

ων εμφανίζεται ενίοτε ώς εύνοουμένη ί:ναντι τής έλληνικής 

πλειονότητας. 

»'Η Β. Κυβέρνησις, μετά τήν σύνοδον του ΝΑΤΟ του 

παρελθόντος Δεκεμβρίου, ϊνα διευκολύνη τήν διαφαινομέ

νην χαλάρωσιν τής έντάσεως, ούδεμίαν παρέλειψεν εύκαι

ρίαν δπως ίκανοποιήση τά αίτήματα τής μουσουλμανικής 

μειονότητας. 'Από τουρκικής πλευράς, μετά τάς μετριοπα

θείς δηλώσεις του κ. Ζορλοu κατά τήν έπιστροφήν του έκ 

Παρισίων, εσημειώθη ϋφεσις τής άνθελληνικής προπα

γάνδας (άρθογραφία του 'Αχμέτ 'Εμίν Γιαλμάν) άλλ' ού

δεμία έξεδηλώθη εμφανής μεταβολή τής άπέναντι τής 

όμογενείας στάσεως τής τουρκικής διοικήσεως. Τοuτο δύ

ναται ίσως νά άποδοθή έν μέρει είς τήν άσυναρτησίαν της 
τουρκικής κρατικής μηχανής, δέν φαίνεται δμως νά κατε

βλήθη εκ μέρους τής τουρκικής Κυβερνήσεως σαφής προ-
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σπάθεια δπως επιβάλη είς τήν διοίκησιν δικαιοτέραν με

ταχείρισιν τοϋ ελληνικοϋ στοιχείου, έν&, ώς γνωστόν, άρ

κεί έν Τουρκί~ άπλή ύπόδειξις καί άνοχή τής Κυβερνήσε

ως, δπως εξαπολυθή δ άγριώτερος διωγμός ενός άλλογε

νοϋς στοιχείου. 

»' Ωςενδεικτικά των άνωτέρω εξελίξεων άναφέρονται 
τά ακόλουθα: 

» I. 'Από ελληνικής πλευρaς: 
»α. Οί μουσουλμάνοι τής Δ. Θράκης άπό έτών έξηρέ

θησαν τής στρατεύσεως. 

»β. 'Επανειλημμένως, καί δή κατ' αuτάς άκόμη, παρετά

θη ή ύπέρ των μουσουλμάνων εξαίρεσις από τήν ίσχύου

σαν νομοθεσίαν, καθ' ijν δημεύεται ή περιουσία των λα

θραίως μεταναστευόντων άλλογενών. 

»γ. Παρεσχέθησαν αί εuρύτεραι δυναταί διευκολύνσεις 

καί ενισχύσεις είς τά μουσουλμανικά εκπαιδευτικά ίδρύ

ματα. 'Ιδρύθη τό Γυμνάσιον Τζελάλ Μπαγιάρ, επετράπη 

προσφάτως μικρά ύπέρβασις τοϋ συμπεφωνημένου άριθ

μοϋ διδασκάλων Τούρκων ύπηκόων μετακαλουμένων είς Δ. 

Θράκην, έπετράπη είς τά εν Κομοτην'ft καί Ρόδφ τουρκικά 

γενικά προξενεία δπως ενισχύουν παντοιοτρόπως τάς 

τουρκικάς μορφωτικάς εκδηλώσεις, έγένετο άνεκτή ή έκ 

μέρους τής τουρκικής Κυβερνήσεως χορήγησις κατά εκα

τοντάδας ύποτροφιών είς μουσουλμανόπαιδας εκ Θράκης 

καί Δωδεκανήσου -είς εκτασιν ύπερβαίνουσαν τό πνεϋμα 

τής ελληνοτουρκικής μορφωτικής συμφωνίας, επετράπη 

εν Θράκτι καί Ρόδφ ϊδρυσις νέων μουσουλμανικών σωμα

τείων. 

»δ. 'Εχορηγήθησαν είς μουσουλμάνους άγρότας δάνεια 

ΑΤΕ εiς άναλογίαν συχνάκις ύπερβαίνουσαν τά χορηγού

μενα είς τούς 'Έλληνας άγρότας. 

»ε. 'Αφέθη ή πλήρης συνταγματική έλευθερία είς τόν 

τουρκόφωνον τύπον τής Θράκης, παρά τό γεγονός δτι συ

χνάκις έξετράπη ούτος είς άνθελληνικήν προπαγάνδαν. 

»στ. ~Η δη κατά τόν παρελθόντα μήνα άνεστείλαμεν τήν 

άποφασισθείσαν μετάβασιν είς Σμύρνην 'Ελλήνων άξιω

ματικών πρός παραλαβήν των aποσκευών ας είχον έγκατα

λείψει έκεί δτε ανεκλήθη τό ήμέτερον κλιμάκιον -καί 

τοϋτο ϊνα οuδέν πράξωμεν τό δυνάμενον νά άνακόψη τήν 

άπό διμήνου σημειουμένην χαλάρωσιν. 

»ζ. Εiς τό ΝΑΤΟ άπεφύγαμεν νά άντιδράσωμεν είς τήν 

ύπό τής Τουρκίας (καί 'Αγγλίας) ύποστηριζομένην συνερ

γασίαν ΝΑΤΟ καί Συμφώνου Βαγδάτης, παρά τάς γνωστάς 

μας έπιφυλάξεις. 

»2. 'Από τουρκικής πλευρaς: 
»α. 'Εξηκολούθησαν, καί μετά τόν παρελθόντα Δεκέμ

βριον εiσέτι, αί σποραδικαί άπελάσεις 'Ελλήνων ύπηκόων 

έκ Κωνσταντινουπόλεως, άνευ οUδεμιaς αίτιολογίας. 

»β. Μετά τήν κατ' ελαχίστη ν αναλογίαν δικαιούχων 

καί ζημιών καί μέ μεγίστην καθυστέρησιν άποζημίωσιν 

των παθόντων κατά τά σεπτεμβριακά γεγονότα 'Ελλήνων 

ύπηκόων Κωνσταντινουπόλεως, άνελήφθη ή προσπάθεια 

δπως δι, αυθαιρέτων φορολογιών έξαναγκασθοϋν ούτοι νά 

επιστρέψουν δσα ή καί περισσότερα άπό δσα κατεβλήθη

σαν είς αuτούς ώς άποζημίωσις. 

»γ. 'Από των ετών 1951-52 ενετάθη ή τουρκική προπα
γάνδα μεταξύ τοϋ έν 'Ελλάδι μουσουλμανικοί) στοιχείου 

μέ συχνάκις άνθελληνικήν χροιdν. Αϋτη άσκείται κυρίως 

διάτων έv Κομοτην'ft καί Ρόδφ προξενείων, έκδηλοϋται δέ 

ποικιλοτρόπως: ενίσχυσις των μουσουλμανικών ίδρυμά

των καί άθρώαι ύποτροφίαι, ενθάρρυνσις τής λαθραίας 

πρός τήν Τουρκίαν μεταναστεύσεως των μουσουλμάνων, 

παρεμπόδισις των άπογοητευθέντων καί επιθυμούντων νά 

επιστρέψουν εiς τήν 'Ελλάδα, τροφοδότησις τοϋ τουρκο

φώνου τύπου τής Θράκης, στενή επαφή καί συνεργασία 

μετά των πολιτευομένων τής μουσουλμανικής μειονότη

τας. 

»δ. Συνεχιζομένη καί κατά τό τελευταίον δίμηνον άν

θελληνική άρθρογραφία τοϋ φημωμένου τουρκικοϋ τύπου 

καί βίαιαι προσωπικαί έπιθέσεις κατά τής ΑΘΠ τοϋ Οί

κουμενικοϋ Πατριάρχου. 

»ε. 'Ατελεύτητος παράτασις των δικών κατά τινων έκ 

των συλληφθέντων 'Ελλήνων άλιέων. 

>>στ. Βαρύταται καταδίκαι είς βάρος 'Ελλήνων ύπηκό

ων (7 μήνες φυλακίσεως διά μή δήλωσιν εiς τό τελωνείον 
μιaς όκaς καφέ). 

»ζ. 'Εφαρμογή τοϋ άμφιβόλου νομιμότητος μέτρου, 

καθ' δ aλλοδαποί ("Ελληνες) ύπήκοοι καταδικάζονται έν 

Τουρκί~, ou μόνον εiς ποινάς φυλακίσεως aλλά έν συνε
χεί~ καί είς έκτοπισμόν είς τήν ένδοχώραν. 

»η. 'Εξακολούθησις τής τακτικής, καθ' ijν 'Έλληνες 

άλιείς, τυχόν εύρεθησόμενοι λόγω κακοκαιρίας είς τά 

τουρκικά χωρικά ϋδατα (ένίοτε δέ καί έκτός αuτών) συλ

λαμβάνονται κατά τρόπον βάναυσον, προφυλακίζονται έπί 

μήνας, καταδικάζονται είς βαρυτάτας ποινάς καί κατακρα

τοϋνται τά σκάφη εστω καί liν δ πλοιοκτήτης δέν άνήκει 

είς τό πλήρωμα. 

»θ. 'Εξακολούθησις αίματηρών επεισοδίων είς τά ελ

ληνοτουρκικά σύνορα 'Έβρου. 

»ι. Βάναυσος τρόπος συμπεριφορaς τών τελωνειακών 

όργάνων πρός 'Έλληνας ή δμογενείς ταξιδιώταρ>27 • 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται στό Πολιτικό Γραφείο πολύωρη σύσκεψη 

μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου, Π. Κανελλο

πούλου, τοϋ ύφυπουργοϋ Προεδρίας, τοϋ γενικοϋ 

γραμματέα 'Αθλητισμοϋ καί άρμοδίων παραγόντων 

μέ θέμα τό πρόγραμμα άναπτύξεως τοϋ άθλητισμοϋ 

στή χώρα κατά τό 1959 καί κατά τήν πενταετία 
1960-1964. Μετά άπό μακρά συζήτηση, έγιφίθηκε 
πρόγραμμα συνολικοϋ ϋψους 425 έκατ. δρχ. γιά τά 
ετη 1959-1964. 'Από τά ποσά αύτά, 64.000.000 θά δι
ατεθοϋν γιά τήν έκτέλεση άθλητικών εργων καί τήν 

ένίσχυση άθλητικών όργανώσεων καί σωματείων 

κατά τό 1959 καί 361.000.000 κατά τήν πενταετία 
1960-1964. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο 

τής έφημερίδας «Καθημερινή)), δ πρωθυπουργός, κα

τά τήν εναρξη τής συσκέψεως: 

'Εξέφρασε τήν ζωηράν ίκανοποίησίν του διότι χάρις 

είς τό ενδιαφέρον των, επετεύχθησαν liκρως ίκανοποιητικά 

διά τόν άθλητισμόν καί τήν χώραν αποτελέσματα κατά τό 

διαρρεϋσαν άπό τής {δρύσεως τής γενικής γραμματείας καί 

τοϋ Γνωμοδοτικοί) Συμβουλίου διάστημα. 'Ο κ. πρωθυ-
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πουργός, άφου ετόνισε καί πάλι τή σημασία πού είχε ό 

άθλητισμός γιά τή νεότητα τής ·Ελλάδος καί εξήρε τήν 

σοβαρότητα τήν όποία εχει διά τό εθνος ή άνάπτυξις τής 

άθλητικής κινήσεως, ύπογράμμισε δτι είναι ή πρώτη φορά 

εiς τήν ίστορίαν του εθνους κατά τήν όποία τό Κράτος 

διαθέτει πιστώσεις -καί μάλιστα μεγάλες- διά τήν ενί

σχυσιν τής άθλητικής κινήσεως καί τήν εκτέλεσιν άθλητι

κών εργων. ιιΕlμαι εvτυχήςιι, είπε, <<διότι σήμερον θεμελιώ

νεται μία νέα περίοδος διά τόν άθλητισμόν τής χώρας, χά

ρις εlς τάς δημιουρyηθείσας ifδη οlκονομικάς προϋποθέ

σειςιι28. 

'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άφοϋ έξέφρασε 

τήν πεποίθηση δτι μέ τά διατιθέμενα άπό τό Κράτος 

άφθονα οικονομικά μέσα θά επιτευχθεί στόν τομέα 

του άθλητισμοu εργο άξιο τής 'Ελλάδος καί τών 

ύψηλών άθλητικών τής παραδόσεων, κάλεσε τούς 

παρισταμένους νά εξακολουθήσουν νά βοηθοuν μέ 

δλες τους τίς δυνάμεις τό εργο τής Κυβερνήσεως 

στόν τομέα αύτό· καί κατέληξε: 

«'Απευθύνομαι καί πρός όλους τούς 'Έλληνας 

διά νά έξάρω τήν τεραστίαν προσπάθειαν πού άνα

λαμβάνομεν εiς τόν τομέα του άθλητισμου, καί τάς 

μεγίστας δυνατότητας πού παρουσιάζονται καί διά 

νά τούς ζητήσω νά συμβάλουν εlς τήν έπιτυχίαν της. 

Ή νεολαία, οί γυμνασταί, οί έκπαιδευτικοί λειτουρ

γοί, οί φίλαθλοι καί οί άθληταί μας καλουνται νά 

έργασθουν μέ δλας των τάς δυνάμεις διά τήν πρόοδον 

του άθλητισμου εiς τήν πατρίδα μας. 

ιιΔιαθέτομεν πλέον δλα τά οiκονομικά μέσα τά 

δποία θά έπιτρέψουν δχι μόνον τήν πλήρη καί συγ

χρονισμένη ν aθλησιν τής νεολαίας μας καί τήν 

έθνικήν μας διαπαιδαγώγησιν, άλλά καί τήν έξύψω

σιν γενικώς του άγωνιστικου μας έπιπέδου, διά τής 

δποίας θά έπιτευχθή καί ή εύρυτέρα διεθνής προβο

λή τής 'Ελλάδος εlς τά πεδία του άθλητισμου καί ή 

έπαξία έκπροσώπησίς της εiς τόν εύγενή στίβον τής 

διεθνους άθλητικής άμίλληςιι. 

Στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός ενημερώθηκε γιά 

τό εργο πού είχε ηδη συντελεστεί (ένίσχυση θεσμοϋ 

νομαρχιακών επιθεωρητών σωματικής άγωγής, προ

εργασία προσλήψεως 100 γυμναστών, συνεργασία 
σχολείου μέ εξωσχολικό άθλητισμό καί ελεγχος 

άποτελεσμάτων του θεσμοί> του δελτίου προγνωστι

κών ποδοσφαίρου, πού συμβάλλει άποφασιστικά 

στήν άνάπτυξη τοϋ άθλητισμοu), καθώς καί γιά τήν 

πορεία τών κυριότερων εργων πού είχαν προγραμμα

τιστεί γιά τό ι959, δπως άποπερατώσεις γυμναστη

ρίων στήν έπαρχία, ναυτικό κέντρο στόν "Α γιο Κο

σμa, κλειστό γυμναστήριο στήν 'Αθήνα καί κολυμ

βητήρια στήν 'Αθήνα καί στή Θεσσαλονίκη. Μετα

ξύ τών εργων, έξάλλου, τής πενταετίας ι 960- ι 964 
έγκρίθηκε ή διεύρυνση του Παναθηναϊκοί> Σταδίου, 

άνέγερση κλειστών κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων 

κλασικοί> άθλητισμοu, γηπέδων άθλοπεδιών, εγκα

ταστάσεων άγώνων πάλης, πυγμαχίας, σκοπευτηρί

ων, καθώς καί ή δημιουργία 'Αθλητικοί> Κέντρου. 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

. ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει τόν άποχετευτικ:ό 
άγωγό τοϋ Κερατσινίου (μήκους ι6 χιλιομέτρων καί 

κόστους ι45.000.000 δρχ.), ή κατασκευή τοϋ όποίου 

επιταχύνθηκε άπό τό 1954 μέ ένέργειές του, καθώς 
καί τό άντλιοστάσιο τοϋ Ν. Φαλήρου. 'Επιθεωρεί, 

έπίσης, συνοδευόμενος άπό ύπουργούς καί άρμο

δίους ύπαλλήλους, σημεία τής περιοχής 'Αθηνών 

στά όποία έκτελούνταν ηδη, η είχε προγραμματιστεί 

νά έκτελεστοϋν, διάφορα εργα. Στά τελευταία άνα

φέρεται σημείωμα τοϋ Ν. Μομφεράτου: 

«α . Κηφισίας: Διά τό πρώτον τμήμα μήκους 5.110 μ. 

άπό Θών- Διασταύρωσις Χαλανδρίου προβλέπεται άνακα

τασκευή καί διαπλάτυνσις μέ δύο κλάδους τών 10,5 μ. εκα
στος. ' Η μελέτη είναι σχεδόν ετοιμη. 'Η δαπάνη του ερ

γου ύπολογίζεται εiς 24.000.000 δρχ. Διά τό δεύτερον τμή
μα μήκους 5. 790 μ. άπό Διασταυρώσεως Χαλανδρίου -
Κηφισιaς προβλέπεται νέα χάραξις μέ δύο κλάδους τών 

10,5 μ. εκαστος. 'Η δαπάνη του εργου ύπολογίζεται εiς 

25.000.000 δρχ. <'iνευ τών άπαλλοτριώσεων αί δποίαι κατά 
μίαν πρώτην προσέγγισιν θά άνέλθουν εiς 60.000.000 δρχ. 
περίπου, διότι ή νέα χάραξις διέρχεται καθ' δλον σχεδόν 

τό μήκος της διά μέσου κατωκημένης ήδη περιοχής. 

»β. Βούλας - Βουλιαγμένης: Διά τό πρώτον τμήμα άπό 

'Ασκληπιου - Διασταύρωσις Βάρης προβλέπεται άνακα

τασκευή καί διαπλάτυνσις μέ δύο κλάδους τών 8 μ. εκα
στος. Διά τό δεύτερον τμήμα άπό Διασταυρώσεως Βάρης -
Πλάζ προβλέπεται βελτίωσις τής ύπαρχούσης δδου καί, 

ενας δεύτερος κλάδος τών 6 μ. Διά τό τμήμα Πλάζ - Λίμνη 
Βουλιαγμένης προβλέπεται βελτίωσις. Ή δαπάνη του ερ

γου ύπολογίζεται εiς 25.000.000 δρχ . , έκ τών δποίων 

6.500.000 άφορουν οί άπαλλοτριώσεις. 
»γ. Πειραιώς: Διά τό πρώτον τμήμα μήκους 1.710 μ. άπό 

·Ομονοίας - 'Εργοστάσιον Καμπa προβλέπεται άνακατα

σκευή καί διαπλάτυνσις μέ δύο κλάδους τών 11 μ. εκαστος 
ώς καί ή διαπλάτυνσις τών πεζοδρομίων. ·Η δαπάνη ύπο

λογίζεται εiς 6.200.000, έκ τών όποίων 500.000 άφορουν 
δαπάνας δι' εργα φωταερίου. Διά τό δεύτερον τμήμα, μή

κους 5.700 μ. άπό έργοστάσιον Καμπa - δδός Μυκάλης 

Πειραιώς, προβλέπεται άνακατασκευή, διαπλάτυνσις μέ 

δύο κλάδους τών 12 μ. εκαστος καί διαπλάτυνσις πεζοδρο

μίων. ·Η δαπάνη ύπολογίζεται εiς 25.000.000 δρχ. Διά τό 
τρίτον τμήμα, μήκους 655 μ. άπό δδου Μυκάλης- έργοστά

σιον Ρετσίνα, προβλέπεται ενας κλάδος τών 11 μ. καί δαπά

νη 1.800.000 δρχ. 'Ήτοι συνολικώς τό κόστος του εργου 
ύπολογίζεται εiς 33.000.000 δρχ. πλέον 10.000.000 τό κό
στος τών άποχετευτικών εργων. Αί δαπάναι άπαλλοτριώ

σεων δέν περιλαμβάνονται. 

»δ . 'Αλεξάνδρας: Προβλέπεται διαπλάτυνσις καί άνα

κατασκευή δλης τής λεωφόρου μήκους 2.600 μ. μέ δύο κλά

δους τών 12 μ. εκαστος. Μελέτη ύπάρχει. Ή συνολική 

δαπάνη ύπολογίζεται εiς 22.500.000 δρχ., έκ τών δποίων τά 
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8.500.000 άφοροϋν 1\ργα φωταερίου καί τά 7.000.000 1\ργα 
άποχετευτικά. Τά τελευταία .θά επιβαρύνουν τόν ΟΑΠ. 

»ε. Μεσογείων: 'Η μελέτη δέν !\χει προχωρήσει. Προ

βλέπεται ενας κλάδος των 14 μ. η δύο τών 8 μ. εκαστος. 
'Υπολογισμός τής δαπάνης δέν !\χει γίνει. Τό μέχρι του 

Πενταγώνου τμήμα θά εlναι πολύ δαπανηρόν λόγφ των 

άπαλλοτριώσεων. 

»2. ·Η συνολική δαπάνη διά τά 1\ργα τών ώς άνω πέντε 
δδών εχει ώς κάτωθι περίπου: 

»α. Διά τά δδικά 1\ργα 

»β. Δι ' άπαλλοτριώσεις 

»γ. Δι ' άποχετευτ.ικά 1\ργα 

Σύνολον 

116.000.000 δρχ. 
67.000.000 δρχ. 
17.000.000 δρχ. 

200.000.000 δρχ. 

»Είς τάς ώς άνω δαπάνας δέν περιλαμβάνονται ώς μή 

έκτιμηθείσαι αί δαπάναι άπαλλοτριώσεων τών δδών Πει

ραιώς καί Μεσογείων ώς καί τό κόστος τών δδικών 1\ργων 

τής δδοί> Μεσογείων. 

»'Εξ άλλου σημειοί>ται δτι τό δλον 1\ργον τής δδοί> 

Πειραιώς, κατά δήλωσιν του ύπουργοί> κ. Γκίκα, !\χει περι

ληφθή είς τό Πενταετές Πρόγραμμα καί έπομένως εάν δέν 

διαγραφή καί παραμείνη, ή χρηματοδότησίς του υποτίθε

ται δτι θά εξασφαλισθή μέσφ τής χρηματοδοτήσεως του 

όλου προγράμματος»29. 

Πλήρη, έξάλλου, είκόνα του σταδίου κατα

σκευής, στό όποίο βρίσκονται τά δημόσια εργα, δί

νει δ άκόλουθος πίνακας30 : 

ΣΤΆΔΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α. VΕργα άρμοδιότητος ύπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων VΕργων 

αj α 'Ονομασία 1\ργου 

I. Όδός Λαρίσης- Θεσ j νίκης 

2. Όδός Φλωρίνης - Νίκης 

·Οδός Καλαμών - Πύλου 

3. Γέφυρα 'Έβρου 

4. Γέφυρα 'Αξιουπόλεως 
5. Φράγμα 'Αχελώου 
6. Σήραγξ Λυσιμαχίας 
7. VΕργα περιοχής 'Αγρινίου 
8. Σήραγξ Κάρλας 
9. 'Αντιπλημμυρικά 'Έβρου 

10. 'Αντιπλημμυρικά ' Αλφειοί> 

Πελοποννήσου 

Συνολική 

δαπάνη 

310.000.000 

28.000.000 

25.000.000 

24.000.000 

18.000.000 
72.000.000 
87.000.000 

130.000.000 
50.000.000 
80.000.000 
19.000.000 

Β. VΕργα άρμοδιότητος ύπουργείου Γεωργίας 

αj α 'Ονομασία 1\ργου 

I. v Αρδευτικά Βελβενδοί>ς - Κοζάνης 
2. • Υδροαρδευτικόν Γαλατινής Κοζάνης 
3. ·Οδοποιία Γρεβενών Κοζάνης 
4. 'Αρδευτικόν Μαυpοχωρίου - Καστορίας 
5. 'Αρδευτικόν Κολοκυνθοί>ς - Καστορίας 
6. Στραγγιστικόν Κωσταράζι - Καστορίας 
7. Στραγγιστικά Πρεσπών- Φλωρίνης 

Φάσις κατασκευής 

'Έναρξις κατασκευής τάπητος καί 

θεμελίωσις γεφύρας Πηνειοί> 

V Εναρξις εργασιών 

Προβλεπομένη 

ήμερομηνία 

Α' lΟήμερο~ 

Μα ίου 

Γ' ΙΟήμερον 

'Απριλίου 

Α' ΙΟήμερον 

Μα ίου 

Έπερατώθη πλήρως καί άπό τουρκικής πλευράς. 

Αί δδοί προσπελάσεως δέν !\χουν δλοκληρωθή καί ώς έκ 

τούτου δέν διεξάγεται κυκλοφορία διά τής γεφύρας. 

'Επερατώθη Νοέμβριος ε.ε. 

'Εγκαίνια Τέλος Μαίου 

Θεμέλιος λίθος τέλος Μαίου 

'Επίσκεψις Τέλος Μα ίου 

'Επίσκεψις 'Αρχάς 'Ιουνίου 

'Επίσκεψις 'Αρχάς 'Ιουλίου 

VΗρχισαν Φεβρουάριον 1959 

Φάσις κατασκευής 

Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως μέρους του 1\ργου 

'Εγκαίνια χρήσεως μετά δίμηνον 

Ύπό άποπεράτωσιν 

Δυνατή έγκαινίασις ένάρξεως λειτουργίας δλου τοί> 1\ργου 

'Ομοίως ώς εν προηγουμένφ 

'Αποπερατώθη 

'Αποπερατώθησαν 

8. Φράγμα Βορινοί> καί στραγγιστικά 'Αλμωπίας- Πέλλης Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως 9. 'Αρδευτικά Τριποτάμου- 'Ημαθίας 

10. ·Αρδευτικά Σταυροί> - Βερροίας 

11. 'Αρδευτικά Ν. Σάντας- Κιλκίς 

12. Στραγγιστικά Ξυλοκερατιάς- Κιλκίς 

13. 'Αρδευτικά Γουμενίτσης 
14. 'Αρδευτικά Στρατονίκης - Χαλκιδικής 

'Επίκειται ή παραλαβή του ϊνα τεθή ύπό γεωργική ν 

άξιοποίησιν 

'Επίκειται ή άποπεράτωσίς των 

'Επίκειται έγκαινίασις χρήσεως 

'Επίκειται παράδοσίς των είς άγρότας 

Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως 
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15. 'Αρδευτικά Μπέλλες - Σερρών 
16. 'Αρδευτικά.;: άντιπλημμυρικά Πρώτης- Σερρών 

17. Φράγμα Λευκώνος-Σερρών 
18. 'Ύδρευσις βοσκοτόπων 'Αναστασιάς- Σερρών 

19. 'Αρδευτικόν Δασωτοϋ- Δράμας 

20. 'Αρδευτικόν Πρωσοτσάνης - Δράμας 
21. 'Υδατοδεξαμεναί Πετρούσης καί Βώλακος - Δράμας 
22. 'Έργα Κεχροκάμπου - Καβάλας 
23. ΜΕργα Μαρμαρά 
24. 'Αντιπλημμυρικά Πολυάνθου 
25. Στραγγιστικά "Εβρου 
26. Δασική δδός Λουτρών - Πεσσάνης - 'Έβρου 

27. 'Οδός Τρυγώνου Όρεστιάδος- 'Έβρου 

28. Σήραγξ Λαγκάστας - 'Ιωαννίνων 

29. 'Αντλιοστάσιον 'Ανθήλης 
30. 'Αντλιοστάσιον Κεφαλαρίου- ~ Αργους 

31 . Συνεταιριστικόν Κυτιοποιείον Θεσσαλονίκης 
(δάνειον 3.500.000) 

32. Συνεταιριστικόν Οίνοποιείον 'Αμυνταίου 
33. Συσκευαστήριον όπωρών Ναούσης (δάνειον 4. 100.000) 
34. Συνεταιριστικοί κυλινδρόμυλοι Δομοκοϋ 
35. 'Εργοστάσιον συκοπάστας Καλαμών 
36. Σταφιδεργοστάσιον Κ.Σ.Ο.Σ. 'Ηρακλείου- Κρήτης 

Δυνατή ή εγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή εγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή εγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή εγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή εγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή εγκαινίασις χρήσεως 

Ύπό άποπεράτωσιν 

'Υπό άποπεράτωσιν 

'Αποπερατώθησαν 

'Αποπερατώθησαν 

'Υπό άποπεράτωσιν 

'Αποπερατώθη 

Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως 

Δυνατή ή έγκαινίασις χρήσεως 

'Επίκειται θεμελίωσις 

'Επίκειται εναρξις έκτελέσεως εργου 

'Επίκειται εναρξις εκτελέσεως εργου 

'Επίκειται εναρξις εκτελέσεως εργου 

'Επίκειται εναρξις εκτελέσεως εργου 

'Επίκειται εναρξις έκτελέσεως εργου 

Θεμέλιος λίθος έντός μηνός 

Σημείωμα: Διά τόv έπαιφιβή καθορισμόv ήμερομηvίας έπισκέψεως τοϊί κ. προέδρου είς τά άvωτέρω fργα άvαγκαία 

προσυvεvvόησις μετά τοϊί 'Υπουργείου Γεωργίας. 

Γ. ΜΕργα άρμοδιότητος ύπουργείου Βιομηχανίας 

α/ α 'Ονομασία εργου Φάσις κατασκευής Προβλεπομένη 

ήμερομηνία 

45 

I. 'Εργοστάσιον άζωτούχων λιπασμάτων Έκυρώθη σύμβασις προβλέπουσα κατασκευήν Παράδοσις Όκτ. 1962 
εν Πτολεμαίδι. 

2. 'Εργοστάσιον ζακχάρεως Συνεχίζεται μελέτη προσφορών. Πρόβλεψις 

άνεγέρσεως είς Λάρισαν. 

3. Βιομηχανική χρησιμοποίησις λιγνίτου Μελετάται ή ίδρυσις είς Πτολεμαίδα καί άλλαχοϋ 

βιομηχανιών παραγωγής βιομηχανικών είδών 

έκ λιγνίτου. 

4. Μεγαλόπολις Μελετάται ή έκμετάλλευσις αότόθι κοιτασμάτων 

λιγνίτου. 

5. 'Αχυροκυτταρίνη Μελετάται ή ίδρυσις εργοστασίου εν Λαρίστι. 

Δ. ΜΕργα άρμοδιότητος 'Ελληνικοϋ Όργανισμοϋ Τουρισμοϋ 

αf α 'Ονομασία εργου 

I. 'Ηλεκτροφωτισμός άρχαίας άγορtiς καί ναοϋ Σουνίου 

2. Διαρρύθμισις άρχαιολογικοϋ χώρου Σουνίου 
3. Σφακτηρία. Διαρρύθμισις χώρου μνημείων 
4. 'Ανδρίτσαινα. Ξενοδοχείον 30 κλινών 
5. 'Αρχαία 'Ολυμπία. 'Αποχετεύσεις καί πεζοδρόμια 

πόλεως 

6. 'Ηλεκτροφωτισμός σπηλαίου Περάματος- 'Ιωαννίνων 

7. Δελφοί. 'Εξωραϊστικά εργα 
8. Δελφοί. Πνευματικόν καί καλλιτεχνικόν κέντρον 
9. 'Υπάτη. 'Ύδρευσις 

10. Βόλος. Ξενοδοχείον 82 κλινών 

Συνολική Φάσις κατασκευής 

δαπάνη 

3.000.000 ~Εναρξις έργασιών 

εντός τοϋ θέρους 

300.000 ~Εναρξις έργασιών 

500.000 ΜΕναρξις έργασιών 

4.500.000 'Έναρξις εργασιών 

1.000.000 ΜΕναρξις εργασιών 

1.100.000 'Αποπεράτωσις 

1.000.000 'Αποπεράτωσις 

2.700.000 ΜΕναρξις έργασιών 

'Αποπεράτωσις 

15.000.000 ΜΕναρξις εργασιών 

Προβλεπομένη 

ήμερομηνία 

Μάιος 1959 
)) )) 

)) )) 

'Απρίλιος 1959 

Μάιος \959 
)) )) 

)) )) 

'Ιούνιος 1959 
25.5.1959 
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11 . Τσαγκαράδα. Ξενοδοχείον 41 κλινών 
12. Σέρραι . Τουριστικόν περίπτερον 

13. 'Αλεξανδρούπολις. 'Ηλεκτροφωτισμός 
παραλιακής λεωφόρου 

14. 'Άνδρος. Ξενοδοχείον 44 κλινών 
15. Σκϋρος. 'Ύδρευσις 

16. Ρόδος . 'Εγκαταστάσεις Σχολής Τουριστικών 

' Επαγγελμάτων 

17. 'Ηράκλειον . Συντήρησις ίστορικών τειχών 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Μετά τήν ανακοίνωση τής παραιτήσεως του 

Τζών Φόστερ Ντάλλες, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός, 

σέ τηλεγράφημα πρός τόν πρόεδρο Ν τ. 'Αιζενχάου

ερ, έκφράζει τή συμπάθειά του γιά τήν ασθένεια του 

'Αμερικανου ύπουργου των 'Εξωτερικών. 

Σέ aπάντηση, ό 'Αμερικανός πρόεδρος aπηύθυνε 

στόν Κ. Καραμανλή τήν ακόλουθη έπιστολή: 

«Σάς εύχαριστώ γιά τό εύγενικό σας μήνυμα σχετικά μέ 

τήν παραίτηση τοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, Ντάλλες. 

'Εκτιμώ iδιαίτερα τή χειρονομία σας, καί τά γεναιόδωρα 

σχόλιά σας γιά τή συνεισφορά του στήν παγκόσμια εiρήνη 

εύχαρίστησαν πολύ τόν ύπουργό Ντάλλες». 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Καταρτίζεται, απο το υπουργείο Προνοίας, πε

νταετές πρόγραμμα (1960-1964) γιά εργα ύγιεινής 
καί προνοίας, τό όποίο προβλέπει διάθεση ποσου 

500.000.000 δραχμών καί περιλαμβάνει τήν προσθή
κη στά κρατικά νοσηλευτικά ίδρύματα 4.000 κλινών, 
τήν ανέγερσή Ύγειονομικου 'Εργαστηρίου, τήν 

aποπεράτωση νέων νοσοκομειακών κτιρίων καί τήν 

κατασκευή 200-300 προτύπων οiκημάτων στά όποία 
θά στεγαστουν αγροτικά ιατρεία. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

Στά πλαίσια τής γενικότερης προσπάθειας γιά 

τήν έπίτευξη συστηματικής οικονομικής αναπτύ

ξεως καί σέ συνδυασμό μέ τήν έπικείμενη έξαγγελία 

του προσωρινου πενταετους προγράμματος οικονο

μικής αναπτύξεως, ό ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμό

πουλος, συντάσσει καί ύποβάλλει στόν Κ. Καραμαν

λή τό ακόλουθο ύπόμνημα γιά τόν αναγκαίο προ

γραμματισμό στό γεωργικό τομέα : 

«1. Βασικαί έπιδιώξεις καί κατευθύνσεις τής γεωργικής 
πολιτικής 

»Παγία καί καθολική έπιδίωξις τοϋ Γεωργικοϋ Προ

γράμματος τής χώρας είναι ή ό.νάπτυξις τής γεωργικής καί 

κτηνοτροφικής παραγωγής καί ή προώθησις καί διεύρυν

σις τών έξαγωγών γεωργικών προϊόντων έπί σκοπφ αύξή-

5.478.000 'Αποπεράτωσις Μάιος 1959 
1.300.000 'Αποπεράτωσις 31.5.1959 

280.000 Παραδίδεται 'Εντός 'Απριλίου 1959 

5.500.000 'Αποπεράτωσις 30.5.1959 
200.000 'Αποπεράτωσις τέλος 'Απριλίου 1959 

7.500.000 ΥΕναρξις iφγασιών 'Ιούνιος 1959 

1.000.000 'Έναρξις έργασιών 'Ιούνιος 1959 

σεως τής άπασχολήσεως καί βελτιώσεως τοϋ εισοδήματος 

καί τοϋ έπιπέδου ζωής τοϋ άγροτικοϋ π λ ηθυσμοϋ καί κατ' 

άμεσον άντίκτυπον εύημερίας τοϋ Ι:λληνικοϋ λαοϋ. 

»'Η γεωργία μας Ι:πομένως καλείται νά παράγη εις πο

σότητα καί ποιότητα γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊό

ντα εiς τά πλαίσια άφ' ένός τών φυσικών δυνατοτήτων τής 

χώρας καί άφ' Ι:τέρου τής Ικανοποιητικής άπορροφήσεως 

αύτών, αύτουσίων ij βιομηχανοποιημένων, εις τάς άγοράς 
τοϋ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ, ώς έντεϋθεν νά προκύπτη 

τό μεγαλύτερον δυνατόν έθνικόν καί iδιωτικόν εισόδημα . 

»Αί καταστατικαί έπιδιώξεις τοϋ ύπουργείου Γεωργίας, 

ώς τομέως κρατικής παραγωγικής δραστηριότητος, είναι ή 

βελτίωσις τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τών γεωργικών πληθυ

σμών τής χώρας, διά τής αύξήσεως τοϋ γεωργικοϋ εισοδή

ματος, μέσφ ύψηλής καί εύθηνής παραγωγής. Εiς έπίμε

τρον, ερχεται άποτελεσματική ή συμβολή τής γεωργίας, 

ώς κατ' έξοχή ν παραγωγικοϋ κλάδου τής έθνικής οiκονο

μίας εύρυτάτων διαστάσεων, καί άγαθοποιός ή έπίδρασις 

αύτής διά τήν εύημερίαν τοϋ δλου πληθυσμοϋ τής χώρας . 

»Τό Γεωργικόν Πρόγραμμα συντίθεται βάσει τών κά

τωθι κεντρικών γραμμών: 

»!. Προγραμματισμός γεωργικής καί κτηνοτροφικής 
παραγωγής: 'Η ένθάρρυνσις τών άποδοτικωτέρων οίκο

νομικώς καλλιεργειών καί κλάδων γεωργικής καί κτηνο

τροφικής παραγωγής καί ή έντατικοποίησις τής έν γένει 

γεωργικής παραγωγής (ύψηλότεραι στρεμματικαί άποδό

σεις, άνώτεραι ποιοτικώς καί μικροτέρου κόστους) άποτε

λοϋν τήν κεντρικήν κατευθυντήριον γραμμήν τοϋ Γεωρ'yι

κοϋ Προγράμματος τής χώρας. Τά περιθώρια έκτάσεων 

πρός άπόδοσιν εiς τήν γεωργίαν είναι δλως πεπερασμένα, 

δι' δ μένει ή έντατικοποίησις αύτή ς, ή κάθετος, ώς λέγε

ται, έπέκτασις. 

»Τό πρώτον τοϋτο μέρος τοϋ Γεωργικοϋ Προγράμματος 

συνιστά τόν προγραμματισμόν τοϋ έπιδιωκτέου ϋψους τής 

γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής, διά τάς καθ ' 

εκαστα καλλιεργείας καί κτηνοτροφικούς κλάδους. 

»2. Προγραμματισμός: α) ~Εργων έγγείων βελτιώσεων. 
β) Μέσων παραγωγής καί γ) Βελτιώσεως καί έφαρμογής 

τής γεωργικής τεχνικής. 'Η ένθάρρυνσις δμως καί έπέ

κτασις τών άποδοτικωτέρων οικονομικώς καλλιεργειών 

διά τής άναδιαρθρώσεως τών ύφισταμένων ώς καί ή άνά

πτυξις καί βελτίωσις τής κτηνοτροφίας καί γενικώς ή πρα

γματοποίησις τοϋ προγραμματιζομένου ϋψους γεωργικής 

καί κτηνοτροφικής παραγωγής άπαιτοϋν: 

»α. 'Εκτέλεσιν εργων έγγείων βελτιώσεων καί δή άρ

δευτικών τοιούτων . 'Η γεωργία μας, ύπό τό ξηροθερμικόν 
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κλίμα τής χώρας βασικώς θά προαχθή καί θά εντατικοποι

ηθή μέ τήν εν μεγάλφ άξιοποίησιν του uδατος πάσης προ

ελεύσεως . ' Η σήμερον άρδευομένη εκτασις τών 3.600.000 
στρεμμάτων δύναται νά φθάση εΙς τό ϋψος τών 12.000.000 
καί πλέον στρεμμάτων μέ τήν εφαρμογήν ένός εντατικοu 

καί μεγάλης πνοής ύδατικοu προγράμματος . 

»β. Ηύξημένην συμμετοχήν μέσων καί εφοδίων γεωρ

γικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής, ώς εκλεκτών σπό

ρων, λιπασμάτων, φαρμάκων, ζωοτροφών, εκλεκτών ζώων, 

μηχανικοu εξοπλισμοu κ.λ.π. 

»γ. Εύθηνά καί επαρκή χρηματικά μέσα. 'Η χώρα μας 

ε{ναι άκόμη γεωργικώς εν άναπτύξει καί εχει ιδιαιτέρως 

άνάγκην επαρκών καί εύθηνών κεφαλαίων πρός εκσυγχρο

νισμόν, εντατικοποίησιν καί προστασίαν τής παραγωγής 

κυρίως γα) δι ' επενδύσεις εις εγγειοβελτιωτικά εργα, γε

ωργικάς βιομηχανίας, τόν εξηλεκτρισμόν καί βιομηχανο

ποίησιν τής γεωργίας, τήν ψυκτικήν ίiλυσσον, γεωργικά, 

άποθήκας κ.λ.π . γβ) διά βραχυπροθέσμους καί μεσομα

κροπροθέσμους πιστοδοτήσεις μέσφ τής ΑΤΕ, ώς tκαί 
χρηματοδοτήσεις διά τόν ενεχυριασμόν ή καί τήν συγκέ

ντρωσιν των μέ βραδύν ρυθμόν άπορροφομένων γεωργικών 

καί κτηνοτροφικών προϊόντων καί γγ) δι' επιδοτήσεις Ιδί~ 

των μέσων παραγωγής εκ μέρους του Κράτους ωστε ταuτα 

νά προσφέρωνται εύθηνότερα εις τήν παραγωγήν. 

»'Η γεωργία μας δέν δύναται νά ύφίσταται βαρείας επι

βαρύνσεις, δι, δ καί εχει άνάγκην διοχετεύσεως, κατά τ' 

άνωτέρω, επαρκοUς, άλλά καί εύθηνοu κεφαλαίου. 

» ' Εκατέρωθεν, !iνευ εκσυγχρονισμένου τεχνικώς εμψύ

χου ύλικοu καί ανευ πορισμάτων επιστημονικών εξ ερεύ

νης τής έλληνικής πραγματικότητος δέν δύναται νά εύω

δοθή τό Γεωργικόν Πρόγραμμα. ΕΙς τήν εκδήλωσιν τώv 

γεωργικών ερευνών καί εiς τεχνικόν προσωπικόν καί εΙδι

κευμένον τοιοuτον ύστεροuμεν σοβαρώς, δι' δ καί άντιμε

τωπίζονται κατά τρόπον ρεαλιστικόν εν τφ Προγράμματι 

α{ γεωργικαί ερευναι καί εφαρμογαί καί ή όργάνωσις αύ

τών, άξιολογουμένων τών δι' αύτάς δαπανών, ώς κατ ' εξο

χήν παραγωγικών. 

»3. Προγραμματισμός εμπορίας τών γεωργικών προϊ

όντων καί πολιτική τής προστασίας τών τιμών αύτών: Διά 

τήν πραγματοποίησιν των άνωτέρω επιδιώξεων καί σκο

πών καί τήν δικαίωσιν του Γεωργικοu Προγράμματος; 

άναγκαιοί περαιτέρω κατά βάσιν ή εξυγίανσις των γεωργι

κών συναλλαγών, ή άπομάκρυνσις καί εξουδετέρωσις των 

παρασιτικών ενδιαμέσων, καί δ περιορισμός των άδικαιο

λογήτων επιβαρύνσεων των τιμών των γεωργικών καί κτη

νοτροφικών προϊόντων καί ή άπ ' εύθείας, ει δυνατόν, επα

φή παραγωγής καί καταναλώσεως (οργάνωσις του εσωτε

ρικοϋ εμπορίου καί γεωργικών προϊόντων), καί εξ !iλλου ή 
διεύρυνσις των άγορών τοϋ εξωτερικοϋ (οργάνωσις του 

εξωτερικοu εμπορίου καί γεωργικών προϊόντων). 

»Τό άποφασιστικόν τοϋτο τμήμα τοϋ Γεωργικοu Προ

γράμματος άποτελεί τόν προγραμματισμόν τής εμπορείας 

τών γεωργικών προϊόντων καί τήν πολιτικήν τής προστα

σίας των τιμών αύτών. 

>>Ή πολιτική τιμών καί ή προστασία τοϋ γεωργικοu 

εΙσοδήματος άπαρτίζει τό άναγκαίον συμπλήρωμα ένός 

συγχρόνου Γεωργικοu Προγράμματος. 'Εν προκειμένφ, 

άναγκαιοί ή συνύπαρξις πολλών συντελεστών καί δ συ

ντονισμός του κυβερνητικοί) εργου, ωστε τά γεωργικά μας 

προϊόντα νά τυγχάνουν καλής ύποδοχής καί συνθηκών συ

ναγωνιστικότητος εις τάς άγοράς του εξωτερικοϋ μέ βάσιν 

τό εύθηνότερον κατά μονάδα κόστος καί τήν καλήν καθό

λου ποιότητα καί εμφάνισίν των εις τήν κατανάλωσιν, νά 

ε{ναι δέ άπηλλαγμένα τοϋ παρασιτικοu μεταπρατισμοϋ, 

προκειμένου περί εσωτερικής διαθέσεως . 

>>Ή έπιτυχία καί ή δλοκλήρωσις τοϋ Γεωργικοϋ Προ

γράμματος καί άπό τής άπόψεως του γεωργικοί) εισοδήμα

τος καί άπό τής άπόψεως τής ιδιωτικής γεωργικής οικονο

μίας, εξαρτάται άπό τήν καλήν καί δμαλήν εκβασιν τής 

διαθέσεως τής παραγωγής καί χωρίς νά έμφανίζεται τό 

άπαράδεκτον φαινόμενον ή παραγωγή νά μένη άδιάθετος 

καί εκθετος ή τοuτ' αύτό νά ύπόκειται εις ποικίλην φαλκί

δευσιν ή τιμή των προϊόντων, ωστε δικαίως μέχρι σήμερον 

παρ' ήμίν ή καλή παραγωγική εκβασις ετους τινος νά θεω

ρήται, ώς μ ή ωφειλε, κατάρα διά τούς παραγωγούς, άντί νά 

εΙναι πραγματική καί καθολική εύλογία. 

»4. Γενικώτεραι προϋποθέσεις. Τέλος, ή πραγματοποί
ησις του Γεωργικοϋ Προγράμματος προϋποθέτει προϊοu

σαν αϋξησιν του συνολικοϋ εισοδήματος τής χώρας, διά 

τής άναπτύξεως καί τών lίλλων κλάδων τής έθνικής παρα

γωγής καί ειδικώτερον τής βιομηχανίας διά τήν διεύρυνσιν 

τής καταναλώσεως τών γεωργικών προϊόντων καί τήν εξα

σφάλισιν εις λογικάς τιμάς βιομηχανικών προϊόντων καί 

εiς τούς άγροτικούς πληθυσμούς, διά τών δποίων θά βελ τι

ωθή τό επίπεδον διαβιώσεώς των, οϋτως άρμονικώς θά 

άσκήται ή άγαθοποιός άλληλεπίδρασις των δύο κυρίων 

παραγωγικών κλάδων τής χώρας, τής γεωργίας καί τής 

βιομηχανίας. 

>>Τό Πενταετές Γεωργικόν Πρόγραμμα, ώς κατωτέρω 

έκτίθεται, κατηρτίσθη βάσει καί τών τεσσάρων ώς ανω κε

ντρικών γραμμών κατά τήν κάτωθι εννοιαν: 'Όσον μέν 

άφορά τό ϋψος τής παραγωγής καί τά πρός τοϋτο μέσα 

αύτής, ύπάρχει πλήρης Ισορρόπησις καί στάθμισις τής δυ

νατότητος πραγματοποιήσεως άμφοτέρων, εμπιπτόντων 

εις τά πλαίσια τών άρμοδιοτήτων τοϋ ύπουργείου Γεωρ

γίας. 'Όσον άφορά τόν προγραμματισμόν τής εμπορίας 

τών γεωργικών προϊόντων καί τήν πολιτικήν τής προστα

σίας τών τιμών αύτών, έλήφθησαν ύπ' όψιν τά εν προκειμέ

νφ γενικώτερον μέχρι τοϋδε ισχύοντα, μέ επί πλέον τήν 

προγραμματιζομένην επιδίωξιν εκ μέρους του ύπουργείου 

Γεωργίας δημιουργίας δλων τών προϋποθέσεων καλής 

ποιότητος καί καλής έμφανίσεως τών γεωργικών καί κτη

νοτροφικών προϊόντων εις τάς άγοράς διαθέσεών των, πα

ραλλήλως μέ τό μικρότερον δυνατόν κόστος αύτών. 

»τέλος, ελήφθη ύπ' οψιν διά τό uψος τής προγραμματι

ζομένης παραγωγής ή ύπολογιζομένη προϊοϋσα αϋξησις 

τοϋ συνολικοu εισοδήματος τής χώρας, καί εκ τών lίλλων 

κλάδων παραγωγής πλήν τής γεωργίας, καί ή βελτίωσις 

τοϋ βιοτικοu επιπέδου τοϋ λαοu δι, έπηυξημένην άπορρό

φησιν γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων. 

»II. Πενταετές Γεωργικόν Πρόγραμμα 

>>'Εν τ φ πλαισίφ των άνωτέρω χαρασσομένων γενικών 

γραμμών τής γεωργικής πολιτικής τής χώρας, καθορίζον

ται ώς κάτωθι, εις τάς κεντρικάς των γραμμάς, αί συγκε

κριμέναι επιδιώξεις τοu Γεωργικοu Προγράμματος τής 

προσεχοϋς πενταετίας ( 1959-1963). 
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»I. 'Αναδιάρθρωσις τών καλλιεργειών: Ή άναδιάρ
θρωσις αϋτη σκοπεί τήν διεύρυνσιν κυρίως τών έκ τούτων 

άποδοτικωτέρων οiκονομικώς, καθ' α ποτιστικώς (βάμβα

κος, τεύτλων, μηδικής, άραβοσίτου, οπωροκηπευτικών), 

ijτις καθίστατάι έφικτή έκ τής αύξήσεως των άρδευομένων 
έκτάσεων (περί ής ή κατωτέρω 3 παράγρ.) 'Εξ άλλου δέ 
τόν περιορισμόν τών ήδη σιτοκαλλιεργουμένων έκτάσεων 

καί έξοικονόμησιν γαιών δι' ι'iλλας καλλιεργείας, iδίg ψυ

χανθή, μέ διατήρησιν δμως τής έπιτευχθείσης σιταρκείας 

διά τής περαιτέρω έντατικοποιήσεως καί αύξήσεως τών 

στρεμματικών άποδόσεων του σίτου. 'Η προγραμματιζομέ

νη αϋτη έντατικοποίησις τής σιτοκαλλιεργείας καί ή έπί

τευξις ύψηλοτέρων στρεμματικών άποδόσεων, μέ παράλ

ληλον βελτίωσιν καί τής ποιότητος του σίτου, διά τής 

έφαρμογής βελτιωμένης γεωργικής τεχνικής ( άπό 150 χι
λιογρ. σημερινής μέσης στρεμματικής άποδόσεως σίτου 

εiς 175) θά έπιδράση μειωτικώς έπί του κόστους παραγω
γής του σίτου καί συνεπώς θά έπιτρέψη τήν προοδευτικήν 

μείωσιν τής προστασίας των τιμών τούτου, ijτις, διατηρου

μένη είς ύψηλά επίπεδα, εχει τάς γνωστάς δυσμενείς επι

πτώσεις τόσον άπό δημοσιονομικής δσον καί άπό κοινω

νικής έπιβαρύνσεως. 

»'Η άναδιάρθρωσις αϋτη των καλλιεργειών άποσκοπεί 

γενικώτερον τήν είσαγωγήν είς τήν άμειψισποράν καλ

λιεργειών 'ίiποδιδουσών σημαντικώς ύψηλότερον οίκογε
νειακόν είσόδημα καί δυναμένων νά άπασχολήσουν πολ

λαπλάσιον ή ή σιτοκαλλιέργεια άριθμόν έργατικών χειρών 

τών γεωργών. Είδικώτερον άποσκοπεί τήν αϋξησιν τής 

παραγωγής προϊόντων παρουσιαζόντων έξαγωγικόν έν

διαφέρον, ώς είναι δ βάμβαξ καί τά οπωροκηπευτικά κ .λ. π., 

διά τήν βελτίωσιν του ήδη εύπαθοuς συναλλαγματικοί) 

ισοζυγίου τής χώρας μας. 

»2. Προώθησις κτηνοτροφικών φυτών - κτηνοτροφίας: 
"Ητοι έπέκτασις τής καλλιεργείας χειμερινών ψυχανθών 

είς τάς · βαθμιαίως κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
άπελευθερουμένας εκ τής σιτοκαλλιεργείας εκτάσεις καί 

ίδίg είς έκείνα ενθα αί στρεμματικαί άποδόσεις του σίτου 

δέν είναι ίκανοποιητικαί. 
»·Η τοιαύτη έπέκτασις κτηνοτροφικών φυτών, μέ πα

ράλληλον βελτίωσιν τών φυσικών βοσκών, θέλει συντελέ

ση είς τήν καλυτέραν διατροφήν καί κατ' άκολουθίαν 

ύψηλοτέραν άπόδοσιν τής κτηνοτροφίας, τής δποίας αί 

σημεριναί άποδόσεις, λόγφ του ύποσιτισμοu ε{ναι λίαν πε

νιχραί. 'Επί πλέον θά έπιτρέψη τήν διά ζωοτεχνικών μεθό

δων βελτίωσιν ταύτης έπί σκοπφ επιτεύξεως ετι ύψηλοτέ

ρων άποδόσεων. Ε{ναι γνωστόν δτι οίαδήποτε βελτίωσις 

του κτηνοτροφικοί) κεφαλαίου δέν δύναται νά άποδώση 

ίκανοποιητικά άποτελέσματα, εάν δέν συνοδεύεται μέ πα

ράλληλον βελτίωσιν τής διατροφής των ζώων. Διά τής 

έπεκτάσεως τής καλλιεργείας κτηνοτροφικών φυτών έντός 

λελ;σγισμένου συστήματος άμειψισπορίiς επιδιώκεται άφ, 

ένός, ή διατήρησις καί αϋξησις τής γονιμότητας των σή

μερον ύποβαθμισμένων γαιών διά τής έξαντλήσεώς των εκ 

τής συνεχοuς σχεδόν καλλιεργείας καί έξ ι'iλλου ή αϋξησις 

τής παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων πρός κάλυψιν 

των έλλειμμά των καταναλώσεως αύτών καί δι ' εξαγωγή ν 

άκόμη ενίων εξ αύτών (τυροu καί ώών). 

»3. Διεύρυνσις τών άρδεύσεων, ήτοι: αϋξησις τών άρ
δευομένων έκτάσεων, διά τής άφθονωτέρας χρηματοδοτή-

σεως καί τής έπισπεύσεως του ρυθμοu έκτελέσεως καί πλή

ρους άξιοποιήσεως, τόσονtών μεγάλων καί μικρών εργων, 
δσον καί τών άτομικών τοιούτων. 

>>'Εντός του Πενταετοuς Προγράμματος αί σημεριναί 

άρδευόμεναι καλλιέργειαι προβλέπεται δτι θά προσαυξη

θοuν κατά δύο εκατομμύρια στρέμματα. Είναι αύτόδηλον 

καί τονίζεται πληθωρικώς δτι ή επέκτασις ετι περαιτέρω 

τών άρδεύσεων άποτελεί γενικώτερον παγίαν καί κεντρι

κήν έπιδίωξιν του γεωργικοί) προγράμματος τής χώρας, 

καθ' δσον δι' αύτών θά διευρυνθοuν αί παραγωγικαί δυνα

τότητες τής χώρας καί θά έπιτευχθή ή εντατικοποίησις καί 

άναδιάρθρωσις των καλλιεργειών. 

»4. 'Ανάπτυξις οπωροκηπευτικών, ήτοι: 'Ανάπτυξις καί 
προώθησις τής παραγωγής καί εξαγωγής φρούτων καί κη

πευτικών. Είδικώτερον δ τομεύς ούτος παρουσιάζει μέγα 

παραγωγικόν, άλλά καί έξαγωγικόν ένδιαφέρον, εχει δέ 

άξιόλογα περιθώρια διά τήν άξιοποίησιν των φυσικών δυ

νατοτήτων πλείστων περιοχών μας, καί συγκεκριμένως α) 

διά τήν παραγωγήν φρούτων καί λαχανικών πρωίμων καί 

όψίμων, β) διά τήν άξιοποίησιν νέων ποτιστικών γαιών, γ) 

διά τήν βελτίωσιν τής οiκονομίας τών όρεινών καί δ) διά 

τήν διατήρησιν καί ένίσχυσιν τής οiκονομίας πολλών πυ

κνοκατωκημένων περιοχών μας. 

>>'Η δενδροκομική μας παραγωγή προγραμματίζεται 

κατά τρόπον ώστε σταθερώς νά προσαρμόζεται πρός τάς 

άξιώσεις τής διεθνοuς καταναλώσεως καί τάς δυνατότητας 

έξαγωγών. ' Εκ των όπωρών παρουσιάζουν τάς μεγαλυτέ

ρας δυνατότητας ενθαρρύνσεως τά ροδάκινα, τά βερύκοκ

κα, τά άχλάδια καί τά εσπεριδοειδή, έκ δέ των ξηρών καρ

πών των δένδρων σχεδόν δ λα. 'Εκ των λαχανικών ή πατά

τα καί ή τομάτα. 'Επίσης σημαντικόν ένδιαφέρον παρου

σιάζουν καί αί επιτραπέζιοι σταφυλαί καί ή σουλτανίνα. 

Ή αϋξησις τών έξαγωγών μας, βάμβακος, φρούτων, κη

πευτικών καί άμπελουργικών προϊόντων, άποτελεί ώς γνω

στόν, δμοu μέ τόν τουρισμόν, τάς πλέον έλπιδοφόρους πη

γάς περαιτέρω ένισχύσεως τών συναλλαγματικών πόρων 

τής χώρας είς τό άμέσως προσεχές μέλλον. ' Ως πρός τά 

κηπευτικά έξ ι'iλλου αί κατευθύνσεις εiναι άνάλογοι πρός 

τάς των όπωρών, ήτοι βελτίωσις καί άνάπτυξις τής παρα
γωγής, ίδίg πρωίμων ποικιλιών καί αϋξησις των έξαγωγών. 

»5. 'Ανάπτυξις τής όρεινής οiκονομίας, ήτοι: είδικά 

μέτρα διά τήν άνάπτυξιν καί βελ τίωσιν τής οiκονομίας των 

όρεινών ήμιορεινών περιοχών τής χώρας, ητις εύρίσκεται 

είς έπίπεδον χαμηλότερον πάσης άλλης τάξεως καί κλάδου 

έν τΌ χώρg, μέ δημιουργημένην πολλαχοu κατάστασιν πλή

ρους άπαθλιώσεως των όρεινών πληθυσμών καί πλήρους 

σχεδόν ύποαπασχολήσεώς των. Τά ύφιστάμενα είς τάς 

όρεινάς περιοχάς πολλαπλά προβλήματα, άφ' ένός άνατά

σεως τής δασικής, κτηνοτροφικής καί γεωργικής έκμεταλ

λεύσεως, καί άφ, έτέρου τής άνασχέσεως των διαβρώσεων, 

προγραμματίζονται πρός άντιμετώπισιν δι' εiδικής μετα

χειρίσεως τής δλης όρεινής περιοχής καί διά μέτρων 

άμέσου άποτελεσματικότητος καί χρονιωτέρας τοιαύτης. 

»6. Τέλος, άντιμετωπίζομεν τό κτηματικόν καθεστώς, 

δπερ, ώς γνωστόν, είς πολλά διαμερίσματα τής χώρας, τε

λεί εiς άβεβαιότητα, μή έκκαθαριό-θέντος πλήρως του συ

ντελεσθέντος έποικιστικοu εργου. 'Επιβάλλεται δπως πα

γιωθή τό ταχύτερον διά τής έδραιώσεως του αίσθήματος 

τής Ιδιοκτησίας είς τούς παραγωγούς, χορηγουμένων δρι-
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στικώς τίτλων κυριότητος είς τό σύνολον τών όριστικώς 

άποκατασταθέντων κληρούχων καί έπισπευδομένων τών 

ύπολοίπων όριστικώς διανομών. ·Αποτελεί άξίωμα δτι 

έκεί ενθα τελειώνει τό εργον τής έποικιστικής άποκαταστά

σεως καί έπεμβάσεως, άρχίζει τό εργον τής βελτιωμένης 

καί έντατικής γεωργίας. Τό έποικιστικόν εργον, ύπό τήν 

γνώριμον καί χρονίαν μορφήν του, έντός τής πενταετίας 

κατά τό πλείστον θά άποπερατωθή καί οϋτω θά είσέλθωμεν 

κατά βάσιν εiς τάς διατάξεις του κοινοu δικαίου άντί του 

άγροτικοu νόμου. 

»·Επίσης άντιμετωπίζεται ή περίπτωσις τής διανομής 

είς τούς γεωργούς, ίδί~ τών ορεινών καί ήμιορεινών περιο

χών, έκτάσεων μή καλλιεργουμένων σήμερον, αίτινες θά 

κριθώσι ώς κατάλληλοι διά γεωργικήν καικτηνοτροφικήν 

έκμετάλλευσι ν. 

»'Ετέρα βασικη έπιδίωξις του προγράμματος διά τήν 
βλετίωσιν του κτηματικοί) καθεστώτος εΙναι ή έπέκτασις 

τών έργασιών άναδασμοu τών πολυτεμαχισμένων γεωργι

κών έκμεταλλεύσεων, ίδί~ είς τάς περιοχάς τών έγγειοβεl,.

τιωτικών εργων, έν συνδυασμφ καί μέ τήν κατάρτισιν του 

κτηματολογίου τών περιοχών είς ας ούτος θά ένεργήται. 

»Τά έκ τής έργασίας αύτής προσδοκώμενα άποτελέ

σματα θά εΙ ναι λίαν ευεργετικά τόσον διά τό καθεστώς τής 

γεωργικής ίδιοκτησίας δσον καί διά τήν βελτίωσιν συνθη

κών έργασίας τών γεωργών καί τήν αϋξησιν τής παραγωγι

κότητας τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων τής χώρας. 

»Τό σύνολον του κατά τ' άνωτέρω έποικιστικοu προ

γράμματος άποτελεί tδιον τομέα τοu Γεωργικοu Προγράμ

ματος καί θά πραγματοποιηθfj μέ έπιταχυνόμενον ρυθμόν 

διά τής πρός τοuτο διαθέσεως τών άναγκαίων πόρων καί 

τεχνικοί) προσωπικοί) ώς καί τής λήψεως προσφόρων νο

μοθετικών καί διοικητικών μέτρων. 

»Βάσει τών άνωτέρω γενικωτέρων δεδομένων καί τών 

συγκεκριμένων έπιδιώξεων διατυποuνται κατωτέρω συνο

πτικώς τρία γεωργικά προγράμματα, ήτοι τό κυρίως Γεωρ

γικόν Πρόγραμμα -Φυτική καί Ζωική Παραγωγή- περι

λαμβάνον κατά κλάδους τάς έπιδιώξεις, τά μέσα καί τά 

προσδοκώμενα άποτελέσματα. Τό Πρόγραμμα άναπτύξεως 

τfjς ορεινfjς οίκονομίας, ενθα έμπίπτει καί τό Δασικόν, καί 

τό Έποικιστικόν, τής προσεχοuς πενταετίας. 

»'Η αϋξησις τοu καθαροu γεωργικοί) εiσοδήματος τής 

χώρας έκ τής έφαρμογής τοu Πενταετοuς Γεωργικοu Προ

γράμματος ύπολογίζεται είς 22% είς τό τέλος τής πενταε
τίας ή άντιστοίχως είς 4,4% έτησίως. 

» · Ενταuθα ύπογραμμίζεται δτι τό ύπουργείον Γεωργίας, 
ώς φορεύς καί ύπεύθυνον διά τήν έφαρμογήν του Γεωργι

κοί) Προγράμματος τής χώρας, εχει άνάγκην άρτιωτέρας 

οργανώσεως καί διευρύνσεως τών ύπηρεσιών του, δεδομέ

νου δτι σήμερον ύστερεί σοβαρώς, διεπόμενον ύπό οργα

νισμοί) άνεπαρκοUς, άφήνοντος άκαλύπτους πολλάς έκ τών 

συγχρόνων δραστηριοτήτων, αϊτινες οργανικώς άνήκουν 

είς αuτό καί άντιμετωπίζονται είς τό Γεωργικόν Πρόγραμ

μα. "Ανευ τής τοιαύτης βασικής ένισχύσεως του ύπουρ

γείου Γεωργίας δέν καθίσταται έφικτή ή έφαρμογή καί ευό

δωσις τοu Γεωργικοu Προγράμματος. 
\'c 

»Α'. Τό κυρίως Γεωργικόν Πρόγραμμα 

Φυτική καί Ζωική Παραγωγή 

11Τά σημεία {iτινα συνθέτουν τό κυρίως Γεωργικόν 

Πρόγραμμα τής προσεχοuς πενταετίας άνάγονται είς τάς 

κατά κλάδους γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής 

συγκεκριμiΛ·ας έπιδιώξεις, τά καθ' δλου πρός τοuτο άναγ

καιοuντα μέτρα καί μέσα τεχνικά, οiκονομικά, όργανωτικά 

κ.λ.π. καί είς τά προσδοκώμενα άποτελέσματα. 

11Οί ύπ' άριθ. \, 2 καί 3 συνημμένοι πίνακες, έμφανίζο
ντες τήν έξέλιξιν τfjς γεωργικής παραγωγής, βάσει τοu Πε

νταετοuς Προγράμματος 1959-1963, ώς καί οί ύπ' άριθ. 4 
καί 5 πίνακες τής έξελίξεως του κτηνοτροφικοί) κεφαλαίου 
καί τής κτηνοτροφικής παραγωγής, μετά του ύπ' άριθ. 6 
πίνακος προβλεπομένων έξαγωγών, καθορίζουσι συνοπτι

κώς τά παραγωγίκά στοιχεία καί τά προσδοκώμενα άποτε

λέσματα τοu Πενταετοuς Γεωργικοu Προγράμματος. Τό 

ϋψος τής γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής καθω

ρίσθη βάσει άφ • ένός τών ηuξημένων άναγκών τfjς χώρας 
είς προϊόντα, αϊτινες θά καλυφθοuν έκ τfjς έγχωρίου παρα

γωγής -έν όψει τής αuξήσεως του πληθυσμοί) καί τής 

καταναλωτικfjς του ίκανότητος- καί έξ άλλου τών δυνα

τών έξαγωγών τών έξαγωγίμων προϊόντων μας. ·Η έπαλή

θευσις τών στοιχείων τούτων κατά τό τέλος τής πενταετίας 

θά καταδείξη τό μέγεθος τής έπιτυχίας τής έφαρμογfjς του 

Προγράμματος. 

11Τό κυρίως Γεωργικόν Πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

11!. Τόν προγραμματισμόν τής γεωργικής παραγωγής, 
του όποίου κύρια χαρακτηριστικά εlναι ή άναδιάρθρωσις 

τών έτησίων καλλιεργειών έπ' ώφελεί~ τών άποδοτικωτέ

ρων καί συμφερωτέρων διά τήν έθνικήν μας οίκονομίαν, ή 

αϋξησις τfjς παραγωγfjς τών έξαγωγίμων προϊόντων καί ή 

κάλυψις τών άναγκών τής έγχωρίου καταναλώσεως είς δ λα 

τά έν τΌ χώρ~ παραγόμενα προϊόντα. 

»2. Τόν προγραμματισμόν τών έγγείων βελτιώσεων, 
ήτοι: I) Τό πενταετές πρόγραμμα έγγειοβελτιωτικών εργων 
(ύπ' άριθ. 7 συνημμένος πίναξ), 2) αί γεωτρήσεις, 3) ή 
άξιοποίησις άλατούχων έδαφών. 

ΙΙ3. Τόν προγραμματισμόν τών μέσων γεωργικfjς παρα

γωγής, ήτοι λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, 

γεωργικών μηχανημάτων, καί έπιβαρύνσεως αuτών, μηχα

νικής καλλιεργείας, έξηλεκτρισμοu τfjς γεωργίας, σιταπο

θηκών, γεωργικών βιομηχανιών καί οίκονομικών μέσων 

καί χρηματοδοτήσεως. Ό ύπ' άριθ. 8 συνημμένος πίναξ 
έμφαίνει τό ϋψος τών έπενδύσεων τοu Πενταετοuς Γεωργι

κοu Προγράμματος. 

ΙΙ4. Τόν προγραμματισμόν βελτιώσεως καί έφαρμογfjς 

τής γεωργικfjς τεχνικής, ήτοι τήν γεωργικήν ερευναν, τάς 

γεωργικάς έφαρμογάς καί έκπαίδευσιν καί τήν φυτοπαθο

λογίαν. 

ΙΙ5. Τόν προγραμματισμόν άναπτύξεως τής κτηνοτρο

φίας. 

116. Τόν προγραμματισμόν τfjς κτηνιατρικής. 

ΙΙ7. Τόν προγραμματισμόν τής έμπορείας τών γεωργι

κών προϊόντων καί τήν πολιτικήν τής προστασίας αuτών. 

»Β'. JΊρόγραμμα ορεινfjς οίκονομίας 

1Πό πρόβλημα: ·Η άλόγιστος έκμετάλλευσις τών έδα

φικών καί ύδατικών πόρων τής όρεινής, ήμιορεινής καί 

νησιωτικής ζώνης καί ή εντονος διάβρωσις τών γαιών τής 

ζώνης ταύτης εχουν ώς άναπόδραστον συνέπειαν τήν ύπο

βάθμισιν τfjς οίκονομίας τών πληθυσμών τών έν λόγφ πε-
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ριοχών. 'Αποτέλεσμα τοϋ γεγονότος τούτου είναι ή άθρόα 

φυγή πρός τάς πόλεις καί ή προϊοϋσα έρήμωσις τής όρει

νής ύπαίθρου. 

»Μέτρα θεραπείας: 

»Γεωργία - Κ τηνοτροφία. 'Η φύσις τοϋ προβλήματος 
καί αί ύπάρχουσαι συνθήκαι ύπαγορεύουν δπως τά μέτρα 

κινηθοϋν έπί δύο κυρίως κατευθυντηρίων γραμμών. ·Η μία 

άνάγεται είς μέτρα άμέσου καί ταχείας άνακουφίσεως τών 

πληθυσμών έκ τής πιέσεως τών άμέσων άναγκών. Τοιαϋτα 

είναι: (Πίναξ 9). 
» I. 'Η παροχή εuθηνών καί βελτιωμένων σπόρων έτη

σίων καλλιεργειών κτηνοτροφικών καί βρωσίμων σιτη

ρών, όσπρίων, ύβριδίων άραβοσίτου κ.λ.π. 

»2. 'Η παροχή εuθηνών λιπασμάτων πρός έξασφάλισιν 
ίκανοποιητικών άποδόσεων τών καλλιεργειών τούτων. 

»3. 'Η παροχή εuκαιριών έργασίας διά τούς ύποαπα
σχολουμένους άγρότας είς εργα εγγειοβελτιωτικά πάσης 

φύσεως, διά τήν έξασφάλισιν ήμερομισθίου πρός άντιμε

τώπισιν των άμέσων άναγκών τών άγροτών εiς ρευστόν 

χρήμα. 

»4. 'Η παροχή τεχνικής βοηθείας εiς τούς άγρότας καί 
τάς άγρότισσας έκ μέρους τών ύπηρεσιών τοϋ ύπουργείου 

Γεωργίας διά τήν έξασφάλισιν ίκανοποιητικών άποδόσεων 

τών καλλιεργειών αuτών. 'Η δευτέρα κατευθυντήριος 

γραμμή' άνάγεται είς μέτρα άποσκοποϋντα τήν θεμελίωσιν 
σταθεράς καί μονίμως άνθηρaς οίκονομίας τών έν λόγφ 

πληθυσμών. 

»Τά μέτρα ταϋτα είναι μακροτέρας πνοής καί συνίστα

νται: 

»α. εiς τήν άνάσχεσιν τής διαβρώσεως, 

»β. εiς τήν διαφύλαξιν τοϋ ϋδατος, τόσον πολυτίμου 

παράγοντος διά τήν γεωργίαν, 

»γ . εiς τήν έπένδυσιν κεφαλαίων καί έργασίας είς εργα 

ύποδομής άποβλέποντα είς τήν μόνιμον αϋξησιν τοϋ εiσο

δήματος τών άγροτών, ώς είναι τά πάσης φύσεως έγγειο

βελτιωτικά, οί άναβαθμοί (πεζούλια, διά ξηρολιθοδομής 

καί χωμάτινα), αί βελτιωμέναι κτιριακαί εγκαταστάσεις 

διά τήν κτηνοτροφίαν κ.λ.π. 

»δ. εiς τήν έπένδυσιν κεφαλαίων είς μονίμους καί πλέον 

προσοδοφόρους εκμεταλλεύσεις, ώς ή δενδροκομία, αί το

πικαί βιομηχανίαι επεξεργασίας γεωργικών καί κτηνοτρο

φικών προϊόντων κ.λ.π. 

»Δάση: 

»'Η δασοπονία μετά τής κτηνοτροφίας καί γεωργίας 

άποτελοϋν τάς τρείς κυρίας μορφάς άξιοποιήσεως καί εκ

μεταλλεύσεως τών φυσικών εδαφοϋδατικών πόρων τών 

όρεινών καί ήμιορεινών περιοχών καί είναι οί κύριοι παρά

γοντες άναπτύξεως τής όρεινής οίκονομίας. 

»Τό δασικόν δθεν πρόγραμμα άποτελεί όργανικόν τμή

μα τοϋ γενικοϋ προγράμματος αναπτύξεως τής όρεινής οι

κονομίας, άναπτυσσόμενον εκ τών άκολούθων κατευθυ

ντηρίων γραμμών κατά τήν πενταετίαν 1959-1963 (Πίναξ 
10). 

>>Ι. Ταξινόμησις τών έδαφών τών δασικών όρε ινών εκτά

σεων. 

»2. Συστηματικ;ή εκμετάλλευσις τών δασών (δημοσίων 
καί μή). 

»3. Προστασία καί φύλαξις δασών. 
»4. Βελτίωσις καί συμπλήρωσις τών ήμικατεστραμμέ-

νων καί ύπεραραιωμένων δασών. 

»5. Δημιουργία κοινοτικών δασών. 
»6. Δημιουργία φυτειών ταξιανθών δασοπονικών εiδών 

πρός παραγωγήν βιομηχανικής ξυλείας. 

»7. Στερέωσις όλισθαινόντων, καταρρεόντων κ.λ.π. 

όρεινών εδαφών. 

»8. Βελτίωσις όρεινών δασικών βοσκών. 
»9. 'Ανάπτυξις θηρευτικής οiκονομίας καί άλιείας 

όρεινών ρευμάτων. 

»10. Δασική όδοποιία 
»11. 'Ανάπτυξις τών δασικών έρευνών. 

»Γ' . 'Εποικιστικόν πρόγραμμα 

>>Σκοπεί κυρίως τήν ταχυτέραν εκδοσιν τών όριστικών 

παραχωρητηρίων αφ, ένός καί εξ Ciλλου τήν άποπεράτω

σιν τών όριστικών διανομών, rοστε ό άγροτικός κόσμος νά 

άποκτήση τό ταχύτερον τό αtσθημα κυριότητος καί νά 

συνδεθή στερεώς μετά τής γής, όμοίως ό άναδασμός, iδί~ 

είς τάς περιοχάς τών εγγειοβελτιωτικών εργων, ώς καί τό 

κτηματολόγιον, αντιμετωπίζονται εν τφ προγράμματι. 

»'Ίνα επιτελεσθή τό κατά τά ανωτέρω έποικιστικόν ερ

γον άναγκαιοί αφ' ένός ή πύκνωσις τών τοπογραφικών 

συνεργείων μέχρι τοϋ διπλασίου τοϋ σημερινοϋ άριθμοϋ 

των (ήδη λειτουργοϋν περί τά 160 συνεργεία) , διά τής 

προσλήψεως εκτάκτου -επί συμβάσει- τεχνικοϋ προσω

πικοϋ, έξ Ciλλου δέ ή άπλούστευσις καί αποκέντρωσις τής 

έκδόσεως τών τίτλων κυριότητος, rοστε αϋτη νά άποπερα

τωθή όπωσδήποτε έντός τής πενταετίας, διαρθρουμένου 

τοϋ ύφισταμένου διοικητικοϋ έποικιστικοϋ προσωπικοϋ, 

κατά τρόπον rοστε κυρίως νά συγκλίνη ή άπασχόλησίς του. 

»'Η πρόσληψις εκτάκτου τεχνικοϋ κατά τά ανωτέρω 

προσωπικοϋ προοδευτικώς, rοστε νά καταστή έφικτόν μετά 

διετίας νά διπλασιασθή δ σημερινός άριθμός τών τοπο

γραφικών συνεργείων (150 νέα συνεργεία) θά έπιφέρη έπι
βάρυνσιν τοϋ δημοσίου προϋπολογισμοϋ εκτακτον, ijτις τό 

πρώτον ετος θά άνέλθη εiς 4.100.000 δρχ. καί τό τελευταίον 
ετος τής πενταετίας 34.228.999 δρχ. Τά διάμεσα ετη ή έπι
βάρυνσις θά είναι ώς έξής: Τό δεύτερον ετος δρχ. 

21.365.000, τό τρίτον ετος 33.628.000 καί τό τέταρτον 

34.228.000. 

»III. Οiκονομική έξυπηρέτησις τοϋ Γεωργικοϋ Προ
γράμματος 

»Αί πηγαί καί τό ϋψος χρηματοδοτήσεως τοϋ Πενταε

τοϋς Γεωργικοϋ Προγράμματος (εiς χιλιάδας δραχμών) εί

ναι οί κάτωθι: 

»Α. 'Αγροτική Τράπεζα 

>> I. Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
»2. Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια 
»3. Χρηματοδοτήσεις συγκεντρ . κ.λ.π. 

»Β. Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας 

33.500.000 
5.000.000 

10.000.000 

Κ τηνοτροφίας καί δασών 1.800.000 
»Γ. Δημόσιαι έπενδύσεις 7.386.000 
»Δ. ' Ο δημόσιος προϋπολογισμός θέλει έπιβαρυνθή μέ 

τάς συνήθεις δαπάνας διά τάς άνάγκας τής γεωργίας (έπιδό

τησιν λιπασμάτων, καταπολεμήσεις έχθρών τών φυτών 

κ.λ.π.) ώς μέχρι τοϋδε, αϊτινες δμως άσφαλώς θά είναι έπηυ

ξημέναι. 
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»IV. 'Αναγκαιουσα όργάνωσις του ύπουργείου Γεωρ
γίας 

»'Η σημερινή σύνθεσις καί όργάνωσις τών ύπηρεσιών 

του ύπουργείου Γεωργίας εiναι άτελής καί άνεπαρκής διά 

τήν εφαρμογήν του Πενταετους Γεωργικου Προγράμματος 

τής χώρας. 'Αναγκαιοί, δθεν, δπως σταδιακώς εντός τής 

πενταετίας προσληφθή τό κάτωθι τεχνικόν καί βοηθητικόν 

προσωπικόν εΙς επαύξησιν τών ήδη νομοθετημένων όργα

νικών θέσεων του ύπουργείου Γεωργίας. 

»Α. Γεωπονικός κλάδος Α' καί Β' κατηγορίας, θέσεις 

σημεριναί 1.531, εξ ών 96 προσωριναί. 'Αναγκαιουσα προ
σαύξησις εντός πενταετίας κατά 600 θέσεις. 

»Β. Δασικός κλάδος Α· καί Β' κατηγορίας, θέσεις ση

μεριναί 908, προσαύξησιςτμηματική έντός τής πενταετίας 
κατά 420 θέσεις . 

»Γ. Κτηνιατρικός κλάδος Α' κατηγορίας, σημεριναί θέ

σεις 200, προσαύξησις εντός τής πενταετίας κατά 150. 
»Δ. Διοικητικός κλάδος Α' καί Β' κατηγορίας, σημε

ριναί θέσεις 335, προσαύξησις τής πενταετίας κατά 110. 
>>Ε. Λογιστικός κλάδος Α' καί Β' κατηγορίας, σημερι

ναί θέσεις 250, προσαύξησις τής πενταετίας κατά 100. 
· · 'ΕΚ τών άνωτέρω προσλήψεων ύπολογίζομεν δτι ό 

κρατικός προϋπολογισμός πρέπει νά προβλέπη αϋξησιν 

δαπάνης κατά 8 έκατ. δρχ. ετησίως καί εΙς τό τέλος τής 
πενταετίας κατά 40 ί;κατ. δρχ . 

>>'Η επιβάρυνσις αϋτη του κρατικου προϋπολογισμου 

θέλει άναντιρρήτως ύπερκαλυφθή εκ τών άμέσων καί εμμέ

σων ώφελημάτων εκ τής αuξήσεως του γεωργικου εΙσοδή

ματος, άσχέτως τής εuρυτέρας άπηχήσεως επί τών κρατι

κών εσόδων εκ τής προωθήσεως τής γεωργικής οΙκονομίας 

τής χώρας . 

>>'Επί τούτοις, εξ Ciλλου, άναγκαιοί ή διευκόλυνσις τής 

κινήσεως εΙς τό ϋπαιθρον τών τεχνικών ύπαλλήλων του 

ύπουργείου Γεωργίας, άSστε νά δύνανται νά άνταποκριθουν 

εΙς τήν εξυπηρέτησιν τών τιθεμένων σκοπών καί επιδιώξε

ων του ΠενταετοUς Γεωργικου Προγράμματος τής χώρας. 

>>ΣΤ. Έκτακτον τεχνικόν προσωπικόν . Ώς εσημειώθη 

άνωτέρω (Γ ' . 'Εποικιστικόν πρόγραμμα), άναγκαιοί ή 

πρόσληψις εκτάκτου τεχνικου προσωπικου διά τήν επάν

δρωσιν 150 τοπογραφικών συνεργείων διά προώθησιν του 
εποικιστικου προγράμματος τής πενταετίας. Πρός τουτο 

άναγκαιοί τό πρώτον ετος 4.100.000 δρχ., τό δεύτερον 

21 .265.000, τό τρίτον 33.628.000 , τό τέταρτον καί τό πέ
μπτον άνά 34.228.000 δρχ. 

>>Τό προσληφθησόμενον εκτακτον προσωπικόν ώς Ciνω, 

εχει ώς κάτωθι. 

>> I. Τό 1959 30 διπλωματουχοι μηχανικοί, 2.1960 α) 
ετεροι 20 διπλωματοUχοι μηχανικοί, β) 150 ύπομηχανικοί 
καί γ) 15 σχεδιασταί καί 40 διοικητικοί ύπάλληλοι καί 3. 
κατά τό 1961 α) ετεροι 150 ύπομηχανικοί, β) 50 σχεδιασταί 
καί 40 διοικητικοί ύπάλληλοι εΙσέω>31 • 

22 ΑΠΡΙΛIΟΥ 1959 

Συγκροτείται εύρεία σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία 

του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου τής Κυβερνήσεως, τών ύπουργών Συντονι

σμου, Οiκονομικών, Δημοσίων 'Έργων, Γεωργίας, 

Βιομηχανίας καί 'Εμπορίου, καθώς και υπηρεσια

κών παραγόντων. 'Αφου εξετάστηκαν τά γενικά δε

δομένα, διατυπώθηκε τό συμπέρασμα δτι ή οικονο

μική κατάσταση τής χώρας είναι άσφαλής. ·Η Κυ

βέρνηση, γιά νά ενισχύσει τήν άνοδική τάση τής 

χρηματικής ζητήσεως, άποφάσισε τήν επιτάχυνση 

καί επέκταση τών δημοσίων επενδύσεων. 'Ακόμη, 

άποφασίστηκε ή αύξηση των δαπανών γιά τά μικρά 

κοινωφελή εργα άπό 300 σέ 450.000.000 δρχ., τών 
δανείων μέσης καί μακρότερης προθεσμίας τής Α ΤΕ 

κατά 150.000.000 δρχ., καί των δανείων του Ταμείου 
Παρακαταθηκών καί Δανείων γιά τούς δήμους καί 

τίς κοινότητες κατά 200.000.000 δρχ. 

23 ΑΠΡΙΛIΟΥ 1959 

Σέ εiδική τελετή, ό προέδρος του ΣΕΓ ΑΣ, Α. Νι

κολαίδης, άπονέμει τό χρυσό μετάλειο του ΣΕΓ ΑΣ 

στόν Κ. Καραμανλή, γιά τήν ούσιαστική συμβολή 

του στήν άνάπτυξη του άθλητισμου τής χώρας. 

·Ο πρωθυπουργός, άπαντώντας στήν προσφώνη

ση του Α. Νικολαίδη, τόνισε, μεταξύ άλλων: 

«Ή Κυβέρνησις, έκτιμώσα τήν σημασίαν, τήν 

όποίαν έχει διά τό μέλλον του έθνους ό άθλητισμός, 

έδημιούρyησε τάς άσφαλείς προϋποθέσεις διά τήν 

άνάπτυξιν τijς άθλητικijς κινήσεως, άναμένει δέ δτι 

άνάλοyος μέ τά διατιθέμενα μέσα θά εlναι καί ή 

προσπάθεια τijς άθλουμένης νεότητος καί τών άθλη

τικών όρyανώσεων. Πρέπει νά δημιουρyήσωμεν νεό

τητα μέ σωματικήν άλκήν καί ψυχικήν εύρωστίαν, 

ωστε νά άποτελέση έyyύησιν διά τάς έθνικάς παρα

δόσεις καί νά προβάλη διεθνώς έκτός τών άθλητικών 

έπιδόσεών της καί τόν πολιτισμόν τijς συγχρόνου 
'Ελλάδος;;. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

·Ο Κ . Καραμανλής μετά άπό συνεργασία μέ τόν 

ύπουργό Παιδείας, Γ. Βογιατζή, εγκρίνει τά διατά

γματα, μέ τά όποία ίδρύονται 300 νέα δημοτικά σχο
λεία καί διορίζονται 1.600 δάσκαλοι γιά τήν κάλυψη 
των δημιουργούμενων θέσεων . 

·Ο πρωθυπουργός δέχεται, άκόμη, τό δήμαρχο 

'Ιωαννίνων, Γ ρ. Σακκίi, άπό τόν όποίο ενημερώνεται 

γιά τά προβλήματα τής πόλεως καί γενικότερα τής 

'Ηπείρου . ' Ο Κ. Καραμανλής άπασχολήθηκε, iδιαί

τερα, μέ τά θέματα του τουριστικου ξενοδοχείου, του 

βασιλικου περιπτέρου, τής διαθέσεως χώρων στό Δή

μο καί τής τουριστικής λεωφόρου τής λίμνης . Γιά 

τήν ταχεία άποπεράτωση του τελευταίου εργου, ό 

πρωθυπουργός εδωσε σχετικές εντολές στόν ύπουρ

γό Δημοσίων 'Έργων. 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής εξαγγέλλει τό Προσωρινό 
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Πενταετές Πρόγραμμα Οίκονομικfjς ·Αναπτύξεως, 

τό όποίο πρόκειται νά άποτελέσει τή βάση γιά τήν 

έκπόνηση του όριστικου. Είναι ή πρώτη φορά πού 

άναλαμβάνεται μιά προσπάθεια συστηματοποιήσεως 

τfjς οίκονομικfjς άναπτύξεως. 'Ο προγραμματισμός, 

πράγματι, είναι πλέον άπαραίτητος τόσο γιά τήν 

έπίσπευση τfjς ϊδιας τfjς άναπτύξεως, δσο καί γιά τήν 

εγκαιρη ισχυροποίηση τfjς έλληνικfjς οίκονομίας, 

ένόψει τfjς συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ . 

Τό Προσωρινό Πενταετές Πρόγραμμα άπέδωσε 

ίδιαίτερη προσοχή στή γεωργία, τή βιομηχανία καί 

τόν τουρισμό, καί πρόβλεπε έπενδύσεις συνολικου 

ϋψους 103,6 δισεκατ. δρχ., άπό τίς όποίες τό Δημό
σιο θά άναλάμβανε νά διαθέσει 3 ι ,450 δισεκατ . , οί 

Δfjμοι, Κοινότητες καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημο

σίου Δικαίου 3 δισεκατ., ένώ ή συμμετοχή του ίδιω
τικου τομέα ύπολογιζόταν σέ περίπου 70 δισεκατ. 
'Από τίς έπενδύσεις του Δημοσίου, προβλεπόταν ή 

διάθεση 7,870 δισεκατ. γιά τή γεωργία, 5,750 γιά τή 
βιομηχανία, Ι ,5 δισεκατ . γιά τόν τουρισμό, 4,550 γιά 
τήν έξηλεκτρισμό, 6,960 δισεκατ. γιά τίς συγκοινω
νίες (όδούς, λιμάνια, άεροδρόμια καί σιδηροδρό

μους) καί τίς τηλεπικοινωνίες. 'Η χρηματοδότηση 

του προγράμματος έπρόκειτο νά γίνει κατά τά 80,5 
δισεκατ. δρχ . άπό τό έσωτερικό (ίδιωτική καί δημό

σια άποταμίευση) καί κατά τό ύπόλοιπο άπό τό έξω

τερικό ( άμερικανική βοήθεια, γερμανικές πιστώσεις, 
ίταλικές έπανορθώσεις κ.λ.π.). 

'Εξαγγέλλοντας τό πρόγραμμα, ό Κ. Καραμαν

λής δήλωσε τά άκόλουθα: 

«Είς τάς άναιωινώσεις μου πρός τόν έλληνικόν 

λαόν του παρελθόντος 'Ιανουαρίου, έξέθεσα τήν οί

κονομικήν κατάστασιν τής χώρας καί έξήγησα τά 

κύρια χαρακτηριστικά αύτής. 'Όπως έτόνισα καί τό

τε, κατά τήν τελευταίαν τριετίαν έσημειώθη σημα

ντική βελτίωσις εiς τήν οiκονομίαν τής χώρας. Τήν 

εiκόνα αύτής τής βελτιώσεως τήν Ιfδωσα δι' άριθ

μών, οί όποίο ι άποτελουν τούς άσφαλείς δείκτας πά

σης οΙκονομίας. 

ι>Κατά τήν τριετίαν ταύτην έπετεύχθη μοναδική 

σταθερότης εΙς τό νόμισμα καί τάς τιμάς. Μεταξύ 

Δεκεμβρίου 1955 καί Δεκεμβρίου 1958 ό μέν τιμάριθ
μος χονδρικής πωλήσεως έσημείωσεν αύξησιν κατά 

1,57%, ό δέ τιμάριθμος κόστους ζωής μόνον κατά 
5,36%. 'Η aύξησις αϋτη είναι έκ τών χαμηλοτέρων 
σημειωθεισών έν Εύρώπrι. Ή σταθερότης αϋτη, 

ήδραίωσε τήν έμπιστοσύνην πρός τό έθνικόν νόμι

σμα τόσον έσωτερικώς δσον καί ~ξωτερικώς. Αί lδι

ωτικαί καταθέσεις εiς τάς Τραπέζας έτριπλασιάσθη

σαν. Οϋτω, ένώ κατά τό τέλος Δεκεμβρίου 1955 
άνήρχοντο εlς 3,102 έκατ. δρχ. Ιfφθασαν εlς τό τέλος 
Δεκεμβρίου του 1958 τό ποσόν τών δρχ. 10,097 έκατ. 
'Η πιστοδότησις τής οiκονομίας, καί δ ή δι ' ύγιών 

μέσων, διηυρύνθη σημαντικώτατα. 'Η συνολική πι

στοδότησις κατά τό τέλος Δεκεμβρίου 1958 άνήρχε

το είς δρχ. 22,302 Ιfναντι 11,631 έκατ. δρχ. του τέλους 

Δεκεμβρίου του 1955. 
))Συνετελέσθη έπίσης έξυγίανσις του δημοσιονο

μικου τομέως. 'Αντί τών έλλειμμάτων, τά δ ποία άπε

τέλουν μόνιμον γνώρισμα του προϋπολογισμου, άπό 

του ετους 1957 δχι μόνον δέν ύπάρχουν έλλείμματα, 
άλλά ό προϋπολογισμός συμβάλλει εlς τήν χρημα

τοδότησιν τών δημοσίων έπενδύσεων, ι]τις μέχρι τό

τε έστηρίζετο, σχεδόν άποκλειστικώς, εlς τήν άμερι

κανικήν βοήθειαν. 

))Σημαντικωτάτη ύπήρξεν ή aύξησις τών έπενδύ

σεων έν τfί χώρg lδιωτικών καί δημοσίων. Οϋτω, αί 

έπενδύσεις αύται, ύπολογιζόμεναι εΙς σταθεράς τιμάς 

του 1954, άνήλθον κατά τό 1958 εΙς 13 έκατ. δρχ. 
Ιfναντι 8, 700 έκατ. δρχ. του 1955. Εlς τήν αύξησιν 
ταύτη ν ούσιωδώς συνέβαλεν ή aύξησις τών δημοσί

ων έπενδύσεων, αί'τινες κατά τό Ιfτος /958 ήσαν σχε
δόν τριπλάσιαι τών του ετους 1955. 

))τέλος, τό κατά κεφαλήνείσόδημα του "Ελληνος 

ηύξήθη άπό 217 δολλάρια, του Ιfτους 1955, εΙς 275 
περίπου κατά τό Ιfτος 1958. 'Ήτοι, έσημείωσεν αύ

ξησιν Κατά ποσοστόν τό όποίον είναι ύψηλότερον 

του σημειωθέντος εlς τάς πλείστας εύρωπαϊκάς χώ

ρας, παρ' δλον δτι ή μειωμένη γεωργική παραγωγή 

τής χώρας καί ή διεθνής ϋφεσις άνέστειλαν, έν μέρει, 

τόν ρυθμόν τής προόδου κατά τό τελευταίον Ιfτος. 

))Αί άνωτέρω έξελίξεις τής οΙκονομίας μας άπα

δεικνύουν δτι δέν άπετέλει ούτοπίαν ή πεποίθησις 

τήν όποίαν κατ ' έπανάληψιν έξέφρασα περί τής δυ

νατότητας ταχείας αύξήσεως του έθνικου εΙσοδήμα

τος καί βελτιώσεως τών βιοτικών συνθηκών του λα

ου μας, άρκεί νά καταβληθή ή δέουσα ώργανωμένη 

πρός τουτο προσπάθεια. 'Α νήγγειλα δέ τότε δτι, διά 

τήν πραγματοποίησιν αύτής τής έπιδιώξεως, ή Κυ

βέρνησις έτοιμάζει ε να μακροχρόνιον πρόγραμμα εύ

ρυτέρας άναπτύξεως. Ή κατάρτισις -δπως aλλως 

τε καί ή έπιτυχής έφαρμογή- ένός μακροχρονίου 

προγράμματος άπαιτεί τήν ϋπαρξιν ώρισμένων 

προϋποθέσεων, aνευ τών όποίων καθίσταται άδύνα

τος οίαδήποτε προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν αύ

τή ν. Πρώτη προϋπόθεσις είναι ή ϋπαρξις οίκονομι

κής καί πολιτικής σταθερότητος. Τά στοιχεία ταυ τα 

είναι βασικής σημασίας εΙς τάς έλευθέρας δημοκρα

τικάς οΙκονομίας, εΙς τάς όποίας ή lδιωτική δραστη

ριότης άποτελεί άποφασιστικόν παράγοντα διά τήν 

άνάπτυξιν τής οΙκονομίας. Εlς τάς οiκονομίας αύτάς, 

δπως είναι ή έλληνική, ό ρόλος του Κράτους περιο

ρίζεται μόνον άφ' ένός μέν εlς τήν έκτέλεσιcν Ιfργων, 

τά όποία έκφεύγουν όπωσδήποτε τής Ιδιωτικής πρω

τοβουλίας ώς καί Ιfργων οΙκονομικής ύποδοχής, τά 

όποία δημιουργουν εύνοϊκάς προϋποθέσεις διά τήν 

άνάπτυξιν τής Ιδιωτικής δραστηριότητος, άφ' έτέ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 53 

ρου δέ είς τήν χάραξιν καί έφαρμογήν, δι' δλων τών 

διαθεσίμων μέσων, τής καταλλήλου πολιτικής πρός 

έπηρεασμόν καί κατεύθυνσιν τής Ιδιωτικής πρωτο

βουλίας πρός τούς έπιθυμητούς καί έξυπηρετοί5ντας 

τό κοινωνικόν σύνολον σκοπούς. Ή κινητοποίησις 

δμως τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί ό διά τής πο

λιτικijς έπηρεασμός αύτής ε{ναι δυνατοί μόνον έντός 

πλαισίου οlκονομικijς καί πολιτικής σταθερότητος. 

'Εξ άλλου, δεδομένου δτι, λόγω τής dνεπαρκείας τής 

έγχωρίου aποταμιεύσεως πρός aντιμετώπισιν τών 

dναγκών οίκονομικijς αναπτύξεως, ή προσφυγή τό

σον τοί5 Κράτους δσον καί τών iδιωτών εiς τό ξένον 

κεφάλαιον ε{ναι dναπόφευκτος καί dναγκαία, ή 

ί5παρξις τijς σταθερότητος αύτijς aποτελεί δρον 

aποφασιστικής σημασίας διά τήν προσέλκυσιν του 

ξένου καί δή του iδιωτικοί5 κεφαλαίου. 

)) Ή Έλλάς, σήμερον, εχει έξασφαλίσει τάς βα
σικάς ταύτας προϋποθέσεις καί συνεπώς δύναται καί 

πρέπει νά τάς έκμεταλλευθij πρός όφελος τής έλλη

νικής οiκονομίας καί τοv λαοί5. Περαιτέρω προϋπό

θεσις διά τήν κατάρτισιν του μακροχρονίου προ

γράμματος εlνaι ή κaτάλληλΌς οργάνωσις τόσον τών 
ύπηρεσιών, αί όποίαι θά dναλάβουν τό tργον τοί5το, 

δσον καί τijς προετοιμασίας τών aναγκαίων στοι

χείων έπί τών όποίων θά θεμελιωθij τό πρόγραμμα. 

Καί ή Κυβέρνησις ήδη aπό διετίας περίπου συνέ

στησε τήν έπιτροπήν έρεύνης καί οργανώσεως οiκο

νομικοί5 προγραμματισμοί5, ή όποία συνέλεξε καί 

προητοίμασε, διά τής συνεργασίας τών έγκριτωτέ

ρων εiδικών, τούς όποίους διαθέτει ή χώρα εΙς εκα

στον τομέα, ύλικόν ίκανόν πρός έπεξεργασίαν διά 

τήν κατάρτισιν τοί5 προγράμματος. Παραλλήλως, 

κατεβλήθη εντονος προσπάθεια πρός aναδιοργάνω

σιν τής Έθνικijς Στατιστικής 'Υπηρεσίας, ή όΠοία 
τfί βοηθείg καί έμπειρογνωμόνων διατεθέντων ύπό 

τοί5 ΟΗΕ, διά τών έρευνών καί aπογραφών της καί 

του έν γένει στατιστικοί) ύλικοί5, τό όποίον συλλέγει 

καί έπεξεργάζεται, παρέχει καί θά παράσχη πολύτι

μα στοιχεία διά τόν προγραμματισμόν. τέλος, ή έπι

κειμένη αναδιοργάνωσις τών ύπηρεσιών προγραμ

ματισμοί) τοί5 ύπουργείου Συντονισμοί5 καί ή ένίσχυ

σις τούτου τόσον διά προσθέτου tπιστημονικοί5 

προσωπικοί5, δσον καί ξένων εμπειρογνωμόνων, θά 

δημιουργήση τό κατάλληλον όργανον διά τήν κα

τάρτισιν ένός τοιούτου θεμελιωμένου μακροχρονίου 

οΙκονομικοί) πρσyράμματος. 

)) ·Η κατάρτισις δμως του προγράμματος τούτου 
θά aπαιτήση εiσέτι ίκανόν χρονικόν διάστημα. Δ ι ' δ 
καί tκρίθη σκόπιμον δπως, μέχρι τijς καταρτίσεως 

αύτοί5, συναχθή εν προσωρινόν πενταετές πρόγραμ

μα, τό όποίον καί θά aποτελέση, εiς τό μεταξύ χρο

νικόν διάστημα, τόν γνώμονα τών έπιδιωκτέων σκο

πών καί μέσων, εΙς τρόπον diστε νά ύπάρχη aπό του

δε σαφής κατεύθυνσις, πρός τάς έπί μέρους άρμοδίας 

ύπηρεσίας έπί του εργου, τό όποίον πρέπει νά aντι

μετωπίσουν κατά τά προσεχή tτη. Ή ί5παρξις, εστω 
καίτοί5 προσωρινοί} τούτου προγράμματος, aποτελεί 
ήδη ενα aπόκτημα, διότι, Ιδίως εlς τόν κρατικόν το

μέα, προσδιορίζεται τό μέγεθος τijς aπαιτουμένης 

προσπαθείας, πράγμα τό όποίον θά έπιτpέψη εiς 

δλας τάς ύπηρεσίας, φορείς τής κρατικής δραστηριό

τητος, νά προσανατολισθοί5ν πρός τάς έπιδιώξεις 

μιάς μακροχρονίου προσπαθείας, νά επιδιώξουν καί 
έπιτύχουν τήν κατάλληλον οργάνωσιν του εργου 

των, diστε νά aνταποκριθοί5ν εiς τάς ύποχρεώσεις τάς 

δποίας τούς έπιβάλλει τό πρόγραμμα καί πρό παντός 

νά έκτελέσουν ή νά μεριμνήσουν διά τήv έκτέλεσιν 

τών aπαιτουμένων οΙκονομικοτεχνικών μελετών δι , 

δλα τά tργα του προγράμματος, διά τά όποία δέν 

ύφίστανται ήδη τοιαί5ται μελέται. Είναι δέ γνωστόν 

δτι τό μεγαλύτερον πρόσκομμα εiς τήν ταχείαν καί 

οlκονομικήν έκτέλεσιν παντός σχεδίου, aποτελεί ή 

μή ί5παρξις τής καταλλήλου οlκονομικοτεχνικijς με

λέτης. ΕΙς πλείστας άλλωστε περιπτώσεις καί ή δυ

νατότης έξευρέσεως έξωτερικών πηγών χρηματοδο

τήσεως συγκεκριμένων σχεδίων, προσκόπτει εΙς τήν 

aνυπαρξίαν τοιαύτης μελέτης. 

)) 'Επί πλέον, ή κατάρτισις του προσωρινοί5 προ
γράμματος προσδιορίζει καί τήν τάξιν μεγέθους τών 

aπαιτουμένων κεφαλαίων, πράγμα δπερ όχι μόνον 

κατευθύνει τάς έπιδιώξεις πρός έξασφάλισιν τούτων, 

aλλά καί διέυκολύνει τήν aναζήτησίν των εΙς έξωτε
ρικάς πηγάς, ένώ συγχρόνως οίονεί δεσμεύει, διά 

τούς σκοπούς του προγράμματος, τά έξ έσωτερικών 

πηγών προερχόμενα τοιαί5τα, καί aποτρέπει τήν διά

θεσιν τούτων δι' άλλους σκοπούς, διότι καταδεικνύ

ει σαφέστερον καί τήν ζημίαν τήν όποίαv ή έθνική 

οΙκονομία ύφίσταται έκ τής μή προσφόρου χρησι

μοποιήσεως τών διαθεσίμων πόρων καί τής μή πι

στής έφαρμογής του προγράμματος. Τό προσωρινόν 

τοί5το πρόγραμμα θά aποτελέση καί τήν βάσιν τής 

περαιτέρω έργασίας διά τήν κατάρτισιν ένός πληρέ

στερον θεμελιωμένου μακροχρονίου οίκονομικοv 

προγράμματος. 

))Κατωτέρω, θά παράσχω τάς γενικάς γραμμάς τοί5 

προσωρινοί) τούτου Πενταετοvς Προγράμματος. Βα

σικοί aντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος ε{ναι 

ή σταθερά καί ταχεία aύξησις του έθνικοί5 είσοδήμα

τος καί ή μείωσις τijς ύποαπασχολήσεως καί aνεργί

ας του πληθυσμοί) τής χώρας, διότι ή λύσις τr.ίίν κοι

νωνικών καί οΙκονομικών προβλημάτων, τά όποία 

aπασχολοί5ν τόν λαόv μας, μόνον δι ' ένός έπηυξη
μένου είσοδήματος ε{ναι δυνατόν νά aντιμετωπισθή. 

))Διά τήν έπιτυχίαν τών σκοπών αύτών aπαιτείται 

ή aνάπτυξις καί έκμετάλλευσις τών φυσικών πόρων 

τής χώρας. Αί ύφιστάμεναι είς δλους τούς τομείς δυ

νατότητες είναι μεγάλαι. Διά του προγράμματος έπι

διώκεται ή iσόρροπος aνάπτυξις τijς οΙκονομίας, 
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δι ' δ καί τό βάρος τfjς προσπαθείας στηρίζεται εΙς 
τήν παράλληλον άνάπτυξιν δλων τών παραγωγικών 

τομέων αvτής. Ή γεωργία, ή βιομηχανία καί δ του

ρισμός άποτελούν τούς βασικούς τομείς εΙς τούς 

δποίους στηρίζεται ή δΧη προσπάθεια. 
»Εiς τήν γεωρyίαν ύφίστανται μεγάλα περιθώρια 

αvξήσεως τής παραγωγής καί τού άγροτικού εΙσοδή
ματος, διά τής αvξήσεως τών καλλιεργουμένων έκτά

σεων, προστασίας τού έδάφους καί τών καλλιεργει

ών, αvξήσεως τών δυνατοτήτων άρδεύσεων, άναδι
αρθρώσεως τών καλλιεργειών, άναπτύξεως βελτιωμέ

νων συγχρόνων μεθόδων γεωργικής έκμεταλλεύσεως 

καί άνυψώσεως τής έπαγγελματικής στάθμης τού 

'Έλληνος άγρότου. Ή παραγωγή δύναται νά στρα

φή βαθμιαίως πρός προϊόντα άποδίδοντα μεγαλύτε
ρον εΙσόδημα εΙς τόν άγρότην καί διά τά όποία προ

σφέρεται τό έλληνικόν lδαφος καί τό κλίμα. 'Η άνά

πτυξις τής κτηνοτροφίας καί συνεπώς τfjς παραγω

γής κτηνοτροφικών προϊόντων, έν συνδυασμφ μέ τήν 

άνάπτυξιν τής οΙκονομίας τού όρεινού πληθυσμού, 
άποτελεί μίαν τών βασικών έπιδιώξεων έντός τού 

πλαισίου τού τομέως τής γεωργίας. 

»'Η ταχεία έκβιομηχάνισις τής χώρας άποτελεί 
πρωταρχική ν έπιδίωξιν, διότι μόνον δι' αvτής θά κα

ταστή δυνατή ή άντιμετώπισις τoiJ δημογραφικού 
προβλήματος καί ή άπορρόφησις τού πλεονάζοντος 

καί άργούντος σήμερον έργατικού δυναμικού. Ή 

προσπάθεια στρέφεται κυρίως πρός τάς βιομηχανίας 

έκείνας, διά τάς δποίας ύφίστανται ήδη πρώται ϋλαι 

έν τfj χώρg, αϊτινες ή παραμένουν άνεκμετάλλευτοι ή 

έξάγονται αvτούσιαι εΙς τό έξωτερικόν, χωρίς νά 

άποδίδουν εΙς τήν έλληνικήν οlκονομίαν τά όφέλη 

έκείνα, τά όποία δύναται νά άποδώση ή έπί τόπου 

άξιοποίησις καί έκμετάλλευσίς των. 'Ιδιαιτέρα ση
μασία άποδίδεται έπίσης ε.iς τήν βιομηχανικήν άξιο

ποίησιν τής γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγω

γής. 

»'Ο τουρισμός δύναται νά άποτελέση διά τήν 

'Ελλάδα λίαν άξιόλογον πηγήν πλούτου. Τό κλίμα, 

αi φυσικαί καλλοναί καί αi άρχαιότητε.ς προσφέρον

ται διά τουριστικήν έκμετάλλευσιν, δσον εlς όλίγας 

χώρας τού κόσμου. 'Εν τούτοις, τά έκ τού τουρισμού 

εσοδα παραμένουν εΙς χαμηλόν έπίπεδον έν σχέσει 

μέ τά εσοδα τά όποία πραγματοποιούν έτεραι εvρω

παϊκαί χώρα ι. Κατά τά πρόσφατα lτη έκδηλούται lν

τονον τουριστικόν ρεύμα πρός τήν 'Ελλάδα καί εl

ναι άνάγκη νά γίνη ή κατάλληλος έκμετάλλευσις τού 

ρεύματος τούτου, ί'να μ ή, έλλείψει έπαρκούς άνταπο

κρίσεως, άνακοπή τούτο, πρός μεγίστην ζημίαν τής 

έλληνικής οΙκονομίας. 'Ο τουρισμός έξ άλλου άπα

τελεί τομέα, ό όποίος δύναται ταχέως νά άποδώση. 

;;Πρός άνάπτυξιν τών άνωτέρω κυρίων παραγωγι

κών τομέων τής οΙκονομίας, εlναι άναγκαία ή έκτέ

λεσις lργων ύποδομής, ώς είναι τά ένεργειακά καί 

συγκοινωνιακά lργα. Ή παραγωγή καί διάθεσις 

άφθόνου καί εvθηνής ήλεκτρικής ένεργείας, ή όποία 

εlναι δυνατή διά τής άξιοποιήσεως έγχωρίων πηγών 
ένεργείας (λιγνίτου, ύδατοπτώσεων), άποτελεί βασι

κήν προϋπόθεσιν δχι μόνον διά τήν άνάπτυξιν τής 

βιομηχανίας, άλλά καί διά τήν έντατικοποίησιν τής 

γεωργικής έκμεταλλεύσεως. Ή ϋπαρξις έξ άλλου 

ένός έπαρκούς καί καλής ποιότητος συγκοινωνιακού 

δικτύου εlναι άπαραίτητος διά τήν έξυπηρέτησιν τών 

άναγκών τής παραγωγής καί τήν προαγωγήν τού 

τουρισμού. 

»Oi λοιποί τομείς, κοινωνικού κυρίως χαρακτή
ρος, δέν παραμελούνται, έν τούτοις ή προσπάθεια εΙς 

αvτούς τούς τομείς προσδιορίζεται έκ τών ύφισταμέ

νων δυνατοτήτων, έν συνδυασμφ πρός τήν άνάγκην 

ταχείας άναπτύξεως τής οlκονομίας. Ai άνάγκαι βε
βαίως εlναι τεράστιαι. Ή iκανοποίησις δμως τών 

άναγκών τούτων θά εlναι δυνατόν νά βαίνη αύξουσα 

σύν τfi προόδφ τής οΙκονομίας. Μεταξύ τών τομέων 

τούτων Ιδιαιτέρα σημασία άποδίδεται εlς τόν τομέα 

τής Παιδείας, ή όποία, ένισχυομένη καί προσαρμο

ζομένη πρός τάς κατευθύνσεις τού προγράμμα~ος, θά 
άποτελέση δργανον προπαρασκευής τού άπαιτουμέ

νου διά τάς άνάγκας τής οΙκονομίας έμψύχου ύλικού. 

»Διά τού προσωρινού Πενταετούς Προγράμματος 

προσδιορίζεται εlδικώτερον ό τομεύς τής δημοσίας 

δράσεως, ήτοι αi έπενδύσεις τού Δημοσίου, τών δη

μοσίων έπιχειρήσεων ώς καί τών μείζονος σημασίας 

Ιδιωτικών τοιούτων, τάς όποίας τό Δημόσιον εlναι 

άποφασισμένον νά ένθαρρύνη καί νά βοηθήση θετι

κώς, έφ ' δσον oi ένδιαφερόμενοι Ιδιωτικοί φορείς 
παρέχουν τά έχέγγυα τής ίκανότητος πρός πραγμα

τοποίησι ν τούτων. 'Εν τούτοις, ή δραστηριότης αϋ

τη τού Δημοσίου lχει ένταχθή εlς τό εvρύτερον 

πλαί~ιον τών έξελίξεων τής έλληνικής οlκονομίας 

διά τά προσεχή πέντε ετη, ώς αύται δύνανται νά προ

βλεφθούν έπί τfj βάσει τών ύφισταμένων στοιχείων, 

τής έμπειρίας καί τών μεθόδων προγραμματισμού. 

Μόνον διά τής τοιαύτης έντάξεως εlναι δυνατόν νά 

έκτιμηθούν αι' διαμορφώσεις τής έλληνικής οΙκονο

μίας καί νά συναχθούν γενικώτερα συμπεράσματα 

έπί τών έπιτευγμάτων. 

» Τό ϋψος τών έπενδύσεων τού κρατικού τομέως 
άνέρχεται διά τό σύνολον της πενταετίας εΙς δρχ. 

34,450 έκατ. Έκ τούτων, έπενδύσεις ποσού 3 έκατ. 
άποτελούν τάς έκτιμωμένας έπενδύσεις Δήμων, Κοι

νοτήτων καί λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου. Κατά συνέπειαν αi έπενδύσεις τού Δημοσί

ου, τών δημοσίων έπιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΣΕΚ 

κ.λ.π.) καί αί Ιδιωτικαί μείζονος σημασίας υπολογί

ζονται εΙς 31,450 έκατ. δρχ. άναλυόμεναι ώς άκολού

θως κατά τομείς: 

1) Γεωργία .................................................... 7,870 
2) Βιομηχανία .......... .... .................. ...... ........ 5, 750 
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3) Τουρισμός ... . ..................... . 
4) ΔΕΗ . . ......................... . .. . 
5) Όδοί- Λιμένες- 'Αεροδρόμια .. . ... . 
6) Τηλεπικοινωνία ........ . ........... . 
7) Σιδηρόδρομοι ...................... . 
8) Μικρά κοινωφελή (πλήν γεωργικών) . . . 
9) 'Εκπαίδευσις-Πρόνοια-Δ. Διοίκησις .. . 

10) 'Ύδρευσις ......................... . 
I 1) Τεχνική βοήθεια ................... . 
12) Μελέται καί Ξρευναι ... .. ....... ... . . 

1,500 
4,550 
5,400 

810 
570 
800 

3,230 
370 
300 
300 

31,450 

»Λεπτομερεστέρα άνάλυσις τών κυριωτέρων Ξρ

γων εiς Ξκαστον τών άνωτέρω τομέων θά δοθή εiς τήν 

δημοσιότητα τήν Πέμπτην. 

>Πό σύνολον τών"επενδύσεων εν τfl χώρg (περι
λαμβανομένων καί τών άνωτέρω δημοσίων επενδύ

σεων) ύπολογίζεται διά τήν πενταετίαν, εiς 103,600 
έκατ. δρχ., fίτοι εiς ποσοστόν 20% τofi εκτιμωμένου 
άκαθαρίστου εθνικοί] προϊόντος, έναντι ποσοστοfi 

19,5%, όπερ επετεύχθη κατά τό ετος 1958, βάσει 
προσωρινών ύπολογισμών καί ποσοστοfi 18,6% τofi 
ετους 1957. 

» 'Η χρηματοδότησις τofi συνόλου τών άνωτέρω 

επενδύσεων ύπολογίζεται ότι θά καταστή δυνατή εκ 

τών κάτωθι πόρων: 

»α. 'Εκ τής iδιωτικής καί δημοσίας άποταμιεύ

σεως (περιλαμβανομένων καί μεταβιβάσεων εκ τής 

άλλοδαπής) κατά ποσόν δραχμών 80,500 έκατ. 'Ο 
ύπολογισμός τofi ποσοfi τούτου εγένετο επί τfl βάσει 

προϋπολογιζομένης αvξήσεως τής εγχωρίου άποτα

μιεύσεως εiς ποσοστόν άνερχόμενον εiς 11,8% τofi 
άκαθαρίστου εθνικοί] προϊόντος διά τό έτος 1959 μέ
χρι ποσοστοfi 13,2% διά τό έτος 1963. Ή πρόβλεψις 
αϋτη δύναται νά χαρακτηρισθή ώς μάλλον συντηρη

τική, λαμβανομένου ύπ, όψιν ότι προϊούσης τής αυ

ξήσεως τofi εiσοδήματος αvξάνεται καί ή άποταμιευ

τική ι'κανότης τής οiκονομίας. 'Ήδη μεταξύ τών 

ετών 1955 καί 1958 εσημειώθη αvξησις τών ποσο
στών τούτων άπό 9,96% εlς 11, 7%. 

»β. Λαμβανομένων ύπ' δψιν τών άνωτέρω στοι

χείων, παραμένει πρός κάλυψιν εκ πηγών τofi εξωτε

ρικοί] ποσόν δρχ. 23,100 έκατ., άντιπροσωπεfiον καί 
τό ύπολογιζόμενον έλλειμμα εκ τρεχουσών συναλ

λαγών τofi iσοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Αι' πη

γαί τofi εξωτερικοί], αί'τινες fίδη ύφίστανται η θά επι

διωχθοfiν καί αί'τινες δύνανται νά συμπληρώσουν τά 

άπαιτούμενα διά τήν χρηματοδότησιν τofi συνόλου 

-τών επενδύσεων κεφάλαια εlναι α{ άκόλουθοι: 

Είς έκατ. δολ. 
1) 'Αμερικανική βοήθεια . . . . . . . . . . . . . . 250-300 
2) Ταμείον δαν. άναπτύξεως . . . . . . . . . . . . 150-200 ·· 
3) Γερμανικόν δάνειον . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
4) 'Jταλικαί επανορθώσεις . . . . . . . . . . . . . 15 

5) Καθαρά εiσροή iδ. κεφ. . ........... . 
6) Γερμανικαί πιστώσεις ............. . 
7) Εvρωπαϊκά κεφ. ύποδομής ......... . 

100-150 
125-175 
100-150 

788-1,038 
fίτοι δραχμαί 23,600 έως 31 έκατομμύρια. 

»'Ο πίνα ξ ούτος τών πόρων τofi εξωτερικοί] περι

λαμβάνει βεβαίως καί στοιχεία τά όποία δέν εlναι 

σήμερον άπολύτως εξησφαλισμένα. 'Εν τούτοις ταD

τα άποτελοfiν καί επιδιώξεις τής κυβερνητικής πολι

τικής εν σχέσει πρός τήν εκ τofi εξωτερικου χρημα

τοδότησιν τής έλληνικής οiκονομικής άναπτύξεως. 

'Εκ τών μέχρι τουδε ενεργειών καί προσπαθειών, 

ύφίσταται αiσιόδοξος προοπτική διά τήν πραγματο

ποίησι ν τών πόρων τούτων. Έξάλλου, τινές εκ τών 

άνωτέρω άναφερομένων πόρων Ξχουν ύπολογισθή 

είς συντηρητικόν μάλλον επίπεδον, ενώ εvλόγως 

άναμένεται ότι δύνανται σημαντικώς νά αvξηθουν. 

Πέραν τούτου, κατά τήν διάρκειαν τής πενταετίας 

εlναι λίαν πιθανόν ότι θά δημιουργηθουν καί ετεραι 

δυνατότητες χρηματοδοτήσεως, α{ όποίαι θά κατα

στήσουν δυνατήν καί τήν επαύξησιν τών επενδύσε

ων. Κατά συνέπειαν ή πρόβλεψις τής χρηματοδοτή

σεως του συνόλου τών επενδύσεων δύναται νά θεωρή

ται άσφαλής. 

»Εiδικώτερον διά τήν χρηματοδότησιν του προ

γράμματος τών δημοσίων επενδύσεων (εκ δραχμών 

31,450 έκατ.), ύπολογίζονται ο{ κάτωθι πόροι: 
α) Κρατικός προϋπολογισμός, άμε-

ρικανική βοήθεια καί εσωτερικός 

- δανεισμός ... . ...... . ........... . 
β) Δάνειον γερμαν. Κυβερνήσεως ... . 
γ) Εvρωπαϊκά κεφάλαια ύποδομής ... . 
δ) Γερμανικαί πιστώσεις ........... . 
ε) Ταμείον δαν. άναπτύξεως ........ . 

στ) 'Ιταλικαί επανορθώσεις ............ . 
ζ) Δάνειον «Σόκονυ» διά διϋλιστή-

18,750 
1,430 
3,000 
2,500 
4,500 

450 

ριον............................. . . 30 
η) Συμμετοχή δημοσίων επιχειρήσεων 

(ΔΕΗ, ΟΤΕ) καί ενδιαφερομένων . . . . . . 5,640 

36,300 
»' Υφίσταται πλεόνασμα 4,850 έκατ. δραχμών, τό 

όποίον θά διατεθή διά τήν χρηματότησιν iδιωτικών 

έπενδύσεων. 

»'Η άνωτέρω δοθείσα κατά τομείς άνάλυσις του 

προγράμματος τών δημοσίων επενδύσεων δεικνύει τό 

μέγεθος τής προσπαθείας του Κράτους διά τήν άνά

πτυξιν τής έλληνικής οίκονομίας καί τήν έμφασιν ή 

όποία δίδεται εiς τήν άνάπτυξιν τών κυρίως παραγω

γικών τομέων ώς καί είς τήν εκτέλεσιν έργων ύποδο

μής, άναγκαίων διά τήν οίκονομικήν πρόοδον καί 

διά τήν δημιουργίαν συνθηκών ευνοϊκών πρός άνά

πτυξιν τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

»Είς μίαν ελευθέραν δημοκρατικήν οiκονομίαν, 
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ώς ή έλληνική, δ iδιωτικός παράγων είναι έκείνος, δ 

όποίος διά τής έπενδυτικής του προσπαθείας παίζει 

τόν σπουδαιότερον ρόλον εiς τήν άνάπτυξιν τής οi

κονομίας. Υ Αλλωστε τά 2/ 3 περίπου τοv συνόλου 
τών έν τfί χώρq έπενδύσεων προβλέπεται ότι θά προ

έλθουν έκ του iδιωτικοv τομέως, ένώ αί έπενδύσεις 

τού Δημοσίου- θά καλύψουν μόλις τό 1/ 3 αύτών. Κα
τά τήν περαιτέρω έπεξεργασίαν τού προγράμματος 

θά μελετηθούν λεπτομερέστερον τά μέτρα πολιτικής 

(κίνητρα, πιστωτική πολιτική κ.λ.π.), διά τών όποίων 

θά έπιδιωχθή δ έπηρεασμός τής iδιωτικής πρωτο

βουλίας, ίΎα κατευθύνη εiς μεγαλυτέραν έκτασιν τήν 

έπενδυτικήν της δραστηριότητα πρός τούς έπιθυμη

τούς σκοπούς, ητοι πρός τούς άμέσως παραγωγικούς 

τομείς τής οiκονομίας. Εiδικωτέρα έπιδίωξις θά είναι 

ή διοχέτευσις του μεγίστου δυνατού δγκου iδιωτικών 

κεφαλαίων εiς βιομηχανικάς έπενδύσεις, δεδομένου 

ότι εiς τόν τομέα τούτον κατ ' άνάγκην ή δραστηριό

της τού Κράτους περιορίζεται μόνον εiς βασικά βιο

μηχανικά έργα, τά όποία, ύπό τάς κρατούσας έν • Ελ
λάδι συνθήκας, είναι δυσχερές νά άναλάβη ή iδιωτι

κή πρωτοβουλία. 

»·Η έφαρμογή τού άνωτέρου προγράμματος καί ή 

διαμόρφωσις τών οiκονομικών έξελίξεων, συμφώνως 

πρός τάς προβλέψεις καί έπιδιώξεις τού προσωρινού 

τούτου προγράμματος, ύπολογίζεται ότι θά έχουν ώς 

άποτέλεσμα τήν έντός τής πενταετίας αϋξησιν τού 

έθνικοv είσοδήματος κατά 33%, μέ ρυθμόν έτησίας 
αύξήσεως 6%. ·Η πρόβλεψις αϋτη άποτελεί μίαν ρε

αλιστική ν έκτίμησιν. Λαμβανομένης ύπ' δ ψι ν τής έν 

τφ μεταξύ αύξήσεως τού πληθυσμού, ύπολογίζεται 

ότι τό κατά κεφαλήν είσόδημα είς τό τέλος τής πεν

ταετίας θά άνέρχεται είς 370 δολλάρια. • Η aύξησις 
αϋτη τού κατά Κεφαλήν είσοδήματος παρέχει καί τό 

μέτρον άνόδου του βιοτικού έπιπέδου τού έλληνικοv 

λαού. Σημειωτέον ότι, παρά τήν πρόβλεψιν αύξήσε

ως τών άποταμιεύσεων πρός χρηματοδότησιν τών 

έπενδύσεων προβλέπεται έπίσης σημαντική aύξησις 

τής ίδιωτικής καταναλώσεως, ητις καί άvτικατοπτρί

ζει τήν βελτίωσιν τών βιοτικών συνθηκών. 

»·Υπολογίζεται ότι είς τό ίσοζύγιον τών έξωτερι

κών πληρωμών τής χώρας θά έπέλθη όργανική βελ

τίωσις τής τάξεως τών 290 έκατ. δολλαρίων έτησίως. 
'Εν τούτοις τούτο δέν σημαίνει ότι τό ίσοζύγιον τών 

έξωτερικών πληρωμών θά παύση νά είναι έλλειμμα

τικόν, πρώτον μέν διότι μέρος τής συναλλαγματικής 

βελτιώσεως θά άντισταθμισθή άπό ηύξημένας είσα

γωγάς πρώτων ύλών η έτέρων άγαθών, αί όποίαι θά 

είναι ή συνέπεια τής αύξήσεως τών είσοδημάτων έν 

τfί χώρq. 

»Δεύτερον, διότι θά ύφίσταται καί μετά τήν πεν

ταετίαν ή άνάγκη ηύξημένων έπενδύσεων πρός διατή

ρησιν τού ρυθμού αύξήσεως τοv εiσοδήματος, αί 

δποίαι δέν θά είναι δυνατόν νά χρηματοδοτηθούν έξ 

όλοκλήρου έξ έγχωρίων πηγών καί κατά συνέπειαν 

θά παρίσταται άνάγκη προσφυγής είς πηγάς τού έξω

τερικοv, έστω καί εiς μικροτέραν έκτα σι ν. , Εξ aλλου 
τό ίσοζύγιον τών πληρωμών θά βαρύνεται μέ τήν 

άποπληρωμήν τών πιστώσεων καί δανείων του έξω

τερικοv, τών χρησιμοποιηθησομένων διά τήν πρα

γματοποίησιν του προγράμματος. 

»Ή έπιτευχθησομένη πρόοδος θά έπιτρέψη τήν 

aνευ κινδύνων διά τό iσοζύγιον έξωτερικών πληρω

μών πραγματοποίησι ν ένός εύρυτέρου προγράμματος 

άναπτύξεως τής έλληνικής οίκονομίας, ένώ συγχρό

νως θά καθιστii ταύτην ίκανήν νά άντιμετωπίζη είς 

αύξανομένην έκτασιν διά τών ίδίων της πόρων τήν 

χρηματοδότησιν έπενδύσεων πρός διατήρησιν ύψη

λοv βαθμού προόδου μέχρις ότου καταστij αύτοδύ

ναμος καί άνεξάρτητος έξωτερικής βοηθείας. 

>>τέλος, σημαντική βελτίωσις άναμένεται είς τάς 

συνθήκας άπασχολήσεως του έλληνικοv πληθυσμού. 

Προβλέπεται ή δημιουργία νέων εύκαιριών άπασχο

λήσεως διά 384.000 πρόσωπα, , οϋτως ά5στε άφ' ένός 

μέν νά άπορροφηθή πλήρως ή ηύξημένη προσφορά 

έργατικών χειρών εκ τής φυσιολογικής καθαρiiς αύ
ξήσεως του έργατικοv δυναμικού, ύπολογιζομένης 

είς 262.000 πρόσωπα, άφ' έτέρου δέ νά άπασχολη

θοvν πλήρως 122.000 πρόσωπα άνέργων καί ύποαπα
σχολουμένων. 

» ·Εκ τών άναμενομένων άποτελεσμάτων καθί
σταται σαφές ότι διά τής έφαρμογής τοv προγράμμα

τος αύτοv, ή έλληνική οίκονομία θά πραγματοποιή

ση μέγα άλμα προόδου καί δ έλληνικός λαός θά κα

τακτήση ενα σημαντικώς άνώτερον έπίπεδον διαβι

ώσεως. 'Όταν τό κατά κεφαλήν είσόδημα τοv "Ελ

ληνος θά έχη φθάσει η καί ύπερβή τά 370 δολλάρια, 
ή έλληνική οίκονομία θα παύση νά άποτελή ύπανά

πτυκτον οίκονομίαν καί τό αί'σθημα τής άσφαλείας 

θά έχη άντικαταστήσει τό αί'σθημα τής άβεβαιότη

τος τό δ ποίον άνέκαθεν έκυριάρχει είς τήν οίκονομι

κήν μας ζωήν. Συγχρόνως, ή έλληνική οίκονομία θά 

έχη άποκτήσει μεγαλυτέραν ίκανότητα, όπως συμβά

λη εύρύτερον είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν αύτής. 

»Εlναι άνάγκη νά καταστij συνείδησις εiς δλό

κληρον τόν έλληνικόν λαόν ότι ή προσπάθεια αϋτη 

θά ε{ ναι άποφασιστικijς σημασίας διά τό μέλλον του 

έθνους καί πρέπει έπίσης νά κατανοηθή δτι εiς τήν 

ίστορίαν τής νεωτέρας Έλλάδος διά πρώτην φοράν 

άναλαβάνεται προσπάθεια τοιαύτης έκτάσεως καί 

σημασίας, έδραιουμένη έπί προϋποθέσεων, αfτινες 

έγγυώνται τήν έπιτυχίαν αύτής. ·Η έπιτυχία όμως 
τijς προσπαθείας αύτής δέν έξαρτiiται μόνον άπό τήν 

Κυβέρνησιν. 'Εξαρτάται, κατά μέγα μέρος, άπό τήν 

πρωτοβουλίαν αύτοv τούτου του λαού. 

» 'Εάν θέλωμεν νά συνδυάσωμεν τό έλεύθερον 
πολίτευμα τής χώρας μέ τήν άνάπτυξιν τής οίκονο

μίας μας, όφείλομεν γά άποδείξωμεν ότι εί'μεθα aξ ιοι 
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του ελευθέρου αύτου πολιτεύματος. Καί διά νά τό 

άποδείξωμεν όφείλομεν, εκείνο τό όποίον είς άλλας 

χώρας επιτυγχάνεται διά τής καταπιέσεως καί τής 

βίας, νά τό πραyματοποιήσωμεν αύτοβούλως, επιδει

κνύοντες πειθαρχίαν, άλληλεyyύην καί πρό παντός 

· προσήλωσιν εlς τό κοινωνικόν συμφέρον. 
>>Υέλος, δέ κρίνω άσκοπον νά τονίσω εlς τόν έλ

ληνικόν λαόν δτι είς πάσαν δημιουρyικήν προσπά

θειαν άποφασιστικόν κίνητρον είναι ή πίστις καί ή 

αίσιοδοξία. Ή συνήθειά μας νά μή εκτιμώμεν καί 

συνειδητοποιουμει; τάς προόδους τάς όποίας επιτυy

χάνομεν καί νά μεμψιμοιρουμεν συνεχώς δι' δσα δέν 

επετεύχθησαν άλλά καί δι , εκείνα τά όποία επετεύ
χθησαν, άποτελεί άρνητικόν στοιχείον άνασταλ τι

κόν τής δραστηριότητος του /Jθνους. Πρέπει συνε

πώς νά άντιδράσωμεν κατά τής νοοτροπίας αύτή ς καί 

νά άναλάβωμεν τήν προσπάθεια ν είς τήν όποίαν σaς 

καλώ μέ πίστιν καί αίσιοδοξίαν εlς τό μέλλον». 

Σέ σχόλιο τfjς «Καθημερινfjς)) γιά τό πρόγραμμα 

άναφέρονταν τά έξfjς: 

'Η aνάγκη ένός πολυετοίίς προγράμματος οiκονομικής 

αναπτύξεως τής 'Ελλάδος εΙ χε κα_ταστή aπό μακροίί συ

νείδησις όχι μόνον τών άρμοδίων παραγόντων, άλλά καί 

τής δημοσίας γνώμης. Παρά τοίίτο, επί πολλά ετη τό πρό

βλημα τής οiκονομικής άναπτύξεως aντιμετωπίζετο μέ 

σπασμωδικά μέτρα τά όποία ή εμενον aσυμπλήρωτα ή, καί 

εκτελούμενα, δέν άπέδιδον αναλόγως μέ τάς καταβληθεί

σας δι, αuτό δα πάνας , διότι δέν είχον ενταχθή εiς ενα γε

νικώτερον σύστημα εκμεταλλεύσεως ή βελτιώσεως τής 

άποδόσεως τών πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας. 

Προχθές ό κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ό.νεκοίνωσε τάς 

γενικάς γραμμάς καί τούς βασικούς ύπολογισμούς τής 
χρηματοδοτήσεως ένός προσωρινοίί πενταετοίίς προγράμ

ματος οiκονομικής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος . Αϋριον δέ 

θά άνακοινωθοίίν τά εργα πού θά εκτελεσθοίίν καί liλλαι 

λεπτομέρειαι. ''Ενα όριστικόν πενταετές πρόγραμμα θά 

καταρισθή εντός τοίί 1959 καί εν τφ μεταξύ τό προσωρινόν 
θά χρησιμεύη ώς πλαίσιον εκτελέσεως εργων, rοστε νά μή 

ύπάρξη aπώλεια χρόνου . Οϋτω, διά πρώτην φοράν, ή άνά

πτυξις τής οiκονομίας μας στηρίζεται επί προγράμματος 

καί διά πρώτην φοράν τίθενται σαφείς σκοποί πρός επίτευ

ξιν. 'Ο τελικός άντικειμενικός σκοπός εΙ ναι ή κατά τό 

τέλος τής πενταετίας αϋξησις τοίί κατά κεφαλήν εθνικοϋ 

είσοδήματος aπό τάς σημερινάς 8.250 δρχ . ετησίως εiς 

11.100 δρχ. Έάν τοίίτο γίνη , ό 'Έλλην θά διασπάση τό 

φράγμα τής πενίας καί ή εuημερία τοίί λαοίί μας θά κατα

στή δυνατή. 'Εν τούτοις, δέν πρέπει νά αuταπατώμεθα . 

'Ημπορεί νά βοηθοίίν ή ϋπαρξις προγράμματος, ή εξεύρε

σις μέσων χρηματοτοδήσεως καί ή διά τής παιδείας δημι

ουργία εμψύχου ύλικοίί είς τήν επίτευξιν τής ει'ιημερίας. 

Δέν άρκοίίν, δμως. Πέραν τούτων χρειάζεται νά συνειδη

τοποιήση ό 'Έλλην πολίτης δτι εχει ενώπιόν του aγώνα 

καί δτι δι' αuτόν θά άπαιτηθοίίν θυσίrιι , εκ των όποίων αί 

κυριώτεραι είναι ή περισσοτέρα εργασία καί ή διάθεσις 

παντός ύπολοίπου έκ τής εργασίας τοίί συνόλου καί τών 

ό.τόμων είς παραγωγικά εργα καί ή λιτότης τής διαβιώσε

ως. Χρειάζεται &κόμη -καί συμφωνοϋμεν εν προκειμένφ 

μέ τήν παρατήρησιν τοίί κ. πρωθυπουργοϋ- αίσιοδοξία. 

Διότι ό εuνοϊκός ψυχολογικός παράγων εiς κάθε μάχην 

εΙναι ό.παραίτητος προϋπόθεσις νίκης καί δέν πρέπει νά 

μίiς διαφεύγη, δτi τοίί λοιποίί, καί εφ ' δσον ή γενική εiρή

νη δέν θά διαταραχθή, ό έλληνικός λαός εχει νά δώση τήν 

μάχην διά τήν ει'ιημερίαν καί νά νικήση32 • 

4 MA·J·OY 1959 

'Ο Κ . Καραμανλfjς έορτάζει στούς Δελφούς τό 

Πάσχα. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, συγκροτεί εiδική σύσκε

ψη άρμοδίων γιά τόν τουρισμό καί τά δημόσια εργα, 

μέ κύριο θέμα τή διαμόρφωση τοϋ χώρου, τήν άνα

κατασκευή δύο κεντρικών όδών, τήν άνέγερση 

άναψυκτηρίου καί liλλα εργα, δαπάνης 8.000.000 
δραχμών. 

5 MA·J·OY 1959 

'Αλλεπάλληλες συσκέψεις εχει ό πρωθυπουργός 

μέ τόν άντιπρόεδρο Π. Κανελλόπουλο, τούς ύπουρ

γούς 'Εξωτερικών, Προεδρίας καί ύπηρεσιακοί>s 
παράγοντες, μέ θέμα τίς επικείμενες ελληνοτουρκι

κές συνομιλίες στήν » Αγκυρα. 

'Ο πρωθυπουργός γίνεται κατόπιν δεκτός στά 

άνάκτορα Τατοίου άπό τό βασιλέα Παϋλο, τόν όποίο 

ενημερώνει γιά τή προσεχfj επίσκεψή του στήν 

Τουρκία. 
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ΝΕΕΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

'Η επίλυση του εθνικοu θέματος δημιουργοuσε τήν άνάγκη γιά άναμόρφωση τής έλληνικής εξωτερι

κής πολιτικής. "Α ν ή προσέγγιση μέ τή Δυτική Εύρώπη άποτελοuσε ε να, στρατηγικοί) χαρακτήρα, 

στόχο τής Κυβερνήσεως, ή ίσχυροποίηση τής έλληνικής άσφάλειας, μέσω τής συσφίξεως τ&ν έλληνο

γιουγκοσλαβικ&ν καί τ&ν έλληνοτουρκικ&ν δεσμών, προοριζόταν νά διευκολύνει τήν πορεία τής χώρας 

πρός τήν ΕΟΚ. Ή προσπάθεια τής 'Αθήνας νά επιτύχει άκόμη στενότερη συνεργασία μέ τό Βελιγράδι 

θά στεφθεί, τόν 'Ιούνιο, μέ τή συνομολόγηση σειράς διμερών συμφωνιών. Ή εξομάλυνση τ&ν ελληνο
τουρκικών σχέσεων καί ή άποκατάσταση του liξονα 'Αθήνας-" Αγκυρας, θά επιβεβαιωθοuν πανηγυρικά 

τό Μάιο, μέ τήν επίσκεψη τοu Κ. Καραμανλή στή γειτονική χώρα. Οί έλληνοτουρκικές συζητήσεις θά 

καλύψουν εύρύ φάσμα θεμάτων, καί θά άποδώσουν, δπως ήταν φυσικό, ίδιαίτερη εμφαση στήν άποκατά

ση τής όμαλότητας στήν Κύπρο. Ταυτόχρονα, μείζονος σημασίας εξέλιξη θά είναι καί ή εξέταση, σέ 

διμερές επίπεδο, τ&ν ζητημάτων πού σχετίζονταν μέ τίς εκατέρωθεν μειονότητες. Τά άποτελέσματα τής 

διαδικασίας αύτής, ενσωματωμένα στήν "Εκθεση Μπίτσιου-Κουνεράλπ τοu Αύγούστου 1959, θά μποροu
σαν νά εχουν κατοχυρώσει τόν έλληνισμό τής Κωνσταντινουπόλεως καί τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, 

liν δέν είχε άκολουθήσει, λίγα χρόνια άργότερα, ή δεύτερη κυπριακή κρίση. 

Καθώς, τέλος, ή Έλλάδα θά τείνει, μετά τήν επίλυση του Κυπριακοu, νά όμαλοποιήσει τή θέση της 

ώς μέλους του δυτικοu κόσμου, καί νά κάμει τό μεγάλο βήμα γιά τήν όργανική της ενσωμάτωση στά 

πλαίσια του δυτικοευρωπαϊκοί) πολιτικοu, οίκονομικοu καί κοινωνικοί) συστήματος, θά άρχίσει νά 

εκδηλώνεται εναντίον της ίσχυρή πίεση άπό τόν άνατολικό συνασπισμό. 

6 MA·J·OY 1959 

Συνάπτεται έλληνοαμερικανική συμφωνία πού 

άφορα τήν άπό κοινου άνάπτυξη άμυντικών σχε

δίων, τήν έκπαίδευση προσωπικοί) γιά τή χρησι

μοποίηση καί τήν άμυνα εναντι τών πυρηνικών 

δπλων, τή συνεργασία στήν έκτίμηση τής δυνατό

τητας ένδεχομένων άντιπάλων νά χρησιμοποιήσουν 

πυρηνικά δπλα, καθώς καί τή μεταβίβαση στίς έλ

ληνικές ενοπλες δυνάμεις μή πυρηνικών τμημάτων 

τακτικών άτομικών δπλων (κυρίως μέσων έκτοξεύ
σεων)33. 

'Η σύναψη τής συμφωνίας αύτής εγινε γνωστή 

μόλις ενα μήνα άργότερα καί εδωσε λαβή γιά τήν 

προβολή φόβων, άπό τήν πλευρά τής άντιπολιτεύ

σεως, γιά πιθανή μυστική έγκατάσταση άμερικανι

κών πυραύλων μέσου βεληνεκοuς στή χώρα. 

7-12 MA·J·OY 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνδευόμενος άπό τόν ύ-

πουργό ·Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, πραγματοποιεί 

έπίσημη έπίσκεψη στήν Τουρκία. 

Μέσω τής έπιτυχίας τής έπισκέψεως, ή έλληνική 

Κυβέρνηση έπιδίωκε τήν άποκατάσταση τής έλλη

νοτουρκικής συνεργασίας, iδιαίτερα σημαντικής γιά 

τή χώρα τήν περίοδο του ψυχρου πολέμου, τή διεξα

γωγή συζητήσεων σχετικά μέ τήν πορεία έφαρμογής 

τών συμφωνιών γιά τήν Κύπρο, τή λήψη μέτρων γιά 

τήν έπούλωση τών τραυμάτων πού τά τελευταία χρό

νια ε{χαν δεχθεί οί χριστιανοί τής Κωνσταντινουπό

λεως καί τό Οiκουμενικό Πατριαρχείο, καί τέλος τήν 

έπίλυση άλλων διμερών διαφορών, δπως ή σχετική 

μέ τήν άλιεία. 

Τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό ύποδέχτηκε στό άε

ροδρόμιο τής" Αγκυρας δ Τοuρκος όμόλογός του, Α. 

Μεντερές, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών, Φ . Ζορλου, μέλη τής Κυβερνήσεως καί άλ

λους έπισήμους. 'Ο Κ. Καραμανλής άπηύθυνε, άπό 

τό άεροδρόμιο, τόν άκόλουθο χαιρετισμό πρός τόν 

τουρκικό λαό: 
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«Εlμαι εύτυχής, διότι δύναμαι σήμερον νά άντα

ποιφιθώ εlς τήν εύγενfj σας πρόσκλησιν δπως έπι

σκεφθώ τήν Τουρκίαν. Mov δίδεται οϋτω ή εύκαιρία 
νά έκδηλώσω τήν θέλησιν τοv έλληνικοv λαοv, δπως 

άνανεώση τήν στενήν μετά τοv τουρκικού λαοv συ

νεργασίαν. Οί φιλικοί καί συμμαχικοί δεσμοί μας 

έμπνέονται άπό ϋψιστα κοινά συμφέροντα τών δύο 

χωρών, lδίως τώρα όπότε διερχόμεθα περίοδον διε-

θνούς έντάσεως. · · 
»Δέν έχω καμμίαν άμφιβολίαν δτι, συνεχίζοντες 

τάς έπαφάς μας σήμερον μέ τό ί'διον πνεύμα, τό όποί

ο ν ένεκαινιάσαμεν έν Ζυρίχu καί Αονδίνφ, δχι μό

νον θά έκκαθαρίσωμεν τάς τυχόν ύπαρχούσας έκ τοv 

παρελθόντος έκκρεμότητας, συμφώνως καί πρός τάς 

μεταξύ ήμών lσχυούσας συνθήκας, άλλά καί θά δη
μιουργήσωμεν νέας βάσεις συνεργασίας καί κοινής 

προσπαθείας τών δύο λαών. 

»Εlμαι πεπεισμένος δτι χάρις εiς τήν καλήν θέ

λησιν, ή όποία μιiς διαπνέει, θά έπιτύχωμεν εlς δλους 

τούς τομείς έκείνο τό όποίον πιστεύω δτι έπετύχαμεν 

εiς τό κυπριακόν ζήτημα, νά μετατρέψωμεν δηλαδή 

τάς άφορμάς τυχόν διαφωνιών εlς άφετηρίαν στενωτέ

ρας καί δημιουργικωτέρας συνεργασίας. 'Εάν ή έλ

ληνοτουρκική φιλία ήτο διά τήν έποχήν, κατά τήν 

όποία ν τή ν εlχαν θεμελιώσει ό Κεμάλ ·Α τατούρκ καί 

ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος, άπλώς έπωφελής διά τούς 

δύο λαούς των, σήμερον ή μόνιμος καί στενή συνερ

γασία τfjς Τουρκίας καί τfjς 'Ελλάδος άποτελεί 

ίστορικήν άνάγκην συνυφασμένη ν δχι μόνον μέ τήν 

άσφάλειαν καί άνεξαρτησίαν τών δύο χωρών, άλλά 

καί μέ τό γενικώτερον συμφέρον τοv έλευθέρου κό

σμου καί τfjς διεθνοί5ς εiρήνης. 

» 'Εμπνεόμενος άπό αύτάς τάς σκέψεις, έπιθυμώ 
καί τώρα, πού έπάτησα τό έδαφος τfjς Τουρκίας, νά 

άπευθύνω έξ ονόματος του έλληνικοv λαοv καί τfjς 

έλληνικfjς Κυβερνήσεως τόν πλέον εlλικρινfj χαιρε

τισμόν καί πρός τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν καί τό 

φίλον καί σύμμαχον τουρκικόν έθνος;;. 

Ό Κ. Καραμανλfjς καί τά μέλη τfjς έλληνικfjς 

άποστολfjς εγιναν δεκτοί μέ θερμές εκδηλώσεις άπό 

τό πλfjθος πού ε{χε συγκεντρωθεί κατά μfjκος τfjς 

διαδρομfjς ως τόν έπίσημο ξενώνα, δπου κατέλυσαν. 

Τό ίδιο μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλfjς καί ό Ε . · Αβέ
ρωφ έγγράφηκαν στό βιβλίο του προέδρου τfjς Δη

μοκρατίας καί στή συνέχεια ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός κατέθεσε στέφανο στό μνημείο του Κεμάλ 

'Ατατούρκ. 

Τό ίδιο βράδυ, ό Α. Μεντερές παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμή του Κ. Καραμανλfj, τόν όποίο προσφώνη

σε ώς έξfjς: 

«Κύριε πρωθυπουργέ καί aγαπητέ φίλε. 'Αποτελεί 

έξαιρετικήν χαράν δι· έμέ νά καλωσορίσω έγκαρδιώτατα 

τήν ύμετέραν έξοχότητα καί τήν κ . Καραμανλή. 'Η επί-

σκεψίς σας είς Τουρκίαν μaς πληροί ίκανοποιήσεως καί 

χαρaς. 

»Εiς τήν επίσκεψιν ταύτην διαβλέπομεν λαμπράν aπό

δειξιν του πνεύματος κατανοήσεως, συνεργασίας καί 

ό.μοιβαίας εμπιστοσύνης, τό δποίον ενέπνευσε πάντοτε 

τούς λαούς μας είς τήν πορείαν τών aμοιβαίων των σχέσε

ων. Δέν δύναμαι νά &.ψήσω τήν εύκαιρίαν ταύτην νά διαφύ

γη χωρίς νά aναμνησθώ μέ χαράν τής λαμπρaς ύποδοχής, 

ής ετυχον εν τij ώραί~ σας χώρ~ κατά τήν έκεί επίσκεψίν 

μου πρό επτά ετών . Δύναμαι νά σaς διαβεβαιώσω δτι τά 

αύτά αίσθήματα είλικρινοίΊς aφοσιώσεως καί εγκαρδίου 

φιλίας εμπνέουν σήμερον τούς Τούρκους πολίτας πρός τό 

πρόσωπον τοu aρχηγοu τής Κυβερνήσεως τής φίλης καί 

γείτονος χώρας, μέ τήν δποίαν συνδεόμεθα διά διπλής 

συμμαχίας. 

»Τά δύο εθνη μας εζησαν πλ,ησίον aλλήλων επί πολ

λούς αίώνας καί εν πνεύματι εμπιστοσύνης καί καρποφό

ρου συνεργασίας. Είς τό πεδίον τών τεχνών, τής ό.ρχιτε

κτονικής ή τών επιστημών, οί δύο λαοί μας επηρεάσθησαv 

ό.μοιβαίως επί μίαν χιλιετηρίδα καί συνέβαλαν δ καθείς είς 

τόν πνευματικόν θησαυρόν τοu άλλου. ' Ως ό.ποτέλεσμα 

τούτου ανεδείχθησαν κοινοί πολιτισμοί καί τρόπος ζωής, 

τά όποία σήμερον aποτελοuν τήν aδιάφθορον βqσιν τής 

φιλίας μας. 

»Αί περίοδοι, κατά τάς δποίας ή κοινή αύτή διαβίωσις 

ύπήρξεν ήρεμος καί είρηνική κατά πολύ ύπερβαίνουν τά 

ετη συγκρούσεων καί καχυποψιών, αί δποίαι συνεσκότι

σαν τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο εθνών. Θά ήτο δπωσδήπο

τε δύσκολον νά ύποστηρίξη κανείς δτι ή ίστορία δέν εση

μείωσεν δυσκόλους καιρούς είς τάς σχέσεις μεταξύ · Ελλά
δος καί Τουρκίας. 'Αλλά τοuτο ούδέποτε εθεσεν εν κινδύ

νφ τόν aμοιβαίον σεβασμόν καί τήν εκτίμησιν πού ύπηρ

χον πάντοτε μεταξύ Τούρκων καί ·Ελλήνων. Τουναντίον, 

ό.πέληξεν είς τήν περαιτέρω ενίσχυσιν τής φιλίας, τής 

συνδεούσης τούς δύο λαούς μας. 

>>'Η διένεξις περί τήν Κύπρον, fjτις σοβαρώς εκλόνισε 

τάς ό.μοιβαίας σχέσεις μας κατά τά τελευταία ετη, aποτελεί 

aνάλογον παράδειγμα. 'Η διένεξις αύτή ό.νήκει τώρα είς 

τό πaρελθόν καί οί λαοί μας, εξελθόντες επιτυχώς έκτης 
τελευταίας ταύτης δοκιμασίας, aπέδειξαν <iπαξ ετι είς δλό

κληρον τόν κόσμον δτι ή ελληνοτουρκική φιλία είναι τό

σον ζωτική, ωστε νά δύναται νά ύπερπηδήση τά σοβαρώ

τερα έμπόδια τά όποία ήμπορεί νά συναντήση. 

»Χάρις είς τήν παράδοσιν αύτήν παλαιaς φιλίας, ύπήρ

ξαμεν ίκανοί νά επιλύσωμεν τό πρόβλημα τής Κύπρου, τό 

όποίον παρουσίαζε τόσας δυσκολίας, ωστε νά φαίνεται 

ό.νυπέρβλητον. 

>>' Επιτρέψατέ μου νά ύπογραμμίσω σχετικώς τήν σπου
δαιότητα της ύμετέρας προσωπικής συμβολής, κύριε πρω

θυπουργέ, είς τήν πραγματοποίησιν του εργου τούτου, ή 

έπιτυχία του όποίου οφείλεται ύπέρ πaν Ο.λλο είς τήν κα

λήν θέλησιν, τήν έμπνεύσασαν δλους εκείνους, οί όποίοι 

μετέσχον είς τάς εν λόγω διασκέψεις , μεταξύ τών όποίων 

έξέχουσαν θέσιν κατέχει ό διακεκριμένος ύπουργός σας 

έπί τών 'Εξωτερικών, ή Α.Ε. δ κ . 'Αβέρωφ-Τοσίτσας . 

»'Ίνα έξάρω τήν aξίαν τοu επιτευχθέντος ό.ποτελέσμα

τος, δύναμαι νά εϊπω δτι τό παρόν πείραμα , δποθενθήποτε 

όρώμενον, εχει, πράγματι, μεγίστην σημασίαν είς τήν 

ίστορίαν τών ελληνοτουρκικών σχέσεων. 'Όπως οί πα-
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ρόντες δεσμοί φιλίας μεταξύ τοϋ τουρκικοϋ καί τοϋ έλλη

νικοϋ λαοϋ επηρεάζουν τήν κατανόησιν μεταξύ τής τουρ

κικής καί τής έλληνικής κοινότητος είς τήν Κύπρον, οϋτω 

είμαι πεπεισμένος δτι στενή συνεργασία καί εμπιστοσύνη, 

παράδειγμα τής όποίας aνέφερα, θ, aποκατασταθή μεταξύ 

τών κοινοτήτων τούτων, πρaγμα τό όποίον θά ύποβοηθήση 

πάλιν τήν είς fό προσεχές μέλλον περαιτέρω aκόμη aνά

πτυξιν τών έλληνοτουρκικών σχέσεων. 

»' Αντλοϋντες τήν δύναμίν μας εκ τής συνειδητοποιή
σεως τής αiωνοβίου επαφής τής ύπαρχούσης μεταξύ τών 

δύο λαών μας καί τής aρρήκτου ελληνοτουρκικής φιλίας, 

πρέπει νά συνεχίσωμεν εργαζόμενοι μέ aποφασιστικότητα 

πρός τήν κατεύθυνσιν τής aπολύτου κατανοήσεως καί τής 

στενής συνεργασίας μεταξύ τών χωρών μας. 

)) 'Η κατεύθυνσις τής πορείας μας προητοιμάσθη aπό 
δύο μεγάλους πολιτικούς aνδρας, τόν Βενιζέλον καί τόν 

'Ατατούρκ. Καθήκον μας είναι ή όλοκλήρωσις τοϋ εργου, 

αί βάσεις τοϋ όποίου ετέθησαν μέ τόσον θάρρος καί προ
βλεπτικότητα καί αί ρίζαι τοϋ όποίου κείνται βαθέως εiς 

τήν ίστορίαν τών εθνών μας. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, διά τής βαθείας σωφροσύνης σας 

καί τής μεγάλης προβλεπτικότητός σας, Ι:δώκατε τήν aπό

δειξιν δτι εiσθε καθ, δ λα aξιος τοϋ επιφανοϋς προκατόχου 

σας. Παρακαλώ, βεβαιωθήτε, Ι:ξοχώτατε, δτι ή διαφύλαξις 

τής φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας θά 

aποτελή πάντοτε μίαν τών ίθυνουσών άρχών τής εξωτερι

κής πολιτικής τής Τουρκίας. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής σας εν Τουρκία, 

θά εχωμεν τήν δυνατότητα νά προβώμεν είς εuρείαν aν

ταλλαγήν άπόψεων /;φ' δλων τών προβλημάτων, τά όποία 

μaς aπασχολοϋν άμφοτέρους. 'Αποτελεί καθαράν πεποί

θησίν μου δτι ή είλικρινής καί πλήρης αuτή άνταλλαγή 

aπόψεων θά άπολήξη είς τή σύσφιγξιν τών πολλαπλών 

δεσμών πού ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών μας. 

»Ειλικρινώς ελπίζω δτι, οϋτω, νέα περίοδος στενής συ

νεργασίας, ή όποία σταθερώς πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ 

'Ελλάδος καί Τουρκίας είς διάφορα πεδία, θά Ι:γκαινια

σθή. Τοϋτο άσφαλώς θά όδηγήση είς άδιάλειπτον διαδι

κασίαν aπό κοινοϋ εξετάσεως καί διακανονισμοϋ τών προ

βλημάτων, τά όποία αί δύο χώραι μας θά εχουν όμοϋ νά 

aντιμετωπίσουν καί θά έτοιμασθή οϋτω ή όδός πρός στε

νωτέραν σύνδεσιν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, πρός τό 

συμφέρον οχι μόνον τών δύο λαών μας, aλλά καί όλοκλή

ρου τοϋ ελευθέρου κόσμου . 

»Θά έπεθύμουν νά μοϋ Ι:πιτραπή νά αναφέρω σχετικώς 

δτι ή προσήλωσις τών δύο χωρών μας είς τάς aρχάς τής 

διεθνοϋς συνεργασίας καί τής συλλογικής άσφαλείας, ή 

όποία εiναι aπολύτως aπαραίτητος διά τήν διασφάλισιν 

τών Ελευθεριών καί τοϋ κοινοϋ μας πολιτισμοϋ καί ή aπο

φασιστικότης των διά τήν προάσπισιν τής είρήνης καί τής 

παγκοσμίου ελευθερίας είναι γνωσταί τοίς πaσι . 

)) 'Εκφράζων fiπαξ ετι τήν πίστιν μου πρός λαμπρόν 

μέλλον τής Ι:λληνοτουρκικής φιλίας, προπίνω ύπέρ τής 

ευτυχίας καί εuημερίας τών δύο λαών μας». 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε καί &γαπητέ φίλε. Σιiς εύχαριστώ 

θερμώς διά τήν έγκάρδιον ύποδοχήν τήν δ ποίαν έπε-

φυλάξατε εiς έμέ καί τούς συνεργάτας μου, d)ς καί διά 

τούς φιλικούς σας λόγους, οί'τινες aποκτοίJν δι, ήμιiς 

τοσούτφ μείζονα aξίαν, καθόσον γνωρίζομεν δτι μέ

σω ήμών aπευθύνονται πρός τήν 'Ελλάδα, φίλη ν καί 

σύμμαχον τής Τουρκίας. 

» 'Αφ' ή ς ύπό τοίJ Κεμάλ 'Α τατούρκ καί τοίJ 

'Ελευθερίου Βενιζέλου έτέθησαν αί βάσις τής έλλη

νοτουρκικής φιλίας, αί διεθνείς έξελίξεις aπέδειξαν 

δτι aποτελεί ίστορικήν &νάγκην ή μεταξύ τών δύο 

χωρών μας συνεργασία. Τά aμοιβαία συμφέροντα 

τών δύο λαών μας, τά τής ύπερασπίσεως τοίJ έλευθέ

ρου κόσμου καί τής εiρήνης, πρός τήv δποίαν αί 

χώραι μας εύρίσκονται στερρώς προσηλωμέναι, κα

θιστοίJν τήν έλληνοτουρκικήν φιλία ν ούσιώδη παρά

γοντα διεθνοίJς γαλήνης καί σταθερότητος. 

»Είναι &ληθές δτι ή έκ τοίJ ΚυπριακοίJ κρίσις 

ύπijρξεν σκληρά δοκιμασία διά τάς έλληνοτουρκι

κάς σχέσεις. Ή έπιτευχθείσα δμως λύσις &πέδειξεν 

δτι ή δημιουργική πολιτική τής έλληνοτ(Jυρκικής 

συνεργασίας ήτο iσχυροτέρα aπό τήν δοκιμασίαν. 

~'Όσοι λαοί δέν εiναι δέσμιοι τής ίστορίας, &λλά 

έχουν τήν δύναμιν νά δημιουργοίJν ίστορίαν, rνωρί

ζουν νά ένθυμοίJνται, &λλά καί νά λησμονοίJν. Αη

σμονοvν τά aρνητικά στοιχεία τοίJ παρελθόντος καί 
ένθυμοίJνται δ, τι ε{ναι χρήσιμο ν διά τήν οiκοδόμη

σιν καλυτέρου μέλλοντος. 

»'Η έπίσκεψίς μου ifχει aκριβώς τόν σκοπόν νά 

σημειώση τό τέρμα τής δοκιμασίας, τήν δποίαν ύπέ

στη ή έλληνοτουρκική φιλία καί νά γίνη aπαρχή 

νέας έκκινήσεως. Διά νά ε[μεθα εiλικρινείς aπέναντι 

τής ίστορίας, πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι τό μέγα 

έργον, δπερ εlχεν δραματισθή δ Ά τατούρκ καί δ 

Βενιζέλος, δέν έτελειώθη. Εiς ήμιiς έναπόκειται νά 

τό δλοκληρώσωμεν. Ό χρόνος, δ δποίος έκτοτε δι

έρρευσεν, aπέδειξεν δτι δέν ε[ναι δυνατή διάφορος 

πολιτική. Τά συμφέροντά μας ε[ναι &λληλένδετα, ή 

έθνική μας ζωή διέπεται aπό τούς ίδίους ίστορικούς 

νόμους, α{ διεθνείς ύποχρεώσεις μας μιiς έχουν έντά

ξει εiς τούς iδίους Ιδεολογικούς συνασπισμούς. 

'Υπεράνω τών Ιδιαιτέρων έπιδιώξεων καί τών aν

θρωπίνων θελήσεων ifχει διαμορφωθή μία ίστορική 

&νάγκη, ή δποία μιiς ύπαγορεύει νά παραμείνωμεν 

ήνωμένοι καί νά σ~αθεροποιήσωμεν τούς δεσμούς 
μας μέ εiλικρίνειαν καί &μοιβαίαν κατανόησιν. 

»Θεωρώ εύοίωνον τό γεγονός δτι ή ανασύνδεσις 

τής έλληνοτουρκικής φιλίας προήλθεν aπό τήν &πό

δοσιν τής έλευθερίας εiς τόν κυπριακόν λαόν. Εiς 

τήν Ζυρίχην καί τό Αονδίνον, μέ τήν &νεκτίμητον 

βοήθειαν τής ύμετέρας έξοχότητος καί τοίJ κ. Ζορ

λοίJ, έπετελέσαμεν ι'στορικόν έργον, διά τοίJ δποίου 

έδημιουργήθη τό aνεξάρτητον Κράτος τής Κύπρου. 

Τό θέμα τής Κύπρου έπαυσε πλέον νά μιiς χωρίζη. 

'Αντιθέτως, ή νέα δημοκρατία, μέ τήν δ ποίαν θά μιiς 

συνδέσουν καί δεσμοί συμμαχίας θά aποτελέση ενα 
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έπί πλέον συνδετικόν ιφίιων μεταξύ Έλλάδος καί 

Τουρκίας. 

»'Η γόνιμος καί σταθερά συνεργασία μεταξύ 

Έλλάδος καί Τουρκίας ύπαγορεύεται aπό τήν συ

ναίσθησιν τών κοινών συμφερόντων. Κοινή είναι ή 

aπόφασίς μας νά συνεργασθώμεν μέ τόν δυτικόν κό

σμον διά τήν ύπεράσπισιν τών aρχών, εiς τάς όποίας 

πιστεύομεν. Κοινή, έπίσης, είναι ή έπιδίωξίς μας 

δπως διαφυλάξωμεν τήν εiρήνην τής Βαλκανικής, 

εργον εiς τό όποίο ν διευκολυνόμεθα καί έκ τών aρί

στων σχέσεων τάς όποίας εχομεν μετά τής Γιουγ

κοσλαβίας. Οϋτω, τά πάντα ένώνουν καί ούδέν χωρί

ζει τούς δύο λαούς μας. Δέν ύπάρχουν μεταξύ ήμών 

βασικαί διαφοραί καί διεκδικήσεις, ίκανά νά κλονί

σουν τάς σχέσεις μας. Ώρισμένα προβλήματα, τά 

όποία παρέμειναν έκκρεμή κατά τά τελευταία ετη 

πρέπει νά ρυθμισθούν έν πvεύματι φιλικής συνεργα

σίας καί έπί ττJ βάσει τών ύφισταμένων συνθηκών. 

»Μέ τήν aνωτέρω εύοίωνον προοπτική ν ή 'Ελλάς 

καί ή Τουρκία καλούνται νά συνεχίσουν τάς προ

σπαθείας των καί νά μετουσιώσουν εiς tργα καί πρά

ξεις τάς κοινάς έπιδιώξεις των, τόσον πρός τό συμφέ

ρον τών δύο λαών, δσον καί πρός τό συμφέρον τής 

διεθνούς κοινότητος. 

»Δέν δύναμαι νά τελειώσω τήν προσφώνησιν ταύ

τη ν χωρίς νά έκφράσω πρός τήν ύμετέραν έξοχότητα 

τόν βαθύν θαυμασμόν μου διά τό δημιουργικόν ερ

γον, τό όποίο ν έπιτελείται εiς τάς χώρας σας ύπό τήν 

πεφωτισμένην ήγεσίαν σας καί τό όποίο ν γίνεται aν

τιληπτόν aμέσως aκόμη καί εiς νεοαφιχθέντα έπισκέ

πτην ώς έγώ. Είμαι βέβαιος δτι ύπό ήγέτην ώς ύμείς, 

ό τουρκικός λαός θά συνεχίση τήν πορείαν του έπί 

τής όδού τής προόδου. 

»Μέ τάς σκέψεις αύτάς ύψώ τό ποτήριον ύπέρ τής 

εύημερίας τού τουρκικου λαού». 

Οί έλληνοτουρ~ςικές συνομιλίες πραγματοποιή

θηκαν μεταξύ 7 καί 9 Μαίου καί χαρακτηρίστηκαν, 
σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις των δύο πρωθυπουργων, 

άπό τήν «έκατέρωθεν εντονον προσπάθειαν αναθερ

μάνσεως των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρων)), κα

θώς καί άπό τή διαπίστωση, σύμφωνα μέ σχετικό 

σημείωμα, «δτι κοινοί κίνδυνοι περιβάλλουν τάς δύο 

χώρας και δτι ή συνεργασία των είναι aπαραίτητος 

χάριν τής {δικής των έπιβιώσεως καί τής γενικωτέ

ρας ειρήνης)). Οί δύο πλευρές συμφώνησαν νά συν

εργαστοϋν γιά τήν έφαρμογή των πρόσφατων συμ

φωνιων γιά τήν Κύπρο καί γιά τήν όμαλή άνάπτυξη 

τοϋ νησιοϋ. Συγκροτήθηκε, έπίσης, διμερής 'Επι

τροπή, στήν όποία τελικά μετείχαν άπό έλληνικής 

πλευρίiς ό Δ. Μπίτσιος καί άπό τουρκικής ό Ζ. Κου

νεράλπ, ή όποία έπιφορτιζόταν μέ τήν άποστολή νά 

έξετάσει τήν κατάσταση τής χριστιανικής μειονότη

τας τής Πόλεως καί τοϋ Οiκουμενικοϋ Πατριαρχεί-

ου, τήν κατάσταση τής μουσουλμανικής μειονότη

τας τής Δυτικής Θράκης, καθώς καί τά θέματα πού 

σχετίζονταν μέ τά δικαιώματα άλιείας στό άνατολικό 

Αιγαίο. 

Κατά τίς συζητήσεις, οί 'Έλληνες ίθύνοντες εθε

σαν μέ έπιμονή τά προβλήματά πού aντιμετώπιζαν οί 

χριστιανοί τής Τουρκίας, λόγω των προσφάτων διώ

ξεων, καί ύπογράμμισαν τήν άνάγκη νά έπιτραπεί 

στόν Οικουμενικό Πατριάρχη ή έλεύθερη διακίνηση 

στό έξωτερικό καί ή aπρόσκοπτη άσκηση τής ήγε

σίας τοϋ 'Ορθόδοξου Χριστιανισμοϋ. Τέθηκε, έπί

σης, άπό τόν Ε. 'Αβέρωφ, τό θέμα τής βαριίiς φορο

λογήσεως των aποζημιώσεων πού δίνονταν στούς 

χριστιανούς τής Πόλεως γιά τίς ζημιές πού ύπέστη

σαν κατά τά γεγονότα τοϋ Σεπτεμβρίου 1955. 'Από 
τήν πλευρά τους, οί Τοϋρκοι πολιτικοί εθεσαν έλάσ

σονος σημασίας ζητήματα γιά τή μουσουλμανική 

μειονότητα τής Δ. Θράκης καί ζήτησαν νά δεχτεί ή 

'Ελλάδα τήν aντικατάσταση τοϋ δ ρου <<μουσουλμα

νική)) μέ τόν δρο «τουρκική μειονοτης)). "Αφησαν 
έπίσης νά διαφανεί ή διάθεσή τους νά αύξήσουν τήν 

έπιρροή τους μεταξύ των Πομάκων τής Δ. Θράκης 

άλλωστε, ή άλλαγή όνομασίας τής μειονότητας δέν 

ήταν άσχετη καί μέ αύτό. 'Ο 'Κ. Καραμανλής καί ό 
Ε. 'Αβέρωφ κράτησαν στάση έπιφυλακτική ώς πρός 

τά τουρκικά αιτήματα, πολύ περισσότερο καθώς ή 

άλλαγή όνομασίας των μειονοτήτων aφοροϋσε εύ

θεία άναθεώρηση τής Συνθήκης τής Λωζάννης, τής 

βάσεως δηλαδή τοϋ ύφιστάμενου νομικοϋ πλαισίου 

στίς σχέσεις των δύο χωρων. 'Ο Κ. Καραμανλής, 

ιδιαίτερα, σημείωσε δτι οί μουσουλμάνοι τής Δ. Θρά

κης τόν ύποστήριζαν καί έκλογικά, ένω αύτοί τής 

Ρόδου είχαν aπαντήσει άρνητικά σέ έρώτημα πού 

τούς εθεσε, κατά τήν τελευταία έπίσκεψή του στό 

νησί, άν είχαν παράπονα άπό τή συμπεριφορά των 

έλληνικων άρχων. 'Οπωσδήποτε, τά ζητήματα των 

μειονοτήτων προβλεπόταν νά aποτελέσουν aντικεί

μενο έξονυχιστικής μελέτης aπό τήν ύπό σύσταση 

έπιτροπή Μπίτσιου-Κουνεράλπ34 • 

Ταυτόχρονα, οί 'Έλληνες διπλωμάτες, έκτελών

τας έντολές τοϋ Κ. Καραμανλή, εθεσαν όρισμένα 

έπιπρόσθετα θέματα, πού άφοροϋσαν βελτίωση τής 

συμφωνημένης Βασικής Δομής τοϋ πολιτεύματος 

τής Κύπρου: άπάλειψη τής προβλέψεως πού άπαιτοϋ

σε χωριστές πλειοψηφίες, έλληνοκυπριακή καί 

τουρκοκυπριακή, γιά τήν εγκριση των φορολογικων 

νομοσχεδίων· πρόσθεση διατάξεως πού νά έπιτρέπει 

τήν αύξομείωση τοϋ κυπριακοϋ στρατοϋ μέ κοινή 

άπόφαση τοϋ προέδρου καί τοϋ aντιπροέδρου· προ

σθήκη προβλέψεως δτι τό βέτο των δύο άνωτάτων 

πολιτειακων παραγόντων, ώς πρός τό διορισμό καί 

προαγωγή των στρατωτικων, θά περιοριστεί μόνο 

στά άνώτατα κλιμάκια τής ίεραρχίας καί σύναψη 

συμφωνίας γιά λελογισμένη χρήση τής διατάξεως 
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πού επέτρεπε τή χρηματοδότηση κοινοτικών εργων 

από τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Οί Τοϋρκοι, πρά

γματι, δέχτηκαν τίς τρείς τελευταίες έλληνικές προ

τάσεις, όχι όμως καί αύτή πού αφοροϋσε τά φορολο

γικά νομοσχέδια3s. 

Ήταν, αναμφίβολα, μία προσπάθεια τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως νά αναθεωρήσει μερικά τή συμ

φωνία τής Ζυρίχης πρός όφελος τών 'Ελληνοκυπρί

ων. 'Η απόπειρα δέν ήταν άσχετη καί μέ τήν προβο

λή, από τό Μακάριο, επιφυλάξεων εναντι δρισμένων 

διατάξεων τών συμφωνιών, κατά τή Συνδιάσκεψη τοϋ 

Λονδίνου. Τότε, ή έλληνική Κυβέρνηση είχε κάμει 

σαφές ότι οί συμφωνίες επρεπε νά ύπογραφοϋν ώς 

είχαν, πολύ περισσότερο αφοϋ δ 'Αρχιεπίσκοπος τίς 

είχε τρείς φορές αποδεχτεί, καί νά επιδιωχτεί αργό

τερα ή μερική τους βελτίωση, όταν θά είχε πλέον 

εtρηνεύσει τό νησί. 

'Ιδιαίτερης αξίας γιά τήν κατανόηση σημα

ντικών πτυχών τής ' έλληνικής εξωτερικής πολιτι

κής είναι τό ακόλουθο πρακτικό τής 8ης ΜαΊου, πού 

περιγράφει τή συζήτηση γιά τή διεθνή κατάστα

ση στήν 'Ανατολική Μεσόγειο καί τή Μέση 'Ανα

τολή: 

«Μετέσχον άπό έλληνικi'jς πλευράς δ προέδρος τi'jς 

Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλi'jς καί δ ύπουργός επί τών 

'Εξωτερικών κ. Εύαγγ. · Αβέρωφ-Τοσίτσας, συνοδευόμε
νοι ύπό τών πρέσβεων κ.κ. Γ. Πεσμαζόγλου, Α. Μάτσα καί 

Φ. Καβαλιεράτου. 

))Μετέσχον άπό τουρκικi'jς πλευράς, δ πρωθυπουργός κ. 

Α. Μεντερές καί δ ύπουργός επί τών 'Εξωτερικών, κ . Φ. 

Ζορλοϋ, συνοδευόμενοι ύπό τοϋ γενικοϋ γραμματέως τοϋ 

ύπουργείου τών 'Εξωτερικών Μ. 'Εσεμπέλ, τοϋ εν 'Αθή

ναις πρέσβεως Ν. Βεργκίν καί τοϋ συμβούλου πρεσβείας Β. 

Χαλέφογλου. 

))Κ. Καραμανλi'jς: Ή έλληνοτουρκική συνεργασία 

άπα τελεί ίστορικήν άνάγκην. 'Αμφότερα ι αί Κυβερνήσεις 

μας θά πρέπει νά διανείμουν είς τούς πολίτας των έναν 

χάρτην τής γεωγραφικής περιοχής έν τr'ί όποίf! κείνται αί 

δύο χώραι μας. Θά άντιληφθοίίν τότε δτι αύται άποτελοίίν 

μικράν νησίδα περιβαλλομένην ύπό άπεράvτου σλαβο

κομμουνιστικής θαλάσσης. Τήν νησίδα αύτήν Πρέπει, 

λοιπόν, ένωνόμενοι νά τήν ύπερασπίσωμεν. 'Επί πλέον αί 

χώραι μας διατελοίίν εΙσέτι ύπό άνάπτυξιν καί πρέπει καί 

εlς τό πεδίον τοίίτο νά καταβάλωμεν κοινήν προσπάθειαν 

πρός άνάπτυξιν τών οiκονομιών μας. Ταίίτα άποτελοίίν τάς 

πολιτικάς μου κατευθύνσεις ώς καί τό αίσθημα τοίί λαοίί 

μας. 'Επιθυμώ νά σίiς εύχαριστήσω καί νά σίiς συγχαρώ 

διά τήν πρωτοβουλίαν πού έλάβατε νά μέ προσκαλέσετε 

έδώ. Πιστεύω δτι αί συνομιλίαι τάς όποίας θά έχωμεν θά 

άπα τελέσουν μίαν νέαν άφετηρίαν εlς τάς σχέσεις τών δύο 

χωρών μας, καί πρός τόν σκοπόν τοίίτον θά καταβάλω κάθε 

δυνατήν προσπάθειαν. 

»Κατά τάς συνομιλίας μας ταύτας θά πρέπει νά έξετά

σωμεν, έκ παραλλήλου πρός τά γενικώτερα θέματα, ώς πα

ραδείγματος χάριν τήν Μέσην Άνατολήν, τά Βαλκάνια, 

καί λοιπά, καί άλλα θέματα ένδιαφέροντα άποκλειστικώς 

τάς δύο χώρας μας, ώς τό Κυπριακό ν, τό θέμα τών μειονοτή

των κ.λ. π. 

)) v[σως τά θέματα ταίίτα, ώς παραδείγματος χάριν τό 
μειονοτικόν, νά άποτελοίίν άπλάς λεπτομερείας συγκρινό

μενα πρός τήν σοβαρότητα τής λοιπής μας έργασίας. Έν 

τούτοις τά λεπτομερειακά αύτά θέματα δημιουργοίίν άντι

δράσεις παρά τr'ί κοινΌ γνώμrι καί τφ λαφ έκάστης χώρας. 

Θά ήτα συνεπώς σκόπιμον δπως τά έξετάσωμεν ούχί ώς 

έλληνική καί τουρκική Κυβέρνησις, άλλά ώς ένδιαφερό

μενα μέρη, άλλά μίiλλον μέ τήν ψυχραιμίαν καί άντικειμε

νικότητα διαιτητών. 

))Α . Μεντερές: 'Επιθυμώ νά σiiς εκφράσω αίσθήματα 

εύγνωμοσύνης δι' δσα εύηρεστήθητε νά είπi'jτε πρό όλί

γου. 'Εάν επρόκειτο έγώ νά κάμω τήν εναρκτήριον δμιλίαν 

θά ελεγα άκριβώς τά ίδια. ' Η φιλία καί ή συνεργασία δέν 

πρέπει νά εκδηλώνωνται μόνον μέ λέξεις άλλά πρέπει νά 

άποδίδουν ούσιώδη άποτελέσματα. Είμεθα εύτυχείς πού 

σiiς προσεκαλέσαμεν εδω καί άντιλαμβανόμεθα πλήρως 

τήν χρησιμότητα τi'jς παρουσίας σας ενταϋθα. Είμαι πε

πεισμένος δτι αί συνομιλίαι μας θά άπολήξουν είς καρπο

φόρα άποτελέσματα καί δτι δταν θά τάς περατώσωμεν θά 

εχωμεν προχωρήσει είς ούσιώδη καί σταθερά βήματα τό

σον πρός ύμετέραν δσον ήμετέραν ίκανοποίησιν. 

))Κ. Καραμανλi'jς: Συμμαχία ΝΑΤΟ. 'Επιθυμώ νά άρχί

σω τήν άνασκόπησίν μας μέ τήν έξέτασιν τής Βορειοατ

λαντικής Συμμαχίας. VΕχω νά παρατηρήσω εlς τήν Συμμα

χίαν ταύτην μίαν έλλειψιν ένότητος. Πρέπει διά παντός 

τρόπου νά ένθαρρύνωμεν μίαν προσπάθειαν πρός περισσο

τέραν ένότητα. · 1f Σοβιετική "Ενωσις έπωφελείται τής 

έλλείψεως ταύτης ένότητος διά νά δημιουργήση άτμό

σφαιραν εύνοϊκήν διά τάς έπιδιώξεις της. Δέν ε{ναι άνάγκη 

νά εΙσέλθω εiς λεπτομερείας, άρκεί μόνον νά άναφέρω τήν 

γνωστή ν στάσι ν τών σκανδιναβικών μελών τής Συμμαχίας, 

τήν προσπάθειαν τής Μ. Βρετανίας δπως συγιφατήση τήν 

πρωτεύουσαν αύτής θέσιν, κ.d. Πρέπει δμως νά έξηγήσω 

τήν κατάστασιν καί άναζητήσω μέτρα πρός ένίσχυσιν τοίί 

ΝΑ ΤΟ. 

»Βαλκανικόν Σύμφωνον. · Εθίξαμεν τό θέμα τοίίτο κα
τά τάς έν Ρόδφ συναντήσεις μας μετά τοίί στρατάρχου 

τίτο καί μίiς εlπεν δτι πρός τό παρόν δέν δύναται νά έκδη

λωθή ούτε ύπέρ ούτε κατά τοίί Βαλκανικοίί Συμφώνου. Μίiς 

έξήγησεν δτι μόλις εlχεν περατώσει περιοδείαν εlς ούδετέ

ρας χώρας, καί δ τι τοίί ή το συνεπώς άδύνατον τήν στιγμήν 

ταύτην νά ταχθή ύπέρ τοίί Συμφώνου καί νά φανή οίJτω 

έντασσόμενος εiς μίαν τών παρατάξεων. τφ είπομεν τότε 

δτι θά πρέπει είτε νά καταγγείλωμεν τό Σύμφωνον είτε νά 

είJρωμεν τρόπον νά τό κινήσωμεν. Άπήντησεν -δ τίτο

δτι δέν δύναται νά συμφωνήση πρός ούδεμίαν έκ τών λύ

σεων τούτων καί έπρότεινεν τρίτην τοιαύτην, δηλαδή νά 

τό άφήσωμεν ώς έχει, δηλαδή νά ναρκώσει. τ φ άπηντήσα

μεν δτι ή λύσις αίJτη πρέπει νά τύχη τής έγκρίσεως τών 

Τούρκων. 

ιιΕ{μαι τής γνώμης δτι Ι:φ' δσον έταίρρς δέν έπιθυμεί νά 

κι νήση τό Σύμφωνον πρέπει νά τό άφήσωμεν ώς έχει, διότι 

ούδέν ώφειλε νά διαβλέπωμεν είς τήν καταγyελίαν αύτοίί. 

))Ε . 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Δέν επιθυμώ νά επεκταθώ πε

ρισσότερον, άλλά νομίζω δτι πρέπει νά ερευνήσωμεν πε

ραιτέρω τήν θέσιν τi'jς Γιουγκοσλαβίας, ή όποία είναι ση

μαντική . Πράγματι, ή Γιουγκοσλαβία άποτελεί φραγμόν 
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' Ελληνοτουρκικές συνομιλίες (avω). Συvάvτηση μέ τόv Τούρκο πρόεδρο, Τ σ. Μπαyιάρ (κάτω). 
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εΙς τάς /;πεκτατικάς κινήσεις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

ΕΙς τήν Γιουγκοσλαβίαν &.πεστείλαμεν ώς πρέσβυν i:ναν 

στρατηγόν, ή δέ κυριωτέρα έντολή ην ελαβεν ήτο νά δια

κριβώση τάς Ι:κεί επικρατούσας τάσεις. 'Όθεν ό πρέσβυς 

μας διεπίστωσε μεταξύ dλλων τήν ϋπαρξιν καί όργάνωσιν 

/;ν Γιουγκοσλαβίg Ισχυροτάτης άνταρτικής δυνάμεως, ή 

όποία περιλαμβάνει καί τά μικρά χωρία τής χώρας. Τουτο 

Ι:νέχει πολλήν σημασίαν διότι είναι φανερόν δτι ή aνταρ

τική οργάνωσις δέν στρέφεται οϋτε καθ' ήμών, οϋτε κατ' 

dλλου τινός γείτονος, άλλά μόνον κατά τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως. Τό γεγονός τουτο ώς καί dλλαι σοβαραί Ι:νδεί

ξεις μaς πείθουν δτι ή Γιουγκοσλαβία είναι aποφασισμένη 

νά παραμείνη άνεξάρτητος, ανεξαρτήτως του dν ϊ:χη κομ

μουνιστικόν η δχι καθεστώς, l;γώ δέ προσωπικώς πιστεύω 

δτι τό γιουγκοσλαβικόν καθεστώς πολύ ό:πέχει τών θεωρι

ών του Μάρξ. Τά aνωτέρω καθιστουν τόν γιουγκοσλαβι

κόν παράγοντα χρησιμότατον δι' ήμaς. 

»'Όσον &.φορa τό Βαλκανικόν Σύμφωνον, θά &.ναφερθώ 

εΙς δσα ό φίλος μου κ. Ζορλου l;δήλωσεν σχετικώς πρός 

τούς 'Έλληνας δημοσιογράφους, εiπών εiς αυτούς δτι πρέ

πει νά εϊμεθα τρείς διά νά λειτουργήση τό Σύμφωνον. Είναι 

δμως φανερόν δτι οί Γιουγκοσλάβοι ώς πρωτοπόροι του 

ουδετερισμου δέν Ι:πιθυμουν τήν λειτουργίαν του Συμφώ

νου τώρα. 'Εξ dλλου πιστεύω δτι Ι:πιθυμουν νά ύπάρχη τό 

Σύμφωνον. Δύναμαι νά σaς ό:ποκαλύψω κατά τρόπον άπο

λύτως άπόρρητον δτι εκαμα λόγον κατά τήν /;πίσκεψίν μου 

/;ν Μ πριόνι του παρελθόντος θέρους, περί Ι:νδεχομένης κα

ταγγελίας του Συμφώνου, συναντήσας σφοδράν άντίδρασιν 

τών Γιουγκοσλάβων ήγετών. Τό ζήτημα είναι δτι οί Γιου

γκοσλάβοι δέν δύνανται νά Ι:μφανισθουν σήμερον ώς 

ό:νήκοντες εiς Μπλόκ, /;πιθυμουν δμως νά κρατήσουν τό 

Σύμφωνον /;ν /;πιφυλακτϊ διά τό ενδεχόμενον τής κακής 

στιγμής. Οϋτως Ι;χόντων τών πραγμάτων είναι συμφέρον 

μας νά τό διατηρήσωμεν /;ν ναρκώσει καί νά μή τό καταγ

γείλωμεν. 

»Κ. Καραμανλής: 'Έχομεν δηλαδή τρία l:νδεχόμενα: Εϊ

τε νά α'Jθήσωμεν τόν τίτο πρός τήν Ρωσίαν, εί'τε νά τόν 

ιφατήσωμεν πλήρη σύμμαχόν μας, ε/τε νά τόν κρατήσω

μεν μακράν άμφοτέρων τ(ον παρατάξεων. Τό πρώτον ει'vαι 
άσύμφορον, τό δεύτερον άνέφικτον. Δέν aπομένει παρά τό 

τρίτον, τό όποίον όφείλομεν καί νά προτιμήσωμεν. 

ιιΕ. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά 

βελτιωθουν αί τουρκογιουγκοσκολαβικαί σχέσεις, 'Ελλάς 

καί Τουρκία πρέπει νά υίοθετήσουν κοινήν πολιτικήν 

i:ναντι tής Γιουγκοσλαβίας. 

»Φ. Ζορλου: Συμμεριζόμεθα /;ν πολλοίς τάς aπόψεις 

σας περί του Βαλκανικοί) Συμφώνου. Δέν δυνάμεθα νά τό 

κάμrομεν νά λειτουργήση ζωηρότερον έάν ό τρίτος έταίρος 

δέν τό έπιθυμή. Δυνάμεθα δμως νά συνεχίσωμεν τά αΙσθή

ματα συμπαθείας μεταξύ τών λαών μας. Θά κάμωμεν καλά 

νά διατηρήσωμεν τάς Ι:παφάς μας - επισκέψεις κ.λ.π. Οί 

Γιουγκοσλάβοι δέν /;πιθυμοuν νά προωθήσουν τήν στρα

τιωτικήν πλευράν του Συμφώνου. Δέν Ι:πιθυμοuν οϋτε νά τό 

καταγγείλουν, οϋτε νά τό επαναφέρουν /;ν λειτουργίg. ' Εάν 

δμως i:χωμεν μορφωτικάς καί οίκονομικάς σχέσεις, τό δια

τηρουμεν κατά κάποιον τρόπον. 'Αναγνωρίζομεν δτι οί 

Γιουγκοσλάβοι οφείλουν νά τηρήσουν μέσην τιμήν. Δυνά

μεθα νά τούς θέσωμεν εν /;ρώτημα , καί νομίζω δτι ύμείς 

δύνασθε επωφελέστερον νά τό θέσετε, πώς έπιθυμοuν νά 

!:χουν τό Σύμφωνον. 'Από αυτούς εξαρτaται, διότι δι' 

ήμaς, τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν δηλαδή, τουτο δέν 

παρουσιάζει iδιαι τέραν χρησιμότητα, έφ' δσον συνδεόμε

θα δι' dλλων συμμαχιών. Δέν πρέπει νά τούς έξωθήσωμεν. 

Δύναμαι νά άποστείλω εν μήνυμα πρός τόν Πόποβιτς, 

προσπαθών νά aποκαταστήσω πλήρως τάς σχέσεις μας, αί 

όποίαι, σημειωτέον, !:χουν εσχάτως βελτιωθή. Δυνάμεθα 

νά συνεχίσωμεν τάς έπαφάς. Τά aνωτέρω &.ποτελοuν τήν 

θέσιν μας. 

»Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Συμφωνουμεν πλήρως. 

»Φ. ,Ζορλου: 'Ως πρός τό ΝΑΤΟ, !:χω νά παρατηρήσω 

δτι, μολονότι ή 'tλλάς καί ή Τουρκία είναι μικρά μέλη 
τής Συμμαχίας, ύπεστηρίξαμεν τελευταίως Ιδέαν δτι οί 

τέσσαρες μεγάλοι του ΝΑΤΟ θά !:δεινά συναντηθοuν κε

χωρισμένως καί νά συμφωνήσουν επί κοινής γραμμής πρίν 

η συναντηθουν μετά τών Σοβιετικών. Τό γεγονός είναι δτι 

δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εΙς συμφωνίαν μεταξύ μεγάλων 

μόνον, άλλ' δχι πάντοτε δταν είναι καί οί μικροί καί μάλι

στα οί Σκανδιναβοί. Δέν έπιθυμουμεν νά βλέπωμεν τάς μι

κράς χώρας νά !:χουν ποτέ γνώμη ν επί δλων τών προβλημά

των, διότι πάντοτε προτείνουν ύποχωρήσεις εναντι τής 

Ρωσίας. 'Αντιτιθέμεθα εiς τό νά συζητώνται τά πάντα μετά 

τών μικρών δυνάμεων. 

»Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Πρέπει νά έξεύρωμεν μίαν μέ

σην δδόν. 'Επανερχόμενος εiς τό γιουγκολαβικόν ζήτημα 

/;πιθυμώ νά προσθέσω δτι ό τίτο επρότεινεν έν Ρόδφ δπως 

συνεχίσωμεν επισκέψεις στρατιωτικών. 'Απηντήσαμεν δτι 

τώρα πού αί σχέσεις μας μέ τήν Τουρκίαν είναι καλαί, δέν 

δυνάμεθα νά εχωμεν μετ' αυτών συνομιλίας γενικωτέρας 

φύσεως - στρατηγικής κ.λ.π. Ό τίτο κατενόησεν τήν 

dποψίν μας, νομίζομεν δμως δτι πρέπει νά συνεχίσωμεν 

τάς επισκέψεις εiς περιωρισμένην κλίμακα, π.χ. έπισκέ

ψεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων, επιδείξεις νέων δπλων 

κ .λ. π. 

»Φ. Ζορλου: Τό είδος αυτό τών επισκέψεων θά προκαλέ

ση δυσμενή έντύπωσιν δρώμενον μάλιστα /;κ τών εξω, διό

τι θά σημάνη δτι έπιθυμουν νά εχουν στενωτέρας μέ ύμaς 

παρά μέ ήμaς σχέσεις. 

»Κ. Καραμανλής: Αvτό άκριβώς ε[πον εiς τόν Πτο, 

προσθέσας δτι l:πιθυμοvμεν νά διατηρήσωμεν τάς επισκέ

ψεις εiς χαμηλόν l:πίπεδον. 

»Α. Μεντερές: 'Ότε πρό τριών Ι:τών /;πεσκέφθην τήν 

Γιουγκοσλαβίαν, είχον προσκαλέσει τόν κ. Καρντέλι νά 

έπισκεφθή τήν Τουρκίαν. Ούτος είχεν άποδεχθή, &.λλ' άπέ

φυγεν μέχρι σήμερον νά άνταποκριθή εiς τήν πρόσκλησίν 

μου. ΕΙναι φανερόν δτι οί Γιουγκοσλάβοι δέν θέλουν νά 

κινήσουν τήν στρατιωτικήν πλευράν του Συμφώνου. Θέ

λουν νά !:χουν μορφωτικάς καί οiκονομικάς καλάς σχέ

σεις. 

>>Φ. Ζορλου: 'Εκείνο τό δποίον πρέπει νά προσέξω μεν 

είναι δτι ή Γιουσκολαβία παρέχει τροφήν είς τήν ρωσικήν 

πολιτικήν. Ό τίτο θέλει νά δύναται νά λέγει εiς τούς Ρώ

σους δτι προσπαθεί νά ό:ποσπάση τήν 'Ελλάδα άπό τόν 

δυτικόν συνασπισμόν, δτι άποχωρίζει τήν 'Ελλάδα άπό 

τήν Τουρκίαν, καταπολεμa τό Σύμφωνον τής Βαγδάτης 

κ.ο.κ. Δέν πρέπει νά έπιτρέψωμεν τοιουτον τι. 

»Κ. Καραμανλής: Δέν συμφωνοvμεν l:πί τοv δτι ό Π το 

προσπαθεί νά χωρίση τήν 'Ελλάδα aπό τήν Τουρκίαν. 
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»Φ. Ζορλου: 'Ο ρόλος σας είναι πολύ σπουδαίος. Δύ

νασθε π.χ. νά τούς προτείνετε μίαν τριμερή συνάντησιν επί 

μορφωτικών, οiκονομικών καί πολιτικών θεμάτων, απο

κλειομένων τών στρατιωτικών. 

»Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: 'Η λίαν προσεχής επίσκεψις 

του κ . Πόποβιτς εiς 'Αθήνας, εiς ανταπόδωσιν τfίς)δικfίς 

μου εiς Μ πριόνι, θά ήτο ϊσως μία κατάλληλος εuκαιρία διά 

μίαν τοιαύτην πρότασιν. Διαπιστώ δτι δέν διαφωνουμεν 

επί του θέματος του Γιουγκοσλαβίας. 

»Καί τώρα θά επιθυμούσαμεν νά ακούσωμεν τάς άπό

ψεις σας έπί τών προβλημάτων τfίς Μέσης' Ανατολής. Εiς 

τήν Μέσην 'Ανατολήν ανήκομεν καί ήμείς, αλλά σείς πο

λύ περισσότερον, καί έπομένως αί απόψεις σας μaς ενδια

φέρουν Ιδιαιτέρως . 

»Φ. Ζορλου: Τό καίριον σημείον τfίς Μέσης 'Ανατο

λής είναι τό 'Ιράκ. 'Α "μ' Ciς μου έπιτραπfί σύντομος ανα

δρομή εiς τήν πρόσφατον ίστορίαν . 

»Πρός εξυπηρέτησιν τών επιδιώξεών του, δηλαδή του 

φράγματος 'Ασσουάν, τfίς εθνικοποιήσεως της διώρυγος, 

της ένώσεως του αραβικου κόσμου ύπό τήν ήγεσίαν του 

κ.λ.π., ό Νάσερ προσεπάθησε νά έξασφαλίση τήν σοβιετι

κήν ύποστήριξιν, κηρυσσόμενος συνάμα εναντίον της Δύ

σεως. Παρέχουσα προθύμως τήν ύποστήριξιν ταύτην, ή 

Σοβιετική 'Ένωσις διεισέδυσεν εν Μέστι 'ΑνατολΌ, εiδικά 

έν Συρί~, αλλά δέν ετόλμησεν νά προβfί εiς δραστικωτέραν 

ένέργειαν, λόγω συγκεντρώσεως τουρκικών στρατευμάτων 

εiς τά συριακά σύνορα. Τό ζήτημα εμεινεν εκκρεμές εiς τά 

'Ηνωμένα 'Έθνη διότι ή Σοβιετική 'Ένωσις εφοβήθη τήν 

τουρκικήν αντίδρασιν. Λαμβάνοντες ύπ' όψιν τήν εκτασιν 

της σοβιετικής διεισδύσεως εν Συρί~, έπιστεύσαμεν τότε 

δτι μία λύσις διά νά σωθfί ή Συρία από πλήρη εκκομμciυνι
σμόν, θά ήτο νά ένωθfί αϋτη μετά τής Αiγύπτου. 'Αλλ' 

αντελήφθημεν δτι καί μετά τήν ενωσιν ταύτην ή Σοβιετική 

'Ένωσις έξηκολούθει νά διεισδύη έν Μέστι 'ΑνατολΌ. 

»Τώρα εχομεν τήν περίπτωσιν του 'Ιράκ, τό όποίον 

προσπαθουμεν νά διατηρήσωμεν οuδέτερον, νά μή περιπέ

ση δηλαδή ύπό τήν επιρροήν οϋτε τών Σοβιετικών οϋτε 

τής Αiγύπτου. 'Η Αϊγυπτος δέν είναι ουδετέρα. 

»Κ. Καραμανλής: Ό Νάσερ i:ζήτησεν τήν βοήθειαν 

τών 'Αμερικανών καί διά τό φράγμα τοv Άσσουάν καί δι ' 
όπλα καί διά σίτον, όταν ύπιjρχεν σιτοδία i:ν Αίγύπτφ. Οι' 

'Αμερικανοί ήρνήθησαν καί εlς τάς τρείς περιπτώσεις. Π 

aλλο ήδύνατο νά πράξη δ Νάσερ η νά στραφιj πρός τά 

Σοβιέτ. 

»Φ . Ζορλου: Τουτο είναι όρθόν αλλ' ό Νάσερ εχει βλέ

ψεις έφ' όλοκλήρου του αραβικου κόσμου, οί δέ 'Αμερι

κανοί δέ ήτο δυνατόν νά τόν παρακολουθήσουν εiς αuτάς . 

))Κ. Καραμανλής: Ή στροφή πρός τά Σοβιέτ ύπιjρξε 

σφάλμα τοv Νάσερ, καί τών 'Αμερικανών σφάλμα ύπιjρξεν 

ή aρνησις πάσης βοηθείας εlς τό Κάϊρον. 

))Φ. Ζορλου: 'Η 'Αμερική δέν είναι εiς θέσιν νά δώση 

εiς τόν Νάσερ δλα δσα ούτος ζητεί. Αί Ήνωμέναι Πολι

τείαι δέν δύνανται νά προβουν εiς παραχωρήσεις εναντι 

του Νάσερ εν' Αλγερί~ διά λογαριασμόν τής Γαλλίας, εν 

Μέστι 'ΑνατολΌ διά λογαριaσμόν του 'Ισραήλ, οϋτε έν 
ΣαουδικΌ 'Α ραβί~ διά λογαριασμόν αuτών τών iδίων, νά 

παραχωρήσουν δηλαδή είς τόν Νάσερ τά δικαιώματά των 

έπί του αραβικου πετρελαίου. 

))Κ . Καραμανλής: Τά προβλήματα τής Μέσης Άνατο-

λιjς ε{ναι κατά πρώτον λόγον ψυχολογικά καί κατά δεύτε

ρον μόνον πολιτικά. Όφείλομεν συνεπώς νά λύσωμεν 

πρώτον τά ψυχολογικά προβλήματα καί κατόπιν νά i:πιλη

φθώμεν τών πολιτικών. 

))Φ. Ζορλου: 'Εν 'Ιράκ παρατηρουμεν δτι ό Κάσσεμ 

άνθίσταται κατά του Νάσερ ύπό ούδενός βοηθούμενος 

πλήν τής Ρωσίας. Οί 'Ιρακινοί είναι πρόθυμοι νά άντιστα

θουν κατά του Νάσερ. Τό αuτό συμβαίνει καί μέ τόν Λίβα

νον, δπου τό 90% τών Χριστιανικών καί 25-30% τών μου
σουλμάνων είναι εναντίον του Νάσερ. Πρέπει νά διευκρι

νήσωμεν εδώ δτι τό παναραβικόν αϊσθημα είναι πραγματι

κότης έάν τό περιορίσωμεν είς τό αi:σθημα θρησκευτικής 

καί ήθικής ένότητος, δχι δμως καί πολιτικής. 

)>'Έχομεν καλά νέα άπό τό 'Ιράκ. Πρώτον ό Κάσσεμ 

ήρνήθη νά περιλάβη δύο κομμουνιστάς είς τήν Κυβέρνη

σίν του. Δεύτερον, ή 'Εθνοφυλακή δέν είναι κομμουνιστι

κή όργάνωσις αλλ' έθνικιστική. Τρίτον, τό 'Ιράκ καί ή 

'Αγγλία κατέληξαν εiς συμφωνίαν περί παροχής δπλων έκ 

μέρους τής δευτέρας. Αύτήν τήν στιγμήν διεξάγεται εν 

'Ιράκ διαμάχη τόσον έναντίον του κομμουνισμου, εiς μι

κροτέραν εκτασιν, δσον καί εναντίον του νασερισμου. 'Η 

Δύσις θά πρέπει νά τη ρήση ούδετέραν στάσιν. Θεωρουμεν 

δτι τό 'Ιράκ είναι χώρα άνεξάρτητος καί έπομένως δέν 

πρέπει νά αναμειχθώμεν εiς τά έσωτερικά του, άλλά δέν 

πρέπει νά αφήσωμεν τό 'Ιράκ νά περιέλθη ύπό κομμουνι

στικόν ελεγχον. 'Ο Νάσερ δέν δύναται νά κατακτήση τό 

'Ιράκ καί πρέπει νά τόν προειδοποιήσωμεν νά μ ή επιχειρή

ση τοιαύτην κατάκτησιν. 'Η πολιτική τοu Νάσερ είναι 

παναραβισμός, πανισλαμισμός καί παναφρικανισμός. Τήν 

πολιτικήν του ταύτην δέν δύναται νά έφαρμόση χωρίς τήν 

βοήθειαν τών Σοβιέτ. 

))Κ. Καραμανλής: Δέν πρέπει νά προσπαθώμεν νά i:ξη

γώμεν τά γεγονότα τής Μέσης 'Ανατολής. Τά προβλήματα 

i:κεί, όπως είπαν, ειΎαι κυρίως ψυχολογικά καί συναισθη

ματικά, δι' αvτό καί βλέπομεν π. χ. τόν Νάσερ δτέ μέν νά 

i:ξυμνή τό Σοβιέτ, δτέ δέ νά /:πι τίθεται κατ' αvτών. 

)>Α. Μεντερές: Ό κυρίαρχος παράγων έν Μέστι ' Ανα

τολΌ δέν είναι νά είναι τίς κομμουνιστής η άντικομμουνι

στής, άλλά νά έπιτύχη. 'Ο Νάσερ θά συνεργασθή μέ τούς 

κομμουνιστάς διά νά έπιτύχη, διακηρύσσων έν ταυτΌ δτι 

δέν είναι κομμουνιστής. Τό αποτέλεσμα είναι δτι ύπενό

μευσε τήν άσφάλειαν τής Μέσης 'Ανατολής. Ή Ρωσία 

έξεπλήρωσε τό παλαιόν δνειρόν της καί εύρίσκεται ijδη 

είς τά θερμά ϋδατα του περσικου κόλπου καί είς τήν 

'Αφρική ν . Παραδέχομαι δτι ό Νάσερ έξεβίαζεν άπλώς τήν 

κατάστασιν κάμνων ακροβασίας. 'Εν τούτοις έβρήθησεν 

τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, μολονότι αί ακροβασίαι του 

ήσαν άπλώς μία φάσις. Τώρα τό 'Ιράκ βοηθείται από τήν 

Ρωσία ν καί ό Νάσερ γίνεται αντικομμουνιστής. Πάντα ταυ

τα βοηθουν τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν είς τήν τής ίδίας πα

λαιάς τσαρικής πολιτικής είς πλείστα σημεία, ώς π.χ. έν 

'Αφγανιστάν . 'Η χώρα αϋτη διακηρύσσει δτι είναι αvτι" 

κομμουνιστική, αφήνει δμως τήν Ρωσίαν νά κατασκευάζη 

δδικόν δίκτυον τό δποίον ισως κάποτε τήν φέρει είς τόν 

'Ινδικόν Ώκεανόν. Είναι λυπηρόν νά διαπιστώνη κανείς 

δτι μία μουσουλμανική χώρα δπως ή Αϊγυπτος έβοήθησε 

τούς κομμουνιστάς νά ελθουν εiς τήν Μέσην 'Ανατολήν. 

)>Κ. Καραμανλής: Αvτά άκριβώς προσεπάθησα νά i:ξη

γήσω είς τόν Νάσερ. 
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>>Α . Μεντερές: Σημειοϋται ϋφεσις εiς τήν εντασιν μετα

ξύ Νάσερ καί Χρουστσώφ. Εiς τό πρόσφατον μήνυμα του 

τελευταίου τονίζεται δτι ή Ρωσία δέν πρόκειται νά άναμι

χθή εiς τά έσωτερικά τής ΗΑΔ καί δτι έπομένως δέν ύπάρ

χει λόγος νά συνεχισθή ό όξύς aντισοβιετικός τόνος του 

Νάσερ . 

>>Ε. · Αβέρωφ-Τοσίτσας: Πώς βλέπετε τήν κατάστασιν 
/;ν 'Ιράν; 

>>Α . Μεντερές: Τό 'Ιράν είναι άπολύτως άποφασισμέ

νον νά άντιστή διά παντός τρόπου κατά τής κομμουνιστι

κής διεισδύσεως. Δέν φοβείται τόν ψυχρόν πόλεμον κατά 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως . 'Η Σοβιετική 'Ένωσις ήλπιζεν 

δτι θά εiσέδυεν είς ·Ιράν δπως εiσέδυσεν εiς 'Αφγανιστάν, 

άλλά τό 'Ιράν διέσπασεν δλας τάς σοβιετικάς προσπαθεί

ας καί είναι 100% έναντίον τών Ρώσων . Ή iρανική Κυ

βέρνησις είναι σταθερά καί aποφασιστική. Τό δτι ή κατά

στασις /;ν 'Ιράν είναι άσταθής είναι έφεύρεσις τής σοβιε

τικής προπαγάνδας. ' Απόδειξις τούτου είναι δτι αί ΗΠΑ 

αύξάνουν τήν στρατιωτικήν καί οiκονομικήν βοήθειαν 

πρός τόν 'Ιράν καί δτι ή Γερμανία ενδιαφέρεται ξωηρώς 

διά τήν οiκονομικήν aνάπτυξιν τής χώρας ταύτης. Ούδεμία 

ύποψία βαρύνει τό 'Ιράν . 

>>'Όταν όμιλουμεν περί Μέσης 'Ανατολής τό πρόβλη

μα τοϋ 'Ιράκ παρουσιάζεται ένώπιόν μας . Μελετώντες τό 

'Ιράκ δυνάμεθα νά εiσδύσωμεν εiς τήν δ λ ην κατ άστα σι ν έν 

Μέσ1J 'Ανατολij. 'Εάν σίiς περιγράψωμεν τήν πολιτικήν 

μας έν σχέσει πρός τό 'Ιράκ θά σας δώσωμεν μίαν ίδεάν 

τοϋ τί σκεπτόμεθα περί Μέσης 'Ανατολής. Ό κ. Ζορλοϋ 

θά προβή εiς τήν περιγραφήν ταύτην. 

>>Φ. Ζορλου: 'Από τής aπαρχής τών γεγονότων έν 

'Ιράκ ('Επανάστασις 'Ιουλίου 1958) υίοθετήσαμεν φιλι
κήν στάσι ν εναντι τοϋ 'Ιράκ . Οί νέοι ήγέται ένόμισαν δτι 

θά εϋρουν ενα έχθρόν έν τφ προσώπφ τής Τουρκίας, aλλ' 

έλάβομεν φιλικήν στάσι ν. 'Εδηλώσαμεν δτι δέν άναμι

γνυόμεθα εiς τάς ύποθέσεις των καί δτι έπιθυμοϋμεν aνε

ξάρτητον καί φιλικώς διακείμενοv ·Ιράκ. 'Εκείνοι έπίσης 

/;δήλωσαν δτι /;πιθυμοϋν νά εχουν καλάς σχέσεις μετά τής 

Τουρκίας καί έλάβομεν διαβεβαιώσεις φιλίας καί πολιτι

κής ούδετερότητος . 

>>Α. Μεντερές: · Ο Νάσερ ύπεβοήθησεν τήν έπανάστα

σιν τοϋ Κάσσεμ , έλπίζων δτι θά aπερρόφα όλόκληρον τό 

'Ιράκ, aλλά βραδύτερον συνήντησεν άντίστασιν τοϋ 

Κάσσεμ . 

>>Φ. Ζορλοϋ : 'Επωφελούμενοι τής αναταραχής έν 'Ι

ράκ, οί Ρώσοι έτέθησαν εiς τήν διάθεσιν τοϋ Κάσσεμ, χω

ρίς νά ζητήσουν aντάλλαγμα. 'Η Τουρκία ένδιαφέρεται 

μόνον πρός πρόληψιν τής κομμουνιστικής διεισδύσεως . 

Κατεστήσαμεν σαφές δτι οίαδήποτε κομμουνιστική διείσ

δυσις δέν είναι δυνατόν νά γίνηδεκτή παρ' ήμών. Έδη

λώσαμεν έπίσης δτι έάν οί ·Ιρακινοί χρειάζωνται βοήθει

αν εiς τήν καταπολέμησιν τοϋ Νάσερ, δυνάμεθα νά τούς 

βοηθήσωμεν . 

>>Α . Μεντερές: Πολλοί παράγοντες συντελοϋν εiς τήν 

περιπλοκήν τής καταστάσεως /;ν 'Ιράκ. Οί παράγοντες ού

τοι είναι τά πετρέλαια, οί Κοϋρδοι, ό aραβικός έθνικισμός, 

ή κομμουνιστική διείσδυσις καί ή μερίς τοϋ λαοϋ ή έπιθυ

μοϋσα τήν διατήρησιν τής ανεξαρτησίας . 

>>'Η Αϊγυπτος τρέφει βλέψεις έπί τοϋ 'Ιράκ, πολύ 

σπουδαιοτέρου άπό τήν Συρίαν, διότι είναι πλησιέστερον 

πρός τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν καί λόγω τών πετρελαίων. 

Τό κουρδικόν στοιχείον τό όποίον είναι σημαντικόν, ύφί

σταται τήν σοβιετικήν διείσδυσιν . Ήτο σύμμαχος τοϋ 

Κάσσεll κατά τήν aνατροπήν τοϋ παλαιοί> καθεστώτος, 
aλλά τώρα ό Κάσσεμ τούς πολεμά. Τό αύτό συνέβη καί μέ 

τούς κομμουνιστάς. "Ολα αύτά τά στοιχεία έπεδίωξαν τήν 

aνατροπήν του Νουρή Σαtντ, aλλά τώρα aποχωρίζονται . 

'Ο Κάσσεμ γνωρίζει καλώς δτι ό Νάσερ προσεπάθησεν νά 

τόν aνατρέψη καί δτι οί κομμουνισταί τόν /;βοήθησαν. 

>>'Εν 'Ιράκ ύπάρχει έπίσης καί 1.000.000 Τούρκων. Ού
δεμίαν φιλοδοξίαν τρέφομεν περί αυτούς aλλά καί δέν έπι

θυμοϋμεν νά τούς ϊδωμεν νά πίπτουν θύματα τών Κούρδων. 

»Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Ή κατάστασις /;ν Μέσ1J 'Α

νατολij είναι τουλάχιστον aσταθής. Είμαι ευτυχής aκούων 

δτι ό Κ άσσε μ δύναται νά βασισθή έφ · ύμών. 
»'Επιθυμώ νά έπισύρω τήν προσοχήν σας έπί τοϋ Νά

σερ': Συμφωνώ ~δτι ό Νάσερ έβοήθησεν τήν Ρωσίαν νά εi

σέλθη εiς Μέσην ' Ανατολήν, πιστεύω δμως δτι καί αυτός 

καί οί συνεργάται του είναι aντικομμουνισταί. 'Αναφέρω 

σχετικώς δτι έν Αiγύπτφ γίνονται ένίοτε έξαιρέσεις εiς 

δφελος τών έκεί 'Ελλήνων aλλ' ουδέποτε εiς δφελος 'Ελ

λήνων κομμουνιστών . 'Η Αϊγυπτος εχει ήγετικήν θέσιν έν 

'Μέσ1J 'Ανατολij καί τό γόητρον τοϋ Νάσερ ηυξήθη μετά 

τήν νίκη ν του κατά τών 'Αγγλογάλλων. · Αμφιβάλλω κατά 
πόσον αί παναραβικαί iδέαι τοϋ Νάσερ δύνανται νά είναι 

μόνιμοι . Δέν νομίζω δτι δυνάμεθα νά τόν μετατρέψωμεν 

ύπέρ τής Δύσεως, δυνάμεθα δμως, ϊσως, νά τόν καταστή

σωμεν έξ όλοκλήρου ουδέτερον. Δέν πρέπει νά λησμονώ

μεν δτι ανατροπή τοϋ Νάσερ θά σημάνη τήν liνοδον τών 

άδελφών μουσουλμάνων, δηλαδή τόν κομμουνισμόν ή τό 

χάος. Θά επρεπεν ϊσως νά προσπαθήσωμεν νά σχεδιάσω

μεν μίαν πολιτικήν εναντι του Νάσερ, ή όποία θά τόν ώδή

γει εiς πλήρη ουδετερότητα. 

»Α . Μεντερές: Δέν τρέφομεν πικρίαν κατά τής Αiγύ

πτου ή τοϋ Νάσερ. Δέν εχομεν άπλώς έμπιστοσύνην εiς 

αυτόν. ουδείς δύναται νά βασισθή έπί τοϋ Νάσερ. 

»Κ. Καραμανλής: 'Εκεί άκριβώς εγκειται ή αίτία τής 

άναταραχής, είς τήν καχυποψίαν εναντι τού Νάσερ. Πρέ

πει νά άποφασίσωμεν η νά τόν άνατρέψωμεν η πρέπει νά 

ζήσωμεν μαζί του. 'Η πολιτική τής Δύσεως δέν εlναι ούτε 

• άρκετά σώφρων ούτε έλαστική. 

»Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Δυνάμεθα νά συζητήσωμεν τό 

θέμα τοϋτο μετά τοϋ κ. Ζορλοϋ έν Κωνσταντινουπόλει. 

»Φ. Ζορλοϋ : Συμφωνώ. 'Ο κ. Μεντερές προσεπάθησεν 

εiς μάτην νά aποκαταστήση καλάς σχέσεις μετά τοϋ Νά

σερ. Δέν aντιτιθέμεθα εiς τήν aραβικήν ένότητα, μολονότι 

θεωροϋμεν δτι αϋτη τυγχάνει ανεφάρμοστος έν 'Ιράκ λόγω 

τής έκεί παρουσίας τοϋ τουρκικοί> καί κουρδικοί> στοιχεί

ου. 'Ο παναραβισμός όμως είναι πολιτική περιπετειών, 

ένώ ή Δύσις πρέπει νά εχη στατική ν πολιτικήν. Δέν πρέπει 

νά παραδεχώμεθα ή νά ευνοοϋμεν περιπετείας, διότι αυτών 

επωφελείται μόνον ή Ρωσία. 

» • Ο ύπουργός τών ·Εξωτερικών τής ΗΑΔ κ. Φαούζι 
ερχεται cεiς Κωνσταντινούπολιν (άνεπισήμως) καί ό ύ

πουργός τών Οiκονομικών έζήτησεν καί αυτός liδειαν νά 

μίiς έπισκεφθή . 'Ίσως μίiς δοθή τότε ευκαιρία συνομιλιών. 

Πάντως έπαναλαμβάvω δτι δέν εϊμεθα έναντίον τοϋ Νάσερ, 

άλλ' άπλώς νομίζομεν δτι έπιζητεί πάρα πολλά. 

»Α . Μεντερές : ·Ο λόγος διά τόν όποίον διαφωνοϋμε διά 
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τήν Μέσην 'Ανατολήν είναι δτι &πό πολλοί\ χρόνου δέν 

εϊχομεν μιλήσει έπί του θέματος μέ ύμ<iς . 

»Ε. ' Αβέρωφ-Τοσίτσας: 'Αλλά καί διότι ή κατάστασις 

έκεί ένέχει σπουδαιότητα καί δι' ύμaς καί δι' ήμaς. 

»Α. Μεντερές : Μίαν παρέμβασιν παρακαλώ έπί τής πι

θανότητας προσεγγίσεως Νάσερ καί Κάσσεμ. Τοιαύτη πι

θανότης δέν ύπάρχει. Μόνον ό είς θά παραμείνη. 

>>Δέν ένδιαφερόμεθα διά επεκτάσεις. Ένδιαφερόμεθα 

μόνον νά ιiποφύγωμεν τήν ρωσική ν παρουσία ν εiς τά νότια 

σύνορά μας. 

>>Κ . Καραμανλής : Πρέπει νά έχωμεν lλαστικήν πολιτι

κήν καί νά προσπαθήσωμεν νά συγκρατήσωμεν τόν Νάσερ 

άπό τοίi νά ταυτισθή πλήρως μέ τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. 

>>Α . Μεντερές: Προτείνω λύσιν τής συνεδριάσεως μέχρι 

rορας 5 μ . μ. 'Όσον &φορά τό ανακοινωθέν, νά έτοιμασθή 

ιiπό τοuδε, rοστε νά περιληφθουν εiς αότό καί θέματα τά 

όποία θά συζητηθοuν εκεί. 

>>Κ . Καραμανλής : 'Όσον άφορii τά θέματα, τά όποία 

ενδιαφέρουν είδικώτερον τάς δύο χώρας μας, δέν νομίζω 

ότι θά έχωμεν δυσκολίας. 'Εάν έχωμεν σοβαρά προβλήμα

τά πρέπει νά τά λύσωμεν, χωρίς νά παρασυρώμεθα άπό τήν 

άρθρογραφίαν τοίi τύπου, ή τήν άντιπολίτευσιν. 

>>Α . Μεντερές: 'Ίσως δέν συμφωνήσωμεν ε!ς δλα ιiλλά 

πρέπει νά θέσωμεν τάς βάσεις διά τό μέλλον>>36 . 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών, εκδόθηκε τό ακό

λουθο κοινό ανακοινωθέν: 

<Π{i προσκλήσει του πρωθυπουργοί\ τής Τουρκίας κ. 

'Αδνάν Μεντερές, ό πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Κων
σταντίνος Καραμανλής, συνοδευόμενος ύπό του ύπουργοϋ 

τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. Εόαγγέλου 'Αβέρωφ

Τοσίτσα, επεσκέφθησαν έπισήμως τήν Τουρκίαν. 'Ο πρω

θυπουργός τής ' Ελλάδος παρέμεινεν έν ' Αγκύρ~ &πό τής 

7ης Μα"ίου 1959 καί θά μεταβή ε!ς Κωνσταντινούπολιν ϊνα 
παραμείνη έκεί μέχρι τής 12ης Μαίου. 

>>Κατά τήν διάρκειαν τής επισκέψεως ταύτης οί δύο 

πρωθυπουργοί εσχον τήν εόκαιρίαν νά εχουν πολλάς συ

νομιλίας, ε!ς τάς όποίας συμμετέσχον καί δ κ . 'Αβέρωφ

Τοσίτσας, ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί ό 

κ. Φατίν Ρουστου Ζορλου, ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής 

Τουρκίας. 

>>' Εξετάζοντες τήν διεθνή πολιτικήν κατάστασιν οί δύο 
άρχηγοί Κυβερνήσεων, /;μελέτησαν Ιδιαιτέρως τούς κινδύ

νους , οϊτινες άπειλοϋν τήν εiρήνην καί έλευθερίαν του κό

σμου . 

>>'Η aνταλλαγή αϋτη άπόψεων τοίς έπέτρεψεν νά επι

βεβαιώσουν τήν πλήρη ταυτότητα τής έλληνικής καί 

τουρκικής θέσεως ώς πρός δ,τι άφορα τό ΝΑΤΟ καί τούς 

σκοπούς εiς οϋς άποβλέπει ή οργάνωσις αϋτη . 'Εξήραν 

περαιτέρω τήν προσήλωσιν τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκί

ας εiς τόν σκοπόν τής συνεργασίας καί κοινής ιiμύνης του 

επιδιωκομένου ύπό τών εν iσχύι συνθηκών καί έπεβεβαίω

σαν τήν στερράν των άπόφασιν νά συνεχίσουν τήν πολιτι

κήν τών Κυβερνήσεών των καί εiς τούς τομείς τούτους . 

>>Οί δύο πρωθυπουργοί έξήτασαν έπιμελώς τά θέματα τά 

προκύπτοντα εiδικώς διά τάς ύπό &νάπτυξιν χώρας, έκ τής 

δημιουργίας τής Κοινής Εόρωπαϊκής 'Αγοράς . 'Εν όψει 

τών ενδεχομένων συνεπειών του, συνεφωνήθη δτι αί δύο 

Κυβερνήσεις θά παρακολουθοuν έκ τοϋ σύνεγγυς τό θέμα 

έπί τφ σκοπψ άπό κοινοί\ ενεργείας όποτεδήποτε τοuτο θά 

ήτο άναγκαίον . 

>>Οί δύο πρωθυπουργοί aντήλλαξαν πληροφορίας καί 

ελαβον άμοιβαίως γνώσιν τών άντιστοίχων aπόψεων τών 

Κυβερνήσεών των έπί τών προβλημάτων τής Μέσης 'Ανα

τολής. 

>>'Εν συμπεράσματι έπε βεβαίωσαν τήν σημασία ν τήν 

δποίαν άποδίδουν εiς τήν εiρήνην, τήν &νεξαρτησίαν καί 

τήν εύημερίαν τών χωρών τής περιοχής ταύτης. 

>>'Επεβεβαίωσαν τήν προσήλωσιν τών δύο Κυβερνή

σεων εiς τήν εφαρμογήν τών συμφωνιών, αϊτινες άποβλέ

πουν εiς τήν δημιουργίαν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου ώς 

j<αί τήν στερράν &πόφασίν των νά συνεργασθοuν διά τήν 

έπιτάχυνσιν τής εφαρμογής τών συμφωνιών τούτων. 

>>'Εξέφρασαν τό κοινόν των ενδιαφέρον διά τήν έξα

σφάλισιν τής εύημερίας καί τής προόδου τής Κύπρου. 

Πρός τόν σκοπόν τοuτον άπεφάσισαν νά έπιδείξουν τό εν

διαφέρον των διά τήν ο!κονομικήν άνάπτυξιν τής Κύπρου 

καί νά άναλάβουν άπό κοινοί\ τήν εκτέλεσιν ένός σημαντι

κοί\ δημοσίου εργου κοινής ωφελείας δι, δλους τούς κα

τοίκους τής νήσου . 

»Οί δύο πρωθυπουργοί προέβησαν περαιτέρω ε(ς τήν 

έξέτασιν σειράς ζητημάτων ενδιαφερόντων τάς δύο χώρας. 

»Συνεφώνησαν σχετικώς δτι καμμία προσπάθεια δέν 

πρέπει νά παραμεληθή ϊνα έξασφαλισθή δτι αί άντίστοιχοι 

μειονότητες θά πρέπει έφεξής νά ιiποτελοuν σύνδεσμον 

μεταξύ τών δύο χωρών, δστις θά ένισχύση ετι περισσότε

ρον τούς δεσμούς φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ 'Ελλά

δος καί Τουρκίας . 

»Συνεφωνήθη δτι ώρισμένα έκκρεμοϋντα εκπαιδευτικά , 

οικονομικά καί τεχνικά ζητήματα θά έξετασθοuν άπό κοι

νοί\ διά συντόμου διαδικασίας, μέ σκοπόν νά έπιτευχθοuν 

τό ταχύτερον δυνατόν λύσεις ίκανοποιητικαί δι ' άμφότερα 

τά μέρη . 

»'Ίνα έξασφαλrσθή ή πληρεστέρα δυνατή έφαρμογή 

τών ισχυουσών σύνθηκών τών σχετικών μέ τάς άντιστοί

χους μειονότητας, συνεφωνήθη δτι έκάστη Κυβέρνησις θά 

λάβη πάντα τά άναγκαία μέτρα διά τήν προώθησιν τής 

εύημερίας τών μειονοτήτων τούτων . 

»Οί δύο άρχηγοί Κυβερνήσεων /;σημείωσαν μεθ' ίκα

νοποιήσεως δτι μία πλήρης ταυτότης άντιλήψεων ύπάρχει 

έπί τών θεμάτων i:iτινα έθίγησαν κατά τάς συνομιλίας των. 

Παρετήρουν δτι ή φιλία μεταξύ τών δύο χωρών είναι iσχυ

ρωτέρα παρά ποτέ καί δτι τοuτο άπεδείχθη ι'iπαξ ετι διά τής 

εύτυχοuς έπιλύσεως του ζητήματος τής Κύπρου. 

»'Ο κ. Καραμανλής καί δ κ. Μεντερές έξέφρασαν τήν 

πεrcοίθησιν δτι τό μέλλον θά φέρη τάς δύο χώρας ετι πλη

σιέστερον τήν μίαν πρός τήν liλλην καί επισήμως έπεβε

βαίωσαν τήν άπόφασίν των νά μή παραμελήσουν οίανδή

ποτε προσπάθειαν διά τήν πραγματοποίησιν συνεχοuς 

προόδου πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, τήν όποίαν οί δύο 

μεγάλοι πολιτικοί liνδρες Κεμάλ 'Ατατούρκ καί 'Ελευθέ

ριος Βενιζέλος /;χάραξαν διά τό έλληνικόν καί τό τουρκι

κόν εθνος . 

»Οί κ.κ. Καραμανλής καί Μεντερές συνεφώνησαν έπί 

τής χρησιμότητας τής διατηρήσεως συχνών προσωπικών 

έπαφών μεταξύ τών πρωθυπουργών τών δύο συμμάχων καί 

φίλων Κρατών. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον δ κ . Μεντερές 
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ό.πεδέχθη μετά χαρiί.ς τήν πρόσκλησιν του κ. Καραμανλή 

δπως έπισκεφθή τήν 'Ελλάδα εiς τό έγγύς μέλλον)). 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών ό Κ . Καραμανλής 

εκ:αμε τήν άκ:όλουθη δήλωση: 

«'Η ύπόθεσις τfjς Κύπρου διήρει τούς Τούρκους 

καί τούς 'Έλληνας. "Ηδη, τό πρόβλημα τοvτο, τό 

όποίον έδηλητηρίαζε τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο 

χωρών, εύρίσκεται εiς τήν όδόν μιiiς εvτυχοvς έπιλύ

σεως. Τά λοιπά προβλήματα, τά όποία τίθενται ένώ

πιον τfjς 'Ελλάδος καί τfjς Τουρκίας, δέν εlναι πλέ

ον παρά λεπτομέρειαι αί όποίαι ρυθμίζονται εvκό

λως;>. 

Σέ σημείωμα, έξάλλου, σχετικό μέ τά άποτελέ

σματα τών συνομιλιών, άναφέρονται τά έξής: 

«'Αποτέλεσμα τών συνομιλιών ύπήρξε ή ύπό δλας τάς 

πλευράς αναγνώρισις τής αναθερμάνσεως τών έλληνα

τουρκικών σχέσεων καί τής aπαρχής νέας περιόδου εiς 

αύτάς. 

)) 'Η σύμπτωσις γνωμών έπί τών ζητημάτων τής περιο
χής τών δύο χωρών, J'iτοι τών Βαλκανίων καί τής ' Ανατο

λικής Μεσογείου, ή έφαρμογή τών περί Κύπρου συμφωνι

ών κατά τρόπον έξυπηρετουντα τά συμφέροντα του λαου 

τής νήσου, ή επιθυμία δχι μόνον εκκαθαρίσεως άλλά καί ή 

επίτευξις συγκεκριμένων λύσεων τών διαφόρων εκκρεμών 

ελληνοτουρκικών ζητημάτων, ή αμοιβαία θέλησις στενής 

οικονομικής συνεργασίας εναντι τών τρίτων ό.ποτελουν 

θετικάς βάσεις τής ό.νασυστάσεως τών σχέσεων μεταξύ τών 

δύο χωρών. 

)) 'Εντός τής τοιαύτης ό.τμοσφαίρας, τά προβλήματα 
δπως τών μειονοτήτων, τών Πατριαρχείων, τής άλιείας 

κ.λ.π., τά όποία διήρουν τάς δύο χώρας κατά τήν έποχήν 

τής όξύτητος, μετεβλήθησαν μετά τάς συνομιλίας εiς τε

χνικάς λεπτομερείας. 

)) 'Η συνεργασία τών δύο χωρών έπί του διεθνους έπιπέ
δου εστράφη περί τήν ό.ντιμετώπισιν τών κινδύνων τής ει

ρήνης καί περί τήν διασφάλισιν τής έλληνοτουρκικής πε

ριοχής ό.πό τήν aπειλήν τής έρυθρiί.ς διεισδύσεως. 'Ανε

γνωρίσθη έξάλλου τό δικαίωμα δπως ή 'Ελλάς διατηρήση 

τούς εiδικούς της δεσμούς μετά τών aραβικών χωρών καί ή 

Τουρκία μέ τά Κράτη του Συμφώνου τής Βαγδάτης. 

))'Όσον aφορiί. εiς τό ζήτημα τής αναβιώσεως του Βαλ

κανικου Συμφώνου, έγένετο δεκτόν δτι χωρίς τήν παρου

σίαν τής Γιουγκοσλαβίας δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά γί

νουν συζητήσεις . Πάντως, έξεφράσθη ή ίκανοποίησις άμ

φοτέρων τών χωρών διά τάς στενάς σχέσεις των μέ τό Βε

λιγράδιον, ένώ δ Γιουγκοσλάβος πρέσβης έτηρήθη ένήμε

ρος τών συνομιλιών καί τών συμφωνιών τών ήγετών τής 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

)Πά προβλήματα τών τεσσάρων συνθηκών, αί όποίαι 

καθιέρωσαν τήν κυπριακήν ό.νεξαρτησίαν, έξητάσθησαν 

/;ν πνεύματι συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών. Αί συνο

μιλίαι τής 'Αγκύρας /;καθάρισαν τό εδαφος διά τάς έργα

σίας τών εiδικών επιτροπών, αί όποίαι εlχον έπιφορτισθή 

μέ τήν έφαρμογήν τών συμφωνιών τής Ζυρίχης καί του 

Λονδίνου . Συγχρόνως aνεκοινώθη aπόφασις τών δύο πρω-

θυπουργών δπως έπισκεφθουν έν καιρφ aπό κοινου τήν 

Κύπρον. 

))Εiδικώτερον απεφασίσθη ή έπίλυσις βάσει τών τεθει

σών κοινών aρχών, τών έξής προβλημάτων: 

)>α. 'Αλιεία : Συνεφωνήθη ή σύστασις διμελους έπιτρο~ 

πής έξ ένός Τούρκου καί ένός 'Έλληνος. Εiς τούς δύο 

τούτους εκπροσώπους ανετέθη ν' ό.σχοληθουν μέ θέματα, 

ώς τό τής άλιείας. Έπί του τελευταίου ό Κ. Καραμανλής 

δέν ηγειρεν aξίωσιν δπως έπιτραπή εiς τούς 'Έλληνας \t' 
άλιεύσουν εiς τάς τουρκικά ϋδατα, aλλ. ύπέδειξεν δτι εχει 

δημιουργηθή πραγματική κατάστασις καί δτι, /;ν προκειμέ

νφ, θά ήτο ενδεδειγμένη ή εξεύρεσις κάποιου τρόπου εϊτε 

ό.ναλόγου πρός τήν γιουγκοσλαβοϊταλικήν σύμβασιν ά

λιείας, εϊτε διά καταβολής μισθώματος πρός τήν Τουρκία ν. 

Ό Μεντερές έπεφυλάχθη νά έξετάση τό θέμα. Ύπήρχεν 

ι'iλλοτε σύμβασις, ώς ό.νέγραψεν ό τουρκικός τύπος, έπί 

Βενιζέλου, i)τις, δμως, δέν έξετελέσθη ύπό τής Τουρκίας . 

)>β. Πατριαρχείον: 'Η αύτή διμελής /;πι τροπή έπεφορ

τίσθη νά ό.σχοληθή μέ τό θέμα τής μεταγραφής εlς τό Πα

τριαρχείον τών περιουσιών, αί όποίαι ύπήρχον έπ' όνόμα

τι 'Αγίων καί iδιωτiί>ν . Οϋτως, ή 'Εκκλησία θά δυνηθή νά 

ό.ξιοποιήση περιουσίαν πολλών εκατομμυρίων δολλαρίων. 
'Επετεύχθη σχετικώς κατ' ό.ρχήν συμφωνία . Οί Τουρκοι 

ύπεσχέθησαν δτι ό Πατριάρχης καί τό Πατριαρχείον θά 

ό.πολαύσουν εύχέρειαν επικοινωνίας καί δυνατότητας γε

νικωτέρας δημιουργικής έργασίας πρός διαφόρους κατευ

θύνσεις. ' Ως γνωστόν, τυπικώς μέν ό πατριάρχης είχε δι

καίωμα εκδόσεως τουρκικου διαβατηρίου, δέν l']δύνατο 

δμως νά λάβη τουτο . 

)>γ. ' Αποζημιώσεις: 'Ο Μεντερές ύπεσχέθη δτι αί δευ

τεροβάθμιοι φορολογικαί /;πιτροπαί θά εξετάσουν εύμενώς 

παράπονα 'Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως φορολο

γηθέντων βαρέως, iliστε νά έπέλθη, κατ ' αύτούς, φαλκί

δευσις μεγάλου μέρους ό.ποζημιώσεων , liς ελαβον διά ζη

μίας, έπελθούσας κατά τά γεγονότα του Σεπτεμβρίου 1955. 
)>Συνεφωνήθη νά έξετασθή ή ρύθμισις του ζητήματος 

τών ό.ποζημιώσεων 16 κτημάτων τής Δυτικής Θράκης, τά 

όποία ό.πηλλοτριώθησαν, κατά τούς Τούρκους, παρά τάς 

διατάξεις τής Συνθήκης τής Λωζάννης. Συνεφωνήθη ή ρύ

θμισις του θέματος τών ό.ποζημιώσεων 'Ελλήνων τής Δω

δεκανήσου, διά κτήματά των, τά όποία aπηλλοτριώθηκαν 

τό 1913 εlς Μ. 'Ασίαν. 
))δ. 'Εκπαιδευτικά τών μειονοτήτων: 'Απεφασίσθη ή 

αuξησις του aριθμου τών διδασκάλων έκ Τουρκίας εiς τά 

τουρκικά σχολεία Θράκης καί aντιστοίχως τών έξ 'Ελλά

δος διδασκάλων εlς τά σχολεία τής Κωνσταντινουπόλεως . 

)>Τό Γυμνάσιον Τζελάλ Μπαγιάρ συνεφωνήθη νά κα

ταστή μικτόν έπεκτεινόμενον, νά ίδρυθή δέ είς · Αλεξαν
δρούπολιν παράρτημα Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας διά τήν 

έκπαίδευσιν δημοδιδασκάλων . 

))ε . Γέφυρα του 'Έβρου : Συνεφωνήθη ή προώθησις ό.πό 

τουρκικής πλευράς τών εργων του 'Έβρου καί τής νέας 

γεφύρας του ποταμου τούτου. 

))στ . Κυπριακόν: Συνεφωνήθη έπιτάχυνσις του εργου 

τών δύο /;πι τροπών, tνα αί έκλογαί καί ή ό.νεξαρτησία έπι

τευχθουν τό φθι νόπωρον))37 • 

Παράλληλα μέ τήν εκ:δοση του κ:οινοu άνακ:οινω

θέντος, ό Τοuρκ:ος πρωθυπουργός άποδέχθηκ:ε πρό-
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σκληση του 'Έλληνα όμολόγου του νά έπισκεφθεί 

τήν 'Αθήνα, τό Σεπτέμβριο του 1959. 

Τή IΟη Μαίου, μετά τήν όλοκλήρωση τ&ν έπίση

μων διμερών συνομιλιών, ό Κ. Καραμανλής, συνο

δευόμενος ό.πό τόνΕ. 'Αβέρωφ, τόν Α. Μεντερές καί 

τόν Φ. Ζορλου, ό.ναχώρησε γιά τήν Κωνσταντινού

πολη, δπου έπισκέφθηκε τούς aρχαιολογικούς χώ

ρους, έν& τό βράδυ παρακάθησε σέ δείπνο πού παρέ

θεσε πρός τιμή του ό Τουρκος πρωθυπουργός, στά 

άνάκτορα του Γιλδίζ. Τό ίδιο aπόγευμα, οί πρωθυ

πουργοί καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικών τ&ν δύο χω

ρών είχαν παρακολουθήσει, στό στάδιο «Μιδάτ Πα

σά», φιλικό ό.γ&να μεταξύ των έθνικ&ν ποδοσφαιρι

κών όμάδων Τουρκίας καί 'Ολλανδίας, γενόμενοι 

ένθουσιωδ&ς δεκτοί άπό τούς τριάντα χιλιάδες παρι-

σταμένους θεατές. · 
'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός έπισκέφθηκε τό Οί

κουμενικό Πατριαρχείο στίς ll Μαίου. 'Ο Οίκουμε
νικός Πατριάρχης, 'Αθηναγόρας, του aπένειμε Χρυ

σό Σταυρό, σέ ενδειξη άναγνωρίσεως τής σημασίας 

πού ό.πέδιδε στήν άναθέρμανση τής έλληνοτουρκι

κής φιλίας. «' Εκφράζω πρός ύμiiς», είπε στούς παρι
στάμενους 'Έλληνες δημοσιογράφους, <<καί δι' ύμ&ν 

πρός τόν έλληνικόν λαόν καί τήν 'Εκκλησίαν τής 

'Ελλάδος, τήν βαθείαν μου συγκίνησιν έπί τΌ εύτυ

χίq., τήν όποίαν μας χαρίζει ό 'Ύψιστος διά τό ίστο

ρικόν αύτό γεγονός. Εύχάς πάντες συντελ&μεν διά 

τήν διατήρησιν αύτής τής καταστάσεως, τόσον εύ

εργετικής γενικώς καί έπί μέρους». 

'Ο Οίκουμενικός Πατριάρχης προσφώνησε τόν 

Κ. Καραμανλή ώς έξής: 

«Έξοχώτατε κύριε πρόεδρε. Χαίρομεν μετά των περί 

ήμaς άγίων καί αγαπητών ό.δελφών aρχιερέων καί λογάδων 

καί τfjς όμογενείας όλοκλήρου, επαναβλέποντες σήμερον 

τήν ύμετέραν προσφιλή καί περισπούδαστον ήμίν εξοχό

τητα καί τούς εκλεκτούς καί ό:γαπητούς συνεργάτας αύτfjς, 

πιστά καί ό:φοσιωμένα του Οίκουμενικου Θρόνου τέκνα, 

είς τάς αύλάς ταύτας του Κυρίου, ενθα διά των αίώνων 

ύφαίνεται καί θά πλέκηται συνεχώς ή ίστορία καί ή ζωή 

τfjς ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί του εύσεβους ήμών γένους, 

εντός των εύεργετικών τfjς ό:γαπητfjς χώρας ήμών ταύτης 

νόμων καί ύπό τήν προστασίαν τών λαοφιλών ό:ρχόντων 

αύτfjς. 

»Ηύτυχήσαμεν νά γνωρίσωμεν τήν ύμετέραν φίλην 

εξοχότητα εν ' Αμερικij καί πρό τινων ετων νά ύποδεχθώ

μεν αύτήν ένταυθα, ώς ύπουργόν Δημοσίων 'Έργων. 

»'Αλλά χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν ύμών, σήμερον, 

εξαιρετικij ψυχικij εξάρσει καί συγκινήσει βαθυτάττ1 ό:πό 

γε τfjς ό:τμοσφαίρας τfjς 'Αναστάσεως του Χριστου, καί 

των συντελεσθέντων τελευταίως ίστορικών γεγονότων πα

ρά δύο μεγάλων καί γενναίων ανδρών καί ύπερόχων πολι

τικών φυσιογνωμιών, τfjς αύτου έξοχότητος του λίαν ό:γα

πητου πρωθυπουργου ήμών κ. 'Αντνάν Μεντερές καί ύμών. 

))Εϊμεθα βέβαιοι, κύριε πρόεδρε, δτι θά έπανήρχεσθε 

μίαν ήμέραν καί δή έν θριάμβφ. Τότε, μετά του τότε συνα-

δέλφου ύμών, έθεμελιώσατε τήν γέφυραν του 'Έβρου. Τώ

ρα, οί δύο μεγάλοι φίλοι γεφυρώνετε τάς ψυχάς των δύο 

ένδόξων λαών. Τότε, περιωρίσατε τά ϋδατα του ποταμου, 

ά\στε ό:ντί νά πλημμυρώσι, νά ό.ρδεύωσι τάς δύο χώρας εκα

τέρωθεν είς εϋφορον ό:πόδοσιν καί εύτυχίαν τών κατοίκων. 

Νυν, ό.φηρέσατε ό.πό τάς καρδίας τών δύο λαών τραγικάς 

καταστάσεις καί έπλουτίσατε αύτάς είς νέαν ζωήν καί πρός 

τά κοινά πεπρωμένα. Δι' δ καί συγχαίρομεν ύμίν καί ετι 

μάλλον εύγνωμονουμεν δτι έπανήλθατε εύτυχώς ταχύτερον 

ή δσον ένομίζετο κατ' ό:ρχάς, όχι διά τήν δικαίωσιν τfjς 

ό:κλονή,του ήμών πίστεως ταύτης, άλλά διά τό μέγα τουτο 

γεγονός. 

»"Ας κρατήσωμεν αύτό εκατέρωθεν ώς χρυσόβουλον 

όχι έν τοίς σαρκίοις άποτεθειμένον, ό:λλ' ώς βιβλίον διη

νεκώς ηνεωγμένον ένώπιον των οφθαλμών ήμών πρός μελέ

τη ν καί βίωμα συνεχές, έπ' ό:γαθφ άμφοτέρων των χωρών 

καί τών έν αύταίς εκατέρωθεν ίδιαιτέρων στοιχείων, τά 

όποία εϊμεθα καλοί πολίται, νομοταγείς καί παράγοντες 

προόδου. 

))Ζώμεν ύπό τόν ϊδιον ούρανόν. "Ας διατηρώμεν αύτόν 

ό:νέφελον. Κατοικουμεν τόν αύτόν γεωπολιτικόν χώρον. 

"Ας φυλάττωμεν αύτόν έλεύθερον καί άδελφωμένον. 

))Συγχαίρομεν ύμίν καί διά τό εργον ύμών γενικώς. 'Η 

εύτυχία τfjς 'Ελλάδος ε{ ναι καί τfjς Τουρκίας εύτυχία. 

))Εύχαριστουμεν καί διά τό ζωηρόν ύμών ένδιαφέρον 

ύπέρ τfjς 'Εκκλησίας τfjς 'Ελλάδος, προσφιλους του Οί

κουμενικου Θρόνου θυγατρός, ώς καί ύπέρ αύτfjς τfjς μη

τρός 'Εkκλησίας, έν βεβαιότητι δτι κατά τήν έπικειμένην 

σχετικήν νομοθετικήν εργασίαν θέλετε μεριμνήσει καί 

ύπέρ τών δικαιωμάτων εκείνων τfjς μητρός 'Εκκλησίας, εν 

ταίς επαρχίαις αύτfjς, αϊτινες προσωρινώς καί ίiχρι καιρου 

έτέθησαν ύπό τήν κηδεμονίαν τfjς 'Εκκλrjσίας τfjς 'Ελλά

δος. 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Παvαyιώτατε, ώς Χριστιανός 6ρθόδοξος, δσοv 
καί ώς πρόεδρος τής έλληvικής Κυβερνήσεως, θέλω 

vά σiiς έκφράσω τήν βαθείαν συγκίνησιν, τήν όποίαν 

αίσθάνομαι έπισκεπτόμενος τήν κορυφήν τής Όρ

θοδοξ{ας καί τήν εύλαβικήν μου εύyνωμοσύνην διά 

τήν προσyενομένην μοι τιμήν καί τούς πατρικούς 

σας λόγους. 

»Αί σχέσεις τής Τουρκίας καί τής Έλλάδος 

έξήλθον πλέον άπό τήν δοκιμασίαν, τήν όποίαν ύπέ
στησαν κατά τά τελευταία ετη καί άπεκατεστάθη ή 

τόσον ούσιώδης διά τά συμφέροντα τών δύο έθνών 

έλληνοτουρκική φιλία. 

»'Ήδη, μετά τήν έπίλυσιν του Κυπριακου, αί δύο 

Κυβερνήσεις άπεφάσισαν νά προσδώσουν είς τήν 

συνερyασίαν τών δύο Κρατών χαρακτήρα πληρέστε

ροv έκείνου, δστις εlχεν έπικρατήσει πρό τής διατα

ράξεως τών σχέσεών των. 
))Εlμαι πεπεισμένος δτι τό εύτυχές τουτο έπίτευ

yμα θά συvτείνη ιί5στε καί ό θεσμός του Οίκουμενι

κου Πατριαρχείου νά έπανεύρη τήν πλήρη αύτου αϊ

yλην καί άκτινοβολίαν δχι μόνον χάριν τής έκπλη
ρώσεως του άποστολικου αύτου προορισμου, άλλά 
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καί χάριν τής ιjθικής έξυψώσεως τών άξιών έκείνων, 

αί'τινες άποτελοvν τήν βάσιν τοv πολιτισμού καί τά 

θεμέλια τής είρήνης καί τής έλευθερίας τοv κόσμου. 

)) 'ο ώς aνω ύψηλός σκοπός, δστις θά έξηπηρετη
θή οvσιωδώς ύπό τής συμπνοίας τών δύο Κρατών, 

έχει ώς άναγκαίον παράγοντα καί τήν συνεργασίαν 

τοv όρθοδόξου κλήρου τής Τουρκίας μέ τάς άρχάς 

τής χώρας τοωλ 

Μετά τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, ό Κ. Καρα

μανλής επισκέφθηκε τό γενικό προξενείο τής 'Ελλά

δος, δπου δέχτηκε εκπροσώπους τής έλληνικής πα

ροικίας καί τής όμογένειας τής Τουρκίας. Πρίν τήν 

άναχώρησή του γιά τήν 'Ελλάδα, ό πρωθυπουργός 

δέχτηκε, μέ τή σειρά του, στό έλληνικό γενικό προ

ξενείο τήν επίσκεψη του Οίκουμενικου Πατριάρχη, 

ό όποίος του εuχήθηκε «άπόλυτον επιτυχίαν» του ερ

γου του. 

Χαρακτηριστικό τής σημασίας πού άποδιδόταν 

στήν άναθέρμανση τής έλληνοτουρκικής φιλίας, 

ήταν καί τό γεγονός δτι ό πρεσβευτής τής Γιουγκοσ

λαβίας στήν "Αγκυρα συνόδευσε τόν Κ. Καραμανλή, 

στή δεύτερη φάση τής επισκέψεώς .. ;του στήν Τουρ
κία, άπό τήν "Αγκυρα στήν Κωνσταvi1νούπολη. Στό 
διάστημα αuτό, ό Γιουγκοσλάβος εκπρόσωπος μετέ

σχε σέ δλες τίς επίσημες εμφανίσεις τών 'Ελλήνων 

επισήμων καί ελαβε γνώση του περιεχομένου τών 

συνομιλιών τών πρωθυπουργών 'Ελλάδος καί Τουρ

κίας, γεγονός πού πιστοποιουσε δτι ή Κυβέρνησή 

του επιδοκίμαζε τήν προσέγγιση τών δύο χωρών. 

'Εγκαταλείποντας τό εδαφος τής Τουρκίας, ό Κ. 

Καραμανλής άπηύθυνε πρός τόν Α. Μεντερές τό άκό

λουθο μήνυμα: 

« 'Εγκαταλείπων το lfδαφος τής φίλης καί συμμά
χου Τουρκίας, θέλω νά έκφράσω είς τήν ύμετέραν 

έξοχότητα τάς θερμάς μου ευχαριστίας διά τήν έγ
κάρδιον ύποδοχήν καί φιλοξενίαν, τάς δποίας δ 

τουρκικός λαός, ή τουρκική Κυβέρνησις καί ύμείς 

προσωπικώς έπεφυλάξατε είς έμέ καί τούς συνεργά

τας μου. Μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν διεπίστωσα 

άπό τάς έκδηλώσεις τοv τουρκικοί) λαοί) καί του 

τουρκικοv τύπου δτι ή πολιτική μας εύρίσκει εvρείαν 

άπήχησιν καί θεμελιώνεται έπί άσφαλών βάσεων. 

'Επιθυμώ μέ τήν εvκαιρίαν αvτήν, φίλε κύριε πρόε

δρε, νά σiiς διαβεβαιώσω δτι, δταν προσεχώς έπι

σκεφθήτε τάς Άθήνας, θά τύχητε τής αvτής θερμής 

ύποδοχής καί θά διαπιστώσετε δτι δ έλληνικός λαός 

κατέχεται άπό τά [δια μέ τόν ίδικόν σας αίσθήματα. 

Ή συνεχής έπαφή μας κατά τάς ή μέρας αvτάς καί αί 

συνομιλίαι μας ύπήρξαν τόσον εΙλικρινείς καί καρ

ποφόροι diστε νά δικαιολογούν πiiσαν αlσιοδοξίαν 

διά τό μέλλον τής έλληνοτουρκικής φιλίας καί συ

νεργασίαφλ 

Κατά τήν άφιξή του, τέλος, στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικου, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

« 'Επιστρέφω βαθύτατα ίκανοποιημένος άπό τήν 
έπίσκεψίν μου εΙς τήν Τουρκίαν. Αί θερμαί καί εΙλι

κρινείς έκδηλώσεις τοv τουρκικοί) λαοv, αίτινες δι. 

έμοv άπηυθύνοντο πρός τόν έλληνικόν λαόν, μέ συ

νεκίνησαν καί μέ έπεισαν δτι αί σχέσεις τών δύο 

χωρών μας εΙσέρχονται είς νέαν φάσιν. Εlς τήν 

"Α γκυραν έπεβεβαιώθη ή θέλησις τών δύο Κυβερνή

σεων, δ πως ή άνανεωθείσα φιλία τής 'Ελλάδος καί 

τής Τουρκίας έδραιωθή έπί σταθερών καί μονίμων 

βάσεων. 

))Δέν νομίζω δτι έχω τήν άνάγκην νά έξάρω Ιδιαι

τέρως τήν σημασίαν τοv γεγονότος τούτου. Διά τής 

συνεργασίας αvτής ένισχύεται ή άσφάλεια άμφοτέ

ρων τών χωρών καί προστατεύεται ή γαλήνη καί ή 

εvημερία τών άντιστοίχων μειονοτήτων καί δλοκλή

ρου του κυπριακού λαοv. 

)) Ή Κυβέρνησις, διερμηνεύουσα τήν θέλησιν 
του έλληνικοv λαοί) καί έχουσα πλήρη έπίγνωσιν 

τής ίστορικής σημασίας τής νέας αvτής φάσεως είς 

τάς σχέσεις τών δύο λαών, θά προχωρήση άποφασι

στικώς είς τήν δδόν τής στενής καί δημιουργικής 

συνεργασίαφ). 

Σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο, κατά τή διαμο

νή του στό Παρίσι, σημείωμά, ό Κ. Καραμανλής 

άναφέρει τά έξής γιά τό ταξίδι του στήν Τουρκία: 

«Μέχρι τό 1958 ήμουν ύποχρεωμένος ν· άσχολοv
μαι συνεχώς μέ τά έσωτερικά προβλήματά τής χώρας 

καί κυρίως μέ τήν οίκονομική της άνάπτυξη. Τά 

προβλήματά αvτά, σέ συνδυασμό καί μέ τό έκρηκτι

κό θέμα τής Κύπρου, περιώριζαν τίς δυνατότητές μου 

ν' άσχοληθώ καί νά προωθήσω τίς έξωτερικές σχέ

σεις τής χώρας. 

))Μετά τή διευθέtηση δμως τοv Κυπριακοί) πρα

γματοποίησα άλλεπάλληλες έπισκέψεις στό έξωτε

ρικό γιά ν· άποκαταστήσω κλονισθείσας φιλίας, νά 

προωθήσω τήν άνάπτυξη τής έλληνικής οΙκονομίας 

καί προπαντός νά κατοχυρώσω τήν άσφάλεια τής 

χώρας. Καί αvτό τό τελευταίο έχει ίδιαίτερη σημα

σία aν ληφθεί ύπόψη ή κρίσιμη γεωπολιτική της θέ

ση. Ή Έλλάδα, πλαισιωμένη άπό έχθρικούς καί 

άλλόφυλους λαούς, ζοvσε μόνιμα μέ τό aγχος ένός 

τοπικοί) πολέμου. 'Όλοι οί γείτονές της εlχαν κατά 

καιρούς βλέψεις είς βάρος της. Ή Βουλγαρία στή 

Θράκη, ή Γιουγκοσλαβία στή Μακεδονία καί ή 

Τουρκία στήν Κύπρο καί τά άνατολικά νησιά της. 

ΑVτός aλλωστε ήταν καί ό λόγος γιά τόν όποίο μέ 

έπιμονή έπεδίωξα νά έντάξω τή χώρα μας στήν ύπό 

διαμόρφωση 'Ενωμένη Εvρώπη. Πίστευα δτι aν τε

λικά ή Εvρώπη ένωθεί καί ή 'Ελλάδα άποτελέσει μιά 
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Πολιτεία τής Εύρωπαϊκής Συμπολιτείας θά κατοχύ

ρωνε τήν ανεξαρτησία της, aφού κανένας δέν θά 

μπορούσε νά τήν προσβάλει χωρίς νά προκαλέσει 

πόλεμο εύρωπαϊκό. 

» Τήν πρώτη μου έπίσκεψη τήν lfκανα στήν Τουρ
κία, τόν Μάιο τού 1959, σέ έφαρμογή τής πολιτικής 
τής αναθερμάνσεως τών έλληνοτουρκικών σχέσεων 

μετά τή διευθέτηση τού Κυπριακού. Πολιτική, τήν 

όποία συνεβούλευσα καί στήν κυπριακή ήγεσία. 

»Οί 'Έλληνες καί οί Τούρκοι βρίσκονται σέ έμπό

λεμη σχεδόν κατάσταση έπί αΙώνες. Μετά τήν aλω

ση τής Κωνσταντινουπόλεως καί τήν ύποδούλωση 

τής 'Ελλάδος, τό έλληνικό lfθνος δχι μόνο διετήρη

σε τήν έλπίδα τής dπελευθερώσεώς του, άλλά ένεπνέ

ετο καί aπό τήν φιλοδοξία τής aποκαταστάσεως τής 

Βυζαντινής Αύτοκρατορίας πού πήρε τό δνομα τής 

"Μεγάλης Ίδέας". Ή έπιδίωξη αύτή πού όδήγησε 

σέ άλλεπάλληλες έξεγέρσεις κατά τού κατακτητοv 

όδήγησε καί σέ έθνικές περιπέτειες, διότι δσο καί aν 

θέρμανε, σάν Ιδανικό, τίς ψυχές τού lfθνους, δέν 

lfπαυε aπό τού νά εlναι ούτοπική. 'Αλλά καί μετά τό 

1830, όπότε άνεγνωρίσθη ή άνεξαρτησία μιάς μικράς 
'Ελλάδος, έξακολούθησε ή μεταξύ τών δύο έθνών 

έμπόλεμος κατάσταση, δεδομένου δτι οί 'Έλληνες 

έπεδίωκαν τήν όλοκλήρωση τής έθνικής τους aπο

καταστάσεως. 'Αποκαταστάσεως, ή όποία έπραγμα

τοποιείτο κατά τμήματα καί ή όποία, παρά τούς dλ

λεπάλληλους πολέμους, δέν συνετελέσθη άκόμη, 

δπως aποδεικνύει ή περίπτωση τού έκκρεμοvντος εΙ

σέτι κυπριακού προβλήματος. 

» 'Ά ν λάβει κανείς ύπόψη του τόν εϋκολο τρόπο 
μέ τόν όποίο ανεδείχθησαν σέ άνεξάρτητα Κράτη οί 

aλλοι βαλκανικοί λαοί έκπλήσσεται καί άγανακτεί 

γιά τίς δοκιμασίες στίς όποίες ύπέβαλαν οί μεγάλοι 

τό έλληνικό lfθνος στό συνεχές πολιτικό παιχνίδι 

τους γύρω aπό τήν καταρρέουσα 'Οθωμανική Αύτο

κρατορία. 

))Μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή τού 1922, 
ή όποία ύπήρξε έξ άρχής aποτέλεσμα σφαλμάτων 

τής έλληνικής πολιτικής άλλά καί τής προδοσίας 

τών συμμάχων μας, ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος άναγκά

σθηκε νά αναγνωρίσει τό θάνατο τής "Μεγάλης 'Ιδέ

ας" καί νά έπιδιώξει τή συνεργασία μέ τήν Τουρκία. 

Συνεργασία ή όποία ήτο έθνικώς άναγκαία, aν λη

φθεί ύπόψη δτι, δπως εlπα, οί βόρειdι γείτονές μας 
aποτελούσαν μόνιμη aπειλή κατά τής 'Ελλάδος. 

)) Ή συνεργασία δμως αύτή διαταράχθηκε μετά 
τήν ανακίνηση τού Κυπριακού, καί διότι άκριβώς 

έκτιμοvσα τή σημασία της φρόντισα νά τήν άποκα

ταστήσω μετά τή διευθέτηση τού περίπλοκου καί 

έπικίνδυνου αύτοv προβλήματος. 

))Στήν Τουρκία μοv έπεφυλάχθη πράγματι θερμή 

ύποδοχή τόσο έκ μέρους τής Κυβερνήσεως δσο καί 

aπό μέρους τού λαού, τού όποίου τά έχθρικά αlσθή-

μα τα ύπέκυπταν προφανώς σ, ε να αίσθημα οlκειότη

τος πού εlχε αναπτυχθεί κατά τή μακρά συμβίωση 

τών δύο έθνών. 
))Κατά τίς συνομιλίες μας στήν v Αγκυρα μάς 

άπασχόλησε τό θέμα τής έφαρμογής τών συμφωνιών 

περί Κύπρου, τό Βαλκανικό Σύμφωνο, τό θέμα τής 

άλιείας καί τέλος τό θέμα τών έκατέρωθεν μειονοτή

των, τό όποίο Ιδιαίτερα μ' ένδιέφερε λόγω τού Πα

τριαρχείου. Καί πρέπει νά πώ δτι στά θέματα αύτά 

βρήκα κατανόηση aπό μέρους τών Τούρκων. Καί εl

ναι άτύχημα δτι ό έπακολουθήσας μετά τό 1963 ύπο
τροπιασμός τού Κυπριακού δέν έπέτρεψε τήν έφαρ

μογή τών ρυθμίσεων πού προέβλεπε ή συμφωνία 

Μπιτσίου - Κουνεράλπ. ('Απόδοση άκινήτου περι -' 

ουσίας τού Πατριαρχείου, ρύθμιση περιουσιακών 

ζητημάτων τών δύο μειονοτήτων, συμφωνία γιά δυ

νατότητα άλιείας 'Ελλήνων ψαράδων στά τουρκικά 

χωρικά ϋδατα, ίδρυση τουρκικού γυμνασίου στήν 

Ξάνθη κ.λ. π.). 

))Προκειμένου περί τού Βαλκανικού Συμφώνου, 

τήν άναβίωση τού όποίου έπιθυμοvσαν, ώς ήτο φυ

σικό, άμφότερες οί χώρες, έξήγησα στούς Τούρκους 

τίς έπιφυλάξεις πού εlχε διατυπώσει ό τίτο κατά τή 

συνάντησή μας στή Ρόδο. Στούς λόγους αύτούς προ

σετίθετο βέβαια καί ή ψυχρότης πού έχαρακτήριζε 

κατά τήν έποχή έκείνη τίς σχέσεις Τουρκίας καί Γι

ουγκοσλαβίας καί πού όφείλετο, κατά τή γνώμη μου, 

κυρίως στήν αμοιβαία aντιπάθεια πού ύπήρχε μεταξύ 

Μεντερές καί τίτο. 

)) Τούτο lfχοντας ύπόψη μου έδήλωσα πρός τούς 
συνομιλητές μου δτι θά Ί]μουν πρόθυμος νά μεσολα

βήσω γιά τή βελτίωση τών τουργκογιουγκοσλαβι

κών σχέσε~ν, τήν όποία θεωρούσα χρήσιμη γιά τή 

γαλήνη τής Βαλκανικής. 'Επρότεινα δέ ώς πρώτο 

βήμα πρός τήν κατεύθυνση αύτή τήν ένημέρωση τού 

έν Τουρκία πρεσβευτού τής Γιουγκοσλαβίας έπί τών 

συνομιλιών μας. 'Η πρότασή μου lfγινε δεκτή καί ό 

Γιουγκοσλάβος πρέσβης δχι μόνο ένημερώθηκε, 

άλλά μέ συνώδευσε καί στήν Κωνσταντινούπολη, 

δπου μετέσχεν δλων τών έπισήμων έκδηλώσεων. 

))Κατά τίς συζητήσεις έθίγη έπίσης άπό τουρκι

κής πλευράς καί θέμα μεσογειακού συμφώνου, τό 

όποίο κατά καιρούς dνεκινείτο, πότε aπό τή μία καί 

πότε aπό τήν άλλη χώρα. Έδήλωσα πρός τούς 

Τούρκους δτι ή έλληνική Κυβέρνηση δέν lfβλεπε οϋ

τε τή σκοπιμότητα, άλλά οϋτε καί τή δυνατότητα 

συνάψεως παρομοίου συμφώνου, δοθείσης τής aνο

μοιογένειας πού ύπάρχει μεταξύ τών χωρών πού πε

ριβάλλουν τή Μεσόγειο. 

)) 'Από τήν 'Άγκυρα, συνοδευόμενος aπό τόν Με
ντερές, πήγα στήν Κωνσταντινούπολη, δπου μάς 

ύπεδέχθησαν τεράστια πλήθη άπό 'Έλληνες καί 

Τούρκους. Μία aπό τίς πιό συγκινητικές στιγμές τής 

ζωής μου ύπήρξε ή στιγμή κατά τήν όποία έπισκέ-
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φθηκα τό Φανάρι καί έν συνεχείtf τήν Άγία Σοφία, 

πού συμβόλιζαν, ώς γνωστόν, καί τά δύο τή "Μεγάλη 

'Ιδέα". 'Η συγκίνησή μου αύτή έφθασε στό κατακό

ρυφο δταν άντίκρυσα τά συγκεντρωθέντα γύρω άπό 

τό Πατριαρχείο πλήθη τών 'Ελλήνων, τά όποία μέ 

έπικεφαλής τόν Πατριάρχη 'Αθηναγόρα μέ ύπε

δέχοντο μέ δάκρυα χαρiiς καί άνακουφίσεως. Καί 

ήσαν δικαιολογημένα τά δάκρυά τους, διότι ή ήμέρα 

έκείνη τερμάτιζε τήν άγωνία τους καί τίς σκληρές 

δοκιμασίες πού έζησαν έπί πέντε όλόκληρα χρό

νιω>38. 

'Ο έλληνικός τύπος άσχολήθηκε εκτενώς μέ τήν 

επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στήν 'Άγκυρα. Ή 

«Βραδυνή» γράφει τά έξής: 

'Ο Καραμανλής καί δ Μεντερές ύψώθησαν εiς τό έπί

πεδον μεγάλων πολιτικών καί άπεφάσισαν όχι μόνον νά 

συμφωνήσουν διά τό Κυπριακόν άλλά νά δώσουν νέαν ζω

ήν εiς τούς νεκρωθέντας πολιτικούς δεσμούς, οί όποίοι 

συνέδεον τάς δύο χώρας, 'Ελλάδα καί Τουρκία, αί όποία ι 

πολιτικώς ήνωμέναι καί συμπράττουσαι, άποτελοϋν δύνα

μιν όχι άπλώς ύπολογήσιμον άλλ' άποφασιστικήν. 'Η γε

ωγραφική θέσις των ε{ναι έκ τών καιριωτέρων τοϋ κόσμου 

καί πολιτικώς καί στρατηγικώς, ένώ ή παρουσία τών Κ. 

Καραμανλή- Ε. 'Αβέρωφ εiς "Αγκυραν έπισφραγίζει τήν 

άλήθειαν αύτήν. 

Καί σέ νεώτερο σχόλιο: 

Θριαμβευτής έπιστρέφει ό Κ. Καραμανλής ... αί συζητή
σεις τής ' Αγκύρας άποτελοϋν, κατά γενικήν όμολογίαν, τά 

iσχυρά θεμέλια, έπί τών όποίων θά άναπτυχθή ή έλληνο

τουρκική φιλία καί θά έδραιωθή νέα περίοδος εiλικρινοϋς 

καί δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών, πού 

διαπνέεται ό.πό τάς ό.ρχάς πο'ύ έθεμελίωσαν οί Βενιζέλος -
' Ατατούρκ, έμφορούμενοι άπό ρεαλιστικάς άπόψεις διά 
τήν πρόοδον καί τά συμφέροντα τών χωρών των39 .• 

'Η «'Ακρόπολις» σέ σχόλιό της, μετά τή λήξη 

τών συνομιλιών, παρατηρεί: 

Τό έπακολουθήσαν τάς συνομιλίας τής 'Αγκύρας έπί

σημον ανακοινωθέν δέν άφήνει καί τήν παραμικράν άμφι

βολίαν περί τοϋ δτι έφθάσαμεν πράγματι δι' αύτών εiς μίαν 

νέαν εποχήν τών έλληνοτουρκικών σχέσεων. Ζητήματα 

πολλά καί σημαντικής σπουδαιότητος άπησχόλησαν τούς 

συνομιλητάς καί τούς εύρον συμφώνους εiς τόν τρόπον καί 

τά μέσα τής aντιμετωπίσεώς των, ωστε νά μή σκιάζωνται 

άπό εκκρεμότητας ή φιλία καί ή συνεργασία τών δύο χω

ρών. 'Η ύπηρεσία τήν όποίαν προσφέρουν πρός τήν χώραν 

των, ό.λλά καί πρός τήν ύπόθεσιν τής άσφαλείας τοϋ έλευθέ

ρου κόσμου οί κ.κ. Καραμανλήi; καί Μεντερές, ώς καί οί 

ύπουργοί τών 'Εξωτερικών, ε{ ναι άναμφιβόλως ίστορικής 

σημασίας40. 

'Η «Καθημερινή» σχολιάζει τό ταξίδι του Κ. Κα

ραμανλή ώς έξής: 

Τήν [ ό.πό τοϋ 1930] πολιτική ν τοϋ 'Ελευθερίου Βενιζέ
λου ήκολουθησαν πιστώς δλαι αί εκτοτε έλληνικαί Κυ-

βερνήσεις, παρά τό γεγονός δτι ό.πό τουρκικής πλευράς 

πλειστάκις aντιμετώπισαν έχθρότητα, καί iδίως μετά τόν 

θάνατον τοϋ 'Ατατούρκ, σπανίως εiλικρινή διάθεσιν συ

σφίγξεως τών φιλικών δεσμών. 'Από τήν παράδοσιν αύτήν 

δέν εξέφυγεν ή Κυβέρνησις Καραμανλή, παρά τά διαδρα

ματισθέντα τήν τελευταίαν τριετίαν, καί οϋτω εύρίσκεται δ 

'Έλλην πρωθυπουργός εiς τήν τουρκικήν πρωτεύουσαν, ή 

όποία τόν ύπεδέχθη στολισμένη μέ έλληνικάς σημαίας διά 

μίαν νέαν προσπάθειαν δημιουργίας φιλικής aτμοσφαίρας 

εiς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις. Δέν άποτελεί ενδειξιν 

άδυναμίας οϋτε παραχώρησιν ή έπίσκεψις τοϋ Κ. Καρα

μανλή άλλά συνιστά έκδήλωσιν άνωτερότητος καί προδί

δει βαθείαν κατανόησιν τών πραγματικών δεδομένων, τά 

όποία επιβάλλουν τήν συνεργασίαν τών δύο γειτόνων. Καί 

εναπόκειται εiς τούς Τούρκους νά δείξουν δτι συναισθά

νονται τήν σημασίαν τής χειρονομίας καί άντιλαμβάνον

ται τήν άνάγκην όριστικής εκκαθαρίσεως τοϋ παρελθόντος 

πρός δημιουργίαν τών προϋποθέσεων διά τήν μελλοντικήν, 

έπί φιλικών βάσεων, άνάπτυξιν τών ελληνοτουρκικών σχέ
σεων41. 

Μετά τό πέρας τών συνομιλιών, ή «Καθημερινή» 

θά παρατηρήσει: 

Αί συνομιλία ι τής 'Αγκύρας κατώρθωσαν δ,τι πρό όλί

γων μόλις έβδομάδων θά έφαίνετο χίμαιρα. Κατώρθωσαν 

δηλαδή νά εμφυσήσουν νέαν πνοήν εiς μίαν φιλίαν πού 

έφαίνετο πτώμα. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι παρά τήν τρο

μακτικήν δοκιμασίαν πού ύπέστη ή φιλία αύτή κατά τήν 

τελευταίαν πενταετίαν, ύπήρχον πολλοί πού δέν εlχον χά

σει τήν εμπιστοσύνην των εiς τά θεμέλια πού εlχον τεθή 

άπό δύο μεγαλοφυείς άνθρώπους, τόν 'Ελ. Βενιζέλον καί 

τόν Κεμάλ, καί διετήρουν τήν στερεάν ελπίδα δτι, μέ τήν 

πάροδον τής λαίλαπος, τά δύο εθνη θά επανεύρισκον τήν 

ψυχραιμίαν διά νά iδοϋν τά συμφέροντά των καθαρώτερα 

καί λογικώτερα. Διότι τά συμφέροντα αύτά, δέν εlναι τοϋ 

εϊδους έκείνου πού ήμποροϋν νά ό.ναπληρωθοϋν μέ ίiλλα, 

μέ προσανατολισμούς πού θά επέτρεπον τήν πολυτέλειαν 

μιάς έχθρότητος όμόρων. 'Η γεωγραφία ε{ναι ενας παρά

γων aποφασιστικός εiς τάς σχέσεις τών λαών καί συχνά, ή 

γεωγραφία αύτή, aποφασίζει περί πολέμου καί εiρήνης όχι 

μόνον μεταξύ τών ό.μέσως γειτονευόντων, άλλά καί εiς εύ

ρυτέραν περιοχήν ... 'Από μιάς τριακονταετίας ήδη, εχει 
καταστή συνείδησις καί εiς τήν 'Ελλάδα καί εiς τήν Τουρ

κίαν, άλλά καί εiς όλόκληρον τήν Εύρώπην, δτι ή έλληνο

τουρκική συνεργασία άποτελεί τόν ύπ' άρ. Ι παράγοντα 

τής εiρήνης καί τής τάξεως εiς τά Βαλκάνια καί εiς όλό

κληρον τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον. Διά τόν λόγον άκρι

βώς αύτόν, ή κοινή γνώμη εiς τήν 'Ελλάδα, παρά τάς πι

κρίας πού ijτo φυσικόν νά αiσθανθή ό.πό ώρισμένας θλιβε

ράς τουρκικάς έκδηλώσεις, άπό ώρισμένας ένεργείας άσυ

δότων στοιχείων, καί άπό τήν εμμονον τουρκικήν άντί

δρασιν κατά τών ίερών άξιώσεων πρός έλευθέραν ζωήν τών 

Κυπρίων ό.δελφών, παρά τάς aπογοητεύσεις καί τάς έκπλή

ξεις καί συχνότατα τήν όργήν της, ijτo εiς τό βάθος πεπει

σμένη δτι ή ύπόθεσις τής έλληνοτουρκικής φιλίας δέν ijτo 

άμετακλήτως χαμένη42 . 

Ό διευθυντής του «Βήματος», Γ. Συριώτης, σέ 
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συνέντευξή του πρός τό ραδιοφωνικό σταθμό του 

Λονδίνου τονίζει δτι: 

«Αί συμφωνίαι τής Ζυρίχfις καί του Λονδίνου ύπήρξαν 

άφετηρίαι μιaς προσπαθείας επαναφοράς εiς, τήν όμαλήν 

πορείαν των τών ελληνοτουρκικών σχέσεων, διά τάς 

όποίας ή έλληνική δημοσία γνώμη είναι πεπεισμένη δτι 

είναι άναγκαίαι λόγω των κοινών συνόρων τών δύο χωρών 

καί των σχέσεών των μέ τό ΝΑΤΟ, άλλά άναμένει περαιτέ

ρω νά ίδη εκδηλωμένας τάς τουρκικάς άπόψεις επί μιaς 

θετικής καί ρεαλιστικής οΙκονομικής συνεργασίας». 

'Ενώ σέ σχόλιό της, ή ίδια έφη μερίδα άναφέρει 

τά έξής: 

Διπλουν τό άντικείμενον τών ελληνοτουρκικών συνο

μιλιών, ή δημιουργία ψυχολογικου κλίματος, τό όποίον νά 

ύποβοηθήση τήν άρξαμένην άπό τών συμφωνιών τής Ζυ

ρίχης καί του Λονδίνου προσπάθειαν διά τήν άναβίωσιν 

τής ελληνοτουρκικής φιλίας καί συμμαχίας καί ή έν εiλι

κρινεί~ έξέτασις των έπί μέρους Ελληνοτουρκικών ζητη

μάτων μέ τό δεδομένο δτι οί δύο λαοί ζουν εiς τήν iδίαν 

περιοχήν, άνήκουν εiς τόν ίδιον σύστημα άσφαλείας καί 

άπειλουνται άπό τούς iδίους άκριβώς κινδύνους. 

'Όταν ολοι πιστεύσωμεν εiς τήν άναγκαιότητα τής ελ

ληνοτουρκικής φιλίας καί θεωρήσωμεν δτι κατά τήν τε

λευταίαν διπλωματικήν άναμέτρησιν, ή όποία είχεν ώς 

άντικείμενον τό Κυπριακόν, δέν ύπήρξαν νικηταί ή ήττη

μένοι άλλά καλής θελήσεως γείτονες, οί όποίοι ένήργησαν 

μέ άποκλειστικόν γνώμονα τήν προαγωγήν των σχέσεών 

των καί τήν κατοχύρωσιν άμοιβαίων των συμφερόντων, 

τότε ύπάρχει κάτι περισσότερον άπό έλπίς οί δύο λαοί μέ 

εiλικρίνειαν καί έγκαρδιότητα νά άκολουθήσουν έφεξής 

κοινόν δρόμον πρός άντιμετώπισιν τής διεθνους κρίσεως 

καί τών κινδύνων πού άπειλουν τους iδίους43 • 

τέλος ή «Αύγή» γράφει δτι: 

... έκείνο πού δημιουργεί περισσότερες άνησυχίες στήν 
έλληνική κοινή γνώμη είναι τό γεγονός δτι οί καθοδηγού

μενες συνομιλίες συμπίπτουν μέ τίς προσπάθειες τής άμε

ρικανικής διπλωματίας γιά τήν δημιουργία μεσογειακου 

συμφώνου γιά τήν άντικατάσταση του χρεωκοπημένου 

Συμφώνου τής Βαγδάτης44 • 

Στήν Τουρκία, ό έπίσημος ραδιοσταθμός χαρα

κτήρισε τόν Κ. Καραμανλή «ώς φίλον καί σύμμα

χον», ένώ όλόκληρος ό τουρκικός τύπος δημοσίευσε 

φωτογραφίες, βιογραφικά σημειώματα καί περιγρα

φές άπό τήν aφιξή του στήν ν Αγκυρα. 

Ό 'Αχμέτ 'Εμίν Γιαλμάν, σέ κύριο aρθρο του 

στή «Vatan», χαιρετίζει τήν έπίσκεψη του Κ. Καρα
μανλή καί Ε. 'Αβέρωφ «ώς εύαγγελιζομένην νέαν 

φάσιν συνεργασίας εiς τάς έλληνοτουρκικάς σχέ

σεις» καί διατυπώνει τήν έλπίδα δτι αύτή θά άποτε

λέση «τήν άπαρχήν περιόδου εiλικρινους φιλίας 

μεταξύ τών δύο λαών», των όποίων έξήρε τά κοινά 

χαρακτηριστικά. 'Η δημιουργία aξονος 'Αγκύρας

'Αθηνών, συμπληρώνει, μπορεί νά μεταβάλει τήν 

όψη τής Μ. ' Ανατολής καί νά χαροποιήσει τούς 

φίλους τής εiρήνης καί τής έλευθερίας καί κατα

λήγει: 

«'Εν τφ προσώπφ του Κ. Καραμανλή χαιρετίζομεν όχι 

μόνον τόν πρωθυπουργόν τής γείτονος χώρας, άλλά καί 

τόν πολιτικόν ίiνδρα, ό όποίος εiσάγει είς τά Βαλκάνια τά 

άγαθά τών Ιδιοτήτων πραγματικου πολιτικου άνδρός καί ό 

όποίος διά του εuρωπαϊκου τρόπου έργασίας του, έξησφά

λισε τήν πρόοοδον τής χώρας. Οί 'Έλληνες έπισκέπται 

έλπίζομεν δτι θά άντιληφθουν δτι ή έλληνοτουρκική φιλία 

καί συνεργασία άποτελουν τήν έπιθυμίαν όχι μόνον ένός 

κόμματος έν Τουρκί~, άλλά όλοκλήρου του τουρκικου 

εθνουρ>. 

'Η «ςumhuriyet» γράφει δτι «θεωρεί τήν έπί

σκεψιν αύτήν ώς τό πρώτο βήμα πρός άναβίωσιν τής 

τουρκοελληνικής φιλίας» καί προσθέτει δτι στήν 

ήμερήσια διάταξη των συνομιλιών ύπάρχουν ζητή

ματα, δπως τής άλιείας καί των μειονοτήτων πού «δύ

νανται νά λυθουν δι' άμοιβαίων ύποχωρήσεων». 

'Η έφημερίδα τής άντιπολιτεύσεως «Axam» ύ
πενθυμίζει «τήν παλαιάν έπίσκεψιν του 'Ελευθερίου 

Βενιζέλου καί τήν δημιουργίαν ελληνοτουρκικής 

φιλίας κατόπιν γεγονότων κατά πολύ δραματικωτέ

ρων άπό τό Κυπριακόν, ή έπί του όποίου διαφορά 

ήρθη ήδη, διά τής παροχής άνεξαρτησίας εiς τήν Κύ

προν». Στή «Yeni Sabah» δημοσιεύεται aρθρο, στό 
όποίο ή έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή παραλληλίζε

ται μέ τήν έπίσκεψη του 'Ελευθερίου Βενιζέλου τό 

1930 καί άναφέρεται ή άνάγκη έπιλύσεως «άκανθω
δεστάτων ζητημάτων, ώς ε{ναι τό τής άμοιβαίας 

δυσπιστίας τών δύο κοινοτήτων τής Κύπρου, καί των 

Τούρκων τής Δυτικής Θράκης». 

'Η «Milliyet» ύπογραμμίζει δτι «κατά τάς πρώτας 
συζητήσεις έξητάσθησαν διάφορα ζητήματα, μεταξύ 

τών όποίων καί τό θέμα των Δήμων τής Κύπρου, καί 

άπεφασίσθη δπως κληθουν έν τιj νήσφ έκπρόσωποι 

τών δύο Κοινοτήτων καί τής Κυβερνήσεως νά έφαρ

μόσουν πλήρως τάς συμφωνίας»45 • 

'Η «Dtinya» γράφει: 

Ή παράγραφος του κοινου άνακοινωθέντος, καθ' ην 

θά καταβληθή προσπάθεια άναπτύξεως τής φιλίας, άποδει

κνύει δτι οί δύο πρωθυπουργοί κατενόησαν τί πρέπει νά 

γίνη έν προκειμένφ. Δηλαδή έκείνο πού πρέπει νά γίνη 

είναι ή εξασφάλισις όχι άπλώς τής Ελληνοτουρκικής συ

νεργασίας, άλλά ή δημιουργία μιaς ένιαίας Τουρκίας καί 

'Ελλάδος. Πρό του θέματος αuτου δ λα τά άλλα είναι έπου

σιώδη. 'Έχομεν καί ίiλλους συμμάχους, άλλά οuδαμώς 

παρατηρείται τόση ταυτότης συμφερόντων δση μεταξύ 

Τουρκίας καί 'Ελλάδος46 • 

Τέλος ή κυβερνητική «Zafer» παρατηρεί: 

Χάρις εiς τήν πατροπαράδοτον φιλίαν έλύθη τό ζήτημα 

τής Κύπρου, καί ό δρόμος τόν όποίον δέον νά άκολουθή-
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σουν έφεξής τά δύο Κράτη είναι έκείνος, τόν όποίον έχά

ραξαν οί 'Ατατούρκ καί Βενιζέλος. Κατά τό χθεσινόν γευ

μα ό πρόεδρος τής τουρκικής Κυβερνήσεως εiς βαρυσήμα

ντον λόγον του aνέπτυξεν τά φιλικά αiσθήματα τής Τουρ

κίας πρός τήν 'Ελλάδα καί ύπό τό αuτό πνευμα aπήντησεν 

ό 'Έλλην πρωθυπουργός. Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν 

έντός aτμοσφαίρας μεγάλης εiλικρινείας. 

'Εκτενή σχόλια γιά τήν επίσκεψη εκαμε καί δ 

διεθνής τύπος . Χαρακτηριστικά, ή «Φωνή τής 'Αμε

ρικής)) σημειώνει: 

Σήμερον πραγματοποιείται εiς τήν "Αγκυραν μία συνά

ντησις, ή όποία θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ενας θρίαμ

βος τής λογικής . Διά πρώτην φοράν aπό εξ ετη έχθροτή

των και βιαιοτήτων, κατά τά όποία τό ρήγμα μεταξύ Τουρ~ 
κίας καί 'Ελλάδος έφαίνετο συχνά έγεφύρωτον. 'Αλλά 

έγεφυρώθη. 

Κατά τούς «New York Times)): 

Οί δύο ήγέται θά προσπαθήσουν νά έπιλύσουy τά προ
βλήματα πού aντιμετωπίζουν αί δύο χώραι. Οί δύο πρωθυ

πουργοί συζητουν καί liλλα θέματα, περιλαμβανομένου καί 

του κοινου ρόλου, τόν όποίον αί δύο χώραι δυνατόν νά 

διαδραματίσουν εiς τήν 'Α τλαντικήν Συμμαχίαν πρός τόν 

σκοπόν τής σταθεροποιήσεως τής καταστάσεως εiς τήν 

'Ανατολικήν Μεσόγειον. 

'Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde)), σέ άνταπό
κρισή της πού δημοσιεύτηκε στίς 12 Μα"fου, ύπο
γραμμίζει δτι «αi συνομιλίαι του πρωθυπουργοί\ τής 

·Ελλάδος Κωνσταντίνου Καραμανλή καί του ύπουρ

γοu τών 'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ μετά τών Τούρκων 

ίθυνόντων, διεξήχθησαν ύπό τήν σκέπην τής άνα

γεννηθείσης ελληνοτουρκικής φιλίας)), τονίζει τό 

γεγονός δτι «έκατέρωθεν κατεβλήθη προσπάθεια 

άναζωπυρώσεως τών άναμνήσεων τής μεγάλης κινή

σεως συνεργασίας, τής δποίας είχον ήγηθή δ 'Ελευ

θέριος Βενιζέλος καί δ 'Ατατούρκ)) καί άναφέρεται 

στό επίσημο άνακοινωθέν, επισημαίνοντας «τήν άπό

λυτο ταυτότητα άπόψεων τών δύο άντιπροσωπειών 

εφ' δλων τών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής)) . 

·Η «Figaro)) σχολιάζει: 

'Η έπίσημος έπίσκεψις του πρωθυπουργου τής 'Ελλά

δος κ . Καραμανλή εiς "Αγκυραν καί Κωνσταντινούπολιν 

θά ένισχύση τήν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας aτμό

σφαιραν συμφιλιώσεως, ή όποία ύπήρξεν αποτέλεσμα των 

συμφωνιών τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου. 

Oi δυτικογερμανικές εφημερίδες «Frankfurter Al
lgemeine)) και «Sίiddeutsche Zeitung)) ύπογραμμίζουν 
τή σημασία τόσο τής επισκέψεως του 'Έλληνα πρω

θυπουργοί\ στήν Τουρκία, δσο καί τής άποκαταστά

σεως τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. Τήν ίδια 

επισήμανση κάμει καί ή βελγική εφημερίδα «Libre 
Belgique)). 

·Η ήμιεπίσημη αίγυπτιακή εφημερίδα «" Αλ 'Α
χράμ)) τονίζει «τήν βαθείαν σημασίαν τών συνομιλι
ών του Κ. Καραμανλή είς τήν "Αγκυραν μέ άποτέλε

σμα -κατόπιν ίδία τής επιτεύξεως συμφωνίας επί 

του Κυπριακοί\- τόν διακανονισμόν τών εκκρεμου

σών διαφορών καί τήν άπόλυτον συνεργασίαν πρός 

δημιουργίαν άνεξαρτήτρυ δημοκρατίας τής Κύπρου, 

άπηλλαγμένης πάσης βρετανικής επιρροής)) . 

'Ιδιαίτερη προσοχή, δπως ήταν φυσικό, άπέδωσε 

δ βρετανικός τύπος στήν επίσκεψη. Η «Manchester 
Guardian)) γράφει: 

Μετά τούς Κυπρίους, ήμείς οί Βρετανοί πρέπει νά εϊμε

θα iδιαιτέρως ευγνώμονες διά τήν πολιτικήν ίκανότητα, ή 

όποία ώδήγησε μέχρι τής έπισκέψεως τfjς 'Αγκύρας . 'Η 

πολιτική ώριμότης των 'Αθηνών καί τής 'Αγκύρας κατέ

στησε δυνατήν τήν dποδοχήν τfjς συμφωνίας διά τό Κυ

πριακόν μετά τόν παραμερισμόν τόσων παθών. 

'Ενώ ή «Daily Telegraph)) παρατηρεί: 

"Εχει παρέλθει όλιγώτερον του ένός ετους απο τfjς 

έποχfjς καθ' ijν ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία εύρίσκοντο εiς 

όξυτάτην διαμάχη ν μεταξύ των. Σήμερον ό 'Έλλην πρωθυ

πουργός καί ύπουργός έπί τ& ν 'Εξωτερικών εύρίσκονται 

εiς "Αγκυραν μέ dποστολήν aποσκοπουσαν εiς τήν ένί

σχυσιν των σχέσεων των δύο χωρών καί τήν διεύρυνσιν 

τfjς νέας συμφωνίας μεταξύ αuτών . ' Η έπιστροφή αuτή εiς 

τόν ρεαλισμόν aποτελεί μίαν dπολύτως εuπρόσδεκτον έξέ

λιξιν47. 

9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1959 

'Ο ύπουργός Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, εξαγγέλλει 

τό πενταετές τουριστικό πρόγραμμα τής χώρας, τό 

όποίο προβλέπει τή διάθεση σημαντικών πιστώσεων 

γιά τήν επέκταση του κρίσιμου αuτου τομέα τής 

έθνικής οίκονομίας . 

·Η τουριστική άξιοποίηση τής χώρας είχε η δη 

άναχθεί σέ προτεραιότητα τής έλληνικής Κυβερνή

σεως, άπό τό προσωρινό πενταετές πρόγραμμα, τό 

σχετικό τμήμα του δποίου εξειδίκευαν καί άνέπτυσ

σαν oi άνακοινώσεις του ύπουργοu Προεδρίας . 

Τό κείμενο τών δηλώσεων του Κ. Τσάτσου είχε 

ώς έξής: 

«Τό έξαγγελλόμενον πενταετές πρόγραμμα διά τήν aξι

οποίησιν του έλληνικου Τουρισμου aνήκει εiς τήν σειράν 

τών εiδικωτέρων κατά τομείς οικονομικών σχεδίων, είς τά 

όποία διαιρείται τό ύπό τfjς Κυβερνήσεως καταρτισθέν 

προσωρινόν Πενταετές Πρόγραμμα έπενδύσεων. 'Η ση

μασία, ή όποία aπεδόθη ύπό του προέδρου τής Κυβερνή

σεως εiς τήν aξιοποίησιν τών τουριστικών πόρων, οφείλε

ται εiς τό γεγονός δτι, έκτός τής μεγάλης των σπουδαιότη

τος αuτής καθ' !:αυτήν, dποτελουν ούτοι καί πλουτοπαρα

γωγικήν πηγήν &μέσου aποδόσεως , ή όποία θά έπιτρέψη 

εiς τήν χώραν, μέχρις δτου προωθήση περαιτέρω τήν βιο

μηχανίαν καί τήν γεωργίαν της, νά καλύψη μέρος του πα-
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θητικου του iσοζυγίου πληρωμών καί βραδύτερον, ϊσως, τό 

σύνολον αύτου. 

»'Από τής ίδρύσεως του ΕΟΤ καί κατά τό άπό του 1950 
μέχρι του 1956 χρονικόν διάστημα, αί δοθείσαι ύπέρ του 
Τουρισμοu πιστώσεως άνήρχοντο είς 18 έκατ. έτησίως, 
κατά μέσον δρον, ένώ, κατά τό 1957, εiς μίαν προπαρα
σκευαστικήν φάσιν, αύται εφθασαν τά 34 έκατ. διά νά 

άνέλθουν τό 1958, πλέον είς 193 έκατ . Παραλλήλως πρός 

τήν άλματώδη αύτήν αϋξησιν, τήν άποδεικνύουσαν τήν 

ύπό τής Κυβερνήσεως Καραμανλή άποδοθείσαν είς τόν 

Τουρισμόν σημασίαν, ό άριθμός τών ξένων επισκεπτών 

άνήλθεν επίσης, άπό 33.000 τό 1950, είς 276.000 τό 1958, 
εν& τό είσπραχθέν τουριστικόν συνάλλαγμα ηύξήθη άντι

στοίχως άπό 4. 700.000 δολλ. τό 1950, είς 36.195.000 τό 
1958. 

»Κατά τήν τελευταίαν τριετίαν ό ΕΟΤ, διά νά άνταπο

κριθή είς τάς αύξανομένας συνεχώς άνάγκας τής τουριστι

κής μας κινήσεως, επεξέτεινε σημαντικώς τό ύπ' αύτου 

έκτελούμενον πρόγραμμα. Οuτω, κατά τό διάστημα αύτό, 

εξετελέσθησαν καί έτέθησαν εν λειτουργί~ τά κάτωθι ερ

γα: 

»α . Ξενοδοχεία : Πάρου, Δελφών, Σύρου, Σκύρου, Θά

σου, Ζακύνθου, 'Αργοστολίου, Ναυπλίου, 'Άνδρου, Τσα

γκαράδας καί 'Ολυμπίας, δυνάμεως εν συνόλφ 500 περίπου 
κλινών. 

»β. Περίπτερα, Σταθμοί καί Ξενώνες: Μετεώρων, Φαι

στοu, Κανονίου Κερκύρας, 'Αγίου Δημητρίου 'Ακροπό

λεως, Εύζώνων, Σερρών καί Πηλίου. 

»γ. Κατασκηvώσεις διακοπών: Αίγίου, Ρόδου. 

»δ. Καταφύγια: 'Ολύμπου, Παρνασσου καί Κυλλήνης . 

»ε. 'Υδρεύσεις: Βουλιαγμένης καί Φαιστου. 

»στ . 'Έργα βελτιώσεως καί εξωραϊσμοί) τουριστικών 

τόπων: Διαμόρφωσις Κεφαλαρίου Κηφισιδ.ς, ήλεκτροφω
τισμός παραλίας 'Αλεξανδρουπόλεως, λουτρά καί άθλο

παιδιαί Ναυπλίου, ήλεκτροφωτισμός Σπηλαίου Περάματος 

'Ιωαννίνων καί λουτρικαί εγκαταστάσεις είς Πόρον, Καβά

λαν, 'Ιωάννινα, Καστοριάν, 'Αλεξανδρούπολιν καί Πα

λαιόν Φάληρον . 

))ζ. Διαρρυθμίσεις καί έξωραϊσμοί άρχαιολογικών χώ

ρων: Δελφών, 'Ολυμπίας, 'Επιδαύρου , Θεάτρου Ήρώδου 

του 'Αττικοu καί περί τά 25 είσέτι μικρότερα εργα εiς 
άρχαιολογικούς χώρους επαρχιών. 

))η. Τουριστικαί όδοί: 22 έν δλφ τουριστικαί όδοί είς 
διαφόρους περιοχάς τής χώρας. 

))Πλήν τών ώς ίiνω περαιωθέντων ηδη εργων, εύρίσκο

νται ύπό μελέτην καί έκτέλεσιν καί τά άκόλουθα. 

))α. Ξενοδοχεία: 'Ανδριτσαίνης, "Αρτης, Βόλου, 'Η

γουμενίτσης, 'Ιωαννίνων, Καλαμπάκας, Καρπενησίου, 

Κερκύρας, Λαρίσης, Μεσολογγίου, Μυκόνου, ' Ακροναυ

πλίας, 'Ολυμπίας, ΙΙ Σάμου, Σπάρτης, Ύπάτης, Φλωρίνης, 

Χίου, Κώ, Ούρανοπόλεως, Σπετσών, 'Ύδρας, Ξενών 'Επι

δαύρου, Σουνίου, Μιραμάρε Ρόδου, Βερροίας, Πόρου καί 

Δελφών ΙΙ, δuνάμεως έν δλφ 1.000 κλινών ώς εγγιστα. 
))β. Περίπτερα καί Σταθμοί: 'Αχελώου, Μόρνου, ΑΙ

γίου, Νίκης, Τεμπών, Ήγουμενίτσης, Μυστρa, Έρετρίας, 

'Ηραίου Λουτρακίου, Πόρτο Λάγο, 'Αρκαδίου, Προυσ

σου, Σταγείρων καί 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

))γ. 'Υδρεύσεις: Σκύρου καί Ύπάτης. 

))δ. 'Έργα βελτιώσεως καί εξωραϊσμοί) τουριστικών τό-

πων: Βουλιαγμένης (λαϊκή πλάζ), Μικροu Καβουριοu (Ερ

γα ύποδομής), Πάρου (λουτρά), 'Υπάτης (κεντρικόν πάρ

κον καί νέον ύδροθεραπευτήριον), 'Ελληνικου (πάρκον 

άεροδρομίου), ώς καί άριθμός τις νέων εγκαταστάσεων χά

ρις τής εκδρομικής κινήσεως. 

))ε. Διαρρυθμίσεις καί έξωραϊσμοί άρχαιολογικών χώ

ρων: Δελφοί καί 'Ολυμπίας (νέα εργα), Όλυμπιείου, Ρίου 

καί 'Αντιρρίου, Παλαμηδίου Ναυπλίου,' Ηρακλείου Κρή

της, περιοχής λιμένος Θάσου καί 12 εiσέτι μικρότερα εργα 
εiς διάφορα σημεία τής χώρας. 

))στ. Λιμενικά εργα: 'Ηγουμενίτσης καί Κερκύρας. 

'Επίσης εύρίσκονται ύπό εκτέλεσιν αί νέα ι εγκαταστάσεις 

τής Σχολής Τουριστικών 'Επαγγελμάτων έν Ρόδφ (ξενο

δοχειακόν συγκρότημα, διδακτήρια καί ύπνωτήρια κ.λ.π.). 

Πάντα τά άνωτέρω εργα, άποπερατούμενα πρόκειται νά 

λειτουργήσουν μέχρι του θέρους του 1960. 
)) 'Οφείλω έπί τ-Q εύκαρί~ νά σημειώσω δτι ό μέχρι του

δε έπιτευχθείς, κατά τήν τελευταία ν διετία ν, ρυθμός έκτελέ

σεως του άνωτέρω προγράμματος έγγυaται δτι έντός μέν 

του ετους 1959 θά άπορροφηθοuν αί προγραμματισθείσαι 
πιστώσεις έκ 200 περίπου έκατ., κατά τήν διάρκειαν δέ τής 
πενταετίας θά έξαντληθή εiς τό άκέραιον τό έξαγγελθέν 

ύπό του προέδρου τής Κυβερνήσεως πενταετές τουριστι

κόν πρόγραμμα. Δέον νά προστεθή δτι είς τά άνωτέρω δέν 

περιλαμβάνονται τά ηδη έξαγγελθέντα εργα τής περιοχής 

Βουλιαγμένης καθώςέπίσης καί τά έν ' Αθήναις άνοικοδο

μούμενα ξενοδοχεία μεταξύ 1959-1962, δυνάμεως 4.000 
κλινών. 

)) 'Από αύτάς τάς βάσεις άναχωρεί σήμερον ό έλληνι
κός Τουρισμός διά νά προχωρήση πρός μίαν ετι συστημα

τικωτέραν καί iσόρροπον άνάπτυξίν του βάσει ένός μα

κροχρονίου προγράμματος. Τά χαρακτηριστικά του κα

ταρτισθέντος πενταετοuς αύτου προγράμματος είναι δτι 

διά πρώτην φοράν, ό σπουδαίος αύτός πλουτοπαραγωγικός 

κλάδος άνάγεται είς περιωπήν έθνικής βιομηχανίας, ώς 

συμβαίνει εiς τήν Ίταλίαν η τήν Έλβετίαν . Διά πρώτην 

φοράν, έπίσης, ή τουριστική άνάπτυξις τής 'Ελλάδος 

άντιμετωπίζεται ώς εν σύνολον. Τοuτο σημαίνει δτι θά κα

ταβληθή προσπάθεια συνδεδυασμένης άπό πάσης άπόψεως 

άξιοποιήσεως τών έπιδεκτικών τουριστικής άναπτύξεως 

περιοχών. 'Η προτεραιότης τών περιοχών αύτών καθορί

ζεται μέ κριτήριον τό συμφέρον τής έθνικής οiκονομίας έν 

τ<j'i συνόλφ της, άποκλειομένων τοπικών έπιρροών η ύπο

λογισμών, τά όποία ή παροuσα Κυβέρνησις νομίζει δτι δέν 

δικαιοuται νά λάβη ύπ' δψιν. 

))Πρός έξυπηρέτησιν τών έπιδιώξεων του Τουρισμοu ό 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως είχε θέσει ώρισμένας βασικάς 

άρχάς, αί όποία ι i.σχύουν καί διά τό μακροχρόνιον πενταε

τές πρόγραμμα . Κατ' αύτάς, εi.ς πρώτην σειράν θά πρέπει 

νά έπιδιωχθή ή εiς βάθος άξιοποίησις τών ήδη καθιερωμέ

νων τουριστικών περιοχών, διότι ή άνάπτυξις αύτών έμφα

νίζεται περισσότερον άσφαλής, άποδοτική καί ταχεία. Δεύ

τερον, θά πρέπει παραλλήλως νά αύξηθοuν τά μέσα έπικοι

νωνίας μέ τάς χώρας έκείνας, άπό τάς όποίας θά προέρχε

ται τό οi.κονομικώς σπουδαιότερον τμήμα τών ξένων. Τρί

τος σκοπός, άπό άπόψεως ίεραρχήσεως, θά είναι ή δη

μιουργία νέων τουριστικών τόπων διεθνοuς ένδιαφέροντος, 

έκεί δπου τοuτο δύναται νά γίνη ταχύτερον καί μέ τόν πλέ

ον άδάπανον τρόπον . Είς τό σημείον αύτό θά καταβληθή 
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συνειδητή προσπάθεια, ωστε, παραλλήλως πρός τήν aξιο

ποίησιν τών κλασικών μνημείων τής χώρας, τά όποία είναι 

ijδη διεθνώς γνωστά, νά στραφή τό ένδιαφέρον τών τουρι

στών καί πρός τά βυζαντινά μνημεία καί πρός δλας τάς 

εκδηλώσεις του νεοελληνικου πολιτισμου, πρό παντός δέ 

πέραν του κινήτρου τών ίστορικών μνημείων καί aξιών τής 

χώρας, θά επιδιωχθή ή προσέλκυσις εκείνων τών ξένων, 

τούς όποίους δέν aπασχολουν τόσον τά ίστορικά μνημεία 

δσον ένδιαφέρουν αί aπολαύσεις τάς όποίας προσφέρει τό 

κλίμα καί ή φύσις τής χώρας μας. Κατ' αυτόν τόν τρόπον, 

θά διευρυνθή ό κύκλος τών τουριστών, οί όποίοι θέλουν νά 

ελθουν εiς τήν 'Ελλάδα καί θά δημιουργηθουν νέα ι περιο

χαί τουριστικου ενδιαφέροντος. 'Εν τφ πνεύματι τούτφ, θά 

επιδιωχθή ή δημιουργία τουριστικής κινήσεως εiς περιο

χάς τής Β. 'Ελλάδος καί γενικώτερον εiς σημεία τής χώ

ρας τά όποία μέχρι τουδε, iδί~ διότι εστερουντο ίστορικου 

ενδιαφέροντος, δέν προσείλκυον τούς ξένους. 

»'Εν τij καταρτίσει του προγράμματος ελήφθη ύπ' 

όψιν ή ανάγκη αναπτύξεως του εσωτερικου τουρισμου καί 

iδίως του λαϊκου, διότι ούτος πρέπει νά θεωρηθή ώς προ

πομπός τής δημιουργίας νέων τουριστικών έπικέντρων aλ

λά καί τό πλέον κατάλληλον μέσον διά τήν διαμόρφωσιν 

τουριστικής συνειδήσεως εiς τόν έλληνικόν λαόν. 'Ελή

φθη ύπ' όψιν, επίσης, τό γεγονός δτι ή χώρα μας εχει τάς 

φυσικάς δυνατότητας νά προσελκύση ευπόρους, μέσους 

καί εργαζομένους περιηγητάς. 'Επιβάλλεται, έπομένως, ή 

κατασκευή εργων, τά όποία νά ίκανοποιήσουν έκάστην εκ 

τών τρι&ν αυτών κατηγορι&ν. 

»Τό καταρτισθέν διά τό 1959-63 πρόγραμμα aποτελεί 
εφαρμογήν τών aρχών αυτών. Διά νά aνταποκριθή εiς αυ

τάς, εκρίθη δτι τουτο επρεπε νά προβλέπη δαπάνην εκ κε

φαλαίων κρατικών επενδύσεων ένός καί ήμίσεος δισεκα

τομμυρίου δρχ. τουλάχιστον, ijτοι 300 έκατ. έτησίως. Χά
ρις εiς τάς επενδύσεις αυτάς, προβλέπεται ή αuξησις τών 

διατιθεμένων κλιν&ν κατά 13.000 εiς όλόκληρον τήν χώ
ραν, χωρίς νά ύπολογίσωμεν 4.000 κλίνας εντός των 'Αθη
ν&ν, αί όποίαι θά aπορροφήσουν iδιωτικάς καί ήμικρατι

κάς επενδύσεις έτέρων 800 έκατ. Έξ aλλου, δέν ύπολογί
ζομεν εiς τά ποσά αυτά καί εκείνα τά όποία θά διατεθουν 

χάριν τής όδοποιίας, τών αναστηλώσεων aρχαίων μνημεί

ων καί aλλων τουριστικής σημ'ασίας παραλλήλων επενδύ
σεων, εκτελουμένων ύπό διαφόρων κρατικών ύπηρεσιών η 

όργανισμών. 'Η προσδοκωμένη αuξησις τών περιηγητών, 

εξ aλλου, κατά τήν μελετηθείσαν πενταετίαν ύπολογίζεται 

δτι θά είναι τής τάξεως τών 500.000, ijτοι τό σύνολον τών 
τουριστ&ν θά φθάση τάς 750.000 περίπου, ενώ τό συνάλλα

γμα, τριπλασιαζόμενον, θά προσεγγίση τά 100 έκατ. δολλά
ρια. 'Εάν λάβωμεν ύπ' όψιν δτι τά τουριστικά επαγγέλμα

τα aπασχολουν σήμερον aμέσως 50.000 περίπου εργαζομέ
νους είναι λίαν πιθανόν δτι ό τριπλασιασμός του aριθμου 

τών τουριστών, εiς οϋς πρέπει νά προστεθή δ αuξων aρι

θμός τών περιηγητών εσωτερικου τουρισμου, θά όδηγήση 

εiς τήν αuξησιν τών aμέσως aπασχολουμ!:νων εiς τόν Του

ρισμόν κατά ετερα 100 χιλ. Ciτομα. Καί μόνον ό Τουρισμός, 
κατά συνέπειαν, θά ήμπορή νά aπορροφήση εiς τό μέλλον, 

κατά μέγα μέρος, τήν ετησίως προκύπτουσαν αuξησιν του 

εργατικου δυναμικου τής χώρας. 

»Τά περιλαμβανόμενα εiς τό πρόγραμμα εργα διακρί

νονται εiς τρείς μεγάλας κατηγορίας, ijτοι α) εiς μέσα προ-

σπελάσεως (φέρρυ-μπώτ κ.λ.π.), β) έγκαταστάσεις διαμο

νής (ξενοδοχεία, κέντρα κατασκηνώσεως κ.λ.π.), γ) περί

πτερα καί όδικούς σταθμούς, εργα ύποδομής, διαμορφώ

σεως καί εξωραϊσμου καί τέλος εργα ψυχαyωγίας. 

»Α. Έν& μέχρι πρότινος ή χώρα ήτο κυρίως προσιτή 

μόνον aπό aέρος, ijδη όργανουνται διάφοροι τρόποι προ

σπελάσεως. 'Από του 1960 τό φέρρυ-μπώτ aπό τής 'Ιταλί
ας θά συνδέση τήν 'Ελλάδα μέ τούς αυτοκινητοδρόμους 

του δυτικου κόσμου. Οϋτω, εξ 'Ηγουμενίτσης, δπου οί πε

ριηγηταί θά aποβιβάζωνται, δημιουργουνται πολλαπλαί 

διακλαδώσεις: Πρ&τον, εΙς μεγάλος τουριστικός aγωγός 

θά έvώνη τήν 'Ήπειρον μέ τήν Μακεδονίαν καί τήν Θρά
κην, συναντώμενος μέ τάς λοιπάς όδούς προσπελάσεως τής 

χώρας του Βορρά, ijτοι Νίκης-Φλωρίνης, Ευζώνων-Θεσ

σαλονίκης καί Π~θίου-' Αλεξανδρουπόλεως καί δεύτερον, 
ή διακίνησις πρός δυσμάς καί νότον θά έξυπηρετηθή διά 

πλήρως ώργανωμένου όδικου δικτύου aπό 'Ηγουμενίτσης 

πρός Πάτρας, Πύργον καί Καλάμας, πρός 'Αθήνας καί 

πρός τό Π ήλιον μέσω Θεσσαλίας. 'Η aποβίβασις ξένων 

περιηγητών εiς 'Ηγουμενίτσαν aφ' ένός καί ή ευχερής 

αυτοκινητιστική σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κεντρικήν 

Ευρώπην aφ' έτέρου, θά έπιτρέψουν τήν aξιοποίησιν τών 

λιμνών τής Β. 'Ελλάδος καί κέντρων, ώς τό "Α γιον 'Όρος, 

ή Χαλκιδική καί αί νήσοι του Β. Αiγαίου. 'Η ευρυτέρα 

όργάνωσις τουριστικής ακτοπλοίας πρός τάς έλληνικάς νή

σους καί ή δημιουργία προϋποθέσεων διά μίαν βαθμιαίαν 

σύνδεσιν ώρισμένων έξ αυτων διά φέρρυ-μπώτ, θά συμ

πληρώση τό δίκτυον . 

»Β. 'Από aπόψεως έγκαταστάσεων διαμονής, ή χωρο

γραφική κατανομή τών έπενδύσεων παρουσιάζεται ώς 

ακολούθως: 

I) Περιοχή εργων εξυπηρε
τούντων τήν κίνησιν μέσφ 

φέρρυ μπώτ ........................ . 
2) Περιοχής 'Αθην&ν καί πα-

ραλίων 'Αττικής .............. .. 
3) Περιοχής Ρόδου ................ . 
4) Περιοχής Μυκόνου καί 

Κυκλάδων ......................... . . 
5) Περιοχής 'Αργολίδος καί 

Κορινθιακου ...................... . 
6) Περιοχής Δελφών καί 

'Ολυμπίας ........................ .. 
7) Περιοχής Κερκύρας .......... . 
8) Περιοχής Κρήτης ............ .. 
9) Περιοχής 'Ανατ. Βορείου 

'Ελλάδος .......................... .. 
10) Λοιπαί Περιοχαί .............. .. 

Κλίναι ξε- Κλίναι κα

νοδοχείων τασκηνώσ. 

550 

600 
950 

600 

650 

700 
200 
200 

200 
4.000 

600 
1.200 

600 

500 
300 

700 
500 

8.650 4.400 

» Ώς πρός τό θέμα τής ανεγέρσεως περιπτέρων, εργων 
ύποδομής καί αναψυχής, έπιθυμώ νά τονίσω δτι έκρίθη 

aπολύτως aπαραίτητος ή σύμμετρος κατασκευή των, πα

ραλλήλως πρός τάς λοιπάς έπιδόσεις. Διότι ή δημιουργία 

μέσων προσπελάσεως καί ξενοδοχειακών έγκαταστάσεων 

δέν είναι aρκετή, aλλ' επιβάλλεται παραλλήλως ή δια

μόρφωσις καί ευπρεπισμός ώρισμένων περιοχών καί ή δη-
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μιουργία προϋποθέσεων παροχής εiς τούς ξένους τών 

στοιχειωδών άνέσεων καί μέσων άναψυχης πρός ίκανο

ποίησιν, δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρου κύκλου έξ αuτών, 

συμφώνως πρός τάς συγχρόνους άπαιτήσεις. 'Η κατά μή

κος του όδικου δικτύου καί τών κυριωτέρων διαδρομών 

άκτινωτή διάταξις τουριστικών εγκαταστάσεων είναι άπα

ραίτητος έπίσης, διά τήν προσέλκυσιν του ενδιαφέροντος 

των ξένων, τήν παράτασιν του χρόνου παραμονής έν ττϊ 

χώρ~ καί τήν διεύρυνσιν τής άκτίνος επηρεασμοί> της το

πικής οiκονομίας έκ της διελεύσεως αuτών. 'Η έμφάνισις, 

επομένως, εiς τό πενταετές πρόγραμμα μεγάλου άριθμου 

καί μεγάλης ποικιλίας εργων, είναι άναπόφευκτος. 

»Παραλλήλως, δμως, πρός τήν προσπάθειαν διά τήν 

έξύψωσιν της χώρας άπό άπόψεως τουριστικών μέσων καί 

εγκαταστάσεων θά άναπτυχθή καί διαφημιστικόν πρό

γραμμα επιτρέπον τόν βαθμιαίον συναγωνισμόν μέ τάς 

τουριστικάς προσπαθείας έτέρων χωρών. Ή διάθεσις των 

περιηγητών οϋτε ώς δεδομένη καί σταθερά οϋτε ώς αuτομά

τως έξησφαλισμένη πρέπει νά θεωρήται. Χρειάζεται προ

σπάθεια πρός τούτο. Αί δαπάναι διαφημίσεως, βεβαίως, 

δέν άναφέρονται είς τό πρόγραμμα, διότι δέν άποτελοuν 

επενδύσεις έν στενωτέρ~ έννοί~. Προειδοποιοuμεν, έν τού

τοις, δτι αύται θά βαίνουν αuξανόμεναι προοδευτικώς, δυ

στυχώς δέ μέ ρυθμόν ταχύτερον εκείνου τής άποδόσεώς 

των. Πρέπει, δμως, παραλλήλως, νά τονισθή δτι θά ληφθη 

καί πρόνοια ωστε νά μή δημιουργηθούν προβλήματα άνε

παρκείας στεγάσεως τών διά τής τυχόν ύπερβολικης δια

φημίσεως προσελκυομένων περιηγητών μέ τάς έκ τούτου 

έπιζημίους διά τήν χώραν συνεπείας. 

)) 'Οπωσδήποτε, τόσον διά τήν τουριστικήν διαφήμισιν 
δσον καί διά. τήν όργάνωσιν των ξενοδοχείων, ή Κυβέρνη

σις άπεφάσισε νά άντλήση διδάγματα εκ τής πείρας των 

περισσότερον άνεπτυγμένων τουριστικών χωρών, καί διά 

τούτο άπεφάσισε τήν άμεσον μετάκλησιν ξένων έμπειρο

γνωμόνων διά τήν ξενοδοχειακήν όργάνωσιν καί τήν του

ριστικήν διαφήμισιν. Παραλλήλως, ή Κυβέρνησις λαμβά

νει μέτρα rοστε νά καταρτισθή έγκαίρως καί τό εμψυχον 

ύλικόν, τό όποίον θά έργασθή εiς τάς τουριστικάς έγκατα

στάσεις. Εiς τήν τουριστικήν έκπαίδευσιν καί μετεκπαί

δευσιν άποδίδομεν δλως iδιαιτέραν qημασίαν. 

)) 'Από τής άναλήψεως τής έξουσίας άπό τόν νuν πρω
θυπουργόν παρήλθον 3 112 ετη. Εiς τά έπιτελεσθέντα κατά 

τό διάστημα αuτό δύνανται νά προστεθούν καί τά εργα 

τουριστικοί> ενδιαφέροντος, τά όποία έπραγματοποίησεν ό 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ώς ύπουργός Δημοσίων VΕρ

γων. 'Εάν τήν κατάστασιν ή όποία ύφίστατο εiς τόν τουρι

στικόν τομέα, πρό της περιόδου αuτης, συγκρίνη κανείς μέ 

τήν σημερινήν πραγματικότητα, θά ϊδη δτι συνετελέσθη

σαν ijδη πολλά καί δτι άποτελεί έκδήλωσιν τουλάχιστον 

ερασιτεχνισμοί> ή σύγκρισις των ύπαρχόντων δχι μέ έκεί

να τά όποία ύπήρχον πρό πενταετίας έν 'Ελλάδι, άλλά μέ 

έκείνα τά όποία θά επρεπε νά είχον γίνει έάν έζούσαμεν 

μέσα εiς ενα iδανικόν κόσμον καί μίαν iδανικήν πολιτείαν. 

))'Ένα τουριστικόν πρόγραμμα δέν είναι άσύνδετον 

πρός τήν δλην όργάνωσιν της οiκονομίας τής χώρας. 

'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς όποίας τά αίτήματα της 

τουριστικής πολιτικής πρέπει νά ίκανοποιοuνται κατά 

προτεραιότητα. 'Υφίστανται δμως καί άλλαι, κατά τάς 

όποίας πρέπει νά έπικρατήσουν γενικώτεροι σκοποί του 

Κράτους. Οϋτω, τό πρόγραμμα όδοποιίας του ύπουργείου 

Δημοσίων 'Έργων, έπί παραδείγματι, όφείλει νά προσδιο

ρίζεται έκτός άπό τάς δυνατότητας του προϋπολογισμοί> 

καί άπό τάς εμπορικάς καί στρατιωτικάς άνάγκας τής χώ

ρας, αϊτινες πρέπει νά έξετασθοuν κατά τρόπον iσόρροπον 

πρός τάς τουριστικάς αuτης άνάγκας. 

))Μόνον έντός αuτών τών πλαισίων όφείλει καί δύναται 

τό Κράτος νά άσκήση τήν τουριστικήν του πολιτική ν. Καί 

τό γεγονός τούτο όφείλουν νά άντιληφθοϋν πάντες οί 

άσχολούμενοι δημόσια μέ τό θέμα του τουρισμοί> ϊνα μή 

δημιουργοϋνται έσφαλμέναι εντυπώσεις παρά ττϊ κοιντϊ 
γνώμΊJ, της όποίας ή συμβολή είναι άπαραίτητος διά τήν 

έπιτυχίαν της τουριστικής πολιτικής τής χώρας . 'Η άντί

δρασις της κοινής γνώμης εναντι της τουριστικής προ

σπαθείας πρέπει νά είναι ύγιής . Πάς 'Έλλην, εχων ταξιδεύ

σει καί διαθέτων αiσθητικήν άντίληψιν, δέν είναι άρμόδιος 

διά τήν άσκησιν τουριστικής πολιτικής. Οuτε οί έπί του 

τουρισμοί> άρμόδιοι δύνανται νά χειραγωγήσουν πλήρως 

τόν ρυθμόν εξελίξεως τής τουριστικής όργανώσεως, δεδο

μένου δτι αϋτη εχει τήν ίδιοτυπίαν νά άποτελη τήν συνι

σταμένην τών προσπαθειών όλοκλήρου του κρατικοί> μη

χανισμοϋ άπό του ύπουργείου Δημόσιων VΕργων, μέχρι 

τών ύπουργείων Οiκονομικών, Παιδείας, 'Εμπορικής 

Ναυτιλίας, 'Εσωτερικών κ .λ. π., άλλά καί τών πλέον ση

μαντικών νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ώς ό 

ΟΛΠ, ό ΟΤΕ καί ή ΔΕΗ. 

))'Έν σημείον κριτικής κατά αiσιοδόξων προβλέψεων 

διά τόν έλληνικόν τουρισμόν άπετέλεσεν ή κατά τό παρελ

θόν ετος παρατηρηθείσα σχετική στασιμότης εiς ώρισμέ

νους άριθμούς τής τουριστικής κινήσεως. Πλήν του γεγο

νότος δτι τοuτο όφείλεται εiς εiδικούς λόγους διεθνούς 

τάξεως καί έμφανισθέντας εiς δλας τάς εuρωπαϊκάς χώρας 

(οiκονομική κρίσις, εκθεσις Βρυξελλών, γεγονότα εiς Μ. 

'Ανατολήν κ.λ.π.), πρέπει νά τονισθη δτι άποτελεί γενικώ

τερον στατιστικώς διαπιστούμενον φαινόμενον ή κατά τε

θλασμένην γραμμήν άνοδος της τουριστικής κινήσεως εiς 

τάς διαφόρους χώρας. Εiς έπίρρωσιν τούτου ερχεται τό 

εuχάριστον μήνυμα των πρώτων μηνών του τρέχοντος 

ετους, τά δεδομένα των δποίων. προδικάζουν δτι κατά τό 

1959 ή τουριστική κίνησις παρουσιάζει μίαν αϋξησιν άνω
τέραν, κατά 25% περίπου, έκείνης του παρελθόντος ετουςι) . 

11 MA·J·OY- 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

'Εκδηλώνεται σημαντική κινητικότητα στίς έλ

ληνοβουλ γαρικές σχέσεις, τήν επαύριο τής aποκα

ταστάσεως τής ελληνοτουρκικής συνεργασίας, ή 

όποία προφανώς είχε ένοχλήσει τή Σόφια. 

VΗδη στίς 11 Μαίου, ένώ ακόμη βρισκόταν στήν 
Τουρκία, δ Κ. Καραμανλής, σχολιάζοντας πρόσφα

τη δήλωση του Βούλγαρου πρωθυπουργου, δτι «ή 

'Ελλάς έπαυξάνει τήν διεθνή εντασιν καί αναλαμβά

νει τήν ευθύνη ν έν περιπτώσει διαταράξεως τής εiρή

νης εiς τά Βαλκάνια>), δήλωσε στόν aνταποκριτή του 

Γαλλικου Πρακτορείου Ειδήσεων τά έξής: 

«'Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, πρίv if δμιλήση 
περί έπαυξήσεως τijς έvτάσεως είς τά Βαλκάνια καί 
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περί καταμερισμού ένδεχομένων εvθυνών, θά έκαμνε 

καλύτερα νά ένθυμηθή δτι ή Βουλγαρία είσέβαλεν 

είς τήν 'Ελλάδα τέσσαρας φοράς είς τό διάστημα 

μιiiς καί μόνης γενεiiς. Είς δ, τι aφoρii ήμiiς τούς 

"Ελληνας, διατηροvμεν ζωηράν τήν aνάμνησιν τοv 

γεγονότος τούτου. 'Ενθυμούμεθα έπίσης δτι ή Βουλ

γαρία διατηρεί ένόπλους δυνάμεις κατά πολύ aνωτέ

ρας aπό τό δριον τό προβλεπόμενον ύπό τών συνθη

κών είρήνης. 'Επί πλέον aρνείται αί5τη νά καταβάλη 

είς τήν 'Ελλάδα τάς πολεμικάς έπανορθώσεις τάς 

καθορισθείσας ύπό τών αvτών συνθηκών είρήνης είς 

48.000.000 δολλάρια. 'Ενθυμούμενοι πάντα ταύτα, 

είναι φυσικόν νά μεριμνώμεν διά τήν όργάνωσιν τής 

aμύνης μας, διότι εrμεθα πεπεισμένοι δτι μόνον χά

ρις είς τήν aμυναν αVτήν, θά aποτρέψωμεν μίαν πέμ

πτη ν είσβολήν είς τό έδαφός μας. Είναι αυτονόητον 

δτι ή οργάνωσις του aμυντικοv μας συστήματος δέν 

δύναται καί δέν πρέπει νά προκαλέση οίανδήποτε 

έντασιν. 'Η οργάνωσις ένός aμυντικοv συστήματος 

δέν ένοχλεί συνήθως είμή έκείνους, οί όποίοι τρέ

φουν aνομολογήτους σκοπούς». 

Λίγες ήμέρες άργότερα, ό μόνιμος ύφυπουργός 

Έξωτερικων, Π. Σκέφερης, θά επιδώσει στόν επιτε

τραμμένο τής Βουλγαρίας στήν 'Αθήνα διακοίνωση, 

μέ τήν όποία ή έλληνική πλευρά προέτρεπε τή γειτο

νική χώρα νά καταβάλει τίς επανορθώσεις πού όφει

λε, βάσει τής Συνθήκης Εi.ρήνης, ώς μερική άποζη

μίωση γιά τίς τεράστιες ζημιές άπό τή βουλγαρική 

επίθεση καί κατοχή καί νά άποκαταστήσει δλα τά 

περιουσιακά στοιχεία των 'Ελλήνων ύπηκόων, τά 

όποία κατείχαν στίς 24 'Απριλίου τοϋ 1941 ( c'iρθρο 
23 τής Συνθήκης Εi.ρήνης). 
Ή βουλγαρική Κυβέρνηση ά~άντησε στίς 20 

Μαίου μέ τήν άκόλουθη διακοίνωση: 

«Τό ύπουργείον 'Εξωτερικών τής Λαϊκής Δημοκρατίας 

τής Βουλγαρίας προσφέρει τίς προσρήσεις του είς τήν βα

σιλική ν πρεσβείαν Σόφιας καί είς aπάντησιν τής ρηματι

κής διακοινώσεως τοϋ β. ύπουργείου 'Εξωτερικών τής 

'Ελλάδος ύπ' aριθ . 22330 aπό 15.5.1959, aπευθυνθείσης 
είς τήν πρεσβείαν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλ γαρί

ας είς 'Αθήνας εχει τήν τιμήν νά aνακοινώση τά κάτωθι: 

»Τό ύπουργείον τών 'Εξωτερικών τής Λ.Δ. τής Βουλ

γαρίας διαπιστώνει δτι διά τής προαναφερθείσης διακοι

νώσως εγείρονται εκ νέου ζητήματα, {iτινα aπό μακροϋ 

aπετέλεσαν aντικείμενον συζητήσεων καί διαπραγματεύ

σεων μεταξύ τών δύο χωρών καί επί τοϋ τρόπου ρυθμίσεως 

τών όποίων επετεύχθη ηδη συμφωνία κατ' άρχήν. 

»'Εν τ{i πράξει είναι γνωστόν δτι ή βουλγαρική Κυ

βέρνησις πλέον τής μιίiς φοράς επρότεινεν είς τήν Β. Κυ

βέρνησιν τής 'Ελλάδος τήν εναρξιν διαπραγματεύσεων 

πρός ρύθμισιν δλων τών ζητημάτων φύσεως οίκονομικής, 

τών εκκρεμούντων μεταξύ τών δύο χωρών, συμπεριλαμβα

νομένου καί τοϋ ζητήματος τών επανορθώσεων. Διά τής 

ρηματικής διακοινώσεως aπό 5.6.1956 εγένετο πρός τήν 

έλληνικήν Κυβέρνησιν μία συγκεκριμένη πρότασις ύπό τό 

πνεϋμα αύτό , καί ταυτοχρόνως ή βουλγαρική Κυβέρνησις 

οορισεν μίαν aντιπροσωπείαν ύπό τήν aρχηγείαν τοϋ ύφυ

πουργοϋ επί τών 'Εξωτερικών καί επρότεινεν ήμερομηνίαν 

διά τήν εναρξιν τών διαπραγματεύσεων . 'Η ίδία πρότασις 

τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγα

ρίας επανελήφθη τόσον προφορικώς δσον καί διά τοϋ 

μνημονείου, δπερ επεδόθη είς τό β. ύπουργείον τών 'Εξω

τερικών τής ' Ελλάδος τήν 16.1. 1958 ύπό τής πρεσβείας τής 
Λ. Δ. τής Βουλγαρίας είς 'Αθήνας. 'Από τής {δικής της 

πλευράς ή Β. Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος πλέον τής μιάς 

φοράς ύπεγράμμισεν καί εξεδηλώθη δι' έγγράφων της 

ύπέρ μιάς πλήρους λύσεως τοϋ ζητήματος τών επανορθώ

σεων καί δτι τό ζήτημα αύτό δέον νά έξετασθή εν συναρτή

σει καί εν στενΌ σχέσει πρός δλα τά θέματα τά φύσεως 

δημοσιονομικής καί οίκονομικής, <iτινα εκκρεμοϋV'μεταξύ 
τών δύο χωρών. Οϋτω επί παραδείγματι, διά τής ύπ' aριθ. 

117 άπό 18.2.1956 ρηματικής διακοινώσεως τής β. πρε

σβείας εν Σόφιg aπευθυνθείσης πρός τό ύπουργείον τών 

'Εξωτερικών τής Λ.Δ . τής Βουλγαρίας, λέγεται δτι ή έλ

ληνική Κυβέρνησις θά ήτο διατεθειμένη νά συζητήση. 

»" ... τήν πληρωμήν ποσοϋ κατ' aποκοπήν άφορώντος 
τήν έκκαθάρισιν τόσον τών επανορθώσεων δσον καί dλ

λων άπαιτήσεων καί aνταπαιτήσεων, τοϋ σχετικοϋ ποσοϋ 

προσδιορισθησομένου βάσει τών ούσιωδών δεδομένων τοϋ 

προβλήματος εκατέρωθεν". 

»' Αργότερον, ή έν Σόφιg β. πρεσβεία τής 'Ελλάδος 
επεβεβαίωσε διά τής ύπ' άριθμ. 1364 άπό 19.5.1956 διακοι
νώσεως δτι κατόπιν τής άνταλλαγής διακοινώσεων είχεν 

έπιτευχθή κατ, aρχήν συμφωνία επί. .. 
»" ... τής ενάρξεως διαπραγματεύσεων πρός έπίλυσιν καί 

διακανονισμόν δλων τών οίκονομικής καί δημοσιονομι

κής φύσεως ζητημάτων εκκρεμούντων μεταξύ τών δύο χω

ρών παριλαμβανομένων καί τών επανορθώσεων". 

>>~Εδει συνεπώς νά άναμένη τις κατόπιν τής τοιαύτης 

συμφωνίας aπόψεων, περί ής άνωτέρω ό λόγος, αί δια
πραγματεύσεις πρός έπίλυσιν τών ύπό άμφισβήτησιν καί 

έν εκκρεμότητι οΙκονομικών ζητημάτων rοφειλον νά εΙχον 

άρχίσει πρό τριετίας περίπου, δτε ή βουλγαρική Κυβέρνη

σις οορισε τήν aντιπροσωπείαν της πρός εξέτασιν καί επί

λυσιν τών ζητημάτων αύτών. 'Αντί τούτου δμως ή έλληνι

κή Κυβέρνησις άνεζήτησε διάφορα προσχήματα διά τήν 

άναβολήν η μ1άλλον τήν έγκατάλειψιν τών ζητημάτων . 

Τοιαϋτα εΙ ναι τά γεγονότα καί δεικνύουν δτι ούδεμία βάσις 

ύπάρχει είς τό παράπονον δτι ή βουλγαρική Κυβέρνησις 

δέν επιθυμεί νά διαπραγματευθή πρός επίλυσιν τών οίκο

νομικών ζητημάτων μεταξύ τών δύο χωρών η δτι προσπα

θεί νά άναβάλη τήν λύσιν των. 'Εντελώς άντιθέτως είναι 

άκριβώς ή βουλγαρική Κυβέρνησις, ijτις διά τών προτάσε

ών της εδειξε τήν επιθυμίαν της νά κανονίση τά ζητήματα 

έπί τ{i βάσει τής ηδη επιτευχθείσης συμφωνίας. 

»·Η εξέλιξις αϋτη τοϋ προβλήματος εν σχέσει πρό τήν 

ρύθμισιν τών δημοσιονομικής καί οίκονομικής φύσεως ζη

τημάτων μεταξύ τών δύο χωρών δεικνύει δτι άκριβώς aπό 

έλληνικής πλευράς κατεβλήθη προσπάθεια πρός άναβο

λήν καί παράτασιν τής ρυθμίσεως ταύτης. Νέα άπόδειξις 

τής τακτικής ταύτης σκοπούσης νά παρατείνη καί νά 

άναβάλη τά ζητήματα παρέχεται aπό τήν τελευταίαν δια

κοίνωσιν τοϋ έλληνικοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, είς τήν 
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δποίαν κατά τρόπον δλως άπροσδόκητον ή έλληνική Κυ

βέρνησις έγκαταλείπει τάς θέσεις τάς δποίας ε{χε λάβει 

προηγουμένως. • Η τακτική αϋτη τής παρατάσεως τών ζη
τημάτων καί τής έγκαταλείψεως τών θέσεων, έπί τών δποί

ων ε{χεν ijδη έπιτευχθή συμφωνία, οχ ι μόνον δέν συντείνει 

εiς τόν διακανονισμόν τών ζητημάτων άλλά δίδει έπίσης 

τήν έντύπωσιν δτι τό πρόβλημα τών άμοιβαίων οικονομι

κών ύποχρεώσεων μεταξύ τών δύο χωρών χρησιμοποιείται 

ύφ ' ώρι()'μένων έν ' Ελλάδι κύκλων διά σκοπούς ουδέν τό 

κοινόν €χοντας μέ τό περιεχόμενον αυτου, διά σκοπούς 

άντιθέτους πρός μίαν εiλικρινή έπιθυμίαν άποκαταστά

σεως σχέσεων καλής γειτονίας καί φιλίας μεταξύ τών δύο 

χωρών. 

» 'Έχει τις τήν έντύπωσιν δτι δσάκις ώρισμένοι έν 'Ελ

λάδι κύκλοι λαμβάνουν μέτρα καί έτοιμάζουν άποφάσεις 

δλως άντιθέτους πρός μίαν πολιτικήν συνεργασίαν μεταξύ 

τών ευρωπαϊκών χωρών, άποφάσεις αϊτινες δέν τείνουν εiς 

τήν βελτίωσιν άλλ ' άντιθέτως έπιζητουν νά αυξήσουν τήν 

€ντασιν εiς τάς σχέσεις μεταξύ τών βαλκανικών λαών καί 

νά δημιουργήσουν έπιδείνωσιν τής καταστάσεως εiς τά 

Βαλκάνια, ώς συμβαίνει μέ τάς προθέσεις καί μέ τήν έτοι

μασίαν έγκαταστάσεως βάσεων έκτοξεύσεων πυραύλων έπί 

του έλληνικου έδάφους, οί tδιοι αυτοί κύκλοι προσπαθοuν 

νά προτάξουν ώρισμένα έκκρεμή ζητήματα μεταξύ τών δύο 

Κρατών καί τά έκμεταλλεύονται διά νά άναζωπυρώσουν 

παλαιάς €ριδας. Μέ τόν τρόπον αυτόν τείνουν εiς τό νά 

προετοιμάσουν τήν κοινή ν γνώμην έν 'Ελλάδι πρός δι

καιολόγησιν καταστροφικών έγχειρημάτων διά τόν έλλη

νικάν λαόν καί άντιπροσωπευόντων κίνδυνον διά τήν εiρή

νην εiς τά Βαλκάνια. 

»Μόνον οϋτω δύναται νά έξηγηθή ή έπίκλησις ένός 

παρελθόντος δπερ κατά τήν διακοίνωσιν του έλληνικου 

ύπουργείου τών ·Εξωτερικών βαρύνει έπί τών σχέσεων με

ταξύ τών δύο χωρών. Ή στάσις τής Λ.Δ. τής Βουλγαρίας 

έν προκειμένφ ε{ναι άπολύτως καθαρά. ·Αποτελεί πασί

γνωστον γεγονός δτι ή πολιτική τών παλαιών καθεστώτων 

κατεδικάσθη καί άπεκηρύχθη καί δτι οί ενοχοι τής πολιτι

κής ταύτης ύπέστησαν τήν πρέπουσα ν τιμωρία ν. ·Ενώ 

δμως ή Λ.Δ . τής Βουλγαρίας άκολουθεί γραμμήν δριστι
κου τερματισμοί) δλων τών ύπολειμμάτων του παρελθό

ντος , οί ρηθέντες έν 'Ελλάδι κύκλοι έξακολουθοuν οχ ι 

μόνον νά έπικαλοuνται τό παρελθόν τοuτο άλλ • έπίσης νά 
έπιφυλάσσουν βασιλικάς τιμάς εiς τούς άντιπροσώπους 

τους, ώς συνέβη μέ τήν ύποδοχήν ην έπεφύλαξαν εiς άπό

γονον δυναστείας άποκυρυχθείσης άπό τόν βουλγαρικόν 

λαόν καί έκδιωχθείσης έκ Βουλγαρίας λόγω τής καταστρε

πτικής διά τόν βουλγαρικόν λαόν πολιτικής της. 

»'Όσον άφορα τήν βουλγαρικήν Κυβέρνησιν, αϋτη, 

φρονεί δτι ε{ ναι καιρός νά τεθή τέρμα εiς τήν χρησιμοποί

ησιν του μίσους δπερ έσπάρη εiς τό παρελθόν ύπό ένδια

φερομένων κύκλων εύρισκομένων εiς τήν ύπηρεσίαν πολι

τικής άντιθέτου πρός τά συμφέροντα τών βαλκανικών λα

ών καί iδί~ καθ' ην στιγμήν τό παρόν θέτει ένώπιόν των 

προβλήματα ζωτικής σημασίας. 

»·Εν πλήρει άρμονί~ μέ τήν ι'iποψιν ταύτην καί μέ τήν 

πολιτικήν εiρήνης καί συνεργασίας μέ δλας τάς χώρας, 

άνεξαρτήτως του πολιτικοί) καί κοινωνικοί) καθεστώτος αυ

τών, ην άκολουθεί ή Λ.Δ. τής Βουλγαρίας, ή βουλγαρική 

Κυβέρνησις, έπιθυμοuσα νά διατηρήση καί νά άναπτύξη 

σχέσεις καλής γειτονίας καί συνεργασίας μέ τά γείτονα 

πρός τήν Βουλγαρίαν Κράτη, νά θέση άπαξ διά παντός 

τέρμα εiς τάς παρεξηγήσεις καί τά ύπολείμματα του πα

ρελθόντος, συμφώνως πρός τά συμφέροντα τών βαλκανι

κών λαών, διακηρύσσει δτι έμμένει εiς τάς πολλάκις γενο

μένας παρ. αυτής προτάσεις καί δτι εΙ ναι έτοίμη νά άρχί

ση διαπραγματεύσεις έπί τίi βάσει τών θέσεων έφ. ών εχει 

ijδη έπιτευχθή συμφωνία μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων». 

'Ο 'Έλληνας επιτετραμμένος στή Σόφια, Δ. Βε

λισσαρόπουλος, άπέστειλε στό ύπουργείο 'Εξωτε

ρικών τή βουλγαρική διακοίνωση, συνοδεύοντάς την 

μέ τήν άκόλουθη εκθεση: 

«Κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεώς μου παρά τφ ύφυ

πουργφ κ. Ταραμπάνωφ διεξήχθη σύντομος μαλλον συνο

μιλία, τής δποίας νομίζω δτι ε{ναι σκόπιμον νά παράσχω 

ύμίν κατωτέρω βραχείαν περίληψιν τών ουσιωδών σημεί

ων, πρός κατατόπισιν ύμών: 

» Έν πρώτοις, άναγιγνώσκων τήν διακοίνωσιν ένώπιον 
του κ. Ταραμπάνωφ, έσταμάτησα εiς τό σημείον έκείνον έν 

τφ δποίφ γίνεται μνεία έπί του ζητήματος τών βάσεων πυ

ραύλων καί έτόνισα, ώς τηλεγράφησα ύμίν χθές, δτι τήν 

σχετικήν φράσιν έν τίi διακοινώσει θεωρώ ώς άποτελοu

σαν άνάμιξιν εiς τά έσωτερικά τής ·Ελλάδος, καθότι άφο

ρα ζήτημα τής έθνικής ήμq>ν άμύνης. ·Ο κ. ύφυπουργός μοί 

άπήντησεν, πρώτον, δτι δέν €χει ή Βουλγαρία πρόθεσιν 

άναμίξεως εiς τά εσωτερικά μας, καί, δεύτερον, δτι ή σύ

ντομος μνεία του ζητήματος πυραύλων δικαιολογείται έκ 

του δτι ή Βουλγαρία δέν δύναται νά παραμείνη άδιάφορος 

εiς ένδεχομένην έγκατάστασιν βάσεων τόσον πλησίον του 

έδάφους της, διότι θεωρεί τάς βάσεις αυτάς έπικινδύνους 

διά τήν άσφάλειάν της. Παρεκάλεσα τότε τόν κ. ύφυπουρ

γόν νά άνατρέξη εiς τήν ίστορίαν καί νά μοu ύποδείξη 

εστω καί μίαν περίπτωσιν κατά τήν δποίαν ή 'Ελλάς έπετέ

θη κατά τής Βουλγαρίας, ύπονοών δτι θά εϋρη τουλάχι

στον τέσσερα παραδείγματα περί του άντιθέτου. ·Ο κ. Τα

ραμπάνωφ δέν άπήντησεν άπ' ευθείας εiς τάς παρατηρή

σεις μου, περιορισθείς νά έπαναλάβη δτι αί βάσεις πυραύ

λων άποτελοuν άπειλήν κατά τής άσφαλείας τής Βουλγα

ρίας. Εiς τό σημείον άκριβώς αυτό ε{πον εiς τόν κ . Ταρα

μπάνωφ δτι τάς περί άναμίξεως τής Βουλγαρίας εiς τά έσω

τερικά μας διά τής μνείας του θέματος τών βάσεων πυραύ

λων παρατηρήσεις μου δέον νά έρμηνεύση καί ώς έπίση

μον διαμαρτυρίαν μου έξ όνόματος τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως διά τήν εiς τήν διακοίνωσιν ϋπαρξιν τής περί ής 

πρό!(ειται φράσεως. 

»Καίτοι ή δλη διατύπωσις τής περί βάσεων φράσεως έν 

τίi διακοινώσει, δύναται νά εtπη τις, ε{ναι ήπία, ουχ ήττον 

δμως έθεώρησα σκόπιμον νά έπιμείνω έπί του θέματος ϊνα 

δώσω εiς τόν κ. ύφυπουργόν ν ' άντιληφθή έκ τών προτέ

ρων τό μέτρον τής άντιδράσεώς μας εiς τήν περίπτωσιν 

καθ ' ην ή Βουλγαρία θά ijγετο εiς τό νά προβή εiς σχετι

κόν έπί του θέματος εiδικόν διάβημα. Θεωρώ πάντως καθή

κον μου νά τονίσω δτι δ τόνος του κ. Ταραμπάνωφ, κατά 

τήν διάρκειαν τής συνομιλίας, ήτο φιλικώτατος . 

»'Ως πρός τάς έπανορθώσεις δ κ. Ταραμπάνωφ άπέφυγε 

νά εiσέλθη εiς τήν ουσίαν του ζητήματος, παρεπονέθη 

δμως διότι, κατ' αυτόν, ή άνάγνωσις τής ήμετέρας διακοι-
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νώσεως δίδει τήν εντύπωσιν, εϊς τι να δστις δέν εχει μελετή

σει τό θέμα, δτι ουδέποτε εi:χον διεξαχθή σχετικά μετά τής 

Βουλγαρίας συζητήσεις καί δτι ή Βουλγαρία ουδέποτε εί

χεν ύποβάλει σχετικάς προτάσεις. Εiς τόν κ. ύφυπουργόν 

ει:πον δτι εiς τό θέμα των επανορθώσεων μία ει:ναι ή βάσις 

συζητήσεων καί αϋτη είναι ή συνθήκη εiρήνης Παρισίων 

καί δτι οί Βούλγαροι μέχρι σήμερον προσεπάθησαν ν ' 

αποφύγουν τήν παραδοχήν τής άπλής ταύτης aληθείας . 

»'Ως ετόνισα ύμίν aνωτέρω ή συζήτησις ήτο σύντομος, 

διότι δ σκοπός δι' δν εκλήθην εiς τό ύπουργείον ' Εξωτε

ρικών ήτο ϊνα μοί εγχειρισθή ή διακοίνωσις, ουχ ήττον 

δμως εθεώρησα σκόπιμον νά τονίσω πρός τόν κ. ύφυπουρ

γόν τά ανωτέρω σημεία»48 . 

'Η έπίσημη aντίδραση τijς έλληνικijς Κυβερνή

σεως περιέχεται στήν ακόλουθη διακοίνωση: 

«Τό βασιλικόν ύπουργείον τ&ν 'Εξωτερικών !:χει τήν 

τιμήν νά ύποβάλη τάς προσρήσεις του εiς τήν πρεσβείαν 

τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας καί άναφερόμε

νον εiς τήν ύπ' aριθ. 56116 άπό 20 Μαtου 1959 διακοίνωσιν 
επιδοθείσαν ύπό τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως εiς τήν εν 

Σόφι~ βασιλικήν πρεσβείαν τής' Ελλάδος, νά άνακοινώση 

αυη:; τά κάτωθι : 

»Ή βασιλική έλληνική Κυβέρνησις σήμερον, ώς καί 

πiiσαι αί ελληνικαί Κυβερνήσεις μεταπολεμικώς aλλά καί 

προπολεμικώς, καταβάλλει καί κατέβαλλεν συνεχείς προ

σπαθείας διά τήν διαμόρφωσιν εiρηνικοu κλίματος εiς τάς 

σχέσεις τής 'Εkλάδος μετά τ&ν γειτόνων της . Πρός τοuτο 

εκρίνετο ύπ' αυτής aλλά καί διότι τοuτο άντεπεκρίνετο 

πρός δεσπόζον παρά τij δημοσί~ εν 'Ελλάδι γνώμΊJ αϊσθη

μ~,, δτι δ διακανονισμός των οiκονομικ&ν ζητημάτων του 

παρελθόντος καί iδί~ ή καταβολή των οφειλομένων ύπό 

τής Βουλγαρίας άποζημιώσεων θά συνέτεινε τά μέγιστα εiς 

τήν εγκαθίδρυσιν σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο 

χωρών καί θά επέτρεπε τήν δημιουργίαν αiσθήματος εμπι

στοσύνης παρά τφ έλληνικφ λαφ πρός τόν βόρειον αυτοί> 

γείτονα. 

» ' Α τυχ&ς ή επιθυμία αϋτη τής ' Ελλάδος δέν εύρε 
άνταπόκρισιν εκ μέρους των μεταπολεμικών βουλγαρικών 

Κυβερνήσεων. 'Ήδη μετά τήν συνθηκολόγησιν τής Βουλ

γαρίας κατά Σεπτέμβριον 1944 καί εν& ενεμένετο ή ί:μπρα
κτος καί lίμεσος πλέον aπάρνησις ένός ζοφεροί> διά τήν 

'Ελλάδα παρελθόντος, κατεβλήθη εκ μέρους τής μεταπο

λιτεύσεως επίμονος προσπάθεια, δπως τά βουλγαρικά 

στρατεύματα παραμείνουν εiς τά ελληνικά εδάφη, τά όποία 

είχαν προηγουμένως καταλάβει . Διά τήν στάσεώς της ταύ

της καί ή μετα;πολίτευσις εν Βουλ γαρί~ άπεδείκνυεν δτι 

δέν εi:χεν aπεμπολήσει τάς επεκτατικάς βλέψεις τ&ν Κυ

βερνήσεων εκείνων των δποίων τήν πολιτικήν δέν επαυε 

νά καταδικάζη. 'Αλλά καί τά μετέπειτα γεγονότα δέν ήλ

θον νά ενισχύσουν παρά τij έλληνικij κοινij γνώμΊJ τήν 

εντύπωσιν δτι αί φιλειρηνικαί διακηρύξεις τής Σόφιας συ

νοδεύοντο καί ύπό άναλόγους ενεργείας . VΟντως, ή ίστο

ρία των ετων 1946-1950, ή όποία πιστώς καταχωρίζεται εiς 
σειράν aποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των' Ηνωμέ

νων 'Εθνών τής εποχής έκείνης προδίδει δτι αί μεταπολε

μικαί βουλγαρικαί Κυβερνήσεις ουδόλως ήθέλησαν νά εγ

καταλείψουν τήν δράσιν έκείνην διά τήν δποίαν, ώς έν τij 

βουλγαρικij διακοινώσει αναφέρεται, είχον τιμωρηθή οί 

ύπεύθυνοι Βούλγαρο ι πολιτικοί. 

»'Αλλά, παρά τά πρόσφατα ταuτα γεγονότα, ή έλληνι

κή Κυβέρνησις αυστηρώς προσηλωμένη εiς τήν φιλειρη

νικήν της πολιτικήν έδέχετο τήν aποκατάστασιν των δι

πλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τήν έπανα

σύνδεσιν τ&ν σχέσεων έδέχετο ή 'Ελλάς παρά τό γεγονός 

δτι σοβαραί παραβιάσεις τ&ν δρων τής Συνθήκης Είρήνης 

ε{ χ ον σημειωθή εκ μέρους τής Βουλγαρίας καί δή ου μόνον 

των οiκονομικ&ν δρων, έπί τής πανηγυρικώς διατυπωθεί

σης είς τήν κοινήν δήλωσιν τής 22 Μαίου 1954 ύποσχέ
σεως ρυθμίσεως τ&ν ύποχρεώσεων τής Βουλγαρίας, τ&ν 

άπορρεουσ&ν έκτου άρ. 21 τής συνθήκης, δηλαδή των πο
λεμικών έπανορθώσεων. 

»Δώδεκα !:τη παρήλθον άφ' ή ς ή μεταπολεμική Βουλ

γαρία άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν μερικής εστω αποζημιώ

σεως τ& ν καταστροφών πού έπηνέχθησαν είς τήν 'Ελλάδα 

χωρίς νά έκτελέση καθ' οίονδήποτε τρόπον ταύτην. 'Από 

πενταετίας διεξάγονται συνομιλίαι διά τήν προώθησιν 

ένός τόσον σοβαροί> διά τήν ' Ελλάδα ζητήματος χωρίς νά 

έκδηλωθή έκ βουλγαρικής πλευρiiς πραγματική έπιθυμία 

έπιλύσεώς του, Δέον νιi τονισθή εδω δτι ή έλληνική Κυ
βέρνησις προέβη είς σειράν ύποχωρήσεων έπί του θέματος 

τούτου . Συμφώνως πρός τούς δρους τής συνθήκης, ή Βουλ

γαρία εδει νά καταβάλη ποσόν 45.000.000 δολλαρίων είς 
έμπορεύματα άξίας 1946 είς 8 έτησίας δόσεις, aρχομένας, 

ώς είκώς, aπό τής κυρώσεως τής συνθήκης. 'Αντ' αυτοί> 

έδέχετο ή ' Ελλάς τήν καταβολή ν προκαταβολής καί τήν 

εναρξιν διαπραγματεύσεων διά τόν διακανονισμόν δλων 

τ&ν εκκρεμών ζητημάτων οίκονομικής φύσεως. 'Αλλά 

φαίνεται δτι καί ή άνωτέρω "κατ' άρχήν συμφωνία" δέν 

εύρε άνταπόκρισιν παρά τij βουλ γαρικij Κυβερνήσει, διότι 

παρήλθον εκτοτε τρία ετη καί ουδεμία έσημειώθη πρόοδος, 

παρά τό γεγονός δτι κατά τάς άρχάς του παρελθόντος ετους 

προετάθη ύπό τής έλληνικής Κυβερνήσεως δπως αί δύο 

Κυβερνήσεις συμφωνήσουν επί του καταβλητέου ποσοu 

ύπό τύπον προκαταβολής. 

»'Η άναδρομή είς τό παρελθόν βεβαίως δέν γίνεται, ώς 

άβασανίστως κατηγορείται ή ελληνική Κυβέρνησις, πρός 

ύποδαύλισιν αiσθημάτων μίσους πρός τήν Βουλγαρίαν. 

Ε{ ναι δμως έκπληκτικόν δτι έν& εκ μέρους τής 'Ελλάδος 

τόσαι εγένοντο ijδη ύποχωρήσεις πρός έξεύρεσιν τρόπου 

έπιλύσεως των οiκονομικ&ν ζητημάτων, ή ϋπαρξις των 

δποίων συνεχώς aναβιοί παρά τij έλληνικij κοινij γνώμΊJ 

τό παρελθόν τοuτο, συστηματικώς έκ μέρους τής βουλ γα

ρικής πλευρiiς προβάλλεται κωλυσιεργία καί παραμένει τό 

θέμα άνοικτόν πρός μεγίστην ζημίαν τής έξελίξεως των 

σχέσεων των δύο χωρών πρός τήν πλήρη δμαλοποίησίν 

των»49 • 

Σέ νέα, τέλος, διακοίνωσή της, στίς 9 'Ιουνίου, ή 
βουλγαρική Κυβέρνηση θά διαμαρτυρηθεί γιά τήν 

πρόθεση, πού ή ίδια aπέδιδε στήν 'Ελλάδα, νά δε

χτεί άμερικανικούς πυραύλους μέσου βεληνεκοuς, 

θά έπιμείνει στήν εναρξη διμερών διαπραγματεύσε

ων σχετικά μέ τίς <ωίκονομικές διαφορές» τών δύο 

χωρών (καί δχι τίς βουλγαρικές ύποχρεώσεις βάσει 

τijς συνθήκης του 1947) καί θά ύπογραμμίσει τήν 
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ύποστήριξή της στή ρουμανική πρόταση -πού είχε 

διατυπωθεί τρείς ήμέρες ένωρίτερα- γιά τή θεσμοθέ

τηση aπύραυλης ζώνης στά Βαλκάνια. 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ- 10 IOYNJOY 1959 

'Εκδηλώνεται εντονη πίεση πρός τήν 'Ελλάδα, 

aπό τήν πλευρά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 'Ο Σο

βιετικός ύφυπουργός 'Εξωτερικών, Ν. Φιριούμιν, 

καλεί στίς 14 Μαίου τόν 'Έλληνα πρέσβη στή Μό
σχα, Δ. Παππίi, καί τοu έπιδίδει τό aκόλουθο ύπό

μνημα μέ τίς aπόψεις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως γιά 

τό θέμα τής έγκαταστάσεως βάσεων πυραύλων μέσου 

βεληνεκοuς στήν 'Ελλάδα: 

«Ή σοβιετική Κυβέρνησις aποδίδει σοβαράν σημα

σίαν εiς τά γεγονότα τά μαρτυροϋντα δτι ένισχύθη δ κίνδυ

νος τής δημιουργίας έπί τοϋ έδάφους τής 'Ελλάδος αμερι

κανικών βάσεων aτομικών καί τηλεκατευθυνομένων βλη

μάτων. 

»'Όπως τυγχάνει γνωστόν, αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι τής 

'Αμερικής λαμβάνουν τελευταίως μέτρα πρός τόν σκοπόν 

δπως προωθήσουν τόν πυρηνικόν καί πυραυλικόν εξοπλι

σμόν τών Κρατών-μελών τής βορειοατλαντικής όργανώσε

ως καί δπως εξωθήσουν τήν πραγματοποίησι ν τών σχεδίων 

εγκαταστάσε,ως τών iδίων aτομικών βάσεων έπί τών εδα

φών τών Κρατών τούτων. 'Επίσημοι 'Αμερικανοί έκπρό

σωποι δέν aποκρύπτουν τό γεγονός δτι οί tθύνοντες κύκλοι 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής ήρξαντο ήδη 

τής εφαρμογής τών άπό μακροϋ κυοφορουμένων παρ, αu

τοίς επιθετικών προθέσεων περί μετατροπής τοϋ έλληνι

κοϋ εδάφους εiς ϊδιον άτομικόν στρατόπεδον. Κατά δήλω

σιν τοϋ 'Αμερικανοϋ ύπουργοϋ 'Αμύνης Μάκ 'Έλροϋ, γε

νομένην τήν 22αν 'Ιανουαρίου ε.ε., δ άνώτατος διοικητής 

τών ενόπλων δυνάμεων τοϋ ΝΑΤΟ στρατηγός Νόρσταντ 

διεξάγει διαπραγματεύσεις μετ' aντιπροσώπων τής 'Ελλά

δος περί ίδρύσεως aτομικών καί πυραυλικών βάσεων έπί 

έλληνικοϋ εδάφους. Τοϋτο κατ' οuσίαν επεβεβαιώθη ύπό 

τοϋ aνωτάτου διοικητοϋ τών ενόπλων δυνάμεων τοϋ ΝΑ ΤΟ 

εiς τήν νότιον ζώνην τής Εuρώπης aντιναυάρχου Μπρά

ουν. 

»Πληροφορίαι τοϋ τύπου τής Δύσεως ώς καί δηλώσεις 

ώρισμένων μελών τής έλληνικής Κυβερνήσεως παρέχουν 

δυστυχώς πάσαν βάσιν ά\στε νά θεωρήται δτι ή Κυβέρνη

σις τής 'Ελλάδος προτίθεται νά συμβάλη εiς τήν ταχυτέ

ραν έφαρμογήν τών εν λόγφ επικινδύνων διά τάς τύχας τής 

χώρας σχεδίων. Ή έλληνική εφημερίς "Καθημερινή" 

εγραψεν dπροκαλύπτως δτι ή πρόσφατος μετάβασις ε{ς τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής τοϋ aντιπροέδρου 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως Κανελλοπούλου συνεδέετο 

dμέσως πρός τό θέμα τής προσαρμογής τής πολεμικής όρ

γανώσεως τής 'Ελλάδος πρός τάς άνάγκας τοϋ 'ΊΊλεκτρο

νικοϋ πολέμου". 'Αναφερόμενος εiς τά σχέδια τής εγκα

ταστάσεως έν 'Ελλάδι αμερικανικών πυραυλικών καί aτο

μικών βάσεων, δ 'Έλληνύπουργός τών 'Εξωτερικών' Αβέ

ρωφ δέν ήρνήθη κατά τήν 22αν 'Ιανουαρίου ε.ε. δτι τό 

ζήτημα τοϋτο " ... θέλει πιθανώς τεθή". Δέν είναι επίσης 
τuχαίον δτι ύπό τήν πίεσιν τών δημοκρατικών δυνάμεων 

τής χώρας τό ζήτημα τών βάσεων άπετέλεσεν aντικείμενον 

εiδικής συζητήσεως εiς τό έλληνικόν κοινοβούλιον. 

»'Ο κίνδυνος τής δημιουργίας εν 'Ελλάδι αμερικανι

κών άτομικών καί πυραυλικών βάσεων ύφίσταται κατά το

σοϋτον μaλλον καθ' δσον διά τής ελληνοαμερικανικής 

στρατιωτικής συμφωνίας τής 12ης 'Οκτωβρίου 1953 παρε
σχέθη εiς τάς ενόπλους δυνάμεις τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών τής 'Αμερικής τό δικαίωμα δ πως διατηροϋν εν 'Ελλάδι 

ϊδια στρατεύματα καί ίδρύουν στρατιωτικάς βάσεις. Τήν 

ϋπαρξιν τής τοιαύτης συμφωνίας δύναται νά εκμεταλλευθή 

ή αμερικανική στρατιωτική διοίκησις διά νά τοποθετήση 

άτομικά δπλα επί έλληνικοϋ εδάφους. 

»Δέν παρέλκει νά σημειωθή δτι εν dνταποκρίσει πρός 

τήν εiρημένην συμφωνίαν έπιτελείται εν 'Ελλάδι ενεργώς 

ή στρατιωτική συγκρότησις, αί ενοπλαι δυνάμεις τής χώ

ρας, διατελοϋσαι ύπό τήν καθοδήγησην τών 'Αμερικανών 

στρατηγών τοϋ ΝΑΤΟ, έφοδιάζονται μέ δπλα νεωτάτου τύ

που, έν ο{ς καί μέ κατευθυνόμενα βλήματα. Έάν κρίνη τις 

άπό δήλωσιν τοϋ βοηθοϋ ύπουργοϋ 'Αμύνης τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών τής 'Αμερικής 'Ίρβιν, γενομένην κατ' 

'Απρίλιον ε.ε., ή 'Ελλάς θά λάβη εiς λίαν προσεχές μέλ

λον αμερικανικούς πυραύλους, οί δποίοι θά τελοϋν ύπό τόν 

ελεγχον τών ενόπλων δυνάμε.ων τών 'Ηνωμένων Πολιτει
ών τής 'Αμερικής. 'Η σοβιετική Κυβέρνησις θεωρεί συ

ναφώς καθήκον αuτής νά ύπομνήση δτι εν καιρφ δίς 

εφείλκυσε τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως τής 'Ελλάδος 

επί τής εuθύνης ijν επωμίσθη αϋτη ύπογράψασα τήν μνη

μονευθείσαν συμφωνίαν, τείνουσαν νά ενισχύση τήν διε

θνή εντασιν. VΗδη, δπότε ύπό τών tθυνόντων κύκλων τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής ετέθη εiς τήν ήμε

ρησίαν διάταξιν τό θέμα τής πρακτικής έφαρμογής τών 

σχεδίων περί ίδρύσεως εν 'Ελλάδι {δ ίων άτομικών καί πυ

ραυλικών βάσεων, ή σοβιετική Κυβέρνησις άναγκάζεται 

καί αύθις νά επιστήση τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως 

τής' Ελλάδος έπί τής δλης σοβαρότητος τών συνεπειών, aς 

έγκυμονοϋν τοιαϋται ενέργειαι ώς πρός τό εργον τής ε{ρή

νης καί τής άσφαλείας τών λαών. 

»Δέν δύναται νά ύπάρξη dμφιβολία δτι ή εγκατάστασις 

άτομικών καί πυραυλικών βάσεων επί έλληνικοϋ εδάφους 

θά προεκάλει dπότομον χειροτέρευσιν τής καταστάσεως 

εiς τά Βαλκάνια καί εiς τήν Νότιον Εuρώπην, διά τήν 

δποίαν δέν εχουν συμφέρον ούτε δ έλληνικός λαός ούτε 

καί οί λαοί τών γειτόνων χωρών. 

»'Η aπασχόλησις τής σοβιετικής Κυβερνήσεως μέ τά 

σχέδια ίδρύσεως επί τοϋ εδάφους τής 'Ελλάδος άμερικανι

κών άτομικών καί πυραυλικών βάσεων υπαγορεύεται μό

νον άπό τήν επιδίωξιν τής αναστολής τής περαιτέρω αύξή

σεως τής διεθνοϋς εντάσεως, ώς καί aπό τήν επιθυμίαν όχι 

μόνον τής διατηρήσεως άλλά καί τής περαιτέρω αναπτύ

ξεως τών φιλικών δεσμών μεταξύ τοϋ σοβιετικοϋ καί τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ. Δέν πρέπει επίσης νά μή λαμβάνηται ύπ' 

όψιν δτι ή 'Ελλάς, συνδεομένη διά τής σχέσεως μέλους 

πρός τόν βορειοατλαντικόν συνασπισμόν καί διά τών εκ 

τής τοιαύτης σχέσεως aπορρεουσών ύποχρ'εώσεων δύναται 
παρά τήν θέλησιν καί επιθυμίαν της νά παρασυρθή ε{ς πο

λεμικάς περιπετείας, προκληθησομένας ύπό τών έμπνευ

στών τής εiρημένης δμάδος. 'Η εγκατάστασις αμερικανι

κών βάσεων εiς τήν 'Ελλάδα σημαίνει συγχρόνως δτι αί 

τύχαι της θά παρεδίδοντο ε{ς τάς χείρας εκείνων οί δποίοι 

διαθέτουν τά aτομικά δπλα καί οί δποίοι, παρά τήν θέλησιν 
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του είρηνοφίλου έλληνικου λαου, θά J'ιδύναντο νά επωφε

ληθουν τών έν λόγφ δπλων χάριν τών συμφερόντων μα

κρυνης, πέραν του ι.Οκεανου δυνάμεως. Είς μίαν τοιαύτην 

περίπτωσιν ή 'Ελλάς κατά τήν άνταπόδοσιν τών άτομικών 

πληγμάτων θέλει περιέλθει είς τεράστιον κίνδυνον, καθ' 

δσον δλος ό πληθυσμός αύτης καί ό ύλικός καί πνευματι

κός πλουτος αύτης εύρίσκονται συγκεντρωμένοι είς σχετι

κώς δχι μεγάλην εκτασιν. 

»Προκαλεί έπίσης τήν προσοχήν καί τό γεγονός δτι ή 

προετοιμασία διά τήν πραγματοποίησιν τών σχεδίων του 

άτομικου εξοπλισμου Κρατών τινων μελών τοϋ ΝΑΤΟ καί 

της εγκαταστάσεως επί τοϋ εδάφους τών εν λόγφ Κρατών 

άτομικών καί πυραυλικών βάσεων, συντελείται είς στιγμήν 

άκριβώς κατά τήν όποίαν είς τάς διεθνείς σχέσεις εσημει

ώθη κάποια ϋφεσις καί επετεύχθη συνεννόησις διά τήν σύ

γκλησιν συνδιασκέψεως τών ύπουργών τών 'Εξωτερικών 

καί διά μίαν συνάντησιν επί ύψηλοϋ επιπέδου πρός ρύθμι

σιν τών ώριμασάντων διεθνών προβλημάτων. Προφανώς 

δπισθεν τών εξωθουμένων μέτρων άτομικου καί πυραυλι

κου εξοπλισμου ύποκρύπτεται ή τάσις Κρατών τινων νά 

θέσουν τούς μέλλοντας νά μετάσχουν της συνδιασκέψεως 

ενώπιον τετελεσμένων γεγονότων καί νά περιορίσουν είς 

τό ελάχιστον τήν δυνατότητα επιτεύξεως συμφωνίας, μα

ταιουντα τήν προσπάθειαν τήν κατευθυνομένην πρός τήν 

κατάπαυσιν του "ψυχρου πολέμου" καί τήν μείωσιν της 

διεθvους εντάσεως. 

))Τινές εν 'Ελλάδι πειρώνται νά δικαιολογήσουν τήν 

εγκατάστασιν επί τοϋ εδάφους της άτομικών καί πυραυλι

κών βάσεων επικαλούμενοι τήν άνάγκην της κατοχυρώ

σεως της άσφαλείας καί της άμύνης της χώρας εvαντι του 

δηθεν "εκ Βορρa κινδύνου" . Τοιαύτη επιχειρηματολογία 

δέν είναι νέα, τυγχάνει καλώς γνωστή. 'Ο σκοπός είς δ ν 

άποβλέπει είναι νά δικαιολογήση είς τά δμματα τών λαών 

τήν ενίσχυσιν του "ψυχρου πολέμου", νά περιαγάγη τόν 

έλληνικόν λαόν είς πλάνην καί νά εξουδετερώση τήν άντί

στασίν του είς τά σχέδια της μετατροπης της 'Ελλάδος είς 

άμερικανικόν άτομικόν προγεφύρωμα. 'Όπως τυγχάνει 

γνωστόν, ή Σοβιετική 'Ένωσις δέν εχει στρατιωτικάς βά

σεις είς τά εδάφη άλλων Κρατών, καθ' δσον δέν τρέφει καί 

επιθετικάς προθέσεις σύν άλλοις καί κατά της ' Ελλάδος. 
)) ' Η Σοβιετική 'Ένωσις θεωρεί δτι ή βαλκανική χερσό

νησος δύναται καί πρέπει νά καταστη πραγματική ζώνη 

είρήνης, ζώνη φιλικης συνεργασίας μεταξύ τών βαλκανι

κών Κρατών, καθ' δσον τουτο είναι εν τφ συμφέροντι αύ

τών τούτων τών βαλκανικών λαών καί εν τφ συμφέροντι 

της σταθεροποιήσεως της είρήνης εiς όλόκληρον τόν κό

σμον. 'Από της πλευρaς της ή Σοβιετική 'Ένωσις είναι 

ετοιμη νά παράσχη τήν άπό πάσης πλευρaς συμβολήν της 

είς τήν εύγεvη αύτήν ύπόθεσιν. 

))Οί σοβιετικοί πολίται δέν άμφιβάλλουν διά τά φιλει

ρηνικά αΙσθήματα του έλληνικου λαου, ό δποίος άντιδρa 

άποφασιστικώς κατά της εγκαταστάσεως εiς τό εδαφός του 

άτομικών καί πυραυλικών βάσεων, δικαίως άναλογιζόμε

νος εν προκειμένφ τήν άμεσον άπειλήν κατά του μέλλο

ντος της χώρας του . Μεταξύ τών χωρών ήμών δέν ύπηρχον 

καί δέν ύπάρχουν τοιαυτα άλυτα ή επίμαχα ζητήματα, τά 

όποία καθ' /:αυτά θά J'ιδύναντο νά άποτελέσουν άφορμήν 

διά τήν χειροτέρευσιν τών ύφισταμένων σχέσεων. 'Η Κυ

βέρνησις της Σοβιετικης 'Ενώσεως επανειλημμένως εξεδή-

λωσε τήν προθυμίαν της ν' άναπτύξη καί νά εvισχύση τάς 

φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών λαών της ΕΣΣΔ καί της 'Ελλά

δος επί της βάσεως της ίσοτιμίας καί της μ ή άναμίξεως είς 

τάς εσωτερικάς ύποθέσεις τών άλλων, εφ' δσον, εννοείται, 

καί εκ μέρους της Κυβερνήσεως της ' Ελλάδος θά εξεδη
λουτο πρός τουτο προσπάθεια καί άγαθή θέλησις. Ούχ' 

ήττον δμως παρέχεται άφορμή διαπιστώσεως δτι αί επιθυ

μίαι αύται κατά τό παρόν δέν εύρίσκουν τήν πρέπουσαν 

κατανόησιν άπό μέρους τών ίθυνόντων κύκλων της' Ελλά

δος. 

)) 'Η σοβιετική Κυβέρνησις θεωρεί άπαραίτητον δπως 
δηλώση μετά πάσης σαφηνείας δτι ή συμφωνία της έλλη

νικης Κυβερνήσεως πρός εγκq.,τάστασιν άτομικών καί πυ

ραυλικών βάσεων επί του εδάφους της θά εκτιμηθη ώς 

εχθρική πράξις εvαντι της Σοβιετικης 'Ενώσεως καί της 

διατηρήσεως της είρήνης, fiτις εν άποτελέσματι θά επιφέ

ρη σοβαράν ζημίαν εiς τάς σοβιετοελληνικάς σχέσεις . 

)) 'Η σοβιετική Κυβέρνησις εκφράζει τήν ελπίδα δτι ή 
έλληνική Κυβέρνησις θά άποδώση τήν δέουσαν προσοχήν 

εiς τάς έκτιθεμένας είς τό παρόν μνημόνιον σκέψεις, θά 

επιδείξη διορατικότητα καί κρατικήν σοφίαν καί εφ' δσον 

είναι &κόμη καιρός δέν θά ύπερβη τό δριον εκείνο μετά τό 

δποίον άρχεται ή άμεσος συνδρομή πρός ώρισμένους κύ

κλους του εξωτερικου εiς τήν πραγματοποίησιν τών επιθε

τικών των σχεδίων»50 • 

'Η σοβιετική διακοίνωση άναφερόταν σέ ενα θέ

μα τής επικαιρότητας, έλληνικής καί διεθνοuς. Δέν 

ήταν δμως τυχαίο δτι επιδόθηκε άμέσως μετά τήν 

δλοκλήρωση τής f:πιτυχοuς επισκέψεως του Κ. Κα

ραμανλή στήν 'Άγκυρα. Πράγματι, ή f:πίλυση τοu 

Κυπριακοu εκμηδένιζε τό σημαντικότερο σημείο 

τριβής στίς σχέσεις τής 'Αθήνας μέ τούς δυτικούς 

της συμμάχους, τό όποίο ε{χε προσπαθήσει κατά τά 

τελευταία χρόνια νά εκμεταλλευθεί ή Σοβιετική 

'Ένωση, μέ «Επιθέσεις φιλίας» εναντι τής 'Ελλάδος. 

Ή επιτυχία, έξάλλου, τής επισκέψεως τοϋ 'Έλληνα 

πρωθυπουργοϋ στήν Τουρκία, ετεινε νά άνασυστήσει 

τόν ελληνοτουρκικό άξονα πού παρεμβαλλόταν με

ταξύ τής Μόσχας καί τ&ν εύαίσθητων περιοχών στό 

νότο. 'Ακριβώς αύτή ή διάσταση τής σοβιετικής 

ενέργειας f:πέβαλε στήν έλληνική Κυβέρνηση νά 

δείξει ιδιαίτερη προσοχή στό χειρισμό τοϋ θέματος. 

'Η σοβιετική πολιτική τ&ν πιέσεων πρός τήν 

'Ελλάδα θά ενταθεί τίς άμέσως έπόμενες ήμέρες, κα

τά τήν επίσκεψη τοϋ σοβιετικοϋ ήγέτη, Ν. Χρου

στσώφ, στή γειτονική 'Αλβανία. Μιλώντας, στίς 26 
ΜαίΌυ στά τίρανα, δ Χρουστσώφ θα πεί τά έξής: 

«'Η σοβιετική Κυβέρνησις επέσυρε τήν προσοχή ν τών 

Κυβερνήσεων 'Ελλάδος καί 'Ιταλίας είς τό γεγονός δτι ή 

πολιτική των συνεπάγεται σοβαράς συνεπείας καί άπειλεί 

τήν άσφάλειαν τών λαών. Προτείνομεν δπως ή Βαλκανική 
Χερσόνησος καταστη χερσόνησος είρήνης, δπως θά ήτο 

επωφελές καί διά τούς 'Έλληνας καί διά τούς 'Ιταλούς, ώς 

άλλωστε καί δι' δλους τούς λαούς της Βαλκανικης καί της 

Μεσογείου. 

))Τό ίδιον δύναται νά λεχθη διά τήν 'Ελλάδα. Οί 'Έλ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



86 ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣτΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙτΙΚΗ 

ληνες είναι σπουδαίος λαός . Οί σοβιετικοί λαοί έπιθυμοίJν 

νά είναι φίλοι των. Κάποτε οί Ρώσοι εχυσαν τό αίμα των 

διά νά άπελευθερώσουν τήν 'Ελλάδα άπό τόν τουρκικόν 

ζυγόν . Σήμερον ή έλληνική Κυβέρνησις έπιθυμεί νά παρά

σχη τό εδαφός της διά άμερικανικάς βάσεις πυρα6λων. 
'Εναντίον τών βάσεων αuτών θά άναγκασθώμεν νά εχωμεν 

τάς iδικάς μας. Ποίος θά ύποφέρη άπό αuτό; 'Εν πρώτοις ό 

έλληνικός πληθυσμός . 

»Τά γεγονότα δεικνύουν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις 

δέν άντιλαμβάνεται δτι θά ήτο πρός τό συμφέρον τής 'Ελ

λάδος καί του λαοί! της, ώς έπίσης καί πρός τό συμφέρον 

τής είρήνης, νά μ ή έπιτρέψη τήν έγκατάστασιν ξένων βά

σεων πυραύλων έπί έλληνικοίJ έδάφους. 'Εάν δμως ό διά

βολος, κατά τό δή λεγόμενον, έμβάλλη τήν έλληνικήν Κυ

βέρνησιν εiς πειρασμόν καί λάβη αϋτη τήν liφρονα άπό

φασιν νά έπιτρέψη εiς τούς 'Αμερικανούς νά εχουν πυραυ

λικάς βάσεις έπί του έδάφους της, θά μάς άναγκάση νά 

σωρεύσωμεν δυνάμεις διά τά δέοντα άντίποινα. Που θά 

έγκατασταθοίJν αί βάσεις μας -έδώ εiς τήν 'Αλβανίαν η 

εiς τήν Βουλγαρία ν η εiς c'iλλην τι να χώραν πρός έξουδετέ

ρωσιν διά πυραύλων τών πυραυλικών βάσεων τής 'Ελλά

δος- είναι κάτι τό όποίον θά έξετάσωμεν καί θά συμφωνή

σωμεν μεταξύ μας. 'Αλλά τό ζήτημα δέν εγκειται έκεί. 

Σήμερον εχομεν πυραύλους, τούς όποίους δυνάμεθα νά 

έκτοξεύσωμεν μέ μαθηματικήν άκρίβειαν καί είς άπόστα

σιν δχι εκατοντάδων άλλά χιλιάδων χιλιομέτρων. Διά χώ

ρους έγκαταστάσεως τοιούτων βάσεων εχομεν εuρείαν έπι

λογήν . 

»Είπομεν καί έξακολουθοίJμεν νά λέγωμεν δτι ή Σοβιε

τική 'Ένωσις καί δλαι αί σοσιαλιστικαί χώραι έπιθυμοuν 

νά διατηρήσουν τήν παγκόσμιαν είρήνην . Τό λογικόν θά 

ήτο συνεπώς δχι νά έyκατασταθοuν πυραυλικαί βάσεις πέ
ριξ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τών σοσιαλιστικών χω

ρών άλλά νά καταργηθοuν αί βάσεις αύται. Τοuτο θά συνέ

τεινεν εiς τήν σταθεροποίησιν τής εiρήνης. Έάν δμως ή 

ίταλική καί ή έλληνική Κυβέρνησις έγκαταστήσουν άμε

ρικανικάς βάσεις πυραύλων εiς τάς χώρας των, αί χώραι 

αύται θά έλκύσουν τούς πυραύλους μας ώς μαγνήται». 

Καί ό Σοβιετικός ήγέτης θά έντεiνει &.πό τήν Κο
ρυτσά τήν πολεμική του κατά τής έλληνικής Κυβερ
νήσεως: 

«Σύντροφοι, είμεθα εiς τήν άξιοσημείωτον πόλιν σας 

σήμερον. Λέγεται δτι δύνασθε νά iδήτε άπό τά βουνά σας 

τούς γείτονάς σας τούς 'Έλληνας. Οuδέποτε έπολεμήσα

μεν κατά τών 'Ελλήνων άλλ' ύπήρξαμεν φίλοι των. Ό 

έλληνικός λαός είναι καλός λαός, δπως δλοι οί λαοί. 'Η 

'Ελλάς εχει τό ίδικόν της σύστημα, καί σείς τό iδικόν σας, 

άλλά τό γεγονός αuτό δέν θά επρεπε νά διαταράττη τάς 

σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ σας. 

»Οί λαοί δλων τών χωρών άποφασίζουν οί ίδιοι ποίον 

σύστημα έπιθυμοuν νά εχουν. 'Επιθυμοuμεν μόνον ενα 

πράγμα, ητοι ή ·Ελλάς νά είναι φιλειρηνική χώρα, νά μήν 

έπιτρέψη εiς τούς iμπεριαλιστάς νά έγκαταστήσουν βάσεις 

πυραύλων έπί του έδάφους της, νά μήν άπειλήση ήμάς η 

τούς φίλους μας 'Αλβανούς. 'Εάν ή έλληνική Κυβέρνησις 

διέπραττε τοιοuτο σφάλμα, τοuτο δύναται νά εχη σοβαράς 

συνεπείας καί δι' αuτήν καί διά τόν έλληνικόν λαόν. Αί 

Κυβερνήσεις δέν είναι αiώνιαι, άλλά φεύγουν καί liλλαι 

ερχονται. 'Αλλά διά τήν κακήν πολιτικήν Κυβερνήσεως 

τινος συχνά οί λαοί πληρώνουν μέ το αίμα των. Θά έπιθυ

μούσαμεν aπαξ ετι νά προειδοποιήσωμεν τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν δτι δέν θά επρεπε νά χάση τήν ψυχραιμίαν της 

καί νά έπιτρέψη τήν έγκατάστασιν βάσεων πυραύλων έπί 

του έδάφους της. 'Εάν παρ' δ λα ταuτα τοιαuται βάσεις 

έγκατασταθοίJν έν ·Ελλάδι, προφανώς θά άχθώμεν είς τήν 

σύναψιν συμφωνίας μέ τή άλβανικήν Κυβέρνησιν διά νά 

έκλέξωμεν καταλλήλους τοποθεσίας εiς τά δρη σας καί νά 

έγκαταστήσωμεν πυραύλους . Διά τήν έγκατάστασιν πυραύ

λων δέν άπαιτείται πολύς χώρος. 

»Οί λαοί έπιθυμοuν δπως άτομικά δπλα καί πύραυλοι 

μή έγκατασταθοuν οi\τε είς τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον 

οi\τε είς τήν 'Ιταλίαν οi\τε άλλαχοu. Προέβημεν εiς προτά

σεις έπί τών θεμάτων τούτων καί θά προσπαθήσωμεν νά τά 

ρυθμίσωμεν. Νομίζω δτι αί προτάσεις αuταί εύρίσκουν άπή

χησιν μεταξύ του έλληνικου λαου καί του ίταλικοίJ. Κατά 

τήν γνώμη ν μου αί προτάσεις μας ύποστηρίζονται ύπό τής 

Γιουγκοσλαβίας καί τών λαών c'iλλων χωρών, δχι μόνον τής 

Ρουμανίας καί τής Βουλγαρίας, οί όποίο ι είναι φίλοι καί 

σύμμαχοί μας . 'Η έγκατάστασις άποατομικοποιημένης 

ζώνης εiς τά Βαλκάνια καί τόν μεσογειακόν χώρον θά έπε

τέλει μέγα βήμα πρός τήν σταθεροποίησιν τής εiρήνης έν 

Εuρώπ1J καί εiς δλον τόν κόσμον. 

>>'Ελληνικοί iθύνοντες κύκλοι, άκολουθοuντες τό παρά

δειγμα τών 'Ιταλών συμμάχων των, δέν έθεώρησαν άναγ

καίον νά σταθμίσουν νηφαλίως καί ψυχραίμως τήν σοβιε

τική πρότασιν . 'Εμφανώς άπό κοινήν κατεύθυνσιν εύρι

σκόμεναι αί έλληνικαί καί iταλικαί έφημερίδες ηρχισαν 

κρούουσαι τύμπανα περί του ψυχροί) πολέμου μεταφερομέ

νου εiς τάς άκτάς τής Μεσογείου. 

>>Αί iταλικαί καί έλληνικαί έφημερίδες μετά του τύπου 

τών liλλων χωρών του ΝΑΤΟ έσήμαναν συναγερμόν περί 

τών "άπειλών καί εκφοβισμών" έν ηj προσπαθεί~ νά κα

ταπνίξουν τήν φωνήν τής Σοβιετικής ·Ενώσεως, ή όποία 

έπικαλείται τήν λογικήν καί τήν συνεργασία ν έν τφ συμφέ

ροντι τής είρήνης. 'Η φωνή δμως αϋτη είναι τόσον δυνατή 

ωστε άσφαλώς θά φθάση τούς λαούς τών μεσογειακών καί 

βαλκανικών χωρών καί θά εϋρη παρ, αuτοίς θερμήν άπή

χησιν». 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ &.πάντηση τών αίτιάσεων 

τοϋ Ν. Χρουστσώφ, εκαμε τήν &.κόλουθη δήλωση: 

«'Ο κ. Χρουστσώφ εύρίσκεται έπί κεφαλής πολύ 

μεγάλης καί lσχυράς χώρας μέ τήν όποίαν ή 'Ελλάς 

-παρά τά φοβερά γεγονότα τών έτών 1946-49, τά 
όποία εθεσαν έν κινδύνφ τήν έθνικήν μας άνεξαρτη

σίαν- εlλικρινώς έπιθυμεί νά άναπτύξη καλάς σχέ

σεις. Ή τακτική δμως τήν όποίαν άκολουθεί εναντι 

τijς 'Ελλάδος καί οί λόγοι τούς όποίους έκφωνεί εlς 

πόλεις έπί τών συνόρων μας, ούδόλως ένθαρρύνουν 

τάς προθέσεις μας αύτάς. 'Από τijς lδικijς μας πλευ

ράς, χωρίς νά άγνοοvμεν, χωρίς νά προκαλοvμεν, καί 

έπιβεβαιοvντες τάς καλάς μας διαθέσεις, εlναι άνάγ

κη νά διακηρύξωμεν δτι έκδηλώσεις, ώς αί πρόσφα

τοι τοιαvται τών Τιράνων καί τijς Κορυτσάς, αϊτινες 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ 87 

προφανώς aποβλέπουν είς τόν έκφοβισμόν τού έλ

ληνικού λαού, δέν πρόκειται νά διαταράξουν τήν 

ψυχραιμία ν μας. 'Υπό οίασδήποτε συνθήκας, δπως 

συνέβη καί εlς τό παρελθόν, ή νόμιμος καί ύπεύθυνος 

πολιτική ήγεσία τής 'Ελλάδος θά πράξη είς κάθε 

περίπτωσιν έκείνο τό όποίον επιβάλλει ή aξιοπρέ

πεια καί τό συμφέρον τής μικρiiς μέν, aλλά aνεξαρτή

του καί κυριάρχου χώρας μας». 

Οί δηλώσεις Χρουστσώφ θά προκαλέσουν τήν 

άντίδραση καί τών ΗΠΑ. Πράγματι, στίς 29 Μαίου, 
τό άμερικανικό ύπουργείο 'Εξωτερικών θά δώσει 

στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεώς του ε!ς 'Αλβανί

αν, δ Ρώσος πρωθυπουργός κ . Χρουστσώφ συνέχισε τήν 

σοβιετικήν προπαγανδιστικήν έκστρατείαν απειλών εναν

τίον ελευθέρων έθνών, μέ !διαιτέραν μνείαν τής 'Ελλάδος 

καί τής 'Ιταλίας. 'Επί πλέον ούτος έζήτησε τήν <iποχώρη

σιν τής 'Ελλάδος έκ του ΝΑΤΟ καί διετύπωσεν <iπειλάς 

έναντίον τής 'Ιταλίας διά τήν <iπόφασιν αύτής δπως προ

σαρμόση τήν dμυνάν της πρός τάς συγχρόνους <iνάγκας. 

»'Ο κ. Χρουστσώφ έδήλωσεν άναφορικώς μέ τήν 'Ελ

λάδα δτι δ λαός έκάστης χώρας "θά εδει νά αποφασίση 

μόνος περί του συστήματος διακυβερνήσεως, τό δποίον 

επιθυμεί νά εχη,. 

)) 'Ο κ. Χρουστσώφ θά εδει νά <iναγνωρίση δτι τό δι
καίωμα αύτό προεκτείνεται ε!ς τό δικαίωμα τών <iπανταχοu 

έλευθέρων λαών δπως άποφασίζουν ούτοι μόνοι περί τής 

φύσεως τής αμύνης των, έντός ατμοσφαίρας άπηλλαγμένης 

άπό τό είδος τών άπειλών, αί δποίαι εκτοξεύονται ηδη δί

κην βροχής έναντίον τής 'Ελλάδος καί τής 'Ιταλίας έκ 

μέρους του εύρισκομένου έν 'Α.λβανί~ κ . Χρουστσώφ καί 

έναντίον τής Περσίας έκ μέρους τής σοβιετικής προπα

γάνδας. 

)) 'Η πολιτική τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών εγκειται ε!ς τήν παροχήν σταθεράς ύποστηρίξεως ε!ς 

τά έλεύθερα αύτά εθνη . 'Η άμερικανική Κυβέρνησις θεω

ρεί οίανδήποτε απειλήν, έκτοξευομένην έναντίον τών χω

ρών αύτών, ώς θέμα κοινοί> ένδιαφέροντος. 

)) 'Η Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εχει τονί
σει έπανειλημμένως -καί πλέον προσφάτως τήν 25ην Μαί

ου- δτι ή έκ μέρους τής σοβιετικής Κυβερνήσεως χρησι

μοποίησις απειλών, αί δποίαι εκτοξεύονται σκοπίμως, διά 

νά προκαλέσουν αuξησιν τής διεθνοuς έντάσεως, ούδόλως 

δύναται νά βελ τιώση τάς έλπίδας διεξαγωγής έπιτυχών δι

απραγματεύσεων, έπί οίουδήποτε έπιπέδου. ' Η άμερικανι

κή Κυβέρνησις έκφράζει τήν λύπην της, διότι, καθ' δν 

χρόνον αί Κυβερνήσεις 'Ηνωμένων Πολιτειών, 'Ηνωμέ

νου Βασιλείου καί Γαλλίας διεξάγουν διαπραγματεύσεις 

μετά τής σοβιετικής Κυβερνήσεως εiς τήν Γενεύην, αϋτη 

έντείνει τήν προπαγανδιστικήν έκστρατείαν εκτοξεύσεως 

απειλών έναντίον έθνών, τά όποία, διά τής έλευθέρας αύ

τών αποφάσεως, λαμβάνουν τά ενδεδειγμένα μέτρα διά τήν 

προστασίαν τής ανεξαρτησίας καί τής έδαφικής ακεραιό
τητάς των)). 

'Ο Σοβιετικός ήγέτης, ώστόσο, δέν θά άναστεί

λει τήν πολιτική τών πιέσεων πρός τήν 'Ελλάδα. 

Στίς 6 'Ιουνίου, σέ δμιλία του στό στάδιο Λένιν, θά 
άναφέρει, μεταξύ ι'iλλων: 

«'Ο λαός τής 'Αλβανίας είναι πεπεισμένος δτι οuτε οί 

'Έλληνες οuτε οί 'Ιταλοί η οίοσδήποτε dλλος θά άπετόλ

μα έπίθεσιν κατά τής 'Αλβανίας. 'Αλλ' ή 'Ιταλία καί ή 

'Ελλάς συμπεριφέρονται άφρόνως, έφ' δσον έπιτρέπουν 

τήν έγκατάστασιν βάσεων πυραύλων έπί του έδάφους των. 

Είναι <iδύνατον νά πιστεύση κανείς σοβαρώς δτι ή μικρά 

'Αλβανία σκοπεύει νά έπιτεθή κατά τής 'Ιταλίας η τής 

'Ελλάδος. Οuτε ή Ρωσία εχει τοιαύτην πρόθεσιν. 'Εν τού

τοις, ή 'Ιταλία καί ή 'Ελλάς εχουν κηρυχθή ύπέρ τών 

βάσεων πρός τόν σκοπόν, δπως συμβάλουν aποτελεσματι

κώς εiς τήν συνέχισιν τοϋ ψυχροϋ πολέμου καί μή παρά

σχουν εύκαιρίαν πρός μείωσιν τής έντάσεως η τής τήξεως 

τοu πάγου του ψυχροί> πολέμου. 'Εν τούτοις, πιστεύω δτι 

αί Κυβερνήσεις τής 'Ιταλίας καί τής 'Ελλάδος, θά έπιδεί

ξουν τελικώς λογικήν καί δέν θά δεχθοϋν νά ύποβάλουν 

τούς λαούς των ε!ς κίνδυνον)). 

'Ήδη είχε επιδοθεί, στίς 4 ' Ιουνίου, ή άκόλουθη 

έλληνική άπάντηση στή σοβιετική διακοίνωση τfjς 

14ης Μαίου: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις έμελέτησε, μετά τής δεού

σης προσοχής, τό μνημόνιον, τό έπιδοθέν τήν 14ην Μαίου 

1959, ε!ς τόν έν Μόσχ~ πρεσβευτήν τής 'Ελλάδος, καί 
άναφερόμενον εiς τό θέμα τής έγκαταστάσεως άμερικανι

κών άτομικών καί πυραυλικών βάσεων έν ·Ελλάδι. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις θεωρεί καθήκον της νά θέση 
ύπ' δψιν τής σοβιετικής Κυβερνήσεως ώρισμένα άπαντη 

τικά στοιχεία, έπί τ1j βάσει τών δποίων εχει πάντα λόγον 

νά πιστεύη δτι ή τελευταία αϋτη, κρίνουσα άντικειμενικώς, 

θά άναθεωρήση τάς σκέψεις καί τά συμπεράσματα τά δια

τυπούμενα έν τφ ώς dνω μνημονίφ. 

)) 'Εν τφ σοβιετικφ μνημονίφ διατυποuνται, έν <iρχ1j, 
ώρισμέναι ύποθέσεις καί κρίσεις άναφερόμεναι εiς τάς έπί 

τοϋ προκειμένου θέματος πράξεις καί προθέσεις τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. 

)) ·Η ·Ελλάς, φίλη καί σύμμαχος τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, καίτοι είναι πεπεισμένη περί τής ε!ρηνοφίλου πολι

τικής τής 'Αμερικανικής Δημοκρατίας, δέν θεωρεί /::αυτήν 

άρμοδίαν δπως δώση aπάντησιν ε!ς τά άφορώντα τήν άνω

τέρω χώραν σημεία τοϋ σοβιετικοί> μνημονίου. 

)>'Επιθυμεί μόνον νά τονίση δτι τό ζήτημα τής έγκατα

στάσεως άτομικών καί πυραυλικών βάσεων έν 'Ελλάδι εί

ναι θέμα τής αποκλειστικής άρμοδιότητος τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως. 'Αποφάσεις, <iφορώσαι εiς τήν άσφάλειαν 
τής χώρας, είναι φυσικόν νά λαμβάνωνται βάσει κριτηρίων 

άποκλειστικώς έθνικών. Τά κριτήρια αύτά περιλαμβάνουν, 

ώς ε!κός, στοιχεία άναγόμενα ε!ς τάς άμυντικάς άνάγκας 

τής ·Ελλάδος, τάς καλυπτομένας δι' έθνικών καί συμμαχι

κών μέσων. Οίαδήποτε εξωθεν παρέμβασις έπί σκοπφ 

άσκήσεως πιέσεως πρός αύτήν η έκείνην τήν κατεύθυνσιν 

είναι άπαράδεκτος διά πάσαν άνεξάρτητον καί κυρίαρχον 

χώραν. 

)) 'Εν συνεπεί~ πρός τά άνωτέρω aπορρίπτονται δσαι 
αιτιάσεις τοϋ σοβιετικοϋ μνημονίου ένέχουσι τόν χαρακτή

ρα έπεμβάσεως. Ε!ς τά σημεία αύτά περιλαμβάνονται αί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



88 ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΗ 

κρίσεις διά τήν έλληνοαμερικανικήν στρατιωτικήν συμ

φωνίαν τής 12ης Όκτωμβρίου 1953 ώς καί αί θίγουσαι 
θέματα έλληνικής εσωτερικής πολιτικής. 

))Θεωροuνται ώσαύτως aπαράδεκτοι αί γενόμεναι εσχά

τως σοβιετικαί ύποδείξεις, δπως ή 'Ελλάς εγκαταλείψη τήν 

Βορειοατλαντικήν Συμμαχίαν . Τοιαuται ύποδείξεις , άνε

ξαρτήτως τών προθέσεων αϊτινες τάς ενέπνευσαν, θά είχον 

ώς άποτέλεσμα , εάν είσηκούοντο, τήν άπομόνωσιν τής 

Έλλάδος, τοuθ' δπερ είναι άντίθετον πρός τήν εκπεφρα

σμένην θέλησιν τοu έλληνικοu λαοί! καί πρός τά ζωτικά 

συμφέροντα του εθνους. 

))Τά λοιπά θέματα ουσίας του σοβιετικου μνημονίου 

ετυχον τής όφειλομένης μελέτης καί επ' αυτών κρίνεται 

σκόπιμον νά διατυπωθουν όρισμέναι εποικοδομητικαί πα

ρατηρήσεις. 

)) I. 'Η έλληνική Κυβέρνησις δέν νομίζει δτι είναι κατ' 
άρχήν δυνατή ή άπομόνωσις του ζητήματος τών άτομικών 

καί πυραυλικών δπλων άπό τό γενικώτερον θέμα τής aπο

τελεσματικής άμυντικfjς προπαρασκευής έκάστης χώρας. 

Τό ζήτημα αυτό άποτελεί εν ένιαίον σύνολον, διά δέ τάς 

χώρας, τάς μή διαθετούσας άτομικά δπλα καί πυραύλους, 

τουτο εμφανίζεται ώς άνάγκη εκσυγχρονισμου τής άμύνης 

των πρός aντιμετώπισιν του τρομακτικου κινδύνου τόν 

όποίον δημιουργεί δι' αυτάς τό γεγονός δτι ίiλλαι χώραι 

διαθέτουν ήδη τοιουτον δπλισμόν. 

))Μεταξύ τών χωρών αυτών είναι ή Σοβιετική 'Ένωσις, 

ουδένα δέ διαφεύγει τό γεγονός δτι ή 'Ελλάς εύρίσκεται 

ήδη εντός τής άκτίνος δράσεως τών άτομικών καί πυραυ

λικών βάσεων τών εγκατεστημένων επί του σοβιετικου έδά

φους. Τουτο εχει διακηρυχθή άπό τήν σοβιετικήν Κυβέρ

νησιν, ή όποία κατ' επανάληψιν εδήλωσεν δτι διαθέτει 

πυραύλους, ών τό βεληνεκές καλύπτει τήν ύδρόγειον. 

'Όθεν τό θέμα τό προκυπτον άπό τήν τοιαύτη ν κατάστασιν 

είναι ή aντιμετώπισις ένός ήδη ύπάρχοντος πραγματικοί! 

διά τήν 'Ελλάδα κινδύνου καί ουδέν πλέον τούτου . 

))Είναι aληθές δτι ή Σοβιετική 'Ένωσις παρέχει διαβε

βαιώσεις περί τών είρηνικών της προθέσεων, διαβεβαιώ

σεις, Ciς ή έλληνική Κυβέρνησις δεόντως εκτιμά καί ύπο

λογίζει. Πάσα, δμως, άνεξάρτητος καί κυρίαρχος χώρα εί

ναι ύποχρεωμένη νά στηρίζη τήν άσφάλειάν της είς τάς 

δσας δύναται νά εξασφαλίση θετικάς άμυντικάς δυνατότη

τας. Δέν νοείται χώρα, τής όποίας ή ϋπαρξις εξαρτάται 

μόνον άπό τάς διαβεβαιώσεις μιάς ξένης Κυβερνήσεως. 

))"Άλλωστε καί ή Σοβιετική 'Ένωσις, ίiν καί είναι χώρα 

ίσχυρά, ουδένα διατρέχουσα κίνδυνον άπό μέρους μικράς 

χώρας, ώς ή 'Ελλάς, δέν φαίνεται άρκουμένη είς μόνας τάς 

φιλειρηνικάς διαβεβαιώσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

διαβεβαιώσεις, ών ή είλικρίνεια δέν δύναται νά άμφισβη

τηθή. 

))2. Διά τούς άνωτέρω λόγους ή έλληνική Κυβέρνησις 
προσβλέπει εiς τήν πρόοδον των επί του πεδίου του άφο

πλισμου διεθνών προσπαθειών ώς πρός τήν μόνην σοβα

ράν δυνατότητα μειώσεως τών κινδύνων πολέμου καί εμπε

δώσεως τής διεθνους άσφαλείας. 'Η 'Ελλάς εξ άρχής παρέ

σχεν άμέριστον τήν συμβολήν της είς τάς άνωτέρω προ

σπαθείας, πιστεύει δέ δτι δ ελεγχόμενος γενικός ή καί 

τμηματικός άφοπλισμός άποτελεί τήν μόνην άποτελεσμα

τικήν άπάντησιν είς τάς καταστρεπτικάς οίκονομικάς καί 

ίiλλας συνεπείας του συνεχιζομένου άνταγωνισμοu τών 

εξοπλισμών . 'Εφ' δσον τουτο δέν γίνεται, είναι φυσικόν ή 

πυραυλική άτομική άπειλή νά γεννά τήν aνάγκην άντι

στοίχου άμύνης . 

))3. Δέν είναι νοητόν πώς ή aντιμετώπισις ένός ύφιστα
μένου κινδύνου ημπορεί νά προκαλέση τήν αϋξησιν τής 

διεθνους εντάσεως, ώς τουτο άναφέρεται εν τφ σοβιετικφ 

μνημονίφ. 'Η διεθνής γαλήνη καί αί όμαλαί σχέσεις 

προϋποθέτουν α\:σθημα διεθνους άσφαλείας . Τοιουτον δέ 

αίσθημα ενισχύεται άπό τήν ϋπαρξιν άμυντικής ισορρο

πίας. ·Αντιθέτως, ό εκ του κινδύνου φόβος καί ή άνησυχία 

επιτείνουν τήν άστάθειαν καί τήν άβεβαιότητα, αϊτινες 

άποτελουν στοιχεία κλονισμου τών διεθνών σχέσεων. 

))"Άλλωστε ή μείωσις τής διεθνους εντάσεωςκαί ή κατά

παυσις του ψυχρου πολέμου δέν επιτυγχάνονται μέ τήν κα

θήλωσιν τής μιάς παρατάξεως είς τήν τυχόν μειονεκτικήν 

άμυντικήν θέσιν της, ό.λλά μέ τήν aποκατάστασιν τής ίσό

τητος καί τής ίσορροπίας, ώς καί μέ τήν επίλυσιν τών με

γάλων επιμάχων διεθνών ζητημάτων . 

))4. • Ο ίσχυρισμός τής σοβιετικής Κυβερνήσεως δτι ή 
·Ελλάς δύναται νά παρασυρθή παρά τήν θέλησίν της, είς 

πολεμικάς περιπετείας λόγφ τών σχέσεών της πρός τόν 

Βορειοατλαντικόν 'Οργανισμόν δέν ευσταθεί. Οί αυστη

ρώς άμυντικοί σκοποί τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ή 

δημοκρατική ύπόστασις τών μελών της καί δ δημοκρατι

κός μηχανισμός τής λειτουργίας αυτής άποκλείουν τήν 

παρά τήν θέλησιν τής χώρας εμπλοκήν είς πολεμικήν σύρ

ραξιν. 

)) 'Υπό τό aνωτέρω πνευμα θά ε δει νά τονισθή δτι, άντι
θέτως πρός δ,τ_ι λέγεται έν τφ σοβιετικφ μνημονίφ, ή λει

τουργία των βάσεων -έάν άπεφασίζετο ή εγκατάστασις 

αυτών ύπό τής 'Ελλάδος- θά ετίθετο ύπό τόν κυρίαρχον 

καί ύπεύθυνον ελεγχον τής έλληνικής Κυβερνήσεως, εκ

φραζούσης τήν πράγματι είρηνόφιλον θέλησιν του έλλη

νικου λαου, ijν ό.ναγνωρίζει καί αυτή ή σοβιετική Κυβέρ

νησις . 

))5. 'Η σοβιετική Κυβέρνησις έπισημαίνει τόν διά τήν 
'Ελλάδα κίνδυνον "εκ τής aνταποδόσεως τών άτομικών 

πληγμάτων". Καί ό μέν πράγματι τρομακτικός κίνδυνος 

του άτομικου πολέμου aντιμετωπίζεται τόσον άπό τής 

πλευράς τοu ΝΑΤΟ δσον καί άπό τής πλευράς τών χωρών

μελών του Συμφώνου τής Βαρσοβίας διά τής προβλεπομέ

νης κινητοποιήσεως τών aντιστοίχων συμμαχιών. Είδικώ

τερον, δμως, διά τήν μνημονευομένην περίπτωσιν τής 

• Ελλάδος κίνδυνος σοβιετικής "aνταποδόσεως" δέν δύνα
ται νά ύπάρξη, εφ · δσον aπό έλληνικής πλευράς δέν πρό
κειται νά ύπάρξη ποτέ επίθεσις. Δέν aπομένει, συνεπώς, 

είμή ή περίπτωσις τής σοβιετικής επιθέσεως καί ή δυνατό

της ή μ ή aνταποδόσεως αυτής έξ ' Ελλάδος. 

))6. Είναι ίδιαιτέρως λυπηρόν δτι ή Σοβιετική UΕνωσις 
εν τφ ύποβληθέντι μνημονίφ δμιλεί περί μετατροπής τής 

• Ελλάδος είς βάσιν έπιθέσεως. 'Η ίστορία καί αί παραδό

σεις του έλληνικου εθνους πείθουν δτι ή 'Ελλάς δέν ύπήρ

ξε ποτέ βάσις επιθέσεως άλλά πάντοτε βράχος ό.μύνης. 'Ο 

έλληνικός λαός ηγωνίσθη μόνον διά τά ίδεώδη τά όποία ό 

ϊδιος πιστεύει καί ποτέ διά τά συμφέροντα τρίτων. 

)) 'Εξ ίiλλου δέον νά τονισθή δτι ή έγκατάστασις aτομι
κών βάσεων είς τάς ευρωπαϊκάς χώρας τής Βορειοατλαντι

κής Συμμαχίας ενδιαφέρει πρωτίστως τήν ίiμυναν τών ευ

ρωπαϊκών αυτών χωρών καί κατά δεύτερον μόνον λόγον 
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τήν ι'iμυναν εύρισκομένων πέραν του ' Ατλαντικοu μελών 

τής Συμμαχίας . 

»7. · Η Σοβιετική 'Ένωσις θεωρεί δτι ή Βαλκανική 

Χερσόνησος δύναται καί πρέπει νά άποβή ζώνη φιλικής 

συνεργασίας. Συναφώς δέον νά ύπομνησθή δτι, έάν ή κατά

στασις αϋτη δέν ύφίσταται άκόμη εiς τά Βαλκάνια, δέν 

εύθύνετάι δι' αύτό ή ·Ελλάς, άλλ' εύθύνονται οί διεθνείς 
εκείνοι συντελεσταί, οί δποίοι διατηροuν εiσέτι άνεκπλη

ρώτους τάς εκ τής εκκαθαρίσεως του τελευταίου πολέμου 

προκυψάσας συμβατικάς καί πολιτικάς πρός τήν 'Ελλάδα 

ύποχρεώσεις. 

>>Ή Έλλάς, ή όποία, ώς γνωστόν, ύπή ρξε θuμα επα

νειλημμένων έκ Βορρά επιθέσεων, άκόμη καί μετά τόν τε

λευταίον πόλεμον, ήτο πάντοτε πρόθυμος -καί τό άπέδει

ξεν εμπράκτως- διά μίαν τιμίαν έκκαθάρισιν του παρελ

θόντος αύτοu πρός περαιτέρω έδραίωσιν τής άσφαλείας 

καί τής συνεργασίας εiς τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον. 

»Συναφώς, έκ τής σχετικής παραγράφου τοu σοβιετικοί> 

μνημονίου ώς καί εξ δσων έλέχθησαν τελευταίως έξ ύπευθύ

νων πηγών, συνάγεται δτι ή σοβιετική Κυβέρνησις φαίνε

ται έπιδιώκουσα τήν δημιουργίαν άπυραύλου καί άποατο

μικοποιημένης ζώνης, εiς fjν θά μετείχε καί ή 'Ελλάς. 

>>'Εάν ή δημιουργία μιdς τοιαύτης ζώνης ήτο έκ τών 

πραγμάτων δυνατή κατά τρόπον έγγυώμενον τήν άσφάλει

αν καί τήν άνεξαρτησίαν τής χώρας ι'iνεΨ κινδύνου άποκο
πής αύτής άπό τάς συμμαχίας της, ή έλ:ληνική Κυβέρνη

σις, ύπολογίζουσα τά πολιτικά καί οίκονομικά ωφελήματα 

ένός τοιούτου ενδεχομένου, θά τό aντιμετώπιζε προθύμως. 

>>Δυστυχώς, δμως, ή στρατηγική καί τεχνική ί:ρευνα 

του θέματος ώς τοuτο εμφανίζεται σήμερον, άπέδειξεν δτι 

ή περί "άπυραύλου ζώνης" iδέα άποτελεί πολιτικόν σύν

θημα άποβλέπον εiς τόν περιορισμόν τής άμυντικής Iσχύ

ος τής Δύσεως μέ τήν δποίαν είναι συνδεδεμένη καί ή άσφά

λεια τής 'Ελλάδος. 

>>'Η δημιουργία "άπυραύλου ζώνης" δέν έξασφαλίζει 

τάς liς θά επρεπε νά ί:χη ώς προϋπόθεσιν συνθήκας ϊσης 

καί ούσιαστικής άσφαλείας δι' δλους. Τοuτο δέ διά τόν 

άπλούστατον λόγον δτι μία άπύραυλος καί &ποατομικο

ποιημένη ζώνη είναι aσφαλής μόνον, εάν είναι aπρόσβλη

τος δχι μόνον aπό τό εσωτερικόν άλλά καί aπό τόν ί:ξω 

αύτής χώρον. "Αλλως, αί εύρισκόμεναι έντός τής είρημέ

νης ζώνης χώραι δέν θά έκινδύνευον ή μία aπό τήν ι'iλλην 

&λλά θά έκινδύνευον άπό έκείνας αϊτινες, εύρισκόμεναι 

έκτός τής ζώνης, θά διέθεταν πυραύλους δυναμένους νά 

βάλουν έντός αύτής. Τόν κίνδυνον δέ αύτόν δέν θά έκάλυ

πτον τυχόν διαβεβαιώσεις, ή τήρησις τών δποίων εξαρτά

ται, ώς γνωστόν, άπό άσταθμήτους παράγοντας. Οϋτω, αί 

εντός τής ζώνης χώρα ι θά περιήρχοντο εiς τήν θέσιν &ποδέ

κτου τελεσιγράφων τών δυναμένων νά τάς προσβάλουν μέ 

πυραύλους πρός μείωσιν καί &πώλειαν τής &ξιοπρεπείας 

καί ανεξαρτησίας των. 

>>Αί άνωτέρω παρατηρήσεις aποδεικνύουν διά μίαν &κό

μη φοράν δτι τό πρόβλημα τής διεθνοuς άσφαλείας δέν 

δύναται νά dντιμετωπισθή aποτελεσματικώς εiμή εiς τό 

πλαίσιον μιας γενικωτέρας συμφωνίας, iδί~ μεταξύ τών δυ

νάμεων, αί δποίαι διαθέτουν aτομικά δπλα καί πυραύλους 

καί αί όποία ι καλύπτουν διά τών επιθετικών των δυνατοτή

των τόν χώρον μέσα εiς τόν δποίον διαβιοuν αί λοιπαί 

χώραι>>sι. 

Στήν ανταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ τής ' Ελλά

δος, από τή μία πλευρά, καί τής Σοβιετικής 'Ενώσε

ως καί τής Βουλγαρίας, άπό τήν άλλη, θά παρεμβλη

θεί στίς 5 ' Ιουνίου, καί ή Ρουμανία, έπαναλαμβάνον

τας τήν παλαιά της πρόταση γιά διαβαλκανική διά

σκεψη καί ύποστηρίζοντας τίς σοβιετικές θέσεις γιά 

απύραυλη Βαλκανική. ΥΗδη τό σοβιετικό πρακτο

ρείο «Τάςς» είχε προαναγγείλει τή ρουμανική ένέρ

γεια, μέ ανακοίνωσή του, δπου καί έξή ρε τήν πρότα

ση Στόικα τοϋ 1957. 

'Η έλληνική απάντηση στή διακοίνωση του 

Βουκουρεστίου θά έπιδοθεί στίς 10 'Ιουνίου: 

«Κατά τά τελευταία ί:τη ή έλληνική Κυβέρνησις σταθε

ρώς κατέβαλε κάθε δυνατή ν προσπάθειαν δπως δημιουργή

ση σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 

Ρουμανίας, εύχαρίστως δέ διεπίστωσεν δτι αί σχέσεις αύ

ται έξελίσσοντο κατά τρόπον εύτυχή, iδί~ εiς τό οiκονομι

κόν καί πνευματικόν πεδίον. 

>>Δι' αύτό μετά λύπης ή Ελληνική Κυβέρνησις παρετή

ρησεν δτι τόσον ό τόνος, δσον καί ώρισμένα σημεία τfjς 

άνακοινώσεως, fjτις έπεδόθη είς τόν έν Βουκουρεστίφ 

πρεσβευτή ν τfjς 'Ελλάδος τήν 5ην τρέχοντος δέν aνταπο

κρίνονται πρός τάς δημιουργηθείσας καλάς σχέσεις μετα

ξύ τών δύο χωρών καί δέν ύποβοηθοuν τήν περαιτέρω προ
αγωγήv- των. 

>>Εiς άπάντησιν τfjς άνωτέρω ανακοινώσεως διατυποuν

ται αί κάτωθι παρατηρήσεις: 

>>I . ΕΙναι λυπηρόν δτι κατά παράβασιν τών στοιχειωδε
στέρων κανόνων τής μεταξύ Κρατών επικοινωνίας, ή ρου

μανική άνακοίνωσις χρησιμοποιεί εκφράσεις καί διατυ

πώνει κρίσεις άποτελούσας άπαράδεκτον επέμβασιν καί 

εiς αύτήν άκόμη τήν έσωτερικήν πολιτικήν ζωήν τής ' Ελ

λάδος. Τοuτο προσδίδει εiς τήν ρουμανικήν άνακοίνωσιν 

χαρακτfjρα προπαγανδιστικfjς ενεργείας, έφ. ή ς ούδεμία 

θά ί:δει νά αναμένεται aπάντησις. 

>>'Εξ ι'iλλου έπί του θέματος τό όποίον κυρίως θίγει ή 

ρουμανική ανακοίνωσις, ή έλληνική Κυβέρνησις είχε ijδη 

λάβει θέσιν διά τής άπαντήσεώς της πρός πρόσφατον σο

βιετικήν διακοίνωσιν καί συνεπώς, ή διατύπωσις τfjς ρου

μανικής ανακοινώσεως, εν γνώσει τής έλληνικής θέσεως, 

επιτείνει τήν εντύπωσιν τής προπαγανδιστικής ενεργείας. 

>>Ούχ' ήττον ή έλληνική Κυβέρνησις, κηδομένη τών 

μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεων, aπορρίπτει συλλήβδην 

δλας τάς κατωτέρω παρεμβάσεις καί περιορίζεται είς τό νά 

ύπομνήση έπί του προκειμένου τά έξfjς: 

>>Είς τήν 'Ελλάδα λειτουργεί πραγματική δημοκρατία, 

εiς τήν δποίαν ή θέλησις του έλληνικοu λαοu εκφράζεται 

διά τής έλευθέρως dναδεικνυομένης ύπ' αύτοu νομίμου 

Κυβερνήσεως. Πολιτική τής ' Ελλάδος είναι ή πολιτική 

τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως. Τό δτι εiς τήν 'Ελλάδα δέν 

ύπάρχει δικτατορία καταπνίγουσα τούς άντιπάλους της, 

καί δτι ελευθέρως εκφράζεται κάθε τάσις καί κάθε γνώμη, 

δέν πρέπει νά δημιουργεί παρανοήσεις ούδέ νά δίδη λαβήν 

εiς παρερμηνείας ώς πρός τήν πραγματικήν θέλησιν του 

έλληνικοu λαοu. 

»2. 'Η προτεινομένη ύπό τfjς ρουμανικfjς Κυβερνήσεως 
διάσκεψις τών πρωθυπουργών τών βαλκανικών χωρών, 
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αποτελεί κατά βάσιν επανάληψιν τής προτάσεως Στόικα 

τής γενομένης τήν IΟην Σεπτεμβρίου 1957. 'Επί τής προτά
σεως εκείνης ή έλληνική Κυβέρνησις είχε δώσέi τήν fίν 
ενόμιζε τότε όρθήν απάντησιν, εκτοτε δέ δέν ήρθησαν οί 

λόγοι, οϊτινες είχον επιβάλει αuτήν . ΕΙς τοϋτο οuδόλως 

εuθύνεται ή ' Ελλάς, αλλά αί χώρα ι εκείναι αί όποία ι διά 

προσφάτως ακόμη εκδηλώσεων αρνοϋνται τήν εκπλήρω

σιν τών πρός τήν 'Ελλάδα ύποχρεώσεών των. Θά ήτο εu

κταίον δπως ή ρουμανική Κυβέρνησις, προβάλλουσα τό 

παράδειγμα τής πολιτικής fίν ή ίδία ηκολούθησε, ύποδείξη 

είς τάς ώς aνω χώρας τήν ανάγκην τής εκκαθαρίσεως των 

εκ τοϋ πολεμικοϋ παρελθόντος εκκρεμοτήτων επί τοϋ πε

δίου τών διμερών μετά τής 'Ελλάδος σχέσεων. 

»'Εάν αί βαλκανικαί αύται χώραι εμιμοϋντο τό παρά

δειγμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας , ή όποία 

επέλυσε τάς μετά τής ' Ελλάδος αuτής διαφοράς τάς προ

κυψάσας εκ τοϋ τελευταίου πολέμου, τότε ή συνεργασία 

μεταξύ τών βαλκανικών χωρών ασφαλώς θά προήγετο. 

»3. 'Επί τοϋ θέματος τών ατομικών καί πυραυλικών βά
σεων ή έλληνική Κυβέρνησις διετύπωσεν ήδη τάς απόψεις 

της . Αί απόψεις αuταί περιέχονται είς τό μνημόνιον τό 

επιδοθέν πρό ήμερών είς τόν εν 'Αθήναις πρεσβευτήν τής 

Σοβιετικής ' Ενώσεως, τοϋ όποίου ασφαλώς θά ελαβε γνώ

σιν ή ρουμανική Κυβέρνησις, εφ' δσον τοϋτο ετυχεν ευ

ρείας δημοσιότητος. 

»4. 'Εν συμπεράσματι, ή έλληνική Κυβέρνησις δέν νο
μίζει δτι ύφίστανται τήν στιγμήν αuτήν αί απαραίτητοι 

προϋποθέσεις διά τήν σύγκλησιν τής προτεινομένης ύπό 

τής ρουμανικής Κυβερνήσεως διασκέψεως . ' Η αποτυχία 

μιας τοιαύτης διασκέψεως θά εζημίωνε τήν ύπόθεσιν τής 

είρήνης είς τά Βαλκάνια . 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις αποβλέπει είλικρινώς είς 

τήν διά διαπραγματεύσεων επίλυσιν δλων τών επιμάχων 

προβλημάτων, τοϋτο δέ απέδειξεν οuχί διά λόγων άλλα δι, 

εργων. 'Υπενθυμίζεται οϋτω δτι διά διαπραγματεύσεων 

ελυσε πλείστα επίμαχα ζητήματα μέ πολλάς χώρας μέ τάς 

όποίας εiτε τήν εχώρισαν πόλεμοι, εiτε τήν συνέδεον πα

λαιοί φιλίαι . 

»Μέ τήν Ιδίαν εiλικρίνειαν ή έλληνική Κυβέρνησις 

αποβλέπει εiς τήν μείωσιν τής διεθνοϋς εντάσεως καί στα

θερώς επεδίωξεν, είς πάσαν διεθνή συνάντησιν η επαφήν, 

τήν κατοχύρωσιν τής είρήνης διά τοϋ ελεγχομένου αφο

πλισμοϋ. Ούτος δμως δέν είναι δυνατός άν δέν επέλθη εiλι

κρινής καί εντιμος συνεννόησις μεταξύ τών μεγάλων συ

νασπισμών, καί είδικώτερον μεταξύ εκείνων οϊτινες διαθέ

τουν τά μεγάλα βεληνεκοϋς εξολοθρευτικά άτομικά δπλα. 

Τό νά πιστεύεται δτι αλλάζει τήν κατάστασιν ό μερικός η 

καί πλήρης αφοπλισμός μιας μικράς ζώνης τής ύδρογείου, 

δταν γύρω από τήν ζώνην αuτήν άλλοι θά παραμείνουν 

πάνοπλοι , καί θά εξοπλίζωνται ετι εντατικώτερον, δυνάμε

νοι καί μεταξύ των νά συγκρουσθοϋν καί τάς χώρας τής εν 

λόγφ ζώνης νά καταστρέψουν, aποτελεί πλάνην, είς τήν 

όποίαν δέν είναι διατεθειμένη νά παρασυρθή ή έλληνική 

Κυβέρνησις. 

>>'Η έλληνική Κυβέρνησις πιστεύει δτι είλικρινής εμ

μονή είς τάς θεμελιώδεις αρχάς τοϋ Χάρτου τών 'Ηνωμέ

νων' Εθνών, καί πιστή τήρησις τών εκ τών διατάξεων συμ

βατικών ύποχρεώσέων, άποτελεί δι' δλους τήν καλλιτέ

ραν, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, εγγύησιν διά τήν παγκό-

σμιον ειρηνην. Τοϋτο δέ μέχρις ού καρποφορήσουν αί 

προσπάθεια ι διά τόν γενικον ελεγχόμενον άφοπλισμόν καί 

η)ν θετικήν βελτίωσιν τοϋ κλίματος τών διεθνών σχέσεων, 

ύπέρ τής όποίας πάντοτε ετάχθη καί ηργάσθη ή 'Ελλάς»52 • 

Στήν πρόταση γιά άπύραυλη Βαλκανική θά επα

νέλθει, τέλος, ή Μόσχα, μέ επίσημη δήλωση πού θά 

επιδοθεί στίς 24 'Ιουνίου στούς πρέσβεις τών βαλκα
νικών χωρών, τών ΗΠΑ, τής Βρετανίας, τής Γαλλίας 

καί τής 'Ιταλίας. 'Η σοβιετική Κυβέρνηση θά έπα

ναβεβαιώσει τήν ύποστήριξή της στή ρουμανική 

πρόταση καί θά κατηγορήσει τίς φιλοδυτικές Κυ

βερνήσεις τής περιοχής γιά τήν άπόρριψή της. 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1959 

'Η Κυβέρνηση, προκειμένου να συμβάλει στήν 

όργάνωση τής διοικήσεως μέ όρθολογικό τρόπο, κα

ταθέτει στή Βουλή τρία νομοσχέδια, μέ τά όποία 

προβλέπεται ή λήψη σειρiiς σχετικών μέτρων. 

Τό πρώτο νομοσχέδιο «περί κωδικοποιήσεως τής 

διοικητικής νομοθεσίαρ> άποβλέπει στήν άπλοποί

ηση τής δαιδαλώδους έλληνικής διοικητικής νομο

θεσίας τό δεύτερο «περί βελτιώσεως τής λειτουργίας 

τών δημοσίων ύπηρεσιών» προβλέπει άφενός τήν 

ίδρυση σέ κάθε ύπουργείο ύπηρεσίας έρεύνης παρα

πόνων, ή όποία θά διαβιβάζει τά πορίσματά της στήν 

κεντρική ύπηρεσία παραπόνων, καί αφετέρου τήν 

άπλούστευση όρισμένων γραφειοκρατικών διατυπώ

σεων· καί τό τρίτο νομοσχέδιο τιτλοφορείται «περί 

συμμετοχής τών δημοσίων ύπαλλήλων εiς συμβού

λια καί επιτροπάς καί περί του άνωτάτου όρίου τών 

έκ ταύτης προσθέτων αύτών άπολαυών». 

Παράλληλα, ό πρωθυπουργός, άποδίδοντας ι

διαίτερη σημασία στήν έξύψωση του ήθικου επιπέ

δου τών δημοσίων ύπαλλήλων, εξέδωσε εγκύκλιο, τό 

περιεχόμενο τής δποίας άποδίδει σχετικό ειδησεο

γραφικό δελτίο ώς έξή ς: 

«1. 'Άπαντες οί δημόσιοι ύπάλληλοι, aπό τοϋ κατωτά
του μέχρι 'tοϋ ανωτάτου, νά εύρίσκωνται εiς τάς θέσεις των 
κατά τάς όSρας ύποδοχής τοϋ κοινοϋ. 

»2. Νά ύποδέχωνται φιλοφρόνως τούς πολίτας είς τό 
γραφείον των . 

»3. Νά είναι iδιαιτέρως φιλόφρονες καί εuγενείς πρός 
τούς οίκονομικώς, σωματικώς ij πνευματικώς άσθενεστέ
ρους. 

»4. Οί προσερχόμενοι είς τά δημόσια γραφεία πολίται 
νά τυγχάνουν αμέσου προσοχής καί εξυπηρετήσεως . 

»5. Οί δημόσιοι λειτουργοί νά άκροώνται μετά προσο
χής καί νά προσπαθοϋν είλικρινώς νά κατανοήσουν τά αί

τήματα τών πολιτών. Κατά τάς άκροάσεις νά εμφανίζωνται 

οuχί ώς άντίδικοι, αλλ' ώς συμπαραστάται των πολιτών. 

Νά επιλύουν εντός τών όρίων τών νόμων τά βάσιμα αίτή

ματα τών πολιτών . Έν έναντίq. περιπτώσει νά έξηγοϋν εiς 

τούτους διατί δέν είναι δυνατόν κατά τόν νόμον νά τύχουν 

ίκανοποιήσεως τά αίτήματά των. Νά δίδουν πάντοτε σαφείς 
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καί συγκεκριμένας άπαντήσεις εiς τούτους. 

»6. Έπ' έγγράφου αiτήσεως των πολιτών νά γνωστο
ποιήται άμέσως ή λήψις του έγγράφου καί νά προσδιορίζε

ται ή χρονολογία περαιώσεως τής ύποθέσεως. 

))7. Εiς περίπτωσιν άναρμοδιότητος του ύπαλλήλου, νά 
κατευθύνεται ό προσερχόμενος πολίτης πρός τήν άρμοδίαν 

ύπηρεσίαν καί νά διευκολύνεται διά τήν άνεύρεσιν αuτής. 

))8. Νά κρατουν οί ύπάλληλοι ύπό σημείωσιν οίανδήπο
τε παρατήρησιν η σχόλιον των πολιτών aφορώντα εiς τήν 

λειτουργίαν τής ύπηρεσίας των, ϊνα εν καιρφ εiσηγουνται 

άρμοδίως τάς ένδεικνυομένας βελτιώσεις των δημοσίων 

ύπηρεσιών πρός μείζονα έξυπηρέτησιν του κοινου))53 . 

Μέ άνακοίνωσή της, ή ΑΔΕΔ Υ εξέφρασε πρός 

τόν πρωθυπουργό άπόλυτη ίκανοποίηση γιά τήν κα

τάθεση των νομοσχεδίων . 

. ο ϊδιος ό πρωθυπουργός, εξάλλου, θά κάμει τίς 
άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Όπως tχω τονίσει κατ' έπανάληψιν, ή Κυβέρ

νησις εχει συνειδητοποιήσει άπό μακροϋ τήν άνάγ

κην άναδιοργανώσεως τών κρατικών ύπηρεσιών, εiς 

τρόπον diστε ή διοίκησις νά καταστή ίκανή νά άντα

ποκριθή εiς τάς ηvξημένας συγχρόνους άπαιτήσεις, 

αϊτινες άπορρέουν έκ τής ώσημέραι αvξανομένης 

δραστηριότητος τοϋ Κράτους, iδί[J έν τfί έπιδιώξει 

έπιταχύνσεως τοϋ ρυθμοϋ οΙκονομικής άναπτύξεως 
τής χώρας καί έξασφαλίσεως εiς τόν έλληνικόν λαόν 

άνωτέρων έπιπέδων άπασχολήσεως καί διαβιώσεως. 

»Τό θέμα τής άναδιοργανώσεως τών δημοσίων 

ύπηρεσιών έμελετήθη ύπό συσταθείσης πρό tτους 

εiδικής έπιτροπής, ffτις καί ύπέβαλε εiς τήν Κυβέρ

νησιν τά πορίσματα αvτής, ίiτινα μετουσιούμενα εiς 

σχέδια νόμων ύποβάλλονται εiς τήν Βουλήν. "Εν έκ 

τούτων έψηφίσθη ι]δη ύπό τής Βουλής. Βάσει τοϋ 

ψηφισθέντος νόμου κατηρτίσθησαν τά προβλεπόμε

να εiδικά δργανα, ίiτινα θά προβούν εiς τήν μελέτη ν 

τής όρθολογικής όργανώσεως τών ύπηρεσιών έκά

στου ύπουργείου, ύπό τήν κατεύθυνσιν κεντρικοϋ 

όργάνου, τό δ ποίον θά έξασφαλίση τόν συντονισμό ν 

τοϋ tργου τών εiδικών όργάνων καί τήν όρθολογικήν 

όργάνωσιν τοϋ συνόλου τής κρατικής μηχανής. 

~~ 'Εντός τοv πλαισίου τής άναδιοργανώσεως τών 

δημοσίων ύπηρεσιών iδιαιτέραν σημασίαν άποδίδει 

ή Κυβέρνησις εiς τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ ύπουρ

γείου Συντονισμοϋ, τό δποίον έπωμίζεται καί τήν με

γαλυτέραν εvθύνην διά τήν οiκονομικήν πρόοδον 

καί άνάπτυξιν τής χώρας. 

~~'Η άνάγκη συνεχούς παρακολουθήσεως καίμε

λέτης τών οΙκονομικών προβλημάτων τής χώρας, ή 

άνάγκη έξασφαλίσεως στενωτάτου συντονισμοϋ τής 

οΙκονομικής πολιτικής καί τών δραστηριοτήτων εiς 

τόν οiκονομικόν τομέα, πρός έπίτευξιν τών μεγίστων 

άποτελεσμάτων καί ή άνάγκη μακροχρονίου προ

γραμματισμοϋ τής οiκονομίας, δημιουργεί τήν άνά

γκην τής άρτίας όργανώσεως τοϋ όργάνου τοv εiδι-

κώτερον έπιφορτισμένου μέ τά καθήκοντα ταϋτα. Ή 

ύφισταμένη σήμερον όργάνωσις είναι άνεπαρκής διά 

νά άνταποκριθή εiς τάς ύποχρεώσεις αvτάς καί νά 

δημιουργήση τάς συνθήκας έκείνας, αί δποίαι θά 

έπιτρέψουν τήν πληρεστέραν έκμετάλλευσιν τών 

ύφισταμένων μέσων καί δυνατοτήτων καί θά κατα

στήσουν δυνατήν τήν μεγίστην άπόδοσιν τούτων. 

»Πρός τόν σκοπόν τοϋτον ή παρά τφ ύπουργείφ 

Συντονισμοϋ Γενική Διεύθυνσις ΟΙκονομικής Πολι

τικής καί Προγράμματος θά διαιρεθή εiς δύο κλά

δους: τόν κλάδον ΟΙκονομικής Πολιτικής καί τόν 

κλάδον Προγράμματος. 

» Ό κλάδος ΟΙκονομικής Πολιτικής θά άποτελέ
ση τό δργανον παρακολουθήσεως καί μελέτης τών 

τρεχόντων προβλημάτων τής έλληνικής οiκονομίας 

καί θά έξασφαλίση τόν συντονισμόν τής οίκονομι

κής πολιτικής τής χώρας. Ή ϋπαρξις ένός τοιούτου 

όργάνου, άρτίως έπανδρωμένου, είναι άναγκαία διά 

τήν μελέτην δλων τών βραχυχρονίων οΙκονομικών 

ζητημάτων καί τήν κατάρτισιν σχετικών εΙσηγήσε

ων πρός τήν Κυβέρνησιν. 

~~'Ο κλάδος Προγράμματος θά άποτελέση τό δρ

γανον τό δποίον θά άσχολήται μέ τόν γενικόν προ

γραμματισμόν τής οlκονομίας καί τήν έντός τοϋ 

πλαισίου τούτου κατάρτισιν τών μακροχρονίων καί 

έτησίων προγραμμάτων δημοσίων έπενδύσεων. Οϋτω 

θά ίδρυθή μία ίσχυρά ύπηρεσία προγραμματισμοϋ, 

άποστολή τής δποίας θά είναι ή σχεδίασις τών μα

κροχρονίων προγραμμάτων άναπτύξεως τής έλληνι

κής οlκονομίας καί ή μελέτη, έν συνεργασί(f μετά 

τοϋ κλάδου τής ΟΙκονομικής Πολιτικής, τών μέτρων 

τών άπαιτουμένων καί τής άκολουθητέας έν γένει 

πολιτικής διά τήν έφαρμογήν τών προγραμμάτων τού

των καί τήν έπίτευξιν είς τό μέγιστον δυνατόν τών 

έπιδιωκομένων άποτελεσμάτων. 'Εντός τοϋ πλαισί

ου τοϋ γενικοϋ οiκονομικοϋ σχεδίου, θ/i καταρτίζων
ται τά μακροχρόνια προγράμματα κρaτικής δράσεως 

καί πρωτοβουλίας, καθοριζομένων καί τών άναγκαί

ων μέσων διά τήν πραγματοποίησι ν τούτων. Ή κατά 

στάδια έκτέλεσις τών μακροχρονίων προγραμμάτων 

θά καθορίζεται διά τών έτησίων προγραμμάτων, τά 

δποία θά εύρίσκωνται αυστηρώς έντός τοϋ πλαισίου 

τοϋ μακροχρονίου προγράμματος. Διά τοϋ τρόπου 

τούτου θά ύπάρχουν πάντοτε σαφείς καί συγκεκριμέ

νοι άντικειμενικοί σκοποί καί καθωρισμένα τά έπι

διωκτέα μέσα διά τήν πραγματοποίησι ν τών σκοπών 

τούτων. 'Η συνεπής έπιδίωξις τών σκοπών καί τών 

μέσων θά έξασφαλίση τήν μεγίστην άπόδοσιν, ή 

δποία συνίσταται είς τήν μεγίστη ν δυνατή ν αύξησιν 
τής άπασχολήσεως καί τοϋ εΙσοδήματος. 

~~Τόσον δ κλάδος ΟΙκονομικής Πολιτικής δσον 

καί δ κλάδος Προγράμματος, θά στελεχωθοϋν άπό 

είδικούς έπιστήμονας, είδικώτερον έκπαιδευθέντας 

καί είς ξένα πανεπιστήμια, οϊτινες θά προσληφθοϋν 
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εlς τό ύπουργείον Συντονισμού ή θά άποσπασθοvν tξ 

άλλων ύπηρεσιών ή όργανισμών, εlς τούς όποίους 

ύπηρετοvν ήδη . Θά χρησιμοποιηθούν tπίσης ώς συ

νεργάται οί καταλληλότεροι 'Έλληνες επιστήμονες, 

οί όποίοι δι ' οίονδήποτε λόγον δέν θά είναι δυνατόν 
νά προσληφθούν ή άποσπασθοvν εlς τό ύπουργείον, 

πρός μόνιμον άπασχόλησιν. Οί συνεργάται ούτοι θά 

μελετούν εiδικά θέματα μεμονομένως, λόγφ τής εΙδι

κότητός των, ή tντός τοv πλαισίου εlδικών επιτρο

πών, αί όποίαι θά συνιστώνται tφ ' δσον παρίσταται 
άνάγκη. 

»Πρός tνίσχυσιν τών ύπηρεσιών, iδίg τοv Προ

γραμματισμού, ή Κυβέρνησις μετεκάλεσεν ήδη εlδι

κούς ξένους εμπειρογνώμονας, οί όποίοι διαθέτουν 

πλουσίαν tμπειρίαν εlς τόν τομέα του οlκονομικοv 

προγραμματισμού. Οϋτω εύρίσκεται άπό ήμερών εlς 

τάς 'Αθήνας ό καθηγητής τοv Πανεπιστημίου τοv 

Μιλάνου κ. Π. Σαρατσένο μετά τού βοηθού τοv Δρος 

τζ. Φόσσι, θά άφιχθοvν δέ προσεχώς καί οί κ. κ. Νο

βάκκο, Μαρσάν καί Ντελ ' Υ Α ντζελο. Ή όμάς αϋτη 

ύπό τόν καθηγητή ν Σαρατσένο θά βοηθήση τάς έλ

ληνικάς ύπηρεσίας εlς τήν περαιτέρω επεξεργασίαν 

τοv προσωρινού πενταετούς προγράμματος διά τήν 

κατάρτισιν ένός πλήρως θεμελιουμένου οlκονομικοv 

προγράμματος. 

»Μετακαλούνται όμοίως καί έτεροι εμπειρογνώ

μονες ή εiδικοί τεχνικοί οίκοι, οfτι νες θά άναλάβουν 

τήν μελέτην εlδικών θεμάτων ή συγκεκριμένων έρ

γων, εντός του πλαισίου του προγράμματος, τά όποία 

δέν θά ή το δυνατόν νά άντιμετωπισθοvν διά τών δια

τιθεμένων δυνάμεων. 'Η δαπάνη τών εμπειρογνωμό

νων τούτων καί τών ξένων εlδικών οίκων θά είναι 

δυνατόν νά άντιμετωπισθή, κατά τό μέγιστον μέρος, 

εκ τής παρεχομένης έξωθεν εκ διαφόρων πηγών τε

χνικής βοηθείας. 

»Παρά τφ ύπουργείφ Συντονισμού θά άνασυσταθή 

όλιγομελές Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον, προεδρευό

μενον ύπό τοv ύπουργοv τού Συντονισμού, μέλη τού 

όποίου θά άποτελέσουν προσωπικότητες ύψηλοv 

επιπέδου εκ τοv οlκονομικοv κόσμου τής χώρας καί 

τών άσχολουμένων μέ τά προβλήματα τής έλληνικής 

οlκονομίας. Τό Συμβούλιον τούτο θά γνωμοδοτή 

πρός τήν Κυβέρνησιν, τόσον επί θεμάτων Οlκονομι

κής Πολιτικής δσον καί επί τοv Προγραμματισμού, 

παρέχον συγχρόνως συμβουλάς καί κατευθύνσεις εlς 

τάς ύπηρεσίας Προγραμματισμού καί Οlκονομικής 

Πολιτικής πρός διεξαγωγήν τQίJ έργου των. 

»'Υπό τό Συμβούλιον τούτο εlδική όλιγομελής 

'Εκτελεστική 'Επιτροπή εξ ύπηρεσιακών κυρίως 

προσώπων, θά παρακολουθή καθημερινώς καί θά 

κατευθύνη τό έργον τής ύπηρεσίας Προγραμματι

σμού, εντός τοv πλαισίου τών όδηγιών καί κατευ

θύνσεων τών χαρασσομένων ύπό τοv Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου. 

»Μέ τήν όργάνωσιν αύτήν ό οlκονομικός τομέας 

τής κρατικής μηχανής θά άποκτήση ενα aρτιον επι

τελικόν δργανον, τό όποίον είναι άπαραίτητον διά 

τήν όργάνωσιν καί επιτυχίαν τής προσπαθείας πρός 

έπιτάχυνσιν τοv ρυθμού άναπτύξεως τής Οlκονομίας 

τόσον διά τής καταρτίσεως καί εφαρμογής θεμελιω

μένων προγραμμάτων δσον καί διά τής χαράξεως καί 

εφαρμογής τής καταλλήλου καί συνεπούς οΙκονομι

κής πολιτικής. 'Η επιτυχής διεξαγωγή τής μάχης 

διά τήν οiκονομικήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν τοv 

έλληνικοv λαού χρειάζεται επιτελείον ίκανόν πρός 

κατάστρωσιν καί εφαρμογήν τών καταλλήλων σχε

δίων. Καί τό επιτελείον αύτό διά πρώτην φοράν δη

μιουργείται, επί iσχυρών βάσεων, διά τής καταλλή

λου όργανώσεως τού ύπουργείου Συντονισμού καί 

πρός παντός διά τής έπανδρώσεως καί πλαισιώσεώς 

του ύπό τοv άναγκαιοvντος πρός τούτο προσωπικού. 

»Πέραν τοv οiκονομικοv τούτου επιτελείου, τό 

ύπουργείον Συντονισμού θά διαθέτη τεχνικήν ύπη

ρεσίαν, έργον τής όποίας θά είναι, κυρίως, ή παρα

κολούθησις τών Δημοσίων 'Επενδύσεων. Φορείς, 

βεβαίως, εκτελέσεως τών έργων Δημοσίων 'Επενδύ

σεων είναι καί θά παραμείνουν τά άρμόδια ύπουργεία 

καί όργανισμοί. Είναι, έν τούτοις, άναγκαία ή ϋπαρ

ξις κεντρικής ύπηρεσίας, ή όποία άφ ' ένός μέν θά 

παρακολουθή τήν πορεία ν έκτελέσεως του έγκεκριμέ

νου προγράμματος, θά μεριμνii διά τήν έγκαιρο ν διά

θεσιν εiς τούς φορείς τών άπαιτουμένων χρηματικών 

μέσων καί θά εiσηγήται τήν λήψιν τών ενδεικνυομέ

νων μέτρων πρός aρσιν τών τυχόν ύφισταμένων δυ

σχερειών διά τήν έγκαιρο ν εκτέλεσιν τών έργων, άφ ' 
έτέρου δέ θά μελετii τάς προτάσεις τών διαφόρων 

φορέων καί θά καταρτίζη εiσηγήσεις προκειμένου νά 

γίνη ή σύνθεσις τοv προγράμματος τών Δημοσίων 

'Επενδύσεων, εντός τού όρίου τών ύφισταμένων 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. 'Υπό τήν έννοιαν αύ-

τή ν θά ύποβοηθή τήν ύπηρεσίαν Προγραμματισμού 

εlς τήν κατάρτισιν τόσον τών μακροχρονίων, δσον 

καί τών ετησίων προγραμμάτων Δημοσίων 'Επενδύ

σεων. 

;;Παραλλήλως ή τεχνική αϋτη ύπηρεσία θά συ

νεργάζεται μετά τών ύπηρεσιών τής Οiκονομικής 

Πολιτικής καί τοv Προγραμματισμού, συμβάλλουσα 

εlς τήν άπό τεχνικής άπόψεως έξέτασιν τών θεμάτων, 

δπου αϋτη άπαιτείται. 

;;Οϋτω, τό ύπουργείον Συντονισμού θά άποτελέση 

κεντρικόν οlκονομοτεχνικόν επιτελείον τού Κρά

τους, ίκανόν νά φέρη εiς πέρας τήν δυσχερή άποστο

λήν τής εξασφαλίσεως οiκονομικής προόδου καί εύ

ημερίας εiς τόν έλληνικόν λαόν. 'Η μεγάλη αϋτη 

άποστολή καί αί δυσχέρειαι, αί όποίαι είναι συνυ

φασμέναι μέ αύτήν, έπέβαλον τήν άνάγκην τής συ

ντελουμένης άναδιοργανώσεως, ή όποία θά άποτελέ

ση ούσιώδη παράγοντα διά τήν tπιτάχυνσιν του ρυθ-
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μοv τής οiιωνομικής άναπτύξεως καί τήν βελτίωσιν 

τών συνθηκών άπασχολήσεως καί διαβιώσεως τού 

έλληνικοv λαού)). 

14 MA·J ·OY 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ δηλώσεις του, άναφέρεται 

στήν άνάδειξη τών νέων δημάρχων καί κοινοταρχών: 

«'Η Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν άπόφασίν 

της, δέν πρόκειται νά lχη άνάμιξιν κατά τήν επικει

μένην άνάδειξιν τών νέων άρχόντων τής τοπικής 

αυτοδιοικήσεως. Είναι lργον τών εκλεγέντων δημο

τικών καί κοινοτικών συμβούλων δπως μέ γνώμονα 

τό συμφέρον τής αυτοδιοικήσεως επιλέξουν τούς 

νέους aρχοντας μεταξύ τών ίκανωτέρων ύποψηφίων. 

Πάντως είναι άνάγκη νά επισημάνωσιν δτι τό βαθύ

τερον νόημα τών δημοτικών καί κοινοτικών εκλογών 

τής 5ης 'Απριλίου είναι δτι ό έλληνικός λαός προ

κληθείς ύπό τής aκρας άριστερiiς lλαβε σαφή θέσιν 

εναντι τών άντεθνικών αυτής συνθημάτων καί διά 

πλειοψηφίας συντριπτικής διεκήρυξε τήν άποφασίν 

του δπως προφυλάξη τήν χώραν καί τάς ίδίας αυτού 

ελευθερίας άπό πάσης κομμουνιστικής επιβουλής. 

))Είς τούς άναδειχθέντας εκλέκτορας τής εθνικό

φρονος παρατάξεως ενεπιστεύθη είδικώτερον ό έλ

ληνικός λαός τήν εντολήν δπως προστατεύσουν τούς 

όργανισμούς τής τοπικής αυτοδιοικήσεως άπό τούς 

κινδύνους τής κομμουνιστικής διαβρώσεως καί ύΠο

νομεύσεως. Πιστεύω δτι ουδείς τών δημοτικών καί 

κοινοτικών συμβούλων τών εκλεγέντων διά ψήφων 

τής εθνικόφρονος παρατάξεως δικαιούται νά παρα

γνωρίση τήν εννοιαν τής τοιαύτης εντολής. Είναι 

χρέος αυτών νά πειθαρχήσουν τάς κομματικάς καί 

προσωπικάς των φιλοδοξίας, ίνα διαφυλαχθή καί ή 

τελευταία κοινότης άπό τήν επιρροή ν τού κομμουνι

σμού)). 

14 MA·J·OY 1959 

'Ο διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, σέ επιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, 

άναλύει τίς προοπτικές γιά τή ρύθμιση του δημοσίου 

χρέους τής χώρας. 

Πράγματι, ή οiκονομική άνάπτυξη τής 'Ελλά

δος, ή όποία aρχιζε πλέον νά ελπίζει σέ ενεργό συμ

μετοχή της στό δυτικοευρωπαϊκό οiκονομικό σύ

στημα, εθετε καί τό ζήτημα τής επιλύσεως τών ζητη

μάτων πού σχετίζονταν μέ τό δημόσιο χρέος, καθώς 

μάλιστα προχωρουσαν μέ γοργούς ρυθμούς οί προε

τοιμασίες γιά τήν εναρξη τών διαπραγματεύσεων μέ 

τήν ΕΟΚ . Τό κείμενο τής επιστολής του Ξ. Ζολώτα 

ήταν τό άκόλουθο: 

«'Αγαπητέ μου κ. πρόεδρε, 

»Φέρω εiς γνώσιν σας δτι τήν παρελθουσαν Τετάρτην, 

6 Μαίου, ελαβον τηλεγράφημα aπό τόν κ. Μπλάκ, πρόε
δρον τής Διεθνους Τραπέζης, ό όποίος έζήτει νά μέ συνα

ντήση τό Σάββατον, 10 Μαίου, κατά τήν διέλευσίν του έκ 
Ρώμης πρός Κάιρον. 

»Κατόπιν τούτου μετέβην είς Ρώμην, δπου συνήντησα 

τόν κ. Μπλάκ, μετά του όποίου μάλιστα συνεταξίδευσα. 

Οϋτω εσχον τήν ευκαιρίαν νά συνομιλήσω μι;τ' αυτου έπί 

τρίωρον έπί του θέματος του δημοσίου χρέος καί τής δυ

νατότητας δανειοδοτήσεώς μας έκ μέρους τής Διεθνους 

Τραπέζης. 'Ο κ . Μπλάκ μου έδήλωσεν δτι θεωρεί άπόλύ

τως άναγκαίας aπ, ευθείας διαπραγματεύσεις τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως μετά τών όμολογιούχων, είς τάς δποίας 

έάν έκαλείτο θά συμπαρίστατο καί ή Διεθνής Τράπεζα. Εiς 

ijν περίπτωσιν αί διαπραγματεύσεις αυταί δέν θά κατέλη

γαν είς συμφωνίαν, ή δέ 'Ελλάς θά είχε προσφέρει δρους 

οί δποίοι θά έκρίνοντο ώς δίκαιοι εκ μέρους τής Διεθνους 

Τραπέζης, ή τελευταία αϋτη θά ijνοιγε τάς πύλας της είς 

τήν 'Ελλάδα εστω καί χωρίς συμφωνία ν μέ τούς δμολογιού

χους . Του aπήντησα δτι διαπραγματεύσεις έγένοντο ijδη 

μέ τούς 'Αμερικανούς δμολογιούχους μέ ένημέρωσιν τών 

» Αγγλων, κατ' αυτάς δέ καί δ κ . Γαζής, έκπροσωπών έμέ ώς 

διοικητήν τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, προέβη είς aλλε

παλλήλους καί ύπερβολικάς παραχωρήσεις. 'Ενώ δέ πρός 

στιγμήν είχεν επέλθει προσέγγισις καί είχε διαφανή ή δυ

νατότης συμφωνίας, οί 'Αμερικανοί δμολογιουχοι ύπανε

χώρησαν καί κατόπιν τούτου δ κ. Γαζής επέστρεψεν είς 

'Ελλάδα ι'iπρακτος. Βεβαίως κατά τάς διαπραγματεύσεις 

αυτάς ή Κυβέρνησις δέν είχε καμμίαν συμμετοχήν, καθό

σον ε{ χ ον αναλάβει εγώ ώς μεσολαβητής νά διεξαγάγω τάς 

διαπραγματεύσεις. Πάντως δμως εχω κάθε λόγον νά πι

στεύω δτι έάν οί 'Αμερικανοί δμολογιουχοι εδέχοντο τάς 

μέσω του κ. Γαζή τελευταίας προτάσεις, ή Κυβέρνησις 

κατά τήν γνώμην μου τελικώς θά ύπεχώρει καί θά τάς εδέ

χετο . Τουτο θά επραττεν έφόσον θά είχε τό πλεονέκτημα 

μιiiς γενικής συμφωνίας καί άποκατάστασι ν τής πίστεως 

τής 'Ελλάδος καί τήν ύπόσχεσιν εκ μέρους τής Διεθνους 

Τραπέζης δτι θά μiiς εδανειοδότει . 'Εφόσον δμως οί δμο

λογιουχοι δέν θά έδέχοντο τελικώς τάς προτάσεις Γαζή, 

τάς δποίας εγνωστοποίησα είς τόν κ . Μπλάκ διά τής aπό 

23 Φεβρουαρίου έπιστολής μου, ή Κυβέρνησις μή θέλουσα 
νά παρατείνη έπ' άόριστον τήν εκκρεμότητα καί έπειδή 

παροτρύνεται κατ' ίδία ν άπό μεμονωμένους δμολογιού

χους νά aρχίση μίαν οίανδήποτε εξυπηρέτησιν του δημο

σίου χρέους, θά έσκέπτετο ενδεχομένως σοβαρώς μίαν μο

νομερή διευθέτησιν του ζητήματος . 

»'Υποθέτω, είπον εiς τόν κ. Μπλάκ, δτι είς τήν 

περίπτωσιν αυτήν ή Κυβέρνησις δέν θά ήτο δυνατόν 

βεβαίως νά προσφέρη τούς ίδίους ευνοϊκούς δρους τούς 

δποίους προσέφερεν δ κ . Γαζής, δεδομένου δτι, έφόσον θά 

έπήρχετο συμφωνία καί θά ήνοίγοντο αί πηγαί ευρυτέρας 

δανειοδοτήσεώς μας έκ του έξωτερικου, θά εϊχομεν μεγα

λυτέραν συναλλαγματικήν ευχέρειαν πρός έξυπηρέτησιν 

του δημοσίου χρέους. Τήν στιγμήν δμως καθ' ijν δέν θά 

συνέβαινε τουτο, ή ίκανότης μας αυτή θά περιωρίζετο 

σημαντικώς καί συνεπώς δέν θά εϊμεθα είς θέσιν νά έξυ

πηρετήσωμεν τό δημόσιον χρέος μέ τούς αυτούς ευνοϊκούς 

δ ρους. 

» Ό κ. Μπλάκ μου έδήλωσεν δτι έπ' ουδενί λόγφ θά 
επρεπε νά πράξη ή έλληνική Κυβέρνησις τοιουτόν τι aλλ' 
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aντιθέτως iliφειλε νά επιδιώξη όπωσδήποτε διαπραγματεύ

σεις μέ τούς όμολογιούχους . 

»Του aπήντησα δτι ώς μόνην λύσιν πρός τήν κατεύθυν

σιν αύτήν θά εθεώρουν τήν εκ μέρους του κ . Μπλάκ aνα

κοίνωσιν του περιεχομένου τής επιστολής μου πρός αuτόν, 

ή όποία περιέχει τούς δρους, βάσει τών όποίων κατά τήν 

γνώμην μου θά ήτο δυνατόν νά επιτευχθή ενας δίκαιος δια

κανονισμός τοίι δημοσίου χρέους . 

» ' Ο κ . Μπλάκ ήρνήθη τήν παρέμβασιν αuτήν καί μοίι 

επανέλαβεν δτι aπό πάσης aπόψεως είναι aναγκαίον νά 

γίνουν aπ' εύθείας διαπραγματεύσεις. Τοίι aπήντησα δτι αί 

διαπραγματεύσεις είναι aσκοποι, δεδομένου δτι δ,τι ήτο 

' δυνατόν νά προσφέρωμεν τό προσεφέραμεν καί μάλιστα 
ύπερέβημεν τά επιτρεπτά οiκονομικά καί πολιτικά δρια. 

'Ε τόνισα δέ δτι πρέπει νά ί:χη ύπ' δψιν του δτι τό θέμα δέν 

είναι μόνον οiκονομικόν aλλά καί πολιτικόν καί θά επρεπε 

νά ζυγίσουν πολύ τόν πολιτικόν παράγοντα ό όποίος εχει 

μεγάλην σημασίαν διά μίαν χώραν ή όποία κατεστράφη 

aπό δύο πολέμους καί ύπήρξεν ό κυριώτερος παράγων τής 

επικρατήσεως τής ελευθερίας καί τών δημοκρατικ&ν iδεω

δών εiς τήν Εύρώπην. 

»τέλος του εδήλωσα δτι διά τούς όμολογιούχους aπο

κλειστικώς του έλληνικοίι δημοσίου χρέους ανεξαρτήτως 

τών συμβουλίων των, τά όποία έκπροσωποίιν δλους γενι

κώς τούς όμολογιούχους, θά ήτο αναμφισβητήτως συμφε

ρώτερον νά δεχθοίιγ τούς δρους τούς όποίους επρότεινα 

διά του κ. Γαζή, παρά νά aφήσουν νά γίνη μονομερής ρύ

θμισις ύπό χειροτέρους δ ρους. Τοίι προσέθεσα δέ δτι είμαι 

βέβαιος, δπως καί ή Κυβέρνησις, δτι εάν εγίνετο μία μονο

μερής ρύθμισις του δημοσίου χρέους, εστω καί ύπό χειροτέ

ρους δ ρους, θά εγίνετο δεκτή τοuλάχιστον από τά 90% τών 
όμολογιούχων. 

» ' Ο κ . Μπλάκ μοίι παρετήρησεν εiς αύτό δτι ή μονομε

ρής ρύθμισις διά τήν διεθνή aγοράν καί διά τά πιστωτικά 

ίδρύματα δέν είναι ρύθμισις, εστω καί εάν γίνη δεκτή καί 

aπό τά 90% τών όμολογιούχων. Εiς τήν περίπτωσιν δέ αu
τήν ή Δι'εθνής Τράπεζα δέν θά ήτο διατεθειμένη νά χορηγή
ση δάνειον εiς τήν · Ελλάδα. 

»Τά aνωτέρω aνεκοίνωσα έπίσης εiς τόν πρέσβυν κ. 

Ρίντλμπέργκερ aμα τΌ επανόδφ μου, μέ τήν παράκλησιν 

μόλις μεταβή εiς Οόάσιγκτων νά iδή τόν κ. Ντίλλον καί νά 

θέση τό ζήτημα έπί πολιτικής βάσεως. Νά διαμαρτυρηθή 

δέ εντόνως διά τήν ύπαναχώρησιν τών 'Αμερικανών όμο

λογιούχων, δεδομένου δτι, δπως γνωρίζει καί ό ϊδιος ό κ . 

Ρίντλμπέργκερ, ή aπόστασις μεταξύ ήμών καί αuτών είχε 

τόσον πολύ σμικρυνθή ωστε σχεδόν είχεν επέλθει συμφω

νία. Του εδήλωσα δτι θά προεκάλει όδυνηράν εντύπωσιν 

μέ σοβαράς πολιτικάς συνεπείας ή γνωστοποίησις ένός 

τοιούτου γεγονότος εiς τόν έλληνικόν λαόν. Πρέπει δέ ό κ . 

Ρίντλμπέργκερ νά aσκήση τό βάρος καί τό κυρος του έπί 

τοίι κ. Ντίλλον διά νά πεισθοίιν οί 'Αμερικανοί όμολογιου

χοι νά συμφωνήσουν μέ τάς προτάσεις μου . 

»'Ο κ. Ρίντλμπέργκερ, ό όποίος επρόκειτο νά σaς έπι

σκεφθή καί νά σaς όμιλήση έπί του θέματος, μοίι ύπεσχέθη 

δτι θά πράξη τό παν διά νά βοηθήση πρός μίαν ίκανοποιη

τικήν λύσιν . 

»Σχετικώς εγραψα καί εiς τόν κ. Λιάτην εiς Οόάσιγ

κτων, δπως aμα τΌ aφίξει του κ. Ρίντλμπέργκερ τόν συναν

τήση καί ένεργήσουν aπό κοινοί> παρά τφ κ . Ντίλλον>>54 . 

16 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1959 

Σέ άπάντηση αίτιάσεων του δημάρχου Λευκω

σίας, Θ. Δέρβη, δτι ή συμφωνία του Λονδίνου εlχε 

υπογραφεί άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο μετά 

άπό πιέσεις του Κ. Καραμανλή καί του Ε. ' Αβέρωφ, 

ό 'Ελληνοκύπριος ήγέτης κάμει τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«'Υπέγραψα τήν συμφωνίαν τοίι Λονδίνου εν πλήρει 

έπιγνώσει τών εuθυνών μου εναντι του ιωπριακοίι λαοίι . 

'Ενδεχομένη aποτυχία τής συμφωνίας επί τοίι Κυπριακοί>, 

i'jτις θά προέκυπτεν aπό aρνησιν πρός ύπογραφήν αuτής, 

θά είχε καταστρεπτικάς συνεπείας διά τό μέλλον τής Κύ

πρου. Πρίν ύπογράψω, εδήλωσα πρός τούς Κυπρίους aντι

προσώπους, δτι δέν επεθύμουν δπως ούτοι συμμερισθοίιν 

τήνεuθύνην μου , τήν όποίαν aντιθέτως θά ήθελα νά αναλά

βω μόνος μου. Τούς είπα δτι ήσαν έλεύθεροι νά έγκρίνουν 

ή aπορρίψουν τήν συμφωνίαν . 

>>Δηλώ κατηγορηματικώς δτι οuδεμία δύναμις εiς τόν 

κόσμον θά μέ εκαμνε νά ύπογράψω τήν συμφωνίαν έάν 

επίστευον δτι αϋτη ήτο aντίθετος πρός τά συμφέροντα του 

κυπριακου λαοίι . Εiς τήν αϊθουσαν τής διασκέψεως τοίι 

Λονδίνου, κατέβαλα πολλάς προσπαθείας μέχρι τής τελευ

ταίας στιγμής, δπως επιτύχω καλυτέρους δρους εiς τάς 

προτάσεις . 'Επαναλαμβάνω δτι τελική aρνησις τl;ς ύπο
γραφής μου θά έπροκάλει σοβαράς συνεπείας διά τόν κυ

πριακόν λαόν. 

»'Όσον aφορa εiς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν -έτόνι

σεν ό 'Αρχιεπίσκοπος- πιστεύω ειλικρινώς δτι αϋτη κατέ

βαλε πaσαν δυνατήν προσπάθειαν καί έπέτυχεν εκείνο, τό 

όποίον θά τ'jδύνατο νά έπιτευχθή ύπό τάς ύφισταμένας πε

ριστάσεις . Τό γεγονός δτι ό 'Έλλην πρωθυπουργός καί ό 

έπί τών 'Εξωτερικών ύπουργός του μaς επέστησαν τήν 

προσοχήν επί τών συνεπειών αuτών δέν απετέλει είδος τι 

πιέσεως, aλλά καθήκον των». 

17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1959 

Τό βασιλικό ζευγος τής 'Ελλάδος, συνοδευόμενο 

άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, πραγ

ματοποιεί έπίσημη επίσκεψη στήν 'Ιταλία. 

Μέ τήν άφορμή αύτή, ό Ι. Πεσμαζόγλου εlχε 

υποβάλει στόν Κ . Καραμανλή , στίς 9 'Απριλίου, εί

δικό σημείωμα «ΕΠί τής άνάγκης προβολής τών έλ

ληνικών άπόψεων διά μίαν συμφωνίαν μετά τής Εύ

ρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος κατά τάς έπαφάς 

του κ. υπουργου των 'Εξωτερικών μετά μελών τής 

ίταλικfjς Κυβερνήσεως, η Κυβερνήσεως άλλης έκ 

τών εξ χωρών τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινό

τητος»: 

«Είναι Ιδιαιτέρας σημασίας ή προβολή του ενδιαφέρο

ντος τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν επίτευξιν τα

χείας συμφωνίας μετά τών εξ χωρών τής Εuρωπαϊκής Οi

κονομικής Κοινότητος. Αί μέλλουσαι επισκέψεις του κ. 

ύπουργοίι τών 'Εξωτερικών, συνοδεύοντος τάς Α.Α.Μ .Μ . 

τούς βασιλείς καί ή μεταγενεστέρα επίσκεψις εiς τήν 'Ι τα

λίαν του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως παρέχουν λίαν χρή-
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σιμον ευκαιρίαν διά τά άνωτέρω. Κατά τάς έπαφάς αυτάς 

είναι άνάγκη νά προβληθουν τά εξής: 

»Πρώτον. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε έξελίξεως πρός 

μίαν γενικήν ευρωπαϊκήν συμφωνίαν, ή ελληνική Κυβέρ

νησις θεωρεί ζωτικής σημασίας τήν σύνδεσιν τής ελληνι

κής οiκονομίας μετά τής Ευρωπαϊκής Οiκονομικής Κοινό

τητος. 'Ανεξαρτήτως επομένως τής έξευρέσεως ij μή ενός 
σχήματος εύρωπαϊκής συμπράξεως διά τάς 18 χώρας του 
ΟΕΟΣ (καί τουτο ευνοείται πάντοτε έκ μέρους τής 'Ελλά

δος) ή χωριστή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊ

κής Οiκονομικής Κοινότητος δύναται νά λάβη χώραν 

όπωσδήποτε καί άμέσως. ' Η καθυστέρησις έν άναμοντϊ 
μιας γενικής συμφωνίας εχει θετικώς έπιζημίους συνεπείας 

καί άναστέλλει τήν πρόοδον τής ελληνικής οiκονομικής 

άναπτύξεως έν συνεργασί~ πρός τάς χώρας τής ήπειρωτι

κής Ευρώπης. 

))Δεύτερον. Γενική βάσις μιάς τοιαύτης συμφωνίας δύ

νανται νά είναι τά άναφερόμενα εiς τήν πρόσφατον εκθεσιν 

Χάλστάιν (προέδρου τής 'Επιτροπής τής Εύρωπαϊκής 

Οiκονομικής Κοινότητος). 

))Εiδικώτερον: 

)>α. 'Αναβολή διά 10-12 ετη περίπου τής ένάρξεως μει
ώσεως δασμών έκ μέρους τής 'Ελλάδος μέ συνολικήν με

ταβατικήν περίοδον 25-30 έτών, ώς συνεφωνήθη πρό ετους 
άπό τάς εξ χώρας καί ρητώς άναφέρεται εiς τήν εκθεσιν 

Χάλστάιν. 

»β. 'Αναγνώρισις καί έφαρμογή τής άρχής "priorite 
d'ecoulement" διά τά κύρια έξαγώγιμα γεωργικά εϊδη, 

iδιαιτέρως καπνόν καί βάμβακα. Τουτο σημαίνει τήν κατά 

προτεραιότητα άπορρόφησιν των έλληνικών έξαγωγίμων 

ποσοτήτων πρό οιασδήποτε άγορaς άπό έξωευρωπαϊκάς 

πηγάς. 

»γ. Καθιέρωσις χρηματοδοτήσεως δι' εργα ύποδομής 

έξ εiδικου ταμείου, ώς άνεγνωρίσθη καί διά τάς ύπερπο

ντίους κτήσεις τών εξ χωρών, ώς καί έκ τής Ευρωπαϊκής 

Τραπέζης 'Επενδύσεων, συμφώνως πρός τά προτεινόμενα 

εiς τήν εκθεσιν Χάλστάιν. 

»δ. ΥΕναντι των άνωτέρω θά είναι δυνατόν δι' ώρισμέ

νας ουσιώδεις κατηγορίας εiδών νά καθιερωθή σαφής προ

τιμησιακή μεταχείρισις των βιομηχανικών προϊόντων έκ 

τών εξ χωρών εiς τήν έλληνική άγοράν. Τουτο θά σημάνη 

δτι διά τάς κατηγορίας αυτάς οι δασμοί καί λοιπαί ρυθμί

σεις εiσαγωγής εiς τήν 'Ελλάδα θά είναι σαφώς ευνοϊκώ

τεροι παρ, δσον έκ των λοιπών ευρωπαϊκών ή έξωευρω

παϊκών χωρών. 

»ε. 'Η 'Ελλάς θά είναι δυνατόν νά άναλάβη τήν ύποχρέ

ωσιν.δπως ουδείς έκτων δασμών της εναντι τρίτων χωρών 

είναι χαμηλότερος του άντιστοίχου δασμου του κοινου 

δασμολογίου. Τουτο, ένώ διά τήν 'Ελλάδα θά είναι άνευ 

σημασίας, άποτελεί οοοιώδη άναγνώρισιν άρχής βάσει 

του πνεύματος καί τής ουσίας τής Συνθήκης τής Ρώμης καί 

τών δσων ύπεστηρίχθησαν έκ μέρους τών χωρών τής Εύ

ρωπαϊκής Οiκονομικής Κοινότητος εiς τάς μέχρι σήμερον 

διαπραγματεύσεις διά τήν EZEΣ))ss . 

Κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως, ό Ε. 'Αβέρωφ 

είχε, πράγματι, τήν εύκαιρία iδιαίτερης συναντή

σεως μέ τόν 'Ιταλό όμόλογό του, Γκ. Πέλλα: 

«' Αβέρωφ: 'Η 'Ελλάς άνησυχεί σφοδρά διά τήν έξέλι
ξιν τής Κοινής 'Αγοράς καί οϋτω έξηγείται ή σθεναρά 

ύποστήριξις ijν παρέσχεν ή άντιπροσωπεία της ε{ς τάς άπό

ψεις τών 11 Κρατών κατά"τάς προσφάτους συνεννοήσεις έν 

Παρισίοις. 'Η ελληνική Κυβέρνησις κατέληξεν εiς τό 

συμπέρασμα δτι, ένώπιον των δυσκολιών πραγματοποιή

σεως πολυμερους συνεργασίας, ή μόνη άπομένουσα 

-προσωρινώς τουλάχιστον- λύσις είναι ή σύναψις μετα

ξύ τής 'Ελλάδος καί έκάστης τών εξ χωρών τής Κοινής 

'Αγοράς διμερών συμφωνιών, διότι ή 'Ελλάς πιέζεται διά 

τήν τοποθέτησιν εiς τό έξωτερικόν ώρισμένων προϊόντων 

της. Δέν γνωρίζω άν έπραγματοποιήθησαν ijδη μετά τής 

'Ιταλίας σχετικαί έπαφαί, πάντως δμως αύται θά ήδύναντο 

νά λάβουν χώραν κατά τήν προσεχή έπίσκεψιν του 'Έλλη

νος πρωθυπουργου εiς Ρώμην. 

»Πέλλα: Αι διμερείς συμφωνίαι έκ πρώτης όψεως δύ

νανται νά δημιουργήσουν άνησυχίας. ΥΙσως έάν δέν κατορ

θωθή νά λυθουν τά προβλήματα των 11 χωρών θά είναι 
δυνατή ή χρησιμοποίησις διμερών συμφωνιών ώς μέθοδος 

έμπορική. 'Εν πάσ1J περιπτώσει πρέπει νά άποφευχθή ή 

έντύπωσις δτι αιεξ χώραι έδημιούργησαν όμάδα κεχωρι

σμένην καί δτι ή ευρυτέρα εύρωπαϊκή συνεργασία θά είναι 

περιωρισμένη. 'Εάν αί διμερείς συμφωνίαι πρόκειται νά 

συγχωνευθουν εiς τήν συνεργασίαν των 17 χωρών, εχει 
καλώς, έν έναντί~ δμως περιπτώσει θά άποβουν άρνητικαί 

πράξεις. 

)) 'Αβέρωφ: 'Η 'Ελλάς είναι φυσικά κεκηρυγμένη ύπέρ 
τής πολυμερους συνεργασίας, άλλά δπως καί ίiλλαι χώραι 

τής Ευρώπης εύρίσκονται εiς τήν iδίαν κατάστασιν, είναι 

ύποχρεωμένη νά καθυποτάξη τάς γενικάς άρχάς εiς τά 

συμφέροντά της. 'Η Γερμανία μaς λέγει δτι πολυμερής 

συμφωνία δέν είναι εύχερής καί συμβουλεύει νά προχωρή

σωμεν εiς διμερείς συνομιλίας μετά των άλλων Κρατών τής 

Κοινής 'Αγοράς. 

)) 'Επί ττϊ ευκαιρί~ ταύτ1J ό κ. 'Αβέρωφ έκθέτει έν συνό
ψει τό οiκονομικόν πρόβλημα τής 'Ελλάδος: 'Από του 

τέλους του παγκοσμίου πολέμου καί του συμμοριτοπολέ

μου, ή 'Ελλάς κατέβαλεν μεγάλην οiκονομικήν προσπά

θειαν, εν έκ των άποτελεσμάτων τής όποίας είναι καί ό 

σχεδόν διπλασιασμός του κατά κεφαλήν έθνικου εiσοδή

ματος. Τουτο δμως έπέφερε, λόγω τής μεγαλυτέρας άγορα

στικής ικανότητος του πληθυσμου, καί αϋξησιν τών εiσα

γωγών, μέ άποτέλεσμα νά καταστή έπικίνδυνον τό παθητι

κόν άνοιγμα του έμπορικου μας iσοζυγίου. 'Η Κυβέρνησις 

έπενέβη kατά καιρούς άλλά δέν εϊμεθα βέβαιοι δτι τά μέ

τρα τά όποία λαμβάνει θά είναι άποδοτικά. 'Αρκεί νά άνα

φέρω δτι κατά τό ετος 1958 αί εiσαγωγαί μας άνήλθον εiς 
530.000.000 δολλαρίων' ένώ αί έξαγωγαί εφθασαν μόλις τό 
ποσόν τών 250.000.000 δολλαρίων. 'Εξ άλλου λόγω κυρίως 
τής ναυτιλιακής κρίσεως οί άδηλοι πόροι Εχουν μειωθεί 

καί τό ισοζύγιον πληρωμών καλύπτεται μέ ένέσεις άμερι

κανικής βοηθείας, μέ πιστώσεις καί μέ μικράς άφαιμάξεις 

του συναλλαγματικου μας άποθέματος. 'Η κατάστασις 

δμως αϋτη δέν είναι δυνατόν νά συνεχισθή καί έάν τά διοι

κητικά μέτρα περιορισμου εiσαγωγών τά όποία έλήφθησαν 

έσχάτως δέν άποδώσουν δσον άναμένομεν, θά πρέπει νά 

άναζητήσωμεν άλλον τρόπον εξισορροπήσεως τής οiκο

νομίας μας. Προσθέτω δτι έντός τών προσεχών έτών θά 

εχωμεν νά άντιμετωπίσωμεν καί ετερον συναλλαγματικόν 
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βάρος, τήν εξυπηρέτησιν τών προσφάτως συναφθέντων 

εξωτερικών δανείων. Μέ ώρισμένας χώρας εύρισκόμεθα 

εις κακάς οiκονομικάς σχέσεις. Οϋτω Υιναγκάσθημεν 

νά aπαγορεύσωμεν τήν εκ Βραζιλίας εισαγωγήν καφέ 

(6.000.000 δολλάρια ετησίως), διότι ή χώρα αϋτη επαυσε 
τήν εισαγωγή ν καπνών πρός όφελος της Τουρκίας. Μέ τήν 

Σουηδίαν επίσης εχομεν δυσκολίας καί προσπαθουμεν νά 

τακτοποιήσωμεν τάς σχέσεις μας. 

»Σήμερον ή οικονομία μας ε{ναι σταθερά καί ελπίζομεν 

δτι, μέ τά εν 'Ελλάδι εκτελούμενα βασικά εργα, εάν δυνη

θώμεν νά διατηρήσωμεν τήν οiκονομικήν σταθερότητα επί 

μίαν πενταετίαν, θά aποκτήσωμεν οικονομίαν σταθεράν 

καί άνεξάρτητον. 

»Τό μετά της 'Ιταλίας εμπορικόν μας iσοζύγιον είναι, 

ώς γνωστόν, κακόν, διότι είναι περιωρισμένος ό aριθμός 

τών εξαγομένων εις Ίταλίαν έλληνικών προϊόντων . Τό 

εμπόριόν μας μέ τάς χώρας του aνατολικου συνασπισμου, 

δπερ δέν μάς ευχαριστεί καί τόσον διά πολιτικούς λόγους, 

διεξάγεται επί τ1j βάσει διμερών συμβάσεων, τά εισαγόμε

να δέ εκ τών χωρών τούτων προϊόντα πληρώνονται διά της 

εξαγωγης εiς ταύτας έλληνικών προϊόντων, διότι οί κομ

μουνισταί μάς λέγουν: αγοράστε ϊνα άγοράσωμεν. 

»'Όσον aφορά τήν 'Ιταλία ν σάς ύποβάλλω συγκεκριμέ

νως προτάσεις : 

»Βάμβαξ. 'Η ποιότης του βάμβακος τόν όποίον παρά

γει ή 'Ελλάς είναι λίαν κατάλληλος δι' ευρείαν βιομηχα

νικήν παραγωγήν . Προτείνομεν συνεπώς δπως αί ύπό 

'Ιταλών βιομηχάνων aγοραί έλληνικου βάμβακος αυξη

θουν καί παγιοποιηθουν, διά της ύπογραφης μακροπροθέ

σμου συμβολαίου μεταξύ 'Ιταλών βιομηχάνων καί • Ελλή
νων εξαγωγέων'ύπό τήν εγγύησιν του έλληνικου Κράτους . 

Προτείνω επί πλέον δπως οί 'Ιταλοί βιομήχανοι aποστεί

λουν aμέσως τούς τεχνικούς των εiς ·Ελλάδα ϊνα συμβλη

θουν μέ τούς μεγάλους εξαγωγείς του είδους τούτου. 

»·Ο κ. Πέλλα ύπόσχεται δτι θά συζητήση τό θέμα μέ 

τούς 'Ιταλούς βαμβακοβιομηχάνους . 

»'Ο κ. 'Αβέρωφ επιμένει δτι τό θέμα εΙ ναι ιδιαιτέρως 

επείγον καί δτι θά ήτο σκόπιμον δπως ή έπίσκεψις τών 

τεχνικών εiς 'Ελλάδα εχει πραγματοποιηθη πρό της επισή

μου έπισκέψεως του προέδρου της Κυβερνήσεως εiς 'Ι τα

λίαν. 

»Πυρηνέλαιον. Ό κ. 'Αβέρωφ αναφέρει δτι ή 'Ιταλία 

εισήγαγε κατά τό παρελθόν ίκανοποιητικάς ποσότητας 

πυρηνελαίου, διότι ή ίταλική βιομηχανία τίς έπιζητεί λόγω 

σημαντικης περιεκτικότητός των εις ελαιόλαδον . Αί εισα

γωγαί δμως ανεστάλησαν καί ό κ. 'Αβέρωφ παρακαλεί τόν 

κ . Πέλλα νά μελετήση επισταμένως τήν δυνατότητα επα

ναλήψεως των εισαγωγών αυτών μέχρι 3.000.000 δολλα
ρίων ετησίως. ·Ο κ. 'Αβέρωφ τονίζει καί πάλιν τήν άνάγ

κην αυξήσεως τών έλληνικών εξαγωγών πρός Ίταλίαν, ή 

όποία διαθέτει πολλά βιομηχανικά προϊόντα, των όποίων 

εχει άνάγκη ή 'Ελλάς, πρέπει δμως ή χώρα μας νά εϋρη τά 

μέσα πληρωμης τών προϊοντων τούτων. 

»Καπνός . Εtναι aνέκαθεν τό σοβαρότερον πρόβλημα 

διά τόν τόπον μας, διότι ε{ναι τόσον μικτης εκτάσεως ή 

άγροτική ιδιοκτησία τών 'Ελλήνων χωρικών, rοστε μόνον 

μέ τήν καλλιέργειαν καπνου είναι δυνατόν νά εξασφαλίση 

τά aπαραίτητα πρός επιβίωσιν μέσα. Νά διατηρηθη πάντως 

τό σημερινόν επίπεδον εισαγωγης έλληνικών καπνών καί 

νά εξετασθη ευνοϊκώς ή δυνατότης αυξήσεως αυτης. Εiς 

τουτο ό κ . Πέλλα aπήντησεν δτι είμεθα πνιγμένοι aπό κα

πνά καί aντιμετωπίζομεν συνεχώς διαμαρτυρίας τών κα

πνοπαραγωγών της Νοτίου 'Ιταλίας . 

>>Πιστώσεις. ·Ο κ. 'Αβέρωφ παρακαλεί νά μελετηθη 

κατά πόσον θά ή το δυνατόν νά χορηγηθουν πιστώσεις ύπό 

της 'Ιταλίας διά τήν εκτέλεσιν βασικών εργων ανασυ

γκροτήσεως εν ·Ελλάδι. Προσωπικώς νομίζω δτι τά μεγά

λα εργα πρέπει νά τά έκτελέσουν οί 'Ιταλοί. 'Αντιμετωπί

ζομεν τήν δημιουργίαν πολλών βιομηχανιών, θά εδει νά 

έξετασθη αν θά ηδύνατο νά γίνη χρηματοδότησις αυτών 
ύπό της 'Ιταλίας ύπό δ ρους ευνοϊκούς, ουχί βεβαίως δσον 

οί του DLF, aλλά πάντως συμφερωτέρους aπό τούς της 
χρηματαγοράς. 

>>Καρουζο: Εiς τό σημείον τουτο παρεμβαίνων, είπεν 

δτι ύφίστανται συμφωνίαι μεταξύ 'Ιταλίας καί ·Ελλάδος 

διά τήν παροχή ν πιστώσεων, δτι ή 'Ιταλία κατά τά τελευ

ταία ετη προέβη εις ηυξημένας aγοράς καπνών i:ξ 'Ελλά

δος μέ τήν ελπίδα νά άνατεθη εις αυτήν τό εργον των αζω

τούχων λιπασμάτων διά τό όποίον ενδιεφέρετο ή "Monte
cantini". 'Επίσης είχον έξασφαλισθη ευνοϊκώτατοι δροι 
διά τό εργον του 'Αχελώου καί δή 30 έκατ . δολλάρια εiς 

συνάλλαγμα καί αί aναγκαιουσαι δραχμαί. τέλος ή 'Ιτα

λία ύπέβαλε τούς καλλιτέρους δρους διά τήν κατασκευήν 

εν Λαρίσυ του εργοστασίου σακχάρεως. 

»Πάντα ταυτα εγένοντο εκ μέρους της 'Ιταλίας μέ τήν 

προοπτικήν ευρυτέρας οικονομικης συνεργασίας μετά της 

'Ελλάδος ή ς ή στάσις δμως ή το aρνητική, διότι ή κατα

σκευή του εργοστασίου άζώτου ετέθη εiς ελβετικήν έται

ρείαν, τό εργοστάσιον σακχάρεως πρόκειται νά δοθη εiς 

τούς Πολωνούς καί ή μελέτη διά τόν 'Αχελώον δίδεται εiς 

άμερικανικήν έταιρείαν. Τά γεγονότα ταυτα aποθαρρύνουν 

τήν ιταλικήν βιομηχανίαν, ή δέ ιταλική Κυβέρνησις δέν 

εΙναι διατεθειμένη νά παραχωρήση τά 15 έκατ. δολλάρια 
διά τήν κατασκευήν εργων ύπό επιχειρήσεων ξένων Κρα

τών. Θά πρέπει έπομένως καί ή έλληνική Κυβέρνησις νά 

καταβάλη σχετικάς προσπαθείας. 

»' Αβέρωφ: Μερικά τών δσων είπεν ό κ. Κα ρουζ ο είναι 

όρθά, aλλά ύπάρχει πάντοτε τό θέμα του παθητικου διά 

τήν 'Ελλάδα εμπορικου ισοζυγίου μέ τήν Ίταλίαν, τό 

δποίον εξακολουθεί ύφιστάμενον παρά τήν ηυξημένην 

άγοράν καπνών. 'Υπάρχουν εν 'Ελλάδι πολλοί οί όποίοι 

έπιθυμουν νά aνατεθουν εις 'Ιταλούς , aλλά ή βαθυτέ

ρα εξέτασις τών πραγμάτων εξηγεί τήν στάσιν της Κυ

βερνήσεως. Οϋτω, διά τόν 'Αχελώον προεκηρύχθη δια

γωνισμός, δέν κατεκυρώθη δμως τό εργον, διότι ύπάρχουν 

σοβαραί πιθανότητες χρηματοδοτήσεως αυτου ύπό εξαι

ρετικώς συμφέροντας δρους έκ μέρους του DLF, τό όποίον 
άπήτησεν δπως ή προμελέτη γίνη aπό άμερικανικήν έται

ρείαν. 

»'Όσον aφορά τά 15.000.000 δολλάρια, ό κ . Καρουζο 

δέν εχει δίκαιον, διότι ή χρησιμοποίησις αυτών δέν δύνα

ται νά εξαρτηθη άπό δρους εφόσον άποτελουν πολεμικάς 

επανορθώσεις. Οί Γερμανοί μiiς εχορήγησαν επ' εσχάτων 

πιστώσεις 50.000.000 δολλαρίων ύπό δρους σχεδόν χαρι
στικούς μέ τήν δήλωσιν δτι δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσω

μεν ταύτας δπως θέλομεν, είτε εν Γερμανίq είτε aλλαχου. 

'Εάν ό 'Αχελώος γίνη aπό 'Ιταλούς, τό aνωτέρω ποσόν θά 

χρησιμοποιηθη εν 'Ιταλίq, εάν δχι , δέν δύνασθε νά aρνη-
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θήτε νά χρησιμοποιήσωμεν τό ποσόν τών 15.000.000 δπως 
κρίνομεν καλύτερον. 

»τέλος διά τό έργοστάσιον τής Λαρίσης ό κ. · Αβέρωφ 
υπεσχέθη δπως παρέμβη προσωπικώς . 

»Πέλλα: ' Επιθυμοuμεν νά αυξήσωμεν τάς έμπορικάς 

σχέσεις μας μέ τήν 'Ελλάδα, γνωρίζομεν τάς δυσκολίας 

τής 'Ελλάδος διά τό Ισοζύγιον πληρωμών καί είναι d.ληθές 

δτι κατά τάς συζητήσεις διά τήν Κοινήν 'Αγοράν ή 'Ιτα

λία υπεστήριξε Ιδιαιτέραν μεταχείρισιν διά τήν 'Ελλάδα 

καί τήν Τουρκίαν. Εtμεθα δμως aνήσυχοι διά τρία ζητήμα

τα, τά όποία !;δημιούργησαν δυσμενή έντύπωσιν έν · Ιταλίq 
καί ταuτα είναι ή «Montecantini», ό ' Αχελώος καί ή Λάρι

σα. Θά πρέπει έπομένως νά καταβληθfj προσπάθεια έκ μέ

ρους τής · Ελλάδος δ πως τό έργοστάσιον ζακχάρεως καί ό 
'Αχελώος d.ναληφθοuν υπό τών ·Ιταλών. 'Επιθυμοuμεν νά 

ελθωμεν εiς βοήθειαν τής χώρας σας, d.λλά πρέπει νά εχω

μεν τήν βεβαιότητα δτι θά προχωρήσουν τά ζητήματα, 

rοστε καί τό iταλικόν υπουργείον τών 'Εξωτερικών νά δύ

ναται ν' d.ντιμετωπίζη τάς aντιρρήσεις τών άλλων Ιταλι

κών υπηρεσιών. 

» Ώς πρός τήν οiκονομικήν συνεργασίαν 'Ιταλίας καί 
Κύπρου ή όποία έθίγη εiς aλλας συνομιλίας, ό κ. Πέλλα 

υπόσχεται νά d.ναθέση εiς 'Ιταλούς βιομηχάνους νά ένδια

φερθοί'Jν»56. 

19 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1959 

'Η ι'iμεση εναρξη τών έρευνών γιά τήν aξιοποίη

ση του ύπεδάφους αποτέλεσε τό αντικείμενο συσκέ

ψεως πού συγκάλεσε ό Κ. Καραμανλής μέ τή συμμε

τοχή του ύπουργου Βιομηχανίας, Ν. Μάρτη, καί άρ

μόδιων παραγόντων. 

Ειδικότερα, αποφασίστηκε ή κατάρτιση συμβά

σεων μέ ένδιαφερόμενους έπιχειρηματίες, έφόσον 

ύπάρχουν οί απαιτούμενες έγγυψrεις ή μετάκληση 

ξένου εiδικου γιά ερευνες πετρελαίου άπό τό Κράτος 

ή άξιοποίηση τών άργούντων μεταλλείων καί ή αύ

ξηση τών έξαγωγών του τομέως, ό όποίος αποδίδει 

συναλλαγματικά εσοδα 15.000.000 δολλαρίων έτη
σίως. 

19 ΜΑ · Ι ·ΟΥ 1959 

·Ο πρόεδρος τής γιουγκοσλαβικής 'Εθνοσυνε

λεύσεως, Πετάρ Στάμπολιτς, στή διάρκεια έπίσημης 

έπισκέψεώς του στήν 'Αθήνα, συναντά καί εχει συ

νομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή. 

Μέ τήν ευκαιρία, έξάλλου, γεύματος πού δόθηκε 

πρός τιμή του άπό τόν πρόεδρο τής Βουλής, Κ. Ροδό

πουλο, ό Γιουγκοσλάβος έπίσημος θά τονίσει δτι «ή 

έλληνογιουγκοσλαβική φιλία καί συνεργασία πα

ρουσιάζουν μιά πραγματικότητα ή όποία καθιστά αυ

τήν παράδειγμα εiς τόν διεθνή βίον, παρά τάς διαφο

ράς τής πολιτικής καί κοινωνικής των διαρθρώσε

ως». 

22 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1959 

Μέ άπόφαση τής νομισματικής έπιτροπής, κα

θιερώνεται ή μερική μετατρεψιμότητα τής δραχμής 

σέ δολλάρια καί aλλα ξένα νομίσματα. 

Μέ τό μέτρο αυτό, ή 'Ελλάδα ευθυγραμμιζόταν 

μέ τό σύστημα πού ακολουθουσαν οί προηγμένες ευ

ρωπαϊκές χώρες -καί iδιαίτερα ή ΕΟΚ, μέ τήν 

όποία ή χώρα έπεδίωκε νά συνδεθεί- καί ταυτόχρο

να ύπογραμμιζόταν ή ευρωστία τής έλληνικής οικο

νομίας. 

·Η «Καθημερινή» σχολίασε τήν άπόφαση ώς 

έξή ς: 

'Η καθιερωθείσα, d.πό προχθές, μερική μετατρεψιμό

της τής δραχμής εΙς δολλάρια καί aλλα μετατρέψιμα ξένα 

νομίσματα, ευθυγραμμίζει τήν έλληνικήν νομισματικήν 

πολιτικήν πρός έκείνην τών aλλων ευρωπαϊκών χωρών καί 

διευκολύνει ετι πλέον τήν προσέλκυσιν ξένων κεφαλαίων 

εΙς τήν χώραν μας . 'Εφ' δσον d.πό τόν παρελθόντα Δεκέμ

βριον, έννέα έκ τών εύρωπαϊκών Κρατών ελαβον τήν d.πό

φασιν νά δεχθοuν μερικήν μετατρεψιμότητα του νομίσμα

τός των, ένώ aλλα, δπως ή Γερμανία, έπροχώρησαν μέχρι 

τής πλήρους μετατρεψιμότος, θά ήτο άδύνατον διά τήν 

'Ελλάδα νά διατηρήση τό παλαιόν συναλλαγματικόν κα

θεστώς, δεδομένου, μάλιστα, δτι είχε προηγηθή τών άλλων 

εΙς τήν d.ποδέσμευσιν τών εΙσαγωγών . Έξάλλου, ή μετα

τρεψιμότης, εστω καί μερική, υποβοηθεί τήν νομισματι

κήν σταθερότητα καί δημιουργεί Ισχυρόν υπόβαθρον 

έμπιστοσύνης εναντι τής δραχμής, ή όποία άποκτa Ιδιότη

τας σκληροί) νομίσματος. Θά ήτο ευκταίον, φυσικά, έάν τό 

σύνολον τών οΙκονομικών συντελεστών τό έπιτρέψουν 

μίαν ήμέραν νά φθάσωμεν εΙς τήν πλήρη μετατρεψιμότητα . 

'Αλλά τοuτο προϋποθέτει οlκονομικάς έξελίξεις καί εiς 

τήν χώραν μας καί εiς τήν Ευρώπην, αί όποίαι νά κατοχυ

ρώνουν τήν νομισματικήν άσφάλειαν. 'Όλαι αί ένδείξεις 

πείθουν δτι δέν είναι μακρά ή ή μέρα καθ' ην τοuτο θά 

καταστή δυνατόν. Έν τφ μεταξύ, ή εύθυγράμμισίς μας 

πρός τά aλλα εύρωπαϊκά Κράτη έπί του νομισματικοί) το

μέως θά μaς έπιτρέψη νά κινηθώμεν μέ μεγαλυτέραν aνεσιν 

ε{ς τήν εύρωπαϊκήν άγοράν καί νά άποκτήσωμεν πλέον 

άξιοπρεπή θέσιν εΙς τήν εύρωπαϊκήν οiκονομίαν57 . 

21-27 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός έξετάζει τήν πορεία έκτελέ

σεως τών δημοσίων εργων στίς περιοχές 'Αθηνών 

καί Θεσσαλονίκης. 

Σχετικά, ή άρμόδια ύπηρεσία του ύπουργείου Συ

γκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων θά ύποβάλει στόν 

Κ. Καραμανλή σειρά ένημερωτικών σημειωμάτων. 

Σέ δ,τι ειδικότερα άφορά τήν περιοχή 'Αθηνών, 

άναφέρονταν τά άκόλουθα: 

«Α'. "Εργα ανακαινίσεως υπό aμεσον εναρξιν 

»'Εμφαίνονται έν τφ d.κολούθφ πίνακι αί δαπάναι καί 

οί χρόνοι έκτελέσεως τών εργων τούτων: 
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Προϋπολογι- Πρόβλεψις 

αj α 'Ένδειξις !\ργου ζομένη δαπάνη 'Ενάρξεως Περαιώσεως Παρατηρήσεις 

I. 'Αχιλλέως 4.200.000 "Ηρξατο 'Οκτώβριος 

2. Πανεπιστημίου- 'Αμαλίας 20.000.000 )) Νοέμβριος 

3. Πεζοδρόμια όδοu Διον. 'Αρεοπαγίτου 1.000.000 )) 'Ιούλιος 

4. 'Ολοκλήρωσις πλατείας Συντάγματος 1.000.000 'Αρχαί 'Ιουν. Σεπτέμβριος 

5. Βούλας - Βουλιαγμένης 20.000.000 Μέσα 'Ιουν. Δεκέμβριος Πλήν τάπητος 

6. Κηφισσίας (μέχρι Χαλανδρίου) 25.000.000 Μέσα 'Ιουλ . Μάρτιος 1960 
7. Δημητρακοπούλου & Θησέως 12.000.000 )) )) Νοέμβριος Πλήν τάπητος 

83.200.000 

»Παρατηρήσεις: 

» I. Εiς τάς δα πάνας τών !\ργων περιλαμβάνονται καί τά 
χρηματικά ποσά τά όποία δέον νά καταβληθώσι διά τήν 

εκτέλεσιν aπαλλοτριώσεων. 

»2. Αί κατεδαφίσεις τής οiκοδομής Παρθένη καί τών 
παρά τήν όδόν Διον. 'Αρεοπαγίτου (πρός Μνημείον Φιλο

πάππου) οiκίσκων θά !\χουν πραγματοποιηθή πρό τής πε

ραιώσεως τών εργων τών πεζοδρομίων τής όδοu. 

»Β' . Λεωφόρος 'Ιλισσοu 

»~Ηρξατο ύπό τής' Εταιρείας 'Εξυγιαντικών 'Έργων ή 

κάλυψις τοu ρεύματος aπό Μέτς πρός Καλλιρρόην. 

»~Εχουν μελετηθή παρά τής 'Υπηρεσίας Οiκισμοu 3 
βασικαί λύσεις, πάσαι μέ πρόβλεψιν μή καλύψεως τής πε

ριοχής Καλλιρρόης καί τοu εκείθεν τής όδοu 'Αναπαύσεως 

τμήματος. 

»Είναι ύπό σύνταξιν συγκριτική !\κθεσις πρός εiσήγη

σιν επί τής εφαρμοστέας λύσεως. Μετά τήν εκλογήν ταύ

της θά όλοκληρωθή πλήρως ή μελέτη τής προκριθησομέ

νης χαράξεως . 

»Γ'. Μελέται άλλων όδικών aρτηριών 

»'Έχουν μελετηθή: 

»α. 'Η Λεωφόρος 'Αλεξάνδρας. 

»β. 'Η όδός Πειραιώς μέ δύο λύσεις διά τό τμήμα aπό 

Καμπά μέχρις όδοu Μυκάλης Πειραιώς, ή πρώτη μέ όδό

στρωμα 2 χ 10,5 μ. καί ή δευτέρα μέ όδόστρωμα 16 μ. 
»γ. 'Η όδός Μεσογείων μέ δύο λύσεις, ή μία ύπό τήν 

τελικήν μορφήν τής όδοu (πλάτος όδοστρώματος 2 χ 10,5) 
καί ή δευτέρα μέ πλάτος όδοστρώματος 12 μ. 'Ήδη μελετά
ται ή τρίτη λύσις μέ πλάτος όδοστρώματος 16 μ. 

»'Έχουν μελετηθή ώσαύτως μικρά τινα συνοικιακά !\ρ

γα, ώς αί διαμορφώσεις πλατειών Πλυτά (Γούβα), Βαρνά

βα, Κουκακίου, 'Αμαρουσίου (όλοκλήρωσις) κ.λ.π. 

»~Εχει προγραμματισθή ή εκτέλεσις μελέτης τής όδοu 

Ύμηττοu επεκτεινομένης πρός σύνδεσιν τής όδοu Βου

λιαγμένης πρός τήν όδόν Μεσογείων. 'Η !\ναρξις τής μελέ

της θά λάβη χώραν aμα τΌ παραδόσει τών σχετικών τοπο

γραφικών διαγραμμάτων, aτινα προβλέπεται νά παραδο

θοuν ήμίν μετά πάροδον δύο έβδομάδων. 

»Δ' . 'Ηλεκτροφωτισμός όδών 

»'Υπεδείχθη εiς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τοu Δήμου ή 

ανάγκη τής ταχείας περαιώσεως του ηλεκτροφωτισμοί) τής 

Λεωφόρου Συγγροu ώς καί τό τής βελτιώσεως του ηλε

κτροφωτισμοί) τών όδών 'Όλγας, Βασ . Σοφίας, 'Αλεξάν

δρας, 28ης 'Οκτωβρίου, Βασ . Κωνσταντίνου μέ ύΠόδειγμα 
τήν εντασιν φωτισμοu τής Λεωφόρου Συγγροu. 

» • Υπεδείχθη ώσαύτως ή κατά κανόνα εφαρμογή -δπου 

τοuτο δέν καθίσταται εξ άλλων λόγων αδύνατον- στύλης 

μέ κεκαμμένον βραχίονα. Συνετάχθη καί εγγραφον πρός 

τόν Δήμον. 

»Ε'. Μελέτη παραλιακοί) χώρου ·Ελληνικοί) 

»Κατόπιν σχετικής 'Υπουργικής ' Αποφάσεως ανετέθη 

εiς τό Τεχνικόν Γραφείον Κ. Δοξιάδη ή μελέτη aθλητικών 

εγκαταστάσεων καί aξιοποιήσεως του παραλιακοί) χώρου 

aπό ρεύματος 'Αλίμου μέχρι ρεύματος Δικηγορικών. 

»Στ'. Μελέτη Δέλτα 

»'Ανεξαρτήτως τών προτάσεων κ . Παμπούκη, προω

θείται ή μελέτη ύπηρεσίας ωστε νά ύφίσταται όλοκληρωμέ

νη διά περίπτωσιν τυχόν εφαρμογής της . Αί κτιριακαί 

έγκαταστάσεις εμελετήθησαν παρά του καθηγητοu κ . κ . 

Κιτσίκη . ΥΗδη μελετώνται τά λοιπά εργα. 

»Ζ'. Προγραμματισμός μελετών 

» Έκτόζ τής εν Γ Ό άναφερομένης μελέτης διανοίξεως 
δδοu Ύμηττοu εύρίσκονται ύπό προγραμματισμόν διάφο

ροι μελέται ώς ή μελέτη διανοίξεως τής δδοu Σπύρου Πά

τpα μέχρι δδοu Πέτρου Ράλλη καί εκείθεν πρός όδόν Πει
ραιώς μετά διαμορφώσεως πλατείας 'Α γ. Βασιλείου, ή με

λέτη κυκλοφοριακής βελτιώσεως τής νοτίως καί νοτιοδυ

τικώς τής Πλατ. Μοναστηρακίου περιοχής, ή μελέτη 

διαβάσεων Κηφισσοu πρός έξυπηρέτησιν Λαχαναγοράς, αί 

μελέται liνω διαβάσεων τών σιδηροδρομικών γραμμών εiς 

περιοχήν 'Αθηνών, ή μελέτη διανοίξεως όδών τινων έν 

Πειραιεί κ.λ.π. 

»Διά τήν έντός .εuλόγου χρόνου aντιμετώπισιν τών με

λετών τούτων θεωρείται aπαραίτητος ή άνάθεσις τής έκπο

νήσεως σημαντικοί) μέρους έκ τούτων εiς ιδιωτικά γρα

φεία. 

»Μικρά εργα πρός liμεσον προγραμματισμόν δύνανται 

νά χαρακτηριχθώσιν αί διαμορφώσεις πλατειών Βάθης, Κά

νιγγος καί Ρωσικής 'Εκκλησίας. 

»Η'. Μεταφορά 'Αγνώστου Στρατιώτου 

»Προετοιμάζεται εiσήγησις τής ύπηρεσίας ϊνα τεθή 
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υπ, όψιν των τεχνικών μελών τής επιτροπής πολεοδομικών 

θεμάτων πρός διατύπωσιν γνώμης διά τήν εκλογήν τής 

νέας θέσεως. 

»Θ' . 'Ανέγερσις Μεγάρου Πολι τικ: ου Γ ραφείου 

»'Εκτός των προτάσεων του διαγωνισμου υφίσταται 

κ:αί ή πρότασις του άρχιτέκ:τονος κ:. Α. Κιτσίκ:η, δι' ής 

προβλέπεται ή εύρεία διαρρύθμισις του επί τής όδου Βασ. 

Σοφίας κτιρίου του υπουργείου 'Εξωτερικών είς Πολιτι

κ:όν Γραφείον κ:αί πρωθυπουργικ:ήν κ:ατοικ:ίαν κ:αί ή ανέ

γερσις νέου κτιρίου, δπερ, συνδεόμενον μέ τό έπί τής όδου 

Ζαλοκ:ώστα κτίριον του υπουργείου 'Εξωτερικών θά άπο

τελέση τήν όλοκ:λήρωσιν των εγκαταστάσεων του υπουρ

γείου τούτου. Προβλέπεται ώσαύτως υπό τής προμελέτης 

του κ:. Κιτσίκ:η κ:αί ή διαμόρφωσις τών περί τά κτίρια χώ

ρων, προβλεπομένων κ:αί χώρων σταθμεύσεως αύτοκ:ινή

των. Πρόχειρος εκτίμησις τής άπαιτουμένης δαπάνης ανα

βιβάζει ταύτην είς τό ποσόν τών 22 έκ:ατ. 'Ακ:ριβεστέρα 
εκτίμησις τής δαπάνης δέν είναι δυνατή μέ τά υφιστάμενα 

στοιχεία προμελέτης, δεδομένου μάλιστα δτι δ μελετητής 

δέν εχει προχωρήσει είς τήν μελέτην τής διαρρυθμίσεως 

του υφισταμένου κτιρίου. Θά κ:αταστή δυνατή μόνον μετά 

τήν σύνταξιν πλήρους προμελέτης. 

»I '. Παναθηναϊκ:όν Στάδιον κ:αί αθλητικ:αί εγκαταστάσεις 
»Ή σχετική μέ τήν διεύρυνσιν του' Παναθηναϊκ:ου 

Σταδίου προμελέτη του κ:. Μπαλτατζή περαιωθείσα πρό 

πενθημέρου εξετάζεται υπό τών μελών τής 'Επιτροπής. 

'Ελήφθησαν επίσης χρήσιμα στοιχεία διά τούς χώρους 

Τατοίου κ:αί Καλογρέζας. Τό πόρισμα τής 'Επιτροπής 

προβλέπεται δτι θά διατυπωθή κατά τήν προσεχή έβδομά-\ 
δα η τήν άρχήν τής μεταπροσεχους. 

>>'Επί τών λοιπών θεμάτων, δι' Ci έδόθησαν εντολαί του 
κ:. προέδρου τής Κυβερνήσεως κ:αί τά όποία ηρχισαν προ

ωθούμενα συμφώνως πρός ταύτας, θά συνταχθή συντομώ

τατα συμπληρωματικ:όν σημείωμα»58 • 

Γιά τήν περιοχή Θεσσαλονίκης, τό άντίστοιχο 

σημείωμα άνέφερε τά έξής: 

«1. 'Ανέγερσις Κυβερνείου 
»Καθωρίσθη πρόγραμμα εκτελέσεως εργασιών μέ πρό

βλεψιν περαιώσεως μέχρι \ης Σεπτεμβρίου ε.ε. τών απα

ραιτήτων εργασιών διά τήν δλοκ:λήρωσιν τής εξωτερικής 

εμφανίσεως του κτιρίου κ:αί τήν κ:ανονικ:ήν εμφάνισιν κ:αί 

χρήσιν του εσωτερικ:ου τούτου (πλήν δευτερευόντων τινων 

χώρων) μέ κανονικώς λειτουργούσας τάς Uδραυλικ:άς κ:αί 

αποχετευτικ:άς εγκαταστάσεις κ:αί μέ τήν εγκ:ατάστασιν 

l'jλεκ:τροφωτισμου εν λειτουργί(t. 

»Δέν θά λειτουργουν αί εγκαταστάσεις θερμάνσεως κ:αί 

ψύξεως, ών ή συμπλήρωσις (αφορώσα κυρίως είς τήν εγκ:α

τάστασιν μηχανημάτων) θά γίνη βραδύτερον μέχρι Δεκεμ

βρίου, κατά τρόπον μή πα'ρακ:ωλύοντα τήν χρήσιν του κτι
ρίου. Θά υπολείπεται ώσαύτως ή όλοκ:λήρωσις εργασιών 

είς δευτερεύοντας τινάς χώρους κ:αί ή όλοκ:λήρωσις τών 

διακοσμητικών εργασιών. Καί αί εργασίαι αύται θά έκ:τε

λεσθώσιν έντός του Φθινοπώρου κατά τρόπον rοστε νά μή 

δημιουργήται σημαντική ενόχλησις είς τήν χρήσιν του 

κτιρίου. 

»Προβλέπεται ώσαύτως ή μέχρι I ης Σεπτεμβρίου ε. ε. 

διαμόρφωσις του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. 'Εφ' 

δσον ηθελεν εγκ:ριθή έντός του Μαίου ή διάθεσις πιστώ

σεως διά τήν δλοκ:λήρωσιν τής εκκλησίας θά εχη περαιω

θή κ:αί αϋτη. Τό αύτό ίσχύει κ:αί διά τήν πισίναν. Αί εργα

σίαι προστατευτικών τοίχων τής άκ:τής δύνανται νά όλο

κ:ληρωθουν βαθμιαίως εντός των προσεχών χρήσεων πρός 

άποφυγήν άμέσου επιβαρύνσεως διά προσθέτων σημαντι

κών δαπανών. 

»II. Πεζόδρομος παραλίας ('Από όδου 'Αγ. Τριάδος εως 
'Ιστιοπλοϊκ:ου 'Ομίλου, προϋπολογισμός περίπου 6 έκ:ατ. 
δρχ.) 

»Δημοπρατείται τήν 25ην Μαίου. Προβλέπεται εναρξις 

εντός του πρώτου 15ημέρου του 'Ιουνίου κ:αί διάρκεια ερ

γου κατά τήν διακ:ήρυξιν !Ομηνος. 

>>'Εδόθη εντολή επισπεύσεως εργασιών. Οϋτω προβλέ

πεται δτι μέχρι I ης Σεπτεμβρίου θά εχη περαιωθή τό τμήμα 
μέχρι ναυτικής βάσεως. 

»ΠI. 'Εργασία ι κατασκευής παραλιακής λεωφόρου 

» Ύ ποβάλλεται κ: α τ' αύτάς είς τό υπουργείον μελέτη 

διά τήν κατασκευήν τής δδου άπό κόμβου (Βασ. Γεωργίου

Δεσπερέ) μέχρι 'Ιστιοπλοϊκ:ου 'Ομίλου έν συνδυασμφ με

τά τμήματος εργασιών υπονόμων (τών αμέσως σχετιζομέ

νων μέ τήν κατασκευήν τής όδου). Προϋπολογισμός δαπά

νης δρχ.- 10 έκ:ατ. 
»Προβλέπεται διενέργεια δημοπρατήσεως κατά τάς άρ

χάς 'Ιουλίου, κ:αί εναρξις έργασιών περί τό τέλος 'Ιουλίου 

μέ περαίωσιν εντός δεκαμήνου. 

»Σημείωσις: Ή 'Υπηρεσία τών Δημοσίων Ναυτικών 

"Εργων βεβαιοί δτι θά ρυθμίση τό ζήτημα τής προσωρινής 

στεγάσεως τής Ναυτικής Διοικήσεως iliς νά είναι εγκ:αιρος 

ή κατεδάφισις τοu κτιρίου χωρίς διαταραχήν τής προόδου 

των εργων . 

>>IV. Συμπλήρωσις εργασιών υπονόμων παραλίας 
»'Η δριστικ:ή μελέτη διά τάς λοιπάς έργασίας κατα

σκευής υπονόμων (μετά των αντλιοστασίων κ:αί υποβρυχί

ων αγωγών) προβλέπεται δτι θά περατωθή έντός του Αύγού

στου. 'Η δαπάνη τών εργων εκ:τιμaται δτι θά είναι τής 

τάξεως των 4,5 έκ:ατ. δρχ. 
>>Τά εργα θά δημοπρατηθουν τό Φθινόπωρον κ:αί ή έκ:τέ

λεσίς των θά όλοκ:ληρωθή έντός του ετους 1960. 

>>V. 'Έργα περιφερειακής τάφρου 
»Τά έκ:τελούμενα υπό του στρατου έργα (όρύγματα είς 

περιοχάς παρά γεφύρας Πυλαίας κ:αί Πανοράματος, κατα

σκευή φράγματος χειμάρρου Πυλαίας διά προϊόντων ό

ρυγμάτων κ:.λ.π.) θά περαιωθώσιν εντός του ετους. 

>>'Εντός του 'Ιουλίου προβλέπεται περαίωσις τών με

λετών γεφύρας Πυλαίας ώς κ:αί φράγματος Κωνσταντινίδη. 

»Κατά τήν μελέτην έξετάζεται δυνατότης τροποποιή

σεως του υψηλοτέρου τμήματος τής τάφρου κ:αί ή διευθέ

τησις του χειμάρρου κατά τρόπον, ωστε νά μή άπαιτηθή ή 

κατασκευή του φράγματος η νά άπαιτηθή ή κατασκευή 

μικ:ροτέρου κ:αί όλιγότερον δαπανηρου. Αί δαπάναι τών 

εργων εσονται τής τάξεως των 3 περίπου έκ:ατ. δρχ. 

>>'Η εναρξις των εργων είναι δυνατόν νά πραγματοποι

ηθή περί τό τέλος Σεπτεμβρίου μέ περαίωσιν έντός των 

άρχων του 1960. 
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>>Vl. Τουριστικόν ξενοδοχείον 
>>' Ωρίσθη επί τόπου ή άκριβής θέσις τοϋ οίκοπέδου 

έκτάσεως 10.000 μ2, εντός τοϋ όποίου θά άνεγερθή τό ξενο
δοχείον, προβλεπόμενον ώς ξενοδοχείον πολυτελείας 200 
δωματίων. Τό σχέδιον συμβάσεως είναι ετοιμον άπό ήμε

ρών καί προβλέπεται δτι θά ύπογραφή μέχρι τής 23ης τρέ

χοντος. 

>>VII. Έθνικόν (Καυτατζόγλειον) Στάδιον 
>>' Εκτελοϋνται εργασία ι συμπληρώσεως ορυγμάτων καί 

θεμελιώσεων, προκληθείσαι συνεπεί~ μεταθέσεως τοϋ 

σταδίου κατά 10 μέτρα πρός τά aνάντη. 'Ήρχισεν ώσαύτως 
ή σύνταξις τής μελέτης τών εγκαταστάσεων. Προβλέπεται 

δτι εντός τοϋ τρέχοντος ετους θά εχουν όλοκληρωθή αί 

θεμελιώσεις καί θά eχη προχωρήσει ή aνωδομή. ' Η πε

ραίωσις τοϋ δλου εργου εχει προγραμματισθή διά τόν 

Όκτώβριον τοϋ 1960. 

>>VIII. ~Εργα Πανεπιστημίου 
>>'Η περαίωσις τής Φυσικομαθηματικής Σχολής άπαι

τεί διάθεσιν πιστώσεως 18 περίπου /:κατ. 'Εάν εξασφαλι
σθή εγκαιρος διάθεσις πιστώσεων ελ~ίζεται νά επιτευχθή 

μερική λειτουργία ταύτης έντός τοϋ ετους καί περαίωσις 

κατά τήν liνοιξιν τοϋ 1960. 
>>'Η Πολυτεχνική Σχολή εύρίσκεται εν έκτελέσει καί ή 

πρόοδός της θά εξαρτηθή καί εκ τοϋ pυθμοϋ διαθέσεως 

πιστώσεων>> 59. 

Μετά άπό σχετική ένημέρωσή του, γιά τά εργα 

τών 'Αθηνών, ό Κ. Καραμανλής εδωσε, σύμφωνα μέ 

σημείωμα τοϋ προϊσταμένου της ύπηρεσίας Οiκι

σμοϋ του ύπουργείου Συγκοινωνιών, τίς άκόλουθες 

όδηγίες: 

« I. 'Οδοί Πανεπιστημίου - 'Αμαλίας, 'Αχιλλέως, Βούλας 

- Βουλιαγμένης 
>>'Επίσπευσις εκτελέσεως μέ προοπτική ν περαιώσεως 

τής πρώτης μέχρι Νοεμβρίου Η. , τής δευτέρας μέχρι 

'Οκτωβρίου ε. ε. καί τής τρίτης μέχρι Δεκεμβρίου ε.ε. 

(πλήν τάπητος). 

>>2. Περιοχή 'Ακροπόλεως 

>>α. 'Επίσπευσις eργων πεζοδρομίων όδοϋ Διονυσίου 

'Αρεοπαγίτου (πρόβλεψις περαιώσεως μέχρι 'Ιουλίου 

ε.ε.) . 

>>β. 'Επίσπευσις καθαιρέσεως κτισμάτων Παρθένη καί 

οίκίσκων πρός Φιλοπάππου. 

))γ. 'Επίσπευσις aρχαιολογικών ανασκαφών μέ προο

πτική ν περαιώσεώς των μέχρι 'Ιουλίου. 

>>δ. Μελέτη άναμορφώσεως εκκαθαριζομένων χώρων 

aριστερά τής όδοϋ. 

>>3. 'Οδός Κ ηφισσίας 
))α . · Αμεσος όλοκλήρωσις τής μελέτης καί προκήρυξις 

δημοπρασίας διά τό μέχρι Χαλανδρίου τμήμα (πλάτος 

όδοστρώματος 2 χ 10,5) μέ πρόβλεψιν ενάρξεως εργασιών 
περί τά μέσα ' Ιουλίου καί περαιώσεως μέχρι Μαρτίου 

1960. 
>>β. Σύνταξις μελέτης τοϋ τμήματος Χαλανδρίου -

'Αμαρουσίου - Κηφισσιfiς μέ πρόβλεψιν 2 κλάδων τών 
7,50 μέτρων. 

>>γ. Σύνταξις ρυμοτομικοϋ σχεδίου κατά μήκος τής 

όδοϋ, είς α σημεία δέν διέρχεται δι. έγκεκριμένου σχεδίου. 

>>4. 'Οδός 'Ιλισσοϋ 
>>α. Κάλυψις ύφισταμένης κοίτης aπό Μέτς μέχρις aρ

χής περιοχής Καλλιρρόης. Κατασκευή τμήματος κεκα

λυμμένου aγωγοϋ πρός παράκαμψιν τής περιοχής Καλλιρ

ρόης (aφιεμένης ελευθέρας) μέχρι συναντήσεως πρός ύφι

σταμένην κοίτην είς μικράν aπόστασιν μετά τήν γέφυραν 

'Αναπαύσεως. Πρόβλεψις περαιώσεως i:ργων μέχρι Νοεμ

βρίου Η. 

))β. 'Ολοκλήρωσις τής δριστικής μελέτης τής όδοϋ με

τά παρακειμένων δύο κλάδων κατά τό πρώτον τμήμα (κε

καλυμμένη κοίτη) καί μετά δύο χωριστών κλάδων Ι:κατέρω

θεν τής κοίτης κατά τό δεύτερον τμήμα (άκάλυπτος κοίτη). 

)) 'Η μελέτη θά συνταχθή έπί τΌ βάσει μελλοντικοϋ πλά
τους δδοστρώματος 10,50 μ. δι ' Ι:κάτερον τών κλάδων καί 

μέ πρόβλεψιν εκτελέσεως κατά τό πρώτον στάδιον πλάτους 

όδοστρώματος 7,50 μ. aνά κλάδον. 
>>γ. 'Επίσπευσις διαδικ~σίας πρός καθαίρεσιν τοϋ 

Μέτς. 

>>δ. Σύνταξις γενικής μελέτης άναμορφώσεως περιοχής 

άπό άρχής Λεωφόρου Κωνσταντίνου μέχρι aρχαιολογικοϋ 

χώρου 'Ολυμπιείου καί σύνδεσις μετά τής σχετικής μελέ

της τοϋ ΕΟΤ (μέ εξέτασιν δυνατότητος συνδυασμοϋ μέ 

Μνημείον 'Αγνώστου Στρατιώτου). 

>>5. 'Αναμόρφωσις περιοχής Δέλτα 
))α. 'Εν aναμονΌ τελικής aποφάσεως διά τήν διαμόρ

φωσιν τής δλης περιοχής, διαβίβασις εiς ΟΛΠ τών μελε

τών κτιρίων Ναυτικοϋ ' Ομίλου, Κέντρου, χώρου ύποδοχής 

επισήμων κ.λ.π. πρός δημοπράτησιν τών εργων τούτων, ώς 

καί τών συναφών λιμενικών έργασιών. 

))β. 'Ολοκλήρωσις τής μελέτης αναμορφώσεως (τής 

συνταχθείσης ύπό τής ύπηρεσίας) πρός έφαρμογήν είς πε

ρίπτωσιν μ ή πραγματοποιήσεως τών ύποβληθεισών προτά

σεων aξιοποιήσεως τής περιοχής. 

>>6. 'Αναμόρφωσις περιοχής Σταθμοϋ ΕΗΣ, Νέον Φάληρον 
>>α. 'Ενέργεια πρός ύπουργείον Κοινωνικής Προνοίας 

διά τήν εντός οκταμήνου μεταφοράν τών εκ Ρουμανίας 

προσφύγων πρός aπελευθέρωσιν τοϋ ξενοδοχείου καί κα

θαίρεσιν τούτου. 

))β. • Αμεσος εξέτασις τής ύποβληθείσης ύπό τών ΕΗΣ 
προμελέτης καί δριστικοποίησις εφαρμοστέας προμελέτης 

(έξέτασις δυνaτότητος προβλέψεως Luna Park). 
))γ. Καταρτισμός ύπό τών ΕΗΣ όριστικής μελέτης. 

))δ . Προγραμματισμός δλοκληρώσεως τών eργων έντός 

τοϋ χρόνου όλοκληρώσεως τών εργων εξυγιάνσεων. 

))7. ~Εργα Βουλιαγμένης 
>>α. Σύνταξις μελέτης διαμορφώσεως τής περιοχής οί

κισμοϋ Βουλιαγμένης - Μεγάλου Καβουρίου μετά δρων 

δομήσεως. 

>>β. ·Εξέτασις δυνατότητας ανεγέρσεως οiκιών ύπό iδι
ωτικής επιχειρήσεως. 

>>γ . Συνεννόησις μέ ΟΔΕΠ σχετικώς μέ πώλησιν οί

κοπέδων. 

>>δ. 'Αντιμετώπισις μεταφοράς Σχολής Σ. είς Έλληνι

κόν καί χρησιμοποίησις τών κτιρίων διά τουριστικάς 

εγκαταστάσεις. 

))8. ~Εργα 'Ελληνικοϋ - ' Α γ. Κοσμά 

)) Ή άνατεθείσα εiς τό Τεχνικόν Γ ραφείον Κ. Δοξιάδη 
μελέτη aθλητικών εγκαταστάσεων καί aξιοποιήσεως πα-
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ραλιακοϋ χώρου άπό ρεύματος ' Αλίμου μέχρι ρεύματος 

Δικηγορικών θά συμπεριλάβη καί τά ύπό τοϋ Τ ΑΚΕ εκτε

λεσθησόμενα εργα (εκκλησία, κέντρον, φυτεύσεις, πρό

βλεψις μελλοντικής δυνατότητας ξενοδοχείου). Θά επακο

λουθήση dμα τij συντάξει tής μελέτης ή εκτέλεσις τών 

εργων, διατιθεμένου ύπό τοϋ ΤΑΚΕ χρηματικοί> ποσοϋ 3-4 
έκατ. δρχ. 

»9. 'Αξιοποίησις Λυκαβηττοϋ 
))α. ' Εξέτασις προτάσεων διά τήν εκτέλεσιν Teleferique 

Λυκαβηττοϋ καί όριστικοποίησις μελέτης πρός εκτέλεσιν 

τών εργων . 

))β . Σύνταξις μελέτης εργων εξωραϊσμοί> Λυκαβηττοϋ. 

)) ι Ο. Ύ περαστικός σταθμός αυτοκινήτων 
))w Αμεσος σύνταξις διακηρύξεως πρός διενέργειαν δια

γωνισμοί> διά τήν άνάληψιν όριστικής μελέτης καί εκτελέ

σεως τών εργων εν συνδυασμφ μέ χρηματοδότησιν καί εν

δεχομένην άνέγερσιν ξενοδοχείου. 

)) ι ι . Σταθμός αυτοκινήτων πλατείας Κλαυθμώνος 

)) w Α με σος σύνταξις διακηρύξεως διά τήν δημοπράτησιν 

τών εργων κατασκευής τοϋ σταθμοϋ καί διαμορφώσεως τής 

πλατείας εν συνδυασμφ μέ πολυχρόνιον εκμετάλλευσιν 

τοϋ σταθμοϋ. 

))ι2. Πολυώροφοι σταθμοί αυτοκινήτων 

))α. Αϊτησις προτάσεων διά τήν εντός καταλλήλων κε

ντρικών χώρων άνέγερσιν πολυωρόφων σταθμών αυτοκινή

των. 

))β. Προώθησις ζητήματος άνεγέρσεως σταθμών αυτο

κινήτων ώς ίiνω παρά τοϋ Ταμείου 'Υπαλλήλων Τραπέζης 

'Ελλάδος. 

))ι3. Μεταφορά 'Αγνώστου Στρατιώτου 

))α. 'Επίσπευσις ύποβολής προτάσεων ύπηρεσίας διά 

τήν νέαν θέσιν τοϋ Μνημείου 'Αγνώστου Στρατιώτου . 

))β. Μελέτη εκτελέσεως τοϋ μνημείου καί μορφώσεως 

χώρου νέας θέσεως. 

))γ . Μελέτη άναμορφώσεως τής σημερικής θέσεως μετά 

τήν εγκατάστασιν τοϋ Μνημείου είς τήν νέαν θέσιν. 

))ι4 . Μελέτη κατά μήκος όδοϋ Σουνίου 

))α. 'Επίσπευσις πολεοδομικής μελέτης περιοχής κατά 

μήκος όδοϋ Σουνίου. 

))β. Συνεννόησις μέ ύπουργείον Οiκονομικών διά τήν 

άπαλλαγήν τοϋ παραλιακοί> χώρου άπό κέντρα εγκατατε

στημένα εντός περιοχής χειμερίου κύματος κ.λ.π. 

))ι5. Περιοχή Ρωσικής 'Εκκλησίας 

)) 'Επίσπευσις όλοκληρώσεως καί όριστικοποίησις με
λέτης περιοχής Ρωσικής 'Εκκλησίας. 

))ι6. Κεντρική 'Αγορά 

)) 'Εκτέλεσις προμελέτης σχετικής μέ τό ζήτημα τής 
Κεντρικής 'Αγορίiς καί τής περιοχής ταύτης . 

))ι7. 'Ηλεκτροφωτισμός όδών 

))α. Γενική εφαρμογή έπί τών όδικών άρτηριών στύλων 

φωτισμοϋ κατά τά συστήματα Λεωφόρου Συγγροϋ η παρα

λίας Παλαιοϋ Φαλήρου η τρίτου καθοριζομένου τύπου διά 

τάς περιπτώσεις συνδυασμοί> μέ γραμμάς τρόλλεϋ, εiς πά

σας τάς περιπτώσεις πλήν εκεί ν ων καθ' liς τοϋτο καθίστα

ται άδύνατον εξ ίiλλων λόγων. 

))β. 'Έναρξις λειτουργίας φωτισμοϋ εiς τμήμα παραλια

κής λεωφόρου άπό Ούλεν εως 'Έντεν (εκτελεσθέντος ύπό 

ΕΟτ), εντός τής προσεχοϋς έβδομάδος . 

))γ . ' Αποκατάστασις ένιαίου τύπου ηλεκτροφωτισμοί> 

καθ' δλον τό μήκος παραλιακής λεωφόρου άπό Νέου Φα

λήρου μέχρι Λουτρών Γλυφάδας, άντικαθισταμένων τών 

φωτισμών τών τμημάτων εiς α εφηρμόσθη τύπος διάφορος 

τοϋ τής περιοχής Παλαιοϋ Φαλήρου . Ειδική μελέτη εν τij 

περιοχij Γλυφάδας. 

))δ . 'Ενίσχυσις ηλεκτροφωτισμοί> όδών Βασ . WΟλγας, 

Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, 28ης 'Οκτωβρίου καί εi 

δυνατόν άντικατάστασις φωτιστικών σωμάτων. 

))ε. 'Εκτέλεσις ηλεκτροφωτισμοί> Λεωφόρου 'Αθηνών . 

))στ. Μετατροπή φωτισμοϋ περιοχής 'Ακροπόλεως. 

))ζ. 'Εκτέλεσις εργων ηλεκτροφωτισμοί> άνακαινιζομέ

νων όδών κατά τόν χρόνον εκτελέσεως τών εργων άνακαι

νίσεως. 'Εφαρμοσθήσεται διά τά εργα όδών 'Αχιλλέως , 

Πανεπιστημίου- 'Αμαλίας, Κηφισσιiiς κ.λ.π. 

))Συμμετοχή τών Δήμων είς τάς εργασίας άνακαινίσεως 

τών όδών διά τήν ύπό τούτων εκτέλεσιν τών εργων ηλε

κτροφωτισμοί>, ώς ίiνω, μέ άπόλυτον προτεραιότητα εναντι 

ίiλλων εργασιών . Μέριμνα τής Νομαρχίας διά τήν ύπο

χρεωτικήν εγγραφήν εiς τούς προϋπολογισμούς τών Δή

μων πιστώσεων διά τήν συμμετοχή ν των εiς ηδη γενομένας 

η γενησομένας δαπάνας άνακαινίσεως όδών (δι' ηλεκτρο

φωτισμόν, μορφώσεις πρασιών καί πεζοδρομίων κ.λ.π . ). 

))ι8. Μόρφωσις καί συντήρησις πρασιών καί πρασίνων 

))α. Καθολική άντιμετώπισις τοϋ ζητήματος παρ' ε

νιαίου όργανισμοϋ, ένδεχομένως τής 'Επιτροπής Κήπων 

καί Δενδροστοιχιών (μέ σύμπτυξιν πρός αυτόν τής ύπηρε

σίας Πεδίου "Αρεως), καταλλήλως όpγανουμένου καί ενι

σχυομένου. 

))β. Συμμετοχή τών Δήμων εiς τάς σχετικάς δαπάνας 

εγγραφομένων σχετικών πιστώσεων εiς τούς προϋπολογι

σμούς των. 

))γ. Προσωρινή βελτίωσις εμφανίσεως πρασιών κ.λ.π. 

μέ κακώς μορφωμένην η μέ κακώς άνεπτυγμένην φύτευσιν 

διά τής προσωρινής έκκαθαρίσεως καί μορφώσεως μέχρις 

όριστικής φυτεύσεως . 

))δ. Σύνταξις γενικής μελέτης άναμορφωθησομένων 

πρασίνων. Ειδικότερα μελέτη διά περιοχήν 'Ακροπόλεως, 

Φιλοπάππου, Λυκαβηττοϋ, Στρέφη κ.λ.π . 

))ε. Μελέτη καί όργάνωσις φυτωρίων πρός εξυπηρέτη

σιν τών σκοπών τοϋ 'Οργανισμοί> . 

))19. Όλυμπιείον 
)) "Αμεσος εκπόνησις ύπό τοϋ 'Ελληνικοϋ 'Οργανι

σμοί> Τουρισμοϋ πλήρους μελέτης τοϋ δλου χώρου τοϋ 

Όλυμπιείου πρός συμπλήρωσιν τών εργασιών άνασκα

φών, τάς όποίας εκτελεί ύπό τήν εποπτείαν τοϋ ύπουργείου 

τής Παιδείας η Φιλοδασική 'Ένωσις καί γενικώτερον ευ

πρεπισμόν τοϋ χώρου . 

))20. Περίπτερον ·Α γ. Δημητρίου Λομπαρδιάρη 
)) 'Επερατώθησαν αί εργασία ι ύπό τοϋ ΕΟΤ καί εντός 

τοϋ 'Ιουνίου τό περίπτερον τοϋτο θά λειτουργήση διά τό 

κοινόν. 

))2ι. Λαϊκή πλάζ Βουλιαγμένης 

)) 'Εντατική προώθησις τών ύπό τοϋ ΕΟΤ εκτελουμένων 
έργασιών διαμορφώσεως εiς λαϊκή ν πλάζ τής περιοχής τοϋ 

μυχοϋ τοϋ όρμίσκου τής Βουλιαγμένης. 

))Αί γενικαί χωματουργικαί καί λοιπαί εργασίαι δια

μορφώσεως τοϋ δλου χώρου ώς καί ή κατασκευή τών συ

γκροτημάτων όμαδικών άποδυτηρίων θέλουν περατωθή μέ

χρι τέλους 'Ιουλίου ωστε νά τεθοϋν εiς λειτουργίαν έντός 
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του θέρους. Αί λοιπαί εργασίαι, ijτοι 2 άναψυκτήρια
έστιατόρια εiς τά δύο άκραία σημεία του χώρου καί τά συ

γκροτήματα άτομικών άποδυτηρίων θέλουν εκτελεσθή κα

τά τή διάρκειαν του φθινοπώρου καί του χειμώνος, ιδστε 

άπό τής άνοίξεως του 1960 τό δλον !:ργον νά τεθή εiς τήν 
διάθεσιν του κοινοί>. 

»22. 'Έργα Καβουρίου 
»α. 'Εντατική προώθησις τών ύπό του ΕΟΤ εκτελουμέ

νων !:ργων δδοποιίας μέ προοπτική ν περαιώσεως κατ' 

'Οκτώβριον ε . ε. ώς καί των προκαταρτικών εργασιών βελ

τιώσεως του πρασίνου. 

»β . 'Επίσπευσις ενάρξεως τών ύπό δημοπράτηcrιν !:ρ
γων ύδρεύσεως, άποχετεύσεως καί φωτισμοί> έκτελεσθη

σομένων ύπό ΕΟΤ. 

>>γ . 'Επίσπευσις άποπερατώσεως μελέτης λιμενικών 

!:ργων μέ προοπτικήν εκτελέσεως ύπό του ΕΟΤ μέχρι άνοί

ξεως 1960. 
>>δ. 'Επίσπευσις ενάρξεως τής εκτελέσεως τών έργασι

ών τών προβλεπομένων ύπό τής μεταξύ Δημοσίου, 'Εθνι

κής Τραπέζης καί 'Εταιρίας "'Αστήρ" ύπογραφείσης 

συμβάσεως τουριστικής άξιοποιήσεως τοϋ Μικροϋ Κα

βουριοϋ, αϊτινες περιλαμβάνουν ξενοδοχείον πολυτελείας 

150 κλινών, έκατόν οiκίσκους τύπου Γλυφάδας, άποδυτή
ρια καί λοιπάς εγκαταστάσεις πλάζ εiς τόν χώρον του Λαι

μοϋ καί εστιατόριον - κέντρον διασκεδάσεως τύπου "'Α

στεριών Γλυφάδας">>. 

'Αντίστοιχα, γιά τά εργα τής Θεσσαλονίκης, ό 

πρωθυπουργός εδωσε τίς έξής όδηγίες: 

« I. Ά νέγερσις Κυβερνείου 
>>'Επίσπευσις τής έκτελέσεως τών !:ργων μέ προοπτι

κήν δυνατότητας χρήσεως του κτιρίου μέχρι τέλους Αόγού

στου ε.ε. καί πλήρους περαιώσεως συμπληρωματικών ερ

γασιών μέχρι Δεκεμβρίου έ. ε . 

>>2. Πεζόδρομος παραλίας(' Από δδοϋ 'Αγ. Τριάδος εως 
'Ιστιοπλοϊκοϋ 'Ομίλου) 

>>'Επίσπευσις εκτελέσεως τών !:ργων μέ προοπτική ν 

ενάρξεως περί τά μέσα 'Ιουνίου, περαιώσεως τοϋ μέχρι 

ναυτικής βάσεως τμήματος μέχρι τέλους Αόγούστου καί 

δλοκληρώσεως τοϋ δλου !:ργου πρό τής άνοίξεως προσε

χοuς ετους. 

>>3. Παραλιακή Λεωφόρος ('Από κόμβου Βασ. Γεωργίου
Δεσπερέ μέχρι ' Ιστιοπλοϊκοϋ 'Ομίλου) 

>>'Επίσπευσις τής εκπονήσεως τής μελέτης τής δδοϋ 

μετά τών συναφών πρός τήν κατασκευήν τής δδοϋ !:ργων 

ύπονόμων μέ πρόβλεψιν δημοπρατήσεως κατά τάς άρχάς 

'Ιουλίου καί περαιώσεως εντός δεκαμήνου. 

>>4. Συμπλήρωσις εργασιών ύπονόμων παραλίας 
>>'Επίσπευσις τής εκπονήσεως τής μελέτης μέ προοπτι

κήν περατώσεως ταύτης εντός τοϋ Αόγούστου, δημοπρατή

σεως του !:ργου εντός τοϋ φθινοπώρου καί περαιώσεως 

εντός τοϋ 1960. 
>>5. 'Έργα περιφερειακής τάφρου 

>>α . 'Επίσπευσις τών !:ργων στρατοϋ μέ προοπτικήν πε

ραιώσεώς των έντός του τρέχοντος !:τους. 

>>β . 'Επίσπευσις μελετών γεφύρας Πυλαίας cκαί φράγμα

τος Κωνσταντινίδη μέ προοπτικήν ενάρξεως περί τά τέλη 

Σεπτεμβρίου καί περαιώσεως εντός τών άρχών τοϋ \960. 

>>6. Τουριστικόν ξενοδοχείον Θεσσαλονίκης 
>>'Υπεγράφη η μετά τοϋ ΤΑΠΟΤΕ σύμβασις διά τήν 

άνέγερσιν τοϋ τουριστικοϋ ξενοδοχείου 200 δωματίων καί 
εδόθη εντολή επισπεύσεως τής συντάξεως τής μελέτης 

εκτελέσεως τοϋ !:ργου. 

>>7. Πλατεία Βαρδαρίου 
>>'Επίσπευσις όλο κληρώσεως τής ύπό τοϋ Δήμου δια

μορφώσεως τής πλατείας καί φύτευσις ταύτης. 

>>8. 'Οδός Μοναστηρίου ('Από πλατείας Βαρδαρίου εiς σι
δηροδρομικόν σταθμόν) 

)) 'Επίσπευσις εκτιμήσεως δαπάνης διά τήν συντέλεσιν 
άπαλλοτριώσεων πρός διάνοιξιν εiς τό προβλεπόμενον 

πλάτος. 

>>9. Σιδηροδρομικός σταθμός 
»'Επίσπευσις !:ργων εξωραϊσμοϋ του κτιρίου τοϋ σιδη

ροδρομικοϋ σταθμοϋ. 

»10. Διαμόρφωσις κοινοχρήστων χώρων 
»'Εκπόνησις μελέτης πρός ταχεία ν εvαρξιν !:ργων δια

μορφώσεως τών παραλιακών κοινοχρήστων χώρων>>60 • 

Ό Κ. Καραμανλής θά όλοκληρώσει τόν κύκλο 

τής ένημερώσεώς του, στίς 27 Μα"ίου, μέ τήν έπίσκε
ψη πού θά πραγματοποιήσει στά σημεία τ&ν 'Αθη

νών, δπου πραyματοποιουνται ήδη, η εχουν προ
γραμματιστεί νά πραγματοποιηθουν, δημόσια εργα. 

. ο πρωθυπουργός συνοδευόταν άπό τούς υπουργούς 
Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, Προεδρίας, 

τόν υφυπουργό Οίκισμου καί άλλους άρμόδιους. 

25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1959 

'Ο Ν. Κρανιδιώτης, σύνδεσμος τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως καί του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 

συναντάται, στό υπουργείο 'Εξωτερικών, μέ τόν Κ. 

Καραμανλή καί τόν Ε. 'Αβέρωφ, μέ τούς όποίους 

άνταλλάσσει άπόψεις πάνω στίς γενικότερες έξελί

ξεις του Κυπριακου. 

Είδικότερα, έξετάστηκε τό θέμα τών βρετανικών 

βάσεων στήν Κύπρο. Οί Βρετανοί έπιζητουσαν νά 

κρατήσουν δύο έκτεταμένες περιοχές, δπου κατοι

κουσαν Ι 6.000 Κύπριοι -ένώ ό Μακάριος άντιδρου
σε στίς βρετανικές προτάσεις. 'Ο πρωθυπουργός καί 

ό υπουργός 'Εξωτερικών υποσχέθηκαν νά υποστη

ρίξουν, δσο ήταν δυνατόν, τίς άπόψεις του 'Αρχιε

πισκόπου. 

25 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1959 

Στή διάρκεια επισημης έπισκέψεώς του στήν 

'Ελλάδα, ό υπουργός 'Αμύνης τής Βρετανίας, Ντάν

καν Σάντυς, συναντάται καί άνταλλάσσει άπόψεις μέ 

τόν Κ. Καραμανλή καί τόν Ε. 'Αβέρωφ, πάνω σε 

διμερή θέματα καί, ίδίως, στό πρόβλημα τής έκτά

σεως τών βρετανικών βάσεων στήν Κύπρο. 

[τής έπισκέψεως του Βρετανου έπισήμου είχε 

προηγηθεί σύσκεψη στό υπουργείο 'Εξωτερικών, 

υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ-
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μετοχή των ύπουργών 'Εξωτερικών καί Προεδρίας, 

τοϋ μόνιμου ύφυπουργοϋ 'Εξωτερικών καί τοϋ Θ. 

Τσάτσου, όπότε εlχε έξεταστεί τό θέμα των βρετανι

κών βάσεων]. 

Μετά τήν έπίσκεψή του, έξάλλου, σέ στρατιωτι

κές μονάδες, ό Ν. Σάντυς έξήρε τήν έκπαίδευση καί 

τό φρόνημα των ελληνικών ένόπλων δυνάμεων, καί 

ύπογράμμισε τήν προοδευτική άποκατάσταση τής 

πατροπαράδοτης ελληνοβρετανικής φιλίας, πού εΙ

χε κλονιστεί στή διάρκεια τής κυπριακής κρίσεως. 

27 ΜΑ · Ι ·ΟΥ 1959 

Εύθύς μετά τήν άναγγελία τοϋ θανάτου τοϋ Τζών 

Φόστερ Ντάλλες, ό Κ. Καραμανλής κάμει τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Λυπούμαι βαθύτατα, διότι δέν κατέστη δυνατόν 

νά "μεταβώ είς τήν Ούάσιγκτων διά νά παρακολουθή
σω αύτοπροσώπως, ώς θά έπεθύμουν, τήν κηδείαν τού 

έκλιπόντος διακεκριμένου πολιτικού άνδρός τών 

ΗΠΑ. 

;; 'Ο Τζών Φόστερ Ντάλλες έπε βλ ήθη παγκο
σμίως ώς μορφή συμβολίζουσα τήν ήθικήν άκ'αμψίαν 

καί τήν άκάματον μέχρι θανάτου δραστηριότητα. 

Σκοπόν τής ζωής του είχε τάξει τήν διάσωσιν τών 

δημοκρατικών ίδεωδών καί τήν διαφύλαξιν τής είρή

νης τού κόσμου. 'ο γενναίος αύτός aνθρωπος, γεν

ναίος lναντι φίλων καί έχθρών, άλλά καί αύτοv τού 

θανάτου, είσήλθεν είς 'rήν ίστορίαν ώς είς τών μεγά

λων 'Αμερικανών πολιτών, οί όποίοι ύπηρέτησαν μέ 

άφοσίωσιν καί συνέπειαν τήν χώραν των καί όλό

κληρον τήν άνθρωπότητα. 'Ο έλληνικός λαός συμ

μερίζεται βαθύτατα τό μέγα πένθος τού λαοίί τών 

'Ηvωμένωίι Πολιτειών;;. 

29 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Γάλλο ύπουργό 

Μορφωτικών Σχέσεων, 'Αντρέ Μαλρώ, πού εlχε ελ

θει στήν ' Αθήνα γιά νά παρακολουθήσει τή εναρξη 

των τελετών «τΗχος καί Φώς». Κατά τή συνάντηση, 

στήν όποία παρίστανται ό ύπουργός Προεδρίας, Κ. 

Τσάτσος, καί ό Γάλλος πρέσβης, Γκύ ντέ Σαρμπο

νιέρ, ό Α. Μαλρώ μεταφέρει στόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό φιλικό μήνυμα τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1959 

·Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, μετά 

τή διαπίστωση των ζημιών στήν παραγωγή τής Θεσ

σαλίας άπό τό χαλάζι, δίνει έντολή νά χορηγηθοϋν 

άπό τήν Α ΤΕ μέ πίστωση ποσότητες σπόρων καί λι

πασμάτων, νά άνασταλεί ή έξόφληση των άγροτικών 

χρεών καί νά αύξηθεί τό ποσοστό των χορηγουμένων 

δανείων. 

I ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό στρατηγό" Αντολφ 

Χόυζιγκερ, άρχηγό των ένόπλων δυνάμενων τής Ο.Δ. 

Γερμανίας, πού πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στήν ·Ελλάδα, προσκεκλημένος τοϋ 'Έλληνα όμολό

γου του, Κ. Δόβα. 

3 IOYNIOY 1959 

Τό θέμα τής έφαρμογής των συμφωνιών τοϋ Λον

δίνου άποτελεί άντικείμενο εiδικής συσκέψεως, στήν 

όποία προεδρεύει ό Κ. Καραμανλής καί συμμετέχουν 

δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί οί ύπουργοί 

Προεδρίας καί 'Εξωτερικών. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τής ΓΣΕΕ, Φ. Μακρή, ό όποίος τοϋ έκθέτει τίς άπό

ψεις τής συνομοσπονδίας γιά τά προβλήματα τής 

άνεργίας, τών άμοιβών τής έργασίας, τοϋ Νόμου 

3239 Ι 55 «περί συλλογικών σχέσεων καί διαφορών», 
των κοινωνικών άσφαλίσεων καί τοϋ θεσμοϋ των 

οικογενειακών έπιδομάτων. Ό Κ. Καραμανλής ύπό

σχεται νά κατατεθοϋν τό συντομότερο νομοσχέδια 

πού θά ρυθμίζουν τά έκκρεμή έργατικά ζητήματα. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, προσφωνώντας 
\ 

τό 70μελές Συμβουλευτικό Σώμα ·Ελληνοκυπρίων 

πού εlχε συγκαλέσει, τονίζει, μεταξύ άλλων, τά έξής : 

«Αί συμφωνίαι τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου tθεσαν τά 

θεμέλια επί τών όποίων θά οίκοδομηθfj ή Κυπριακή Δημο

κρατία. Αί λεπτομέρειαι δμως τfjς οiκοδομfjς εΙναι πολλαί 

καί άπαιτείται άρκετή μελέτη καί εργασία διά τήν συμπλή

ρωσιν του δλου οικοδομήματος. 

»Δέν κρίνω σκόπιμον νά άναφερθώ διά μακρών επί τών 

συμφωνιών. 'Αντιλαμβάνομαι δτι ύπάρχουν έπιφυλάξεις 

ώς πρός αύτάς. Νομίζω δμως δτι ούδείς όμιλών ύπευθύνως 

θά συνεβούλευε τήν μή ύπογραφήν εκ μέρους μας τών συμ

φωνιών . Φρονώ εν πεποιθήσει δτι ή άπόρριψίς των θά εΙ χε 

καταστρεπτικά άποτελέσματα επί του μέλλοντος τfjς Κύ

πρου. 

»'Η όρθή πολιτική δέν εΙναι ή άδιάλλακτος ή διαλλα

κτική γραμμή, άλλ' ή εντός των δεδομένων συνθηκών επι

δίωξις καί έπίτευξις του δυνατοu. Διά νά επιτευχθfj συμφω

νία έπί του πολιτικοu μέλλοντος τfjς Κύπρου, tγιναν ύπο

χωρήσεις άπό δλα τά ένδιαφερόμενα μέρη. Πιστεύω είλι

κρινώς δτι διά τfjς επιτευχθείσης συμφωνίας ήδυνήθημεν 

νά άξιοποιήσωμεν είς σημαντικόν βαθμόν τούς άγώνας καί 

τάς θυσίας του κυπριακοί) λαου καί δτι διά πρώτην φοράν ή 

Κύπρος, μετά μακρούς αίώνας δουλείας , καθίσταται ελευθέ

ρα Πολιτεία. 

»"Αν αί επιφυλάξεις καί αί άμφιταλαντεύσεις πρό τfjς 

ύπογραφfjς ήσαν δικαιολογημέναι, διότι επρεπε νά σταθ-
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μίσωμεν καλώς τά γεγονότα καί τά ένδεχόμενα προτοu λά

βωμεν τελικάς άποφάσέις, άπό τής στιγμής τής άποδοχής 

τής συμφωνίας πρέπει νά προχωροuμεν ι.'iνευ άμφιταλαντεύ

σεων καί μέ τό βλέμμα έστραμμένον πάντοτε πρός τά 

έμπρός. 

))Πρέπει έπίσης νά εχωμεν ύπ' όψιν δτι δέν είμεθα 

ήμείς οί μόνοι άρχιτέκτοντες τοu οίκοδομήματος τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας. Λησμονοuντες τό παρελθόν, πρέπει 

νά συνεργασθώμεν έν πνεύματι καλής θελήσεως μετά τών 

Τούρκων τής Κύπρου διά τήν έκπόνησιν τών τελικών σχε

δίων. Μόνον διά τής καλής συνεργασίας μέ τά σύνοικα 

στοιχεία θά δυνηθώμεν νά δημιουργήσωμεν εύτυχή Πολι

τείαν. 

)) 'Ελπίζω δτι ή έκ μέρους ήμών επίδειξις καλής θελή
σεως καί κατανοήσεως θά εϋρη aνταπόκρισιν καί άπό τούς 

συνοίκους μας, οοστε ήνωμένοι νά προχωρήσωμεν είς τό 

εργον τής οίκοδομής καί τής άναδημιουργίας. "Αν δμως ή 

!:νότης καί ή σύμπνοια μετά τών ι.'iλλων συνοίκων άποτελή 

aπαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν δημιουργίαν εύτυχοuς 

μέλλοντος τής νήσου μας, πολύ περισσότερον επιβάλλεται 

ή !:νότης μεταξύ τών 'Ελλήνων Κυπρίων. 'Ο διχασμός, καί 

μάλιστα κατά τά πρώτα βήματα τής ελευθέρας ζωής μας, θά 

είναι ολέθριος. 'Ενώ έκερδίσαμεν τόν πόλεμον, πιθανώς 

νά χάσωμεν τήν είρήνην. Είς δλας τάς χώρας, πού εχουν 

ελευθέρους κοινοβουλευτικούς θεσμούς είναι φυσικόν νά 

ύπάρχουν πολιτικά κόμματα καί παρατάξεις. 'Ημείς δμως 

δέν ήρχίσαμεν άκόμη τήν ελευθέραν κοινοβουλευτικήν 

ζωήν μας. Τό έθνικόν συμφέρον επιβάλλει τήν !:νότητα τοϋ 

λαοϋ . Καί ήνωμένος πρέπει νά κατέλθη ό λαός είς τάς προ

σεχείς πρώτας εκλογάς. Τό παρόν συμβουλευτικόν Σώμα 

ι.'iς άποτελέση τήν εκφρασιν τής ενότητος όλοκλήρου τοϋ 

έλληνικοϋ κυπριακοϋ λαοϋ))61 • 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ τηλεγράφημά του πρός τό 

'Ατλαντικό Κοινοβουλευτικό Συνέδριο, πού συνέρ

χεται στό Λονδίνο, τονίζει δτι: 

«Ή Έλλάς 1]σθάνθη lδιαιτέραν ίκανοποίησιν διά 

τά μέχρι τούδε έπιτευχθέντα άποτελέσματα ύπό τού 

ΝΑ ΤΟ διά τήν διαφύλαξιν τής εlρήνης καί τών κοι

νών lδεωδών τής δημοκρατίας καί τής δικαιοσύνης 

καί έκφράζει τήν έλπίδα δτι τό Συνέδριον θά έπιτύχη 
περαιτέρω ένίσχυσιν τής άτλαντικής κοινότητος». 

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

Κατατίθενται στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσε

ως τής Βουλής οκτώ εκπαιδευτικά νομοσχέδια. 

Τά νομοσχέδια ερχονταν νά ύλοποιήσουν τίς πρό

σφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργοί), καί, σέ συν

δυασμό μέ τήν προσπάθεια βελτιώσεως τών σχολι

κών κτιρίων, &.ποσκοποuσαν στή ριζική αναμόρφω

ση τής Παιδείας. · Η πολιτική τής Κυβερνήσεως στό

χευε, μεταξύ <'iλλων, καί στήν καλύτερη &.νάπτυξη 

τής τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως . • ο 
εκσυγχρονισμός αuτοu τοu τομέα τής Παιδείας &.πο-

τελοuσε ουσιώδη &.νάγκη γιά μιά χώρα δπως ή · Ελλά
δα, πού εiσερχόταν στήν δδό τής οiκονομικής καί 

κοινωνικής της αναπτύξεως. Τήν &.νάγκη αuτή, έξάλ

λου, είχε επισημάνει καί ή 'Επιτροπή Παιδείας, πού 

είχε συσταθεϊ: τό 195762• 

Τά νέα νομοσχέδια είναι τά εξής: 

l. «Περί τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύ
σεως καί οργανώσεως τής μέσης εκπαιδεύσεως καί 

διοικήσεως τής παιδείας»>. Μέ αuτό πραγματοποιεϊ:

ται ή προσαρμογή τής εκπαιδεύσεως πρός τίς μορ

φωτικές απαιτήσεις τής ραγδαίας εξελίξεως τής τε

χνικής. 

2. «Περί ενοποιήσεως καί συντονισμοί) τής επαγ
γελματικής εκπαιδεύσεως», μέ τό όποίο ύπάγονται 

στήν ενιαία διοίκηση του ύπουργείου Παιδείας δλα 

τά σχολεϊ:α τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύ

σεως. 

3. <<Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών 
περί ανωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυμάτων διατάξε

ων». Μέ αuτό ενισχύεται ή aνωτάτη εκπαίδευση 

ώστε νά aνταποκρίνεται πληρέστερα στήν παροχή 

πανεπιστημιακής μορφώσεως σέ δσο τό δυνατό με

γαλύτερο &.ριθμό νέων. 

4. «Περί τών aποδοχών του διδακτικοu βοηθητι
κοί) προσωπικοί) τών ανωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυ

μάτων)). Μέ αuτό βελτιώνεται ή μισθολογική κατά

σταση του βοηθητικοί) διδακτικοί) προσωπικοί>. 

5. <<Περί αuξήσεως τοu διδακτικοu καί έποπτικοu 
προσωπικοu τών σχολίων μέσης στοιχειώδους καί 

επαγγελματικής εκπαιδεύσεως». 'Έτσι θά επιτευχθεί 

ή άποσυμφόρηση τών πληθωρικών σέ άριθμό μαθη

τών τάξεων καί θά βελτιωθεί ή άπόδοση τής διδα

σκαλίας. 'Επιφέρονται &.κόμη δρισμένες βαθμολο

γικές βελτιώσεις στούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς. 

6. «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών 
περί Παιδαγωγικών ' Ακαδημιών καί Διδασκαλείου 

Μ.Ε. διατάξεων». Μέ αuτό βελτιώνεται καί ή διαβά

θμιση του παιδαγωγικοί) προσωπικοί) τών ίδρυμά

των. 

7. «Περί ίδρύσεως &.στρονομικοu σταθμοu καί 
γραφείου καί κέντρου επιστημονικών ερευνών καί 

περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί 

γεωδαιτικής καί γεωφυσικής επιτροπής του Κράτους 

κειμένων διατάξεων». 

8. «Περί Σχολής Νηπιαγωγών», μέ τό δποϊ:ο άνα
διοργανοuται σέ νέες βάσεις τό Διδασκαλείο νηπια

γωγών στήν Καλλιθέα. 

Σχετικά, δ Κ. Καραμανλής δηλώνει: 

« ·Η έπιδιωκομένη διά τών νομοσχεδίων μεταρρύ

θμισις τής Παιδείας εlναι ριζική. Δέν θίγονται δμως 
διόλου αί έθνικαί παραδόσεις καί ή φέρουσα τήν 

σφραγίδα τοϋ έλληνικού πνεύματος άνθρωπιστική 
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βάσις τής Παιδείας. 'Ο συνδυασμός τοίi άμειώτου 

πρός τάς παραδόσεις σεβασμοίi μέ ριζικάς μεταβο

λάς ύπαγορευομένας ύπό τών οiκονομικών καί τε

χνικών άναγκών τής χώρας ύπήρξε τό μέγα καί δύ

σκολον πρόβλημα. Καί πιστεύω δτι ή Κυβέρνησις 

λύει διά τών άποφασισθέντων μέτρων τό πρόβλημα 

τοίiτο κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον. 

»Πρίν if άποκρυσταλλωθοίiν όριστικώς τά σχέδια 
Ν. Δ. καί καταστή γνωστόν τό περιεχόμενό ν των, διε

τυπώθησαν κρίσεις άρνητικοίi περιεχομένου, όφει

λόμεναι εiς προκαταλήψεις καί είς μονομερή σύλ

ληψιν τοίi προβλήματος τής εθνικής Παιδείας. 'Εάν 

ήσαν όρθαί αί διατυπωθείσαι κρίσεις θά έπρεπε νά 

εμμείνωμεν, είς πείσμα τών εθνικών άναγκών, είς τό 

σημερινόν καθεστώς, τής Μέσης εlδικώτερον Παι

δείας, τό όποίον, ενώ δέν εξασφαλίζει εlς τούς νέους 

τά σύγχρονα τεχνικά εφόδια, παρέχει ελλιπή είς τήν 

πραγματικότητα καί αύτή ν τήν άνθρωπιστικήν Παι

δείαν. 

»'Ως ύπεύθυνος διαχειριστής τών άναγκών τής 

χώρας, διεπίστωσα δτι ή έλληνική κοινωνία στερεί

ται επαρκοίiς άριθμοίi τεχνικών στελεχών διά τήν 

επάνδρωσιν τών διαφόρων τομέων οΙκονομικής δρα

στηριότητος. Αύτό τοίiτο τό Κράτος, άναλαμβάνον 

σήμερον διά τοίi πενταετοίiς σχεδίου μεγάλην προ

σπάθειαν εξόδου τής οlκονομίας μας άπό τό μέχρι 

τινός μοιρολατρικώς άντιμετωπιζόμενον ύπανάπτυ

κτον καθεστώς της, δέν έχει κάν εiς τήν διοίκησιν 

άριθμητικώς επαρκή στελέχη. 'Ενώ άναρίθμητοι εl

ναι οί εξερχόμενοι άπό τά γυμνάσια καί τάς άνωτά

τας σχολάς νέοι, οι' εξ αύτών ι'κανοί διά τήν επιτυχή 

άντιμετώπισιν τών συγχρόνων άπαιtήσεων τής ζωής 

καί τής προόδου ε{ναι ελάχιστοι. 

)) Τά προβλεπόμενα διά τών κατατεθέντων σχεδί
ων Ν.Δ. γενικά καί βασικά μέτρα πρός επίτευξιν βαθ

μιαίας προσαρμογής τής Παιδείας εiς τάς συγχρό

νους άνάγκας ε{ναι δυνατόν νά συνοψισθοίiν εlς τά 

έξής: 
))α. 'Η Μέση Παιδεία ένοποιείται ώς πρός τήν 

βάσιν της, άλλά καί διαφοροποιείται ώς πρός τάς 

εlδικωτέρας κατευθύνσεις εiς τάς όποίας θά στρα

φοίiν ώρισμένα τών γυμνασίων. Αί μέχρι τοίiδε 

lσχύουσαι διακρίσεις, π.χ. ή μεταξύ γυμνασίων καί 

μέσων εμπορικών σχολών, καταργοίiνται. 

))Τό γυμνάσιον, ώς μέση βαθμίς τής γενικής Παι

δείας, θά έχη πάντοτε ώς βάσιν τήν άνθρωπιστικήν 

μόρφωσιν τών νέων, fίτις καί θά εκτείνεται είς δλας 

τάς τάξεις του. Τοιουτοτρόπως καί τό θεσπιζόμενον 

άπολυτήριον τής πρώτης βαθμίδος τοίi γυμνασίου θά 

ίκανοποιή καί αύτό τά αlτήματα τής άνθρωπιστικής 

μορφώσεως, ενώ ταυτοχρόνως θά παρέχεται διά τοίi 

άπολυτηρίου iούτου ή κοινωνικώς άπαραίτητος 

διευκόλυνσις είς τούς διακόπτοντας μετά τήν τρίτη ν 

τάξιν τάς σπουδάς των νά άποκτήσουν προσόντα είτε 

άσκήσεως ώρισμένων επαγγελμάτων, εi'τε έγγραφής 

των εlς τεχνικάς σχολάς. 'Ενώ, δμως, ή βάσις δι' 

δλα τά γυμνάσια θά εlναι ή αύτή, δηλαδή άνθρωπι

στική καί προσανατολισμένη συστηματικώς εlς τήν 

κλασικήν παράδοσιν, πολλά γυμνάσια, προστιθεμέ

νων ώρισμένων μαθημάτων καί συγκεκριμένως δύο 

άνά γυμνάσιον εlδικών καθηγητών, θά διαφοροποιη

θοίiν ώς πρός τήν κατεύθυνσίν των καί θά άποκτή

σουν πρόσθεταν κατεύθυνσιν εi'τε γενικώτερον οίκο
νομική ν, εί'τε εlδικώτερον ναυτική ν, τεχνικήν, άγρο

τικήν if καί ξένων γλωσσών. 'Ο άπόφοιτος οίουδή
ποτε τών γυμνασίων τούτων θά ε{ναι κάτοχος άπολυ

τηρίου καί γνώσεων γενικής Παιδείας. Θά έχη δμως 

επιπροσθέτως, εάν εξέλθη άπό γυμνάσιον π. χ. κατευ

θύνσεως ναυτικής, ώρισμένας ναυτιλιακάς γνώσεις, 

αι' όποία ι θά τόν καταστήσουν άμέσως χρήσιμον εlς 

ώρισμένον κλάδον τής οiκονομίας. 

))β. Παραλλήλως πρός τά γυμνάσια, ι'δρύονται εξ 

μέσαι τεχνικαί σχολαί, αύταί, πλέον, καθαρώς έπαγ

γελματικαί, προβλέπεται δέ ή ϊδρυσις σύν τφ χpόνφ 
καί περισσοτέρων. Αι' σχολαί αύταί, δπως καί αι' λει

τουργοίiσαι fίδη ώς lδιωτικά ι'δρύματα ύπό τήν επο

πτείαν μέχρι τοίiδε τοίi ύπουργείου Βιομηχανίας, θά 

εlναι άσχετοι πρός τήν γενικήν Παιδείαν καί θά κα

ταρτίζουν τεχνίτας πάσης κατηγορίας. 'Ανώτερα τε

χνικά στελέχη θά καταρτίζουν αι' δύο ι'δρυόμεναι έν 

'Αθήναις καί Θεσσαλονίκrι τεχνικαί σχολαί άνωτέ

ρας βαθμίδος, τών όποίων οί μαθηταί θά πρέπει νά 

έχουν τουλάχιστον ενδεικτικόν τής πέμπτης τάξεως 

τοίi γυμνασίου. 'Η ι'εραρχία τών τεχνικών μας άπό 

τών άποφοίτων τών μέσων τεχνικών σχολών μέχρι 

τών πτυχιούχων τών Πολυτεχνείων θά έξασφαλισθή 

άριθμητικώς καί ποιοτικώς κατά τοιοίiτον τρόπον, 

ώστε α ι' άνάγκαι τής άναμορφουμένης κοινωνίας μας 

νά πληρωθοίiν εντός όλίγων έτών πλήρως. 

))Διά τήν μετεκπαίδευσιν τοίi άναγκαίου διδακτι

κοίi προσωπικοίi τών μέσων τεχνικών καί έπαγγελ

ματικών σχολών ίδρύεται έν 'Αθήναις είδική σχολή, 

άντίστοιχος πρός τό Διδασκαλείον Μέσης 'Εκπαι

δεύσεως. 

η. Διά τήν εξασφάλισιν ένιαίας πολιτικής εiς 

τήν άντιμετώπισιν δλων τών μορφών τής Παιδείας 

καί τήν όρθολογικήν σύνδεσίν των πρός τάς άνάγκας . 
τοίi Κράτους καί τής κοινωνίας ένοποιείται ό κε

ντρικός φορεύς τής έκπαιδευτικής πολιτικής. Μέ 

έλαχίστας εξαιρέσεις έπιβαλλομένας ύπό τών πραγ

μάτων (μέ εξαίρεσιν συγκεκριμένως τών δημοσίων 

σχολών έμπορο πλοιάρχων καί μηχανικών τοίi έμπο

ρικοίi ναυτικοίi, φυσικά δέ καί τών σχολών τών ένό

πλων δυνάμεων), δλαι αι' άλλαι σχολαί, α ι' όfrοίαι ύπή
γοντο μέχρι τοίiδε εlς τήν διοίκησιν καί έποπτείαν 

τών ύπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας καί Ναυτι

λίας, θά ύπαχθοίiν τοίi λοιποίi εlς τό ύπουργείον Παι

δείας. Διά νά καταστή δμως τό ύπουργείον τοίiτο 
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πράγματι ι'κανόν νά άναλάβη τήν εύθύvην διά τήν 

έκπαίδευcην σι'ασδήποτε μορφής άναμσρφούται ριζι
κώς. 'Ιδρύονται, συγκεκριμένως, δύο γενικαί διευ

θύνσεις, ι'σότιμοι άπό τής άπόψεως τής μεγάλης 

έθνικής qποστολής των. 'Η μία τούτων θά lχη τήν 

εύθύνην διά τήν γενικήν Παιδείαν καί ή ι'iλλη διά 

τήν Τεχνικήν καί Έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν. 

Πραγματοποιούνται τέλος καί αι' άναγκαίαι μεταβο

λαί εlς τήν σύνθεσιν καί διάρθρωσιν τού Άνωτάτου 

'Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (προστίθενται μέλη εξ 

επιστημόνων τεχνικών), ι'δρύσνται δέ καί Άνώτατον 

Συμβούλιον 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως, ώς 

καί κατά κλάδους επαγγελματικής εκπαιδεύσεως επι

τροπαί, εlς τάς όποίας θά μετέχουν διά νά μεταφέ

ρουν εlς τό ύπουργείον Παιδείας τήν πείραν καί τό 

πνεύμα των, άντιπρόσωποι τών διαφόρων επαγγελ

ματικών τάξεων. 

;;Αύταί ε{ναι αι' γενικαί γραμμαί, αι' όπσίαι διέ

πουν τά κατατεθέντα σχέδια Ν. Δ. 'Αλλά καί πολλών 

ι'iλλων προβλημάτων ή λύσις επιδιώκεται διά τών 

σχεδίων τούτων. Οϋτω π.χ. ένισχύεται διά νέων 

έδρών η εργαστηρίων καί κλινικών ή Άνωτάτη 

'Εκπαίδευσις, ι'δρύεται όδοντιατρικόν τμήμα εlς τό 

Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, όλοκληρσύνται αι' 

πολυτεχνικαί σχολαί τού Πανεπιστημίου τής Β. 

'Ελλάδος, λαμβάνεται μέριμνα οlκονομικής ενισχύ

σεως τού βοηθητικού διδακτικού προσωπικού τών 

άνωτέρω εκπαιδευτικών ι'δρυμάτων, ι'δρύεται άστρο

νομικός σταθμός εlς Πεντέλην, δίδεται εlς τήν 

'Ακαδημίαν 'Αθηνών ή δυνατότης επεκτάσεως τών 

ερευνητικών προσπαθειών της, προστίθενται 1.600 
νέα ι θέσεις διδασκάλων τής Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύ

σεως διά τής ι'δρύσεως καί προαγωγής δημοτικών 

σχολείων, ώς καί 560 θέσεις λειτουργών τής Μέσης 
'Εκπαιδεύσεως πρός επάνδρωσιν είδικώτερον τών 

τεχνικών καί επαγγελματικών σχολών η τών γυμνα

σίων έκείνων τά όποία θά άπαιτήσουν πρόσθεταν εί

δικήν κατεύθυνσιν. 

"Πολλά τών λαμβανομένων γενικών μέτρων, περί 

ών ώμίλησα, θά συμβάλουν άμέσως η εμμέσως καί 

εlς τήν άνακοπήν τού ρεύματος τής άθρόας άναχω

ρήσεως τών νέων εξ 'Ελλάδος πρός φσίτησιν εlς 

σχολάς τού εξωτερικού. Πολλοί τών νέων τούτων, 

άπορροφούντες εν τφ συνόλφ περί τά έπτά έκατ. 

δολλαρίων κατ ' ετσς καί εξαντλούντες οlκονομικώς 

τάς οiκογενείας των, δέν φοιτούν, ώς διεπιστώθη, 

κανονικώς καί δέν αίσθάνονται πάντοτε τήν ύποχρέω

σιν νά τιμήσουν εlς τό εξωτερικόν τό όνομα τής 

'Ελλάδος. 

"'Η Κυβέρνησις ε{χε κρίνει δ τι θά συνέβαλλεν 

εlς τόν περιορισμόν τού άριθμού τών σπουδαζόντων 

εlς τό εξωτερικόν ή καθιέρωσις τού μέτρου τής ι'iνευ 

εξετάσεως εiσόδου, μέρους τουλάχιστον αύτών, είς 

τάς άνωτάτας σχολάς. 'Α ντ' αύτού δμως λαμβάνο-

νται ηδη ι'iλλα μέτρα όδηγούντα άπστελεσματικώτε

ρον εlς τόν σκοπόν αύτόν. 

"'Η Κυβέρνησις άπεφάσισεν ώς πρός τούς ηδη 

φοιτώντας είς τήν άλλοδαπήν: 

))]. Νά παρακολουθούνται ύπό εΙδικών επιθεωρη
τών, συνεπικουρουμένων ύπό τών οΙκείων πρεσβει

ών, ί'να ελέγχωνται ή επίδοσίς των είς τάς σπουδάς 

των καί εν γένει ό τρόπος καθ' δ ν διαβιούν. 

))2. 'Όπως ύποχρεσύνται νά άποστέλλουν τακτι
κώς πιστοποιητικά τών σχολών είς ιΊς φοιτούν καί εκ 

τών όποίων νά πρσκύπτη ή τακτική φοίτησις καί εν

δεχομένως ή έπίδοσις αύτών εlς τάς σπουδάς των. 

"3. ~Α ν διαπιστωθή δ τι σπουδαστής τις δέν φοιτii 
τακτικώς η γενικώς καί άποδεδειγμένως ούδεμίαν 

εχει επίδοσι ν εlς τάς σπουδάς του, τότε δέν θά χορη

γήται τού λοιπού εiς αύτόν συνάλλαγμαδιά τήν εν τfj 

άλλοδαπfj συντήρησίν του, παύει δέ Ισχύουσα καί ή 

άναστολή προσελεύσεως αύτού, εφ' δσον τυγχάνει 

τοιαύτης. 

"Οί μέλλοντες, εξ aλλου, νά μεταβούν εiς τήν άλ

λσδαπήν διά σπουδάς θά ύποβάλλωνται, πρό πάσης 

χορηγήσεως συναλλάγματος η άναστολής προσελεύ

σεως, εiς εξετάσεις, εξ ών θά άποδεικνύεται δτι 

εχσυν επαρκή γνώσιν τής γλώσσης τής χώρας, είς 

τήν όποίαν προτίθενται νά σπουδάσουν. 

"Ή Κυβέρνησις πιστεύει δτι διά τών κατατεθέ

ντων σχεδίων ν. δ., άνταποκρινομένη είς επείγουσαν 

κοινωνικήν άνάγκην, επιχειρεί βήμα ούσιώδες πρός 

εναρμόνισιν τής Παιδείας μέ τάς άπαιτήσεις τής επο

χής μας καί τό γενικώτερσν συμφέρον τού εθνους;;. 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

Σέ έφαρμογή τfjς προβλεπομένης διαδικασίας γιά 

τήν άνάδειξη του δημάρχου άπό τά έκλεγμένα μέλη 

του Δημοτικου Συμβουλίου, έκλέγονται δήμαρχοι, 

στήν 'Αθήνα ό "Αγγ. Τσουκαλάς, στόν Πειρφa ό Π. 

Ντεντιδάκης καί στή Θεσσαλονίκη ό I. Παπαηλιά
κης . 

Στό δήμο 'Αθηναίων, ό Α. Τσουκαλάς ελαβε 

στήν τρίτη ψηφοφορία 10 ψήφους εναντι 9 του Δ. 

Βρανόπουλου, 9 του Π. Κατσώτα καί 2 του Κ. Νικο
λόπουλου . Στό δήμο Πειραιώς ό Παυλος Ντεντιδά

κης ελαβε 16 ψήφους εναντι 15 του Π . Λεούση . 

Μετά τήν όλοκλήρωση τfjς διαδικασίας έκλογfjς 

δημάρχων, ό ύπουργός 'Εσωτερικών Δ. Μακρής 

έπισήμανε δτι άπό τά άποτελέσματα προκύπτει δτι, 

σέ σύνολο 225 δήμων καί 5.769 κοινοτήτων, έπεκρά
τησαν οί συνδυασμοί πού εθεσαν πολιτικό ζήτημα σέ 

14 δήμους καί 16 κοινότητες, μέ συνεργασία, στίς 
περιπτώσεις αότές τών Προοδευτικών, τών Φιλελευ

θέρων καί τfjς ΕΔΑ. 

17-23 IOYNIOY 1959 

Συζητείται καί ψηφίζεται, άπό τήν 'Επιτροπή 
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'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, τό σχέδιο Ν.Δ . «περί 

εισαγωγής εν ·Ελλάδι του διεθνους συστήματος μέ

τρων καί σταθμών», μέ τό όποίο καθιερώνονται τό 

μέτρο ώς μονάδα μετρήσεως aποστάσεων, καί τό κι

λό ώς μονάδα μετρήσεως βάρους. 'Έτσι, υίοθετείται 

καί aπό τήν 'Ελλάδα τό σύστημα πού ισχύει καί 

στήν ΕΟΚ. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

Κατά τή διάρκεια επισκέψεως στήν ' Αθήνα του 

Γιουγκοσλάβου ύπουργου 'Εξωτερικών, Κ. Πόπο

βιτς, aπό τίς 16 εως τίς 18 'Ιουνίου, ύπογράφονται οί 
ακόλουθες διμερείς συμφωνίες: 

I. Περί μεθοριακής επικοινωνίας, πού καθορίζει 
μιά ζώνη πλάτους μέχρι 10 χιλιομέτρων, εκατέρωθεν 
τG:ιν συνόρων, καί δπου επιτρέπεται, μέ κάποιους πε

ριορισμούς, ή ελεύθερη κυκλοφορία τG:ιν κατοίκων, 

ή εισαγωγή όρισμένων ειδών (aξίας μέχρι 12 δολλα
ρίων) γιά προσωπική χρήση, ή πώληση ιδίων προϊό

ντων καί ή άσκηση ιατρικών επαγγελμάτων. Δικαιου

χοι είναι δσοι κατοικουσαν στή μεθοριακή ζώνη μέ

χρι τό 1939. ·Η συμφωνία είναι διετους ισχύος καί ή 
εφαρμογή της επαφίεται στήν παρακολούθηση aπό 

μιά Μικτή 'Επιτροπή. 

2. Περί αμοιβαίων νομικών σχέσεων, πού ρυθμί
ζει τή δικαστική aρωγή μεταξύ τG:ιν δύο χωρών. 

3. Περί επιστημονικής καί μορφωτικής συνεργα
σίας. 

4. Περί αναπτύξεως του τουρισμου, μέ τήν όποία 
δημιουργείται Μικτή 'Επιτροπή γιά νά παρακολου

θήσει τό θέμα. Σύμφωνα μέ σημείωμα του διπλωμάτη 

Δ. Νικολαρείζη, επικεφαλής τής ελληνικής aντι

προσωπείας στίς διμερείς διαπραγματεύσεις, ή ' Αθή

να ενδιαφερόταν γιά τή βελτίωση τG:ιν γιουγκοσλα

βικών τουριστικών διόδων, γεφυρών aπό τήν Κεν

τρική Εόρώπη πρός τήν ·Ελλάδα, καί ιδιαίτερα τής 

όδου Βελιγραδίου - Γευγελής: 

«Τό θέμα ενδιαφέρει πρωτίστως τόν κ. πρόεδρον τfjς 

Κυβερνήσεως, διότι θά εξυπηρετηθfj ή τουριστική ό.ξιο

ποίησις τfjς Μακεδονίας εν συνδυασμφ πρός τό φέρρυ

μπόουτ 'Ηγουμενίτσης καί τόν νέον έλληνικόν αuτοκινη

τόδρομον Κατερίνης- Τεμπών»63. 

5. Περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως καί εκτελέσεως 
τG:ιν δικαστικών aποφάσεων. 

6. Περί aποζημιώσεως τG:ιν εθνικοποιηθέντων aπό 
τή Γιουγκοσλαβία ελληνικών περιουσιακών στοι

χείων, πού καθορίζει τή διαδικασία aποζημιώσεως 

γιά τά ελληνικά συμφέροντα πού είχαν θιγεί aπό τό 

γιουγκοσλαβικό δημόσιο . 'Η συνολική aποζημίωση 

όρίζεται στό ποσό τG:ιν 700.000 δολλαρίων πού θά 
κατέβαλλε ή γειτονική χώρα σέ εξι ετήσιες δόσεις, 

μέσω του διμερους κλήρινγκ. Τό ποσό αότό aποτέ

λεσε τή μέση λύση μεταξύ του ενός εκατ. πού ζητου-

σε ή ελληνική καί τG:ιν 400.000 δολλαρίων πού προσέ
φερε ή γιουγκοσλαβική πλευρά . 

7. Περί οικονομικής συνεργασίας καί τεχνικής 
βοηθείας, πού όρίζει τό καταστατικό τής aντίστοι

χης Μικτής 'Επιτροπής πού είχε συσταθεί τό 1956. 
8. Περί όδικής μεταφοράς επιβατών καί προϊόν

των δι, εμπορικών όχημάτων. 

9. Περί διακανονισμου παλαιών aπαιτήσεων καί 
χρεών, ή όποία συμψηφίζει αμοιβαίες προπολεμικές 

aπαιτήσεις, uψους 300.000 δολλαρίων, καί παρα
πέμπει άλλα ζητήματα στή Μικτή 'Επιτροπή Θεσ

σαλονίκης. 

10. Περί ζητημάτων ύδροοικονομίας, μέ τήν 

όποία συνιστάται σχετική Μικτή 'Επιτροπή καί 

συμφωνείται, κατ' aρχήν, ή διμερής συνεργασία γιά 

τά uδατα του 'Αξιου, πού ενδιέφερε ιδιαίτερα τήν 

ελληνική πλευρά64• 

'Υπογράφηκε, aκόμη, Πρωτόκολλο πού ρύθμιζε 

τή συνεργασία μεταξύ τής ΔΕΗ καί τής γιουγκοσλα

βικής «Juge\)) στόν τομέα του ήλεκτρισμου, ενω εξέ
φραζε επίσης τήν εόχή νά επεκταθεί ή συνεργασία 

αότή καί σέ άλλους τομείς. Τό Πρωτόκολλο αναφερό

ταν καί στίς κτηματικές διαφορές πού αναφύονταν 

μεταξύ ύπηκόων τG:ιν δύο χωρών, οί όποίες ήταν 

aντικείμενο τής Μικτής 'Επιτροπής πού εδρευε στή 

Θεσσαλονίκη, στήν ήδη ύφιστάμενη διμερή συνερ

γασία ώς πρός τήν εiρηνική χρήση τής aτομικής 

ενέργειας, καί σέ ζητήματα πού aφορουσαν τή Μονή 

Χιλανδαρίου στό "Α γιο 'Όρος. 

Στό τελικό κοινό ανακοινωθέν ύπογραμμίστηκε 

δτι οί συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σέ aτμόσφαι

ρα φιλίας καί δτι στηρίχτηκαν στή διαπίστωση δτι ή 

εποικοδομητική συνεργασία -βασισμένη στό σε

βασμό τής ανεξαρτησίας καί στήν aρχή τής μή ανα

μείξεως στίς εκατέρωθεν εσωτερικές ύποθέσεις

ήταν aπαραίτητη γιά τή διασφάλιση τής ειρήνης. 
Μέ τήν ύπογραφή τG:ιν έλληνογιουγκοσλαβικG:ιν 

συμφωνιών όλοκληρώνεται μιά σημαντική φάση τG:ιν 

διμερών σχέσεων τG:ιν δύο χωρών, πού είχε aρχίσει 

μέ τήν επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στό Βελιγράδι 

τό Δεκέμβpιο του 1956. Ή αναζωπύρωση, τήν άνοι
ξη του 1958, τής σοβιετογιουγκοσλαβικής διαμάχης 
καί ή κοινή τους αίσθηση δτι aπειλούνταν aπό τόν 

ανατολικό συνασπισμό, είχε ώθήσει τήν 'Αθήνα καί 

τό Βελιγράδι στή σύσφιξη τG:ιν σχέσεών τους. Οί 

έπαφές τους, ιδίως σέ θέματα aμύνης, είχαν πλέον 

γίνει τόσο στενές, rοστε ή έλληνική πλευρά θεωρου

σε δτι aκόμη καί μιά νέα διμερής αμυντική συμφωνία 

μεταξύ τG:ιν δύο χωρών δέν θά προσέφερε τίποτε πε
ρισσότερο65. 

Στά πλαίσια αότά, καί ενω οί ύψηλου επιπέδου 

επαφές συνεχίζονταν, οί δύο χώρες aποφάσισαν νά 

συνάψουν τή σειρά αότή τG:ιν συμφωνιών, πού έξομά

λυνε πολλές aπό τίς έκκρεμότητες πού ό:πέμεναν στίς 
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'Επίσκεψη τοu Γιουγκοσλάβου ύπουpγοu 'Εξωτερικών στήν 'Αθήνα. 
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διμερείς σχέσεις τους. Οί διαπραγματεύσεις είχαν 

άρχίσει τό Δεκέμβριο 1958 καί είχαν εξελιχθεί ίκα
νοποιητικά. 'Από τό πληθος των σημειωμάτων πού 

συντάχθηκαν τό Φεβρουάριο 1959 καί σχετίζονταν 
μέ τίς διαπραγματεύσεις, άναδύεται ή εντύπωση, κυ

ρίαρχη στήν ελληνική πλευρά, δτι, παρόλο πού οί 

συμφωνίες άφοροuσαν οικονομικά καί τεχνικά θέμα

τα, ή σύναψή τους άποτελοuσε ενέργεια πρωτίστως 

πολιτική. Πράγματι, ή 'Αθήνα άποσκοπουσε νά 

βοηθήσει τόν τίτο νά άποφύγει τόν εναγκαλισμό της 

Μόσχας σέ άντίθετη περίπτωση θά μποροί>σε νά 

δημιουργηθεί ενας ισχυρός βουλ γαρογιουγκοσλαβι

κός άξονας, εξέλιξη πού θά εφερνε σέ εξαιρετικά 

δυσχερη θέση τίς ελληνικές ενοπλες δυν<iμεις στό 

εκτεθειμένο καί στρατηγικά άβαθές σύνορο της Μα

κεδονίας καί της Δυτικης Θράκης. ·Η επιβίωση της 

Γιουγκοσλαβίας, καί μάλιστα ώς χώρας ούδέτερης, 

άποτελοuσε προτεραιότητα της ελληνικης πολιτι

κης, δπως είχε δηλώσει μέ τή χαρακτηριστική λιτό

τητα του λόγου του δ Κ. Καραμανλης κατά τίς συζη

τήσεις της ~ Αγκυρας τό Μάιο. 

Δύο άπό τά πολιτικά θέματα πού άφοροuσαν τή 

Γιουγκοσλαβία ήταν άντικείμενα εξετάσεως άπό τό 

ελληνικό ύπουργείο 'Εξωτερικών. Πρώτον, ό άλβα

νικάς άλυτρωτισμός στό Κοσσυφοπέδιο, δ όποίος 

λάμβανε ενθάρρυνση δχι μόνο άπό τήν 'Αλβανία καί 

τόν άνατολικό συνασπισμό, άλλά καί άπό τήν 

Τουρκία. 'Ήδη, μετά τήν επίλυση του Κυπριακοί>, δ 

Α. Μάτσας σημείωνε δτι επρεπε «νά πείσωμεν τούς 

Τούρκους νά παύσουν ύποστηρίζοντες τήν εν λόγφ 

[τουρκοαλβανική] κίνησιν, ητις άκουσίως ή μή, ενι

σχύει τήν εκ τών κόλπων του Παραπετάσματος 

άσκουμένην επί του Βελιγραδίου πίεσιν»66. 

Τό δεύτερο ζήτημα ήταν, άσφαλώς, τό Μακεδο

νικό. Καί πάλι δ Α. Μάτσας, σέ άλλο σημείωμά του, 

τόνιζε δτι ή πολιτική του Βελιγραδίου καθοριζόταν 

πλέον άπό τήν εναντίον του πίεση πού άσκουσαν ή 

Μόσχα καί ή Σόφια. 'Απειλούμενοι άπό αύτές, οί 

Γιουγκοσλάβοι ήταν ύποχρεωμένοι νά εχουν τίς κα

λύτερες δυνατές σχέσεις μέ τήν · Ελλάδα. 'Αλλά ή 

πολιτική του Βελιγραδίου στό θέμα αύτό «παρουσιά

ζεται μέν τήν σήμερον ώς ενεργώς άντιβουλ γαρική, 

δέν άπώλεσεν δμως, ούδέ δύναται νά άπωλέση , τήν 

θεμελιωδώς άνθελληνικήν ύφήν της». 

'Ακριβώς αuτή ή διαπίστωση επέβαλε στήν ελ

ληνική πλευρά τήν επίδειξη μεγίστης προσοχης στό 

θέμα της γλώσσας τών δελτίων διόδου πού προβλέ

πονταν άπό τή συμφωνία Μεθοριακης ' Επικοινω

νίας. Σύμφωνα μέ σημείωμα του Α . Μάτσα, οί Γιου

γκοσλάβοι είχαν επιμείνει τά δελτία διόδου νά συ

ντάσσονται στήν ελληνική καί τή «μακεδονική» 

γλώσσα· είχαν δηλαδή ρίξει τό βάρος τους «επί θέ
ματος δπερ θά εδει νά θεωρηθεί άπολύτως δευτε

ρεί>ον», κάτι πού άποδείκνυε δτι: 

«ή Κυβέρνησις του Βελιγραδίου δέν περιορίζεται είς 

τούς συγκεκριμένους σκοπούς τοπικής διευκολύνσεως, οϋς 

ζητεί νά έξυπηρετήση μιά τοιαύτη σύμβασις, άλλά άποβλέ

πει είς τήν προώθησιν φιλοδοξιών γενικωτέρου χαρακτή

ρος, ξένων πρός τόν συγκεκριμένον τής συμφωνίας σκοπόν 

καί περικλειουσών άπωτέρους δι' ήμaς κινδύνους. Κατά 

ποίον μέτρον ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις συμμερίζεται 

τάς τοιαύτας έπιδιώξεις ή άπλώς άναγκάζεται νά ύποθάλπη 

ταύτα(; διά λόγους έσωτερικούς ή ι.'iλλους, τοuτο δέν ένδια
φέρει ήμaς. Παραμένει τό γεγονός δτι ή γιουγκοσλαβική 

Κυβέρνησις μετετόπισεν τό θέμα καί άνήγαγεν αύτό είς 

γενικώτερα πλαίσια, σχέσιν εχοντα πρός τό Μακεδονικόν 

ζήτημωμ. 

'Η ελληνική Κυβέρνηση άντιμετώπισε τό θέμα, 

λαμβάνοντας ύπόψη τόσο τή δυσάρεστη αύτή ροπή 

της πολιτικης του Βελιγραδίου, δσο καί τή γενικό

τερη άνάγκη της · Ελλάδος γιά δμαλότητα καί ήρε

μία στά Βαλκάνια. ·Η λύση πού προκρίθηκε Ί'jταν ή 

σύνταξη του γιουγκοσλαβικοί> τύπου δελτίου στήν 

ελληνική ή σέ δποια επίσημη γλώσσα της Γιου

γκοσλαβίας (άφου δέν Ί'jταν δυνατόν νά πεισθεί τό 

Βελιγράδι νά κάμει διακρίσεις μεταξύ των επισήμων 

γλωσσών της χώρας), καί ή σύνταξη του ελληνικοί> 

τύπου δελτίου στήν έλληνική καί μόνη τή σερβο

κροατική . ·Η σημαντικότερη, δμως, διασφάλιση της 

έλληνικης πλευράς άπέρρε άπό τό δτι ή συμφωνία 

εκανε λόγο γιά τίς «έπίσημες γλώσσες» των δύο με

ρών, ετσι ωστε νά μήν ύπάρχει άποδοχή ή άναγνώ

ριση άπό τήν ελληνική πλευρά του ύποτιθέμενου 

μακεδονικοί> χαρακτήρα πού διεκδικουσε γιά τή 

γλώσσα της ή νοτιότερη γιουγκοσλαβική δημοκρα

τία. 

τΗταν, δπωσδήποτε, σαφές, δτι, άκόμη καί τήν 

εποχή αύτή, της στενότερης προσεγγίσεως τών δύο 

Κρατών, πιθανή εμμονή της γιουγκοσλαβικης πλευ

ράς σέ θέσεις πού στρέφονταν ενάντια στήν έλληνι

κή Μακεδονία, θά δδηγοuσε μοιραία σέ διάρρηξη 

του διμεροuς άξονα. Στά πλαίσια αuτά, ή επίδειξη 

μετριοπάθειας άπό τό Βελιγράδι -σέ άντίθεση μέ τίς 
άκραίες άντιλήψεις πού κατά καιρούς εκφράζονταν 

άπό τά Σκόπια- ήταν, άν δχι δ μόνος, πάντως ό πιό 

πρόσφορος δρόμος γιά τή διατήρηση των έλληνο

γιουγκοσλαβικών δεσμών. 

·Η «Καθημερινή» σχολίαζε τή σύναψη τών έλ

ληνογιουγκοσλαβικών συνομιλιών ώς έξης: 

Αί έλληνογιουγκοσλαβικαί συνομιλίαι κατέληξαν, ώς 

γνωστόν, είς συμφωνίας κοινής διά τάς δύο χώρας ώφε

λείας καί τό συνοψίζον τά συζητηθέντα θέματα άνακοινω

θέν όμιλεί περί τής διαθέσεως τών δύο Κυβερνήσεων νά 

προωθήσουν ετι μaλλον τήν συνεργασίαν των έπ ' άγαθφ 

τών λαών των άλλά καί τής γενικωτέρας τάξεως είς τά 

Βαλκάνια. Τό δτι αί άντιλήψεις τών δύο χωρών ένδέχεται 

νά μ ή συμπίπτουν έφ' δλων τών προβλημάτων διεθνοuς 

πολιτικής, οϋτε περίεργον είναι άλλ' οϋτε καί έπικίνδυνον 
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διά τήν τύχη ν τής διμεροuς συνεργασίας των. 'Η Γιου

γκοσλαβία δέν ανήκει εiς τό σύστημα τής ' Ατλαντικής 

Συμμαχίας , δι· οϋς λόγους εκείνη εκτιμii ώς ασυμφόρους 

διά τήν διεθνή της τοποθέτησιν, ενώ ή 'Ελλάς aποτελεί 

ενεργόν μέλος τής συμμαχίας αυτής . Εύλογον είναι νά 

ύπάρχη επί του θέματος διάφορος σκοπιά αντιλήψεων καί 

διαφορά διεθνών ύποχρεώσεων . Τό σπουδαίον δέν είναι 

εάν ύitάρχη διαφορά τοποθετήσεως εναντι τής παγκοσμίου 

ισορροπίας, αλλ. εάν ύπάρχη διαφορά αντικειμενικών 

σκοπών. Τόσον ή Γιουγκοσλαβία δσον καί ή 'Ελλάς ενδι

αφέρονται διά τήν διατήρησιν τής εiρήνης καί εiς παγκό

σμιον κλίμακα καί εiς κλίμακα βαλκανικήν. • Εφ • δσον 
συναντώνται επί του κυρίου τούτου σκοπου, ουδεμία δυσχέ

ρεια ύπάρχει διά τήν καλλιέργειαν τών γειτονικών των σχέ

σεων χάριν τής ευημερίας τών λαών των καί χάριν τής 

σταθεροποιήσεως ένός παράγοντος εiρηνικου αλλά καί εi

ρηνοποιου εiς τήν περιοχήν των . Τό γεγονός δτι τάς συνο

μιλίας τών · Αθηνών επεσφράγισεν ή ύπογραφή σειρiiς 

δλης συμφωνιών ποικιλωτάτου περιεχομένου, αί όποίαι 

εξικνοuνται μέχρι στενοτάτης συνεργασίας τών οικονομι

ών τών δύο χωρών, επιμαρτυρεί τήν θέλησιν τής διευρύν

σεως τών φιλικών των σχέσεων καί τήν πεποίθησιν δτι ύφ • 
οίασδήποτε διεθνείς συνθήκας καί έάν εύρεθοuν οί δύο λα

οί, δέν πρόκειται νά ό.ποστουν μιας ύπό τόσον ευτυχείς 

οiωνούς εγκαινιαζομένης συνεργασίας. 

Καθ' δσον αφορa τάς σχέσεις τής 'Ελλάδος καί τής 

Γιουγκοσλαβίας απέναντι τών aλλων βαλκανικών, θά l']δύ

νατο νά λεχθή δτι τά αiσθήματά των συμπίπτουν . Καί διότι 

ό.κριβώς συμπίπτουν γίνονται συνεχώς -καί δλως προσφά

τως μάλιστα , εξ αφορμής του ταξιδίου του κ . Πόποβιτς εiς 

τάς ·Αθήνας- στόχος τής πλέον ανοήτου καί ανερματί

στου πολεμικής . · Απεδόθησαν εiς τάς δύο Κυβερνήσεις 

προθέσεις επιθετικαί καί άρπακτικαί , τάς όποίας οϋτε εί

χον, οϋτε &χουν. Βαθεία επιθυμία των είναι νά ζήσουν εiς 

τόν βαλκανικόν χώρον εν εiρήντι καί εν ηρεμί~, θά l'jμπο 

ροuσε μάλιστα νά προστεθή καί εν συνεργασί~ μετά τών 

γειτόνων των, εάν καί εκ μέρους τών aλλων εξεδηλοuντο αί 

αυταί προθέσεις. Μέχρι τής στιγμής, δμως, ό.κούονται μό

νον λόγοι, πού μένουν μέτεωροι καί δέν επικουροuνται από 

τάς πράξεις. 'Η Βουλγαρία καί ή ·Αλβανία , αϊφνης , δια

δηλοuν δτι ποθοuν τήν εiλικρινή συνεργασίαν των μετά 

τής' Ελλάδος καί αποφεύγουν εν τούτοις νά εκπληρώσουν 

τάς έκ τών συνθηκών ύποχρεώσεις των, καθ ' ijν ά\ραν μά

λιστα εiς τήν κατά τόν πόλεμον κακοποιόν δρiiσιν των 

εναντίον τής 'Ελλάδος οφείλονται αί μεγαλύτεραι δυστυ

χίαι τής χώρας αυτής. 

· Εν πάστι περιπτώσει, δ έλληνογιουγκοσλαβικός δε

σμός είναι αδύνατον νά μή εμπνεύση σώφρονας σκέψεις 

καί εiς τάς γείτονας. Έάν λείψη τό πνεuμα τής καχυπο

ψίaς καί ό πειρασμός τής εμμέσου, &στω, έπεμβάσεως εiς 
τά εσωτερικά τών aλλων, πειρασμός ό όποίος διεγείρεται 

από τήν επεκτατικήν φύσιν του πολιτικοί) καθεστώτος τών 

εν εξαρτήσει βαλκανικών, καί εάν τεθή ώς αρχή δτι απο-

. κατάστασις κανονικών σχέσεων γειτονίας &χει ώς θεμέ
λιον τήν έκπλήρωσιν τών διεθνών άνειλημμένων ύποχρε

ώσεων, θά είναι ϊσως εiς τό μέλλον δυνατή κάποια μορφή 

διαβαλκανικής συνεργασίας αν μ ή δι. aλλο τι, τουλάχι

στον διά τήν έξασφάλισιν εiς τούς λαούς τής περιοχής 

αυτής μιίiς ζωής ε{ρήνης καί τάξεως6Χ . 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

Μέ άφορμή τή συνέχιση τών συζητήσεων γιά τό 

ζήτημα τής εγκαταστάσεως, στήν 'Ελλάδα, άμερι

κανικών πυραύλων μέσου βεληνεκοuς, ό Κ. Καρα

μανλής κάμει τήν άκόλουθή δήλωση: 

«Αυποvμαι, διότι εξακολουθεί ό άδικαιολόyητος 

ώς καί εσκεμμένος θόρυβος περί τό θέμα εγκαταστά

σεως πυραύλων μέσου βεληνεκούς. 'Εδηλώθη κατ' . 

επανάληψιν καί δηλούται διά τελευταία ν φοράν δτι ή 

Κυβέρνησις δέν aπεφάσισε τήν εyκατάστασιν τοιού

των βάσεων εν 'Ελλάδι. 

)) 'Εκείνο, πάντως, τό δ ποίον άπεφασίσθη ε{ ναι νά 
μή δεχθή εν προκειμένφ δεσμεύσεις άποκλειούσας 

τήν εlς τό μέλλον εyκατάστασιν αύτών. Τοvτο θ' 

άπετέλει εθνικώς άσύνετον ενέρyειαν. 

)) Ή Κυβέρνησις, εκτιμώσα τάς άνάyκας τής 

aσφαλείας τής χώρας καί παρακολουθούσα τήν διε

θνή εξέλιξιν, θά λάβη εν καιρφ τάς aποφάσεις της. 

Διά δέ τήν περίπτωσιν τής aποδοχής, προτίθεται νά 

ενημερώση εγκαίρως τήν 'Εθνική ν Ά ντιπροσω

πείαν καί νά άκολουθήση τήν "εκ του περιεχομένου 
τών συμφωνιών επιβαλλομένην διαδικασίαν)). 

Εύθύς άμέσως, ό Γ. Παπανδρέου, ό Σ. Βενιζέλος 

καί ό άρχηγός τών Προοδευτικών Σ. Μαρκεζίνης, 

μετά άπό συνεργασία τους, ~ξέδωσαν άνακοίνωση, 

όπου ύπογράμμιζαν τήν ίδιαίτερη ίκανοποίηση πού 

τούς προξένησε ή διαβεβαίωση του πρωθυπουργοί) 

ότι, στήν περίπτωση πού ή Κυβέρνηση άποφάσιζε 

τήν εγκατάσταση τέτοιων πυραύλων στή χώρα, θά 

ενημέρωνε εγκαιρα τή Βουλή. Στή συνέχεια, παρα

ττ)ροuσαν ότι ή δήλωση του Κ . Καραμανλή δέν μνη
μόνευε τήv άμερικανική στρατηγική άεροπορία · άλ

λά πίστευαν ότι ή παράλειψη όφειλόταν στό γεγονός 

ότι δέν ύπήρχε θέμα δημιουργίας τέτοιων άεροπορι

κών εγκαταστάσεων στή χώρα, άφοu μάλιστα ό Ε. 

'Αβέρωφ είχε διαβεβαιώσει τή Βουλή ότι ή 'Ελλάδα 

δέν θά γινόταν, οϋτε κατά τρόπο εμμεσο , βάση αύτου 

του κλάδου τώv ενόπλων δυνάμεων τών ΗΠΑ. 
Σέ δηλώσεις του, ό Γ. Παπανδρέου τόνισε ότι ή 

πλήρης άμυντική επάρκεια του ελεύθερου κόσμου 

όχι μόνον δέν όδηγοuσε στόν πόλεμο, άλλά, άντίθε

τα, ήταν ή όδός πού επρεπε νά άκολουθήσει καί ή 

'Ελλάδα ώς εiρηνόφιλη χώρα . 'Υποστήριξε, άκόμη, 

ότι στό άντίθετο άποτέλεσμα θά όδηγοuσε ή άποδο

χή τής πρόσφατης προτάσεως του άνατολικοu συνα

σπισμοί) γιά άπύραυλη ζώνη, ή όποία, ενω παρείχε 

τήν εντύπωση τής iσότητας καί τής άμοιβαιότητας, 

περιείχε δόλο, πού εντοπιζόταν στό γεγονός ότι, εvω 

ή Σοβιετική 'Ένωση διέθετε τό διηπειρωτικό βλήμα 

καί μποροuσε επομένως άπό τά εδάφη της νά πλήξει 

τήν 'Αμερική , οί ΗΠΑ, άντίθετα, διέθεταν βλήματα 

μέσου βεληνεκοuς, πού επρεπε νά εγκατασταθοuν 
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κοντά στή Σοβιετική 'Ένωση γιά νά παρέχουν aξιό

πιστη aποτροπή. "Αν οί χώρες του ΝΑΤΟ ciρνου

νταν τά βλήματα αυτά, ή Μόσχα θά ciποκτουσε ύπε

ροπλία, ή όποία ήταν πολύ πιθανότερο νά όδηγήσει 

στόν πόλεμο, παρά στήν εiρήνη. Γι' αυτό, κατέληξε 

ό Γ. Παπανδρέου, θέση τής 'Ελλάδος όφειλε νά εί

ναι ή καταρχήν αποδοχή κάθε μέσου άμυνας . 

τέλος, ό πρόεδρος τής ΔΕ, Η. Τσιριμώκος, ύπο

στήριξε δτι ή Κυβέρνηση aπέρριπτε τήν ίδέα τής 

aπύραυλης Βαλκανικής, επειδή σκόπευε νά δεχτεί 

τήν εγκατάσταση αμερικανών πυραύλων μέσου βε

ληνεκους καί διατύπωσε τή γνώμη δτι δ έλληνικός 

λαός, μετά ciπό κατάλληλη διαφώτιση καί κινητο

ποίηση, όφειλε νά ασκήσει τή «διαιτησία» του. «'ο 

ciγώνας κατά τών βάσεων», κατέληξε ό Η. Τσιριμώ

κος, «συναρτaται μέ τόν ciγώνα ύπέρ τής Δημοκρα

τίας». 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

Συνέρχεται, υπο τήν προεδρία του πρωθυπουρ

γου, ή εξ ύπουργών οίκονομική επιτροπή καί καθο

ρίζει τίς τιμές συγκεντρώσεως σίτου καί τά σχετικά 

μέτρα τής κυβερνητικής πολιτικής. 

'Από τούς διαθέσιμους 1.800.000 τόνους, ciφαι
ρουνται 1.000.000 τόνοι, οί όποίοι θά χρησιμοποιη
θουν ciπό τούς παραγωγούς γιά τή σπορά καί τόν 

άρτο τους . Θά συγκεντρωθουν ciπό τήν ΚΥ ΔΕΠ 

400.000 τόνοι, ενω τούς ύπόλοιπους 400.000 θά εξα
γοράσει ή Κυβέρνηση μέσω τών γεωργικών συνεται

ρισμών μέ τιμές 3,34 ως 4,48 δρχ. τήν όκa. Προκειμέ
νου νά καλυφθεί μέρος τής σχετικής δαπάνης, απο

φασίζεται ή αύξηση τής τιμής του άρτου ciπό 15 ως 
20 λεπτά. 

25-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

Ό γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Πώλ-' Ανρύ 

Σπάακ, πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στήν 'Α

θήνα. 

' Ο Π. - Α. Σπάακ επισκέφθηκε τήν έλληνική 

πρωτεύουσα, aνταποκρινόμενος σέ σχετική πρό

σκληση του Κ. Καραμανλή. Σέ επιστολή του, μέ 

ήμερομηνία 8 'Ιουνίου, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός 
είχε γράψει στό Βέλγο πολιτικό: , 

« 'Αφ' ής dνεχωρήσατε έξ 'Αθηνών, έτέθησαν, 
κατά τρόπον όξύτερον, έν όψει μάλιστα τής λήψεως 

aποφάσεών τινων σχετιζομένων μέ τήν όργάνωσιν 

τής dμύνης τής χώρας, ώρισμένα οiκονομικής dλλά 

καί πολιτικής φύσεως θέματα, ή έπίλυσις τών όποίων 

δέν είναι δυνατή aνευ μιaς aπ ' εύθείας έπαφής πρός 

τούς παράγοντας, οί όποίο ι θά είναι οί φυσικοί εiση

γηταί τούτων έν Ούασιγκτώνι. 

)) 'Ά ν καί γνωρίζω τόν φόρτον τών σημερινών 

aσχολιών σας, στηριζόμενος εiς τή dγάπην σας διά 

τήν 'Ελλάδα, τήν προσωπικήν πρός μέ φιλίαν σας, 

dλλά καί εiς τήν πλήρη γνώσιν τών προβλημάτων τά 

όποία μaς aπασχολούν, έπιθυμώ νά σaς έρωτήσω aν 

θά σaς ήτο δυνατόν νά έλθετε δι , ολίγας όiρας έν 
'Ελλάδι, ί'να σaς ανακοινώσω ώρισμένας σκέψεις 

μου καί προτάσεις σχετικάς πρός τά aνωτέρω θέμα-

τα, τά όποία κατ' έξοχή ν έπηρεάζουν τήν λήψιν ση

μαντικών διά τήν χώραν μου dποφάσεων))69• 

Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα, ό γενικός 

γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε τήν ευκαιρία νά aνταλ

λάξει ciπόψεις μέ τόν πρωθυπουργό, μέ μέλη τής Κυ

βερνήσεως καί μέ άνώτατους ύπηρεσιακούς παρά

γοντες. Στή διάρκεια τών συνομιλιών του μέ τόν Κ. 

Καραμανλή καθώς καί συσκέψεων στό ύπουργείο 

'Εξωτερικών μέ τόν Ε. 'Αβέρωφ καί τήν άνώτατη 

διπλωματική ήγεσία, ενημερώθηκε γιά τίς άπόψεις 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως πάνω στά θέματα, τόσο 

τής πολιτικής, δσο καί τής οίκονομικής συνεργασίας 

τών χωρών του ΝΑ ΤΟ, ή όποία θά επρεπε νά άπα

τρέψει τίς προστριβές καί τούς άνταγωνισμούς τών 

χωρών τής συμμαχίας, καί νά συμβάλει στήν άνά

πτυξη τών λιγότερο προηγμένων μελών της. 

τέλος, σέ συνέντευξή του πρός τούς δημοσιογρά

φους, ό Π. - Α. Σπάακ τόνισε δτι ή 'Ελλάδα ήταν 

έλεύθερη νά αποφασίσει γιά τό θέμα των πυραύλων 

μέσου βεληνεκους. 'Ακόμη, άναφερόμενος στίς 

πρόσφατες προτάσεις του άνατολικου συνασπισμου 

γιά τή δημιουργία aποπυρηνικοποιημένων ζωνών, ό 

γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε δτι ό 

μονομερής στρατιωτικός άφοπλισμός μιας μόνο 

γεωγραφικής περιοχής θά όδηγουσε στήν πολιτική 

της ουδετεροποίηση, ενώ ή άμυνα στά πλαίσια του 

ΝΑΤΟ -καί οί ύποχρεώσεις τών χωρών-μελών- δέν 

μπορουσε παρά νά είναι ύπόθεση συλλογική, εξ 

όρισμου aσύμβατη μέ άνάλογες επιμέρους τοπικές 

συμφωνίες. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή του άντιπροέδρου, Π. Κανελλοπού

λου, τών ύπουργών Συντονισμου, Οίκονομικών, 

'Εμπορίου, Βιομηχανίας, τών διοικητών καί ύπο

διοικητών των Τραπεζών · Ελλάδος καί 'Εθνικής καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Στή σύσκεψη aποφασίστηκε ή μείωση, ciπό lης 

'Οκτωβρίου, των επιτοκίων καταθέσεων κατά μιά 

μονάδα καί τών επιτοκίων χορηγήσεων κατά ποσο

στό πού θά καθοριζόταν άπό τή Νομισματική 'Επι

τροπή. Σέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, τονιζό

ταν δτι δ τιμάριθμος εμενε σταθερός μέ τάσεις πτω

τικές, δτι ή γεωργική καί, ίδίως, ή βιομηχανική πα

ραγωγή εμφανιζόταν αυξημένη, δτι τά ijδη ίκανο-
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ποιητικά συναλλαγματικά aποθέματα τfjς χώρας ση

μείωναν καί πάλι σημαντική βελτίωση καί δτι, ταυτό

χρονα, αυξάνονταν καί οί τραπεζικές καταθέσεις, γε

γονός πού aποδείκνυε τήν εμπιστοσύνη του κοινοί> 

στό εθνικό νόμισμα. 'Έτσι, συνέχιζε ή ανακοίνωση, 

ή μείωση τών επιτοκίων ήταν επιβεβλημένη, ωστε νά 

τονωθεί &κόμη περισσότερο ή παραγωγή καί νά 

διευκολυνθοί>ν οί εξαγωγές. 

29 IOYNIOY 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος aπό τόν Ι. 

Ζαχαράκη, πραγματοποιεί επίσκεψη iδιωτικfjς φύ

σεως στή Ζυρίχη. 

30 IOYNIOY 1959 

'Ο Ν. Μομφεράτος συντάσσει εκθεση πού αναφέ

ρεται στήν ϊδρυση σειρaς βασικών βιομηχανιών: 

«1. Βιομηχανία παραγωγής σιδήρου καί χάλυβος έξ έγχω
ρείων σιδηρομεταλλευμάτων 

» I. Σήμερον λειτουργοi.\ν δύο βιομηχανίαι παράγουσα ι 
χάλυβα έκτης άνατήξεως παλαιοσιδήρων, μέ έτησίαν πα

ραγωγήν 80-85.000 τόνων χάλυβος εiς ράβδους κυκλικής 
διατομης. 

»2. 'Η μία τών έν λόγφ βιομηχανιών διαθέτει, πλήν της 
συνήθους καμίνου, καί τρείς ήλεκτρικάς μή λειτουργούσας 

δμως λόγφ ύψηλής τιμής ήλεκτρικοi.\ ρεύματος. 

»3. 'Εκτός τών άνωτέρω λειτουργεί καί τρίτον έργοστά
σιον, τό όποίον παράγει έτησίως 15.000 τόνους χαλυβδο
φύλλων δι, έξελέξεως εισαγομένης πρώτης ϋλης. 

»4. 'Η εiσαγωγή χυτοσιδήρου καί έλατου χάλυβος 

aνήλθε τό 1958 εiς 260.000 τόνους συνολικής άξίας 35 
έκατ . δολλαρίων, έκ τών όποίων 40.000 τόνοι έχρησιμο
ποιήθησαν ώς πρώτη ϋλη τών ύφισταμένων χαλυβουργεί

ων. "Αρα έκ τής εiσαγωγής διά τήν κατανάλωσιν διετέθη" 

σαν 220.000 τόνοι, πλέον 100.000 οί έγχωρίως παραγόμε
νοι, εχομεν συνολικήν κατανάλωσιν 320.000 τόνους περί
που ετησίως. 

»5. Πρό ετους ύπεβλήθη ύπό τοi.\ όμίλου Νιάρχου πρό
τασις διά τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας παραγωγfjς 300.000 
τόνων χάλυβος έκ τής κατεργασίας έγχωρίων σιδηρομε

ταλλευμάτων. Αί λεπτομέρειαι τής προτάσεως δέν έγνώ

σθησαν. Αϋτη δμως παρουσίαζε όρισμένας άδυναμίας, 

Ί'jτοι: α) προέβλεπε τήν παραγωγήν 50.000 τόνων έλασμά
των ναυπηγίας, τό όποίον έθεωρήθη ό.δύνατον, δεδομένου 

δτι τό μικροτέρας δυναμικότητος συγκρότημα είναι 150-
200.000 τόνους, καί β) προέβλεπε καί τήν παραγωγήν σι
δηρών ράβδων κυκλικής διατομής, δπερ σημαίνει δτι θά 

έδημιουργείτο όξύς άνταγωνισμός μέ τάς ύφισταμένας 

βιομηχανίας. 

>>6. 'Εν δψει τώ,ν aνωτέρω εχει άποφασισθή δπως κα

ταρτισθή μελέτη μέσφ τής γερμανικής τεχνικής βοηθείας. 

Κατά μίαν πρώτην προσέγγισιν ύπολογίζεται δτι έκ τής 

μελέτης θά προκύψουν τά κάτωθι δεδομένα διά τήν νέαν 

βιομηχανίαν. 

>>α . Μέθοδος άναγωγής: Δι' ήλεκτρικών καμίνων, δπου 

θά χρησιμοποιήται ένδεχομένως καί λιγνίτης. 

»β. Παραγωγή: \0.000 τόνοι χυτοσιδήρου καί 150.000 
τόνοι ήμικατεργαμέναι μορφαί (Billets καί S\eet Bars διά 
τάς ύφισταμένας βιομηχανίας), έτησίως. 

»γ. Κόστος: 40.000.000 δολλάρια. 
»δ. 'Αξία έτησίας παραγωγής: 12.000.000 δολλάρια. 
»ε. 'Εξοικονόμησις συναλλάγματος έτησίως: 12.000.000 

δολλάρια. 

»στ. 'Αριθμός άπασχοληθησομένων: 1.000 dτομα. 

»II. Βιομηχανία σιδηροκραμμάτων 
»1. Πρόκειται κυρίως διά παραγωγήν σιδηροχρωμίου 

καί σιδηρομαγγανίου, άτινα άποτελοi.\ν ένδιάμεσον πρώ

την ϋλην διά μεταλλουργικάς βιομηχανίας. 

»2. 'Η έγχωρία κατανάλωσις πολύ μικρά είς τρόπον 
rοστε ή παραγωγή θά πρέπει έξ όλοκλήρου σχεδόν νά έξά

γεται. 

»3. Διά τήν ϊδρυσιν τών ώς dνω βιομηχανι&ν άπαιτείται 
έκτεταμένη μεταλλευτική ερευνα πρός διαπίστωσιν άποθε

μάτων έπαρκών διά 20 εως 25 ετη. 
»4. Αί μονάδες συνήθως είναι μικρiiς δυναμικότητος 

10-20.000 τόνων έτησίως. Ή παραγωγή πραγματοποιείται 
έντός ήλεκτροκαμίνων καί άπαιτοi.\νται μεγάλαι ποσότητες 

ήλεκτρικοi.\ ρεύματος. Βασική προϋπόθεσις ή παραγωγή 

άρίστης ποιότΊ,τος καί ή άρτία οργάνωσις διαθέσεως τοi.\ 
προϊόντος είς τήν διεθνή άγοράν. 

»5. Προβλέπεται μελέτη μέσφ της γερμανικής τεχνικής 
βοηθείιiς. Κατά μίαν πρώτην προσέγγισιν, τά δεδομένα 
εχουν ώς κάτωθι: 

»Α. Σιδηροχρώμιον 

»α. Παραγωγή: 10.000 τόνοι έτησίως. 
»β. Κόστος (περιλαμβανομένης καί της άναπτύξεως 

μεταλλείων): 5.000.000 δολλάρια. 
»γ. 'Αξία παραγωγής: 5.000.000 δολλάρια. 
»Β. Σιδηρομαγγάνιον 

»α. Παραγωγή: 10.000.000 τόνοι έτησίως. 
»β. Κόστος: 5.000.000 δολλάρια. 
»γ. 'Αξία παραγωγής: 2.500.000 δολλάρια. 

»III. Βιομηχανίας Σόδας 
»1. Ή άνθρακική καί καυστική σόδα, άποτελεί βασι

κήν ϋλην τών περισσοτέρων χημικών βιομηχανιών. Πρώ

την ϋλην διά τήν παραγωγήν σόδας aποτελεί τό άλας τό 

δποίον καί άφθονεί είς τήν 'Ελλάδα. 

»2. 'Η σημερινή κατανάλωσις σόδας φθάνει τούς 

20.000 τόνους έτησίως (12.000 aνθρακική καί 8.000 καυ
στική) καί ή δαπάνη είσαγωγης άνέρχεται είς 1.300.000 
δολλάρια. 

»3. 'Η κατανάλωσις θά διπλασιασθη δταν ίδρυθοi.\ν αί 
βιομηχανίαι κυτταρίνης καί άλουμίνας. 

»4. Προβλέπεται ή κατάρτισις μελέτης μέσφ τής γερ
μανικής τεχνικής βοηθείας . Κατά μίαν πρώτην προσέγγι

σιν, τά δεδομένα εχουν ώς κάτωθι: 

»α. Παραγωγή: 30-40.000 τόνοι έτησίως. 
»β. Κόστος (όμοi.\ μέ άλυκάς): 5.000.000 δολλάρια . 

»γ. 'Εξοικονόμησις συναλλάγματος: 2.000.000 δολλά
ρια έτησίως. 

»δ. 'Αριθμός άπασχοληθησομένων: 220 (120 έργοστά
σιον σόδας καί 100 άλυκάς). 
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»IV. Βιομηχανία κυτταρίνης 
» I. 'Η παραγωγή χάρτου εν ' Ελλάδι ηύξήθη ούσιωδώς . 

'Από 18.000 περίπου τόνους, δπου ανήρχετο προπολεμικώς 
εφθασε τούς 55.000 τόνους. 

»2/ 'Η εiσαγωγή χαρτομάζης (κυτταρίνης) ανέρχεται 
σήμερον εΙς 8.600 τόνους, aξίας 16.000 δολλαρίων. 

»3. Μελέτη ν δι' ϊδρυσιν εργοστασίου προβλέπεται μέ
σω τής γερμανικής τεχνικής βοηθείας . Κατά μίαν πρώτην 

πρqσέγγισιν τά δεδομένα εχουν ώς κάτωθι : 

»α. Παραγωγή: .10-15.000 τόνοι ετησίως. 

»β . Κόστος: 2-3.000.000 δολλάρια . 

»γ. 'Αξία παραγωγής: 1,5-2.000.000 δολλάρια. 
»δ. 'Αριθμός ιiπασχοληθησομένων: 500 liτομα. 
»4. 'Εν συνδυασμφ μελετάται καί ή παραγωγή ίνοσανί

δων. 

>>V. Βιομηχανία ύπερφωσφορικών λιπασμάτων 
>>1. Ή παρά τφ ύπουργείφ Συντονισμοί> 'Επιτροπή 

Πρωτογενοϋς Παραγωγής κατέληξε εiς τό συμπέρασμα δτι 

επιβάλλεται ή ϊδρυσις νέας μονάδος πλήν τής εν Πειραιεί 

λειτουργούσης, εiς Μακεδονίαν. 

>>2. Τά σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται ώς κάτωθι : 

»α. Παραγωγή: 50.000 τόνοι ετησίως πεντοξειδίου τοϋ 
φωσφόρου . 

»β. Κόστος : 7.000.000 δολλάρια. 
»γ . 'Αξία παραγωγής : 7.000.000 δολλάρια. 
»δ. 'Αριθμός ιiπασχοληθησομένων: 500 liτομα. 

»VI. Βιομηχανία 'Αλουμίνας καί 'Αλουμινίου 
» I . Πρόκειται περί τής δαπανηροτέρας βιομηχανίας 

aπό πλευρaς επενδυομένων κεφαλαίων. Χαρακτηριστικώς 

αναφέρεται δτι ανά τόνον ετησίας παραγωγής aπαιτείται 

επένδυσις εΙς παγίας εγκαταστάσεις τής τάξεως τών 1.500 
δολλαρίων, δίχως νά περιλαμβάνεται ή δαπάνη τοϋ ιiριθ

μοϋ παραγωγής ήλεκτρικής ενεργείας . 

»2. Οϋτω διά μονάδα 50.000 τόνων αλουμινίου ετησίως, 
ή δποία συνήθως αναφέρεται διά τήν 'Ελλάδα, τό κόστος 

κατασκευής θά ιiνέλθη περίπου εiς 75.000.000 δολλάρια. 
Έξ liλλου διά τήν λειτουργίαν τής εν λόγφ βιομηχανίας 

θά απαιτηθή ή διάθεσις ήλεκτρικής ενεργείας 1.000.000.000 
ώριαίων χιλιοβάτ, δσα δηλαδή παράγει ή ΔΕΗ σήμερον, 

ητοι πρόσθετος επενδυσις τής τάξεως τών 25-50.000.000 
δολλαρίων (ιiναλόγως τοϋ κατά πόσον δ σταθμός παραγω

γής ήλεκτρικής ενεργείας θά είναι θερμοηλεκτρικός η 

ύδροηλεκτρικός), ιiλλά καί τό κόστος τής ενεργεία'ς πρέπει 

νά είναι πολύ χαμηλόν. 

»3. Τά συναλλαγματικά όφέλη εκ τής ίδρύσεως τής ώς 
liνω μονάδος θά είναι τής τάξεως τών 25.000.000 δολλαρί
ων περίπου ετησίως. 

»4. Εiδικά προβλήματα: 
»α. 'Ηλεκτρική ενέργεια . 'Απαιτείται μεγάλη ποσότης 

καί εΙς πολύ χαμηλόν κόστος . Διεθνώς ή βιομηχαyία 

αλουμινίου χρησιμοποιεί ενέργειαν εiς τήν τιμήν κυρίως 

τών 6-15 λεπτών κατά ώριαίον χιλιοβάτ ( liνω τών 15 λε
πτών η κάτω τών 6 λεπτών aποτελεί εξαίρεσιν). 'Η ΔΕΗ 
κατά τό 1957 ήδύνατο νά προσφέρη ώς χαμηλοτέραν τιμήν 
τήν τών 12-13,5 λεπτών καί τοϋτο μετά τήν κατασκευήν 
τών νέων ενεργειακών εργων. Χαρακτηριστικώς αναφέρε

ται δτι σήμερον ή χαμηλοτέρα τιμή διαθέσεως τής ΔΕΗ 

είναι ή τών 27 λεπτών κατά ώριαίον χιλιοβάτ εiς τήν Με
ταλλουργίαν Λαρύμνης. 'Επομένως σήμερον δ παράγων 

τής ήλεκτρικής ενεργείας δέν είναι εύνοϊκός . Μετά τήν 

άξιοποίησιν τοϋ 'Αχελώου πιθανώς ναί, καί άργότερον διά 

τής πυρηνικής ενεργείας. 

»β. Βωξίτης . 'Αποτελεί βασικήν πρώτην ϋλην. 'Υπάρ

χουν δύο είδών βωξίται. Οί τριϋδρικοί καί οί μονοϋδρικοί. 

Εiς 'Αμερικήν καί Καναδaν χρησιμοποιοϋνται τριϋδρικοί 

βωξίται . Εiς τήν Εύρώπην άπαντiiται κυρίως δ μονοϋδρι

κός διακρινόμενος εiς διαλυτόν καί ιiδιάλυτον τύπον. Είς 

τήν 'Ελλάδα τό 10%-20% τών βωξιτών είναι μονοϋδρικοϋ 
τύπου καί διαλυτός, σημειώνεται δμως δτι καί δ άδιάλυτος 

καθίσταται δι' επεξεργασίας διαλυτός liνευ τεχνικής δυ

σκολίας, πλήν δμως προκύπτει έπιβάρυνσις τοϋ κόστους . 

Είς τήν 'Ελλάδα εκ τών 800.000 περίπου τόνων βωξίτου , οί 

δποίοι εξορύσσονται ετησίως, οί 250-300.000 είναι διαλυ
τοί> τύπου καί εξάγονται εiς Γερμανίαν, ένώ 450.000 περί
που τόνοι ιiδιαλύτου τύπου καί μάλιστα liνευ διαλογής εξά

γονται εiς Ρωσίαν. 'Η ποιότης τών έλληνικών βωξιτών δέν 

έθεωρήθη ώς ή πρέπουσα ύπό 'Αμερικανών καί Καναδών 

επιχειρηματιών, οί δποίοι επεσκέφθησαν τήν χώραν μας . 

»γ. Διάθεσις προϊόντος . 'Η εσωτερική κατανάλωσις 

άλουμινίου άνέρχεται ετησίως εiς 2.000 τόνους, προβλέπε
ται δέ δτι θά διπλασιασθή έντός διετίας καί θά φθάση τούς 

4.000 τόνους. 'Έναντι τών 50.000 παραγωγής, εχομεν μία 
σημαντικήν ποσότητα τής δποίας πρέπει νά εξασφαλισθή 

ή διάθεσις είς τήν διεθνή άγοράν διά συμπράξεως μέ ξέ

νους επιχειρηματίας . 

»δ. Δυναμικότης. Είς ΗΠΑ ή τάσις είναι δπως αί ίδρυό

μεναι μονάδες είναι δυναμικότητος παραγωγής 250.000 τό
νων άλουμινίου (η 500.000 τόνων ιiλουμίνας). Εiς τήν Εύ
ρώπην ύπάρχουν καί μονάδες παραγωγής 100.000 τόνων 
άλουμινίου (η 200.000 τόνων άλουμίνας) καί είναι ή μικρο
τέρα δυνατή μονάς, δεδομένου δτι μικροτέρα, κατά τήν 

liποψιν Γερμανών επιχειρηματιών, θά είναι aντιοικονομι

κή. Είς τήν 'Ελλάδα συνήθως συζητείται δπως ίδρυθή μο

νάς παραγωγής 50.000 τόνων άλουμινίου έτησίως η 100.000 
τόνων άλουμίνας. Διπλασιαζομένη θά άπαιτήση τεραστίας 

προσότητας ενεργείας. ·Ως ενδιάμεσος λύσις προτείνεται 

ή δημιουργία μεγάλης μονάδος ιiλουμίνας καί ή εξαγωγή 

τοϋ προϊόντος εiς άλουμίνα, μικρά δέ ποσότης νά παρακρα

τήται πρός παραγωγήν καί άλουμινίου . 

»VII. 'Επέκτασις Λιγνιτωρυχείου Πτολεμα.ίδος 

»Διά τοϋ εργου τούτου επιδιώκεται ή άπό τοϋ ετους 

1962επαύξησις τής παραγωγής λιγνίτου άπό 2 έκατ. είς 4,5 
έκατ. τόνων ετησίως πρός κάλυψιν δημιουργημένων νέων 

άναγκών εκ τής ίδρύσεως τοϋ δευτέρου έργοστασίου τής 

ΔΕΗ καί τοϋ εργοστασίου άζωτούχων λιπασμάτων. 

»'Η συνολική δαπάνη διά τήν επέκτασιν ταύτην ύπο

λογίζεται ν' άνέλθη είς 7,5 έκατ. δολλάρια, εξ ών τά 6 
έκατ. είς ξένον συνάλλαγμα διά τήν προμήθειαν εξοπλι

σμοί> . 

»'Η σχετική μελέτη θά γίνη διά τών παρεχομένων κε

φαλαίων τής γερμανικής τεχνικής βοηθείας . 

»VIII. 'Ανάπτυξις Λιγνιτωρυχείου Μεγαλοπόλεως 
»Πρωτοβουλία τής ΔΕΗ, τό 'Ινστιτοϋτον Γεωλογίας 

προέβη είς τήv προκαταρκτικήν διερεύνησιν τής λιγνιτο-
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φόρου περιοχής ενθα, κατόπιν εκτελέσεως 38 γεωτρήσεων, 
διεπιστώθησαν περίπου 200 έκατ. τόνων λιγνίτου χαμηλής 
μέν ποιότητος, άλλά προσφερομένου δι' έκμετάλλευσιν 

δι, άποκαλύψεως πρός έξασφάλισιν εuθηνου καυσίμου κα

ταλλήλου διά τήν λειτουργίαν άτμοηλεκτρικου σταθμου 

τής ΔΕΗ. 

»·Η προκρινομένη μονάς τής ΔΕΗ έν Μεγαλοπόλει 

άντί τής τρίτης μονάδος Πτολεμαίδος θά εΙχεν σημαντικά 

πλεονεκτήματα άπό άπόψεως εξισορροπήσεως του δικτύου 

καί επί πλέον θά συνέβαλλεν είς τήν άνάπτυξιν ύπαναπτύ

κτου περιοχής. 

»Διά τής γερμανικής τεχνικής βοηθείας προβλέπεται ή 

εκτέλεσις πλήρους μελέτης ύπό τήν εποπτείαν τής ΔΕΗ. 

»'Η συνολική δαπάνη διά τήν εκτέλεσιν του εργου 

ύπολογίζεται είς 9 έκατ . , εξ ών 7,5 έκατ. είς συνάλλαγμω>7Ο 

I ΙΟΥΛΙΟΥ- 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

Συνέρχεται, μεταξύ l καί 18 'Ιουλίου στήν 'Αθή
να, καί μεταξύ 27 'Ιουλίου καί 3 ΑύγούσiΌυ στήν 
'Άγκυρα, ή διμελής Μικτή έλληνοτουρκική 'Επι

τροπή, άποτελούμενη άπό τούς διπλωμάτες Δ. Μπί

τσιο καί Ζ. Κουνεράλπ. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση 

πού είχε κατ' άρχήν ληφθεί κατά τήν επίσκεψη του 

Κ. Καραμανλή στήν 'Άγκυρα, ή 'Επιτροπή θά εξε

ταζε τά ζητήματα πού άφορουσαν τίς εκατέρωθεν 

μειονότητες καί αύτά πού σχετίζονταν μέ τήν άλιεία 

στό άνατολικό Αίγαίο. 

Πρίν άπό τήν εναρξη τών συζητήσεων, όΚ. Κα

ραμανλής κάλεσε τόν Τουρκο πρέσβη στήν 'Αθήνα 

καί του άνακοίνωσε τά άκόλουθα: 

«Εiς τάς 22 τρέχοντος, ό κ. Κουνεράλπ έγραψεν 
είς τόν κ. Μπίτσιον δτι προητοίμαζε πίνακα τών ύπό 

συζήτησιν θεμάτων, βασιζόμενον έπί τών πρακτικών 

τών μεταξύ τών δύο πρωθυπουργών έν Άγκύρt,l συ

νομιλιών, προσθέτων δτι δέν άμφέβαλεν δτι ό πίναξ 

ούτος, παραβαλλόμενος πρός τόν ύφ ' ημών προετοι

μαζόμενον, θά κατεδεικνύετο έν τΌ οvσία του ταυτό

σημος. 

» 'Ήδη έκ του συνημμένου εiς τήν έπιστολήν του 

Τούρκου πρωθυπουργου πρός τόν πρόεδρον τής Κυ

βερνήσεως πίνακα, διαπιστουται δτι ό πίναξ ούτος 

διετυπώθη μέ πνευμα άφιστάμενον έκείνου τό όποίον 

ώδήγησε τούς δύο πρωθυπουργούς εiς τήν άποφασίν 

των δ πως διά συντόμων διαπραγματεύσεων, διαπνεο

μένων ύπό τό πνευμα τής καλής θελήσεως, δπερ έπε

κράτησεν εiς τάς έν Άγκύρt,l συνομιλίας, έπιλυθουν 

ταχέως τά βασικώτερα τών προβλημάτων, aτινα τυ

χόν θά ήδύναντο νά σταθουν έμπόδιον είς τήν άπα

κατάστασιν τής έλληνοτουρκικής έγκαρδιότητος. 

;;Qϋτω, οvχί aνευ όδυνηρiiς έκπλήξεως, ή έλλη

νική Κυβέρνησις εύρίσκεται ένώπιον σειρiiς παραπό

νων, έξ ών όρισμένα τελείως άόριστα, άφορώντων είς 

τήν μεταχείρισιν τής έν ΔυτικΌ Θράκυ μουσουλμα

νικής μειονότητας, ής έν τούτοις επετεύχθη . νά δια-

τηρηθή η εvημερία καί η άσφάλεια, άκόμη καί κατά 

τήν πλέον δύσκολον περίοδον τής έλληνα-τουρκικής 

κρίσεως. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις ύπογραμμίζει τό γε
γονός δτι οvδέποτε έγένετο ποιά τις διάκρισις είς 

βάρος τών έν Θράκυ Μουσουλμάνων καί δτι άντιθέ

τως ούτοι άπήλαυσαν πάντοτε προνομίων, ώς π.χ. τό 

τής μ ή στρατεύσεως καί τής μ ή έφαρμογής προκειμέ

νου περί αvτών του νόμου του επιβάλλοντος τήν δή

μευσιν τής περιουσίας τών λαθραίων μεταναστευό

ντων. 

»Πέραν δμως αvτών ό 'Έλλην πρωθυπουργός πα

ρέσχε διαβεβαιώσεις δτι θά έξετάση μέ άπόλυτον εv

μένειαν καί θά ίκανοποιήση πiiν εϋλογον αίτημα τής 

τουρκικής Κυβερνήσεως, έδραζόμενον έπί τών ύφι

σταμένων συνθηκών καί άποβλέπον εiς τήν κοινωνι

κήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν τής έν ΔυτικΌ Θρά

κυ μειονότητας. 

» 'Αντί, συνεπώς, τής διατυπώσεως παραπόνων 
ύπενθυμιζόντων τήν πρόσφατο ν κρίσιν, fίν έν Άγκύ

ρ(f αί δύο Κυβερνήσεις άπεφάσισαν νά κατατάξουν 

είς τό παρελθόν, η έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι 

θά είναι πολύ πλέον έποικοδομητικόν δπως κατα

βληθή άμοιβαίως προσπάθεια νά έντοπισθή η έπί θύ

ραις διαπραγμάτευσις έπί τών ζητημάτων έκείνων, 

aτινα όντως άνταποκρίνονται είς πρακτικάς άνά

γκας. 

» ' Υπό τό πνευμα αvτό συνέταξεν ό 'Έλλην 

ύπουργός έπί τών 'Εξωτερικών τόν πίνακα τόν περι

λαμβάνοντα τά έλληνικά αΙτήματα καί εvχάς iπί θε

μάτων άφορώντων είς τούς 'Έλληνας κατοίκους τής 

Κωνσταντι νουπόλεως))7ι. 

Κατά τίς διαπραγματεύσεις, φάνηκε δτι σκοπός 

του Τούρκου διπλωμάτη ήταν ή αύξηση τής επιρ

ροής τής 'Άγκυρας στή μουσουλμανική μειονότητα 

τής Δυτικής Θράκης. Στά πλαίσια αύτά, ό Κουνε

ράλπ δέν δίστασε νά είσηγηθεί τήν άντικατάσταοη 
του δρου «μουσουλμανική» μέ τόν όρο «τουρκική» 

μειονότητα, αίτημα πού ή έλληνική πλευρά άπέφυγε 

νά ίκανοποιήσει γιά δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ή 

ύλοποίησή του θά συνεπαγόταν άναθεώρηση τής 

Συνθήκης τής Λωζάνης καί συνεπώς τή δημιουργία 

ένός έπικίνδυνου προηγουμένου στό ύφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο τών ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεύ

τερον, γιατί μέλη τής ίδιας τής μειονότητας, καί ίδι

αίτερα οί Πομάκοι, άντιδρουσαν σέ εναν τέτοιο όρι

σμό. 'Από τήν πλευρά του, ό Δ. Μπίτσιος προσπά

θησε νά πείσει τό συνομιλητή του γιά τήν άνάγκη 

καταργήσεως όλων τών μέτρων σέ βάρος τών Χρι

στιανών τής Πόλης, πού είχαν ληφθεί τά προηγού

μενα τέσσερα χρόνια72 • Σχετικά μέ τίς συζητήσεις, ό 

Δ. Μπίτσιος άνέφερε, μεταξύ dλλων, τά έξής: 

«~Ε χω τήν τιμήν νά ύποβάλω ύμίν τό κείμενον εκθέσε-
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ως, ήν aπό κοινοϋ μετά τοϋ κ. Κουνεράλπ συνετάξαμεν, 

περιλαμβανούσης τό πόρισμα τής μελέτης ήμών επί διαφό

ρων εκκρεμούντων ελληνοτουρκικών ζητημάτων ώς καί 

τής ήμετέρας εισηγήσεως επί τών κατά τήν γνώμην μας 

ενδεικνυομένων λύσεων. 

»Γενικαί παρατηρήσεις 

»Θέματα μειονοτήτων. Εiς τόν τομέα αύτόν ύπήρξεν εξ 

ύπαρχής μία βασική διαφορά περί τούς έπιδιωκομένους 

εκατέρωθεν σκοπούς. Οϋτω, έξ άπλής αναγνώσεως τοϋ πί

νακας των θεμάτων, μέ τήν διαπραγμάτευσιν τών δποίων 

επεφορτίσθημεν, προκύπτει δτι, ένώ aπό ελληνικής πλευ

ρiiς σκοπός ήμών ήτο νά επιτύχωμεν τήν κατάργησιν μέ

τρων ληφθέντων ύπό τών Τούρκων κατά τήν διάρκειαν τής 

ελληνοτουρκικής κρίσεως καί τήν άνόρθωσιν καταστάσε

ων προκυψασών εκ τών ώς aνω μέτρων, ή τουρκική πλευ

ρά, μή άντιμετωπίζουσα παρόμοιον πρόβλημα, είχεν ώς 

επιδίωξιν τήν βελτίωσιν ύφισταμένων καταστάσεων καί 

γενικώτερον τήν όργάνωσιν τών πραγμάτων τής εν Θράκ1J 

μειονότητας κατά τρόπον aνταποκρινόμενον εις ώρισμέ

νον πρόγραμμα, περί τοϋ δποίου γίνεται μνεία εις ετερον 

σημείον τής παρούσης εκθέσεως. 

»'Αποτέλεσμα τής ώς aνω aνομοιότητας τών εκατέρω

θεν επιδιώξεων ύπήρξεν δτι τά aνταλλάγματα τά δποία aπό 

έλληνικής πλευρiiς εκαλούμεθα ή ηδυνάμεθα νά προσφέ

ρωμεν ήσαν επίσης διαφόρου πρός τά αιτήματά μας φύ

σεως καί εκτάσεως. 'Εδέησε δθεν νά εϊμεθα aκρως επιφυ

λακτικοί εις τόν τομέα τών aνταλλαγμάτων, πρώτον, ϊνα 

διατηρήσωμεν τό aποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεων ε

ντός τών πλαισίων τών συνθηκών καί δεύτερον, ϊνα μ ή δη

μιουργήσωμεν καταστάσεις, τών δποίων αί συνέπεια ι εις τό 

μέλλον ηδύναντο νά είναι ανεπιθύμητοι καί ενάντιοι πρός 

τήν επιδιωκομένην παγίωσιν τών ελληνοτουρκικών σχέ

σεων. Οϋτω, αί πρός τούς Τούρκους παροχαί εϊτε aφορουν 

εις ύποχρεώσεις ήμών άπορρεούσας εκ τών συνθηκών εϊτε 

aνταποκρίνονται πρός ύφισταμένας ή διαμορφουμένας 

πραγματικάς καταστάσεις. 

»Οικονομικά ζητήματα 

»Εiς τόν τομέα αύτόν διεπιστώθη άπόλυτος αδυναμία 

τής τουρκικής Κυβερνήσεως δπως avταποκριθή εις τάς οι

κονομικάς της ύποχρεώσεις. Τό "όφείλειν" είναι σχεδόν 

δόγμα τής οικονομικής πολιτικής της, δ δέ aριθμός τών 

εχόντων λαμβάνειν είναι τόσον εκτεταμένος ά\στε πράγμα

τι νά εμποδίζεται ή τουρκική Κυβέρνησις δπως ρυθμίση 

ειδικώς εναντι τής 'Ελλάδος τάς ύφισταμένας εκκρεμότη

τας. 

»Δέν ήτο συνεπώς άπόρροια κακής θελήσεως, άλλά γε

νικωτέρας αδυναμίας, ή σταθερά άντίδρασις τήν δποίαν 

άντεμετωπίσαμεν εις τήν έπίλυσιν των. οικονομικών φύσε

ων αιτημάτων μας καί δή των προερχομένων έκ παλαιοτέ

ρων aπαιτήσεων, ώς αί άποφάσεις του Μικτου Δικαστη

ρίου, ώρισμέναι aπαιτήσεις Δωδεκανησίων κ.λ.π. 

»Σχετικήν σημασίαν ενέχει τό γεγονός δτι τά ώς aνω 

θέματα μνημονεύονται εις τήν κοινήν εκθεσιν καί δτι συ

νεπώς αναγνωρίζονται οϋτω ύπό τής τουρκικής Κυβερνή

σεως ώς τεθειμένα καί εκκρεμή . Πιστεύω έν τούτοις δτι 

εφ, έξής μόνον άνταλλακτικήν aξίαν αί aπαιτήσεις ήμών 

αύται δύνανται νά εχουν εναντι άντιστοίχου ύφής τουρκι-

κών άπαιτήσεων, π.χ. διά κτήματα aπαλλοτριωθέντα εν 

Δωδεκανήσφ ύπό τών 'Ιταλών κ.a. 

»'Αλιεία. 'Η εντύπωσίς μου είναι δτι ή liρνησις τών 

Τούρκων δπως συνάψουν μεθ' ήμών σύμβασιν διενεργείας 

άλιείας ύπό 'Ελλήνων άλιέων εντός τών χωρικών ύδάτων 

τής Τουρκίας όφείλεται πράγματι εις εσωτερικούς λόγους, 

καί δτι είναι ειλικρινής δ ισχυρισμός των δτι ή dντίδρασις 
είς τούς πολιτικούς καί δημοσιογραφικούς κύκλους είναι 

όξεία. 

»Καθ' δλην τήν διάρκειαν τιον εν 'Αγκύρι;χ διαπραγμα

τεύσεων, δλα ανεξαιρέτως τά δημοσιογραφικά όργανα 

άνεξαρτήτως aποχρώσεως, επεδώθησαν εις βιαίαν εκστρα

τείαν εναντίον πάσης σκέψεως συνάψεως τοιαύτης συμφω

νίας. Κατά τήν γνώμη ν μου, ύφίστανται ώρισμέναι ελπίδες, 

πολύ βεβαίως περιωρισμέναι, δτι έάν αί ελληνοτουρκικαί 

σχέσεις έξελιχθοϋν δμαλως · καί ή φιλία τών δύο χωρών 

γίνη συνείδησις τών εύρυτέρων λαϊκών στρωμάτων, ϊσως 

τότε ή τουρκική Κυβέρνησις aποφασίση νά aνεύρη μεθ' 

ήμών συμβατικήν ρύθμισιν τοϋ θέματος τούτου. 

»'Υπό τό φώς τών άνωτέρω παρατηρήσεων καταφαίνε

ται δτι ή ύπογραφείσα έν 'Αγκύρι;χ ύπό τοϋ κ. Κουνεράλπ 

καί έμοϋ εκθεσις καλύπτει ούσιαστικώς καί κατά κύριον 

λόγον θέματα ενδιαφέροντα τάς εκατέρωθεν μειονότητας. 

• Ενδιαφέρει συνεπώς ή άνάλυσις τών προθέσεων τής 
τουρκικής Κυβερνήσεως, ώς διεφάνησαν έκ τής τοποθετή

σεως εις ήν aναλύων τά αιτήματά του, προέβη δ κ. Κουνε

ράλπ καί έκ τής ιδιαιτέρας έπιμονής του κατά τήν ύποστή

ριξιν ώρισμένων έξ αύτών. 

»Εlναι liξιον προσοχής δτι έλάχιστα ανεφέρθησαν καί 

aσθενέστατα επέμειναν έπί αιτημάτων κατατεινόντων είς 

τήν ούσιαστικήν βελτίωσιν των δρων διαβιώσεως τής 

μειονότητας. Σκέψεις άναφερόμεναι ει.ς τήν βελτίωσιν τής 

οικονομικής στάθμης, τήν γεωργικήν πίστιν κ.λ.π. ερρί

φθησαν καθ· δδόν. 

»'Εκεί δπου δ κ. Κουνεράλπ πεισμόνως επέμεινεν ύπο

στηρίξας μέ άτέρμονα σειράν επιχειρημάτων άλλά καί δε

ξιοτεχνίαν τάς άπόψεις του είναι: 

»α. 'Η άναγνώρισις τής μειονότητας ώς τουρκικής, διά 

τροποποιήσεως τών σχετικών διατάξεων τής Συνθήκης τής 

Λωζάννης. 

»β. ' Η καταπολέμησις τοϋ παλαιοτουρκισμοϋ, ήτίς, 

κατ' αύτόν, εδει νά συντελεσθή διά του κλεισίματος τών 

μενδρεσέδων καί τών σχολών, ενθα χρησιμοποιείται ή πα

λαιά τουρκική γραφή, ώς καί διά του κλεισίματος των 

έκτυπου μένων δι· άραβικών χαρακτήρων εφημερίδων. 

»γ. 'Η aποκατάστασις ελευθέρας καί συχνής επικοινω

νίας μεταξύ μειονότητος καί "μητρός Τουρκίας" επιτυγχα

νομένης δχι μόνον διά τής άποστολής εις Τουρκίαν ύπο

τρόφων, φοιτητών καί ίεροδιδασκάλων πρός μετεκπαίδευ

σιν, άλλά, ώς μοί είπεν δ κ. Ζορλοϋ, καί διά τής καταργή

σεως τών διαβατηρίων, προκειμένου περί τής μεταξύ τών 

δύο χωρών διαμετακινήσεων των μειονοτήτων. 

»δ. ·Η συστηματικωτέρα όργάνωσις τής μειονότητας 

εις σωματεία καί συλλόγους. Είναι καί ενταυθα liξιον πα

ρατηρήσεως δτι μέ περιωρισμένον ενδιαφέρον ύπεδέχθη

σαν τήν άπό ήμετέρας πλευρiiς ριφθείσαν ίδέαν συγκροτή

σεως άγροτικών συνεταιρισμών διά τήν μειονότητα, καθ· 

δσον τό ενδιαφέρον των έστρέφετο είς τήν ϊδρυσιν συλλό

γων άποσκοπούντων είς liλλους σκοπούς, ώς π. χ. τήν χει-
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ραφέτησιν τής νεολαίας. 

»ε. 'Η συμμετοχή τ&ν Τούρκων τής Θράκης εiς τάς 

επιχειρήσεις καπνών καί εiς τό ύπαλληλικόν προσωπικόν 

τ&ν Δήμων κατά ποσοστόν aντιστοιχουν πρός τήν πληθυ

σμιακήν ιiναλογίαν. 

»στ . 'Η ϊδρυσις έν Θράκ1J Τουρκικής Τραπέζης . 

~~Θέλομεν, συνώψισε δ κ. Κουνεράλπ, οί άνθρωποι αό

τοί νά αiσθάνωνται Τουρκοι καί τό μήνυμα τό δποίον έκό

μισα πρός τήν μειονότητα, μεταβάς εiς Θράκην, ητο δπως 

παύση ή μετανάστευσις καί παραμείνη προσκεκολλημένη 

εiς τάς γαίας της . 

»ζ. Τέλος -σημαντικόν σημείον- έζήτησε τήν aνα

γνώρισιν καί τ&ν Πομάκων ώς Τούρκων, ώς aποτελούντων 

δηλαδή μειονότητα τουρκικής έθνικής προελεύσεως. 'Ε

πρόκειτο περί αiτήματος τό πρώτον έγειρομένου κατά τό

σον aπροσχημάτιστον τρόπον. 'Άλλωστε κατά τό παρελ

θόν, εάν ε{ χε σημειωθή aξιόλογός τις κίνησις περί τούς Πο

μάκους, αϋτη προήρχετο aπό τής πλευράς τής Βουλγαρίας. 

»'Εν ττϊ έπιδιώξει τ& ν aνωτέρω σκοπών ή τουρκική 

πλευρά οόδέν οόσιαστικόν 1'jδυνήθη ν' aποκομίση. Τό γε

γονός δμως τουτο οuδέν aφαιρεί aπό τήν εντύπωσιν, ijν μοί 

προεκάλεσε τό δτι, έν& οί Τουρκοι ε{χον τήν εuκαιρίαν νά 

επιδιώξουν ιiποφάσεις καί μέτρα δυνάμενα νά ανακουφί

σουν τήν θέσιν ένός όντως πτωχου στοιχείου του πληθυ

σμου τής 'Ελλάδος, κατετρίβησαν εiς τήν έπιδίωξιν πολι

τικών επιτευγμάτων. 

~~'Οξεία η το ή ιiντίθεσις εiκόνος ijν ιiπεκόμισα έκ τ& ν 

έπαφ&ν μου μετά τ&ν ταγών τής έν Κωνσταντινουπόλει 

δμογενείας. 'Εκεί, ή άνησυχία, δ φόβος θά ηδύνατό τις νά 

εϊπη, επισκιάζει πάν άλλο αϊσθημα. VΟχι μόνον σκέψεις η 

aντίστοιχα σχέδια προβολής τής έλληνικότητος τής δμο

γενείας δέν ύφίστανται άλλ, ιiντιθέτως aπροθυμία οίασδή

ποτε έπαφής μετά τ&ν aντιπροσώπων τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως. 'Επιθυμία φυγής επικρατεί εiς τούς οiκονομι

κ&ς iσχυροτέρους -φυγής ijτις θά προσέδιδε διαστάσεις 

εiς τό ijδη ύφιστάμενον ρευμα aποδημίας, εάν δέν παρενε

βάλλοντο έμπόδια εiς τήν έκκαθάρισιν των περιουσι&ν

τό δέ λάθρα βι&σαι, aποτελεί τόν σύνθημα τ&ν οικονομι

κώς άσθενεστέρων. Παρατηρείται έπί πλέον κάμψις του 

έθνικου τόνου, δστις τόσον ύψηλός ε{ναι συνήθως εiς τάς 

παροικίας μας του έξωτερικου, καί παρέκκλισις aπό μα

κραίωνας παραδόσεις. Ε{ναι λυπηρόν δτι εiς τήν εiκόνα 

αuτήν ε{ναι ύποχρεωμένος κανείς νά προσθέση καί τήν 

διαπίστωσιν δτι ή δμογένεια κλυδωνίζεται άπό έσωτερικάς 

εριδας καί προσωπικούς aνταγωνισμούς έμφανίζουσα εiς 

ώρισμένας περιπτώσεις χαλάρωσιν του 1'jθικου κριτηρίου. 

~~'Ορθώς, κατά συνέπειαν, ή διαπραγμάτευσις aπό ήμε

τέρας πλευράς κατέτεινεν δπως έξασφαλίση τουρκικάς πα

ραχωρήσεις δυναμένας νά συμβάλουν εiς τήν aποκατά

στασιν εμπιστοσύνης τής δμογενείας ώς πρός τάς προθέ

σεις τής τουρκικής Κυβερνήσεως καί εiς ένίσχυσιν τής 

αuτοπεποιθήσεώς της. 

»Εiς τήν πρώτην κατηγορίαν, τήν aποκατάστασιν δη

λαδή εμπιστοσύνης ώς πρός τάς προθέσεις τής τουρκικής 

Κυβερνήσεως, περιλαμβάνονται τά συμφωνηθέντα μετά 

του κ. Κουνεράλπ μέτρα aνορθώσεως καταστάσεων, αϊ

τινες ε{χον δημιουργηθή κατά τήν έλληνοτουρκικήν κρίσιν, 

ώς π.χ. άρσις ιiπελάσεων, άποκατάστασις φορολογικών 

αδικιών εiς βάρος θυμάτων 1955, ανέγερσις καταστραφέ-

ντων ναών κ.τ.λ. Εiς τήν τόνωσιν έξάλλου του φρονήματος 

τής παροικίας ιiποβλέπει ή αναγνώρισις τής νομικής προ

σωπικότητος τ&ν κοινοτήτων καί τά επιτευχθέντα εiς τόν 

τομέα τής ενισχύσεως του Οiκουμενικου Πατριαρχείου, 

θεματοφύλακας των παραδόσεων τής δμογενείας . ' Η ιiνα
γνώρισις διά πρώτην φοράν άπό τής Συνθήκης τής Λωζάν

νης τής Οiκουμενικότητος του Θρόνου τής Κωνσταντι

νουπόλεως, τής ιiρχής τής άκωλύτου έλευθεροκοινωνίας 

αuτου μέ δλας τάς λοιπάς 'Εκκλησίας, ή εγκρισις ιiνοικο

δομήσεως τής Πατριαρχικής 'Έδρας, ή προστασία ιiπό 

πάσης έπιθέσεως τοϋ θεσμου του Πατριαρχείου καί του 

προσώπου του προκαθημένου αuτου, ή aφαίρεσις aπό τόν 

Παπα-Εuθύμ τής Παναγίας Καφατιανής, πάντα ταϋτα δη

μιουργουν τάς προϋποθέσε~ς ένός εόρυτέρου μέλλοντος διά 

τό Οiκουμενικόν Πατριαρχείον, μέ τάς άναλόγους εuνοϊ

κάς έπιπτώσεις έπί του φρονήματος του 'Ελληνισμου τής 

Κωνσταντινουπόλεως . 

»Τό περιεχόμενον τής ήμετέρας κοινής έκθέσεως δέν 

aποτελεί, stricto sensu, κείμενον νέας τινός έλληνοτουρκι
κής συμφωνίας . 'Η εκθεσις προτείνει τήν λήψιν έκατέρω

θεν συγκεκριμένων μέτρων διά τήν ρύθμισιν, έντός του 

πλαισίου τ&ν ύφισταμένων συνθηκών καί συμφωνιών, θεμά

των aποτελούντων έμπόδιον εiς τήν aποκατάστασιν δμα

λ&ν σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 

»Κατά συνέπειαν, δεδομένου δτι ή έπίσκεψις έν 'Ελλά

δι του Τούρκου πρωθυπουργου δέν πρόκειται νά λάβη χώ

ραν πρό τής παρελεύσεως τριμήνου, ανακύπτει θέμα καθο

ρισμου του χρόνου, καθ, δν -έφ, δσον ijθελον έγκριθή 

ύπό των πρωθυπουργών- τά προτεινόμενα μέτρα θέλουσι 

τεθή εiς έφαρμογήν. 'Αντιλαμβάνομαι δτι aπό τουρκικής 

πλευράς ύφίσταται διάθεσις ταχείας έφαρμογής τ&ν συμ

φωνηθέντων. Πιστεύω δτι έν όψει ιiπροβλέπτων δυσμενών 

έξελίξεων θά ητο συμφέρον δπως, διά τής διπλωματικής 

πλέον δδοϋ, έπέλθη συνεννόησις διά τήν έφαρμογήν τ&ν 

ήμετέρων εισηγήσεων τό ταχύτερον δυνατόν»73 • 

Στίς 6 Αuγούστου, τό ύπουργείο 'Εξωτερικών 
εδωσε στή δημοσιότητα τήν &κόλουθη ανακοίνωση: 

«'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας 

έδέχθη χθές εiς συνεργασίαν τόν έπιστρέψαντα έξ 'Αγκύ

ρας διευθυντήν τής Δ' Πολιτικής Διευθύνσεως κ. Δ. Μπί

τσιον. 

»Κατόπιν τής συνεργασίας ταύτης aνακοινουται δτι αί 

συνεννοήσεις, αί δποίαι, έντολτϊ τ&ν πρωθυπουργών τής 

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, διεξήχθησαν προσφάτως εiς 

'Αθήνας καί v Αγκυραν, έτερματίσθησαν κατά τρόπον 

άπολύτως δμαλόν καί ίκανοποιητικόν. 'Όλα τά θέματα 

έξητάσθησαν έν πνεύματι φιλίας καί συνεργασίας, καί οί 

δύο διπλωμάται διετύπωσαν τάς εiσηγήσεις των, στηριζό

μενοι έπί των ιiρχ&ν τής άντικειμενικότητος καί τής aμοι

βαιότητος, αί δποίαι πρέπει νά ρυθμίζουν τάς σχέσεις τ&ν 

δύο χωρών. 

»Τό εuτυχές άποτέλεσμα τ&ν συνομιλιών τούτων θά 

έπισφραγισθή προσεχώς, πρός γενικώτερον όφελος τής 

ελληνοτουρκικής συνεργασίας καί εiδικώτερον πρός με

γαλυτέραν εξυπηρέτησιν τ&ν εiς τάς δύο χώρας ύπαρχου

σων μειονοτήτων» . 

Τό κοινό πόρισμα των δύο διπλωματών, γνωστό-
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τερο ώς 'Έκθεση των Δύο, είχε ώς έξής: 

«Γενικαί Παρατηρήσεις 

>> I. Βασιζόμενοι έπί τής ήμετέρας έρμηνείας των άποφά
σεων, αϊτινες έλήφθησαν ύπό των δύο πρωθυπουργων κατά 

τήν τελευταίαν συνάντησίν των, προσεπαθήσαμεν έν πρώ

τοις νά προσδιορίσωμεν τό περιεχόμενον τής έντολής μας. 

>>2. Κατελήξαμεν εiς τό συμπέρασμα δτι οί δύο πρωθυ
πουργοί μας μaς είχον επιφορτίσει νά μελετήσωμεν ώρι

σμένα θέματα, έφ' ών έγένετο συζήτησις καί τά όποία κα

θωρίσθησαν ύπ' αύτων καί των ύπουργων των 'Εξωτερι

κων κατά τάς συζητήσεις, αϊτινες ελαβον χώραν εiς 

'Άγκυραν καί Κωνσταντινούπολιν άπό 7ης-12ης Μα'fου 

1959, καί νά ύποβάλωμεν είς τούς πρωθυπουργούς, ύπό 
μορφήν έκθέσεως συντεταγένης άπό κοινου, τά πορίσματα 

των μελετων μας, συμπεριλαμβανομένων καί των λύσεων, 

ας θεωρουμεν ίκανάς νά δοθουν εiς τά θέματα τά ύπεισερχό

μενα είς τά πλαίσια τής εντολής μας . 

>>3. Συνεφωνήσαμεν έπί πλέον δπως χάριν τής καλής 
πορείας των πραγμάτων καί διά τήν έξασφάλισιν επιτυχίας 

εiς τό κοινόν μας εργον, ή δραστηριότης μας θά εδει νά 

άναπτυχθή ύπό άπόλυτον εχεμύθειαν καί δτι ή εκθεσίς μας 

δέν θά εδει νά περιέλθη εiς δημοσιότητα οϋτε όλόκληρος 

οϋτε τμηματικως είτε πρό είτε μετά τήν όλικήν η μερικήν 

υίοθέτησίν της ύπό των δύο Κυβερνήσεων. Οί δύο πρωθυ

πουργοί μας θά εκδηλώσωσι τήν άποδοχήν των εiσηγήσε

ών μας μόνον δια τής λήψεως άποφάσεων καί μέτρων εiς 

εφαρμογήν των εν τij εκθέσει μας περιλαμβανομένων εiση

γήσεων. 

>Α. 'Ανεγνωρίσαμεν κατόπιν δτι αί εΙσηγήσεις, αϊτινες 

περιέχονται εiς τήν εκθεσίν μας θά άποτελέσουν σύνολον 

άδιαίρετον καί δτι συνεπως οίαδήποτε πρότασις λύσεως 

συμπεριλαμβανομένης εiς τό τμήμα τής εκθέσεως, δπερ θά 

άπεδέχοντο οί δύο πρωθυπουργοί, δέν θά ηδύνατο νά 

έφαρμοσθή παρά ύπό τόν δρον δτι καί αί ύπόλοιποι λύσεις 

περιεχόμεναι εiς τό τμήμα τουτο θά έφαρμοσθουν επίσης 

καί συγχρόνως. 

>>5. ·Υπό τήν έπιφύλαξιν τής ρήτρας τής διατυπωθείσης 
εiς τήν προηγουμένην παράγραφον, έκρίναμεν σκόπιμον 

δπως, διά λόγους πρακτικούς, μελετήσωμεν κυρίως εiς 

'Αθήνας τά desiderata τής τουρκικής πλευράς τά προκύ
πτοντα άπό πράξεις η συμφέροντα κείμενα εν 'Ελλάδι, καί, 

κατά τήν διάρκειαν τής φάσεως των έργασιων μας, αϊτινες 

θά έλάμβανον χώραν έν 'Αγκύρα, τά desiderata τής έλλη
νικής πλευράς τά προκύπτοντα άπό πράξεις η συμφέροντα 

κείμενα έν Τσυρκί~. Αί συνομιλίαι μας έν 'Αθήναις διήρ

κεσαν άπό τής I ης μέχρι 18ης Ίου λ ίου 1959 καί αί τής 
'Αγκύρας άπό τής 27ης 'Ιουλίου μέχρι τής 3ης Αύγούστου 

1959. 
>>6. Συνεφωνήσαμεν έν τέλει δτι έν δψει τής προσεχους 

έν 'Ελλάδι επισκέψεως τής Α.Ε. του Τούρκου πρωθυπουρ

γου, ύπεχρεούμεθα νά περατώσωμεν τάς έργασίας μας τό 

βραδύτερον μέχρι τής ΙΟης Αύγούστου 1959. 

>>Πρωτο μέρος 

>>7. Συμφώνως τij παραγράφφ 5 των γενικων παρατηρή
σεών μας, ηρχίσαμεν μελετωντες, εν τφ πλαισίφ των εν 

iσχύι Συμβάσεων καί Συμφωνιων, τά τουρκικά desiderata 
τά άφορωντα εiς τήν μειονότητα τουρκικής καταγωγής τήν 

διαβιουσαν έπί έλληνικου εδάφους, ώς καί έκεtνα ατινα 

εlναι σχετικά πρός liλλας πράξεις η συμφέροντα κείμενα 

έν 'Ελλάδι. 

>>8. Έξετάσαντες έπ' εύκαιρί~ τόν τρόπον τής επονο
μασίας τής μειονότητας τής έθνικής καταγωγής τουρκι

κής, διεπιστώσαμεν τήν δλοέν αϋξουσαν χρησιμοποίησιν 

ύπό τής έλληνικής διοικήσεως του δρου "Τουρκος" διά τόν 

προσδιορισμόν τής έν λόγφ μειονότητας καί έξεφράσαμεν 

τήν έλπίδα δτι ή τάσις αϋτη θά έξακολουθήση νά επικρατή 

είς τό μέλλον. 

>>9. 'Ασχοληθέντες έν συνεχεί~ μέ τά προβλήματα, Ciτι
να παρουσιάζονται εiς τόν τομέα τής πνευματικής άναπτύ

ξεως iδιαιτέρως επί των θεμάτων τής εκπαιδεύσεως . 

>>'Εν τφ πλαισίφ τής διερευνήσεως ταύτης διεπιστώσα

μεν δτι ή Στοιχειώδης ε{ ναι ύποχρεωτική έν 'Ελλάδι καί 

δτι άριθμός παιδιων άντιπροσωπεύων τό 13% τής μειονό
τητας μαθήτευσε εiς τά δημοτικά σχολεία. 'Ο άριθμός των 

δημοτικων σχολείων τής μειονότητας είναι περίπου 290 μέ 
μέσον δρον 46 μαθητων. Σχολεία τινά ίδρυθέντα έσχάτως 
δέν περιλαμβάνουν δλας τάς τάξεις, άλλά μία τάξις προ

στίθεται καθ' ε καστ ον ετος διά τούς μαθητάς οϊτινες έπερά

τωσαν τάς ύφισταμένας τάξεις. 

>>10. 'Όσον άφορα εiς τήν Μέσην Έκπαίδευσιν, έκρί

ναμεν δτι θά ήτο χρήσιμον, πρός τόν σκοπόν δπως άντιμε

τωπισθουν αί εiς τόν τομέα τοuτον έκδηλούμεναι άνάγκαι, 

δπως ίδρυθή έv Ξάνθ1J έν τ<j) πλαισίφ των δυνατοτήτων του 

έλληνικου προϋπολογισμου καί ενδεχομένως μέ τήν σύμ

πραξιν τής τουρκικής κοινότητος Ξάνθης, εν γυμνάσιον, 

δπερ θά περιελάμβανεν πρός τό παρόν μόνον τάς τρείς 

κατωτέρας τάξεις καί τμήμα θηλέων. 

>> 11. Εισερχόμενοι έν συνεχεί~ εiς τήν έξέτασιν του εiς 
τά σχολεία τής μειονότητας τουρκικής έθνικής καταγωγής 

χρησιμοποιουμένου έκπαιδευτικου προσωπικου, συνεφω

νήσαμεν νά εiσηγηθωμεν δπως, χάριν τής ποιοτικής βελ

τιώσεως του προσωπικου τούτου, ίδρυθή είδικόν τμήμα 

παρά τij Παιδαγωγικij 'Ακαδημί~ 'Αλεξανδρουπόλεως διά 

νά καταρτίζη διδασκάλους προοριζομένους διά τά μειονο

τικά σχολεία. Τό μέτρον τουτο θά έπιτρέψη εiς τό υπουρ

γείον Παιδείας δπως μ ή έκδίδη έφεξής διπλώματα διδασκά

λων εiς πρόσωπα μή συγκεντρουντα τά άπαραίτητα προ

σόντα άπό άπόψεως επαγγελματικής καταρτίσεως. 

>>12. Έν τ<j) μεταξύ, εiσηγούμεθα τήν αϋξησιν του άρι
θμοu των ΕΚ Τουρκίας άποστελλομένων διά τάς άνάγκας 

των σχολείων τής μειονότητας διδασκάλων, δυνάμει τής 

Συμφωνίας του 1951 καί των έπί του θέματος τούτου άνταλ
λαγεισων έπιστολων, άπό 35 εiς 50. 

»13. Διεπιστώσαμεν δτι τό πρόγραμμα των μειονοτικων 
σχολείων εχει καθορισθή διά ύπουργικής άποφάσεως δη

μοσιευθείσης εiς τό υπ' άριθ. 192 φύλλον έφη μερίδος τής 
Κυβερνήσεως (ετος 1958). 'Εμπνέεται ύπό του έφαρμο

σθέντος έν Τουρκί~ προγράμματος καί καθιερώθη υπό του 

έλληνικου υπουργείου Παιδείας έπί τij βάσει σχεδίου συν

ταχθέντος ύπό παιδαγωγων Τούρκων η μετεκπαιδευθέντων 

έν Τουρκί~. Συναφως διετυπώσαμεν τήν έλπίδα δπως δημι

ουργηθουν προοδευτικως αί άπαιτούμεναι προϋποθέσεις 

διά τήν έξασφάλισιν τής δλοσχερους καί γενικής έφαρμο

γής του προγράμματος τούτου καί τήν ύφ' δλων των μειο

νοτικων σχολείων συμμόρφωσιν πρός τό πρόγραμμα του

το. 
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»14. 'Όσον άφορά εiς τήν δυνατότητα τών γονέων νά 
έγγράψουν τά τέκνα των εiς σχολεία τής άρεσκείας των, 

διεπιστώσαμεν δτι, συμφώνως τοίς έν iσχύι νόμοις, ή με
ταγραφή εiς ετερον σχολείον χρήζει έγκρίσεως του περι

φερειακου έπιθεωρητου έκπαιδεύσεως. 'Η έγγραφή μαθη

τών εiς σχολείον τής περιοχής, εiς ην κατοικουν, άποτελεί 

τόν κανόνα, έφ' δσον άνευ του προσήκοντος άριθμου μα

θητών τά έν λειτουργίq σχολεία εiς κοινότητας, ών δ άρι

θμός κατοίκων είναι περιωρισμένος, δέν θά τ']δύναντο νά 

δικαιολογήσουν τήν ύπαρξίν των. Ό έπιθεωρητής χορη

γεί, συνεπώς, τήν εγκρισίν του είς περιπτώσεις έπαρκώς 

δεδικαιολογημένας. 

» 15. 'Εξετάζοντες τό ζήτημα τής χρησιμοποιήσεως ύπό 
τής μειονότητος συγχρόνων τουρκικών χαρακτήρων, άνε

γνωρίσαμεν δτι ή πραγματοποίησις τών ύποδειχθέντων είς 

τάς προηγουμένας παραγράφους μέτρων θά καταλήξη εiς 

τήν aντικατάστασιν ταύτην έν όψει τής γενικής πνευματι

κής άναπτύξεως τής μειονότητος, ην θεωρουμεν aπαραίτη

τον. 

»16. Έξητάσαμεν έν συνεχείι;τ τό ζήτημα τής καταρτί
σεως του μουσουλμανικου κλήρου πρός τόν σκοπόν δπως 

ούτος δυνηθή νά συμβάλη καθ' δσον τόν άφορά, εiς τήν 

πνευματικήν καί κοινωνικήν πρόοδον τής μειονότητος. 

Πρός τόν σκοπόν τουτον έλάβομεν σημείωσιν του σχεδίου 

τών έλληνικών άρχών νά εκσυγχρονίσουν τό κύριον έν 

ΘράΚΊJ μουσουλμανικόν σεμινάριον, τόν Μεδρεσέν τής 

Κομοτηνής, εiς τρόπον rοστε νά καταστή βαθμιαίως ϊδρυμα 

άνταποκρινόμενον εiς τάς συγχρόνους aπαιτήσεις. Συνι

στώμεν δπως τό σχέδιον τεθή πάραυτα εiς έφαρμογήν. 

»17. Συνεφωνήσαμεν δτι είναι πρός τό συμφέρον του 
άγροτικου πληθυσμου, δστις άποτελεί τό μεγαλύτερον μέ

ρος τής μειονότητος, δπως ούτος όργανωθή είς άγροτικούς 

συνεταιρισμούς πρός τόν σκοπόν δπως μεριμνήση καλλί

τερον διά τά ύλικά του συμφέροντα καί διευκολυνθή εiς 

τήν έξασφάλισιν πιστώσεων έκ μέρους τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης. Διατυπουμεν, δθεν, τήν εύχήν δπως ληφθουν 

δλα τά κατάλληλα μέτρα διά νά ένθαρρυνθή ή \:δρυσις τών 

συνεταιρισμών τούτων. 

» 18. Θεωρείται ύφ' ήμών εύκταίον δπως καταρτισθή 
κτηματολόγιον έν ΘράκΊJ, εiς τρόπον rοστε νά θεραπευθουν 

δλαι αί δυσχέρειαι αί προκύπτουσαι έξ άμφισβητήσεων 

περί τήν άκίνητον iδιοκτησίαν. 

))\9. Έμελετήσαμεν τό ζήτημα τών περιουσιακών 

στοιχείων τών μελών τών μειονοτήτων ταύτης, aτινα λά

θρα έγκατέλειψαν τήν 'Ελλάδα. Δυνάμει νομοθετικου δια

τάγματος του 1953, τά περιουσιακά ταυτα στοιχεία θεω
ρουνται ώς έγκαταλειφθέντα καί κατά συνέπειαν ύποκείμε

να είς κατάσχεσιν. 

))Ούχ ήττον διεπιστώσαμεν δτι ή έλληνική Κυβέρνη

σις, δυνάμει εiδικου διατάγματος, έξήρεσε τής έφαρμογής 

του νόμου τούτου τά μέλη τής έν Δυτικ'(ϊ ΘράκΊJ μειονότη

τος. 

))Δεδομένου δτι ή τελευταία προθεσμία ή άφορώσα εiς 

τήν έξαίρεσιν ταύτην έκπνέει εiς τό τέλος του τρέχοντος 

ετους, συνεφωνήσαμεν νά συστήσωμεν δπως εiς τούς ένδι

αφερομένους παρασχεθή ή εύχέρεια νά ρευστοποιήσουν 

τάς περιουσίας των έvτός τής προαναφερθείσης περιόδου, 

έπιστρέφοντες έν άνάγκΊJ εiς τήν ·Ελλάδα πρός πραγματο

ποίησι ν τούτου. 

)) Ύπο τόν δρον νά τη ρουν τούς κανονισμούς έπί τών 
διαβατηρίων καί τής μεταναστεύσεως, τά μέλη τής μειονό

τητος θά aποφεύγουν εiς τό μέλλον νά εκτίθενται είς τάς 

κυρώσεις του νόμου διατάγματος 2536/1953, τό όποίον 
άφορα aποκλειστικώς είς λάθρα άναχωρήσεις. 

))20. Διαπιστώσαντες δτι ώρισμένα άρθρα καί σχόλια 
δημοσιευόμενα εiς τήν έφημερίδα "Σεμπάτ" στρέφονται 

κατά του έν Τουρκίι;τ δημοκρατικου καθεστώτος καί τής 

τουρκικής Κυβερνήσεως, συνεφωνήσαμεν νά συστήσωμεν 

τήν λήψιν δλων τών άναγκαίων μέτρων πρός τόν σκοπόν 

δπως έμποδίσωμεν είς τό μέλλον τήν δημοσίευσιν παρο

μοίων άρθρων καί σχολίων, liτινα είναι aσυμβίβαστα πρός 

τάς φιλικάς σχέσεις τών δύο χωρών, προειδοποιουμένου 

του έκδότου της δτι, εiς ην περίπτωσιν δέν ήθελε συμμορ

φωθή, ή κυκλοφορία τής έφημερίδος του θέλει άπαγορευ

θή. 

))Δεύτερο μέρος 

))21 . Έμελετήσαμεν έν συνεχείι;τ τά έλληνικά αiτήματα 
τά άφορώντα εiς ζητήματα σχετικά πρός τήν μειονότητα 

έλληνικής έθνικής καταγωγής ώς καί τών 'Ελλήνων ύπη

κόων τών διαβιούντων έπί τουρκικου έδάφους. 

))22. 'Εξητάσαμεν έν άρχ'(ϊ τά μέτρα άπελάσεως τά λη
φθέντα έναντίον ·Ελλήνων ύπηκόων κατά τήν διάρκειαν 

τών τριών τελευταίων έτών. Συνεφωνήσαμεν νά συστήσω

μεν δπως ι'iπασαι αί περιπτώσεις αύται έπανεξετασθουν καί 

δπως πλήν έκείνων καθ' ην θά εύρισκόμεθα ένώπιον λό

γων κεφαλαιώδους σημασίας, έπιτραπή είς τούς ένδιαφε

ρομένους νά έπανακάμψουν εiς τάς έστίας των. Τά πρόσω

πα διά τά όποία τό μέτρον τής aπελάσεως δέν ήθελεν ό:ρθή, 
δέον δπως εχουσι τό δικαίωμα νά ρευστοποιήσουν τά έν 

Τουρκίι;τ περιουσιακά των στοιχεία. Συνιστώμεν έπίσης 

δπως οί 'Έλληνες ύπήκοοι οί έγκατεστημένοι έν Κων

σταντινουπόλει, ο\:τινες θά εύρίσκοντο προσωρινώς μα

κράν τής έστίας των, χωρίς νά τοίς εχει έπιβληθή τό μέ

τρον τής άπελάσεως, μή άποθουνται κατά τήν έπάνοδόν 

των. 

))23. ' Ως πρός τό μέλλον κρίνεται εύκταίον δπως εiς 

περίπτωσιν, καθ' ην μία άπέλασις ήθελεν θεωρηθή άναπό

φευκτος, αί άρχαί τής χώρας γνωστοποιουν έμπιστευτικώς 

είς τάς προξενικάς άρχάς του προσώπου έναντίον του 

δποίου έλήφθη εν τοιουτον μέτρον, τούς λόγους οϊτινες τό 

ύπηγόρευσαν. 

))Οϊκοθεν νοείται, αί συστάσεις ήμών αί περιλαμβανό

μεναι εiς τήν παρουσαν καί τήν προηγουμένην παράγρα

φον ούδόλως άποσκοπουν δπως τροποποιήσουν τό σχετι

κόν καθεστώς τό προβλεπόμενον ύπό τής έλληνοτουρκι

κής συνθήκης έγκαταστάσεως. 

))24. 'Εξητάσαμεν έπίσης τήν δυνατότητα: έπανιδρύσε
ως τής ' Ελληνικής 'Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως, έναν

τίον τής δποίας έξεδόθη άπόφασις διαλύσεως. 

))Μολονότι ή έπανασύστασις του σωματείου τούτου ύπό 

τήν αύτήν έπωνυμίαν προσκρούει, κατά τήν τουρκικήν 

c'iποψιν, είς νομικής φύσεως δυσχερείας, είναι δυνατόν νά 

συσταθή έκ νέου σωματείον ύπό διάφορον όνομα, του 

όποίου οί σκοποί θά είναι οί αύτοί πρός τούς του διαλυθέν

τος σωματείου. 

))'Όσον άφορά εiς τά περιουσιακά στοιχεία τής' Ελλη

νικής · ΕνιίJσεως συνιστάται δπως έπισπευσθή ή διάθεσίς 
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των συμφώνως πρός τό άρθρον 42 του καταστατικοί> της. 
»25. Εισερχόμενοι είς τήν εξέτασιν μορφωτικής φύσε

ως ζητημάτων συνεφωνήσαμεν εν πρώτοις δπως συστήσω

μεν τήν επίσπευσιν τής εφαρμογής τών άναγκαίων μέτρων, 

Ciτινα νά επιτρέψουν τήν εγγραφήν εiς τό κτηματολόγιον, 

άνευ έτέρων διατυπώσεων, τών άκινήτων τών άνηκόντων 

είς τά εύαγfj εκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά ίδρύματα τής 

μειονότητας έλληνικής εθνικής καταγωγής, άκινήτων εγ

γεγραμμένων κατά τό παρελθόν επ' όνόματι φυσικών προ

σώπων πραγματικών η πλασματικών. 

>>26. Πρός τόν σκοπόν δπως εξασφαλισθή ή άμοιβαιό
της δσον άφορα είς τάς δυνατότητας, Ciτινας διαθέτουν οί 

'Έλληνες ύπήκοοι τουρκικής εθvικής καταγωγής, θεωροu
μεν δτι αί κοινότητες τής μειονότητας δέον δπως δυνηθοuν 

νά διατηρήσουν τήν επωνυμίαν "Ρωμαϊκή 'Ορθόδοξος 

κοινότης τής ... " καί νά εχουν νομικήν προσωπικότητα. 
>>27. Κρίνομεν εύκταίον δπως αί άδειαι διαμονής καί 

εργασίας αί χορηγούμεναι είς τούς 'Έλληνας ύπηκόους 

χορηγοuνται έντός τών πλαισίων τής σχετικής νομοθεσίας 

διά περίοδον ένός ετους . 'Όσον άφορα τούς νόμους τούς 

επιφυλάσσοντας άποκλειστικώς είς τούς Τούρκους ύπηκό

ους τήν άσκησιν ώρισμένων έπαγγελμάτων, διατυπώνομεν 

τήν εύχήν οπως ούτοι έφαρμόζονται εiς τήν περίπτωσιν 

τών 'Ελλήνων ύπηκόων, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής κα

ταστάσεως πραγμάτων κατά τήν εποχήν τής θέσεως εν 

ίσχύι τών εν λόγω νόμων. 

>>28. Χωροuντες είς τήν εξέτασιν τοu θέματος τών φο
ρολογικών δηλώσεων διά τό ετος 1955 τών εμπόρων μελών 
τής μειονότητας η 'Ελλήνων ύπηκόων, οϊτινες, εχοντες 

ύποστή κατά τό ετος εκείνο ζημίας, προσέφυγαν εiς τά 

δικαστήρια διά τήν εκτίμησιν τών εν λόγω ζημιών, συνε

φωνήσαμεν δπως ή διαφορά μεταξύ τών ώς άνω έκτιμήσε

ων καί τών γενομένων ύπό τής επιτροπής τής συσταθείσης 

βραδύτεροΥ ύπό του ύπουργείου τών Οiκονομικών μ ή ύπό

κειται εiς φορολογίαν. 

>>2<1. 'Εξετάσαντες τό ζήτημα τών δεσμευμένων περιου
σιών τών άνηκουσών είς 'Έλληνας ύπηκόους, οί όποίοι 

κατώκουν πρότερον έν Τουρκί~. συνεφωνήσαμεν νά συστή

σωμεν τήν ρευστοποίησιν του ενεργητικοί> τούτου συμφώ

νως πρός τάς διατάξεις τής παραγράφου 34 τής 'Εκθέσεώς 
μας τάς σχετικάς πρός τήν ρευστοποίησιν τών ύπολοίπων 

του λογαριασμοί> έμπορικών πληρωμών. 

»30. Θίγοντες τά ζητήματα τά σχετικά πρός τό Οίκου
μενικόν Πατριαρχείον, διεπιστώσαμεν δτι πρός τόν σκο

πόν δπως τό Πατριαρχείον δυνηθή νά εκπληρώση τήν οί

κουμενικήν του άποστολήν, είναι άναγκαίον δπως άφ' 

ένός μέν ή Αύτοu 'Αγιότης ό Πατριάρχης καθώς καί οί 

Μητροπολίται δύνανται νά ταξιδεύουν είς τό εξωτερικόν 

ελευθέρως, άφ' έτέρου δέ δπως ό Πατριάρχης δύναται νά 

δέχεται τήν επίσκεψιν τών έκπροσώπων τών άλλων έκ

κλησιών ύπό τήν επιφύλαξιν τών έν ίσχύι εν Τουρκί~ διατά

ξεων τών σχετικών πρός τήν χορήγησιν τής θεωρήσεως εiς 

τούς άλλοδαπούς. 

»Είναι εύκταίον δπως τό Πατριαρχείον καθώς καί τό 

πρόσωπον του Πατριάρχου προστατευθοuν, κατά τό μέ

τρον του δυνατοu, άπό οίασδήποτε έπιθέσεως, όποθενδή

ποτε καί άν αϋτη δύναται νά προέλθη. 

»31. Κρίνομεν εξ ϊσου εύκταίον οπως ληφθοuν τά κα
τάλληλα μέτρα τά επιτρέποντα α) ώρισμένην άναγκαίαν 

οίκοδόμησιν καί έπιδιορθώσεις εiς τήν εδραν τοu Πατρι

αρχείου καί β) τήν άνοικοδόμησιν έπτά εκκλησιών, διά τήν 

όποίαν αί άναγκαίαι πιστώσεις εχουσι ηδη έγκριθή ύπό 

τής τουρκικής Κυβερνήσεως. 

»32. Πεπεισμένοι δτι θά ήτο σκόπιμον νά θέσωμεν τέ
λος είς μίαν κατάστασιν, fiτις δέν δημιουργεί είμή δυσχε

ρείας, συνεφωνήσαμεν νά συστήσωμεν δπως άποδοθή είς 

τό Πατριαρχείον ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία τής Παναγίας 

Καφατιανής . Μία εuλογος ίσόβιος σύνταξις δέον δπως χο

ρηγηθή ύπό του Πατριαρχείου εiς τόν αίδεσιμώτατον Εu

θύμ. 

»33. Τό ζήτημα τής άλιείας έντός τών χωρικών τουρκι
κών ύδάτων επέσυρεν δλως iδιαιτέρως τήνπροσοχήν μας. 

>>'Εν τΌ μερίμνΊJ ήμών δπως περιορίσωμεν είς τό έλά

χιστον τά επεισόδια Ciτινα κατά τό παρελθόν προσέδωσαν 

είς τό ζήτημα τοuτο τόν χαρακτήρα ένός μείζονος προβλή

ματος, εμελετήσαμεν τήν δυνατότητα νά συνάψωμεν μίαν 

συμφωνία ν ρυθμίζουσαν α) τήν διενέργειαν τής άλιείας εν

τός τών χωρικών τουρκικών ύδάτων ύπό τών 'Ελλήνων 

άλιέων καί β) τό ελεγχον τής άλιείας. 

>>'Εν τούτοις, δεδομένου δτι ή δυνατότης τής συνάψεως 

μιας συμφωνίας έπί τής ούσίας δέν θά l']δύνατο νά προσδι

ορισθή, εiμή κατόπιν μιας πλέον βαθείας μελέτης του ζητή

ματος τούτου, έκφράζομεν τήν έπιθυμίαν δπως αί δύο Κυ

βερνήσεις συνεχίσουν τάς εργασίας τάς άποβλεπούσας εiς 

τόν σκοπόν τοuτον . 'Εν τφ μεταξύ κρίνεται εύκταίον δ πως 

μειωθοuν αί ποιναί αί προβλεπόμεναι ύπό του τουρκικοί> 

νόμοu κατά τής παρανόμου άλιείας. 

»'Όσον άφορα είς τόν ελεγχον τής άλιείας εντός τών 

άντιστοίχων χωρικών ύδάτων, συνεφωνήσαμεν νά συστή

σωμεν δπως ούτος άσκήται (πραγματοποιήται) άπό κοινοu 

ύπό τών άρχών τών δύο χωρών μας . 'Αναφέρομεν ώς παρά

δειγμα τήν δυνατότητα δπως είς Τοuρκος άξιωματικός μετέ

χη του πληρώματος τών έλληνικών περιπολικών καί άντι-
c- στρόφως. 

» Έκφράζομεν, άφ' έτέρου, τήν εύχήν δπως χορηγηθή 
χάρις, συμφώνως πρός τήν ίσχύουσαν έν Τουρκί~ νομοθε

σίαν, είς τούς 'Έλληνας άλιείς, τούς καταδικασθέντας διό

τι ήλίευον έντός τών τουρκικών χωρικών ύδάτων καί οϊτι

νες σήμερον εκτίουν διαφόρους ποινάς φυλακίσεως. 

>>' Εκφράζομ~ν τήν ίδίαν εύχήν δσον άφορα είς τήν χο
ρήγησιν χάριτος είς τόν τέως γραμματέα τής ' Ελληνικής 

'Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως κ. Γουλάκην. 

»34. Ώς πρός τό εvεργητικόν ύπόλοιπον τοu έλληνο
τουρκικοu λογαριασμοί> πληρωμών, παύσαντος τήν Ιην 

Νοεμβρίου 1956 καί τοu όποίου ή ρευστοποίησις κατά τήν 
ίσχύουσαν διαδικασίαν, τήν καθιερωθείσαν ύπό τής ύπό 

τήν αύτήν χρονολογίαν συμφωνίας, άπέβη άνεπαρκής, συ

νεφωνήσαμεν νά συστήσωμεν δπως τό ύπόλοιπον ρευστο

ποιηθή διά τής εΙσαγωγής έν 'Ελλάδι τουρκικών προϊόν

των, προσδιοριστέων διά "Κοινής συμφωνίας καί προσφε

ρομένων εiς διεθνείς συναγωνιστικάς τιμάς . Τό άντίτιμον 

τών είσαγωγών αύτών δέον νά άφιερωθή εξ όλοκλήρου 

πρός τόν ώς άνω σκοπόν. 

»Τρίτον μέρος 

»35. 'Επί πλέον τών θεμάτων των θιγέντων είς τό πρώ
τον καί δεύτερον μέρος τής 'Εκθέσεώς μας, συνεφωνήσα

μεν νά συστήσωμεν τήν έφαρμογήν, εν τφ συνόλφ της, τής 
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έλληνοτουρκικfjς μορφωτικής συμφωνίας του 1951' εiδι
κώτερον δέ δσον aφορa εiς τήν τακτικήν σύγκλησιν τής 

Μικτής 'Επιτροπής τής προβλεπομένης ύπό τής συμφωνί

ας ταύτης . ΕUχόμεθα δπως ή 'Ε πι τροπή αuτη aναλάβη πά

ραυτα τάς δραστηριότητάς της. 

>>36. 'Α ναφερόμενοι εiς τήν έν iσχύι συμφωνίαν διά τήν 
χρησιμοποίησιν εiς τά εκπαιδευτικά ίδρύματα τών aντι

στοίχων μειονοτήτων, καθηγητών καί διδασκάλων 'Ελλή

νων καί Τούρκων, συνεφωνήσαμεν δτι ή aποτελεσματική 

εφαρμογή τής συμφωνίας ταύτης aπαιτεί τόν εiς τό έλάχι

στον περιορισμόν τών διατυπώσεων, ε iς τρόπον iliστε οί έν 

λόγω καθηγηταί καί οί διδάσκαλοι νά δύνανται νά aνα

λαμβάνουν ύπηρεσίαν εuθύς aπό τfjς aφίξεώς των εiς τήν 

'Ελλάδα η τήν Τουρκίαν. 

>> ' Η aνάγκη αuτη παρίσταται έπίσης καί διά τούς ύπο

τρόφους τούς aνήκοντας εiς τάς aντιστοίχους μειονότη

τας . 

»37. Έξετάσαντες τό ζήτημα τής έν Έλλάδι εiσαγω

γfjς έφημερίδων, περιοδικών καί βιβλίων δημοσιευομένων 

έν Τουρκίι;ι καί έν δψει του σοβαρου ρόλου τόν όποίον 

κέκτηται ή έλευθέρα εiσαγωγή τών εiδών τούτων ε iς τόν 

τομέα τfjς έξυψώσεως του μορφωτικου επιπέδου, συνεφωνή

σαμεν νά συστήσωμεν έπ' aμοιβαιότητι , δπως αί άρμόδιαι 

aρχαί τών δύο χωρών aγρυπνουν ϊνα οuδέν πρόσκομμα 

aναφυfj εiς τήν ε(σαγωγήν ταύτην. 

»38. Διεπιστώσαμεν δτι ύφίσταται έξ αμφοτέρων τών 
πλευρών αξιόλογος αριθμός διεκδικήσεων έγερθεισών ύπό 

τών ύπηκόων εκατέρας τών δύο χωρών, σχετικώς πρός πε

ριουσιακά στοιχεία κείμενα εiς τήν /;τέραν χώραν . ·Ως 

τοιαυται αναφέρονται αί 64 αμετάκλητοι αποφάσεις του 
Μικτου 'Ελληνοτουρκικου Δικαστηρίου, αί αναφερόμεναι 

εiς περιουσίας ανηκούσας εiς 'Έλληνας ύπηκόους . Τό ζή

τημα περιουσιών εύρισκομένων Ι:ν Μικρ~ 'Ασίι;ι aνηκου

σών εiς άλλοτε 'Ιταλούς ύπηκόους τής Δωδεκανήσου , οϊ

τινες δέν ύπήχθησαν εiς τήν aνταλλαγήν τών πληθυσμών. 

»Προτείνομεν δπως παρασχεθfj διά τfjς διπλωματικής 

όδου η διά της ίδρύσεως μιας ad hoc 'Επιτροπής , ή δυνατό

της νά διευκρινισθfj ή φύσις καί ή σημασία τών διεκδική

σεων αuτών πρός τόν σκοπόν δπως καταλήξωμεν εiς μίαν 

συμφωνίαν αποβλέπουσαν ε(ς τήν αμοιβαίαν Ι:κκαθάρισίν 

των. 

»39. 'Εξ ϊσου, τήν προσοχή ν μας έπέσυραν αί απαλλο
τριώσεις ακινήτων περιουσιών κειμένων Ι:πί του έδάφους 

τών δύο χωρών μας καί aνηκουσών εϊτε εiς 'Έλληνας ύπη

κόους τουρκικής έθνικfjς καταγωγής η ε(ς Τούρκους ύπη

κόους εϊτε εiς Τούρκους έλληνικfjς έθνικfjς καταγωγής η 

'Έλληνας ύπηκόους. Ή σύστασίς μας εiναι, δπως αί αντί

στοιχοι αρχαί τών δύο χωρών μας χρησιμοποιήσουν τήν 

διακριτικήν των έξουσίαν κατά τήν έφαρμογήν τών σχετι

κών νομοθετικών καί διοικητικών διατάξεων πρός τόν 

σκοπόν δπως διαφυλαχθουν έν τφ μέτρφ του δυνατου τά 

συμφέροντα τών προσώπων, τών όποίων αί iδιοκτησίαι 

ύπόκεινται εiς aπαλλοτρίωσιν»74 • 

Σχετικά μέ τήν 'Έκθεση τών Δύο, τέλος, θά ύπο

βληθεί στόν Κ. Καραμανλή ύπηρεσιακό σημείωμα 

τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, τό όποίο εξέταζε τά 

έκατέρωθεν αιτήματα. Γιά τά έλληνικά, τό σημείωμα 

aνέφερε δτι ή εξομάλυνση τής aπαράδεκτης καταστά-

σεως τοϋ έλληνισμοϋ τής Κωνσταντινουπόλεως ήταν 

aρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν aποδοχή καί έφαρμογή 

aπό τήν τουρκική πλευρά τής 'Εκθέσεως. 'Όσο γιά 

τά τουρκικά αιτήματα, ή έλληνική Κυβέρνηση μπο

ροϋσε νά τά ίκανοποιήσει, αν καί δρισμένα προσέ

κρουαν στήν έπιθυμία τών ίδιων τών μουσουλμάνων 

τής Δυτικής Θράκης. Ειδικά, γιά τό τουρκικό α\:τημα 

γιά άλλαγή τοϋ όνόματος τής μειονότητας, τό ση

μείωμα παρατηροϋσε μέ ίκανοποίηση δτι «πέραν τών 

έν τΌ έκθέσει, τό ζήτημα οuδεμιας χρήζει ενεργείας 

έκ μέρους ήμών, εφ' δσον άπλώς εξεφράσθη εuχή 

δπως επικρατήση δ δρος Τοϋρκος»75 . 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

·Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ . 'Αδαμόπουλος, μέ 

aνακοινώσεις του , aποκρούει τίς κατηγορίες πού δι

ατυπώθηκαν γιά τά μέτρα προστασίας τοϋ σίτου εσο

δείας 1959 καί αναπτύσσει τίς κυβερνητικές θέσεις 
γιά τόν περιορισμό τών καλλιεργούμενων έκτάσεων 

καί τή βαθμιαία στροφή τών καλλιεργητών σέ προϊ

όντα πού έξασφαλίζουν ύψηλότερο εισόδημα (βαμβά

κι, όπωρικά, ζωοκομικά) . Σχολιάζοντας τό χαρακτη

ρισμό τής κυβερνητικής προστασίας ώς «aνυπάρ

κτου», δ Κ. 'Αδαμόπουλος έπισημαίνε ι τή συγκέν

τρωση 400.000 τόνων μέ προνομιακές τιμές καί τήν 
καθιέρωση τής παρεμβάσεως στήν έλεύθερη aγορά 

γιά τήν έξαγορά τών πλεονασμάτων. Παρατηρεί, &κό

μη, δτι μέ κριτήριο τήν καλλιέργεια aνω τών 7 
στρεμμάτων, οί σιτοπαραγωγικές οiκογένειες δένεΙ

ναι 750.000, δπως διατείνονται οί επικριτές τής Κυ
βερνήσεως, aλλά 350.000. Καί καταλήγει μέ τήν πα

ρατήρηση δτι ή Κυβέρνηση εκαμε τό καθήκον της 

προστατεύοντας καί τούς σιτοπαραγωγούς, στό μέ

τρο τής aντοχής τής οικονομίας, καί τούς καταναλω

τές, μέ καθοριστικό γνώμονα τήν έξυγίανση τής οi

κονομίας. 

4-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

Δημοσιεύεται στόν τύπο ή πληροφορία δτι δ 

Μακάριος aποκάλυψε πώς εχουν ανακύψει διαφωνί

ες μεταξύ αuτοϋ καί τοϋ Γρίβα, δ δποίος, κατά τόν 

'Αρχιεπίσκοπο, «δμιλεί χωρίς νά γνωρίζει τά γεγονό

τα». 

·Η ρήξη μεταξύ τών δύο aνδρών ύπέβοσκε ήδη 

aπό τίς aρχές ΜαΊου, δπότε δ Γρίβας, σέ συνέντευξή 

του στήν κυπριακή έφημερίδα «Φιλελεύθερος», εiχε 

προειδοποιήσει τήν έλληνική Κυβέρνηση καί τό 

Μακάριο «νά παύσουν δριστικώς αί ύποχωρήσεις 

εναντι τών Τούρκων καί τών "Αγγλων». Τόν 'Ιούνιο , ο 

δ Γρίβας επανειλημμένα δήλωσε δτι θά ήταν ετοιμος 

νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες του αν ποτέ τόν χρειαζό

ταν τό εθνος. 

Τόν 'Ιούλιο, δμως, ή διαφωνία μεταξύ τών δύο 
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κύριων παραγόντων του κυπριακοί> αγώνα θά πάρει 

διαστάσεις. Στά μέσα τοίι μηνός, καί ένώ γενικεύεται 

στόν τύπο ή συζήτηση γιά τή φημολογούμενη ανοι

κτή ρΊJξη μεταξύ Μακαρίου καί Γρίβα, ό πρώην αρ

χηγός τής ΕΟΚΑ θά κατηγορήσει τήν έλληνική Κυ

βέρνηση δτι δέν ένίσχυσε τίς οικογένειες τών πε

σόντων Κυπρίων αγωνιστών, iσχυρισμό πού θά δια

ψεύσει μέ ανακοίνωσή του τό ύπουργείο 'Εξωτερι

κών. Στίς 17 'Ιουλίου, θά ελθει στήν 'Αθήνα ό Κu
πριος οίονεί ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, 'Αντώνης 

Γεωργιάδης, παλαιός συνεργάτης τοίι Γρίβα, μέ 

σκοπό νά μεσολαβήσει μεταξύ τοίι πρώην αρχηγοί> 

του καί τοίι Μακαρίου. 

'Η ρήξη τών δύο ανδρών έρχόταν στό προσκήνιο 

σέ μιά στιγμή ιδιαίτερα ευαίσθητη γιά τό έθνικό θέ

μα, καθώς ijδη εiχε αναφυεί, στή Μικτή 'Επιτροπή 

Λονδίνου, ή διαφωνία μεταξύ Βρετανών καί • Ελλη
νοκυπρίων γιά τό θέμα τής έκτάσεως τών βρετανικών 

βάσεων: τό Λονδίνο ζητοίισε εκταση μεγαλύτερη 

από αuτή πού ό Μακάριος ήταν διατεθειμένος νά πα

ραχωρήσει, πολύ περισσότερο αφοίι, σύμφωνα μέ τίς 

βρετανικές προτάσεις, μεγάλος αριθμός Κυπρίων θά 

συμπεριλαμβανόταν σέ βρετανικό εδαφος. 'Ήδη, οί 

κατηγορίες τοίι Γρίβα εκαμαν τή διαπραγματευτική 

θέση τοίι Μακαρίου δυσκολότερη. Ταυτόχρονα, ή 

αποκατάσταση τής συνεργασίας 'Ελλήνων καί 

Τούρκων τοίι νησιοίι, βασικός παράγοντας γιά τήν 

έπιτυχία τής κυπριακής ανεξαρτησίας, καί ή κατί

σχυση τών ελληνικών απόψεων στίς διαπραγματεύ

σεις γιά τό κυπριακό Σύνταγμα, απαιτοίισε πλήρη 

ηρεμία στό έσωτερικό ελληνοκυπριακό μέτωπο, τό

σο μεταξύ Μακαρίου καί του ΑΚΕΛ, αλλά ίδιαίτερα 

μεταξύ τών δύο ήγετών του έλληνοκυπριακοίι αγώνα. 

Γι' αuτό, ή ρήξη Μακαρίου- Γρίβα, πού απειλοίισε 

μέ πολυδιάσπαση τήν ελληνοκυπριακή πλειοψηφία 

του νησιοίι, επαιρνε διαστάσεις εuρύτερες μιi'iς ά

πλής ένδοκυπριακής ύποθέσεως, καί αφοροίισε, σέ 

τελική ανάλυση, τήν ίδια τήν πορεία του έθνικοίι 

θέματος. 

Γιά τή διένεξη αuτή, ό Ε. 'Αβέρωφ θά σημειώσει, 

στά απομνημονεύματά του, τά ακόλουθα: 

«Κατά τήν έποχή εκείνη [ <'iνοιξη 1959), iδιαίτερα θερ
μές ήταν οί σχέσεις του μαζί μου. Κατά τούς δύο τρείς 

πρώτους μήνες, Ι;ρχόταν τακτικά στό γραφείο μου ή πήγαι

να στό σπίτι του, στό Θησείο. Κάναμε κριτική του παρελ

θόντος, συζητούσαμε τό μέλλον. 

»Μου επαναλάμβανε /;κείνο πού συχνά μου είχε γράψει 

καί πού είχε περιλάβει καί στήν τελευταία του προκήρυξη: 

πώς ήταν αποφασισμένος νά iδιωτεύσει. Σέ παρατηρήσεις 

μου πώς, λόγω του κύρους πού είχε αποκτήσει, θά κατα

βάλλονταν από πολλές πλευρές προσπάθειες γιά νά τόν 

πείσουν νά πολιτευθεί, απαντουσε κατηγορηματικά: τίπο

τα καί κανένας δέ θά μπορουσε νά τόν παρασύρει νά πολι

τευθεί, εϊτε στήν 'Ελλάδα είτε στήν Κύπρο . Καί δυό τρείς 

φορές αναφέρθηκε στό παράδειγμα του 'Αλέξανδρου Πα

πάγου "πού εγκατέλειψε τή δόξα του στρατιώτη γιά νά 

μπλέξει στή λάσπη τής πολιτικής". Μιά μέρα, σπίτι του, 

παρατήρησε πώς κανένας 'Έλληνας στρατιωτικός δέν είχε 

τό τυχερό του Παπάγου: νά είναι αρχιστράτηγος δύο νικη

φόρων πολέμων. Καί δμως, είπε, από τήν iliρα πού κατέβη

κε στό πεζοδρόμιο, πολλοί 'Έλληνες τόν κατηγοροuσαν 

καί τόν εβριζαν σάν νά ήταν ενας όποιοσδήποτε πολιτικός. 

Αόστηρότατος ήταν Ι;πίσης στίς κρίσεις του καί γιά δλους 

σχεδόν τούς πολιτικούς τής χώρας. 

»'Από τίς συνομιλίες μαζί του, είχε πολύ τονωθεί ή 

εντύπωσή μου πώς ήταν εντιμότατος aνθρωπος καί άγνό

τατος πατριώτης, πού δμως δέν είχε καθόλου πολιτική σκέ

ψη. Γιά νά τονώσω λοιπόν αότές τίς διαθέσεις του, ελεγα 

πώς liν τηρουσε τή στάση πού είχε διαγράψει γιά τόν εαυτό 

του, θέλοντας καί μ ή, θά ήταν ή μεγάλη πολιτική εφεδρεία, 

liν τύχαινε καμιά συμφορά. Δέ φαινόταν νά τόν συγκινεί 

οϋτε αότή ή περίπτωση. Ήταν ίκανοποιημένος άπό τόν 

άγώνα πού είχε κάμει κι από τήν πανελλήνια άναγνώρισή 

του. Ήταν ϊσως καί σωματικά κουρασμένος. 

»Πάντως, ή στάση του, τό αποτράβηγμά του από κάθε 

προσκήνιο, επέδρασαν πάρα πολύ ωστε τό νέο καθεστώς 

τής Κύπρου νά γίνει ευνοϊκά δεκτό από τή συντριπτική 

πλειοψηφία τών ·Ελλήνων. Αόθόρμητα τά συγχαρητήρια 

ψηφίσματα στέλνονταν άπό δλα τά μέρη τής 'Ελλάδος 

πρός τήν Κυβέρνηση καί τό Γρίβα-Διγενή. Οί άντιρρήσεις 

τών λίγων χάνονταν μέσα στίς εκδηλώσεις χαρaς καί τίς 

νικητήριες ίαχές τών πολλών, τών πάρα πολλών». 

Καί ό Ε. 'Αβέρωφ θά συνεχίσει : 

«'Αλλά ένώ ή Κύπρος προχωροuσε πρός διεθνή θέση 

πού κανένας 'Έλληνας δέν είχε ονειρευθεί γι' αότήν, ένώ 

στό εσωτερικό της κυριαρχουσε αίσθημα συμφιλιώσεως 

καί εργώδους δράσεως, στόν ελληνικό όρίζοντα φάνηκε 

ενα σύννεφο, άπροσδόκητο δσο καί βαρύ. 

»Τέσσερις περίπου μήνες μετά τήν ύπογραφή τών Συμ

φωνιών, τρείς μετά τή θριαμβευτική έπιστροφή του, aλλα

ζε στάση ό Γρίβας . Τότε, δέ βρισκόταν πιά ση)ν 'Αθήνα. 

'Αναπαυόταν στό Πόρτο Χέλι. 
»'Αθόρυβα αλλά κατηγορηματικά διαμήνυσε στό Μα

κάριο δτι ή εκταση τών βάσεων, "πού δέν του ήταν γνωστή 

τήν έποχή τών Συμφωνιών", ήταν πολύ μεγάλη καί γι' 

αότό άπαράδεκτη. 

»'Ο 'Αρχιεπίσκοπος του απάντησε, διαβιβάζοντας καί 

σέ μaς τήν άπάντησή του, πώς καμιά εκταση δέν είχε όρι

στεί, πώς είχαν άπλώς αναφερθεί ενδεικτικά μερικά ση

μεία. Γιά εκταση δέν είχε κάν γίνει λόγος. 

»'Η απάντηση περιέπλεκε τά πράγματα, καί εβαζε σέ 

δύσκολη θέση, ώς συνυπογράψασα, καί τήν ελληνική Κυ

βέρνηση. Καί δπως διαμηνύσαμε στόν 'Αρχιεπίσκοπο, 

δταν άνέφερες σημεία, δέν δριζες μέν τά άκριβή δρια τής 

περιοχής, αλλά περίπου /;ννοοuσες τήν περιοχή ανάμεσα 

σ' αότά τά σημεία. Ό 'Αρχιεπίσκοπος δμως δέν ύποχω

ρουσε, γιατί δσα ελεγε δ Γρίβας σέ διάφορους κυπριακούς 

παράγοντες εδειχναν δτι aρχιζε μιά βαθύτερη αντίθεση με

ταξύ τών δύο άνδρών. Καί ή αντίθεση αότή εφθασε σέ τέ

τοιο σημείο, ωστε στίς 18 'Ιουλίου 1959 ήρθε στήν 'Αθή
να εξαμελής επιτροπή Κυπρίων, μέ σκοπό (δπως tγραφαν 
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δλες οί έφημερίδες) "τήν liρσιν τής διενέξεως καί τής ψυ

χρότητος τών δύο Κυπρίων ήγετών". 'Αλλά ή μεσολάβη

ση τής έξαμελοϋς άντιπροσωπείας πού ί::μεινε στήν 'Αθή

να (δπου στό μεταξύ είχε ερθει δ Γρίβας) μέχρι τίς 24 τοϋ 
μηνός, δέν ί::φερε άποτελέσματα. Πολύ λίγες ήμέρες άργό

τερα, δλόκληρος δ τύπος άνέφερε όξείες δηλώσεις τοϋ 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί τοϋ Γρίβα-Διγενή»76 • 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

'Εκτελώντας σχετική έντολή του Κ. Καραμανλfj, 

ό γενικός γραμματέας του ύπουργείου Γεωργίας, Φ. 

Λαμπρόπουλος, ύποβάλλει μελέτη γιά τό πρόβλημα 

του βαμβακιου. 

'Ο Φ. Λαμπρόπουλος τόνιζε οτι ή άναδιάρθρωση 

των καλλιεργειών στή χώρα συνδεόταν άρρηκτα μέ 

τήν προσπάθεια έπεκτάσεως των άρδευομένων έκτά

σεων. Σέ αύτές, ή πλέον ενδεδειγμένη καλλιέργεια 

ήταν αύτή του βαμβακιου, ή όποία έξασφάλιζε ίκα

νοποιητικό εισόδημα στήν άγροτική οικογένεια, σέ 

σύγκριση μέ αύτή του σίτου. Γι' αύτό, επρεπε νά 

ενισχυθεί άκόμη περισσότερο ή στροφή των καλλι

εργητών άπό τό σιτάρι στό βαμβάκι, ωστε νά επιτευ

χθεί πλήρης άξιοποίηση τών νεοαρδευομένων έκτά

σεων, πρός όφελος καί των άγροτών καί τfjς έθνικfjς 

οικονομίας (ιδίως τών έξαγωγών, γιά τίς όποίες προ

σφερόταν τό προϊόν αύτό). 'Ήδη, ή αύξηση τfjς πο

τιστικfjς καλλιέργειας του βαμβακιου ήταν σημαντι

κή (άπό 250.000 στρέμματα τό 1950 σέ περίπου l 
έκατ. τό 1958), μπορουσε ομως νά ένισχυθεί καί άλ
λο. 

'Έπρεπε, ομως, συνέχιζε ό γενικός γραμματέας 

του ύπουργείου, έκτός άπό τήν αύξηση τfjς παραγω

γfjς βαμβακιου, νά ληφθουν καί τά άνάλογα μέτρα 

πού θά έξασφάλιζαν τήν άπορρόφηση τfjς νέας πα

ραγωγfjς άπό τή διεθνfj άγορά· άλλιώς, ή αύξηση τfjς 

παραγωγfjς θά δημιουργουσε πρόβλημα έξαγωγών. 

'Έτσι, τό παραγόμενο βαμβάκι επρεπε νά πληροί 

συγκεκριμένα κριτήρια πού καθόριζε ή διεθνής άγο

ρά καί, βέβαια, νά διαφημιστεί κατάλληλα στό έξω

τερικό. ·Η Κυβέρνηση όφειλε, συνέχιζε ό Φ. Λαμ

πρόπουλος, νά θεραπεύσει τήν άδυναμία του έλληνι

κου βαμβακεμπορίου, πού διεξαγόταν άπό παντοπώ

λες, μικρομεσίτες καί μικρεμπόρους, κατά τρόπο 

άναρχο καί, συχνά, κερδοσκοπικό, πού δυσφήμιζε τό 

έξαγωγικό εμπόριο τfjς χώρας. Τό έμπόριο του προϊ
όντος επρεπε νά συστηματοποιηθεί, δημιουργώντας 

ετσι στόν παραγωγό τήν έμπιστοσύνη οτι θά μπορου

σε γρήγορα καί μέ οικονομική άσφάλεια νά διαθέσει 

τό βαμβάκι του. Ήταν άπαραίτητη ή ένιαία διαχεί

ριση του έμπορίου του προϊόντος, ωστε νά άποφεύ

γεται ή παρεμβολή πολλών παραγόντων πού, άφενός 

κερδοσκοπουσαν σέ βάρος των παραγωγών, καί άφε

τέρου άδυνατουσαν νά προσφέρουν στή διεθνfj άγο

ρά μεγάλες καί όμοιόμορφες ποσότητες έμπορεύμα-

τος κατά τρόπο πού νά προσελκύει τό ένδιαφέρον 

των μεγάλων βιομηχανιών του έξωτερικου. 

Κατόπιν, ό Φ. Λαμπρόπουλος εκανε προτάσεις 

γιά τή δημιουργία ένός τέτοιου συστήματος ένιαίας 

διαχειρίσεως του έμπορίου του βαμβακιου, καί πρό

τεινε ώς κοινό διαχειριστή τήν Κεντρική Συνεταιρι

στική 'Οργάνωση των βαμβακοπαραγωγών77• 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

'Ο Κ . Καραμανλfjς προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό 

Πολιτικό Γραφείο, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέ

δρου Π . Κανελλοπούλου, καί τών ύπουργών Προε

δρίας καί 'Εξωτερικών. 'Εξετάζονται διάφορα θέμα

τα έξωτερικfjς πολιτικfjς καί δίνονται σχετικές δδη

γίες σέ στελέχη του ύπουργείου 'Εξωτερικών. Κατό

πιν, ό πρωθυπουργός δέχεται τόν Α. Μάτσα, ό όποϊ:ος 

εχει όριστεί πρέσβης τfjς 'Ελλάδος στήν Τουρκία 

καί έτοιμάζεται νά άναχωρήσει γιά τήν ~ Αγκυρα. 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

·Ο Ν. Μομφεράτος ύποβάλλει στόν Κ. Καραμαν

λfj τό άκόλουθο σημείωμα, σχετικά μέ τά προβλήμα

τα πού άντιμετωπίζουν οί καλλιεργητές κλασικών 

καπνών: 

«I. Έκ τών γενικών στοιχείων, τά όποία έτέθησαν ύπ' 
όψιν τής 'Επιτροπής ύπό τών τοπικών ύπηρεσιών καί όρ

γανισμών ('Εφοριών Καπνοϋ, ΕΟΚ, ΑΤΕ κ.λ.π.) συνάγον

ται αί άκόλουθοι διαπιστώσεις, αϊτινες χαρακτηρίζουν καί 

έξηγοϋν τήν όξύτητα τήν δποίαν προσέλαβεν τό πρόβλημα 

τών κλασικών καπνών. 

»α. 'Ότι τό έφετεινόν είσόδημα τών καλλιεργητών 

κλασικών καπνών παρουσιάζει έν σχέσει μέ τό τοϋ τών 

προηγουμένων έτών, σημαντικήν μείωσιν κυμαινομένην 

κατά περιοχάς μεταξύ 30-50%. 'Η μείωσις αϋτη τοϋ είσοδή
ματος όφείλεται, κατά πρώτον λόγον, είς τήν χαμηλήν 

ποιοτικήν σύνθεσιν τών καπνών έσοδείας 1958, λόγω τών 
δυσμενών καιρικών συνθηκών καί κατά δεύτερον λόγον, 

είς τήν σημειωθείσαν άπόλυτον κάμψιν τών τιμών, συνε

πεί~ τής μεγάλης μειώσεως τοϋ έμπορικοϋ ένδιαφέροντος, 

διά τά κλασικά καπνά, έκ μέρους τοϋ ίταλικοϋ μονοπωλίου 

καί τών γερμανικών καπνοβιομηχανιών καθώς καί τών πε

ριωρισμένων έν γένει άγορών, τοϋ έμπορίου, διά προβλέ

ψεις έξαγωγών πρός τάς άνατολικάς χώρας. 

>>Τό μέσον άκαθάριστον είσόδημα, κατά καπνοπαραγω

γικήν οίκογένειαν, ύπολογίζεται είς δρχ. 8-10.000 κατά τό 
τρέχον ετος. 

»β . 'Ότι ή μεγίστη πλειονότης τών καπνοπαραγωγών 

δέν τ'jδυνήθησαν νά έξοφλήσουν τάς πρός τήν ΑΤΕ όφει

λάς των, κατελείψαντες σημαντικά άνοίγματα. 'Αφήνουν 

δέ έξ δλοκλήρου άνεξόφλητα τά χρέη των, πρός τούς συνε

ταιρισμούς των καί τούς παντοπώλας. 

»γ. 'Ότι είς τά όρεινά καί ήμιορεινά χωρία τών μονο

καλλιεργητών καπνικών περιοχών, δπου δ γεωργικός κλή

ρος κατά οίκογένειαν άποτελείται άπό 6-10 στρέμματα άγό
νου κατά τό πλείστον γής, καί δπου οuδεμία ή έντελώς 
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aσήμαντος aσκείται καλλιέργεια σιτηρών, ή κατάστασις 

τών πληθυσμών είναι αυτόχρημα δραματική. Εις τήν κα

τηγορίαν τών χωρίων τούτων, εκ προχείρων εντελώς στοι

χείων συνάγεται δτι δέον νά ύπαχθουν τά κάτωθι: 

»1. 'Όλα τά χωρία τών περιοχών, Σουγιαλεσfj, Ντερέ 
Κολου Ξάνθης, Μαχαλάδες καί Μαχαλαδάκια Δράμας, 

Τζεμπέλια Χρυσουπόλεως. 

>>II. Μέρος τών χωρίων -κατόπιν εiδικωτέρας ερεύ

νης- τών περιοχών Τζεμπελίων καί Γιακά Ξάνθης, Καρσή

για Χρυσουπόλεως, Κυργίων Δράμας καί Ν. Ζίχνης Σερ

ρών. 

>>Χονδρικώς δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν δτι ό άριθμός 

τών καπνοπαραγωγών τfjς κατηγορίας ταύτης δέν θά ύπερ

βfj τούς 9.000, μέ συνολικόν πληθυσμόν 45.000 περίπου 
aτόμων. 

>>2. Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός δτι ό κ. νομάρ
χης Δράμας, οί βουλευταί τών νομών Δράμας καί Ξάνθης, 

καθώς καί <'iλλοι τοπικοί δημόσιοι ύπάλληλοι καί aστυνο

μικά δργανα, μεθ' ών επεκοινώνησε ή 'Επιτροπή, κατά 

τάς εiς τά χωρία επισκέψεις της, ύπέδειξαν εν τούτοις τήν 

ανάγκην τfjς aμέσου λήψεως μέτρων πρός aποτελεσματι

κήν dνακούφισιν τών πληθυσμών, ύπογραμμίσαντες τούς 

διαφαινομένους σοβαρούς κινδύνους, κοινωνικούς καί 

εθνικούς. 

>>3. 'Εκ τών διατυπωθέντων αiτημάτων ύπό τών εκπρο
σώπων τών καπνοπαραγωγών καί τών προταθέντων μέ

τρων, κατά τάς συζητήσεις τfjς 'Επιτροπfjς μετά τών κρα

τικών οργάνων καί βουλευτών ώς άναγκαία καί πρόσφορα, 

διά τήν <'iμεσον aντιμετώπισιν τfjς καταστάσεως, θεωροϋν

ται τά κατωτέρω: 

>>α. ' Εκτέλεσις διαφόρων τοπικών !:ργων (κυρίως όδο

ποιίας) διά νά δημιουργηθουν συνθfjκαι εξασφαλίσεως εκ 

περιτροπfjς εργασίας εiς τούς κατοίκους τών περιοχών αυ

τών. 

>>β . Παροχή είς τούς παραγωγούς τών χωρίων τfjς 

πρώτης ώς <'iνω κατηγορίας εκτάκτου ενισχύσεως ύπό μορ

φήν δωρεάς -πέραν τών συνήθων δανείων τfjς Α ΤΕ-ε

παρκους νά καλύψη τάς άνάγκας των, εiς <'iρτον καί λοιπά 

στοιχειώδη εϊδη διατροφfjς, ητοι Ελαιον, λίπος, δσπρια 

κ.λ.π. 'Η χορηγηθησομένη κατά τά aνωτέρω εκτακτος 

ένίσχυσις, καθοριζομένη έπί τ1j βάσει του άριθμου τών με

λών τfjς οiκογενείας, σκόπιμον είναι νά δοθfj εiς εϊδη (σί

τον κ.λ.π.) μέσω τών οiκείων συνεταιριστικών οργανώσε

ων τμηματικώς, επί τφ τέλει δ πως χρησιμοποιηθfj κατά τόν 

οίκονομικώτερον τρόπον άπό τούς παραγωγούς. 

>η. Τήν ρύθμισιν aπό τουδε, ύπό τfjς ΑΤΕ, του τρόπου 

έξοφλήσεως τών ανοιγμάτων, τά όποία κατέλιπον εiς αυ

τήν οί παραγωγοί μέ aνάλογον κλιμάκωσιν εiς 3-4 έτησίας 
δόσεις. 

>>δ. 'Ο κ . νομάρχης Δράμας είσηγήθη δπωζ χορηγηθfj 

είς τούς καπνοπαραγωγούς, οί όποίοι παρέδωσαν τά καπνά 

των εiς τήν κρατικήν συγκέντρωσιν, συμπληρωματικόν τί

μημα δρχ . 3-4 κατ' οκά ν, έπεκτεινόμενον τουτο, μετ' είδι
κήν €ρευναν καί εiς τήν κατηγορίαν τών παραγωγών έκεί

νων, τών αuτών περιφερειών, οί όποίοι έπώλησαν τά καπνά 

των εiς τό καπνεμπόριον, εiς τάς iδίαζ χαμηλάς τιμάς. 

>>4. Κατά τάς επαφάς τάς όποίας είχε ή 'Επιτροπή μετά 
τών καπνοπαραγωγών τών κλασικών καπνών καί τών κα

πνών ποικιλίας Μπασfj Μπαγλfj , ήκούσθησαν σφοδρά πα-

ράπονα κατά τών έντολοδόχων καπνεμπόρων τfjς κρατικfjς 

συγκεντρώσεως καπνών έσοδείας 1958. 
>>Εiδικώτερον αί διαμαρτυρίαι dνεφέροντο: 

»α. Είς τόν καθορισμόν χαμηλών τιμών έξαγοράς τών 

καπνών, έν σχέσει μέ τάς τιμάς τάς όποίας επλήρωσεν τό 

iδιωτικόν καπνεμπόριον, διά τάς αγοράς του, εiς τά αυτά 

χωρία καί τfjς αuτfjς περίπου ποιοτικfjς συνθέσεως καπνά. 

»'Επί τών συγκεκριμένων τούτων καταγγελιών, εβε

βαιώθη, παρά τοϋ διευθυντου του ΕΟΚ δτι έξ ερεύνης τήν 

όποίαν ενήργησε προέκυψε δτι, πράγματι, οί έντολοδόχοι 

καπνέμποροι, διά τά καπνά τfjς περιοχfjς Καρσήγιακα 

προσέφεραν εiς μεγάλην κλίμακα τιμάς σημαντικώς χαμη

λοτέρας εν σχέσει μέ τάς καθορισθείσας τιμάς FOB καί 
τήν ποιοτικήν στάθμην τών καπνών, μέ aποτέλεσμα νά dρ

νηθοϋν ο! παραγωγοί νά τά παραδώσουν. 'Επίσης εβεβαι

ώθη aπό ύπεύθυνα τεχνικά δργανα τών συνεταιρισμών δτι 

τοϋτ' αυτό €λαβε χώραν εiς σημαντικήν εκτασιν καί εiς τά 

καπνά τfjς περιοχfjς Μαχαλά. 

»Δέν εβεβαιώθη -μή έρευνηθέντος εiσέτι του ζητήμα

τος- εάν τό αυτό ελαβε χώραν καί εiς τά καπνά τfjς ποικι

λίας Μπασfj Μπαγλfj, ών ή ποσότης ύπερβαίνει τά 600.000 
χλιόγραμμα, μολονότι εντονώτατοι διατυποϋνται διαμαρ

τυρίαι εκ μέρους τών ενδιαφερομένων παραγωγών, aρνου

μένων νά τά παραδώσουν εiς τούς εντολοδόχους. 

»Χαρακτηριστικαί είναι αί διατυπωθείσαι κατεγγελίαι 

-τινές τών όποίων ελεγχθείσαι παρ' όργάνων του ΕΟΚ 

διεπιστώθη δτι είναι βάσιμοι- δτι εύρέθησαν εντολοδό

χοι καπνέμποροι, οί όποίοι ήγόρασαν η προσπάθησαν νά 

αγοράσουν καπνά βαθμολογηθέντα παρά τών iδίων, διά 

τήν κρατική ν συγκέντρωσιν, δι ' iδικόν των λογαριασμόν, 

προσφέραντες σημαντικώς ύψηλοτέρας τιμάς aπό εκείνας 

τάς όπ9ίας είχον προσφέρει διά λογαριασμόν τfjς κρατικfjς 

συγκεντρώσεως. 

>>'Επίσης κατηγγέλθη δτι !:νιοι τών εντολοδόχων, 

έσκαρτάρισαν aξιολόγους ποσότητας καπνών, ώς aχρή

στων, τάς όποίας f]γόραζον aλλοι καπνέμποροι είς τήν τι

μήν τών 3 δρχ. κατ' όκάν. 
»β. Καθολικόν έπίσης ύπfjρξε τό παράπονον τών παρα

γωγών, δτι ουδεμία έλήφθη μέριμνα έκ μέρους τών άρμο

δίων διά τήν εiς δεύτερον βαθμόν εξέτασιν τών παραπόνων 

καί προσφυγών τών παραγωγών δι, aδικον βαθμολόγησιν 

τών καπνών των. 

»γ. Τά παραμένοντα είσέτι εiς χείρας τών παραγωγών 

καπνά εύρίσκονται εiς τήν περιοχήν Προσωτσάνης , Μα

χαλά καί Καρσήγιακα, τά όποία aρνουνται νά τά παραδώ

σουν οί παραγωγοί εiς τούς εντολοδόχους, μέ τάς καθορι

σθείσας τιμάς. 

» 'Επειδή ή παράτασις τfjς έκκρεμότητος ταύτης aπό 

πάσης aπόψεως ε{ναι έπιζημία, καλόν είναι είτε νά διατα

χθfj επανεκτίμησις τών καπνών αuτών παρ, έπιτροπfjς τε

χνικών, παρεχούσης τά εχέγγυα τfjς dντικειμενικότητος 

καί του dδιαβλήτου, ύποχρεουμένων τών εντολοδόχων νά 

αποδεχθουν τάς εκτιμήσεις της η, δπερ καί τό προτιμώτε

ρον, νά ανακληθfj ή έντολή aπό αυτούς καί νά αναλάβη τό 

δλον €ργον τfjς εξαγοράς τών καπνών αυτών ό ΕΟΚ, διά 

τfjς ίδικfjς του όργανώσεως»78 . 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

'Υπογράφεται πρωτόκολλο άνανεώσεως τής ε-
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μπορικής συμφωνίας μεταξύ ·Ελλάδος καί Ρουμανί

ας . 'Η συμφωνία θά ίσχύσει αναδρομικά από τήν 1 η 
'Ιανουαρίου ως τίς 31 Δεκεμβρίου 1959. 

9 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1959 

'Αρχίζει στό διαρκές στρατοδικείο 'Αθηνών, με

τά τήν απόρριψη σειράς ένστάσεων γιά αναρμοδιό

τητα τοϋ δικαστηρίου, ή δίκη τοϋ Ε. Γλέζου, γιά 

αδικήματα στρεφόμενα κατά τής άσφάλειας τοϋ Κρά

τους. 

Μέ άφορμή τό θόρυβο πού προκλήθηκε στό έξω

τερικό, καί ίδίως τά διαβήματα τοϋ προέδρου τής 

ΕΣΣΔ, στρατάρχη Βοροσίλωφ, ό πρωθυπουργός κά

μει τ~ν άκόλουθη δήλωση: 

«Προξενεί κατάπληξιν τό yεyονός δτι μία περί

πτωσις κατασκοπείας εlς βάρος τής άσφαλείας τής 

χώρας, διαπιστωθείσα ύπό τών άρμοδίiJJν καταδιω

κτικών άρχών καί έκδικαζομένη fίδη συμφώνως πρός 

τούς κειμένους νόμους του Κράτους προκαλεί τήν 

κινητοποίησιν του διεθνους κομμουνισμου. Ό διε

θνής κομμουνισμός άyνοεί βεβαίως τάς άρχάς τής 

δημοκρατίας. Είναι καιρός δμως νά κατανοήση δτι 

δικαιουται ϊσως νά τάς άyνοή εlς τήν περιοχήν του, 

όφείλει δμως νά τάς σέβεται εξω τών όρίων τής δι

καιοδοσίας του. Εlς τήν 'Ελλάδα, δ πως καί εlς πιi

σαν δημοκρατίαν, ή δικαιοσύνη είναι άνεξάρτητος. 

Παρεμβάσεις εlς τήν λειτουρyίαν της, δπως αί έπι

χειρούμεναι κατά τάς τελευταίας ήμέρας άπό τόν δι

εθνή κομμουνισμό ν καί τούς συνοδοιπόρους του, εί

ναι προκλητικαί καί άπαράδεκτοι. Ή Κυβέρνησις, 

καί αύτό όφείλουν νά τό γνωρίζουν καί οί έντός καί 

οί έκτός τής 'Ελλάδος κομμουνισταί, είναι άποφα

σισμένη νά προστατεύση δι • δλων τών νομίμων μέ
σων τήν yαλήνην καί τήν άσφάλειαν τής χώρας 

έναντίον του άπειλουντος' αύτάς κομμουνισμου». 

Τό διαρκές στρατοδικείο 'Αθηνών έπιβάλλει 

ποινή 5ετοϋς φυλακίσεως στόν Ε. Γλέζο. 

9 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1959 

·Η Κυβέρνηση άποφασίζει τή λήψη νέων δρα

στικών μέτρων γιά τήν προστασία τής έγχώριας βιο

μηχανικής παραγωγής. Μετά από σύσκεψη, ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ . Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

τοϋ αντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών 

Συντονισμοϋ, Οίκονομικών, Βιομηχανίας, 'Εμπο

ρίου, 'Εργασίας, διοικητών Τραπεζών, καθώς καί 

άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων, έκδίδεται ή 

άκόλουθη ανακοίνωση: 

«'Η σύσκεψις, πραγματοποιηθείσα έν τφ πλαισίφ σει

ράς συσκέψεων, τάς δποίας συνεκάλεσεν δ πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως διά τήν μελέτην τών τομέων τής έλληνικής 

οίκονομίας, καί κατά τάς δποίας εχουν έξετασθή καί έπι

λυθή τά θέματα τής γεωργίας, του τουρισμού κ.λ.π. είχεν 

ώς σκοπόν τήν έκ νέου έξέτασιν τών προβλημάτων τής 

έλληνικής βιομηχανίας. 'Εν άρχij τής συσκέψεως, δ κ . 

πρωθυπουργός /;τόνισε τόν ενδιαφέρον μέ τό δποίον ή Κυ

βέρνησις περιβάλλει τήν έλληνικήν βιομηχανίαν άποτε

λοuσαν τομέα μέ σημαντικάς δυνατότητας διά τήν αϋξησιν 

του έθνικοu είσοδήματος καί τής άπασχολήσεως ώς καί 

διά τήν Ι;ξοικονόμησιν συναλλάγματος . 

»'Η εκβιομηχάνισις τής χώρας -είπεν δ κ . πρωθυ

πουργός- άποτελεί βασικήν έπιδίωξιν τής οίκονομικής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως, είναι δέ ζωτική άνάγκη δπως, 

παρά τήν συντελεσθείσαν κατά τά τελευταία ετη άξιόλο

γον πρόοδον, πραγματοποιηθή αϋτη μέ τόν ταχύτερον δυ

νατόν ρυθμόν, τόσον δσον άφορά τόν /;κσυγχρονισμόν τών 

εγκαταστάσεών της δσον καί τήν ποιότητα καί συναγωνι

στικότητα τών προϊόντων της. Καί είναι μέν άληθές δτι /;κ 

μέρους τών φορέων τής βιομηχανικής δραστηριότητος δέν 

άνεπτύχθη, εξαιρέσει περιωρισμένων περιπτώσεων, επαρ

κής πρωτοβουλία πρός έπίτευξιν σημαντικωτέρας προό

δου. Είναι δμως Ι;ξ ίσου άληθές δτι ύφίστανται εν τι νι μέ

τρφ παράγοντες /;πιδρώντες δυσμενώς /;πί τής άναπτύξεως 

τοιαύτης δραστηριότητος. 

»'Η Κυβέρνησις, /;ν τij προσπαθεία τής δημιουργίας 

καταλλήλων προϋποθέσεων πρός άνάπτυξιν τοιαύτης δρα

στηριότητος, ελαβεν άπό μηνών σειράν μέτρων. Οϋτω, πα

ρέσχεν άτέλειαν είσαγωγής μηχανημάτων πρός δλοκλή

ρωσιν του εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, ηϋξησε τό 

ποσοστόν τών άποσβέσεων, /;μείωσε τό επιτόκιον τών τρα

πεζιτικών χορηγήσεων καί Ι;ρρύθμισε κατά τρόπον /;θνι

κώς συμφέροντα τό θέμα τής προμηθείας βιομηχανικών 

προϊόντων ύπό τών όργανισμών καί επιχειρήσεων κοινής 

ώφελείας. 'Ήδη, ή Κυβέρνησις συμπληροί τά ώς aνω μέ

τρα διά νέων άποφάσεών της, αί δποίαι, χωρίς νά προκα

λούν οίανδήποτε /;πιβάρυνσιν είς τήν κατανάλωσιν, άντιθέ

τως δημιουργούν προϋποθέσεις μειώσεως του κόστους'καί 
επιτρέπουν τήν /;πί ύγιών βάσεων ετι περαιτέρω άνάπτυξιν 

τών λειτουργουσών βιομηχανιών, ώς καί τήν ϊδρυσιν νέων 

τούτων» . 

Είδικότερα, προβλέπεται ή λήψη τών άκόλουθων 

μέτρων: 

α. 'Εξασφάλιση κεφαλαίων γιά τήν αϋξηση τής 

χρηματοδοτήσεως τής βιομηχανίας μέ χαμηλό έπιτό

κιο . 

β. Παροχή στίς έμπορικές Τράπεζες μεγαλύτερης 

έλευθερίας γιά χρηματοδότηση, μέ έξέταση τής δυ

νατότητας γιά μείωση τών έπιβαρύνσεων, πού συν

τελοϋν στήν αϋξηση τοϋ συνολικοϋ κόστους τοϋ χρή

ματος . 

γ . Παροχή φορολογικών κινήτρων γιά τήν αϋξη

ση τών βιομηχανικών έπενδύσεων. 

δ . Προστασία, είδικότερα, τοϋ κλάδου τής κλω

στοϋφαντουργίας . 

Σέ νέα σύσκεψη, στό ύπουργείο 'Εμπορίου, στίς 

10 'Ιουλίου, ό Κ. Καραμανλής έξήρε τή σημασία 

τών έξαγωγών γιά τήν αξιοποίηση τής έθνικής πα-
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ραγωγfjς καί ύπογράμμισε δτι ή ανάπτυξή τους απο

τελεί «ζωτικήν aνάyκην διά τήν χώραν, διότι οί5τω 

aξιοποιείται ό μόχθος τών ayροτών μας καί τών έρ

yαζομένων γενικώς, δημιουργούνται δέ αί προϋποθέ

σεις τής περαιτέρω αύξήσεως τής παραγωγής καί κα- · 
τά συνέπειαν έπιτυyχάνεται ή βελτίωσις τών δρων 

διαβιώσεως τού έλληνικού λαού. 'Αντιθέτως, έφ ' 
δσον δέν πραγματοποιούνται ύπ' εύρείαν !Jκτασι ν 

έξαyωyαί τών προϊόντων μας, δημιουργούνται δυ

σμενή φαινόμενα, (iτινα aποβαίνουν είς βάρος τής 

οlκονομίας τής χώρας». 

Στίς 13 'Ιουλίου, ή Νομισματική 'Επιτροπή aποφά

σισε, στά πλαίσια τfjς γενικότερης οiκονομικής πο

λιτικής, νά μειώσει &πό I ης Σεπτεμβρίου 1959 τά 
ακόλουθα επιτόκια: α) δψεως &πό 4% σέ 3%· καταθέ
σεων ταμιευτηρίου μέχρι 100.000 δρχ. &πό 7,5% σέ 
6,5% καί &πό I 00.000 ά\ς 200.000 &πό 5,5% σέ 5% των 
επί προθεσμία &πό 8% σέ 7% καί των δεσμευμένων 
κατά 1%, β) τά aνώτατα δρια των επιτοκίων των τρα
πεζικων χορηγήσεων καθορίζονται &πό τήν I η 'Ο
κτωβρίου 1959: γιά βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις βι
ομηχανικων-βιοτεχνικων &πό 9% σέ 8%· γιά τίς μέ
σες καί μακροπρόθεσμες χορηγήσεις &πό 9% σέ 7%· 
γιά τίς εξαγωγικές, μεταλλευτικές επιχειρήσεις aπό 

7% σέ 6,5%· γιά τά βιοτεχνικά δάνεια &πό 5,5%-7%, 
γ) τό επιτόκιο των εiδικων εντόκων στήν Τράπεζα 

τfjς ' Ελλάδος κάθε μορφής καταθέσεων των εμπορι

κων τραπεζων &πό 4% σέ 3%. 'Επίσης, μειώθηκαν 
κατά μιά μονάδα τό επιτόκιο &ναπροεξοφλήσεως 

χαρτοφυλακίου Τραπεζων στήν Τράπεζα τής 'Ελλά

δος, καθώς καί τό επιτόκιο των προσωρινων ανοιγμά

των των λογαριασμων καταθέσεων των 'Εμπορικων 

Τραπεζων στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος. 

Ή Νομισματική 'Επιτροπή aποφάσισε, επιπρό

σθετα, νά αuξήσει, κατά 86.000.000 δρχ., τά δρια 
χρηματοδοτήσεως του εσωτερικοί) εμπορίου γιά 

δλες τίς εμπορικές τράπεζες, καί τά δρια χορηγήσε

ων των εμπορικων τραπεζων πρός τούς επαγγελματί

ες των επαρχιων κατά 26.000.000 δρχ: ενέκρινε τήν 
παροχή μεσοπροθέσμων δανείων (3-5 ετων) πρός τίς 
βιομηχανίες γιά τήν κάλυψη &ναγκων τους στά μο

νιμότερα κεφάλαια κινήσεως τήν παροχή ειδικων 

βραχυπροθέσμων πιστώσεων στίς βιομηχανίες πε

ριόρισε τόν τόκο ύπερημερίας των εν καθυστερήσει 

τραπεζικων χορηγήσεων σέ 13% ετησίως καί αποφά
σισε τή χρηματοδότηση τής καπνοβιομηχανίας γιά 

τήν αγορά των καπνων εσοδείας 1958. 
'Η aντίδραση aπέναντι στά κυβερνητικά μέτρα 

δέν ήταν ταυτόσημη. Ή ΓΣΕΕ καί ή Γενική Συνο

μοσπονδία 'Επαγγελματιων καί Βιοτεχνων εξέφρα

σαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν προστασία τής 

εγχώριας παραγωγής, οί εμπορικοί σύλλογοι δια

μαρτυρήθηκαν γιά τόν περιορισμό τfjς ελευθερίας 

των εισαγωγων καί τάχθηκαν ύπέρ μιiiς ύγιοuς καί 

βιώσιμης βιομηχανίας, ενω οί βιομήχανοι ενέκριναν 

τά μέτρα γιά τήν ύφαντουργία καί δήλωσαν δτι δέν 

θά αuξήσουν τίς τιμές των προϊόντων τους. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Παιδεί

ας τfjς ΗΑΔ, Γκαμάλ 'Ελ Ντίν Χουσειv. 'Ο Αιγύπτι

ος ύπουργός μετέφερε στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό 
τό φιλικό χαιρετισμό του προέδρου Νάσερ . 'Ο Κ . 

Καραμανλής τόν εuχαρίστησε καί τόν παρακάλεσε 

νά διαβιβάσει στόν ήγέτη τής ΗΑΔ τά φιλικά του 

αισθήματα : 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλfjς παρίσταται 

στή συνεδρίαση του 'Ανώτατου Στρατιωτικοί) Συμ

βουλίου καί ενημερώνεται &πό τή στρατιωτική ήγε

σία γιά τίς ανάγκες του στρατεύματος καί τίς προο

πτικές γιά τή μελλοντική προσαρμογή του στίς τε

χνικές εξελίξεις. 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

' Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfj, συνέρχε

ται ή εξ ύπουργων οικονομική 'Επιτροπή καί απο

φασίζει νά ανατεθεί ή κατασκευή εργοστασίου σακ

χάρεως στούς γερμανικούς οϊκους «Μπακάου Βόλε» 

καί «ΒΜΑ>>. 'Η δαπάνη προβλέπεται νά &νέλθει σέ 

ϋψος 7,5 έκατ. δολλαρίων. Τό εργοστάσιο προγραμ
ματίζεται νά αναγερθεί στή Λάρισα καί νά aρχίσει 

νά λειτουργεί &πό τό ετος 1961, νά παράγει 28.000 
τόνους σακχάρεως, 8.000 μελάσσα, 70.000 νωπου 
πολτοί), 60.000 ξηροu πολτοί) καί δλα τά προϊόντα 
πού μένουν μετά τήν aφαίρεση του χυμοί) τής σακχά

ρεως &πό τά τεuτλα. 'Η παραγωγή του προορίζεται 

νά καλύψει τό l/3 των έλληνικων &ναγκων (10.000 
τόνοι) καί νά προσθέσει 800.000 επιπλέον αγροτικά 
ήμερομίσθια. 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

Ό Κ. Καραμανλfjς δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τής ΓΣΕΕ, Φ. Μακρή, ό όποίος εκθέτει τά προβλή

ματα του εργατικοί) κόσμου: ανεργία, αναδιοργάνω

ση του ΙΚΑ, προσαρμογή των συντάξεων, προστα

τευτικά μέτρα γιά τήν εγχώρια παραγωγή . 'Ο πρω

θυπουργός διαβεβαίωσε τό γενικό γραμματέα τής 

ΓΣΕΕ δτι θά προσπαθήσει νά συμβάλει στήν επίλυ

ση των προβλημάτων αuτων. 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τfjς Διεθμοuς 'Ομοσπονδίας Μεταφορων, Ο. Μπε

κιοu, συνοδευόμενο &πό τό γενικό γραμματέα τής 

ΓΣΕΕ, Φ. Μακρή, καί τόν εκπρόσωπο των έλληνικων 
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ναυτικών οργανώσεων, Μ. Πετρουλή. Στή συνομιλία 

τους, έξετάζουν τά θέματα πού άφορουν τήν έλλη

νική ναυτιλία καί τίς σχέσεις της μέ τή Διεθνή 

'Ομοσπονδία Μεταφορών. 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

Μέ διακοίνωσή της πρός τήν έλληνική Κυβέρ

νηση, ή Βουλγαρία προτείνει τή σύναψη συμφώνου 

μή έπιθέσεως μεταξύ τών δύο χωρών. Ή έλληνική 

Κυβέρνηση θά άπορρίψει τήν πρόταση, προβάλλον

τας τήν άποψη δτι, ένόψει τών ύπέρογκων στρατιω

τικών έξοπλισμών τής γειτονικής χώρας, ενα τέτοιο 

σύμφωνο δέν εχει νόημα: άντίθετα, ή παρόμοια συμ

φωνία Μεταξii- Κιοσσεϊβάνοφ του 1938 δέν είχε εμ
ποδίσει τή Βουλγαρία άπό τό νά εiσβάλει στήν 'Ελ

λάδα τρία χρόνια άργότερα. 'Η βουλγαρική Κυβέρ

νηση, πάντως, θά επαναλάβει τήν πρότασή της στίς 8 
Αuγούστου79 • 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

Σέ άπάντηση δηλώσεων του Σ. Βενιζέλου καί του 

Σπ. Μαρκεζίνη, οί όποίοι ύποστηρίζουν δτι, ενω τά 

κυβερνητικά μέτρα δέν επιλύουν τά βασικά θέματα 

των εξαγωγών, των επενδύσεων καί τής άνεργίας, 

όδηγουν σέ αϋξηση του κόστους καί άποβαίνουν σέ 

βάρος τών εργατών καί τών άγροτών, ή Κυβέρνηση, 

μέ άνακοίνωσή της, τονίζει δτι ή έπιτάχυνση τής 

άναπτύξεως είναι ό βασικός στόχος τής οικονομικής 

πολιτικής, άποδίδει τίς δυσχέρειες τών εξαγωγών 

στήν κάμψη τής οiκονομικής δραστηριότητας τών 

χωρών του εξωτερικου καί επισημαίνει δτι ή αϋξηση 

των δημοσίων επενδύσεων άπό τό 1955 ως τό 1958 
άνέρχεται σέ 163%. Παρατηρεί άκόμη δτι μόνο μέ 
τήν άνάπτυξη άντιμετωπίζεται ή άνεργία καί ύπο

γραμμίζει δτι μέ τή μείωση των επιτοκίων διευκολύ

νεται ή κίνηση των επιχειρήσεων, χωρίς νά αuξη

θουν οί τιμές. 

23 JOY ΛΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται άντιπροσωπεία τών 

γεωργικών συνεταιρισμών Κύπρου. Οί Κύπριοι άγρό

τες τόν εuχαριστουν γιά τό ενδιαφέρον πού δείχνει 

γιά τά θέματα πού τούς άπασχολουν. 

24 JOY ΛΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών 

Συντονισμου καί Προεδρίας καθώς καί ύπηρεσιακών 

παραγόντων, στήν όποία άποφασίζεται ή άμεση άνά

θεση τής εκπονήσεως μελετών γιά τά ι 367 εργα, μι
κρά καί μεγάλα, πού περιλαμβάνονται στό πενταετές 

προσωρινό πρόγραμμα άναπτύξεως. Οί μελέτες προ

βλέπεται νά έκπονηθουν άπό έλληνικούς καί ξένους 

οίκους μέ τή χρηματοδότησή τους εξασφαλιζόμενη 

άπό τόν προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, τή 

γερμανική τεχνική βοήθεια καί άλλα κεφάλαια άπό 

τό εξωτερικό. 

25-27 JOY ΛΙΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό τόν ύ

πουργό Βιομηχανίας Ν. Μάρτη, καί τόν ύφυπουργό 

'Αμύνης, Γ. Θεμελή, πραγματοποιεί σύντομη επί

σκεψη στήν Κοζάνη, τήν Πτολεμα'fδα καί τή Θεσ

σαλονίκη. 

Εuθύς μετά τή άφιξή του στήν Κοζάνη, δπου του 

επιφυλάχτηκε ενθουσιώδης ύποδοχή, καί σέ άπάν
τηση προσφωνήσεως του δημάρχου Δ. Ματιάκη, ό 

Κ. Καραμανλής εξέφρασε τίς εuχαριστίες του γιά 

τήν εμπιστοσύνη μέ τήν όποία τόν περιέβαλλε όλα

ός, καί εδωσε τή διαβεβαίωση δτι κατέβαλλε κάθε 

προσπάθεια γιά νά άνταποκριθεί σ' αuτήν. 'Απευθυ

νόμενος στούς κατοίκους τής πόλεως, ό πρωθυπουρ

γός τόνισε πώς «πραγματοποιεί δ, τι προγραμματίζει 

καί ύπόσχεταυ>. Εiδικότερα, εξήρε τή σημασία τfjς 

άξιοποιήσεως του ύπόγειου πλούτου τής περιοχής, 

μέ δαπάνη 130.000.000 δολλαρίων. «Π]ς άξιοποιή
σεως ταύτης τά άποτελέσματα», κατέληξε, «lχουν 

fίδη γίνει αlσθητά εlς τήν περιοχήν σας;>. 
'Αφου επιθεώρησε τά εργα του Λεκανοπεδίου 

Πτολεμα'fδος (μονάδες ήλεκτροπαραγωγής, λιγνιτω

ρυχείο, περιοχή εργοστασίου άζώτου), άναχώρησε 

γιά τή Θεσσαλονίκη, δπου εξέτασε τά εκτελούμενα 

εργα (περιφερειακή τάφρος, διαμόρφωση παραλίας, 

Καυταντζόγλειο, Πανεπιστημιούπολη, Κυβερνείο, 

εργα ΔΕΘ) καί εξήγγειλε σειρά νέων εργων (κλει

στό γυμναστήριο, όλοκλήρωση του σιδηροδρομικου 

σταθμου, κλειστό κολυμβητήριο, μουσείο, μεγάλους 

δρόμους, άξιοποίηση τής Χαλκιδικής). 

Κατά τήν παραμονή του στή Θεσσαλονίκη, ό Κ. 

Καραμανλής δέν παρέλειψε νά παρατηρήσει δτι 

«ολοι άσκοvν lλεγχον διά κάθε τυχούσα παράλειψιν, 

fί διά διάφορα λαμβανόμενα μέτρα, άπό τούς περισ

σοτέρους δμως τηρείται ενοχος σιωπή διά τό δημι

ουργικόν lργον τής Κυβερνήσεως, τό δποίον εlναι 

μοναδικό ν εlς τά χρονικά τής ·Ελλάδος». Καί πρό

σθεσε δτι «δταν συστηματικώς γίνεται λόγος διά τό 
κυβερνητικόν lργον, δέν τονίζεται δεόντως ή προ

σπάθεια καί δέν άναγνωρίζονται εΙλικρινώς τά συγ

κεκριμένα έπιτεύγματω>. Στή συνέχεια ύποστήριξε 

δτι «θά γίνη άντιληπτή ή σημασία τής προσφοράς 

του πρός τήν 'Ελλάδα καί ή lκτασις τής δημιουργι

κής κυβερνητικής προσπαθείας άπό τούς άρνητάς 

καί έπικριτάς, δταν δι' οίονδήποτε λόγον, fίθελον 

τυχόν παραχωρήσει τήν aσκησιν τής έξουσίας εiς 
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άλλον»· «άλλά τότε» -λέγει- «θά ε{ναι άρyά, διότι 

τά πάντα θά έρειπωθοίΊν καί θά σημειωθij όπισθοδρό

μησις εiς τήν θεμελίωσιν τών προϋποθέσεων διά τήν 

οiκονομικήν άνασυyκρότησιν τοίΊ τόποω>. 

Τέλος, ό πρωθυπουργός σημείωσε δτι «ό κρατι

κός μηχαyισμός άδυνατεί νά άνταποκριθij άντικειμε

νικώς εiς 'τήν άποστολήν του καί παραμένουν μερικά 
τών κατά καιρούς έξαyyελθέντων lJρyων εiς τό στάδι

ον τής έξαyyελίας». 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

'Εκτελώντας σχετική εντολή του Κ. Καραμανλή, 

ό γενικός γραμματέας του ύπουργείου Γεωργίας, Φ. 

Λαμπρόπουλος, ύποβάλλει εκτενή εκθεση γιά τό 

ζήτημα τής άσφαλίσεως τής γεωργικής παραγωγής. 

Ό Φ. Λαμπρόπουλος παρατηρουσε δτι τό κύριο 

χαρακτηριστικό τής γεωργικής παραγωγής ήταν ή 

άμεση εξάρτησή της άπό τή φύση, καί ίδιαίτερα τίς 

καιρικές συνθήκες, καί ή συνακόλουθη άβεβαιότητα 

γιά τό άποτέλεσμά της . Τό πρόβλημα γινόταν άκόμη 

μεγαλύτερο, καθώς ό μικρός καλλιεργητής, πού άπο

τελουσε καί τόν κανόνα στήν 'Ελλάδα, άναγκαζόταν 

νά δανειστεί γιά νά καλύψει τά εξοδα τής καλλιέρ

γειάς του, τά όποία προσδοκουσε νά λάβει μόνο μετά 

τήν πώληση τής παραγωγής του. Καθώς μάλιστα 

στήν καλλιέργεια χρησιμοποιουσε τόσο τή δική του 

προσωπική εργασία, δσο καί αυτη τών μελών τής 

οiκογένειάς του, δέν μπορουσε νά εχει καί πρόσθετο, 

μή άγροτικό, είσόδημα. 'Έτσι, τό βιοτικό του επίπε

δο ήταν χαμηλό καί τό είσόδημά του τόσο μικρό, 

πού νά μήν του επιτρέπει νά άποταμιεύει, ωστε νά 

άποφεύγει νά δανείζεται κάθε χρόνο. 

Τό άγροτικό είσόδημα βρισκόταν διαρκώς ύπό τή 

δαμόκλεια σπάθη τής φύσεως καί κυρίως τών καιρι

κών συνθηκών: εάν ή παραγωγή καταστρεφόταν, ό 

άγρότης εμενε βαριά χρεωμένος γιά πολλά χρόνια. 

Αύτή ή οίκονομική άβεβαιότητα, σημείωνε ό Φ. 

Λαμπρόπουλος, ήταν ενα άπό τά κύρια αίτια τής ά

στυφιλίας, ή όποία μέ τή σειρά της δημιουργουσε νέα 

κοινωνικά καί οίκονομικά προβλήματα στή χώρα. 

'Ο γενικός γραμματέας του ύπουργείου Γεωργί

ας, κατόπιν, τασσόταν ύπέρ του ύποχρεωτικου χαρα

κτήρα τής άσφαλίσεως τής γεωργικής παραγωγής, 

άφου τό σύστημα τής προαιρετικής άσφαλίσεως, πού 

εφαρμοζόταν άπό τό 1954, δέν είχε άποδώσει άποτε
λέσματα, καλύπτοντας μόνο τό 5% τής συνολικής 
άξίας τής παραγωγής. 'Ανέφερε λοιπόν ενα άρκετά 

πολύπλοκο σύστημα ύποχρεωτικής άσφαλίσεως, μέ 

κύριο φορέα τήν ΑΤΕ. 'Υπογράμμιζε, ώστόσο, δτι 

τό πρόβλημα άπαιτουσε τήν επίδειξη μεγάλης προ

σοχής, καθώς άκόμη καί οί προηγμένες τεχνολογικά 

καί κοινωνικά χώρες βρίσκονταν άκόμη σέ στάδιο 

δοκιμαστικό στόν τομέα αύτόν80 • 
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ή αναμόρφωση τής έλληνικής εξωτερικής πολιτικής θά δλοκληρωθεί τό φθινόπωρο του 1959. Ή 
ελληνοτουρκική συνεννόηση θά δοκιμαστεί aπό τήν aπόπειρα τής "Αγκυρας νά επιτύχει αναθεώρηση 

τών πρόσφατων συμφωνιών γιά τήν Κύπρο, μέ τή θεσμοθέτηση, στό κυπριακό Σύνταγμα, προβλέψεων 

δυσμενών γιά τήν ελληνοκυπριακή πλειοψηφία. 'Η τουρκική αύτή προσπάθεια θά αδρανοποιηθεί χάρη 

στή σθεναρή aντίδραση τής 'Αθήνας. Μεγάλη σημασία, aκόμη, θά aποδώσει ή Κυβέρνηση στό θέμα 

τής αμερικανικής βοήθειας, κυρίως τής στρατιωτικής, ή όποία επέτρεπε στή χώρα νά διατηρεί σύγχρο

νες ενοπλες δυνάμεις σέ μιά εποχή διεθνους εντάσεως, aλλά καί νά εξοικονομεί κεφάλαια πολύτιμα γιά 

τήν aνάπτυξη τής οίκονομίας της. Τό σημαντικότερο γεγονός, ώστόσο, ήταν ή εναρξη τών διαπραγματεύ

σεων μέ τήν Κοινότητα. 

Ή aπόφαση τής 'Ελλάδος νά διεκδικήσει καθεστώς συνδέσεως -καί όχι πλήρη ενταξη-aπέρρεε 

aπό τήν aγωνία τής Κυβερνήσεως καί του Κ. Καραμανλή προσωπικά, γιά δμαλή εϊσοδο τής χώρας στό 

δυτικοευρωπαϊκό σύστημα: στή δεκαετία του 1960, ή προσχώρηση στήν ΕΟΚ θά μπορουσε νά aποδει
χθεί πρόωρη, aπό τήν αποψη των δυνατοτήτων τής ελληνικής οίκονομίας ή σύνδεση, aντίθετα, θά 

μπορουσε νά προετοιμάσει τή χώρα γιά τή μελλοντική δλοκλήρωση τής ενσωματώσεώς της στήν ΕΟΚ. 

'Οπωσδήποτε, ή σύνδεση δέν ήταν αύτοσκοπός. 'Η διευκόλυνση τής μελλοντικής πλήρους εντάξεως 

στήν Κοινότητα καθοριζόταν, ήδη, aπό τόν Αύγουστο 1959, ώς κύρια επιδίωξη τής ελληνικής πλευρaς. 
"Εχοντας επίγνωση τής κρισιμότητας τής επιλογής του, δ Κ. Καραμανλής θά ρίξει τό βάρος τών 

προσπαθειών του στήν επιτυχία τών πολύπλοκων διαπραγματεύσεων. 'Η δμαλή έπίλυση τών επιμέρους 

προβλημάτων, οίκονομικών κατά κύριο λόγο, θά aποτελέσει προτεραιότητα τής Κυβερνήσεως, μέ εύδιά

κριτη, ώστόσο, τήν πολιτική διάσταση. Ήταν, πράγματι, αναγκαίο νά διασφαλιστουν κατά τόν καλύτε

ρο τρόπο τά ελληνικά συμφέροντα, ώστε ή σύνδεση νά μή δημιουργήσει, εστω καί μεσοπρόθεσμα, 

δυσκολίες στήν αναπτυσσόμενη -aλλά aκόμη aδύναμη σέ σύγκριση μέ τίς δυτικοευρωπαϊκές- ελλη

νική οίκονομία. 'Εξαιρετικά κρίσιμος, στά πλαίσια αύτά, ήταν δ τομέας τών εξαγωγών γεωργικών 

προϊόντων, πού καθόριζε τό βιοτικό επίπεδο τών αγροτικών πληθυσμών τής χώρας, καί πού aντιμετώπιζε 

δυσκολίες, μετά τή δραματική αϋξηση τής παραγωγής τά τελευταία χρόνια. 'Εξάλλου, δ μακροπρόθε
σμος προσανατολισμός τών ελληνικών εξαγωγών πρός τή δυτική Εύρώπη -καί όχι πρός τίς «εϋκολες» 

aγορές τής 'Ανατολής- ήταν ζήτημα πού συνδεόταν Ciρρηκτα μέ τό ϊδιο τό μέλλον τής χώρας: συνεπώς 

καί μέ τή σύνδεση μέ τήν Κοινότητα. 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1959 

Οί ύπουργοί 'Εξωτερικών τών Κρατών τής ΕΟΚ 

αποφασίζουν νά dποδεχθοuν, κατ' aρχήν, τήν αί

τηση τής 'Ελλάδος γιά σύνδεση μέ τήν Κοινότητα 

καί αναθέτουν στήν aνώτατη μόνιμη οίκονομική 

έπιτροπή τής Κοινότητας νά προχωρήσει σέ συνεν

νόηση μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά τήν έπεξερ

γασία των δρων τής σχετικής συμβάσεως. 

'Όσον dφoρii τό περιεχόμενο τής aποφάσεως, δι

ευκρινίζεται δτι aποτελεί «είδικό καθεστώς 'Ελλά

δος - ΕΟΚ», τό όποίο προβλέπεται άπό τή συμφωνία 
τής Ρώμης. Κατά τήν πορεία των διαπραγματεύσεων 

θά αποσαφηνιστεί άν ή σύνδεση θά έξελιχθεί σέ πλή

ρη ενταξη τής χώρας στήν Κοινή 'Αγορά. 

'Ο ύπουργός Συντονισμοu Α. Πρωτοπαπαδάκης 

εκαμε, σχετικά, τίς ακόλουθες δηλώσεις: 
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«'Η Κυβέρνησις ευχαρίστως άνακοινοί δτι τό συνελ

θόν χθές εις Βρυξέλλας συμβούλιον τών ύπουργών 'Εξω

τερικών τών εξ χωρών, Γαλλίας, Γερμανίας, 'Ιταλίας, 

Βελγίου, 'Ολλανδίας καί Λουξεμβούργου άπέφασισε κατ' 

άρχήν τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊκής 

οικονομικής Κοινότητος καί πρός τοίιτο άνέθεσεν εις τήν 

άνωτάτην μόνιμον οικονομικήν έπιτροπήν αυτής, δπως 

προχωρήση εις συνεννοήσεις μετά τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως διά τήν έπεξεργασίαν τών δρων τής σχετικής συμ

φωνίας». 

'Η άναγγελία τής ένάρξεως των διαπραγματεύ

σεων εγινε δεκτή μέ άνεπιφύλακτη ίκανοποίηση άπό 

τή μεγάλη πλειοψηφία τής έλληνικής κοινής γνώ

μης . Τό πνευμα αuτό άντικατοπτρίζεται στά σχόλια 

των έγκυροτέρων οργάνων του ήμερήσιου άθηναϊκου 

τύπου . · Η «Καθημερινή» τονίζει δτι: 

'Ανεξαρτήτως τοίι τρόπου, καθ ' δν θά πραγματοποιηθή 

ή συνεργασία μέ τήν ΕΟΚ, τό γεγονός καί μόνοv δτι έφε

ξής ή οικονομία μας θά πρέπει νά κινηθή έντός τών πλαι

σίων μιίiς ευρυτέρας οικονομικής κοινότητος άποτελεί 

σημαντικόν σταθμόν διά τήν ·Ελλάδα . 'Αλλ ' ή συνεργα

σία αυτή , διά νά άποβή άποδοτική καί επωφελής, προϋπο

θέτει σειράν μετα·ρρυθμίσεων, εις τήν οικονομικήν μας δι

άρθρωσιν, αί δποίαι θά καταστήσουν ίκανόν τόν οικονο

μικόν μας μηχανισμόν νά λειτουργήση δμαλώς, /;ντός τών 

πλαισίων τής Κοινής 'ΑγορfiςΜ 1 • 

Τό «Βήμα», μεταξύ άλλων, γράφει: 

Μέ πραγματική ν άνακούφισιν ή κοινή γνώμη τής • Ελ
λάδος έλαβε γνώσιν τής άποφάσεως τών ύπουργών τών εξι 

χωρ&ν τής ΕΟΚ, δεδομένου τοϋ δτι ή Κοινότης έκφράζει 

μίαν βαθυτέραν προσπάθειαν όργανικής ενοποιήσεως τής 

δυτικοευρωπαϊκής οικονομίας καί άποτελεί τόν πυρήνα 

τής μελλοντικής Πανευρώπης, άπό τήν όποίαν ή άπουσί,11 

τής • Ελλάδος θά ή το άκατανόητος. ·Η παραμονή τή'ς 

· Ελλάδος έκτός τής ευρείας αυτής άγορίiς θά περιέκλειε 

σοβαρούς κινδύνους διά τήν οικονομίαν της καί θά κατεδί

καζε αυτήν εις τόν μαρασμόν μιiiς μονίμως ύπαναπτύκτου 

χώρας, /;νώ ή ένταξίς της ημπορεί νά θέση εις aμεσον κίν

δυνον αυτήν ταύτην τήν /;πιβίωσιν τής χώρας ώς πολιτικής 

καί οικονομικής όντότητος, έάν εγκαίρως δέν πραγματο

ποιηθούν αί άναγκαίαι /;σωτερικαί καί έξωτερικαί ρυθμί

σεις, αί δποίαι άποτελοίιν προϋπόθεσιν διά τήν /;πιτυχίαν 

του πειράματος, τό δποίον άποτελεί τήν δραματικωτέραν 

άλλά καί άποφασιστικωτέραν καμπήν τής οικονομικής 

ίστορίας του τόπου82. 

·Η «'Ακρόπολις» παρατηρεί: 

·Η κατ' άρχήν άποφασιο-θείσα εις τάς Βρυξέλλας εϊ

σοδος τής ·Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν 

Κοινότητα είναι γεγονός aκρως ίκανοποιητικόν διά τήν 

χώραν παρά τά εναπομένοντα άρκετά πολύπλοκα στάδια, 

άπό τά όποία ή /;νέργεια αϋτη θά διέλθη εως δτου άποκρυ

σταλλωθή εις ζώσα ν πρα<yματικότητα. 'Εφ' δσον τά 40% 
τών εξαγωγών καί τά 60% τών εισαγωγών μας έρχονται 
εκείθεν, έπρεπεν ή 'Ελλάς νά μή βραδύνη πλέον νά συνδέ-

ση τήν οικοyομίαν της πρός μίαν πλευράν τών συντελουμέ

νων εις τήν Ευρώπην οικονομικών άναμορφώσεων, χάριν 

τής προασπίσεως καί προαγωγής τών ελληνικών συμφε

ρόντων83. 

'Αντίθετη στή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ, τάσσεται 

μόνη ή «Αuγή»: 

Μέ τήν σύνδεσιν τής ·Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά 

έγινε ενα νέο μεγάλο <iλμα πρός τήν πλήρη πολιτική καί 

οικονομική ύποδούλωσιν τής χώρας στά ξένα μονοπώλια. 

·Η ύποανάπτυκτη · Ελλάδα ρίπτεται άπό τήν Κυβέρνησίν 

της βορά στά πανίσχυρα δυτικοευρωπαϊκά. τράστ, /;νώ εvα 

ζοφερό μέλλον άνοίγεται γιά τήν χώρα μαςΜ4 • 

29 !ΟΥ ΛΙΟΥ - I Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1959 

Ό Γ. Γρίβας έπιτίθεται άνοικτά κατά τής ελλη

νικής Κυβερνήσεως καί του Μακαρίου, φέροντας 

ετσι στή δημοσιότητα τήν ύποβόσκουσα κρίση . 

Στίς 29 'Ιουλίου, ό πρώην άρχηγός τής ΕΟΚΑ θά 
κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Δέν πρόκειται νά κατέλθω εις άντεγκλήσεις μέ τούς 

ύπευθύνους τών συμφωνιών του Λονδίνου, οί όποίοι /;πιζη 

τοίιν νά συγκαλύψουν τάς ευθύνας των μέ τόν δημιουργη

θέντα θόρυβον. Τό έθνος, έπί τύ βάσει αυθεντικών στοι

χείων, τά όποία θά θέσω προσεχώς ύπ' όψιν του, θά διαφω

τισθή /;πί του κυπριακού δράματος καί θά άποκαλυφθοίιν αί 

καταβαλλόμεναι προσπάθειαι συγκαλύψεως τών ευθυνών 

καί τής ίστορικής άληθείας. Αυτήν τήν στιγμήν έπιθυμώ 

μόνον: 

» I. Νά διαχωρίσω τάς εόθύνας μου άπέναντι τής ίστο

ρίας καί του έθνους έπί τών συμφωνιών, αί όποίαι ύπεγρά

φησαν χωρίς νά /;ρωτηθώ, καί τών όποίων έλαβον γνώσιν 

μόνον μετά τήν ύπογραφήν των καί /;ν άρχϋ μάλιστα τμη

ματικώς καί μ·έ άνακριβείς πρός /;μέ άνακοινώσεις, ώς πρός 
ώρισμένα σημεία, δυνάμενα νά προκαλέσουν τήν άντίδρα

σίν μου. Παρά ταίιτα, τάς συμφωνίας αυτάς οί /;ν Κύπρφ 

εκπρόσωποι τών ύπογραψάντων ταύτας άπό ελληνικής 

πλευρίiς , μου έζήτουν επιμόνως καί κατ' επανάληψιν νά 

άναγνωρίσω δι' άνακοινώσεώς μου . 

»'Ιδιαιτέρως διαχωρίζω τάς ευθύνας μου ώς πρός τόν 

τρόπον ερμηνείας καί εφαρμογής τών συμφωνιών, λόγω 

τής /;πιδεικνυομένης άσυγγνώστου ύποχωρητικότητος έ

ναντι τών άγγλοτουρκικrον άξιώσεων. Τονίζω δτι ώς πρός 
ώρισμένον σημείον τών συμφωνιών, μοί έδηλώθη, τό πρώ

τον, μετά τήν εiς ·Ελλάδα /;πάνοδόν μου, δτι ύπάρχουν 

προφορικαί δεσμεύσεις. 

»2. Νά πληροφορήσω τόν ελληνικόν κυπριακόν λαόν, 
μέ τήν γνώριμον εiς αυτόν εiλικρίνειάν μου, περί τών κινδύ

νων τούς όποίους διατρέχει νά /;μπλακή είς τά δίκτυα τής 

συνωμοσίας, ή όποία εξυφαίνεται γύρω του, διά νά τόν κα

ταστήσουν συνένοχον τής /;πι κυρώσεως τών συμφωνιών τού

των οί συνεργάται τών 'Αγγλοτούρκων, έπιρρίπτοντες /;πί 

τών ώμων του τάς ίδίας αυτών ευθύνας έναντι τοϋ έθνους . 

»3. Νά δηλώσω κατηγορηματικώς δτι θά άγωνισθώ μέ 
δλας τάς δυνάμεις διά νά ματαιώσω τάς /;θνικώς /;πιζημίους 

προσπαθείας διά τήν ύποδούλωσιν του κυπριακοϋ λαοίι». 
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'Ο Γρίβας δηλώνει, έπίσης, στούς άνταποκριτές 

του κυπριακοί) τύπου στή 'Αθήνα, τά έξής: 

«Δέν θά δεχθώ ύποχωρήσεις πέραν τών συμφωνιών τfjς 

Ζυρίχης καί του Λονδίνου. Θά συνεχίσω τόν δρόμον μου 

μόνος, άνευ βοηθείας, βέβαιος δτι θά έξέλθω καί πάλιν 

νικητής. Οuδέποτε οuδένα έπτοήθην. Είμαι σκληρός Ι:ναν

τι τών aντιπάλων μου, είς τούς όποίους άποδίδω εuθύνας 

διά τάς συμφωνίας καί τόν περαιτέρω χειρισμόν του Κυ

πριακοu». 

'Ο Κ. Καραμανλής καί ό Ε. 'Αβέρωφ δέν θά δι

στάσουν νά άπαντήσουν άμέσως στίς αiτιάσεις του 

Γρίβα. Πράγματι, τήν έπομένη, ό πρωθυπουργός θά 

κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Από μηvός κ:αί πλέοv ό στρατηγός Γρίβας έπι

τίθεται κατά τής Κυβερνήσεως, τού 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου κ:αί του πολιτικού κόσμου τής χώρας. 

'Ηγνόησα τάς έπιθέσεις του, διότι τό νά πολιτεύεται 

ij νά μ ή πολιτεύεται ό κ:. Γρίβας άφορά αύτόν κ:αί, έν 
τελευταίq άναλύσει, τόν έλληνικ:όν λαόν. 

»Αί χθεσιναί δμως δηλώσεις του, διά τών όποίων 

έπιδιώκ:εται ή δυσχέρανσις τής έφαρμογής τών συμ

φωνιών τής Ζυρίχης κ:αί τού Λονδίνου, δέν εlναι δυ

νατόν νά μέ άφήσουν άδιάφορον. 'Εάν ό κ:. Γρίβας, 

πέντε όλοκ:λήρους μήνας μετά τάς συμφωνίας, δια

χωρίζει τάς έπ' αύτών εύθύνας του, ή Κυβέρνησίς 

μου κ:αί έγώ προσωπικώς άναλαμβάνομεν ταύτας πλή

ρως κ:αί κ:αθ ' δλην αύτών τήν έκ:τασιν. Είμαι πεπει
σμένος δτι διά τών συμφωνιών τού Λονδίνου έξυπη

ρετήθησαν τά συμφέροντα τού έθνους κ:αί εlδικ:ώτε

ρον τής Κύπρου, έξασφαλισθέντος κ:αί ένός εύτυχοvς 

τέρματος είς τόν άγώνα αύτοv τούτου τού στρατηγού 

Γρίβα. 'Ο τρόπος καθ' δ ν άvακ:ινεί τό δλον θέμα ό κ:. 

Γρίβας άποτελεί πρfiξιν διά τής όποίας τίθεται έν 
κ:ινδύνφ ή ήρεμία κ:αί ή ένότης τού κυπριακού λαού 

κ:αί δή εiς στιγμήν κατά τήν όποίαν καλείται ούτος 

ν' άποδείξη δτι είναι ίκ:ανός νά άξιοποιήση τήν άνε

ξαρτησίαν, τήν όποίαν τού έξησφαλίσαμεν. 

»Ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις είvαι άποφασισμένη 

νά σεβασθή πλήρως τάς συμφωνίας τής Ζυρίχης κ:αί 

τού Λονδί vου κ:αί νά έξασφαλίση, εiς πείσμα οίωνδή

ποτε όψίμωv άντιδράσεων, τήν πιστή ν έφαρμογήν αύ

τών, εiς τρόπον ωστε νά συγκ:ροτηθή έντός όλίγων 

μηνών ή άvεξάρτητος Πολιτεία τής Κύπρου. Μέ τήv 

άπόλυτοv πεποίθησιν δτι διά τής δοθείσης λύσεως 

έξυπηρέτησεv ϋψιστα έθνικ:ά συμφέροντα, ή Κυβέρ

νησις διεκδικεί δι' έαυτήν κ:αί τήν εύθύνην κ:αί τήν 

τιμήν τών έπί τού Κυπριακού άποφάσεων, αϊτινες 

άλλωστε έλήφθησαν άπό συμφώνου κ:αί μετά τών 

άνεγνωρισμένων ύπευθύνων έκ:προσώπων τού κυπρι

ακού λαού». 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών θά δηλώσει τά έξης: 

«Λυποuμαι διότι εύρίσκομαι είς τήν άνάγκην νά δηλώ-

σω δτι αί χθεσιναί άνακοινώσεις τοu στρατηγοί) Γρίβα πε

ριέχουν άνακριβείας. 

» Ό κ. Γρίβας καταφέρεται κατά τών συμφωνιών του 

Λονδίνου καί κατά του τρόπου καθ' δν αύται τίθενται είς 

έφαρμογήν. Αί συμφωνίαι τοu Λονδίνου ύπεγράφησαν τήν 

19ην Φεβρουαρίου καί μετ' όλίγας ήμέρας, τήν 24ην του 

ίδίου μηνός, διεξήχθη λεπτομερής έπί αuτών συζήτησις είς 

τήν Βουλήν, τά δέ κείμενα τών συμφωνιών έδημοσιεtΊθη

σαν διά του τύπου. 'Ο κ. Γρίβας άφίχθη εν 'Αθήναις, βά

σει τών συμφωνιών, τήν 17ην Μαρτίου, είχε δηλαδή δλον 

τόν χρόνον νά μελετήση αuτά ταuτα τά κείμενα καί νά 

άποφασίση έάν επρεπε νά παραμείνη έν Κύπρφ διά ν' άγω

νισθfj έναντίον τών συμφωνιών η Ι:στω νά τάς άποδοκιμά

ση έπιστρέφων έν 'Ελλάδι. Δέν τό επραξεν. Αί δικαιολο

γία ι, επομένως, δι' ών πειράται νά έξηγήση τό δψιμον τfjς 

άντιδράσεώς του κατά τών συμφωνιών είναι άπολύτως άσύ

στατοι. ' Ασύστατος επίσης είναι ό ίσχυρισμός του δτι πέ

ραν τών άνωτέρω γραπτών συμφωνιών ύπάρχουν καί προ

φορικαί δεσμεύσεις. Τοιαuται δεσμεύσεις δέν ύπάρχουν 

καί άνακριβώς iσχυρίζεται τό άντίθετον ό κ. Γρίβας. 

)) 'Ομιλεί, τέλος, ό κ. Γρίβας καί περί άσυγγνώστου 
ύποχωρητικότητος κατά τάς διεξαγομένας διαπραγματεύ

σεις πρός έφαρμογήν τών συμφωνιών. ' Η άλήθεια είναι δτι 

κατ' αuτάς οuδέν έγένετο δεκτόν, τό δποίον εστω καί έπ' 

έλάχιστον έξέρχεται του πλαισίου τών συμφωνηθέντων έν 

Ζυρίχ1J καί Λονδίνφ. 

)) 'Ο στρατηγός Γρίβας κακομεταχειρίζεται τήν άλή
θειαν έπί πάντων τών άνωτέρω θεμάτων κατά τρόπον έν

σπείροντα τήν διχόνοιαν μεταξύ τών έν Κύπρφ άδελφών 

μας, οί όποίοι, ϋστερα άπό τόσας θυσίας, δικαιοuνται τfjς 

εuημερίας καί τfjς άνεξαρτησίας, τήν δποίαν έξασφαλί

ζουν εiς αuτούς αί συμφωνίαι τfjς Ζυρίχης καί του Λονδί

νου. Τό χείριστον δέ είναι δτι, πάντα ταuτα λέγων, άδικεί 

βαρύτατα τόν Έθνάρχην Μακάριον, τόν όποίον συνεχώς 

μάς έκάλει νά δεχθώ μεν ώς τόν μοναδικόν έκπρόσωπον τών 

'Ελλήνων τfjς Κύπρου καί τόν όποίον ολοι βλέπομεν ώς 

έγγύησιν τfjς κυπριακfjς άνεξαρτησίας καί εuημερίαρ). 

Ταυτόχρονα, θά πάρει θέση καί ό Μακάριος : 

«'Ως έπανειλημμένως έδήλωσα, φέρω άπό έλληνικfjς 

κυπριακfjς πλευράς πλήρη καί άκεραίαν τήν εuθύνην διά 

τάς συμφωνίας τfjς Ζυρίχης καί του Λονδίνου. Οuδέποτε 

έπεδίωξα νά έπωμισθοuν άλλοι, εστω καί μέρος τfjς εuθύ

νης ταύτης. 'Υπέγραψατάς συμφωνίας μέ τήν πλήρη βε

βαιότητα δτι τοuτο έπέβαλλεν ύπό τάς δεδομένας συνθή

κας τό έθνικόν συμφέρον του κυπριακοu λαοu. 

))Τό πλήρες κείμενον τών συμφωνιών έδημοσιεύθη έν 

Κύπρφ τήν 24ην παρελθόντος Φεβρουαρίου. Πέραν του 

γνωστοί) κειμένου, ουδεμίαν εγγραφον η προφορικήν δέ

σμευσιν άνέλαβον. Οuδέποτε έπεδίωξα νά έπιβάλω διά τfjς 

βίας η δι' ι'iλλων ενεργειών η ψευδών παραστάσεων τάς 

συμφωνίας. 'ο κυπριακός λαός εχει άρκετήν πολιτικήν 

ώριμότητα και δύναται νά κρίνη καί νά άποφασίσψ. 

Ό Γρίβας θά έπανέλθει μέ δήλωσή του στίς 30 
'Ιουλίου: 

«Χαρίζω εiς τόν κ. πρόεδρον τfjς Κυβερνήσεως τήν τι

μήν διά τάς συμφωνίας Ζυρίχης καί Λονδίνου . Δέ θά ηθε-
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λα, διεξαγαγών /;πί τετραετίαν &πελευθερωτικόν &γώνα είς 

τήν Κύπρον, νά διεκδικήσω ύπέρ /;μοϋ τοιοϋτον τίτλον. 

»Τάς συμφωνίας ταύτας έπαναλμβάνω διά μίαν άκόμη 

φοράν δτι ούδέποτε /;πεδοκίμασα. Εύρεθείς πρό τετελεσμέ

νου γεγονότος, δημιουργοί τοϋ δποίου είναι ο{ σημερινοί 

/;πικριταί μου; Ί']ναγκάσθην νά διατάξω τήν κατάπαυσιν 

τοϋ ήρωικοϋ &γωνος τοϋ Ι:λληνικοu κυπριακοϋ λαοϋ. 

»Των συμφωνιων τής Ζυρίχης ελαβα γνωσιν μέσω τοϋ 

έν Κύπρφ Ι:λληνικοϋ προξενείου μόλις τήν 23ην Φεβρουα

ρίου 1959 καί μάλιστα είς ταύτας δέν συμπεριελαμβάνετο ή 
δήλωσις τής βρετανικής Κυβερνήσεως /;ν σχέσει μέ τάς 

βάσεις. Περί αύτων /;πληροφορήθην βραδύτερον. Καί ενω 

/;κλήθησαν ύπό τοϋ 'Αρχιεπισκόπου είς Λονδίνον οί ύπ' 

αύτοϋ ύποδειχθέντες ώς εκπρόσωποι τοϋ κυπριακοί) λαοϋ, 

δ aρχηγός τοϋ ενόπλου άγωνος οuτε κάν έκλήθη νά /;κφέρη 

/;πί τούτων προηγουμένως γνώμην η νά ύποδείξη εξουσιο

δοτημένους aντιπροσώπους του. 'Αλλά επίκειται δ καιρός 

νά ελθουν είς φως δλαι αί φάσεις τοϋ &γωνος, πως ηρχισε, 

πως διεξήχθη καί ποίαι επεμβάσεις /;γένοντο πρός τερμα

τισμόν του. 

»Κατά τό διαρρεϋσαν δμως aπό τής είς 'Ελλάδα είσό

δου μου διάστημα, κατέστη προφανές δτι αί /;πικείμεναι 

συμφοραί, /;κ των συνεχιζομένων ύποχωρήσεων εναντι των 

&γγλοτουρκικων aξιώσεων, θά είναι μεγαλύτεραι άπό /;κεί

νας τάς δποίας ηθέλησα νά προλάβω. Συνεπως, εύρεθείς 

πρό τοϋ διλήμματος, τής διά τής σιωπής μου aνοχής πρός 

μίαν επικινδύνως διαμορφουμένην κατάστασιν η τής /;λπί

δος ανασχέσεως, εστω καί τήν ύστάτην rοραν, τοϋ κατα

στροφικοί) κατηφόρου, διά τής δημοσίg διαμαρτυρίας μου, 

/;προτίμησα τό δεύτερον. Αύτό ήτο τό μοναδικόν έλατήρι

ον των δηλώσεών μου καί ούδέν ετερον. »Άλλωστε, καθ' 

δλον τόν βίον μου ύπεράνω δλων εθεσα τό έθνικόν συμφέ

ρον, νομίζω δέ δτι καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν 

τοϋτο καί μόνο Ι;ξυπηρετω. 

»Είμαι δμως ύποχρεωμένος νά διευκρινήσω τό σημείον 

/;κείνο των χθεσινων μου δηλώσεων, τό δποίον /;τόλμησε 

νά &ρνηθή δ κ. ύπουργός των 'Εξωτερικων, aν δηλαδή 

ύπήρχον προφορικαί δεσμεύσεις η οχι. Ύπενθυμίζω είς 

τόν κ. 'Αβέρωφ: 

»α. Είς συνάντησίν μας είς τήν οίκίαν του κατά τήν 

παραμονή ν τής αναχωρήσεώς του είς » Αγκυραν, λόγου γε
νομένου περί των βρετανικων /;ν Κύπρφ βάσεων, /;δήλωσα 

είς τόν κ. 'Αβέρωφ δτι είναι aπαράδεκτον νά συμπεριλη

φθοϋν /;ντός αύτων 16.000 κάτοικοι, /;φ' δσον μάλιστα τοι
οϋτον τι δέν περιέχεται είς τάς συμφωνίας, δπότε ούτος μοϋ 

άπήντησε: "Ναί. ' Αλλά ύπάρχει προφορική δέσμευσίς 

μας", καί συνεπλήρωσε δτι ταύτης είναι έν γνώσει καί δ 

' Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 

>>β. 'Όταν &φίχθη είς 'Αθήνας δ Βρετανός ύπουργός 

'Αμύνης κ. Σάντυς, δ κ. 'Αβέρωφ μέ έπεσκέφθη καί μοϋ 

έζήτησε "νά τόν βοηθήσω" είς τό ζήτημα των βάσεων, 

&φοϋ μάλιστα, ώς μοϋ είπεν, οί » Αγγλοι /;μείωσαν τόν άρι
θμόν των συμπεριληφθησομένων είς αύτάς κατοίκων άπό 

16.000 είς 4.500 περίπου. Είς τόν κ . ' Αβέρωφ aπήντησα δτι 

δέν δέχομαι τοuτο καί έμμένω είς τάς aπόψεις μου. 

>η. Τήν Ι:πομένην δ κ. 'Αβέρωφ &πέστειλεν είς τήν οί

κίαν μου τόν κ. Παλαμάν ϊνα μέ μεταπείση είς τό ζήτημα 

των βάσεων. 'Αφοϋ άνέπτυξα τάς /;πί τοϋ θέματος aπόψεις 

μου καί επιχειρήματά μου δ κ. Παλαμάς μοϋ είπε: "τά /;πι-

χειρήματά σας είναι όρθά άλλά αύτά ήμείς τά ήγνοούσα

μεν. Καλόν θά ήτο νά ήρχεσθε σείς νά έκθέσετε ταϋτα είς 

τόν κ. Σάντυς" . 'Η άπάντησίς μου ή το: "έγώ είμαι ετοιμος 

νά πράξω τοϋτο, άλλά δ κ. Σάντυς δέν θά τό ηθελε". 

>>'Όσοι βάλλουν κατ ' έμοϋ σήμερον aς γνωρίζουν δτι 

ούδεμία άπειλή θά φιμώση τόν Διγενή, δ δποίος /;συνήθισε 

νά μή φοβάται. Θά 1\λθουν δλα είς φως. Τοϋτο θά άποτελέ

ση τήν μεγαλυτέραν ύπηρεσίαν καί διά τήν Κύπρον καί διά 

τήν 'Ελλάδα. Αί σημεριναί δηλώσεις μου είναι αί τελευ

ταίαι /;πί τοϋ θέματος τούτοω>. 

·Η Κυβέρνηση θά άνταπαντήσει τήν έπομένη: 

«I . 'Η Κυβέρνησις δέχεται τήν δήλωσιν τοϋ στρατηγοϋ 
Γρίβα δτι διαχωρίζει η δη τάς εύθύνας του πρός τάς συμφω

νίας τοϋ Λονδίνου, άλλ' άρνείται νά δεχθή τήν δήλωσίν 

του καθ' ijν ούδέποτε τάς /;νέκρινε, διότι, άφοϋ 1\λαβε γνω

σιν των κειμένων των συμφωνιων, δ κ. Γρίβας διά πολλων 

προκηρύξεων καί λόγων του τάς /;χαρακτήρισεν άξιοποιού

σας τούς άγώνας τοϋ κυπρια15οϋ λαοϋ καί ώς άποτελούσας 

τήν δικαίωσίν του. 

>>'Ιδού τά κείμενα. Έκ τής προκηρύξεως /;ν Λευκωσίg 

τήν 9ην Μαρτίου : 

>>"'Εκείνος ό δποίος δέν θά /;δέχετο τήν συμφωνία ν καί 

θά συνέχιζε τόν άγωνα, θά έδίχαζεν οχι μόνον τόν κυπρια

κόν λαόν, &λλά πιθανως καί δλόκληρον τό εθνος, τά δέ 

άποτελέσματα τοϋ /;θνικοϋ διχασμοϋ θά ήσαν άπείρως κα

ταστρεπτικώτερα aπό τά τοιαϋτα, τά όποία τινές νομίζουν 

δτι θά /;πιφέρη ή δοθείσα λύσις". 

»'Εκ τοϋ τής &ποχαιρετιστηρίου προκηρύξεως πρός 

τούς Κυπρίους τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς του, τήν 

16ην Μαρτίου: "Πρός πάντας aπευθύνω τήν τελευταίαν 

μου συμβουλή ν. Συσπειρωθήτε ήνωμένοι περί τόν 'Εθνάρ

χη ν, δστις aποτελεί σύμβολον Ι:νότητος καί iσχύος καί τήν 

καλυτέραν Ι;γγύησιν δτι, ύπό τήν πεφωτισμένην καθοδή

γησίν του, θά διανύσητε τόν &νηφορικόν καί ακανθώδη 

δρόμον πρός τήν εύημερίαν καί τήν πρόοδόν σας". 

»'Εκ τής &ποχαιρετιστηρίου προκηρύξεως τής 16ης 

Μαρτίου πρός τούς μαχητάς τής ΕΟΚΑ: "Δέν ύπάρχει με

γαλυτέρα ίκανοποίησις δι, ενα μαχητή ν aπό τοϋ νά βλέπη 

δτι aποδίδουν καρπούς οί άγωνες του. Κατ ' αύτή ν τήν στι

γμήν τοϋ άποχωρισμοϋ σάς κληροδοτω τάς ύποθήκας μου. 

'Οφείλετε νά ύπακούετε μέ άπόλυτον πειθαρχίαν είς τόν 

Έθνάρχην. Ή ϊδρυσις τής κυπριακής Δημοκρατίας Ι;θε

μελιώθη μέ τό αίμα των νεκρων ήρώων. 'Αλλά τό οίκοδό

μημα τής νέας Δημοκρατίας πρέπει /;φεξής νά στηριχθή 

έπί των rομων σας. Θά ήτο κρίμα νά καταπέση είς ερείπια 

λόγω σφαλμάτων σας" . 

».Εκ τοϋ λόγου του είς τό αεροδρόμιον 'Ελληνικοϋ /;πί 

τij άφίξει του: "Πρός τήν Ι:λληνικήν Κυβέρνησιν καί iδι

αιτέρως πρός τόν κ. ύπουργόν των ' Εξωτερικων /;κφράζω 

τάς εύχαριστίας τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, διότι διά των &τρύ

των κόπων των κατώρθωσαν νά άξιοποιήσουν τούς άγωνας 

των Κυπρίων" . 

»Ταϋτα διά τήν άλήθειαν. 

»2. 'Από aπόψεως εύθυνων, ούδείς ζητεί aπό τόν κ. Γρί

βαν νά &ναλάβη τήν παραμικράν εύθύνην διά συμφωνίας 

τάς δποίας συνήψεν ή Ι:λληνική Κυβέρνησις έν συνεργα

σίq. μέ τόν 'Εθνάρχη ν Μακάριον καί διά των δποίων ή 
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aποικία τής Κύπρου μετατρέπεται είς έλεύθερον καί ό.νε

ξάρτητον Κράτος, ένώ συγχρόνως περιφρουροuνται βασι

κά συμφέροντα του Έλληνισμοu. 

»3. ' Ως πρός τά π.ερί προφορικών δεσμεύσεων σχετικώς 

μέ τόν πληθυσμόν τών βρετανικών βάσεων, παρατηρείται 

δτι τό κείμενον τό &φορών τάς βάσεις, δπερ καί έδημοσιεύ

θη τήν 24ην Φεβρουαρίου έ.ε . περιλαμβάνει, έπί λέξει, τήν 

ό.κόλουθον περικοπήν: "'Ότι, ττϊ έξαιρέσει δύο περιοχών 

εiς α) 'Ακρωτήριον 'Επισκοπή - Παραμάλι καί β) Δεκέ
λεια -Πέργαμος- "Α γιος Νικόλαος - Ξυλοφάγου, αϊτινες 
θέλουν παραμείνει ύπό πλήρη βρετανικήν κυριαρχίαν, δέ

χεται νά μεταβιβάση τήν κυριαρχίαν τής νήσου Κύπρου 

εiς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου". 

»Πaς ό γνωρίζων τάς περιοχάς αύτάς γνωρίζει δτι περι

λαμβάνουν πληθυσμόν I 6.000 κατοίκων. ' Εφ' δσον λοι

πόν έξ αύτών τών κειμένων -ίiτινα, έπαναλβάνεται, έδό

θησαν είς τήν δημοσιότητα- προέκυπτεν ή δέσμευσις, ού

δένα είχε λόγον ή προφορική δέσμευσις. ' Η αϊτησις προ

φορικών διευκρινίσεων έπί του θέματος καί προφορική δι

ατύπωσις εύχής περί του ό.ριθμοu τών κατοίκων δέν είναι 

δυνατόν ούδέ διά παρερμηνείας νά χαρακτηρισθή ώς πρό

σθετος δέσμευσις . 

»4. 'Αλλ' ό κ. Γρίβας όμιλεί καί περί ύποχωρήσεων 
κατά τάς διαπραγματεύσεις . Συμβαίνει ό.κριβώς τό ό.ντίθε

τον. Χάρις είς τούς χειρισμούς, οϊτινες ί:γιναν ό.πό ελληνι
κής καί έλληνοκυπριακής πλευρaς, ή βρετανική Κυβέρ

νησις έδήλωσεν ηδη δτι περιορίζει τόν aριθμόν τών κα

τοίκων τών βάσεων εiς 4.500 περίπου, μή aποκλειομένων 
καί περαιτέρω βελτιώσεων τών σχετικών πρός τάς βάσεις 

δρω ν. 

»5. Είναι λυπηρόν διότι, βάσει τών ό.νακριβών αύτών 
δεδομένων, ό κ . Γρίβας προέβη είς ένεργείας, αί όποίαι θά 

l'jδύναντο νά προκαλέσουν έν Κύπρφ έθνοκτόνον διχασμόν 

αν ό κυπριακός λαός δέν ήτο τόσον rοριμος πολιτικώς, 

τοσούτφ μaλλον καθόσον καί έκ τών μνημονευθεισών δη.:' 
λώσεών του, ό κ. Γρίβας μέχρι καί πρότινος τουλάχιστον 

είχε πλήρη έπίγνωσιν του γεγονότος δτι τό χείριστον τών 

δεινών διά τήν Κύπρον θά ήτο ή διάσπασις τής ένότητος 

τών ·Ελλήνων Κυπρίων. 

»6. Είναι έπίσης λυπηρόν δτι ό κ . Γρίβας εταξεν ώς 

πρώτον θέμα τής δημοσίας δράσεώς του έν ·Ελλάδι τήν 

ό.νατροπήν τών συμφωνιών τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου, 

χωρίς νά είναι σέ θέσιν νά εϊπη ποίας λύσεις aντιπροτείνει 

καί που όδηγείται ή Κύπρος καί ή 'Ελλάς έάν ποτέ έπεκρά

τουν αί aπόψεις του». 

I Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς Προεδρίας καί Δημοσίων 'Έργων, έπιθε

ωρεί τά σημεία τής άκτής τοϋ Σαρωνικοϋ, τά όποία 

πρόκειται νά άξιοποιηθοϋν τουριστικώς . 'Επισκέ

πτεται έπίσης τίς περιοχές τοϋ 'Ολυμπιείου καί τής 

κοίτης τοϋ 'Ιλισσοϋ, δπου ένημερώνεται γιά τίς ύπό 

μελέτη χωροταξικές διαρρυθμίσεις. 

Τό ίδιο άπόγευμα, παρευρίσκεται στά έγκαίνια 

τής λαϊκής πλάζ τοϋ ΕΟΤ στή Βουλιαγμένη. Κατά 

τήν τελετή, ό ύπουργός Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, τό-

νισε δτι ή Κυβέρνηση πραγματοποίησε στήν τελευ

ταία τριετία άξιόλογο πρόγραμμα τουριστικών ερ

γων, κατασκευάζοντας ξενοδοχεία; όδούς, λιμενικά 

εργα καί έγκαινιάζοντας τήν έφαρμογή ένός φιλόδο

ξου τουριστικοϋ προγράμματος. 'Από τό 1963 προ
βλέπεται ή ελευση 750.000 τουριστών, καί είσροή 
100.000.000 δολλαρίων σέ τουριστικό συνάλλαγμα 
έτησίως. 

2-11 Α ΥΓΟΥΠΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί όλιγοήμερη 

έπίσκεψη στή Θεσσαλία. Πρώτος σταθμός τής έπι

σκέψεως τοϋ πρωθυπουργοϋ είναι ή Λάρισα, δπου 

κηρύσσει τήν εναρξη τών έργασιών τοϋ Α' Πανελ

ληνίου Συνεδρίου 'Εφέδρων 'Αξιωματικών. 

Στήν συνέχεια, ό πρωθυπουργός, συνοδευόμενος 

άπό τόν ύπουργό Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Σ. Γκίκα, έπιθεώρησε τά έκτελούμενα εργα 

στήν περιοχή τοϋ Μέγδοβα. 'Αφοϋ έπισκέφθηκε τήν 

Καρδίτσα, δπου δέχτηκε έπιτροπές, έπέστρεψε στή 

Λάρισα γιά νά έξετάσει τό χώρο άνεγέρσεως τοϋ έρ

γοστασίου χαρτομάζας, τό άνεγειρόμενο ξενοδοχείο 

(60 κλινών, κόστους 1.000.000 δρχ.), τό χώρο τοϋ 
δικαστικοϋ μεγάρου, καί τά άρδευτικά άποξηραντικά 

εργα τής λίμνης Κάρλας (δαπάνης 170.000.000 δρχ.). 
Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε γtά τά 

άλλα εργα πού έκτελούνταν στή Θεσσαλία, δπως τά 

έγγειοβελ τιωτικά εργα τής Κα κάρας, τό έργοστάσιο 

σακχάρεως στή Λάρισα, τό έργοστάσιο γάλακτος 

Τρικάλων (δαπάνης 7.500.000 δρχ . ), εργα τουριστικά 

(ξενοδοχεία στήν Καλαμπάκα μέ 44 κλίνες, στό Βό
λο μέ 82 κλίνες, στή Τσαγκαράδα μέ 41 κλίνες, στά 
Τρίκαλα μέ 80 κλίνες καί στόν 'Όλυμπο μέ 30 κλί
νες), καθώς καί γιά τήν πορεία τής άνοικοδομήσεως 

των σεισμοπλήκτων περιοχών, γιά τήνόποία δαπανή

θηκαν, άπό τό 1956, 983.000.000 δρχ. 
'Από τή Λάρισα, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε 

γιά τό Βόλο, δπου έξήγγειλε τήν άπόφαση τής Κυ

βερνήσεως νά συνδεθεί ή πόλη μέ τή νέα έθνική όδό 

'Αθηνών - Θεσσαλονίκης. 
'Αφοϋ παρέμεινε στή Τσαγκαράδα γιά όλιγοή

μερη άνάπαυση, ό Κ. Καραμανλής έπανήλθε στό Βό

λο καί συγκάλεσε συσκέψεις μέ τή συμμετοχή τών 

ύπουργών Βιομηχανίας καί 'Εργασίας, τοϋ ύφυ

πουργοϋ Οίκισμοϋ καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Οί άποφάσεις πού έλήφθησαν ήταν οί άκόλουθες: 

α. 'Ενίσχυση των δήμων Βόλου - Νέας 'Ιωνίας. 
β. Κατασκευή τής όδοϋ 'Αλμυροϋ - Φαρσάλων 

άπό τήν ΜΟΜΑ καί συμπλήρωση τοϋ όδικοϋ δικτύ

ου τής περιοχής τοϋ Πηλίου. 

γ. Κατασκευή ίχθυόσκαλας καί σιλό στό λιμάνι 

τοϋ Βόλου, μέτρα γιά τήν άπορρόφηση τών άνέργων 

τής περιοχής καί γιά τήν τουριστική της άνάπτυξη. 
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δ. Διάθεση άπό την ΑΤΕ πιστώσεων γιά την άνά

πτυξη τής οtκοσίτου πτηνοτροφίας καί την ένίσχυση 

τών πληγέντων άπό τόν παγετό ελαιοπαραγωγών. 

4 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

Ό καγκελλάριος τής Ο.Δ. Γερμανίας, Κ. 'Αντε

νάουερ, άπευθύνει έπιστολη στόν πρωθυπουργό Κ. 

Καραμανλή: 

«Ώς κατά τό παρελθόν, με aπασχολεί ή φροντίς τών 
σοβαρών πολιτικών συνεπειών, aς θά ήδύνατο νά επισύρη 

μία δυσμενής διά τήν Γαλλίαν aπόφασις τής Γενικής Συ

νελεύσεως τών ·Ηνωμένων 'Εθνών κατά τόν χειρισμόν του 

'Αλγερινου ζητήματος. 

>>Μία δυσμενής διά τήν Γαλλίαν ψηφοφορία εiς τά 

'Ηνωμένα 'Έθνη, καθόσον δύναμαι νά κρίνω, οχ ι μόνον θά 

ήνόχλει τάς σχέσεις τής Γαλλίας μετά τών φίλων της, dλ

λά θά εδυσχέραινε έπίσης μίαν λογικήν λύσιν του 'Αλγε

ρινου ζητήματος εν τφ πλαισίφ μιiiς εiρηνικής εξελίξεως 

εν δλ1J τη Βορείφ 'Αφρικij, liν μή &κόμη δέν θά καθίστα 

ταύτην αδύνατον επί πολλά ετη . 'ο κίνδυνος μιiiς κομμου

νιστικής επιδράσεως θά καθίστατο ισχυρότερος aπό τόν 

νυν ύφιστάμενον. 

>>Τάς εξελίξεις αότάς, αί όποίαι θά ήδύναντο επίσης νά 

δημιουργήσουν καί εσωτερικάς εν Γαλλίg πολιτικάς συνε

πείας, βλέπω ώς επικινδύνους διά τήν συνοχή ν τής δυτικής 

Κοινότητος, ή όποία dκριβώς κατά τήν παρουσαν στιγμήν 

θά εδει iδιαιτέρως νά μiiς συγκινή . 

>>Θά σiiς fjμην, ώς εκ τούτου, κύριε πρωθυπουργέ, iδιαι

τέρως εόγνώμων εάν ή θέλατε εξετάσει aπαξ ετι ποίαν θέσιν 

θά εδει νά λάβη ενώπιον του ζητήματος τούτου ή 'Ελλάς, 

ώς μέλος τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

>>Δέν παραγνωρίζω παρά ταυτα τά καθήκοντά liτινα εχει 

επωμ.ισθfi ή 'Ελλάς ώς μεσολαβητής παρά τφ dραβικφ κό

σμφ. 'Αλλά θά ήδυνάμην εν τούτοις νά φαντασθώ δτι 

'Υμείς, κατόπι ν ώρίμου σταθμίσεως δλων τών aπόψεων, θά 

εθεωρούσατε μίαν dποχήν τής έλληνικής aντιπροσωπείας 

ώς πλήρως ύποστηρίξιμον liποψιν. 

>>Μέ τήν εκφρασιν τής εξαιρέτου εκτιμήσεώς μου καί 

τών εγκαρδίων χαιρετισμών μοω>. 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Μέ iδιαιτέραν χαράν έλαβαν τήν τελευταίαν 

επιστολήν σας καί aπέδωσα εiς τό περιεχόμενόν της 

τήν οφειλομένην προσοχήν. 

Ι> ' Αντιλαμβάνομαι πλήρως τήν σοβαρότητα τού 

'Αλγερινού προβλήματος καί συμμερίζομαι τάς d
iιησυχίας σας διd τάς ενδεχομένaς επιπτώσεις αύτοί] 
επί τής ένότητος τού ελευθέρου κόσμου. 

;;Εlμαι βέβαιος δτι έχετε ifδη διαπιστώσμ δτι ή 

'Ελλάς έχει εμπράκτως aποδείξει τήν διάθεσίν της 

νά προβαίνη καί εiς θυσίας dκόμη πρός διαφύλαξιν 

τής ένότητος ταύτης. 

;;Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, δ τι ή θέσις τής 'Ελλά

δος ώς δυτικής χώρας έναντι τού aραβικοί] κόσμου 

εlναι Ιδιότυπος. Ή 'Ελλάς καλλιερyήσασα aπό μα-

κρού ίδιαιτέρους δεσμούς μέ δλας τάς dραβικάς χώ

ρας, έχει μεyάλας παροικίας είς τάς πλείστας εξ αύ

τών καί ύπεστηρίχθη παρ' αύτών κατά τρόπον στα

θερό ν είς τό κυπριακόν ζήτημα. 

"Παρά ταύτα εlναι τόση ή επιθυμία τής έλληνι

κfjς Κυβεpνήσεως νά διαφυλαχθή ή ένότης τού δυτι
κού κόσμου καί τοιαύτη ή σημασία τήν όποίαν πάν

τοτε aποδίδει εiς τάς σκέψεις σας, d5στε δύναμαι νά 

σiiς διαβεβαιώσω δτι αδέσμευτοι θά μελετήσωμεν, 

δπως καί ύμείς λέγετε εiς τήν επιστολήν σας, δλας 
τάς aπόψεις τού θέματος, μt τήν πρόθεσιν νά εϋρωμεν 
τήν καλυτέραν δυνατή ν διέξοδο ν aπό τήν δυσκολία ν 

εiς τήν όποίαν εύρισκόμεθα. 

;; 'Επιτρέψατέ μου, κύριε πρόεδρε, επί τtf εύκαι
ρίg αύτή, νά εκφράσω ες ονόματος τού έλληνικοί] 

λαού τήν ελπίδα καί τήν εύχήν δπως ή συνάντησις 

ύμών μετά τού προέδρου Άιζενχάουερ dποβή πρός 

όφελος τού ελευθέρου κόσμου καί συμβάλη είς τήν 

προώθησιν τών ζητημάτων τά όποία ενδιαφέρουν 

τήν φίλην καί σύμμαχον Γερμανίαν;;85• 

4 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1959 

'Ο άρχηγός του κόμματος τών Φιλελευθέρων, 

Σ. Βενιζέλος, άπευθύνει στόv Κ. Καραμανλή, την 

άκόλουθη έπιστολη, σχετικά μέ την πρόσφατη έλ

, ληνογιουγκοσλαβικη συμφωνία «περί μεθοριακής 
έπικοι νωνίας»>: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Τό φθινόπωρον του 1956 περιήλθον εiς γνώσιν μου 
πληροφορίαι περί έπικειμένης τότε ύπογραφής συμβάσεως 

παραμεθορίου επικοινωνίας μεταξύ 'Ελλάδος-Γιουγκοσ

λαβίας. Κατόπιν τούτου εθεώρησα ύποχρέωσίν μου νά θέ

σω ύπ' δψιν σας ώρισμένας aπόψεις μου, δπερ καί επραξα 

διά τής aπό 23 Νοεμβρίου 1956 πρός ύμiiς επιστολής μου. 
'Ήδη τόν παρελθόντα 'Ιούνιον εiς τάς ύπογραφείσας με

ταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας συμφωνίας συγκαταλέ

γεται καί "Συμφωνία περί μεθοριακής επικοινωνίας μεταξύ 

του Βασιλείου τής 'Ελλάδος καί τής Λαϊκής 'Ομοσπονδι

ακής Δημοκρατίας τi'jς Γιουγκοσλαβίας". Του έλληνικου 

κειμένου ταύτης liνευ τών συνοδευόντων παραρτημάτων 

(εκ τών όποίων τό πρώτον, περιέχον περιγραφήν τών πα

ραμεθορίων ζωνών καί τό τρίτον, περιέχον τόν κατάλογον 

των iδιοκτησιών, δέν στερουνται ενδιαφέροντος), Ελαβον 

γνώσιν τij αiτήσει μου. 

"'Η προσεκτική μελέτη του κειμένου α ότου οχ ι μόνον 

δέν ήρε τάς σχετικάς μου σοβαράς aνησυχίας, dλλά άτυ

χώς τάς επηύξησεν. Αί aνησυχία ι μου αύται καί αί εν γένει 

ζωηραί επιφυλάξεις μου, οόδέ κατ ' ελάχιστον επηρεάζουν 

καί τήν iδικήν μου πεποίθησιν περί τi'jς ανάγκης καλλιερ

γείας τών καλυτέρων δυνατών φιλικών σχέσεων μέ τήν 

Γιουγκοσλαβίαν. Τό dντίθετον θά dντέκειτο καί πρός 

αότήν τήν παράδοσίν μου. Τουτο εν τούτοις μέ κάμνει πολύ 

περισσότερον προσεκτικόν, ακριβώς πρός άποφυγήν δη

μιουργίας γεγονότων, τά όποία δυνατόν νά άποβουν κάποτε 

αiτία επικινδύνων προστριβών. Κατά συνέπειαν, καί liν 
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άκόμη εκρίνετο άναπόφευκτος ή ύπογραφή, διατί επρεπε 

νά προχωρήσωμεν πέραν καί αύτής τής συμφωνίας τοϋ 

1927; Καί δμως εκείνη, άνεξαρτήτως τοϋ δτι ύπεγράφη ύπό 
δυσκόλους διά τήν ' Ελλάδα συνθήκας, άφεώρα κατάστα
σιν πολύ διάφορον τής σημερινής, ώς άνέπτυξα είς τήν 

προηγουμένη ν επιστολήν μου, έφ' δσον τότε δέν ύφίστατο 

εν Γιουγκοσλαβίg, Ιδιαιτέρα "Δημοκρατία τής Μακεδονί

ας". 

»Δέν άποτελεί άλλωστε τυχαίον γεγονός δτι τό κυρίως 

θέμα, τό όποίον πάντοτε περισσότερον παντός άλλου άπη

σχόλησε τήν Γιουγκοσλαβίαν, ύπήρξεν ή συμφωνία αύτή 

διότι ακριβώς συνδέεται μέ τήν πολιτικήν τής Γιουγκοσ

λαβίας εναντι τής "Μακεδονικής Δημοκρατίας". Τοϋτο δέ 

ύπήρξε καί τό εύαίσθητον πάντοτε σημείον τής έλληνικής 

aντιδράσεως καί τής κατά παράδοσιν δεδικαιολογημένης 

διστακτικότητος τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών. 

»'Επισημαίνω ήδη τά βασικά εκείyα σημεία τά καθι

στώντα τήν νέαν συμφωνίαν δυσμενεστέραν τής τοϋ 1927, 
τής όποίας έν τούτοις, ώς έξήγησα διά τής προηγουμένης 

μου έπιστολής, καί αύτή ή aπλή ανανέωσις επρεπε νά θεω

ρηθή εθνικώς επικίνδυνος. 

»Οϋτω, εχομεν τό πρώτον &ναγνώρισιν τής σλαβομακε

δονικής γλώσσης, δπερ, παρ' ό,τιδήποτε καί αν λέγεται, 

θά χρησιμοποιηθή κάποτε ώς στοιχείον ντέ φάτο αναγνω

ρίσεως τής δήθεν μακεδονικής εθνότητος. Τοϋτο δέ ούδό

λως αναιρεί τό γεγονός δτι 'Έλληνες χρησιμοποιοϋντες τό 

γλωσσικόν αύτό ίδίωμα διεκρίθησαν είς τούς έθνικούς 

&γώνας . 

))Τό πρώτον έπίσης συμπεριλαμβάνονται είς τάς έλευθέ

ρας επικοινωνίας αί πόλεις Φλώρινα καί Μοναστήριον, 

ρητώς ακριβώς αποκλεισθείσαι τό 1927. 
»Καί, τέλος, ή προβλεπομένη Μόνιμος Μικτή 'Επι

τροπή προβλέπεται νά συνεδριάζη έκ περιτροπής είς Σκό

πια (πρωτεύουσαν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής "Μακεδο

νίας") καί είς Θεσσαλονίκην (τήν ποθητήν εξοδον πρός τό 

Αίγαίον). 

))Τό γεγονός δτι έλήφθη μέριμνα νά άποκλεισθοϋν των 

δικαιωμάτων επικοινωνίας οί όπωσδήποτε συνδεθέντες μέ 

τό ΕΑΜ ή τήν &νταρσίαν, ύπήρξε βεβαίως πράξις φρόνι

μος , &λλ, ούδόλως εχει σχέσιν μέ τόν κύριον καί βασικόν 

θέμα, τό όποίον είναι πάντοτε μήπως ύπό τό πρόσχημα τής 

ελευθέρας επικοινωνίας παραμεθορίων πληθυσμών, καλυ

φθοϋν άλλοι σκοποί, λόγω είδικών συνθηκών, δυνάμενοι 

νά γίνουν πρόξενοι μεγίστων μελλοντικών έθνικών κινδύ~ 

νων. 

»Είναι τόσον σημαντικά δλα αύτά, οοστε θεωρώ πε

ριττόν νά έπιμείνω είς σειράν λεπτομερειακών παρα

τηρήσεων, αν δχι καί κατ' επανάληψιν, aτυχών διατυπώ

σεων . 

» 'Ήλπιζον δτι, κατόπιν τής επιστολής μου τής 23 Νο
εμβρίου 1956, δέ θά επροχωρούσατε είς τήν ύπογραφήν τής 
σχετικής συμφωνίας πρίν ακουσθοϋν κατά τόν ενα ή τόν 

άλλον τρόπον καί γενικώτερον αί απόψεις τής πολιτικής 

ήγεσίας τοϋ τόπου επί θέματος τοιαύτης έθνικής σημασίας. 

» Ύ μείς προεκρίνατε νά άναλάβετε μόνος τήν εύθύνην 
φέροντες καί πάλιν τήν Έθνικήν 'Αντιπροσωπείαν πρό 

τετελεσμένου γεγονότος. Είλικρινώς εϋχομαι οί φόβοι μου 

νά άποδειχθοϋν ύπερβολικοί. 'Έκρινον πάντως δτι aπό τής 

πλευράς μου έπετέλεσα τό καθήκον μου»86 . 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>'Επειδή, ώς άντιλαμβάνομαι, τό κείμενον, τό 

όποίο ν σaς έδόθη άπό τό ύπουργείον 'Εξωτερικών, 

δέν άποδίδει τό πλήρες σώμα τής συμφωνίας μεθορι

ακής έπικοι νωνίας μεταξύ τού Βασιλείου τής 'Ελλά

δος καί τής λαϊκής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γιουγκοσλαβίας, είς fίν άναφέρεται ή έπιστολή 

σας τής 4ης τρέχοντος, σaς άποστέλλω έσωκλείστως 

άντίγραφον τής μόλις περατωθείσης δριστικής καί 

έπισήμου μεταφράσεως τού κειμένου αύτής ώς καί 

άντίγραφα είς δριστικήν έπίσης μετάφρασιν τών δι

αφόρων παραρτημάτων τής συμφωνίας καί δύο συ

ναφών έπιστολών, αί δποίαι άντηλλάγησαν μεταξύ 

τών ύπουργών τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί 

τής Γιουγκοσλαβίας. 

»'Εν πρώτοις, όφείλω νά τονίσω δ τι ή περί ή ς 

πρόκειται συμφωνία δέν άποτελεί τί τό μεμονωμένον, 

άλλ ' εlναι μία έκ τής σειράς τών συμφωνιών, αί 

δποίαι ύπεγράφησαν, ώς γνωστόν, ταυτοχρόνως τήν 

18ην παρελθόντος 'Ιουνίου. Διά τών συμφωνιών τού

των, ή Κυβέρνησις έπεδίωξε τήν έκκαθάρισιν τών 

διαφόρων έκκρεμοτήτων μεταξύ τών δύο χωρών, τήν 

έπαναφοράν τών σχέσεών των είς τύπους είρηνικής 

συνεργασίας, είτε προϋπάρξαντας τού πολέμου είτε 

καθιερωθέντας ύπό τής μεταπολεμικής διεθνούς 

πρακτικής μεταξύ φιλικών Κρατών, καί τήν δημι

ουργίαν προϋποθέσεων συνδυασμένης δραστηριότη

τος έπί πεδίων συνδεομένων μέ τήν άνάπτυξιν τού 

οίκο νομικού δυναμικού έκάστης χώρας. 'Αλλ ' ύπε
ράνω καί πέραν τών πολλαπλών τούτων συμφερόν

των, τών δποίων τήν έξυπηρέτησιν θά έπιτρέψουν 

πρός τό κοινόν δφελος τών συμβληθέντων αί ύπο

γραφείσαι συμφωνίαι, ή Κυβέρνησις άπέβλεψε άπό 

συμφώνου μετά τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως, 

είς τό νά διατρανωθή πρός πάσαν κατεύθυνσιν τό 

πνεύμα τής έμπιστοσύνης, τό δποίον κατόπιν σταδι

ακών ώριμάνσεων πρυτανεύει σήμερον πλέον σταθε

ρώς είς τάς σχέσεις τών δύο συμμάχων καί φίλων 

έθνών. 

» 'Εντός τού πολιτικού τούτου πλαισίου, τό δ
ποίον έδημιούργησαν φυσιολογικαί έξελίξεις μετά 

τό τέλος τού συμμοριτοπολέμου, δέν ήτο δυνατόν νά 

εϋρη θέσιν άρνησις έκ μέρους ήμών καθόσον άφορά 

τό γιουγκοσλαβικόν αίτημα άναβιώσεως τής παρα

μεθορίου έπικοινωνίας, διότι τοιαύτη άρνησις, έ

χουσα έλατήρια τοίς πάσι εύδιάκριτα, δέν ήτο δυνα

τόν παρά νά έδημιούργει βαρύ νέφος έν αiθρίφ ούρα- " 
νψ. 'Επομένως, τοιαύτη άρνησις θά ή το διπλωματι

κώς άστοχος. 

» Ή Γιουγκοσλαβία έχει συνάψει τοιαύτας συμβά
σεις συνοριακής έπικοινωνίας, καί δή εύρυτέρας 

μορφής, μέ τήν 'Ιταλίαν καί τήν Αύστρίαν, fίτοι μέ 
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χώρας πρώην εχθρικάς πρός αύτήν. Πώς θά εδικαιο

λογείτο εκ μέρους τής 'Ελλάδος, μόνης πατροπαρα

δότου φίλης της μεταξύ τών περιβαλλουσών αύτήν 

χωρών, ή εμμονή εlς τήν πολιτική ν τών κλειστών συ

νόρων; 

»'Ομιλείτε περί "άναγνωρίσεως τής σλαβομακε

δονικής γλώσσης". Άλλά ούδαμού τού κειμένου τής 

ύπογραφείσης συμφωνίας ή τών παραρτημάτων αύ

τής γίνεται λόγος περί σλαβομακεδονικής γλώσσης. 

Τό άρθρον 3 όρίζει άπλώς δτι τά tγγραφα συνορια
κής επικοινωνίας θά εlναι συντεταγμένα εlς τάς επι

σήμους γλώσσας τών δύο συμβαλλομένων μερών. 

'Ποίαι εlναι ή επίσημος ή αί επίσημοι γλώσσαι έκά-

' στου τών συμβαλλομένων μερών εlναι ζήτημα τό 
όποίο ν ρυθμίζεται ύπό τού Συντάγματος αύτού καί τό 

όποίον δέ άπετέλεσε θέμα τής συμφωνίας. 

»'Η ύπογραφείσα συμφωνία δέν εlναι "δυσμενε

στέρα" τής τού 1927, ώς lσχυρίζεσθε, άλλά εκσυγ
χρονισμένη εν συγκρίσει πρός εκείνην καί τεχνικώς 

άρτιωτέρα, περιλαμβάνει δέ περιορισμούς, τούς δ

ποίους δέν είχεν ή παλαιά (δριον 3.000 δελτίων έκατέ
ρωθεν, στενώτερον εύρος ζώνης, άποκλεισμόν &τό

μων άτι να δέν εlχον τήν ύπηκοότητα τού έτέρου μέ

ρους τού 1939, διετή διάρκειαν τής συμφωνίας 

κ.λ.π.). Ή προσθήκη τής Φλωρίνης καί τού Μονα

στηρίου tγινε κατόπιν εΙσηγήσεως τού ΓΕΣ, τήν 

όποίαν υίοθέτησεν άδιστάκτως ή Κυβέρνησις, διότι 

πιστεύει δτι εκ τής επεκτάσεως τών εύκολιών συνο

ριακής επικοινωνίας εlς τάς δύο ταύτας πόλεις ούδείς 

κίνδυνος δύναται νά προκύψη. 

»Δέν διατείνομαι δτι κατά τήν εφαρμογήν τής 

συμφωνίας ούδέν άπολύτως ''επεισόδιον" θά σημει

ωθή. 'Επεισόδια ύπάρχουν, δ που ύπάρχουν σχέσεις, 

εlς τήν ζωήν τών λαών δπως καί εlς τήν ζωήν τών 

άτόμων. 'Αρνούμαι δμως νά σiiς παρακολουθήσω 

δταν διατυπώνετε τήν ύπόνοιαν δτι δέν άποκλείεται 

ή Γιουγκοσλαβία νά επιδιώξη διά τής συνοριακής 

επικοινωνίας σκοπούς ξένους πρός τούς φανερούς 

σκοπούς τής σχετικής συμφωνίας, ενώ θά εγνώριζεν 

δτι τοιαύτη άπόπειρα θά επέφερε σοβαρώτατον κλο

νισμόν εlς τήν έλληνογιουγκοσλαβικήν φιλίαν. 

>>'Η Γιουγκοσλαβία tχει κάθε λόγον νά γνωρίζη 

δτι οι'αδήποτε άπόπειρα δυναμένη θά θίξη τόν &ρ

ραγή εθνολογικώς χώρον τής έλληνικής Μακεδονίας 

θά εϋρη άντιμέτωπονόλόκληρον τό έλληνικόν tθνος. 

Ν Αλλως τε, tχουν ληφθή καί λαμβάνονται δ λα τά 

μέτρα διά νά μήν δημουργηθή οί5τε κάν ή διάθεσις 

πρός άνάπτυξιν αύτού τού είδους προσπαθειών. 

>>Θά ήτο ίσως περιττόν νά Σiiς διαβεβαιώσω δτι 

λόγω προελεύσεως εlμαι περισσότερον παντός άλ

λου εύαίσθητος εlς δ, τι άφορii τήν άσφάλειαν τών 

βορείων συνόρων μας. 

>>Δι' δλους αύτούς τούς λόγους νομίζω δτι δέν 

δικαιολογούνται αί σκέψεις καί αί άνησυχίαι τάς 

όποίας διατυπώνετε εlς τήν άπό 4ης Αύγούστου επι

στολήν σας>>81 • 

Σέ νέα επιστολή του, τήν 27η Αύγούστου, ό Σ. 

Βενιζέλος επανέλαβε τίς άπόψεις του γιά τίς συμφω

νίες καί εξέφρασε καί πάλι τίς άνησυχίες του, μήπως 

ή συμφωνία περί διακινήσεως τών παραμεθορίων 

πληθυσμών δημιουργήσει δυσχέρειες στίς σχέσεις 

μεταξύ τών δύο χωρών. Σέ νέα άπαντητική επιστολή 

του, μέ ήμερομηνία l Σεπτεμβρίου, ό πρωθυπουργός 
παρατηρεί τά έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Λυπούμαι διότι καί μετά τήν τελευταίαν μου 

έπιστολήν καί τήν μελέτη ν τής συμφωνίας έπικοινω

νίας έπιμένετε εlς τάς άπόψεις σας. 

>>Δέν νομίζω δτι τά παρ' ύμών προβαλλόμενα 

έπιχειρήματα στηρίζουν τάς άπόψεις σας αύτάς οί5τε 

βλέπω νά κλονίζουν τά παρ' έμού έν η] προηγουμέ

νu μου επιστολfί διατυπωθέντα. 

>> "Οσον άφορii τό ζήτημα τής γλώσσης, εlς τό 
δποίον Ιδιαιτέρως επιμένετε, φαίνεται νά λησμονήτε 

δτι αϋτη ή το καθιερωμένη συνταγματικώς ώς έπίση

μος γλώσσα τής 'Ομοσπόνδου Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας τό 1951, δτε ύμείς ώς προεδρεύων τής 
Κυβερνήσεως καί ύπουργός τών 'Εξωτερικών άνευ 

ούδεμιiiς σχετικής επιφυλάξεως άπεκατεστήσατε τάς 

σχέσεις σας μετ' αύτής, ύπεγράψατε τήν πρώτην με

τάπολεμικήν συμφωνίαν περί έμπορίας καί πληρω

μών καί άπεφασίσατε τήν εναρξιν διαπραγματεύσεων 

διά τήν επαναλειτουργίαν τής 'Ελευθέρας Ζώνης 

Θεσσαλονίκης. 

>>Νομίζω δτι δλως άδικαιολογήτως βλέπετε άντί

φασιν εlς δτι εχομεν έμπιστοσύνην εlς τήν καλήν 

πίστιν καί εlλικρίνειαν τής Γιουγκοσλαβίας, έν τού

τ:οις δμως λαμβάνομεν καί δλα τά μέτρα πρός άπο

τροπήν τώvπαρεξηγήσεων τάς όποίας έπισημαίνετε. 

>>'Αντιθέτως, δύναμαι νά διάπιστώσω πραγματι

κήν άντίφασιν μεταξύ τής πολιτικής τής ύφέσεως, 

τήν όποίαν ύποστηρίζετε εναντι δλων τών βαλκανι

κών χωρών καί τής στάσεως τήν όποίαν λαμβάνετε 

άπέναντι τής Γιουγκοσλαβίας, τής όποίας αί προθέ

σεις κρίνονται βάσει τού κλίματος τού συμμοριτο

πολέμου, δηλαδή βάσει γεγονότων τά όποία συνέβη

σαν πρό JΟετίας καί πρίν χαράξη τήν νέαν καί στα

θεράν πολιτική ν της ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις. 

>>'Εκ τού τρόπου καθ' δ ν διατυπούται ή έπιστολή 

σας συνήγαγα, i'σως έσφαλμένως, τό συμπέρασμα δτι 

προτίθεσθε νά τήν δώσετε εlς τόν τύπον. Νομίζω δτι 

ή διά τού τύπου συζήτησις δέν θά εξυπηρέτει τό ζη

τημα, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον έντός τών ήμερών 

θά κατατεθούν καί θά συζητηθούν εiς τήν 'Επιτρο

πή ν 'Εξουσιοδοτήσεως δλαι αί συμφωνίαι μετά τής 

Γιουγκοσλαβίας, όπότε θά διεξαχθή έπ' αύτών δη

μοσία ύπεύθυνος συζήτησφ>88 • 
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5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

·Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, κάμει 
τίς &.κόλουθες δηλώσεις γιά τό σιτικό πρόβλημα: 

«'Ως γνωστόν, πλήν τή,ς συγκεντρώσεως σίτου, ή όποία 

θά παραλάβη καί θά πληρώση μέ προνομιακάς τιμάς 

400.000 τόνους, έθεσπίσθη από έφέτος διά πρώτην φοράν ό 
θεσμός τής παρεμβάσεως εiς τήν έλευθέραν αγοράν. ' Η 

παρέμβασις θά παραλάβη μέχρι 200.000 τόνων, έπί σκοπφ 
στηρίξεως τής τιμής τής έλευθέρας αγοράς εiς τό έπίπεδον 

τών 3 δρχ. κατ' όκίiν διά σίτον μαλακόν πρώτης ποιότητος 
καί αναλόγου διά τάς λοιπάς ποιότητας. Εiς ταύτην οί πα

ραγωγοί δύνανται νά παραδώσουν δλα τά πλεονάσματά 

των. 

»'Επειδή έξ άρχής είχε καθορισθή δτι ή παρέμβασις θά 

Ί']σκείτο παραλλήλως πρός τή συγκέντρωσιν ύπό τών αυ

τών παραληπτριών συνεταιρικών όργανώσεων καί ύπήρχε 

πρόβλεψις δτι θά έσημειοϋτο συμφόρησις εiς τά συνεργεία 

παραδόσεως, καθωρίσθη τιμή κλιμακουμένη ώς έξής: δρχ. 

2,90 διά σίτον παραδιδόμενον κατά μήνα Ίούλιον, δρχ. 
2,95 διά σίτον παραδιδόμενον κατ' Αϋγουστον καί δρχ. 3 
διά σίτον παραδιδόμενον κατά Σεπτέμβριον. 'Η κλιμακω

τή αuτή αϋξησις τών 5 λεπτών κατά μήνα καλύπτει τά συ
ναφή εξοδα συντηρήσεως, τόκους κ.λ.π. καί παρέχει εiς 

τούς παραγωγούς τήν εuχέρειαν νά έπιβραδύνουν τήν παρά

δοσιν καί νά διευκολύνουν τό εργον τής συγκεντρώσεως. 

»' Επιταχυνθείσης δμως τής τακτικής συγκεντρώσεως, 
ijτις εϊς τι να κέντρα βαίνει πρός τό τέρμα της, δέν ύφίστα

ται πλέον λόγος διατηρήσεως τής κλιμακώσεως τής παρα

δόσεως. Τά κατά τόπους συνεργεία είναι εiς θέσιν νά πα

ραλαμβάνουν οίανδήποτε προσφερομένην ποσότητα. Κα

τόπιν τούτου ή Κυβέρνησις άπεφάσισεν δπως ή τιμήν τών 

3 δρχ. κατ' όκaν, ijτις είχεν δρισθή διά σίτο ν παραδιδόμε
νον κατά Σεπτέμβριον, καταβάλη καί διά τόν σίτον τόν 

παραδιδόμενον από τής 3ης Αuγούστου. Οϋτω ή παρέμβα

σις καθίσταται περισσότερον άποτελεσματική, ώς πρός 

τόν σκοπόν της, τής στηρίξεως τής τιμής τοϋ σίτου ί';ν τij 

έλευθέρ~ αγορg. 

»Μέ τήν τελευταίαν ταύτην άπόφασιν τής Κυβερνήσε

ως όλοκληροϋνται τά μέτρα σιτοπροστασίας τής έσοδείας 

σίτου 1959. ' Η έπιτυχία τοϋ νέου θεσμοϋ τής παρεμβάσεως 

άπόκειται εiς τήν δραστηριότητα τών συνεταιρικών όργα

νώσεων, αί δποίαι διά ταύτης δύνανται νά εξασφαλίσουν 

ίκανοποιητικήν τιμήν εiς δλα τά πλεονάσματα τών σιτο

παραγωγών». 

6-10 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1959 

Οί εργασίες τής Συνταγματικής 'Επιτροπής Κύ

πρου προσκρούουν σέ μείζονος σημασίας έλληνα

τουρκική διαφωνία, πού &.φορa τήν εκτελεστική 

εξουσία τοu νέου Κράτους89 • 

Στίς 6 Μαίου είχαν ύποβληθεί στήν 'Επιτροπή 
σχέδια Συντάγματος &.πό τήν έλληνική καί τήν τουρ

κική aντιπροσωπεία. Στά μέσα 'Ιουνίου, σέ συναντή

σεις τους στή Γενεύη, οί Θ. Τσάτσος καί Ν. Έρίμ 

είχαν επιτύχει νά σημειώσουν σημαντική πρόοδο σέ 

aρκετά θέματα, όχι δμως στό ζήτημα του χωρισμοί\ 

τών δήμων. Τό κυριότερο δμως πρόβλημα, τής άρμο

διότητας γιά τήν εκτελεστική εξουσία, &.νέκυψε τόν 

Αϋγουστο καί &.φοροuσε, σέ τελική &.νάλυση, τόν 

!διο τό χαρακτήρα τής νέας Δημοκρατίας. 

Κατά τή συμφωνία τοu Φεβρουαρίου, ή έκτελε

στική εξουσία προβλεπόταν νά ανατεθεί (sera assure) 
στόν πρόεδρο καί τόν aντιπρόεδρο τοu Κράτους, οί 

δποίοι θά περιβάλλονταν &.πό τό 'Υπουργικό Συμβού

λιο. 'Ήδη, δμως, τό τουρκικό σχέδιο Συντάγματος 

δριζε δτι ή έξουσία αύτή θά &.νήκε στόν πρόεδρο καί 

τόν αντιπρόεδρο, οί δποίοι θά τήν &.σκοuσαν «aπό 

κοινοί\». 'Η ίσότητα τών δύο πολιτειακών παραγόν

των δέν συμβιβαζόταν, δπωσδήποτε, μέ τό πνεuμα 

τών συμφωνιών Ζυρίχης- Λονδίνου, οί δποίες προέ
βλεπαν εκτεταμένες έγγυήσεις γιά τούς Τουρκοκυ

πρίους, σέ καμία δμως περίπτωση ίση έξουσία γι' 

αύτούς . Κάτι τέτοιο, άλλωστε, θά έρχόταν σέ εύθεία 

άντίθεση μέ τή δημοκρατική άρχή, θά δημιουργοuσε > 

τήν έντύπωση μιας ίδιόμορφης «συγκυριαρχίας» στό 

νησί καί θά ύπέσκαπτε τήν !δια τήν κυπριακή ανε

ξαρτησία. Πράγματι, κατά τό έλληνικό σχέδιο Συντά

γματος, ό αντιπρόεδρος &.σκοuσε τίς εκτεταμένες άρ

μοδιότητές του χωρίς νά είναι !σος σέ κύρος καί 

έξουσία μέ τόν άρχηγό του Κράτους. 

'Η έλληνική Κυβέρνηση, άμέσως μετά τήν ύπο

βολή τών σχεδίων Συντάγματος, εδωσε σαφεiς όδη

γίες στό Θ. Τσάτσο νά έπιτύχει τήν άπάλειψη τής 

φράσεως «aπό κοινοί\» άπό τό τουρκικό σχέδιο . 'Ο 

'Έλληνας άντιπρόσωπος κατόρθωσε νά ύλοποιήσει 

τήν έντολή · &.λλά, είτε άναφερόταν ή έπίμαχη φρά

ση, είτε όχι, οί Τοuρκοι εξακολουθοuσαν νά επιμέ

νουν στήν αναγνώριση τών δύο ανώτατων πολιτεια

κών παραγόντων ώς ίσοτίμων φορέων τής εκτελεστι

κής εξουσίας. 'Η διαφωνία αύτή ύπέβοσκε καί στό 

&.σαφές κοινό ελληνοτουρκικό κείμενο πού παρου

σιάστηκε στίς 29 'Ιουλίου: 

«'Η έκτελεστική έξουσία θά ανατεθεί (sera assure) στόν 
πρόεδρο καί τόν αντιπρόεδρο, μέσα στά πλαίσια τοϋ Συντά

γματος». 

Οί έλληνικές aπόψεις γιά τήν ούσία τής κρίσεως 

παρατέθηκαν στό άκόλουθο σημείωμα πού ύποβλή

θηκε στόν Κ. Καραμανλή: 

«Κρίσιμα θέματα διά τήν σύνταξιν τοϋ κυπριακοϋ Συν

τάγματος 

» I. 'Ενώ δ τρόπος άσκήσεως τής νομοθετικής έξουσίας 
είναι σαφής, γεννώνται σοβαρά ζητήματα διά τόν τρόπον 

άσκήσεως τής έκτελεστικής έξουσίας. 'Εκ τοϋ τρόπου, 

καθ' δν θά λυθοϋν τά ζητήματα ταϋτα, θά κριθή έάν έν τij 

μελλούστι κυπριακij Πολιτεί~ θά κρατή άπόλυτος ισοτιμία 

μεταξύ πλειοψηφίας έλληνικής καί τουρκικής μειοψηφίας, 

δηλαδή θά κριθή αuτή αϋτη ή φύσις τοϋ κυπριακοϋ πολιτεύ

ματος. 'Επομένως, ή έπίλυσις αuτών τών ζητημάτων θά 
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άποφασίση περί τής μελλούσης πολιτικής ζωής τής Κύ

πρου. 

»2. 'Υπάρχουν δύο τρόποι άντιμετωπίσεως τοu ζητήμα
τος. 'Ο είς εΙ ναι ή liμεσος άποσαφήνισις τών άσαφών ση

μείων εν τφ πνεύματι τής συμφωνίας τής Ζυρίχης. Αuτή 

είναι ή ύποστηριζομένη άπό τόν Μακάριον θέσις. ·Ο liλ

λος είναι ή μετάθεσις τής άποσαφηνίσεως τών άσαφών θε

μάτων διά τής άπλής επαναλήψεως τών φράσεων τής συμ

φωνίας τής Ζυρίχης χωρίς καμμίαν διερμήνευσιν αuτών, 

άφιεμένης~ 'Ρ'jς άποσαφηνίσεως τών άσαφών σημείων εiς 

τήν πρdξιν καί τά συνταγματικά δικαστήρια. 

»'Η δευτέρα αuτή λύσις θά τ'ιδύνατο νά γίνη δεκτή μό

νον εiς εκείνα τά σημεία διά τά όποία ε{ναι άδύνατον νά 

ύπάρξουν άμφιβολίαι ώς πρός τήν μελλοντικήν κρίσιν οί

ουδήποτε συνταγματικοί) δικαστηρίου, άλλά ε{ναι άπαρά

δεκτος εiς τά σημεία εκείνα εiς τά όποία ύπάρχουν σαφώς 

κενά εiς τάς συμφωνίας τής Ζυρίχης, κενά τά όποία, έρμη

νευόμενα τυχόν ύπό του συνταγματικοί) δικαστηρίου εiς 

βάρος τών έλληνικών άπόψεων θά άνέτρεπον τήν βάσιν 

του κυπριακοί) πολιτεύματος δπως τό άντιλαμβάνεται ή 

έλληνική Κυβέρνησις. 

»Κατόπιν τούτου νομίζω δτι ώς πρός τά τελευταία αuτά 

κρίσιμα σημεία δέν δυνάμεθα νά διακινδυνεύσωμεν τήν Jlε

τάθεσιν τής λύσεώς των άπό τό συνταγματικόν δικαστήρι

ον εiς τό μέλλον. Διότι ύπάρχει δ κίνδυνος νά εύρεθώμεν 

πρό εκπλήξεων, αί δποίαι θά όδηγήσουν εiς τήν πλήρη 

ματαίωσιν τής εφαρμογής τών συμφωνιών. 

»3. ~Οργανα τής εκτελεστικής εξουσίας είναι ό πρόε
δρος, ό άντιπρόεδρος, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, οί 

καθ' εκαστον ύπουργοί. Αί συμφωνίαι τής Ζυρίχης δέν 

καθορίζουν τί έξουσίας άσκεί εν εκαστον έκ τών όργάνων 

αuτών. Τά γεννώμενα ερωτήματα είναι τά άκόλουθα: 

»'Έχει iδίας δικαιοδοσίας δ πρόεδρος ή πάντοτε άσκεί 

τά καθήκοντά του μαζί μέ τόν άντιπρόεδρον; Εiς τήν 

πρώτην περίπτωσιν ερωτάται: άρχηγός του Κράτους είναι 

δ πρόεδρος ή εν δργανον διπρόσωπον άποτελούμενον άπό 

τόν πρόεδρον καί τόν άντιπρόεδρον; Καί εiδικώτερον, ποί

ος εκπροσωπεί τό κυπριακόν Κράτος διεθνώς; Διότι αuτός 

είναι καί δ άρχηγός τοu Κράτους. 

»'Εάν άναχωρήσωμεν άπό τάς συνήθεις άρχάς του προ

εδρικοί) συστήματος ό άντιπρόεδρος άναπληροί τόν πρόε

δρον έν ττJ άσκήσει τών προεδρικών καθηκόντων. 'Αλλά, 

έάν λάβωμεν ύπ' δψιν τό liρθρον 4 παράγρ. 2 τής βασικής 
διαρθρώσεως, τοuτο δέν συμβαίνει, διότι δι, αuτοu άπα

κλείεται νά εχη ό άντιπρόεδρος τόν ρόλον του άναπληρω

τοu. 

»Περαιτέρω δέν φαίνεται επίσης ό άντιπρόεδρος νά εχη 

ώς εξουσίαν τή liσκησιν του βέτο καί τίποτε περισσότε

ρον . Διότι τήν liσκησιν του βέτο κατά τάς συμφωνίας τής 

Ζυρίχης τήν εχουν καί οί δύο, πρόεδρος καί άντιπρόεδρος 

εξ ίσου. Τό τελευταίον τουτο ενισχύει τήν liποψιν δτι τά 

δύο αuτά πρόσωπα άσκοuν ώς ένιαίον δργανον τάς προε

δρικάς άρμοδιότητας καί μόνον μένει πρός άποσαφήνισιν 

ή διεθνής εκπροσώπησις τοu Κράτους, ή όποία εuκόλως 

ύποστηρίζεται δτι πρέπει νά συγκεντρωθή εiς εν πρόσω

πον. 

)) 'Αλλά τό κύριον θέμα είναι: 'Εφ' δσον ήνωμένως 

άσκουν τήν προεδρικήν εξουσίαν πρόεδρος καί άντιπρόε

δρος ποία είναι ή εκτασις τής εξουσίας αuτής. 

)) 'Εάν τελικώς εγίνετο δεκτή ή τοιαύτη συνάντησις τών 
προεδρικών εξουσιών, σκοπός τής έλληνικής άντιπροσω

πείας πρέπει νά εΙ ναι δ περιορισμός τών άρμοδιοτήτων του 

τε προέδρου καί άντιπροέδρου επ' ώφελείq. του Ύπουργι

κου Συμβουλίου. 

))4. Τούτου δοθέντος τό κύριον θέμα του προβλήματος 
είναι ή διεύρυνσις τών άρμοδιοτήτων του Ύπουργικου 

Συμβουλίου, του δποίου διαθέτομεν τήν πλειοψηφίαν καί 

του δποίου τάς άποφάσεις ύποχρεωτικώς δημοσιεύουν ό 

πρόεδρος καί ό άντιπρόεδρος. 

))Πρός τουτο α) θά πρέπει νά τονισθή δτι τό Ύπουργι

κόν Συμβούλιον δέν είναι άπλώς σύμβουλος του άσκοuντος 

τήν εκτελεστικήν εξουσίαν όργάνου προέδρου καί άντι

προέδρου, άλλά δργανον τής εκτελεστικής εξουσίας ά

σκοuν εκ του Συντάγματος iδίας εξουσίας. β) Θά πρέπει εν 

ττJ άσκήσει τής εκτελεστικής έξουσίας νά φθάσωμεν, liν 

καί γίνεται λόγος περί προεδρικοί) συστήματος, εiς καθε

στώς κατά τό δποίον βάσει γραπτών διατάξεων, θά άσκή 

ουσιαστικώς τήν εκτελεστικήν εξουσίαν, πλήν ώρισμένων 

περιπτώσεων, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον καί οί ύπουρ

γοί, του προέδρου καί άντιπροέδρου ύποχρεουμένων νά 

δημοσιεύουν τά ύπό του Ύπουργικου Συμβουλίου συν

τασσόμενα διατάγματα. 

))5. 'Ό,τι iσχύει διά τό Ύπουργικόν Συμβούλιον πρέπει 
νά iσχύη καί διά τάς άρμοδιότητας αί όποίαι άνήκουν εiς 

τούς καθ' εκαστον ύπουργούς καί αί όποίαι θά πρέπει νά 

είναι περιωρισμέναι i:άν τά διατάγματα δέν θά προσυπογρά

φωνται ύποχρεωτικώς άπό τόν πρόεδρον καί άντιπρόε

δρον, άντιθέτως δέ θά πρέπει νά ε{ναι εuρείαι liν iσχύουν 

καί ώς πρός αuτά οί κανόνες οί δποίοι iσχύουν διά τό 

Ύπουργικόν Συμβούλιον, συμφώνως πρός τάς συμφωνίας 

τής Ζυρίχης. 

))6. 'Εν συμπεράσματι, δύο ύπάρχουν διέξοδοι άπό τό 
άδιέξοδον: ή θά επιτύχωμεν δπως άσκή τά προεδρικά καθή

κοντα μόνος δ πρόεδρος, του άντιπροέδρου εχοντος άπλώς 

δικαίωμα άρνησικυρίας ~κεί δπου τοu έπιτρέπει τό Σύντα

γμα, ή έάν τοuτο δέν είναι έπιτευκτόν καί αί άρμοδιότητες 

του προέδρου άσκουνται ήνωμένως άπό τό ένιαίον Όργα

νον τό συναποτελούμενον άπό τόν πρόεδρον καί τόν άντι

πρόεδρον τότε αί άρμοδιότητες αuταί πρέπει νά είναι λίαν 

περιωρισμέναι. Δηλαδή, ή θά λύσωμεν ύπέρ ήμών τό θέμα 

τής προεδρικής άρμοδιότητος του πρόεδρου, ή, επειδή του

το φαίνεται άπίθανον, όφείλομεν νά λύσωμεν εν ττJ οuσίq. 

τό θέμα ύπέρ ήμών διά τής διευρύνσεως τών άρμοδιοτήτων 

του 'Υπουργικοί) Συμβουλίου καί τών ύπουργών, τών ύπ' 

αuτών εκδιδομένων διαταγμάτων δημοσιευομένων ύπο

χρεωτικώς άπό τόν πρόεδρον καί τόν άντιπρόεδρον))90 . 

'Η διάθεση τής τουρκικής πλευράς νά δημιουρ

γηθεί μία iδιότυπη, νομικά άστήρικτη καί πολιτικά 

άπαράδεκτη συναρμοδιότητα προέδρου καί άντιπροέ

δρου ήταν δύσκολο νά έρμηνευθεί ώς ότιδήποτε άλ

λο παρά ώς προσπάθεια εμμεσης άναθεωρήσεως τών 

συμφωνιών τοϋ Φεβρουαρίου σέ βάρος τής έλληνα

κυπριακής πλευράς. Πράγματι, κατά τίς συζητήσεις 

Μπίτσιου - Κουνεράλπ στήν "Αγκυρα, στίς άρχές 

Αuγούστου, ό Τοϋρκος διπλωμάτης ε{χε άποδεχθεί 

τήν άποψη ότι ή έκτελεστική έξουσία άνήκε στόν 
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πρόεδρο, ένώ δ αντιπρόεδρος &σκοϋσε μόνο τίς άρ

μοδιότητες πού τοϋ &νέθετε ή συμφωνία τής Ζυρί

χης. Αότό δμως τό τεκμήριο άρμοδιότητος τοϋ προέ

δρου aρνήθηκε, μόλις λίγες ήμέρες aργότερα, νά δε

χθεί ή τουρκική Κυβέρνηση, προβάλλοντας τή θέση 

δτι οί &πόψεις Κουνεράλπ είχαν προβληθεί «&νεπί

σημα» καί δτι πάντως δέν δέσμευαν τήν "Αγκυρα. 'Η 

τουρκική Κυβέρνηση aντιπρότεινε νά δριστεί δτι ή 

εκτελεστική έξουσία θά &νήκε &πό κοινοϋ στόν πρό

εδρο καί τόν αντιπρόεδρο, όχι δμως κατά ίσα μέρη. 

Ή κατ' &ρχήν iσότητα, ώστόσο, τών δύο πολιτεια

κών παραγόντων, πού έξακολουθοϋσε νά αποτελεί 

κυρίαρχο στοιχείο τής τουρκικής &πόψεως, παρέμε

νε aπαράδεκτη γιά τήν έλληνική πλευρά. Καί ή μέν 

έλληνική Κυβέρνηση έπέλεγε τήν δδό τής ένισχύ

σεως τών άρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργικοϋ Συμβουλί

ου, δπου οί 'Ελληνοκύπριοι ύπουργοί είχαν πάντα 

τήν πλειοψηφία, ένώ ή έλληνοκυπριακή ήγεσία έπι

θυμοϋσε νά προβλεφθεί δτι ή έκτελεστική έξουσία 

θά &νήκε στόν πρόεδρο, μέ τόν αντιπρόεδρο νά συμ

μετέχει άπλώς στή άσκησή της, πράγμα πού ή 'Άγ

κυρα έπέμενε νά απορρίπτει. 

8 ΑΥΓΟΥΠΟΥ 1959 

·Ο Κ. Καραμανλής, μέ εγγραφό του πρός δλα τά 

ύπουργεία καί τούς οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου 

τονίζει δτι, ένόψει τής iδιαίτερης σημασίας πού εχει 

ή δμαλή έφαρμογή τών συμφωνιών Ζυρίχης- Λονδί

νου, δλες οί ύπηρεσίες τοϋ Κράτους οφείλουν νά δι

εκπεραιώνουν κατ' &πόλυτη προτεραιότητα καί χω

ρίς χρονοτριβές τά θέματα πού &φοροϋν τήν Κύπρο. 

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

Κυκλοφοροϋν στή Κύπρο προκυρήξεις μιiiς νέας 

μυστικής οργανώσεως, τοϋ φιλογριβικοϋ ΚΕΜ (Κυ

πριακό 'Ενωτικό Μέτωπο), οί δποίες προειδοποιοϋν 

τό Μακάριο νά ακολουθήσει «έθνική πολιτική». 'Ο 

πρώην &ρχηγός τής ΕΟΚΑ, &πό τήν πλευρά του, φέ

ρεται aρνούμενος νά &ποκυρήξει τό ΚΕΜ. ' Η έμφά

νιση τής νέας οργανώσεως θά δημιουργήσει &κόμη 

μεγαλύτερη aνησυχία στήν 'Ελλάδα καί στό έξωτε

ρικό, γιά τήν πορεία έφαρμογής τών Συμφωνιών γιά 

τήν Κύπρο. 

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 'Έλληνα aντιπρό

σωπο στή Συνταγματική 'Επιτροπή Κύπρου, Θ. Τσά

τσο, δ όποίος τόν ένημερώνει γιά τό συνταγματικό 

πρόβλημα πού εχει &νακύψει μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί τής Τουρκίας . 

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται τό νέο 
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Ό Κ. Καραμανλής προσέρχεται στά tyκαίνια τών λιμενικών /Jρyων στό Κερατσίνι. 
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'Ιταλό πρέσβη, Μάριο Κόντι. Τό πρακτικό τής συ

νομιλίας άναφέρει τά έξης: 

«'Ο κ . Κόντι, έξέφρασε τήν χαράν του διά τήν τοποθέ

τησίν του έν 'Αθήναις καί είπεν δτι έντός τών ήμερών 

άναχωρεί διά Ρώμη ν δι' ενα περίπου μήνα, θέλει δέ, μεταξίι 

άλλων, άσχοληθή μέ τήν ρύθμισιν διαφόρων ζητημάτων 

σχετικών πρός τήν προσεχή έπίσκεψιν του κ. προέδρου είς 

'Ιταλίαν . 

»'Ο κ . πρόεδρος άπαντών, ύπεγράμμισε τό πνεuμα φι

λίας τό όποίον διέπει τήν Κυβέρνησιν καί τόν έλληνικόν 

λαόν άπέναντι τής 'Ιταλίας. Ώμίλησε δέ, έν συνεχεία, είς 

τόν 'Ιταλόν πρέσβυν περί του ζητήματος τής Κοινής Εύ
ρωπαϊκής 'Αγοράς. Αί δυσκολίαι, εΊπεν δ κ. πρόεδρος, liς 

διάφοροι χώραι καί είδικώς ή Μεγάλη Βρετανία δημιουρ

γοuν σχετικώς πρός τό θέμα τοuτο, είς τήν 'Ελλάδα, άπα

σχολοuν ζωηρώς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, ητις, έάν 

συνεχισθή ή σημειουμένη άντίδρασις θά περιέλθη είς λίαν 

δυσχερή θέσιν . Οί δυτικοί σύμμαχοι όφείλουν νά μ ή παρα

βλέπουν τήν ίδιάζουσαν θέσιν τής 'Ελλάδος καί τάς έσω

τερικάς πολιτικάς έπιπτώσεις του ζητήματος τής Κοινής 

'Αγοράς. 

»Περαίνων δ κ. πρόεδρος, ηύχαρίστησε τόν Ίταλόν 

πρέσβυν διά τήν μέχρι τοuδε στάσι ν τής Κυβερνήσεώς του 

καί έξέφρασε τήν έλπίδα δτι είς τό μέλλον ή 'Ιταλία θά 

τηρήση τήν αύτήν φιλικήν γραμμήν))9 1 • 

13 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1959 

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη τής Γαλ

λίας στήν 'Ελλ-άδα, Γκύ ντέ Ζιράρ ντέ Σαρμπονιέρ. 

Τό πρακτικό τής συνομιλίας άναφέρει: 

«~Ηρχετο κατ ' άρχήν, διά νά μεταβιβάση τόσον τάς 

εύχαριστίας του προέδρου τής γαλλικής Κυβερνήσεως, 

δσον καί τάς προσωπικάς του διά τήν δοθείσαν είς αύτόν 

πληροφορίαν, ητις, ώς χαρακτηριστικώς είπεν, ύπήρξεν 

"άληθώς πολύτιμος". 'Ο κ. πρόεδρος άπαντών είπεν .είς τόν 

πρέσβυν δτι ή ·Ελλάς ύπήρξε πάντοτε καλή φίλη τής Γαλ

λίας, ή δέ Κυβέρνησις είναι ετοιμη νά δώση δείγματα τής 

φιλικής καί καλοπίστου στάσεως , ην τηρεί άπέναντι τών 

συμμάχων της. 

)) 'Εν συνεχείg, δ κ . πρόεδρος είπεν είς τόν Γάλλο ν πρέ

σβυν δτι ijθελε νά έκφράση τάς θερμάς του εύχαριστίας διά 

τήν εύμενή στάσι ν, ην έτήρησεν άπέναντι τής 'Ελλάδος ή 

Γαλλία είς τό θέμα τής Κοινής Εύρωπαϊκής 'Αγοράς . 'Ο 

κ. πρόεδρος έξέφρασε τήν έλπίδα δτι είς τό μέλλον ή Γαλ

λία θά έτήρει τήν αύτήν φιλικήν στάσι ν προκειμένου περί 

ένός ζητήματος τόσον σημαντικοί) καί ζωτικοu διά τήν 

'Ελλάδα. ' Ο κ . πρόεδρος /;π ' εύκαιρίg έτόνισε τήν πικρί

αν, ην fισθάνθη ή 'Ελλάς ώς εκ τής συμπεριφοράς ώρισμέ

νων συμμάχων χωρών, αί όποίαι διά τής άρνητικής στάσε

ώς των ένεφανίζοντο ώσάν νά /;πεθύμουν νά ώθήσουν τήν 

χώραν ταύτη ν είς τάς άγκάλας τής Μόσχας. "Δέv θά δεχθώ 

ποτέ vά μεταβάλω τούς κατοίκους ιτής χώρας μου εlς σκλά

βους δσοv καί av τό έπιθυμοvv ώρισμέvοι ", είπεν χαρα
κτηριστικώς ό κ. πρόεδρος. 

)) ·Ο πρέσβυς, άπαντών, είπεν δτι ή γαλλική Κυβέρνη
σις θά /;τήρει δσον άφορ~ είς τό θέμα τοuτο καί μελλοντι-

κώς τήν αύτήν φιλικήν στάσι ν, μολονότι ύφίστατο πιέσεις 

/:κ μέρους τής Μεγάλης Βρετανίας πρός τήν άντίθετον κα
τεύθυνσιν. Προσέθεσεν δτι /:κ τής άγγλικής πλευράς ε{χε 
ριφθή ή ίδέα του σχηματισμοu μιας δμάδος τών Μεγάλων 
Δυνάμεων /:ντός τών κόλπων τής 'Αγοράς, /:χαρακτήρισε 

δέ τήν πρότασιν ταύτην ώς άνόητον. 

))τέλος, άνευ /;πιμονής δμως, /:ξέφρασε τήν /:λπίδα δτι ή 
Γαλλία θά τύχη τής συμπαραστάσεως τής 'Ελλάδος είς τό 
' Αλγερινόν, είπών παραλλήλως δτι κατανοεί τήν δυσχερή 
θέσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως, προκειμένου περί τοι

ούτων ζητημάτων. 

)) 'Η δλη συζήτησις διεξήχθη /:ν πνεύματι μεγάλης /:γ
καρδιότητορ)92. 

13 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στήν 
όποία μετέχουν δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. 
Κανελλόπουλος, ο{ ύπουργοί Συντονισμοί\, Οίκονο
μικών, 'Εμπορίου, Γεωργίας καί 'Εργασίας, καθώς 
καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. Στή διάρκεια τής συ
σκέψεως έξετάζονται ή · πορεία τής οίκονομίας, τά 
θέματα τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ καί 
ή πορεία του προγράμματος τών δημοσίων έπενδύ
σεων. 

14 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό 
Πολιτικό Γραφείο, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέ
δρου, Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντονι
σμοί\, Δημοσίων ~Εργων, Γεωργίας, Βιομηχανίας, 

του προέδρου του ΕΟΤ, του γενικοί\ γραμματέα του 
ύπουργείου Συντονισμοί\ καί ύπηρεσιακών παραγόν

των. 

Στή σύσκεψη συζητήθηκε ή πορεία του προ

γράμματος δημοσίων έπενδύσεων. 'Ο πρωθυπουργός 
εδωσε δδηγίες γιά τήν άναμόρφωση του προγράμμα
τος, βάσει τών δεδομένων τής άπορροφήσεως πι

στώσεων στήν περίοδο 'Ιανουαρίου- 'Ιουλίου, ώστε 
άρκετά εργα νά εχουν περαιωθεί μέχρι τό τέλος του 

ετους. 

14 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1959 

Παρουσία του πρωθυπουργοί\ Κ. Καραμανλή, έγ
καινιάζονται τά λιμενικά εργα του 'Α γ. Γεωργίου 

Κερατσινίου. 
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό ύπουργός Δημοσίων 

'Έργων, Σ. Γκίκας, τόνισε δτι κατά τήν τελευταία 
τετραετία δαπανήθηκαν άπό τόν ΟΑΠ πάνω άπό 
200.000.000 δρχ. γιά μηχανικό έξοπλισμό καί θα:. 
λάσσια λιμενικά εργα καί δτι προβλεπόταν ή κα~α
σκευή 3.535 μέτρων κρηπιδωμάτων, έγκαταστάσεrος 
σιλό, ψυκτικών χώρων καί σταθμών. 
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17 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει στήν Κέρκυρα, 

δπου γίνεται δεκτός σέ συνεργασία &πό τό βασιλέα 

Παυλο. 

Σύμφωνα μέ τή σχετική επίσημη ανακοίνωση, ό 

πρωθυπουργός ενημέρωσε τό βασιλέα γιά τήν κατά

σταση τής χώρας καί aσχολήθηκε μέ προβλήματα 

τής Κέρκυρας. Μέ τήν εύκαιρία αύτή υπογράμμισε 

τό κυβερνητικό ενδιαφέρον γιά τό νησί καί επικαλέ

στηκε ώς αδιάψευστη aπόδειξη τό γεγονός δτι 

«έκτελοvνται τήν στιγμήν αύτήν παντοειδή έργα 

άξίας 60.000.000 δραχμών». Μεταξύ τών εργων αύ
τών, περιλαμβάνονταν τό αεροδρόμιο, τά εργα του 

νέου λιμένος, του πορθμείου 'Ελλάδος- 'Ιταλίας, τό 

νέο τουριστικό ξενοδοχείο 100 κλινών, ή ενίσχυση 
τής &γροτικής οίκονομίας καί ή εξαγορά τών ηλε

κτρικών εγκαταστάσεων &πό τή ΔΕΗ. 

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής εχει ίδιαίτερη 

συνομιλία μέ τόν πρέσβη τών ΗΠΑ, Ε. Μπρίγκς, στό 

Πολιτικό Γραφείο. Τό σχετικό μνημόνιο &ναφέρει: 

<Πήν 18.8.59 ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εκάλεσεν 
παρ' αότφ τόν πρέσβυν τών ΗΠΑ. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής συνομιλίας, fiτις παρετάθη 

πέραν τής μιας ιί\ρας, ό κ. πρόεδρος εξέθεσεν κατά σειράν 

τά έξής θέματα: 

»α. Θέμα άμερικανικής βοηθείας. Κατά τό παρελθόν, 

ε{πεν ό κ. πρόεδρος, ή 'Ελλάς, λόγω ελλείψεως οίκονομι

κοu προγραμματισμοί) δέν κατώρθωσε νά άπορροφήση τήν 

βοήθειαν. 'Όταν άργότερα εδημιουργήθησαν αί προϋποθέ

σεις διά μίαν πλήρη άξιοποίησιν, ή βοήθεια εμειώθη είς τό 

ελάχιστον. Σήμερον ή Κυβέρνησις εύρίσκεται είς τήν δυ

σχερή θέσιν νά μή δύναται νά προβή είς παραχωρήσεις 

πρός ώρισμένας τάξεις -αϊτινες, ϊσως, θά ήτο δίκαιον νά 

τύχουν ενισχύσεως- διά νά δυνηθή νά άναπτύξη τάς πα

ραγωγικάς επενδύσεις καί νά βαστάξη τόν τεράστιον ογ

κον τών στρατιωτικών δαπανών. Λόγω τής ίδιαζούσης θέ

σεως τής 'Ελλάδος, ή Κυβέρνησις είναι ύποχρεωμένη νά 

λαμβάνη ίδιαιτέρως ύπ' όψιν της τόν εσωτερικόν παρά

γοντα, δστις επηρεάζεται δυσμενώς βλέπων τάς οίκονομι

κάς προόδους γειτονικών κομμουνιστικών χωρών. Παραλ

λήλως είναι ύποχρεωμένη νά μή παρορα τήν άνάγκην τής 

οίκονομικής ενισχύσεως άσθενών οίκονομικών τάξεων του 

πληθυσμοί), ϊνα τάς προφυλάξη ύπό τήν διάβρωσιν τών 

άνατρεπτικών κηρυγμάτων. 'Εξ άλλου, ή Κυβέρνησις, 

fiτις άποτελεί τόν κατ' εξοχήν φορέα τής φιλοδυτικής πο

λιτικής, δέον νά τύχη ενισχύσεως εκ μέρους τών 'Αμερι

κανών, διά νά δυνηθή νά συνεχίση τήν εσωτερικήν καί εξω

τερικήν γραμμήν, ην άπό ετών τηρεί. Είναι χαρακτηριστι

κόν, ε{πεν ό κ. πρόεδρος, δτι ή άμερικανική βοήθεια κατ' 

οόσίαν εξέλιπεν, άφ' ής ή ύπ ' αότόν Κυβέρνησις άνήλθεν 

είς τήν έξουσίαν. Περαιών ό κ. πρόεδρος εζήτησεν άπό τόν 

συνομιλητήν του νά ενεργή ση παν τό δυνατόν ϊνα μ ή περι

κοπή, εστω καί κατ' ελάχιστον, τό ύπό τής 'Ελλάδος αί-

τηθέν ποσόν άμερικανικής βοηθείας. Τό ποσόν τοuτο ΕΚ

φράζει τό άπολύτως άναγκαίον διά τήν 'Ελλάδα, Ciπαντες 

δέ οί ύπολογισμοί εχουν γίνει κατά τόν μετριοπαθέστερον 

τρόπον. 

» Ό 'Αμερικανός πρέσβυς, καθ' δν χρόνον ό κ. πρόε
δρος εξέθετο τό άνωτέρω θέμα, έτήρει σημειώσεις. 

))β. Θέμα Κοινής Εόρωπαϊκής 'Αγοράς. Ό κ. πρόεδρος 

άνέπτυξεν τόν ζωτικόν χαρακτήρα του θέματος διά τήν 

'Ελλάδα. ' Ωμίλησεν περί τών σημειουμένων έκ μέρους 

διαφόρων Κρατών άντιδράσεων καί ετόνισεν τό εσφαλμέ

νον μιας τοιαύτης πολιτικής, fiτις όδηγεί μοιραίως τόν δυ

τικόν κόσμον είς διάσπασιν καί ιδθεί πολλά μέρη το\) κό

σμου τούτου πρός τόν άνατολικόν συνασπισμόν. 'Εάν συ

νεχισθή μία τοιαύτη άντίδρασις, θά δημιουργηθοuν μοι

ραίως καί έν 'Ελλάδι επιπτώσεις εiς τόν εσωτερικόν το

μέα, καί θά επηρεασθή ενδεχομένως ή εξωτερική πολιτική 

τής Κυβερνήσεως. 

))γ. Κυπριακόν. 'Ο κ. πρόεδρος άνέπτυξεν δι' ολίγων 

τήν παροuσαν θέσιν του ζητήματος. Ή Τουρκία, είπεν, 

επιδεικνύει διάθεσιν νά άποκτήση ετι περισσότερα δικαιω

ματα· επί τής νήσου. 'Η έλληνική Κυβέρνησις εσχεν τό 

θάρρος νά προχωρήση εiς τήν ύπογραφήν τών τερματισα

σών τό ζήτημα συμφωνιών, διότι επίστευεν δτι κατ' αότόν 

τόν τρόπον ένεργεί πρός τό συμφέρον τής ένότητος όλο

κλήρου του δυτικοί) κόσμου. ' Αλλά δέν δύναται νά ύποχω

ρήση πλέον οόδέ κατά κεραίαν. Αότό δέν θά τό επέτρεπεν, 

μεταξύ <'iλλων, καί τό φιλότιμον τόσον του λαοu δσον καί 

τής Κυβερνήσεως . 

)) 'Ο κ . πρόεδρος ετόνισεν δτι λέγει τά άνωτέρω εiς τόν 

πρέσβυν, πρός ένημέρωσίν του καί πρός προειδοποίησίν 

του. "Αν ή τουρκική πλευρά επιμείνη διά περαιτέρω πιέ

σεων καί άπαραδέκτων έρμηνειών τών συμφωνιών, πρέπει 

οί ' Αμερικανοί νά γνωρίζουν δτι ή Έλλάς ί:πραξεν δ, τι 

ήδύνατο, ή δέ κρίσις, η τις ενδεχομένως θά εκσπάση, δέν θά 

οφείλεται άσφαλώς είς αότήν. 

))δ. Ταξείδιον προέδρου 'Αιζενχάουερ. 'Ο κ. πρόεδρος, 

άναφερόμενος εiς τό θέμα τοuτο, είπεν εiς τόν πρέσβυν δτι 

ή έλληνική πλευρά δέν πρόκειται νά επιζητήση συνάντη

σιν μετά το\) 'Αμερικανοί) προέδρου, διά νά μή δημιουργή

ση δέ δυσχερείας, δέν συνεφώνησεν οϋτε πρός τήν ίδέαν 

τής επ' εόκαιρίq του ταξειδίου συγκλήσεως το\) Συμβουλί

ου του Ν Α ΤΟ εiς επίπεδον πρωθυπουργών η ύπουργών 

'Εξωτερικών. 'Εκείνο δμως δπερ οί ' Αμερικανοί δέον νά 

ί:χουν ύπ' οψιν των είναι δτι έάν άλλοι άρχηγοί Κυβερνή

σεων, ώς π.χ. ό Τοuρκος πρωθυπουργός, επιζητήσουν συ

νάντησιν, τότε ' καί ό 'Έλλην πρωθυπουργός θά ζητήση 

τοuτο. Θά είναι δέ άπολύτως δικαιολογημένος, διότι, προ

κειμένου νά συζητηθοuν άκρως σοβαρά ζητήματα, δέον 

δπως καί ή 'Ελλάς άκουσθή, τής όποίας ή γνώμη άσφαλώς 

θά είναι χρήσιμος καί βαρύνουσα επί τών μελλουσών νά 

ληφθοuν άποφάσεων. Πάντως, είπεν ό κ. πρόεδρος, εάν 

τελικώς εύρεθή άναγκασμένος νά επιδιώξη μίαν συνάντη

σιν, θά είναι οόχί διά λόγους εσωτερικής καταναλώσεως, 

αiς εiς τήν περίπτωσιν άλλων πρωθυπουργών, άλλά διά λό

γους οόσίας . 

)) ' Η πλέον σκόπιμος πάντως γραμμή επί το\) προκειμέ
νου είναι εi:τε νά μ ή δεχθή ό 'Αμερικανός πρόεδρος οίονδή

ποτε πρωθυπουργόν, πέραν τών εκπροσωπούντων τάς Με

γάλας Δυνάμεις, εϊτε νά δεχθή πάντας δσους θά είχον νά 
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προσθέσουν χρήσιμα στοιχεία είς τήν κοινήν ύπόθεσιν 

του δυτικου κόσμου . 

~~'Επί του θέματος τούτου, ό 'Αμερικανός πρέσβυς επέ

δωσεν είς τόν κ. πρόεδρον σχετικόν μνημόνιον. 

»Περαιων ό κ. πρόεδρος είπεν είς τόν συνομιλητήν του 

δτι είναι σκόπιμον δπως τά μέλη τής πρεσβείας του ε'ίναι 
προσεκτικά εiς τάς επαφάς των ϊνα μή δημιουργουνται δυ

σχέρειαι εΙς τήν Κυβέρνησιν, ώς συνέβη μερικάς φοράς 

κατά τό παρελθόν. 

»Εiς τό τέλος τής συνομιλίας ό 'Αμερικανός πρέσβυς 

εθιξεν τό ζήτημα του άμερικανικου ραδιοσταθμου Ρόδου . 

'Ηρώτησεν τόν κ. πρόεδρον κατά πόσον είχον τεθή εiς τήν 

διάθεσίν του τά άπαραίτητα στοιχεία διά τήν λήψιν άποφά

σεως . 'Ο κ. πρόεδρος άπήντησεν δτι δέν είχε είσέτι μελετή

σει τό θέμα καί δτι πάντως, εντός των προσεχων ήμερων θά 

ενημέρωνεν τόν πρέσβυν επί πάσης εξελίξεως η τελικής 

άποφάσεως»93 . 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρωθυπουργός δέχεται τό νέο 

πρεσβευτή της ΗΑΔ στήν 'Αθήνα σέ πρώτη επίση

μη ακρόαση. Τό μνημόνιο της συναντήσεως αναφέ

ρει τά έξης: 

(( ' Η συζήτησις, τυπικου κυρίως χαρακτήρος, δέν εi

σήλθεν εiς θέματα ουσίας . 

~~'Εν παρόδφ , μόνον, ό πρέσβυς εθιξε τό ζήτημα τής 

δημιουργίας διπλωματικων σχέσεων μεταξύ ΗΑΔ καί Κύ

πρου, είπεν δτι "ή Κυβέρνησίς του θά ήτο ίδιαιτέρως ευτυ

χής νά προχωρήση ταχέως είς τήν εγκατάστασιν τοιούτων 

σχέσεων" . 'Εξ <'iλλου, είπεν δτι ή ΗΑΔ ελπίζει δτι ή έλλη

νική Κυβέρνησις θά συμβουλεύση τούς Κυπρίους νά τηρή

σουν τήν αυτήν, ώς καί ή 'Ελλάς, στάσι ν δσον άφορα εiς 

τό θέμα των διπλωματικων σχέσεων μετά του 'Ισραήλ. ' Ο 

κ. πρόεδρος άπήντησεν δτι "βεβαίως ή 'Ελλάς θεωρεί δτι 

ή ύπ' αύτής τηρουμέvη γραμμή ειΎαι 6ρθοτέρα καί δύναται 

vά εί'πη τοvτο εiς τούς άρμοδίους Κυπρίους. Ή τελική, 

δμως, περί αύτοv aπόφασις dvήκει εiς τούς iδίουςι>94 . 

19 Α ΥΓΟΥΠΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλης δέχεται τήν εκτελεστική επι

τροπή της 'Ομοσπονδίας Παντοπολών 'Ελλάδος, 

πού τοϋ εκθέτει τά προβλήματα πού τήν aπασχο

λοϋν. Μετά aπό τή διαβεβαίωση τοϋ πρωθυπουργοϋ 

γιά σύντομη ρύθμιση τών εκκρεμών ζητημάτων τοϋ 

κλάδου, αναστέλλεται ή προγραμματισμένη 24ωρη 

aπεργία του. 

Τήν ίδια ήμέρα ό Κ. Καραμανλης δέχεται τόν 

πρόεδρο τοϋ 'Εμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ 'Επιμε

λητηρίου 'Αθηνών, τόν πρόεδρο τοϋ Δικηγορικοϋ 

Συλλόγου 'Αθηνών καί τό γενικό γραμματέα της 

ΓΣΕΕ. 

19 Α ΥΓΟΥΠΟΥ 1959 

'Αρχίζουν στή Ρόδο οί εργασίες τοϋ Παγκόσμι

ου Συμβουλίου 'Εκκλησιών. Τήν εναρξη κυρήσσει ό 

ύπουργός Παιδείας, Γ. Βογιατζης. 

22-26 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο aντικαγκελλάριος και υπουργός 'Εθνικης 

Ο!.κονομίας της Δ. Γερμανίας, Λοϋντβιχ 'Έρχαρτ, 

πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 

Κατά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, τόν ύποδέχονται ό 

aντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος 

καί ό ύπουργός Συντονισμdϋ, Α. Πρωτοπαπαδάκης. 

'Ο Λ. 'Έρχαρτ εκφράζει τή χαρά του γιά τήν 

επίσκεψή του στή 'Ελλάδα καί χαρακτηρίζει «ση

μαντικές» τίς επικείμενες συνομιλίες του γιά τά θέ

ματα της εuρωπαϊκης ο!.κονομικης συνεργασίας, το

νίζοντας δτ~ θά συμβάλουν στήν ο!.κονομική ανά

πτυξη της 'Ελλάδος καί στή σύσφιξη τών ελληνο

γερμανικών εμπορικών καί οiκονομικών σχέσεων. 

Οί διμερείς ελληνογερμανικές συνομιλίες, μέ 

επίκεντρο τά ο!.κονομικά θέματα, θά πραγματοποιη
θοϋν σέ δύο συσκέψεις στό ύπουργείο Συντονισμοϋ, 

στίς όποίες τήν έλληνική πλευρά εκπροσώπησε ό 

Α. Πρωτοπαπαδάκης. 'Ο Γερμανός έπίσημος εγινε 

δεκτός καί aπό τόν Κ. Καραμανλη, μέ τόν όποίο είχε 

έκτενη συνομιλία γιά θέματα της Κοινης 'Αγοράς 

καί τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τών έπαφών τοϋ Λ. 'Έρ

χαρτ μέ τούς έκπροσώπους της έλληνικης Κυβερνή

σεως, έκδόθηκε τό ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν: 

((Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου τής έλληνικής 

Κυβερνήpεως, ό άντικαγκελλάριος καί ύπουργός 'Εθνικής 

Οίκονομίας τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανί

ας καθηγητής 'Έρχαρτ, συνοδευόμενος ύπό άνωτέρων δη

μοσίων ύπαλλήλων, επεσκέφθη τήν 'Ελλάδα μεταξύ τής 

22ας καί 26ης Αuγοόστου 1959 καί εσχε συνομιλίας μετά 
του προέδρου καί του άντιπροέδρου τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως, του ύπουργου του Συντονισμου ώς καί των <'iλλων 

ύπουργων. 'Αντικείμενον των συνομιλιων ήτο ή εξέλιξις 

τής έλληνικής οίκονομίας ώς καί των εμπορικων καί οiκο

νομικων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρων ύπό τήν <'iποψιν 

των κατά τό παρελθόν ετος συναφθεισων έλληνογερμανι

κων συμφωνιων καί τής προσφάτως ληφθείσης άποφάσεως 

τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος περί τής συνδέ

σεως τής 'Ελλάδος μετ' αύτής. Αί συνομιλίαι διεξήχθη

σαν εν τφ πνεύματι τής εκ παραδόσεως φιλίας μεταξύ των 

δύο χωρων . 

»Διεπιστώθησαν αί άξιόλογοι πρόοδοι καί α{ διαγραφό

μενα ι εuνοϊκαί προοπτικαί εξελίξεως τής έλληνικής οίκο

νομίας διά τό μέλλον. Έξήρθη ή ύφισταμένη νομισματική 

σταθερότης καί ή σημασία της διά τήν περαιτέρω άνάπτυ

ξιν τής έλληνικής οίκονομίας καί των εμπορικων καί οi

κονομικων σχέσεων μετά τής Γερμανίας. Εiς τόν άντικαγ

κελλάριον 'Έρχαρτ παρεσχέθησαν πληροφορίαι επί ση

μείων τινων σχετικων πρός τό πενταετές πρόγραμμα τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως, εiς τό όποίον αί προβλεπόμεναι 

επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρος άνέρχονται εiς \.050 
!:κατ. δολλάρια . Μέρος του ποσου τούτου θά προέλθJl άπό 

τήν χρηματοδότη σι ν εξ ευρωπαϊκων πηγων. 'ο καθηγητής 

κ. 'Έρχαρτ είναι πεπεισμένος περί τής σημασίας του έν 
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λόγφ προγράμματος. Τουτο θά &σκήση σοβαράν εύνοϊκήν 

έπίδρασιν έπί τής οίκονομικής καί κοινωνικής έξελίξεως 

τής 'Ελλάδος, ή δέ πραγματοποίησίς του ένδιαφέρει τήν 

Εύρώπην καί όλόκληρον τόν έλεύθερον κόσμον. 

»' Αμφότεραι αί πλευραί συμφωνουν είς τήν &νάγκην 
τής στενής συνεργασίας μεταξύ των, ή όποία θά επρεπε νά 

όδηγήση κυρίως είς ένίσχυσιν τής έξαγωγής ελληνικών 

προϊόντων, ίδιαιτέρως του καπνου , ώς καί διά τήν &πό κοι

νου μεταξύ γερμανικών καί ελληνικών επιχειρήσεων έκτέ

λεσιν σχεδίων εργων βιομηχανικής άναπτύξεως έν τφ 

πλαισίφ γνησίου &νταγωνισμου στηριζομένου είς τήν πα

ραγωγικότητα. Τοιουτοτρόπως θά έπιταχυνθή ή οίκονομι

κή πρόοδος τής 'Ελλάδος καί θά προαχθή ό βαθμός aπα

σχολήσεως καί ή εύημερία του έλληνικου λαου. ' Η aπο

τελεσματική ένίσχυσις τών προσπαθειών τούτων, έξυπηρε

τεί δχι μόνον τά οίκονομικά καί πολιτικά συμφέροντα αμ

φοτέρων τών χωρών, &λλά καί τούς σκοπούς ενοποιήσεως 

τής Εύρώπης. 

»»'Η όμοσπονδιακή Κυβέρνησις χαιρετίζει τήν &πόφα

σιν του Συμβουλίου τών υπουργών τής Εύρωπαϊkής Οίκο

νομικής Κοινότητος περί τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μετ' αύτή ς. Περί του θέματος τούτου θά επακολουθήσουν 

συντόμως διαπραγματεύσεις μεταξύ τής Κοινότητος καί 

τής 'Ελλάδος . 'Αμφότερα ι αί Κυβερνήσεις αναφέρονται 

σχετικώς είς τάς κατά τό παρελθόν ετος συζητήσεις είς τό 

πλαίσιον του ΟΕΟΣ ώς καί είς τάς έλληνογερμανικάς συ

νομιλίας εν σχέσει πρός τήν ίδιαιτέραν σημασίαν τής συμ

μετοχής τής ' Ελλάδος είς τήν εύρυτέραν όλοκλήρωσιν τής 

Εύρώπης ύπό μορφήν Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών. 

'Αμφοτέρωθεν εξεφράσθη ή ελπίς δτι αί διαπραγματεύσεις 

περί τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής Οίκονομικής 

Κοινότητος θά άπολήξουν ταχέως είς aποφάσεις αί όποία ι 

θά άποτελουν δικαίαν &ναγνώρισιν τών ελληνικών αίτημά

των. Θά εξυπηρετουντο οϋτω καί αί προσπάθειαι διά τήν 

εύρυτέραν πολυμερή οίκονομικήν όλοκλήρωσιν τής Εύ

ρώπης. 

»»'Η δμοσπονδιακή Κυβέρνησις είναι πρόθυμος νά 

υποστηρίξη τάς ελληνικάς επιδιώξεις . Κατέβαλε πάντοτε 

προσπαθείας δπως διά τής εφαρμογής είδικών μέτρων, 

λαμβανομένων δι' ώρισμένον χρανικόν διάστημα, κατα

στή δυνατή ή προσαρμογή τών ύπό &νάπτυξιν εύρωπαϊκών 

χωρών πρός τό υψηλότερον οίκονομικόν επίπεδον τών βι

ομηχανικών χωρών καί πιστεύει δτι αί συζητηθείσαι ηδη 

είδικαί ρυθμίσεις διά τήν 'Ελλάδα καί δι' άλλας ύπό άνά

πτυξιν εύρωπαϊκάς χώρας είναι &ναγκαίαι διά τήν προαγω

γή ν τών οίκονομικών των δυνάμεων, ώς καί διά τήν ενί

σχυσιν τής σταθερότητος μιας ελευθέρας καί aνταγωνι

στικής εύρωπαϊκής οίκονομίαρ>. 

25 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1959 

Μέ άφορμή σχόλια πού διατυπώθηκαν μετά τή 

δημοσίευση του έλληνικου μνημονίου του Δεκεμ

βρίου 1956 πρός τήν ύπό διαμόρφωση τότε ΕΟΚ, δ Ι. 
Πεσμαζόγλου, έντεταλμένος άπό τό 1957 άντιπρό
σωπος τής 'Ελλάδος γιά τίς διαπραγματεύσεις μέ 

τήν Κοινότητα, δηλώνει τά έξής: 

«Ούδέποτε, ουδεμίαν εύκαιρίαν &φήκεν ή 'Ελλάς, προ-

κειμένου νά συμμετάσχη η νά άποκαταστήση συνεργασίαν 

μετά μείζονος η ελάσσονος οίκονομικής ενότητος εν Εύ

ρώπ1J. Πρό τής συστάσεως τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής 

Κοινότητος (ΕΟΚ), δηλαδή μέχρι καί του Μαρτίου 1957, 
ή το βεβαίως αδιανόητος οίαδήποτε μετ, αύτή ς σύνδεσις 

τής 'Ελλάδος η άλλης εύρωπαϊκής χώρας, αί σχετικαί δέ 

διαπραματεύσεις διά τήν διαμόρφωσιν αύτής περιωρίζον

το, ώς γνωστόν, aποκλειστικώς μεταξύ τών χωρών τής όμά

δος τών Βρυξελλών. 

»»'Εκ τής άπλής άναγνώσεως του είς τόν τύπον δη

μοσιευθέντος μνημονίου του Δεκεμβρίου 1956, συνάγεται 
δτι τουτο αναφέρεται είς τάς δυνατότητας καί πλεονε

κτήματα, τά όποία ενδεχομένως θά διήνοιγεν ή πραγμα

τοποίησις μιας συμφωνίας "τελωνειακής ενώσεως" τών εξ 

χωρών. 

»»'Η σχετική συνθήκη υπεγράφη, ώς γνωστόν, τόν 

Μάρτιον του 1957, εκτοτε δέ ή 'Ελλάς ούδέν είς ούδεμίαν 
εύκαιρίαν παρέλειψε διά νά επιτύχη τήν άξιοποίησιν τών 

άνωτέρω δυνατοτήτων καί πλεονεκτημάτων. 'Εν τφ μεταξύ 

δμως καί πρό τής ύπογραφής τής συνθήκης τής Ρώμης, 

δλαι αί χώραι του ΟΕΟΣ, συμπεριλαμβανομένων καί τών 

εξ χωρών τής ΕΟΚ, aπεφάσισαν τήν διεξαγωγήν διαπρα

γματεύσεων διά τόν σχηματισμόν Εύρωπαϊκής Ζώνης 'Ε

λευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 'Εκ τών διαπραγματεύσε

ων τούτων, είς τάς όποίας μετείχον 17 χώραι, δέν είναι 
δυνατόν, υποθέτω, νά υποστηριχθή δτι θά επρεπε η θά ήδύ

νατο νά &πουσιάση ή ' Ελλάς. ' Εξ άλλου, κατά τάς δια

πραγματεύσεις αύτάς ή ' Ελλάς επωφελήθη διά νά θέση τάς 

βάσεις καί νά επιτύχη τήν άναγνώρισιν του είδικου καθε

στώτος τό όποίον είναι άπαραίτητον διά τήν συμμετοχήν 

της είς οίανδήποτε εύρυτέραν η στενωτέραν Εύρωπαϊκήν 

Κοινότητα η ι'iλλης μορφής Κοινοπραξίαν. 'Η επιτευχθεί

σα αύτή αναγνώρισις θά &ποτελέση καί τήν άφετηρίαν τών 

έπικειμένων διαπραγματεύσεων διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελ

λάδος μετά τής ΕΟΚ. 

»»Καίτοι μόνον &πό τών μέσων του 1957 tχω τήν τιμήν 
νά συμμετέχω τών σχετικών διαπραγματεύσεων, θεωρώ 

καθήκον μου νά παράσχω τάς aνωτέρω πληροφορίας πρός 

άποκατάστασιν τής άληθείαρ». 

26-28 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 

'Ο πρέσβης τής Τουρκίας στήν 'Αθήνα γίνεται 

δεκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή σέ δύο διαδοχικές 

άκροάσεις στίς 26 καί 28 Αuγούστου. 'Η συνομιλία 
τών δύο άνδρών είχε ώς κύριο άντικείμενο τίς άρμο

διότητες του προέδρου καί του άντιπροέδρου τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πρίν άπό τήν εναρξη τής Πρώτης συνομιλίας, δ 

Τουρκος πρέσβης έπέδωσε στόν Κ. Καραμανλή τήν 
άκόλουθη προσωπική έπιστολή του Α. Μεντερές: 

«Εlμαι ίδιαιτέρως εύτυχής διά τήν λήψιν του προσωπι

κου μηνύματος τής 'Υμετέρας 'Εξοχότητας, δεδομένου δτι 

καί εγώ άνησυχουσα τελευταίως έκ τών δυσκολιών αϊτινες 

προέκυψαν είς τήν Συνταγματική ν 'Επιτροπήν σχετικώς 

μέ τήν εφαρμογήν τών άναφερομένων είς τήν Κύπρον συμ

φωνιών Ζυρίχης καί του Λονδίνου. 

»»Σπεύδω νά διαβεβαιώσω τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα 
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δτι έμελέτησα σοβαρώς τά έγειρόμενα εΙς τήν έπιστολήν 

σας σημεία έν τφ Ιδίφ πνεύματι εtλικρινους προσηλώσεως 

εΙς τήν aποκατάστασιν καί ένίσχυσιν τής φιλίας καί συ

νεργασίας μεταξύ των δύο έθνών μας. Πράττων τουτο δέν 

δύναμαι παρά νά ένθυμηθώ πόσον δύσκολον ή το δι' ήμάς 

νά εϋρωμεν μίαν συμβιβαστικήν διατύπωσιν f\τις τώρα 

aποτελεί τάς συμφωνίας τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου. 'Η 

'Εξοχότης σας θά ένθυμήται έπίσης δτι ή ρύθμισις του 

Κυπριακοί) κατέστη δυνατή μόνον διά ϊσων θυσιών καί 

ύποχωρήσεων δλων τών ενδιαφερομένων μερών. Αί συμ

φωνίαι δέν ί\λαβον μόνον ύπ' οψιν των τήν &ριθμητικήν 

κατάστασιν τών δύο κοινοτήτων έν Κύπρφ aλλ' έπίσης 

σχετικούς παράγοντας πολιτικής, νομικής, κοινωνικής 

κ.λ.π . φύσεως, οϊτινες ήσαν τά σπουδαιότερα περιπλέκον

τα τό ζήτημα τής Κύπρου στοιχεία . 

)) ' ΕνθυμοiJμαι σαφώς &κόμη καί σήμερον δτι, άφου συ
νεζητήσαμεν διάφορα συστήματα, ώς ή όμοσπονδία καί τό 

ένιαίον καθεστώς, έφθάσαμεν εiς αύτό τό όποίον δύναται 

νά όνομασθή πολιτική διατύπωσις sui genμis ένός εΙδικοί) 
προεδρικοί) καθεστώτος. Είμαι εΙσέτι πεπεισμένος δτι μέ 

καλήν θέλησιν καί θάρρος ίδρύσαμεν τήν Δημοκρατίαν 

τής Κύπρου ώς μίαν, τρόπον τι να, "προθήκην" φιλίας, συ

νεργασίας καί αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 

έθν&ννας ώς καί μεταξύ τών κοινοτήτων έν Κύπρφ, δπου 

οί άρχηγοί τόσον τών Τούρκων δσον καί των 'Ελλήνων έν 

Κύπρφ έμφανίζονται ό είς ώς πρόεδρος εΙς τό προσκήνιον, 

δ aλλος ώς aντιπρόεδρος Όπισθεν αύτου, άλλά πάντοτε 

μαζί διά τήν εύτυχίαν καί τήν εύημερίαν τής Δημοκρατίας. 

))Δέν προτίθεμαι ένταυθα νά έπιμείνω έπί των λεπτομε

ρειών των συμφωνιών. Θά ijθελα έν τούτοις νά μνημονεύ

σω ώρισμένα προέχοντα γεγονότα τά όποία άνέκυψαν εσχά

τως σχετικώς πρός τάς συμφωνίας αύτάς. 

))Αί έρμηνείαι αί όποίαι δίδονται τώρα εΙς τάς διατάξεις 

των συμφωνιών τάς σχετικάς πρός τάς άρμοδιότητας καί 

τάς προνομίας του προέδρου καί του aντιπροέδρου συνι

στουν κατά τήν γνώμην μου μίαν σαφή &πομάκρυνσιν άπό 

τό γράμμα καί τό πνευμα τών συμφωνιών τής Ζυρίχης καί 

του Λονδίνου . Παρ' δλας τάς ρητάς διατάξεις ώς (παραθέ

τω έδώ aπόσπασμα /;κ του aρχικοί) γαλλικοί) κειμένου).~ 

" ' Η εκτελεστική εξουσία θά aσκήται ύπό του πρόεδρου 

καί του aντιπροέδρου", προβάλλεται ό Ισχυρισμός εΙς 

προσφάτους προτάσεις καί δηλώσεις δτι "δ πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας aσκεί τήν έκτελεστικήν έξουσίαν, ό aντιπρό

εδρος ενεργεί aπό κοινοί) μετά του προέδρου μόνον εΙς 

έκείνας τάς περιπτώσεις αϊτινες ρητώς προβλέπονται ύπό 

τής συμφωνίας τής Ζυρίχης" (aπόσπασμα έκ τής προτά

σεως του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου) . ToiJτo δπως κατέ

δειξα άνωτέρω άποτελεί μίαν άντίφασιν πρός ρητάς διατά

ξεις των συμφωνιών . 

))Εις f\ν περίπτωσιν μία τοιαύτη διάταξις επιζητείται 

πρός τόν σκοπόν δπως δοθή εΙς τόν πρόεδρον μία ύψηλοτέ

ρα έξουσία, τουτο, κατά τήν γνώμην μου, δέν είναι aναγ

καίον. Διότι τό aρθρον 5 τής συμφωνίας τής Ζυρίχης δρί
ζει δτι ή aσκησις τής εκτελεστικής /;ξ ουσίας ύπό του προέ

δρου καί του aντιπροέδρου θά διενεργήται μέσω 'Υπουρ

γικοί) Συμβουλίου λειτουργοiJντος έπί τt; βάσει τής aπολύ

του πλειοψηφίας έντός του πλαισίου του θεσμοί) του βέτο . 

Οϋτως έχόντων των πραγμάτων, κατά τήν aσκησιν τής 

εκτελεστικής εξουσίας δ πρόεδρος θά κατέχη φυσικψ τφ 

λόγφ περισσοτέραν δύναμιν aπό τόν άντιπρόεδρον. 'Ως 

γνωστόν, ή συμφωνία δρίζει δτι δ πρόεδρος θά ύποδεικνύη 

7 εκ των 10 ύπουργών καί θά εχη τό δικαίωμα τής aπολύ
σεως αύτών. ToiJτo σημαίνει δτι κατ' ούσίαν κατέχει δύ

ναμιν ύπερβαίνουσαν τήν του aντιπροέδρου. 

))'Εάν, έξ aλλου, ή ίδία αύτή διάταξις προτείνεται μέ 

σκοπόν νά aντιμετωπισθή μία κίνησις aποδιδομένη εΙς 

ήμaς νά περιλάβωμεν διάταξιν, καθ' f\ν, ό πρόεδρος καί δ 

aντιπρόεδρος aσκουν τήν έκτελεστικήν εξουσίαν ύπό οί

ασδήποτε περιστάσεις, δύναμαι πάλιν νά δηλώσω δτι είναι 

άβάσιμος. Διότι δέν άποβλέψαμεν καί δέν aποβλέπομεν νά 

επιτύχωμεν ότιδήποτε πέραν καί ύπεράνω των συμφωνη

θεισών διατάξεων τής συμφωνίας τής Ζυρίχης. Διότι ειλι

κρινώς πιστεύω δτι ή συμφωνία τής Ζυρίχης έγκαθιδρύει 

μίαν ύγιa καί πρακτικώς εφαρμόσιμον (workable) διατύ
πωσιν έν προκειμένφ. 

))Είς f\ν περίπτωσιν, έν τούτοις, /;θεωρείτο δτι ή θέσις 

του προέδρου καί του aντιπροέδρου εχει ανάγκην περαιτέ

ρω διασαφήσεως, τό θέμα θά τ']δύνατο ϊσως νά ρυθμισθή 

έποικοδομητικά, χωρίς μεταβολήν των συμφωνηθεισών έν 

Ζυρίχ1J βάσεων διά τής φράσεως "ό πρόεδρος είναι δ aρ

χηγός του Κράτους καί θά βοηθήται ύπό του aντιπροέ

δρου". Οί aντιπρόσωποί μας εΙς τήν Έπιτροπήν θά τ']δύ

ναντο άσφαλώς νά συμφωνήσουν έπί μιας διατυπώσεως έν 

τφ aνωτέρφ πνεύματι. 

))Παρετήρησα έπίσης δτι τό δοθέν εΙς τόν άντιπρόε

δρον δικαίωμα του βέτο θεωρείται δτι ώς μόνην έφαρμογήν 

εχει τή προάσπισιν των δικαιωμάτων καί συμφερόντων τής 

τουρκικής κοινότητος, ένώ δ θεσμός ούτος ώς προεβλέφθη 

εΙς τάς συμφωνίας δύναται έπίσης νά aσκηθή εΙς ζητήματα 

άναφερόμενα εΙς τήν aμυναν καί τήν aσφάλειαν τής Δημο

κρατίας τής Κύπρου . 

))Ώς ή Ύμετέρα 'Εξοχότης θά συμφωνή άσφαλώς, αί 

aνωτέρω σκέψεις αναφέρονται εΙς τάς βάσεις τής λεπτής 

οίκοδομής τήν όποίαν ύπήρξαμεν ίκανοί νά aνεγείρωμεν 

είς τήν Ζυρίχην καί τό Λονδίνον. 

)) 'Εφ' δσον εΙς τό μήνυμά σας γίνεται μνεία ώρισμένων 
aντιδράσεων λαμβανουσών χώραν έπί τόπου σχετικώς 

πρός αύτό τοi)το τό πρόβλημα, τό όποίον μaς aπασχολεί, 

θά ijθελα νά έφελκύσω τήν προσοχήν τής Ύμετέρας 

'Εξοχότητας εΙς τά έπόμενα. 

))Τόν παρελθόντα 'Ιού νιον έν Γενεύ1J δ καθηγητής Θ. 

Τσάτσος τής έλληνικής aντιπροσωπείας εiσηγήθη εΙς τόν 

Τουρκον συνάδελφόν του, έπί τt; βάσει όδηγιών τής 'Υ με

τέρας 'Εξοχότητας, δπως τό κείμενον τής Ζυρίχης υίοθε

τηθή άκέραιον δσον aφορά τά σημεία, έπί τής έρμηνείας 

των δποίων δέν τ']δύνατο νά έπέλθη συμφωνία. ToiJτo εγέ

νετο προθύμως aποδεκτόν ύπό του καθηγητου Ν. 'Ερίμ. 

'Όταν ή Ιδία aρχή προετάθη έγγράφως ύπό του καθηγητου 

Τσάτσου τήν 7ην Αύγούστου, κατά τήν διάρκειαν τών συ

ζητήσεων τής Συνταγματικής 'Επιτροπής, ή έλληνική πρό

τασις, μολονότι πλήρως άποδεκτή ύπό τών Τούρκων καί 

Τουρκοκυπρίων aντιπροσώπων aπερρίφθη δυστυχώς κα

τηγορηματικώς ύπό τών 'Ελληνοκυπρίων aντιπροσώπων. 

))Αύταί είναι μερικαί άπό τάς σκέψεις αί όποίαι ήλθον 

είς τόν νουν μου μετά τήν προσεκτικήν άνάγνωσιν του 

εύγενους μηνύματος τής 'Υμετέρας 'Εξοχότητας. Πρίν 

τελειώσω έπιθυμώ νά επαναλάβω εΙς τήν Ύμετέραν 'Εξο

χότητα τήν σταθεράν πεποίθησίν μου δτι, δπως εΙς τό πα-
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ρελθόν , διά μέσου τfjς στενfjς μας φιλίας κ:αί κατανοήσεως 

θά ύπερνικ:ήσωμεν τήν παροuσαν δυσχέρειαν κ:αί θά εξα

σφαλίσωμεν τήν ταχείαν κ:αί εuτυχfj εγκαθίδρυσιν τfjς Δη

μοκρατίας τfjς Κύπροω>95 _ 

Τό πρακτικό τής πρώτης συνομιλίας τοϋ 'Έλλη

να πρωθυπουργοϋ μέ τόν Τοϋρκο διπλωμάτη αναφέ

ρει τά ακόλουθα: 

«Ό κ:. πρόεδρος, μετά τήν αναγνωσιν τfjς επιστο

λής, εξέφρασε κατά τρόπον aρκετά εντονον τήν άπογοή

τευσίν του διά τό περιεχόμενον αuτfjς, τό όποίον δέν εδιδε 

λύσιν εiς τά εκ:κ:ρεμfj ζητήματα τά σχετικά μέ τάς άρμο

διότητας του προέδρου κ:αί άντιπροέδρου τfjς Κυπριακ:fjς 

Πολιτείας . 

»'Ο κ:. πρόεδρος δέν παρέλειψε νά εκ:φράση τήν εκ:τί-

, μησιν κ:αί εμπιστοσύνη ν του εiς τό πρόσωπον του Τούρκ:Qυ 
πρωθυπουργοί! κ:αί dφησε νά εννοηθfj δτι ή aδιάλλακ:τος 

στάσις τfjς τουρκ:ικ:fjς aντιπροσωπείας όφείλεται εiς τόν 

Τοuρκ:ον ύπουργόν τών 'Εξωτερικών κ:. Ζορλοu . 

»'Η έλληνικ:ή Κυβέρνησις, είπεν ό κ:. πρόεδρος, δέν 

ζητεί τίποτε περισσότερον aπό τήν πιστήν εφαρμογήν των 

συμφωνιών τfjς Ζυρίχης κ:αί τήν όρθήν έρμηνείαν των. Του

το εδήλωσεν κ:αί ό παριστάμενος Τοuρκ:ος πρέσβυς διά τήν 

τουρκ:ικ:ήν πλευράν. Έπρότεινεν δέ, νά γίνη δεκτή ή προ

ταθείσα ύπό του ΥΕλληνος aντιπροσώπου λύσις, κ:αθ' ην 

εν όψει τfjς δυσχερείας τfjς έρμηνείας του κειμένου τfjς 

Ζυρίχης, θά εδει εν τφ Συντάγματι νά περιληφθοuν αuτού

σιαι αί φράσεις τfjς Βασικ:fjς Διαρθρώσεως τfjς Ζυρίχης. 

)) 'ο κ:. πρόεδρος επωφελήθη τfjς εiσηγήσεως αuτfjς διά 
νά δηλώση δτι ό 'Έλλην aντιπρόσωπος δέν είχε τήν εντο

λήν aπό μέρους τfjς έλληνικ:fjς Κυβερνήσεως νά προβfj εiς 

μίαν τοιαύτην πρότασιν κ:αί επιμένει επί τfjς άποσαφηνί

σεως εκ: προοιμίων τοu σημαντικοί! τούτου θέματος. 'Ο κ: . 

Βεργκ:ίν aνέπτυξεν επίσης τήν εννοιαν τοu aντιπροέδρου 

ώς βοηθοί! του προέδρου, εiπών δτι τά διαπιστευτήρια εγ

γραφα θά aπευθύνω ντα ι πρός τόν πρόεδρο ν κ:αί αuτός θά τά 

δέχεται. Κατά τί θά βλάπτη κατά τήν στιγμήν τfjς επιδόσε

ως αuτών νά παρίσταται δ aντιπρόεδρος; 'Α νέπτυξεν επί

σης τήν dποψιν τfjς εuρείας άρμοδιότητος τοu 'Υπουργι

κοί! Συμβουλίου, χωρίς νά προσθέση τι εiς δσα περιέχον

ται εν τtj επιστολtj τοu κ:. Μεντερές . 

»Κατά τήν διάρκειαν τfjς συνομιλίας αuτfjς δ κ:. Βερ

γκ:ίν κ:ατ, επανάληψιν ετόνισεν τάς κ:αλάς διαθέσεις, τόσον 

τοu πρωθυπουργοί! δσον κ:αί του ύπουργοu τ& ν 'Εξωτερι

κών τfjς Τουρκίας κ:αί aνεκ:οίνωσεν δτι ~ενώπιον κ:αί dλλων 

ύπουργών εξfjρε τήν aνάγκ:ην τfjς έλληνοτουρκ:ικ:fjς συ

νεργασίας. 'Ανέφερεν επίσης ό κ:. Βεργκ:ίν τάς όδηγίας τάς 

όποίας εδωσεν ό κ:. Μεντερές πρός τούς Τούρκους Κύπρί

ους νά aποφύγουν κάθε πρόκ:λησιν κατά τόν έορτασμόν 

τfjς επετείου τοu Σαγγαρίου . 

)) 'ο κ: . πρόεδρος ενέμεινεν εiς τήν aρχικώς εκδηλωθεί

σαν πρώτην aντίδρασίν του κ:αί εδήλωσεν εiς τόν κ:. Βερ

γκ:ίν δτι θά μελετήση τάς επιστολάς τοu κ:. Μεντερές έπι

σταμένως κ:αί θά προσπαθήση, εάν τοuτο είναι δυνατόν, νά 

εϋρη μίαν λύσιν ίκ:ανοποιητικ:ήν δι' δλους. 

»'Εάν τοuτο δέν επετυγχάνετο εν Λευκ:ωσί~ θά κ:ατα

βληθfj κ:αί νέα προσπάθεια άπό τούς δύο ύπουργούς των 

'Εξωτερικών, οί δποίοι θά συναντηθοuν εν Παρισίοις». 

Τό πρακτικό τής δεύτερης συναντήσεως περιέχει 

τά έξής: 

<Πήν 28ην Αuγούστου ε . ε . επεσκέφθη κ:αί πάλιν ό εν 

'Αθήναις πρέσβυς τfjς Τουρκίας, κατόπιν προσκλήσεως, 

τόν κ:. πρόεδρον τfjς Κυβερνήσεως . 

»Μολονότι ή επιστολή τοu κ:. Μεντερές, είπεν δ κ: . πρό

εδρος, προάγει κάπως τό θέμα των άρμοδιοτήτων του πρό

εδρου κ:αί του aντιπροέδρου τfjς Κυπριακ:fjς Δημοκρατίας, 

εν τούτοις δέν μέ ίκ:ανοποιεί διότι δέν δίδει λύσιν εiς αuτό. 

Θά παρεκ:άλουν, ώς έκ: τούτου, δπως γίνη, άπό τουρκ:ικ:fjς 

πλευράς, μία νέα προσπάθεια κατανοήσεως τfjς έλληνικ:fjς 

στάσεως κ:αί εν τφ πνεύματι τούτφ δοθοuν σχετικ:αί δδηγί

αι πρός τούς εν Κύπρφ Τούρκους aντιπροσώπους. 

» Ό κ:. Βεργκ:ίν, aπαντών aνεκ:οίνωσεν εiς τόν κ:. πρόε
δρον δτι εσχεν τηλεφωνικ:ήν έπικ:οινωνίαν μέ τόν κ: . Μεν

τερές, δστις παρεκ:άλεσεν αuτόν νά βεβαιώση δτι ή Τουρ

κία οuδέν ζητεί πέραν των συμφωνιών κ:αί δτι ή εννοια τfjς 

επιστολής του, άνεξαρτήτως τfjς διατυπώσεώς της, είναι 

δτι όχι μόνον οί Τοuρκ:οι δέν διεκ:δικ:οuν iσότητα μεταξύ 

προέδρου κ:αί aντιπροέδρου, aλλ , αναγνωρίζουν σαφώς 

τόν 'Αρχιεπίσκ:οπον Μακάριον ώς aρχηγόν τοu Κράτους. 

»'Ο κ:. πρόεδρος παρετήρησεν δτι ή άναγνώρισις αϋτη 

δέν είναι aρκετή έάν δέν εϋρη τήν πρακ:τικ:ήν εφαρμογήν 

της εiς τήν διατύπωσιν τών σχετικών dρθρων τοu Συντά

γματος, παρεκ:άλεσεν δέ κ:αί πάλιν δπως εν τφ πνεύματι 

αuτφ δοθοuν όδηγίαι εiς τήν τουρκ:ικ:ήν άντιπροσωπείαν νά 

πράξη τοuτο. 

»'Εν συνεχεί~ ή συζήτησις εστράφη πρός τά έλληνο

τουρκ:ικ:ά ζητήματα. 'Ο κ:. πρόεδρος εδήλωσεν εiς τόν συ

νομιλητήν του δτι θά πρέπει έπί τfjς εκθέσεως των κ:.κ: . 

Μπιτσίου - Κουνεράλπ νά διατυπωθοuν τόσον εκ μέρους 

τοu iδίου δσον κ:αί εκ μέρους τοu κ: . Μεντερές, αί παρατηρή

σεις των, έάν ύπάρχουν τοιαuται -κ:αί νά προχωρήσουν 

κατόπιν αί δύο Κυβερνήσεις εiς τά περαιτέρω. 

»τέλος, ό κ:. Βεργκίν εδήλωσεν εiς τόν κ: . πρόεδρον δτι 

πρόθεσις τοu Τούρκου προέδρου είναι νά έπισκεφθfj τάς 

'Αθήνας περί τά τέλη Σεπτεμβρίου έ.Ε.»96. 

28 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1959 

·Ο πρωθυπουργός κηρύσσει τήν εναρξη τοϋ έορ

τασμοϋ γιά τήν ΙΟη έπέτειο τής μάχης τοϋ Γράμμου 

μέ τό ακόλουθο μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

« Ύ πήρξεν άπαράμιλλος νίκη του έλληνικοv 

έθνους καί τής έλευθέρας άνθρωπότητος, ταυτοχρό

νως, ή στρατιωτική συντριβή τής κομμουνιστικής 

άνταρσίας, τής όποίας ή ·Ελλάς έορτάζει αϋριον τήν 

δεκάτην έπέτειον. Ή θέσις της εύρίσκεται μεταξύ 

τών μεγάλων σταθμών τής ίστορίας, διότι ή προνο

μιούχος μοίρα τών 'Ελλήνων ήθέλησε κάθε σοβαρά 

δοκιμασία των νά προσλαμβάνη αύτομάτως τόν χα

ρακτήρα μάχης διά τήν ίJπαρξίν των καί άγώνος διά 

τά ύψηλότερα lδανικά όλοκλήρου τοv άνθρωπίνου 

γένους. 'Επί τέσσαρα σχεδόν έτη διήρκεσεν ό πόλε

μος αύτός, ό όποίος μiiς έπεβλήθη, ύποδυθείς τήν 

μορφήν έσωτερικής έξεyέρσεως, άλλ' όρyανωθείς 

καί ύποστηριχθείς έξωθεν. Σκοπός του ήτο ή βιαία 
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ενταξις τής Έλλάδος δπισθεν τού σιδηρού παραπε

τάσματος, ή όποία είχεν έπιχειρηθή καί προηγουμέ

νως ύπό τού ΚΚΕ, διά τής άποτυχούσης Δεκεμβρια

νής έπαναστάσεως. 

;; 'Ο έχθρός ένεσάρκωνεν δ λ ους συγχρόνως τούς 
κινδύνους, τούς όποίους διέτρεξεν ή 'Ελλάς, άφ · 
δτου μέ τό αίμα τών τέκνων της άνέκτησε τήν έθνι

κήν αύθυπαρξίαν της καί ήπείλει δλα μαζί τά έπιτεύ

γματα καί τά ίδανικά τής νεωτέρας ίστορίας μας: Τήν 

άκεραιότητά μας, τήν έλευθερiαν μας, τήν έλληνικό

τητά μας, τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειάν μας. ~Ε χουν 

aμεσον πείραν τής φοβεριΊς αύτής άληθείας δσοι έλ

ληνικοί πληθυσμοί εύρέθησαν παροδικώς ύπό τόν 

συμμοριτικόν ζυγόν κατά τήν διάρκειαν τής έφιαλ τι

κής δοκιμασίας. 

Ι> Ταυτοχρόνως δμως ή άνταρσία άπετέλεσεν άπει

λήν δι' όλόκληρον τόν έλεύθερον κόσμον. Διότι, aν 

έπραγματοποιοvντο οί σκοποί της καί άπερροφiiτο ή 

Έλλάς ύπό τής κομμουνιστικής αύτοκρατορίας, θά 

άνετρέπετο άρδην ή διαμορφωθείσα μετά τόν δεύτε

ρον παγκόσμιο ν πόλεμον στρατηγική ίσορροπία καί 

θά έδημιουργοvντο ίσως όλέθριοι διά τήν διεθνή εί

ρήνην πειρασμοί. 'Από τής άπόψεως αύτής ή έλλη

νική νίκη κατά τού κομμουνιστικού συμμοριτισμοv 

εχει τήν ίδίαν βαρύτητα μέ τήν νίκην μας κατά τού 

'Άξονος, ίσως δέ καί μεγαλυτέραν. 

;>Μόνον του, μέ τά ήρωικά στήθη τών τέκνων του, 

άντιμετώπισε τό έλληνικόν εθνος τήν δεινήν δοκι

μασίαν καί έπέτυχε τήν ίστορικήν νίκη ν. 'Ο έλεύθε

ρος κόσμος, έν τφ προσώπφ τής μεγάλης ύπερα

τλαντικής δημοκρατίας, ύλικήν μόνον βοήθειαν τού 

παρέgχεν, ή όποία άπεδείχθη άνεκτίμητος καί έπέ

συρε τήν εύγνωμοσύνην τού tθνους. Χωρίς δμως τήν 

χαλυβδίνην θέλησιν άντιστάσεως τής έλληνικής φυ

λής, ούδεμία ύλική καί ήθική βοήθεια θά ήτο δυνα

τόν νά έξουδετερώση τήν θανάσιμο ν άπειλήν. 'Η νί

κη κατά τής κομμουνιστικής άνταρσίας ύπήρξε καρ

πός τών μεγάλων άρετών, τάς όποίας έπέδειξε τό 

tθνος κατά τήν d5ραν τού κινδύνου, άρετών τάς όποί

ας άξιοποίησεν ή πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία 

τής έποχής έκείνης ύπό τούς άειμνήστους Θεμιστο

κλή Σοφούλην καί Άλέξανδρον Παπάγον. 

Ι>' Επροξένησεν άνυπολογίστους ζημίας είς τήν 

Έλλάδα ή τετραετούς σχεδόν διαρκείας κομμουνι

στική άνταρσία. Οί συμμορίται, έκτελοvντες προδι

αγεγραμμένον σχέδιον, κατέστρέφον δ, τι ήδύναντο 
νά καταστρέψουν, μέ τήν πρόθεσιν νά όδηγήσουν 

διά τής άπαθλιώσεως τόν λαόν είς πράξεις άπογνώ

σεως. 'Ο κομμουνισμός άπεδείχθη ή μεγαλυτέρα 

άνασχετική δύναμις τής προκοπής τού εθνους έν τφ 

συνόλφ του καί ό πλέον άμείλικτος έχθρός έκάστης 

τάξεως χωριστά, ίδιαιτέρως δέ τού άγρότου καί τού 

έργάτου. 

Ι>Καί είς τήν περίπτωσιν δμως αύτήν ή δυναμικό-

της του εθνους άπεδείχθη άνωτέρα άπό τήν κατα

στροφικήν μανίαν τών έχθρών του. Μετά τόν tνο

πλον άγώνα άπεδύθη δ λαός μας είς τόν έξ ίσου δύ
σκολον άγώνα, τής οίκονομικής καί κοινωνικής του 

άνασυγκροτήσεως. 'Ανασκοποvντες τά έπιτευχθέν

τα άποτελέσματα δυνάμεθα νά είμεθα ύπερήφανοι. 

Μέ πάντοτε αύξανόμενον ρυθμόν, δχι μόνον έπου

λώθησαν αί πληγαί τού πολέμου καί τής κομμουνι

στικής έπιθέσεως, άλλά έπετεύχθη καί ή άνύψωσις 

τού βιοτικού έπιπέδου τού λαού είς στάθμην τήν 

δποίαν ούδέποτε προηγουμένως έγνώρισε. 

Ι> Τό εθνος ούδέποτε πρέπει νά λησμονήση τόν 

θανάσιμον κίνδυνον, τόν δποίον διέτρεξε κατά τήν 

διάρκειαν τής τετραετούς κομμουνιστικής άνταρσί

ας. 'Όχι διά νά διατηρηθή είς τήν ψυχήν του μίσος 

έναντί ον οίουδήποτε, άλλά διά νά παραμένη πάντοτε 

aγρυπνον καί νά δύναται νά έπιδίδεται έν άσφαλείg 

είς τά εργα τής είρήνης τήν όποίαν μέ τόσας θυσίας 

κατέκτησε ν. 

>>Ή Έλλάς δέν άγωνίζεται κατά τού κομμουνι

σμού διά νά προστατεύση μόνον τό οίκονομικόν καί 

κοινωνικόν καθεστώς είς τό όποίον πιστεύει, οϋτε 

μόνον διά νά ύπερασπίση τάς άρχάς τής άτομικής 

έλευθερίας καί τής δημοκρατίας, αί όποίαι είναι συ

νυφασμέναι μέ τήν πνευματικήν της παράδοσιν. Ό 

άγών κατά τού κομμουνισμού διά τήν Έλλάδα είναι 

άγών φυλετικής καί έθνικής ύπάρξεως. 'Αποτελεί 

τήν συνέχισιν δλων έκείνων τών άγώνων τούς δποί

ους διεξήγαγε τό tθνος διά νά διαφυλάξη έλευθέραν 

τήν γήν είς τήν όποίαν έρρίζωσε καί τήν δποίαν 

έλάμπρυνε διά τού πολιτισμού. Αύτό είναι τό βαθύ

τερον νόημα τού άγώνος, τού όποίου τήν έπέτειον 

έορτάζει αϋριον όλόκληρον τό εθνος;>. 

31 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1959 

'Ο Θ. Τσάτσος aπευθύνει επιστολή στόν 'Αρχι

επίσκοπο Μακάριο, στήν όποία aναλύει τό ζήτημα 

τής κατανομής τής έκτελεστικής έξουσίας στό Σύν

ταγμα τής Κύπρου. 

'Ο 'Έλληνας aντιπρόσωπος σημείωνε δτι ή δια

γραφή τής φράσεως «aπό κοινοί»>, aπό τό τουρκικό 

σχέδιο Συντάγματος, ήταν βέβαια μιά σημαντική 

έπιτυχία, δέν μετέβαλε δμως τή διάθεση των Τούρ

κων νά έπιβάλουν ίσοτιμία μεταξύ του προέδρου καί 

του aντιπροέδρου. Κατόπιν, ό Θ. Τσάτσος ύποστή

ριζε δτι ή ένίσχυση του ρόλου του προέδρου ή του 

Ύπουργικου Συμβουλίου (μέ τήν έλληνική του 

πλειοψηφία) ήταν λύσεις έξίσου aποδεκτές aπό τήν 

έλληνική πλευρά. 'Ωστόσο, συνέχιζε, θά επρεπε νά 

έπιλεγεί ή ένίσχυση του δεύτερου, όργανου συλλο

γικου , ή όποία έμφανιζόταν περισσότερο σύμφωνη μέ 

τή δημοκρατική aρχή. 'Άλλωστε, ή συζήτηση των 

θεμάτων στό 'Υπουργικό Συμβούλιο, θά έπέτρεπε 

στήν ελληνοκυπριακή πλευρά νά εχει πλήρη έπο-
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πτεία των τουρκοκυπριακών απόψεων. 'Επιπλέον, 

ύπογράμμιζε δ Τσάτσος, έάν στόν προεδρικό θώκο 

βρισκόταν μιά ίσχυρή προσωπικότητα, δπωσδήποτε 

ή άρμοδιότητα του 'Υπουργικου Συμβουλίου θά 

ατονουσε στήν πράξη. "Αν δμως δέν ύπήρχε αύτή ή 

ίσχυρή προσωπικότητα, ήταν προτιμότερο νά απο

φασίζει τό 'Υπουργικό Συμβούλιο. Πέραν τούτων, 

κατέληγε δ 'Έλληνας διαπραγματευτής, θά επρεπε 

δπωσδήποτε νά προβλεφθεί ρητά δτι δ πρόεδρος 

ήταν, μόνος του καί μόνον αύτός, δ αρχηγός του Κρά

τους, ώστε νά μήν γεννηθουν αμφισβητήσεις γιά τό 

ρόλο του αντιπροέδρου, καί, σέ τελική ανάλυση, γιά 

τή φύση του κυπριακου πολιτεύματος97 • 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο καταρτίζει τήν έλλη

νική αντιπροσωπεία πού θά συμμετάσχει στίς έπι

κείμενες διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΟΚ. Τής αντι

προσωπείας θά ήγείται δ Ι. Πεσμαζόγλου, ένώ θά 

μετέχουν δ πρέσβης Κ. Τρανός από τό ύπουργείο 

'Εξωτερικών, δ Ι. Κονίτσας από τό ύπουργείο 'Εμ

πορίου, δ Δ. Μπίμπας από τό ύπουργείο Οίκονομι

κών, δ Κ. Γούσης από τό ύπουργείο Συντονισμου, 

καί δ Ν. Κυριαζίδης από τήν Τράπεζα τής· Ελλάδος. 

Στίς διαπραγματεύσεις θά πάρει μέρος καί δ Θ. Χρη

στίδης, μόνιμος αντιπρόσωπος τής ·Ελλάδος στόν 

ΟΕΟΣ. 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

·Η παράνομη όργάνωση ΚΕΜ, μέ προκηρύξεις 

πού κυκλοφόρησαν στήν παλαιά πόλη τής Λευκωσί

ας, απειλε_ϊ μέ θάνατο τόν Κ. Καραμανλή καί τόν Ε. 

'Αβέρωφ, λέγοντας δτι «δπως ακριβώς εθαψαν ούτοι 

τό κυπριακόν ζήτημα θά τούς θάψωμεν ήμείς έδώ». 

'Ο πρωθυπουργός καί δ ύπουργός των 'Εξωτερικών 

χαρακτηρίζονται «ώς δορυφόροι τών καουμπόυ τής 

Ούασιγκτώνος, οί δποίοι συντόμως θά κριθουν από 

τόν έλληνικόν λαόν». 

Σέ απάντηση τών προκλήσεων, δ 'Αρχιεπίσκο-

. πος Μακάριος κάμει εκκληση ύπέρ τής ένότητας του 
κυπριακου λαου «πρός έπιτυχίαν των έπιδιώξεών μας 

καί έξασφάλισιν των έπιτευχθέντων κατόπιν θυσιών 

δικαιωμάτων μας» καί συνιστίi τή δημιουργία κοινο

τικών έπιτροπών ένότητος ύπενθυμίζοντας τήν ύπο

θήκη του Γ. Γρίβα «περί δμονοίας» των 'Ελληνοκυ

πρίων. 

'Η έκδήλωση τών προκλήσεων αύτών συνεχόταν 

καί μέ τήν ενταση τής διαμάχης μεταξύ του 'Αρχιε

πισκόπου καί του στρατηγου Γρίβα. 'Ο 'Αρχιεπί

σκοπος κατήγγειλε δτι ύπήρχε σχέδιο γιά τή δολο

φονία του, κατηγόρησε τόν αρχηγό τής ΕΟΚΑ δτι 

παλινωδεί καί δτι συνωμοτεί κατά τής γαλήνης τής 

Κύπρου, χαρακτήρισε τίς ύποδείξεις του «όλεθρο καί 

συμφορά» καί ύποστήριξε δτι «ή ένότης καί ή σύμ

πνοια του λαου θα αξιοποιήσουν τούς μόχθους καί 

τάς θυσίας διά τήν απελευθέρωσιν». ·Ο Γ. Γρίβας, 

από τήν πλευρά του, κατηγόρησε τήν l;λληνική Κυ

βέρνηση δτι εχει έκπονήσει σχέδιο φυσικής έξον

τώσεώς του, μέ κύριο έκτελεστή τόν 'Αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο . ·Η δήλωση αύτή προκάλεσε τήν άμεση 

κυβερνητική αντίδραση, μέ ανακοίνωση στήν όποία 

τονίστηκε δτι δ Γρίβας ωϊ ψεύδεται έν έπιγνώσει ή 

κατέχεται από μανίαν καταδιώξεως». 

2-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί διήμερη έπί

σκεψη στά 'Ιωάννινα. 

Σέ απάντηση προσφωνήσεως του δημάρχου τής 

πόλεως, ό όποίος αναφέρθηκε στήν «εuγνωμοσύνη 

του ήπειρωτικου λι;ιου διά τά έκτελούμενα είς 'Ήπει

ρον εργα αναπτύξεως», ό πρωθυπουργός έξέφρασε 

τήν ίκανοποίησή του γιά τήν αναγνώριση του κυ

βερνητικου εργου, καί ε{πε μεταξύ άλλων: 

«'Εκ του προγράμματος έπενδύσεων διετέθησαν 

δι' αύτήν κατά τό 1959 200 έκατ. περίπου εναντι 52 
έκατ. τό 1952 καί 108 έκατ. τό 1958. Τά 200 έκατ. 
διατίθενται δι, εργα δδοποιίας, έγγειοβελτιωτικά, 

τουριστικά, κοινωφελή, ύδρεύσεως, λιμενικά, κτιρι

ακά κ.λ.π. 

»Πέραν δμως αύτών, καθ' ύπόδειξιν τής Κυβερνή

σεως, ή 'Ήπειρος έπελέγη ύπό τοv ΟΕΟΣ διά τήν 

ύποδειγματικήν άνάπτυξιν καί άξιοποίησιν τών πό

ρων της. ·Η σχετική προσπάθεια διά τήν δποίαν δια

τίθενται έφέτος 30 έκατ., ifρχισεν εlς τήν έπιλεγεί
σαν ζώνη ν Κονίτσης- Ζαγορίου- Παρακαλάμου καί 

πρόκειται νά έπεκταθή εlς δλόκληρον τήν "Ηπειρον. 

» 'Εκείνο δμως τό όποίο ν ε{ναι άποφασιστικής 
σημασίας διά τό μέλλον τής 'Ηπείρου ε{ναι ή προ

βλεπομένη διά τοv πενταετούς προγράμματος άνά

πτυξις τής όρεινής οlκονομίας, δηλαδή τής παραγω

γικής κτηνοτροφίας, τής δενδροκομίας καί τής έκμε

ταλλεύσεως τοv δασικού πλούτου. 

»Εlμαι βέβαιος δτι διά τών €ργων, τά όποία ifδη 

έκτελούνται καί έκείνων τά όποία προγραμματίζον

ται διά το προσεχές μέλλον, ή "Ήπειρος θά ίδη κα

λυτέρας ήμέραρ>. 

Καταλήγοντας, ό πρωθυπουργός εύχαρίστησε γιά 

τήν έγκάρδια ύποδοχή πού του έπιφύλαξε δ ήπειρω

τικός λαός καί γιά τήν έμπιστοσύνη μέ τήν όποία 

περιέβαλε τήν Κυβέρνησή του. «'Έχω δέ άνάγκην 

τής έμπιστοσύνης αύτής», κατέληξε, «διότι μόνον μέ 

τήν συμπαράστασιν τού λαού θά δυνηθώ, εlς πείσμα 

τών άντιδράσεων πού συναντώ, νά φέρω εlς πέρας τό 

δύσκολον εργον τό όποίο ν ό ίδιος μοv ένεπιστεύθψ>. 

Στίς 3 Σεπτεμβρίου, ό πρωθυπουργός, αφου πα
ρακολούθησε τή στρατιωτική άσκηση «Λεωνίδας», 
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άπευθύνθηκε στούς παρισταμένους άξιωματικούς: 

«'Η κριτική τήν όποία παρηκολούθησα μοv έπι

τρέπει νά έκφράσω τήν ίκανοποίησίν μου καί νά σιiς 

συγχαρώ. Δέν θά εiσέλθω εiς τά τεχνικά θέματα τά 

όποία Ξθιξαν οί άσκήσαντες τήν κριτική ν. Θά άρκε

σθώ εiς ώρισμένας γενικάς παρατηρήσεις: άσκήσεις 

δπως ή διεξαχθείσα, δίδουν τήν εύκαιρίαν νά αi

σθανθοvν ολοι οι' μετέχοντες είς αύτάς, άπό τών ήγη

τόρων μέχρι τών διμοιριτών, τήν ένότητα τής εύθύ

νης. 'Υπακοή καί πειθαρχία, άφ' ένός, άλλά καί 

πρωτοβουλία έν τφ πλαισίω τής διατεταγμένης άπα

στολής, συνιστούν τάς προϋποθέσεις τής έπιτυχίας 

μιιiς πολεμικής άσκήσεως η καί μιιiς πραγματικής 

πολεμικής ένεργείας. Ή aσκησις αύτή, δπως καί αι' 

προηγηθείσα ι, κατέδειξαν δ τι ή προθυμία τών αίφνι

διαστικώς έπιστρατευομένων είναι μεγάλη. Αι' μονά

δες, έξ aλλου, αι' όποίαι ύποδέχονται τούς έπιστρα

τευομένους, τούς άφομοιώνουν καί άναπροσαρμό

ζονται είς τόν ηύξημένον άριθμόν στελεχών καί άν

δρών, μέ ταχύτητα καί έπιτυχίαν α ι' όποίαι άποδεικνύ

ουν τήν έξαίρετον έτοιμότητα τών ένόπλων δυναμέων 

τής χώρας. 

»Είμαι εύτυχής, διότι δύναμαι νά έκφράσω τήν 

ι'κανοποίησίν μου διά τήν έν γένει κατάστασιν είς 

τήν όποίαν εύρίσκονται σήμερον αι' Ξνοπλαι δυνά

μεις. Τό ύψηλόν των φρόνημα, ή άρτία έκπαίδευσίς 

των καί πρό παντός ή άπαλλαγή των άπό πολιτικάς 

έπιρροάς τάς τοποθετούν μεταξύ τών καλυτέρων τοv 

κόσμου. 'Επιθυμώ νά σιiς διαβεβαιώσω δ τι δέν 

ύπάρχει περίπτωσις έπικοινωνίας μου μέ ήγέτας ξέ

νων χωρών, χωρίς νά δεχθώ συγχαρητήρια διά τάς 

ένόπλους μας δυνάμεις. Δικαίως, συνεπώς, ή Κυβέρ

νησις καί ό λαός αίσθάνονται ύπερηφάνειαν δι' αύ

τάς. 

»'Από 7 έτών είμεθα έντεταγμένοι είς μίαν μεγά
λην συμμαχικήν οίκογένειαν, είς τό ΝΑΤΟ. Αι' Ξνο

πλαι δυνάμεις μας άποτελοvν τμήμα ένός τεραστίου 

πολεμικού όργανισμοv, ό όποίος εχει ώς σκοπόν νά 

άποτρέψη τόν πόλεμον καί νά καταστήση άδύνατον 

τήν Ξμπρακτον άπειλήν κατά τής άσφαλείας τοv 

έλευθέρου κόσμου. 

;;Διά τής συμμετοχής μας είς τό ΝΑΤΟ έξυπηρε

τοvμεν δύο σκοπούς: προστατεύομεν τήν άσφάλειαν 

τής χώρας μας καί έκπληροvμεν τό χρέος μας άπέ

ναντι του έλευθέρου κόσμου. Διότι ή άλληλεγγύη 

τών έλευθέρων λαών είναι προϋπόθεσις άπαραίτητος 

διά τήν έπιβίωσίν των. Πιiσα ένέργεια ή όποία θά 

ώδήγει είς μείωσιν η διάσπασιν τής άλληλεγγύης αύ

τής, θά ήτα όλεθρία. 

;; 'Η άνθρωπότης εύρίσκεται σήμερον είς κρίσι
μον κατάστασιν, ή διάρκεια καί αι' έξελίξεις τής 

όποίας δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθούν. Τά πρό

σφατα δμως γεγονότα τής v Απω 'Ανατολής άποδει-

κνύουν δτι ό διεθνής κομμουνισμός δέν παραιτείται 

τής έπιδιώξεως νά ύποδουλώση τόν κόσμον. Ή 

'Ελλάς όφείλει ίδιαιτέρως νά έπαγρυπνή καί νά πα

ρασκευάζεται διότι λόγφ τής γεωγραφικής της θέσε

ως καί τής διαρθρώσεως τής πολιτικής ζωής, εύρί

σκεται πλησιέστερον πρός τούς κινδύνους, οι' όποίοι 

άπειλοvν τόν έλεύθερον κόσμον. Δέν πρέπει νά λη

σμονώμεν δτι κατά τά τελευταία 15 Ξτη ό κομμουνι
σμός έξαπέλυσε τρείς έπαναστάσεις κατά του έJ.λη

νικοίJ λαοv. 'Ο λαός μας άγαπιi τήν είρήνην καί δέν 

τρέφει έπιθετικάς διαθέσεις έναντίον οι'ουδήποτε. 

Είναι δμως άποφασισμένος καί ι'κανός, δπως πολλά

κις τό άπέδειξε κατά τό παρελθόν, νά συντρίψη οι'αν

δήποτε άπόπειραν στρεφομένην κατά τής έλευθερίας 

καί τής άνεξαρτησίας του>>. 

Καί ό πρωθυπουργός κατέληξε: 

«Είσθε στελέχη ένός στρατού μέ μεγάλην παρά

δοσιν καί έτάχθητε νά ύπηρετήτε μίαν χώραν, ή 

όποία εύρίσκεται πάντοτε είς τάς προφυλακάς τής 

ι'στορίας. Είμαι βέβαιος δτι Ξχετε βαθείαν συναί

σθησιν τών καθηκόντων σας, τά όποία συνίστανται 

είς τήν προστασίαν τής άσφαλείας τής χώρας καί τοv 

έλευθέρου πολιτεύματός μας καί τήν περιφρούρησιν 

τής γαλήνης καί τής προόδου του λαοv μας. 

;; 'Η Κυβέρνησις θά σιiς βοηθήση δι' δλων τών 
μέσων είς τήν έκπλήρωσιν τής έθνικής άποστολής 

σας. Χωρίς νά άναστείλη τόν ρυθμόν τής οiκονομι

κής άναπτύξεως τής χώρας -καί πρέπει νά τονίσω 

δτι ό ρυθμός αύτός είναι άπολύτως ι'κανοποιητικός

θά διατηρήση άμείωτον τήν άμυντικήν ι'κανότητα 

τής 'Ελλάδος καί θά λάβη πρόσθετα μέτρα διά τάς 

άνάγκας καί τήν έξέλιξιν τών στελεχών τοv στρατεύ
ματος>>98. 

Στή διάρκεια τής έπισκέψεώς του στά 'Ιωάννινα, 

ό πρωθυπουργός έπιθεώρησε, συνοδευόμενος άπό 

τόν ύφυπουργό 'Αμύνης, Γ. Θεμελή, τό ύπό άνέγερ

ση ξενοδοχείο Ίοο κλινών στόν Κουραμπii, τό συγ
κρότημα δπου θά στεγαστοϋν πρόσφυγες άπό τή 

Ρουμανία, καί τά έγγειοβελ τιωτικά ~ργα τής περιο

χής. τέλος, συγκάλεσε σύσκεψη στή Νομαρχία, 

συνεργάστηκε μέ τούς τεχνικούς της καί δέχτηκε 

έπιτροπές πολιτών. Πρίν άναχωρήσει γιά τή Θεσσα

λονίκη, παρακολούθησε παρέλαση τμημάτων τής 

8riς μεραρχίας. 'Ο δήμαρχος τής πόλεως τών 'Ιωαν
νίνων έπωφελήθηκε τής παρουσίας τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ γιά νά τόν έπισκεφθεί, έπί κεφαλής τοϋ δημοτι

κοϋ συμβουλίου, καί νά τοϋ έπιδώσει τό χρυσό με

τάλλιο τής πόλεως πού συνοδευόταν άπό τιμητικό 

ψήφισμα. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, μετά 
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Τελετή έγκαιvίωv τής Διεθνούς 'Εκθέσεως. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΓΚΑΙΝΙΑ Δ.Ε.Θ. 155 

άπό συνεργασία μέ τόν Κ. Καραμανλή, άπό τόν 

όποίο ελαβε συγκεκριμένες όδηγίες, συναντάται στό 

Παρίσι μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κ. 

Χέρτερ. Σέ άνακοίνωση τής άμερικανικής πρεσβείας 

στή γαλλική πρωτεύουσα, άναφέρεται δτι οί δύο 

ύπουργοί «συνωμίλησαν έπί έγκαρδίου άτμοσφαίρας 

έπί τρία τέταρτα τής ώρας καί άνεσκόπησαν τά κοι

νοί\ ένδιαφέροντος δι' αύτάς γενικά ζητήματα, έπί 

των όποίων ύφίσταται εύρείας έκτάσεως συμφωνία». 

'Εξ άλλου, ό Κ. Χέρτερ έξέφρασε τήν ίκανοποίησή 

του γιά τή θετική έξέλιξη των έλληνοτουρκικών σχέ

σεων. 

Μετά τή συνάντησή του μέ τόν 'Αμερικανό όμό

λογό του, ό Ε. 'Αβέρωφ συνάντησε καί άντάλλαξε 

άπόψεις μέ τόν Τοuρκο ύπουργό των 'Εξωτερικών, 

Φ . Ζορλου, πάνω στήν είδική σχέση των δύο χωρών, 

τή θέση τους στό ΝΑΤΟ καί τήν πορεία των ελληνο

τουρκικών διαπραγματεύσεων, ή όποία κρίθηκε ίκα

νοποιητική. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Μέ τήν εύκαιρία των έγκαινίων τής Διεθνους 

'Εκθέσεως, ό πρωθυπουργός πραγματοποιεί έπίσκε

ψη στήν Θεσσαλονίκη. 

Κατά τήν πρώτη ήμέρα τής διαμονής του στή συμ

πρωτεύουσα, ό Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε γιά τήν 

πορεία των έργασιων στήν εύρύτερη περιοχή καί 

έπιθεώρησε τά έκτελούμενα εργα στήν πόλη. 

Τό άπόγευμα τής 5ης Σεπτεμβρίου, ό πρωθυπουρ

γός έγκαινίασε τή Διεθνή 'Έκθεση. Μέ τήν εύκαιρία 

αύτή, μετά τήν προσφώνηση του προέδρου, Γ. Γεωρ

γιάδη, έκφώνησε τόν άκόλουθο λόγο: 

«Κύριε πρόεδρε, 

))Σiiς εvχαριστώ διά τούς φιλόφρονας λόγους σας, 

καθώς καί διά τήν εvκαιρίαν, τήν όποία ν μοv προσφέ

ρετε νά δώσω μίαν είκόνα τής οίκονομικής καταστά

σεως τής χώρας. 

)) 'Όλα τά είς τήν διάθεσίν μας στοιχεία, καί αί 
ύπάρχουσαι ένδείξεις δδηγοvν είς τήν διαπίστωσιν 

δτι ή έλληνική οίκονομία, παρά τάς δυσχερείας τάς 

όποίας άντιμετωπίζει πiiaα ύπό άνάπτυξιν οίκονο
μία, συνεχίζει τήν άπό τετραετίας άρξαμένην άνοδι

κήν της πορείαν. 

)) "Ολων τών χωρών αί οίκονομίαι διέρχονται άπό 
φάσεις άνόδου, στασιμότητος if καί κάμψεως, άνα
λόγως τών έκάστοτε έπικρατουσών γενικών if είδικών 
συνθηκών. Ή έλληνική οίκονομία, δπως προκύπτει 

άπό τά στοιχεία τά όποία θά θέσω ύπ' όψιν σας, δέν 

έγνώρισε κατά τά τελευταία ετη if μ ή μόνον τήν aνο
δον. Παρά ταvτα, εϊτε άπό aγνοιαν εϊτε άπό πολιτι

κήν if οiκονομικήν ύστεροβουλίαν, τόν τελευταίον 
καιρόν καταβάλλεται μία συστηματική προσπάθεια 

διαστροφής τών γεγονότων καί δημιουργίας ψευδών 
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έντυπώσεων περί τά οίιωνομικά τής χώρας. 'Η προ

σπάθεια αί5τη, δταν δέν όφείλεται είς άγνοιαν, είναι 

κακόπιστος καί πολλάκις έθνικώς ί5ποπτος διότι 

άποβλέπει είς τήν διάβρωσιν τού ήθικοv τού λαού, 

καί είς τήν κάμψιν τής έμπιστοσύνης τήν όποία ν ού

τος δικαιούται καί δύναται νά εχη είς τό οίκονομικόν 

μέλλον τής χώρας. 

»Εlμαι ύποχρεωμένος νά έπισημάνω καί νά κα

ταγγείλω τάς έκδηλώσεις αvτάς, διότι διά τήν οίκοδό

μησιν τού μέλλοντος άπαιτείται πίστις καί αΙσιοδο

ξία. Ή μεμψιμοιρία, ή άρνησις καί ή δημοκοπία 

άναστέλλουν τήν δημιουργικήν δραστηριότητα τού 

εθνους. 
»Θά σiiς άναφέρω δμως ώρισμένα συγκεκριμένα 

παραδείγματα διά νά σiiς άποδείξω πόσον έπικινδύ

νως έσφαλμέναι είναι ένίοτε αί έντυπώσεις, αί όποία ι 

έπιδιώκεται νά δημιουργηθούν. 

;;Qί άρνηταί τής προόδου τού τόπου έπιτυγχά

νουν πολλάκις νά δημιουργούν τήν διάχυτον έντύ

πωσιν είς τόν λαόν μας δτι ή 'Ελλάς εlναι ή άθλιεστέ

ρα χώρα τού κόσμου. Τούτο άποτελεί ψεύδος. Παρ' 

δλον δτι οvδείς παραγνωρίζει τά οίκονομικά προβλή

ματα καί τάς δυσχερείας τάς όποίας άντιμετωπίζει ό 

έλληνικός λαός, καί ίδίως ώρισμέναι κατηγορίαι av
τov, καί παρ' δλον δτι άπέχομεν πολύ άπό τά έπίπε

δα τών οίκονομικώς άνεπτυγμένων χωρών, προηγού

μεθα έν τούτοις κατά πολύ άλλων, αί όποίαι μάλιστα 

διαθέτουν άπέραντον φυσικό ν πλοvτον καί πολύ με

γαλυτέρας δυνατότητας ταχείας οίκονομικής άναπτύ

ξεως. 

;Πό κατά κεφαλήν είσόδημα τής 'Ελλάδος, άπό 

215 δολλάρια τό 1955, άνήλθεν είς 280 δολλάρια πε
ρίπου τό 1958 καί είς τό έπίπεδον τούτο εlναι ύψηλό
τερον τού άντιστοίχου είσοδήματος πολλών άλλων 

χωρών. 'Έναντι τού ίδικοv μας έπιπέδου τφν 280 
δολλαρίων έτησίως, τό κατά κεφαλήν είσόδημα τής 

Τουρκίας είναι κατώτερον τών 250 δολλαρίων, τής 
Πορτογαλίας περί τά 200, τής 'Ισπανίας 180, τής δέ 
Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας καί Ρουμανίας δέν εl

ναι άνώτερον τών 200 δολλαρίων. 'Η σύγκρισις εί

ναι εvνοϊκωτέρα μέ πλείστας χώρας έξωευρωπαϊκάς, 

δπως π.χ. μέ τήν Αϊγυπτον, δπου τό κατά κεφαλήν 

είσόδημα ύπολογίζεται είς /35 δολλάρια, μέ τό 'Ιράκ 

είς 150, μέ τήν 'Jνδίαν καί τό Πακιστάν, δπου δέν 
είναι άνώτερον τών 50-60 δολλαρίων, καί μέ τάς πε
ρισσοτέρας χώρας τής Λατινικής 'Αμερικής, τόκα

τά κεφαλήν είσόδημα τών όποίων κυμαίνεται είς έπί

πεδα σαφώς κατώτερα τού ίδικοv μας. 

;; 'Όπως προκύπτει άπό τά στοιχεία αvτά, ή 'Ελ
λάς άνήκει άπό άπόψεως βαθμού οίκονομικής άνα

πτύξεως είς τήν ένδιάμεσον κατηγορίαν χωρών, είς 

τήν όποίαν μέχρι πρό τινος περιελαμβάνετο ή Αv

στρία καί ή 'Ιταλία. 

;;Θά σiiς δώσω δμως καί άλλους άριθμούς, έκ τών 

όποίων άποδεικνύεται δτι, κατά τά τελευταία ετη, 
άπό άπόψεως ρυθμοί] αvξήσεως τοί] έθνικοί] εισοδή

ματος καί άπό άπόψεως σταθερότητος τιμών, εί'μεβα 

μεταξύ τών πρώτων χωρών είς τόν κόσμον. 

;; Τό μέσον ποσοστόν έτησίας αvξήσεως τού έθνι
κοv μας είσοδήματος κατά τήν τελευταίαν πενταετί

αν ε[ ναι άνώτερον τού 6,5%. Τό ποσοστόν αvτό εlναι 
τό ύψηλότερον μεταξύ δλων τών έλευθέρων δημο

κρατικών χωρών, έξαιρέσει τής Δυτικής Γερμανίας 

καί 'Ιαπωνίας. ΥΕναντι τού μέσου ποσοστού έτησίας 

αvξήσεως διά τήν 'Ελλάδα κατά 6,5%, τό άντίστοι
χον ποσοστόν αvξήσεως εlναι διά τήν 'Ιταλίαν πε

ρίπου 5%, ένώ δέν ύπερβαίνει τό 3% διά τήν Νορβη
γίαν καί τήν 'Αγγλίαν καί ύπολογίζεται εlς 2% περί
που_διά τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής καί 

τόν Καναδiiν. 'Αλλά καί τά άντίστοιχα ποσοστά διά 

τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας τού κόσμου κυμαίνεται είς 

τά αvτά χαμηλά έπίπεδα καί ύπολογίζονται συγκε

κριμένως είς 4-5% διά τήν Τουρκίαν, τήν Αϊγυπτον, 
τήν Άργεντινήν καί τό Μεξικόν, είς 2% διά τήν 
Πορτογαλίαν καί περίπου 1% διά τήν Ίνδίαν. 

;;Ε[ναι βεβαίως άληθές δτι, δι' είδικούς λόγους, 

δπως ή μειωμένη γεωργική παραγωγή, ή ναυτιλιακή 

κρίσις κ.λ.π., έπεβραδύνθη, χωρίς δμως νά άνακοπή, 

κατά τό 1958 ό ρυθμός τής αvξήσεως. Τούτο δμως 
ύπήρξε παροδικό ν, δεδομένου δτι διά τό τρέχον ετος 

ή aύξησις τού έθνικοv είσοδήματος θά κυμαίνεται, 

ώς προβλέπεται, είς ποσοστόν 4-5%, πράγμα τό 

όποίον, ώς άντιλαμβάνεσθε, θά εχη εvνοϊκάς έπι

πτώσεις έπί τής οίκονομικής δραστηριότητος τού 

προσεχούς ετους. 

;; Ή άλλη βασική διαπίστωσις, ή σημασία τής 
όποίας έπιμόνως παραγνωρίζεται, άφορii τήν κατα

κτηθείσαν κατά τά τελευταία ετη νομισματικήν στα

θερότητα καί τάς έκ ταύτης εvεργετικάς συνεπείας 

δι' όλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν. Οί άριθμοί δει

κνύουν δτι, καί άπό άπόψεως σταθερότητος τιμών ή 

'Ελλάς ε[ναι έκ τών πρώτων χωρών είς τόν κόσμον. 

'Η δραχμή μας άναγνωρίζεται σήμερον διεθνώς ώς 

εν έκ τών σταθερωτέρων νομισμάτων. Είς χώρας μέ 

άνεπτυγμένην καί σταθεράν οlκονομίαν έσημειώθη 

κατά τά τελευταία ετη, καί συγκεκριμένως μεταξύ 

τών έτών 1955-1958, aύξησις τού τιμαρίθμου κόστους 
ζωής μεγαλυτέρα τής σημειωθείσης έν 'Ελλάδι. Οί5-

τω, ένώ κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ό τιμάρι

θμος κόστους ζωής έν 'Ελλάδι ηvξήθη κατά 7%, είς 
τήν Γερμανίαν καί τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 

'Αμερικής ηvξήθη κατά 8%, είς τήν 'Ολλανδίαν κα
τά 10%, είς τήν Νορβηγίαν κατά 11%, εiς τήν Γαλλί
αν κατά 20% καί εiς τήν Τουρκίαν κατά 44%. Μόνον 
είς τήν 'Ελβετίαν έσημειώθη μικροτέρα aύξησις, 

άνελθοvσα εiς 5%. Οί άριθμοί ειΎαι χαρακτηριστι
κοί, νομίζω, τής έδραιωθείσης σταθερότητος τού 

έθνικοv μας νομίσματος. 
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»'Όσοι έπιθυμούν νά μειώσουν τήν σημασίαν τού 

έπιτεύγματος τούτου λησμονούν οχι μόνον τά δεινά 

τά όποία ύπέστη ή χώρα έκ τού πληθωρισμού, άλλά 

καί τό γεγονός οτι ή νομισματική σταθερότης άπα

τελεί βασικήν προϋπόθεσιν οίασδήποτε μονιμωτέ

ρας οiκονομικfίς προόδου. 'Εκείνοι δέ οί όποίο ι έπι

διώκουν τήν έκμηδένισιν τών χρεών των διά τfίς άνα

τροπfίς τfίς οiκονομικfίς σταθερότητος, όφείλουν νά 

γνωρίζουν οτι ή Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη νά 

τήν προστατεύση δι' δλων τών μέσων. 

))Πιστεύω εiς τήν άρχήν δτι δ λαός διά νά άγωνι

σθfί διά το μέλλον του πρέπει νά εχη σαφfί γνώσιν 

τfίς πραγματικότητος. Θά σiiς δώσω διά τούτο έν συ

νεχεί[7 τούς άριθμούς έκείνους έκ τών όποίων προκύ

πτει ή πλήρης εiκών τfίς παρούσης οiκονομικfίς κα

ταστάσεως τfίς χώρας. 

)) 'Όπως έτόνισα προηγουμένως, τό έθνικόν εiσό
δημα καί κατά τό ετος 1958 έσημείωσεν αϋξησιν, 
καίτοι ή αϋξησις αϋτη ύπfίρξε, διά τούς γνωστούς 

εiδικούς λόγους, μικροτέρα έκείνης ή όποία έπετεύ

χθη εiς προηγούμενα ετη καί τούτο προεκάλεσε τήν 

έντύπωσιν δτι έσημειώθη ϋφεσις εiς τήν έλληνικήν 

οiκονομίαν. Δέν εlναι δμως τούτο άκριβές, διότι, 

έπαναλαμβάνω, καί κατά τό 1958 έσημειώθη άνοδος, 
εστω καί άν αϋτη ύπfίρξε βραδυτέρα τfίς ύψωτικfίς 

τάσεως τών προηγουμένων έτών, περιορισθείσα εiς 

2% περίπου. 
))Κατά τό τρέχον ετος ή αϋξησις τfίς βιομηχανι

κfίς παραγωγfίς συνεχίζεται. 'Εκ τών στοιχείων τού 

δείκτου τού Συνδέσμου Βιομηχάνων προκύπτει δτι ή 

βιομηχανική παραγωγή έν τφ συνόλφ καί κατά τό 

πρώτον έξάμηνον τού 1959 ήτο άνωτέρα κατά 5, 7% 
τού άντιστοίχου έπιπέδου τού προηγουμένου ετους. 

Μόνον ή κλωστοϋφαντουργία έσημείωσε κάμψιν 

όφειλομένην εiς δυσχερείας τού κλάδου, άναλόγους 

πρός τάς έκδηλουμένας εiς πλείστας χώρας τού κό~ 

σμου. 

)) 'Εξ άλλου ή γεωργική παραγωγή ύπολογίζεται 
δτι τό 1959 θά εlναι άνωτέρα τουλάχιστον κατά 5% 
εναντι πτώσεως κατά 6% τού προηγουμένου ετους. 

))Αί έλληνικαί έξαγωγαί κατά τό 1958 έσημείω
σαν αϋξησι ν κατά 20 έκατ. δολλαρίων, ι] το ι 9% εναν
τι τών έξαγωγών τού προηγουμένου ετους. VΗδη κα

τά τό 1959, αί έξαγωγαί μας, αί όποίαι κατά τό πρώ
τον έξάμηνον λόγω τfίς παγκοσμίου μειώσεως τών 

έξαγωγών κατά 5% εlχον σημειώσει κάμψιν κατά 13 
περίπου έκατ. δολλαρίων, προβλέπεται δτι κατά τό 

τέλος τού ετους θά εχουν φθάσει εiς τό έπίπεδον τού 

1958. 
)) Τό συναλλαγματικόν έξ άλλου άπόθεμα έσημεί

ωσεν αϋξησιν κατά τούς εξ πρώτους μfίνας τού ετους, 

άνελθόν κατά τό τέλος 'Ιουνίου εiς 180,5 έκατ. δολ

λάρια εναντι 161,7 έκατ. δολλαρίων κατά τό τέλος 
τού 1958, προβλέπεται δέ καί περαιτέρω αϋξησίς του 

μέχρι τέλους τού ετους. 

)) Ή έδραίωσις τfίς έμπιστοσύνης πρός τήν δρα
χμή ν καί ή αϋξησις τού έθνικού μας εiσοδήματος 

άποδεικνύονται έκ τfίς συνεχούς αύξήσεως τών παρά 

Τραπέζαις iδιωτικών καταθέσεων, παρά τήν μείωσιν 

τών έπιτοκίων. Οϋτως, ένώ αί έν λόγφ καταθέσεις 

τόν Ίούλιον τού 1955 άνήρχοντο εiς 2.466 έκατ. 
δρχ., τόν 'Ιούλιον τού 1958 άνfίλθον εiς 3.462 έκατ. 
δρχ. καί τόν Ίούλιον τού 1959 εiς 11.892 έκατ. δρχ. 

)) 'Η αϋξησις αϋτη τών καταθέσεων κατέστησε 
δυνατήν τήν αϋξουσαν καί δή δι' ύγειών μέσων πι

στοδότησιν τfίς οiκονομίας. Οϋτως, ένώ ή συνολική 

πιστοδότησις τfίς οiκονομίας άνήρχετο τόν 'Ιούνιον 

τού 1955 εiς 11.219 έκατ. δρχ., τόν Ίούνιον τού 1958 
άνfίλθεν εiς 20.411 έκατ. δρχ. καί τόν Ίούνιον τού 
1959 εiς 23.044 έκατ. δρχ. Ή ηύξημένη αϋτη πιστο

δότησις κατευθύνεται βεβαίως κατά μέγιστον μέρος 

πρός τούς παραγωγικούς τομείς τfίς οiκονομίας, ι]τοι 

τήν γεωργίαν καί τήν μεταποίησιν, χωρίς δμως νά 

παραμεληθfί καί τό έμπόpιον, τόσον τό έξαγωγικόν 
δσον καί τό έσωτερικόν, ή πιστοδότησις τού όποίου 

ηύξήθη σημαντικώτατα καί δή δυσαναλόγως πρός 

τήν πραγματοποιηθείσαν άντίστοιχον αϋξησιν τού 

κύκλου έργασιών. 

)) 'Η άποφασισθείσα, έξ άλλου, νέα μείωσις τών 
έπιτοκίων όδηγεί εiς περαιτέρω μείωσιν τού κόστους 

τού χρήματος, τό όποίον τείνει πλέον νά φθάση τήν 

άντίστοιχον έπιβάρυνσιν άλλων iσχυροτέρων οiκο

νομιών. 

))Εiς τό σημείον αύτό θά ι]θελα νά ύπομνήσω εiς 

τούς μεμψιμοίρους δτι πρό τέσσάρων μόλις έτών δ 

δανεισμός ήτο κατά τό πλείστον έξωτραπεζικός, 

έπραγματοποιείτο εiς χρυσάς λίρας καί μέ τόκον 2-
3% μηνιαίως. 

))Εiς τά δημόσια οiκονομικά εχει συντελεσθfί λί

αν σημαντική πρόοδος. Εlναι γνωστόν δτι δ κρατι

κός προϋπολογισμός οχι μόνον επαυσε νά άποτελfί 

πληθωρικήν έστίαν, έπικίνδυνον διά τήν σταθερότη

τα τfίς οiκονομίας, άλλ ' έξησφαλίσθη καί ή τακτική 
έκ κρατικών έσόδων άπό έλληνικάς πηγάς συμβολή 

εiς τό πρόγραμμα έπενδύσεων, τό όποίον μέχρι πρό 

τινος έχρηματοδοτείτο σχεδόν άποκλειστικά ύπό 

τfίς άμερικανικfίς βοηθείας. Οϋτω, μετά τήν κάλυψιν 

τών τρεχουσών άναγκών κατέστη δυνατόν νά έξοι

κονομηθούν διαθέσιμα διά τάς δημοσίας έπενδύσεις 

192 έκατ. δρχ. κατά τό ετος 1957 καί 1.070 έκατ. δρχ. 

κατά τό 1958. Καί κατά τό τρέχον ετος δ κρατικός 
προϋπολογισμός θά δυνηθfί νά συμβάλη εiς τήν 

χρηματοδότησιν τού προγράμματος δημοσίων έπεν

δύσεων κατά 850 έκατ. δρχ. Τούτο δέ, παρά τήν σχε

τικώς μικροτέραν αϋξησι ν τών δημοσίων έσόδων, ώς 

καί τήν άποφασισθείσαν αϋξησιν τών μισθών τών 

δημοσίων ύπαλλήλων καί τών συντάξεων, ή όποία θά 

εχη τήν πλήρη έπίδρασίν της κατά τό τρέχον ετος. 
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» 'Επιθυμώ νά καταστήσω συνειδητή ν εΙς δ λ ον 
τόν έλληνικόν λαόν μίαν μεγάλην άλήθειαν: Μετά 

μακράς δεκαετίας σχετικής άδρανείας καί λόγων κε

ν(ijν, ifδη δχι μόνον έξαγγέλλεται, άλλά καί πραγμα

τοποιείται ένα εύρύτατον πρόγραμμα παραγωγικών 

έργων. Τόν τελευταίον καιρόν έκτελείται μέγας άρι

θμός μεγάλων, μέσων καί μικρών έργων, όλόκληρος 

δέ ή ·Ελλάς έχει μεταβληθή εΙς ένα άπέραντον έργο

τάξω ν. 

» 'Εφέτος τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, 
άμέσων καί παραλλήλων, θά ύπερβή τά 5.600 έκατ. 
δρχ. έναντι 4.407 έκατ. του 1958 καί 3.540 έκατ. του 
1957. 

»Κυρία προσπάθεια τής Κυβερνήσεως εlναι ή 

έπιτάχυνσις του ρυθμου άνόδου τής οΙκονομίας. Διά 

νά έπιτευχθή άποτελεσματικώτερον ό σκοπός αύτός, 

ή Κυβέρνησις κατήρτισε προσωρινόν πενταετές πρό

γραμμα, εΙς τό όποίον καθορίζονται οί εlδικr!Jτερον 

έπιδιωκόμενοι σκοποί καί τά μέσα πραγματοποιή

σεώς των. ΥΗδη, ώς γνωστόν, μέ τήν συνεργασίαν 

καί ξένων έμπειροyνωμόνων, έπισπεύδεται ή έπεξερ

γασία του προγράμματος καί ή συμπλήρωσις τών με

λετών δλων τών έργων τών περιλαμβανομένων εΙς 

αύτό. 

»Παρά τάς δυσχερείας, τάς προερχομένας έκ τής 

γνωστής έλλείψεως τεχνικής πείρας καί παραδόσε

ως, άλλά καί τής άπροθυμίας τής Ιδιωτικής πρωτο

βουλίας, ή Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη νά έπιτύ

χη εΙς τήν μεγάλην αύτήν προσπάθειαν. 

»'Όπως έτόνισα καί κατά τήν έξαyγελίαν μου, διά 

τής έκτελέσεως του προγράμματος αύτου ή 'Ελλάς 

θά έξέλθη άπό τήν χορείαν τών οΙκονομικώς καθυ

στερημένων χωρών, δεδομένου δτι προβλέπεται νά 

άνέλθη τό κατά κεφαλήν έθνικόν μας εΙσόδημα κατά 

τό τέλος τής πενταετίας εΙς 380 δολλάρια. 
»'Ο σκοπός ε{ ναι μέγας καί διά τήν έπιτυχίαν του 

δέν άρκεί μόνη ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως. 

'Απαιτείται ή συμπαράστασις όλοκλήρου του λαου 

καί Ιδιαιτέρως τών Ιδιωτών, οί όποίοι εlναι οί ύπεύ

θυνοι φορείς τής παραγωγικής προσπαθείας του τό

που, καί τών οργανώσεων τών παραγωγικών τάξεων. 

Καί aλλοτε έτόνισα δτι εΙς μίαν έλευθέραν οlκονο

μίαν, ό ρόλος του Κράτους περιορίζεται κατ' άρχήν 

εΙς τήν δημιουργίαν τών καταλλήλων προϋποθέσεων 

διά τήν άνάπτυξιν τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Καί 

ή Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν άρχήν αύτήν, έπι

διώκει άφ ' ένός μέν διά του προγράμματος τών δη
μοσίων έπενδύσεων τήν έκτέλεσιν τών βασικών έρ

γων οΙκονομικής ύποδομής, άφ' έτέρου δέ διά τής 

άσκουμένης οΙκονομικής πολιτικής τήν δημιουργίαν 

του καταλλήλου κλίματος διά τήν άνάπτυξιν τής Ιδι

ωτικής πρωτοβουλίας. 

»Αί παραγωγικαί δυνάμεις του έθνους έχουν καθή

κον νά άναλάβουν εΙς πολύ μεγαλυτέραν έκτα σι ν 

παρ οσον μέχρι σήμερον τάς πρωτοβουλίας αί 

όποίαι άνήκουν εΙς αύτάς. Εlναι άνάγκη νa συμπα

ρασταθουν τήν ήγεσίαν του τόπου καί νά συμβάλουν 

εΙς τήν συντελουμέvην δημιουργικήν προσπάθειαν, 

έπ' ώφελείcι τόσον τής δλότητος, δσον καί αύτών 

τών Ιδίων. Οί φορείς τής οΙκονομικής ζωής του τό

που πρέπει νά συνειδητοποιήσουν δτι μόνον διά τής 

έξυπηρετήσεως τών συμφερόντων τής όλότητος θά 

έξυπηρετηθή καί τό ίδιον αύτών συμφέρον. 

;;Θά τερματίσω έπανερχόμενος εΙς δσα εlπον κα

τά τήν άρχήν τής δμιλίας μου. Καί μόνον αί διαπι

στώσεις δτι ή 'Ελλάς εlναι ή τρίτη if τετάρτη μεταξύ 
τών χωρών του έλευθέρου κόσμου άπό άπόψεως ρυ

θμου αύξήσεως του εΙσοδήματος καί ή δευτέρα if ή 
τρίΙη χώρα άπό άπόψεως σταθερότητος τιμών, άπο

δεικνύουν δτι τά οΙκονομικά του τόπου είναι δσον 

ούδέποτε ίκανοποιητικά. 

;>'Όσοι δέν δύνανται νά άμφισβητήσουν τούς 

άριθμούς τούς όποίους άνέφερα δέν δύνανται έπίσης 

νά άρνουνται δτι εlς τήν χώραν αύτή ν κατά τά τελευ

ταία έτη έσημειώθη οΙκονομική πρόοδος, εΙς έκτα

σιν καί μέ ρυθμόν aγνωστον εlς τήν ίστορίαν τής 

νεωτέρας 'Ελλάδος. 

»Τό μέλλον διαγράφεται εύοίωνον. Είναι άνάγκη 

δμως πρό παντός ήμείς πρώτοι νά έχωμεν έμπιστοσύ

νην εΙς τάς προσπαθείας μας καί νά τάς συγκεντρώ

σωμεν πρός κατευθύνσεις δημιουργικάς διά τό σύνο

λον. Ά τομικαί if ταξικαί έπιδιώξεις, όδηγουσαι εΙς 
τήν μείωσιν τής παραγωγικής δραστηριότητος, εlναι 

άπαράδεκτοι καί άσυμβίβαστοι πρός τό έθνικόν 

συμφέρον. Διότι, δ πως καί aλλοτε ε{πον: "Έάν θέ

λωμεν νά συνδυάσωμεν τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομί

ας., μας μέ τό έλεύθερον πολίτευμα τής χώρας μας, 

δφείλομεν, νά άποδείξωμεν δτι είμεθα aξιοι του 

έλευθέρου αύτου πολιτεύματος. Καί διά νά τό άπο

δείξωμεν δφείλομεν έκείνο τό όποίον εlς aλλας χώ

ρας έπιτυγχάνεται διά τής καταπιέσεως καί τής βίας, 

νά τό πραγματοποιήσωμεν αύτοβούλως, έπιδεικνύ

οντες πειθαρχίαν, άλληλεγγύην καί, πρό παντός, 

προσήλωσιν εlς τό κοινωνικόν συμφέρον"». 

Πρίν άναχωρήσει σιδηροδρομικώς γιά τήν 'Αθή

να, στίς 7 Σεπτεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής έξέφρασε 
πρός τούς δημοσιογράφους τή ζωηρή ίκανοποίησή 

του γιά τήν άρτιότητα τής έκθέσεως. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο ύπουργός 'Εργασίας, Α. Δημητράτος, δίνει 

στή δημοσιότητα στοιχεία πού άποδεικνύουν τό έν

διαφέρον τής Κυβερνήσεως γιά τήν έργατική κατοι

κία. Σύμφωνα μέ τόν ύπουργό, τό 1957-59 διατέθηκαν 
100 έκατ. δρχ., ένώ άπό τό 1958, μέ άπόφαση του Κ. 
Καραμανλή, καθιερώθηκε πάγια έτήσια έπιχορήγη

ση ϋψους 70 έκατ. γιά τόν τομέα αύτό . 'Ο Α. Δημη-
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'Επίσκεψη στό περίπτερο τoiJ ΕΟΤ 
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τράτος σημειώνει δτι κατά τήν τελευταία τριετία 

άναγέρθηκαν καί παραδόθηκαν στούς δικαιούχους 

2.854 κατοικίες, 990 είναι ετοιμες γιά παράδοση, 
1.245 ύπό κατασκευή καί πρόκειται εντός τοϋ 1959 νά 
δημοπρατηθεί ή κατασκευή Ciλλων 880. Παράλληλα, 
εχουν παρασχεθεί 1.915 δάνεια αύτοστεγάσεως, ενώ 
γιά τήν περίοδο 1959-60 προβλέπεται ή χορήγηση 
Ciλλων 1.107, σέ διάφορες περιοχές. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Ή Νομισματική 'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία 

τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, Α. Πρωτοπαπαδάκη, 

άποφασίζει τήν αύξηση τής χρηματοδοτήσεως τοϋ 

εξαγωγικοϋ εμπορίου. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, Σ. 

Γκίκας εγκαινιάζει τή νέα 'Εθνική όδό Θεσσαλονί

κης - Λάρισας, μέσω Τεμπών. 

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο άρχιστράτηγος Θ. Γρηγορόπουλος, τ. άρχη

γός ΓΕΕΘΑ, άναχωρεί γιά τίς ΗΠΑ, μέ άποστολή 

τήν επί τόπου συστηματική παρακολούθηση τών ζη

τημάτων πού άφοροϋν τή στρατιωτική βοήθεια πρός 

τήν 'Ελλάδα. Μετά τήν όλοκλήρωση τών επαφών 

του, ύπέβαλε στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη εκ

θεση: 

«'Έχω τήν τιμήν νά αναφέρω δτι εν τφ πλαισίφ τής 

aποστολής μου, επραγματοποίησα ενταυθα κατά τό πα

ρελθόν ΙΟήμερον πολλάς συναντήσεις μετά σημαινόντων 

προσώπων του Πενταγώνου καί συγκεκριμένως μετά τών 

aρχηγών τών τριών επιτελείων, του ύπουργοiJ 'Αμύνης κ. 

Μάκ 'Έλροϋ, τών ύπουργών τών τριών κλάδων καί έπί 

πλέον του ύφυπουργου καί του βοηθοί) ύπουργου του 

ύπουργείου Ναυτικου. 

»Καίτοι οί έπισκέψεις μου είχον aναγγελθή ώς τοιαiJται 

φιλοφρονήσεως, εν τούτοις συνεζητήθησαν κατ' αuτάς 

δλα τά ενδιαφερόμενα ζητήματα τών έλληνικών ενόπλων 

δυνάμεων (στρατιωτική βοήθεια, aνάγκαι είς διάφορα ύλι

κά, παραδόσεις ύλικών, συμφώνως πρός ύπάρχοντα προ

γράμματα κ.λ.π.). Οί συνομιληταί μου aνεγνώριζον πάντο

τε τήν aξίαν τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων, ήσαν δμως 

επιφυλακτικοί είς άνάληψιν συγκεκριμένων δεσμεύσεων 

έν οψει του πνεύματος περικοπών, τό όποίον επικρατεί είς 

τό Κογκρέσσον, κατά τήν συζήτησιν τής άμερικανικής 

έξωτερικής βοηθείας (Πρόγραμμα 'Αμοιβαίας 'Ασφα

λείας). 'ο ύπαρχηγός του ναυτικοί) επιτελείου, ναύαρχος 

Ράσσελ, μετά του όποίου ίδιαιτέρως συνεζήτησα τό πρό

γραμμα ενισχύσεως του έλληνικου ναυτικοί) διά νέων 

πλοίων, μοί aπέστειλεν ήμέρας τινάς μετά τήν συζήτησιν 

τό συνημμένως ύποβαλλόμενον εν aντιγράφφ Memoran
dum, τό όποον καθορίζει σαφώς τάς επί του aντικειμένου 
τούτου aμερικανικάς aντιλήψεις. 

))Κατά τάς aνωτέρω μετά τών ύπουργών ίδίας συζητή

σεις, εύρον πάντοτε τήν εuκαιρίαν νά θέσω καί τό γενικώ-

τε ρο ν πρόβλημα τής οίκονομικής ενισχύσεως τής 'Ελλά

δος καί νά αναπτύξω τούς λόγους διά τούς όποίους αϋτη 

καθίσταται αναγκαία. 'Επί του αuτοi) θέματος συνωμίλησα 

διά μακροί) καί μέ τόν κ. Ρίντλμπέργκερ, διευθυντήν τής 

CIA, τόν όποίον επεσκέφθην είς τό γραφείον του. Καί τού
του ή aπάντησις, παρ' δλην τήν εuγενή διάθεσιν, τήν 

δποίαν γενικώς επεδείκνυε διά τήν ίκανοποίησιν τών ελ

ληνικών αίτημάτων, ήτο γενικώς επιφυλακτική διά τούς 

αuτούς ώς άνωτέρω λόγους. ~ Ανευ επιφυλάξεων δμως ήτο 

ή ύπόσχεσις περί ίκανοποιήσεως τών έλληνκών αίτημά

των, μέσω του 'Οργανισμοί) Deνelopment Loan Fund, εφ' 
δσον βεβαίως fiθελον ύποβληθή εγκαίρως τά άπαιτούμενα 

δικαιολογητικά στοιχεία (μελέται κ.λ.π.). 

))Διά τό θέμα τών «Κοινοχρήστων)) (Common Use 
Items) θά εχω προσεχώς νεωtέρας συνομιλίας μετά τών 
άρμοδίων του Πενταγώνου. 

))Είς τό τέλος του τρέχοντος μηνός θά μεταβώ είς Λός 

~Άντζελες, δπως aντιπροσωπεύσω τήν έλληνικ~ν Κυβέρ
νησιν ώς aνωτάτη στρατιωτική aρχή, κατά τήν παράδοσιν 

καί παραλαβήν ύπό του έλληνικου ναυτικοί) του άντιτορ

πιλλικου «ΑΣΠΙΣ)), του πρεσβευτου κωλυομένου διά τήν 

περίοδον ταύτην))99 . 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλό

πουλος, επισκέπτεται τή Γιουγκοσλαβία, συνοδευό

μενος άπό τόν ύπουργό 'Εμπορίου, Λ. Δερτιλή, καί 

εχει συνομιλίες μέ άνώτατα κυβερνητικά στελέχη 

γιά τή σύναψη συμφωνιών στενότερης διμεροϋς συ

νεργασίας στόν οiκονομικό τομέα. 

Τούς 'Έλληνες επισήμους δέχτηκε καί ό πρόε

δρος τίτο, ό όποίος καί παρέθεσε πρός τιμή τους 

πρόγευμα στήν επαυλή του, στό Μπριόνι. 

Σχετικά, ό Π. Κανελλόπουλος άπέστειλε στόν Κ. 

Καραμανλή τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Υποδοχή, ή ς ετυχον εν Μ πριόνι παρά προέδρου, ύπε

ρέβη aπό aπόψεως εγκαρδιοτητος πάσαν προσδοκίαν. Κα

τά τρίωρον μετ. αύτου συνδιάσκεψιν !;τόνισε επανειλημμέ

νως ενώπιον δλων καί δή εξ άφορμής καί προχείρων φιλι

κών προπόσεων δτι σχέσεις φιλίας δύο χωρών είναι άρι

σται aλλά δύναται καταστώσι ετι μάλλον στενώτεραι. Θι

γέντος ενώπιόν του θέματος εμπορικών συναλλαγών εδωσε 

πάραυτα είς παριστάμενον ύπουργόν 'Εμπορίου όδηγίας 

καί συστάσεις δπως έπιτευχθή, διά μεγαλυτέρων εξ· Ελλά

δος είσαγωγών, ισορροπία. 'Ιδιαιτέρως μέ παρεκάλεσε νά 

διαβιβάσω ύμίν θερμοτάτους χαιρετισμούς του καί βε

βαίωσιν δτι δέν λησμονεί ώραίας ή μέρας Ρόδου. "Απασαι 

εκδηλώσεις τίτο, επιδείξαντος aσυνήθη διαχυτικότητα, 

επρόδιδον μεγάλην ίκανοποίησίν του διά έξέλιξιν έλληνο

γιουγκοσλαβικών σχέσεων)) 100 • 

Παράλληλα, ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

διεμήνυσε στόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, 

τά έξής: 

«Παρακαλώ δπως εξηγήσετε κ. πρόεδρον Κυβερνήσε

ω~δτι περιεχόμενον όδηγιών αύτου σχετικώς πρός μετα-
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βολήν διατυπώσεως συμφωνιών χρήζει προσεκτικωτέρας 

μελέτης μετά επιστροφήν μου. 'Εάν εξετέλουν aνωτέρω 

όδηγίας δ μ ιλών μάλιστα επί σχετικών aντικειμένων aπ, 

εύθείας πρός aνώτατον liρχοντα Γιουγκοσλάβων, ούχί μό

νον θά διελύετο δημιουργηθείσα ενταuθα &.ρίστη aτμό

σφαιρα εξασφαλίζουσα εύνοϊκήν εξέλιξιν οίκονομικών 

σχέσεων aλλά καί βαρεία θά προεκαλείτο &.τμόσφαιρα, 

iδίως λόγω ανακολουθίας καί μετά γενομένας ύπ' εμοu 
προχθές κατόπιν όδηγιών κ. πρωθυπουργοί> κατηγορημα
τικάς δηλώσεις περί επικειμένης επικυρώσεως συμφωνιών . 

Εiς γενομένας επιμόνως πρό ύπογραφης συμφωνιών πιέ

σεις επέτυχον ώς ύστάτην ύποχώρησιν εκ μέρους Γιουγ

κοσλάβων δ πως είς ήμέτερα συνοριακά δελτία χρησιμο

ποιfiται μόνον σερβοκροατική. Καί καθαρώς νομικώς έξε

ταζομένου του ζητήματος είναι διεθνώς aστήρικτον επιβά

λωμεν είς ξένην χώραν δπως μή χρησιμοποιfi είς τά ύπ' 

αύτfiς επιδιδόμενα δελτία μίαν τών επισήμων γλωσσών της . 

'Αλλά καί ηθικώς είναι έμπαιγμός aπαιτήσωμεν μετά τήν 

ύπογραφήν καί δημοσίαν aναγγελίαν τών κειμένων δπως 

ύΠοστfi γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις μείωσιν εναντι έσω

τερικfjς κοινfjς γνώμης της, εμφανιζομένη εκ τών ύστέρων 

ύποκύπτουσα εiς διπλωματικώς aκαίρους πιέσεις. Προσθέ

τω δτι εάν προέβαινον είς ζητούμενον διάβημα, θά έθεω

ρείτο δτι συνάντησίς μου μετά aρχηγοί> Κράτους επεδιώ

χθη δπως τεθη είς αύτόν aπροειδοποιήτως, δπερ liτοπον, 

λεπτόν τοuτο θέμα. Παρακαλώ δπως διαβιβάσητε είς κ. 

πρωθυπουργόν καί aκόλουθον γνώμην ώς καί πολιτικήν 

σημασίαν ζητήματος aπό εσωτερικfjς έλληνικης πλευράς. 

Καί liν &.κόμη επετυγχάνετο, πράγμα aδύνατον, ζητουμένη 

τροποποίησις , aντίκτυπος εν 'Ελλαδι θά ήτο δυσμενέστα

τος . Τοιαύτη εκ τών ύστέρων ενέργεια Κυβερνήσεως θά 

aπεδίδετο είς κριτικήν aντιπολιτεύσεως καί θά εθεωρείτο 

&.ναγνώρισις σφάλματος καί διόρθωσις προηγουμένης επι

πολαιότητος, ενώ πεποίθησίς μου είναι δτι στάσις μας ου

δόλως ύπfjρξε επιπολαία καί κριτική είναι aπολύτως κακό

πιστος . 

»'Οπωσδήποτε, εάν τυχόν σφάλλω είς aνωτέρω κρίσεις, 

καλόν είναι εξετασθη όρθότης κρίσεώς μου μετά τήν επι

στροφήν μου>> 101 • 

'Η επίσκεψη του Π. Κανελλόπουλου καί τοu Λ. 

Δερτιλή τερματίστηκε μέ τήν εκδοση κοινοu ανα

κοινωθέντος, τό όποίο ύπογράμμιζε τήν aπόφαση γιά 

τήν επέκταση τών ανταλλαγών μεταξύ τών δύο χω

ρών, τή διεύρυνση του φάσματος τής συνεργασίας 

στόν τουρισμό καί τόν τεχνικό τομέα καί τήν aντιμε

τώπιση τής δυνατότητας γιά γιουγκοσλαβική συμμε

τοχή στό πενταετές έλληνικό πρόγραμμα αναπτύξε

ως. 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Ό πρόεδρος τής ΑΔΕΔΥ, Χρ. Άποστολάκος, 

εκθέτει στόν Κ. Καραμανλή τά προβλήματα τής δη

μοσιοϋπαλληλικής τάξεως καί τίς εντυπώσεις του 

aπό επαφές πού είχε πρόσφατα στίς ΗΠΑ. 

Τήν tδια ή μέρα, ό πρωθυπουργός συνεργάζεται μέ 

τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, καί τόν 

ύφυπουργό 'Αμύνης, Γ . Θεμελή, καθώς καί μέ τόν 

πρεσβευτή τής 'Ελλάδος στό Λονδίνο, Γ. Σεφεριά

δη, μέ τούς όποίους καί συζήτησε θέματα τής άρμο

διότητάς τους. 

9 ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Μετά aπό σύσκεψη πού συγκάλεσε ό ύπουργός 

Παιδείας, Γ. Βογιατζής, μέ τή συμμετοχή τής κεν

τρικής επιτροπής καταπολεμήσεως του &ναλφαβη

τισμοu, αναγγέλλονται οί ακόλουθες αποφάσεις: λει

τουργία 1.000 δημοσίων νυκτερινών σχολείων σέ 
δλη τή χώρα καί 150 κέντρων διδασκαλίας ενηλίκων, 
δπου ύπάρχουν οί απαιτούμενες προϋποθέσεις καί οί 

μεγαλύτερες ανάγκες όρισμός γεωπόνων, κοινοτικών 

ίατρών, διδασκαλισσών οίκιακής οίκονομίας, οί 

δποίοι θά καταρτίσουν, μέ τό δημοδιδάσκαλο, πρό

γραμμα μορφωτικής δραστηριότητας όργάνωση 

μορφωτικών εστιών, στίς δποίες μάλιστα οί διδά

σκοντες θά λαμβάνουν αύξημένες &μοιβές. 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'ο πρωθυπουργός δέχεται τήν εκτελεστική επι

τροπή τών 'Εμπορικών Συλλόγων 'Ελλάδος, τά μέ1 
λη τής όποίας του αναπτύσσουν τά προβλήματα του 

εμπορικοί) κόσμου. 

Σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική άνακοίνωση, ό Κ. 

Καραμανλής εδειξε ίδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τά 

προβλήματα του κλάδου καί εδωσε εντολή στόν πα

ριστάμενο ύφυπουργό 'Εμπορίου, Κ . Χρυσανθόπου

λο, νά τά εξετάσει επισταμένως καί νά προπαρασκευά

σει είδική σύσκεψη, μέ σκοπό «τήν εξέτασιν δλων 

τών απασχολούντων τόν εμπορικόν κόσμον θεμάτων 

καί τήν &ντιμετώπισίν των, εν τφ πλαισίφ πάντοτε 

τών γενικωτέρων συμφερόντων τής οiκονομίας του 

τόπου». 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προεδρεύει 

στό ΓΕΣ σέ συνεδρίαση τοu aνωτάτου στρατιωτικοu 

συμβουλίου. Στή σύσκεψη εξετάζονται θέματα πού 

άφοροuν τήν άμυνα τής χώρας. 

Συγκεκριμένα, αναλύθηκε ή πρόσφατη άσκηση 

«Λεωνίδας», πού εδωσε τήν εύκαιρία νά εξαχθοuν 

συμπεράσματα γιά τή βελτίωση τών σχεδίων &μύνης 

τής χώρας. Συζητήθηκε, &κόμη, τό θέμα τής επαγ

γελματικής εξελίξεως τών aξιωματικών. 'Ο Κ. Κα

ραμανλής εδωσε εντολή νά επανεξεταστεί τό τελευ

ταίο σέ κάθε λεπτομέρεια aπό τίς άρμόδιες ύπηρεσί

ες, ώστε νά εξευρεθεί ίκανοποιητική καί άδιάβλητη 

λύση, τόσο γιά τά ενδιαφερόμενα στελέχη, δσο καί 

γιά τήν ύπηρεσία. 
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10-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Αρχίζουν στίς Βρυξέλλες οί συνομιλίες γιά τή 

σύνδεση τής ·Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Οίκονομι

κή Κοινότητα. 

Σύμφωνα μέ σχετικές δηλώσεις έκπροσώπου τής 
ΕΟΚ, οί συνομιλίες, πού προορίζονταν νά διαρκέ

σουν άρκετές έβδομάδες, δέν θά κατέληγαν σέ τελι

κές άποφάσεις, άλλά σέ διατύπωση συστάσεων γιά 

τούς όρους τής έλληνικής συνδέσεως, οί δποίες καί 

θά ύποβάλλονταν στό Συμβούλιο ύπουργ&ν τής Κοι

νότητας. 

'Ήδη, στίς 5 Αύγούστου, είχε ύποβληθεί στόν 
πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο ύπηρεσι

ακό σημείωμα, πού συνόψιζε τούς κύριους στόχους 

τής έλληνικής πλευράς, κατά τήν πρώτη φάση τ&ν 

διαπραγματεύσεων: 

«Κατά τάς ύφισταμένας ενδείξεις ή πρώτη φάσις τών 

συζητήσεων μετά τής 'Επιτροπής τής Εuρωπαϊκής οικο

νομικής Κοινότητος κατά τόν Σεπτέμβριον θά περιορισθή 

εiς τήν εξέτασιν καί τόν καθορισμόν του γενικοu πλαισίου 

τής συμφωνίας συνδέσεως τής ' Ελλάδος μετά τής Εuρω
παϊκής Οiκονομικής Κοινότητος. Ή συζήτησις συνεπώς 

τών λεπτομερειών τής εφαρμογής τών συμφωνηθησομένων 

γενικών aρχών θά αφεθή εiς τό δεύτερον στάδιον τών συ

ζητήσεων, ijτοι πιθανώτατα κατά τήν επίσκεψιν του κλι

μακίου τής 'Επιτροπής εiς 'Αθήνας καί μετέπειτα. Ύπό 

τάς συνθήκας αuτάς αί προσπάθειαι τijς έλληνικής aντι

προσωπείας κατά τάς συζητήσεις του Σεπτεμβρίου θά πρέ

πει νά συγκεντρωθοuν εiς τήν επίτευξιν κατ' αρχήν συμ

φωνίας επί τών ακολούθων σημείων: 

» I. 'Αποδοχή τής αρχής δτι ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος 
μετά τής Εuρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος aποβλέπει 

εις πλήρη ενταξιν καί συνεπώς θά πρέπει νά προβλεφθή 

μέθοδος αναθεωρήσεως τής συμφωνίας διά τήν σταδιακήν 

επίτευξιν του aνωτέρω αντικειμενικοί) σκοποu. 

»2. 'Αποδοχή aπό έλληνικής πλευράς του κοινοu δα
σμολογίου . 'Η aποδοχή αuτή κατά τήν πρώτην περίοδον 

θά εχη τήν εννοιαν τής aναλήψεως υποχρεώσεως εκ μέ

ρους τής 'Ελλάδος δπως οuδείς έλληνικός δασμός απέναν

τι τρίτων χωρών είναι χαμηλότερος του προβλεπομένου 

υπό τοu κοινοu δασμολογίου. 'Η βαθμιαία προσαρμογή 

του έλληνικου δασμολογίου aπέναντι τρίτων χωρών πρός 

τό κοινόν δασμολόγιον θά λάβη χώραν βάσει συμφωνηθη

σομένου ρυθμοu, δ δποίος κατ' ανάγκην θά συνδέεται μέ 

τήν εκ μέρους τής ·Ελλάδος κατάργησιν τών δασμών 

εναντι τών εξ χωρών τής Κοινότητος. 

»3. 'Αποδοχή κατ' αρχήν εκ μέρους τής Κοινότητος 
ώς πρός τάς υπό τής 'Ελλάδος πραγματοποιηθησομένας 

δασμολογικάς μειώσεις καί τόν ρυθμόν τής γενικής δα

σμολογικής αποστρατεύσεως, του σχήματος του συζητη

θέντος καί κατ' aρχήν συμφωνηθέντος κατά τάς διαπρα

γματεύσεις διά τήν ΕΖΕΣ. Τοuτο σημαίνει δτι κατά τήν 

πρώτην δεκατίαν η δωδεκαετίαν δέν θά απαιτηθοuν εκ μέ

ρους τής 'Ελλάδος ειμή περιωρισμένης εκτάσεως δασμο

λογικαί μειώσεις. 'Η εναρξις τής γενικής δασμολογικής 

aποστρατεύσεως θά λάβη χώραν μετά τήν λήξιν τής περιό-

δου ταύτης, θά εφαρμοσθή δέ μέ ρυθμόν τοιοuτον rοστε ή 

πλήρης κατάργησις τών δασμών νά εχη συμπληρωθή εiς 

χρόνον περίπου διπλάσιον του προβλεπομένου υπό τής 

Συνθήκης τής Ρώμης . 

»4. 'Αποδοχή έκ μέρους τής 'Ελλάδος τής ύποχρεώ
σεως δπως δι' aριθμόν τι να ειδών έφαρμόση παρά τά ανω

τέρω εuθύς εξ αρχής τόν ρυθμόν τών μειώσεων τόν προ

βλεπόμενον υπό τής Συνθήκης τής Ρώμης. 'Ο προσδιορι

σμός τών ειδών τούτων θά αποτελέση aντικείμενον περαιτέ

ρω λεπτομερών διαπραγματεύσεων. ·Η πρότασις αϋτη 

σκοπόν εχει νά προσδιορίση επακριβέστερον τήν εννοιαν 

τής δηλώσεως ή όποία περιελήφθη εις τά μνημόνια τά 

υποβληθέντα εις τάς Κυβερνήσεις τών εξ χωρών καί συμ

φώνως πρός τήν όποία ν ή 'Ελλάς θά έξασφαλίση προτι

μησιακόν καθεστώς εuθύς έξ αρχής εις τήν έλληνικήν 

άγοράν διά τόν μεγαλύτερον δυνατόν aριθμόν προϊόντων 

τών χωρών τής Κοινότητος. 

»5. 'Αποδοχή τής αρχής δτι αί μεταξύ τών εξ χωρών 
δασμολογικαί εκπτώσεις θά επεκταθοuν καί θά ισχύσουν 

καί έπί τών έλληνικών προϊόντων aπό τής ήμερομηνίας 

τής εφαρμογής τής συνθήκης περί συνδέσεως τής · Ελλά
δος μετά τής Κοινότητος. 

»6. 'Ως πρός τήν κατάργησιν τών ποσοτικών περιορι
σμών έπί τών εισαγωγών θά ήδύνατο νά ζητηθή aπό έλλη

νικής πλευράς ή εφαρμογή τών ισχυουσών διά τήν ' Ελλά
δα αποφάσεων του ΟΕΟΣ περί aπελευθερώσεως, ώς άλλω

στε καί κατά τό παρελθόν είχε προταθή υπό τής Διευθυνού

σης 'Επιτροπής 'Εμπορίου του ΟΕΟΣ κατά τάς διαπρα

γματεύσεις διά τήν ΕΖΕΣ. Πάντως καί αναλόγως του πνεύ

ματος τών διαπραγματεύσεων θά ήδύνατο ώς ύποχώρησις 

νά γίνη δεκτή υπό τής 'Ελλάδος Consolidation τής απε
λευθερώσεως διά ποσοστόν 50% τών iδιωτικών εiσαγωγών, 
καθ' δν τρόπον τοuτο υπολογίζεται έπί τij βάσει του κώδι

κος άπελευθερώσεως τοu ΟΕΟΣ μέ περαιτέρω αποδοχήν 

τών διατάξεων τής Συνθήκης τής Ρώμης ώς πρός τόν ρυ

θμόν καταργήσεως τών πέραν του ανωτέρω ποσοστοu υφι

σταμένων ποσοτικών περιορισμών. 'Εξυπακούεται βεβαί

ως δτι θά επεκταθοuν καί επί τών έλληνικών έξαγωγών 

liπασαι αί βάσει τής Συνθήκης τής Ρώμης έφαρμοζόμεναι 

διευρύνσεις ποσοστώσεων. 

»7. 'Αποδοχή εκ μέρους τών χωρών τής Κοινότητος 
τής εφαρμογής καί διά τά έλληνικά προϊόντα τής αρχής 

τής "προτεραιότητος εις τήν διάθεσιν" (Priorie d'Ecoule
ment). Εiδικώτερον διά τόν καπνόν λόγω τής ιδιαιτέρας 
σημασίας του διά τήν έλληνικήν οικονομίαν δέον δπως 

έξασφαλισθοuν διευρυνόμεναι αγοραί α) διά τής συνομο

λογήσεως μακροπροθέσμων συμβολαίων καί β) διά καταλ

λήλων ρυθμίσεων του εναντι τρίτων χωρών δασμολογικοί) 

καθεστώτος καί του φόρου καταναλώσεως τών σιγαρέττων. 

Δεδομένης τής σημασίας τοu προϊόντος τούτου διά τήν 

·Ελλάδα θεωρείται σκόπιμον δπως τό πρόβλημα συζητηθή 

έν λεπτομερεί~ ijδη aπό τής πρώτης φάσεως τών διαπρα

γματεύσεων, aφιερουμένης εις τοuτο εiδικής συνεδρίας. 

»8. 'Αποδοχή τής aρχής τής ~υμμετοχής τής ·Ελλάδος 
εις τήν διαμόρφωσιν τής κοινής γεωργικής καί έμπορικής 

πολιτικής κατά τά προβλεπόμενα εις τήν Συνθήκην τής 

Ρώμης εiς τρόπον rοστε νά λαμβάνωνται πλήρως ύπ' όψιν 

τά εiδικά συμφέροντα τής 'Ελλάδος. 

»9. 'Αναγνώρισις τής άρχής τής παροχής οικονομικής 
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ένισχύσεως καί καθορισμός καταλλήλου διαδικασίας έ

ντός του πλαισίου τής λειτουργίας, των χρηματοδοτικών 

όργανισμών τής Ευρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος διά 

τήν χρηματοδότησιν τής έκτελέσεως εργων οικονομικής 

ύποδομής, ώς καί άμέσως παραγωγικών έπενδύσεων . 

»10. 'Εφαρμογή ύπέρ των 'Ελλήνων ύπηκόων η έπι
χειρήσεων τών περί έγκαταστάσεων διατάξεων τής Συνθή

κης τής Ρώμης, άναγνώρισις δέ άπό έλληνικής πλευρiiς 

προνομίων εγκαταστάσεως δι, ύπηκόους καί επιχειρήσεις 

τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος βά

σει τής άρχής τής εθνικής μεταχειρίσεως ώς αϋτη προσδι

ορίζεται εις τήν μετά τής Γερμανίας ύπό διαπραγμάτευσιν 

συμφωνία ν. 

» 11. 'Αποδοχή τής άρχής των προηγουμένων διαβου
λεύσεων μετά τής έλληνικής Κυβερνήσεως δσάκις πρόκει

ται νά ληφθοuν άποφάσεις, αϊτινες ενδεχομένως θά θίγουν 

έλληνικά συμφέροντα καί εν πάσ1J περιπτώσει άποδοχή 

τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος δι' έκπροσώπων - παρατη
ρητών εις τάς συνεδριάσεις τής ' Επιτροπής καί του Συμ

βουλίου τής ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος τουλά

χιστον εφόσον συζητοuνται θέματα έλληνικοu ενδιαφέ

ροντος . 

»Πρός τό παρόν καί πρός άποφυγήν άντιδράσεων εκ 

μέρους τής 'Ιταλίας δέν θεωρείται σκόπιμον δπως θιγή τό 

θέμα τής παροχής διευκολύνσεων εις 'Έλληνας εργάτας 

πρός μετανάστευσιν βάσει των σχετικών διατάξεων τής 

Συνθήκης τής Ρώμης . Έξ άντιθέτου καί συμφώνως πρός 

τήν εκπεφρασμένην βούλησιν τής έλληνικής Κυβερνήσε

ως δπως προχωρήση εις τό μέλλον εις πλήρη ενταξιν τής 

'Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκήν οικονομικήν Κοινότητα, 

θά εδει νά ύποδειχθή ύπό τής έλληνικής αντιπροσωπείας 

δτι ή 'Ελλάς ε1ναι έτοίμη νά άποδεχθή τόν μεγαλύτερον 

δυνατόν άριθμόν διατάξεων τής Συνθήκης τής Ρώμης, ιδί

ως δσον άφορα τήν γενικωτέραν οίκονομικήν συνεργασί

αν. Πρός τοuτο θά πρέπει νά aναφερθοuν καί τά σχετικά 

ι'iρθρα τής Συνθήκης τής Ρώμης, τών δποίων τήν ί:νταξιν 

εις τήν συνθήκην τής συνδέσεως θά ήτο διατεθειμένη νά 

δεχθή ή έλληνική Κυβέρνησις. Τό θέμα τοuτο ε1ναι ηδη 

ύπό μελέτην» 102 • 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, στο υπουργείο Συντονι

σμου, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμου καί Βιομη

χανίας, τών διοικητών τών Τραπεζών 'Ελλάδος καί 

'Εθνικής καί ύπηρεσιακών παραγόντων, στήν όποία 

έξετάζεται ή προώθηση τών μεγάλων βιομηχανικών 

εργων του πενταετους προγράμματος. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχεται aντι

προσωπείες έπαγγελματιών καί βιοτεχνών aπό πολ

λές περιοχές τής χώρας, καί ένημερώνεται γιά τά 

προβλήματα του κλάδου. 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τά μέλη τής ειδικής 

έπιτροπής γιά τήν ανάθεση τής έκπονήσεως των με-

λετών πού προβλέπονται aπό τό πενταετές προσωρι

νό πρόγραμμα. 'Ο πρωθυπουργός συνιστά νά έπιδεί

ξουν ιδιαίτερο ζήλο στήν έκτέλεση του εργου τους , 

ώστε δλες οί μελέτες τών βασικών εργων νά εχουν 

δλοκληρωθεί ώς τά τέλη Νοεμβρίου. 'Η έργασία αu

τή γίνεται κάτω aπό τήν έπίβλεψη είδικής ύπηρεσί

ας, τήν όποία συντονίζει δ ίδιος δ Κ. Καραμανλής. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο 'Έλληνας πρέσβης στήν ΟUάσιγκτων, Α. Λιά

της, ύποβάλλει στόν Κ. Καραμανλή έμπεριστατωμέ

νη εκθεση μέ θέμα τίς πιστώσεις του Προγράμματος 

'Εξωτερικής Βοήθειας τών ΗΠΑ πρός τίς ξένες χώ

ρες: 

«»Εχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμίν δτι αί ψηφισθείσαι 

τελικώς ύπό του Κογκρέσσου πιστώσεις διά τό Πρόγραμμα 

'Εξωτερικής Βοηθείας τοu τρέχοντος (aμερικανικοu) οι

κονομικοί! ετους 1959-60, ύπολείπονται άπροσδοκήτως 

πολύ τών προηγουμένως εγκριθέντων ύπό τής Γερουσίας 

καί τής Βουλής τών ' Αντιπροσώπων σχετικών ποσών. 

»»Εναντι συνολικοί! ποσοu δολλ. 3.909 έκατ., τό δποίον 
εζήτησεν δ πρόεδρος 'Αιζενχάουερ, αί ψηφισθείσαι πι

στώσεις άνέρχονται εις δολλ . 3.225,8 έκατ., τοuθ, δπερ 
αντιπροσωπεύει νέαν μείωσιν 9,6% εναντι του ποσοu τό 
δποίον είχεν εγκρίνει ή Γερουσία (δολλ. 3.543 έκατ.) καί 
τοu παραπλησίου ποσοu τής 'Ομοσπονδιακής Βουλής 

(δολλ . 3.542 έκατ.). Τό ποσοστόν μειώσεως γίνεται 8,2%, 
εάν ύπολογισθή μέ βάσιν τό ζητηθέν άρχικώς ύπό του προέ

δρου ποσόν . 

)) 'Η άτυχής αϋτη εξέλιξις ή το κατά τοuτο άπροσδόκη
τος, δτι πάντες, καί δή οί εν τ'fi Διοικήσει άρμόδιοι, άνέμε

νον οτι τό Πρόγραμμα θ' άπεκρυσταλλοuτο πέριξ τών 3,5 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, άποκλειομένων περαιτέρω 

μειώσεων (βλ. προηγούμενον εγγραφόν μου ύπ ' άριθ . 

2277 / 13.7.1959 πρός ύπουργεία 'Εξωτερικών, Συντονισμοί! 
καί Οίκονομικών). 

))Αί επενεχθείσαι πρόσθετοι περικοπαί σημαίνουν aρ

κετά ουσιώδη περιορισμόν των είς διάθεσιν τής άμερικα

νικής Κυβερνήσεως δημοσιονομικών μέσων διά τήν ενά

σκησιν τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας καί τήν συ

ναφή μετά συμμάχων, φίλων καί ουδετέρων συνεργασίαν. 

Σημαίνουν, εξ ι'iλλου , άντιξοότητα ου σμικράν δι' έκείνας 

ιδίq έκτων βοηθουμένων χωρών, αϊτινες, iliσπερ ή 'Ελλάς, 

βασίζονται κατά σημαντικόν μέρος εις τήν άμερικανικήν 

βοήθειαν τόσον διά τήν κάλυψιν τών στρατιωτικών των 

άναγκών δσον καί διά τήν οίκονομικήν αυτων άνάπτυξιν)). 

Στή συνέχεια, ό Α. Λιάτης αναφέρεται στούς πα

ράγοντες πού όδήγησαν στό αποτέλεσμα αuτό καί 

πού aφορουν τήν έσωτερική αμερικανική πολιτική, 

τήν οικονομική κατάσταση τής δυτικής ύπερδυνά

μεως, aλλά καί τή διεθνή πολιτική· καί συνεχίζει: 

«'ΕΚ τών άνωτέρω άντιλαμβάνεται κανείς δτι ό πνέων 

σήμερον εν ' Αμερικ'fi ι'iνεμος δέν είναι γενικώς πολύ ευμε

νής δι' δ,τι άφορα έξωτερικήν εν γένει βοήθεια ν. Καθ' δν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



164 ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΟΚ 

δέ λόγον ήμπορεί κανείς νά κάμη κάποιαν διάκρισιν μετα

ξύ τών διαφόρων ειδών βοηθείας, &κόμη όλιγώτερον ευμε

νείς εΙ ναι ή μάλλον τείνουν νά διαμορφωθοuν αί κρατοuσαι 

διαθέσεις εναντι πάντων πλήν τών υγιών οικονομικών καί 

εποικοδομητικών εις τό εξωτερικόν χορηγιών, δανείων καί 

επενδύσεων . Εiς τοuτο δέ συνέβαλαν ήδη καί συμβάλλουν, 

φυσικά, καί αί πρόσφατοι διεθνείς εξελίξεις μέ τήν έξ αυ

τών διανοιγομένην προοπτικήν υφέσεως του ψυχροί) πολέ

μου , αν μ ή αίσιοδόξων προσδοκιών εις τάς σχέσεις Δύσεως 

- 'Ανατολής. 

» ' Η ώς ανω διαπίστωσις δέν ό.φορa ό.ποκρυσταλλωμέ

νας ήδη νέας ό.μερικανικάς δοξασίας καί άπόψεις. 'Αφορά 

μίαν διαγραφομένην άπλώς γενικήν των πνευμάτων τάσιν 

καί κατεύθυνσιν. Δέν σημαίνει έπομένως, όφείλω νά τονί

σω, δτι διαφαίνεται σοβαρός τις κίνδυνος τερματισμοί) ή 

περικοπής τής στρατιωτικής βοηθείας εις προσεχές μέλ

λον. Τά προγράμματα ό.μοιβαίας στρατιωτικής συνεργασί

ας, καί δή τά μετά τών συμμάχων του ΝΑΤΟ, άποτελοuν 

σταθεράς άκόμη, πιστεύω, εκφάνσεις τής αμερικανικής 

έξωτερικής πολιτικής, ώς αϋτη προσδιορίζεται /;~Jtί τij βά

σει τών άναλλοιώτων θεμελιωδών δεδομένων τής διεθνοuς 

ζωής . 

»Δέν φαίνεται, ώσαύτως, σοβαρώς άπειλουμένη ή 

στρατιωτική βοήθεια οϋτε έκ τών έκ νέου άποκαλυφθέντων 

εις τό Καπιτόλιον σχετικών ό.στοχιών, σφαλμάτων, ώς καί 

μικροσκανδάλων ετι /;ν τij εκπονήσει καί εκτελέσει ώρι

σμένων στρατιωτικών προγραμμάτων, οϋτε έκ τής έντεuθεν 

ζωηρώς έκδηλωθείσης /;φέτος έφέσεως των πατέρων του 

εθνους πρός λεπτομερή καί αuστηρόν ελεγχον δλων τών 

δαπανών έξωτερικής βοηθείας, συμπεριλαμβανομένων καί 

τών καθαρώς στρατιωτικών. 

»Εις τήν άπαίτησιν ταύτην οί άρμόδιοι τής Διοικήσεως 

άντέταξαν ό.νενδότως καί σταθερώς τό άπόρρητον τών 

στρατιωτικών προγραμμάτων. Τοuτο δμως συνέτεινεν εις 

περαιτέρω υπογράμμισιν του διαχωρισμοί) μεταξύ στρατι

ωτικής καί οικονομικής βοηθείας, υπό φώς δέ ευμενέστε

ρον, ώς είναι πρόδηλον, υπέρ τής δευτέρας έν συγκρίσει 

πρός τήν πρώτην. 

))Καίτοι ή 'Επιτροπή Ντράπερ ό.πέφυγε ν' άπαντήση 

κατά τρόπον εuθύ καί σαφή εις τό τεθέν εις αυτήν υπό του 

προέδρου /:ρώτημα, περί του ποία ή σχετική άξία τών άμε

ρικανιακών προγραμμάτων στρατιωτικής καί οικονομικής 

βοηθείας καί που θά εδει νά τεθή μείζων εμφασις, καθ' 

δσον άφορά ιδιαιτέρως τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας οι

κονομικώς χώρας, τό γεγονός εΙ ναι δτι ή συνισταμένη τών 

αντιλήψεων καί ή γενική τάσις τών δπωσδήποτε άσχολου

μένων μέ τά θέματα ταuτα, εΙναι πρός αϋξουσαν εξαρσιν 

τής σπουδαιότητος τών οικονομικοκοινωνικών παραγόν

των καί σύμμετρον ένίσχυσιν τής οικονομικής καθαρώς 

βοηθείας. 

))Εiς τόν τοιοuτον προσανατολισμόν τών σκέψεων τών 

'Αμερικανών πολύ συνέβαλαν τελευταίως δύο τινά: Πρώ

τον, ή συνεχής υπό του πρόεδρου 'Αιζενχάουερ υπογράμ

μισις τής καιρίας σημασίας του προβλήματος τών υπανα

πτύκτων χωρών καί τής άντιστοίχου ευθύνης τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών, ώς καί δλων ανεξαιρέτως τών προηγμένων 

βιομηχανικών χωρών, δπως βοηθήσουν εις τήν ταχείαν 

πρόοδον καί τήν άνύψωσιν του βιοτικοί) επιπέδου τών λα

ών τών χωρών τούτων. Δεύτερον, ή έπί μάλλον καί μάλλον 

έδραιουμένη πεποίθησις, δτι αποκλειομένου ένός νέου 

παγκοσμίου πολέμου, λόγω τής εξοντωτικής ισχύος τών 

νέων πυρηνικών δπλων, δ άνταγωνισμός μεταξύ τών δύο 

άντιπάλων κόσμων προώρισται νά κριθή εις τό πεδίον τών 

ειρηνικών, τουτέστι των οικονομικών, πρωτίστως, επιτευ

γμάτων . 

)) 'Αλλ' αν ή αϋξουσα μεταξύ στρατιωτικής καί οικο
νομικής βοηθείας διαφοροποίησις δέν εμφανίζεται ώς δυ

ναμένη νά εχη αμεσον δυσμενή έicίδρασιν έπί τής πρός τήν 

χώραν μας παρεχομένης στρατιωτικής βοηθείας, /;ξ αυτής 

ήρχισεν ήδη θιγόμενον εν αλλον κεφάλαιον βοηθείας, εις 

τό δποίον τό ενδιαφέρον μας εξακολουθεί νά εlναι μέγα . 

Θίγεται έκ τής έν λόγφ διαφοροποιήσεως ή βοήθεια /:κεί

νη, fjτις ευρίσκεται είς τό μεταίχμιον μεταξύ στρατιωτικής 

καί οΙκονομικής, μετέχουσα του χαρακτήρος άμφοτέρων 

καί ενδιαφέρουσα τήν τε στρατιωτικήν ήμών αμυναν καί 

τήν έθνικήν ήμών οικονομίαν: ή καλουμένη βοήθεια άμυν

τικής υποστηρίξεως. 

)) 'Η έξασθένισις τής θέσεως τής ειδικής ταύτης βοη
θείας υπήρξεν, καθ' α δύναμαι νά κρίνω, τό καθαρόν άποτέ

λεσμα δλων τών μέχρι τοuδε περί τά θέματα εξωτερικής 

βοηθείας συζητήσεων τόσον εις τό Κογκρέσσον δσον καί 

έκτός αυτου . 

)) ' Η ό.σθενής πλευρά τής βοηθείας άμυντικής υποστη

ρίξεως εγκειται εις τό γεγονός δτι, ένώ γενεσιουργός αυτής 

αιτία εlναι δ όγκος των στρατιωτικών βαρών, απώτερος δέ 

άντικειμενικός αυτής σκοπός ή κάλυψις των τοιούτων δα

πανών, ώς αμεσος άντικειμενικός σκοπός παραμένει ή θε

ραπεία τών συναφών αδυναμιών τής έθνικής οικονομίας 

τής βοηθουμένης χώρας. Πλήν τούτου, δπερ καί σπουδαιό

τατον ένταuθα, ή δλη μορφή τής βοηθείας ταύτης, εΙναι 

οΙκονομική, ώς έπίσης οικονομική καί ή ής τυγχάνει αϋτη 

μεταχείρισις. 

))v Αν αί χώραι αί χρήζουσαι αμυντικής υποστηρίξεως 

ευρίσκοντο εις μειονεκτικήν ήδη θέσιν, τό εν προκειμένφ 

μειονέκτημα κινδυνεύει νά καταστή σοβαρώτερον, σοβα

ρώτατον ϊσως, εις τό αμεσον μέλλον. Ή στάθμισις του 

κινδύνου τούτου δένεΙ ναι ευχερής . ' Εξαρτάται έκ τής έξε

λίξεως τών ώς ανωτέρω νέων περί βοηθείας άντιλήψεων, 

εκ του ποίας έφαρμογής θά τύχουν αuται /;ν τij πράξει, εκ 

του εις τίνας, στρατιωτικούς ή πολιτικούς, θ' άνήκη δ 

κύριος λόγος, Ι: κ του έλέγχου τόν δποίον θ' άσκή τό Κογ

κρέσσον κ.λ.π. Πάντως, δτι δ κίνδυνος προβάλλει σαφής 

ήδη εις τόν δρίζοντα τής ΟUάσιγκτων, δέν χωρεί αμφιβο

λία. 

)) 'Εν όψει τούτου, πώς θά ήδύνατο ν' άντιδράση ή 
'Ελλάς; Πώς θά ί\δει ν' άντιμετωπίσωμεν άπό τοuδε τάς 

διαφαινομένας μεγαλυτέρας εις τό μέλλον δυσκολίας άπα

λήψεως προσθέτου βοηθείας άμυντικής υποστηρίξεως; 

)>Δέν άνήκει ειςέμέ ν' άπαντήσω εις τ' ανωτέρω έρωτή

ματα, διότι τό πρόβλημα εΙναι πρόβλημα κυβερνητικοί) 

έπιπέδου καί κυβερνητικής καθαρώς ευθύνης. Τό κατ' έμέ, 

ό.ρκοuμαι νά επισημάνω τόν κίνδυνον, πρός δέ νά έπισύρω 

κατωτέρω τήν προσοχήν τής σεβαστής Κυβερνήσεως έπί 

ώρισμένων ουσιωδών πτυχών των ένταuθα αντιλήψεων, διά 

τήν άνάλογον προσαρμογήν καί διευκόλυνσιν του εργου 

τών άρμοδίων. 

)) 'Η 'Ελλάς εχει καί θά έξακολουθήση εχουσα άπόλυ

τον άνάγκην προσθέτου βοηθείας άμυντικής υποστηρίξε-
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ως. 'Η σημερινή στάθμη αναπτύξεως τής εθνικής ήμών 

οικονομίας δέν μας επιτρέπει αυτοδύναμον πολιτικήν 

στρατιωτικής <iμύνης. Τοuτο άποτελεί γεγονός <iδιαμφι

σβήτητον, τό όποίον καί γνωρίζουν καλώς οί 'Αμερικανοί. 

"Α ν δμως <iδυνατοuμεν πράγματι σήμερον ν' <iναλάβωμεν 

αυτοδύναμον στρατιωτικήν άμυναν, ημποροuμεν καί όφεί

λομεν, νομίζω, νά διαδηλώσωμεν εμπράκτως δτι εις τοuτο 

πάντως άποβλέπομεν, κάμνοντες μίαν άρχήν εστω, μίαν 

καλήν aρχήν πρός αυτοδύναμον στρατιωτικόν πρόγραμμα. 

»Εiς τοuτο θά ηδύνατο ν' αντιταχθή ευθύς αμέσως δτι ή 

άρχή ύπάρχει, δτι έγένετο ήδη καί δτι πρός τήν όδόν του 

αυτοδυνάμου βαίνομεν. Πρός αυτήν όδηγοuν τφ δντι αί 

σύντονοι προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως δπως επιταχυνθή 

κατά τό δυνατόν ή οικονομική ανάπτυξις τής χώρας . 

>Ποuτο, ύπό μίαν γενικωτέραν &ννοιαν, είναι άκριβές, 

όφείλω δέ νά τονίσω δτι ενταuθα εκτιμάται δεόντως ή προ

σπάθεια τής Κυβερνήσεως διά τήν οικονομική ν <iνοδον τής 

' Ελλάδος, καί δή έν τφ πλαισίφ μιάς όρθοδόξου οικονομι

κής καί δημοσιονομικής πολιτικής . Δέν συνιστά δμως τό 

}:λληνικόν οικονομικόν πρόγραμμα συγκεκριμένην καίει

δικήν ενταuθα άρχήν αυτοδυνάμου στρατιωτικής <iμύνης. 

»Πρός τοuτο χρειάζεται ιδιαιτέρα, &μμονος προσπάθεια 

προσαρμογής τών άμυντικών μας βαρών πρός τήν Ι:λληνι

κήν πραγματικότητα καί τάς Ι:λληνικάς δυνατότητας . Τοι

αύτη προσπάθεια από ήμάς έξαρτάται καί εiς ήμάς άνήκει 

ν' <iναλάβωμεν. Έξ αμερικανικής δέ πλευράς, ου μόνον 

ουδεμίαν θά &χωμεν σοβαράν άντίρρησιν, αλλ, άντιθέτως 

εκτίμησιν θά εϋρωμεν καί έπιδοκιμασίαν , παρ' οίονδήποτε 

παράπονον, τό όποίον δυνατόν νά διατυπωθή εκ μέρους 

στρατιωτικών κύκλων, καί δή του Συμμαχικοί) Στρατηγεί

ου του ΝΑΤΟ. 

»Αί aνωτέρω κρίσεις καί προβλέψεις πιθανόν νά φα

νουν εκ πρώτης δψεως περίεργοι καί παρακεκινδυνευμέ

ναι. Προβάλλει δέ ευκόλως ή aντίρρησις δτι εύρίσκονται 

εiς άντίθεσιν πρός δσα <iκούομεν συνήθως άπό τούς άρμο

διωτέρους τών φίλων καί συμμάχων μας 'Αμερικανών, 

στρατιωτικών καί πολιτικών. 

>>Τοιαύτη aντίθεσις ύφίσταται πράγματι. Πρόκειται 

δμως περί αντιθέσεως κατ' επίφασιν μόνον, έπί τij βάσει 

τών δσων <iκούομεν μόνον aπό τούς άρμοδίους 'Αμερικα

νούς, ουχί δέ καί έκείνων επί τών όποίων ούτοι άποφεύγουν 

κατά κανόνα νά έκφράζουν γνώμην, διότι ταuτα θεωροuν 

ώς άνήκοντα εiς τή ίδικήν μας aποκλειστικώς άρμοδιότη

τα καί ευθύνην. 

>>'Από τούς στρατιωτικούς δέν ημποροuμεν, ώς εικός, 

ν' aναμένωμεν ή επαίνους δι, δσας στρατιωτικάς ευθύνας 

aναλαμβάνομεν, επαίνους <iναλόγους πρός τό ϋψος τών 

βαρών, τά όποία δεχόμεθα νά επωμισθώμεν . Σχόλιον δτι τά 

βάρη ταuτα είναι ύπερβολικά δι' ήμaς, δέν είναι νοητόν νά 

προέλθη aπό 'Αμερικανούς στρατιωτικούς, εφ' δσον ουδ' 

εiς τήν χώραν των aνήκει εις αυτούς ν' αποφαίνωνται έν 

προκειμένφ. Κατά τήν συζήτησιν τών προϋπολογισμών 

τών πολεμικών ύπουργείων, οί 'Αμερικανοί επιτελείς ήλ

θον εiς δημοσίαν aντίθεσιν πρός τόν πρόεδρον καί τούς 

προϊσταμένους των πολιτικούς ύπουργούς, ζητοuντες με

γαλυτέρας εκαστος διά τό δπλον του πιστώσεις τών ύπό 

τής Κυβερνήσεως προτεινομένων. Δέν πρέπει, άλλωστε, νά 

παραβλέπωμεν τόν aνθρώπινον παράγοντα, καθ, δ ν δ σον 

μεγαλύτερα τά στρατιωτικά μας βάρη, τόσον μείζων καί ή 

έξ 'Αμερικής εξάρτησις ήμών καί άναλόγως ευκολωτέρα 

διά τούς 'Αμερικανούς στρατιωτικούς ή μεθ' ήμών, βάσει 

τών ίδικών των δρων, συνεργασία. 

>>Τό περίεργον δμως είναι δτι ουδ' aπό πολιτικούς προ

έρχεται καμμία παραφωνία. 'Επαίνους άκούομεν πολλούς, 

κρίσεις δμως aντιθέτους δχι. Τοuτο είναι άληθές άλλ' 

ήμείς δέον νά σταθμίσωμεν τί σημαίνουν οί &παινοι καί τί 

ή άποχή άπό aντιρρήσεις. Οί &παινοι είναι δίκαιοι καί 

είλικρινείς, όφειλόμενοι δέ εiς τήν χώραν μας, εφ' δσον 

άναλαμβάνομεν τήν f\ν άποδεχόμεθα μείζονα στρατιωτι

κήν προσπάθειαν. 'Η &λλειψις δμως aντιθέτων τυχόν κρί

σεων δέν σημαίνει οϋτε συναίνεσιν οϋτε έπιδοκιμασίαν. 

Σημαίνει άπλώς δτι οί 'Αμερικανοί θεωροuν τό θέμα ώς 

θέμα iδικής μας καί μόνον ίδικής μας άρμοδιότητος καί 

ευθύνης. 

»('Εν τij ώς άνω άπλοποιημέν1J αναπτύξει τών σκέψεών 

μου παραβλέπω ώρισμένας <iμερικανικάς άντιρρήσεις, 

στρατιωτικών iδί~, ώς πρός &νια κεφάλαια του στρατιωτι

κοί) ήμών προγράμματος. των άντιρρήσεων τούτων &χω 

γνώσιν, άλλά δέν τάς λαμβάνω ενταuθα ύπ' δψιν, διότι 

πρόκειται περί εiδικών άντιρρήσεων έπί ειδικών θεμάτων, 

ουχί δέ περί γενικής εκτιμήσεως τής δλης Ι:λληνικής 

στρατιωτικής προσπαθείας, επί τij βάσει πάντων τών δεδο

μένων καί δυνατοτήτων τής χώρας) . 

»Οί 'Αμερικανοί aποφεύγουν πράγματι, όρθώς ποιοuν

τες, νά έπεμβαίνουν πέραν του δέοντος εiς τά τών φίλων 

καί συμμάχων των. Τόσον δ' επιμελώς <iκολουθοuν τήν 

γραμμήν αυτήν τής άποχής, ωστε είναι αυτόχρημα προ

βληματικόν νά κατορθώση νά εκμαιεύση τίς τάς αντιλή

ψεις των. Μέ δυσκολίαν ημπορεί νά μαντεύση τό πολύ 

κανείς τί φρονοuν, τοuτο δέ περισσότερον έξ δσων άποσι

ωποϋν παρά εξ δσων λέγουν. 

»Κατά μίαν παλαιάν ήδη άκρως φιλικήν συνομιλίαν 

μου μέ άρμόδιον 'Αμερικανόν περί τής στρατιωτικής . όρ

γανώσεως του 'Ισραήλ, ημπόρεσα ν ' άσκήσω τοιαύτην 

μαντική ν, καί όφείλω νά όμολογήσω δτι τά περί 'Ελλάδος 

άνάλογα συμπεράσματά μου εδείκνυον τήν ϋπαρξιν ουκ 

όλίγων, ουχί δευτερευούσης δέ σημασίας, άμερικανικών 

έπιφυλάξεων. 

»Συνοψίζων τάς σκέψεις μου, έπιθυμώ νά τονίσω τά 

Ι:ξής: Πρώτον, δτι κατά πάσαν εϋλογον πρόβλεψιν, θά 
&χωμεν ν, άντιμετωπίσωμεν εις τό μέλλον αυξούσας 

-κατ' άλλους εγκύρους παρατηρητάς, σοβαρωτάτας-δυ

σκολίας διά τήν επίτευξιν προσθέτου βοηθείας άμυντικής 

ύποστηρίξεως. Δεύτερον, δτι εις ήμaς άνήκει νά προετοι

μασθώμεν διά τήν καλυτέραν δυνατήν aντιμετώπισιν τών 

έν προκειμένφ δυσκολιών. Τρίτον, δτι τό καλύτερον πού 

ημποροuμεν καί όφείλομεν, νομίζω, νά πράξωμεν, είναι νά 

έγκαινιάσωμεν μίαν άρχήν προοδευτικώς αυτοδυνάμου 

πολιτικής στρατιωτικής άμύνης. 

>>'Ως άρχή αυτοδυνάμου άμύνης νοείται, έν γενικαίς 

γραμμαίς, μία σταθερά προσπάθεια πρός τόν σκοπόν δπως 

τά στρατιωτικά μας βάρη περιέλθουν εις ευλογωτέραν 

άναλογίαν τόσον πρός τό σύνολον τών δημοσίων δαπανών 

δσον καί πρός τό έθνικόν μας εισόδημα. 'Αντιστοίχως, αί 

άνάγκαι ήμών δι' άμερικανικήν άμυντικήν ύποστήριξιν θά 

βαίνουν μειούμεναι. Τό έγχείρημα δέν είναι δύσκολον, δε

δομένης τής συνεχοuς άνόδου τής έθνικής μας οικονομίας . 

Οίαδήποτε δέ έπίσπευσις τοu οϋτω τιθεμένου άντικειμενι-
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κου σκοπου, καί διά προσθέτων μέτρων εν τ(j όργανώσει 

των στρατιωτικών ήμών πραγμάτων, πρός δφελος καί του 

συνόλου του εθνους καί τής στρατιωτικής ήμών προπαρα

σκευής καί τών σχέσεων ήμών μετά των 'Ηνωμένων Πολι

τειών άσφαλώς θ' άποβή» 103 • 

'Η σημασία, πράγματι, πού άπέδιδε ή έλληνική 

Κυβέρνηση στήν άπρόσκοπτη ροή τής άμερικανικής 

βοήθειας, καί ίδίως τής στρατιωτικής, στήν 'Ελλά

δα, άπέρρε άπό τό γεγονός δτι ή οίκονομία τής χώ

ρας άδυνατοϋσε νά καλύψει, μέ άποκλειστικά δικά 

της μέσα, τίς άνάγκες τ&ν έλληνικ&ν ενόπλων δυνά

μεων. Οί άνάγκες αότές, δμως, γίνονταν άκόμη πιό 

εκτεταμένες καί πιεστικές, ενόψει τής εκτεθειμένης 

στρατηγικής θέσεως τής χώρας καί τής μεγάλης ίσχύ

ος τ&ν βουλ γαρικ&ν ένόπλων δυνάμεων. 'Η έλληνι

κή Κυβέρνηση θεωροϋσε δτι, εάν ή οίκονομία τής 

χώρας άναλάμβανε, μόνη της, τό σύνολο τ&ν άμυν

τικ&ν δαπανών, μοιραία θά επρεπε νά εγκαταλειφθεί 

ό στόχος τής νομισματικής σταθερότητας 104, μία 

δηλαδή άπό τίς κύριες προτεραιότητες τής οίκονο

μικής πολιτικής l:ής Κυβερνήσεως καί τό σημαντι
κότερο προαπαιτούμενο γιά τή συμμετοχή τής 'Ελ

λάδος στή διαδικασία τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως . 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, στό ύπουργείο Συντονι

σμοϋ, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοϋ καί Βιομη

χανίας, καθώς καί ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, στήν 

όποία συζητείται τό θέμα τής είσαγωγής κεφαλαίων 

άπό τό εξωτερικό γιά τή δημιουργία επιχειρήσεων 

στήν 'Ελλάδα. 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, Βενέδικτος, συ

νοδευόμενος άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας, 

'Επιφάνεια, τόν εξαρχο τοϋ Παναγίου Τάφου, 'Α να

τόλιο, καί άλλους άνωτέρους κληρικούς, επισκέπτε

ται τόν Κ. Καραμανλή στό Πολιτικό Γραφείο. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, συγκα

λείται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συν

τονισμοϋ, Γεωργίας καί Βιομηχανίας, τ&ν ύφυπουρ

γ&ν Γεωργίας, 'Εμπορίου καί Συγκοινωνιών, γιά τήν 

άνάπτυξη τής καλλιέργειας καί τήν άξιοποίηση τής 

παραγωγής των όπωροκηπευτικ&ν. 

Στήν κυβερνητική άνακοίνωση πού εκδόθηκε με

τά τή σύσκεψη, ύπογραμμίστηκε ή αϋξηση τ&ν εξα

γωγών άπό 27.000 τόνους (3.500.000 δολλαρίων) τό 
1955, σέ 87.700 τόνους (άξίας 11.700.000 δολλαρίων) 
τό 1958, μέ πρόβλεψη νά άνέλθουν σέ 300.000 τόνους 

(40.000.000 δολλαρίων) στή διάρκεια τής πενταετίας . 

'Αποφασίστηκε, άκόμη, ό εφοδιασμός τής χώρας μέ 

τά άπαραίτητα τεχνικά μέσα γιά τή διαλογή, διατή

ρηση, συσκευασία, τυποποίηση καί μεταφορά τ&ν 

προϊόντων στό έξωτερικό, βάσει τεκμηριωμένου 

προγράμματος τριμελοϋς επιτροπής άπό ξένους εtδι
κούς. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ή προμήθεια δύο 

ψυγείων στή Νάουσα καί τή Σκύδρα, χωρητικότητας 

30.000 κ.μ., ή κατασκευή ψυγείου, χωρητικότητας 

16.000 κ.μ. στή Λαχαναγορά 'Αθηνών καί ή προμή
θεια 300 βαγονιών-ψυγείων (άξίας 80.000.000 δρα
χμών) . 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Σέ άπάντηση δημοσιευμάτων περί διαπραγματεύ

σεων γιά τήν άγορά είδικοϋ άεροπλάνου γιά τά ταξί

δια τοϋ βασιλέως, τό ύπουργείο Προεδρίας άνακοι

νώνει δτι τά ταξίδια του άρχηγοu του Κράτους καί 

του πρωθυπουργοί> όφείλουν νά άποτελοuν τό άντι

κείμενο είδικής μέριμνας γιά λόγους άσφάλειας καί 

κύρους, καί δτι οί άρχηγοί δλων τ&ν Κρατών διαθέ

τουν δικά τους μέσα γιά τή διακίνηση στό εσωτερικό 

καί τό εξωτερικό. 'Ανεξάρτητα δμως άπό τό γεγονός 

αότό, δέν εχει δοθεί έντολή παρά μόνο γιά τή διερεύ

νηση του θέματος άπό τήν άποψη του κόστους καί 

τής καταλληλότητας ένός είδικοu άεροσκάφους, χω

ρίς νά συναφθεί όποιαδήποτε συμφωνία. 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, στό ύπουργείο 'Εργασίας, 

ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί> καί μέ τή συμ

μετοχή των ύπουργ&ν Συντονισμοί>, 'Εργασίας, 'Ε

σωτερικών καί Δημοσίων 'Έργων. 'Αποφασίζεται ή 

διάθεση 100.000.000 δραχμών, άπό τά κεφάλαια του 
'Οργανισμοί> 'Απασχολήσεως καί 'Ασφαλίσεως 

'Ανεργίας, γιά κοινωφελή εργα. 

Σέ κυβερνητική άνακοίνωση πού έκδόθηκε μετά 

τή λήξη τής συσκέψεως, τονίστηκε δτι τό Κράτος 

εκανε «πaν τό δυνατόν διά νά περιορίση τήν άνεργί

αν καί νά βοηθήση τούς άνέργους δι' επιδομάτων 

καί δωρεάν περιθάλψεως», άλλά καί ύπογραμμίστηκε 

δτι «ή εξάλειψις τής άνεργίας είναι συνδεδεμένη 

πρός τήν πραγματοποίησιν του πενταετοuς προ

γράμματος καί είδικ&ς του βιομηχανικοί> τοιούτου». 

Καί ή άνακοίνωση, άφοu εντόπισε τήν μικρή αϋξηση 

τ&ν άνέργων στή διεθνή ναυτιλιακή κρίση καί τή 

μείωση του αόξητικοu ρυθμοί> τής κλωστοϋφαντουρ

γικής παραγωγής, κατέληγε: 

«'Η Κυβέρνησις, μέχρις δτου πραγματοποιηθή τό πεν

ταετές πρόγραμμα καί ε{ς τά πλαίσια τής άσκουμένης κοι

νωνικής πολιτικής, άπεφάσισεν δπως προχωρήσει είς τήν 

λήψιν δραστικών μέτρων τά όποία θά δημιουργήσουν ευ

καιρίας πρός παροχήν εργασίας πέραν των ύπό του πεντα-
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ετοϋς προγράμματος προβλεπομένων, εiδικrος εiς τάς περι

οχάς έκείνας δπου ή άνεργία παρουσιάζεται έντονωτέρα 

iδίως κατά τήν χειμερινήν περίοδον». 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

·Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει γιά άνάπαυση στά 

Καμένα Βούρλα, δπου . καί παραμένει rος τίς 11 
'Οκτωβρίου. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε 

τή επίσκεψη του βουλευτή Φθιώτιδος, Στ. Μακροπού

λου καί του προέδρου τής Βουλής, Κ. Ροδοπούλου . 

Διέψευσε, επίσης, τίς πληροφορίες περί δήθεν εκ πε

ριτροπής προσκλήσεως τών βουλευτών τής ΕΡΕ, ενό

ψει επικειμένου άνασχηματισμου. 

4-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Σύμφωνα μέ πληροφορίες του άντιπολιτευόμενου 

τύπου, εχουν δημιουργηθεί δυσχέρειες στίς σχέσεις 

Κυβερνήσεως-Αύλής, μέ άφορμή τό θέμα τής προι

κοδοτήσεως τής πριγκίπισσας Σοφίας. 

Σχετικά, κυβερνητική πηγή σημείωσε δτι, εφό

σον δέν εχει άναγγελθεί άκόμη δ γάμος τής πριγκί

πισσας, τέτοιο ζήτημα δέν εχει άκόμη άνακύψει· δταν 

δμως τεθεί, θά άντιμετωπιστεί σύμφωνα μέ τά κρα

τουντα εθιμα, μέ ψήφιση δηλαδή σχετικου νόμου 

άπό τή Βουλή. 'Επίσημη κυβερνητική άνακοίνωση, 

στίς 6 'Οκτωβρίου, διευκρίνησε δτι «εξ άφορμής 
άνευθύνων δημοσιευμάτων περί προικοδοτήσεως τής 

βασιλόπαιδος Σοφίας άνακοινουται δτι τοιουτον ζή

τημα οϋτε ήγέρθη, οϋτε συνεζητήθη, οϋτε κάν εθίγη 

εξ οίασδήποτε πλευρaς». 

'Ωστόσο, στίς 9 'Οκτωβρίου, ό βουλευτής τής 
ΕΔΑ, Η. Μπρεδήμας, επανήλθε στό θέμα τής προι

κοδοτήσεως, μέ δηλώσεις του καί μέ επιστολή πού 

άπηύθυνε πρός τούς άρχηγούς τών κομμάτων. Κατά 

τούς ίσχυρισμούς του βουλευτή τής ΕΔΑ, άνώτατος 

δημόσιος ύπάλληλος καί ενας μή κατονομαζόμενος 

ύπουργός είχαν εκμυστηρευθεί δτι ή γενική διεύθυν

ση του Δημοσίου Λογιστικου είχε πρό διμήνου κα

ταρτίσει σχέδιο Ν.Δ., τό όποίο προέβλεπε τό ϋψος 

τής προίκας νά άνέρχεται άρχικά σέ 30 έκατ. δρχ. 
καί κατόπιν νά μειώνεται κατά τό ήμισυ. 'Η φημο

λογία αύτή δέν ήταν, προφανώς, άσχετη καί μέ τήν 

προσπάθεια νά πληγεί ή Κυβέρνηση, ή όποία θά δώ

σει τέρμα στίς σχετικές συζητήσεις μέ νέα άνακοί

νωσή της, στίς 20 'Οκτωβρίου, δπου διέψευδε καί 
πάλι τήν πληροφορία δτι εχει έγερθεί θέμα προικο

δοτήσεως τής πριγκίπισσας καί κατήγγειλε τήν 

προσχεδιασμένη προσπάθεια νά δημιουργηθεί παρό

μοιο ζήτημα. 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Τουρκος πρωθυπουργός, Α. Μεντερές, κατά 

τή διέλευσή του άπό τό άεροδρόμιο του 'Ελληνικου, 

μέ κατεύθυνση τίς ΗΠΑ, συνομιλεί μέ τόν άντιπρόε

δρο, Π. Κανελλόπουλο, καί τόν ύπουργό 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ. 

Στό περιεχόμενο τών συνομιλιών άναφέρεται ό Ε. 

'Αβέρωφ, σέ τηλεγράφημα πρός τήν πρεσβεία 'Αγ

κύρας: 

«'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός κατά τήν έν τφ άεροδρο

μίφ χθεσινήν συνομιλίαν μας άπεδέχθη δπως ή ένταϋθα 

έπίσκεψίς του λάβη χώραν μεταξύ τής 16ης καί 18ης Νο

εμβρίου ε.ε. επιφυλαχθείς μaς άνακοινώση άκριβή ήμέραν 

άφίξεως. 

»Συνεφώνησεν έπίσης δπως χωρήσωμεν άπό τοϋδε εiς 

τήν εφαρμογήν των μέτρων ιiτινα περιλαμβάνονται εiς τήν 

WΕκθεσιν των Δύο καί έκδοθή σχετικόν άνακοινωθέν, έδή

λωσεν δέ δτι θά άποστείλη σχετικάς δδηγίας εiς 'Άγκυ

ραν. Παρακαλοϋμεν δθεν ύμaς δπως φέρητε τοϋτο εiς γνώ

σιν τοϋ κ. Κουνεράλπ, έπαφιέμεθα δέ εiς τήν κρίσιν σας 

διά τόν χειρισμόν τοϋ θέματος τοϋ έκδοθησομένου άνα

κοινωθέντος, έάν δηλαδή τοϋτο θά εΙναι γενικωτάτου καί 

άορίστου περιεχομένου ή έάν θά περιλάβη τά θέματα ιiτινα 

άπαριθμοϋνται εiς τό άποσταλέν ύμίν σχέδιον. 

»'Ως γνωρίζετε, κατ' άρχήν ήμείς θεωροϋμεν εύκταίον 

νά γίνη μνεία ώρισμένων έκτων μέτρων αύτrον, ιiτινα -ώς 

ή άρσις των άπελάσεων καί άλλων ύπέρ των 'Ελλήνων 

Κωνσταντινουπόλεως μέτρα- θά συμβάλουν καί εiς τήν 

δημιουργίαν καταλλήλου ένταϋθα άτμοσφαίρας διά τήν 

έπίσκεψιν. 'Εάν δμως έπιδιώξουν οί Τοϋρκοι ~ νά παρά

σχουν διά τοϋ ανακοινωθέντος είκόνα των αποφάσεων, μή 

άνταποκρινομένην εiς τά πράγματα ή έρμηνεύουσαν αύτάς 

κατά τάς ό,πόψεις των, τότε πρός άποφυγήν προστριβών, 

θά /;δεχόμεθα άνακοινωθέν άορίστου περιεχομένου, άγ

γέλλοντος τήν εναρξιν έφαρμογής μέτρων πρός έπίλυσιν 

των μεταξύ των δύο χωρών έκκρεμοτήτων» 105 • 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Ε. 'Αβέρωφ άπέστειλε τηλεγρά

φημα καί πρός τήν έλληνική πρεσβεία στό Λονδίνο, 

δπου έπισημαίνονταν τά άκόλουθα: 

«Κατά τήν συνομιλίαν ήμrον μετά τοϋ Τούρκου πρωθυ

πουργοϋ, ανεφέρθη μεν καί εtς τό θέμα των βάσεων καί των 

στρατιωτικών εύκολιrον καί τοποθεσιών, ιiς οί Βρετανοί 

έπιθυμοϋν νά διατηρήσουν έν Κύπρφ. Είπομεν εiς τόν κ. 

Μεντερές δτι ούδόλως έπιθυμοϋμεν νά ύπαναχωρήσωμεν 

των εν Λονδίνφ συμφωνηθέντων ή νά ύποστηρίξωμεν από

ψεις δυναμένας νά μειώσουν τήν άξίαν καί άποδοτικότητα 

των βρετανικών βάσεών των. 'Ωρισμένα δμως έκ των βρε

τανικών αιτημάτων φαίνονται ήμίν ώς σαφώς ύπερβαίνον

τα τό πνεϋμα των συμφωνιών τοϋ Λονδίνου. 

»'Ο κ. Μεντερές ήκουσε λίαν προσεκτικrος τάς άπόψεις 

μας, εiπών δτι οί w Αγγλοι δέον νά διατηρήσουν έν Κύπρφ 

μόνο δ, τι τούς εΙναι πράγματι άπαραίτητον, καθ' δσον δέν 

εΙ ναι σκόπιμον νά παρασχεθή ή έντύπωσις δτι ή Κύπρος 

δέν άποκτa διά των Συμφωνιών τήν πλήρη άνεξαρτησίαν 

της. Συνεφώνησεν έπί τής άνάγκης δπως αί παρά τij 'Επι

τροπij Λονδίνου ήμέτεραι άντιπροσωπείαι συνεργασθοϋν 

στενώς. 

»Καί έκ τής συνομιλίας ταύτης καί iδί~ έκ διαφόρωv 
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ένδείξεων παραμένομεν έν τούτοις μέ τήν έντύπωσιν δτι 

τήν κοινήν ταύτην στάσιν έπιθυμοuν νά έκδηλώσουν μό

νον άφοu τακτοποιηθοuν αί έλληνοτουρκικαί διαφοραί άν

τιλήψεων ώς πρός τό Σύνταγμα» 106 • 

τέλος, ό 'Έλληνας ύπουργός 'Εξωτερικών, μέ 

τηλεγράφημά του προς τό γενικό προξενείο Λευκω

σίας, παραθέτει τά άκόλουθα σημεία τής συνομιλίας 

του μέ τόν Α. Μεντερές, γιά τά θέματα πού δημιουρ

γοuν άδιέξοδα στίς έργασίες τής Συνταγματικής 

'Επιτροπής Κύπρου : 

«Τεκμήριον άρμοδιότητος διά τό κατάλοιπον τής έκτε

λεστικής έξουσίας: ΌΤοuρκος πρωθυπουργός καί ό πα

ριστάμενος εiς τήν συνομιλίαν γενικός γραμματεύς του 

τουρκικοί) ύπουργείου 'Εξωτερικων κ. 'Εσεμπέλ, ύπεστή

ριξαν τήν άποψιν δτι τό τεκμήριον άρμοδιότητος δέον νά 

θεσπισθή ύπέρ του Ύπουργικοu Συμβουλίου. 'Ανεπτύξα

μεν Ciπαντα γνωστά ύμίν έπιχειρήματα, ύπογραμμίσαντες 

τήν άνάγκην δπως ένισχυθή ή έν ττϊ Πολιτεί~ θέσις του 

προέδρου τής Δημοκρατίας διά τής ύπέρ αύτου άναγνωρί

σεως του τεκμηρίου άρμοδιότητος . 'Ανεφέραμεν καί τήν 

λύσιν τήν προταθείσαν ύπό του κ. Ζορλοu, δι' ής έθεσπί

ζετο τό droit de regard ύπό του άντιπροέδρου . Οί Τοuρκοι 

έπίσημοι ένέμεινον εiς τάς άπόψεις των. 

»'Εκχώρησις έξουσιων του Ύ πουργικοu Συμβουλίου 

καί έξουσιοδότησις πρός τόν πρόεδρον: Έδηλώσαμεν εiς 

τόν πρωθυπουργόν τής Τουρκίας δτι δεχόμεθα δπως όρι

σθή δτι τό 'γ πουργικόν Συμβούλιον θά δύναται νά παρέχη 

τοιαύτην έξουσιοδότησιν καί εiς τόν άντιπρόεδρον. Δεχό

μεθα έπίσης δπως ή έξουσιοδότησις iσχύση διά περιωρι

σμένον χρονικόν διάστημα, δηλ . εξ μηνων . Δέν δυνάμεθα 

δμως νά άποδεχθωμεν τήν θέσπισιν νeto του άντιπροέδρου 

εναντι αύτής ταύτης τής άποφάσεως έξουσιοδοτήσεως. 

Προετείναμεν δπως εiς έκάστην Πράξιν ijν θά έκδίδη ό 

πρόεδρος ένεργων κατ' έξουσιοδότησιν, άναφέρεται ύπο

χρεωτικως ή άπόφασις του 'γ πουργικοu Συμβουλίου περί 

έξουσιοδοτήσεως οϋτως ώστε νά ε{ναι εύχερής ό ελεγχος 

τής έντός των πλαισίων αύτής ένεργείας του προέδρου. 

'Από τουρκικής πλευράς έξεδηλώθη έμμονή εiς τήν άνάγ

κην θεσπίσεως του έν προκειμένφ νeto του άντιπροέδρου , 

άνεφέρθη δέ ή έν προκειμένφ άνησυχία των Τουρκοκυ

πρίων διά μονομερείς ένεργείας καί άποφάσεις του προέ

δρου, iδίως έπί θεμάτων άγροτικής φύσεως. 

»Γενικως κατέστη ύμίν εκδηλον δτι οί Τοuρκοι κατέ

στησαν καχύποπτοι διότι δέν δύνανται νά άντιληφθοuν 

τούς λόγους δι' οίις -μολονότι διαθέτει ή έλληνοκυπρια

κή πλευρά τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν έν τφ Ύπουργικφ 

Συμβουλίφ- έν τούτοις έπιμένομεν δπως μετατοπίσωμεν 

τό βάρος έξ αύτου πρός τόν πρόεδρον. Δέν πιστεύουν δτι 

τοuτο γίνεται πρός ένίσχυσιν καί μόνον τής θέσεως του 

προέδρου καί έκδηλώνουν ύποψίας διά τήν προσπάθειαν 

δπως συγκεντρωθοuν έξουσίαι εiς τάς χείρας ένός καί μό

νου προσώπου, δηλ. του προέδρου . ' Η iδέα δτι σοβαρά 
θέματα δέν θά ρυθμίζωνται ύπό συλλογικοί) όργάνου, δηλ. 

του 'γ πουργικοu Συμβουλίου, άλλ' ύπό ένός προσώπου, 

τούς ε{ ναι άκατανόητος καί θεωρείται έπικίνδυνος δι' αύ

τούς, iδί~ δταν σκέπτονται δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος δέν θά 

ε{ναι πάντοτε πρόεδρος τής νεαρίiς Δημοκρατίας. 

»' Αναφερόμενοι εiς τή διατύπωσιν τής συμφωνίας τής 
Ζυρίχης, καθ ' ijν "le pouνoir executif sera assure par le 
President et le Vice-President", ε{πον κατ' έπανάλειψιν δτι 
έάν έδεχόμ~βα δπως ή φράσις αϋτη έπαναληφθή έν τφ Συν

τάγματι, τότε θά διηυκολύνετο πολύ ή λύσις των άλλων 

ζητημάτων. Εtς τοuτο άπηντήσαμεν δτι άρχικως δέν εϊχο

μεν άντίρρησιν περί τούτου έφ' δσον πρόκειται περί δια

τυπώσεως τής Ζυρίχης, άλλ' δτι οί ϊδιοι οί Τοuρκοι διά 

τής έρμηνείας τής λέξεως " et" ώς σημαινούσης "jointly" 
κατέστησαν τήν φράσιν ταύτην άπαράδεκτον δι' ήμίiς . Εtς 

τοuτο άντετάχθη ήμίν δτι ή τουρκική Κυβέρνησις παρεδέ

χθη έν τφ μεταξύ δτι δ άντιπρόεδρος δέν ε{ναι ϊσος πρός 

τόν πρόεδρον καί δτι άπέκλεισαν οί ϊδιοι τήν χρησιμοποί

ησιν του "jointly",. 
»Εiς τόν κ . Μεντερές έδηλώσαμεν δτι τά άνωτέρω προ

καλοuν ήμίν ζωηράν άνησυχίαν δσον άφορα εiς τόν γορ

γόν τερματισμόν του ση μειωθέντος άδιεξόδου, δπερ εϊμεθα 

πλέον ύποχρωμένοι νά θεωρήσωμεν σοβαρόν. 

»Μετά τήν άναχώρησιν του κ . πρωθυπουργοί), ό πρέ

σβυς τής Τουρκίας έπληροφόρησεν ήμίiς δτι δ κ . Μεντερές 

ε{πεν αύτφ δτι θά τφ άποστείλη νέας όδηγίας εύθύς μετά 

τήν άφιξίν του έν Ούασιγκτωνι . Γενικως, δ κ. Βεργκ!ν ηθέ

λησε νά διασκεδάση τήν δημιουργηθείσαν παρ ' ήμίν 

άπαισιόδοξον έντύπωσιν. Εϊπομεν αύτφ δτι διά τό θέμα τής 

έξουσιοδοτήσεως, θά ήδυνάμεθα, έάν αί άντιρρήσεις των 

Τουρκοκυπρίων έντοπίζωνται εiς τά άγροτικά θέματα, νά 

προτείνωμεν εiς τούς ήμετέρους δπως ταuτα έξαιροuνται 

τής έξουσιοδοτήσεως, rοστε νά λύσωμεν τούλάχιστον τό 

θέμα τοuτο. 

»Προσθέτομεν δτι δ κ. Μεντερές έξεφράσθη αiσιοδό

ξως διά τήν έξέλιξιν των έν Κύπρφ πραγμάτων γενικως. 

>>Λόγου γενομένου περί των καθαρως έλληνοτουρκικων 

θεμάτων, Ciτινα εξητάσθησαν τελευταίως, δ Τοuρκος πρω

θυπουργός έξέφρασε τήν ζωηράν ίκανοποίησίν του, διότι 

ταuτα ρυθμίζονται εν πνεύματι στενής συνεργασίας ijν εδή

λωσεν δτι επιθυμεί νά έπιβεβαιώση διά τής έπισήμου επι

σκέψεώς του έν ' Αθήναις τής προγραμματιζομένης διά τά 

μέσα Νοεμβρίοω> 107 • 

'Ο Κ. Καραμανλής, άπό τά Καμένα Βοuρλα, 

δπου βρισκόταν, άπέστειλε στόν Τοuρκο πρωθυ

πουργό τό άκόλουθο μήνυμα: 

« 'Εκφράζω τήν λύπην μου διότι δέν θά δυνηθώ νά 
σiiς χαιρετήσω προσωπικώς κατά τήν διέλευσίν σας 

έξ 'Αθηνών. 'Επωφελούμαι δμως τής εύκαιρίας νά 

σiiς άπευθύνω θερμόν χαιρετισμόν καί νά σiiς διαβε

βαιώσω διά τά αίσθήματα φιλίας καί έκτιμήσεως τά 

δποία τρέφω δι' ύμiiς. Προσβλέπω μέ ίδιαιτέραν χα

ράν είς τήν προσεχή μας σύναντησιν έν 'Αθήναις». 

'Ο Α. Μεντερές άπάντησε ώς έξής: 

«Θερμές εύχαριστίες γιά τή σκέψη σας νά μου στείλετε 

προσωπικό μήνυμα. Υ Ημουν πραγματικά πολύ εύτυχής νά 

βρεθω καί πάλι στό φιλικό έλληνικό εδαφος. Καίτοι ή 

διέλευσή μας ήταν σύντομη, ε{ χα μιά εύχάριστη συνομιλία 

μέ τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί τόν ύπουργό 

'Εξωτερικων πού ε{ χ αν τή καλοσύνη νά μέ συναντήσουν 
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στό άεροδρόμιο. Θά ήθελα νά σiiς επαναλάβω, κύριε πρω

θυπουργέ, τή διαβεβαίωση τής ύψηλής μου εκτιμήσεως καί 

τίς καλύτερες προσωπικές εύχές μου». 

Στίς 6 'Οκτωβρίου, έξάλλου, δ Θ. Τσάτσος τηλε
γραφεί άπό τή Λευκωσία: 

«Κατά τήν σημερινήν συνάντησιν τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου μετά τοϋ κ. 'Ερίμ καί έμοϋ, τοϋ κ. Κιουτσούκ 

άπουσιάζοντος, δ κ. Έρίμ έδήλωσε δτι αί έξ 'Αγκύρας 

ληφθείσαι δδηγίαι δέν επιτρέπουν περαιτέρω διαπραγμά

τευσιν καί εiσηγήθη τήν παραπομπήν τοϋ θέματος τοϋ 

τεκμηρίου άρμοδιότητος καί των σχέσεων γενικώς τοϋ 

προέδρου καί τοϋ άντιπροέδρου εiς κ. πρωθυπουργούς 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής διεξαχθείσης συζητήσεως, δ 

κ. 'Ερίμ έδήλωσεν δτι νeto κατά τής άποφάσεως περί 

εξουσιοδοτήσεως νοείται παρ, αύτοϋ ώς άπόλυτον νeto 

άνευ περιορισμοί) έπί των ζητημάτων μόνον εξωτερικής 

πολιτικής, άμύνης καί άσφαλείας. 

»Είπον εiς τόν κ. 'Ερίμ δτι τοιαύτη εννοια τοϋ νeto δέν 

προκύπτει εκ των ύπ, αύτοϋ προταθέντων κειμένων καί δτι 

καθιστii περιττήν τήν έξουσιοδότησιν. 

»'Ο κ. 'Ερίμ άνταπήντησεν δτι Εάν έπέλθη συμφωνία 

έπί τοϋ βασικοϋ θέματος δλα τά άλλα δύνανται νά διευθε

τηθ&σι. 

))Παρετήρησα δτι τοιαύτη συμφωνία άποβαίνει πλέον 

άκρως άπίθανος καί δτι εν γένει αί διαπραγματεύσεις δυ

σχεραίνονται, άφ' δτου άλλα μέν δηλοϋνται πρός τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν καί άλλα λέγονται έν Λευκωσί~. 

)) 'Επίσης παρετήρησα δτι τό αίτημα τοϋ 'Αρχιεπισκό
που ώς πρός τό τεκμήριον άρμοδιότητος προσδίδει σημα

σίαν εν διαστολij προεδρικοί) καί άντιπροεδρικοϋ άξιώμα

τος χωρίς νά θίγη τήν κατασκευασθείσαν έν Ζυρίχ1J iσορ

ροπίαν, άφοϋ δ' Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άφ' ένός δέχε

ται νά δρισθή δτι άσκεί τόσας εξουσίας δσας δέν δύναται 

νά άσκήση δ άντιπρόεδρος καί τό 'Υ πουργικόν Συμβούλι

ον καί άφ, ετέρου δέχεται νά άπαριθμηθ&σι εν εύρυτάτ1J 

εκτάσει αί άρμοδιότητες τοϋ 'Υ πουργικοϋ Συμβουλίου κα

τά τρόπον ωστε τό ύπόλοιπον των άρμοδιοτήτων πρός 

οφελος τοϋ προέδρου νά άποβάλη πρακτικώς πiiσαν άξίαν. 

)) 'Ερίμ άπήντησε' δτι τοϋτο είναι θέμα άρχής καί δτι 

πλήν έθιμοτυπικοϋ εiς δ,τι άφορά άσκησιν εξουσίας, 

τουρκική Κυβέρνησις άπαιτεί έξίσωσιν προέδρου καί άν

τιπροέδρου. Εiς τοϋτο άντεπαρετήρησα δτι τουρκική 

άποψις προσκρούει εiς πανηγυρικάς ύποσχέσεις τουρκι

κής Κυβερνήσεως καί κατά βάθος θεμελιοϋται επί άρνή

σεως Τούρκων συναγάγωσι συμπέρασμα έκ μή ύπάρξεως 

δύο προέδρων άλλά ένός προέδρου καί ένός άντιπροέδρου. 

'Ερίμ άνεκοίνωσε δτι άναμένει μέχρι μεσημβρίας αϋριον 

νεωτέρας δδηγίας κατόπιν συναντήσεως Ζορλοϋ- Μεντε

ρές. 'Ανεγνώρισε πάντως δτι καί άν έλάμβανε δδηγίας, δέν 

θά l'jδύνατο νά τάς έκτελέση, λαμβάνων ύπ' δψιν δτι στά

σις του έπικριθή λογικώτατα έν Τουρκίψ) 108 • 

'Η άπάντηση τοϋ Ε. 'Αβέρωφ: 

«'Ε κάλεσα πάραυτα Τοϋρκον πρέσβυν καί παρουσί~ 

κ.κ. Μπιτσίου καί Ρούσου άνεκοίνωσα αύτφ τηρηθείσαν 

ύπό κ. Έρίμ στάσιν καί προβληθέντα επιχειρήματα, έξέ-

φρασα δέ ζωηροτάτην άνησυχίαν διά σημειουμένην δυ

σμενή έξέλιξιν. 'Ιδιαιτέρως έτόνισα δτι δήλωσις κ. 'Ερίμ, 

γενομένη μάλιστα ενώπιον ~ ' Αρχιεπισκόπου, περί εξισ~

σεως προέδρου καί άντιπροέδρου, έρχομένη μετά έρμηνει

αν ώς "jointιy" τής λέξεως "et" έν άρθρφ 5 Ζυρίχης, καθι
στii καί έμέ άκόμη καχύποπτον καί δύσκολον, έν& πάντοτε 

έπέδειξα πνεϋμα εiλικρινείας καί συνδιαλλαγής. Κύριος 

Βεργκίν έξέφρασε κατάπληξίν του διά λεχθέντα ύπό κ. 

Έρίμ, άνεφέρθη εiς έπανειλημμένας δηλώσεις τουρκικής 

Κυβερνήσεως μέ έντελ&ς άντίθετον περιεχόμενον καί έπρό

τεινεν δπως συναντηθ&μεν μετά κ. Ζορλοϋ, όπότε άσφα

λ&ς θά λυθή θέμα εκτελεστικής καί άλλα θέματα εντός 

ελαχίστου χρόνου. Παρετήρησα δτι θέσις Έρίμ, δστις 

άσφαλως δέν δύναται ενεργή μόνος σημαίνει δτι ύπάρχει 

καί άλλη τουρκική πολιτική μή πειθαρχοϋσα εiς έκείνην 

Κυβερνήσεως. Έδήλωσα δτι ούδεμίαν άντίρρησιν θά εί

χον συναντήσω κ. Ζορλοϋ, άλλά έκτός τοϋ δτι θέματα επι

λύονται έν Κύπρφ φοβοϋμαι συνάντησις άσκοπος καθ' 

δσον συνηντήθημεν εiς Παρισίους καί Γλυφάδαν, άπεφα

σίσαμεν καί επί των διατυπώσεων άκόμη, καί τά συμφωνη

θέντα άνετράπησαν. 

))Τοϋρκος πρέσβυς λίαν στεναχωρημένος διετύπωσε 

διαφόρους σκέψεις καί ύπεσχέθη τηλεγραφήση πάραυτα 

κ.κ. Μεντερές καί Ζορλοϋ. Χαρακτηριστικώς προσέθεσεν 

δτι τουρκική Κυβέρνησις, έν& διά συνθέσεως καί άρμοδιό

τητας 'Υπουργικοϋ Συμβουλίου παρεχώρει διοίκησιν νή

σου εiς 'Έλληνας, διά τής διατυπώσεως άρθρων ι καί 5 
Ζυρίχης έπεδίωξεν έξασφαλίση "προθήκην" ύπέρ άντι

προέδρου εναντι τουρκικής κοινής γνώμης, άλλά δτι διά 

αύτοϋ τοϋ άρθρου 5 μέ λέξεις "pour ce faire" άνεγνώρισεν 
εύθύς άμέσως δτι άσκησις εκτελεστικής εξουσίας περιέρ

χεται εiς έλληνικάς χείρας διά μέσου Ύπουργικοϋ Συμ

βουλίου. 'Επίσης, εiς συζήτησιν περί εξουσιοδοτήσεως 

άπεδέχθη ώς λογικάς προτάσεις μας, καί έβεβαίωσεν δτι 

διάφορα σημεία ίiτινα μiiς διευκολύνουν γίνονται δεκτά 

ύπό Κυβερνήσεώς του έφ' δσον δέν ύποκρύπτουν πρόθεσιν 

μειώσεως τουρκικής κοινότητος. 'Επέμεινεν δμως δτι δια

τύπωσις άρθρων ι καί 5 ώς προοριζόμενα νά καλύψουν 
τυπικώς παραχώρησιν ούσιαστικής έξουσίας εiς 'Ελλη

νοκυπρίους, δέον νά περιληφθοϋν ώς i:χουν εiς Σύνταγμα, 

συμπληρούμενα δι' δσων συνεφωνήθησαν ώς πρός τεκμή

ριον άρμοδιότητος καί έξουσιοδότησιν. Μνεία ι'iρθρων ι 

καί 5 ώς εχουν θά διευκόλυνε κατ' αύτόν παραχωρήσεις 
πρός ήμάς. Σημειωτέον, δτι άποψιν ταύτην επανειλημμέ

νως διετύπωσεν γενικός γραμματεύς ύπουργείου 'Εξωτε

ρικών Τουρκίας κατά συνομιλίαν ένώπιον κ. Μεντερές εiς 

άεροδρόμιον. Σημειωτέον επίσης, δτι άπόψεις κ. Βεργκίν 

νομίζω άποδίδουν άπόψεις τουρκικής Κυβερνήσεως, έκτός 

ίσως ώς πρός δ, τι άφορii έξουσιοδότησιν, ijν Τοϋρκοι Κύ

πριοι φαίνονται ζωηρώς φοβούμενοι δι' εύνοήτους λό
γου9)ιο9. 

7-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Μετά άπό πρωτοβουλία του στρατηγοί> Γρίβα, δ 

'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί δ πρώην άρχηγός 

τής ΕΟΚΑ συναντώνται στή Ρόδο μέ πρόθεση «οπως 

συμβάλουν είς τήν άξιοποίησιν τών θυσιών του κυ

πριακοί> λαοί> καί τήν δημιουργίαν άτμοσφαίρας εί-
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ρήνης, προόδου καί εuημερίας ε{ς τήν νήσον». 

'Ο στρατηγός Γρίβας ενημερώθηκε πάνω στά θέ

ματα τής Μεγαλονήσου, καί σέ κοινό άνακοινωθέν, 

μετά τό τέλος των συνομιλιών, συναίνεσε στή διαπί

στωση δτι «άπαιτείται άδιατάρακτος ενότης καί εΙρή

νη ε{ς τήν Κύπρον κατά τήν παροuσαν βραχείαν με

ταβατικήν φάσιν του καθεστώτος καί ή συνεχής 

προσπάθεια δλων διά τήν περιφρούρησιν του Ιδεώ

δους τής ελευθερίας, καί διά νά τεθοuν τά θεμέλια 

τής Κυπριακής Δημοκρατίας επί σταθερών βάσεων, 

πρός τό συμφέρον τής εΙρήνης καί τής σταθερότητος 

όλοκλήρου τής περιοχής». 

'Η συνάντηση των δύο άνδρ&ν στή Ρόδο γεφύ

ρωσε, πρός τό παρόν, τίς διαφορές τους, κατά τρόπο 

ίκανοποιητικό γιά τό Μακάριο. 

Σχετικά, ό Ε. 'Αβέρωφ σημείωνε στά άπομνημο

νεύματά του: 

«'Αλλά κι αuτή ή ϋφεση ύπήρξε προσωρινή. Καί δέν 

μπορουσε παρά νά είναι προσωρινή. 

»Γιατί τό γενεσιουργό αίτιο των επιθέσεων του Γρίβα 

δέν είχε στήν πραγματικότητα καμιά σχέση μέ τό περιεχό

μενο ή μέ τήν εφαρμογή των Συμφωνιών. Τόν 'Ιούλιο ήταν 

πιά πασίγνωστο στούς "παροικουντας τήν 'Ιερουσαλήμ" 

δτι δρισμένοι πολιτικοί άντίπαλοι του Καραμανλή είχαν 

πείσει τό Γρίβα-Διγενή νά ήγηθεί ένός συνασπισμου κομ

μάτων τής aντιπολιτεύσεως καί νά άναμετρηθεί μαζί του 
κατά τίς προσεχείς εκλογές, των δποίων καί θά ζητουσαν 

τήν επίσπευση. Ήταν επίσης γνωστό δτι επιτελείς των 

κομμάτων αuτίόν πού τόν είχαν επισκεφθεί ελεγαν μεταξύ 

τους πώς "είχε πολιτική σκέψη μικρου παιδιου" καί δτι 

γι, αuτό δέν ήταν aπολύτως σύμφωνοι μέ τούς aρχηγούς 

τους. (τό λέν καί σήμερα μερικοί άπό αuτούς πού είναι καί 

τώρα στό πολιτικό προσκήνιο τής χώρας). Ήταν, τέλος, 

γνωστό πώς δ Γρίβας, επειτα aπό μερικούς δισταγμούς , 

είχε aποφασίσει νά κατέβει στήν πολιτική κονίστρα. 

»"Άλλωστε, σχεδόν δέν τό εκρυβε . Μιλώντας στήν Πά
τρα στίς 22 Αuγούστου 1959, λησμόνησε εντελώς τί εiχε 
δημόσια πεί γιά τίς Συμφωνίες καί εκείνους πού τίς είχαν 

διαπραγματευθεί, λησμόνησε δτι εκείνοι του είχαν aπο

νείμει επί σειράν ήμερων εξαιρετικές τιμές, καί δτι δ ίδιος 

τίς είχε aποδεχθεί. Κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά τό 

χειρισμό των Συμφωνιών καί κατέληξε λέγοντας δτι άδια

φορεί γιά τούς κρωγμούς των κοράκων καί ζητεί κάθαρση, 

μέ νέα κατάλληλη ήγεσία, ή όποία θά βρεθεί. 

)) 'Η νέα πολιτεία δέν είχε άκόμα δημιουργηθεί. Πολλά 
ζητήματά της ήταν άκόμα ύπό συζήτηση. 'Η ξένη κυριαρ

χία εξακολουθουσε νά ύφίσταται. 

)) 'Ο Γρίβας, δμως, προκειμένου νά πολιτευθεί, δέν 

μπορουσε παρά νά aποδοκιμάσει τίς Συμφωνίες. 'Ιδίως 

εκείνη τήν εποχή τής άλματώδους προόδου τής 'Ελλάδος, 

κανένα liλλο θέμα δέν προσφερόταν γιά aντιπολίτευση . 

Καί τουτο ίσχυε προπάντων γιά τό Διγενή, πού επί τέσσερα 

χρόνια, μέ άξιοσύνη καί κίνδυνο τής ζωής του, είχε σταθεί 

δ πρωταθλητής τής aντίθετης πολιτικής . 

))Τό χάσμα, κατά συνέπεια, είτε μέ τήν έλληνική Κυ

βέρνηση είτε μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο, δέν ήταν δυνατό νά 

γεφυρωθεί. Καί τό πράγμα, πού μέ τίς τότε συνθήκες φαινό

ταν άσήμαντο, σιγά σιγά, μέ τήν επιμονή του Γρίβα, μέ τήν 

υίοθέτηση των θέσεών του aπό τούς άντιμακαριακούς κύ

κλους του Μητροπολίτη Κυρηνείας, μέ διαφοροποιούμε

νες τίς πολιτικές συνθήκες στή 'Ελλάδα, καί τέλος μέ τό 

διστακτικό χαρακτήρα του 'Αρχιεπισκόπου, εγινε καθαυ

τό όλέθριω) 110 • 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει στο υπουργείο 

'Εξωτερικών σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου καί 

των ύπουργ&ν Συντονισμοu, 'Εξωτερικών καί Προε

δρίας. Στή σύσκεψη εξετάζονται εξωτερικά θέματα 

καί κυρίως αuτό τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν 

Κοινή 'Αγορά, ενόψει τής επικείμενης άφίξεως τής 

τριμελοϋς εΙδικής επιτροπής τής Εuρωπαϊκής ΟΙκο

νομικής Κοινότητος. 

'Η σύσκεψη γιά τήν ΕΟΚ επαναλαμβάνεται, στό 

Πολιτικό Γραφείο, στίς 13 'Οκτωβρίου, μέ τή συμ
μετοχή τοϋ άντιπροέδρου, Π. Κανελλοπούλου, των 

ύπουργ&ν Συντονισμοί) και 'Εμπορίου, τοϋ ύποδιοι

κητή τής Τραπέζης τής ' Ελλάδος, τοϋ πληρεξουσίου 

ύπουργοu γιά θέματα τής Κοινής' Αγορaς, I. Πεσμα
ζόγλου καί άλλων άρμοδίων παραγόντων. 

Μετά τό τέλος καί τής δεύτερης συσκέψεως, κα

θορίζονται οί ελληνικές θέσεις πού θά προβληθοuν 

άπέναντι στούς εκπροσώπους τής Κοινότητας: 

«Είναι άπολύτως οuσιίόδες κατά τάς ενταυθα έπαφάς 

των οί κ . κ . Χάλστάιν, Μαρζολέν καί Ρέυ νά άκούσουν τάς 

έξής βασικάς aπόψεις, έπί των δποίων πρέπει νά δημιουρ

γηθή ή έντύπωσις δτι ή έλληνική Κυβέρνησις καί ή 'Ελ

λάς παραμένουν άμετακίνητοι: 

)>Πρώτον. Είναι dνάγκη νά φθάσωμεν ταχέως είς τελι

κήν συμφωνίαν, ήτοι μέχρι τέλους του ετους. 

)) 'Από έλληνικής άπόψεως είναι έπείγουσα ή λύσις: 
Πρώτον διά νά προληφθή δριστικίός ή δημιουργία αίσθή

ματος aπομονώσεως είς τόν πληθυσμόν καί δεύτερον διά 

νά έξαφανισθουν αί δυσμενείς συνέπειαι έπί τής οίκονομι

κής δραστηριότητος έκ τής άβεβαιότητος ώς πρός τήν θέ

σιν τής 'Ελλάδος είς τήν ένοποιουμένην εuρωπαϊκήν οί

κονομίαν. 

)) 'Η Εuρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότης εχει καί αuτή 
συμφέρον πρός τουτο, διότι: Ι) μία συμφωνία μετά τής 

·Ελλάδος θά θεμελιώση τήν οίκονομικήν καί πολιτικήν 

της ύπόστασιν εναντι των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών καί 

2) θά ύποδείξη όχι μόνον δτι ή Εuρωπαϊκή Οίκονομική 
Κοινότης εχει έπίγνωσιν τίόν γενικωτέρων πολιτικών προ

βλημάτων τής Εuρώπης άλλά καί δτι δύναται νά άντιμετω

πίση έποικοδομητικίός τά προβλήματα των ύπό άνάπτυξιν 

χωρών καί ίδίως των μεσογειακών, αί δποίαι εύρίσκονται 

είς τήν έπικίνδυνον περιφέρειαν του έλευθέρου εuρωπαϊ

κου κόσμου. 

))Δεύτερον. Ζητουμεν πλήρη καί αuτόματον έπέκτασιν 

ύπέρ των έλληνικίόν γεωργικών προϊόντων οίασδήποτε 

ήδη προβλεπομένης ή καθορισθησομένης ευνοϊκής μετα-
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χειρίσεως των γεωργικών προϊόντων μεταξύ των εξ χωρών . 

Καί συναφώς πρός τοuτο ζητοuμεν πραγματικήν συμμετο

χήν εiς τήν διαμόρφωσιν τής κοινής άγροτικής πολιτικής 

μέ άποφασιστικήν γνώμην δσον άφορα τά κυριώτερα έλ

ληνικά εξαγώγιμα προϊόντα. Τό θέμα τοuτο είναι βασικόν 

ζήτημα άρχής καί οίαδήποτε διάφορος λύσις είναι άπαρά

δεκτος πολιτικώς καί ψυχολογικώς διά τήν 'Ελλάδα. 

»Τρίτον. Ζητοuμεν έξασφάλισιν μαζικής αυξήσεως τών 

έξαγωγών τής 'Ελλάδος πρός τάς εξ χώρας καί τοuτο είναι 

δυνατόν νά πραγματοποιηθή ιδίως διά τόν καΠνόν, τό πρό

βλημα του όποίου παρουσιάζει ιδιαιτέραν κοινωνικήν καί 

πολιτικήν όξύτητα. Διά τόν καπνόν έπροτάθησαν ειδικαί 

ρυθμίσεις ύπό τής έλληνικής άντιπροσωπείας, αί όποίαι 

δύνανται νά εξασφαλίσουν τήν έπίτευξιν του επιδιωκομέ

νου άποτελέσματος. 

))Τέταρτον. Ζητοuμεν έπαρκή χρηματοδότησιν ύπό κα

ταλλήλους δρους τόσον δι, εργα οικονομικής ύποδομής 

δσον καί δι. άμέσως παραγωγικάς επενδύσεις. 

))Καίτοι αί /;ν γένει ώφέλειαι τής έλληνικής οικονομίας 

έκ τής συνδέσεώς της μετά τής Κοινότητος θά είναι άναμ

φισβητήτως σημαντικαί, ή πραγματοποίησίς των θά είναι 

τό άποτέλεσμα μακροχρονίου εξελίξεως . 

))Είναι συνεπώς άνάγκη νά ύπογραμμισθή δτι τά μόνα 

άμεσα καί συγκεκριμένα άντισταθμίσματα, τά όποία δύνα

ται νά άναμένη ή 'Ελλάς εναντι τών σοβαρών άμέσων εμ

πορικών πλεονεκτημάτων των όποίων θά άπολαύσουν αί εξ 

χώραι λόγω τής προνομιακής μεταχειρίσεως των προϊόν

των των εις τήν έλληνικήν άγοράν, είναι ή εξασφάλισις 

αυξήσεως των έλληνικών γεωργικών εξαγωγών καί ή αι

τουμένη οικονομική ενίσχυσις διά τήν έπιτάχυνσιν τής 

οικονομικής άναπτύξεως τής χώραρ)ΙΙ 1• 

Σχετικά, έξάλλου, μέ τά οiκονομικά μεγέθη πού 

<iφοροίιν τίς οiκονομικές σχέσεις · Ελλάδος-ΕΟΚ, 
ύποβλήθηκαν στόν Κ. Καραμανλή οί ακόλουθοι τέσ

σερις πίνακες: 

Εισαγωγαί χωρών ΕΟΚ 1958 

Σύνολον είσαγωγών χωρών ΕΟΚ 

Εισαγωγαί χωρών ΕΟΚ έξ 'Ελλάδος 

Εισαγωγαί έξ ' Ελλάδος ώς ποσοστόν 

του συνόλου 

$21.396 !:κατ. 
$ 1.110,7 )) 

0,5% 

'Η άντιπροσωπεία τής Εύρωπαϊκής Οiκονομικήςr 

Κοινότητας, μέ έπικεφαλής τόν πρόεδρο τής 'Επιτρο

πής, Βάλτερ Χάλστάιν, τό Γάλλο άντιπρόεδρό της 

Μαρζολέν καί τόν έντεταλμένο μέλος γιά τίς έξωτε

ρικές σχέσεις, Ζάν Ρέυ, εφθασε στήν 'Αθήνα στίς 16 
'Οκτωβρίου. 

Σέ δήλωσή του πρός τούς άντιπροσώπους του τύ

που, ό Β. Χάλστάιν έξέφρασε τή χαρά γιά τήν έπί

σκεψή του στήν 'Ελλάδα καί τόνισε τή διάθεσή του 

νά συμβάλει στή σύνδεση τής χώρας μέ τήν ΕΟΚ, ή 

«όποία θά άποτελέση δοκιμή διά τήν σύνδεσιν καί 

άλλων εύρωπαϊκών χωρών)). 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τούς έκπροσώπους 

τής ΕΟΚ στήν οiκία του σέ μακρά συνομιλία, πα

ρουσία τοίι Π. Κανελλοπούλου καί τών ύπουργών 

Συντονισμοί> καί 'Εξωτερικών. 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών έκδόθηκε τό άκό

λουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Κατόπιν προσκλήσεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως ό 

πρόεδρος τής έπιτροπής τής Ευρωπαϊκής οικονομικής 

Κοινότητος κ. Χάλστάιν μετά του άντιπροέδρου αυτής κ. 

Μαρζολέν καί τοu έπί τών εξωτερικών σχέσεων εντεταλμέ

νου μέλους αυτής κ. Ρέυ έπεσκέφθησαν τάς 'Αθήνας καί 

είχον συνομιλίας μετά του προέδρου καί άντιπροέδρου τής 

!:λληνικής Κυβερνήσεως καθώς καί μετά τών ύπουργών 

Συντονισμοί) καί 'Εξωτερικών. 

))Οί κ.κ . Χάλστάιν, Μαρζολέν καί Ρέυ έπεβεβαίωσαν 

πρός τήν !:λληνικήν Κυβέρνησιν τήν συμφωνίαν τής Ευ

ρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος έπί τής άρχής τής τα-

Είσαγωγαί 'Ελλάδος 1958 

Σύνολον Εισαγωγών 

Είσαγωγαί έκ χωρών ΕΟΚ 

Ποσοστόν εισαγωγών έκ χωρών ΕΟΚ 

έπί του συνόλου 

Έξαγωγαί 'Ελλάδος 1958 

Σύνολον 'Εξαγωγών 

'Εξαγωγαί πρός χώρας ΕΟΚ 

Ποσοστόν έξαγωγών πρός χώρας 

ΕΟΚ έπί του συνόλου 

$491,5 έκατ. 
$210,4 )) 

42,8% 

$242,8 έκατ . 

$101,4 )) 

41,8% 

Εiσαγωγαί τής ΕΟΚ προϊόντων ειδικοu ενδιαφέροντος διά τήν 'Ελλάδα εις έκατ. δολλαρίων 

Καπνός Βάμβαξ Ξηροί 'Εσπερι- 'Έτερα όπω- 'Ελαιόλα-

Καρποί δοειδή ρο κηπευτικά δον 

Σύνολον εiσαγωγών ΕΟΚ 212,0 633,9 34,3 276,2 544,5 34,8 
Εισαγωγαί έξ 'Ελλάδος 35,2 8,4 12,4 0,7 4,6 2,3 
Εiσαγωγαί /;ξ 'Ελλάδος ώς 16,5% 1,3% 36,1% 0,2% 0,8% 6,6% 
ποσοστόν του συνόλου 
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χυτέρας δυνατής συνδέσεως τής' Ελλάδος μετά τής Κοινό

τητος ύπό μορφήν τελωνειακής ένώσεως. 'Αμφοτέρωθεν 

ετονίσθη ή μείζων πολιτική καί οικονομική σημασία τήν 

δποίαν παρουσιάζει ή σύνδεσις αϋτη. Κατά τήν διάρκειαν 

των συνομιλιών ό.νεγνωρίσθη δτι ή ό.ντιμετωπιζομένη σύν

δεσις δέον νά είναι τοιαύτης φύσεως, ωστε νά βοηθήση τήν 

'Ελλάδα είς τήν aντιμετώπισιν των εiδικών αότής προ

βλημάτων καί ίδίως νά διευκολύνη τήν επέκτασιν των εξα

γωγών της καί τήν επιτάχυνσιν τής οικονομικής της ανα

πτύξεως. Αί εξειδικευμένα ι προτάσεις τής 'Ελλάδος επί 

των θεμάτων τούτων ό.ποτελοuν ήδη τό aντικείμενον συ

νεννοήσεως μεταξύ τής επιτροπής καί των Κυβερνήσεων 

των εξ χωρών . 

»·Η κατοχύρωσις κατά τήν διάρκειαν των τελευταίων 

ετων τής νομισματικής σταθερότητος είς τήν 'Ελλάδα κα

θώς καί η θέσπισις τής εξωτερικής μετατρεψιμότητας τής 

δραχμής καί ή ελευθερία του εξωτερικοί> εμπορίου ό.ποτε

λοuν τάς aσφαλείς βάσεις διά μίαν σύνδεσιν δλοέν στενω

τέραν τής έλληνικής οίκονομίας μετά τής ένοποιουμένης 

οίκονομίας τών εξ χωρών. 'Η aνταλλαγή ό.πόψεων ελαβε 

χώραν είς μίαν ό.τμόσφαιραν θερμής εyκαρδιότητος καί 

ό.μοιβαίας κατανοήσεως καί επέτρεψε τήν διαμόρφωσιν 

πλήρους σειράς σκέψεων, αί δποίαι θά είναι χρήσιμοι διά 

τήν συνέχισιν των λεπτομερών συνομιλιών . 

»Συνεζητήθησαν ίδιαιτέρως ~ διάρκεια τής μεταβατι
κής περιόδου καί δ ρυθμός μειώσεως τών δασμών καί πο

σοτικών περιορισμών, τό καθεστώς των ό.γροτικών προϊ

όντων, Ιδιαιτέρως του καπνοί> καί του βάμβακος, αί μέθο

δοι καί ή εκτασις τής οίκονομικής βοήθειας, ή όποία θά 

παρασχεθή είς τήν έλληνικήν οiκονομίαν, καί οί οργανω

τικοί θεσμοί οί δποίοι θά ήδύνατο νά τεθοuν εν λειτουργί~. 

Αί λεπτομερείς συζητήσεις θά συνεχισθοuν είς τάς Βρυ

ξέλλας περί τά μέσα Νοεμβρίου μεταξύ των ό.ντιπροσω

πειών τής 'Ελλάδος καί τής επιτροπής τής Εόρωπαϊκής 

Οίκονομικής Κοινότητος. 

Τέλος, σέ συνέντευξη πρός τούς aντιπροσώπους 

τοϋ τύπου, ό Β. Χάλστάιν αναφέρθηκε στό φιλικό 

πνεϋμα πού επικράτησε στίς συνομιλίες του μέ τόν 

Κ. Καραμανλή καί τούς 'Έλληνες επισήμους, ανα

γνώρισε τή βελτίωση τοϋ βιοτικοϋ επιπέδου καί τήν 

οίκονομική σταθερότητα τής χώρας καί aπαρίθμησε 

τά θέματα πού ijδη εξετάστηκαν (γεωργικό πρόβλη

μα, απασχόληση, καπνός, βαμβάκι, οίκονομική βοή

θεια, δασμοί, μεταβατική πεpίοδος) καί πού θά απο

τελέσουν τό αντικείμενο των μελλοντικών διαπρα

γματεύσεων στίς Βρυξέλλες. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο γενικός γραμματέας του ύπουργείου Γεωργίας, 

Φ. Λαμπρόπουλος, ύποβάλλει στόν πρωθυπουργό 

εκθεση γιά τήν οίκόσιτη κτηνοτροφία, στήν όποία 

προεισαγωγικά αναφέρονται τά ακόλουθα: 

«Εiς εκτέλεσιν προφορικής εντολής του κ. πρόεδρου 

τής Κυβερνήσεως κατήρτισα εiδικήν εκθεσιν τοu θέματος 

τής 'Όiκοσίτου κτηνοτροφίας" . 

)) . ο κ. πρόεδρος θεωρεί σο βαράν τήν ανάγκην δπως αί 
γεωργικαί οικογένεια, ίδί~ αί πτωχότεραι, διατηροuν μι

κρόν ό.ριθμόν οίκοσίτων ζώων καί πτηνών, εκ των δποίων 

θά εχουν γάλα, τυρόν, κρέας, α'ιά κ.λ.π . καί θά βελτιώσουν 

τό επίπεδον τής διατροφής των. 'Επίσης θεωρεί δτι τοuτο 

είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή ό.ρκεί νά ύπάρξη κατάλ

ληλος καθοδήγησις καί θετική ενθάρρυνσις, εν ό.νάγκτι δέ 

καί πρόσφορος πίεσις» . 

Στήν εκθεση αναφέρεται δτι μόνον οί μισές Cιπό 

τίς Cιγροτικές οίκογένειες τής χώρας κατείχαν καί 

εκμεταλλεύονταν οiκόσιτα ζώα, ενω περί τίς 300.000 
οiκογένειες στερούνταν εντελώς παραγωγικών ζώων. 

Αύτές επρεπε νά βοηθηθοϋν γιά τήν aπόκτηση όρι

σμένων, ώστε νά βελτιώσουν τό επίπεδο τής διατρο

φής τους, ίδίως τών παιδιών, καί τό είσόδημά τους. 

'Η εκθεση σημείωνε δτι τό είδος τών ζώων πού 

επρεπε νά αποκτήσει κάθε τέτοια οίκογένεια όφειλε 

νά καθοριστεί Cιπό τήν περιοχή τής διαμονής της, 

καθώς κάθε περιφέρεια ενδεικνυόταν γιά τήν εκμε

τάλλευση διάφορετικών ζώων. 'Ο γενικός γραμμα

τέας τοϋ ύπουργείου Γεωργίας παρέθετε κατόπιν 

τούς ύπολογισμούς τής ύπηρεσίας γιά τό κόστος πού 

απαιτείτο Cινά οiκογένεια, γιά τήν ανάπτυξη, μέ τή 

βοήθεια τοϋ Κράτους, τής οίκόσιτης κτηνοτροφίας 

στίς περιπτώσεις αuτές .• γ πολόγιζε δτι μέ συνολική 
δαπάνη τής τάξεως τών 571 έκατ. δρχ. καί μέσω ση

μαντικών επιδοτήσεων καί διευκολύνσεων, τό Δημό

σιο θά μποροϋσε μέσα σε πέντε χρόνια νά καλύψει 

τίς ανάγκες των 300.000 οίκογενειών 112 • 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Κατά τή διάρκεια συνεδριάσεως του 'γ πουργι

κοϋ Συμβουλίου, ό πρωθυπουργός συνιστά στούς 

ύπουργούς δπως ((εν οψει τής καταρτίσεως νέου 

προϋπολογισμοϋ πραγματοποιήσουν τάς μεγαλυτέ

ρας δυνατάς οίκονομίας είς τά κονδύλια τών μή πα

ραγωγικών δαπανών των ύπουργείων των». 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Θεμελιώνεται, παρουσία τοϋ πρωθυπουργοϋ, Κ. 

Καραμανλή, τοϋ aντιπροέδρου, Π. Κανελλοπούλου 

καί πολλών ύπουργών, ή Κεντρική Λαχαναγορά 

στόν • Α γ . 'Ιωάννη Ρέντη. Στή σχετική όμιλία του, ό 

ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, ύπογράμμισε 

τή σημασία τής λαχαναγοράς γιά τούς παραγωγούς 

καί τούς καταναλωτές, άνέλυσε τή Cιξία τής λειτουρ

γίας των κεντρικών αγορών στόν τομέα τής εμπορίας 

των νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων καί τόνισε 

τήν ανάγκη βελτιώσεως τής ποιότητας των τελευ

ταίων. 

'Αναφερόμενος στήν κατασκευή τής Κεντρικής 

Λαχαναγοράς, ό Κ. 'Αδαμόπουλος προέβλεψε δτι ή 

δαπάνη θά ανέλθει στά 140.000.000 δρχ. (Cιπό τά 
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όποία τά 100.000.000 εχει προσφέρει ή Κυβέρνηση 
τών ΗΠΑ). Τό νέο συγκρότημα, συνέχισε ό ύπουρ

γός Γεωργίας, θά περιλαμβάνει, σέ εκταση 303 
στρεμμάτων, 500 καταστήματα 15.000 τετραγωνικών 
μέτρων, 16.000 κυβικά μέτρα ψυγείων, 1.500 τετρα
γωνικά μέτρα σφαγείων πουλερικών καί άφθονους 

άποθηκευτικούς χώρους. 

Μετά τήν όμιλία τοϋ Κ. 'Αδαμόπουλου, ό Κ. Κα

ραμανλής εθεσε τό θεμέλιο λίθο τοϋ εργου. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ καί μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου Π. Κα

νελλοπούλου, τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οίκονο

μικών, Γεωργίας, 'Εμπορίου καί τών ύφυπουργών 

Γεωργίας καί 'Εμπορίου, τοϋ διοικητοϋ τής 'Αγρο

τικής Τραπέζης, τοϋ ύποδιοικητή τής Τραπέζης τής -, 
'Ελλάδος καί τών γενικών γραμματέων τώv ύπουρ-

γείων Συντονισμοϋ καί Γεωργίας, έξετάζεται τό θέμα 

τών γεωργικών προϊόντων καί τών μέτρων τά όποία 

θά πρέπει νά ληφθοϋν γιά τήν προστασία τους . 

Σέ δύο τελικές συσκέψεις (ή πρώτη συγκροτήθη

κε στό ύπουργείο Γεωργίας καί ή δεύτερη στό Πολι

τικό Γραφείο), λαμβάνονται οί άκόλουθες άποφάσεις 

γιά τό θέμα τής δρυζας, τής πατάτας καί τής σου λ τα

νίνας: 

«1. 'Όρυζα 
»Διά τήν προστασίαν τfjς όρυζοπαραγωγfjς καί τήν 

εξασφάλισιν του ϋψους του εiσοδήματος των παραγωγών 

άπεφασίσθη, πέραν των ληφθέντων ijδη μέτρων τfjς άπα

γορεύσεως τfjς εiσαγωγfjς οίασδήποτε ποσότητος καί ποιό

τητος όρύζης εκ του εξωτερικοί) καί τής διευκολύνσεως 

των παραγωγών διά τής παροχής πλασματικοί) ενεχύρου: 

α) ή συγκέντρωσις μέσω τής ΚΥ ΔΕΠ, διά λογαριασμόν 

του Δημοσίου 7.000 τόνων επί ' τψa κατά χιλιόγραμμον 

δρχ. 2,90 διά τήν άναποφλοίωτον καί δρχ. 5 διά τήν άπο
φλοιωμένην ορυζαν, εφετεινής παραγωγής καί β) ή χρημα

τοδότησις του εσωτερικοί) εμπορίου τών εγχωρίων γεωρ

γικών προϊόντων διά τήν άγοράν ώσαύτως όρύζης εφετει

νής παραγωγής, ύπολογιζομένου δτι οϋτω θά εξασφαλι

σθοuν καί εiς τό εμπόριον τιμαί ϊσαι τοuλάχιστον πρός τάς 

τής εξαγορaς. 

»2. Πατάτα 
»Διά τήν aποσυμφόρησιν τής άγορaς εκ τής σημειουμέ

νης πιέσεως διά τής ύπερπροσφορaς πατάτας φθινοπωρι

νής, κυρίως, παραγωγής, άπεφασίσθη ή μέσω Κ Υ ΔΕΠ, διά 

λογαριασμόν του Δημοσίου, συγκέντρωσις επί τιμij δρα

χμών I ,30 κατά χιλιόγραμμον εiς τόν παραγωγόν 20.000 
τόνων κατανεμομένων ώς έξής : α) εκ τής περιοχής 'Αρκα

δίας 10.000 τόνων, άρχομένης τfjς συγκεντρώσεως άπό του
δε, β) εκ των λοιπών περιοχών τής χώρας, δπου παράγεται 

χειμερινή πατάτα, ijτοι Θηβών, Χαλκίδος, Κυκλάδων 

κ .λ. π . καί κατά λόγον τής παραγωγής έκάστης τούτων, τών 

ετέρων 10.000 τόνων, τής ενάρξεως συγκεντρώσεως διά τήν 
ποσότητα ταύτην όρισθείσης άπό \ης Δεκεμβρίου ε.ε. Πλέ-

ον δέ τούτου καί ή άπό τοuδε παροχή πλασματικών ένεχύ

ρων ύπό τfjς Α ΤΕ εiς τούς πατατοπαραγωγούς. 

»Διά τών μέτρων τούτων επιδιώκεται ή έξασφάλισις του 

ϋψους του εισοδήματος τών παραγωγών. 

»3. Σουλτανίνα 
»Πρός προστασίαν τfjς σουλτανίνας άπεφασίσθη ή 

συγκέντρωσις ετέρων 10 χιλ. τόνων σουλτανίνας πρός 6,50 
δρχ. κατά κιλόν διά μέσην ποιότητα άριθ. 4. 

»'Η συγκέντρωσις θά πραγματοποιηθή uπό τής ΚΣΟΣ. 

»'Έκαστος παραγωγός δικαιοuται νά παραδώση εiς τήν 

συγκέντρωσιν κατ' άνώτατον δριον 500 κιλά σουλτανίνας . 

»'Εξ άλλου, πρός διευκόλυνσιν τών παραγωγών άπε

φασίσθη δπως ή κράτησις τών πρός τήν 'Αγροτικήν Τρά

πεζαν χρεών γίνη κατ' άναλογίαν τής ύπό τούτων παραδο

θησομένης ποσότητος» . 

'Ο ύπουργός τοϋ 'Εμπορίου Λ . Δερτιλής, άναφε

ρόμενος στήν άνακοίνωση αuτή, δηλώνει τά άκό

λουθα: 

«'Ως γνωστόν, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε πρό δύο περί

που μηνών τήν συγκέντρωσιν 10.000 τόνων σουλτανίνας μέ 
τιμήν 7 δραχμάς κατά κιλόν διά μέσην ποιότητα άριθ. 4. 
'Η ποσότης αϋτη συνεκεντρώθη ijδη uπό τής ΚΣΟΣ. 

»Μολονότι διά τής ώς άνω συγκεντρώσεως έξεπληρώθη 

ή πρός τούς παραγωγούς ύποχρέωσις τής Κυβερνήσεως 

καί παρ' δλον δτι αί διαμορφωθείσα ι τιμαί εiς τήν διεθνή 

άγοράν είναι οuσιωδώς κατώτεραι, ή Κυβέρνησις έν τij 

έπιθυμίςι της δπως ελθη άρωγός εiς τούς παραγωγούς σουλ

τανίνας, άπεφάσισε νά συγκεντρώση έτέρους 10.000 τό
νους σουλτανίνας πρός 6,50 δραχμάς κατά κιλόν διά ποιό
τητα άριθ . 4. 

»Καί ή τιμή αϋτη είναι άνωτέρα τής εiς τήν διεθνή άγο

ράν έπικρατούσης καί κατά συνέπειαν ή άπόφασις αϋτη 

τής Κυβερνήσεως δπως καί ή προηγουμένη, γίνεται εiς 

βάρος του κρατικου προϋπολογισμοί). 

»Σημειοuται ίδιαιτέρως δτι ή άπόφασις τής Κυβερνή

σεως άποβλέπει είς ύποστήριξιν τών μικρών παραγωγών 

καί διά τοuτο περιορίζεται ή συγκεντρωθησομένη ποσότης 

είς 500 κιλά κατά παραγωγόν. 

»Είναι άνάγκη, έπί τ'(j εuκαιρίςι αuτij, νά τονισθή δτι ή 

σουλτανίνα άποτελεί κατ ' έξοχήν έξαγώγιμον γεωργικόν 

προϊόν. Αuτό σημαίνει δτι οί καταναλωταί τής σουλτανί

νας μας είναι κάτοικοι ξένων Κρατών καί ώς έκ τούτου δέν 

δυνάμεθα νά έπηρεάσωμεν τήν διάθεσίν των πρός άγοράν 

του προϊόντος μας παρά μόνον διά τής καλής ποιότητος 

καί διά τής λογικής τιμής. 

»Λογική τιμή διά τόν ξένον άγοραστήν είναι ή έπικρα

τοuσα εiς τήν διεθνή άγοράν. 'Εφ' δσον εiς τήν διεθνή 

άγοράν προσφέρεται άπό τούς παραγωγούς άλλων Κρατών 

σουλτανίνα εiς κατωτέραν τιμήν άπό τήν τιμήν εiς τήν 

δποίαν προσφέρουν οί 'Έλληνες παραγωγοί, δ ξένος άγο

ραστής δικαιολογημένως δέν θεωρεί τήν τιμήν ταύτην λο

γικήν καί ίκανοποιεί τάς άνάγκας του άγοράζων σου λ τανί

ναν άπό τούς παραγωγούς τών άνταγωνιστριών μας χωρών. 

»Κατά συνέπειαν, δσοι ύποστηρίζουν δτι τό συμφέρον 

τών σουλτανινοπαραγωγών μας έξυπηρετείται διά καθορι

σμοί) uψηλών τιμών σουλτανίνας , μή άνταποκρινομένων 

εiς τήν διεθνή πραγματικότητα καί, έν συνεχείςι διά τής 
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συγκεντρώσεως αύτής ύπό του Κράτους, στρέφονται κατά 

του άληθους καί παγίου συμφέροντος τών σουλτανινοπα

ραγωγών μας . 

» ' Η πολιτική αύτή εξυπηρετεί τά συμφέροντα τών 

· σουλτανινοπαραγωγών τών άνταγωνιστριών μας χωρών. 
'Εάν, παρασυρόμενοι άπό τήν άνεύθυνον κραυγήν, παρα

γνωρίσωμεν τάς άπλiiς αύτάς άληθείας , οί ξένοι σουλτανι

νοπαραγωγοί θά πωλήσουν τήν σουλτανίναν των, καί ή 

έλληνική σουλτανίνα, άντί νά καταναλωθή είς τάς πατρο

παραδότους άγοραστρίας ξένας άγοράς, θά άποθεματοποι

ηθή είς τήν χώραν μας πρός ζημίαν του κοινωνικου συνό

λου . 

»'Εξ άλλου, οί μέχρι τουδε πελάται μας, άγορασταί τής 

έλληνικής σουλτανίνας, θά εθισθουν είς τήν κατανάλωσιν 

τής σουλτανίνας τών άλλων χωρών. 

»'Επίσης, τό εμπόριον σουλτανίνα ς τών ξένων χωρών 

θά άποκτήση δεσμούς μέ τό εμπόριον τών άνταγωνιστριών 

μας χωρών καί θά παύση νά άπευθύνεται είς τό έλληνικόν 

εμπόριον δι, άγοράν έλληνικής σουλτανίνας, μέ άποτέλε

σμα τήν δημιουργίαν μονίμου κρίσεως διά τήν σουλτανί

ναν. 

»'Η Κυβέρνησις , ενδιαφερομένη είλικρινώς νά προ

στατεύση τούς σου λ τανινοπαραγωγούς μας λαμβάνει τά εκ 

τών πραγμάτων επιβαλλόμενα μέτρα διά νά άντιμετωπίση 

τήν δημιουργηθείσαν πράγματι δυσχερή κατάστασιν. Οί 

σουλτανινοπαραγωγοί μας πρέπει νά είναι βέβαιοι δτι τό 

πραγματικόν καί μόνιμον συμφέρον των επιβάλλει δπως 

κατανοήσουν τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως καί δπως 

άδιαφορήσουν διά τά άπατηλά συνθήματα, τά όποία άποβλέ

πουν είς τήν δημιουργίαν άδιεξόδου, ϊνα εκ τούτου καρπω

θουν εύδιάκριτα καί άσχετα μέ τά πραγματικά συμφέροντα 

τών σουλτανινοπαραγωγών όφέλη, εκείνοι οί δποίοι εν 

επιγνώσει των προσπαθουν νά στρέψουν τούς παραγωγούς 

κατά του πραγματικου καί μονίμου συμφέροντός των». 

Σέ νέα, έξάλλου, σύσκεψη γιά τά θέματα τής γε

ωργίας, πού συγκάλεσε ό Κ. Καραμανλής μέ τή συμ

μετοχή τοϋ αντιπροέδρου Π . Κανελλοπούλου, τών 

ύπουργών Συντονισμοϋ, Οiκονομικών, 'Εμπορίου, 

Γεωργίας καί άρμοδίων παραγόντων, λαμβάνονται οί 

ακόλουθες αποφάσεις : 

α . 'Η διεύρυνση τής βαμβακοκαλλιεργείας μέ 

τήν ενίσχυση των παραγωγών μέ 80 δραχμές κατά 
ποτιστικό καί 50 δραχμές κατά ξηρικό στρέμμα, 
rοστε τά καλλιεργούμενα στρέμματα νά φτάσουν τά 

2.300.000 μέ τήν παράλληλη μείωση τής σιτοκαλλι
έργειας, ή όποία αποδίδει λιγότερο καί επιβαρύνει τό 

Κράτος μέ επιδοτήσεις άνω τ&ν 1.100.000.000 δρα
χμών (εναντι 600.000.000 τοϋ 1957). 

β. ·Η ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας, rοστε νά κα

λύπτεται σέ 5 ετη τό μεγαλύτερο μέρος των εiσαγο
μένων προϊόντων. Γιά τό σκοπό αuτό αποφασίζεται ή 

αϋξηση τής παραγωγfjς τών ζωοτροφών (επιδότηση 

τής καλλιέργειας των χειμερινών ψυχανθών), ή επιδό

τηση τής αξίας των αγοραζομένων ζώων, καθώς καί 

ή κατασκευή δύο μεγάλων εργοστασίων συμπυκνωμέ

νου γάλακτος στή Λαμία καί τά Τρίκαλα. 

Τέλος, σέ δύο μεταγενέστερες συσκέψεις, στίς 30 
καί 31 'Οκτωβρίου, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καρα

μανλή καί μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ, τοϋ ύφυ

πουργοϋ καί τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ ύπουργείου 

Γεωργίας, αποφασίζεται: 

α. Ή παραγγελία βαγονιών-ψυγείων αξίας 

100.000.000 δραχμών καί ή εγκριση τοϋ νομοσχεδί
ου, μέ τό όποίο προβλέπονται μέτρα βελτιώσεως τής 

όπωροκηπευτικής παραγωγής καί διευκολύνεται ή 

διάθεσή της. 

β. 'Η τοποθέτηση γεωπόνων ώς γεωργικών ακο

λούθων σέ εξι χώρες τοϋ έξωτερικοϋ, ή μετάκληση 

ξένων εiδικών, οί όποίοι θά διδάξουν τούς παραγω

γούς καί τούς βιομηχάνους τήν άρτια παραγωγή τών 

κονσερβών, καί ή πρόσληψη 250 γεωπόνων, 100 
κτηνιάτρων καί 63 δασολόγων γιά τήν επαρχία . 

γ. 'Η ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας γιά νά ανέλθει 

τό έπίπεδο τής διατροφής τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί νά 

μειωθοϋν οί εiσαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων 

(35-40.000.000 δολλάρια ετησίως) . 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Κατά τή διέλευσή του από τό αεροδρόμιο τοϋ 

• Ελληνικοϋ, ό Α. Μεντερές, συνοδευόμενος από τόν 
ύπουργό 'Εξωτερικών, Φ . Ζορλοϋ, συναντάται μέ 

τόν Κ. Καραμανλή καί τόνΕ. 'Αβέρωφ. Μέ τήν ευ

καιρία αuτή, οί δύο πρωθυπουργοί κάμουν ανασκό

πηση τής διεθνοϋς καταστάσεως καί εξετάζουν τίς 

δυσχέρειες πού συνέχονται μέ τή διατύπωση των δι

ατάξεων περί άρμοδιοτήτων τοϋ προέδρου καί τοϋ 

αντιπροέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας . 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Η ανακάλυψη ανοικτά τής Κύπρου, στίς 18 
'Οκτωβρίου ,. από βρετανικό πολεμικό σκάφος, τοϋ 

τουρκικοϋ πλοίου «Ντενίζ», πού μετέφερε δπλα καί 

πυρομαχικά στό νησί καί ή σύλληψη τών τριών με

λών τοϋ πληρώματος, Τούρκων ύπηκόων, γίνεται αi

τία εντονης αναταραχής στίς ελληνοτουρκικές καί 

στίς ένδοκυπριακές σχέσεις. 

Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα νεότερης ερευνας, 

ή άποκάλυψη, αuτή καθ' έαυτή, τής μεταφοράς τέ

τοιου ύλικοϋ στούς Τουρκοκυπρίους δέν άρκοϋσε 

γιά νά πυροδοτήσει τήν κρίση . 'Ήδη από τό Μάρτιο 

ήταν γνωστό δτι ή παράδοση παράνομου όπλισμοϋ 

στίς αρχές, τόσο από τούς ·Ελληνοκυπρίους, δσο 

καί άπό τούς Τουρκοκυπρίους, ήταν έλλιπής . Στήν 

περίπτωση δμως τοu «Ντενίζ», ή τουρκική Κυβέρνη

ση, προσπαθώντας νά αποτρέψει τή δημιουργία πε

ρισσότερου θορύβου γιά τό θέμα, δήλωσε δτι τό 

σκάφος δέν μετέφερε πυρομαχικά. Ήταν φανερό δτι 

ή n Αγκυρα φοβόταν πώς περαιτέρω θόρυβος θά μπο

ροϋσε νά όξύνει τίς σχέσεις μεταξύ 'Ελληνοκυπρίων 
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καί Τουρκοκυπρίων καί νά δώσει τήν εύκαιρία σέ 

εξτρεμιστές καί των δύο πλευρών νά καταφερθουv 

εναντίον των πρόσφατων συμφωνιών: γι, αύτό προ

σπάθησε νά ύποβαθμίσει τό θέμα. 'Ωστόσο, μέ τήν 

άδέξια δήλωσή της, δημιούργησε τήν εντύπωση δτι 

εδιδε πολιτική κάλυψη στή μεταφορά πυρομαχικών 

στήν Κύπρο. 

Πράγματι, μετά τήν τουρκική δήλωση, ό Μακά

ριος άνέστειλε τίς εργασίες τής Συνταγματικής 

'Επιτροπής καί άπαίτησε τή διεξαγωγή λεπτομερών 

ερευνών γιά τό συμβάν. Στήν 'Αθήνα, ό ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, προέβη σέ εντονες πα

ραστάσεις πρός τήν τουρκική καί τή βρετανική πρε

σβεία. Ταυτόχρονα, ό Τουρκοκύπριος ήγέτης, Φ. 

Κιουτσούκ, άποδοκίμαζε τή μεταφορά πυρομαχικών 

άπό τό «Ντενίζ» καί εξέφραζε φόβους γιά πιθανή επι

δείνωση τής καταστάσεως στήν Κύπρο. Είχαν ήδη 

εκφραστεί, άπό τούς Βρετανούς, φόβοι δτι ό Κιου

τσούκ επιθυμοϋσε τήν καλόπιστη εφαρμογή τών 

συμφωνιών, άντιμετώπιζε δμως iσχυρή πίεση άπό 

τόν εξτρεμιστή ύπαρχηγό του, Ρ. Ντενκτάς, ό όποίος 

ενθάρρυνε τήν άντιπαλότητα μεταξύ τών δύο κοινο

τήτων. 'Η τουρκική Κυβέρνηση είχε ήδη άσκήσει 

πιέσεις στό Ντενκτάς νά άλλάξει τακτική. 

'Η άποκάλυψη τής ύποθέσεως «Ντενίζ», λοιπόν, 

σέ συνδυασμό μέ τίς άτυχείς εντυπώσεις πού δημι

ουργοϋσε ή τουρκική δήλωση, άπειλοϋσε νά άνατρέ

ψει τίς iσορρο~ίες πού ετειναν νά δημιουργηθοϋν 

στήν Κύπρο, μόλις λίγους μήνες μετά τήν εiρήνευση 

τοϋ νησιοϋ. Ύπό βρετανική κυρίως πίεση, ή τουρ

κική Κυβέρνηση εκαμε, στίς 24 'Οκτωβρίου, νέα δι
ορθωτική δήλωση, πού διέλυε τίς ύποψίες δτι ή" Α γ

κυρα ενεθάρρυνε τό λαθρεμπόριο όπλων καί πού κα

θιστοϋσε σαφές δτι τό «Ντενίζ» ελεγχόταν άπό εξ

τρεμιστές πού δέν ενεργοϋσαν μέ επίσημες εντολές. 

Πράγματι, εύθύς μετά τή δεύτερη τουρκική δήλωση, 

ό Μακάριος επανέλαβε τίς συζητήσεις μέ τόν Κιου

τσούκ γιά τό Συνταγματικό . Οί συλληφθέντες επί τοϋ 

πλοίου άπελάθηκαν, ενω, μέ βρετανική πρωτοβου

λία, οί Μακάριος καί Κιουτσούκ ζήτησαν άπό τίς 

κοινότητές τους νά παραδώσουν τά παράνομα δπλα 

πού κατείχαν. Είναι χαρακτηριστικό δτι οί ίδιοι οί 

Βρετανοί εμειναν εύχαριστημένοι άπό τήν άνταπό

κριση τών 'Ελληνοκυπρίων στήν εκκληση τοϋ Μα

καρίου, άλλά όχι άπό τήν άνταπόκριση τών Τουρκο

κυπρίων σέ αύτήν τοϋ Κιουτσούκ. Οί Βρετανοί θεω

ροϋσαν δτι ή άποτυχία τοϋ τελευταίου όφειλόταν 

στό γεγονός δτι ό ύπαρχηγός του, Ρ. Ντενκτάς, είχε 

άρνηθεί νά συμμορφωθεί μέ τήν εκκληση τοϋ Τουρ

κοκύπριου ήγέτη. Ό Ντενκτάς, λοιπόν, άναδυόταν 

ώς ό άρχηγός τών εξτρεμιστών τής κοινότητάς του. 

Γινόταν, επίσης, σαφές δτι επιβαλλόταν ή επίδειξη 

ιδιαίτερης προσοχής σέ περιπτώσεις όποιασδήποτε, 

όσοδήποτε μικρής, άναταραχής στό νησί, καθώς ή 

άποκατάσταση τής άναγκαίας άμοιβαίας εμπιστοσύ

νης μποροϋσε νά δυναμιτιστεί άπό τίς προσπάθειες 

τών άκραίων στοιχείων, μέ πρώτο τόν Ρ. Ντενκτάς. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη στό 

ύπουργείο Δημοσίων "Εργων μέ τή συμμετοχή τοϋ 

ύπουργοϋ Συγκοινωνιών -Δημοσίων 'Έργων καί τοϋ 

ύφυπουργοϋ Οiκισμοϋ, στήν όποία εξετάζονται οί 

άνάγκες τών μεγάλων λιμένων, τών άερολιμένων καί 

ή πορεία των εγγειοβελτιωτικών εργων καί τής όδο

ποιίας (άξιοποίηση μεγάλων πεδιάδων τής Μακεδο

νίας, τής Θράκης, τής Θεσσαλίας, προκήρυξη διε

θνοϋς διαγωνισμοϋ γιά τό φράγμα τοϋ Πηνειοϋ 

'Ηλείας καί ή όλοκλήρωση τών όδικών άρtηριών 

'Αθηνών- Λαρίσης -Θεσσαλονίκης, 'Αθηνών - Κο
ρίνθου καί 'Ιωαννίνων - 'Ηγουμενίτσας). 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν 'Ιν

δό πρέσβη στήν 'Αθήνα καί τό Βελιγράδι: 

«'Ο κ. προέδρος έζήτησεν διαφόρους πληροφορίας πε

ρί τής έξελίξεως τής σινοϊνδικής διαφοράς ώς καί περί τής 

έν γένει πολιτικής καί οικονομικής καταστάσεως τής 'Ιν

δίας. 'Ο πρέσβυς προέβη εiς μίαν σύντομον συγκριτικήν 

άνασκόπησιν τής καταστάσεως εiς Έρυθράν Κίναν καί 

'Ινδίαν, εiπών δτι άμφότεραι αί χώρα ι aντιμετωπίζουν δει

νόν πληθυσμιακόν πρόβλημα. ·Η Κίνα προπορεύεται 

άσφαλώς aπό οικονομικής άπόψεως τής 'Ινδίας, άλλ, αυ

τό οφείλεται εiς τάς έφαρμοζομένας μεθόδους. 'Ως χαρα

κτηριστικώς είπεν ό πρέσβυς, έάν ή 'Ελλάς έφήρμοζεν τάς 

χρησιμοποιουμένας έν Βουλ γαρί~ μεθόδους, aσφαλώς θά 

είχεν σημειώσει ετι μεγαλυτέραν οiκονομικήν πρόοδον. 

Εiς τό σημείον τοuτο ό κ. πρόεδρος παρετήρησεν δτι, έν 

τοιαύτΊJ περιπτώσει, ή πρόοδος θά έξηγοράζετο άντί πολύ 

άκριβου τιμήματος. 'ο πρέσβυς συνεφώνησεν aπολύτως 

μέ , τήν παρατήρησιν ταύτην. Έν συνεχεί~, συνεχίζων τήν 

άνασκόπησιν τής παρούσης έν 'Ασί~ καταστάσεως, έξέ

φρασεν αiσιοδοξίαν δσον άφορά τήν περαιτέρω έξέλιξιν 

τής έκ 40.000 τετραγωνικών μιλίων διεκδικήσεως τής 
'Ερυθράς Κίνας καί ε{πεν δτι μέγα μέρος τών ύπό τής χώ

ρας ταύτης δημιουργουμένων προβλημάτων οφείλεται εiς 

τήν έπιβληθείσαν εiς αυτήν άπομόνωσιν. 'Εάν, συνέχισεν 

ό 'Ινδός πρέσβυς, ή Κίνα γίνη δεκτή εiς τά Η.Ε . , τοuτο θά 

συντελέση εiς τόν μετριασμόν τής παρατηρουμένης έντά

σεως. Διότι, οϋτω θά τεθή αϋτη ύπό τήν δικαιοδοσίαν τών 

Η.Ε., θά ίδη έκτου σύνεγγυς τάς ύπό άλλων Κρατών έφαρ

μοζομένας μεθόδους διά τήν λύσιν τών άπασχολούντων αυ

τά διαφορών καί θά εϋρη διέξοδον εiς τό διακατέχον αυτήν 

"σύμπλεγμα aνωτερότητας". 

»'Εγένετο, έν συνεχεί~, λόγος περί τής δυνατότητας 

άναπτύξεως τών μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ινδίας οικονομικών 

συναλλαγών. 'Ως ό πρέσβυς είπεν, ή σημαντικωτέρα δψ 

σχέρεια έν προκειμένφ συνίσταται αφ' ένός εiς τό δτι, 

κατά μέγα μέρος, αί δύο χώραι εχουν όμοειδή προϊόντα 
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(δρυζα, σιτηρά, καπνόν, βάμβακα), aφ' έτέρου δέ, δτι εκά

στη εχει μίαν παράδοσιν συναλλαγών μέ ώρισμένας χώ

ρας. 'Ο κ. πρόεδρος παρετήρησεν δτι αί δυσχέρεια ι αύται 

είναι βεβαίως σημαντικαί aλλ' δτι εάν οί ειδικοί έμπειρο

γνώμονες μελετήσουν τό θέμα θά έξευρεθή aσφαλώς τρό

πος αναπτύξεως τών, νϋν, περιωρισμένων οικονομικών σχέ

σεων. 'Ο 'Ινδός πρέσβυς, έγνώρισεν εις τό σημείον τοϋτο 

εις τόν κ. πρόεδρον δτι είχεν, μόλις, λάβει σχετικόν τηλε

γράφημα, δπερ τφ άνήγγειλεν δτι πρόκειται προσεχώς νά 

άφιχθή ένταϋθα, καθ' δδόν έκ Δυτικής Γερμανίας πρός 

Ίνδίαν, iνδική έμπορική aντιπροσωπεία, ϊνα μελετήση τό 

δλον θέμα . 'Εάν δέ, παρ' έλπίδα, ματαιωθή ή άφιξις αυτής, 

τότε θά άποσταλή ειδικός aντιπρόσωπος τοϋ ίνδικοϋ 

ύπουργείου ' Εμπορίου. 'Επί τών aνωτέρω, δ πρέσβυς, ώς 

είπεν, έζήτησεν άκρόασιν άπό τόν κ. ύπουργόν τών 'Εξω

τερικών . ' Ο κ. πρόεδρος έδήλωσεν εις τόν πρέσβυν δτι θά 

δώση έντολήν εις τόν ύπουργόν 'Εμπορίου νά aσχοληθή, 

μετ, ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, μέ τό θέμα . 

)) 'Εν συνεχεί~ , δ κ. πρόεδρος έξέφρασε τάς ευχαριστί

ας του πρός τήν ινδικήν Κυβέρνησιν διά τήν θερμήν αυτής 

συμπαράστασιν κατά τήν διάρκειαν τών εις ΟΗΕ συζητή

σεων έπί τοϋ Κυπριακοϋ. Μολονότι, είπεν δ κ. πρόεδρος, δ 

κ . Μένον δέν ύπεστήριξεν aμέσως τήν έλληνικήν θέσιν, 

διά τών προτάσεων καί παρεμβάσεών του συνετέλεσεν με

γάλως ά\στε νά δημιουργηθή ευνοϊκή άτμόσφαιρα. 'Η λύ

σις ijτις έδόθη είς τό ζήτημα, συνέχισεν ό κ. πρόεδρος, δέν 

είναι βεβαίως ίδεώδης ουδ, ίκανοποιεί πλήρως τάς έπιθυ

μίας τοϋ έλληνικοϋ καί έλληνοκυπριακοϋ λαοϋ. Πάντως, 

τό σπουδαιότερον σημείον εις τήν ύπόθεσιν είναι δτι έπί 

τέλους δ κυπριακός λαός aπέκτησεν τήν άνεξαρτησίαν 

του . 'Εάν, παρετήρησεν δ κ . πρόεδρος, οί Βρετανοί δέν 

είχον περιπλέξει άδικαιολογήτως τά πράγματα, τό Κυπρι

ακόν θά είχεν εϋρει τήν φυσικήν λύσιν του, χωρίς τάς με

σολαβησάσας θυσίας καί διαμάχας. 

)) 'Απαντών δ πρέσβυς, είπεν δτι καί οί 'Ινδοί είχον 
πικράν πείραν τών aγγλικών ένεργειών. Κατά τά πρώτα ετη 

τής διεθνοϋς προβολής τοϋ Κυπριακοϋ, συνέχισεν, καί 

δταν τό θέμα έτίθετο ύπό τοϋ 'Έλληνος μονίμου aντιπρο

σώπου ώς θέμα ένώσεως, δέν συνεφώνει μέ τήν έλληνικήν 

τοποθέτησιν . 'Αφ' ής δμως τήν διαχείρισ~ν aνέλαβεν ή 

παροϋσα έλληνική Κυβέρνησις, τότε έτάχθη aπολύτως 

παρά τό πλευρόν τών 'Ελλήνων. Καταλήγων, δ πρέσβυς, 

ήρώτησεν τόν κ . πρόεδρον ποία ήτο ή παρουσα θέσις του 

. ζητήματος . • ο κ. πρόεδρος aπήντησεν δτι ήτο αισιόδοξος 

διότι δ κ. Μεντερές έπιδεικνύει καλήν θέλησιν καί διότι 

πιστεύει δτι δ Τουρκος πρωθυπουργός θά δυνηθή, ώς οφεί

λει, νά έπιβάλη πειθαρχίαν εις τήν τόσα προνόμια aποκτή

σασαν τουρκοκυπριακήν κοινότητα . 

)) 'Εν τέλει τής aκροάσεως δ κ. πρόεδρος έξέφρασεν τήν 
μεγάλην χαράν, ijν θά τφ προεκάλει, ώς καί εις δλόκληρον 

τόν έλληνικόν λαόν, μία έπίσκεψις ένταϋθα του κ. Νεχρού. 

. ο πρέσβυς είπεν δτι, ώς γνωρίζει, τοϋτο aποτελεί ζωηρά ν 
έπιθυμίαν καί του 'Ινδου πρωθυπουργοϋ, θά σπεύση δέ νά 

διαβιβάση τήν πρόσκλησιν του Κ. πρόεδροω) 113 • 

21 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 1959 

'Ο Οiκουμενικός Πατριάρχης, 'Αθηναγόρας, 

άπευθύνει πρός τόν Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο τη

λεγράφημα: 

«'Επί ηj συμπληρώσει τετραετίας περιλάμπρου πρω

θυπουργίας ύμετέρας προσφιλους, περισπουδάστου έξοχό

τητος, aπευθύνομεν αυττi έγκάρδια συγχαρητήρια, ευχόμε

νοι πλουσίαν άνωθεν ένίσχυσιν ίστορικου αυτής εργου έπ, 

aγαθφ μητρός 'Εκκλησίας καί ευσεβοϋς λαοϋ)). 

Τηλεγράφημα μέ παραπλήσιο περιεχόμενο άπευ

θύνει στόν πρωθυπουργό καί ό Πατριάρχης 'Αλε

ξανδρείας, Χριστόφορος : 

«'Επί ι:τi ευκαιρί~ τής συμπληρώσεως τετραετίας έν ττi 

διακυβερνήσει τής χώρας καί τών ευτυχών aποτελεσμά

των, τά όποία είχεν αϋτη διά τό εθνος, aπευθύνω ύμίν θερ

μότατα συγχαρητήρtω). 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τή προεδρία του πρω

θυπουργοί> καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργ&ν Συν

τονισμοϋ, Βιομηχανίας καί άρμοδίων παραγόντων, 

στήν όποία άποφασίζεται ή ϊδρυση των ακόλουθων 

βιομηχανιών: 

α . Βιομηχανία ελαστικών αυτοκινήτων (έπένδυ

ση 3.600.000 δολλαρίων μέ άποσχόληση 500 έργα
των καί συναλλαγματική ώφέλεια 4.000.000 δολλα
ρίων ετησίως). 

β. Βιομηχανία παραγωγής πολυστερίνης (πρώτης 

ϋλης πλαστικών εiδ&ν), ή όποία προβλέπεται νά 

ίδρυθεί άπό τήν άμερικανική έταιρεία Dow Chemical 
Co. (συνολική επένδυση 4.600.000 δολλαρίων, μέ 
άπασχόληση 100 έργατοϋπαλλήλων καί συναλλα
γματική ώφέλεια 1.000.000 δολλαρίων). 

γ. Βιομηχανία πεπιεσμένου σκληροί> χάρτου (ε

πένδυση 1.500.000 δολλαρίων μέ 100 εργάτες καί συ
ναλλαγματική ώφέλεια 2.000.000 δολλαρίων). 

δ. Βιομηχανία πρώτων ύλ&ν γιά νήματα νάυλον 

(έπένδυση 1.600.000 δολλαρίων μέ άπασχόληση 80 
εργατοϋπαλλήλων καί συναλλαγματικό όφελος 

1.400.000 δολλαρίων). 
ε. Βιομηχανία ύπερφωσφορικ&ν λιπασμάτων (Ε

πένδυση 10-12.000.000 δολλαρίων, μέ παραγωγή 50-
60.000 τόνων πεντοξειδίου τοϋ φωσφόρου καί εξοι
κονόμηση 8.000.000 δολλαρίων συναλλάγματος). 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

·Ο διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή καί τόν 

ενημερώνει γιά τίς έργασίες τής έτήσιας γενικής συ

νελεύσεως του Διεθνοϋς Νομισματικοί> Ταμείου καί 

γιά τίς συνομιλίες του στήν ΟUάσιγκτων μέ άρμόδι

ους εκπροσώπους τοϋ ύπουργείου των 'Εξωτερικών, 

του 'Οργανισμοϋ γιά τήν άμερικανική βοήθεια στό 

έξωτερικό καί του Ταμείου Δανείων 'Αναπτύξεως. 
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~Ηδη, ό πρέσβης Α. Λιάτης ε{χε ενημερώσει τόν 

πρωθυπουργό γιά τίς επαφές του σχετικά μέ τό ζήτη

μα του δημοσίου χρέους, στίς 17 'Οκτωβρίου: 

«Κατά τήν άπουσίαν τοu κυρίου Ντίλλον, άναχωρή

σαντος διά συνάντησιν GATT εις Τόκιον, είδον σήμερον 
μετά τοu κυρίου Ζολώτα τόν βοηθόν ύπουργόν Πολιτικής 

Διευθύνσεως" Α πω 'Ανατολής καί 'Ασίας, άφοu προηγου

μένως είχον προκαταρτικήν σύσκεψιν μετά άνωτάτων 

ύπαλλήλων τοu Σταίητ Ντηπάρτμεντ άρμοδίων διά τά πο

λιτικά καί οικονομικά θέματα άφορώντα τήν 'Ελλάδα. 

»Είς τόν βοηθόν ύπουργόν κ. Τζόουνς έπεδώκαμεν τό 

μήνυμα τοu προέδρου τής Κυβερνήσεως, δμοu μετά τής 

συνοδευτικής διακοινώσεως, rοστε τά δύο κείμενα άλλη

λοσυμπληρούμενα νά παρουσιάσωσι τά κύρια σημεία τής 

ήμετέρας θέσεως, liτινα άνέπτυξα διά μακρών καί συνεζή

τησα έν δλφ εως δίωρον, τονίσας ιδιαιτέρως τήν πολιτικήν 

πλευράν του προβλήματος καί τάς άναποτρέπτους σοβαρο

τάτας πολιτικάς συνεπείας έν περιπτώσει έπιμονής δμολο

γιούχων νά μή λάβωσι ύπ' όψιν προηγούμενον γιουγκοσ

λαβικοί> διακανονισμοί>, ετι δέ μaλλον έάν ή χορήγησις 

δανείων DLF έξαρτηθή έκ ρυθμίσεως δημοσίου χρέους. 
»Πάντες οί συνομιληταί έξετίμησαν οικονομικά καί 

ιδί~ πολιτικά έπιχειρήματα, συνέστησαν δέ τά έξής: 'Η 

έλληνική Κυβέρνησις νά προ β ή άπ' εuθείας εις εγγραφον 

πρότασιν πρός τό συμβούλιον τών δμολογιούχων προσφε

ρομένη νά άρχίση διαπραγματεύσεις έπί βάσεως γιουγ

κοσλαβικοί> διακανονισμοί> διά δριστικήν ή άλλως καί 

δμοίαν προσωρινήν μεθ' ήμών συμφωνίαν. 

»Τοιαύτη έκ μέρους μας πρωτοβουλία άφ' ένός μέν θά 

καταστήση τήν θέσιν tou συμβουλίου τών δμολογιούχων 
δυσχερή, άφ' έτέρου δέ θά διευκολύνη τήν Κυβέρνησιν 

τών ΗΠΑ νά προχωρήση εις δάνειον DLF, τοuθ' δπερ οί 
άρμόδιοι τοu Σταίητ Ντηπάρτμεν εχουν δλην τήν καλήν 

διάθεσιν καί έπιθυμίαν νά κάμουν. 

»'Ο συνομιλητής μου έπέδειξε άπόλυτον κατανόησιν 

καί συμπάθειαν καί προθύμως θά βοηθήση έφ, δσον ή ελ

ληνική Κυβέρνησις άκολουθήσει ύποδέικνυομένην παρ' 

αuτοi) όδόν» 114 • 

Τό θέμα τής αμερικανικής βοήθειας, σέ συνάρ

τηση μέ γενικής φύσεως οικονομικά θέματα, εξέτασε 

ό πρωθυπουργός σέ σύσκεψη στό ύπουργείο Συντο

νισμου μέ τή συμμετοχή του αντιπροέδρου, Π. Κα

νελλοπούλου καί τών άρμόδιων ύπουργών. Τό \:διο 

ζήτημα ανέπτυξε ό Κ. Καραμανλής καί σέ επιστολή 

του πρός τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ, Ντ . 'Αιζενχάουερ: 

«Φίλε κ. πρόεδρε, 

»·Ο κοινός φίλος κ. Τόμας Πάππας μου μετέδωσε 

τούς χαιρετισμούς σας καί εύχαριστώ διά τά πάντοτε 

καλά σας αΙσθήματα πρός τήν ·Ελλάδα καί τό πρό

σωπόν μου. 'Επιτρέψατέ μου νά σiiς διαβεβαιώσω 

δ τι παρακολουθοvμεν μέ τήν μεγαλυτέραν προσοχή ν 

τήν άμείωτον προσπάθειάν σας διά τήν κατοχύρωσιν 

τής έλευθερίας καί εΙρήνης έν τφ κόσμω. 

))Παρά τάς συνεχείς προσπαθείας μας καί τήν 

συντελουμένην πρόοδον εΙς ένίσχυσιν τής σταθερό-

τητος καί άναπτύξεως τής 'Ελλάδος, είμαι ύποχρεω

μένος νά σiiς άναφέρω δτι άντιμετωπίζομεν μεγάλας 

δυσχερείας, Ιδίως εΙς τά οΙκονομικά προβλήματα έκ 

πολλών αΙτίων άνεξαρτήτων τού έλληνικοv έλέγχου. 

Αί δυσχέρεια ι αύταί κατ' άνάγκην έχουν κοινωνικάς 

καί πολιτικάς έπιπτώσεις, αί δποίαι δύνανται νά κα

ταστούν λίαν σοβαραί. 

))Θά είναι, πράγματι, λυπηρόν έάν, συνεπεί(f τής 

έλλείψεως κατανοήσεως ώρισμένων βασικών προ

βλημάτων καί δυσχερειών μας έκ μέρους τών φίλων 

καί συμμάχων εiς τόν έλεύθερον δημοκρατικόν κό

σμον, έξασθενίσουν αί δυνάμεις τής δημοκρατίας εiς 

τήν ·Ελλάδα καί οί5τω εlς μίαν κρίσιμο ν περιοχήν 

τής γής. 

))Παρακαλώ διά τούτο νά μοv έπιτρέψετε νά έπι

ληφθώ τής εύκαιρίας αύτής διά νά ύποβάλω τήν θερ

μή ν παράκλησιν δπως θελήσετε νά ένδιαφερθήτε 

προσωπικώς διά τήν ίκανοποίησιν τών εύλόγων καί 

δικαίων έλληνικών αlτημάτων οΙκονομικής βοηθεί

ας έκ τών ·Ηνωμένων Πολιτειών, έπί τών λεπτομε

ρειών τών δποίων είναι ένήμερος δ ίκανός καί έξαί

ρετος συνεργάτης σας κ. Ντάγκλας Ντίλλον)) 115 • 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή του ύπουργου Βιομη

χανίας, Ν. Μάρτη, καί ύπηρεσιακών παραγόντων, μέ 

αντικείμενο τήν τελική διατύπωση του νομοσχεδίου 

«περί αργούντων μεταλλείων». 

Σχετικά, ό Ν. Μάρτης δηλώνει δτι μέ τό νομοσχέ

διο επιδιώκεται ή δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά 

τήν πλήρη αξιοποίηση τών μεταλλευτικών δυνατοτή

των τής χώρας, καταργουνται οί παρατάσεις τών 

ερευνών πέραν τής διετίας, άπλοποιουνται οί διαδι

κασίες γιά τή χορήγηση τών αδειών καί εξασφαλίζε

ται στούς ίκανούς καί δραστήριους μεταλλειοκτήτες 

κρατική συμπαράσταση, ενώ καθιερώνονται αύστη

ρέζ κυρώσεις γιά τούς αδρανείς καί ανικάνους. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

. ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τά γραφεία του 
ΕΟΤ, δπου προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή 

του ύπουργου Προεδρίας, Κ. Τσάτσου, του γενικου 

γραμματέα του ΕΟΤ, Ν. Φωκa, καί άλλων ύπηρεσια

κών παραγόντων. Στή διάρκεια τής συσκέψεως, ενη

μερώνεται γιά τήν πορεία του εκτελουμένου προ

γράμματος τουρισμου καί γιά τίς ύπηρεσιακές ειση

γήσεις σχετικά μέ τό πρόγραμμα του 1960. 
'Η σύσκεψη επαναλαμβάνεται τήν επόμενη ή μέ

ρα, όπότε καί παρουσιάζεται τό προσωρινό πρό

γραμμα εργων τουρισμου από επενδύσεις γιά τό \960 
ϋψους 300.000.000 δραχμών. Ειδικότερα, ό πρωθυ
πουργός ασχολήθηκε μέ τή διαμόρφωση τών ακτών 
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του ·Α γ. Κοσμa καί του • Ελληνικου, γιά τίς όποίες 
εiχε συνταχθεί μέ έντολή του είδική μελέτη καί είχε 

προβλεφθεί ή δημιουργία κέντρων αναψυχής καί γυ

μναστικής. 'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε ό.κόμη 

γιά προτάσεις πού ό.φορουν τίς περιοχές τής Βάρκι

ζας καί του Λαγονησίου. τέλος, ό Κ. Καραμανλής 

ένέκρινε τό πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου

πορθμείου μεταξύ Ίταλίας-' Ελλάδος, εδωσε έντολή 

νά δημοπρατηθεί ή έγκατάσταση έναερίων σιδηρο

δρόμων στήν Πάρνηθα, ένημερώθηκε γιά τήν aξιο

ποίηση τής περιοχής Λουτρακίου, καί τών ίαματικών 

πηγών καί εδωσε όδηγίες γιά τήν έπίσπευση τών ερ

γων, ωστε νά aντιμετωπιστεί ή διαρκώς αύξανόμενη 

είσροή ξένων τουριστών οί όποίοι ύπολογίστηκαν 

ως τήν 1.10.58, σέ 210.765, καί ως τήν 1.10.59, σέ 
254.502 (αϋξηση 25%). 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τή νέα διοίκηση τής 

κεντρικής ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων 'Ελλά

δος. 'Ο πρωθυπουργός τονίζει δτι aρχή τής Κυβερνή

σεως, ό.λλά καί ανάγκη του τόπου, είναι τά οίκονομι

κά μέσα του Κράτους νά διατίθενται κατ' aπόλυτη 

προτεραιότητα γιά σκοπούς ό.μέσως παραγωγικούς, 

δεδομένου δτι τό κύριο πρόβλημα τής χώρας είναι 

αύτό τής αύξήσεως του έθνικου είσοδήματος. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

·Ο πρωθυπουργός μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου 

τής ίδρύσεως του ΟΗΕ aπευθύνει τό ό.κόλουθο μή

νυμα: 

«'Επί τfj έπετείφ τής ένάρξεως έφαρμοyής του 

καταστατιιωv χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, ή 

'Ελλάς συμμερίζεται τό α!σθημα ύπερηφανείας δ

λων τών μελών του άπό δεκατετραετίας λειτουρyοvν

τος διεθνοvς όρyανισμοv. 

>>'Η 24η 'Οκτωβρίου μiiς καλεί νά στρέψωμεν 

τήν σκέψιν μας πρός τό παρελθόν, άλλά καί πρός τό 

μέλλον. 

>>·Η 'Ελλάς άπηυθύνθη εiς τόν ΟΗΕ εiς όiρας 

κρισίμους, δταν μετά τόν δεύτερον παyκόσμιον πό

λεμον, καθ, fiν όiραν οί aλλοι λαοί είχαν τήν aνεσιν 

νά έπιδοθοvν εiς τήν άνασυyκρότησίν των, ύπέστη 

τήν ένοπλον έπίθεσιν του διεθνοvς κομμουνισμοί]. 

'Ο ΟΗΕ άπέδειξε τότε δ τι δέν είχε τάς άδυναμίας τής 

παλαιάς Κοινωνίας τών 'Εθνών. "Ελαβεν άποφά

σεις, αί όποίαι συνέβαλαν εiς τήν διαφώτισιν τής 

παγκοσμίου κοινής yvώμης καί εiς τήν έπικράτησιν 

τής άληθείας. 

>>'Ιστορικώς, άποτελεσματικήν παρουσία ν έση

μείωσεν ό ΟΗΕ καί εiς τήν περίπτωσιν τής Κορέας. 

'Εκεί μάλιστα δέν ή το ή βοήθεια μόνον ήθική, δ πως 

εiς τήν περίπτωσιν τής 'Ελλάδος, δπου μόνον δι' 

έλληνικοv αϊματος άπεκρούσθη ό κίνδυνος, άλλά καί 

στρατιωτική. 'Η 'Ελλάς είναι ύπερήφανος, διότι 

παρά τήν άφαίμαξιν έννέα έτών, συνέβαλε δι' έκ

στρατευτικοv σώματος καί άερσπσρικής μονάδος εiς 

τήν έμπρακτον άξιοποίησιν τής σχετικής πρός τήν 

Κορέαν άποφάσεως τοv ΟΗΕ. 

>>Εiς τά 'Ηνωμένα "Εθνη, έκδηλοvσα πρός αύτά 

τήν έμπιστσσύνην της, προσέφυyεν ή 'Ελλάς καί διά 

τό μέγα δι' αύτή ν, ήθικώς δέ δι' δλους τούς έλευθέ

ρους άνθρώπους, κυπριακόν ζήτημα. Εiς τόν στίβον 

τοv ΟΗΕ έyένοντο άyώνες καί συζητήσεις, αί όπσίαι 

έδημιούρyησαν τάς ήθικάς προϋποθέσεις δι ' έντιμο ν 
λύσιν τοv Κυπριακοv. 

»Δέν θά fίμεθα εiλικρινείς, έάν δέν έσημεισvyεν 

δτι εiς ώρισμένας περιπτώσεις αί πραyματικαί πολι

τικαί ένέρyειαι . του ΟΗΕ ύπελείφθησαν τών ίδανι
κών, χάριν τών όποίων ίδρύθη. 'Ελπίζομεν καί εύχό

μεθα νά άποδείξη εiς τό μέλλον δτι αί περιπτώσεις 

αύταί θά yίνωνται διαρκώς όλιyώτεραι. Πρέπει νά 

έλθη ή ήμέρα καθ' fiν ό ΟΗΕ θά έκφάζη μόνον τήν 

άλήθειαvκαί τήν δικαισσύνην». 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά aπό σχετική συνεργα

σία, αναθέτει στόν ύπουργό Ναυτιλίας, Γ. 'Ανδριανό

πουλο, τήν aποστολή νά παρακολουθήσει τίς δια

πραγματεύσεις πού διεξάγονται μέ συμμετοχή τών 

έκπροσώπων τής ΔΟΜ, τής ΠΝΟ, τών αμερικανικών 

ναυτικών όργανώσεων καί τών 'Ελλήνων πλοιοκτη

τών, καί νά έπιδιώξει τή στενή συνεργασία ναυτικών 

- έφοπλιστών, ωστε νά πεισθουν οί 'Έλληνες πλοιο
κτήτες νά ύψώσουν στά σκάφη τους τήν έλληνική 

σημαία, ένέργεια πού προβλέπεται νά aποβεί πρός τό 

συμφέρον τής οίκονομίας του τόπου, ό.λλά καί τών 

ίδίων. 

24-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Μέ τήν εύκαιρία τών έορταστικών έκδηλώσεων 

γιά τίς έθνικές έπετείους τής 26ης καί τής 28ης 

'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος aπό 

τόν πρόεδρο τής Βουλής καί μέλη τής Κυβερνήσεως, 

έπισκέπτεται τή Θεσσαλονίκη. Στίς 26 'Οκτωβρίου, 
ύποδέχεται τούς βασιλείς στήν aποβάθρα του Λευ

κου Πύργου καί παρίσταται στή δοξολογία γιά τήν 

aπελευθέρωση τής πόλεως καί στήν πανηγυρική τε

λετή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στίς 28 
'Οκτωβρίου παρακολουθεί τή στρατιωτική παρέλα

ση καί καταθέτει στεφάνι στό ήρώο του Γ' Σώματος 

Στρατου. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στή Μακεδονία, 

ό πρωθυπουργός είχε τήν εύκαιρία νά έξετάσει, σέ 
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συνεργασία μέ τούς άρμόδιους ύπουργούς πού τόν 

συνόδευαν καί μέ είδικά ύπηρεσιακά στελέχη, τούς 

τρόπους έπιλύσεως σημαντικών προβλημάτων τής 

Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε, ακόμη, σύντομη 

έπίσκεψη στίς Σέρρες, γιά νά έγκαινιάσει τό νέο νο

σοκομείο τής πόλεως καί νά μεταβεί στή γενέτειρά 

του, Πρώτη . 

τέλος, δ Κ. Καραμανλής παρέστη στά έγκαίνια 

τοϋ νέου ατμοηλεκτρικοϋ σταθμοϋ τής ΔΕΗ στήν 

Πτολεμαίδα, από τό βασιλέα Παϋλο. 'Ο νέος στα

θμός ήταν ή πρώτη μονάδα τοϋ έργοστασίου, ίσχύος 

70.000 ώριαίων κιλοβάτ καί αξίας 15.000.000 δολλα
ρίων. Στή διάρκεια τής τελετής, δ ύπουργός Βιομη

χανίας, Ν. Μάρτης, τόνισε δτι, έκτός από τό σταθμό 

πού έγκαινιάστηκε, θά κατασκευαστεί καί δεύτερη 

μονάδα στήν Πτολεμαίδα, ίσχύος 125.000 κιλοβάτ 
καί παραγωγής 800.000.000 κιλοβάτ έτησίως . Τό 

ένεργειακό πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη τόν ύ

δροηλεκτρικό σταθμό Ταυρωποϋ ίσχύος 80-120.000, 
τόν ύδροηλεκτρικό σταθμό 'Εδεσσαίου ίσχύος 28.000 
καί τόν ύδροηλεκτρικό σταθμό ' Αχελώου ίσχύος 

240.000 κιλοβάτ . 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Μονογραφείται, στήν 'Αθήνα, τό τελικό σχέδιο 

τής συνθήκης συμμαχίας μεταξύ 'Ελλάδος, Κύπρου 

καί Τουρκίας, τό όποίο, σύμφωνα μέ τή Συμψωνία 
τοϋ Λονδίνου, πρόκειται νά ύπογραφεί ταυτόχρονα 

μέ τήν ανακύρηξη τής κυπριακής ανεξαρτησίας . Στίς 

διαπραγματεύσεις, πού άρχισαν στίς 8 'Οκτωβρίου, 
είχαν λάβει μέρος στρατιωτικοί αντιπρόσωποι τής 

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, καθώς καί αντιπρόσω

ποι τής κυπριακής Κυβερνήσεως. 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τής έθνικής έπε

τείου τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, δ πρωθυπουργός 
απευθύνει πρός τόν ελληνικό λαό τό ακόλουθο διάγ

γελμα: 

«Συμπληρούνται 18 lτη άπό τής τραγικής άλλά 
καί ένδόξου αύτής ήμέρας, κατά τήν όποίαν τό έλλη

νικά lfθνος ύπέστη πανισχύρων άντιπάλων aδικον 

έπίθεσιν. 

» Τό πνεύμα τής αύτοθυσίας, τό όποίο ν κατά τήν 
άJραν έκείνην έπέδει_ξεν ό έλληνικός λαός θά άποτελέ

ση διά παλλάς γενέας τήν μεγαλυτέραν άπόδειξιν δτι 

ή έλληνική φυλή διασώζει διά μέσου τών αίώνων τάς 

ήθικάς δυνάμεις καί τάς ύψηλάς έκείνας άρετάς, διά 

τών όποίων κατ' έπανάλειψιν ήνδραγάθησε καί έδη

μιούργησε τόν ύπέροχον πολιτισμόν τόν συνδεόμε

νον μέ τό δνομα τής Έλλάδος. 

»'Απετέλεσε τήν εύλογίαν τής ίστορίας μας, ή 

ίκανότης τών 'Ελλήνων νά καταπνίγουν εlς ώρισμέ

νας κρισίμους στιγμάς τάς κακίας των καί λησμο

νούν τά μίση τά όποία τούς χωρίζουν καί νά άφιερώ

νωνται όλοψύχως είς τούς ίερούς ύπέρ τής πατρίδος 

άγώνας. 

» Άπό τήν έποχήν τών περσικών πολέμων μέχρι 
τού πολέμου τού 1940 τούτο ύπήρξε τό μυστικόν τής 
έπιβιώσεως τής φυλής μας έν μέσφ τόσων περιπετει

ών. 

»Αύτή ή lξαρσις, τής όποίας πρόσφατος έκδή

λωσις ύπήρξεν ό άγών διά τήν άπελευθέρωσιν τής 

Κύπρου, aς εύχηθώμεν δτι προϊόντος τού χρόνου θά 

άποτελέση τό σταθερόν γνώρισμα καί τήν μόνιμον 

άρετήν τής φυλής μας. Εlναι άνάγκη ή άρετή αύτή νά 

έκδηλώνεται δχι μόνον είς τάς άJρας τών έθνικών 

κινδύνων, άλλά καί είς τάς μακράς περιόδους τών 

είρηνικών άγώνων, τούς όποίους 6φείλομεν ολοι 

ήνωμένοι νά διεξαγάγωμεν διά τήν εύημερίαν τού 

εθνουφ>. 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Μέ τό Ν .Δ . 4014/ 59, ίδρύεται δ 'Οργανισμός Βι
ομηχανικής 'Αναπτύξεως (ΟΒΑ), δ δποίος λαμβάνει 

τή μορφή 'Ανώνυμης 'Εταιρείας πού θά λειτο'υργεί 
μέ ίδιωτικοοικονομικά κριτήρια καί αποσκοπεί αφε

νός νά παρέχει βοήθέια σέ λειτουργοϋσες ήδη βιο
μηχανικές έπιχειρήσεις καί αφετέρου νά προσελκύει 

τό ένδιαφέρον τοϋ ίδιωτικοϋ τομέα γιά τήν ίδρυση 

νέων βιομηχανιών. Σύμφωνα μέ δηλώσεις τοϋ προέ

δρου τοϋ όργανισμοϋ, Α. Τσάτσου, προϋπόθεση γιά 

τήν ένίσχυση έπιχειρήσεων από τόν ΟΒΑ είναι δ 

διεθνής ανταγωνιστικός τους χαρακτήρας. 'Ο ίδιος 

δ όργανισμός θά προβαίνει σέ ίδρυση έπιχειρήσεων 

κρατικών, μόνον έάν δέν έκδηλώνεται γιά συγκεκρι

μένους τομείς ένδιαφέρον τοϋ ίδιωτικοϋ τομέα, έλ

ληνικοϋ ή ξένου. Κατά τό Ν . Μάρτη, δ ΟΒΑ αποτέ

λεσε «τό σημαντικότερο όργανωτικό μέτρο γιά. τή 
βιομηχανική ανάπτυξη»' Ι6 . 

Τήν έπο μένη, έγκρίνεται τό Ν.Δ. 4002/ 59, τό 
όποίο προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα 

γιά τή βιομηχανία καί τίς συγχωνεύσεις βιομηχανι

κών έπιχειρήσεων. 'Έτσι, δίνεται ή δυνατότητα στίς 

έπιχειρήσεις νά αύξάνουν τά ποσοστά απόσβεσης 

καί νά έπενδύουν στή συνέχεια σέ νέες έγκαταστά

σεις. Μέ τό συνδυασμό τών δύο αύτών νομοθετημά

των, ή Κυβέρνηση έπιδιώκει τή συστηματοποίηση 

τής βιομηχανικής αναπτύξεως. 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

'Υπογράφεται στή Μόσχα έμπορική συμφωνία 

μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΣΣΔ, ή όποία, σύμφωνα μέ 
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δηλώσεις τοϋ ύπουργοϋ 'Εμπορίου, Λ . Δερτιλή, 

προβλέπει άνταλλαγές ϋψους 24-25.000.000 δολλα
ρίων εκατέρωθεν, μέ ελληνικές εξαγωγές κυρίως κα

πνοϋ (8.000 τόνοι), βωξίτη (450.000 τόνοι), βάμβακος 
(2.000 τόνοι), εσπεριδοειδών (17.000 τόνοι), ξηρών 
καρπών ( 15.000 τόνοι) καί ελαιολάδου (2.000 τόνοι). 
'Η σοβιετική πλευρά εξάγει πετρέλαιο (450.000 τό
νοι), προϊόντα πετρελαίου &ξίας 4.000.000 δολλα

ρίων, ξυλεία (150.000 κυβικά), χαρτόμαζα (2.000 τό
νοι) καί χυτοσίδηρο (6.000 τόνοι). 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959 

Ψηφίζεται, άπό τή Βουλή, τό σχέδιο Ν . Δ. «περί 

τροποποιήσεως τής περί εγκληματιών πολέμου Νο

μοθεσίας» καί λαμβάνει τόν &ρ. Ν. 4016. Σύμφωνα μέ 
τό νέο νομοθέτημα «&ναστέλλεται αυτοδικαίως καί 

χωρίς νά απαιτείται aπόφασις δικαστηρίου, δικαστι

κοϋ Συμβούλιου, ή άλλη τις διαδικασία, πίiσα δίωξις 

Γερμανών ύπηκόων, φερομένων ώς εγκληματιών πο

λέμου, δι' εγκλήματα προβλεπόμενα ύπό τής ύπ' 

&ριθ. 73 I 45 Σ . Π . ». 
Κατά τή σχετική συζήτηση ό aντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, Π . Κανελλόπουλος, καί ό ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, aντέκρουσαν τόν iσχυ

ρισμό τής aντιπολιτεύσεως δτι ασκήθηκε σχετικά 

πίεση άπό τόν πρόεδρο τής επιτροπής τής ΕΟΚ, Β . 

Χαλστάιν, καί σημείωσαν δτι δλες οί χώρες εχουν 

απαλλάξει μέ νόμο τούς εγκληματίες πολέμου 117 • 

Σέ εφαρμογή τοϋ νομοθετικοϋ διατάγματος, aπο

λύεται, στίς 5 Νοεμβρίου, καί aπελαύνεται στή Γερ
μανία, ό εγκληματίας πολέμου Μάξ Μέρτεν. Εόθύς 

μετά τήν άφιξή του στή Δ . Γερμανία (Μόναχο), συλ

λαμβάνεται &πό τίς &ρχές καί αποστέλλεται στό Βε

ρολίνο, δπου θά διατυπωθεί εναντίον του κατηγορία 

καί θά ύποστεί δικαστική κρίση. Σύμφωνα μέ τή 

σχετική απόφαση τοϋ άνακριτή παραμένει ελεύθε

ρος, μέ τόν δρο δτι θά παρουσιάζεται στήν άστυνο

μία δύο φορές τήν εβδομάδα. 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συνέρχεται σέ πρώτη συνεδρίαση ή κεντρική 

επιτροπή κωδικοποιήσεως, ύπό τήν προεδρία τοϋ κ. 

Καραμανλή καί παρουσία τοϋ aντιπροέδρου, Π . Κα

νελλοπούλου, καί τών ύπουργών Δικαιοσύνης καί 

Προεδρίας. 

'Απευθυνόμενος πρός τά μέλη τής επιτροπής ό 

πρωθυπουργός ύπογράμμισε: 

«Ή καλή λειτουργία τής Διοικήσεως άπέτελεσε 

καί άποτελεί μόνιμον πρόβλημα διά τήν 'Ελλάδα. 

Δέν ύπάρχει περίοδος είς τήν πολιτική ν μας ίστορί

αν κατά τήν όποίαν δέν έπεσημάνθησαν τά έλαττώ

ματα τής Διοικήσεώς μας καί δέν έπροτάθησαν νέα 

μέτρα πρός βελτίωσίν της. Άλλά καί είς τάς λοιπάς 

χώρας άντιμετωπίζεται δμοιον πρόβλημα ύπό τήν aυ

τήν if διάφορον μορφήν. Εlναι τοιαύτη ή φύσις τού 
προβλήματος, ιίiστε νά μή είναι δυνατή ή έξεύρεσις 

άμέσων λύσεων, αί όποίαι νά θεραπεύουν τάς έκά

στοτε έμφανιζομένας άνάγκας. Διά λόγους είδικούς, 

είς τήν χώραν μας τό πρόβλημα τής Διοικήσεως πα

ρουσιάζεται περισσότερον έντονο ν. ·Η ύπό τήν προ

εδρία ν μου Κυβέρνησις, έκτιμήσασα έξ άρχής τήν 

τεραστίαν σημασίαν τού προβλήματος, κατέβαλεν 

είλικρινή προσπάθειαν ί'να τά θέματα τά σχετιζόμενα 

μέ τήν ταχείαν καί καλήν λειτουργίαν τής κρατικής 

μας μηχανής εϋρουν μίαν ίκανοποιητικήν λύσιν, έν 

προσαρμογίj πάντοτε πρός τήν έλληνικήν πραγματι

κότητα καί νοοτροπίαν. 

))Εlναι είς πάντας γνωστόν δτι άπό πολλών έτών 

έγίνετο λόγος διά τήν διοικητικήν άποκέντρωσιν. 

Μετά μίαν δμως μακράν περίοδον, καθ' fίν πολλά 

έλέγοντο, άλλά τίποτε δέν έγίνετο, ή Κυβέρνησίς 

μου, κατώρθωσε, παρά τάς ίσχυράς άντιδράσεις, νά 

έπιβάλη μίαν διοικητικήν καίcέν ταυτφ οlκονομικήν 

άποκέντρωσιν, ή όποία έδωσε ζωήν καί περιεχόμε

νον εlς τόν νομαρχιακόν θεσμόν καί παρέσχεν είς 

τάς ύπό τόν νομάρχη ν διοικητικάς ύπηρεσίας τά οί

κονομικά καί τεχνικά μέσα, διά τών όποίων δύνανται 

αύται νά άνταποκριθοvν είς τόν προορισμόν των. 

VΗδη οί νομάρχα ι, διά τών τεθέντων είς τήν διάθεσίν 

των μέσων, έκτελοvν πρόγραμμα τής τάξεως τών 500-
600 έκατ. δρχ. Ή Κυβέρνησις έστρεψεν έπίσης τήν 
προσοχήν της καί πρός τήν διοίκησιν τού Κέντρου 

καί άφοv συνεκρότησε τήν έπιτροπήν 'Αναδιοργα

νώσεως τής Διοικήσεως άπό έμπείρους περί τά διοι

κητικά προσωπικότητας, πρός μελέτη ν τού δλου ζη

τήματος, είσηγήθη σειράν νομοσχεδίων άποβλεπόν

των είς τήν δρθολογικωτέραν διάρθρωσιν καί καλήν 

λειτουργίαν τών δημοσίων ύπηρεσιών. Τά νομοσχέ

δια ταύτα ήσαν: 

))α) "Περί ύπουργείων καί τών οργανισμών τών 

δημοσίων πολιτικών ύπηρεσιών", β) "Περί κωδικο

ποιήσεως τής διοικητικής νομοθεσίας", γ) "Περί μέ

τρων τινών πρός βελτίωσιν τής λειτουργίας τών δη

μοσίων ύπηρεσιών", δ) "Περί τών προσθέτων άμοι

βών τών δημοσίων ύπαλλήλων", ε) "Περί προσαρ

μογών είς τόν ύπαλληλικόν κώδικα", στ) "Περί έπι

λογής τού προσωπικού τών δημοσίων ύπηρεσιών", 

ζ) "Περί καθιερώσεως συστήματος έκπαιδεύσεως καί 

μετεκπαιδεύσεως τών δημοσίων ύπαλλήλων", η) 

"Περί κώδικας διοικητικής διαδικασίας" καί θ) 

"Περί τακτοποιήσεως τών ύπηρετούντων πρός κά

λυψιν διαρκούς φύσεως άναγκών έκτάκτων ύπαλ

λήλων". 

)) 'Εκ τών νομοσχεδίων τούτων τά τέσσαρα πρώτα 
κατέστησαν ifδη νόμοι τού Κράτους. 

))Βασίμως έλπίζομεν δτι ή όλοκλήρωσις τών νο-
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μοθετικών αvτών μέτρων θά βοηθήση σημαντικώς 

είς τήν προαyωyήν καί βελτίωσιν τής διοικητικής 

μας μηχανής. Δέν θά έπιτευχθή δμως οϋτω καί ή λύ

σις του μονίμου προβλήματος. Διότι πρέπει νά yίνη 

άντιληπτόν δτι ή βελτίωσις τής λειτουργίας τής 

κρατικής μηχανής δέν είναι δυνατόν νά έξασφαλι

σθή άνευ παραλλήλου βελτιώσεως καί τής ποιότητος 

του έμψύχου ύλικου. Ή βελτίωσις δμως είς τόν το

μέα αvτόν προχωρεί σταδιακώς καί θ, άπαιτήση χρό

νον. 'Η πλaισίωσις τής διοικήσεως μέ εΙδικευμένα 

καί άνωτέρας ποιότητος στελέχη δέν είναι ερyον ευ

χερές, ούτε είναι δυνατόν ν' άντιμετωπισθή μόνον μέ 

νομοθετικά μέτρα. Διά τόν λόγον αvτόν λαμβάνεται 

πρόνοια έπιμορφώσεως του προσωπικου τών δημο

σίων ύπαλλήλων, ιίiστε έν συνδυασμφ μέ τήν μόρφω

σι ν καί έπιμόρφωσι ν στελεχών είς τήν άλλοδαπή ν νά 

δημιουρyηθή μία αΙσιόδοξος προοπτική διά τήν εvό

δωσιν τών έπιδιωκομένων σκοπών. Σήμερον θεωρώ 

έμαυτόν εvτυχή, διότι προεδρεύω τής πρώτης συνε

δριάσεως τής Κεντρικής 'Επιτροπής Γενικής Κωδι

κοποιήσεως, ή δποία καλείται νά άρχίση άμέσως τό 

ερyον της. 'Επιθυμώ νά έξάρω τήν σημασία ν του 

ερyου τούτου. Ή ελλειψις γενικής κωδικοποιήσεως 

ύπήρξε μία τροχοπέδη εlς τήν λειτουρyίαν τής κρα

τικής μηχανής διά νά μή άναφέρω τάς περιπτώσεις 

έκείνας δπου αί ύπάρχουσα άντιφάσεις η τά ύπάρ

χοντα κενά έδημιούρyουν άνυπερβλήτους δυσχερεί

ας είς τήν aσκησιν τής διοικήσεως. 

»Είμαι βέβαιος δτι οί μετέχοντες τής 'Επιτροπής 

καί ολοι οί συνερyάται αvτής, έκτιμώντες τήν σπου

δαιότητα του ερyου, τό δποίον καλουνται νά έκτελέ

σουν θά άφιερώσουν δλας τάς δυνάμεις των διά τήν 

έπιτυχή καί ταχείαν περάτωσίν του>). 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Ό γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ, καθηγητής Γ. 

Πεζόπουλος, ύποβάλλει στόν πρωθυπουργό εκθεση 

γιά τή δανειοδότηση τοϋ ύδροηλεκτρικοϋ εργου τοϋ 

'Αχελώου: 

<< I. 'Εν τοίς κατωτέρω έκτίθενται αί μέχρι σήμερον 
ένέργειαί μου έν ΗΠΑ, δπου ήλθον κατ' έπιταγήν τής Σής 

Κυβερνήσεως καί τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τής ΔΕΗ 

πρός τόν σκοπόν νά έπιδιώξω τήν παρά τοϋ DLF σύναψιν 
δανείου τής ΔΕΗ μέ τήν συνδρομή ν τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως, διά τήν χρηματοδότησιν μέρους τής άπαιτηθησο

μένης δαπάνης διά τήν κατασκευήν τοϋ ύδροηλεκτρικοϋ 

εργου Κρεμαστών(' Αχελώου). 

»2. Είς τήν Τεχνικήν 'Εταιρείαν Ebasco Serνices Inc., 
New York, Ν.Υ. ή ΔΕΗ εlχεν άναθέσει κατ' 'Απρίλιον 

1959, τtϊ έγκρίσει τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί συμφω
νοϋντος τοϋ DLF, τήν έκπόνησιν προμελέτης καί τήν σύν
ταξιν έκθέσεως έπί τής τεχνικής καί οίκονομικής εόστα

θείας πραγματοποιήσεως τοϋ ύδροηλεκτρικοϋ εργου Κρε

μαστών. 'Η εκθεσις αϋτη, τής όποίας τό περιεχόμενον καί 

ή εκτασις είχον εκτοτε συμφωνηθή μετά τοϋ DLF, θά συ-

νώδευε τήν όριστικήν αίτησιν δανείου τής ΔΕΗ, τήν όποί

αν θά ύπέβαλεν αϋτη πρός τό DLF, ώς είχεν άποφασισθή 
ύπό τής Κυβερνήσεως. Μετά τής Ebasco ε{χε συμφωνηθή 
δτι, ίνα μή χαθή πολύτιμος χρόνος, δέκα ήμέρας πρό τής 

διατυπώσεως τής όριστικής μορφής τής έκθέσεως, κατόπιν 

εtδοποιήσεως αότής θά μετέβαινεν είς Νέαν Ύόρκην ό 

γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ ( ό δ ποίος θά διεπραγματεύετο 
μετά τοϋ DLF τό δάνειον}, δπως έπί τόπου παράσχη τό 
σύμφωνον τής ΔΕΗ διά τήν έμφάνισιν τής έκθέσεως τής 

Ebasco. Μετά ταϋτα θά ύπεβάλλετο ή δριστική αίτησις 
δανείου τής ΔΕΗ πρός τό DLF έν Washington D.C. 

»3. Μέ καθυστέρησιν ένός σχεδόν μηνός ή ΔΕΗ είδο
ποιήθη σχετικώς καί, είς έφαρμογήν τών άνωτέρω, ήλθον 

τήν 7ην Σεπτεμβρίου 1959 είς Νέαν Ύόρκην. Παρά τόν 
περισσότερον χρόνον τόν δποίον ή Ebasco έχρειάσθη διά 
νά καταρτίση τό σχέδιον έκθέσεώς της, τό δποίον μοϋ ύπέ

βαλε πρός εγκρισιν, τοϋτο έδέησε νά συμπληρωθή καί νά 

προσαρμοσθή πρός τά νεώτερα οίκονομικά καί τεχνικά δε

δομένα τά όποία αί ύπηρεσίαι τής ΔΕΗ προητοίμαζον έν 

'Αθήναις συμφώνως πρός τά έκ Νέας 'Υόρκης ύποδείξεις 

καί τά αίτήματα τής Ebasco, τής μεθόδου ταύτης θεωρη
θείσης λυσιτελεστέρας καί πλέον οίκονομικής. 'Η οικο

νομικοτεχνική μελέτη, τήν δποίαν κατήρτισεν ή Ebasco 
καί βάσει τής όποίας συνέταξε τήν εκθεσίν της διά τήν 

ύποστήριξιν τής αίτήσεως δανείου τής ΔΕΗ πρός τό DLF, 
άπείχεν δλων τών παλαιοτέρων τεχνικών προμελετών έπί 

τοϋ εργου Κρεμαστών 'Αχελώου, άλλά καί τής αότής ταύ

της τής παλαιοτέρας προμελέτης τής tδίας Ebasco (1950). 
Τοϋτο έχρειάσθη καί κατέστη δυνατόν νά γίνη άφ' ένός 

λόγω τών νεωτέρων οικονομικοτεχνικών δεδομένων τής 

άνελίξεως τοϋ έξηλεκτρισμοϋ έν 'Ελλάδι (ώς ταϋτα έμελε

τήθησαν καί προεβλέφθησαν ύπό τής ΔΕΗ είς τά μετά τό 

1955 προγράμματά της καί έγένοντο πλήρως άποδεκτά ύπό 
τής Ebasco) καί άφ' έτέρου λόγω τών νεωτέρων τεχνικών 
στοιχείων έπί τοϋ ποταμοϋ 'Αχελώου ώς καί τών νεωτέρων 

έξελίξεων έν τtϊ τεχνικΌ προκειμένου περί μελέτης καί κα

τασκευής ένός ύδροηλεκτρικοϋ εργου ώς τό τών Κρεμα

στών. Συνέπεια τών άνωτέρω άλλαγών ύπήρξεν ή άνάγκη 

πλήρους καί λεπτομερειακοϋ τεχνικοϋ καί οίκονομικοϋ 

παρ' έμοϋ ελέγχου τής προμελέτης τής Ebasco, πράγμα τό 
δποίον μέ τήν σειράν του άπήτησε καί συμπληρωματικάς 

πληροφορίας καί στοιχεία έξ 'Αθηνών μέ δλας τάς συμπα

ρομαρτούσας χρονικάς καθυστερήσεις. Ύπήρξεν δμως, 

παρά τήν προκληθείσαν καθυστέρησιν, πλήρως δικαιολο

γημένη ή τοιαύτη έπιμονή μου, έάν ληφθή ύπ' όψιν δτι, 

ένώ τό ύδροηλεκτρικόν εργον Κρεμαστών (μετά τών συνα

φών εγκαταστάσεων μεταφοράς τής ήλεκτρικής ένεργείας) 

μέχρι τοϋδε έθεωρείτο ώς εργον κατασκευαστικής δαπάνης 

60-65 έκατ. δολλαρίων (προμελέτη Ebasco 1950 καί προμε
λέτη ΔΕΗ 1959) η άκόμη καί μόνον 35-55 έκατ. δολλαρίων 
(διάφοροι προσφοραί, άνευ ύποχρεώσεως, κατά τήν σχετι

κήν δημοπρασίαν τής ΔΕΗ 1958 f 59), κατά τήν σημερι νήν 
προμελέτην τής Ebasco θά άπαιτήση δαπάνην 82 έκατ. 
δολλαρίων . 'Επίσης δτι, ένώ κατά τά παλαιότερα δεδομέ

να, ή οίκονομικώς εόσταθοϋσα άνάπτυξις τοϋ 'Αχελώου 

εtς Κρεμαστά (ijτοι ή άξιοποιηθησομένη ύδροηλεκτρικώς 

ένέργεια πρός έπίτευξιν τοϋ χαμηλοτέρου κόστους κατά 

παραχθησομένην κιλοβατώραν χωρίς νά σπαταλάται τό 

ύδραυλικόν δυναμικόν τοϋ ποταμοϋ) ώδήγει είς τήν δημι-
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ουργίαν ένός έργοστασίου εγκατεστημένης Ισχύος 180-240 
χιλιάδων κιλοβάτ καί παραγωγής περίπου ένός δισεκατ. 

κιλοβατωρών έτησίως μέ άναγκαίαν κατασκευήν φράγμα

τος ϋψους 114 μέτρων, ή σημερινή μελέτη τής Ebasco κα
ταλήγει εiς τήν πρότασιν κατασκευής φράγματος 174 μέ
τρων ϋψους (καί δή κτιστου τοξωτου καί ούχί έκ χώματος η 

λιθορριπής) καί έργοστασίου μέ έγκατεστημένην iσχύν 

400-500 χιλιάδων κιλοβάτ καί παραγωγήν ένός καί ήμίσεος 
δισεκατ . κιλοβατωρών έτησίως . 'Έτερον άποτέλεσμα τής 

τοιαύτης πληρεστέρας καί όρθολογικωτέρας άναπτύξεως 

του εργου Κρεμαστών θά είναι ή μείωσις του κόστους πα

ραγωγής' Αχελώου εiς 26 λεπτά άνά κιλοβατώραν άντί τών 
36 λεπτών, εiς τά όποία κατέληγε ή προμελέτη τής Ebasco 
1950, καί εναντι 34-39 λεπτών άνά κιλοβατώραν μέσου κό
στους παραγωγής ύπό τών λειτουργούντων τεσσάρων πρώ

των έργοστασίων τής ΔΕΗ (τό κόστος τουτο θά μειωθή 

μετά τήν άρξαμένην ijδη λειτουργί~ν τής πρώτης μονάδος 
Πτολεμαίδος) . Οuτω, διά τής σημερινής προμελέτης τής 

Ebasco, τό θέμα τής ύδροδυναμικής άξιοποιήσεως του πο
ταμου 'Αχελώου εύρίσκει τήν όρθήν πλέον οiκονομικοτε

χνικήν λύσιν του καί εξασφαλίζει διά τήν έθνικήν οiκονο

μίαν τής χώρας τά καλλίτερα άποτελέσματα, τό μέν διά τής 

πληρεστέρας άξιοποιήσεως του έθνικου πλούτου ΕΚ του 

τής παραχθησομένης μονάδος ήλεκτρικής ενεργείας εiς 

επίπεδα επιτρέποντα (έν συνδυασμφ μέ τό λοιπόν έθνικόν 

σύστημα ήλεκτρισμου τής ΔΕΗ) τήν ύπό τής ΔΕΗ διάθε

σιν τών άπαιτουμένων μεγάλων ποσοτήτων ήλεκτρικής 

ένεργείας διά τήν δημιουργίαν βασικών ήλεκτρομεταλ

λουργικών βιομηχανιών έν ττϊ χώρα μας, εiς τάς χαμηλάς 

τιμάς τάς όποίας άπαιτουν αί βιομηχανίαι αύται. 

))4. 'Επωφελήθην τής, ώς άνωτέρω έξετέθη, άναποφεύ
κτου καθυστερήσεως τής προμελέτης ύπό τής Ebasco, διά 
νά επιδιώξω τήν ύπό ταύτης προώθησιν του περιεχομένου 

τής Προμελέτης εΙς σημείον επιτρέπον τήν c'iμεσον Εναρξιν 

τής όριστικής μελέτης του εργου. Έκ παραλλήλου εδόθη

σαν όδηγίαι εiς 'Αθήνας, iliστε άφ' ένός νά επισπευσθή ή 

τελείωσις τών ήδη γενομένων τοπογραφικών εργασιών έπί 

τόπου του εργου καί άφ' έτέρου νά καταστή δυνατόν νά 

άρχίση άμέσως ή άναγκαία διά τήν όριστικήν μελέτην γε

ωτρητική έργασία. Οϋτω, βάσει τής σημερινής προμελέ

της τής Ebasco, εφ' δσον δ τεχνικός Οίκος, τόν όποίο ν ή 
ΔΕΗ θά έπιλέξη διά τήν έκπόνησιν τής όριστικής μελέτης 

δέν άλλάξη τά συμπεράσματα τής προμελέτης, θά είναι εΙς 

θέσιν νά άρχίση άμέσως ή έργασία τής όριστικής μελέτης 

καί έν συνεχείg καί παραλλήλως τής κατασκευής του ερ

γου, πράγμα τό όποίον είναι άπαραίτητον έάν θέλωμεν τό 

εργον νά τεθή εΙς λειτουργίαν κατά τά ετη 1964/ 65, ώς εχει 
προγραμματίσει ή ΔΕΗ καί εχει άποδεχθή ή Ebasco. Ση
μειωτέον δτι κάθε μήν καθυστερήσεως τής ένάρξεως λει

τουργίας του ί:ργου θά εχη ώς άποτέλεσμα διά τήν ΔΕΗ 

τήν άπώλειαν 40-45 έκατ. δραχμών λόγω μ ή πωλήσεως τής 
άντιστοίχου άνεπιστρεπτεί χανομένης ύδραυλικής ενερ

γείας του ποταμου καί διά τήν εθνικήν οΙκονομίαν τήν μή 

χρησιμοποίησιν 120 έκατ . κιλοβατωρών μέ πολύ σημαντι

κωτέραν οiκονομικήν άπώλειαν λόγω τών πολλαπλασια

στικών φαινομένων. 

))5. 'Εκ παραλλήλου έζήτησα μέσω του κ. Α . Σισμανί

δη, τής ύπηρεσίας 'Εξωτερικοί> 'Εμπορίου έν Ούασιγκτώ

νι , δπως ένεργήση παρά τφ DLF καί δεχθοί>ν αί ύπηρεσίαι 

αuτου νά άρχίσουν εξετάζουσαι τό προκαταρκτικόν σχέδι

ον τής προμελέτης καί έκθέσεως τής Ebasco εuθύς άπό τής 
28ης Σεπτεμβρίου ε. ε. , όπότε τοί>το προεβλέπετο δτι θά ήτο 

δυνατόν νά άποσταλή εκ Νέας 'Υόρκης εiς ΟΜσιγκτων. 

Οuτω ύπελόγιζον δτι θά συνετέμνετο δ χρόνος τής τελικής 

έξετάσεως. Αί ύπηρεσίαι τής DLF εuχαρίστως άπεδέχθη
σαν τήν πρότασιν, άτυχώς δμως τό κείμενον λόγω ταχυ

δρομικής άνωμαλίας, καθυστέρησε νά φθάση εΙς χείρας 

του κ . Σισμανίδη, δ όποίος οϋτω δέν κατώρθωσε νά τό 

παραδώση εiς τόν πρός δν δρον εiμή μόνον τήν 2αν 

'Οκτωβρίου 1959. 
))6. Περατωθείσης τής δριστικής διατυπώσεως τής 

προμελέτης καί τής έκθέσεως Ebasco, μετεκινήθην άπό τής 
!Ι ης 'Οκτωβρίου έκ Νέας 'Υόρκης εiς Ούάσιγκτων, δπου 

καί εκτοτε εύρίσκομαι. Τήν έπομένην, 12 Όκτώβρίου, ήρ
χίσαμεν συσκέψεις εΙς τά γραφεία του DLF. Κατά ταύτας 
άπεδείχθη δτι, παρά τήν καλήν διάθεσιν τών ύπηρεσιών του 

DLF, αύται δέν είχον κατορθώσει νά μελετήσουν τό προ
καταρκτικόν σχέδιον τής μελέτης Ebasco, τό όποίον τούς 
είχε παραδοθή δέκα ήμέρας ένωρίτερον, λόγω τής άπα

σχολήσεώς των μέ τάς κατά τήν /;βδομάδα έκείνην συμπε

σούσας συνελεύσεις τής Διεθνους Τραπέζης του Διεθνοί>ς 

Νομισματικου Ταμείου. Οuτω αί συζητήσεις διά τό θέμα 

του δανείου τής ΔΕΗ aρχισαν μόλις εiς τάς 12 'Οκτωβρίου 
1959. ΕΙς πολλάς καθημερινάς καί πολυώρους συσκέψεις 
εΙς τά γραφεία τής DLF άνεπτύχθη προφορικώς ύπό τών 
πρός τουτο συνοδευσάντων με έκπροσώπων τής Ebasco, τό 
περιεχόμενον τής προμελέτης, τήν δποίαν έξεπόνησεν ή 

'Εταιρία αuτη καί τής εκθέσεως τήν όποία ν προητοίμασαν 

διά τήν ΔΕΗ καί έν ττϊ όποίg έκθύμως συνιστουν πρός τήν 

ΔΕΗ νά έπιδιώξη τήν πραγματοποίησι ν του ύδροηλεκτρι~ 

κου εργου τών Κρεμαστών λόγω τής τεχνικής καί οΙκονο

μικής εύσταθείας τής πραγματοποιήσεως αuτου καί λόγω 

τής σπουδαίας σημασίας του διά τήν ΔΕΗ, τήν ήλεκτρικήν 

οiκονομίαν τής 'Ελλάδος καί τήν καθόλου έλληνικήν 

εθνικήν οiκονομίαν. Έκ τής πλευράς του DLF παρίσταν
το κατά τάς συσκέψεις αύτάς εκπρόσωποι τών οΙκονομι

κών καί τεχνικών ύπηρεσιών των ώς καί άνεξάρτητοι τε

χνικοί σύμβουλοι αuτου, ένώ έκ τής ελληνικής πλευράς 

παρίστατο δ κ . Σισμανίδης, ώς έκπρόσωπος τής πρεσβείας 

καί δ ύπογραφόμενος, ώς έκπρόσωπος τής άμέσως ένδια

φερομένης ΔΕΗ . Κατά τάς συσκέψεις έδόθησαν ίκανοποι

ητικαί άπαντήσεις εiς δλας τάς τεθείσας ύπό τών εκπρο

σώπων του DLF έρωτήσεις, έμείνομεν δέ μέ τήν έντύπωσιν 
δτι οί εκπρόσωποι του DLF εlχον πεισθή περί τής σημα
σίας του εργου, τής οΙκονομικοτεχνικής εuσταθείας του 

καίτής άνάγκης χρηματοδοτήσεώς του. Τήν όρθότητα τών 

τοιούτων έντυπώσεων, τόσον έμου δσον καί του κ . Σισμα

νίδη καί τών έκπροσώπων τής Ebasco, έπεβεβαίωσαν κατά 
τάς έπομένας ήμέρας άξιόπιστοι πληροφοριοδόται ήμών. 

))7. Έν άκολουθίg τών άνωτέρω συσκέψεων είχον, συ
νοδευόμενος ύπό του κ. Σισμανίδη, πολλάς συσκέψεις μετά 

τών οΙκονομικών ύπηρεσιών του DLF, έπί του θέματος τής 
χρηματοδοτήσεως του εργου. Αί συσκέψεις αύται, είχον 

ώς άμφοτέρωθεν εδηλώθη, κατατοπιστικόν χαρακτήρα 

-διά μέν τό DLF νά προετοιμασθή εiς τήν μέθοδον τήν 
δποίαν προετιθέμεθα νά έφαρμόσωμεν διά τήν χρηματοδό

τησιν του εργου του 'Αχελώου, δι' ήμάς δέ νά άντιληφθώ

μεν ύπό ποίον πρίσμα τό DLF θά ήτο δυνατόν νά άποδεχθή 
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τήν συμμετοχήν του εiς τήν χρηματοδότησιν του εργου. 

'Εν συνεπεί~ τούτων έδηλώθη δτι ή ΔΕΗ δέν θά ή το δε

σμευμένη νά διατυπώση τή αϊτησίν της βάσει τών δσων 

έπρόκειτο νά διαμειφθουν κατά τάς συσκέψεις ταύτας. Κα

τά τάς συζητήσεις, ανεξαρτήτως του δτι αί aρχαί αuταί του 

DLF ήσαν γνωσταί εiς έμiiς, μiiς επεστήθη ή προσοχή επί 
του δτι τό DLF είναι όργανισμός οuχί aρχικής ciλλά συμ
πληρωματικής χρηματοδοτήσεως . Δηλαδή τό DLF ερχε
ται εiς συμπλήρωσιν τών ένδεχομένων κενών μιiiς χρημα

τοδοτήσεως, τήν όποίαν εχει έξασφαλίσει έξ άλλων πηγών 

ό ένδιαφερόμενος . 'Επίσης μiiς επεστήθη ή προσοχή έπί 

του δτι εiς τήν περίπτωσιν του ' Αχελώου, τό DLF δέν θά 
ήτο δυνατόν νά χρηματοδοτήση οuδέ τό έλάχιστον ποσο

στόν εκ τών εiς δραχμάς δαπανών . τέλος -διά πρώτην 

φοράν έπισήμως, διότι ανεπισήμως εκυκλοφόρει ή φήμη 

aπό εβδομάδων- μiiς έπεστήθη ή προσοχή έπί του ενδε

χομένου καθορισμου νέας πολιτικής του DLF, δυνάμει τής 
όποίας τό σύνολον ενός δανείου του DLF θά i:πρεπε νά 
δαπανiiται εiς ΗΠΑ διά προμηθείας καί πληρωμήν ύπηρε

σιών χρησιμευουσών αμέσως διά τό χρηματοδοτούμενον 

εργον . 

»8. Κατά τήν περίοδον τών aνωτέρω συζητήσεων , aνε

κοινώθη δημοσίως διά τών /;φημερίδων καί εiδικου Press
Release, ύπό του κ . Βάνς Μπράντ, διευθύνοντος συμβούλου 

του DLF, δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον του DLF ελαβε 
τήν 19ην 'Οκτωβρίου 1959 τήν aπόφασιν περί καθορισμου 
τής πολιτικής "Buy-American" διά τά χορηγούμενα ύπό 
του όργανισμου τούτου δάνεια. 'Η aπόφασις αϋτη είναι 

λίαν σοβαρά καί δέν πρέπει νά νομισθή δτι δέν θά /;φαρμο

σθή. Περί τούτου ύπήρξε σαφής ό πρόεδρος τών ΗΠΑ 

κατά τήν πρώτην μετά τήν I 9ην 'Οκτωβρίου Press Confe
rence, όπότε εδήλωσεν δτι ή aπόφασις είναι αναγκαία καί 
θά /;φαρμοσθή. 'Αντίδρασις παρετηρήθη, iδίως άπό τόν 

γερουσιαστήν Τζ. Γ . Φούλμπράιτ, iδίως λόγω τής μελετω

μένης επεκτάσεως τής πολιτικής ταύτης καί εiς τόν όργα

νισμόν ICA. Βεβαίως /;μφανίζονται δυνατότητες /;λαστικής 
/;φαρμογής τής αποφάσεως τής 19ης 'Οκτωβρίου, οuχί 

δμως ανατροπής τής aποφάσεως, /;π' αuτών δέ ακριβώς 

τών δυνατοτήτων στηρίζομεν τάς ενεργείας μας. 

»9. Κατόπιν τών aνωτέρω συζητήσεων καί /;ρευνών, συ
νετάξαμεν τήν αtτησιν δανείου τής ΔΕΗ πρός τό DLF, ύπό 
ήμερομηνίαν 30ης 'Οκτωβρίου 1959, τήν όποίαν ενεχειρί
σαμεν εiς τό DLF ώς σάς /;τηλεγράφησα τήν 2αν τρέχ. 
μηνός. Μετά σοβαράν θεώρησιν δλων τών παραγόντων καί 

ciφου ελαβον ύπ' οψιν μου τάς νεωτέρας εξελίξεις καί τάς 

aπόψεις τών ύπηρεσιακών (καί εΙσηγητικών) στελεχών τής 

DLF, κατέληξα νά διατυπώσω τήν αi:τησιν /;πί τij βάσει 
τών γενικών aρχών τάς όποίας καθώρισεν ό κ. πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως κατά τήν πρό τής αναχωρήσεώς μου /;ξ 

' Αθηνών σύσκεψιν. Αί ciρχαί αuταί ήσαν δύο, ciφ' ένός νά 

διατηρήσωμεν τήν μεγαλυτέραν δυνατήν /;λευθερίαν εiς 

τήν χρήσιν του δανείου διά πληρωμήν δαπανών εiς ξένον 

συνάλλαγμα καί ciφ' ετέρου νά δηλώσω μεν δτι αί δαπάνα ι 

/;σωτερικου εξασφαλίζονται aπό τήν Κυβέρνησιν καί τήν 

ΔΕΗ. 'Απέφυγα νά διευκρινίσω εν τij αiτήσει κατά ποίον 

τρόπον ή Κυβέρνησις θά aνεύρη τάς δραχμάς, παρ' δλον 

δτι επανειλημμένως μου /;γένοντο νύξεις περί του πώς σκε

πτόμεθα νά aξιοποιήσωμεν τό γερμανικόν δάνειον ύποδο

μής καί τί πρόκειται νά γίνη μέ τό ύπόλοιπον τών Ιταλικών 

πολεμικών έπανορθώσεων. Τήν μόνην δέσμευσιν τήν 

όποίαν aνέλαβον είναι διά τήν /;πιλογήν αμερικανικής En
gineering Firm (καί οχι κ:ατασκ:ευαστρίας), δηλαδή διά τήν 
δριστικ:ήν μελέτην μόνον, ή όποία νομίζω δτι έπιβάλλεται 

/;κ: τών πραγμάτων, δοθείσης τής δλκ:ής κ:αί τής σημασίας 

του εργου καί τής ανάγκης ταχυτάτης κινήσεώς μας πρός 

τό δεύτερον τουτο στάδιον, δηλαδή τής όριστικ:ής μελέτης. 

Οί λοιποί βασικοί δροι του δανεισμου, τούς όποίους προέ

ταξα, είναι εξαιρετικώς ύπέρ ήμών, ωστε νά πρέπει νά θεω

ρήσωμεν εαυτούς πολύ έπιτυχόντας /;άν τούς έπιτύχωμεν 

καθ' όλοκ:ληρίαν . ·Η δλη διατύπωσις τής αiτήσεως εγένε

το κατά τρόπον , οοστε αφ' ενός νά δικαιούμεθα εiς τήν 

αίτησιν ένός δανείου, οίς ζητεί ή ΔΕΗ καί ciφ' έτέρου νά 

είναι δυνατόν νά ύπάρξη επιχειρηματολογία διά τήν παρά

κ:αμψιν τής /;φαρμογής τής πολιτικής "Buy-American" εiς 
τήν περίπτωσίν μας» 118 • 

Στίς 6 Νοεμβρίου ύποβάλλεται στόν Κ. Καρα

μανλή τό έξής σημείωμα: 

« Έκ: τής όριστικής προμελέτης, ijτις ύπεβλήθη ύπό 

του κ:. Πεζοπούλου εiς τό DLF, κ:αί κατόπιν τηλεφωνικής 
μετ' αuτου συνομιλίας, ijτις ελαβε χώραν τήν 7 μ.μ. τής 
6ης Νοεμβρίου προκύπτουν τά ακόλουθα: 

»Α. Διαστάσεις του εργου 

»Τόσον ύπό τής Ebasco κ:αί του κ. Πεζοπούλου δσον 
κ:αί ύπό του DLF Ι;κ:ρίθη δτι θά aπετέλει optimum εκμε
ταλλεύσεως τών δυνατοτήτων του εργου ή κατασκευή aντί 

4 μονάδων εγκατεστημένης iσχύος 60 χιλ. KLW έκ:άστης ή 
/;πιδίωξις 4 μονάδων τών 100 χιλ. KLW. Πρόκειται περί 
εργου, του όποίου ή συνολική δαπάνη θά κ:υμανθή πέριξ 

τών $ 82 εκ:ατ ., κ:αί οuχί $ 65 έκατ. ώς παλαιότερον αναφέ
ρετο, του τελικου ϋψους αuτου μέλλοντος νά κ:αθορισθή 

μετά τήν λήψιν όριστικής αποφάσεως δσον aφορά ποίον 

μέρος του εξοπλισμου του εργου θά aγορασθή εiς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας, δπου αί τιμαί είναι κατά 25-30% ακ:ριβώτε
ραι τών ευρωπαϊκών. 

»Σημειουται δτι μέ εργον εγκατεστημένης iσχύος 400 
χιλ. κι w τό κόστος τής κιλοβατώρας κατέρχεται εiς επί
πεδα κατώτερα πασών τών προηγουμένων εν προκ:ειμένφ 

έκ:τιμήσων καί iiτινα ώς /;κ: τούτου δημιουργουν θετικ:άς 

προοπτικάς διά τήν χρησιμοποίησιν του δυναμικ:ου του 

'Αχελώου εiς μεταλλευτικ:άς βιομηχανίας . 

»Β. 'Ανάλυσις δαπάνης κ:αί δρων χρηματοδοτήσως 

»'Η εiς συνάλλαγμα δαπάνη ύπολογίζεται νά ανέλθη 

εiς 36 ί;κ:ατ. δολλάρια περίπου καί ή είς έγχώριον νόμισμα 
είς 46-50 έκατ. δολλάρια. 

>>'Η είς συνάλλαγμα δαπάνη αναλύεται κατά εuρείας 

κατηγορίας ώς ακολούθως: 

»α. 'Οριστική μελέτη κ:αί επίβλεψις $ 7,5 εκατ . 

κατασκευής 

»β. Δίκτυα διανομής κ:αί ύποσταθμοί 

»γ. UΕργα άρμοδιότητος πολιτικου 

μηχανισμου 

$12,0 
$ 7,0 

)) 

)) 

»δ. Μηχανικοί εξοπλισμοί κατασκευής$ 10-12 >> 
κ:αί πάγιος ήλεκ:τρομηχανολογικ:ός 

έξοπλισμός 

»Κατά τόν κ. Πεζόπουλον τόσον ή έξ αντικειμένου 
πολλαπλή χρησιμότης του εργου δσον κ:αί ή ποιότης τής 
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προμελέτης, ψις κατηρτίσθη ύπό τής Ebasco, ετυχον κα
θολικής επιδοκιμασίας. 

»Πρόβλημα δπερ δέν !:χει εiσέτι λυθή άποτελεί ή εκτα

σις τής δανειοδοτήσεως τοu DLF -διότι ή aποδοχή τής 

aρχής εχει κατά τάς ύπαρχούσας ενδείξεις γίνει δεκτή. 

»Γ. Περαιτέρω αναφέρονται ώρισμέναι εiδικώτεραι δυσχέ

ρεια ι 

»ι. Τό DLF θά επιμείνη dνενδότως δπως ή τελική μελέ
τη καί ή επίβλεψις καί όργάνωσις του εργοταξίου γίνουν 

ύπό δύο χωριστών άμερικανικών οϊκων. 

»2. Καθ' δσον aφορά τήν dνάλωσιν του ύπολοίπου τών 
ίταλικών επανορθώσεων, εδηλώθη ύπό τών κ.κ. Πεζοπού

λου καί Σισμανίδη δτι τό ποσόν τοuτο aποτελεί κρατικόν 

πόρον, τόν όποίον ή ΔΕΗ δέν fιδύνατο νά κατευθύνη κατά 

τά εiς αύτήν δοκοuντα. 

»3. 'Εάν τό DLF επιμείνη δπως ίiπαν τό ύλικόν dγορα
σθή εiς ΗΠΑ, τότε οί δροι εκτελέσεως τοu εργου καθί

στανται iδιαζόντως επαχθείς. 

»Δ. Λήψις όριστικών άποφάσεων 

»'Ο κ. Μπράντ ύπεσχέθη δπως εντός της επομένης 

έβδομάδος δώση κάποιαν θετικήν άπάντησιν -ούχί δμως 

όριστικήν δέσμεuσιν- πρός τόν κ. Πεζόπουλον. Εiκάζε
ται δτι ή dναμενομένη είς Ούάσιγκτων επιστροφή εκ Τό

κιο του κ. Ντίλλον θά κρίνη κατά όριστικώτερον τρόπον 

τό δλον θέμα.· Ο κ. Πεζόπουλος παρεκλήθη δπως συνοδεύ

ση τόν κ . Λιάτην τό ενωρίτερον δυνατόν ε!.ς επίσκεψιν 

αύτοu πρός τόν κ. Ντίλλον, τόσον λόγω του άπό μακροί> 

ενδιαφέροντος τούτου πρός 'Αχελώον, δσον καί διότι ό κ. 

Ντίλλον, rον πρόεδρος τοu Συμβουλίου τοu DLF, δύναται 
νά εκτιμήση τήν γενικωτέραν σημασίαν μιaς όρθής εν 

προκειμένφ aποφάσεως τής αμερικανικής Κυβερνήσεως. 

»Ε . Προτάσεις 

»ι. 'Εζητήθη άπό τό DLF δ πως καλύψη είς τό dκέραι
ον τήν είς συνάλλαγμα δαπάνην του εργου ύπό τούς κάτωθι 

δ ρους: 

»Διάρκειαν εξοφλήσεως 25 ετη. 
» Έπιτόκ1ον 3,5%. 
» ~Εναρξις εξοφλήσεως μετά τό πέρας τής κατασκευής 

(ήτοι τό ι965). 

» Ύ πελογίσαμεν μαθηματικώς δτι δάνειον ύπό τοιού
τους δρους συγκρινόμενον μέ εύρωπαϊκάς πιστώσεις διδο

μένας μέ 8% καί διά ι2 ετη, μέ εναρξιν εξοφλήσεως ι ετος 

μετά τήν ύπογραφήν τής συμβάσεως είναι συμφερότερον, 

εστω καί εάν τελικώς ύποχρεωθώμεν νά dγοράσωμεν δλον 

τόν εξοπλισμόν του εργου εξ 'Αμερικής, καί χρησιμοποιή

σωμεν αμερικανικούς οϊκους διά τήν όριστικήν κατασκευ

αστικήν μελέτην, επίβλεψιν καί όργάνωσιν εργοταξίου 

κ .λ. π. 

»2. Καθ' δσον άφορά τάς ίταλικάς έπανορθώσεις, φρο
νοuμεν δτι ούδέν τό θετικόν θά εδει νά λεχθή είς τούς 

'Ιταλούς επί τοu παρόντος, διότι τοuτο δύναται νά έπηρεά

ση τόσον τό ϋψος τοu δανείου τοu DLF δσον καί νά όδηγή
ση τούς 'Ιταλούς εiς δημιουργίαν προσθέτων ε!.ς ήμaς δυ

σχερειών. 

»'Η ίδεώδης δι' ήμaς λύσις θά fιτο δπως τό DLF καλύ
ψη τό σύνολον τής εiς συνάλλαγμα δαπάνης του εργου 

-μέ ύποχρέωσιν ήμών νά χρησιμοποιήσωμεν μόνο 'Αμε

ρικανούς σχεδιαστάς καί εργολάβους. Εiς τοιαύτην περί

πτωσιν θά ήτο δυνατόν νά πιέσωμεν τούς 'Ιταλούς δπως, 

liμα ττi προμηθεί~ εξ αύτών μέ δολλάρια του DLF του δι
κτύου διανομής καί ύποσταθμών, aποδεσμεύσουν ούτοι τε

λείως τά ι5 έκατ. δολλάρια τών επανορθώσεων. Ύποχω

ροuντες θά ήτο δυνατόν νά συμβιβασθώμεν ώς άκολούθως: 

Προμήθεια δικτύων διανομής κ.λ. π. εξ 'Ιταλίας καί ταυτο

χρόνως πλήρης καί σαφής συμφωνία διά προμήθειαν μη

χανικοί> εξοπλισμοί> έξ 'Ιταλίας τής ίδικής μας έπιλογής 

-άξίας ι5 έκατ. δολλαρίων. 'Επαναλαμβάνεται ή γνώμη 

ήμών δτι πάσα επί του παρόντος εξειδικευμένη συζήτησις 

μετά τών 'Ιταλών επί του ώς liνω θέματος θά ήτο δυνατόν 

νά δημιουργήση είς ήμaς σοβαρωτάτας δυσχερείας τόσον 
μετά τών ΗΠΑ δσον καί μετά τής Γαλλίας καί Γερμανίας . 

»3. Κρίνεται άπαραίτητον δπως έπί του ύψη λοτέ ρου δυ
νατοί> πολιτικοί> επιπέδου τονισθοuν αί εν προκειμένφ έλ

ληνικαί aπόψεις πρός τόν εν ' Αθήναις πρέσβυν τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. Αίπροσεχείς όλίγαι ήμέραι δυνα

τόν νά είναι aποφασιστικοί> χαρακτήρος διά τό εργον του 

'Αχελώου» 119 • 

3 NOEMBPIOY 1959 

Σέ σύσκεψη, στό ύπουργείο 'Εργασίας, ύπό cτήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

τ& ν ύπουργ&ν Συντονισμου, Οίκονομικ&ν καί 'Ερ

γασίας καθώς καί άρμοδίων παραγόντων, άποφασί

ζονται τά άκόλουθα: 

α. Ή εναρξη λειτουργίας άπό 1.10.59 του διανε
μητικου λογαριασμου οίκογενειακ&ν επιδομάτων. 

'Η καταβολή 3 δρχ. ήμερησίως γιά τή σύζυγο καί 2 
δρχ. γιά κάθε παιδί θά άρχίσει άπό τά μέσα 'Ιανου

αρίου 1960 καί θά γίνεται άνά τρίμηνό. Τά επιδόματα 
αύτά άντιπροσωπεύουν αύξηση του ήμερομισθίου 

κατά 8,5% μέ ετήσια δαπάνη 200.000.000 δρχ. καί 
ένδιαφέρουν 180.000 οίκογένειες. 

β. 'Η διάθεση 20-25.000.000 δρχ. στούς μ ή έπιδο
τούμενους άνέργους κατά τίς εορτές τ&ν Χριστου

γέννων καί ή επιδότηση μέ 20.000.000 δραχμές τ&ν 
άνέργων καπνεργατών. 

γ. 'Η άπαλλαγή τ&ν είσφορ&ν πού όφείλονται 

στούς άσφαλιστικούς όργανισμούς άπό πρόσθετες 

επιβαρύνσεις μέχρι τό ποσό τ&ν 50.000 δρχ., ή κεφα
λαιοποίησή τους μέ πρόσθετο τέλος 0,5% καί ή έξό
φλησή τους σέ 36 μηνιαίες δόσεις έν& γιά τίς άνω 
τ&ν 50.000 δρχ. όφειλές, καθορίστηκε νά καταβληθεί 
τό μεθεπόμενο μήνα άπό τήν ίσχύ του νόμου τό μισό 

τής πέραν τ&ν 50.000 δρχ. κυρίας όφειλής καί τό 
ύπόλοιπο ποσό νά έξοφληθεί επίσης σέ 36 δόσεις. 

δ. 'Η διάθεση 5.000.000 δρχ. επί πλέον του εσό
δου πού προήλθε άπό τήν πώληση του κτιρίου τής 

έργατικής εστίας γιά τήν άνέγερση μεγάρου συντε

χνιτ&ν στήν 'Αθήνα. 

4 NOEMBPIOY 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη στό ύπουργείο Γεωργίας, 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ-
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μετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί), οικονομικών, 

Γεωργίας καί των ύφυπουργών 'Εμπορίου καί Γεωρ

γίας. 'Η έξέταση τών θεμάτων τής ό:γροτικής πολι

τικής συνεχίστηκε καί όλοκληρώθηκε μετά τήν έπά

νοδο του πρωθυπουργοί) aπό τήν 'Ιταλία, στά μέσα 

Νοεμβρίου, μέ τή λήψη aποφάσεων γιά τήν ϊδρυση 

κεντρικής συνεταιριστικής όργανώσεως τών παρα

γωγών, νωπών προϊόντων, ή όποία θά διαθέτει δλα τά 

aπαραίτητα μέσα ωστε νά αναλαμβάνει εύθύνες γιά 

τήν πειθάρχηση τής προσφορaς καί τήν όμαλή διά

θεση των προϊόντων στό έσωτερικό καί τό. έξωτερι

κό. 'Επίσης, aποφασίστηκε ή ϊδρυση φορέα έξαγω

γών νωπών προϊόντων, μέ τή συμμετοχή τής ΑΤΕ καί 

του Κράτους, μέ aρχικό κεφάλαιο 50.000.000 δρχ., 
καί ή λήψη μέτρων γιά τήν προστασία των έλαιοπα

ραγωγών. 

Τά μέτρα γιά τό έλαιόλαδο αναλύονται, λίγες ήμέ

ρες aργότερα, σέ εiδική κυβερνητική ανακοίνωση: 

«Οί έλαιοπαραγωγοί εχουν ήδη ένημερωθή έπί των δυ

σκολιών τάς δποίας παρουσιάζει ή διάθεσις τής έφετεινής 

πλουσίας έσοδείας έλαιολάδου. Είναι πλέον γνωστόν είς 

δλους δτι ή τιμή είς τό έξωτερικόν εχει κατέλθει είς χαμη

λά έπίπεδα. Πaσα έπομένως παρέμβασις τοu Κράτους δι' 

έξαγοράν έλαίου πρός συγκράτησιν τών τιμών έν τφ έσω

τερικφ θά συνεπιφέρη, δεδομένου δτι τό συγκεντρούμενον 

διά τής παρεμβάσεως έλαιόλαδον προορίζεται κυρίως δι' 

έξαγωγήν, σοβαράς ζημίας είς τόν δημόσιον προϋπολογι

σμόν. 

>>Παρά ταuτα καί παρά τό προσθέτως δυσμενές γεγονός, 

δτι έκ παλαιοτέρων παρεμβάσεων εύρίσκονται είς χείρας 

τοu Κράτους περίπου όκτώ χιλιάδες τόνοι, ή Κυβέρνησις, 

άποβλέπουσα είς τό νά στηρίξη τάς τιμάς καί τό είσόδημα 

των έλαιοπαραγωγών καί ίδί~ των μικροπαραγωγών είς πε

ριοχάς μέ μονοκαλλιέργειαν τής έλαίας, άπεφάσισεν δπως 

παρέμβη λαμβάνουσα τ' άκόλουθα μέτρα: 

>>I. Θά ένεργηθή έξαγορά έλαίου μέχρι 15.000 τόνων είς 
τήν τιμήν δρχ. 12,50 κατά κιλόν διά τό πεντάβαθμον, μόνον 
άπό μικρούς παραγωγούς, καλλιεργοuντας άπό 100 εως 400 
έλαιόδεντρα καί οϊτινες θά δικαιοuνται νά παραδώσουν μέ

χρι 500 κιλών εκαστος. 
>>2. 'Η εξαγορά αϋτη θά γίνη είς τάς κατ' έξοχή ν έλα ι

παραγωγούς περιοχάς τής χώρας καί Ιδιαιτέρως εtς τά με

μακρυσμένα έπαρχιακά κέντρα, δπου ή ελλειψις σοβαροί> 

άγοραστικοu ένδιαφέροντος έπιφέρει τήν κάμψιν τών τι

μών μέ συνέπειαν τήν εuρυτέραν ύποτίμησιν του έλαιολά

δου εν τij χώρ~ καί τή ζημίαν τών παραγωγών. 'Η παρέμ

βασις θ' άρχίση άμέσως άπό τοuδε οοστε νά είναι άποτελε

σματικωτέρα διά τούς εχοντας άνάγκας μικρούς παραγω

γούς. 

>>3. Παραλλήλως, ή Κυβέρνησις έν τij προσπαθεί~ της 
νά έλαττώση τήν προσφοράν έλαιολάδου καί νά αuξήση τό 

άγοραστικόν ένδιαφέρον τής καταναλώσεως άπεφάσισεν: 

>>α. Τήν παροχή ν πιστώσεων είς τήν Α ΤΕ διά χορήγη

σιν είς παραγωγούς, επιθυμοuντας καί δυναμένους νά δια-

τηρήσουν τήν παραγωγήν ϊνα τήν διαθέσουν βραδύτερον, 

δανείων έπί ένεχύρφ έλαιολάδου διαρκείας μέχρις 6 μη
νών. 

>>β. Τήν εuρείαν χρηματοδότησιν των γεωργικών όργα

νώσεων τών παραγωγικών κέντρων πρός διακίνησιν καί 

διάθεσιν έλαιολάδου διά λογαριασμόν των παραγωγών. 

))γ. Τήν χρηματοδότησιν τών συνεταιρικών όργανώσε

ων τής Βορείου ·Ελλάδος καί λοιπών μή ελαιοπαραγωγι

κών περιοχών πρός έξαγοράν έλαιολάδου άπ' εuθείας άπό 

τούς τόπους παραγωγής καί διάθεσιν αuτοu είς τά μέλη 

των. 

>>δ. Τήν ηuξημένην χρηματοδότησιν τοu έμπορίου πρός 

άγοράν καί έμπορίαν έλαιολάδου. 

))4. τέλος, ή Κυβέρνησις θά καταβάλη πaσαν προσπά
θειαν νά πραγματοποιήση δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρας 

έξαγωγάς έλαίου εστω καί έπί ζημί~ του δημοσίου προϋ

πολογισμοί>. 

>>'Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι μέ τά μέτρα ταuτα θ' άνα

χαιτισθή ή πτώσις τής τιμής του έλαίου καί θά προστατευ

θοuν οί έλαιοπαραγωγοί. 'Η προστασία τούτων δμως θά 

έπιτευχθή πληρέστερον έάν ούτοι ίκανοποιήσουν τάς πρώ

τας καί έπειγούσας άνάγκας των διά τής έξαγορaς ή του 

ένεχύρου καί άποφύγουν νά προσφέρουν άθρόως καί νά 

δημιουργήσουν άτμόσφαιραν πανικοί>. 

)) 'Επαναλαμβάνεται δτι ή τιμή είς τήν δποίαν θά γίνη ή 
έξαγορά είναι οπωσδήποτε άνωτέρα τής διεθνοuς τοιαύτης. 

'Εκ του λόγου τούτου θά προκύψουν ζημίαι είς τό Δημόσι

ον, πρaγμα δπερ θά πρέπει νά εχουν ύπ' όψιν καί νά έκτιμή

σουν προσηκόντως οί έλαιοπαραγωγοί. 

>>'Εξ άλλου τό έλαιόλαδον καταναλίσκεται κατά 90 ή 
95% έν τφ έσωτερικψ καί διά τής στηρίξεως των τιμών του 
είς έπίπεδα άνώτερα των διεθνών, υποβάλλεται ή έσωτερι

κή κατανάλωσις είς σοβαράς θυσίας χάριν των έλαιοπαρα

γωγών. Τοuτο δέ είναι ετερον σοβαρόν στοιχείον, δπερ 

έπίσης δέν πρέπει νά παραβλέψουν οί παραγωγοί>>. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του aντιπροέδρου, 

Π. Κανελλοπούλου καί τών ύπουργών Προεδρίας, 

Παιδείας καί του ύφυπουργοu Συγκοινωνιών. 

'Αποφασίστηκε ή καθιέρωση του φοιτητικοί) εΙ

σιτηρίου, μέ εκπτωση 50% στά aστικά λεωφορεία 
των ΚΤΕΛ aπό l ης 'Οκτωβρίου μέχρι 30ης 'Ιουνίου 
γιά 60 άπλές διαδρομές, μέ ανάλογο περιορισμό των 
δελτίων «έλευθέραρ> ωστε νά μ ή σημειωθεί έπίπτωση 

στό κόμιστρο, καί ή αϋξηση σέ 2.000.000 δρχ. τής 
έπιχορηγήσεως του Κράτους γιά τά συσσίτια των 

φοιτητών 'Αθηνών- Θεσσαλονίκης. 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο γενικός γραμματέας τής ΓΣΕΕ, Φ. Μακρής, 

έπισκέπτεται τόν πρωθυπουργό καί τόν ένημερώνει 

γιά τά προβλήματα τής έργατικής τάξεως. 
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ΕΝΤΟΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ 

ΤΟΜΕΑ 

Στό τέλος του 1959, καθώς όλοκληρώνεται τό πρώτο στάδιο τών διαπραγματεύσεων 'Ελλάδος- ΕΟΚ, 
ή έλληνική διπλωματία θά δραστηριοποιηθεί σέ πολλούς ταυτόχρονα τομείς. Ή 'Αθήνα θά άποδώσει 

iδιαίτερη σημασία στή συνεννόηση μέ τήν 'Ιταλία, μεγάλη χώρα τής Κοινότητας, καί σύμμαχο στά 

πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οί διμερείς σχέσεις ε{χαν αiσθητά βελτιωθεί τά προηγούμενα χρόνια -όπότε ή 

Ρώμη εlχε λάβει στάση θετική πρός τήν κυπριακή άνεξαρτησία- μέ άποκορύφωμα τήν επίσκεψη του Α. 
Φανφάνι στήν 'Αθήνα, τόν 'Ιανουάριο. Έξάλλου, ή 'Ιταλία, πού παρήγε προϊόντα παρόμοια μέ αύτά 

τής 'Ελλάδος, ήταν μιά άπό τίς χώρες πού θά μποροuσαν νά φέρουν άντιρρήσεις γιά τά έλληνικά 

αiτήματα στήν ΕΟΚ. 'Η επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Ρώμη, τό Νοέμβριο, θά προσφέρει τή δυνατό

τητα γιά εξέταση των ζητημάτων αύτών, άπευθείας μέ τήν iταλική πολιτική ήγεσία. 

Παράλληλα, ή εύνοϊκή γιά τήν έλληνοκυπριακή πλευρά επίλυση του προβλήματος πού εlχε άνακύ

ψει στή σύνταξη του κυπριακοί\ Συντάγματος, καί ή διενέργεια των πρώτων προεδρικών εκλογών στή 
Μεγαλόνησο, τίς όποίες θά κερδίσει θριαμβευτικά ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, θά άποτελέσουν -ή 

τουλάχιστον ετσι φαινόταν τότε- ενα σημαντικό άkμα τής Κύπρου πρός τή μεταποικιακή όμαλότητα. 

'Η επίσκεψη του Ν. 'Αιζενχάουερ, τό Δεκέμβριο (ή πρώτη ένός 'Αμερικανοί\ προέδρου στήν 'Ελλάδα), 

θά δώσει τήν εύκαιρία νά ύπογραμμιστοuν άκόμη περισσότερο οί στενοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ τών 
δύο χωρών. Παράλληλα, θά επιτρέψει στόν Κ. Καραμανλή νά ενημερώσει τήν ήγέτη τής δυτικής συμμα

χίας γιά τό οiκονομικό καί άμυντικό πρόβλημα τijς 'Ελλάδος, γιά τήν άντιμετώπιση τών όποίων ήταν 

άπαραίτητες ή συνέχιση τής άμερικανικής άμυντικής βοήθειας καί ή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ. 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο πρέσβης τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, Μ. Σερ

γκέεφ, σέ συνέντευξή του πρός τούς δημοσιογρά

φους, μέ τήν εύκαιρία τής 42ης. έπετείου τής οκτω

βριανής έπαναστάσεως, τονίζει δτι έπιθυμία τής ΕΣ

ΣΔ ε{ναι νά άναπτύξει περαιτέρω τίς σχέσεις της μέ 

τήν 'Ελλάδα. Παρέχει έπίσης τή διαβεβαίωση δτι 

«tσχύει ή άπό τριετίας πρόσκλησις των Κ. Καρα

μανλή καίΕ. 'Αβέρωφ νά έπισκεφθουν τήν Σοβιετι

κήν 'Ένωσιν καί, έφόσον έκ μέρους τών προσκαλου

μένων δέν έξεφράσθη έπιφύλαξις, ή πρόσκλησις 

ισχύει καί δ ίδιος πιστεύει δτι μελετάται ύπό τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως». 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Από τό ύπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως έκ

δίδεται ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ανταποκρινόμενος είς πρόσκλ η σι ν τοϋ προέδρου τής 

Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή, ό Α.Ε. ό πρόεδρος τής 

τουρκικής Κυβερνήσεως κ. Α. Μεντερές, συνοδευόμενος 

ύπό τfjς Α.Ε. τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών κ. Φ. Ζορλοϋ 

θέλει επισκεφθή επισήμως τήν 'Ελλάδα τήν 21 ην 'Ιανου
αρίου 1960. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής επισκέψεως, ήτις θά εlναι 

πενθήμερη, θά διεξαχθοϋν συνομιλίαι, αί όποίαι θά συμ

βάλλουν είς τήν ετι περαιτέρω σύσφιξιν τών ijδη έξαιρέ

των σχέσεων, αιτινες ύφίστανται μεταξύ των δύο χωρών». 

9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, έπισκέπτεται 

έπίσημα τήν 'Ιταλία, σέ άνταπόδοση παλαιότερης 

έπισκέψεως του Ίταλου δμολόγου του στή ·Ελλάδα. 

Τό ταξίδι του 'Έλληνα πρωθυπουργου έντάσσεται 

στά πλαίσια τών έντεινόμενων ένεργειών τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως γιά τήν προώθηση του αiτήμα-
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τος γιά σύνδεση μέ τήν Κοινότητα. 'Εκκρεμεί, άκό

μη, ή άξιοποίηση ποσοu 15 έκατ. δολλαρίων άπό τίς 
ίταλικές επανορθώσεις πρός τήν 'Ελλάδα. 

'Η 'Ιταλία, πράγματι, ήταν ή κοινοτική χώρα μέ 

τά προϊόντα τά περισσότερο ανταγωνιστικά πρός τά 

έλληνικά, καί ή κάμψη των επιφυλάξεών της γιά τό 

ελληνικό αϊτημα άποτελοuσε κρίσιμη πτυχή τfjς 

προσπάθειας του Κ. Καραμανλfj γιά τήν κατά τό δυ

νατόν σύντομη ευόδωση των διαπραγματεύσεων με

ταξύ τfjς ·Ελλάδος καί τών 'Έξι. Πέραν τούτου, στά 

τέλη του 1959 γινόταν περισσότερο άντιληπτή καί 
άπό τίς δύο χώρες, μιά κοινότητα συμφερόντων με

ταξύ τους, δσον άφοροuσε τήν πολιτική κατάσταση 

τόσο στήν εύρωπαϊκή fjπειρο, δσο καί στήν άνατο

λική Μεσόγειο: ή Ρώμη, άλλωστε, είχε, τά προηγού

μενα χρόνια, λάβει θετική θέση στό έλληνικό αϊτημα 

γιά άνεξαρτησία τfjς Κύπρου . 

Σ' δ,τι είδικότερα άφορα τό θέμα τfjς διαθέσεως 

των 15 ε κατ. δολλαρίων' ίδιαί τερα διαφωτιστική εί
ναι ή συζήτηση πού εγινε, στίς 18 Σεπτεμβρίου, με
ταξύ τοu ύπουργοu Συντονισμοu, 'Αρ. Πρωτοπαδά

κη, καί του 'Ιταλοu πρεσβευτfj, Μάριο Κόντι: 

«'Η συζήτησις <iφεώρα κυρίως τό θέμα του τρόπου 

χρησιμοποιήσεως του έκ 15 έκατ. δολλαρίων ύπολοίπου 
των επανορθώσεων. 

»'Εξ iταλικijς πλευράς ανεπτύχθη ή άποψις δτι ή διά

θεσις των 15 έκατ. δολλαρίων ε{ναι συνδεδεμένη μέ τό θέμα 
του 'Αχελώου, ύπεστηρίχθη δέ δτι καί κατά τόν χρόνον 

τijς επισκέψεως του τότε προέδρου τής iταλικijς Κυβερνή

σεως κ. Φανφάνι, δτε καί <iνεκοινώθη εiς τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν ή aποδέσμευσις των 15 έκατ . δολλαρίων, αϋτη 

κατά τινα τρόπον συνεδυάσθη μέ τό θέμα του 'Αχελώου. 

Έν τέλει ύπεστηρίχθη δτι συζήτησις διά τήν χρησιμο

ποίησιν του ποσου τούτου δι' άλλους σκοπούς δύναται νά 

λάβη χώραν μετά τήν λijψιν, εκ μέρους τijς έλληνικής Κυ

βερνήσεως, όριστικής αποφάσεως επί του θέματος του 

'Αχελώου, ijτοι μετά τήν κατακύρωσιν του σχετικου δια

γωνισμου . 

)) Έπί των aνωτέρω παρετηρήσαμεν τά ακόλουθα: 
»I. Ή aποδέσμευσις τών 15 έκατ. δολλαρίων ούδέποτε 

επισήμως εξηρτήθη έκ τijς τύχης του θέματος 'Αχελώου 

καί φυσικά οϋτε καί κατά τάς συζητήσεις μετά του κ. Φαν

φάνι. Βεβαίως, επεδείχθη εξ iταλικijς πλευράς, ώς επιδει

κνύεται πάντοτε, ενδιαφέρον επί του θέματος τούτου, χω

ρίς δμως νά γίνη οίαδήποτε συσχέτισις τής dποδεσμεύ

σεως του εν λόγφ ποσου μέ τήν dνάθεσιν του εργου του 

'Αχελώου εiς iταλικούς οtκους . "Αλλως τε τό κατά τήν 

ΙΟην 'Ιανουαρίου εκδοθέν κοινόν ανακοινωθέν αναφέρει 

επί του σημείου τούτου τά ακόλουθα: 

»"'Εντός του aνωτέρω πλαισίου συνεφωνήθη νά επιλυ

θij τό εκκρεμές ζήτημα τό σχετικόν πρός τό ύπόλοιπον εκ 

15 έκατ. δολλαρίων, τιθεμένου του ώς άνω ποσου εiς τήν 
διάθεσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως καθ' δ μέτρον ή 

έξέλιξις τών οiκονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών 

καθιστά τουτο <iναγκαίον". 

»2. Έτονίσαμεν εμφαντικώτατα καί κατ' έπανάληψιν, 
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Κατάθεση στεφάνου, στιj v iταλ ική πρωτεύουσα, άπ<5 τό ι' Κ. Καραμαvλιj. 
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κατά τήν διάρκειαν της συνομιλίας, δτι ή έλληνική Κυ

βέρνησις εις τήν aπόφασίν της επί του' Αχελώου, δέν πρό

κειται νά επηρεασθfi δπωσδήποτε εκ του θέματος τών 15 
έκατ. δολλαρίων. Ή οίαδήποτε aπόφασις αναθέσεως εϊτε 

δλοκλήρου, εϊτε μέρους του εργου η ή aπόρριψις iταλικών 

προσφορών, εν προκειμένφ, θά εξαρτηθη μόνον εκ των 

προσφορών τούτων, εν συγκρίσει πρός τάς λοιπάς προ

σφοράς. Παρετηρήσαμεν, δμως, δτι ή έλληνική Κυβέρνη

σις θά επεθύμει πολύ δπως, ύπό τάς aνωτέρω προϋποθέ

σεις , εξασφαλισθfi ή iταλική συμμετοχή εiς τήν εκτέλεσιν, 

εστω καί μέρους, του εργου τούτου, καί τουτο λόγω περαι

τέρω αναπτύξεως των καλών οικονομικών σχέσεων καί του 

πνεύματος φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. 

»3 . 'Ετονίσαμεν δτι, οϋτως εχόντων τών πραγμάτων, 
είναι πρός τό συμφέρον τής iταλικfiς οικονομίας νά συγ

κατατεθfi ή ιταλική Κυβέρνησις εις τήν χρηματοδότησιν, 

εκ των κεφαλαίων τούτων, έτέρων εργων, ώς τό δεύτερον 

εργοστάσιον ζακχάρεως καί τά βαγόνια-ψυγεία , τά όποία 

<'iλλως είναι ενδεχόμενον νά μήν aνατεθουν εiς iταλικούς 

οϊκους. 

)) 'Εν τέλει, δ κ. πρεσβευτής ύπεσχέθη δτι τάς aνωτέρω 
aπόψεις θά διαβιβάση εις τήν Κυβέρνησίν του, ϊνα aποφα

σισθfi aπό ιταλικής πλευρaς, εάν θά διατεθfi μέρος του 

ποσου των 15 έκατ. δολλαρίων διά τήν χρηματοδότησιν 
του εργοστασίου ζακχάρεως καί των βαγονίων-ψυγείων. 

))Κατά τήν συζήτησιν, ώς ήτο φυσικόν, εθίγησαν καί 

ετερα ζητήματα aφορώντα τάς οικονομικάς σχέσεις των 
δύο χωρών, εις τά όποία aνεπτύξαμεν καί πάλιν τάς aπό

ψεις αϊτινες εκτίθενται εις τό ύπ, aριθ. 541 I Γ Α 1190/ 5.8.59 
εγγραφόν μας πρός ύμiiς, θιγέντος δέ του θέματος τής συν

δέσεως της 'Ελ:λάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οiκονομικής 

Κοινότητος, επελήφθημεν τής ευκαιρίας νά είπωμεν δτι 

δέν είμεθα καθόλου ευχαριστημένοι aπό τήν εν γένει στά

σι ν τής 'Ιταλίας κατά τάς προσφάτους συζητήσεις εις 

Βρυξέλλας μεταξύ τής έλληνικής aντιπροσωπείας καί aν

τιπροσώπων τής ΕΟΚ))120 • 

Γιά τό θέμα τής έξαγωγής τών ελληνικών κα

πνών, σέ ενημερωτικό σημείωμα, συντεταγμένο άπό 

τήν άρμόδια ύπηρεσία του ύπουργείου τών 'Εξωτε

ρικών, θά σημειωθουν τά έξής : 

«Α. Προεισαγωγικαί πληροφορίαι 

)) I. Δυνάμει τής aπό του ετους 1949 ύφισταμένης εμπο
ρικής συμφωνίας 'Ελλάδος - 'Ιταλίας, ή δευτέρα ύπεχρεου

το νά προμηθεύεται κατ' ετος έλλήνικά καπνά aξίας 2 
έκατ. δολλαρίων. Εiς τήν εν λόγφ συμφωνίαν επισυνάπτε

ται επιστολή, καθ' fjν θά καταβάλλεται προσπάθεια παρά 

του iταλικου μονοπωλίου aγορiiς μεταλυτέρας aξίας έλλη

νικών καπνών. 

))2. νΕκτοτε αί εμπορικαί συναλλαγαί μεταξύ τών δύο 
χωρών εκινήθησαν εiς επίπεδα πολύ ύψηλότερα των προ

βλεπομένων ύπό τής οικείας συμβάσεως . 'Εντός των πλαι

σίων τούτων ή πρός 'Ιταλίαν εξαγωγή καπνών προσέλαβεν 

ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν έλληνικήν καπνοπαραγωγήν, 

ιδίως aπό του ετους 1955, λόγφ της σοβαρiiς αυξήσεως του 
συνολικου δγκου των αγορών καί ιδί~ των aγορών καπνών 

τών εκλεκτών περιφερειών τής 'Ανατολικής Μακεδονίας

Δυτικής Θράκης. 

))Οϋτω εξήχθησαν εις 'Ιταλία ν: 

))α. Κατά τήν περίοδον 1955/ 56 τόνοι 3.302 συνολικής 
aξίας δολλ. 5. 780.000 καί μέσης τιμής κατά κ:ιλόν εκ: δολλ. 
1,74. Εiδικ:ώτερον, τά 95% της ποσότητος ταύτης ήσαν 
προελεύσεως' Ανατολικής Μακεδονίας- Δυτικής Θράκης. 

))β. Κατά τήν εξαγωγικ:ήν περίοδον 1956/ 57 τόνοι 4.371 
συνολικής aξίας δολλ . 7.542.000 κ:αί μέσης τιμής δολλ. 

1,73. Εiδικ:ώτερον, τά 85% της ποσότητος ταύτης ήσαν 
προελεύσεως 'Α νατολικ:ής Μακεδονίας - Δυτικής Θράκης . 

)η . Κατά τήν περίοδον 1957/ 58 τόνοι 4.364 συνολικής 
aξίας δολλ. 7.541.000 κ:αί μέσης τιμής δολλ. 1,72. 'Ομοίως 
τά 85% τής ποσότητος ταύτης ήσαν προελεύσεως 'Ανατο
λικής Μακεδονίας - Δυτικής Θράκης. 

))δ. Κατά τήν περίοδον δμως 1958 / 59 πραγματοποιείται 
μέν περαιτέρω αϋξησις της εξαχθείσης ποσότητος, fjτις 

εφθασε τούς 4.878 τόνους, συνολικής aξίας δολλ. 6. \02.000, 
aλλά σημειουται σοβαρωτάτη διαφοροποίησις τόσον εiς 

τήν προέλευσιν δσον κ:αί εις τήν ποιοτικ:ήν κ:ατηγορίαν 

των εξαχθέντων καπνών, μέ aποτέλεσμα νά καταπέση ή 

μέση κατά κ:ιλόν τιμή τών προμνησθεισών 4.878 τόνων εiς 
δολλ. I ,25, ητοι νά μειωθfi αϋτη κατά 47-50 σέντς (κατά 
κ:ιλόν) εναντι της μέσης τιμής των 3 προηγηθεισών εξαγω
γικών περιόδων. 

))Β . 'Αντίκ:τυποι επί τής έλληνικ:ής κ:απναγορiiς 

))Συνέπεια τής aποτόμου μεταβολής τοϋ aγοραστικ:ου 

προγράμματος του ίταλικ:οϋ μονοπωλίου κ:απνου κατά τήν 

περίοδον 1958/ 59, ijτις μεταβολή εξεδηλώθη διά της σο
βαρiiς περικοπής τής εκ: τών εκλεκτών περιφερειών 'Ανα

τολικής Μακεδονίας - Δυτικής Θράκης aναλογίας καπνών 
ύπήρξαν αί ακόλουθοι: 

))α. Παρέμειναν εiς χείρας του καπνεμπορίου σοβαρά 

aποθέματα καπνών εκ: των εν λόγφ περιφερειών, έτοιμα

σθέντα μέ πρόβλεψιν εξαγωγής εiδικ:ώς είς Ίταλίαν. 

))β. Τό καπνεμπόριον περιώρισε αναγκαστικώς τάς aπ' 

ευθείας εκ τής παραγωγής των περιφερειών τούτων αγοράς 

του κατά τήν εσοδείαν 1958. 
))γ. Αί χωρικ:αί τιμαί καπνών τών ίδίων περιφερειών 

εσοδείας 1958 εσημείωσαν κ:άμψιν. 
))δ. Αί τιμαί τών έτοίμων εμπορικών μερίδων εσημείω

σαν δμοίως κ:άμψιν. 

))ε. Τό Δημόσιον έξηναγκ:άσθη νά προβή είς συγκ:έν

τρωσιν 3.500 περίπου τόνων καπνών εκ των εν λόγφ εκλε
κτών περιφερειών. 

))στ. Προβλέπεται αδυναμία δλοσχερους aπορροφήσε

ως των εις χείρας τών παραγωγών καπνών εσοδείας 1959 
των iδίων περιφερειών, ώς κ:αί περαιτέρω κάμψις τής τιμής 

αυτων, τόσον της χωρικής δσον κ:αί της εμπορικής . 

))Γ. Ένδεικ:νυόμεναι ενέργειαι 

))\.Ή δλη προσπάθεια δέον νά κ:ατατείνη εις τήν εξα

σφάλισιν σταθεράς μελλοντικής προμηθείας έλληνικ:ών 

καπνών παρά του iταλικ:ου μονοπωλίου, κ:αθωριζομένης εις 

τή οικείαν σύμβασιν είς ποσόν δολλαρίων aνάλογον μέ τό 

πραγματοποιηθέν κατά τάς τέσσαρας προηγουμένας εξα

γωγικ:άς περιόδους, ητοι 5,5-7.5 έκ:ατ . δολλ. ετησίως. 

))2. Νά προβλεφθfi ή aνάληψις ύποχρεώσεως εκ μέρους 
του ίταλικ:ου μονοπωλίου, δπως τά 50-60% των μελλοντι
κών aγορών του πραγματοποιfi εκ: των κλασικών περιφε

ρειών 'Ανατολικής Μακεδονίας - Δυτικής Θράκης . Διά 

τήν πραγματοποίησιν της aγορiiς ταύτης δέν δημιουργεί-
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ται πρόβλημα τιμής, καθ' δσον δύναται τό ίταλικόν μονο

πώλιον, εάν τό επιθυμή, νά καθιερώση τήν ένιαίαν επεξερ

γασίαν τών άγοραζομένων τούτων καπνών (είς Ι/ III) άντί 
τής μέχρι τοϋδε ζητουμένης παρά τοϋ μονοπωλίου τούτου 

επιμελοϋς κατά ποιοτικάς κατηγορίας εμπορικής επεξερ

γασίας. 'Η κατά τόν τρόπον τοϋτον σύνθεσις τών εμπορι

κών μερίδων καί ή άπλουστέρα εμπορική επεξεργασία αύ

τών, θά εχη ώς άποτέλεσμα τήν σημαντικήν μείωσιν τοϋ 

τελικοϋ κόστους αύτών FOB. 
»Δ. 'Ενισχυτικοί λόγοι τών ζητουμένων ενεργειών 

»α. 'Η εν • Ιταλί~ κατανάλωσις σιγαρέττων τείνει, κατά 
τάς τελευταίας πληροφορίας, νά εγγίση τάς 50.000 τόνων. 
Μέ βάσιν τό δεδομένον τοϋτο, ή γενική πρόσμιξις τών 

καπνών των εκλεκτών περιφερειών, τά όποία ώς aνωτέρω 

ζητοϋμεν δπως άγοράζη τό ίταλικόν μονοπώλιον, θά εφθα

νεν είς ποσοστόν μόλις 5%. 
»β. Αί εμπορικαί συναλλαγαί μεταξύ τών δύο χωρών, 

α\:τινες ώς γνωστόν καταλείπουν εν μόνιμον είς βάρος μας 

ελλειμμα, κυμαινόμενον μεταξύ 15-20 έκατ. δολλ. 
»γ. Αί τυχόν γενησόμεναι εκ μέρους τής 'Ελλάδος οί

κονομικής φύσεως νέαι παραχωρήσεις» 1 2 1 • 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός εγινε δεκτός στό 

άεροδρόμιο τής Ρώμης άπό τόν 'Ιταλό δμόλογό του, 

· Αντόνιο Σέννι, τόν ύπουργό τ&ν Έξωτερικ&ν, Γκι
ουζέππε Πέλλα καί άλλα μέλη τής Κυβερνήσεως, 

καθώς καί άπό τό δήμαρχο τής Ρώμης. Μετά τούς 

καθιερωμένους χαιρετισμούς, ό Κ. Καραμανλής 

άπηύθυνε τό άκόλουθο μήνυμα άπό τό ραδιόφωνο 

καί τήν τηλεόραση: 

«Αlσθάνομαι lδιαιτέρως εύτυχής, διότι, κατόπιν 

τfjς φιλόφρονος προσκλήσεως τfjς lταλικfjς Κυβερ

νήσεως, μοv δίδεται ή εύκαιρία νά επισκεφθώ τήν 

ίστορικήν πόλιν τfjς Ρώμης καί νά συνομιλήσω μετά 

τών διακεκριμένων μελών τfjς ίταλικfjς Κυβερνήσε

ως εφ. όλων τών θεμάτων, τών ενδιαφερόντων τούς 

δύο λαούς μας. Φέρω τόν χαιρετισμόν τfjς πατρίδος 

μου πρός τό lταλικόν έθνος, μετά του όποίου μiiς 

συνδέουν δεσμοί χιλιετηρίδων. Κοινά lδεώδη, κοινοί 

κίνδυνοι, κοιναί επιδιώξεις ένώνουν σήμερον καί πά

λιν τήν Ρώμηv μέ τάς 'Αθήνας, τά δύο σύμβολα τοv 

πολιτισμού, ύπέρ του όποίου άπό κοινού άγωνιζόμε

θα. Είμαι βέβαιος ότι ή άνταλλαγή σκέψεων μέ τούς 

ήγέτας του lταλικοv λαοv θά είναι γόνιμος, θά άποβfj 

επ • άγαθψ άμφοτέρωv τών λαών καί θά συμβάλη είς 
τήv σύσφιγξιv τών φιλικών καί συμμαχικών δεσμών 

μαρ). 

Ό 'Αντ. Σέννι προσφώνησε τόν 'Έλληνα πρω

θυπουργό ώς έξής: 

«Εlμαι εύτυχής εύχόμενος τό ώς εί:ι παρέστη τε εξ όνομά

τός μου καί εξ όνόματος τής ίταλικής Κυβερνήσεως πρός 

ύμδ.ς, τούς εκπροσώπους τοϋ έλληνικοϋ εθvους. Οί δεσμοί 

πού ένώνουν τήν Ρώμην καί τάς ·Αθήνας χρονολογοϋνται 

άπό χιλιετηρίδων καί άποτελοϋν τήν βάσιν μεγάλου πολι

τισμοϋ δλων τών δυτικών λαών. Τώρα ή σημασία τών δε-

σμών μας καθίσταται ύπέρ πδ.σαν άλλην φοράν εμφανεστέ

ρα. Είμεθα ήνωμένοι διά τοϋ δεσμοϋ μιδ.ς συμμαχίας, ή 

όποία εσωσε τόν δυτικόν πολιτισμόν καί τήν όποίαν όφεί

λομεν νά ενισχύσωμεν. 

»Εύχόμενος είς ύμδ.ς τό ώς εί:ι παρέστητε, εκφράζω επί

σης τήν πεποίθησιν δτι αί σχέσεις μεταξύ τών δύο λαών 

μας θά ενισχυθουν διά τrον συνομιλιών, πού θά διεξαχθουν 
κατά τάς προσεχείς ήμέρας, καθώς καί δτι τό ίδιον θά συμ

βή καί διά τήν ύπόθεσιν του πολιτισμου καί τής είρήνης». 

Δύο ώρες μετά τήν άφιξή του, ό 'Έλληνας πρω

θυπουργός κατέθεσε στεφάνι στόν τάφο τοϋ »Α γνω

στου Στρατιώτη καί, στή συνέχεια, επισκέφθηκε τό 

'Ανάκτορο τοϋ Κυρηναλίου καί ύπέγραψε στό βι

βλίο τ&ν επισκεπτ&ν. Τό tδιο βράδυ, ό 'Αντ. Σέννι, 

παρέθεσε επίσημο δείπνο πρός τιμή τοϋ Κ. Καρα

μανλή στή Λέσχη των 'Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τά 

επιδόρπια, ό 'Ιταλός πρωθυπουργός ήγειρε τήν άκό

λουθη πρόποση: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Αποτελεί δι' εμέ ύψίστην τιμήν καί λόγον βαθείας 

ικανοποιήσεως νά σδ.ς εχωμεν σήμερον εδω -καί τόν δια

κεκριμένον ύπουργόν σας τών ·Εξωτερικών- ώς φιλοξε

νούμενό ν μας είς τήν Ρώμην, τήν πόλιν ταύτην, ή όποία 

αναγράφει ώς τίτλον δόξης της τό δτι εχει άντλήσει άπό 

τάς 'Αθήνας καί μετ' αύτής εχει διαδόσει καί έδραιώσει 

άνά τόν κόσμον τά φώτα εκείνα, τά ίδεώδη καί τάς εύγενείς 

κατακτήσεις του πνεύματος, αί όποίαι κατέστησαν τήν 

κοινήν μας παράδοσιν θεμέλιον καί προπύργιον τοϋ aν

θρωπίνου καί του χριστιανικοϋ πολιτισμοϋ. Οί μεταξύ των 

δύο χωρών μας δεσμοί δέν ί:λκουν μόνον τήν καταγωγήν 

των εκ τής φιλίας καί τής άμοιβαίας συμπαθείας, ούδέ πε

ριορίζονται είς τήν συγγένειαν τών δύο λαών καί τήν σύμ

πτωσιν πολλαπλών συμφερόντων, άλλά βασίζονται επί τής 

ήμετέρας προαιωνίου πνευματικής καί πραγματικής συ

νεργασίας καί επί τών άγώνων τών διεξαχθέντων διά τήν 

άνεξαρτησίαν, τήν ελευθερίαν καί τήν εθνικήν ένότητα. 

'Επίσης, τό παρόν μδ.ς εύρίσκει άρρήκτως συνδεδεμένους 

μέ τά αύτά ίδεώδη, τά όποία σήμερον εμφανίζονται εν τύ 

άμύνl] καί ττJ κατοχυρώσει τών πολυτιμοτέρων aνθρωπί

νων άξιων. Τής δημοκρατίας, τής έλευθερίας, τής είρήνης, 

τής προόδου τών λαών. ·Η συνάντησις αύτή, κύριε πρόε

δρε, λαμβάνει χώραν είς ίστορικήν στιγμήν μεγάλης ση

μασίας. Πράγματι, φαίνεται δτι πρόκειται νά aνοίξουν πρό 

των όφθαλμών τοϋ κόσμου νέοι όρίζοντες, aποβλέποντες 

είς τήν είρήνην καί τήν όμόνοιαν. 'Ημείς οί 'Ιταλοί 

-Κυβέρνησις καί λαός- έπιχαίρομεν διά τήν πρόσφατον 

ταύτην έξέλιξιν τής διεθνοϋς καταστάσεως, έάν δέ διά νά 

φθάση κανείς είς τήν ϋφεσιν καί είς τήν συνύπαρξιν θά 

χρειασθουν νέαι προσπάθειαι καί νέαι άποδείξεις καλής 

θελήσεως, θά είμεθα εύτυχείς νά πράξωμεν πδ.ν τόδυνατόν 
διά νά συντελέσω μεν είς ταύτας. ·Εν τφ μεταξύ εχομεν 

πάντως τό καθήκον, ενώπιον τών λαών μας καί δλης τής 

άνθρωπότητος, δπως εξακολουθήσωμεν άγρυπνουντες καί 

διατηροϋντες άναλλοίωτον τήν συνεργασίαν μας εν τφ 

πλαισίφ τής άτλαντικής κοινότητος. Μεταξύ 'Ελλάδος 

καί 'Ιταλίας ύφίσταται μία εύτυχής σύμπτωσις aντιλήψε

ων καί συμφερόντων, τά όποία όδηγουν τάς χώρας ήμών νά 
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ένεργοϋν έν τελείq. άρμονίq. προθέσεων. Εiς τόν τομέα τών 

πνευματικών ήμών σχέσεων τόσον ή σημερινή θέσις δσον 

καί αί προοπτικαί δέν θά ήδύναντο νά είναι πλέον ευοίω

νοι. Αί έμπορικαί ήμών σχέσεις εχουν φθάσει εiς ύψηλόν 

έπίπεδον, ευνοούμεναι ύπό τής γεωγραφικής γειτνιάσεως, 

τής ευκολίας τών μεταφορών καί τής iδιαιτέρας έγκαρδιό

τητος τών προσωπικών έπαφών, aναμφισβήτως προϋποθέ

σεων μελλοντικής έξελίξεως. 'Εκτός τούτου νέα ι δυνατό

τητες συνεργασίας μdς προσφέρονται εiς τόν πολυμερή 

τομέα τής ευρωπαϊκής οiκονομίας καί iδιαιτέρως τής Κοι

νής 'Αγοράς, μετά τής δποίας τήν σύνδεσιν ή Έλλάς δι

καίως έπιθυμεί. 'Η Κυβέρνησίς μου είναι ευτυχής νά προ

σφέρη, έν προκειμένφ, τήν πλέον φιλικήν της ύποστήρι

ξιν. Έπιτρέψατέ μοι νά τελειώσω μέ τήν εκφρασιν τής 

πλέον εiλικρινοϋς μου χαράς διά τά έν 'Ελλάδι κατά τά 

τελευταία ετη έπιτελεσθέντα ύπό τήν πεφωτισμένην, συνε

τήν καί ένεργητικήν ήγεσίαν τής ύμετέρας έξοχότητος . Τό 

εργον , εiς τό δποίον dφοσιώθητε καί τά ήδη έπιτευχθέντα 

dποτελέσματα είναι εκδηλα όχι μόνον έν τij dναγνωρίσει 

καί τij ευγνωμοσύνΌ τοϋ λαοϋ σας, άλλά aκόμη καί εiς τόν 

θαυμασμόν καί τήν ύπόληψιν τών φίλων Κυβερνήσεων καί 

έθνών . Τό ύφ' ύμών καταστρωθέν καί fiδη dναπτυσσόμε

νον πρόγραμμα είναι βέβαιον δτι θά έξασφαλίση εiς τήν 

χώραν ύμών ενα μέλλον ευπορίας καί ευημερίας. ' Εκ βά

θους καρδίας έκφράζω τήν ευχήν δπως δυνηθήτε νά συνε

χίσετε τό εργον τοϋτο μέχρι πλήρους έπιτυχίας . Μέ τοιαϋ

τα αισθήματα καί τήν βεβαιότητα αυτήν έγείρω τό κύπελ

λον ύπέρ τής ύγείας τών Α.Α.Μ.Μ. τοϋ βασιλέως τών 'Ελ

λήνων καί τής βασιλίσσης δλοκλήρου τοϋ έλληνικοϋ λα

οϋ, τής Κυβερνήσεως τής δποίας τόσον έπαξίως προεδρεύ

ετε καί έκφράζω τάς θερμοτέρας εόχάς διά τήν ευημερίαν 

καί τήν ευτυχία\! τοϋ έλληνικοϋ εθνους» . 

·Ο Κ . Καραμανλής άπάντησε: 

«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τάς θερμάς εύχαρι

στίας μου διά τούς φιλόφρονας λόγους σας καί τήν 

έγκάρδιον ύποδοχήν, τήν όποίαν ή ύμετέρα έξοχό

της καί ή ίταλική Κυβέρνησις έπεφύλαξεν είς έμέ 

καί τούς συνεργάτας μου. Αί έκδηλώσεις αύταί μέ 

συγκινούν δλως ίδιαιτέρως, καθ' δσον γνωρίζω δτι 

άπευθύνονται δι' έμού πρός τόν έλληνικόν λαόν καί 

έκφράζουν τά πρός τήν 'Ελλάδα αίσθήματα φιλίας 

τής μεγάλης σας χώρας. Παρακαλώ νά βεβαιωθήτε 

δτι έξ i'σου είλικρινή είναι τά αίσθήματα φιλίας, τά 

όποία τρέφει ό έλληνικός λαός διά τόν ίδικόν σας, 

τού όποίου θαυμάζομεν τό φωτεινόν παρελθόν δσον 

καί τάς λαμπράς συγχρόνους έπιδόσεις του. Άπό 

άρχαιοτάτων χρόνων ή ίστορία τών δύο λαών μας 

εχει συνυφανθή. 'Εσφυρηλάτησαν άπό κοινού τάς 

άξίας έπί τών όποίων έθεμελιώθη ή χριστιανική 

θρησκεία καί ό εύρωπαϊκός πολιτισμός. 'Επί μα

κρούς αίώνας άντήλλασσαν τά φώτα των καί ι]ν

τλουν δυνάμεις ό είς άπό τάς κατακτήσεις τού άλλου. 

Κατά δέ τόν /9ον αίώνα οί δύο λαοί μας έπρωτοστά

τησαν είς τήν έδραίωσιν τής άρχής τών κοινοτήτων. 

Άλλά οί δεσμοί τών δύο χωρών μας δέν περιορίζον-

ται μόνον είς τό παρελθόν. Καί ύπό τάς σημερινάς 

έξελίξεις τής ίστορίας άκολουθούμεν τήν αύτή ν πο
ρείαν, ό είς πλησίον τοv άλλου. Συμμετέχομεν είς 

τήν άμυντικήν συμμαχία ν, είς τήν όποία ν καί ώδηγή

θημεν άπό τή ν πίστι ν μας είς τά κοινά ίδεώδη. 'Απο

τελεί δέ μεγίστης σημασίας ίστορικόν γεγονός ό συ

νασπισμός τών έλευθέρων λαών διά τήν προάσπισιν 

τής έλευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής διεθνούς 

είρήνης. Τόν τελευταίον καιρόν καταβάλλεται μία 

έλπιδοφόρος προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν τής 

διασφαλίσεως τής διεθνούς είρήνης. Συμφωνώ μέ 

τήν άποψίν σας δτι όφείλομεν νά προσφέρωμεν είς 

τήν προσπάθειαν αύτή ν τήν καλήν μας θέλησιν, χω

ρίς έν τψ μεταξύ νά άφήσωμεν νά χαλαρωθή ή έπα

γρύπνησις καί ή άλληλεγγύη μας. Τήν στιγμήν αύ

τήν, ή έλπίς καί ή Προσδοκία διά τήν εlρήνην καί 

τήν εύημερίαν τής άνθρωπότητος, είναι τόσον μεγά

λαι, δσον μεγάλοι εlναι καί οί κίνδυνοι άπό μίαν 

λύσιν, έστερημένην έπαρκώς έγγυήσεων διά τήν 

άνεξαρτησίαν τών λαών καί τήν έλευθερίαν του άν

θρώπου. Γνωρίζω καί έκτιμώ βαθέως τήν πίστιν σας 

διά τήν ένότητα τών έλευθέρων λαών, πίστιν ή όποία 

έκδηλώνεται έμπράκτως είς πiiσαν προσπάθειαν 

πρός όργανικήν σύνδεσιν αύτών, δχι μόνον έπί του 

πολιτικού, άλλά καί έπί τοv οίκονομικού πεδίου. Εί

ναι καιρός νά γίνη άντιληπτόν δτι ή ίσχύς καί ή 

έπιβίωσις τών έλευθέρων λαών θά έξαρτηθοvν μεγά

λως άπό τήν εκτασιν τής άλληλεγγύης είς τόν οίκο

νομικόν τομέα. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν θά έπεθύ

μουν νά έκφράσω τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μου 

διά τήν είδικωτέραν δήλωσίν σας, τήν άναφερομένην 

είς τή ν σύνδεσι ν τής 'Ελλάδος μέ τή ν Κοινή ν 'Α γο

ράν. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Είχατε τή καλωσύνην νά έκδηλώσετε τήν έκτί

μησίν σας διά τήν σημειουμένην έν Έλλάδι πράο

δον. 'Επιτρέψατέ μου νά εϊπω δτι ήμείς θαυμάζομεν 

ετι μiiλλον τόν ρυθμον καί τήν εκτασιν τών τεχνικών 

καί έπιστημονικών κατακτήσεων τού λαού σας. Οί 

δεσμοί μας είναι μεγάλοι. Μέ τήν βεβαιότητα δτι τό 

μέλλον θά μiiς συνδέση ετι περισσότερον, προπίνω 
ύπέρ τής ύγείας τής Α. Ε. του προέδρου τής 'Ιταλικής 

Δημοκρατίας, τής κυρίας Σέννι καί ύμών προσωπι

κώς τών συνεργατών σας, ώς καί ύπέρ τής εύημερίας 

καί τού μεγαλείου του ίταλικοv εθνουρ>. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, είχε, πραγματο

ποιηθεί ή πρώτη συνομιλία μεταξύ τών Κ. Καραμαν

λή καί Ε . 'Αβέρωφ, άπό τήν έλληνική πλευρά, καί 

τών Α. Σέννι καί Γκ. Πέλλα άπό τήν ίταλική, διάρ

κειας 212 ώρών. Μετά τήν πρώτη αύτή συνάντηση, ό 
'Ιταλός πρωθυπουργός δήλωσε στούς δημοσιογρά

φους: 

«Είχομεν μίαν πρώτην λίαν έγκάρδιον συνομιλίαν καί 
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ήρχίσαμεν τήν έξέτασιν των βασικων προβλημάτων, τά 

όποία εύρίσκονται ένώπιόν μαρ>. 

Οί συνομιλίες συνεχίστηκαν τό πρωί τής έπομέ

νης, 10 Νοεμβρίου. Τό σχετικό πρακτικό άναφέρει: 

<Πήν πρωίαν τής \Οης Νοεμβρίου 1959 (10 π.μ . ) συνε

χίσθησαν αί συνομιλίαι αί άρξάμεναι τήν 9ην Νοεμβρίου. 

Παρίσταντο έξ έλληνικής πλευράς oi κ . κ. Κ . Καραμανλής, 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Ε. 'Αβέρωφ, ύπουργός των 

'Εξωτερικών, Κ . Συνδίκας, πρέσβυς τής 'Ελλάδος έν Ρώ

μτι Φ. "Αννινος-Καβαλιεράτος, πρεσβευτής, διευθυντής 

Β' Πολιτικής Διευθύνσεως τοu ύπουργείου Έξωτερικων, 

Κ . Τρανός, πρεσβευτής, διευθυντής τής Διεθύνσεως Οiκο

νομικων 'Υποθέσεων ύπουργείου 'Εξωτερικων, Λ . Καυ

τανζόγλου, σύμβουλος τής πρεσβείας Ρώμης καί κ. Ξηρός, 

έμπορικός σύμβουλος. 'Εκ δέ iταλικής πλευράς παρίσταν

το οί κ.κ. Σέννι, πρωθυπουργός, Πέλλα, ύπουργός των 

'Εξωτερικών, Γκράτσι, πρέσβυς, γενικός γραμματεύς ύ

πουργείου 'Εξωτερικων, Καροuζο, γενικός διευθυντής Οi

κονομικων 'Υποθέσεων τοu ύπουργείου Έξωτερικων, 

Κόντι, πρέσβυς τής 'Ιταλίας έν 'Αθήναις, Ντελμπάτσο, 

πρέσβυς, διευθυντής Μορφωτικων Σχέσεων ύπουργείου 

'Εξωτερικων καί ό διευθυντής του διπλωματικοί> γραφείου 

τοu προέδρου τής Κυβερνήσεως, σύμβουλος κ. Σέννι . 

»Τόν λόγον !:λαβεν έν άρχίϊ ό 'Έλλην πρωθυπουργός: 

»Κ. Καραμανλής: Χθές συνεζητήσαμεν τά πολιτικά θέ

ματα καί διεπιστώσαμεν πλήρη σύμπτωσιν γνωμών. Μετά 

μεγίστης ίκανοποιήσεως διεπιστώσαμεν δτι ύφίστανται ει'ς 

τόν πνευματικόν τομέα άρισται σχέσεις μεταξύ τών δύο 

χωρών μας, δυνάμεναι νά dναπτυχθοfίν περαιτέρω, διότι 

έκτός τής γεωγραφικής γειτνιάσεως έχομεν καί πνευματι

κήν συγγένεια ν. 'Επί τοfί οlκονομικοfί τομέως αί ύπηρεσί

αι έκφράζουν τό παράπονον δτι δέν ύπάρχει έκατέρωθεν ή 

aπαιτουμένη κατανόησις, διά τοfίτο καί θά πρέπει νά τύχη 

βαθυτέρας έξετάσεως τό δλον πρόβλημα ύπό τό πρίσμα 

dκριβώς τής πολιτικής του τοποθετήσεως. Ή 'Ιταλία δέν 

εlναι ύποανάπτυκτος δ πως ή 'Ελλάς, παρά ταfίτα δμως 

έχομεν ώρισμένα κοινά προβλήματα, τά όποία θά ήδυνά

μεθα νά έπιλύσωμεν συνεργαζόμενοι έντός τής ΕΟΚ. 

ιι 'Επιθυμώ νά εύχαριστήσω τήν Ιταλικήν Κυβέρνησιν, 

fίτις έφάνη ίδιαιτέρως πρόθυμος δπως παράσχη τήν βοή

θειάν της ει'ς τήν σύνδεσιν τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινή ν 

Άγοράν. Σκοπός τής έλληνικής Κυβερνήσεως θά ήτο ή 

πλήρης ένοποίησις τής Εύρώπης, διότι τότε θά έπετυγχά

νετο ή δημιουργία μιiiς πολύ εύρυτέρας dγορiiς. Θά έδει νά 

dποφευχθή όπωσδήποτε ή έμφάνισις aνταγωνισμοί) μεταξύ 

δύο όμάδων Κρατών έντός τής Εύρώπης, διότι θά dπετέλει 

τοfίτο βαρύ κτύπημα έναντί ον τοfί ΝΑ ΤΟ. Παραμένει συ

νεπώς ώς ι'δανικόν μας ή έξέλιξις πρός μίαν εύρυτέραν aπό 

οlκονομικής καί πολιτικής aπόψεως Εύρώπην. 

ιιΕlδικώτερον, διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν 

ΕΟΚ, αϋτη θά ήδύνατο νά φέρη τά έξής aποτελέσματα: 

ΕΙ'τε νά προκαλέση τήν έξασθένησιν τής 'Ελλάδος aπό 

οlκονομικής aπόψεως καί νά τήν καταστήση aποικία ν τών 

δυτικών δυνάμεων είτε πάλιν νά ύποβοηθηθή ή έλληνική 

οlκονομία διά νά έπιτευχθή ή άνοδός της πρός aνώτερα 

βιοτικά έπίπεδα. 

ιι 'Εάν ή εί'σοδος τής 'Ελλάδος έγίνετο dμέσως θά έδη-

μιουργείτο τό πρώτον. 'Επόμενο ν είναι νά έπιδιώξωμεν τό 

δεύτερον. Σήμερον έξαγγέλλεται ή πρόθεσις παροχής βο
ηθείας πρός χώρας ύπαναπτύκτους πού εύρίσκονται εiς 

άλλας ήπείρους aπό τήν lδικήν μας. ι\ογικόν ειΎαι κατόπιν 

τούτου νά δοθή βοήθεια, ύπό τήν έννοια ν τής έπιταχύνσε

ως τής dναπτύξεώς των, εlς χώρας εύρωπαϊκάς καί τής αύ

τής πολιτικής όμάδος. 

ιι Ή Έλλάς θέτει ολίγους καί κατά πάντα νομίζομεν 

λογικούς δρους διά τήν σύνδεσίν της μέ τήν ΕΟΚ. Διά νά 

έκτιμηθοίΊν οί δ ρο ι αύτοί καί διά νά μ ή θεωρηθοίΊν ούδ' 

έπ' έλάχιστον παράλογοι οφείλομε ν νά έκθέσωμεν έν 

πρώτοις τάς συνθήκας έκ τών όποίων ύπαγορεύονται αύτοί 

οί οlκονομικοί δροι μας. Κατά τά τελευταία έτη ύπάρχει 

πράγματι εlς τήν χώραν μας βελτίωσις τοίΊ οlκονομικοίΊ 

μας έπιπέδου. 'Υπάρχει σταθερότης, έμπέδωσις τής έμπι

στοσύνης καί αϋξησις τοίΊ έθνικοίΊ εlσοδήματος. Δέν ση

μαίνουν δμως δλα αύτά δτι ή έλληνική οίκονομία είναι 

aσφαλής, διότι έχει οργανικάς dδυναμίας αί'τινες δέον νά 

θεραπευθοίΊν, άλλως θά προκαλέσουν κατάρρευσιν. 

ιι 'Εξάγομεν 230 έκατ. δολλάρια καί εlσάγομεν διά 480 
έκατ. δολλάρια έμπορεύματα. Τήν διαφοράν καλύπτουν οί 

άδηλοι πόροι . Δέν ύπάρχει συνεπώς ύπό τούς δρους αύτούς 

aσφαλής οΙκονομία. Θά πρέπει συνεπώς βαθμηδόν καί 

κατ' ολίγον έστω νά βελτιωθή ή κατάστασις αύτή καί νά 

μειωθή ή διαφορά. Κατά δεύτερον λόγον τά 80% τών έξα
γωγών μας dποτελοίΊνται aπό γεωργικά προϊόντα, διότι ή 

βιομηχανία μας εύρίσκεται &κόμη ει'ς τήν βρεφική ν ήλικί

αν. Τά βασικά λοιπόν δεδομένα τοίΊ προβλήματός μας είναι 

νά αύξήσωμεν τό έθνικόν εlσόδημα καί νά μειώσωμεν τό 

έλλειμμα τοίΊ έμπορικοίΊ lσοζυγίου μας διά τής αύξήσεως 

τών έξαγωγών μας. 'Εξ άλλου θά πρέπει νά αύξήσωμεν τήν 

βιομηχανίαν μας. 'Η βιομηχανία θά dπαιτήση διά τήν dνά

πτυξίν της κεφάλαια, χρόνον, τεχνικήν όργάνωσιν καί 

γνώσεις. Πρός τήν dνάπτυξιν αύτή ν dτενίζομεν dλλά γνω

ρίζομεν δτι αϋτη ειΎαι βραδεία καί περιωρισμένη. Είμεθα 

συνεπώς ύποχρεωμένοι νά έπιδιώξωμεν πρός τό παρόν τήν 

dνάπτυξιν τής dγροτικής παραγωγής. 'Η dνάπτυξις αϋτη 

δμως προϋποθέτει aσφαλή διάθεσιν ει'ς τό έξωτερικόν τών 

γεωργικών προϊόντων. Ήμείς δμως έχομεν δυσκολίας νά 

έξασφαλίσωμεν τήν έξαγωγήν καί τής μικρiiς &κόμη ση
μερινής παραγωγής μας. Αί έξαγωγαί μας πρός τάς χώρας 

τής Κοινότητος δέν ειΎαι κάν τό 1% τών εiσαγωγών αύτών 
εlς γεωργικά προϊόντα. Αύτό τό πρόβλημα, τό όποίο ν εlναι 

aσήμαντον ούσιαστικώς διά τήν Κοινότητα, εlναι τερά

στιον οlκονομικόν πρόβλημα διά τήν ·Ελλάδα. Διά τούς 

συνεταίρους μας οί aριθμοί αύτοί είναι θέμα έλάχιστον. 

Διά τήν 'Ελλάδα είναι ζήτημα ζωής fί θανάτου. Καί ένώ αί 

έξαγωγαί μας πρός τάς εξ χώρας τής Κοινότητος δέν είναι 
παρά τό 50% τών δσων έξ αύτών ει'σάγομεν, παρ' δλα ταfί
τα τά καπνά μας, τό έλαιον, ή σταφίς μας κ.λ.π. δέν διατί

θενται. 'Η κατάστασις αϋτη είναι αύτόχρημα άδικος διά 

τήν 'Ελλάδα καί θά έδει νά έκτιμηθή ύπό τών Κυβερνήσε

ων τών εξ χωρών. Οί μέν παραγωγοί μας μοίΊ θέτουν τό 

έρώτημα: "τί dναμένεις aπό τήν Δύσιν dφοfί δέν μiiς παίρ

νει τά προϊόντα μας, ένfj) ή Ρωσία lρχεται καί παρακαλεί 

νά τά πάρη καί νά τά πάρη δλα; ". Βεβαίως γνωρίζομεν δτι 
ή προσφορά αύτή lχει καθαρώς πολιτικήν σκοπιμότητα. 

Δέν έπιθυμοίΊμεν νά έξαρτώμεθα aπό τήν Ρωσίαν. Έάν 

δμως ή Δύσις έξακολουθή νά μή προβαίνη είς dγοράς καί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ή Ρωσία aντιθέτως νά προσφέρεται καί tγώ νά άρνούμαι, 

τότε ποίαν aπάντησιν θά δώσω εiς τούς aγρότας μας; 

ιιΤά αίτήματα πρός τήν ΕΟΚ, κατόπιν τούτου γίνονται 

ώς ακολούθως: 

ιι- 'Ανάγκη ηύξημένων aγορών γεωργικών προϊόντων 

tξ 'Ελλάδος κατά προτίμησιν. 

ιι- Χρηματοδότησις δι' οίκονομικά lργα ίιποδομής 

καί αναπτύξεως. 

ιι 'Εκ τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ θά προ

κύψη σημαντική aύξησις τών tκ τών χωρών τής ΕΟΚ εΙ

σαγωγών μας βιομηχανικών προϊόντων καί aνάλογος μεί

ωσις τών εΙσαγωγών μας έξ aλλων χωρών (Σουηδίας καί 

'Ιαπωνίας), αί'τινες σήμερον aγοράζουν έλληνικά γεωργι

κά προϊόντα. 'Αποτέλεσμα τούτου θά είναι αί έν λόγφ χώ

ρα ι νά μειώσουν τάς εiσαγωγάς έλληνικών γεωργικών 

προϊόντων. 'Επομένως ή σύνδεσις μέ τήν ΕΟΚ χωρίς aν

τίβαρον θά είναι καταστρεπτική. Είναι aπολύτως λογικόν 

δθεν νά aναμένωμεν δπως αύξήσουν αί tξαγωγαί γεωργι

κών προϊόντων μας πρός τούς εξ καί ειΎαι, φρονούμεν, 

τούτο πρόβλημα aσήμαντον διά τήν Κοινότητα διότι τά 

προϊόντα μας είναι πολύ όλίγα. Γνωρίζομεν δτι aπό ίταλι

κής πλευράς ίιπάρχει συμπάθεια διά τά αiτήματά μας καί 

ίιποστήριξις tπί τού πολιτικού πεδίου. 'Αλλά tπί τού οi

κονομικού πεδίου ίιπάρχουν κύκλοι πού εκδηλώνουν aνη

συχίας λόγω τής όμοιότητος τών προϊόντων μας. 'Εμείς 

δμως tνδιαφερόμεθα είδικώτερον διά τόν καπνό ν, τόν βάμ

βακα, τό ελαιον, τήν σταφίδα, προϊόντα τά όποία δέν lχουν 

σχέσιν μέ τάς ι'ταλικάς έξαγωγάς. Μόνον είς τά νωπά λα

χανικά καί όπωρικά tφάπτονται τά συμφέροντά μας aλλά ή 

παραγωγή μας καί αί tξαγωγαί μας εlναι τόσον έν καθυ

στερήσει diστε νά μ ή είμεθα σοβαρώς υπολογίσιμοι, aφού 

ή tξαγωγή τής 'Ιταλίας εlναι 400 καί ή έλληνική 8. Μέχρις 
ού aποκτήσωμεν τήν κατάλληλον όργάνωσιν, αι' ίταλικαί 

έξqγωγαί θά lχουν σημαντικώς αύξηθή μέ τήν aνοδον τού 

tπιπέδου τών χωρών τής Κοινής 'Αγοράς καί ίδίf7 μέ τήν 

προνομιακήν μεταχf:ίρισιν τών !ταλικών προϊόντων aπό 
δασμολογικής aπόψεως έναντι τών όμοειδών προϊόντων 

τών τρίτων καί τών ύπερποντίων χωρών. 

»Α. Σέννι : Είναι πράγματι αί έξαγωγαί σας λαχανικών 

καί όπωρών λίαν περιωρισμέναι εις ποσότητα. 

»Ε. 'Αβέρωφ : Καί εις τό θέμα τών έργατών δέν εϊμεθα 

συναγωνισταί σας. 'Όλοι εις τήν 'Ελλάδα εϊμεθα aντίθε

τοι πρός τήν μετανάστευσιν. Μόνον πρός τάς ύπαναπτύ

κτους χώρας δέν εϊμεθα άντίθετοι, δεδομένου δτι έκεί οί 

'Έλ~ηνες δέν άφομοιουνται. 

»Κ. Καραμανλής: Τήν αύξησιν τών tξαγωγών γεωργι

κών προϊόντων έπιδιώκομεν καί κυρίως τού καπνού, δστις 

διέρχεται κρίσιν. Θά ήθέλαμε νά συστηματοποιήσωμεν ώς 

συμπέρασμα τό ζήτημα τούτο κυρίως διά 4-5 έλληνικά 
προϊόντα. 'Εξ αύτών ε{ ναι ό καπνός. Θά είναι aσφαλώς 

δυνατόν νά aναληφθή κάποια ύποχρέωσις περί διπλασια

σμού τής έξαγομένης ποσότητος έντός πέντε έτών. Εlναι 

τό κύριον γεωργικόν προϊόν μας καί aπασχολεί ίιπό τήν 

μίαν ή τήν aλλην μορφήν τό Ι I 3 τού πληθυσμού μας. Κατά 
τάς προσεχείς 15 ήμέρας θά συζητηθούν είς τάς Βρυξέλλας 
τά θέματά μας είς τήν ΕΟΚ. 'Υπογραμμίζων τήν σημασία ν 

τού καπνού μας ίιπό τήν έννοιαν τής aνάγκης διπλασια

σμού τών αγοραζομένων σήμερον ποσοτήτων έντός μιάς 

πενταετίας, παρακαλώ τόν κύριον πρόεδρον τής Κυβερνή-

σεως νά δώση όδηγίας είς τούς 'Ιταλούς aπεσταλμένους 

ίνα ίιποστηρίζουν τά αίτήματά μας. 

ιιL\ιότι aλλως ή σύνδεσίς μας μέ τήν ΕΟΚ θά έχη κατα

στρεπτική ν έπίδρασιν έν 'Ελλάδι, καί δέν θά πρέπει νά 

γίνη. 

»Γ κ. Πέλλα: 'Επιθυμουμεν νά σdς εύχαριστήσωμεν διό

τι διεπιστώσατε τήν ιταλικήν ύποστήριξιν τήν παρασχε

θείσαν έκ πολιτικών λόγων τόσον έν μεσογειακφ πνεύματι, 

δσο καί έν τφ πνεύματι τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, τήν 

όποίαν ήμείς έπιθυμουμεν άνοικτήν καί δχι κλειστήν. Δι

ερχόμεθα περίοδον έρεύνης, ή όποία πρόκειται νά κλείση 

καί θά λάβωμεν άπόφασιν εντός τών προσεχών έβδομάδων. 

'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως θά έξασφαλίση τήν συνέ

χισιν τής ύποστηρίξεως. 

» Ύ πάρχουν δμως τεχνικά ζητήματα: 'Έχομεν πιέσεις 
άπό τομείς γεωργικούς καί προσπαθουμεν νά έπιβάλωμεν 

τάς πολιτικάς άπόψεις . Γνωρίζομεν δτι τό ι% μόνον τών 

εισαγωγών τής Κοινότητος είναι έξ 'Ελλάδος καί δτι συ

νεπώς έάν ηuξανε εις ι \1%, τό πρdγμα δέν θά εδει νά μdς 
άπασχολή . Είς τούς τομείς δμως, δπου τό ι \1% τουτο θά 
έπιπέση, ή άντίδρασις δέν θά προσμετρηθή μέ ι \1%, άλλά 
μέ τήν όξύτητα του άνταγωνισμου . Τάς δυσκολίας αύτάς 

δέν άναφέρω ώς τελικάς, διότι γνωρίζω δτι θά τάς ύπερπη

δήσωμεν, έφ' δσον πιστεύομεν εις τήν πολιτικήν άνάγκην 

νά βοηθουμεν τούς γείτονας. 

»'Έχομεν ύπ ' δψιν ώρισμένας aρχάς: 

»Κάθε σύνδεσις θά πρέπει νά εχη iδιάζουσαν μορφήν 

(partίcolare formula). Τήν αύτήν μεταχείρισιν δμως θά ζη
τήσουν καί οί aλλοι. Μdς άπασχολεί συνεπώς τό προηγού

μενον (τουρκία). 'Ως πρός τά 4 προϊόντα: τό ζήτημα του 
καπνου είναι σοβαρόν καί θά έξετασθή εις έπίπεδον συνε

ταιρικόν . Παρά τήν πίεσιν τών παραγωγών ή ιταλική Κυ

βέρνησις ύπόσχεται άμέριστον ύποστήριξιν. 

»Ε. 'Αβέρωφ: Πρέπει έδώ νά κάμω τή διευκρίνησιν δτι 

διά τήν 'Ελλάδα δέν είναι δυνατόν ή καλλιέργεια του κα

πνου νά dντικατασταθή μέ &λλην. VΕχομεν παρά πολλάς 

οικογενείας μέ έλάχιστον γεωργικόν κλήρον. 'Η άλλαγή 

τής καλλιεργείας είναι άδύνατος, διότι μόνον ό καπνός 

είναι δυνατόν νά έξασφαλίση τήν συντήρησιν μιdς τοιαύ

της άγροτικής οικογενείας. 

»Γκ. Πέλλα: Τόν Φεβρουάριον έξητάσαμεν τό ζήτημα 

τής ΕΖΕΣ εις Βρυξέλλας . Ύποδείξαμεν 3 χώρας, αϊτινες 
εχουν dνάγκην βοηθείας καί πρώτη ή το ή 'Ελλάς. Μετά 

ταυτα έτέθη τό ζήτημα τής συνδέσεως. Παραμένει ίσχυρά 

ή δήλωσίς μας περί πολιτικής υποστηρίξεως. Θά έξετάσω

μεν μέ τό ύπουργείον Γεωργίας καί θά προσπαθήσωμεν νά 

ύπερνικήσωμεν τάς δυσχερείας καί τήν δυσαρέσκειαν τήν 

προκαλουμένην εις τούς άγρότας καί τουτο διότι εχομεν 

κατανόησιν διά τά προβλήματα τής 'Ελλάδος. Τήν έξυγί

ανσιν τής έλληνικής οίκονομίας θεωρουμεν βασικόν παρά

γοντα διά τό μέλλον τής εύρωπαϊκής οικονομικής συνερ

γασίας καί θά παράσχωμεν τήν βοήθειάν μας έπί του ζητή

ματος τής χρηματοδοτήσεως. Έκτός του πολυμερους 

ύπάρχει καί διμερής τρόπος χρηματοδοτήσεως πού θά 

επρεπε νά έκπεσθή άπό τήν πολυμερή μορφήν τής χρημα

τοδοτήσεως. 

»Κ. Καραμανλής: Εύχαριστεί καί λέγει δτι τό θέμα τού 

προηγουμένου δπερ aνέφερεν ό κ. Πέλλα δέν πρέπει νά 

τούς aπασχολή διότι tάν τεθή ώς aρχή δτι ή σύνδεσις θά 
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γίνη έπί η] βάσει τών ύφισταμένων συνθηκών, έκάστη χώ

ρα θά πρέπει νά έχη εlδικήν μεταχείρισιν. Θά έπρεπε νά 

μiiς είπητε δ καθείς τί πρέπει νά πράξη άναλόγως τών εΙδι

κών δι ' έκαστον συνθηκών. Π. χ. ή Τουρκία εlναι 6 φοράς 
μεγαλυτέρα τής 'Ελλάδος εΙς έκτασιν. Δύναται νά διαθρέ

ψη διπλάσιον τοίί σημερινοίί πληθvσμόν. Δέν έπιθυμώ διό
λου νά θέσω τήν Τουρκία ν εΙς ύποδεεστέραν μοίραν. Είμε

θα σύμμαχοι καί φίλοι. μ Αλλωστε ή 'Ελλάς εΙς τό χειρό

τερον σημείον τών σχέσεών της μέ τήν Τουρκίαν καί καθ' 

fίν στιγμήν καί δ πόλεμος άκόμη δέν ήδύνατο νά άποκλει

σθή, ύπεστήριξε τό δάνειον ένώπιον τοίί ΟΕΟΣ πρός τήν 

Τουρκίαν άντί διά τοίί veto νά τό ματαιώση. 

ιι 'Η 'Ελλάς έχει δύο θέματα: I) τών έμπορικώv άνταλ
λαγών μέ τήν 'Ιταλίαν καί 2) τών Ιταλικών έπενδύσεων έν 
'Ελλάδι. 'Επί τοίί πρώτου θέματος ύπάρχει ένα μόνιμο ν 

παθητικόν εΙς βάρος τής 'Ελλάδος. 

»Κ . Καροϋζο : ' Επί τοϋ πρώτου θέματος οφείλω νά πα

ρατηρήσω δτι ή 'Ελλάς κατά μέσον δρον εχει μέ δλας τάς 

χώρας γενικώς παθητικόν εκ 50%. Α{ εξαγωγαί μας πρός 
' Ελλάδα εμειώθησαν όχι μόνον λόγφ τής διακοπής εξα

γωγής πετρελαιοειδών. Τοϋτο οφείλεται είς τήν έλληνικήν 

πολιτικήν τήν όποίαν άντιλαμβάνονται ο{ 'Ιταλοί, άλλά 

πρέπει ο{ 'Έλληνες νά εχουν ύπ' όψιν δτι τό liνοιγμα τοϋ 

εμπορικοϋ ίσοζυγίου άποτελεί οργανικήν άνάγκην τής 

ίταλικής οίκονομίας. Κατά δεύτερον λόγον ήγοράσαμεν 

καπνά τά όποία εχομεν σήμερον εΎαποθηκευμένα. 'Επί τοϋ 
δευτέρου θέματος άπωλέσαμεν ώρισμένας παραγγελίας ώς 

π.χ. τοϋ εργοστασίου ζακχάρεως, τοϋθ' δπερ εβλαψε τήν 

ιταλικήν βιομηχανίαν. τέλος, παρατηροϋμεν μείωσιν των 

εξαγωγών μας καί άντιλαμβανόμεθα τούς λόγους. 

»Κ. Καραμανλής: 'Ο κ. Καροίίζο μοίί έδήλωσεν ότι ε{ χε 

παράπονα. Πιστεύομεν ότι έχει περισσοτέρους λόγους νά 

εlναι εύχαριστημένος παρά νά διατυπώνη παράπονα, διότι 

παράπονα πρέπει νά έχουν έκείνοι εΙς βάρος τών δποίων 

ύφίσταται τό άνοιγμα. 'Επιθυμοίίμεν νά μειωθή ή ύφισταμέ

νη διαφορά. Θά παρεκάλουν ύπό τήν άνωτέρω σκοπιάν νά 

έξετασθή τό πρόβλημα. Έπιθυμοίίμεν τήν αvξησιν τών 

Ιταλικών έξαγωγών πρός τήν 'Ελλάδα άλλά καί άντιστρό

φως μέ μείωσιν τελικώς τής άποστάσεως (ecart). 'Εάν τό I 
πρός 2 πού άνεφέρθη προηγουμένως διατηρηθή μέ όλας 
τάς χώρας, τότε βαίνομεν άσφαλώς πρός τήν χρεωκοπίαν. 

Έξ άλλου, κατά τό παρελθόν εlσήγοντο περισσότερα έλ

ληνικά προϊόντα, ώς τό πυρηνέλαιον, τό έλαιον, ή σταφίς 

καί μεγαλύτεραι ποσότητες βάμβακος. Πρέπει νά γίνη νέα 

προσπάθεια. 

»Κ. Καροϋζο : Δέν ύπάρχει λόγος νά εχωμεν συζητήσεις 

έπί άριθμών. Προσεχώς θά συνέλθη ή Μικτή ' Επιτροπή 

καί τότε θά συζητήσωμεν. Θά επιδείξωμεν κάθε δυνατήν 

καλήν θέλησιν. Μέ ενθουσιασμόν καί είλικρίνειαν κάμνο

μεν πaν τό δυνατόν, άλλά πρέπει καί ύμείς νά άντιληφθήτε 

τάς δυσκολίας μας. 

»Κ . Καραμανλής: Διά νά έπανέλθωμεν εΙς τό ζήτημα 

τοίί καπνοίί, έπιθυμώ vά έπιστήσω τήν προσοχήν σας έπί 

τοίί σημείου τοίί "γούστου" τοίί καταναλωτοίί. Miiς έλέχθη 

ότι ύπάρχει άλλαγή εlς τάς προτιμήσεις του. Εiς τό σημε

ρινόν μίγμα (Blend) ύπάρχει 5% άνατολικοίί καπνοίί πού 
βελτιώνει σημαντικώς τήν ποιότητα καί τήν γείίσιν καί 

άρωμα τοίί σιγαρέττου. Τό ζητεί δ ίδιος δ καταναλωτής. Τό 

νά προμηθεύεται μία χώρα εύγενή καπνά δέν άποτελεί μει-

ονέκτημα οvτε εlναι τοίίτο δυσάρεστον εΙς τόν καταναλω

τήν. 'Αντιθέτως. ' Υπάρχει σήμερον εύρύ περιθώριον αύξή

σεως τοίί ποσοστοίί ή έπεκτάσεώς του εΙς τά πλείστα τών 

σιγαρέττων. Παρακαλώ νά καταβληθή έξ Ιταλικής πλευ

ράς προσπάθεια διά τά έλληνικά καπνά. Παρακαλώ νά 

προμηθευθή ή 'Ιταλία περισσότερα καπνά τοίί μέσου όρου 

τών τελευταίων 4 έτών. 
»Γκ. Πέλλα: ΕΙναι νομίζω βασικόν δπως είς τάς εμπο

ρικάς συναλλαγάς μας τεθοϋν ώρισμένα κίνητρα (stimu
lants) liλλως θά έξακολουθώμεν νά συζητώμεν μεμονωμέ
νους άριθμούς καί α{ συναλλαγαί μας νά βαίνουν σταθερώς 

πρός τήν μείωσιν. 'Υπάρχει εκ μέρους τής 'Ιταλίας αuτή ή 

έπιθυμία . 'Από πολιτικής τοποθετήσεως ή έπιθυμία εΙναι 

ετι μεγαλυτέρα δπως βοηθήσωμεν, άλλά ψυχολογικώς 

έδημιουργήθησαν άπογοητεύσεις είς ώρισμένους κύκλους . 

Πρό 6 ετών εΙ χε ύπογραφή μία συμφωνία καί δέν έπραγμα
τοποιήθη. μ Ας μ ή έρευνώμεν τό παρελθόν, άλλά νά ίδωμεν 

τί δυνάμεθα νά κάμωμεν είς τό μέλλον . 'Έρχονται τά εργα 

τοϋ 'Αχελώου, τοϋ 2ου έργοστασίου ζακχάρεως . Θά εδει ή 

συνεργασία νά άναζωογονηθή, liλλως βαίνομεν πρός άναι

μίαν. Ποίας liλλας πρωτοβουλίας δυνάμεθα νά λάβωμεν 

διά τήν ίταλικήν τεχνικήν; Τά λοιπά θέματα θά προχωρή

σουν μόνα των. 

»Κ. Καραμανλής: 'Επιθυμία τής έλληνικής Κυβερνή

σεως εlναι νά άναζωογονηθοίίν αι' έλληνοϊταλικαί σχέσεις 

α{ έμπορικαί. 'Ετέρα έπιθυμία τής Κυβερνήσεως εlναι ή 

είσοδος Ιταλικοίί κεφαλαίου δι ' έπενδύσεις εΙς τήν 'Ελλά

δα ώς καί ή συμμετοχή τής Ιταλικής τεχνικής. 'ΕκπονοίJ
μεν πενταετές πρόγραμμα καί σέ 2-3 μήνες θά ε{ ναι τελειω
τικό ν. 'Ο κ. Σαρατσένο μάλιστα μiiς βοηθεί εΙς τοίίτο. Διά 

τήν έκτέλεσιν όμως τοίί προγράμματος θά έχωμεν τήν 

άνάγκην βοηθείας καί θά είμεθα εύτυχείς έάν ή 'Ιταλία 

συμβάλη. μΕχομεν βιομηχανικά έργα, έγγειοβελτιωτικά 

καί συγκοινωνιακά. Είμεθα πρόθυμοι νά έξετάσωμεν τάς 

δυνατότητας τής Ιταλικής συμμετοχής εΙς τήν πραγματο

ποίησι ν τοίί προγράμματος αύτοίί. Προκειμένου περί τοίί 

'Αχελώου έχω νά σημειώσω τά κάτωθι: 

ιι 'Ο 'Αχελώος, λόγιρ τοίί όγκου του προϋποθέτει δι ' 
ένα μέρος δάνειον τοίί DLF, διότι είναι έργον άξίας 70-75 
έκατ. δολλ. 'Επειδή δέν ε{ναι άμέσου άποδόσεως είμεθα 

ήναγκασμένοι νά τό έκτελέσωμεν μέ εύνοϊκούς συνδυα

σμούς. 'Εάν οί 'Αμερικανοί χορηγήσουν ένα ούσιαστικόν 

μέρος, θά κάμωμεν τόν Άχελώον. μΑλλως θά τόν έγκατα

λείψωμεν. 'Εντός μερικών έβδομάδων θά γνωρίζωμεν τί 

πρόκειται νά γίνη. 'Εάν οί 'Αμερικανοί συμμετάσχουν εΙς 

τήν χρηματοδότησιν, θά ε{ναι διά μέγα τμήμα αύτοίί, δεδο

μένου ότι δέν δύνανται νά χρηματοδοτήσουν τό σύνολον. 

Διά τό ύπόλοιπον ή μέρος αύτοίί θά συζητήσωμεν. Προ

σωπικώς θά ήμην εύτυχής, έάν λάβωμεν άμερικανικόν δά

νειον, νά έχωμεν συνεργασία ν μέ τήν 'Ιταλία ν. 'Η άπόφα

σις τοίί DLF θά μiiς ε{ναι γνωστή έντός 15-20 ήμερών. 
Εύθύς μετά θά έξετάσωμεν τούς ύπό τών 'Ιταλών προτει

νομένους όρους έφ ' όσον πραγματοποιηθή τό έργον. Διά 

νά μή ύπάρχη παρεξήγησις θά ήθελα νά δηλώσω: /) δέν 
ύπάρχει νομική δέσμευσις διά τά 15 έκατ. δολλ. μέ τόν 

'Αχελώο ν. Νομική δέσμευσις άφορii μόνον τήν άγοράν 

Ιταλικών άγαθών. Γεγονός ε{ναι ότι πρό 6-7 έτών μία έλ
ληνική Κυβέρνησις έδήλωσε δτι δέν εlναι έτοιμος νά χρη

σιμοποιήση τά 15 έκατ. μΑφησε τά χρήματα ταίίτα άτοκα 
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κ:αί έζήτει άλλα καταβάλλουσα τόκους. Τούτο δέν δημι

ουργεί βεβαίως έπιχείρημα δτι τά χρήματα ε{ναι δεσμευμέ

να δι ' ώρισμένον σκοπόν. 'Εάν μία Κυβέρνησις λέγει δτι 
"δέv έχω έμπιστοσύνην εlς έαυτήν κ:αί παρακαλώ vά δε

σμεύσητε τά χρήματα διά νά κάμω βραδύτερο ν ένα έργον", 

δέν ύπάρχει έπιχείρημα νομικό ν ή ήθικ:όν διά νά μένουν τά 

χρήματα δεσμευμένα έπ' άπειρον. Έάν γίvη δ Άχελώος, 

έπιθυμούμεν νά χρησιμοποιήσωμεν τά χρήματα ταύτα, έάv 

δέν γίvη, θά τά χρησιμοποιήσωμεν άλλαχού. Έάν λάβω

μεν άμερικ:ανικ:όν δάνειον κ:αί ε{ναι καλοί οί Ιταλικοί δροι 

θά χρησιμοποιήσωμεν κ:αί τά 15 έκ:ατ. δολλάρια κ:αί άλλα 
χρήματα. 

»Κ. Καρουζο: 'Εμείς δέν είδομεν ποτέ τό θέμα διαφορε

τικά. Τό 1953 ή έλληνική Κυβέρνησις τό έζήτησε. Δέν 
γνωρίζομεν διατί τό εκαμε. Δέν είναι δμως τό σφάλμα ιδι

κόν μας. Φανταζόμεθα δτι τό εκαμε διά λόγους προπαγάν

δας δτι θά κατασκευάση ενα μεγάλον εργον. 'Εμείς βε

βαίως δέν είμεθα κουτοί διά νά μ ή επωφελ ηθώμεν, έφ' δσον 

τά χρήματα ήσαν καί άτοκα. Δέν συνδέομεν τά δύο θέματα. 

Δέν είναι δρος. 'Εάν λάβωμεν τήν συμφωνίαν του 1949 τά 
χρήματα θά κατατμηθουν καί είναι κρίμα. 'Εάν γίνη δ 

'Αχελώος θά έπεθυμουμεν νά διατεθουν δλα μαζί εις ενα 

εργον. 

»Κ . Καραμανλfjς: 'Επιθυμία μας ε{ ναι τά 15 έκ:ατ. δολ

λάρια νά διατεθούν εlς τόν 'Αχελώο ν ώς κ:αί άλλα χρήμα

τα. 'Εάν δέν γίνη δ Άχελώος, θά πρέπει νά γίνουν άλλα 

έργα. 

»Γκ. Πέλλα: Ή βελτίωσις τών εμπορικών συναλλαγών 

είναι συνδεδεμένη μέ τήν εκτέλεσιν τοιούτων εργων καί θά 

λάβη ώθησιν μέ τήν αϋξησιν τών ιταλικών επενδύσεων εν 

'Ελλάδι. Προτείνω δπως μία άποστολή κατόπιν συμφωνί

ας ελθη εις Ρώμην μετά I ή 2 μfjνας ϊνα μελετήση τήν 
δυνατότητα ιταλικών έπενδύσεων εις 'Ελλάδα. Είναι τό 

ζήτημα νά μελετήση τήν χρηματοδότησιν εις δραχμάς χω

ρίς έπισημότητα καί θόρυβον. 

»Κ. Καραμανλfjς: 'Από άπόψεως άναγκ:ών τής 'Ελλά

δος εlς έμπορεύματα κ:αί διαδοχικών έπενδύσεων θά έπρεπε 

νά μελετηθή τό θέμα. Νά γίνουν συνεπώς μελέται διά τάς 

δυνατότητας έπιστροφής εlς δραχμάς διά έπενδύσεις lτα

λικ:ών έπιχειρήσεων εlς 'Ελλάδα, π. χ. ή Pirel/i. 'Εάν ε{χον 
γίνει προηγουμένως αί έπενδύσεις, θά έχρησιμοποιούντο 

σήμερον α ι' δραχμαί ύπό εύνοϊκούς δρους διότι μίiς στενο

χωρεί ή συναλλαγματική κατάστασις. 

))Γκ. Πέλλα: Είμεθα σύμφωνοι. 

))Α. Σέννι: Θέλετε τέλος Δεκεμβρίου η άρχάς 'Ιανουα

ρίου; 

))Κ. Καραμανλfjς: El δυνατόν ένωρίτερον άκ:όμη. 
))Γκ. Πέλλα: Τόσον τό καλύτερον. Προτείνω άμέσως 

μετά τήν άπάντησιν έξ 'Αμερικfjς. 

))Κ . Καραμανλfjς: Θά έπικ:οινωνήσωμεν μετά τού κ:. Πε

ζοπούλου εlς Ούασιγκ:τώνα. Έάν βραδύνη ή άπάντησις, θά 

μείνη έκ:κ:ρεμής ή ύπόθεσις αύτή, άλλά θά προχωρήσωμεν 

εlς άλλας μελέτας θεμάτων. Δέν πρέπει δλα νά μένουν έκ:

κ:ρεμή. Συνεπώς θά ε{ναι δυνατόν ταχέως νά δρίσωμεν ήμε

ρομηνίαν. 

ιιΕlς τό πενταετές σχέδιον μίiς βοηθεί δ κ:. Σαρατσένο. 

Αί κ:ρατικ:αί έπενδύσεις άνέρχονται εlς 1.000 έκ:ατ. δολλ. 

Τό 1/2 θά πρέπει νά τά έξεύρωμεν εlς τό έξωτερικόν, άπό 
χώρας τής ΕΟΚ. 'Υπάρχει συνεπώς δυνατότης άπορροφή-

σεως Ιταλικού κεφαλαίου tν 'Ελλάδι καί δυνατότης τεχνι

κής συνεργασίας, έφ' δσον οί δροι ε{ναι εύνοϊκ:οί δι ' άμ
φοτέρας τάς χώρας. 'Αρκεί οί ύπάλληλοι νά μή ζητούν 

δπως δλα τά πλεονεκτήματα ε{ναι διά τήν ίδικήν των Κυ

βέρνησιν. 

ιιΓνωρίζομεν δτι εlς έργα έγγειοβελτιωτικ:ά ο{ 'Ιταλοί 

έχουν μεγάλην έπίδοσιν ώς κ:αί εlς βιομηχανικά. 'Έχετε 

τάς αύτάς μέ ήμίiς συvθήκας. Ή lταλικ:ή συμβολή ε{ναι 

περιωρισμένη εlς τήν 'Ελλάδα. Ή πείρα τών 'Ιταλών θά 

μίiς βοηθήση. 'Υπό δύο μορφάς βλέπομεν τήν συνεργασί

αν: lδικ:ά μας χρήματα μέ τεχνικ:ήν Ιταλικήν ή άμφότερα 

ίταλικ:ά. ΗΕχομεν 4-5 τοιαύτα έργα τής τάξεως τών 20 έκ:ατ. 
δολλαρίων έκαστον. 

))Γ κ. Πέλλα: Καθ' δσον άφορα τάς μορφωτικ:άς μας σχέ

σεις πάμε καλά. 

))Μετά ταυτα γίνεται λόγος περί του εκδοθησομένου 

άνακοινωθέντος (κοινου). 

))Κ . Καραμανλής: Κλείων τήν συζήτησιν παρακαλεί 

δπως ό κ:. Καρούζο κ:αλέση τόν διευθυντήν τού lταλικ:ού 

μονοπωλίου καπνού καl συστήση αύτφ νά άγοράση κλα

σικά καπνά. 'Α να φέρει δτι δ χρησιμοποιούμενος τρόπος 

manipulation ε{ναι περίπλοκος κ:αί έπιβαρύνει τά καπνά μέ 
30%. Θά έδει νά άπλουστευθήιι 1 22. 

Οί έλληνοϊταλικές συνομιλίες όλοκληρώθηκαν 

τήν έπομένη, 11 Νοεμβρίου, όπότε κ:αί έκ:δόθηκ:ε τό 
τελικό κοινό άνακ:οινωθέν: 

«Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου τής ιταλικfjς 

Κυβερνήσεως, έντιμοτάτου κ. Σέννι, ελαβε χώραν εν Ρώμ1J 

άπό τfjς 9ης μέχρι τής \Ιης Νοεμβρίου 1959 ή έπίσκ:εψις 
τfjς Α.Ε., του προέδρου τfjς έλληνικής Κυβερνήσεως κ:. 

Κωνστ. Καραμανλfj, συνοδευομένου ύπό τfjς Α.Ε. του 

ύπουργου τών 'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα. Κατά 

τήν διάρκειαν τής επισκέψεως ταύτης διεξήχθησαν μεταξύ 

τών δύο προέδρων συνομιλίαι χαρακτηριζόμεναι ύπό ζωη

ρdς έγκ:αρδιότητος, εις τάς δποίας μετέσχον οί υπουργοί 

τών 'Εξωτερικών κ:.κ:. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας κ:αί Πέλλα. Αί 

συνομιλία ι αύται εσχον ώς άντικ:είμενον τά διεθνή προβλή

ματα καί τάς έλληνοϊταλικάς σχέσεις. Τά δύο μέρη, έπιβε

βαιώσαντα έκ νέου τήν πίστιν των εις τάς άρχάς του Χάρ

του τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κ:αί εις τήν Βορειοατλαντικήν 

Συμμαχίαν, θεμελιώδη προϋπόθεσιν τfjς άσφαλείας, εμει

ναν σύμφωνα δπως εύχηθουν ϊνα αί προσεχείς συναντήσεις 

άπολήξουν εις συμφωνίαν ίσορροπημένου κ:αί έλεγχομέ

νου άφοπλισμου. Τά δύο μέρη έπεβεβαίωσαν εκ νέου τήν 

πρόθεσιν τfjς 'Ελλάδος καί 'Ιταλίας νά συντελέσουν εις 

τάς προσπαθείας τάς τεινούσας εις τήν μείωσιν τfjς διε

θνους έντάσεως κ:αί εις τήν έγγύησιν τής παγκοσμίου ειρή

νης, έν σεβασμφ τών ιδεωδών τής έλευθερίας κ:αί τfjς δι

καιοσύνης, τά όποία έμπνέουν τάς πράξεις τών δύο Κυβερ

νήσεων. 'Επανεξετάσθη ή κατάστασις έν Μ. 'Ανατολ1j 

καί τά δύο μέρη έξfjραν έκ νέου τήν μεγάλην σημασίαν διά 

τήν έδραίωσιν δικαίας ειρήνης έν τφ κόσμφ, τήν δποίαν 

παρουσιάζουν ή δημοκρατική έξέλιξις καί ή οικονομική 

πρόοδος τών χωρών του τομέως τούτου . Κατά τήν διάρκει

αν τών συνομιλιών ελαβε χώραν εξέτασις τών ύπό τής έλ

ληνικ:ής Κυβερνήσεως προβαλλομένων άναγκαίων μέτρων 

εν σχέσει πρός τήν σύνδεσιν τfjς 'Ελλάδος μέ τήν Εύρω

παϊκ:ήν οικονομικήν Κοινότητα. Τά άναγκαία μέτρα θά 
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εξετασθοuν από ίταλικής πλευράς είς τήν εδραν τής Κοινό

τητος εν τφ μεγίστφ πνεύματι κατανοήσεως καί φιλίας. 

' Εξητάσθησαν εν συνεχείq. αί διμερείς σχέσεις καί οί πρό

εδροι τ& ν δύο Κυβερνήσεων διεπίστωσαν δτι αύται εξακο

λουθοuν νά προοδε6ουν επί του πολιτικοί> πεδίου. Συνεζη
τήθησαν απαντα τά είδικώτερον ενδιαφέροντα τάς δύο χώ

ρας οίκονομικά θέματα. Διεπιστώθη μεθ' ίκανοποιήσεως 

δτι ύφίσταται πλήρης συμφωνία είς τό πεδίον τοuτο καί 

απεφασίσθη νά αφιερωθή ίδιαιτέρα καλή θέλησις είς τήν 

εύρυτέραν ανάπτυξιν των εμπορικών συναλλαγών κατά τρό

πον ανταποκρινόμενον είς τά αμοιβαία συμφέροντα . Έξ 

άλλου, τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν ζωηράν επιθυμίαν νά 

αύξήσουν τήν τεχνικήν καί οίκονομικήν συνεργασίαν, 

ίδίq. εντός του πλαισίου των σημαντικών σχεδίων άναπτύ

ξεως, τά όποία ή /;λληνική Κυβέρνησις ήδη μελετά. Τό 

σύνολον των μορφωτικών σχέσεων απετέλεσε κατόπιν άν

τικείμενον προσεκτικής εξετάσεως. 'Η άνάπτυξις τής έλ

ληνοϊταλικής συνεργασίας είς τό πεδίον τουτο δικαιολογεί 

σταθεράν πίστιν είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν των σχέσεων 

τούτων καί είς τόν επιστημονικόν καί τεχνικόν τομέα εν 

άρμονίq. πρός τάς νέας απαιτήσεις καί τήν προβλεπομένην 

συνεργασίαν μεταξύ τών δύο χωρών. Κατόπιν τής συναντή

σεως ταύτης οί πρόεδροι των δύο Κυβερνήσεων είναι πε

ρισσότερον ή ποτέ πεπεισμένοι δτι αί φιλικαί σχέσεις με• 

ταξύ · Ελλάδος καί 'Ιταλίας άποτελοuν ίσχυράν συμβολήν 

είς τήν συνεργασίαν μεταξύ των λαών του ελευθέρου κό

σμου». 

Μετά τήν εκδοση του κοινου άνακοινωθέντος, κύ

κλοι του ίταλικου ύπουργείου 'Εξωτερικών δήλω

σαν ότι οί Κυβερνήσεις 'Ελλάδος καί ' Ιταλίας θά 

συστήσουν στή διάρκεια του ετους μικτή έλληνοϊ

ταλική έπιτροπή μέ σκοπό τή μελέτη τών μέτρων γιά 

τήν έφαρμογή τών όσων ε{χαν συμφωνηθεί στή Ρώ

μη άπό τούς πρωθυπουργούς καί τούς ύπουργούς 

'Εξωτερικών τών δύο χωρών. 

Στή διάρκεια τfjς έπίσημης έπισκέψεώς του στήν 

ίταλική πρωτεύουσα, ό Κ. Καραμανλfjς, συνοδευό

μενος άπό τόν Ε. 'Αβέρωφ, συναντήθηκε, στίς 11 
Νοεμβρίου, μέ τόν Πάπα 'Ιωάννη 23ο. Στή διάρκεια 

τfjς συνομιλίας πού έπακολούθησε, ό Πάπας τόνισε 

ότι διατηρεί ζωηρές άναμνήσεις καί ότι άνανεώνει 

τίς θερμές εύχές πού έξέφρασε κατά τήν πρόσφατη 

συνάντησή του μέ τούς 'Έλληνες βασιλείς, κάνοντας 

έπίκληση στή θεία άρωγή ύπέρ του έλληνικου λαου. 

Στή συνέχεια, άφου έπισκέφθηκε τό ναό του ·Αγίου 
Πέτρου καί τά άξιοθέατα τfjς Ρώμης ; δ 'Έλληνας 
πρωθυπουργός εγινε δεκτός στό Κυρηνάλιο άπό τόν 

πρόεδρο τfjς ίταλικfjς Δημοκρατίας καί παρακάθησε 

σέ πρόγευμα πρός τιμή του. Στήν προσφώνηση, 

έξάλλου πού του άπηύθυνε τό ϊδιο άπόγευμα ό δή

μαρχος τfjς Ρώμης, δ Κ. Καραμανλfjς άπάντησε ώς 

έξfjς : 

«Κύριε δήμαρχε, εlμαι ίδιαίτερα εύγνώμων διά 

τήν θερμήν ύποδοχήν τήν δποίαν μοί έπεφυλάξατε 

έπί τού ίστοριιωύ λόφου τού Καπιτωλίου, δπου δ 

λαός τής συγχρόνου Ρώμης, συνεχίζων τήν λαμπράν 

του παράδοσιν, έγκατέστησε τήν εδραν του. 

»Μέ βαθείαν συγκίνησιν κάθε άνθρωπος, άλλά 

πρό παντός εlς 'Έλλην, ίσταται έπί τού Καπιτωλίου. 

Οί 'Ιταλοί, δπως καί οί "Ελληνες, οί δ ποίοι φέρουν 

έπί τών diμων των τό βάρος πολλών αίώνων, γνωρί

ζουν νά έκτιμούν τά μεγάλα σύμβολα τού παρελθόν

τος, δπως αύτό τό δποίον τήν στιγμήν ταύτην μiiς 

περιβάλλει. 

)) 'Από τού ύψους τού Καπιτωλίου, άτενίζω μέ 

συγκίνησιν τά λαμπρά μνημεία, τά δποία έν τfί ροfί 

τού χρόνου οίκοδόμησεν δ λαός τής Ρώμης χάρις είς 

τάς πνευματίκάς καί ήθικάς άρεcτάς του. 'Αλλά μέ 

δλως ίδιαιτέραν χαράν διαπιστώνω δτι καί ή νέα Ρώ

μη συνεχίζει τήν άδιάπτωτον αύτήν δημιουργικήν 

δραστηριότητα, έχουσα βαθείαν έπίγνωσιν τής ύπο

χρεώσεώς της δπως άγωνίζεται συνεχώς καί έπαυξά
νη τήν μεγάλην ίστορικήν κληρονομίαν της. 

)) 'Η πρώτη μου αύτή έπίσκεψις είς τήν αlωνίαν 
πόλιν, τήν δποίαν όφείλω είς τήν εύγεvfί πρόσκλη

σιν τού πρωθυπουργού σας, μού έδωσε τήν εύκαιρίαν 

νά διαπιστώσω άκόμη μίαν φοράν τά αίσθήματα φι

λίας καί έκτιμήσεως, τά δποία συνδέουν τούς δύο 

λαούς μας. Αίσθήματα, τά δποία μέ τόσην λεπτότητα 

έξεφράσατε καί ύμείς προσωπικώς, κύριε δήμαρχε, 

διά τής προσφορiiς τού συμβόλου τής μεγάλης σας 

πόλεως. 

))Εϋχομαι δπως ή σύγχρονος Ρώμη ύπό τήν ήγε

σίαν έμπνευσμένων πολιτικών άνδρών καί διακεκρι

μένων τοπικών άρχόντων έξακολουθήση τόν ένδο

ξον δρόμον της, παραμένουσα πάντοτε φάρος πολι

τισμού δι' δλόκληρον τήν άνθρωπότητωλ 

Τό βράδυ τfjς 11ης Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλfjς 

παρέθεσε δείπνο στό μέγαρο τfjς έλληνικfjς πρεσ

βείας, όπου παρακάθησαν ό 'Ιταλός πρωθυπουργός 

' Αντ. Σέννι, μέλη τfjς ίταλικfjς Κυβερνήσεως καί 

άλλοι έπίσημοι. ' Ο Κ. Καραμανλfjς ήγειρε πρόποση 

ύπέρ τfjς εύημερίας καί τfjς εύτυχίας του ίταλικου 

λαου καί εύχαρίστησε τήν ίταλική Κυβέρνηση γιά 

τή θερμή ύποδοχή πού του έπεφύλαξε. 

Κατά τήν παραμονή του στή Ρώμη, δ Κ. Καρα

μανλής συναντήθηκε καί μέ τόν ύπουργό τών 'Εξω

τερικών τfjς Τουρκίας, δ όποίος έκπροσωπουσε τή 

χώρα του στίς έργασίες τοϋ FAO. Ό Φ. Ζορλοϋ 

έπισκέφθηκε τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό στίς 12 Νο
εμβρίου καί ε{χε συνομιλία γιά διμερfj έλληνοτουρ

κικά θέματα. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς καί ή έλληνική άντιπροσω

πεία άναχώρησαν άπό τή Ρώμη τό άπόγευμα τfjς 

12ης Νοεμβρίου. Στό άεροδρόμιο, ό Κ. Καραμανλfjς 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

« 'Αναχωρώ έξ 'Ιταλίας κατεχόμενος ύπό αίσθη

μάτων πραγματικής φιλίας. Κατά τήν παραμονή ν μας 
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ήδηνήθημεν νά διαmστώσωμεν τάς μεγάλας προό

δους, τάς όποίας έπραγματοποίησεν ή 'Ιταλία είς 

δλους τούς τομείς καί τά αίσθήματα πραγματικής φι

λίας, τά όποία τρέφει ό ίταλικός λαός έναντι τοv 

λαού τής 'Ελλάδος. 'Α ναχωροvμεν μέ τάς πλέον εύ

τυχείς &ναμνήσεις καί μέ τήν βεβαιότητα δτι οί στε

νοί δεσμοί, οί όποίοι ένώνουν τήν Ίταλίαν μέ τήν 

'Ελλάδα έκπροσωποvν παράγοντα είρήνης, εύτυχίας 

καί εύημερίας διά τούς δύο λαούρ>. 

'Ο 'Αντ. Σέννι δήλωσε σέ άπάντηση τά έξής: 

«Είμαι ευτυχής, διότι aπευθύνω τόν χαιρετισμόν μου 

πρός τούς aντιπροσώπους τής ' Ελλάδος, φίλους πρόεδρον 
κ. Καραμανλήν καί ύπουργόν κ. 'Αβέρωφ. Αί διεξαχθείσαι 

κατά τάς ήμέρας αυτάς συνομιλίαι μας aπέδειξαν δτι ή 

φιλία των δύο χωρών, συνδεδεμένων ίστορικώς aπό χιλιε

τηρίδων, είναι είπέρποτε σταθερά καί aποτελεσματική . 

'Απευθύνων αυτοίς τόν χαιρετισμόν καί τάς ευχαριστίας 

μου εκφράζω συνάμα τήν ελπίδα δτι αί τέσσαρες αυταί 

ήμέραι συναντήσεών μας θά άφησαν είς τήν ψυχήν των 

μίαν ανάμνησιν, εκείνης τής φιλίας τοϋ ίταλικοϋ λαοϋ καί 

τής πίστεως πρός τά κοινά ίδεώδη τών λαών 'Ελλάδος καί 

'Ιταλίας. 

»Δέν περιορίζομαι νά ευχηθώ μόνον καλόν ταξίδιον, 

ό.λλά καί επιτυχίαν τοϋ εργου των, τοϋ τόσον ό.ποδοτικοϋ 

διά τά πεπρωμένα τής ' Ελλάδος». 

' Από τό άεροπλάνο έξάλλου, ό Κ. Καραμανλής 

άπηύθυνε στόν 'Ιταλό πρωθυπουργό τό άκόλουθο 

τηλεγράφημα: 

«Καθ' fίν στιγμήν έγκαταλείπω τήν ώραίαν χώ

ραν σας, τής όποίας εlχον τήν χαράν νά θαυμάσω τάς 

προόδους, σπεύδω νά σiiς εύχαριστήσω ζωηρώς διά 

τήν έγκάρδιον φιλοξενίαν σας. Αί συνομιλίαι, τάς 
όποίας εfχομεν έν Ρώμ1], έθεσαν τάς σταθεράς βάσεις 

μεγαλυτέρας &ναπτύξεως τής συνεργασίας μεταξύ 

τών δύο χωρών μας. Ή &νάπτυξις αϋτη εlναι φυσι
κόν συμπλήρωμα τής φιλίας τών δύο λαών μας καί θά 

έξυπηρετήση, εlμαι βέβαιος, τήν γενικωτέραν εlρή

νην καί τά οίκονομικά συμφέροντα τών δύο χωρών 

μας». 

Ή άπάντηση του 'Αντ. Σέννι : 

«Σiiς ευχαριστώ θερμώς διά τό ευγενές μήνυμά σας. Εί

μαι βέβαιος δτι αί άνταλλαγαί aπόψεων πού επραγματο

ποιήσαμεν κατά τάς ήμέρας αυτάς θά συμβάλλουν σημαν

τικώς είς τήν περαιτέρω σύσφιγξιν τών δεσμών πού συνδέ

ουν τάς δύο χώρας καί είς τή έδραίωσιν στενής συνεργασί

ας μεταξύ των δύο Κυβερνήσεών μας. Εlμαι ευτυχής διά 

τήν aποκατάστασιν προσωπικής επαφής μεταξύ μας καί 

σaς εϋχομαι κάθε έπιτυχίαν είς τό εργον πού επιτελείτε». 

Γιά τήν έπίσκεψή του στήν 'Ιταλία, ό Κ. Καρα

μανλής, σέ σημείωμα πού ύπαγόρευσε κατά τήν πα

ραμονή του στό Παρίσι, άναφέρει τά άκόλουθα: 

«Κατά τήν έπίσκεψή μου στήν 'Ιταλία, έκτός τής 

ανασκοπήσεως τής διεθνούς καταστάσεως, έπί τής 

δποίας διεπιστώθη σύμπτωση aπόψεων, συνεζητή

θησαν θέματα οίκονομικά καί κυρίως ή σύνδεση τής 

Έλλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά, τήν όποία έδυσχέ

ραινε κατά τήν έποχή έκείνη ή aξίωση τής 'Ιταλίας 

δπως τεθεί ρήτρα γιά τά &γροτικά της προϊόντα. 

»Πρό τής αναχωρήσεώς μου aπό τή Ρώμη έγινα 

δεκτός aπό τόν Πάπα 'Ιωάννη τόν 23ο, στό πρόσωπο 

του όποίου διέκρινε κανένας τήν άπλότητα καί τήν 

καλωσύνη. Mov ώμίλησε ένθουσιωδώς γιά τήν 'Ελ
λάδα, τήν όποία, δπως μοv εlπε, εlχε έπισκεφθεί πε

ρισσότερο aπό 20 φορέρ> 123. 

'Ο έλληνικός τύπος σχολίασε εύνοϊκά τό ταξίδι 

του Κ. Καραμανλή στήν 'Ιταλία. Τό «Βήμα» παρατή

ρησε έπιγράμματικά: 

'Η έπίσκεψις τών κ . Καραμανλή καί 'Αβέρωφ έτερμα

τίσθη είς ό.τμόσφαιραν θερμήν καί αίσιόδοξον καί μέ aπο
τελέσματα, ι'iν οχι έντυπωσιακά, πάντως χαρακτηριζόμενα 

καί aπό τά,ς δύο πλευράς ώς ίκανοποιητικά124 . 

'Η «'Ακρόπολις» τόνισε: 

'Η θερμή ύποδοχή, τής όποίας ετυχον είς τήν ίταλικήν 

πρωτεύουσα ν ό πρωθυπουργός καί ό ύπουργός των 'Εξω

τερικών κ. κ. Καραμανλής καί Ε. 'Αβέρωφ ύπογραμμίζει 

άσφαλώς τήν εγκαρδιότητα των σχέσεων, αί όποίαι απο

κατεστάθησαν εκ νέου μεταξύ των δύο χωρών μετά τήν 

θλιβεράν παρένθεσιν, τήν όποίαν ήνοιξεν είς αυτάς ή φα

σιστική παραφροσύνη τοϋ \940. 

'Α ναφερομένη στά άποτελέσματα τής έπισκέψε

ως ή ίδια έφημερίδα παρατηρουσε: 

'Όσο καί ι'iν είναι βραχύ τό ανακοινωθέν, διά τοϋ όποί

ου έπεσφραγίσθησαν αί έν ΡώμΊJ έλληνοϊταλικαί συνομι

λίαι, όδηγεί, εν τούτοις, είς λίαν ίκανοποιητικά συμπερά

σματα, ώς πρός τήν ευρύτητα των συζητηθέντων θεμάτων, 

έπί των όποίων εύρέθησαν σύμφωνοι οί ήγέται των δύο 
χωρ&νΙ25. 

Ή «'Ελευθερία>> χαρακτήριζε τό κοινό άνακοι

νωθέν «ώς άόριστον» καί τίς συνομιλίες «άνευ συγ

κεκριμένου άποτελέσματος» καί προσέθετε, σέ άλλο 

σχόλιό της δτι: 

Αί συνομιλίαι τής Ρώμης εληξαν μέ εκφρασιν καλής 

θελήσεως καί διαπίστωσιν καλής διαθέσεως άμφοτέρωθεν 

διά τήν προώθησιν τής συνεργασίας τών δύο χωρών έπί 

τοϋ πολιτικοϋ , οίκονομικοϋ καί εμπορικοϋ πεδίου. Πέραν 

των εκφράσεων αυτών δέν ύπάρχουν πρός τό παρόν ουσια

στικά συμπεράσματα έξαιρέσει ίσως τής παρασχεθείσης 

άπό ίταλικής πλευρaς ύποσχέσεως συνηγορίας ύπέρ των 

έλληνικών aπόψεων διά τήν σύνδεσίν μας μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν 126 . 

'Η «Αύγή» χαρακτήριζε τίς συνομιλίες ώς «εύρύ

τατες», ίσχυριζόμενη δτι «Κανένα άπό τά οίκονομικά 

αίτήματα δέν έδέχθη ή Ίταλίω> 127 • 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



202 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΜΕΑ 

'Η «Καθημερινή» παρατηροϋσε: 

'Ο πρόεδρος tfjς Κυβερνήσεως καί δ ύπουργός 'Εξωτε
ρικών είχον τήν εύκαιρίαν νά διαπιστώσουν τήν εύχάρι

στον κατάστασιν των έλληνοϊταλικών σχέσεων καί νά 

ερευνήσουν άπό κοινοϋ μετά των 'Ιταλών συναδέλφων των 

τάς δυνατότητας περαιτέρω άναπτύξεώς των κυρίως είς τόν 

οίκονομικόν τομέα. Διά τρίτην φοράν είς διάστημα όλιγώ

τερον τών όκτώ ετών, 'Έλλην πρωθυπουργός επισκέπτεται 

τήν Ρώμην. Πρόκειται περί επισκέψεως, ή όποία επιβε

βαιώνει τούς στενούς δεσμούς οί δποίοι συνδέουν τάς δύο 
χώραςΙ2Ν. 

Θετικά γιά τίς έλληνικές θέσεις καί iδιαίτερα κο

λακευτικά γιά το εργο καί τήν προσωπικότητα τοϋ 

'Έλληνα πρωθυπουργοϋ ήταν τά σχόλια τοϋ ήμερή

σιου iταλικοϋ τύπου. 

'Η άνεξάρτητη «Messaggero» χαρακτήρισε τόν Κ. 
Καραμανλή «ώς προσωπικότητα διεθνοϋς όλκής», μέ 

τήν επίσκεψη τοϋ όποίου «σημειώνεται ή εναρξη τής 

μεγάλης διπλωματικής εποχής πού άποτελεί τό προ

οίμιο τής εναγωνίως άναμενομένης άνοίξεως, άφ' 

δτου ενεφανίσθησαν οί πρώτες ενδείξεις περί τής δυ

νατότητας εξαλείψεως τοϋ ψυχροϋ πολέμου». 'Η 

«Stampa» τόνιζε τό γεγονός δτι ή παραμονή τοϋ Κ. 
Καραμανλή στήν πρωθυπουργία επί 4 συνεχή ετη 
άποτελεί ρεκόρ γιά τή δημοκρατική 'Ελλάδα. 'Η 

«Globo» σημείωνε δτι ό Κ. Καραμανλής, «άφοϋ κα
τώρθωσε κατά τήν τετραετή διακυβέρνηση τής χώ

ρας νά εξασφαλίση πολιτική σταθερότητα καί νά 

επιλύση τό Κυπριακό, επεδόθη εiς τό δυσχερές εργο 

τής οiκονομικής άνορθώσεως μέ τήν σύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, τήν όποία καλεί νά ενισχύση 

τό πενταετές σχέδιο οiκονομικής άναπτύξεως μέ 

χρηματική καί τεχνική βοήθεια» 1 29 • 

'Ιδιαίτερα άξιοσημείωτη ήταν ή εμφανής διάθε

ση τοϋ iταλικοϋ τύπου νά ύπογραμμίσει τήν άναδυό

μενη κοινότητα συμφερόντων μεταξύ τών δύο χω

ρών, ή όποία εμελλε νά άποδειχθεί εξαιρετικά κρίσι

μη γιά τήν επιτυχία τών διαπραγματεύσεων 'Ελλά

δος - ΕΟΚ. 'Η «11 Tempo» σημείωνε δτι «ή 'Ελλάς 
καί ή 'Ιταλία ενδιαφέρονται ζωηρώς γιά τήν έδρα ί

ωση καί άνάπτυξη τής μεσογειακής άλληλεγγύσης 

εντός τοϋ εύρυτέρου πλαισίου τής δυτικής άλληλεγ

γύης». 

'Η «Stampa» εγραφε δτι «οί δύο χώρες εΙ ναι οί 
μόνες δυτικές χώρες πού μποροϋν νά χρησιμεύσουν 

ώς "γέφυρα" μεταξύ των χωρών τής Μέσης 'Ανατο

λής, τής Βορείου 'Αφρικής καί τής Δύσεως», εν& ή 

«Gazetta del Mezzogiorno» τοϋ Μπάρι δτι «ύφίσταται 
βαθεία κοινότης πολιτικών συμφερόντων, πού επι

βάλλει πλήρη άλληλεγγύη καί συνεργασία μεταξύ 

των δύο χωρών». 

'Ο iταλικός τύπος δέν παρέλειψε νά ύπογραμμί

σει τή σημασία τοϋ συντονισμοϋ τών προσπαθειών 

τής 'Αθήνας καί τής Ρώμης γιά τήν επίτευξη κοινών 

άντικειμενικών σκοπών στά πλαίσια τής δυτικής 

συμμαχίας («11 Piccolo», τής Τεργέστης). 
'Η «11 Giornale d'ltalia» άναφερόταν στό εργο 

τοϋ Κ. Καραμανλή: 

'Η σταδιοδρομία τοϋ Κ. Καραμανλή δέν παραλλάζει 

πολύ άπό εκείνην πολλών αύτοδημιουργήτων πολιτικών 

άνδρών. 'Υπομονή, επιμονή, θάρρος, αύταπάρνησις, θυσί

αι καί εν συνεχείg επιτυχίαι άρχικώς δυσφημισθείσαι καί 

τελικώς άναγνωρισθείσαι ύφ' δλων. 'Ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής τόσον ώς δικηγόρος δσον καί ώς πολιτικός 

ετυχε πάντοτε μεγάλου σεβασμοϋ διά τόν εύθύν χαρακτήρα 

καί τήν όξείαν εύφυίαν του. Μεταξύ των σπουδαιοτέρων 

επιτευγμάτων του είναι ή εξυγίανσις τfjς έλληνικής οίκο

νομίας, χάρις είς τήν δποίαν επετεύχθη αϋξησις άγροτικοϋ 

καί έθνικοϋ είσοδήματος. ~Άνοιγμα νέων άγορών διά έξα

γωγάς, σταθεροποίησις δραχμής καί ίσοσκέλησις προϋ

πολογισμοϋ άποτελοuν νικηφόρους σταθμούς τfjς οίκονο

μικfjς άναγεννήσεως τfjς 'Ελλάδος. 'Επί τοu έξωτερικοϋ 

άφ' έτέρου πεδίου δ Κ. Καραμανλής έπέτυχε κατοχύρωσιν 

τfjς εξωτερικής άσφαλείας τfjς 'Ελλάδος καί λύσιν Κυπρι

ακοί), πραγματοποιηθείσαν μέ σπανίαν επιδεξιότητα, καθ' 

ijν στιγμήν εφαίνετο περιελθόν είς δραματικόν άδιέξοδον. 

·Η Ρώμη ύποδέχεται τόν διαπρεπή φίλον πολιτικόν c'iνδρα 

καί τόν επί των 'Εξωτερικών ύπουργόν του μέ πάλλουσαν 

θερμότητα καί είλικρινή συμπάθειαν, ενω 'Ιταλοί ίθύνον

τες, οϊτινες τόν γνωρίζουν καί θαυμάζουν τήν άσφαλfi κρί

σιν του καί τήν εύθύτητα σκέψεώς του, μετά μεγίστης χα

ράς συναντώνται εκ νέου μέ πολιτικόν c'iνδρα εχοντα, μετα

ξύ των c'iλλων προτερημάτων 'του, καί χάρισμα προσωπικής 
γοητείας. 

Ή «Momento Sera», μέ τίτλο «Ό Κ. Καραμαν
λής θέλει πράξεις όχι λόγους», εγραφε: 

'Υπάρχει είς τόν κ. Καραμανλή ν δ δυναμισμός, δ δποί

ος, συνοδευόμενος άπό άνάλογον ίκανότητα, κατατάσσει 

αύτόν είς κολακευτικήν κατηγορίαν άνδρών μεγάλης δρά

σεως. Είναι εξ c'iλλου γνήσιος δημοκράτης κατά έλληνικήν 

εννοιαν λέξεως, διότι άντιλαμβάνεται εξ ουσίαν ώς εξυπηρέ

τησιν λαοu. 

'Η εφημερίδα «11 Popolo» τόνιζε: 

Δέν ύπάρχουν πλέον ίδιαίτερα ζητήματα μεταξύ 'Ελλά

δος- 'Ιταλίας μή δυνάμενα διακανονισθοuν διά συνήθους 

διπλωματικής δδοϋ, δι' δ επίσκεψις προέδρου Καραμανλή 

προσλαμβάνει προπαντός σπουδαιότητα ενεκα παρούσης 

διεθνοuς στιγμής. Έπιθυμοϋμεν νά εκφράσωμεν είς τούς 

'Έλληνας επισκέπτας τήν φιλίαν μας, όποία χάρις είς τήν 

μεγαλοψυχίαν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ δέν επισκιάζεται άπό τό 

θλιβερώτατον παρελθόν άλλά καί νά διακηρύξωμεν επίσης 

τήν άναγκαιότητα τfjς συνεχοuς αύτfjς άδελφικfjς άνταλ

λαγfjς άπόψεων μεταξύ των ύπευθύνων των δύο χωρών καί 

τήν πεποίθησίν μας δτι θά συμβάλουν άποτελεσματικώς 

εiς τήν δημιουργίαν καλυτέρου μέλλοντος. 

'Η εφημερίδα «11 Tempω> παρατηροϋσε: 

'Ήδη επ' εύκαιρίg τfjς επισκέψεως των 'Ελλήνων βα-
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σιλέων διεκηρύχθησαν οί ίστορικοί καί πνευματικοί δε

σμοί μεταξύ τών δύο πολιτισμών καί τών δύο έθνών μας. 

'Η παρουσία δμως εiς τήν Ρώμην τών κ . κ. Καραμανλή καί 

'Αβέρωφ έπιτρέπει θετικωτέραν συζήτησιν αφορώσαν τήν 

'Ατλαντικήν Συμμαχίαν καί τά κοινά πολιτικά καί οίκο

νομικά προβλήματα. Ό Κ. Καραμανλής εχει μακράν πεί

ραν Κυβερνήσεως, διότι διεδέχθη τόν στρατάρχην Παπά

γον τό 1955 καί εκτοτε έξασφαλίσας εiς τήν 'Ελλάδα κυ
βερνητική ν σταθερότητα έπεδόθη εiς τό εργον οικονομι

κής καί κοινωνικής αναγεννήσεως τής χώρας του. Καί πρά

γματι ή 'Ελλάς έπραγματοποίησε κατά τά τελευταία ετη 

αξιοζήλευτον οiκονομικήν πρόοδον . Ηυξήθησαν έπεν

δύσεις, κατωχυρώθη Ισοσκέλισις προϋπολογισμοϋ, έβελ

τιώθη έμπορικόν Ισοζύγιον, ηυξήθησαν τραπεζιτικαί κα

ταθέσεις καί έδημιουργήθη γενικώς .ατμόσφαιρα έμπιστο

σύνης καί αΙσιοδοξίας. 'Εξ aλλου έπί πεδίου έξωτερικής 

πολιτικής ή Κυβέρνησις Καραμανλή παραμένει πιστή εiς 

αδελφικήν συνεργασίαν μετά 'Ιταλίας εν τφ πλαισίφ τοϋ 

ΝΑΤΟ. 

Καί κατέληγε τονίζοντας: 

'Όλαι αί ατλαντικαί χώραι όφείλουν ευγνωμοσύνην εiς 

τούς κυρίους Καραμανλήν καί 'Αβέρωφ, διά έπίλυσιν Κυ

πριακοϋ . 'Ο Κ. Καραμανλής έπέδειξε εiς τήν περίπτωσιν 

αυτήν δτι εχει προτερήματα συγχρόνου πολιτικοϋ καί κα

τετάχθη εiς τήν κατηγορίαν τών πλέον εγκύρων πρωταγω

νιστών τfjς διεθνοϋς πολιτικής. 

'Η «Corriere della Sera» δημοσίευε κύριο άρθρο 
τοu δημοσιολόγου Αύγούστου Γκουερριέρο μέ τίτλο 

«Καραμανλής», τό όποίο εχει ώς έξής: 

'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός είναι aπό χθές φιλοξενούμε

νός μας. Μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ καί τοϋ iταλικοϋ λαου δέν 

ύπάρχει μόνον φιλία: ύπάρχει αδελφοσύνη. Καί ό πόλεμος 

πού ό φασισμός εκαμεν εναντίον τής ' Ελλάδος δέν ύπήρξε 

μόνον παραφροσύνη· ύπήρξε αδελφοκτονία. Δι' δλα τά 

σφάλματα καί διά πολλά εγκλήματα ήμποροϋν νά εύρεθουν 

έάν οχ ι δικαιολογίαι, ελαφρυντικά . Διά τόν πόλεμον εκεί

νον δέν ύπάρχει κανέν ελαφρυντικόν. Οί 'Έλληνες δμως 

αντελήφθησαν δτι δ ενοχος δέν ητο ό ίταλικός λαός aπ' 

εναντίας, διησθάνθησαν δτι δ iταλικός λαός ύπήρξε θϋμα, 

δπως εκείνοι κάί πρίν aπό αυτούς, τής iδίας μοίρας. Πρέπει 
νά είμεθα ευγνώμονες είς τόν έλληνικόν λαόν διά τόσην 

κατανόησιν. 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ε! ναι aπό τεσσάρων 

έτών πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Εiς τήν πολι

τικήν ίστορίαν τής νεωτέρας 'Ελλάδος, όλίγοι aρχηγοί 

εμειναν είς τήν aρχήν έπί τόσον καιρόν . . ο έλληνικός 
λαός εχει τά ίδια προτερήματα καί τά ίδια ελαττώματα μέ 

τά iδικά μας : είναι εξυπνος, ζωηρός, γοητευτικός, ευμετά

βολος, λάτρης τών καινοτομιών καί τών μεταβολών. Καί 

ε!ναι έλληνική ή περίφημη ρήση εκείνου, δ όποίος έψήφι

σεν ύπέρ του εξωστρακισμοϋ τοϋ ' Αριστείδου, διότι ε! χε 

κουρασθή νά dκούη νά aποκαλείται δίκαιος. 

Μετά τόν πόλεμον αί Κυβερνήσεις διεδέχοντο ταχέως 

ή μία τήν aλλην καί αν ακόμη ενεπνέοντο aπό τάς καλυτέ

ρας προθέσεις, δέν κατώρθωσαν νά κάμουν τίποτε. 'Ο Κ. 

Καραμανλής κατώρθωσε νά εγκαθιδρύση μίαν σταθεράν 

Κυβέρνησιν. 'Υπήρξε ενα θαϋμα . 

'Ο βασιλεύς Παυλος ε{ χε ευτυχή εμπνευσιν δταν κατά 

τό 1955 εξέλεξε τόν κ. Καραμανλήν. Δύο πρόσωπα διεξεδί
κουν τήν πολιτικήν κληρονομίαν τοϋ στρατάρχου Παπά

γου: ·Ο Κανελλόπουλος καί ό Στεφανόπουλος . ·Ο βασι

λεύς παραμέρισε καί τούς δύο καί έξέλεξε τόν κ. Καραμαν

λήν. Σήμερον δ κ. Κανελλόπουλος είναι aντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως -ε{ ναι συγγενής τοϋ κ. Καραμανλή, διότι ή 

κυρία Καραμανλή ε{ναι άνεψιά του- καί δ Στεφανόπου

λος προσεχώρησεν είς τήν κλίκα τοϋ Γρίβα. Οϋτω, διά 

τελείως διαφόρους η μάλλον άντιθέτους λόγους, οί δύο 

πολιτικοί aνδρες, οί δποίοι πρό τεσσάρων έτών ύπήρξαν 

έφάμιλλοί του δέν ε{ναι πλέον άνταγωνισταί του: δ ενας 

ε! ναι έκ τών πλέον πιστών συνεργατών του, ό άλλος διωλί

σθησε πρός τά κάτω διά τής όλισθηράς άτραποϋ τών συ

νωμοσιών. 

Καί ό Κ. Καραμανλής, δταν ό βασιλεύς τόν εξέλεξε, 

ε!χε διατελέσει ύπουργός τών Δημοσίων ~Εργων άπό του 

1952 εως τοϋ 1954καί ύπουργός τών Δημοσίων ~Εργων καί 
τών Συγκοινωνιών άπό τοϋ 1954 εως τό 1955. Ε!χεν επιδεί
ξει ενεργητικότητα καί πρωτοβουλίαν. Είχε δώσει άρίστην 

άπόδειξιν τής ίκανότητός του, dλλ' είς περιωρισμένον το

μέα: είς τήν διοίκησιν. 

'Αμέσως αντιμετώπισε τό βαρύτερον, τό δυσκολώτε

ρον καί έπικινδυνωδέστερον πολιτικόν πρόβλημα πού συ

νετάραξε μεταπολεμικώς τήν ·Ελλάδα, τό Κυπριακόν. 

'Αφ' ένός αί άξιώσεις τών 'Ελλήνων εξτρεμιστών τής Κύ

πρου, ή 'Ένωσις, αφ' έτέρου αί αξιώσεις τών Τούρκων 

έξτρεμιστών τής Κύπρου, «ή Κύπρος τουρκική». Κατόπιν, 

ή στάσις τής κατεχούσης δυνάμεως: άπό τήν παράλογον 

άδιαλλαξίαν του Ήντεν, δ δποίος εiς δποιον τοϋ ώμιλοϋσε 

διά τήν Κύπρον απαντοϋσε «never, neνer» ή αυτόχρημα 
ήρνείτο νά συζητήση μέ τόν Παπάγον, μέχρι τής συνέσεως 

καί τής διαλλακτικότητος τοϋ Μάκ Μίλλαν, δ δρόμος 

ύπήpξε μακρός καί δυστυχώς σπαρμένος από άποπείρας 

καί θανάτους. 

'Ύστερα επρεπε νά διατηρηθή ή έλληνική θέσις έντός 

τοϋ ΝΑΤΟ. 

Τώρα, ή Κύπρος εύρίσκεται εiς τήν παραμονήν τής 

άνεξαρτησίας καί μεταξύ 'Ελλήνων καί Τούρκων απεκα

τεστάθη ή παλαιά φιλία: δ κ. Καραμανλής έπεσκέφθη τήν 

τουρκικήν Κυβέρνησιν καί δ Τοϋρκος πρωθυπουργός θά 

έπισκεφθή τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν τήν 20ήν Νοεμβρί

ου. 

Τό άλλο σοβαρόν πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής, τό 

δποίον δ κ. Καραμανλής άντιμετώπισε, ύπήρξε ή εγκατά

στασις βάσεων πυραύλων εiς τήν 'Ελλάδα. Αί κομμουνι

στικαί χώραι, εκμεταλλευόμεναι τήν δημιουργηθείσαν εiς 

τάς σχέσεις μεταξύ ' Ελλάδος καί ΝΑΤΟ εντασιν έξ αίτίας 

τής Κύπρου καί εν συνεργασί~ μέ τό κόμμα τής ΕΔΑ, τό 

δποίον διευθύνεται aπό κομμουνιστάς, εξήσκησαν ίσχυ

ροτάτην πίεσιν επί τής Κυβερνήσεως, πίεσιν εξωτερικήν 

καί έσωτερικήν. Διά νά άνθέξη δ Καραμανλής έστηρίχθη 

πάρα πολύ επί τής Γιουγκοσλαβίας. Καί δ τίτο, καίτοι 

ύποστηρίζει θεωρητικώς τήν ίδέαν μιας ουδετέρας ζώνης 

είς τά Βαλκάνια, απέφυγε κάθε πρaξιν ή όποία ήδύνατο νά 
ι.Ιιθήση τήν 'Ελλάδα εξω τοϋ ΝΑΤΟ καί κατά συνέπειαν είς 

τάς χείρας τών βαλκανικών «δορυφόρων», οί όποίοι ε{ναι 

δλοι, κατά τό μάλλον η ήττον, εχθροί του. Τό ζήτημα liν ή 

'Ελλάς θά δεχθή ij οχ ι τάς βάσεις επί τοϋ εδάφους της 
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ύφίσταται aκόμη . Άλλά λόγψ τής διι:θνοuςi:ξεkίξεως δέν 

έπι:ίγει πλέον. 

Οi!τω ό Καραμανλής κατά τόν τελευταίον αυτόν καιρόν 

ημπόρcσι: νά συγκεντρώση τήν δράσιν του επί των έσωπ

ρικών προβλημάτων. Ταuτα εΙ ναι δύο εiδών -πολιτικά καί 

οiκονομικά. Τά πολιτικά λέγονται Γρίβας καί κομμουνι

σταί. Ό Γρίβας διηύθυνι: έπί πολλά !:τη τόν κλεφτοπόλι:

μον ij μάλλον τήν τρομοκρατία ν κατά των" Αγγλων εiς τήν 
Κύπρον. 'Όταν επετεύχθη ή εiρήνη κατήλθεν aπό τά βου

νά καί τήν i:δέχθη. 'Ύσtερον δμως άνπλήφθη δτι εiς τήν 

εiρήνην \)έν ύπήρχε θέσις δι· αύτόν. Καί ijρχισε νά δημι

ουργή ζητήματα. 'Όταν μία χώρα εχει ύποστή έμφύλιον 

πόλεμον η τρομοκρατίαν είναι πάντοτε ενα δύσκολον πρό

βλημα ή έπάνοδος των aγωνιστων. είτε ijρωες ε!ναι είτε 

τρομοκράται, εiς τήν κανονικήν καί εϋρυθμον ζωήν των 

όμαλι!Jν ήμερων. 

Τό ι'iλλο πρόβλημα είναι τελείως aντίθετον: οί κομμου

νισταί. · Ο κ. Καραμανλής τούς καταπολέμησε σθεναρώς. 

Τό ΚΚΕ είναι έκτός νόμου καί πολλοί κομμουνισταί εύρί

σκονται έξόριστοι εiς μακρυνάς νήσους. 'Η δύναμις δμως 

των κομμουνιστών στηρίζεται εiς τό γεγονός δτι ενα aρι

στερόν κόμμα, ή ΕΔΑ, Ελέγχεται aπό τούς κομμουνιστάς 

καί αυτό τό κόμμα κατά τάς τελευταίας έκλογάς -πρό δε

καοκτώ μηνών- έκέρδισεν εδαφος . 

Τό οiκονομικόν πρόβλημα. Είναι βασικόν πρόβλημα 

τής νεωτέρας 'Ελλάδος . Καί εiς τόν τομέα αυτόν ή Κυβέρ

νησις Καραμανλή ί:καμε πολλά : μεταξύ πολιτικής καί οi

κονομικής σταθερότητος ύπήρξε συσχέτισις καί ή ·Ελλάς, 

ίσως διά πρώτην φοράν εiς τήν ίστορίαν της, εχε ι ενα στα

θερόν νόμισμα, συνεπώς ύψηλόν επίπεδον aποταμιεύσεων 

καί ι:iσροήν ξένου κεφαλαίου . . Επί nj βάσει τής i:μπιστο
σύνης τοu έξωτερικοu, πρό πάντων των ΗΠΑ καί τής Δυτι

κής Γερμανίας. ό κ. Καραμανλής έξεπόνησε τό πενταετές 

του σχέδιον. Προβλεπόμεναι έπενδύσεις 3'/s δισεκατομμύ
ρια i:ντός 5 έτώv. Σκοποί: i:ργασία διά 384 χιλιάδας i;ργά
τας , αϋξησις του εθνικοί> εiσοδήματος κατά 33% καί του 
κατά: κεφαλήν εiσοδήματος aπό 275 δολλάρια έτησίως εiς 
370. ΕΙ ναι μία μεγάλη καί τολμηρά περιπέτεια. ·Εκ μέρους 
μας ι:υχόμεθα ΕΚ βάθους καρδίας τήν i:πιτυχίαν εiς τόν ευ

γενή i:λληνικόν λαόν καί εiς τόν θαρραλέον του πρωθυ

πουργόν1·111. 

·Η επίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή στή Ρώμη σχο

λιάστηκε εuρύτατα καί aπό τά ειδησεογραφικά πρα

κτορεία. 'Ήδη, στίς 7 Νοεμβρίου, ό ραδιοφωνικός 
σταθμός τής Ρώμης είχε μεταδώσει τά έξής γιά τήν 

επικείμενη έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ: 

Μετά τήν έπίσκεψη τών 'Ελλήνων βασιλέων, ή όποία 

συνι:τέλεσεν στήν ένίσχυση των δεσμών πού συνδέουν τήν 

'Ιταλία ν μέ τήν 'Ελλάδα, ερχονται ijδη στήν χώραν μας οί 

ι'iκρως ευπρόσδεκτοι ξένοι κ . κ. Καραμανλής καί 'Αβέρωφ . 

'Η i:πίσκεψή τους εντάσσεται στά πλαίσια των κανονικών 

καί μεθοδικών aνταλλαγών aπόψεων μεταξύ των δύο Κυ

βερνήσεων. Είναι φυσικόν δπως, σέ μιά τόσο ενδιαφέρου

σα στιγμή τής διεθνοUς καταστάσεως, δπως ή παροuσα, οί 

aντιπρόσωποι δύο λαών μεσογειακών καί συνεπώς δυτι

κών, προβοuν σέ aνταλλαγή aπόψεων. 

'Εντός i:νός μηνός περίπου θά συνέλθη στό Παρίσι ή 

έξ ύπουργών σύνοδος τοu ΝΑΤΟ. 'Η 'Ιταλία καί ή ' Ελλάς 

είναι μέλη τής συμμαχίας αύτής, πού καθιστά περιττό οί

ονδήποτε ι'iλλο περιφερειακό Σύμφωνο. Είναι λοιπόν εuνό

ητο δτι ή i:πίσκεψις στήν Ρώμη των διαπρεπών 'Ελλήνων 

πολιτικών θά παράσχη τήν εuκαιρίαν νά έξετασθοuν, μετά 

των 'Ιταλών θέματα όχι μόνον έπί τοu πεδίου τής έσωτερι

κής πολιτικής τής 'Ελλάδος, aλλά καί έπί τοu πεδίου τής 

διεθνοuς πολιτικής 1 .1 1 . 

'Ο ραδιοφωνικός σταθμός τής Ρώμης, σέ σχόλιο 

μέ τίτλο «'Άνθρωπος τής ήμέρας», μετέδωσε στίς 9 
Νοεμβρίου, ήμέρα τής aφίξεως τοϋ Κ. Καραμανλή, 

τά ακόλουθα: 

Αί λαμπραί πολιτικαί σταδιοδρομίαι δέν είναι σπάνιαι 

εiς τήν ·Ελλάδα. 'Ακόμη καί ή πρόσφατος ίστορία τής 

χώρας αuτής aριθμεί όνόματα, των όποίων ή φήμη ύπερέβη 

τά έλληνικά σύνορα. 'Αλλ ' ό Κωνσταντίνος Καραμανλής, 

ό πρωθυπουργός ό όποίος εφθασε σήμερον εiς τήν Ρώμην, 

αποτελεί, ημποροuμεν νά είπωμεν, έξαίρεσιν aκόμη καί 

διά χώραν τόσον γόνιμον εiς πολιτικούς ι'iνδρες. 

'Η πολιτική του σταδιοδρομία δεικνύει τί ημπορεί νά 

πράξη μία aνωτέρα εuφυΊα, δταν τήν συνοδεύη καί τήν 

καθοδηγή iσχυρός χαρακτήρ . 

Παρήλθαν τέσσαρα ετη, aφ' δτου ό κ. Καραμανλής 

ό.νέλαβε τήν προεδρίαν τής Κυβερνήσεως μετά εiκοσαετή 

πολιτικήν δράσιν. Αί i:πιτυχίαι τής Κυβερνήσεώς του συ

νοψίζονται εiς όλίγους aριθμούς. Τό aγροτικόν εiσόδημα, 

ό κυριώτερος πόρος τής 'Ελλάδος ηυξήθη κατά 35% έν 
συγκρίσει πρός δ, τι ijτo πρό τής άνόδου του εiς τήν έξου

σίαν. ' Η δραχμή, άπό άδύνατον νόμισμα κατέστη ενα άπό 

τά iσχυρότερα νομίσματα τής Εuρώπης. Εiς δλην τήν χώ

ραν παρατηρείται πυρετώδης δραστηριότης έπί τΌ βάσει 

πολυετοuς σχεδίου, εiς τήν προπαρασκευήν του όποίου 

καταγίνονται διαπρεπείς οiκονομολόγοι, πρό παντός 'Ιτα

λοί. 

Τό εργον δμως τοu κ. Καραμανλή, ό όποίος είναι ενας 

ό.πό τούς νεωτέρους πρωθυπουργούς τής Εuρώπης, διότι 

έγεννήθη εiς τήν Πρώτην τής Μακεδονίας τό 1907, δέν 
εξαντλείται εiς τόν οiκονομικόν τομέα. Χάρις εiς i:κείνον 

έλύθη τό χρόνων καί άκανθώδες πρόβλημα τής Κύπρου, τό 

όποίqν επί δεκαετηρίδας είχε διαταράξει τάς έλληνοτουρ

κικάς σχέσεις καί θέσει εiς κίνδυνον τήν δυτικήν άλλη

λεγγύην εiς τόν λεπτεπίλεκτον τομέα τής άνατολικής Με

σογείου. Παρά κάθε έθνικιστικόν πειρασμόν καί παρά τά 

αΙσθήματα μεγάλου μέρους τής χώρας του ό κ . Καραμαν

λής δέν εδίστασε νά χρησιμοποιήση δλον τό κuρος καί 

δλον τό γόητρόν του οοστε καί κατά τήν δυσκολωτέραν 

περίοδον τοu κυπριακοί> προβλήματος νά μή κλονισθοuν 

αί σχέσεις μετά τής δημοκρατικής Δύσεως καί μετά των 

λαών, οί όποίοι άποτελοuν μέλη τής 'Ατλαντικής Συμμα

χίας . Εiς έκείνον οφείλεται έάν σήμερον ή 'Ελλάς εΙ ναι είς 

έκτων στερεωτέρων στηλοβατών τής δημοκρατικής άλλη

λεγγύης. 

'Ολιγόλογος, ό κ . Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενσαρκώ

νει τήν καλυτέραν παράδοσιν του ευρωπαίου πολιτικοί>, 

τόν άντιδημαγωγικόν τύπον, ό όποίος δέν φοβείται νά 

προσφεύγη εiς τόν λαόν καλών αυτόν νά άναλαμβάνη, κα

τά τάς δυσκόλους στιγμάς, τάς εuθύναςτου. Άρχηγός τοu 
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'Ελληνικου Ριζοσπαστικου κόμματος, τό δποίον είχεν 

ήδη τήν πλειοψηφίαν είς τήν Βουλήν, ό κ. Καραμανλής 

κατά τό παρελθόν ετος διέλυσε τήν Βουλήν, ή όποία εξήλ

θεν άπό τάς εκ λογάς τό ι 956, διά νά ζητήση τή ψήφον του 
λαου επί τής οίκονομικής του πολιτικής. Οί 'Έλληνες 

άπήντησαν παρασχόντες είς αuτόν εuρυτέραν πλειοψηφί

αν. 

'Ο πολιτικός, δ δποίος φθάνει σήμερον είς τήν Ρώμην, 

είναι μέγας φίλος τής 'Ιταλίας . Χάρις είς τήν δράσιν του 

ίδίου καί του επί τών εξωτερικών ύπουργου του κ . 'Αβέ

ρωφ αί σχέσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής χώρας μας 

οuδέποτε ύπήρξεν τόσον εγκάρδιοι δσον σήμερον. Μία 

εγκαρδιότης, ή όποία δέν περιορίζεται ε{ς τό πολιτικόν 

πεδίον, άλλ · εκτείνεται ε{ς δλους τούς τομείς, άποτελουσα 
σχεδόν τό πρότυπον του πώς πρέπει νά είναι αί σχέσεις 

μεταξύ τών λαών. 

Τήν ίδια ή μέρα, τό πρακτορείο «Ρώυτερ» μετέδω

σε δηλώσεις έκπροσώπου τής ίταλικής Κυβερνήσε

ως: 

'Η τετραήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργου τής 'Ελ

λάδος Κωνσταντίνου Καραμανλή καί του ύπουργου τών 

'Εξωτερικών Εuαγγέλου 'Αβέρωφ είς Ίταλίαν θά παγιώ

σουν άκόμη περισσότερο τούς δεσμούς μεταξύ τών δύο 

μεσογειακών χωρών. Ή επίσκεψη τών 'Ελλήνων έπισή

μων πραγματοποιείται σέ άνταπόδοση τής έπισκέψεως τό 

παρελθόν ετος στήν 'Αθήνα του τότε πρωθυπουργου Φαν

φάνι. Οί έλληνοϊταλικές συνομιλίες θά έπεκτείνουν τάς 

ύφισταμένας ήδη φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών δύο λαών 

μας, καθότι, τόσον ή 'Ελλάδα δσον καί ή 'Ιταλία είναι 

μέλη του ΝΑΤΟ καί οί συνομιλίες τών τεσσάρων άνδρών 

θά άφορουν μεταξύ {iλλων, τήν μελλοντική συνεργασία 

μας στά πλαίσια τών έλληνοϊταλικών σχέσεων καί θά 

ί'φευνήσουν άπό κοινου μετά τών 'Ιταλών συναδέλφων των 

τάς δυνατότητας περαιτέρω άναπτύξεώς των κυρίως εiς τόν 

οίκονομικόν τομέα 132• 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΌΥ 1959 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί δ Φ . Κιου

τσούκ ύπογράφουν συμφωνία πού ρυθμίζει τό φλέγον 

πρόβλημα τής άρμοδιότητας γιά τήν έκτελεστική 

έξουσία στό κυπριακό Σύνταγμα 133 • 

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο άναγνωριζόταν ώς 

φορέας τής έκτελεστικής έξουσίας, μέ δύο έξαιρέ

σεις: τίς περιπτώσεις πού αύτή θά άνήκε στόν πρόε

δρο ή τόν άντιπρόεδρο, κατά τίς έπιταγές τών συμ

φωνιών του Φεβρουαρίου· καί τίς περιπτώσεις πού θά 

άνήκε στήν άρμοδιότητα τών δύο Κοινοτικών Βου

λών. 

'Η πρόκριση του τεκμηρίου άρμοδιότητος τοί> 

'Υπουργικοί> Συμβουλίου, πού άποτελοί>σε έπιλογή 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ίσχυροποιοί>σε τή θέ

ση τών ·Ελληνοκυπρίων, πού ήλεγχαν τήν πλειο

ψηφία σέ αuτό, καί άδρανοποιοί>σε τήν τουρκική 

προσπάθεια νά άναθεωρηθεί, έμμέσως, ή συμφωνία 

τής Ζυρίχης, πρός τήν κατεύθυνση τής δημιουργίας 

ελληνοτουρκικής «συγκυριαρχίας» ώς πρός τήν έ

κτελεστική έξουσία τοί> νέου Κράτους. 

Οί Μακάριος καί Κιουτσούκ συμφώνησαν, έπί

σης, δτι δ πρόεδρος θά ήταν άρχηγός του Κράτους, 

πού θά έκπροσωποί>σε τή Δημοκρατία σέ δλες τίς 

έπίσημες τελετές, ίδιαίτερα στήν έπίδοση τών διαπι

στευτηρίων τών πρέσβεων. ·Ο άντιπρόεδρος θά είχε 

τό δικαίωμα νά παρίσταται σέ αuτές. 'Η πρόβλεψη 

ήταν έξαιρετικά σημαντική, καθώς ή τουρκική 
πλευρά είχε ίδιαίτερα έπιμείνει νά δίδονται τά διαπι

στευτήρια στή «Δημοκρατία» καί όχι στόν πρόεδρο, 

άποσκοπώντας νά μειώσει τό ρόλο του τελευταίου ώς 

άρχηγοί> του Κράτους. 'Η συμφωνία τής ΙΟης Νοεμ

βρίου σηματοδοτοί>σε τήν έπικράτηση τών έλληνι

κών άπόψεων στό &κανθώδες καί πολύπλευρο συντα

γματικό θέμα πού είχε προκύψει τό καλοκαίρι. 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Εκδίδεται, άπό τήν ΕΣΣΔ, γραμματόσημο, μέ 

τήν είκόνα του 'Εμμ. Γλέζου, δ δποίος είχε πρόσφα

~α καταδικαστεί άπό τά έλληνικά δικαστήρια σέ 

Sετή φυλάκιση . 'Ο 'Έλληνας πρέσβης στή Μόσχα 

προβαίνει σέ εντονο διάβημα διαμαρτυρίας πρός τή 

σοβιετική Κυβέρνηση, ένώ στήν 'Αθήνα δίδεται στή 

δημοσιότητα ή &κόλουθη κυβερνητική &νακοίνωση: 

«Δέν είναι ή πρώτη φορά, καθ' ijν σημειουνται άπό 

σοβιετικής πλευράς άπαράδεκτοι ενέργειαι, αϊτινες προε

κάλεσαν τήν άνάγκην τής άντιδράσεως καί διαμαρτυρίας 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 'Η εκδοσις δμως καί κυκλο

φορία γραμματοσήμου, διά του όποίου προβάλλεται καί 

ύμνείται 'Έλλην ύπήκοος, καταδικασθείς είς 5ετή φυλάκι

σιν κατόπιν δημοσί~ διεξαχθείσης δίκης, άποτελεί πράξιν 

δλως άήθη είς τάς διεθνείς σχέσεις καί άπολύτως άπαρά

δεκτον, διότι δι, αuτής συκοφαντείται ή έλληνική δικαιο

σύνη καί ύβρίζεται ή έλληνική πολιτεία. 'Η ένέργεια αϋτη 

ύπερβαίνει τά δρια, τά όποία καί είς άνωμάλους διεθνείς 

περιστάσεις συνήθισαν νά σέβωνται αί Κυβερνήσεις. Τόν 

κανόνα αuτόν άπεφάσισεν ή σοβιετική Κυβέρνησις νά τόν 

καταργήση. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις οuδέποτε προεκάλεσε καί 

οuδέποτε διενοήθη νά άναμιχθή είς τά έσωτερικά τής Σο

βιετικής 'Ενώσεως. Προφανώς ή Μόσχα πιστεύει δτι οί 

ισχυροί δικαιουνται νά διεκδικουν ύπέρ εαυτών καί ε{ς βά

ρος τών μικροτέρων χωρών πάν μέσον άποβλέπον είς τήν 

ύπονόμευσιν του έσωτερικου των καθεστώτος. 'Η έλληνι

κή Κυβέρνησις είναι ύποχρεωμένη νά άμυνθή δι' δλων 

τών είς τήν διάθεσίν της πολιτικών μέσων κατά τής άπαρα

δέκτου αuτής τακτικής». 

Γιά τό θέμα αuτό &ναφέρει, σέ μεταγενέστερο 

σημείωμά του, δ Κ. Καραμανλής: 

«Τό φθινόπωρο του 1959, οί Ρώσοι είχαν έκ:δώσει 
ένα γραμματόσημο μέ τήν είκ:όνα του Γλέζου, ό 

όποίος ήτα ήyετικ:ό στέλεχος του ΚΚΕ κ:αί είχε κ:α-
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ταδικαστεί τότε, χωρίς σοβαρές άποδείξεις νομίζω, 

σέ πενταετή φυλάκιση γιά κατασκοπία. 'Ο διεθνής 

κομμουνισμός, ό όποίος ένεφάνιζε τόν Γλέζο ώς 

fίρωα τής άντιστάσεως, διότι κατά τή διάρκεια τής 

Κατοχής είχε κατεβάσει μία νύκτα τή γερμανική ση

μαία άπό τήν 'Ακρόπολη, lκρινε δτι ώφειλε νά έπω

φελ ηθεί τής ει5καιρίας. Καί ή το μέν ή πράξη αι5τή του 

Γλέζου άξιέπαινη, άλλά δέν μποροvσε νά εχει άξιώ
σεις στόν παγκόσμιο θαυμασμό. Τήν ήρωοποίησε 

δμως, δπως συνήθως, ό κομμουνισμός γιά πολιτική 

έκμετάλλευση. 'Απόδειξη είναι τό γεγονός δ τι δέν 

περιέλαβε στήν ήρωοποίησή του τόν Αάκη Σάντο, ό 

όποίος συνέπραξε μετά του Γλέζου στήν έπιχείρηση 

αι5τή, διότι άκριβώς δέν ήτο κομμουνιστής. 

»Πάντως ή εκδοση του γραμματοσήμου άποτελου

σε άνάμιξη στά έσωτερικά τής 'Ελλάδος καί lγινε 
βέβαια γιά νά δυσφημισθεί ή έλληνική Κυβέρνηση. 

Είς άπάντησιν τής προκλήσεως αι5τής lδωσα έντολή 

καί έξεδόθη έλληνικό γραμματόσημο μέ τήν είκόνα 

του δολοφονηθέντος Νάγκυ πού συμβόλιζε τόν 

στραγγαλισμό του οι5γγρικοv λαου άπό τούς Ρώσους. 

Οί Ρώσοι, ένοχληθέντες άπό τήν άντίδρασή μου αι5-

τή, έπρότειναν νά άποσυρθοvν άπό τήν κυκλοφορία 

άμφότερα τά γραμματόσημα, δπερ καί έγένετω>134• 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο άρχηγός ΓΕΕΘΑ, άντιστράτηγος Κ. Δόβας, 

καί δ aρχηγός ΓΕΣ, aντιστράτηγος Δ. Σειραδάκης, 

ύποβάλλουν τίς παραιτήσεις τους, οί δποίες γίνονται 

δεκτές aπό τόν πρωθυπουργό. Μέ έπιστολές του πρός 

τά δύο ήγετικά στελέχη του στρατεύματος δ Κ. Κα

ραμανλfίς έκφράζει τίς ευχαριστίες του καί έξαίρει 

τή συμβολή των δύο aνωτάτων aξιωματικών «είς τήν 

&νάπτυξιν καί προαγωγήν έν γένει των ένόπλων δυνά

μεων τfjς χώρας». Τό 'Ανώτατο Συμβούλιο Έθνικfjς 

'Αμύνης, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί), έπι

λέγει τόν aντιστράτηγο 'Αθ. Φροντιστfί ώς νέο aρ

χηγό ΓΕΕΘΑ καί τοποθετεί ώς aρχηγό ΓΕΣ τό διοι

κητή του Α' Σώματος Στρατοu, aντιστράτηγο Β. 

Καρδαμάκη. Οί δύο νέοι &ρχηγοί έπισκέπτονται, με

τά τήν &νάληψη τών καθηκόντων τους, τόν Κ. Καρα

μανλfί. 'Ακολουθοuν &ποφάσεις του ΑΣΕΑ γιά προ

αγωγές καί aποστρατείες στίς &νώτερες βαθμίδες τοϋ 

στρατεύματος. Σέ συνεδρίαση τοϋ ΑΣΕΑ, ύπό τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλfί καί μέ τή συμμετοχή 

των νέων &ρχηγών, στίς 28 Νοεμβρίου, δ πρωθυ
πουργός δίνει γενικές δδηγίες καί κατευθύνσεις πά

νω σέ θέματα πού &φοροuν τή διοίκηση τών ένόπλων 

δυνάμεων καί τά γενικότερα σχέδια &μύνης τfjς χώ

ρας . 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκροτοuνται στόν ΕΟΤ δύο συσκέψεις, ύπό 

τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfί καί μέ τή συμμετο

χή του ύπουργοϋ Προεδρίας, Κ. Τσάτσου, του προέ

δρου καί του γενικοϋ γραμματέα του ΕΟΤ, Στ. Πε

σμαζόγλου καί Ν. Φωκά, καί άλλων άρμοδίων. Στή 

διάρκεια των συσκέψεων, έξετάζεται τό πρός έκτέ

λεση τουριστικό πρόγραμμα του 1960. 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλfjς προεδρεύει, στό ύπουργείο 

'Εμπορικfjς Ναυτιλίας, σέ σύσκεψη, μέ τή συμμετο

χή του άρμόδιου ύπουργοu, Γ. 'Ανδριανόπουλου, 

'Ελλήνων έφοπλιστών πού έδρεύουν στό έξωτερικό 

καί έκπροσώπων των ναυτεργατικrον όργανώσεων. 

'Ο πρωθυπουργός συνιστά στούς πλοιοκτfίτες νά με

ταφέρουν τά σκάφη τους, συνολικfjς χωρητικότητας 

6.000.000 κόρων, στά έλληνικά νηολόγια, άναλύει τά 
μέτρα πού εχουν ληφθεί στόν τομέα τfjς ναυτιλίας 

(καί πού θά δλοκληρωθοϋν μέ τήν ψήφιση τοϋ νόμου 

περί φορολογικfjς &παλλαγfjς των πλοίων πού &λλάσ

σουν τήν ξένη σημαία μέ τήν έλληνική γιά μιά 

έπταετία &πό τή ναυπήγησή τους) καί ύπόσχεται τήν 

παροχή διευκολύνσεων στή διακίνηση τοϋ συναλ
λάγματος τών πλοιοκτητών. 'Επισημαίνει, τέλος, δτι 

ή δύναμη του έλληνικοϋ στόλου ανέρχεται σέ 721 
σκάφη, χωρητικότητας 2.615.464 κόρων, εναντι 495 
πλοίων 1.281 .148 κόρων του 1952. 

Οί έφοπλιστές ευχαρίστησαν τόν Κ. Καραμανλfί 

γιά τό προσωπικό του ένδιαφέρον, καθώς καί γιά τά 

θετικά μέτρα καί τή σταθερή ναυτιλιακή πολιτική 

τfjς Κυβερνήσεως, καί δήλωσαν δτι θά μεταφέρουν 

τά σκάφη τους μέ ταχύ ρυθμό στά έλληνικά νηολό

για, γιά τό καλό τfjς έλληνικfjς ναυτιλίας καί τfjς 

οίκονομίας. 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

' Ο Κ. Καραμανλfjς προεδρεύει σέ σύσκεψη, στήν 

όποία μετέχουν δ αντιπρόεδρος, Π. Κανελλόπουλος, 

οί ύπουργοί Συντονισμοί), Οίκονομικών, 'Εμπορίου, 

Βιομηχανίας καί Γεωργίας, καθώς καί δ διοικητής 

τfjς Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος. 

Στή σύσκεψη έξετάστηκε ή πορεία του προγράμ

ματος δημοσίων έπενδύσεων γιά τό 1959, γιά τήν 
όποία έκφράστηκε ίκανοποίηση. Συζητήθηκε, &κό

μη, τό ύπό κατάρτιση αντίστοιχο πρόγραμμα τοϋ 

1960, τοϋ δποίου τό ϋψος προβλέφθηκε σημαντικά 
&νώτερο &πό αυτό τοϋ 1959. Κατόπιν, δ ύπουργός 
'Εμπορίου &νέλυσε τήν πορεία των έξαγωγών καί 

σημείωσε δτι, παρά τίς εκτακτες δυσχέρειες πού εί

χαν ανακύψει, αναμένονταν αυτές νά προσεγγίσουν 

τά έπίπεδα του προηγουμένου ετους. 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Τερματίζεται, στίς Βρυξέλλες, ή δεύτερη (16-20 
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Νοεμβρίου) φάση τών συνομιλιών μεταξύ τής έλλη
νικής άντfπροσωπείας καί τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ, 

μέ θέμα τή σύνδεση τής 'Ελλάδος. 'Η έλληνική άν

τιπροσωπεία επικέντρωσε τήν προσοχή της σέ τρία 

κρίσιμα ζητήματα: στό καθεστώς τών γεωργικών 

προϊόντων καί στά είδικά μέτρα, τά όποία θά εξα

σφαλίσουν τήν εξαγωγή τών έλληνικών γεωργικών 

προϊόντων στίς χώρες μέλη τής ΕΟΚ· στίς δασμολο

γικές μειώσεις τίς προβλεπόμενες άπό τή συνθήκη 

τής Ρώμης, σέ συνδυασμό μέ τήν προστασία τής έλ

ληνικής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής παραγωγής 

καί στήν όργάνωση των χρηματοδοτήσεων, οί δποί

ες θά εξασφαλίσουν τά άναγκαία κεφάλαια γιά τήν 

άνάπτυξη τής έλληνικής παραγωγής. 

Σέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, άναφέρε

ται δτι στίς συνομιλίες εξετάστηκαν τά προβλήματα 

πού άνακύπτουν (χρηματοδότηση τής έλληνικής οί

κονομίας, όργανωτικά ζητήματα, γεωργικό πρόβλη

μα) καί διαπιστώνεται δτι «τό στάδιον τών διερευνη

τικών συνομιλιών προήχθη επαρκώς» καί δτι «κατό

πιν εγκρίσεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τών 

άρχών τής ΕΟΚ θά ε{ναι δυνατόν νά άκολουθήση τό 

στάδιον τών όριστικών διαπραγματεύσεων διά τήν 

πραγματοποίησιν τής συνδέσεως». 

Μετά τήν επάνοδό του στήν 'Αθήνα, ό άρχηγός 

τής έλληνικής άντιπροσωπείας, Ι. Πεσμαζόγλου, ύπέ

βαλε στόν πρωθυπουργό ύπόμνημα, δπου άνέφερε, 

μεταξύ άλλων, τά εξής : 

«α. 'Ελληνικαί προτάσεις διά τά γεωργικά προϊόντα 

>>Συμφώνως πρός τάς τηλεφωνικάς καί τηλεγραφικήν 

μου aναφοράν, αί κυριώτεραι δυσχέρειαι κατά τήν δευτέ

ραν φάσιν τών συνομιλιών μετά τής Εύρωπαϊκής ΟΙκονο

μικής Κοινότητος (ΕΟΚ) συναντώνται εiς τήν aποδοχήν 

τών έλληνικών προτάσεων διά τά γεωργικά προϊόντα. 'Επί 

ηj βάσει τών κυβερνητικών δδηγιών έπιμόνως έζητήθη, 

πρώτον, έξομοίωσις aπό aπόψεως δασμολογικής η οίασδή

ποτε άλλης μεταχειρίσεως τών έν 'Ελλάδι παραγομένων 

είδών πρός τά δμοειδή προϊόντα τών εξ χωρών καί δεύτε

ρον, είδικά μέτρα (άμεσος έξαφάνισις τών ενδοκοινοτικών 

δασμών καί έφαρμογή του εναντι τρίτων χωρών ένιαίου 

δασμου η μακρiiς διαρκείας συμβόλαια καί άλλα ι συναφείς 

ρυθμίσεις) πρός διευκόλυνσιν καί προώθησιν τών κυριωτέ

ρων έξαγωγικών προϊόντων. Τρίτον, εiδικώτερον διά τόν 

βάμβακα έζητήθη ή έπιβολή δασμου τής τάξεως του 5% η 
καθιέρωσις διαδικασίας διά τήν διασφάλισιν τής πλήρους 

aπορροφήσεως του έλληνικου βάμβακος. Διά τόν καπνόν 

έπροτάθη σύστημα μέτρων δδηγουν είς διάστημα πενταε

τίας μέχρι διπλασιασμου τών σήμερον αγοραζομένων πο

σοτήτων aπό τάς εξ χώρας. 

»'Έναντι τών aνωτέρω προτάσεων ή ΕΟΚ έξακολουθεί 

νά aρνήται κατ' aρχήν τήν πλήρη καί αύτόματον έξομοί
ωσιν ' τής μεταχειρίσεως τών έλληνικών γεωργικών προϊ
όντων πρός τά προϊόντα τών εξ χωρών μέ τόν ίσχυρισμόν 

δτι εύρίσκεται ύπό διαμόρφωσιν μία κοινή γεωργική πολι-

τική τών εξ χωρών' πρός τήν όποία ν θά πρέπει έκ των 
ύστέρων νά έναρμονίζεται ή γεωργική πολιτική τής 'Ελλά

δος, δπότε δι' είδικών εκάστοτε aποφάσεων θά έπεκτεί

νωνται καί ύπέρ αύτής τά μεταξύ τών εξ χωρών μέτρα. 

Δέχεται έν τούτοις ή ΕΟΚ δι' ώρισμένα προϊόντα (τινά 

των δποίων ηδη ανεφέρθησαν) τήν καθιέρωσιν ώρισμένων 

μέτρων (μή προσδιορισθέντων) πρός διευκόλυνσιν τών έλ

ληνικών έξαγωγών. Τά εΙδικά ταuτα προϊόντα διά τά όποία 

ήδη έδηλώθη δτι θά aπεδέχοντο είδικάς ρυθμίσεις μετα

χειρίσεως ε{ ναι έλάχιστα (καίτοι διηυκρινίσθη δτι δ πίνιiξ 

θά εlναι δυνατόν νά έπεκταθή) καί περιλαμβάνουν τόν κα
πνόν, τάς σταφίδας, τάς έλαίας, τά χαρούπια, τά λαχανικά 

είς κονσέρβας, aλλ' όχι τά εσπεριδοειδή καί τά φρουτα η 

λαχανικά κ.λ.π. Διά τόν βάμβακα aποκλείουν μέχρι στι

γμής τήν έπιβολήν δασμου οϋτε αποδέχονται τάς άλλας 

διαζευτικώς προταθείσας λύσεις. Διά τόν καπνόν έδέχθη

σαν (πλήν τής έξομοιώσεως ώς πρός τήν δασμολογικήν 

μεταχείρισιν) καί τροποποίησιν του κοινου δασμολογίου 

διά του καθορισμου έλαχίστου εΙδικευμένου δασμου καί 

aορίστως τήν δυνατότητα ύπογραφής μακροπροθέσμων 

συμβολαίων μετά τών δύο χωρών, δπου ύπάρχουν μονοπώ

λια -' Ιταλίαν καί Γαλλίαν- c'iνευ aπαντήσεως έπί του 

συγκεκριμένου αiτήματος περί διπλασιασμοί) τών αγορα

ζομένων ποσοτήτων καθώς καί έπί τών λοιπών έλληνικών 

προτάσεων. 'Αφέθη νά έννοηθή δτι συνεχίζεται ή μετά 

τών έμπειρογνωμόνων τών εξ Κυβερνήσεων έξέτασις τών 

έλληνικών αiτημάτων. 

>>Τάς προτάσεις ταύτας έχαρακτήρισεν ή έλληνική aν

τιπροσωπεία ώς απολύτως ανεπαρκείς καί έδηλώθη κατη

γορηματικώς δτι ή έλληνική Κυβέρνησις έπιμένει έπί τής 

πλήρους ίκανοποιήσεως τών έλληνικών αΙτημάτων διά τά 

γεωργικά προϊόντα, δεδομένου δτι ή έξασφάλισις εύνοϊ

κών δρων διά τήν ταχείαν καί μαζικήν έπέκτασιν τών έλ

ληνικών έξαγωγών αποτελεί σχεδόν τό μόνον έμπορικόν 

aντάλλαγμα, τό δποίον δύναται νά aπολαύση ή ' Ελλάς 
έντός τών έπο μένων 5-1 Ο έτών έκ τής συνδέσεως αuτής 
μετά τής Εύρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητος . 

»β. Λοιπά θέματα 

>>'Επί του θέματος τών δασμολογικών μειώσεων διά τά 

βιομηχανικά προϊόντα, καίτοι δέν έπήλθε σύμπτωσις aπό

ψεων, αί ύφιστάμεναι διαφοραί δέν δύναται νά χαρακτηρι

σθουν ώς αγεφύρωτοι. Ή ΕΟΚ ζητεί τήν καθιέρωσιν του 

κανόνος τής δωδεκαετίας καί τήν πρόβλεψιν μεγάλης κα

τηγορίας προϊόντων διά τά όποία θά iσχύση μεταβατική 

περίοδος 22 έτών (μέ μειώσεις κατά 5% τό πρώτον καί 
εκτον €τος τής πρώτης ΙΟετίας). Θά aναγνωρισθή ή εύχέ

ρεια μονομεροuς έκ μέρους τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

προσθήκης έντός καθορισθησομένου διαστήματος είς τόν 

κατάλογον τουτον καί c'iλλων προϊόντων μέχρι του 10-20% 
τών εiσαγωγών μας έκ τής ΕΟΚ περαιτέρω δέ καί ή δυνατό

της μονομερους αναστολής των δασμολογικών μειώσεων 

διά τά είδη έφ' ών έφαρμόζεται ή δωδεκαετία, δταν δημι

ουργουνται έπ' αuτών δυσχέρειαι. Ή τελευταία αϋτη λύ

σις ύποστηρίζεται έπιμόνως δτι πρέπει νά ίσχύση τουλά

χιστον δι' ώρισμένα βιομηχανικά προϊόντα παραγόμενα 

έν ττϊ χώρ~. 
>>'Η έλληνική aντιπροσωπεία ήρνήθη τήν aποδοχήν 

τών προτάσεων τούτων, έμμένουσα, συμφώνως πρός τάς 
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κυβερνητικάς δδηγίας, επί των έλληνικών προτάσεων. 'Η 

Ευρωπαϊκή οικονομική Κοινότης ύπεστήριξεν δτι μόνον 

ύπό τήν προϋπόθεσιν του προτεινομένου ύπ' αυτων συστή

ματος θά εlναι δυνατόν νά εξασφαλισθουν άνταλλάγματα 

διά τά γεωργικά προϊόντα δσον καί διά τήν χρηματοδότη

σι ν τής οικονομικής άναπτύξεως τής ·Ελλάδος. 

»'Επί του θέματος τής εξασφαλίσεως επαρκους μακρο

πpοθέσμου χρημαφδοτήσεως ύπό εξαιρετικώς ευνοϊκούς 
δρους αί άντιμετωπιζόμεναι λύσεις προσεγγίζουν τάς έλ

ληνικάς προτάσεις. Καίτοι δέν εγένετο λόγος περί ποσών, 

άφέθη νά εννοηθή δτι τό δλον ζήτημα εύρίσκεται ύπό συ

στηματικήν επεξεργασίαν επί τών κατευθύνσεων αί δποίαι 

κατά καιρούς ύπεδείiθησαν εκ μέρους τής ·Ελλάδος. 

»Καί ώς πρός τήν συγκρότησιν τών πολιτικών άρχών 

καθώς καί τών διοικητικών καί δικαστικών όργάνων τής 

τελωνειακής ένώσεως τής· Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ αί ύπο

βληθείσαι προτάσεις προσεγγίζουν οοοιωδώς τάς έλληνι

κάς άπόψεις. Καί επ' αυτών, κατά τάς ύφισταμένας ενδεί

ξεις, δέν θά πρέπει νά προκύψουν άνεπέρβλητοι δυσχέρειαι 

κατά τάς τελικάς διαπραγματεύσεις»ι3s. 
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'Ενόψει τής επικείμενης επισκέψεως του προέ

δρου 'Αιζενχάουερ, δ Κ. Καραμανλής συναντάται μέ 

τόν πρέσβη τ&ν ΗΠΑ, 'Έλλις Μπρίγκς. Τό μνημό

νιο τής συνομιλίας άναφέρει: 

«'Εν άρχ1j εξητάσθη τό θέμα τής ενταuθα προσεχοuς 

επισκέψεως τοu κ. 'Αιζενχάουερ. 'Ο πρέσβυς, άπαντών εις 

σχετικήν ερώτησιν του κ. προέδρου, εδήλωσεν δτι παραμέ

νει άπολύτως ίκανοποιημένος εκ του καταρτισθέντος προ
γράμματος ύποδοχής, διότι, ώς εlπεν, τοuτο δίδει τήν ευ

καιρίαν εις τόν 'Αμερικανόν πρόεδρον νά !:λθη εις επαφή ν 

μέ τόν λαόν, κατά τήν διαδρομήν άπό του άεροδρομίου εις 

'Αθήνας, πραγματοποιών, επίσης, καί τάς επισήμους επα

φάς, δι ας άφικνείται. 'Από τfjς άμερικανικfjς πλευράς τό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόγευμα τοu προέδρου 'Αιζεν

χάουερ εις τήν πρεσβείαν, εις fjν θά παραστfi καί δ κ. 

Μέρφυ, καί κατά τήν διάρκειαν του δ ποίου θά τεθοuν ύπ' 

όψιν του προέδρου διάφορα έλληνικά προβλήματα, ώς 

επίσης καί τελετήν πρός τιμήν του στρατηγοί) Δόβα. 

»'Εν συνεχεί~ δ πρόεδρος άνέλυσεν εις τόν 'Αμερικα

νόν πρέσβυν τήν παροοοαν θέσιν των άπασχολούντων τήν 

χώραν προβλημάτων καί δή τών οικονομικών. 

» Ώς γνωστόν, εlπεν δ κ. πρόεδρος, τό επί μακρά ~,τη 

εκκρεμοuν κυπριακόν ζήτημα ελύθη, διά των θαρραλέων 

ενεργειών τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, fjτις, έχουσα πρό 

όφθαλμών τό γενικόν καλόν τών δυτικών Δυνάμεων, δέν 

εδίστασεν νά προβή εις τάς άπαραιτήτους θυσίας καί νά 

θέση εν κινδύνφ τήν δημοτικότητά της. Τοuτο δέν εξετιμή

θη δεόντως ύπό τών συμμάχων τfjς 'Ελλάδος. 'Απόδειξις 

τούτου είναι αί δυσχέρειαι ας δυτικαί τινες ευρωπαϊκαί Δυ

νάμεις παρεμβάλλουν εις τήν εισδοχήν τfjς ·Ελλάδος εις 

τήν Κοινήν Ευρωπαϊκήν 'Αγοράν καί εις τήν άποδοχήν 

τfjς αιτουμένης ύπό τής 'Ελλάδος ειδικής μεταχειρίσεως 

των Ι::λληνικών γεωργικών προϊόντων. 'Εξ άλλου καί άπό 

άμερικανικής πλευράς δέν προσεφέρθη ή τόσον άναμενομέ

νη καί άναγκαία ήθική καί ύλική ενίσχυσις. Τό πράγμα 

άποκτά δλως ιδιαιτέραν σημασίαν εν όψει τfjς άσκουμένης 

άπό μέρους τών χωρών του άνατολικοu συνασπισμοί) πιέ

σεως, ύπό μορφήν διαφόρων καί επανειλημμένων οικονο

μικών προσφορών. 

»Γεννάται, δθεν, εκ του συνδυασμοί) τών άνωτέρω δ 

κίνδυνος μήπως ή έλληνική δημοσία γνώμη επηρεαζομένη 

άπό τάς, εν πολλοίς, δημοκοπικάς ταύτας προσφοράς, αϊ

τινες τυγχάνουν ύποστηρίξεως καί εκ μέρους τών εν • Ελλά
δι συνοδοιπόρων καί κομμουνιστών, άσκήση πίεσιν πρός 

άποδοχήν των. Βεβαίως ή Κυβέρνησις -ή μόνη εκ τών 

δυτικών Κυβερνήσεων fjτις εις ουδεμίαν παραχώρησιν 

προέβη πρός τάς άνατολικάς χώρας- άποκρούει πρός τό 

παρόν τάς σοβιετικάς προσπαθείας καί κρατεί τήν κατά

στασιν ύπό τόν !:λεγχόν της. 'Αλλ' άρχίζει νά διερωτάται 

κατά πόσον αυτό θά δυνηθfi νά διαρκέση επί μακρόν. 

»'Η έλληνική οικονομία έχει άνάγκην μικράς μόνον 

ενισχύσεως ϊνα συνεχίση καί σταθεροποιήση τήν άρξαμέ

νην άνοδόν της. ·Η ενίσχυσις αϋτη, έκδηλουμένη ύπό τήν 

μορφήν τfjς εκ μέρους των δυτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων 

αυξήσεως, κατά εν ελάχιστον ποσοστόν, τών εξ 'Ελλάδος 

εισαγωγών των καί ύπό τήν μορφήν τfjς μικράς αυξήσεως 

τfiς άμερικανικfjς βοηθείας, θά είναι άκρως άπαραίτητος 

κατά τό 1960, δπερ θά άποτελέση κρίσιμον άπό οικονομι
κής άπόψεως ετος διά τήν χώραν. ~ Ανευ τοιαύτης ένισχύ

σεως θά τεθfi εν κινδύνφ ή τελική άξιοποίησις τής άπό 

έτών προσφερομένης άμερικανικfjς βοηθείας. 

)) • ο κ. πρόεδρος είπε ν δτι θά έπεθύμει δπως ή επίσκε
ψις τοu 'Αμερικανοί) προέδρου !:χη χαρακτήρα άπλώς πα

νηγυρισμοί) καί μή έπεκταθή εις εξέτασιν προβλημάτων. 

Πλήν δμως, τά προβλήματα ταuτα εlναι φλέγοντα καί ή 

λύσις των άπαραίτητος διά τήν ·Ελλάδα. 

)) • ο πρέσβυς, καθ. ον χρόνον δ κ . πρόεδρος εξέθεσεν 

τά άνωτέρω, εκράτει σημειώσεις. 

)) 'Απαντών εlπεν δτι άντιλαβάνεται πλήρως τήν όρθό
τητα των εκτεθέντων καί εζήτησεν άπό τόν κ. πρόεδρον νά 

τφ επιτρέψη νά χρησιμεύση ώς πράκτωρ του (agent) ϊνα 
θέση τά Ι::λληνικά προβλήματά ύπ' όψιν του κ. 'Αιζενχά

ουερ. Τέλος δέ, ευχαριστήσας διά τήν "ειλικρίνειαν" μεθ' 

ής τφ ώμίλησεν δ κ. πρόεδρος, είπεν δτι έλπίζει δτι τά 

Πάντα θά εξελιχθοi)ν κατ' ευχήν»Ι36. 
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Μετά άπό εuρεία σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του 

Κ. Καραμανλή, άνατίθεται σέ 65 έλληνικά καί 14 
γερμανικά τεχνικά γραφεία, ή εκπόνηση μελετών γιά 

79 μικρά καί μεγάλα εργα, τά όποία εχουν περιλη
φθεί στό πενταετές πρόγραμμα καί προβλέπεται νά 

χρηματοδοτηθουν άπό τή γερμανική βοήθεια καί 

τόν προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων μέ 

225.000.000 δρχ. συνολικά. 'Από τόν τελευταίο προϋ

πολογισμό προβλέπεται νά διατεθουν 151.000.000 
δρχ. άπό τίς δημόσιες επενδύσεις πού κατανέμονται: 

α. συγκοινωνιακών εργων 55.000.000, β. εγγειοβελ
τιωτικών εργων καί γεωργίας 61.000.000, γ. τουρι
στικών εργων 10.000.000, δ. οiκισμου καί δημοσίων 
κτιρίων 8.350.000, ε. Παιδείας 6.700.000, στ. 'Υγείας 
καί Προνοίας 5.300.000, ζ . λοιπών εργων 5.000.000. 
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~ιεξάγεται στή Βουλή συζήτηση έπί τής προτά

σεως τής Κυβερνήσεως νά τής δοθεί ψήφος έμπιστο

σύνης. 

~Ηδη &πό τίς 18 Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής 
είχε ένημερωθεί &πό τόν πρόεδρο τής Βουλής, Κ. 

Ροδόπουλο, δτι κόμματα τής aντιπολιτεύσεως είχαν 

ζητήσει νά διεξαχθεί συζήτηση σέ έπίπεδο aρχηγών 

κομμάτων, κατά τήν πρώτη τακτική συνεδρία του 

σώματος. 'Ο πρωθυπουργός είχε τότε δηλώσει σχε

τικά: 

«Ή Κυβέρνησις εlναι πρόθυμος δι' οίανδήποτε 

συζήτησιν, άρκεi νά τηρηθή ό Κανονισμός τής Βου

λής. 'Εάν ή άντιπολίτευσις έπιθυμή γενική ν καί συ

νεχή συζήτησιν, δvναται νά έπιβάλη καταθέτουσα 

πρότασιν μομφής. 'Εάν δμως δέν κρίνη σκόπιμον νά 

άκολουθήση τήν διαδικασίαν αύτήν, τότε ή Κυβέρ

νησις, διά νά διευκολvνη τήν άντιπολίτευσιν, θά έδέ

χετο τήν πρόταξιν έπερωτήσεων, άφορωσών τήν 

έξωτερικήν καί οiκονομικήν πολιτική ν τής Κυβερνή

σεως καί τήν γενίκεvσιν τής έπ' αύτών συζητήσεως». 

'Αφοu δμως εγινε σαφές δτι ή aντιπολίτευση 

έπιθυμοuσε αφενός νά μήν ύποβάλει πρόταση μορ

φής καί αφετέρου νά προκαλέσει σuζήτηση αόρι
στης διάρκειας, ό Κ. Καραμανλής εθεσε θέμα έμπι

στοσύνης, προκαλώντας ετσι συγκροτημένη πολιτι

κή συζήτηση, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό τής Βου

λής. Ταυτόχρονα, δήλωσε δτι ήταν πρόθυμος νά έξε

τάσει τό θέμα τροποποιήσεως του Κανονισμοu του 

Σώματος ώστε νά διευκολύνεται ή συζήτηση τών θε

μάτων. 

Παρουσιάζοντας τήν οικονομική πολιτική τής 

Κυβερνήσεως, ό ύπουργός Συντονισμοu, Α. Πρωτο

παπαδάκης, ύπογράμμισε τήν πρόοδο πού είχε έπιτε

λεσθεί: δ τιμάριθμος είχε &πό τό 1955 σημειώσει 
άνοδο 7,5% (&πό τίς μικρότερες στό δυτικό κόσμο), 
ένώ τά ήμερομίσθια είχαν αύξηθεί κατά 21,5%· aπό 
τό Ι 956 οί προϋπολογισμοί ήταν ισοσκελισμένοι καί 
συνέβαλαν μάλιστα ούσιαστικά στίς δημόσιες έπεν

δύσεις έδραιώθηκε ή έμπιστοσύνη του κοινου πρός 

τή δραχμή, μέ aποτέλεσμα τόν τετραπλασιασμό τών 

iδιωτικών καταθέσεων &πό τό Δεκέμβριο 1955· ακό
μη καί ή πρόσφατη έπιβράδυνση τής οικονομικής 

αναπτύξεως ήταν παροδική, aπότοκη τής διεθνοuς 

ύφέσεως, καί πάντως μικρότερη καί αύτής πού ση

μειωνόταν στά προηγμένα Κράτη. τέλος, ή έφαρμο

γή του πενταετοuς προγράμματος οίκονομικής ανα

πτύξεως θά εθετε &κόμη ίσχυρότερα θεμέλια γιά τήν 

πρόοδο τής χώρας. 

»'Ο Ε. 'Αβέρωφ, &πό τήν πλευρά του, τόνισε τήν 

προσήλωση τής 'Ελλάδος στίς aρχές του ΟΗΕ καί 

τήν aφοσίωσή της στή δυτική συμμαχία καί στή δι-

μερή ελληνοαμερικανική σχέση. Οί σχέσεις τών 

'Αθηνών μέ τό Λονδίνο καί τήν ~ Αγκυρα είχαν πλή

ρως aποκατασταθεί μετά τήν έπίλυση του Κυπρια

κοu, ένώ πρίν ενα χρόνο ή διχοτόμηση του νησιοu 

φαινόταν αναπόφευκτη. 'ο ύπουργός αναφέρθηκε 

καί στήν έλληνσγιουγκοσλαβική φιλία, τήν όποία 

χαρακτήρισε ώς «μοναδικό παράδειγμα μιίiς είρηνι

κής, πλήρους καί καρποφόρου συνυπάρξεως δύο χω

ρών μέ διάφορα καθεστώτα»· ύπογράμμισε δμως τήν 

άποκατάσταση σχέσεων καί τόν πολλαπλασιασμό 

τών οίκονομικών aνταλλαγών μέ Κράτη του &νατο

λικοu συνασπισμοu. Μέ δύο μόνο &πό τίς χώρες του 

συμφώνου τής Βαρσοβίας, είπε ό Ε. 'Αβέρωφ, ή 

'Ελλάδα δέν είχε πλήρως έξομαλύνει τίς σχέσεις 

της, καί όχι &πό δική της ύπαιτιότητα. 'Όσο γιά τήν 

ϋφεση, ή έλληνική Κυβέρνηση τήν έπιθυμοuσε, κα

θώς δμως στό παρελθόν είχε κακή πείρα τών διαθέ
σεων του σοβιετικου κόσμου, άναγκαζόταν νά τηρεί 

στάση προσεκτική: ή ϋφεση δέν επρεπε νά άφήνει τή 

χώρα έκτεθειμένη σέσοβιετική πίεση. 

'Από τήν πλευρά τής aντιπολιτεύσεως, δ πρόε

δρος τής ΕΔΑ, I. Πασαλίδης, δ άρχηγός τών Φιλε
λευθέρων, Σ. Βενιζέλος, δ πρόεδρος τής Δημοκρατι
κής 'Ενώσεως, Η. Τσιριμώκος, ό aρχηγός τών Προ

οδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, ό aρχηγός του Λαϊκού 

Κοινωνικοu κόμματος, Στ. Στεφανόπουλος, ό aρχη

γός του ΔΚΕΛ, Σ. 'Αλλαμανής, καί ό άρχηγός του 

'Αγρστικου κόμματος, Α. Μπαλτατζής, άσκησαν 

δριμεία κριτική κατά τής Κυβερνήσεως, &μφισβή

τησαν τά μεγέθη πού είχε επικαλεσθεί δ ύπουργός 

Συντονισμοu, ίσχυρίστηκαν δτι ό ρυθμός τής οίκο

νομικής αναπτύξεως ήταν καθοδικός καί δτι πάντως 

τό βιοτικό έπίπεδο ήταν χαμηλό. 'Ακόμη, κατηγό

ρησαν τήν Κυβέρνηση δτι δέν έπιθυμοuσε τή διεθνή 

ϋφεση καί τήν προέτρεψαν νά αύξήσει τίς έμπορικές 

συναλλαγές μέ τόν ανατολικό συνασπισμό. 

Πιό φιλικοί πρός τίς έπιλογές τής Κυβερνήσεως 

ήταν δ Π. Παπαληγούρας καί δ Γ. Παπανδρέου. Ό 

τελευταίος ύπεραμύνθηκε του ρόλου τής 'Ελλάδος 

στό ΝΑΤΟ, σημειώνοντας δτι ή πολιτική τής χώρας 

στό θέμα τής έγκαταστάσεως βάσεων άμερικανικών 

πυραύλων δέν μπορούσε παρά νά διαμορφωθεί μέσα 

άπό τούς θεσμούς τής συμμαχίας. «Ή Έλλάς»,είπε 

δ aρχηγός τών Δημοκρατικών Φιλελευθέρων αναφε

ρόμενος στή διαφορά μεταξύ τής έλληνικής καί τής 

γιουγκοσλαβικής θέσεως, «δέν εύρίσκεται είς τήν 

&νάγκην άκροβασίας μεταξύ 'Ανατολής καί Δύ

σεως ... 'Ημείς οί 'Έλληνες, μέ τήν γεωγραφίαν καί 
τήν ίστορίαν μας, εχομεν τήν φυσικήν θέσιν μας. 

Καί ή φυσική θέσις μας εύρίσκεται έντός τών κόλ

πων τών έλευθέρων λαών». Συνεχίζοντας, ό Γ. Πα

πανδρέου σημείωσε δτι καί αύτός έπιθυμοuσε έπέ

κταση τών οίκονομικών aνταλλαγών μέ τούς ανατο

λικούς, &λλά καί έπέσεισε τόν κίνδυνο νά γίνουν αύ-
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τές οί ανταλλαγές μέσο έκβιασμοϋ από τή Μόσχα 

πρός τήν 'Ελλάδα. τέλος, αναγνώρισε δτι ύπήρχε 

οικονομική ανάπτυξη, μέ κατιόντα δμως βαθμό, καί 

καυτηρίασε τήν κατανομή τοϋ είσοδήματος ώς άνι

ση. 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως παρενέβησαν 

στή συζήτηση ό Κ. ,Καραμανλής, ό αντιπρόεδρος Π. 

Κανελλόπουλος, καί οί ύπουργοί Συντονισμοϋ, 'Ε

ξωτερικών καί Γεωργίας, οί όποίοι ύπερασπίστηκαν 

τήν έξωτερική καί έσωτερική πολιτική τής χώρας. 

'Η πρόταση έμπιστοσύνης έγκρίθηκε μέ 169 ψήφους 
ύπέρ καί 117 κατά137 • 

Τό ζήτημα πού εθεσε ή αντιπολίτευση αφοροϋσε 

τή μακροπρόθεσμη προοπτική τής ελληνικής οίκο

νομίας. Συχνά έκφραζόταν ή aντίληψη δτι μέ τήν 

αϋξηση τών έξαγωγών στίς ανατολικές χώρες, θά 

μποροϋσαν νά ύπερπηδηθοϋν οί δυσκολίες πού αντι

μετώπιζε τελευταία ό τομέας αύτός τής οίκονομίας. 

Πράγματι, ή διάθεση στό έξωτερικό τής &γροτικής 

παραγωγής (μετά τή σημαντική της αϋξηση τά τε

λευταία χρόνια) ήταν ζήτημα φλέγον γιά τήν 'Ελλά

δα, χώρα ακόμη κατ' έξοχήν αγροτική . Γι' αύτό, 

άλλωστε, τό πρόβλημα αύτό αφοροϋσε άμεσα καί τίς 

διαπραγματεύσεις μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Συ

νεχόταν, δμως, καί μέ τήν ϊδια τή μελλοντική διεθνή 

θέση τής χώρας: θά ήταν σκόπιμη ή απορρόφηση 

των αγροτικών πλεονασμάτων aπό τόν ανατολικό 

συνασπισμό, ή μήπως κάτι τέτοιο θά μετέτρεπε τήν 

'Ελλάδα, εμμεσα, σέ δορυφόρο τής Μόσχας, πού 

ετσι θά ήλεγχε εναν aπό τούς πιό καίριους τομείς τής 

έλληνικής οικονομίας; Πράγματι, aπό τούς ακόλου

θους πίνακες, προέκυπτε δτι ή 'Ελλάδα ήταν ή χώρα 

τοϋ δυτικοϋ συνασπισμοϋ μέ τίς μεγαλύτερες έξαγω

γές στήν ' Ανατολή, μετά τήν Τουρκία 138 : 

Σχέσις εξαγωγών πρός χώρας ό.νατολικοϋ συνασπισμοϋ 

επί συνόλου εξαγωγών (ετους 1958) 

Χώρα ι 

Τουρκία 

'Ελλάς 

Αuστρία 

Νορβηγία 

'Ιταλία 

Γερμανία 

ΟΕΟΣ 

Γαλλία 

·Ελβετία 

'Ηνωμένον Βασίλειον 

Benelux 
ΗΠΑ 

'Ισπανία 

% 

25,2 
16,2 
12,5 
5,0 
3,5 
3,2 
3,0 
2,9 
2,8 
2,3 
1,8 
0,6 
0,2 

' Αξία συναλλαγών μέ ό.νατολικάς χώρας* 

είς χιλιάδας δραχμάς (κλήριγκ καί ίδ. ό.νταλλαγαί) 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

'Ανατ . χώραι 1938 1954 1955 

'Ανατ. Γερμανία 9.674 2.356 2.830 
Πολωνία 3.021 220 269 
Τσεχοσλοβακία 2. 192 2.253 2.933 
Βουλγαρία 347 648 668 
Ρουμανία 13.783 356 2.181 
Οuγγαρία 987 635 1.339 
Σοβ . 'Ένωσις 3.315 3.361 4.101 

Σύνολον 33.319 9.829 14.321 

Β.ΕΞΑΓΩΓΗ 

' Ανατ. Γερμανία 8.880 3.495 2.391 
Πολωνία 2.231 813 244 
Τσεχοσλοβακία 2.689 891 1.804 
Βουλγαρία 273 635 4\9 
Ρουμανία 2.038 384 1.338 
Οuγγαρία 1.371 598 1.196 
Σοβ . 'Ένωσις 287 4.168 2.270 

Σύνολον 17.769 10.984 9.662 

*Σημείωσις: I. Διά τό ετος 1938 σημειοϋνται α{ πραγμα-
τοποιηθείσαι εξαγωγαί καί είσαγωγαί. Διά τά ετη 1954, 
1955, 1956, 1957 καί 1958 σημειοϋνται αί γενόμεναι είσπρά-
ξεις εξ εξαγωγών καί αί πληρωμαί δι' είσαγωγάς. 

2. Διά τό ετος 1938 τό δολλάριον ύπελογίσθη είς τήν 
μέσην τιμήν τών I 10 δραχμών. 

3. Διά τήν ' Ανατολικήν Γερμανίαν οί aριθμοί τοϋ 1938 
aντιπροσωπεύουν τό ι Ι 4 τών πραγματοποιηθεισών είσα-
γωγών καί εξαγωγών ύπό τής ένιαίας προπολεμικής Γερ-

μανίας. 

4. Είς τάς ίδιωτικάς ό.νταλλαγάς περιλαμβάνονται καί 
αί Affaires Compensees. 

'Ανατ . Χώραι 1956 1957 1958 

'Ανατ. Γερμανία 3.601 2.787 4.015 
Πολωνία 521 1.462 5.477 
Τσεχοσλοβακία 4.837 6.967 8. \31 
Βουλγαρία 2.038 3.368 2.997 
Ρουμανία 1.732 2.770 3.845 
Οuγγαρία 2.698 942 2.446 
Σοβ. 'Ένωσις 6.222 13.618 9.530 

Σύνολον 21 .649 30.280 36.441 

'Ανατ. Γερμανία 3.174 2.919 3.340 
Πολωνία 837 947 3.677 
Τσεχοσλοβακία 5.207 4.996 6.263 
Βουλγαρία 1.366 3.055 2:249 
Ρουμανία 2.265 2.431 3.481 
Οuγγαρία 1.680 1.869 2.340 
Σοβ. 'Ένωσις 6.695 10.675 15.852 

Σύνολον 21 .224 26.892 37.202 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΜΟΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΌ 211 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ίαν. - Σεπτ. ι959 Ίαν. - Σεπτ. ι958 

Χώρα ι Κλfjριγκ Ίδ. d.νταλ. Σύνολον Κλfjριγκ ' Ιδ. d.νταλ . Σύνολον 

'Αν. Γερμανία ι . 59ι 265 ι.856 2 .9ι2 66 2.978 
Πολωνία 3.277 3.277 4.864 4.864 
Τσεχοσλοβακία 4.206 1.392 5.598 4.468 ι.368 5.836 
Βουλγαρία ι . 772 ι.772 2.152 2. ι52 

Ρουμανία 3.589 3.589 2.45ι 2.451 
Ούγγαρία 2.090 2.090 ι . 760 35 1.795 
ΕΣΣΔ 12.752 239 12. 99ι 6.840 6.840 

29.277 1.896 3 ι. ι 73 25.447 ι.469 26.916 

Β . ΕΞΑΓΩΓΗ 

'Αν. Γερμανία ι .955 ι44 

Πολωνία 2.63ι 

Τσεχοσλοβακία 2 .08ι 638 
Βουλγαρία ι.546 

Ρουμανία 1.052 
Ούγγαρία 1.724 
ΕΣΣΔ 6.182 61 

ι7 . ι7ι 843 

2.099 ι . 591 

2.631 1.654 
2.719 2.589 
1.546 ι . 863 

1.052 2.384 
ι . 724 626 
6.243 8.678 

ι8 .014 ι9.385 

ιοο ι .691 
1.654 

358 2.947 
1.863 
2.384 

626 
8.678 

458 19.843 

' Εξαγωγαί χωρών τινών πρός d.νατολικάς χώρας καί Κίναν εις έκατ. $ ΗΠΑ 

ι958 ι959 

Σύνολον 'Εξαγωγ. πρός % Σύνολον 'Εξαγωγ . πρός % 'Ιανουάριος 

Χώρα ι έξαγωγ. d.ν . χώρας καί έξαγωγ . d.ν. χώρας καί μέχρι: 

Κίνα ν Κίναν 

Βέλγιον- Λουξεμ- 3.045,7 ι ι4,2 3,8 ι . 855,9 49,0 2,6 'Ιουλίου 

βουργον 

'Ην. Βασίλειον 9.395,3 29Ο, ι 3 , ι 6.336,0 ι61 , 2 2,5 Αύγούστου 

Γερμανία 8.997,9 630,2 7,0 6.292,4 429,5 6,8 )) 

Γαλλία 5.ι2Ι,4 ι89,7 3,7 3.496,9 ι Ι7,ο 3,3 )) 

ΗΠΑ ι7.857,9 ι ι2,6 0,6 ι2 .926,8 69,0 0,5 Σεπj βρίου 

'Ελλάς 23ι,9 37,6 16,2 79,6 15,0 ι8 ,8 'Ιουνίου 

'Ιταλία 2.536,2 ι20, 5 4,8 1.529,9 74,6 4,9 ' Ιουλίου 

'Ολλανδία 3.217,8 63,6 2,0 ι.966,4 4Ο,ι 2,0 )) 

Νορβηγία 743,5 41,9 5,6 392,6 22,5 5,7 'Ιουνίου 

Σουηδία 2.086,3 97,4 4,7 ι . Ο48,2 53,1 5,ι )) 

'Ελβετία 1.547,2 75,4 4,9 1.044,3 52,7 5,0 Αύγούστου 

Τουρκία 247,2 56,0 22,6 200,9 3ι,2 ι5,5 ' Ιουλίου 

Αύστρία 9ι7,8 ι28,4 ι4,0 616,0 86,1 ι4,0 Αύγούστου 

Σημ . : Κατά τό ετος ι959 τό ποσοστόν τfjς Τουρκίας μειουται λόγω μειώσεως τών έξαγωγών καπνών τfjς χώρας ταύτης πρός 

τάς d.νατ. χώρας, αί όποίαι εμειώθησαν εις 13.575 τόνους κατά τό ετος \959 εναντι 22.503 τόνων του ετους 1958. 

'Ιδιαίτερα διαφωτιστικό, έξάλλου, είναι τό άκό

λουθο σημείωμα, πού ύποβλήθηκε στόν Κ . Καρα

μανλή τό Δεκέμβριο : 

Συναλλαγαί μέ d.νατολικάς χώρας 

Διατυπουται ή άποψις δτι ή Κυβέρνησις δέν αύξάνει 

τάς συναλλαγάς μέ τάς άνατολικάς χώρας : 

ι. Τουτο εlναι ανακριβές διά τούς έξfjς λόγους: 

α. Αί συναλλαγαί μας μέ τάς άνατολικάς χώρας άπό 9,6 
έκατ . δολλ . τό ι 955 άνfjλθον είς 37,2 τό 1958 καί θά φθά
σουν τά 45 τό ι959 . ~Ητοι, τετραπλασιασμός καί πλέον 

έντός των τελευταίων τεσσάρων έτών. 

β . 'Επί του συνόλου των έξαγωγών μας, α{ πρός τάς 

άνατολικάς χώρας, ενω d.ντιπροσώπευον τό 4,7% τό 1955, 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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εφθασαν τό 15,3% τό 1958καί θά φθάσουν τό 19,4% τό 1959. 
2. 'Η πραγματοποιηθείσα αϋξησις τών συναλλαγών 

εΙναι μέχρι σήμερον ή άνωτάτη δυνατή καί οί ύποστηρί

ζοντες τό άντίθετον παραβλέπουν τά Ι:ξής: 

α. 'Επί τοϋ συνόλου τών έξαγωγών μας αί πρός τάς 

άνατολικάς χώρας aντιπροσωπεύουν ποσοστόν 20% ύψη
λότερον κάθε άλλης χώρας τοϋ δυτικοϋ κόσμου έξαιρέσει 

δύο η τριών, μεταξύ τών δποίων καί .ή Αuστρία. 

β. Αί συναλλαγαί μέ τάς άνατολικάς χώρας πραγματο

ποιοϋνται έπί τij βάσει τοϋ μηχανισμοϋ τής άνταλλαγής 

καί τοϋτο σημαίνει δτι τά άγαθά τά όποία λαμβάνομεν 

εναντι τών δσων έξάγομεν, πρέπει νά τυγχάνουν τής προ

τιμήσεως τοϋ Ι:λληνικοϋ καταναλωτικοϋ κοινοϋ. Τά αγαθά 

δμως τά όποία μάς προσφέρουν αί άνατολικαί χώραι δέν 

εΙναι πάντοτε τής προτιμήσεως τοϋ έλληνικοϋ καταναλω

τικοί) κοινοϋ καί Ι:πομένως δ παράγων ούτος μοιραίως πε

ριορίζει, έξ aντικειμένου, τήν εκτασιν τών συναλλαγών. 

γ. Δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται τό γεγονός δτι ή 'Ελ

λάς ώς οiκονομία ή όποία ανέκαθεν συνηλλάσσετο μέ τάς 

άγοράς τοϋ δυτικοϋ κόσμου μόνον δι' άναγκαστικών μέ

τρων δύναται νά ύποχρεωθή εiς πρόσδεσιν μέ τάς οiκονο

μίας τών ανατολικών χωρών. 'Υπό καθεστώς δμως φιλε

λευθέρας οiκονομίας δέν εΙναι δυνατόν νά ύποχρεωθή τό 

καταναλωτικόν κοινόν εiς τήν προμήθειαν άγορών ώρισμέ

νης προελεύεσεως, έφ, δσον έπί μακρόν εχει έθισθή εiς 

προϊόντα ώρισμένου τύπου καί ποιότητος τών δυτικών χω

ρών. Παρά ταϋτα, καθ' δ μέτρον δέν διαταράσσονται αί 

άρχαί τής έλευθερίας τοϋ έμπορίου, ή Κυβέρνησις πράττει 

πάν τό δυνατόν, έξ ού καί ή σημαντική αϋξησις ή όποία 

σημειοϋται εiς τάς μεταξύ 'Ελλάδος καί άνατολικών χω

ρών συναλλαγάς κατά τά τελευταία ετη 139 • 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Μετά τήν άποστολή πρός ύπογραφή άπό τό βα

σιλέα Παυλο του Β. Διατάγματος, μέ τό όποίο ρυθμί

ζονται, κατ' επιταγή του νόμου 3952/1959, τά διοι
κητικά προβλήματα τής 'Εκκλησίας τής' Ελλάδος ό 

πρωθυπουργός κάμει τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Ή Κυβέρνησις, έχουσα πλήρη συναίσθησιν 

τής μεγάλης άποστολής τής όρθοδόξου 'Εκκλησίας 

τής Έλλάδος καί έπιθυμοvσα νά συμβάλη εiς τόν 

καλύτερον τρόπον ρυθμίσεως τών διοικητικών προ

βλημάτων της έπί σκοπφ νά τήν διευκολύνη εiς τήν 

έπιτέλεσιν τού ύψηλού καί θείου προορισμού της, 

εiσηγήθη εiς τήν Βουλή ν καί έψηφίσθη κατ' 'Απρί

λιον μήνα δ ν. 3952/1959. Ό νόμος αύτός, μετά του 
έκδιδομένου καί δημοσιευομένου κατ' έπιταγήν αύ

τού διατάγματος, έπί τού δποίου διά μακρών r]σχολή

θη ή πρός τόν σκοΠόν αύτόν συγκληθείσα 'Ιεραρχία 

τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος έπιφέρει ούσιώδεις 

βελτιώσεις εiς τόν τρόπον διοικήσεως καί λειτουρ

γίας τής 'Εκκλησίας. 

;;Διά τών έπιφερομένων τούτων βελτιώσεων εiς 

τόν διοικητικόν όργανισμόν τής 'Εκκλησίας, αί δ

ποία ι άπό μακρού χρόνου έθεωρούντο άναγκαίαι καί 

έπιβαλλόμεναι, είμεθα βέβαιοι δ τι θά δυνηθή ή 'Εκ

κλησία, συνεπιχωρούσης καί τής στοργής καί θερ

μής συμπαραστάσεως τού Κράτους, νά συνεχίση κα

τά τόν καλύτερον τρόπον τήν ίστορικήν άποστολήν 

της πρός θρησκευτικήν, πνευματικήν καί ήθικήν έξύ

ψωσι ν τού έθνους;;. 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Θεόκλητος έπι

κοινωνεί μέ τόν πρωθυπουργό καί τον ευχαριστεί γιά 

τά μέτρα ύπέρ τής 'Εκκλησία τής 'Ελλάδος. 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Σοβιετικός πρωθυπουργός Ν. Χρουστσώφ, σέ 

συγκέντρωση εργατών στήν Βουδαπέστη, τονίζει με

ταξύ άλλων τά άκόλουθα -σύμφωνα μέ τό πρακτο

ρείο «Τάςς»: 

«'Όταν μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον αί προ

οδευτικαί δυνάμεις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ ήθέλησαν νά έγκα

ταστήσουν τήν λαϊκήν έξουσίαν, άγγλικά στρατεύματα, 

ύποστηριζόμενα άπό τούς 'Αμερικανούς έρρίφθησαν ένα

ντίον τοϋ κινήματος αuτοϋ. Οϋτω, λοιπόν, ή μπουρζουαζία 

θεωρεί ώς νόμιμον τό γεγονός δτι οί iμπεριαλισταί μιάς 

χώρας βοηθοϋν τούς δμοϊδεάτας τής άλλης χώρας εiς τόν 

άγώνα κατά τών έργατών. 'Αλλ' δταν αί σοσιαλιστικαί 

χώρα ι φθάνουν εiς βοήθειαν τών άδελφών των τότε άποκα

λοϋν τοϋτο έπέμβασιν είς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις τών 

άλλων χωρών». 

Έξάλλου, άπό τό Λονδίνο μεταδίδεται δτι ό Ν. 

Χρουστσώφ είπε: 

«Οί ίμπεριαλισταί δέν ήσθάνθηκαν έντροπήν δταν κατέ

στειλαν τήν έξέγερσιν τών καλυτέρων τέκνων τής 'Ελλά

δος, τά όποία μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ήθέ

λησαν νά έγκαταστήσουν τό iδικόν των καθεστώς. Οί κα

πιταλισταί οuδέποτε διστάζουν νά έπεμβαίνουν διά νά δια

τηρήσουν άλλο καπιταλιστικόν καθεστώρ>. 

Καί, ύπενθυμίζοντας τήν πολιτική του Στάλιν, 

πρόσθεσε: 

«Δέν ένομίσαμεν τότε δτι θά επρεπε νά έπέμβωμεν διά 

νά σώσωμεν τούς κινδυνεύοντας αδελφούς μας». 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, σέ άπάντηση, εκα

με τήν άκόλουθη δήλωση: 

«λυπούμαι διότι, εiς μίαν στιγμήν καθ' fίν τόσα ι 

καταβάλλονται προσπάθειαι διά τήν διεθνή ϋφεσιν, 

ή Σοβιετική 'Ένωσις συνεχίζει τήν τελευταίως έγ

καινιασθείσαν τακτικήν τών παρεμβάσεων καί τών 

άπειλών έναντίον τής χώρας μας. 

;; ·Ο κ. Χρουστσώφ, δικαιώνω ν διά τού σημερινού 
λόγου του τά έγκλήματα καί τάς καταστροφάς τού 

συμμοριτοπολέμου, τόν δποίον ή Σοβιετική "Ενωσις 

καί ήθικώς καί ύλικώς ένίσχυσε, παρεμβαίνει εύθέως 

εiς τά έσωτερικά τής χώρας μας. 

»'Ο προφανής σκοπός τών λόγων του ε[ναι νά 
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ένθαρρύνη τήν. ιωμμουνιστικήν μειοψηφίαν τfjς χώ

ρας ίνα συνεχίση τόν ϋπουλον άγώνα της κατά τfjς 

συντριπτικής πλειοψηφίας ένός λαού, ό όποίος είναι 

άποφασισμένος iιά μείνη πιστός είς τάς άρχάς τfjς 

έλευθερίας καί τfjς Δημοκρατίας». 

Μέ δηλώσεις τους, καταδίκασαν τήν ένέργεια του 

Σοβιετικου ήγέτη, ό άρχηγός τών Δημοκρατικών 

Φιλελευθέρων, Γ. Παπανδρέου, ό άρχηγός τών Προ

οδευτικών Σπ. Μαρκεζίνης καί τό κόμμα τών Φιλε

λευθέρων, έν& στή Βουλή ό άντιπρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως Π. Κανελλόπουλος, ό Γ. Παπανδρέου, ό 

Στ. Στεφανόπουλος καί ό ύπουργός των 'Εξωτερικών 

Ε. 'Αβέρωφ έπέκριναν δριμύτατα τήν παρέμβαση 

του Ν. Χρουστσώφ. 

' Ανάλογα ήταν καί τά σχόλια του ήμερήσιου 

άθηναϊκου τύπου. Τό «Βήμα», σέ σχόλιο μέ τίτλο 

«'Υπό τό προκάλυμμα τής ύφέσεως», σημειώνει: 

Κατά τό κομμουνιστικόν κίνημα τοϋ Δεκεμβρίου 1944 
είς τήν ·Ελλάδα, έσυνεχίζετο άκόμη δ Β· παγκόσμιος πό

λεμος καί δ στρατός τοϋ ΕΛΑΣ συνεκρούσθη μέ τά συμμα

χικά άγγλικά στρατεύματα έν τij προσπαθεί~ του νά κατα

λάβη τήν έλληνικήν πρωτεύουσαν ... ή Ι:λληνική Κυβέρ
νησις συνάπτει άνακωχήν καί &μνηστεύει τούς κομμουνι

στάς. Κατά τόν τριετfj συμμοριτικόν πόλεμον ούδείς ξένος 

στρατιώτης /;πάτησε τό Ι:λληνικόν Ι:δαφος καί δλος δ &γών 

διεξήχθη μεταξύ ·Ελλήνων καί συμμοριτών ύπό τήν ήθι

κήν, πολιτικήν καί ύλικήν έπιδοκιμασίαν τfjς σοβιετικi'jς 

Κυβερνήσεως. 

Είναι, λοιπόν, λίαν δικαιολογημένος δ 'Έλλην πρωθυ

πουργός, δπως ι'iλλωστε καί δ ι'iλλος πολιτικός μας κό

σμος, νά έξεγείρωνται ενεκα των ανοικείων καί προκλητι

κών καί άνακριβεστάτων τούτων δηλώσεων τοϋ Σοβιετικοϋ 

πρωθυπουργοϋ, αi δποίαι πράγματι &ποτελοϋν νέαν επέμ

βασιν είς τά εσωτερικά τfjς 'Ελλάδος καί παρακίνησιν 

πρός τό ΚΚΕ δπως συνεχίση τήν έπαναστατικήν καί προ

δοτικήν είς τήν ·Ελλάδα πολιτικήν του. 

Καί σέ άλλο σχόλιό του, τό «Βήμα» χαρακτηρίζει 

τούς λόγους του Χρουστσώφ ώς <<άπιστεύτως άντιθέ

τους πρός τήν ίστορικήν άλήθειαν καί έχθρικούς 

πρός τήν πλειοψηφίαν του έλληνικου λαου», οί 

όποίοι «παρεβίασαν τήν άρχήν τής συνυπάρξεως» μέ 

σκοπό «νά τονωθουν οί έξτρεμισταί τής άκρας άρι

στε_ρaς είς τάς προσπαθείας των πρός ύπονόμευσιν 

του έσωτεριΚΟU μας Καθεστώτος» 140 • 

' Η«' Ακρόπολις» θεωρεί «προκλητικήν τήν έπέμ

βασιν του Χρουστσώφ στά έσωτερικά μας» καί άπευ

θυνόμενη πρός τήν Κυβέρνηση γράφει δτι «θέλομεν 

νά πιστεύσωμεν δτι άντιλαμβάνεται ό πρωθυπουργός 

Κ. Καραμανλής πόσον τεραστίαν εύθύνην άναλαμβά

νει έν τij άντιμετωπίσει αύτου τοϋ θέματος, τό όποίον 

άφορα τήν εθνικήν ϋπαρξιν τής 'Ελλάδος καί τών 

δημοκρατικών της θεσμών» 141 • 'Η «'Ελευθερία» ύπο

γραμμίζει δτι εχει άμβλυνθεί ή μνήμη του σοβιετικοί) 

ήγέτου «διότι τό 1944, δταν τό ΚΚΕ εκαμε τήν πρώ-

την άπόπειραν βιαίας έπιβολής δικτατορίας του, ή 

Σοβιετική 'Ένωσις ήτο σύμμαχος τής ·Ελλάδος καί 

τής Μ. Βρετανίας, εν& κατά τήν δευτέραν άπόπειραν 

βιαίας καταλήψεως τής έξουσίας δέν πολέμησε ούτε 

ενας ξένος στρατιώτης παρά τό πλευρόν. τοϋ έλληνι

κοϋ λαοϋ, ό όποίος μόνος του συνέτριψε τήν άνταρ

σίαν, τήν όποίαν ύπεκίνησε ή Σοβιετική 'Ένωσις ... 
·Η ·Ελλάς εδωσε τήν άπάντησίν της καί συνεχίζει 

τήν πορείαν της μέ ησυχον τήν συνείδησίν της» 142 • 

Διάφορη είναι ή τοποθέτηση τής «Αύγής», ή 

όποία ίσχυρίζεται δτι «ή Κυβέρνηση έχθρεύεται τήν 

ϋφεσψ> καί δτι «ό Σοβιετικός πρωθυπουργός Ν. 

Χρουστσώφ δέν είχε πρόθεση νά άναμιχθεί στά έσω

τερικά μας άλλά άνέφερε τήν 'Ελλάδα σάν ε να άπό 

τά παραδείγματα ιμπεριαλιστικής επεμβάσεως πού 

άπέβλεπε νά άνακόψει τόν δρόμο των όμαλών δημο

κρατικών εξελίξεων» 143 • 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκροτείται, στό ύπουργείο Συντονισμοί>, σύ

σκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) Κ. Κα

ραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών Συντο

νισμοί> καί Βιομηχανίας. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως, ό καθηγητής Κ. 

'Ασκητόπουλος άναφέρθηκε στό εργο τής επιτρο

πής άναθέσεως σέ άνεξάρτητα γερμανικά τεχνικά 
γραφεία, των μελετών γιά εργα, μέ βάση τήν τεχνική 

βοήθεια πού εχει παρασχεθεί στήν 'Ελλάδα άπό τή 

γερμανική Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, άνατίθεται ή 

μελέτη τής ύδρεύσεως τής περιοχής Πτολεμαίδος, 

τής έπεκτάσεως τοϋ λιγνιτωρυχείου Πτολεμαίδος, 

τής άναπτύξεως τοϋ λιγνιτωρυχείου Μεγαλοπόλεως, 

τής άναπτύξεως βιομηχανίας σόδας καί κυτταρίνης, 

τής όργανώσεως των σφαγείων ' Αθηνών- Θεσσαλο

νίκης, τής σιδηρομεταλλουργίας, τής μεταλλουργίας 

σιδηρομαγγανίου, τής βιομηχανίας πυριμάχων ύλι

κών, τής μεταλλουργίας ψευδαργύρου καί τής έκμε

ταλλεύσεως των ύδάτων τοϋ Σπερχειου, του Γοργο

ποτάμου καί • Αλιάκμονος. 'Εξετάστηκε, τέλος, ή 
πορεία των διαπραγματεύσεων μέ μεγάλες ξένες 

έταιρείες γιά τήν άνεύρεση πετρελαίου καί εγκρίθη

κε ή σύμβαση μέ τήν ΕΣΣΟ. 'Ο πρωθυπουργός εδω

σε εντολή νά επισπευθοuν οί σχετικές διαδικασίες. 

τέλος, τήν 28η Δεκεμβρίου ύπογράφεται μεταξύ 

τής γερμανικής Κυβερνήσεως καί του έλληνικοϋ 

Καλυκοποιείου καί Πυριτιδοποιείου, σύμβαση γιά 

τήν κατασκευή πολεμικοί) ύλικοϋ άξίας 2.100.000 
δολλαρίων γιά λογαριασμό τής γερμανικής Κυβερνή

σεως καθώς καί προκαταρκτικές συμφωνίες γιά ύλι

κό πολέμου ϋψους 1.700.000 δολλαρίων. 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ I 959 

'Ανακοινώνεται, άπό τό Λευκό Οίκο, δτι ό πρόε-
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δρος Ντουάιτ 'Αιζενχάουερ, στό πλαίσιο προγράμ

ματος ευρύτερης διπλωματικής περιοδείας του σέ 

χώρες τής Ευρώπης καί τής Μ. 'Ανατολής, θά έπι

σκεφθεί τήν 'Ιταλία, τήν Τουρκία, τό Πακιστάν, τό 

'Αφγανιστάν, τήν 'Ινδία, τήν Περσία, τήν Τύνιδα, 

τή Γαλλία, τήν 'Ισπανία, τό Μαρόκο καί τό Βατικα

νό, καθώς καί τήν 'Ελλάδα. Σκοπός τής διπλωμα

τικής αι'Jτής έξορμήσεως είναι, σύμφωνα μέ τή δή

λωση του ίδιου του 'Αμερικανου πρόεδρου, νά έκθέ

σει στούς συνομιλητές του «τί σκέπτονται νά πρά

ξουν αί ΗΠΑ σχετικώς μέ τήν άναζήτησιν τών μεθό

δων πού θά καταστήσουν δυνατήν τήν παγίωσιν μο

νίμου καί δικαίας είρήνης έν τφ κόσμφ» καί νά διαλύ

σει «τάς άμφιβολίας ώς πρός τήν είλικρίνειαν τών 

'Αμερικανών διά τήν έπιδίωξιν τής εi.ρήνης». 

Μέ άφορμή τήν άναγγελία τής έπισκέψεως του 

προέδρου τών ΗΠΑ, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Η έπικειμένη έπίσκεψις του προέδρου τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών άποτελεί γεγονός μεγίστης 

σημασίας. Διά πρώτην φοράν πρόεδρος τής μεγάλης 

ύπερατλαντικής Δημοκρατίας έπισκέπτεται τήν χώ

ραν μας. Καί τήν έπισκέπτεται εlς κρισίμους στιγμάς 

διά τήν άνθρωπότητα. Τό γεγονός δτι ή 'Ελλάς έπε

λέγη μεταξύ τών χωρών, εlς τάς όποίας θά σταθμεύ

ση ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κατά τό 

σημαντικόν τουτο πολιτικόν ταξίδιόν του, άποδεικνύ

ει τό ένδιαφέρον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν 

χώραν μας καί τήν σημασίαν τήν όποίαν άποδίδουν 

αύται εlς τήν μετά τής 'Ελλάδος συνεργασ:ίαν. Ό 

έλληνικός λαός θά έχη τήν εύκαιρίαν νά έκπληρώση 

κατά τήν έδώ aφιξιν του Άμερικανου προέδρου lfνα 

μέγα ήθικόν χρέος. Νά έκφράση τά αΙσθήματα φι

λίας καί εύγνωμοσύvης πρός τόν άμερικανικόν λαόν, 

ό όποίος άπό 12ετίας καί πλέον παρέχει όχι μόνον 

τήν πολιτική ν καί ήθικήν του ένίσχυσιν διά τήν κα

τοχύρωσιν τής άσφαλείας τής χώρας μας, άλλά καί 

τήν ύλικήν του βοήθειαν διά τήν άνασυγκρότησίν 

της, βοήθειαν ή όποία ύπερέβη μέχρι σήμερον τά 

τρία δισεκατομμύρια δολλάρια. Ό πρόεδρος Άι

ζενχάουερ, ώς άρχιστράτηγος κατά τήν τελευταίαν 

νικηφόρον φάσιν του μεγάλου πολέμου, ήγήθη καί 

τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων καί τουτο άποτε

λεί πρόσθεταν δεσμόν μετά τής χώρας μας. Δέν πρέ

πει έπίσης νά λησμοvήται ή άποφασιστική συμβολή 

του εlς τ ή ν συγκρότησι ν τής Ά τλαντικής Συμμα

χίας, μέ τήν όποίαν ε{ναι, ώς γνωστόν, συνδεδεμένη 

σήμερον ή άσφάλεια τής χώρας μας. Καλώ δλους 

τούς 'Έλληνας νά ύποδεχθουν τόν πρόεδρον τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών μέ τόν ένθουσιασμόν, τόν 

δΠοίον έπιβάλλουν ή ήθική προσωπικότης του έπι

σκέπτου μας καί ή σημασία τής άποστολής του». 

'Ενόψει τής έπικείμενης έπισκέψεως του προέ-

δρου τών ΗΠΑ, Ντ. 'Αιζενχάουερ, στήν 'Αθήνα, 

ύποβάλλεται στόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή ση

μείωμα γιά τούς παράγοντες πού έπιβάλλουν τήν άνά

γκη συνεχίσεως τής άμερικανικής βοήθειας πρός 

τήν 'Ελλάδα: 

<<1. Ή στρατιωτική σημασία αύτής διά τό ΝΑΤΟ καί 
τήν Δυτικήν Συμμαχίαν. Είδικώτεραι μορφαί τοu βασικοί\ 

τούτου λόγου είναι αί κατωτέρω ώρισμέναι είσφοραί τής 

'Ελλάδος: 

»α. Προωθημέναι θέσεις Ραντάρ. 

»β. 'Υποστήριξις έκ τών πλευρών τών Δαρδανελλίων 

καί τής Τουρκίας. 

)>γ. Προκεχωρημένη θέσις aμύνης είς τήν κρίσιμον πε

ριοχήν τής Μέσης 'Ανατολής . 

))Εlναι εύρύτατα aνεγνωρισμένον δτι ή συσσώρευσις 

τών aνωτέρω καθηκόντων δημιουργεί τοιαύτην πίεσιν έπί 

τών πραγματικών διαθεσίμων πηγών τής χώρας, οοστε αϋτη 

δέν δύναται νά φέρη μόνη τήν πίεσιν ταύτην. 'Επί πλέον, ή 

'Ελλάς, εχουσα τό κατώτερον κατά κεφαλήν είσόδημα ($ 
280) μεταξύ τών χωρών του ΝΑΤΟ, εχει aτυχώς τό υψηλό
τερον έπίπεδον ανεργίας καί υποαπασχολήσεως (περί τά 

20% του συνόλου τών έργατικών χειρών είναι πλήρως η 
μερικώς lίνευ aπασχολήσεως). 

))2. Οί κοινωνικοί λόγοι 
)) 'Η 'Ελλάς aγωνίζεται έπιμόνως έναντίον μιας μορφής 

έντάσεως ή όποία δυσκόλως δύναται νά παραλληλισθή μέ 

τήν τών καλουμένων υποαναπτύκτων οίκονομιών. 'Εν όλί

γοις εlναι τό έξής: 'Η έπίγνωσις τών εύρέων -καί aτυχώς 

ετι αύξανομένων- διαφορών τών βιοτικών έπιπέδων καί 

τής aπασχολήσεως μεταξύ 'Ελλάδος aφ' ένός καί τώ.ν δυ.

τικών συμμάχων aφ' Ι:τέρου. 'Αποφασιστική βελτίωσις 

τής καταστάσεως αυτής aνελήφθη σταθερώς καί κατά προ

τεραιότητα μεταξύ τών έπιδιώξεων όλοκλήρου τής χώρας 

καί είδικώτερον τών νεωτέρων γενεών. 'Η παροuσα καί 

αϋξουσα έπίγνωσις τής aνάγκης πρός aποτελεσματικάς 

βελτιώσεις είς τό οίκονομικόν πεδίον -έν συνδυασμφ 

πρός τούς περιορισμούς τούς τιθεμένους υπό τής σπάνιος 

τών πηγών, ετι περισσότερον όξυνομένη υπό του αμυντι

κοί\ βάρους τής 'Ελλάδος- aποτελεί τόν σκληρό ν πυρήνα 

του κυρίου προβλήματος τό όποίον ή χώρα αϋτη οφείλει 

νά λύση η lίλλως νά aφανισθή τελικώς ή ίδία υπ· αυτοί\. 

))3. Οί πολιτικοί λόγοι 
)) 'Η 'Ελλάς έπιδιώκει νά έπιτύχη τι τό όποίον κατά 

τι να τρόπον είναι μοναδικόν. 'Επιδιώκει νά δημιουργήση 

συνθήκας αί όποίαι θά έξησφάλιζον μίαν βάσιν είς τήν 

λειτουργία ν αυτάρκους οίκονομικής aναπτύξεως έντός του 

πλαισίου οίκονομικής σταθερότητος καί έλευθέρων δημο

κρατικών θεσμών. Ή 'Ελλάς δέον νά aπαλλαγή τοu δι

λήμματος τής πολιτικής έλευθερίας η τής οίκονομικής 

έπεκτάσεως . Δύναται καί πρέπει νά δειχθή είς δλον τόν 

κόσμον δτι αμφότερα δύνανται νά έπιτευχθοuν διά τής 

υπεροχής καί τών έντατικών προσπαθειών του aνθρωπίνου 

παράγοντος. 

))Τά τελευταία ετη ή 'Ελλάς ε{ χε τήν aσυνήθη τύχη ν 

τής πολιτικής σταθερότητος. Πιστεύεται στερρώς, δτι κυ

ρίως διά πλέον έντατικών προσπαθειών καί ώρισμένης ξέ

νης βοηθείας, EV πολιτικώς προηγμένοΥ εθνος, δύναται νά 
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έπιτύχη σταθεράν καί άρμόζουσαν βελτίωσιν εiς τάς πλέον 

ύλικάς μορφάς τής ζωής του. 

»4. Φύσις καί σημασία τής οικονομικής βοηθείας τών 
ΗΠΑ 

ιιΤά ύφιστάμενα μέσα βοηθείας τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, διοχετευόμενα διά τής άμυντικής βοηθείας η του 
P.L. 480, κατέστησαν τήν χώραν ίκανήν νά ελέγξη τούς 
βραχυπροθέσμους παράγοντας του οiκονομικου βίου έν μέ

σφ πολλών δυσχερειών καί άντιξοοτήτων. 

ιι' Αλλά ή σταθερότης εΙ ναι τό πρώτον, καίτοι λίαν ση

μαντικόν, βήμα πρός τήν αυτάρκη οiκονομικήν άνάπτυξιν. 

Κανονική άνάπτυξις καί ύψηλότερα έπίπεδα άπασχολή

σεως εΙναι οί τελικοί άντικειμενικοί σκοποί. 

ιι' Η 'Ελλάς άντιλαμβάνεται πλήρως τήν διεθνή φύσιν 

τών ευθυνών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Αί όξείς, άλλά, 

ώς ελπίζομεν σταθερώς, προσωριναί δυσκολίαι αί όποίαι 

τίθενται εiς τάς Ήνωμένας Πολιτείας ύπό του ίσοζυγίου 

πληρωμών έκτιμώνται δεόντως καί πρός τουτο είδικαί προ

τάσεις ύπεβλήθησαν δταν έξητάζετο τό πρόγραμμα τών 

άντικειμένων κοινής χρήσεως διά τάς έλληνικάς ενόπλους 

δυνάμεις. Τό γεγονός, πάντως, παραμένει, δτι έν 'Ελλάδι, 

μέ τήν κρίσιμον γεωγραφικήν της θέσιν καί τόν προηγμέ

νον πολιτικόν βίον της, ώρισμένον ϋψος τών μέσων βοη

θείας, καλυπτον περιωρισμένον άριθμόν έτών, θά εχη πολ

λαπλάσιον καί διαρκές δφελος, γεγονός δπερ, iiπαξ έπι

τευχθέν, πέπρωται νά εχη άντίκτυπον είς ι'iκρως σημαντι

κήν καί ευρείαν κλίμακωι1 44 • 

Σέ άνάλογο σημείωμά του, μέ θέμα τήν άμερικα

νική βοήθεια, ό Κ. Γούστης ύποβάλλει, στίς 3 Δε
κεμβρίου, τίς άκόλουθες παρατηρήσεις στόν ύπουρ

γό τών 'Εξωτερικών: 

«Α. Τρέχουσα βοήθεια νόμου 665 (Defence support) καί 
κ οι νοχρήστρων 

ιιΤό κατά καιρούς διατυπωθέν αίτημα άνεβίβαζε τό ϋψος 

τών ήμετέρων άναγκών διά δωρεάν στρατιωτική ν βοήθειαν 

κατά τό ετος 1959-60 είς $ 40 περίπου έκατ. Τό ώς ι'iνω 
ποσόν όμου μετά τής βοηθείας είς κοινόχρηστα (Common 
use items) η ι'iλλως (Other material) διά τάς άνάγκας τών 
ενόπλων δυνάμεων ύπελογίζετο δτι θά εδει νά άνέλθη είς $ 
55 έκατ . περίπου. 

ι)Τό προσφάτως γνωσθέν ϋψος τής βοηθείας του νόμου1 
665, άναβιβάζει αυτήν είς $ 20 έκατ . Τό άκριβές ϋψος τής 

βοηθείας είς κοινόχρηστα δέν έγνώσθη είσέτι, ύπάρχουν 

δμως ένδείξεις δικαιολογουσαι τόν φόβον δτι τό ϋψος αυ

τών θά κυμανθή είς τό ημισυ περίπου του ύπολογισθέντος 

ώς άναγκαίου ποσοu τών $ 15 έκατ. 
ιιΑi ώς ι'iνω έξελίξεις έν συναρτήσει πρός τούς κατωτέ

ρω δύο παράγοντας δημιουργουν σοβαρωτάτους κινδύ

νους. 

ιια. Τό ϋψος τών δαπανών άμύνης (κατά iόν όρισμόν 

του ΝΑΤΟ) παρίσταται άνάγκη κατά κοινήν έλληνοαμερι

κανικήν έκτίμησιν άρμοδίων στρατιωτικών παραγόντων 

νά σημειώση αϋξησιν τής τάξεως τών 25-30 έκατ. δολλα
ρίων κατά τό 1960 εν σχέσει πρός τό 1959. Τουτο δέ μέ 
μερικήν μόνον κάλυψιν τών άναγκών MC 70. 

ιιβ. Τό περίσσευμα του τρέχοντος προϋπολογισμου κα

τά τό 1960, οί πόροι δηλαδή οϊτινες διατίθενται διά τήν 

χρηματοδότησιν του προγράμματος τών δημοσίων έπενδύ

σεων πρόκειται κατά πάσαν πιθανότητα νά μειωθοuν κατά 

400-500 έκατ. δρχ. (λόγω άνασχέσεως του αυξητικου ρυθ

μου του εισοδήματος), ενώ αί άνάγκαι διά πραγματοποίη

σιν δαπανών, κυριώτατα είς τόν προϋπολογισμόν έπενδύ

σεων, θά παρουσιάσουν αϋξησιν. Τό δίλημμα μεταξύ άμυ

ντικής προσπαθείας άφ' ένός καί νομισματικής σταθερό

τητος άφ ' έτέρου εχει πλέον τεθεί κατά τρόπον όξύ καί 

μόνον ή αϋξησις τών έκ τής άμερικανικής βοηθείας παρε

χομένων πόρων δύναται νά συμβάλη ουσιωδώς είς τήν ι'iμ

βλυσίν του . 

))Β. Μείζονα εργα οίκονομικής ύποδομής καί DLF 
ιια. 'Αχελώος 

ιι' Υπάρχουν πολλαί ένδείξεις δτι τό DLF προτίθεται νά 
καλύψη μέγα μέρος τών είς συνάλλαγμα δαπανών του ερ

γου. Τόσον τό κόστος του ήλεκτρικου ρεύματος δσον καί ή 

συναρτωμένη πρός τόν παράγοντα αυτόν δυνατότης βιο

μηχανικής άξιοποιήσεως του 'Αχελώου έπιβάλλουν τήν 

κατασκευήν του ύπό τούς ευνοϊκωτέρους δυνατούς δρους. 

Πρέπει νά έπιδιώξωμεν άπαλλαγήν άπό τάς περιοριστικάς 

διατάξεις Buy American, δπου αί άμερικανικαί τιμαί εlναι 
πέραν του 6% ύψηλότεραι άπό έκείνας τών Ευρωπαίων κα
τασκευαστών . Σημειουται δτι τό ώς ι'iνω ποσοστόν (6%) 
εΙναι τό δριον, πέραν του όποίου αυτή ταύτη ή άμερικανι

κή διοίκησις, προκειμένου νά πραγματοποιήση ίδίας αυτής 

προμηθείας, άπαλλάσσεται τής ύποχρεώσεως άγορών εξ 

• Ηνωμένων Πολιτειών. 
ι) β. 'Οδός 'Αθηνών - Θεσσαλονίκης 
ι)Τό πρός τό DLF ήμέτερον αίτημα συνίσταται είς αί

τησιν δανείων$ 21,5 έκατ. έπί συνολικής δαπάνης εργου $ 
43 έκατ. καί δαπάνης είς συνάλλαγμα $ 11 έκατ. περίπου. 
Κατ' έξαίρεσιν ζητουμεν δανειοδότησιν πέραν του ϋψους 

τής άμέσου είς συνάλλαγμα δαπάνης, λόγω τής ύψηλής 

συμμετοχής τών εγχωρίων δαπανών είς τό συνολικόν κό

στος του εργου . 

ιιΠρέπει νά τονισθή δτι ή όδός 'Αθηνών - Θεσσαλονί
κης άποτελεί τμήμα του κεντρικου όδικοu δικτύου τής χώ

ρας, περιλαμβάνουσα σύν τοίς άλλοις τάς όδούς · Ηγουμε
νίτσης - Λαρίσσης καί 'Αθηνών - 'Ολυμπίας έπί τών 

όποίων ώσαύτως θά επιζητηθή ή δανειοδοτική ενίσχυσις 

του DLF. 
ιιγ. Δανειοδότησις ΟΧΟΑ 

ιι 'Υπεβλήθη αίτημα εiς DLF διά $ 8 έκατ. Θεωρείται 
αυτονόητον δτι ουδείς περιορισμός άπορρέων έκ τών διατά

ξεων τής νομοθεσίας Buy American θά τεθή. Αί iδιωτικαί 
επιχειρήσεις πρέπει νά εχουν τήν ευχέρειαν νά πραγματο

ποιοuν τάς προμηθείας αυτών άπό τήν ευθηνοτέραν πηγήν. 

"Αλλως, ό τόσον δημιουργικός φορέας οίκονομικής δρα

στηριότητος, ή ίδιωτική επιχείρησις, θά ήμποδίζετο έκ 

προοιμίου εiς τήν άξιοποίησιν τών δντως πολλών καί δη

μιουργικών δυνατοτήτων τηρι 145 . 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπευθύνει στόν 

πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστο

λή : 

«Διά του ένταuθα βασιλικοu γενικου προξενείου έλή-
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φθησαν πέντε έκατ .. δρχ., τά όποία ή 'Υμετέρα 'Εξοχότης, 
εν συνεχεί~ των προηγουμένων γενναίων εισφορών τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως πρός τήν Κύπρον, είχε τήν κα

λωσύνην νά aποστείλη ήμίν, καί θερμώς εύχαριστοϋμεν επί 

τούτοις. 

»Συγκινεί ήμaς Ιδιαιτέρως τό πολλαπλώς εκδηλούμε

νον ενδιαφέρον καί ή γενναιοδώρως παρεχομένη ε{ς πάν

τας τούς τομείς τών καθ' ήμaς δημοσίων πραγμάτων πολύ

τιμος βοήθεια καί συμπαράστασις τής ύφ' ύμaς Κυβερνή

σεως. w Ανευ τής Ιδικής σας βοηθείας θά ήτο τφ οντι δυ

σχερές καί σχεδόν dκατόρθωτον νά προχωρήσωμεν ε{ς τήν 

δδόν τής dπελευθερώσεως ήμών καί ετι δυσχερέστερον ε{ς 

τήν δδόν τής ανασυγκροτήσεως καί οργανώσεως τής νέας 

κυπριακής Πολιτείας. 

»Γνωρίζετε, aγαπητέ κύριε πρόεδρε, πόσον στενοί είναι 

oi δεσμοί, οί δποίοι συνδέουν τόν έλληνικόν κυπριακόν 
λαόν μετά τής ·Ελλάδος καί πόσον σταθερώς προσηλωμέ

νοι παραμένουν οί Κύπριοι πρός τά στοιχεία εκείνα τά 

όποία dπετέλεσαν τήν βάσιν τοϋ εθνικοϋ ήμών βίου. Είναι 

πρός τιμήν τής ·Υ μετέρας 'Εξοχότητος, δτι, διά τής συνε

χώς εκδηλουμένης εlλικρινοϋς dγάπης καί τοϋ dμερίστου 

ένδιαφέροντός της, ένισχύει τούς δεσμούς τούτους καί 

βοηθεί τόν κυπριακόν λαόν ε{ς τά πρώτα του έλεύθερα βή

ματα. 

»Διά τοϋτο εύχαριστοϋμεν καί πάλιν εκ βάθους καρδίας 

τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα καί παρακαλοϋμεν δπως δεχθή 

τήν διαβεβαίωσιν περί τής πρός Αύτόν βαθείας aγάπης καί 

έκτιμήσεως δλοκλήρου τοϋ έλληνικοϋ κυπριακοϋ λαοϋ» 146 • 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκαλείται, στό Πολιτικό Γραφείο, σύσκεψη, 

ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή τοϋ ύφυπουργοϋ Προεδρίας, Τρ. Τριαντα

φυλλάκου, τοϋ γενικοϋ γραμματέα 'Αθλητισμοί>, Γ. 

Βήχου, . καί τοϋ κυβερνητικοί> έπιτρόπου στόν 

ΟΠΑΠ, Γ. 'Αθανασιάδη . 

'Ο πρωθυπουργός, άφοϋ ένημερώθηκε σχετικά, 

ζήτησε τήν έπίσπευση τής συντάξεως μελετών, ώστε 

νά άρχίσει ή έκτέλεση των βασικών εργων τοϋ πεν

ταετοϋς άθλητικοϋ προγράμματος καί νά ύποβοηθη

θεί ή άνάπτυξη ύγιοϋς φίλαθλου πνεύματος. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει, στο υπουργείο 

'Εμπορίου, σέ σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή των 

ύπουργών Συντονισμοί>, 'Εξωτερικών, οικονομικών, 

Γεωργίας καί 'Εμπορίου, τοϋ ύφυπουργοϋ 'Εμπορί

ου, τοϋ διοικητή τής Τραπέζης της 'Ελλάδος καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων, μέ σκοπό τήν έξέταση 

τοϋ θέματος των έξαγωγών γεωργικών προϊόντων καί 

iδίως τοϋ καπνοϋ. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ 

τόν ύπουργό Συντονισμοί>, Α. Πρωτοπαπαδάκη καί 

τόν καθηγητή Π. Σαρατσένο, σύμβουλο τής Κυβερ

νήσεως στήν έπεξεργασία τοϋ πενταετοϋς προγράμ-

ματος οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας. 'Ο πρω

θυπουργός διαπιστώνει δτι ή σχετική έργασία προ

χωρεί ίκανοποιητικά καί δτι ώς τόν Μάρτιο 1960 θά 
εχει περατωθεί ή έπεξεργασία των γενικών κατευ

θύνσεων κάί των έπί μέρους τομέων τής οικονομικής 

πολιτικής. 

Νέα σύσκεψη γιά τά οικονομικά θέματα θά συ

γκληθεί στίς 8 Δεκεμβρίου ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 
Καραμανλή καί τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών 

Συντονισμοί>, Προεδρίας, οικονομικών, Γεωργίας 

καί Βιομηχανίας, τοϋ ύφυπουργοϋ Συγκοινωνιών καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων. Στή σύσκεψη έξετάστηκε 

~ τό έκτελούμενο πρόγραμμα έπενδύσεων τοϋ ετους 

1959, τό όποίο κρίθηκε δτι έξελίσσεται σύμφωνα μέ 
τίς κυβερνητικές προβλέψεις. Ό Κ. Καραμανλής 

ένέκρινε τό ϋψος του άντίστοιχου προγράμματος γιά 

τό 1960, καί τήν κατανομή των πιστώσεων κατά το
μείς .• ο πρωθυπουργός, έπίσης, εδωσε έντολές γιά 
τή σύντομη κατάρτιση των έπί μέρους προγραμμάτων 

άπό τά άρμόδια ύπουργεία. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Μέ τό Β.Δ. 264/59, ίδρύεται στήν Πάτρα τό έρ
γοστάσιο έλαστικών «Πιρέλλι», πού άντιπροσωπεύει 

έπένδυση 6 έκατ. δολλαρίων. 
Τό έργοστάσιο άποτέλεσε τήν πρώτη μεγάλη 

έπένδυση σέ έπαρχιακή πόλη. Τά κτιριακά συγκρο

τήματα εφθασαν νά καταλάβουν χώρο 22 στρεμμά
των, μέ έτήσια παραγωγή 240.000 έλαστικών147 • 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Συγκροτείται σύσκεψη, υπο τήν προεδρία τοϋ 

πρωθυπουργοί> καί μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέ

δρου τής Κυβερνήσεως, των άρμόδιων ύπουργών καί 

τοϋ πρυτάνεως, γιά θέματα πού άφοροϋν τό Πανεπι

στήμιο 'Αθηνών. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο πρόεδρος τής ΕΕ τής ΑΔΕΔ Υ, Χ ρ. 'Αποστο

λάκος, γίνεται δεκτός άπό τόν πρωθυπουργό Κ. Κα

ραμανλή, στόν όποίο ύποβάλλει αιτήματα της ΑΔΕ

Δ Υ καί των όργανώσεων πού ύπάγονται σέ αύτή . 

Βάσει σχετικοϋ ένημερωτικοϋ σημειώματος πού 

ε{χε ύποβληθεί στόν πρωθυπουργό άπό τήν άρμόδια 

κυβερνητική ύπηρεσία, τό θέμα των άποδοχών των 

δημοσίων ύπαλλήλων παρουσιαζόταν στό τέλος τοϋ 

1959 ώς έξfjς: 

«Αύξήσεις aποδοχών δημοσίων ύπαλλήλων έν συγκρί

σει πρός τόν τιμάριθμον καί τόν προπολεμικόν τιμαριθμι

κόν μισθόν. 

»I. Αί aποδοχαί τών έν ένεργεί~ δημοσίων λειτουργών 
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συνεπεί~ τών εν ετει 1958 γενικών αυξήσεων του μισθολο
γίου, τής εν ετει 1957 παρασχεθείσης βελτιώσεως του επι
δόματος πολυετίας καί τής χορηγήσεως η αuξήσεως κλα

δικών επιδομάτων, ώς καί των άπό του έτους 1956 χορηγη
θέντων επιδομάτων άκριβείας καί οΙκογενειακών βαρών, 

εμφανίζουν μεταξύ Δεκεμβρίου 1955 καί 'Οκτωβρίου 1959 
γενικήν αuξησιν, κυμαινομένην κατά κλάδους, ανερχομέ

νην δέ εiς 29% εως 37%, προκειμένου περί τών διοικητικών 
ύπαλλήλων, εiς 28% εως 38%, προκειμένου περί τών λει
τουργών τής Μέσης ' Εκπαιδεύσεως, από 31% εως 42% διά 
τούς λειτουργούς τής Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί 

από 22% εως 29% διά τούς δικαστικούς. 
»'Η άντίστοιχος αuξησις του τιμαρίθμου περιορίζεται 

εiς 11,7%. 
»'Η βελτίωσις τών αποδοχών εκ τής γενικής αuξήσεως 

του μισθολογίου προσαυξάνεται άπό τά κατά κλάδους επι

δόματα, ετι δέ καί άπό βαθμολογικάς εiς ώρισμένους κλά

δους διαρρυθμίσεις, συνεπεί~ τών όποίων σημαντικός 

αριθμός ύπαλλήλων προωθήθη βαθμολογικώς μέ αντί

στοιχον επί τών αποδοχών επίδρασιν. 

»Εiς τάς οiκονομικάς πρός τούς ύπαλλήλους παροχάς 

πρέπει νά προστεθή καί ή διά τήν ύγείαν τών μελών τών 

οΙκογενειών αuτών πρόνοια. Αϋτη, καθιερωθείσα τό έτος 

1956, συνεπληρώθη τόν 'Ιούνιον του παρελθόντος έτους 
διά τής ύπό του Δημοσίου άναλήψεως τής νοσοκομειακής 

καί εξωνοσοκομειακής περιθάλψεως αuτών. 

»2. Έκ τής περαιτέρω εξετάσεως του μισθολογίου καί 
των συνολικών αποδοχών διαπιστουται δτι ijδη εχει ύπερ

καλυφθή δι ' δλους τούς κλάδους καί τούς βαθμούς ό προ

πολεμικός μισθός (τιμαριθμικός) καί δτι αί κατά καιρούς 

μισθολογικαί βελτιώσεις προηγουνται σημαντικώς τής 

άντιστοίχου αuξήσεως του τιμαρίθμου . 

»Οϋτω, διά του εν έτει 1950 καθιερωθέντος μισθολογίου 
εκαλύφθη σχεδόν πλήρως ό τιμαριθμικός μισθός τών κα

τωτέρων βαθμών τής ίεραρχίας καί κατά τά 75% εως 95% 
τών λοιπών. 

»'Εάν δμως ληφθή ύπ' δψιν δτι άπό του έτους 1941 
εσημειώθη συνεχής καί σταθερά προώθησις τών βαθμών 

τής εν έκάστφ κλάδφ ίεραρχίας (κατά ενα, δύο καί τρείς έτι 

βαθμούς), δτι δέ καί αuξησις του αριθμου τών ανωτέρω 

θέσεων, μείωσις του πρός προαγωγήν χρόνου, άκόμη δέ 

καί εiς κλάδους τινάς του εΙσαγωγικού βαθμου, ό μισθός 

έκάστης βαθμίδος τής μισθολογικής κλίμακος του 1950 
δέον νά συγκριθή τουλάχιστον μέ τόν αμέσως κατώτερον 

τής κλίμακος του 1938. Μέ τά δεδομένα ταυτα, τό μισθολό
γιον του 1950 ύπερκαλύπτει διά τήν διοικητικήν ίεραρχίαν 
τόν τιμαριθμικόν μισθόν εiς aπαντας τούς βαθμούς αuτής . 

»3 . Τόν 'Ιανουάριον 1956 αί αποδοχαί του μισθολογίου 
του έτους 1950 εΙχον αuξηθή κατά 75% εως 93% διά τούς 
διοικητικούς, κατά 95% εως 145% διά τούς εκπαιδευτικούς 
τής Μέσης καί κατά 105% εως 135% διά τούς δικαστικούς, 

έναντι αντιστοίχου αύξήσεως του τιμαρίθμου κατά 58%, εν 
φ συγχρόνως εiς δλους σχεδόν τούς βαθμούς τής ίεραρχίας 

εχει ύπερκαλυφθή ό τιμαριθμικός μισθός του έτους 1938. 
»4. Τέλος, τόν Όκτώβριον 1959, αί άποδοχαί είναι 

άνώτεραι του μισθολογίου του έτους 1950 κατά 115% διά 
τούς διοικητικούς, κατά 130% εως 220% διά τούς λειτουρ
γούς τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως καί κατά 170% εως 198% 
διά τούς δικαστικούς, εν φ ή άντίστοιχος αuξησις του τι-

μαρίθμου άνήρχετο εiς 72%. 
»Τήν έποχήν αuτήν αί άποδοχαί τών διοικητικών 

ύπαλλήλων έχουν ύπερβή τόν τιμαριθμικόν μισθόν του 

έτους 1938 κατά 15% εως 40%, τών εκπαιδευτικών τής Μέ

σης 'Εκπαιδεύσεως κατά 20% εως 60% καί τών δικαστικών 
κατά 20% εως 63%»148• 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Υπογράφεται μεταξύ του Δημοσίου καί των συ

νεργαζομένων γερμανικών οίκων «Maschinentabrik 
Buckan R. Wo1f A.G.», «Braunschweigische Maschi
nenbababsta1t Braunschweig» καί «Lucks Und Co 
G.M.B.H.», σύμβαση γιά τήν κατασκευή καί λει
τουργία έργοστασίου σακχάρεως άπό τεuτλα στή Λά

ρισα. 'Υπογράφεται, άκόμη, μεταξύ τής Τραπέζης 

«Deutshe Bank A.G. Fi1a1e Braunschweig» καί του 
"Δημοσίου, σύμβαση γιά τή χορήγηση δανείου 

13.408.000 μάρκων, έξοφλητέου σέ 9\12 ετη μέ τόκο 
7% καί προορισμένου νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν 
πληρωμή των άναδόχων του εργου κατά 80% τής δα
πάνης σέ συνάλλαγμα. Τό έργοστάσιο προβλέπεται 

νά έπεξεργάζεται 2.000 τόνους τεύτλων ήμερησίως 
καί νά παράγει 28.000 τόνους σακχάρεως έτησίως (1/3 
των άναγκών τής χώρας), μελάσσα καί πολτό. 'Η 

συνολική δαπάνη κατασκευής άνέρχεται σέ 

18.600.000 μάρκα, μέ πρόβλεψη νά λειτουργήσει τό 
καλοκαίρι του 1961. 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Α ναχωροuν γιά τό Παρίσι οί ύπουργοί 'Εξωτε

ρικών, Βιομηχανίας καί ό ύφυπουργός 'Αμύνης, προ

κειμένου νά μετάσχουν στή διάσκεψη του ΝΑ ΤΟ. 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή τους, είχαν συγκροτη

θεί δύο συσκέψεις, ύπό τήν προεδρία τοu Κ. Καρα

μανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου, των ύπουργών 

Συντονισμοί>, Προεδρίας, 'Εξωτερικών καί Βιομη

χανίας, μέ άντικείμενο τά θέματα πού έπρόκειτο νά 

άντιμετωπίσει ή Ε:λληνική άντιπροσωπεία . 

Κατά τή σύνοδο, στό Παρίσι, του Συμβουλίου 

ύπουργών του ΝΑΤΟ, ό Ε. · Αβέρωφ τόνισε δτι ή 
'Ελλάδα έπιθυμοuσε τή διεθνή ϋφεση άλλά μέ θετι

κές καί ούσιαστικές έγγυήσεις άπό τή σοβιετική 

πολιτική . 'Ακόμη, ύπογράμμισε δτι «ούδεμία ύπο

χρέωσις πρέπει νά άναληφθή άνευ προηγουμένης 

έγκρίσεως δλων των ένδιαφερομένων μελών του 

ΝΑΤΟ» καί δτι «ή 'Ελλάς ούδεμίαν θά έδέχετο άπό

φασιν, ή όποία τυχόν θά τήν άφεώρα καί δέν θά έτύγ

χανε τής άπολύτου συγκαταθέσεώς της», 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ τοu Δημοσίου 

καί των έκπροσώπων τής άμερικανικής έταιρείας 
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«Esso Hellenic», βάσει τής όποίας παρέχεται τό δι
καίωμα ερευνας καί έκμεταλλεύσεως πετρελαίου στή 

Ζάκυνθο, τήν Κυλλήνη, τούς Παξούς καί τήν Πύλο. 

'Η εταιρεία εχει μετοχικό κεφάλαιο ϋψους 6.500.000 
δολλαρίων καί θά έρευνήσει 4.000 τετραγωνικά χιλιό
μετρα, ένώ εχει συμφωνηθεί ή συμμετοχή τοϋ Δημο

σίου στά κέρδη, σέ ποσοστό 50%. 
Σύμφωνα μέ δηλώσεις τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχα

νίας, Ν. Μάρτη, θά συνομολογηθοϋν καί άλλες συμ

βάσεις μέ εταιρείες πετρελαίου, προκειμένου νά 

άντιμετωπιστεί, σέ περίπτωση έξευρέσεως έκμεταλ

λεύσιμων κοιτασμάτων, ή έτήσια δαπάνη τών 

30.000.000 δολλαρίων, τά όποία διαφεύγουν γιά τήν 
εiσαγωγή πετρελαίου. 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έκλέγεται πρώτος 

πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας. ·Ο 'Αρχιε

πίσκοπος ελαβε 144.500 ψήφους (66,8%) εναντι 

71.753 τοϋ Ι. Κληρίδη (33,2%), έπί 216.253 ψηφισά
ντων, σέ σύνολο έγγεγραμμένων 238.879· άντιπρόε
δρος ε{χε ήδη έκλεγεί ό Φαζίλ Κιουτσούκ, χωρίς 

άντίπαλο. 

Μετά τήν άνακοίνωση τών τελικών άποτελεσμά

των, ό 'Αρχιεπίσκοπος άπηύθυνε εκκληση νά τερ

ματιστοϋν ό φανατισμός καί ό άνταγωνισμός στή νή

σο καί νά συνεργαστοϋν ή τουρκική μέ τήν ελληνική 

κοινότητα. Παράλληλα, δήλωσε ότι θεωροϋσε τήν 

- προεδρία του ώς έθνική ύποχρέωση, κατά τήν καμπή 
αότη τής ίστορίας τής Κύπρου καί ότι εθετε τόν εαυτό 

του στήν ύπηρεσία τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, άνεξαρτή

τως φρονημάτων καί τάξεως. 

Σέ χαιρετισμό, έξάλλου, πρός τόν ελληνικό λαό, 

ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έπεσήμανε: 

«Τήν στιγμήν ταύτην, κατά τήν δποίαν δ έλληνικός 

κυπριακός λαός ανανεώνει διά τής έτυμηγορίας του τήν 

προθυμίαν καί τήν έμπιστοσύνην του, ή σκέψις μου στρέ

φεται μετ ' εύγνωμοσύνης πρός τόν έλληνικόν λαόν, ή πο

λύτιμος συμπαράστασις του δποίου είς τόν πρόσφατο ν ύπό 

τόν ήρωικόν Διγενή άγώνα τής ΕΟΚΑ καί δλοκλήρου του 

έλληνικου κυπριακου λαου ύπήρξεν έκτων σπουδαιοτέρων 

παραγόντων τής κυπριακής έλευθερίας. Εύχαριστώ θερμώς 

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί τόν λαόν τής · Ελλάδος διά 

τήν τοιαύτην βαθείαν άντίληψιν καί αγάπην των καί διαβι

βάζω πρός πάντας τόν έγκάρδιον χαιρετισμόν μου. Διαβε

βαιώ δτι αί σκέψεις καί τά αίσθήματα ήμών θά παραμεί

νουν σταθερώς προσηλωμένα είς τά εύγενή ίδεώδη τής φυ

λής μας καί δτι ή μετά τής ·Ελλάδος συνεργασία θά εlναι 

έκ των σπουδαιοτέρων παραγόντων τής έξωτερικής πολι

τικής τής νεαρaς δημοκρατίας μας. Μέ αύτάς τάς σκέψεις 

έπιδαψιλεύω πρός τόν προσφιλή έλληνικόν λαόν τάς εύ

λογίας μου καί εϋχομαι είς αuτόν σταθεράν εuημερίαν καί 

πρόοδον». 

·Ο βασιλέας συνεχάρη τόν 'Αρχιεπίσκοπο: 

«'Εγκαρδίως συγχαίρω Ύμaς έπί τij έκλογij ύμών ώς 

πρώτου προέδρου τής κυπριακής Πολιτείας. Αί εύχαί έμου 

καί του λαου Μου θά σaς συνοδεύουν είς τάς άόκνους προ

σπαθείας σας διά τήν εuημερίαν καί τήν πρόοδον τής άνε

ξαρτήτου Κύπρου, είς τήν ύπηρεσίαν τής δποίας έξ όλο

κλήρου αφιερώθητε». 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής άπέστειλε τό 

άκόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα πρός τό νεο

κλεγέντα πρόεδρο τής Κύπρου: 

«Χαιρετίζω ώς μέγα iστορικόν γεγονός τήν άνά

δειξιν τοv πρώτου προέδρου τής κυπριακής Πολι

τείας. 

>> 'Εκ μέρους τής Κυβερνήσεως καί έμοv προσω

πικώς σiiς άπευθύνω θερμά συγχαρητήρια διά τήν 

μεγάλην νίκην τήν όποίαν κατηγάγατε. 

>>'Η ίσχυρά ύμών προσωπικότης καί ή πολιτική 

ώριμότης τήν όποίαν έπέδειξεν ό κυπριακός λαός, 

άποτελοvν έγγύησιν διά τό μέλλον τής Κύπρου. 

»"Ολοι δσοι εϊχομεν τήν ύψίστην τιμήν νά συμβά

λωμεν είς τήν άπελευθέρωσιν τfjς ήρωικfjς Μεγαλο

νήσου δικαιούμεθα αύτήν τήν στιγμήν νά αίσθανώ

μεθα ύπερηφάνειαν άλλά καί αίσιοδοξίαν διά τό 

μέλλον της». 

Σέ άπάντηση, δ 'Αρχιεπίσκοπος άπέστειλε στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Βαθύτατα συγκεκινημένος από τό εuγενές συγχαρητή

ριο ύμών μήνυμα, ευχαριστώ θερμά τήν ύμετέραν έξοχότη

τα καί διαβεβαιώ αuτήν περί των είλικρινών αίσθημάτων 

άγάπης καί έκτιμήσεως, ώς καί βαθείας εύγνωμοσύνης, 

μεθ' ών στρέφομεν τάς σκέψεις ήμών πρός ύμaς καί τήν 

βασιλικήν έλληνικήν Κυβέρνησιν διά τούς ύπέρ τής κυ

πριακής έλευθερίας άγώvας ύμών» . 

14-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο πρόεδρος τών ΗΠΑ, Ν τ. 'Αιζενχάουερ, πρα

γματοποιεί διήμερη έπίσημη έπίσκεψη στήν ελληνι

κή πρωτεύουσα. 

Κατά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ελλη

νικοϋ, τόν ύποδέχτηκαν ό βασιλεύς Παϋλος, ό πρω

θυπουργός καί τό 'Υπουργικό Συμβούλιο. Ό βασι

λεύς προσφώνησε τόν 'Αμερικανό πρόεδρο ώς εξής: 

«'Εν όνόματι του έλληνικου λαου σaς εϋχομαι τόκα

λώς ήλθατε .• ο ελληνικός λαός παρηκολούθησε τό ταξί
διόν σας μέ συγκίνησιν καί ένθουσιασμόν. 'Όλαι αί εύχαί 

του ε{ ναι μαζί σας. · Ως εύ παρέστη τε». 

'Ο Ντουάιτ 'Αιζενχάουερ άπάντησε: 

«Μεγαλειότατε, κυρίαι καί κύριοι, 

»'Αποτελεί μέγα προνόμιον νά γίνωμαι δεκτός είς τήν 

πόλιν αύτήν διά πρώτην φορά μετά έπταετίαν. 'Επανέρχο

μαι είς μίαν χώραν, είς τήν δποίαν όφείλονται πολλά έξ 

έκείνων τά όποία άνήκουν είς τήν δυτικήν πνευματικήν 

ζωήν καί τόν δυτικόν πολιτισμόν . 
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»'Όταν ήλθον εδω πρό έπταετίας, εύρον τό εθνος αuτό 

μοναδικόν είς θάρρος, εuρωστίαν, εμμονήν είς τάς άρχάς, 

πράγματι τόσον μέγα, οσον αί πόλεις-Κράτη τής 'Ελλάδος, 

τάς δποίας εμάθομεν νά άγαπώμεν καί θαυμάζωμεν άπό τής 

παιδικής μας ήλικίας, οταν εδιδασκόμεθα τήν άρχαίαν 

ίστορίαν. 

»Σίiς διαβεβαιώ καί πάλιν οτι ή ύποδοχή τής Auτou 

Μεγαλειότητος, τών παρισταμένων καί του λαοu, του κό

σμου δ δποίος εύρίσκεται εδω, εχει μεγάλην σημασίαν δι, 

έμέ καί ελπίζω οτι κατά τάς συνομιλίας μου μετά τής Auτou 

Μεγαλειότητος καί τής Κυβερνήσεως τής Α.Μ. θά ύπάρ

ξουν πολλά πρός συζήτησιν καί οτι αί συνομιλίαι μας θά 

είναι καρποφόροι διά τήν επίλυσιν των οίωνδήποτε μεταξύ 

ήμών ύφισταμένων προβλημάτων». 

'Η άφιξη τοϋ 'Αμερικανοϋ πρόεδρου έγινε iδιαί

τερα εύνοϊκά δεκτή άπό τούς έκπροσώπους δλων τών 

κομμάτων, μέ έξαίρεση τήν ΕΔΑ. 

Τήν έπομένη, ό 'Αμερικανός πρόεδρος έγινε δε

κτός άπό τή Βουλή τών 'Ελλήνων, δπου τόν προσε

φώνησε ό Κ. Ροδόπουλος, ώς πρόεδρος τοϋ Σώματος 

καί έξ όνόματος δλων τών κομμάτων ( ό Κ. Καρα
μανλής δέν μίλησε, μετά άπό σχετική άπαίτηση τής 

άντιπολιτεύσεως) . 

Σέ άπάντηση, ό πρόεδρος 'Αιζενχάουερ έξεφώ

νησε τόν άκόλουθο λόγο : 

«Κύριε πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, μακαριώτατε, 

έξοχώτατοι, κυρίαι καί κύριοι, άξιότιμοι άντιπρόσωποι 

τών 'Ελλήνων. 

»'Αποτελεί δι ' εμέ, μεγάλην τιμήν, οτι προσεκλήθην 

νά δμιλήσω ενώπιον τοu διακεκριμένου αuτοu Κοινοβου

λίου. 

))Τό μεγαλείον μίiς περιβάλλει ολους -μεγαλείον ίδε

ών καί ίδεωδών, τά όποία έγεννήθησαν καί διετυπώθησαν, 

τό πρώτον εδω πλησίον, ύπό άνδρών άείποτε επιφανών, οί 

δποίοι περιπάτουν καί εζων έδώ- ένός λαου του δποίου τό 

θάρρος, ή ζωτικότης καί ή σωφροσύνη εχουν καταγραφή, 

μέ μεγάλα γράμματα, είς τήν 'Ανθρωπίνην Ίστορίαν. 

)) 'Η παροuσα Κυβέρνησίς σας καί δ πρόεδρός της, δ 
διακεκριμένος πρωθυπουργός σας, εχουν νά έπιδείξουν 

τοιαuτα έπιτεύγματα, rοστε νά καθίστανται άντάξιοι διάδο

χοι τών έπιφανών προγόνων σας. 

)) 'Εκπροσωπώ, κατά τήν παροuσαν στιγμήν, καί είς τόν 

παρόντα τόπον, 180.000.000 άνδρών καί γυναικών, οί 

δποίοι μαζί μέ σίiς τούς 'Έλληνας, μοιράζονται τήν χρυ

σήν κληρονομίαν τής παραδόσεως καί του πολιτισμοu, τήν 

δποίαν άφησαν οί πρόγονοί σας εiς τόν δυτικόν κόσμον. 

Ήμείς οί 'Αμερικανοί, μαζί μέ σίiς τούς 'Έλληνας, μετέ

χομεν τής ένδόξου κληρονομίας τής 'Ελλάδος. 

))Είς τήν πόλιν αuτήν τών 'Αθηνών, πρό 2.000 έτών καί 
πλέον, ή δημοκρατία κατέκτησε, τό πρώτον, τάς καρδίας 

καί τό πνεuμα τών άνθρώπων, τόσον ώς πρός τάς άρχάς 

της, οσον καί ώς πρός τήν έφαρμογήν των. 

)) . ο οίκος αuτός του έλευθέρου άντιπροσωπευτικου 
συστήματος διακυβερνήσεως, συμβολίζει τό σφρίγος τής 

δημοκρατίας, εiς τήν άρχαίαν κοιτίδα της, ώς καί οτι ή 

βούλησις τών άνθρώπων νά παραμείνουν έλεύθεροι είναι 

άσβεστος. 

))Είς τήν κοινήν άφοσίωσίν μας είς τά ίδεώδη τής δη
μοκρατίας, καί αί δύο χώραι μας αίσθάνονται θεμελιώδη 

συγγένειαν. 'Ένας 'Αμερικανός δύναται νά αίσθάνεται έξ 

ίσου είς οίκείον περιβάλλον έδώ, οπως είς τήν ΟΜσιγ

κτων, τήν 'Αμπιλήν (τήν γενέτειράν μου) η τό Μπροuκλιν, 

άκριβώς, οπως καί οί UΕλληνες αίσθάνονται ταχέως οτι 
εύρίσκονται είς οίκείον περιβάλλον εiς τάς τρείς αyτάς 

πόλεις. 

))Πρός τήν Βουλήν αuτήν προσέρχομαι μέ εν μήνυμα 

θαυμασμοu καί σεβασμοu του d.μερικανικου λαοu πρός τόν 

έλληνικόν, διά τό φώς του ύποδείγματος, τό δποίον μίiς 

έδόθη κατά τήν σημερινήν μας εποχήν είς ολον τόν ελεύ

θερον κόσμον, άπό τήν χώραν αuτήν καί τάς νήσους της. 

))Έδείχθητε άτρομοι εiς τήν προάσπισιν τής άνεξαρ

τησίας σας, είς τήν έπίθεσίν σας κατά τών μαστίγων τής 

δυστυχίας καί άνεχείας, ετοιμοι διά θυσίας, οϋτως ωστε τά 

τέκνα σας νά ϊδουν καλλιτέρας ήμέρας. 

))Παρά τήν δυσπραγίαν καί τάς δυσχερείας σας, είς τήν 

πατρίδα σας, συνεσπειρώθητε είς συνεργασίαν μετ' άλλων 

χωρών τής ' Ατλαντικής Συμμαχίας, διά τήν κοινήν άμυναν 

καί άσφάλειαν. Τό έκστρατευτικόν σώμα σας είς τήν Κ ορέ

αν, μέ τήν γενναιότητα καί τόν ήρωισμόν του, συνέβαλε είς 

τήν διατήρησιν τής κυριαρχίας του νόμου καί του θεσμοu 

τών 'Ηνωμένων ' Εθνών , εiς τήν διηρημένην αuτήν χώραν. 

)) . ο άμερικανικός λαός, είμαι βέβαιος δέ δτι καί ολοι οί 
έλεύθεροι λαοί του κόσμου, χαιρετοuν σίiς τούς γενναίους 

καί άνταξίους συνεχιστάς τών έλληνικών παραδόσεων. 

))Καί τώρα, έπιτρέψατέ μοι νά δμιλήσω, έν συντομίq δι' 

!\να σκοπόν, προσφιλή είς τήν καρδίαν μου, προσφιλή, 

έλπίζω είς τάς καρδίας δλων έκείνων, οί δποίοι πιστεύουν 

είς τήν άδελφοσύνην, τήν άξιοπρέπειαν, τήν εκ του Θεοu 

γένεσιν καί τήν μοίρα ν τοu άνθρώπου ώς τέκνου του Θεοu, 

δημιουργημένου κατ ' είκόνα καί δμοίωσίν Του. Ό σκο

πός είναι: είρήνη - φιλία - ελευθερία. 

)) 'Ο έλληνικός καί δ άμερικανικός λαός έμπνέονται 
άπό κοινήν καί βαθείαν άφοσίωσιν είς τήν είρήνην. 'Επί

σης, εχομεν τήν αuτήν πίστιν, οτι πρέπει νά διατηρήσωμεν 

τάς συνθήκας, ύπό τάς δποίας δ σκοπός τής είρήνης δύνα

ται νά έπιδιωχθή άποτελεσματικώς. 

))Πρέπει νά εl:μεθα ίσχυροί, στρατιωτικώς, οίκονομι

κώς, πνευματικώς. Διά τής άναπτύξεως καί τής διατηρή

σεως τοιαύτης ίσχύος, άλλά καί διά τής άποκηρύξεως, διά 

παντός, τής χρησιμοποιήσεως επιθετικών δυνάμεων θά 

κερδίσωμεν τήν είρήνην εκείνην, τήν δποίαν έπιθυμοuμεν, 

μέ φιλίαν, έν ελευθερίq. 

))'Εννοώ είρήνην έποικοδομητικήν, δυναμικήν, ή δ

ποία συντελεί είς τήν δημιουργίαν παγκοσμίου κλίματος, 

τό δποίον θά άπαλλάξη τούς άνθρώπους καί τά πολιτεύμα

τά των άπό τό d.νυπόφορον βάρος τών εξοπλισμών καί θά 

τούς άπελευθερώση d.πό τόν έφιαλτικόν φόβον παγκοσμίου 

πολέμου καί δλοκληρωτικοu θανάτου. 

)) 'Εννοώ φιλίαν αuθόρμητον καί θερμήν, πηγάζουσαν 
άπό τήν βαθείαν πίστιν, οτι ολοι μας ένδιαφερόμεθα πε

ρισσότερον διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών τής ζωής μας 

καί διά νά παράσχωμεν είς τά παιδιά μας περισσοτέρας 

ευκαιρίας καί φωτεινοτέραν προοπτικήν, άπό του νά κατα

στρέψωμεν άλλήλους . 

)) 'Εννοώ ελευθερίαν, είς τήν δποίαν ύπό τήν κυριαρχίαν 
του νόμου, κάθε άνθρωπος θά εχη τό δικαίωμα καί λελογι-
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σμένην εύκαιρίαν νά ζήση δπως θέλει, νά διαλέξη τόν ίδι

κόν του δρόμον, νά άπεργασθή τήν ίδίαν του μοίραν, οοστε 

τά εθνη νά εlναι άπηλλαγμένα άπό καχυποψίας καί ελλει

ψιν έμπιστοσύνης, ίκανά νά άναπτύξουν τάς πλουτοπαρα

γωγικάς των πηγάς καί διά τό καλόν τών λαών των. 

»Εiς αύτόν τόν σκοπόν τής είρήνης - φιλίας - έλευθε

ρίας, οί 'Έλληνες συμβάλλουν μέ δλην τήν καρδίαν, τόν 

νοί>ν καί τήν ένεργητικότητά των. 'Ομοί> μετά τών ελευθέ

ρων άνθρώπων του κόσμου, δύνανται νά βοηθήσουν τήν 

άνθρωπότητα νά άπολαύση επί τέλους τήν πληρότητα τής 

ζωής, ώς συνέλαβαν ταύτη ν οί σοφοί τής άρχαίας 'Ελλά

δος . 

»'Αξιότιμοι κύριοι βουλευταί, 

»'Επιθυμώ, άκόμη μίαν φοράν νά σaς διαβεβαιώσω πε

ρί τής έξόχου τιμής, τήν δποίαν αισθάνομαι σήμερον, διά 

τήν εύγενή πρόσκλησιν, τήν δποίαν μοί> άπηυθύνατε, νά 

σaς δμιλήσω. Αiσθάνομαι δτι άπευθύνομαι έδώ πρός άν

θρώπους, οί δποίοι άγαποί>ν τήν είρήνην καί τήν ελευθε

ρίαν, δπως εγώ καί οί συμπατριώται μου, καί επιθυμοί>ν νά 

εργασθοί>ν μαζί μας πρός αύτόν τόν σκοπόν. Σaς εύχαρι

στώ». 

Πρός τιμή του προέδρου 'Αιζενχάουερ, ό βασι

λεύς παρέθεσε έπίσημο γευμα, στό όποίο παρακάθη

σαν ό διάδοχος καί τά μέλη τής βασιλικής οίκογε

νείας, ό πρωθυπουργός, ό πρόεδρος τής Βουλής, ό 

άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καθώς καί οί πρώην 

πρωθυπουργοί Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου καί Κ. 

Τσαλδάρης. 'Η προσφώνηση του βασιλέως ήταν ή 

άκόλουθη: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Εν όνόματι τοί> ελληνικοί> λαοί> σaς έκφράζω τήν 

μεγάλην μου χαράν, διότι εlσθε καί πάλιν έν τψ μέσφ 

ήμών. Τήν τελευταίαν φοράν, ήλθατε πρός ήμaς ώς δ νικη

τής άρχηγός δλων των ήνωμένων ενόπλων δυνάμεων, αί 

δποίαι εlχον άντιμετωπίσει τούς επιδρομείς. 

»Σήμερον ύποδεχόμεθα τόν ήγέτην, δ δποίος εκφράζει 

τάς ελπίδας καί τάς προσδοκίας τής άνθρωπότητος διά τήν 

είρήνην. 

»Παρηκολουθήσαμεν δλοι μέ μεγάλον ένθουσιασμόν 

τό ταξίδιόν μας . Αί αύθόρμητοι επευφημίαι τόσων εκατομ

μυρίων άνθρώπων άποτελοί>ν τήν άπόδειξιν δτι κατανοοί>

μεν δλοι καί ύποστηρίζομεν πλήρως καί εξ δλης τής καρ

δίας τήν προσπάθειάν σας νά πείσετε τόν κόσμον όλόκλη

ρον δτι ή είρήνη εlναι δ πόθος μας. Γνωρίζω δτι ή ελπίς 

καί ή εμπιστοσύνη τόσων εκατομμυρίων άνθρώπων πρός 

σaς καί τήν άποστολήν σας εχει ρίψει έπί των οομων σας 

εύθύνην βαρυτάτην. 'Αλλά γνωρίζω επίσης δτι ή εύθύνη 
αϋτη εχει πέσει επί των ώμων μεγάλου άνδρός. 

»Μελετών τήν άποστολήν σας, διερωτώμαι πώς ήμείς, 

τά όλιγώτερον ισχυρά εθνη , δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν κα

τά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον τό εργον σας. Πρώτον, 

δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν διακανονίζοντες τάς τυχόν 

ύπαρχούσας μεταξύ τών Κρατών τοί> ελευθέρου κόσμου 

διαφοράς. Εrμαι ύπερήφανος ση με ιών δτι ή 'Ελλάς εδωσε 

τό παράδειγμα καταλήξασα είς συμφωνίαν επί τοί> κυπρια

κοί> προβλήματος, του όποίου ή λύσις εφαίνετο άδύνατος. 

»Δεύτερον, διά νά άχθη ή άποστολή σας είς αϊσιον πέ-
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'Υποδοχή τού 'Αμερικανού προέδρου στήv 'Αθήνα. 
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ρας, όφείλομεν ήμείς αύτό: νά προστατεύσωμεν καί ένι

σχύσωμεν τά ήθικά καί έθνικά ίδεώδη, έφ' ών έδράζεται δ 

δημοκρατικός τρόπος τής ζωής μας. 

»'Εάν τήν προσπάθειά ν σας δπως έξασφαλίσητε τήν 

είρήνην έπί τοϋ διεθνοϋς πεδίου, χρησιμοποιήσωμεν ώς 

πρόφασιν διά νά χαλαρώσωμεν προοδευτικώς τήν έπαγρύ

πνησίν μας εναντι των άνατρεπτικών έντός τοϋ οίκου μας 

δυνάμεων καί παραδώσωμεν οϋτω είς αύτάς δ,τι μάς ε{ναι 

ίερόν, τότε θά εχωμεν γίνει ενοχοι ματαιώσεως τοϋ σκοποϋ 

μας. 

»Τρίτον, πιστεύω δτι αί πράξεις μας δέον νά έμπνέωνται 

άπό ύψηλότερον νόημα κοινωνικής δικαιοσύνης, βασιζό

μενον επί τοϋ χριστιανικοϋ τρόπου ζωής, αύξανομένης οϋ

τω τής έμπιστοσύνης ήμών είς τόν έαυτόν μας. 

»Τάς τρείς ταύτας βασικάς άρχάς όφείλομεν aπαντες 

αύστηρώς νά έφαρμόσωμεν, δ καθείς έντός τής χώρας του, 

οϋτως rοστε τό βάθος τής ίστορικής σκηνής, επί τής δποίας 

θά δράσητε, νά ε{ναι ίσχυρόν, ύγιές καί διαυγές. 

»Δέν δυνάμεθα, έπομένως, νά άποφύγωμεν, κύριε πρόε

δρε, νά είμεθα μέχρις ένός σημείου ύπεύθυνοι διά τήν έπι

τυχίαν ή μή τής άποστολής σας. Μή αίσθάνεσθε, λοιπόν, 

τόν έαυτόν σας μόνον. 'Εδώ είς τήν 'Ελλάδα σaς κατενοή

σαμεν καί είμεθα είς τό πλευρόν σας. 

»'Ακράδαντος ε{ ναι ή πίστις μου, δτι, δταν αί προσπά

θεια ι πραγματοποιήσεως τοϋ άγαθοϋ ε{ναι δλόψυχοι, τότε 

ερχεται ή Θεία Πρόνοια καί άγει αύτάς είς αίσιον πέρας. 

'Εάν, ενισχυόμενος άπό τόσα εκατομμύρια άνθρώπων, 

εξασφαλίσητε τήν είρήνην είς τήν έποχήν μας, θά κληθή ή 

άνθρωπότης νά άναπροσαρμόση δλόκληρον τήν σκέψιν 
της. 

»Πολύ μεγαλυτέρα σημασία πρέπει νά δοθή είς τάς 

ήθικάς άξίας, οϋτως rοστε τό άνθρώπινον πνεϋμα, ύπερβαί

νον τά ύλικά αύτοϋ έπιτεύγματα, νά ύπηρετήση δι' αύτών 

τό άγαθόν έν τφ προσώπφ τοϋ πλησίον. Πιστεύω δτι ή 

άνθρωπότης άντιμετωπίζει τήν μεγίστην δοκιμασίαν της. 

'Ημείς, οί ήγέται τών λαών μας, καλούμεθα νά εκτελέσω

μεν μέγα καθήκον, καλούμεθα νά άνυψώσωμεν τήν συνεί

δησιν τών έθνών μας διά νά άντιμετωπίσουν ταϋτα έπιτυ

χώς τήν δοκιμασίαν. 

»»Ας καταστώμεν aπαντες άξιοι τοϋ προορισμοϋ μας, δ 

δποίος, ύψών τόν ι'iνθρωπον ύπεράνω τοϋ ζώου, καλεί τοϋ

τον νά τείνη πρός τόν Θεόν. 

))Κατά τό έρχόμενον ετος, άς νικήση τό πνεϋμα τόν 

νεκρόν ύλισμόν. Διά πράξεων άνθρωπίνης γενναιοφροσύ

νης μεταξύ άτόμων; εθνών καί δμάδων έθνών, άς θεραπεύ
σωμεν τήν άνθρωπότητα άπό τάς πληγάς τοϋ παρελθοντος 

καί άπό τούς φόβους τοϋ μέλλοντος. 

»Κύριε πρόεδρε, έγείρω τό κύπελλον είς ύγείαν ύμών, 

εύχόμενος τήν επιτυχίαν τής άποστολής σας. »Ας εύλογη δ 

Θεός τάς πράξεις σας, ώς Εχει ήδη έμπνεύσει τάς σκέψεις 
σαρ). 

Στή σύντομη άντιφώνησή του, ό πρόεδρος 'Αι

ζεν-χάουερ άναφέρθηκε στή φιλία καί τήν προσήλω

ση τών δύο λαών στήν ύπόθεση τής έλευθερίας καί 

τής εiρήνης, καθώς καί στήν κοινή άποστολή τους 

στά πλαίσια τής ' Ατλαντικής Συμμα-χίας. 
Στή διάρκεια τής παραμονής του στήν 'Αθήνα, ό 

πρόεδρος 'Αιζεν-χάουερ άνακηρύ-χθηκε έπίτιμος έ-

ταίρος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί τοϋ άπονεμή

θηκε τό Δίπλωμα καί τό Μέγα Διάσημο τής 'Ακαδη

μίας. 'Επίσης, άνακηρύ-χθηκε έπίτιμος δημότης τής 

Θεσσαλονίκης, τών 'Ιωαννίνων καί τής Λάρισας. 

Στίς 15 Δεκεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής καί ό 
'Αμερικανός πρόεδρος εΙ-χαν μακρά συνομιλία, δπου 

έξετάστηκαν, -χωρίς συγκεκριμένη ήμερησία διάτα

ξη, προβλήματά πού ένδιέφεραν τήν ·Ελλάδα καί 

άνταλλά-χθηκαν άπόψεις μεταξύ τών δύο μερών. Πα

ρέστησαν, άπό τής άμερικανικής πλευράς, ό πρέ

σβης 'Έλλις Μπρίγκς, ό ύφυπουργός τών 'Εξωτερι

κών, Ρ. Μέρφυ, ένώ άπό τήν έλληνική, ό άντιπρόε

δρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, δ &να

πληρωτής ύπουργός 'Εξωτερικών, Κ. Τσάτσος, καί 

δ σύμβουλος πρεσβείας Δ. Μπίτσιος. Τό πρακτικό 

τής συνομιλίας περιλαμβάνει τά έξής: 

«'Αρχομένης τής συζητήσεως δ πρόεδρος 'Αιζενχάου

ερ εlπεν: "Δέν εχομεν ήμερησίαν διάταξιν, δέν εχομεν εί

δικά προβλήματα νά άντιμετωπίσωμεν. Προτιθέμεθα νά 

συζητήσωμεν θέματα τά όποία ίδιαιτέρως σaς ενδιαφέρουν 

καί νά άνταλλάξωμεν μεθ' ύμών άπόψεις". 

))Κ. Καραμανλής: Σίiς εύχαριστώ διά τήν τιμήν πού μίiς 

έκάματε διά τής έπισκέψεώς σας καί τήν εύκαιρίαν, ή ν μίiς 

παρέσχητε δπως άνταλλάξωμεν άπόψεις. Είναι Ιστορική 

στιγμή αύτή καθ' ή ν συναντώμεθα, λόγω τής πρωτοβου

λίας ήν άναλαμβάνετε ύπέρ τής εiρήνης, άλλά καί διότι 

ήμείς έδώ είμεθα κάπως άνήσυχοι διά τό μέλλον. Ή έπί

σκεψίς σας συνεπώς άποτελεί όχι μόνον τιμήν άλλά καί 

ένθάρρυνσιν. Τό έθνος μας είναι ύπέρ τής εiρήνης καί χαι

ρετίζει τήν πρωτοβουλίαν σας έκ βάθους καρδίας. 

))Οί Ρώσοι είχον έπιτύχει κατά τά τελευταία έτη νά πά

ρουν εiς χείρας των τήν σημαίαν τής έλευθερίας καί τών 

λοιπών iδανικών τής παρατάξεώς μας. Σίiς συγχαίρω, διότι 
ήδη τούς άποσπίiτε τήν πρωτοβουλίαν αύτήν καί οϋτω θά 

άνατρέψητε τήν ψευδή έντύπωσιν ήν προσεπάθουν νά δη

μιουργήσουν καί θά ένθαρρύνητε τούς έλευθέρους λαούς. 

'Οφείλω νά είπω δτι δέν κατανοούμεν έπακριβώς τό άλη

θές περιεχόμενον τής ύφέσεως, διότι έκαστος άποδίδει εiς 

αύτήν τήν έννοιαν, ήτις περισσότερον συνάδει πρός τά 

συμφέροντά του. Ούδέν έθνος, ούδείς άνθρωπος δύναται νά 

μή σίiς συγχαρή. Άλλά καί ούδείς είναι διατεθειμένος νά 

έγκαταλείψη τήν έλευθερίαν του. Πρέπει συνεπώς αί δύο 

έννοια ι, ύφέσεως δηλαδή καί έλευθερίας, νά συνδυασθούν. 

'Υμείς εlσθε βεβαίως καλής πίστεως, άλλά δέν γνωρίζω ιiν 

καί οι' Ρώσοι εlναι καλής πίστεως. Πρέπει συνεπώς νά άνα

ζητηθούν αί άναγκαίοι έγγυήσεις. 'Υπάρχουν ώρισμέναι 

έγγυήσεις άλλά είναι πρακτικώς άνέφικτοι. Θά ήδυνάμεθα 

π.χ. νά ζητήσωμεν δπως οί Ρώσοι άποκαταστήσουν τήν 

δημοκρατίαν. Πράγματι, έάν ή Ρωσία έπωφεληθή τής ύφέ

σεως διά νά διεισδύση εlς τάς έλευθέρας χώρας, θά ήδύνα

το νά έπιτύχη τούς σκοπούς της χωρίς πόλεμον, ένώ ήμείς 

δέν θά ήδυνάμεθα νά πράξωμεν τό αύτό διά τάς χώρας των, 

διατί διέπονται άπό όλοκληρωτικόν καθεστώς. Τούτο ση

μαίνει δτι ή ύφεσις καί ό άφοπλισμός δέν δύνανται νά πρα

γματοποιηθούν ύπό ίσους δρους. Διά τούτο φρονώ δτι έπι

βάλλεται δ πως έπιδιώξωμεν μέν τήν εiρήνην, άλλά συγχρό-
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νως διατηρήσωμεν τήν lσχύν μας καί τήν συνοχή ν μας καί 

ζητήσωμεν άπό τήν Ρωσία ν δπως θέση τέρμα εlς τάς διεισ

δυτικάς προσπαθείας της. Τό πρώτον βήμα πρός τήν κατεύ

θυνσιν αύτήν θά πρέπει νά είναι τό νά βοηθήσωμεν τούς 

συμμάχους μας νά διατηρήσουν τήν συνοχήν καί νά έπι

δείξουν πειθαρχίαν, τότε τό έργον σας θά εlναι εύκολώτε

ρον. 

»Ή Έλλάς έχει μίαν εlδικήν γεωγραφικήν θέσιν. Θέ

λομεν τήν εlρήνην άλλά συγχρόνως σκεπτόμεθα τήν άσφά

λειαν καί τήν έλευθερίαν μας. Τό τελευταίον έτος έσημει

ώθη έντασις εlς τήν περιοχήν μας, ή δέ ·Ελλάς κατέστη 

στόχος τών 'Ανατολικών. 'Εν τούτοις προσπαθούμε ν νά 

έχωμεν άγαθάς σχέσεις μέ δλους. Μόνον μέ τήν Βουλγα

ρίαν καί τήν Άλβανίαν είμεθα έπιφυλακτικοί. Εlδικώς ή 

δευτέρα α) μiiς όφείλει εlσέτι τάς έκ 50 έκατομμυρίων δολ
λαρίων πολεμικάς άποζημιώσεις, β) ύπάρχουν εlς τό έδα

φός της 20.000 πρώην άντάρται, τούς όποίους ή Βουλγαρία 
έκπαιδεύει ώς πράκτορας καί συχνά άποστέλλει τοιούτους 

εlς τήν χώραν μας, καί γ) ή Βουλγαρία διατηρεί στρατόν 

260.000 άνδρών, ένώ αί συνθήκαι τής εlρήνης δέν τής έπι
τρέπουν περισσοτέρους τών 50.000 άνδρών. 

»Τελευταίως μiiς έπιτίθεται προσωπικώς καί ό φίλος 

σας κ. Χρουστσώφ. Πρό όλίγων μηνών, δταν έπεσκέφθη 

τήν 'Αλβανίαν, κατήλθε μέχρι τών συνόρων μας εlς τήν 

Κορυτσάν διά νά έκστομήση άπειλάς έναντίον τής χώρας 

μας. 'Απήντησα κατά τρόπον ψύχραιμο ν καί συγκρατημέ

νον. 'Εν συνεχείg, δ ταν έδικάσθη καί κατεδικάσθη ύπό 

τών έλληνικών δικαστηρίων ό κατάσκοπος Γλέζος, οί Ρώ

σοι έξέδωσαν γραμματόσημον μέ τόν ύπότιτλον "·Ο fίρως 

τής έλευθερίας", ήναγκάσθημεν νά έκδώσωμεν άντίστοι

χον γραμματόσημον εlκονίζον τόν Νάγκυ. "Ολως προσφά

τως άπό τήν Βουδαπέστην ό Χρουστσώφ έξέφρασε λύπην 

, διότι άπέτυχε τό έν 'Ελλάδι κομμουνιστικόν κίνημα καί 
είπε λόγους ένθαρρύνοντας τούς κομμουνιστάς εlς νέαν 

άνταρσίαν. 

»Ή Έλλάς άνήκει lδεολογικώς εlς τήν Δύσιν, γεω

γραφικώς δμως καί φυλετικώς εlναι άπομεμονωμένη. 

Πλαισιωμένη άΠό Σλάβους ύφίσταται άπό αlώνων μίαν 
πίεσιν, ή όποία τόν τελεr,.ιταίον καιρόν συνδυασθείσα καί 

μέ τόν κομμουνισμόν δ δποίος τούς ένώνει έτι μiiλλον, 

έγένετο περισσότερον έντονος καί έπικίνδυνος. v Αλλοτε 

διά μέσου άπειλών, άλλοτε διά προπαγανδιστικών προ

σφορών προσπαθούν νά κάμψουν τό ήθικόν του λαοv μας 

καί νά έπιβάλουν τόν κομμουνισμόν. Διά τούς λόγους αύ

τούς έν όνόματι του έθνους μας έπικαλοvμαι τό ένδιαφέρον 

καί τήν συμπαράστασίν σας, διότι έκτός τής πιέσεως τήν 

όποίαν άνέφερα, ύπάρχουν καί έσωτερικά θέματα οΙκονο

μικά καί κοινωνικά, ι.ίτινα μiiς δημιουργούν ζητήματα. Καί 

ναί μέν αι' ·Ηνωμένα ι Πολιτείαι παρέχουν γενναία ν βοή

θειαν εlς τήν ·Ελλάδα, άλλ' ή βοήθεια αί5τη ήναλώθη κατά 

μέγα μέρος διά τήν συνέχισιν τοv άνταρτοπολέμου καί ύπέρ 

τών προσφύγων καί θυμάτων αύτοv. Τό έλληνικόν έθνος 

δύναται νά είναι βέβαιον διά τό μέλλον του, μόνον έάν ή 

'Αμερική έπιδεικνύη ύπέρ αύτοv άδιαπτώτως τό ένδιαφέ

ρον της. 

>{Χαιρετίζομεν έξ δλης καρδίας τήν άναληφθείσαν ύφ' 

ήμών προσπάθειαν, έάν δέ έπιτύχητε θά είσθε ή σπουδαιο

τέρα φυσιογνωμία τής lστορίας. Άλλά τό έργον σας είναι 

δυσχερές. Δέν δύναμαι νά σiiς δώσω συμβουλάς διά τήν 

παγκόσμιον πολιτικήν σας. "Οσον άφορii δμως τά lδικά 

μας προβλήματα, λέγω "μή λησμονήτε τήν 'Ελλάδα κατά 

τάς διευθετήσεις, αϊτινες ένδεχομένως θά λάβουν χώραν". 

»Οί 'Ανατολικοί μiiς έκαμαν διαφόρους προτάσεις διά 

μίαν βαλκανικήν διάσκεψιν. Ήμείς δμως τούς άπεκρού

σαμεν, διότι θεωροvμεν άδιαίρετον τό θέμα τής εlρήνης 

καί τής άσφαλείας του έλευθέρου κόσμου, πιστεύομεν δτι 

αί περιφερειακαί διευθετήσεις θά άπέβαινον εlς βάρος αύ

τοv. Θεωροvμεν έπί πλέον δτι τά διάφορα προβλήματα δέ

ον νά άντιμετωπισθοvν συνολικώς (in a global way). 
»Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ: 'Η άπάντησίς μου, κύριε 

πρωθυπουργέ, θά περιορισθή άναγκαστικώς εiς γενικάς 

γραμμάς. Αί ΗΠΑ, δπως καί ή χώρα σας, είναι δημοκρα

τία, συνεπώς αί προτάσεις μου καί αί iδέαι μου δέν έγκρί

νονται πάντοτε ύπό τοu Κογκρέσσου. Γνωρίζετε π. χ. δτι τό 

ζητηθέν ύπ' έμοu συνολικόν ποσόν βοηθείας πρός ξένα 

Κράτη περιωρίσθη. ·Η βοήθεια διά τήν Κορέαν καί τήν 

Φορμόζαν παρέχεται άνευ περιορισμών, διά τά άλλα δμως 

Κράτη καθορίζεται καί περιορίζεται έκ τών προτέρων. 

»Κ. Καραμανλής: 'Επιθυμώ νά διευκρινήσω δτι τό έν

διαφέρον καί ή προστασία τήν δποίαν έζήτησα προηγουμέ

νως δέν άφεώρων τήν οlκονομικήν βοήθειαν άλλά τήν ήθι

κήν καί πολιτικήν. Τοvτο δέν σημαίνει δτι ή Έλλάς δέν 

έχει άνάγκην οΙκονομικής βοηθείας, άλλά θέλω νά ύπο

γραμμίσω τήν σημασίαν τήν όποίαν άποδίδομεν εlς τήν 

ήθικήν συμπαράστασίν σας. 

»Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ: Θά είμαι άκόμη εiς τήν άρ

χήν 14 περίπου μήνας. Δέν γνωρίζω ποίος θά μέ διαδεχθή. 
'Ελπίζω δ άντιπρόεδρός μου. 'Οποιοσδήποτε δμως καί άν 

είναι δ διάδοχός μου, εστω καί άπό τήν άλλην πολιτικήν 

παράταξιν, είμαι βέβαιος δτι θά άκολουθήση τήν ίδίαν μέ 

έμέ γραμμήν, δσον άφορά τάς συμμαχίας μας ... 'Εκείνο 
δπερ μέ φοβίζει, είναι ή συνοχή τής συμμαχίας μας. VΕχω 

iδιαιτέρως ύπ' δψιν ενα πρόσωπον. 'Ανησυχώ διά τήν στά

σι ν τοu στρατηγοu Ντέ Γκώλ. ΕΙ ναι μυωπικός, έπί πλέον δέ 

αότοu φρονεί δτι ορθόν είναι μόνον έκείνο τό δποίον λέγει 

αότός. 

»Εiς τό παρελθόν, δ Στάλιν καί δ Χρουστσώφ έχρησι

μοποίουν ώς μέθοδον τήν βίαν. Φρονώ δτι ή μέθοδος αϋτη 

:τούς έστοίχιζε πολύ. Τό κόστος ήτο μέγα, δι' δ καί επιζη

τοuν τήν ϋφεσιν, ωστε νά χρησιμοποιήσουν διά τήν άνά

πτυξίν των τά ποσά αότά. Τούς βασικούς δμως σκοπούς 

των δέν τούς εγκαταλείπουν. Συμφωνώ δτι οί Ρώσοι θέλουν 

πράγματι νά κυριαρχήσουντών άλλων Κρατών καί δή κατά 

πρώτον λόγον τών γειτονικών πρός αότά Κρατών. Εiς τοuτο 

όφείλομεν νά άντιταχθώμεν. Πιστεύω δτι άν διατηρηθή ή 

συνοχή μας, οί Ρώσοι δέν θά άποφασίσουν δλοκληρωτικόν 

πόλεμον. Βεβαίως θά χρησιμοποιήσουν δλα τά γνωστά σας 

μέσα, θά άποστείλουν πράκτορας καί θά κινητοποιήσουν 

τά εν τi] χώρc;ι συμπαθοuντα πολιτικά στελέχη. 'Εκείνο 

δμως τό δποίον πρέπει νά φοβήσθε περισσότερον παντός 

liλλου, είναι ή οiκονομική των διείσδυσις. Πρέπει συνεπώς 

δλοι ήμείς συνεχώς νά προπαγανδίζωμεν τήν ίδέαν δτι επι

βάλλεται νά τελώμεν εν έπιφυλακi]. 

»Εiς τάς · Ηνωμένας Πολιτείας ύπάρχουν ώρισμένα 
ώργανωμένα συμφέροντα, τά όποία άσκοuν πίεσιν επί εσω

τερικών ζητημάτων . 'Οφείλω δμως νά είπω δτι άπό καμ

μίαν πλευρά ν δέν άσκείται πίεσις δταν πρόκειται περί έξω

τερικής βοηθείας . Λόγω ύφισταμένων δυσχερειών επήλθεν 
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δ περιορισμός κατά 700 εκατομμύρια του κονδυλίου βοη
θείας. 

»Κ. Καραμανλής: Περιωρίσθη καί ή πρός τήν ·Ελλάδα 

βοήθεια έφέτος. 'Επειδή δμως άντιμετωπίζομεν εΙδικώς 

έφέτος οΙκονομική ν ί5φεσιν, έπιθυμώ νά έπισείρω τήν προ

σοχή ν σας έπ' αύτοίί. 

»Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ: · Επλησίασα τήν Γαλλίαν, 
τήν · Αγγλίαν -καί τήν Γερμανίαν, τάς εόπόρους δηλαδή 

εόρωπαϊκάς χώρας, διά νά τάς πείσω έπί τής άνάγκης δπως 

άναλάβουν καί αόταί μέρος των βαρων ... 
»Κ. Καραμανλής: Γvωρίζω τάς aντιδράσεις των, τάς 

aντιμετωπίζομεν καί ήμείς είς τό θέμα τfjς εΙσδοχής μας εΙς 

τήν Κοινήν Άγοράν. Δυστυχώς αί χώραι αύταί διέπονται 

είσέτι aπό τό προπολεμικόν πνείίμα καί δέν έχουν προσαρ

μοσθfί εΙς τήν μεταπολεμικήν νοοτροπίαν. 

))Πρόεδρος' Αιζενχάουερ: Δι' αότό άκριβως μεταβαίνω 

είς Παρισίους, ϊνα τούς τά είπω κατά πρόσωπον. ' Ο Ντέ 

Γκώλ άπαντα: "Είμεθα σύμφωνοι νά βοηθήσωμεν, άλλά 

εχομεν τά Κράτη τής Γαλλικής Κοινότητος, ίiτινα δι' 

ήμας εχουν προτεραιότητα" . Ή νοοτροπία αότή δέν θά 

βοηθήση τήν Γαλλίαν δπως προστατευθή ούτε άπό τόν 

κομμουνισμόν ούτε άπό τόν μιλιταρισμόν. 'Ο Μάκ Μίλ

λαν, δστις εχει περισσοτέραν κατανόησιν του προβλήμα

τος, άπαντα έν τούτοις: " ' Ημείς εχομεν τά Κράτη τής Κοι

νοπολιτείας". 'Απομένομεν συνεπως οί Γερμανοί καί 

ήμείς. Τό εργον μας είναι ζήτημα συνεργασίας, διότι liν 

δέν βοηθήσωμεν δλοι, ή 'Αφρική καί ή Νότιος 'Αμερική 

θά άπωλεσθουν δι' ή μας. 

)) ' Εάν είς τό Παρίσι, δ Μάκ Μίλλαν, δ Ντέ Γκώλ καί δ 

' Αντενάουερ δέν άντιληφθουν ποίαν σημασίαν εχει διά 

τήν ίδίαy των άσφάλειαν ή άσφάλεια χωρων αί δποίαι εύ

ρίσκονται είς τήν περιφέρειαν του παραπετάσματος, ώς ή 

'Ελλάς καί ή Τουρκία, "θά τούς τά πω άπό τήν καλή" 

(tongue lasing). 
)) 'Αντιλαμβάνομαι τά προβλήματά σας, καί θά σας πα

ράσχω τήν ήθικήν συμπαράστασιν τήν όποίαν ζητείτε. Πέ

ραν δμως τούτου, θά πράξωμεν τό καθήκον μας καί έπί του 

οίκονομικου πεδίου. 

))Αί εόρωπαϊκαί δυνάμεις δέν δύνανται νά παραγνωρί

ζουν τήν σημασίαν της περιοχής είς τήν όποίαν κείται ή 

χώρα σας. ' Η Μεγάλη Βρετανία . έγνώριζε τήν σημασίαν 

αότήν εiς τό παρελθόν, διότι καί ε{χεν έξασφαλίσει τό Γι

βραλτάρ, τήν Μάλταν, τήν Ρόδον [sic], τήν Κύπρον, καί 

είχε διεισδύσει είς τήν 'Ιορδανίαν καί τό 'Ιράκ. Καί ένω 

liλλοτε διετήρουν μεγάλους στρατούς, τώρα -πλήν τής 

Γαλλίας ή όποία εχει στρατόν διά τήν ' Αλγερίαν~ οί άλ

λου οόδέν τό άξιόλογον πράττουν. Όφείλομεν νά άφυπνί

σωμεν τά Κράτη τής Δυτικής Εόρώπης διά νά άντιληφθουν 

τό καθήκον των καί νά έκδηλώσουν τάς ίκανότητάς των. 

)>'Ακόμη καί τά μικρά Κράτη πρέπει νά κάνουν τό καθή

κον των είς τόν τομέα αότόν, νά κάνουν καί όλίγας άκόμη 

θυσίας διά νά κρατήται εντονον τό δημόσιον αίσθημα. 

' Ημείς θά πράξωμεν τά ύπόλοιπα. Μέ παροτρύνσεις, μέ 

τήν λογικήν, μέ τήν κατάλληλον παρουσίασιν των πραγμά

των, πρέπε ι νά άγωνισθωμεν διά νά διαισθανθή ή Δύσις τό 

χρέος της. 

»Κ . Καραμανλής: Ώς είπατε προηγουμένως, είναι 

aπαραίτητον νά έπικρατήση πειθαρχία εΙς τό δυτικόν 

στρατόπεδον, διότι οί Ρώσοι έχουν τήν εvκαιρίαν νά άπο-

φασίζουν μόνοι, ένώ εΙς τή Ιδική ν μας παράταξιν έκαστος 

aποβλέπει είς τά συμφέροντά του. 

»Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ: 'Αναφερθείς δι ' όλίγων είς 

τό 'Αφγανιστάν κατέδειξεν δτι άντελήφθη πλήρως τήν 

έκεί εκταtην τής σοβιετικής διεισδύσεως. 'Όσον άφορα 

τήν 'Ινδίαν, ύπεγράμμισεν δτι διά νά καταστή δυνατόν νά 

ιcρατηθή αϋτη στρατιωτικως οόδετέρα, -διότι ήθικως δέν 

πρέπει νά είναι οόδετέρα καί έπί του σημείου τούτου έξέ

φρασεν iκανοποίησιν διά τάς συνομιλίας του μέ τόν κ . 

Νεχροϋ- άπαιτουνται, δπως είπεν, τεράστια χρηματικά 

ποσά. 

»Κ. Καραμανλής: Παρετήρησεν δτι ύπάρχει διάφορος 

μορφή του προβλήματος διά τά γειτνιάζοντα μέ τό κομ

μουνιστικόν συγκρότημα Κράτη καί διά τά λοιπά. 

»Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ: 'Ηρώτησεν έάν είναι νόμι" 

μον έν ' Ελλάδι τό κομμουνιστικόν κόμμα. 

»Κ. Καραμανλής: 'Απήντησεν δτι δχι άλλ' δτι οί κομ

μουνισταί έμφανίζονται ύπό liλλην σκέπην, καί δή τής 

ΕΔΑ. Τό ποσοστόν των κομμουνιστων, είπεν, άνέρχεται 

είς 12-I 5%, λόγω δμως τής πικρίας τήν όποία ν έδημιούρ
γησεν είς τήν 'Ελλάδα τό κυπριακόν ζήτημα καί τής συνο

δοιπορίας του, τό ποσοστόν τουτο ένεφανίσθη διωγκωμέ

νον κατά τάς τελευταίας βουλευτικάς έκλογάς. Πράγματι, 

καθ' όλην τήν διάρκειαν τοίί κυπριακοίί άγώνος, ένώ οί 

σύμμαχοι ήμών έλεγαν: " ν Ε χετε δίκαιον, aλλά δέν δυνάμε

θα νά σiiς ύποστηρίξωμεν", τό σοβιετικόν μπλόκ έξεδηλοίί

το πάντοτε ύπέρ τοίί κυπριακοίί aγώνος. Τό αύτό συμβαίνει 

καί σήμερον μέ τό θέμα τfjς Κοινής Άγορiiς. Ένώ οί 

Δυτικοί μiiς κάνουν δυσκολίας, οί Ρώσοι έρχονται καί μiiς 

προτείνουν νά άγοράσουν τό σύνολον τfjς παραγωγής μας 

προσφερόμενοι νά κτίσουν έναντι αύτοίί, έργοστάσια έν 

'Ελλάδι. ·Αντιλαμβάνεσθε ποίος ό aντίκτυπος εlς τήν 

κοινήν γνώμην. Έάν ή Έλλάς καί ή Τουρκία άφεθοίίν 

έκτός τών ευρωπαϊκών οΙκονομικών συνδυασμών, εlναι ώς 

έάν αί εύρωπαϊκαί δυνάμεις μiiς έστελλον εΙς τήν Μόσχαν 

διά νά λύσωμεν τά εΙδικά μας προβλήματα. 

>> ' Εν συνεχείι;ι δ Κ. Καραμανλής ήρώτησεν liν άληθεύη 

ή πληροφορία δτι αί ΗΠΑ προτίθενται νά άποσύρουν έκ 

τής Μεσογείου τόν 'Έκτον Στόλον. Τουτο, είπεν, έάν άλη

θεύη , θά είχεν έξαιρετικως δυσάρεστον άπήχησιν. 

»Πρόεδρος ' Αιζενχάουερ: Δέν λαμβάνομεν ποτέ άποτό

μως καί άμελετήτους άποφάσεις. Είπον έν τούτοις είς τούς 

ίδικούς μου νά μελετουν συνεχως τάς έξελίξεις έίς τά πο

λεμικά δπλα καί νά άναθεωρουν καθ · εκαστον χρόνον τό 

άμυντικόν μας σύστημα. Μέ τήν έξέλιξιν των άτομικων 
δπλων, τά άεροπλανοφόρα π.χ., ίiτινα ήσαν είς τό παρελ

θόν ισχυρότατα δπλα, εχουν σήμερον περιωρισμένην 

άξίαν. Είναι συνεπως καθήκον μας νά έξετάσωμεν άν τά 
χρήματα τά όποία δαπανωμεν π. χ. ύπέρ του 'Έκτου Στόλου 

χρησίμως δαπανωνται η άν θά ήτο προτιμώτερον νά τά 

διαθέσωμεν διά τήν βοήθεια ν Κρατων ώς ή ' Ελλάς, ή 

Τουρκία κ.λ.π. Κατά συνέπειαν, ένω δύναμαι νά σας διαβε

βαιώσω δτι ουδείς λόγος γίνεται δπως άποσυρθή δ 'Έκτος 

Στόλος άπό τής Μεσογείου, οφείλω νά προσθέσω δτι συ

νεχως έξετάζεται κάθε πλευρά των άμυντικων μας ζητημά

των άναλόγως των παρουσιαζομένων έξελίξεων. 

»Κ. Καραμανλής: νΕχω τήν πληροφορίαν δτι έπί τοίί 

θέματος τοίί Βερολίνου ύπάρχουν διαφοραί άπόψεων μετα

ξύ τών συμμάχων. 'Η Ιδική μας άποψις ε[ναι δτι δέν θά ή το 
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όρθόν νά άπομονωθfί τό θέμα αύτό άπό τά άλλα θέματα 

aτινα χωρίζουν τούς δύο κόσμους. Διότι ή μόνη μεμονω

μένη διευθέτησις τofi ζητήματος όχι μόνον δέν θά δημι

ουργήση ϋφεσιν άλλά ψυχολογικώς θά άποβfί είς βάρος 

τofi έλευθέρου κόσμου. 

»Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ: Είναι ό.ληθές δτι ύπάρχει 

διαφορά ό.ποχρώσεων είς τήν ό.ντιμετώπισιν του ζητήμα

τος. Οί 'Αντενάουερ καί Ντέ Γκώλ είναι σκληροί είς τό 

θέμα αύτό. Τούς βεβαίωσα δτι δέν πρόκειται νά κάμω πα

ραχωρήσεις, διότι aντιλαμβάνομαι δτι τό Βερολίνον εχει 

συμβολικήν σημασίαν διά τόν ελεύθερον κόσμον. 

»Είς τό σημείον αύτό καί πρίν ή περατωθή ή συνομιλία 

ό πρωθυπουργός κ. Καραμανλής είπε τ' ό.κόλουθα: 

ιιΔέν έπιθυμώ, κύριε πρόεδρε, νά σίiς βαρύνω αύτή ν τήν 

στιγμήν μέ λεπτομερείας έπί τofi θέματος τfίς οΙκονομικής 

βοηθείας. 'Ο tνταίiθα πρεσβευτής σας ε/ναι πλήρως ένή

μερος τών λεπτομερειών τofi θέματοί; τούτου. Ώς καί προ

ηγουμένως είπον, άντιμετωπίζομεν έφέτος οίκονομικήν 

ϋφεσιν, διό καί σίiς παρακαλώ όπως κάμητε εlδικήν σύ

στασιν πρός τάς ύπηρεσίας αί δποίαι θά άσχοληθοίiν μέ τό 

ζήτημα αύτό. 

» ' Ο Πρόεδρος 'Αιζενχάουερ, στραφείς πρός τόν κ. 

Μέρφυ, τόν παρεκάλεσε νά κρατήση σημείωσιν ζητήσας 

συγχρόνως δπως είδοποιηθή ό κ. Χάγκερτυ νά κάμη σαφή 

νuξιν είς τάς δηλώσεις του πρός τούς δημοσιογράφους δτι 

τό ό.μερικανικόν ενδιαφέρον είναι ζωηρόν διά τά προβλή

ματα τής 'Ελλάδος καί τήν ό.πό πάσης πλευράς ενδυνάμω

σίν της» 149 • 

Σέ άπάντηση ερωτήσεως δημοσιογράφων ό Κ. 

Καραμανλής εκαμε, μετά τή συνάντηση, τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Εlμαι άπολύτως ίκαvοποι η μένος, διότι κατ' αύ

τάς διεπιστώθη ή εvτιμος καί εlλικριvής προσπάθεια 

τήv όποίαv καταβάλλει ό πρόεδρος Άιζεvζχάουερ 

διά τήv εlρήvηv καί τήv εύημερίαv τής άvθρωπότη

τος, καθώς καί τό ζωηρόv έvδιαφέροv, τό όποίοv τρέ

φει διά τήv · Ελλάδαιι. 

'Εξάλλου, μετά τό τέλος τών ελληνοαμερικανι

κών συνομιλιών, εκδόθηκε τό άκόλουθο κοινό άνα

κοινωθέν: 

«'Ε π' εύκαιρί~ τής επισήμου επισκέψεώς του εν 'Ελλά

δι τήν 14ην καί 15ην Δεκεμβρίου, ό πρόεδρος τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών κ. Ντουάιτ 'Αιζενχάουερ είχε συνομιλίας 

μετά του προέδρου τής έλληνικής Κυβερνήσεως, κ. Κων

σταντίνου Καραμανλή. Εις τάς συνομιλίας ταύτας παρέ

στησαν ό 'Αμερικανός πρεσβευτής κ. 'Έλλις Ο. Μπρίγκς 

καί ό ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Ρόμπερτ Μέρφυ, 

ό.πό έλληνικής δέ πλευράς ό ό.ντιπρόεδρος τής Κυβερνή

σεως κ. Παν. Κανελλόπουλος καί ό αναπληρωτής ύπουρ

γός έπί τών 'Εξωτερικών κ. Κωνστ. Τσάτσος . 

)) . ο πρόεδρος εξέφρασε τάς θερμάς εύχαριστίας του διά 
τήν φιλοξενίαν, τήν όποίαν τοu παρέσχον αί Α.Α.Μ.Μ. ό 

βασιλεύς Παuλος καί ή βασίλισσα Φρειδερίκη, ώς καί όλό

κληρος ό έλληνικός λαός. 

»Αί συνομιλίαι εκάλυψαν εύρύν κύκλον γενικών καί 

είδικών θεμάτων κοινοί> ενδιαφέροντος διά τάς δύο χώρας . 

»' Επεβεβαιώθη ή πίστις ό.μφοτέρων τών χωρών είς τάς 
ό.ρχάς τοu Καταστατικοί> Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

καί ή εντονος ύποστήριξις τών σκοπών του 'Οργανισμοί> 

τοu Βορειοατλαντικοί> Συμφώνου, ό όποίος, στηριζόμενος 

είς τήν ό.λληλεγγύην τών μελών του, ό.ποβλέπει είς τήν 

έδραίωσιν τής ό.σφαλείας καί είς τήν είρήνην εν δικαιοσύ

ντι . 'Εν τφ πνεύματι τούτφ συνεζητήθη ή χαλάρωσις τής 

διεθνοuς εντάσεως. 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός εξέφρασε τήν βαθείαν του 

εκτίμησιν διά τήν ό.ναληφθείσαν ύπό τοu προέδρου 'Αι

ζενχάουερ μεγάλην προσπάθειαν ύπέρ τής είρήνης. 'Αμφό

τεροι συνεφώνησαν επί τής ό.νάγκης δπως επιδιωχθή ή 

έδραίωσις τής παγκοσμίου είρήνης κατά τρόπον εγγυώμε

νον τήν ό.νεξαρτησίαν δλων τών εθνών καί τήν ελευθερίαν 

του ατόμου. 

»'Ο πρόεδρος καί ό πρωθυπουργός επεμνήσθησαν τών 

ίστορικών περιπτώσεων καθ' aς τά δύο εθνη εστάθησαν τό 

εν παρά τό πλευρόν του άλλου είς σκληρούς ό.γώνας καί εν 

τφ πνεύματι τούτφ <iνεγνωρίσθη ή σημασία τής 'Ελλάδος 

είς τήν κοινήν ό.μυντικήν προσπάθειαν. 

»'Αντηλλάγησαν aπόψεις <iφορώσαι είς περιοχάς τοu 

κόσμου, αϊτινες ίδιαιτέρως ενδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα. 

'Ελήφθη μετά προσοχής ύπ' όψιν ή ίδιάζουσα θέσις αύτής 

είς τά Βαλκάνια καί εξητάσθη ή γενική κατάστασις είς τήν 

περιοχήν αύτήν, ώς καί είς τήν <iνατολικήν Μεσόγειον, 

συνεφωνήθη δέ δτι αί δύο Κυβερνήσεις θά εδει νά ό.νταλ

λάσσουν aπόψεις επί των θεμάτων κοινοί) ενδιαφέροντος, 

τών ό.φορώντων τάς περιοχάς ταύτας. Μέ ίδιαιτέpαν, εξ 
άλλου, ίκανοποίησιν εχαιρετίσθη ή επικειμένη ϊδρυσις 

τής ανεξαρτήτου κυπριακής Πολιτείας . 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός εξέφρασε τήν εύγνωμοσύ-

. νην του έλληνικοu λαοu διά τό σταθερόν ενδιαφέρον καί 
τήν βοήθειαν, τήν όποίαν παρέχει είς τήν 'Ελλάδα ό αμε

ρικανικός λαός. 'Εξέθεσεν επίσης είς τόν πρόεδρον τά 
προβλήματα, τά όποία αντιμετωπίζει ή χώρα εν τij προ

σπαθεί~ της δπως ανυψώση τό βιοτικόν επίπεδον του έλ

ληνικοu λαοu καί <iνταποκριθή πρός τάς ύποχρεώσεις καί 

τάς εύθύνας, αϊτινες ό.πορρέουν εκ τής θέσεώς της εντός 

του αμυντικοί) συστήματος του ελευθέρου κόσμου. 

» • Ο πρόεδρος 'Αιζενχάουερ, ό.ναγνωρίζων τάς είδικάς 
οίκονομικάς καί κοινωνικάς συνθήκας, ύφ' ίiς τελεί ή 

• Ελλάς, εξέφpασε τόν θαυμασμόν του διά τήν συντελουμέ
νην έν 'Ελλάδι πρόοδον καί επεβεβαίωσεν εκ νέου τό εν

διαφέρον του αμερικανικοί> λαοu διά τήν ό.σφάλειαν καί 

τήν οίκονομικήν ό.νάπτυξιν ;rής 'Ελλάδος. 

»Γενικώτερον, ό.νεγνωρίσθη δτι είς τήν μέριμναν διά 

τήν παγίωσιν τής παγκοσμίου είρήνης, ούσιώδη παράγον

τα ό.ποτελεί ή ό.νύψωσις τοu βιοτικοί> έπιπέδου τών οίκο-

νομικώς όλιγώτερον ό.νεπτυγμένων λαών. . 
»Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν εντός τής ό.τμοσφαίρας 

τής βαθείας είλικρινείας καί τής θερμής εγκαρδιότητος, ή 

όποία εκ παραδόσεως χαρακτηρίζει τάς σχέσεις των δύο 

χωρών καί ή όποία τόσον εύτυχώς επεβεβαιώθη διά τής 

έπισκέψεως είς τήν 'Ελλάδα τοu προέδρου τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών». 

'Ο 'Αμερικανός πρόεδρος πρίν εγκαταλείψει τό 

έλληνικό εδαφος, άπέστειλε στό βασιλέα μήνυμα: 
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«Παρ' δλον δτι ή έν 'Ελλάδι παραμονή μου ύπηρξεν 

βραχυτάτη διά νά tδω καί πράξω έκείνα ι'iτινα θά έπεθύ

μουν, αϋτη ύπήρξε μία έκ τών πλέον έγκαρδίων καί συγκι

νητικών έπισκέψεων τοί> ταξιδίου μου. ·Από της στιγμής 

της προσγειώσεώς μου μέχρι της άναχωρήσεώς μου, κάθε 

ι:Ορα έσημειοuτο διά μιaς νέας άποδείξεως της έλληνικής 

φιλίας πρός τόν άμερικανικόν λαόν, καί τής έλληνικης 

άποφάσεως δπως παραμείνη iσχυρά είς τήν συμμαχίαν της 

καί είς τόν συνεταιρισμόν της μέ τούς έλευθέρους λαούς . 

Διά τήν ύποδοχήν, φιλοξενίαν καί φιλικήν συμπαράστα

σιν, ών τόσον έγώ δσον καί ή άκολουθία μου έτύχομεν 

παρ' ύμίν, εόχαριστώ τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα, τήν 

Κυβέρνησιν Αότης καί τόν λαόν Της». 

Στήν έπίσκεψη του Ντ. 'Αιζενχάουερ άναφέρεται 

σέ σημειώσεις πού ύπαγόρευσε μεταγενέστερα, κατά 

τή διαμονή του στό Παρίσι, δ Κ. Καραμανλής: 

« Ό Ά ιζενχάουερ, ένόψει διασκέψεως κορυφής 
μέ τόν Χρουστσώφ, έπεσκέπτετο διαφόρους συμμα

χικάς χώρας δι' άνταλλαγήν άπόψεων, μεταξύ τών 

όποίων καί τήν 'Ελλάδα στίς 14 Δεκεμβρίου 1959, 
δπου τού έγένετο παλλαϊκή ύποδοχή. Ό πρόεδρος 

μού έστειλε άπό τήν Τεχεράνη τό λόγο πού θά έκφω

νούσε στήν έλληνική Βουλή καί ό όποίος ήταν μέ
χρις ύπερβολής κολακευτικός γιά τήν Κυβέρνησή 

μου. 'Α να φερόμενος στό έργο μου ε{πε μεταξύ άλ

λων: " ... Ή παρούσα Κυβέρνησίς σας καί ό πρόε
δρός της, ό διακεκριμένος πρωθυπουργός σας, έχουν 

νά έπιδείξουν τοιαύτα έπιτεύγματα, ιδστε νά καθί

στανται άντάξιοι διάδοχοι τών έπιφανών προγόνων 
σας .. . ". 

»'Ετοίμαζα τήν άπάντησή μου, δ πότε ό πρόεδρος 

τής Βουλής μέ πληροφόρησε δτι ό κ. Παπανδρέου 

τού διεμήνυσε έξ όνόματος τής άντιπολιτεύσεως δτι 

αϋτη έχει τήν άξίωση νά μιλήσουν καί οί άρχηγοί 

της κατά τήν ύποδοχή τού 'Αιζενχάουερ στή Βουλή. 

Σέ άπάντησή μου δέ δτι αύτό δέν ήτο σύνηθες άλλά 

οvτε καί φρόνιμο, λαμβανομένου ύπόψη δτι έκτός 

τού κινδύνου τής χασμωδίας θά έπρεπε νά μιλήσει 

καί έκπρόσωπος τής ΕΔΑ, ούτοι έδήλωσαν δτι τότε 

δέν πρέπει νά μιλήσει καί ό πρωθυπουργός, άπειλή

σαντες μέ άποχώρηση έν έναντία περιπτώσει. Γιά νά 

άποφύγω τή γελοιοποίηση τής χώρας άπεφάσισα ν · 

άφήσω άναπάντητο τόν πρόεδρο τών Ήνωμένων 

Πολιτειών, άλλά ε{χα μεγάλη δυσκολία, προκειμέ

νου νά έξηγήσω τούς λόγους τής παραλήψεώς μου, 
χωρίς νά άποκαλύψω τήν άθλιδτητα τής πολιτικής 

μας ζωής. 

»'Όταν κατά τήν πρώτη συνομιλία μας έτέθη τό 

θέμα τής ύφέσεως καί έρώτησα τόν πρόεδρον πώς 

τήν άντιλαμβάνεται, διεπίστωσα δτι έπρόκειτο μiiλ

λον περί άορίστου έπιθυμίας, παρά περί συγκεκριμέ

νου πολιτικού σχεδίου. Παρετήρησα τότε στόν πρό

εδρο δτι μέ άνησυχεί τό γεγονός δτι κάθε μία άπό τίς 

δυτικές χώρες άντιλαμβάνεται κατά τόν ίδικόν της 

τρόπο τήν ϋφεση. Ό παριστάμενος ύπουργός κ. 

Μέρφυ βρήκε δικαιολογημένη τήν άνησυχία μου καί 

μέ έρώτησε τί θά ε{χα νά συμβουλεύσω. Τού ε{πα δτι 

ή 'Ελλάδα εlναι ύπέρ τής ύφέσεως άλλά yιά ν' άπα

φύγουμε ένδεχόμενη περιπέτεια θά πρέπει νά προσ

διορίσουμε τί έννοούμε δταν λέγομε ϋφεση, ποιοί θά 

ε{ναι οί άντικειμενικοί μας σκοποί καί μέ ποιά μέσα 

θά τούς πραγματοποιήσουμε. Ό Άιζενχάουερ μού 

έξήγησε κατά τρόπο γενικό καί άόριστο τίς σκέψεις 

του έπ • αύτών καί έν συνεχείg μού έδωσε τήν ίκανο
ποίηση νά δεχθεί ώς πολύ χρήσιμες τίς ύποδείξεις 

μου. 

))Μετά τινα χρόνο έτερματίζετο άδόξως ή έκ

στρατεία τής ύφέσεως, διότι ό εύρισκόμενος στό 

Παρίσι Χρουστσώφ, ήρνείτο κατά τρόπο βάναυσο νά 

συναντήσει τόν Άιζενχάουερ εξ άφορμής τού γνω

στού έπεισοδίου τού άεροπλάνου U2. v Αλλωστε ή 

χονδροειδής συμπεριφορά τού Χρουστσώφ ήτο ενα 

άπό τά κύρια χαρακτηριστικά τής ρωσικής πολιτι

κής τής έποχής εκείνης. Ή έλευθεριότης του δμως 

αύτή, άποκορύφωμα τής δποίας ήτο τό παπούτσι μέ 

τό δ ποίο κτυπούσε στά εδρανα τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, δέν όφείλετο σέ άγνοια κανόνων καλής συ

μπεριφοράς, άλλά ήτο ήθελημένη. Ήτο ή μέθοδος 

τής δημαγωγίας του πού δσο καί άν εξένιζε τούς όλί

γους τόν έκανε συμπαθή στίς μάζες, στά μάτια τών 

δποίων ενεφανίζετο ώς δ άνεπιτήδευτος καί άδιά

φθορος άνθρωπος τού λαού. 

>) ·Ενθυμούμαι δτι κατά τήν εποχή εκείνη ή το τής 

μόδας νά όμιλεί κανείς περί ύφέσεως καί νά επισκέ

πτεται τή Ρωσία. ·Η έλλήνική άντιπολίτευση μάλι

στα μέ επέκρινε διότι δέν προσεχώρησα στή μόδα 

αύτή καί άνέλαβε αύτή νά καλύψει τό κενό διά τής 

μεταβάσεως τού Βενιζέλου καί τού Μαρκεζίνη στή 

Μόσχα. 

)>Πράγματι, ή ρωσική Κυβέρνηση μού ε{χε άπευ

θύνει δύο φορές πρόσκληση δπως επισκεφθώ τή Μό

σχα. Καί δέν άπέκρουσα μέν τήν πρόσκληση, άλλά 

τή συνεδύασα μέ τή βελτίωση τών σχέσεων τών δύο 

χωρών, ή όποία όμως προϋπέθετε τή μή επέμβαση 

τής Ρωσίας στά εσωτερικά τής ·Ελλάδος. 

))Τή μόδα αύτή τής ύφέσεως τήν επεσήμανα καί 

στήν 'Ιταλία πού τήν επισκέφθηκα τόν Νοέμβριο 

τού 1959. Παρά τίς έπιφυλάξεις τίς δποίες ε{χε ό συ
νετός πρωθυπουργός κ. Σέννι, ό πρόεδρος τής Δ ημο

κρατίας κ. Γκρόνκι έπέμενε νά επισκεφθεί τή Μό

σχα. 'Όταν ε{πα στόν κ. Σέννι δτι θεωρώ επικίνδυνη 

τήν άσυναρτησία ή όποία παρετηρείτο μεταξύ τών 

συμμάχων επί τού θέματος τών σχέσεων 'Ανατολής 

καί Δύσεως, ούτος συνεφώνησε άνεπιφύλακτα μαζί 

μου. Μέ παρεκάλεσε δέ νά φέρω τό θέμα πρός συζή

τηση τήν έπομένη κατά τό γεύμα πού θά παρέθετε 

πρός τιμή μου ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μέ τήν 

ελπίδα δτι τούτο θά ενίσχυε τίς άντιρρήσεις του γιά 
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τήv επίσκεψη του Γκρόvκι στή Μόσχα. Ή επίσκεψη 

παρά ταυτα επραγματοποιήθη μέ δυσάρεστα γιά τήv 

'Ιταλία aποτελέσματα λόγω τής ιiπρεπους συμπερι

φοράς του Χρουστσώφ έvαvτι του προέδρου της» 150 • 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, συγκα

λείται σύσκεψη, στό ύπουργείο Γεωργίας, μέ τή 

συμμετοχή των ύπουργών Γεωργίας καί Δημοσίων 

'Έργων καί τοϋ ύφυπουργοϋ Γεωργίας. Μέ τήν εύ

καιρία αύτή, εξετάζονται προτάσεις των άρμόδιων 

ύπηρεσιών καί δίδονται εντολές γιά τή διεύρυνση 

τοϋ προγράμματος επενδύσεων τοϋ 1960, μέ αϋξηση 
κατά 40% περίπου των δαπανών, γιά τήν εκτέλεση 
γεωργικών !iργων. 'Ο Κ. Καραμανλής καθορίζει ώς 

δριο, γιά τή συμπλήρωση των προγραμμάτων επενδύ

σεων aπό τά ύπουργεία, διάστημα δέκα ήμερων ωστε, 

aφοϋ ελεγχθοϋν στή συνέχεια καί εγκριθοϋν aπό τόν 

ίδιο, νά καταστεί δυνατή ή επίσημη εξαγγελία τους. 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο Κ . Καραμανλής αναχωρεί γιά ολιγοήμερη 

παραμονή, iδιωτικοϋ χαρακτήρα, στήν 'Ελβετία. 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Ο γενικός γραμματέας τοϋ Κ. Κ. Βουλγαρίας, 

Τοντόρ Ζίφκωφ, σέ λόγο του πρός τή βουλγαρική 

'Εθνοσυνέλευση, επικρίνει τήν ' Ελλάδα γιά τήν άρ

νησή της νά αποδεχτεί τίς βουλγαρικές προτάσεις 

γιά σύναψη συμφώνου μή επιθέσεως, εναρξη δια

πραγματεύσεων μέ σκοπό τή ρύθμιση των «διαφορών 

των δύο χωρών», ανάπτυξη των εμπορικών καί 

μορφωτικών σχέσεών τους, καί σύναψη 'συμφωνίας 
περιορισμοί! των βαλκανικών στρατιωτικών δυνάμε

ων. 

'Αρμόδια έλληνική πηγή aντιπαρατήρησε δτι ή 

συμμετοχή των δύο χωρών στόν ΟΗΕ καθιέρωνε τήν 

ύποχρέωση γιά αποφυγή επιθέσεως ζήτησε νά ρυθ

μιστοϋν οί οίκονομικές ύποχρεώσεις τής Σόφιας, 

πού aπέρρεαν aπό τή Συνθήκη Είρήνης κατηγόρησε 

τή Βουλγαρία δτι διατηροϋσε ήδη ύπέρογκες στρα

τιωτικές δυνάμεις καί aπέρριψε τόν περιορισμό των 

στρατιωτικών δυνάμεων τής 'Ελλάδος, ύπό τό κρά

τος ίδίως των απειλών γιά εγκατάσταση βάσεων πυ

ραύλων στό βουλγαρικό εδαφος, δταν μάλιστα ή 

'Ελλάδα δέν είχε, μέχρι στιγι.lής, δεχτεί τήν εγκατά
σταση πυραύλων στήν επικράτειά της . 

Σέ σχόλιο τής «Καθημερινής» γιά τίς δηλώσεις 

Ζίφκωφ αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, τά έξής : 

' Η aποκατάστασις των ~διπλωματικων σχέσεων ε γι ν ε 
διά νά διευκολυνθή aκριβως ή διεξαγωγή διαπραγματεύ-

σεων πρός ρύθμισιν των εκ τής Συνθήκης Είρήνης εκκρε

μων ελληνοβουλ γαρικων ζητημάτων. 'Η 'Ελλάς, επιθυμου

σα νά δείξη τήν καλήν διάθεσίν της, δέν ήξίωσε τήν εναρ

ξιν, τουλάχιστον, πληρωμής των επανορθώσεων, πρό πά

σης διπλωματικής επαφής . Έξήρτησεν, άπλως, τήν aν

ταλλαγήν πρεσβευτων aπό τήν εκκαθάρισιν του παρελθό

ντος, δεχθείσα, δμως, εν τφ μεταξύ, τόν διορισμόν επιτε

τραμμένων. Διεξήχθησαν δέ aρκεταί διαπραγματεύσεις καί 

ή ελληνική Κυβέρνησις εφθασε μέχρι του σημείου νά δε

χθή ώς πρώτην δόσιν, εναντι τής εκ 45 εκατομμυρίων δολ
λαρίων όφειλής τής Βουλγαρίας, μόνον 5 εκατομμύρια 
δολλάρια, τά όποία ή βουλγαρική Κυβέρνησις ήρνήθη νά 

καταβάλη. 'Έναντι αuτων προσέφερε 2 εκατομμύρια δολλά

ρια, τά όποία, φυσικά, ή 'Ελλάς δέν ήδύνατο νά δεχθή, 

διότι aποδοχή των θά εσήμαινεν οuσιαστικήν εγκατάλει

ψιν των επανορθώσεων, εφ' δσον ή προσφορά των δέν 

συνωδεύετο καί aπό συμφωνίαν περί του τρόπου καταβο

λής του υπολοίπου . ' Αλλ' ό κ. Ζίφκωφ δέν περιωρίσθη νά 

όμιλήση περί έπανορθώσεων. Προέτεινεν, επί πλέον, τήν 

aριθμητικήν δύναμιν των ενόπλων δυνάμεων των βαλκανι

κων χωρων, είς δ επίπεδον ε{ναι aπαραίτητον διά τήν φρού

ρησιν των συνόρων. Έκτός του δτι δμως αί προτάσεις 

αύται περί aριθμητικής μειώσεως των ενόπλων δυνάμεων 

δέν ε{ναι κατ' aρχήν συζητήσιμοι, παρά μόνον εάν aναφέ

ρωνται καί είς μείωσιν των δυνάμεων aσφαλείας, -τά 

όλοκληρωτικά καθεστωτα διατηρουν ώς δυνάμεις aσφα

λείας ενα δεύτερον στρατό ν- ή Βουλγαρία, εάν πράγματι 

ijθελε νά συντελέση είς τήν βαλκανικήν συνεννόησιν, θά 

επρεπε νά επαναφέρη τάς κατά ξηράν, θάλασσαν καί aέρα 

μονάδας της είς τά υπό τής Συνθήκης Είρήνης του 1947 
όριζόμενα επίπεδα. Οϋτω θά aπεδείκνυε καί τόν σεβασμόν 

της πρός τάς διεθνείς συνθήκας καί τάς δι' αuτής aναλαμ

βανομένας υποχρεώσεις, άλλά καί τtjν καλήν της θέλησιν 

πρός δημιουργίαν κλίματος υφέσεως είς τά Βαλκάνια . 

' Εφ' δσον ό Κ. Ζίφκωφ οϋτε τάς ελληνικάς μετριοπαθεστά

τας προτάσεις διά τάς επανορθώσεις aποδέχεται, οϋτε τάς 

ένόπλους βουλ γαρικάς δυνάμεις aποφασίζει νά φέρη είς τά 

νόμιμα επίπεδά των, οί λόγοι του δέν θά εϋρουν aπήχησιν 

είς τήν 'Ελλάδα. Καί ή εuθύνη διά τουτο θά βαρύνη τούς 

Βουλγάρους ίθύνοντας καί δχι τούς 'Έλληνας 151 • 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 

'Υπογράφεται, μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των 

ΗΠΑ, aπόρρητη συμφωνία γιά τή δημιουργία aπο

θεμάτων τακτικών πυρηνικών δπλων (aλλά όχι πυ

ραύλων μέσου βεληνεκοϋς) στή χώρα. 

'Η συνομολόγηση τής συμβάσεως αποτέλεσε 

συνέχεια τής aντίστοιχης συμφωνίας τοϋ Μαίου 

1959, μέ τήν όποία μεταβιβάζονταν στήν 'Ελλάδα 
συστήματα εκτοξεύσεως παρόμοιων δπλων. Μέ τή 

νέα σύμβαση, πού θά συμπληρωθεί aπό δύο άλλες, 

τεχνικοϋ χαρατήρα, συμφωνίες τόν έπόμενο χρόνο, 

καθοριζόταν δτι τά μέν συστήματα εκτοξεύσεως θά 

ήλεγχαν οί έλληνικές ενοπλες δυνάμεις, ενω οί κε

φαλές θά παρέμεναν ύπό αμερικανική φύλαξη. 'Έτσι, 

δέν θά ήταν δυνατή ή χρήση αύτών των δπλων χωρίς 

τή σύμπραξη καί των δύο πλευρών 152 • 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΛΠΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 229 

I ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Η έφη μερίδα «Καθημερινή» δημοσιεύει έπισκό

πηση τών έσωτερικών έξελίξεων στή χώρα, στή δι

άρκεια του ετους 1959. 

'Η σταθερότης ύπήρξε τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα 

τής πολιτικής ζωής τής χώρας κατά τό λήξαν ετος. Κυβερ- · 
νητική, επιβεβαιωθείσα καί διά τής προσφάτου (30 Νοεμ
βρίου) κοινοβουλευτικής νίκης τής Κυβερνήσεως, καί πο

λιiική, προσδιορίζουσα διά τής άποτυχίας τόσον τάς άπο
πείρας δημιουργίας πολιτικου ζητήματος κατά τάς δημοτι

κάς εκλογάς τής 5ης 'Απριλίου, δσον καί τής προσπαθείας 

προκλήσεως πολιτικής άναταραχής διά τής συνδέσεως τών 

εξωτερικών εξελίξεων μέ τήν διεθνή κίνησιν χλιάνσεως 

του κρατουντος εiς τάς σχέσεις τών δύο κόσμων κλίματος. 

'Η άδιατάρακτος σταθερότης εΙχεν ώς περαιτέρω συνέπει

αν καί τήν άποίδησιν τής επιχειρηθείσης νέας, uπό τόν 

στρατηγόν Γ. Γρίβαν, πολιτικής εξορμήσεως, τήν <'iμ

βλυνσιν τής, τεχνητώς, <'iλλοτε καλλιεργουμένης, άντιθέ

σεως μεταξύ δεξιάς καί κέντρου καί τήν περαιτέρω άπομό

νωσιν τής μαρξιστικής άριστερiiς. Γενικώς θά ήδύνατο νά 

λεχθή δτι η πολιτική εξέλιξις εiς τήν χώραν μας ήκολού

θησε κατά τό 1959 πορείαν άνάλογον πρός τάς πολιτικάς 
εξελίξεις τής Δύσεως, μέ σταθεροποίησιν, δηλαδή, του 

πολιτικοί) εκκρεμοuς πρός τήν συντήρησιν. 

'Η Κυβέρνησις Καραμανλή, η όποία, άρχομένου του 

ετους, ενισχύθη ήθικώς διά τής ε{σόδου ε{ς αύτήν, ώς άντι

προέδρου, του κ. Π. Κανελλοπούλου, ούδεμίαν άντιμετώ

πισε, καθ' δλον τό ετος, κοινοβουλευτικήν άπειλήν. Αί 

διεξαχθείσαι δύο ψυφοφορίαι επί θέματος εμπιστοσύνης 

ώφείλοντο ε{ς πρωτοβουλίαν της. Διά τής πρώτης (26 Φε
βρουαρίου) εκλήθη η Βουλή νά εκφράση, καί εξέφρασε, 

τήν εμπιστοσύνην της διά τήν δοθείσαν, διά τών συμφωνι

ών Ζυρίχης καί Λονδίνου, λύσιν ε{ς τό κυπριακόν ζήτημα. 

Διά τής δευτέρας (30 Νοεμβρίου) επεδιώχθη, καί επετεύ
χθη, η εξουδετέρωσις έλιγμου τής l:iκρας άριστερiiς, άπο

βλεπούσης νά προκαλέση συζήτησιν έπί προτάσεων δυ

σπιστίας τάς παραμονάς τής έν 'Αθήναις έπισκέψεως του 

προέδρου 'Αιζενχάουερ. Εις τάς προηγηθείσας άμφοτέρων 

τών ψηφοφοριών συζητήσεις, η άντιπολίτευσις δέν κα

τώρθωσε νά παρουσιάση άξιόλογα στοιχεία κριτικής του 

κυβερνητικοί) εργου, πολύ δέ όλιγώτερον νά κλονίση τήν 

συνοχήν τής κυβερνητικής παρατάξεως. 

Πέραν τών δύο πολιτικών συζητήσεων, ή ύπόλοιπος 

δραστηριότης τής Βουλής παρέμεινεν εiς τά συνήθη πλαί

σια κοινοβουλευτικοί) ελέγχου καί νομοθετικής έργασίας, 

τής τελευταίας, μάλιστα, πραγματοποιηθείσης κυρίως διά 

τής 'Επιτροπής του l:iρθρου 35 του Συντάγματος. 'Εβεβαι

ώθη οϋτω δτι αί επιτυγχανόμεναι ε{ς τάς έκλογάς συμπα

γείς πλειοψηφίαι δέν ύπόκεινται εiς εϋκολον διάβρωσιν. 

'Η πεποίθησις ε{ς τήν κοινοβουλευτικήν σταθερότητα 

τής Κυβερνήσεως ώδήγησε τήν άντιπολίτευσιν ε{ς τήν άπό

φασιν νίi έκμεταλλευθή τάς δημοτικάς έκλογάς καί νά 
προκαλέση ε{ς αύτάς πολιτικόν ζήτημα. 'Ήλπιζεν δτι υίο

θέτησις τών συνθημάτων της ύπό του έκλογικου σώματος 

θά τής εδιδε τήν εύκαιρίαν νά {σχυρισθή δτι ύφίστατο δυ
σαρμονία μεταξύ κυβερνητικής πλειοψηφίας καί κοινής 

γνώμης καί δτι, ώς εκ τούτου, ήτο επιβεβλημένη νέα λαϊκή 

ετυμηγορία. Τό άποτέλεσμα τών δημοτικών έκλογών ήνά

γκασε καί αύτήν τήν άντιπολίτευσιν νά δμολογήση δτι τό 

έκλογικόν σώμα έφάνη άπρόθυμον νά δεχθή τήν θέσιν πο

λιτικου ζητήματος . Πράγματι, μόνο εiς έλαχίστους Δή

μους καί Κοινότητας τά ψηφοδέλτια, τά χρωματισθέντα 

πολιτικώς, επέτυχαν πλειοψηφίαν. 'Αλλ' έκτός τής άπα

κρούσεως του πολιτικου θέματος; αί δημοτικαί έκλογαί 

παρουσίασαν κάμψιν τής l:iκρας άριστερiiς, δπου αϋτη 

εχρισεν Ιδίους ύποψηφίους, καί πλήρη άπειθαρχίαν τών 

όπαδών τών κομμάτων τής έθνικής άντιπολιτεύσεως νά 

συμμορφωθοuν πρός τήν εντολήν πολιτικοποιήσεως τών 

εκλογών. Καίτοι η φύσις τών δημοτικών έκλογών άποκλεί

ει τήν συναγωγή ν πολιτικών συμπερασμάτων θετικής μορ

φής, έν τούτοις, έκτός τών άνωτέρω διαπιστώσεων, θά ήδύ

νατο νά προστεθή καί τρίτη: ·Η κατά τρόπον, εστω άρνη

τικόν, διά τής άποκρούσεως του πολιτικοί) ζητήματος, ενί

σχυσις τής λαϊκής βάσεως τής Κυβερνήσεως. Αύτή αϋτη ή 

<'iκρα άριστερά δέν ήδυνήθη νά άμφισβητήση σοβαρώς τήν 

βασιμότητα καί τής τελευταίας διαπιστώσεως. 

'Η άποτυχία τής έξαπολυθείσης διά τών δημοτικών 

έκλογών έπιθέσεως, εΙ χ εν ώς φυσική ν συνέπειαν τήν ένί
σχυσιν τών ταλανιζουσών τήν έθνικήν άντιπολίτευσιν φυ

γοκέντρων δυνάμεων . Έχρησιμοποιήθη, tδίως η έκλογή 

'Αθηνών, ύπό τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως, ώς τρό

πος καθιερώσεως προβαδίσματος, c:ί\στε τό προπορευθησό

μενον νά διεκδικήση τήν ήγεσίαν του πολιτικοί) όργανι

σμου, δστις θά άπέρεεν έξ ενοποιήσεως δλων ή μερικών έξ 
αύτών. Δεδομένης, δμως, τής προκληθείσης συγχύσεως έκ 

τής συγκεντρώσεως σημαντικοί) άριθμοu ψήφων ύπό συν

δυασμοί) αύστηρώς έξωκομματικου, δέν κατέστη δυνατή ή 

άπόκτησις τοιούτου τεκμηρίου. Καί συνεχίσθησαν μέν συ

νεννοήσεις πρός ένοποίησιν τών κομμάτων Φιλελευθέρων 

καί Προοδευτικών, αί δποίαι, πρός στιγμήν, έφάνη δτι ήδύ

ναντο νά άποδώσουν, τελικώς δμως παρέμειναν l:iκαρποι . 

'Αλλ' ή άποτυχία εΙ χ εν άντίκτυπον καί επί τής l:iκρας άρι

στερiiς. Διότι κατέδειξεν δτι ή κατά τάς έκλογάς τής Ιlης 

Μα ίου 1958 έξοίδησίς της δέν προέδιδε πραγματικήν έπιρ
ροήν έπί του συνόλου τών στραφέντων διά τής ψήφου των 

πρός αύτήν. Συγχρόνως, δπερ καί σημαντικώτερον, κατεφά

νη δτι ή έπιχείρησις «Λαϊκόν Μέτωπον» είχε χάσει πολύ 

άπό τήν κατά τό παρελθόν άποτελεσματικότητά της. 

Ύπεχρεώθη, κατόπιν τούτου, η ΕΔΑ νά προβή ε{ς αύτο

κριτικήν τής μέχρι τότε τακτικής της καί ε{ς άναθερώρη

σιν τών μεθόδων συνεργασίας μέ τά έν τij άντιπολιτεύσει 

άστικά κόμματα. Λήγοντος του ετους, τό πρόβλημα τής 

κοινής έμφανίσεως τών άντικυβερνητικών δυνάμεων άπο

τελεί τήν πρωταρχικήν άπασχόλησιν τής ΕΔΑ. Δέν εύρί

σκει, έν τούτοις, λύσιν, λόγω τής άξιώσεως του δεσπόζον

τος έπ' αύτή ς Κομμουνιστικοί) κόμματος νά εχη τήν άπα

φασιστική ν γνώμην έπί πάσης κινήσεώς της. Τοuτο καί 

μόνον, φυσικά, καί τήν έμφανίζει ώς ύποκατάστατον του 

Κ.Κ. καί τής άποκλείει τήν εύχέρειαν χειρισμών καί τήν 

φέρει, άναγκαστικώς, ε{ς άπομόνωσιν. ~ Ανευ τής πραγμα

τοποιηθείσης, διά τής περί ύφέσεως προπαγάνδας, πιέσε

ως, δέν άπεκλείετο νά ε{χον σημειωθή σημαντικαί διαφο

ροποιήσεις, τουλάχιστον εiς τήν κοινοβουλευτικήν δμάδα 

τής ΕΔΑ. 

Ή πρόσκλησις καί ή μετάβασις του άρχηγου τών 

Προοδευτικών κ. Μαρκεζίνη ε{ς Μόσχαν, άπετέλεσε τήν 
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αφετηρίαν μιάς σειράς έπιθέσεων έκ μέρους του κομμουνι

στικου κόσμου, διά τών όποίων απεσκοπείτο νά γίνη έκμε

τάλλευσις τών περί χλιάνσεως του διεθνους κλίματος συ

νεννοήσεων, πρός κλονισμόν του έσωτερικου έλληνικου 

μετώπου. 'Ο κ. Μαρκεζίνης, είτε αντιληφθείς τόν ρόλον 

τόν όποίον έκαλείτο νά παίξη, είτε όχι, προσεφέρθη έκθύ

μως νά παρουσιασθfj ώς δ έν ' Ελλάδι απόστολος τfjς ύφέ
σεως καί νά ζητήση τήν υίοθέτησιν ώρισμένων σοβιετικών 

προτάσεων, αί δποίαι ετεινον εiς έξασθένησιν τfjς εν τφ 

βαλκανικφ χώρφ θέσεως τfjς 'Ελλάδος. Καί έάν μέν αντε

λήφθη τό σοβιετικόν παιγνίδι, τότε η τ'jθέλησε νά έπωφε

ληθfj τούτου διά νά έπιτύχη προσωπικήν προβολήν του καί 

νά προσελκύση τάς μάζας αί όποίαι τ'jκολούθησαν τήν 

ΕΔΑ εκ λόγων άπλfjς δυσφορίας κατά του συνόλου τών 

αστικών κομμάτων, η συνειδητώς έπίστευσεν δτι διά τfjς 

σοβιετικfjς ύποστηρίξεως θά τ'jδύνατο νά διεκδικήσει τήν 

Κυβέρνησιν τfjς 'Ελλάδος. 'Εάν, πάλιν, δέν αντελήφθη τί 

εκαλείτο νά εξυπηρετήση, θά πρέπει νά συναγάγωμεν τό 

συμπέρασμα δτι η ύπήρξε θυμα ύποβολής η δτι εκινήθη 

αγνοών τάς συνεπείας τών κινήσεών του. 

Είναι aξιον ύπογραμμίσεως τό γεγονός καί ενδεικτικόν 

τών επιδιωκομένων ύπό του κομμουνιστικου κόσμου σκο

πών, δτι τήν τυμπανοκρουσίαν του κ. Μαρκεζίνη τ'jκολού

θησε τό ταξίδιον του Σοβιετικου πρωθυπουργου είς 'Αλ

βανίαν καί η έκείθεν dπροκάλυπτος πρόσκλησις τής ' Ελ

λάδος είς ούσιαστικήν ούδετεροποίησιν. VΕκτοτε, ίiλλω

στε, έσημειώθη σειρά κομμουνιστικών έκδηλώσεων, ώς η 

πρότασις περί βαλκανικής διασκέψεως, δ λόγος του κ. 

Χρουστσώφ είς Ούγγαρίαν διά τά Δεκεμβριανά, η βουλ γα

ρική πρότασις περί μειώσεως τής dριθμητικής δυνάμεως 

τών βαλκανικών ,στρατών καί η σύναψις συμφώνου μ ή έπι

θέσεως, αλλ' ίδίως η προπαγανδιστική έκμετάλλευσις τής 

δίκης Γλέζου καί ή διεθνής τούτου ήρωοποίησις, οοστε νά 

μή dπομένη αμφιβολία δτι ή ϋφεσις είς τόν βαλκα.νικόν 

χώρον εχρησιμοποιήθη διά νά έξασθενίση ή έλληνική dν

τίστασις. ·Η καλλιέργεια τής έντυπώσεως δτι, μετά τήν 

συνεννόησιν τ,ών μεγάλων, θά είναι δυνατή η aνοδος τής 

αριστεράς είς τήν έξουσίαν, δέν επεδιώχθη αμέσως, διότι 

θά ε μείωνε τό βάρος τής πιέσεως, dλλ' dπετέλει, έν τελευ

ταί~ dναλύσει, τόν κυριώτερον σκοπόν τής έναντίον τής 

χώρας μας κομμουνιστικής δραστηριότητος. 

Πράγματι, η έξέτασις τών δεδομένων του προβλήματος 

ύφέσεως, επιτρέπει νά διακρίνωμεν τάς κομμουνιστικάς 

επιδιώξεις. 'Ο ψυχρός πόλεμος προεκλήθη ύπό τής Σοβιε

τικής 'Ενώσεως καί είχεν ώς κύριον στόχον τάς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας, διότι μόνον ή παρουσία τής ύπερατλαντι

κής δημοκρατίας παρημπόδιζε τήν πραγματοποίησιν τών 

σοβιετικών επεκτατικών σχεδίων. Σήμερον, ή Σοβιετική 

'Ένωσις, διά πολλούς καί διαφόρους λόγους, αναστέλλει 

τόν έπεκτατισμόν της διά πολεμικών μέσων καί αποδύεται 

είς συναγωνισμόν διεισδύσεως μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί

ας. Πρό τής ανέτου δμως αναπτύξεως του συναγωνισμου, 

πρέπει νά λυθουν ώρισμένα βασικά διεθνή προβλήματα, 

δι' αμοιβαίων ύποχωρήσεων. Είς τή τράπεζαν τής διασκέ
ψεως κορυφής θά κερδίση είς τάς συμβιβαστικάς λύσεις 

έκείνος δ δποίος θά προσφέρη τά όλιγώτερα έκ τών ηδη 

κεκτημένων. 'Εάν πρό τής διασκέψεως ταύτης, ή Σοβιετι

κή 'Ένωσις dνέκτα καί ίiλλα, ώς έπί παραδείγματι μίαν 

συμφωνίαν μεταξύ τών έν ττi Βαλκανικτi δορυφόρων της 

καί τής 'Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας καί Τουρκίας, ή θέσις 

της θά ένεφανίζετο ένισχυμένη καί αί διαπραγματευτικαί 

δυνατότητές της θά ηϋξανον. 'Εστράφη δέ κατά τής 'Ελλά

δος, έπειδή ή έκλογή τής 11 ης Μα 'ίου 1958 ένεφάνισε μίαν 
ίσχυράν dριστεράν καί έπειδή ίiλλα κόμματα τής αντιπολι

τεύσεως έδέχθησαν νά υίοθετήσουν, έλαφρ~ ττi καρδί~, τάς , 

σοβιετικάς θέσεις. Έπίστευσεν οϋτω δτι, έκ τών τριών 

χωρών, ή 'Ελλάς ήτο ή ασθενεστέρα καί ή περισσότερον 

προσφερομένη είς πίεσιν. 'Εάν αϋτη ύπεχώρει, θά ή το, είς 

τήν Γιουγκοσλαβίαν τουλάχιστον, δύσκολον νά παραμεί

νη έκτός τής συμφωνίας. Οϋτω θά εκερδίζετο μία επί πλέον 

θέσις, ενώ, συγχρόνως, θά ενισχύοντο έπικινδύνως διά τήν 

σταθερότητα του καθεστώτος αί εν 'Ελλάδι δυνάμεις dνα

τροπής. τί περισσότερον, dληθώς, θά έχρειάζετο η aκρα 

dριστερά, από τήν εκ μέρους τής Σοβιετικής 'Ενώσεως 

ύπαγόρευσιν τής έξωτερικής πολιτικfjς τής χώρας μας; 

Εύτυχώς δτι ή κοινή γνώμη δέν παρεσύρθη οϋτε dπό 

τάς dπειλάς, οϋτε άπό τάς δήθεν δελεαστικάς προτάσεις, 

οϋτω δέ ή Κυβέρνησις τ'jδυνήθη dνεπηρέαστος καί μέ τήν 

συγκατάθεσιν τής μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικου 

λαου νά dποκρούση τήν επίθεσιν. 'Η προσπάθεια νά χρη

σιμοποιηθή ή ϋφεσις ώς εσωτερικόν πολιτικόν δπλον 

έναυάγησε . 

' Η λύσις τοϋ Κυπριακου έπέτρεψεν είς τόν αρχηγό ν 
τής ΕΟΚΑ νά έπανέλθη ε{ς 'Αθήνας. 'Η ένθουσιώδης 

ύποδοχή, τήν δποίαν του έπεφύλαξεν ό λαός τής πρωτευού

σης, διήγειρε τήν έπιθυμίαν είς ώρισμένους παράγοντας 

τής αντιπολιτεύσεως νά έκμεταλλευθουν τόν θρυλον, διά 

τήν όργάνωσιν μιάς ίσχυράς πολιτικής παρατάξεως κατά 

τό προηγούμενον του 'Ελληνικοϋ Συναγερμου. 'Ο στρα

τηγός Γρίβας, δμως, ήτο πολύ dπορροφημένος dπό τάς έν 

Κύπρφ έξελίξεις, διά νά τ'jμπορέση νά dξιοποιήση τήν 

προσφερθείσαν είς αύτόν πολιτικήν εύκαιρίαν. Ήναλώθη 

ε{ς dντεγκλήσεις μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον καί 

τήν Κυβέρνησις έπί θεμάτων σχετιζο,μένων μέ τήν έφαρμο
γήν τών συμφωνιών του Λονδίνου. 'Όταν διεπίστωσε τό 

λάθος του καί συνεφιλιώθη μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπον κατά 

τήν είς Ρόδον σύναντησίν των (7-9 'Οκτωβρίου), ή το αργά. 
Τό γόητρόν του είς τήν κοινήν γνώμην είχε μειωθή. Του 

dπέμεινε πλέον, έάν dνεμιγνύετο είς τήν πολιτικήν, νά δι

εκδικήση, όχι τήν ήγεσίαν του εθνους, δπως θά επεθύμει, 

αλλά ένός νέου κόμματος, του δποίου ή εκτασις τής λαϊκής 

βάσεως θά ήτο aγνωστος μέχρι τών προσεχών έκλογών. 

Κατεβλήθη προσπάθεια νά χρησιμοποιηθή ώς μοχλός 

dνατροπής τής Κυβερνήσεως, διά τής dποσπάσεως βου

λευτών έκ τής πλειοψηφίας, άλλά αϋτη δέν dπέδωσε, διότι 

καί ό ίδιος dντέδρασεν είς τουτο. Λήγοντος του ετους ό 

στρατηγός Γρίβας, παρ' δλον δτι δταν του παρουσιάζεται 

εύκαιρία δέν παραλείπει νά .δμιλή είς λαϊκάς συγκεντρώ

σεις καί νά δηλώνη δτι, έάν κληθή ύπό του λαου, θά δεχθή 

νά πολιτευθή, αποφεύγει νά έργάζεται πρός τήν κατεύθυν

σιν όργανώσεως πολιτικής παρατάξεως. Προφανώς, πι

στεύει δτι, έάν παραστή dνάγκη, τό εθνος θά στραφή πρός 

αύτόν καί δτι, ώς έκ τούτου, δέν εχει λόγους νά dναστρέφε

ται, μέ πολιτικά πρόσωπα, νά καταρτίζη πολιτικά προ

γράμματα καί νά dποβλέπη είς τήν δημιουργίαν πολιτικου 

όργανισμου. 

Παρ' δλον δτι ή διάκρισις μεταξύ Κέντρου καί Δεξιάς 

στερείται ούσιαστικου περιεχομένου, έφ' δσον έπί βασι-
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κών θεμάτων τής εξωτερικής καί εσωτερικής πολιτικής 

ύπάρχει ταυτότης άντιλήψεων, εν τούτοις, λόγω του εν τtϊ 

Βουλij ύφισταμένου διαχωρισμου των, ε{ναι έπιτρεπτόν νά 

χρησιμοποιουνται οί δροι διά τήν όνομασίαν τών δύο πο

λιτικών παρατάξεων, εκ των δποίων ή μία στηρίζει τήν 

Κυβέρνησιν, ένώ ή dλλη, παρά τόν άξιόλογον άριθμόν ψή

φων (σχεδόν 35%), τόν δποίον ελαβεν είς τάς έκλογάς τής 
11 Μαίου, άδυνατεί νά συμβάλη είς τήν δμαλήν λειτουργί
αν τής πολιτικής ζωής. Ώς έλέχθη, ή συγκέντρωσις τών 

δυνάμεων του Κέντρου είς ένιαίον πολιτικόν όργανισμόv 
δέν κατέστη δυνατή. Οϋτε όφείλεται είς τό γεγονός δτι οί 

άνήκοντες είς τό Κέντρον δέν έκφράζουν κοινήν έπί δλων 

τών θεμάτων πολιτικήν. Σημειουνται είς τήν παράταξιν ταύ

τη ν διαφοροποιήσεις τάσεων, αί δποίαι, έν συνδυασμφ μέ 

προσωπικάς άντιθέσεις, διέσπασαν τήν όργανικήν του ένό

τητα, τήν δποίαν /;ξέφραζε τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. 

'Ως εχουν σήμερον αί δυνάμεις του Κέντρου προσφέρον

ται μόνον πρός διεύρυνσιν τής λαϊκής βάσεως τής Κυβερ

νήσεως. ·Η διεύρυνσις αϋτη, καίτοι δέν έμφανίζεται ώς 

άπαραίτητος τώρα, ε{ ναι δυνατόν νά καταστή άναγκαία είς 

τό μέλλον. Δέν θά εύρίσκετο έκτός πραγματικότητος δστις 

θά έβεβαίωνεν δτι τό προκυψαν έκ τής διαλύσεως του Κέν

τρου πολιτικόν ζήτημα άπασχολεί τήν Κυβέρνησιν, δσον 

καί τήν ήγεσίαν τής έθνικής άντιπολιτεύσεως. Θά ήτο 

δμως λίαν τολμηρά ή πρόβλεψις περί aντιμετωπίσεως του 

ζητήματος, έντός του άνωτέρω διαγραφέντος πλαισίου, κα

τά τό dμέσως προσεχές μέλλον. ~Ας προστεθή δτι, παρά 

τάς δυσμενείς προοπτικάς, ώρισμένοι παράγοντες του Κέν

τρου δέν επαυσαν κινούμενοι διά τήν ένοποίησίν του, χω

ρίς, έν τούτοις, μέχρι σήμερον άποτέλεσμα. 

·Η σύνθεσις τής Κυβερνήσεως, κατά τό 1959, π λ ή ν τής 
είσόδου του κ. Κανελλοπούλου ώς άντιπροέδρου καί τής 

dναθέσεως είς τόν κ. Τριανταφυλλάκον του ύφυπουργείου 

Προεδρίας Κυβερνήσεως (7 'Ιανουαρίου), ουδεμίαν dλλην 
μεταβολή ν ύπέστη. 'Εν τούτοις είς τήν ήγεσίαν τής Κυ

βερνήσεως ώριμάζει ή ίδέα του κυβερνητικου άνασχημα

τισμου. Τουτο, δμως, δέν σημαίνει δτι κατέληξε καί είς 

άποφάσεις περί του χρόνου πραγματοποιήσεώς του. 

·Οπωσδήποτε πιστεύεται δτι πρό τής συμπληρώσεως διε

τίας aπό τών έκλογών του 1958, δηλαδή μέχρι του 'Απρι
λίου 1960, θά έπέλθη ανασύνθεσις τής Κυβερνήσεως, ά\στε 
νά δοθi'j ή ευκαιρία καί είς dλλα στελέχη τής πλειοψηφίας 

νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των 153. 

·Η έπισκ:όπηση τής έφη μερίδας άπέδιδε τή δια

φορετική είκ:όνα πού παρουσίαζαν Κυβέρνηση κ:αί 

κεντρώα άντιπολίτευση στά τέλη του 1959. 'Ενώ ή 

Κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή άποδεικ:νυόταν κοι

νοβουλευτικά σταθερή κ:αί άναζητοuσε τό μακροπρό

θεσμο προσανατολισμό, οίκ:ονομικ:ό κ:αί πολιτικό, 

τfjς χώρας, ό κατακερματισμός πού χαρακτήριζε τόν 

κεντρώο χώρο άπό τή δεύτερη διάσπαση του κόμμα

τος των Φιλελευθέρων, τό φθινόπωρο του 1958, δη
μιουργοuσε κλίμα πλήρους άποδιοργανώσεως στίς 

τάξεις τής μή κομμουνιστικής άντιπολιτεύσεως. 

'Αδύναμοι νά παρουσιάσουν πειστική κυβερνητική 

πρόταση, έναλλακ:τικ:ή πρός αύτήν τής ΕΡΕ, οί ήγέ

τες του Κέντρου ε{χαν άποδυθεί σέ άσυντόνιστους 

πολιτικούς ελιγμούς, πού όχι μόνο δέν πρόσφεραν τή 

δυνατότητα προγραμματικής συγκλίσεως κ:αί ενο

ποιήσεως του πολιτικοί> τους χώρου, άλλά, άντίθετα, 

έπέτειναν τή σύγχυση. 'Έτσι, οί δύο παραδοσιακοί 

ήγέτες του κόμματος τών Φιλελευθέρων, ό Γ. Πα

πανδρέου κ:αί ό Σ. Βενιζέλος, άρνοuνταν νά συνερ

γαστοuν. ·Ο πρώτος λάμβανε θέσεις πού προσέγγι

ζαν τίς άπόψεις τής Κυβερνήσεως, ένώ ό δεύτερος 

προσπαθοuσε νά ενώσει, ύπό τήν ήγεσία του, τίς πο

λιτικές δυνάμεις πού βρίσκονταν μεταξύ τής ΕΡΕ κ:αί 

τής ΕΔΑ. 'Ωστόσο, ή τακτική του Σ. Βενιζέλου δέν 

άπέφερε καρπούς, έξαιτίας κ:αί των παλινωδιών του 

ίδιου. 'Αρχικά, πράγματι, ό Σ. Βενιζέλος προσπάθη

σε νά προσεγγίσει τούς Προοδευτικούς του Σπ. 

Μαρκεζίνη κ:αί τόν Η. Τσιριμώκο, μέ σκοπό τή συγ

χώνευση των τριών κομμάτων τους. Λίγο άργότερα, 

όμως, ό άρχηγός των Φιλελευθέρων στράφηκε πρός 

τόν Γ. Γρίβα, ό όποίος τήν ίδια έποχή περιόδευε 

στήν ϋπαιθρο κ:αί έξαπέλυε έπιθέσεις κατά τής Κυ

βερνήσεως, κυρίως γιά τήν πολιτική της στό θέμα 

τής Κύπρου. Τό Νοέμβριο 1959, μετά άπό εντονες 
διαφωνίες στούς κόλπους τών Φιλελευθέρων γιά τό 

κατά πόσο ήταν έπιθυμητή ή συγχώνευση μέ τό κόμ

μα τών Προοδευτικών, έξουσιοδοτήθηκ:ε ό Σ. Βενιζέ

λος νά χειριστεί τό θέμα τών συνεργασιών «έν λευ

κ:<i')»154. Οί δισταγμοί του Σ. Βενιζέλου νά έπιλέξει μιά 

σταθερή πολιτική γραμμή στό ζήτημα τής ενοποιή

σεως τής άντιπολιτεύσεως κ:αί ή άδυναμία των ήγε

των του Κέντρου νά συμφωνήσουν σέ κρίσιμους το

μείς τής έσωτερικ:ής κ:αί έξωτερικ:ής πολιτικής άποτέ

λεσαν τό γενικό πλαίσιο τών έξελίξεων πού, γιά μιά 

άκ:όμη φορά, άφηναν τόν κεντρώο χώρο άδύναμο πα

ρατηρητή τής ελληνικής πολιτικής ζωής. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

Μετά τήν όλοκλήρωση τοϋ πρώτου σταδίου διαπραγματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ, ή Κυβέρνηση θά στρέ
ψει τήν προσοχή της στόν έσωτερικό τομέα καί ίδίως στήν προσπάθεια γιά εντατικοποίηση τfjς οίκονο

μικfjς άναπτύξεως, πού συνεχόταν, Ciλλωστε, καί μέ τή μελλοντική σύνδεση μέ τήν Κοινότητα. 'Η 

έξαγγελία τοϋ πενταετοϋς προγράμματος οίκονομικfjς άναπτύξεως, τόν 'Απρίλιο, θά όριστικοποιήσει τό 
πλαίσιο γιά τό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τοϋ οίκονομικοϋ μέλλοντος τfjς χώρας καί θά άποτελέσει τόν 

όδηγό γιά τήν περαιτέρω οίκονομική Ciνοδο τfjς 'Ελλάδος. 'Ήδη, έξάλλου, άπό τίς άρχές τοϋ ετους, ή 

εναρξη τfjς λειτουργίας τοϋ ΟΒΑ, βασικοϋ μοχλοu γιά τήν εκβιομηχάνιση, ή έκπόνηση μελετών γιά τήν 

ερευνα τοϋ όρυκτοϋ πλούτου στό έλληνικό ύπέδαφος, σέ συνδυασμό μέ τήν εκδηλη άγωνία τοϋ κ. 

Καραμανλfj γιά πραγματοποίηση δσο τό δυνατόν περισσότερων παραγωγικών έπενδύσεων, θά όδηγή
σουν σέ μία πραγματική φρενίτιδα δραστηριότητας στόν έσωτερικό τομέα. 'Η κυβερνητική προσπάθεια 

θti επικεντρωθεί, κατά κύριο λόγο, στήν ϊδρυση βασικών βιομηχανιών καί εργων ύποδομfjς, άπαραίτη

των σέ μιά σύγχρονη δυτικοευρωπαϊκή οικονομία. 

'Η δραστηριότητα αύτή θά συνοδευτεί καί άπό κινητικότητα στό πολιτικό σκηνικό, μέ άφορμή τά 

πολύπλοκα ζητήματα πού εθετε ή πρωτόγνωρη άνάπτυξη τfjς χώρας. 'Η ύποβολή άλλεπάλληλων προτά

σεων νόμων καί έπερωτήσεων γιά τή γεωργική άσφάλιση, ή όποία πάντως ήδη άποτελοϋσε άντικείμενο 
σοβαρfjς μελέτης άπό τήν Κυβέρνηση, θά συναντήσει τή σταθερή Ciρνηση τοϋ Κ. Καραμανλfj νά ύποθη

κεύσει τό βασικό του στόχο, τή δημιουργία δηλαδή τfjς οίκονομικfjς ύποδομfjς πού μόνο αύτή θά 

μποροϋσε νά θέσει τίς βάσεις γιά τήν ούσιαστική ίκανοποίηση τών δίκαιων κοινωνικών αίτημάτων. Ίόν 

'Απρίλιο, ή ΕΔΑ θά ύποβάλει στό Κοινοβούλιο πρόταση μομφfjς γιά τήν ύποτιθέμενη Ciρνηση τfjς 

Κυβερνήσεως νά αύξήσει, γιά πολιτικούς λόγους, τίς έξαγωγές πρός τίς άνατολικές χώρες καί γιά τή 
στάση τfjς 'Ελλάδος ώς πρός τή διεθνfj ϋφεση. ' Ο σχετικός θόρυβος θά κάμει άκόμη περισσότερο σαφfj 

τήν άνάγκη νά δοθεί έπιτέλους στήν έλληνική οίκονομία μακροπρόθεσμος έξωτερικός προσανατολισμός, 

μέσω τfjς συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ. 

4 IANOY APIOY 1960 

'Ο πρέσβης τής Τουρκίας στήν 'Αθήνα, Ν. Βερ

γκίν, έπισκέπτεται τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 

'Αβέρωφ, καί τόν ένημερώνει γιά τήν έπ' άόριστο 

άναβολή τής έπισκέψεως στήν 'Ελλάδα τών Α. Μεν

τερές καί Φ. Ζορλοu, προφανώς λόγω τής τεταμένης 

έσωτερικής καταστάσεως στή χώρα τους. Μετά τή 

συνάντηση, ό Ε. 'Αβέρωφ δήλωσε δτι «είναι πιθανή 

ή άναβολή τής έπισκέψεως του κ . Μεντερές ε{ς 'Αθή

νας, άλλά αϋτη ούδεμίαν εχει σχέσιν μέ τάς έλληνο

τουρκικάς σχέσεις, αί όποίαι έξακολουθοuν νά είναι 

άριστα ι». 

Σύμφωνα μέ εγκυρες δημοσιογραφικές πληροφο-

ρίες, ό Τοuρκος πρωθυπουργός, σέ προσωπικό μήνυ

μά του πρός τόν Κ. Καραμανλή, άνέλυσε τούς λόγους 

πού έπέβαλαν τήν άναβολή καί έξέφρασε τήν έλπίδα 

δτι θά έπισκεπτόταν τήν 'Ελλάδα τήν άνοιξη. 

'Επακολούθησε, στίς 13-14 'Ιανουαρίου, άνταλ
λαγή τηλεγραφημάτων μεταξύ τών δύο πρωθυπουρ

γών. 'Ο Α . Μεντερές διαβίβασε στόν Κ. Καραμανλή 

τήν εκφραση τής «ζωηρaς προσωπικής συμπαθείας 

καί συμπαθείας τουρκικου εθνους πρός φίλον καί 

σύμμαχον έλληνικόν εθνος διά καταστροφάς περιο

χής Κομοτηνής». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Σvyιαvήθηκα βαθειά άπό τήv εκφραση τijς προ-
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σωπικής σας συμπαθείας καί τής συμπαθείας τού φί

λου καί συμμάχου τουρκικού /Jθνους, μέ τήν εύκαιρία 

τών καταστρεπτικών πλημμυρών πού /Jπληξαν τή 

χώρα μου. 

»Δεχθείτε παρακαλώ, κύριε πρωθυπουργέ, τίς έγ

κάρδιες εύχαριστίες μου γιά τή συγκινητική συμμε

τοχή σας στό πένθος πού προκάλεσε αύτή ή δοκιμα
σία»155. 

5 IANOYAPIOY 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής έπανέρχεται άπό τήν 'Ελβετία. 

6 Ι Α ΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται, στήν οίκία τοί> πρωθυπουργοί>, σύ

σκεψη μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυ

βερνήσεως καί τ&ν ύπουργ&ν Προεδρίας, 'Εξωτερι

κών καί Συντονισμοί>. 'Εξετάστηκαν θέματα πού 

άφοροί>σαν τήν έλληνική συμμετοχή στήν προσεχή 

πενταμερή διάσκεψη στό Λονδίνο γιά τό Κυπριακό, 

ή όποία θά έξέταζε, κυρίως, τίς διαφωνίες γιά τήν 

εκταση τ&ν βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στό 

νησί. 

7 Ι ΑΝ ΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Σύμφωνα μέ έπίσημη άνακοίνωση του πρέσβη 

τ&ν ΗΠΑ, Ε. Μπρίγκς, ή άμερικανική βοήθεια πρός 

τήν 'Ελλάδα γιά τό οίκονομικό ετος I 'Ιουλίου 1959 
- 30 'Ιουνίου 1960, όρίστηκε συνολικά σέ 81 έκατ. 
δολλάρια, έκτός άπό τή βοήθεια σέ πολεμικό ύλικό. 

'Αναλυτικότερα, παρέχονται, σύμφωνα μέ τό σχετι

κό είδησεογραφικό δελτίο: 

«α. 'Υπό μορφήν δανείου έκ μέρους τοϋ Ταμείου' Ανα

πτύξεως διά τήν εναρξιν τοϋ ύδροηλεκτρικοϋ έργοστασίου 

τοϋ ' Αχελώου 31 έκατ. δολλάρια. Τό δάνειον τοϋτο θά 

έξοφληθή εiς δραχμάς έντός 25ετίας μέ έπιτόκιον 3,5%. 
»β . Ύπό μορφήν δωρεάν βοηθείας "άμυντικής ύπο

στηρίξεως" 25 έκατ. δολλάρια. 
»γ . Ύπό μορφήν κοινοχρήστων εiδών (πετρέλαιον 

κ.λ.π . ) διά τάς άνάγκας τών ένόπλων δυνάμεων, 5 έκατ. 
δολλάρια. 

»δ. Ύπό μορφήν άγαθών (δημητριακών κ.λ.π . ) βάσει 

τοϋ άμερικανικοϋ ν. 480,6,3 /;κατ. δολλάρια. 'Η βοήθεια 
αϋτη παρέχεται ώς δάνειον έξοφλητέον εiς δραχμάς. 

»ε. Ύπό μορφήν δωρεάς τροφίμων καί δεμάτων πρός 

&.πόρους 'Έλληνας καί διά μαθητικά συσσίτια κ.λ.π. 13 
έκατ . δολλάρια, καί 

»στ . Ύπό μορφήν τεχνικής βοηθείας, δωρεάν 700.000 
δολλαρίων. Σύνολον 81 έκατ. δολλ . » 156 • 

8 IANOY ΑΡΙΟΥ 1960 

Μετά τήν έπίσημη άνακοίνωση τής έγκρίσεως 

δανείου, άπό τό DLF, 31.000.000 δολλαρίων, γιά τήν 

κατασκευή του ύδροηλεκτρικοί> εργου στόν 'Αχε

λώο, ό Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

Βιομηχανίας, Ν. Μάρτη, καί δίνει όδηγίες στό γενι

κό διευθυντή τής ΔΕΗ, Γ. Πεζόπουλο, γιά τήν έπιτά~ 

χυνση τής έκτελέσεως του εργου . Θά άκολουθήσει, 

τούς έπόμενους μήνες καί ώς τή λήψη τής τελικής 

άποφάσεως, ή διενέργεια του σχετικοί> διαγωνισμοί> 

(βλ. Παράρτημα τόμου ΣΓ). 

'Η εγκριση του δανείου, χάρη στό όποίο εγινε 

δυνατή ή πραγματοποίηση του σημαντικοί> ένεργει

ακου προγράμματος γιά τόν 'Αχελώο, ύπήρξε άποτέ

λεσμα τ&ν σύντονων προσπαθειών τής Κυβερνήσε

ως, άπό τόν προηγούμενο χρόνο. 'Η σχετική άπό

φαση είχε γνωστοποιηθεί στόν Κ. Καραμανλή, στίς 

11 Δεκεμβρίου, μέ τό άκόλουθο τηλεγράφημα του 
πρέσβη στίς ΗΠΑ, Α. Λιάτη: 

<Πό Στέητ Ντηπάρτμεντ μοί άνεκοίνωσε σήμερον έπι

σήμως δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ DLF άπεφάσισε 
νά χρηματοδοτήση τό ύδροηλεκτρικόν εργον 'Αχελώου 

διά δανείου μέχρι 31.000.000 δολλαρίων μέ έτήσιον τόκον 
3 καί \12% &.ποπληρωτέον εiς δpαχμάς έντός 25 έτών. ·Η 
άμερικανική Κυβέρνησις παρακαλεί δπως, πρός άποφυγήν 

παρεξηγήσεων εiς άλλας πρωτευούσας, τάς δποίας δ πρόε

δρος 'Αιζενχάουερ έπεσκέφθη ή θά έπισκεφθή, κατά τήν 

παροϋσαν περιοδείαν του, μ ή γίνη έπί τοϋ παρόντος οίαδή

ποτε δημοσία ανακοίνωσις . Τοϋτο θά γίνη κατόπιν ταυτο

χρόνου συνεννοήσεως μεθ' ήμών ένταϋθα καί έν 'Αθήναις 

μετά τήν λήξιν τοϋ ταξιδίου τοϋ προέδρου 'Αιζενχάουερ. 

»Εiς τόν έν 'Αθήναις πρέσβυν τών ΗΠΑ άποστέλλεται 

σχετική έπιστολή του DLF ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, 
ϊνα έπιδοθή εiς τόν κ. Πεζόπουλον. 'Εν τij έπιστολij έφί

σταται ή προσοχή του έπί τής πρός τό παρόν τηρητέας 

έχεμυθείας. 

»'Ως μοί είπεν ό βοηθός ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Τζό

ουνς, ή άπόφασις τοϋ DLF έλήφθη έν όψει τής ύπό τής 
Κυβερνήσεως αναληφθείσης νέας "έποικοδομητικής" 

προσπαθείας συνεννοήσεως μετά τοϋ Συμβουλίου τών 

'Ομολογιούχων, πρός ρύθμισιν τοϋ θέματος τοϋ ήμετέρου 

δημοσίου χρέους. 'Ο κ. Τζόουνς διηυκρίνισε περαιτέρω 

δτι ή αϊρεσις αuτή σημαίνει δτι θά συνεχισθή ή έκ μέρους 

ήμών προσπάθεια μέ πάσαν δυνατήν φροντίδα ϊνα τό θέμα 

διευθετηθή, έκλείψη δέ οuτω ή έκ τής έκκρεμότητος αuτοϋ 

προερχομένη δυσχέρεια. 

>>' Αφοϋ έτόνισα, διαρκούσης τής σχετικής συζητήσε
ως, τήν σοβαρότητα τής νέας προσπαθείας ήμών, είπον εiς 

τόν συνομιλητήν μου δτι ή προσωπική μου άπασχόλησις 

ένταϋθα μέ τό δημόσιον χρέος καί ή συμμετοχή μου εiς τάς 

σχετικάς διαπραγματεύσεις άποτελοϋν τόν κύριον λόγον 

διά τόν όποίον δέν μετέβην εiς 'Αθήνας έπί τij έπισκέψει 

τοϋ 'Αμερικανοϋ προέδρου. 

>>WΗθελον έκφράσει τήν έλπίδα δτι αί νέαι δδηγίαι τής 

Κυβερνήσεως, τάς δποίας θά φέρη δ κ. Γαζής, θέλουν έπι

τρέψει τήν όριστικήν ρύθμισιν τοϋ ζητήματος, πράγμα τό 

δποίον θέλει έξασφαλίσει, ένταϋθα &.λλά καί έν τφ πλαισίφ 

τής ΕΟΚ, τήν συνέχισιν καί δλοκλήρωσιν τοϋ προγράμ

ματος άνορθώσεως καί παγιώσεως τής έθνικής μας οiκο

νομίας»157 . 
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8 IANOYAPIOY 1960 

'Ο πρέσβης του Βελγίου, κόμης ντ' 'Ατρεμόν

Λύντεν, επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή καί τοu επι

δίδει τά διάσημα του μεγαλόσταυρου του Τάγματος 

του Στέμματος, πού του άπένειμε ό βασιλεύς Μπων

τουέν, «εiς ενδειξιν εκτιμήσεως πρός τό πρόσωπόν 

του καί πρός τό εργον, τό όποιον ούτος επιτελει εν τij 

διακυβερνήσει τής χώρας του, επ' ώφελεί~ τής φιλί

ας μεταξύ των δύο λαών καί των εν τφ πλαισίω του 

ΝΑ ΤΟ συμμαχικών δεσμών των» . 

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει, στό ύπουργε\:ο 

Συντονισμοί>, σέ σύσκεψη, μέ άντικείμενο τό πρό

γραμμα επενδύσεων του 1960. 
Τήν έπομένη, ό πρωθυπουργός κάμει τίς άκόλου

θες δηλώσεις, γιά τήν πορεία εκτελέσεως παραγωγι

κών επενδύσεων στή χώρα: 

«Διά τό έτος 1960 κατηρτίσθη τό πρόγραμμα 
έπενδύσεων έντός τού πλαισίου τού μακροετοvς προ

γράμματος. Τό πρόγραμμα τούτο θά είναι σημαντι

κώς ύψηλότερον τού προηγουμένου έτόυς. Θά aνέλ
θη εlς 4. 780 έκατ. δρχ. έναντι 3.429 έκατ. τού έτους 
1959. Συνυπολογιζομένων καί τών παραλλήλων έ
πενδύσεων τής Α ΤΕ, τής ΔΕΗ, τού ΟΤΕ καί τού 

ΟΧΟΑ, τό ϋψος τού προγράμματος τούτου θά aνέλθη 

εiς 7.620 έκατ. δρχ. έναντι aντιστοίχων προγραμμά
των έκ δρχ. 5.921 έκατ. τού έτους 1959καί 1.466 έκατ. 
δρχ. τού έτους 1955. Τό ϋψος τού προγράμματος τού
του όχι μόνον είναι συνεπές πρός τό προβλεφθέν 

ϋψος έπενδύσεων τής κq_τηγορίας ταύτης ύπό τού 

πενταετούς προγράμματος άλλά είναι καί σχετικώς 

άνώτερον τού άναλογοvντος διά τό έτος τούτο ϋψους 

έπενδύσεων, λαμβανομένου ύπ' όψιν τού αύξοντος 

ρυθμού τών έπενδύσεων έντός τής πενταετίας. Καί 

διά του προγράμματος τούτου, χωρίς νά παραμελήται 

δ κοινωνικός τομεύς, έμφασις δίδεται εiς τάς έπενδύ

σεις εiς τούς παραγωγικούς τομείς τής οiκονομίας, ή 

περαιτέρω άνάπτυξις τών όποίων θά καταστήση δυ

νατήν τήν αϋξησιν τού έθνικοv εiσοδήματος, διά τής 

aξιοποιήσεως τών παραγωγικών δυνατοτήτων τής 

χώρας. 

)) "/να καταστή εύχερέστερον δυνατή ή έκτέλεσις 
ένός προγράμματος τοιούτου ϋψους, επερχονται 

συγχρόνως όργανωτικαί μεταβολαί εiς τρόπον ό5στε 

νά ύπάρξη μεγαλυτέρα aποκέντρωσις εiς τούς φορείς 

έκτελέσεως τού προγράμματος. 'Άπαντα τά μικρότε

ρα έργα, έστω καί προγραμματιζόμενα ύπό τών κεν

τρικών ύπηρεσιών, θά έκτελοvνται μερίμνrι καί έπι

βλέψει τών ύπηρεσιών τών νομαρχιών, τών κεντρι

κών ύπηρεσιών περιοριζομένων εiς τήν μέριμνα ν τής 

έκτελέσεως μόνον τών μείζονος σημασίας έργων. 'Η 

aποκέντρωσις αϋτη, καθισταμένη νvν δυνατή μέ τήν 

όργάνωσιν τών νομαρχιακών ύπηρεσιών, θά άπο

συμφορήση τάς ύπηρεσίας τού κέντρου καί θά έπιτρέ

ψη εiς αύτάς νά aσχοληθούν περισσότερον καί άπο
δοτικώτερον εiς τήν έκπόνησιν προγραμμάτων, μελέ

τη ν έργων καί τήν προώθησιν τής έκτελέσεως τών 

μεγαλυτέρων τοιούτων. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, δ 

όλος κρατικός μηχανισμός θά καταστή εiς τόν τομέα 

τούτον σημαντικώς άποδοτικώτερος. 

)) Τό σύνολον τών δημοσίων έπενδύσεων τού τρέ
χοντος έτους, περιλαμβανομένων καί τών παραλλή

λων, κατανέμενται ώς aκολούθως, κατά κυρίους το

μείς: (εiς έκατ. δρχ.). Εiς 

Τήν γεωργίαν καί άλιείαν 

Τήν /3ιομηχανίαν καί ένέργειαν 
Τόν τουρισμόν 

Τάς συγκοινωνίας καί τηλεπικοινωνίας 

Τά νομαρχιακά προγράμματq 

Τούς λοιπούς τομείς 

Σύνολον 

2.444 
1.704 

393 
1.662 

736 
681 

7.620 

)Πό πρόγραμμα τού 1960 περιλαμβάνει ένα πλή
θος έργων εiς όλους τούς τομείς, τά κυριώτερα τών 

δποίων είναι τά έξής: 

))Εlς τήν γεωργίαν: Θά συνεχισθή ή χρηματοδό

τησις τών έκτελουμένων μεγάλων aρδευτικών έργων 

Άξιου, Άλιάκμονος, 'Αχελώου, Νέστου, Άχέ

ροντος, Ταυρωπού, Κάρλας, τών aντιπλημμυρικών 

'Έβρου καί 'Αλφειού, τών έργων aξιοποιήσεως τών 

δασών, τής μεγάλης άγοράς 'Αθηνών. Θά άρχίση ή 

έκτέλεσις τών aρδευτικών έργων Πηνειού 'Ηλείας, 

Θηβαϊκού πεδίου, Κωπαίδος, Αάμαρης Πρεβέζης καί 

Καλαμά, τού προγράμματος σιταποθηκών, τού έποι

κισμοv Σταυρουπόλεως, τού προγράμματος τών 

όπωροκηπευτικών, σειράς γεωργικών βιομηχανιών 

πρός άξιοποίησιν γεωργικών προϊόντων, καί σειράς 

άλλης μικροτέρων έργων, aτινα θά έκτελεσθοvν εiς 

δλόκληρον τήν χώραν. 

))Εiς τήν άλιείαν: Θά συνεχισθή ή χρηματοδότη

σις τής iχθυόσκαλας Πατρών καί θά άρχίση ή κατα

σκευή τής iχθυόσκαλας Θεσσαλονίκης. 'Επίσης θά 

χρηματοδοτηθή ή προμήθεια δύο άλιευτικών πλοίων 

- έργοστασίων. 
))Εiς τήν βιομηχανίαν: Θά συνεχισθή ή χρηματο

δότησις τού έργοστασίου άζωτούχων λιπασμάτων, 

θά άρχίση ή χρηματοδότησις τριών έργοστασίων 
σακχάρεως καί θά χρηματοδοτηθή σειρά μελετών 

βιομηχανικών έργων, αϊτινες άνετέθησαν ifδη εiς 

γερμανικά εiδικά γραφεία μελετών. 'Επίσης θά έγ

κατασταθή εiς τό διυλιστήριον ή μονάς παραγωγής 

ύγραερίου καί θά συμπληρωθούν αι' έγκαταστάσεις 

τού Κέντρου Πυρηνικών 'Ερευνών καί 'Εφαρμογής 

"Δημόκριτος''. 

))Εlς τήν ένέργειαν: Πέραν τής συνεχίσεως τής 
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χρηματοδοτήσεως τών γραμμών μεταφοράς καί δια

νομής θά συνεχισθή ή χρηματοδότησις τοv ύδροη

λεκτρικοv ifργου τοv Ταυρωπού, τής δευτέρας μονά

δος του • Εδεσσαίου καί τής τρίτης μονάδος ιlούρου, 
τής δευτέρας θερμοηλεκτρικής μονάδας τής Πτολε

μαίδος τών έκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων KW καί θά 
άρχίση ή χρηματοδότησις του μεγαλυτέρου ύδροη

λεκτρικοv ifργου τής χώρας, τοv ifργου τοv 'Αχελώ

ου. 

»Εlς τόν τουρισμόν: Θά συνεχισθή ή χρηματοδό

τησις του προγράμματος τών ύπό έκτέλεσιν ξενοδο

χείων, έξ ών τά σπουδαιότερα είναι τής Πάρνηθας, 

τών Ίωαννίνων, τοv Βόλου, τοv Ναυπλίου, τής Ύ πά

της, τής ·Ολυμπίας, τών Δελφών, τής Κερκύρας, του 

Σουνίου, τής Κώ, θά συνεχισθούν καί άποπερατω

θοvν τά λιμενικά καί έξωραϊστικά εργα συνδέσεως 

'Ελλάδος καί ·Ιταλίας διά φέρρυ-μπώτ, τό όποίον θά 

τεθή εlς λειτουργίαν τό προσεχές θέρος, θά συνεχι

σθή ή χρηματοδότησις ifργων έξωραϊσμοv καί άξιο

ποιήσεως άρχαιολογικών καί τουριστικών χώρων, έξ 

ών σημαντικώτερα είναι τά τής άξιοποιήσεως τών 

Δελφών, του Σαρωνικού καί τής Ρόδου, ώς καί τής 

περιοχής Ναυπλίου καί 'Υπάτης. Θά άρχίση ή έκτέ

λεσις τών ξενοδοχείων Τρικάλων, Πορταριaς, Πα

τρών, Σπετσών, Σερρών καί Σκιάθου, ώς καί τών μο

τέλ τών άκτών τής Χαλκιδικής καί τής ·Ιτέας, ή άξι

οποίησις τών άκτών Περαίας Θεσσαλονίκης, Ξυλο

κάστρου καί τής ιlουτροπόλεως Κυλλήνης. 

»Εlς τάς συγκοινωνίας: Θά συνεχισθή έντατικωτέ

ρα ή χρηματοδότησις ριζικής άνακαινίσεως του βα

σικού όδικοv δικτύου τής χώρας fίτις περιλαμβάνει 

καί τήν κατασκευήν τής νέας όδοv Άθηνών -Άαρί
σης, τής νέας όδοv Άθηνών - Κορίνθου, τής όδοv 

Κορίνθου- Πατρών καί τόν συγχρονισμόν τών όδών 

Θεσσαλονίκης - Καβάλας - ·Αλεξανδρουπόλεως, 

Πύργου - Κυπαρισσίας - Καλαμών, Ίωαννίνων -
Ά ντιρρίου. 'Ομοίως θά χρηματοδοτηθή ή όδός 

Τρικάλων- Καρδίτσης, Φερών- Διδυμοτείχου, Άρ

ναίας- 'Ιερισσού κ. λ. π. Θά συνεχισθή ή χρηματοδό

τησις τών άρξαμένων σιδηροδρομικών ifργων διά τόν 

διπλασιασμόν τών γραμμών Άθηνών - Οlνόης καί 

Θεσσαλονίκης - Πλατέος, θά συνεχισθή ή χρηματο
δότησις τής πλήρους άνακαινίσεως του άεροδρομίου 

τοv 'Ελληνικού καί τών ifργων βελτιώσεως τών λοι

πών άεροδρομίων τής χώρας, r]τοι Θεσσαλονίκης, 

Ρόδου, Κερκύρας κ.λ.π. 

»Εlς μικρά κοινωφελή ifργα: Θά συνεχισθή ή 

χρηματοδότησις τών Νομαρχιακών Ταμείων τοv κε

φαλαίου καί δή δι· ηύξημένων ποσών διά τήν έκτέ

λεσιν aνω τών 7.000 μικρών ifργων άναπτύξεως τής 
ύπαίθρου καί αύξήσεως τοv εlσοδήματος τών πτωχο

τέρων περιοχών τής χώρας. 

»τέλος, θά συνεχισθή ή χρηματοδότησις ifργων 

διά κοινωνικούς σκοπούς, ώς ifργων δημοσίας ύγείας, 

οlκισμοv, έκπαιδεύσεως, ύδρεύσεως κ.λ. π. 

»0ί5τω, διά του καταρτισθέντος προγράμματος 

έπενδύσεων, τό όποίον είναι τό ύψηλότερον πρό

γραμμα έπενδύσεων τό δποίον ποτέ έφηρμόσθη έν τfί 

χώρ(f καί του όποίου είναι έξησφαλισμένη ή χρημα

τοδότησις, ή Κυβέρνησις συνεχίζει τήν προσπάθει'

αν τής ταχείας άναπτύξεως τής οlκονομίας καί βελ
τιώσεως του βιοτικού έπιπέδου του έλληνικοv λαοv. 

))Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην τής προγραμμα

τισμένης δράσεως σημαντική πρόσοδος συνετελέ

σθη κατά τό διαρρεύσαν ifτος. 'Εν πρώτοις, κατηρ

τίσθη καί έξηγγέλθη τό προσωρινόν πενταετές πρό

γραμμα οlκονομικής άναπτύξεως, τό όποίον άποτε

λεί πλέον τόν γνώμονα, όστις κατευθύνει τάς προ

σπαθείας όλων τών έπί μέρους ύπηρεσιών. Είναι τού
το r]δη ένα άπόκτημα, διότι έπιτρέπει εlς τάς ύπηρε

σίας νά έργάζωνται πρός όρισμένους άντικειμενι

κούς σκοπούς καί νά προετοιμάζωνται εlς τρόπον 

ώστε νά έξασφαλίζεται ή εγκαιρος μελέτη καί ταχεία 

έκτέλεσις τών ifργων. 

))Πρός πληρεστέραν έπεξεργασίαν καί θεμελίω

σιν του προσωρινού πενταετούς προγράμματος μετε

κλήθησαν καί συνεργάζονται άπό μακρού μέ τάς έλ

ληνικάς ύπηρεσίας ·Ιταλοί εΙδικευμένοι έμπειρο

γνώμονες, μέ έπικεφαλής τόν καθηγητή ν κ. Π. Σαρα

τσένο. 'Η έπεξεργασία αύτή ύπολογίζεται ότι θά πε

ρατωθή περί τά μέσα τοv προσεχούς Μαρτίου. 'Επί

σης μετεκλήθησαν 'Ιταλοί εlδικοί εlς τά θέματα τής 

άξιοποιήσεως τών εγγειοβελτιωτικών ifργων, ένώ οί 

Γερμανοί εlδικοί μετεκλήθησαν ώς σύμβουλοι έπί 

τής κατασκευής έγγειοβελ τιωτικών ifργων καί ifργων 

όδοποιίας. 
))Γερμανικά εlδικά γραφεία μελετών έπελέyησαν 

καί άνετέθη ή εκτέλεσις μελετών έπί όλων τών βιο

μηχανικών ifργων του προσωρινού πενταετούς προ

γράμματος ώς καί έπί δύο σημαντικών έγγειοβελτιω

τικών ifργων. 

))Διά τήν έπιτάχυνσιν τής βιομηχανικής άναπτύ

ξεως συνεστήθη εlδικός όργανισμός, ό 'Οργανισμός 

Βιομηχανικής ·Αναπτύξεως, ρόλος του δ ποίου είναι 

κυρίως ή ένίσχυσις καί χειραγώγησις τής lδιωτικής 

πρωτοβουλίας πρός τήν κατεύθυνσιν τής lδρύσεως 

νέων βιομηχανικών μονάδων έν τfί χώρα. 'Υπεγρά~ 

φησαν συμβάσεις διά τήν ϊδρυσιν τής μεγαλυτέρας 

βιομηχανικής μονάδος τής χώρας, του έργοστασίου 

άζωτούχων λιπασμάτων, ώς καί διά τήν ϊδρυσιν τής 

πρώτης βιομηχανίας σακχάρεως έκ τεύτλων, fίτις θά 

ίδρυθή εlς τήν ιlάρισαν. Άπεφασίσθη ή προσθήκη 

εlς τό διυλιστήριον μονάδος παραγωγής ύγραερίων. 

'Υπεγράφη μετά τής μεγάλης άμερικανικής έταιρίας 

ESSO σύμβασις διά τήν ύπ' αύτή ς διενέργειαν έρευ
νών πρός άναζήτησιν πετρελαίου. Τήν σύμβασιν ταύ

τη ν θά άκολουθήσουν έτερα ι συμβάσεις μέ aλλας έν

διαφερομένας μεγάλας έταιρίας. 
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)) 'Ελήφθησαν άποφάσεις έπί τής γεωργικής πο
λιτικής Ιδιαζούσης σημασίας διά τήν άνάπτυξιν τής 

γεωργίας καί αύξησιν τοfί άγροτικοfί εΙσοδήματος, 

άποβλέπουσαι εΙς τήν ένίσχυσιν τής παράγωγής 
βάμβακος καί κτηνοτροφικών προϊόντων, ήτοι προϊ

όντων τών όποίων ή διάθεσις εlναι άσφαλής καί τά 

όποία aποφέρουν ύψηλόν εΙσόδημα. 

))Τά μέτρα ταfίτα, χωρίς νά άναφερθή σειρά άλλη 

μέτρων, aποβλέπουν εϊτε εΙς τήν ένίσχυσιν τών βιο

μηχανικών έπενδύσεων, εϊτε εΙς τήν αύξησιν τής 

έθνικής παραγωγής καί καλυτέρας aξιοποιήσεως τοfί 
έθνικοfί πλούτου έν γένει καί aποδεικνύουν τήν συ

νειδητώς καταβαλλομένην συστηματικήν προσπά

θειαν διά τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τοfί τόπου καί 

τήν βελτίωσιν τών συνθηκών aπασχολήσεως καί δι
αβιώσεως τοfί έλληνικοfί λαοfί. 

))Θά έπαναλάβω καί πάλιν, διότι έπιθυμώ νάκα

ταστή τοfίτο συνείδησις παντός "Ελληνος, δτι ή 

βελτίωσις τοfί έπιπέδου διαβιώσεως έξαρτιiται έκ τής 
ταχείας αύξήσεως τοfί έθνικοfί εΙσοδήματος. Αί5τη 
δμως δέν δύναται νά έπέλθη παρά μόνον έάν αύξάνω

μεν άπό έτους είς έτος μέ ταχύν ρυθμόν τό έπίπεδον 

τών πραγματοποιουμένων έπενδύσεων, δηλαδή τά 

παραγωγικά έργα. Διά τήν έκτέλεσιν δμως διαρκώς 

καί περισσοτέρων έργων aπαιτοfίνται κατ, έτος δι

αρκώς καί μεγαλύτερα κεφάλαια καί ή έξεύρεσις τού

των μόνον διά τής αύξήσεως τής aποταμιεύσεως ε{

ναι δυνατή. 'Η aύξησις τών καταναλωτικών δαπα

νών δδηγεί, ώς ε{ναι γνωστόν, είς μείωσιν τής aπο

ταμιεύσεως καί έπομένως εΙς περιορισμQ.ν τών δια

θεσίμων κεφαλαίων διά παραγωγικά έργα. 

))Μεμονωμένα αiτήματα, δσονδήποτε δίκαια καί 

άν ε{ναι ταfίτα, θά ε{ναι άδύνατον νά ίκανοποιηθοfίν, 

έφ' δσον ή ίκανοποίησίς των όδηγεί είς διόγκωσιν 

τής καταναλωτικής δαπάνης καί ώς έκ τούτου είς 
μείωσιν τής aποταμιεύσεως καί έν συνεχεί(! τών 

έπενδύσεων. Τήν ίκανοποίησιν τών έπί μέρους αΙτη

μάτων θά καταστήση δυνατήν μόνον ή aύξησις τοfί 

έθνικοfί εΙσοδήματος καί ή δικαία κατανομή του. Δέν 

ε{ναι δυνατόν νά ζητοfίμεν διαρκώς άπό τό Κράτος 

νά διογκώνη τάς καταναλωτικάς του δαπάνας, έπί 
θυσίf! τών παραγωγικών έπενδύσεων. 

)) 'Η προσπάθεια εlναι δυσχερής καί μακροχρό
νιος καί ή βελτίωσις θά συντελ ήτα ι βαθμιαίως, άλλά 

σταθερώς. 'Απαιτείται δμως· πρός τοfίτο, ή πλήρης 

κατανόησις καί συμπαράστασις όλοκλήρου τοfί έλ

ληνικοfί λαοfί. Θά πρέπει νά κατανοήση ό έλληνικός 

λαός δτι ή πρόοδος δέν κατακτάται άνευ θυσιών καί 

μόνον μέ συνεχή άλματα. Είς τό διεθνές πλαίσιον, 

εΙς τό όποίον ε{ναι έντεταγμένη καί ή έλληνική οΙ

κονομία, εlναι δυνατόν νά έμφανίζωνται καί δυσχέ

ρειαι συνδεδεμένα ι μέ έξωτερικά αίτια, έπιβραδύνον

τα ένίοτε τόν άριθμόν τής προόδου. "Ολαι αί οίκο
νομίαι τοfί κόσμου, καί αί ίσχυρότεραι καί πλέον 

ίσορροπημέναι, διέρχονται φάσεις στασιμότητας 

καί κάμψεως, δπως συνέβη κατά τά τελευταία δύο 

έτη. Τοfίτο δμως ούδόλως δικαιολογεί άπαισιοδοξί

αν καί άποθάρρυνσιν. Δύναται νά ε{ναι άπλώς κίνη

τρον διά τήν έντασιν τής προσπαθείας. Ή έλληνική 

οΙκονομία, δπως προκύπτει άπό τούς άριθμούς τούς 

δποίους έδωκα άνωτέρω, έπί σειράν έτών γνωρίζει 

μόνον τήν φάσι ν τής άνόδου, άνόδου ή όποία άλλοτε 

συντελείται μέ ταχύτερον, καί άλλοτε μέ βραδύτερο ν 

ρυθμόν. Κατά συνέπειαν, τά κηρύγματα aπαισιοδο

ξίας, τά όποία ώς μόνον σκοπόν έχουν νά φθείρουν 

τό ήθικόν τοfί λαοfί, ε{ναι έντελώς άδικαιολόγητα. 

)) 'Ο λαός καλείται νά συμπαρασταθή μέ προθυμί
αν εΙς τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως, ή όποία 

aποβλέπει είς τή ν βελ τίωσι ν τών συνθηκών τής ζωής 

του, τοσούτφ μιiλλον καθ' δσον δέν πρόκειται νά 

άποβοfίν έπί ματαίφ οί κόποι του καί αί θυσίαι του. 

Διά πρώτην φοράν πράγματι, εiς τήν ίστορίαν τής 

χώρας έδημιουργήθησαν al προϋποθέσεις al δποίαι 
έγγυώνται τήν άσφαλή προοπτικήν δτι δύναται ή 

'Ελλάς μέ μίαν καθολική ν καί έντονον προσπάθειαν 

νά έξέλθη έντός όλίγων έτών άπό τόν κύκλον τών 

ύπαναπτύκτων χωρών καί νά κατακτήση τό έπίπεδον 

έκείνο τής ζωής, τό δποίον άπετέλεσεν τό όνειρον 

τόσων γενεών)). 

'Εξάλλου, άναφερόμενος στήν πορεία τής έθνι

κής οίκονομίας καί στήν έξασφάλιση τών προϋποθέ

σεων γιά τήν άνάπτυξη , ό πρωθυπουργός τόνισε: 

«'Η προσπάθεια τής Κυβερνήσεως είς τόν οίκο

νομικόν τομέα καί είδικώτερον πρός τήν κατεύθυνσιν 

τής δημιουργίας τών προϋποθέσεων διά τήν άνάπτυ

ξιν τής οίκονομίας, έπί σκοπψ έξασφαλίσεως είς τόν 

έλληνικόν λαόν άνωτέρων έπιπέδων aπασχολήσεως 

καί διαβιώσεως, συνεχίσθη καί κατά τό λήξαν έτος 

1959. Κατά τό έτος τοfίτο μάλιστα συνετελέσθησαν 
άξιόλογα βήματα προόδου τόσον εΙς τόν όργανωτι

κόν τομέα δσον καί εiς πραyματικάς παραγωγικάς 

έπενδύσεις, ή άπόδοσις τών δποίων θά καθίσταται 

δσημέραι περισσότερον έμφανής. 

))Ε{ ναι άληθές, πριiγμα δπερ κατ' έπανάληψιν 

έτονίσθη ύπό τής Κυβερνήσεως, δτι ό ταχύς ρυθμός 

άνόδου, τόν όποίον ήκολούθησεν ή έλληνική οΙκο

νομία κατά τά τελευταία έτη, ύπέστη, ίδί(! κατά τό 

έτος 1958, άνάσχεσιν όφειλομένην κυρίως εiς έξωτε
ρικά αϊτια, συνδεδεμένα μέ τήν διεθνή οίκονομικήν 

ί5φεσιν καί έν τινι μέτρφ μέ τήν μειωμένην γεωργι

κήν παραγωγήν τοfί έτους τούτου. Εlναι έν τούτοις 

έπίσης άληθές δτι παρά τούς δυσμενείς τούτους άν

τικτύπους, ή έλληνική οΙκονομία καί κατά τό έτος 

τοfίτο έκινήθη tν τψ συνόλφ άνοδικώς, τοfί κατά κε

φαλήν εΙσοδήματος τοfί "Ελληνος σημειώσαντος καί 

πάλιν περαιτέρω μικράν αύξησιν. 

))Κατά τό διαρρεfίσαν έτος συνεχίσθη βεβαίως ή 
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έπιρροή τών δυσμενών τούτων παραγόντων, παρά 

ταυτα δμως, έξ όλων τών μέχρι σήμερον ύφισταμέ

νων στοιχείων καί ένδείξεων, σημειουται σαφώς άνά

καμψις του ρυθμου τής προόδου άκόμη καί εlς κλά

δους οί όποίοι εlχον περισσότερον ύποστή τόν άντί

κτυπον τών προσφάτων δυσμενών έξελίξεων. Τό 

έθνικόν εΙσόδημα του έτους τούτου θά σημειώση αύ

ξησιν σημαντικώς άνωτέραν τής αύξήσεως, ή όποία 
έσημειώθη κατά τό προηγούμενον έτος. 

)) Ύπό τάς συνθήκας αύτaς, άποτελεί γεγονός 
άναμφισβήτητον δτι τό έπίπεδον του μέσου κατά κε

φαλήν εΙσοδήματος του έλληνικου λαου βαίνει συ

νεχώς άνερχόμενον καί κατά τό λήξαν έτος εύρίσκε

το εΙς τό ύψηλότερον σημείον, τό όποίον ποτέ έφθα

σεν, ifτοι τών 299 δολλ. έναντι 215 του 1955. 
)) 'Η σύγκρισις τών δύο άριθμών δίδει τό μέγεθος 

τής προόδου ή όποία έπετελέσθη κατά τά τελευταία 

τέσσερα έτη. Βεβαίως, τό κατά κεφαλήν τουτο εΙσό

δημα ύπολείπεται σημαντικώς του τών προηγμένων 

χωρών του δυτικου κόσμου, εlναι δμως ούσιωδώς 

ύψηλότερον πολλών άλλων χωρών, αί όποία ι τελουν 

ύπό παρομοίας μέ τήν 'Ελλάδα γενικάς οlκονομικάς 

καί κοινωνικάς συνθήκας. 

)) 'Η προσπάθεια τής Κυβερνήσεως -προσπάθεια 
fίτις δικαιώνεται έκ τών έξελίξεων τών τελευταίων 

έτών- άποβλέπει εΙς τήν έπιτάχυνσιν του ρυθμου 

τής οΙκονομικής προόδου εΙς τρόπον ώστε νά περιο

'ρισθή ούσιωδώς καί τό ταχύτερον ή ύφισταμένη άπό-

στασις του κατά κεφαλήν εlσοδήματος μεταξύ τής 
χώρας μας καί τών άνεπτυγμένων τοιούτων. Τουτο 

δμως εlναι έργον μακροχρονίου έντατικής καί συ

στηματικής προσπαθείας. 'Εκείνο τό όποίο ν έχει 

σημασίαν εlναι, άφ' ένός μέν ή δημιουργία συνθη

κών καταλλήλων δι' άνάπτυξιν τόσον τής κρατικής 

όσον καί τής Ιδιωτικής δραστηριότητος πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής οlκονομικής άναπτύξεως, άφ' έτέ

ρου δέ ή έξασφάλισις τών άπαιτουμένων μέσων διά 

τήν πραγματοποίησι ν του σκοπου τούτου. Καί εΙς τό 

πεδίον αύτό, ή καταβληθείσα κατά τά τελευταία έτη 

καί συνεχιζομένη μέ έντασιν προσπάθεια ύπήρξeν 

έπιτυχής. 

))Εlναι γεγονός δτι χάρις εΙς τήν άσκηθείσαν ύπό 

τής Κυβερνήσεως συνετήν πολιτικήν, έχει έξασφα

λισθή πλέον καί άποτελεί άπόκτημα τής έλληνικής 

οΙκονομικής ζωής ή νομισματική καί δημοσιονομι

κή σταθερότης, άποτελουσα ούχί βεβαίως σκοπόν 

άλλά βασικήν προϋπόθεσιν, διά τήν περαιτέρω πρό

οδον καί τήν κινητοποίησιν τών διαθεσίμων έσωτε

ρικών καί έξωτερικών -Ιδί[! Ιδιωτικών- μέσων 

πρός παραγωγικούς σκοπούς. 'Η σταθερότης αύτη, 

έπιτευχθείσα, σημειωτέον, ούχί διά τής συμπιέσεως 

τών εΙσοδημάτων καί άσκήσεως άντιπληθωρικής έν 

γένει πολιτικής, άλλά άντιθέτως μέ παράλληλον 

aσκησιν πολιτικής άναπτύξεως καί σημαντικήν αύ-

ξησιν τών χρηματικών εΙσοδημάτων τών άγροτών 

καί τών έργαζομένων, καταφαίνεται έκ τής σχετικής 

σταθερότητος τών δεικτών τών τιμών. Ή σημειω

θείσα κατά τά τελευταία έτη aύξησις τών τιμαρίθμων 

έν 'Ελλάδι εlναι μικροτέρα τής σημειωθείσης εΙς 

πολλάς aλλας χώρας μέ Ισχυράς οlκονομiας. Συνέ

πεια τής σταθερότητος ταύτης εlναι ή έδραίωσις τής 

έμπιστοσύνης εΙς τό έθνικόν μας νόμισμα, τό όποίον 

θεωρείται σήμερον ώς έν τών σταθεροτέρων νομισμά

των του κόσμου. ΕΙς τουτο όφείλεται ή σημαντική 

aύξησις τών Ιδιωτικών καταθέσεων εΙς τάς Τραπέ

ζας, αί όποίαι άπό 2.884 τόν Νοέμβριον του 1955 
έφθασαν τά 9.427 έκατ. δρχ. τόν Νοέμβριον του 1958 
καί τά 12.898 έκατ. δρχ. τόν Νοέμβριον του 1959. 
Εlναι άξιοσημείωτον τό γεγονός δτι αί καταθέσεις 

αύται αύξάνονται συνεχώς, παρά τήν έπελθουσαν έν 

τφ μεταξύ σημαντικήν μείωσιν τών έπιτοκίων καταθέ

σεων. Άξιοσημείωτον εlναι έπίσης τό γεγονός δτι 

σημαντική ν αύξησιν παρουσιάζουν αί έπί προθεσμί[! 

καταθέσεις, αί όποίαι άπό τό ποσόν τών 70 περίπου 
έκατ. του τέλους του έτους 1955 έφθασαν τό ποσόν 
τών 1.290 έκατ. τόν Νοέμβριον του 1959. 

)) Ή τοιαύτη έξέλιξις τών Ιδιωτικών καταθέσεων 
καί ή μείωσις τών έπιτοκίων καταθέσεων παρέσχε 

τήν δυνατότητα τής δι' ύγιών μέσων εύρείας χρημα

τοδοτήσεως τής οΙκονομίας καί δή μέ έπιτόκια ση

μαντικώς κατώτερα. Ούτω, ένώ ή συνολική χρημα

τοδότησις τής οΙκονομίας άνήρχετο κατά τόν Ό

κτώβριον του 1955 εlς 11.710 έκατ. δρχ., έφθασεν τό 
μέν Όκτώβριον του 1956 εΙς 21.615 έκατ. δρχ. τόν δέ 

'Οκτώβριον του λήξαντος έτους εΙς 24.159 έκατ. δρχ. 
Ή διηυρημένη αύτη πιστοδότησις καλύπτει τάς 

βραχυχρονίους άνάγκας όλων τών παραγωγικών το

μέων τής οΙκονομίας, ένώ σημαντική εlναι καί ή διεύ

ρυνσις τής πιστοδοτήσεως πρός τό έμπόριον. 

))Σοβαρός συντελεστής εlς τήν έξασφάλισιν καί 

διατήρησιν τής νομισματικής σταθερότητος ύπήρ

ξεν ή άσκηθείσα ύπό τής Κυβερνήσεως δημοσιονο

μική πολιτική συνισταμένη εΙς τήν συγκράτησιν τών 

καταναλωτικών δαπανών καί τήν αύξησιν τών δημο

σίων έσόδων ούχί διά τής αύξήσεως τών φορολογι

κών βαρών, άλλ ' άντιθέτως διά τής αύξήσεως τής 
φορολογητέας ύλης καί τής καλυτέρας συλλήψεως 

αύτής. Ούτω, παρά τάς φορολογικάς μειώσεις, εlς 

τάς όποίας προέβη ή Κυβέρνησις, παρά τάς σημαν

τικάς, έν τψ μέτρφ του δυνατου, παραχωρήσεις πρός 

τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί συνταξιούχους καί 

παρά τήν αύξησιν τών κοινωνικών δαπανών, έπέτυ

χεν ή Κυβέρνησις όχι μόνον νά μήν έχη έλλείμματα 

εΙς τόν τρέχοντα προϋπολογισμόν, άλλ ' άvτιθέτως 
νά έξασφαλίση καί πλεονάσματα, τά όποία διατίθεν

ται διά τήν χρηματοδότησιν του προγράμματος τών 

δημοσίων έπενδύσεων. Ούτω, πρός τόν σκοπόν αύ

τόν διετέθη τό έτος 1957 ποσόν δρχ. 202 έκατ., κατά 
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τό έτος 1958 ποσόν 1.045 έκατ., κατά τό έτος 1959 
ποσόν 800 έκατ., ένώ κατά τό έτος 1960 διατίθενται 
ποσόν 600 έκατ. δρχ. 'Η μείωσις του πλεονάσματος 
κατά τό παρελθόν καί τρέχον έτος, όφείλεται τόσον 

εlς τήν έκ 500 έκατ. δρχ. έπιβάρυνσιν λόγφ τής αύξή
σεως τών μισθών τών δημοσίων ύπαλλήλων, ή πλή

ρης έπίπτωσις τής όποίας θά πραγματοποιηθή άπό 

του 1960, δσον καί εlς τάς φορολογικάς μειώσεις, μέ 
άποτέλεσμα τόν περιορισμόν του πλεονάσματος εlς 

τό fίμισυ περίπου του ποσου εlς τό όποίον θά άνήρ

χετο έάν δέν έλάμβανον χώραν αί άνωτέρω μεταβο

λαί εlς τό σκέλος τών Ι:σόδων καί εlς τό σκέλος τών 

δαπανών. 

>> 'Η συναλλαγματική κατάστασις τής χώρας εl
ναι ίκανοποιητική, δεδομένου δτι τό συναλλαγματι

κόν άπόθεμα άνήρχετο εlς 204 έκατ. δολλ. εlς τά τέ
λη Νοεμβρίου 1959, έναντι 164 έκατ. δολλ. εlς τά 
τέλη Νοεμβρίου του 1958. Καί εlναι μέν άληθές δτι 
αί έξαγωγαί διά τούς γνωστούς εlδικούς λόγους 

έμειώθησαν έλαφρώς, ό σημειωθείς δμως λόγω τών 

ύπό τής Κυβερνήσεως ληφθέντων μέτρων περιορι

σμός τών εlσαγωγών, lδίCf εlδών πολυτελείας, ώδή

γησαν τελικώς εlς μικρότερον έμπορευματικόν έλ

λειμμα. Κατά τό λήξαν έτος συνήντησαν δυσχερείας 

εlς τήν διεθνή άγοράν ώρισμένα Ι: κ τών Ι:ξαγωγίμων 

γεωργικών προϊόντων μας, δπως εlναι ό καπνός καί 

αί σταφίδες. Διά τόν καπνόν, τουτο όφείλεται εlς τήν 

σημαντική ν αϋξησιν τής παραγωγής τούτου κατά τά 

πρόσφατα έτη, ένώ παραλλήλως δέν αύξάνεται ή 

άπορροφητική ίκανότης τών συνήθων άγορών του 

έξωτερικου εlς καπνά του τύπου τών {δικών μας. Διά 
τάς σταφίδας (κορινθιακήν καί σουλτανίναν), καί 

lδίως διά τήν σουλτανίναν, ή ηύξημέvη έλληνική 

άλλά καί παγκόσμιος παραγωγή καί τό σχετικώς πε

ριωρισμένον τής καταναλώσεως έν συνδυασμφ μέ 

τήν εlς λίαν χαμηλάς τιμάς διάθεσιν εlς τήν διεθνή 

άγοράν τής τουρκικής σουλτανίνας, ώδήγησαν εlς 

δυσχερείας τοποθετήσεως τών ηύξημένων ποσοτή

των έλληνικής σουλτανίνας καί δή εlς ίκανοποιητι

κάς διά τούς "Ελληνας παραγωγούς τιμάς. Πρός 

άντιμετώπισιν τής καταστάσεως αύτής, ή Κυβέρνη

σις κατέβαλε έντονο ν προσπάθειαν διά τήν διάνοιξιν 

τών νέων άγορών. 

>>Πρέπει πάντως νά κατανοηθή δτι τό πρόβλημα 

τής άναπτύξεως τών έλληνικών έξαγωγών καί γενι

κώτερον τό πρόβλημα τής έργατικής έξυγιάνσεως 

του lσοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών τής χώρας 
εlναι καί αύτό θέμα μακροχρονίου προοπτικής, συ

νυφασμένον μέ τήν δλην προσπάθειαν τfjς άναδιαρ

θρώσεως τής έλληνικfjς παραγωγής καί οlκονομίας. 

·Εν τφ μεταξύ εlναι προφανές δτι τοιούτου εϊδους 

δυσχέρειαι, lδίως διά προϊόντα εύπαθή, εlναι δυνα

τόν νά έμφανίζωνται, άποτελεί δέ άντικείμενον τής 

τρεχούσης οlκονομικής πολιτικής ή άναζήτησις καί 

λήψις τών μέτρων /:κείνων, τά όποία καί τούς παρα

γωγούς τών προϊόντων τούτων θά προστατεύσουν καί 

τάς έπί τής οlκονομίας δυσμενείς έπιπτώσεις θά άμ

βλύνουν. Πρός τήν κατεύθυνσιν αύτή ν σειρά μέτρων 

έλήφθη ύπό τής Κυβερνήσεως κατά τό λήξαν έτος. 
»Αί έπενδύσεις, τόσον του Δημοσίου δσον καί αί 

ίδιωτικαί, /:σημείωσαν έπίσης σημαντικήν αϋξησιν 

κατά τά τελευταία έτη. 'Ο ηύξημένος δγκος τών 

Ι:πενδύσεων άποτελεί τήν Ι:γγύησιν διά τήν πρόοδον 

τής οίκονομίας. 

»Αί ίδιωτικαί έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου, είς 
σταθεράς τιμάς του έτους 1954 ύπολογιζόμεναι, κατά 
μέν τό έτος 1955 άνήλθον είς δρχ. 6.577 έκατ., κατά 
δέ τό έτος 1959 ύπολογίζεται, βάσει προσωρινών 
στοιχείων, δτι θά άνέλθουν είς δρχ. 13.100 έκατ. Είς 
τό ποσόν τουτο περιλαμβάνονται καί έπενδύσεις είς 

πλοία, αϊτινες μεταφέρονται προσφάτως άθρόως ύπό 

τήν έλληνικήν σημαίαν (άξίας 1.147 έκατ. δρχ. τό 

1955 καί 4.570 έκατ. τό 1959). 
»Αί δημόσιαι έπενδύσεις βαίνουν συνεχώς αϋ

ξουσαι. Κατά τό έτος 1959 έξετελέσθη πρόγραμμα 
ύψους 3.429 έκατ. δρχ. έναντι 2.600 έκατ. του έτους 
1958 καί 901 έκατ. του έτους 1955. Ή έντός τής τε
τραετίας καταπληκτική αύτη αϋξησις τών έπενδύσε

ων του Δημοσίου δεικνύει καί τό μέτροv τής προ

σπαθείας ή όποία καταβάλλεται διά τήν άνάπτυξιν 

τής έλληνικής οlκονομίας. 

» 'Αξιοσημείωτο ν έξ aλλου εlναι τό σημειούμε

νο ν αύξον Ι:νδιαφέρον ξένων κεφαλαίων διά τήν 

ϊδρυσιν νέων έπιχειρήσεων έν 'Ελλάδι, δπερ άπα

δεικνύει τήν ύπάρχουσαν /:μπιστοσύνη ν είς τό μέλ

λον τής έλληνικής οίκονομίας. Τό πρόγραμμα έπεν

δύσεων του έτους 1959 ήτο, ώς γνωστόν, έντεταγμέ
νον είς τό πλαίσιον του καταρτισθέντος προσωρινου 

πενταετους προγράμματος καί έκινήθη άπολύτως έν

τός του πλαισίου τούτου καί δή κατά τρόπον ίκανο

ποιητικόν, τόσον άπό άπόψεως ύψους δσον καί άπό 

άπόψεως συνθέσεως, έν δψει τών έπιδιώξεων του 

πενταετους προγράμματος». 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο άρχηγός τών Δημοκρατικών Φιλελευθέρων, 

Γ. Παπανδρέου, καταθέτει, στό Προεδρεt:ο τής Βου

λής, πρόταση νόμου «περί ίδρύσεως όργανισμοϋ 

Συντάξεως 'Αγροτών». Στήν είσηγητική εκθεση, 

άφοϋ άναφέρεται στήν άνάγκη προστασίας τών γε

ρόντων άγροτών καί στούς κινδύνους πού έγκυμονεt: 

ή έγκατάλειψη τοϋ πληθυσμοϋ τής ύπαίθρου, άνα

πτύσσει τήν πρότασή του άπό οίκονομικής πλευράς 

καί καθορίζει τόν τρόπο έξευρέσεως τών άΠαιτουμέ
νων πόρων: φόρος 5% έπί τής άξίας τών εiδών πολυ
τελείας μέ άπόδοση 100.000.000 δρχ., 10-25 λεπτά 
στό κουτί τών σιγαρέττων μέ άπόδοση 150.000.000 
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δρχ., άγροτόσημο lO% στά τέλη χαρτοσήμου μέ άπό
δοση 140.000.000 καί τέλος, 100.000.000 άπό τόν 
προϋπολογισμό. Οί δικαιούμενοι ύπολογίζονται σέ 

130.000 aτομα. ' Ανάλογη πρόταση ύποβάλλει καί ή 

ΕΔΑ. 

Σέ άπάντηση, ή Κυβέρνηση έκδίδει, στίς 11 'Ια
νουαρίου, τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Η Κυβέρνησις δέν δύναται νά υίοθετήση τάς ύπο

βληθείσας έπί του θέματος τής συνταξιοδοτήσεως τών 

άγροτών προτάσεις νόμων, διότι αύται δέν τίθενται έπί όρ

θολογικής βάσεως. Κατ ' άρχήν πρέπει νά έξηγηθή δτι εiς 

τάς προτάσεις άγνοείται ή δλοκλήρωσις τής ιατροφαρμα

κευτικής καί νοσηλευτικής περιθάλψεως τών άγροτών, ή 

όποία καί περισσότερον άναγκαία ε{ναι καί καλύπτει τό 

σύνολον του άγροτικοu πληθυσμοί\, ένώ ή σύνταξις γήρα

τος καλύπτει τμήμα μόνον αύτοu. Διά τήν δλοκλήρωσιν 

ταύτης ύπολογίζεται δτι άπαιτοuνται περί τά 450 εκατομ
μύρια δραχμών. 

»Περαιτέρω τά σχέδια τών κομμάτων στηρίζονται έπί 

έλλιπών στοιχείων άλλά καί έπί σφαλερών άπόψεων, δσον 

άφορα τόν άριθμόν τών συνταξιοδοτηθησομένων ή τήν άν

τοχήν τής οίκονομίας τής χώρας. 

»Οϋτω δ άρχηγός τών Δ.Φ . , κ. Παπανδρέου, δ δποίος 

άλλοτε ύπελόγισε τό άπαιτούμενον διά μόνην τήν συντα

ξιοδότησιν ποσόν είς 360 έκατ . , τώρα τό άναβιβάζει είς 468 
έκατ. Προσεκτικωτέρα δμως μελέτη του σχεδίου άποδει

κνύει δτι είς τάς δαπάνας του δέν ύπολογίσθη ή συνταξιο

δότησις τών χηρών-άρχηγών οίκογενειών, δπότε, συνυπο-

' λογιζομένων καί τούτων, αί δαπάναι ύπερβαίνουν τά 800 
έκατ., δμοu δέ μέ τήν περίθαλψιν ύγείας θά ύπερβοuν τά 

1.250 έκατ . 

»'Εξ άλλου, τό σχέδιον τής ΕΔΑ άπαιτεί δαπάνας, αί 

δποίαι ύπολογίζεται δτι ύπερβαίνουν τά 2.500 έκατ. δρχ. 

καί μετά τής περιθάλψεως ύγείας τά 3.000 έκατ. Εlναι φα
νερόν, λοιπόν, δτι τό σχέδιον τοuτο ε{ναι παράλογον καί 

καθαρώς δημοκοπικόν καί άποβλέπει είς τό νά ύποβάλη 

τήν χώραν είς περιπέτειαν, άπό τήν δποίαν θά καμφθή 

άσφαλώς ή οίκονομία της. 

»'Η Κυβέρνησις, άνεξαρτήτως του δτι κατά τό Σύ

νταγμα δέν δύνανται νά είσαχθοuν πρός συζήτησιν τά νο

μοσχέδια αύτά, εχουσα τήν εύθύνην τής δλης οίκονομικής 

πολιτικής τής χώρας καί έπιθυμοuσα κατά τρόπον σοβα

ρόν νά άντιμετωπίση τό θέμα καί νά τό θεμελιώση οίκονο

μικώς, άνέθεσεν άπό μακροί\ εiς άρμοδίους τεχνικούς παρά

γοντας, μεταξύ τών δποίων καί δ Γερμανός έμπειρογνώμων 

κ. Κρόουν, τήν μελέτη ν τούτου άπό πάσης πλευρaς . 'Όταν 

θά καταλήξη ή μελέτη αϋτη εiς δριστικά πορίσματα, θά 

ε{ ναι ή Κυβέρνησις εiς θέσιν νά άποφασίση άν ε{ναι δυνα

τή , είς ποίαν εκτασιν καί κατά ποίον τρόπον, ή έφαρμογή 

τής άσφαλίσεως τών άγροτών» . 

Στίς 12 'Ιανουαρίου, ό πρόεδρος τής Βουλής, 

άνακοινώνοντας στό Σώμα τήν κατάθεση των προτά

σεων, σημείωσε δτι αύτές προσέκρουαν στά aρθρα 

24 καί 57 του Συντάγματος, πού πρόβλεπαν δτι άπο
νομή συντάξεως πραγματοποιείται μόνο κατόπιν 

προτάσεως του ύπουργοu Οίκονομικ&ν, μετά άπό 

γνωμοδότηση του 'Ελεγκτικοί> Συνεδρίου. 'Εξάλ

λου, δ ύπουργός Γεωργίας Κ. 'Αδαμόπουλος, θεώ

ρησε τήν πρωτοβουλία προεκλογική έπαγγελία του 

Γ. Παπανδρέου, έπανέλαβε τή θέση τής Κυβερνή

σεως δτι δ κεντρώος ήγέτης ε{χε στηριχτεί σέ λαν

θασμένους ύπολογισμούς καί ύπογράμμισε δτι ή Κυ

βέρνηση ε{χε, ηδη άπό τό 1958, ξεκινήσει τή μελέτη 
του προβλήματος, μέ σκοπό τήν ικανοποιητική 

-καί οίκονομικά πραγματοποιήσιμη- έπίλυσή του 

(βλ. τόμο Γ·). 

Οί προτάσεις τής ΕΔΑ καί του Γ. Παπανδρέου 

πού άφοροuσαν τή συνταξιοδότηση των άγροτών, 

συζητήθηκαν, πρό τής ήμερησίας διατάξεως, στίς 22 
'Ιανουαρίου . Σχετικά, ό Κ. Καραμανλής παρατήρη

σε δτι οί προτάσεις ήταν συνταγματικά άπαράδε

κτες, καθώς προσέκρουσαν στά δύο Cί.ρθρα του Συ

ντάγματος: ή Κυβέρνηση δέν μποροuσε νά δεχτεί 

τήν καθιέρωση τής άρχής δτι ή άντιπολίτευση η με

μονωμένος βουλευτής θά μποροuσε νά προτείνει θέ

σπιση νόμου πού θά άνέτρεπε τόν προϋπολογισμό, 

καθώς κάτι τέτοιο θά ε{χε δυσμενείς συνέπειες στό 

μέλλον. Πέραν τούτου, δμως, ό πρωθυπουργός ύπο

γράμμισε δτι ή Κυβέρνηση ε{χε, μέ δική της πρωτο

βουλία, ξεκινήσει τή μελέτη του θέματος, καί δτι 

σύντομα θά ήταν σέ θέση νά παρουσιάσει τή νέα πο

λιτική της, όπότε καί ή άντιπολίτευση θά μποροuσε 

νά άσκήσει τό έλεγκτικό της εργο. 

Οί άρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως, άπό τήν πλευρά 

τους, έξέθεσαν τίς άπόψεις τους γιά τό συνταγματικό 

θέμα, καί πίεσαν τήν Κυβέρνηση νά δεχτεί, σύντομα, 

συζήτηση του προβλήματος. Τελικά, ή Βουλή υίοθέ

τησε τήν Cί.ποψη τής άντισυνταγματικότητας των δύο 
προτάσεων νόμων 1 5s. 

9-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π . Κανελ

λόπουλος, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό Βιομη

χανίας, Ν. Μάρτη, έπισκέπτεται τή Δυτική Γερμα

νία, δπου εχει συνομιλίες, μέ τήν δμοσπονδιακή Κυ

βέρνηση, πάνω σέ οΙκονομικά θέματα καί, κυρίως, 

πάνω σέ αύτό τής άπορροφήσεως του δυτικογερμα

νικου δανείου των 200 έκατ. μάρκων, πού ε{χε έξα
σφαλιστεί κατά τήν έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή 

στή Βόννη, τό Νοέμβριο 1958. 
Στίς 11 'Ιανουαρίου, δ Π. Κανελλόπουλος συ

ναντήθηκε μέ τόν άντικαγκελλάριο καί ύπουργό ΟΙ

κονομικών, Λ. ~ Ερχαρτ. Μετά τή σύσκεψη, δ άντι

πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως δήλωσε δτι 

έξετάστηκε μιά σειρά ζητημάτων: ή σύμβαση έπενδύ

σεων, μέ τήν όποία, σύμφωνα μέ τόν πρό διμήνου 

έ/κδοθέντα δυτικογερμανικό νόμο, προβλέπονταν οί 

σχετικές έγγυήσεις γιά τά έπενδυόμενα δυτικογερ

μανικά κεφάλαια στήν 'Ελλάδα· ή σύμβαση έγκατα-
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στάσεως ή σύμβαση έργασίας έπ' άμοιβαιότητι καί 

ή άποφυγή διπλής φορολογίας τό θέμα τής άξιοποιή

σεως τ&ν γερμανικών κρατικών πιστώσεων καί οί 

τρόποι άπορροφήσεως, μέσα στό 1960, του 50%, δη
λαδή ποσου Ι 00 έκατ. μάρκων· ή σύνδεση τής ' Ελλά
δος μέ τήν ΕΟΚ, γιά τήν όποία -τόνισε ό Π. Κανελ

λόπουλος- ή συμπαράσταση τής Βόννης επρεπε νά 

θεωρείται δεδομένη· καί τέλος, τό θέμα τ&ν δυτικο

γερμανικ&ν ίδιωτικ&ν έπενδύσεων. 

Σχετικά μέ τό τελευταίο, ό πρόεδρος του ΟΒΑ, Α. 

Τσάτσος, δήλωσε στούς Δυτικογερμανούς άρμοδίους 

δτι ό όργανισμός θά προσέφερε κάθε διευκόλυνση, 

στά πλαίσια τής κείμενης έλληνικής νομοθεσίας, γιά 

τήν ϊδρυση βιομηχανιών, η τή συνεργασία μέ έλλη 

νικές έπιχειρήσεις. 

Στίς 16 'Ιανουαρίου, ό Π . Κανελλόπουλος συ

ναντήθηκε μέ τόν καγκελλάριο 'Αντενάουερ καί τόν 
ύπουργό 'Εξωτερικών Φόν Μπρεντάνο. 

Στό κοινό άνακοινωθέν, πού έκδόθηκε μετά τήν 

όλοκλήρωση τ&ν διμερών έλληνογερμανικ&ν συνο

μιλιών, τονίστηκε ή άπόφαση τής Κυβερνήσεως τής 

Βόννη ς νά άσκήσει τήν έπιρροή της στούς Εύρωπαί

ους συνεταίρους της, γιά τήν έπιτάχυνση τής συνδέ

σεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά, καί νά 

ύπογράψει, στίς άρχές Φεβρουαρίου, τρείς συμφωνί

ες γιά τή στενότερη οίκονομική συνεργασία μέ τήν 

'Ελλάδα (προστασία γερμανικών έπενδύσεων, άπο

φυγή διπλής φορολογίας, ναυσιπλοία, δικαίωμα έγ

καταστάσεως) . 

Μετά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνά, ό Π. Κα

νελλόπουλος έξέφρασε στούς δημοσιογράφους τήν 

βαθιά ίκανοποίησή του γιά τά άποτελέσματα των συ

νομιλιών πού προδίκαζαν τήν παραπέρα θετική έξέ

λιξη στίς σχέσεις τ&ν δύο χωρών. 

Τά πορίσματα άπό τήν άποστολή στή Γερμανία 

έξετάστηκαν, στίς 18 'Ιανουαρίου, σέ σύσκεψη ύπό 
τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετο

χή του Π. Κανελλόπουλου, του προέδρου τής Βου

λής καί τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμου καί Προεδρίας. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Μέ άφορμή φήμες γιά έγκατάσταση βάσεων πυ

ραύλων στήν 'Ελλάδα, άρμόδια κυβερνητική πηγή 

άνακοινώνει τά έξής: 

«α . ' Η δημοσιευομένη είδησις περί άποδοχής έκ μέ

ρους τής έλληνικης Κυβερνήσεως έγκαταστάσεως βάσεων 

έκτοξεύσεως πυραύλων μέσου βεληνεκους εlναι έξ δλοκλή

ρου άνακριβής . 

»β . ·Η ήγεσία του ΝΑΤΟ έν τij άποστολij καί τη μερί

μν1J της διά τήν έκπαίδευσιν στελεχών είς τούς κατευθυνο

μένους πυραύλους μικρου βεληνεκους συνεκρότησεν έπι

τελικήν όμάδα, ijτις περιήλθε τάς διαφόρους χώρας τής 

Συμμαχίας πρός εξεύρεσιν του καταλληλοτέρου χώρου διά 

τήν έγκατάστασιν ένός κέντρου εκπαιδεύσεως είς τούς πυ

ραύλους τούτους . Ή έρευνα αuτη περιέλαβεν, ώς ήτο φυ

σικόν, καί τόν έλληνικόν χώρον. 

»γ. Τά πορίσματα τής ερεύνης ταύτης έχουσι τεθή ύπ' 

όψιν τής ήγεσίας του ΝΑΤΟ χωρίς μέχρι τουδε νά έχουν 

διατυπωθη αί άπόψεις αύτής περί τής χώρας είς ijν θά έγ

κατασταθη τό έν λόγφ κέντρον. 

»δ . ' Η έλληνική Κυβέρνησις εύχαρίστως θά άπεδέχετο 

τήν εγκατάστασιν ένός τοιούτου κέντρου έν ' Ελλάδι έν 

όψει τών πολλαπλών πλεονεκτημάτων c'iτινα θά προκύψουν 

εκ ταύτης . Τά πλεονεκτήματα ταυτα εlναι κυρίως: 

» I. 'Επιστημονικά, δεδομένου δτι τό κέντρον θά συνο

δεύεται ύπό σταθμών έρεύνης του Διαστήματος καί παρα

κολουθήσεως τών τεχνητών δορυφόρων · έπί πλέον εξα

σφαλίζεται , ή άνύψωσις του επιστημονικου καί τεχνικου 

επιπέδου τής χώρας. 

»2. Οίκονομικά, δι6τι ή εγκατάστασις καί ή λειτουργία 
του κέντρου προϋποθέτει δαπάνην πολλών έκατ. δολλαρί

ων καταβαλλομένων ύπό του Ν Α ΤΟ· επίσης έξασφαλίζεται 
συνεχής είσροή συναλλάγματος έκ τής φοιτήσεως είς τό 

κέντρον λίαν σημαντικου άριθμου άξιωματικών καί λοι

πών επιστημόνων δλων τών χωρών του ΝΑΤΟ. 

»3. Κοινωνικά, καθ ' δσον μέγας άριθμός εργατών, 

ύπαλλήλων καί επιστημόνων θά άπορροφηθουν διά τήν 

εγκατάστασιν καί λειτουργίαν εν γένει του κέντρου» . 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Συγκροτείται, στό ύπουργείο Γεωργίας, σύσκεψη 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμου καί Γεωργίας καί 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. Μετά τόν τερματισμό τής 

συσκέψεως, ό ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπου

λος, άνακοινώνει δτι προβλέπεται κατά τό 1960 δαπά
νη γιά έπενδύσεις στό γεωργικό τομέα ϋψους 

2.444.000.000 δρχ. (εναντι 1.336.000.000 του 1959)· 
έξάλλου, 490.000.000 δρχ. θά διατεθουν γιά μικρά 
γεωργικά εργα . 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Αρχίζουν στό Λονδίνο οί έργασίες τής πενταμε

ρους διασκέψεως γιά τήν Κύπρο, μέ τή συμμετοχή 

των ύπουργ&ν ' Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, τής 

Τουρκίας, τής Βρετανίας, του 'Αρχιεπισκόπου Μα

καρίου, του Φ. Κιου.τσούκ, του Σέρ Χιού Φούτ, καί 

του Βρετανου ύφυπουργου ' Αποικιών, Τ. 'Έιμερυ. 

Οί άγγλοκυπριακές διαπραγματεύσεις εΙχαν φτά

σει σέ κρίσιμο σημείο, καθώς ύπολειπόταν ενας μό

νο μήνας γιά τήν άνακήρυξη τής άνεξαρτησίας του 

νησιου, πού, κατά τίς συμφωνίες του 1959, επρεπε νά 
πραγματοποιηθεί στίς 19 Φεβρουαρίου. Τό ζήτημα 
πού δημιουργουσε τίς μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν 

αύτό τής έκτάσεως τ&ν βρετανικών βάσεων στήν Κύ

προ . 

Οί συμφωνίες του Λονδίνου, του 1959, καθόριζαν 
δτι ή Βρετανία θά διατηρουσε ύπό τήν κυριαρχία της 
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δύο βάσεις, στή Δεκέλεια καί στό 'Ακρωτήρι. 'Από 

τόν 'Ιούνιο Ι 959, δπότε είχε άρχίσει τίς έργασίες της 
ή 'Επιτροπή Λονδίνου, είχε άνακύψει, γιά τό θέμα 

τfjς άκριβοϋς έκτάσεως τ&ν βάσεων, σοβαρή διαφω

νία μεταξύ τοϋ Μακαρίου καί τ&ν Βρετανών. Οί άρ

χικές προτάσεις τοϋ Λονδίνου άφοροϋσαν τή διατή

ρηση, ύπό βρετανική κυριαρχία, συνολικfjς έκτάσε

ως Ι 70 τετραγωνικών μιλίων, πού θά περιλάμβαναν 
καί πληθυσμό Ι6.000 'Ελληνοκυπρίων. 'Ο Μακάρι

ος άπέρριψε κατηγορηματικά τήν έκχώρηση τόσο 

μεγάλης εκτάσεως, ύπογραμμίζοντας δτι θά iσοδυ

ναμοϋσε, ούσιαστικά, μέ διατήρηση δύο μικρότερων 

άποικι&ν στό εδαφος τfjς Κύπρου. 'Ο 'Αρχιεπίσκο

πος δήλωσε δτι κανείς 'Ελληνοκύπριος δέν επρεπε 

νά συμπεριλαμβάνεται στίς βάσεις, γιά τίς δποίες καί 

άντιπρότεινε εκταση 36 μιλίων, τήν όποία, δμως, οί 
Βρετανοί θεωροϋσαν πολύ μικρή γιά νά καλύψει τίς 

άνάγκες τους. 

Στό μεταξύ, τό καλοκαίρι τοϋ Ι959, ή εναρξη τfjς 

διαμάχης Μακαρίου- Γρίβα είχε περιορίσει σημαν

τικά τά περιθώρια πού διέθετε ό 'Αρχιεπίσκοπος γιά 

συμβιβασμό. 'Ακόμη καί μετά τήν προσωρινή γεφύ

ρωση των διαφορών των δύο άνδρ&ν, τόν 'Οκτώβριο 

Ι 959, ή παρουσία των ύποστη ρικτώγ τοϋ Γρίβα στήν 
Κύπρο καί ή έμφανής διάθεση τοϋi πρώην άρχηγοϋ 
τfjς ΕΟΚΑ νά άναμιχθεί στά πολιτικά πράγματα τfjς 

'Ελλάδος, δέν παρείχαν στόν 'Αρχιεπίσκοπο πολύ 

μεγαλύτερο χώρο γιά έλιγμούς. 

Τόν 'Ιανουάριο Ι 960, ή διαφορά μεταξύ Μακαρί
ου καί Βρετανών είχε έντοπιστεί στό δτι ό πρώτος 

προσέφερε 80, έν& τό Λονδίνο ζητοϋσε Ι20 τ. μίλια. 
'Η παράταση τής έκκρεμότητας, ώστόσο, άπειλοϋσε 

τήν ίδια τήν πιστή τήρηση τ&ν συμφωνιών τοϋ Φε

βρουαρίου 1959 καί τήν άνεξαρτητοποίηση τfjς Κύ
πρου. 'Ο Ε. 'Αβέρωφ, πού άποδεχόταν δτι επρεπε νά 

ύπάρξει γρήγορη έπίλυση τfjς διαφορiiς, προειδο

ποιοϋσε ταυτόχρονα τούς Βρετανούς νά είναι προσε

κτικοί καί νά μή προσβάλλουν τά αiσθήματα τ&ν 

'Ελληνοκυπρίων159 • 

Κατά τήν πενταμερfj διάσκεψη δέν εγινε δυνατό 

νά έπιτευχθεί συμφωνία. 'Αποφασίστηκε άπλ&ς νά 

συγκροτηθοϋν έπιτροπές γιά τήν έκ νέου έξέταση 

τοϋ προβλήματος. Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τοϋ Φό

ρειν 'Όφφις τfjς 19ης 'Ιανουαρίου: 

«'Η διάσκεψις διά τήν Κύπρον, ή όποία συνήλθε τήν 

παρελθουσαν έβδομάδα, άνεσκόπησε τάς εργασίας τής 

Μικτής 'Επιτροπής του Λονδίνου (όμάδος έργασίας), ώρι

σμέναι δέ πρόοδοι έπετελέσθησαν. Πάντως ή διάσκεψις 

δέν fιδυνήθη νά έξετάση πλήρως δλα τά έκκρεμή ζητήμα

τα, τά όποία πρέπει νά ρυθμισθουν πρίν άνακηρυχθεί ή 

άνεξαρτησία τής Κύπρου. Κατά συνέπειαν, τίj αiτήσει τής 

έλληνοκυπριακής καί άπό συμφώνου μέ τήν τουρκοκυπρι

ακήv άντιπροσωπείαν, ή ήμερομηνία άνακηρύξεως τής 

άνεξαρτησίας τής Κύπρου μετετέθη άπό τής 19.2 εiς τήν 

19.3.1960. Ή διάσκεψις εδωσε νέας όδηγίας εiς τάς όμάδας 
έργασίας, διά νά συνεχίσουν τό εργον τής Μικτής 'Επι

τροπής του Λονδίνου μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ταχύτη

τα, ελπίζεται δέ δτι αύται θά τερματίσουν τό εργον των 

λίαν προσεχώς. 'Απόφασις θά ληφθή βραδύτερον, διά νά 

γνωσθή αν θά καταστή άναγκαία ή εκ νέου σύγκλησις τής 

δλομελείας τής διασκέψεως. 

»'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί δ δ ρ. Κιουτσούκ θά 

παραμείνουν εiς τό Λονδίνον έπί τινας ήμέρας διά νά ύπο

βοηθήσουν τό εργον των δμάδων μελετών». 

'Από τό Λονδίνο, δ Ε. 'Αβέρωφ άπέστειλε στόν 

Κ. Καραμανλfj τήν άκόλουθη άναφορά: 

«'Έσχον μακράν λίαν φιλικήν συνομιλίαν μέ 'Αρχιε

πίσκοπον παρόντος κυρίου Μπιτσίου. Συνεζητήσαμεν iδί

ως θέμα εκτάσεως βάσεων. Καίτοι 'Αρχιεπίσκοπος δέχε

ται μεγάλην σημασίαν ijν εχει πολιτικόν καθεστώς βάσε

ων, έπιμένει έπί εκτάσεως μή ύπερβαινούσης 37 μίλλια, 
έκτός των δποίων δύνανται παραχωρήσουν εiδικόν καθε

στώς εύκολι&ν. 

»Βάσει έρμηνείας γράμματος συμφωνιών, δποίαν δίδει 

κύριος Ρωσσίδης μέ άφάνταστον δικολαβικήν ίκανότητα, 

'Αρχιεπίσκοπος φαίνεται πιστεύων δτι στάσις του σύμφω

νος πρός άναληφθείσας ύποχρεώσεις. Προηγηθείσα συζή

τησις 'Αρχιεπισκόπου μέ Λόυντ δέν μετέπεισεν αι'Jτόν. 

Χθές έσπέραν θερμώς βοηθούμενος ύπό κ. Ζορλου προσε

πάθησα μεταπείσω Λόυντ, iδί~ διά λύσεως προβλεπούσης 

βάσεις μέ ζώνην ύπό κυριαρχίαν καί παραπλεύρως ζώνην 

ύπό εiδικόν καθεστώς διευκολύνσεων. ' Αποφεύγων λεπτο

μερείας σημει& χρησιμοποίησα παν δυνατόν επιχείρημα 

στρατιωτικής καί πολιτικής φύσεως. 

»Συμπέρασμα συνομιλίας μας άκόλουθον: 

»I. » Αγγλοι θά φανουν λίαν ύποχωρητικοί έπί καθε

στώτος δπερ iσχύση έντός βάσεων διά άγρότας καί λοιπά, 

διατεθειμένοι παράσχουν καί εγγυήσεις καθ' liς βάσεις δέν 

θέλουν μετατραπή εiς μικροσκοπικήν άποικίαν. 

»2. Γενικώς θέλουν προσπαθήσει ίκανοποιήσουν πε
ρισσότερα τ&ν ύπολοίπων αiτημάτων Κυπρίων. 

»3. 'Επί του θέματος έκtάσεως βάσεων ύπό κυριαρχίαν, 
έπιμένουν δτι ε{ναι έντελ&ς άδύνατον κατέλθουν κάτω 120 
τ.μ. 'Ημέτεροι πιστεύουν ένταυθα δτι δυνατόν σημειωθή 

έλαχίστη ύποχώρησις μεταξύ 5 eως 10 μιλλίων. 'Άποψιν 
ταύτην ~ Αγγλοι στηρίζουν έπί άντικειμενικ&ν στρατιωτι

κών επιχειρημάτων, λίαν iσχυρ&ν, τά δποία κ. Ζορλου καί 

έγώ εiς μάτην προσεπάθησαν άντικρούσωμεν. Τουτο ετι 

δυσχερέστερον δι' έμέ, εχοντα ύπ' όψιν έκθέσεις ΓΕΕΘΑ, 

καθ' liς εκθεσις I 50 τ.μ. εΙ ναι Υσως καί άνεπαρκής. 
»'Εν τέλει συζητήσεως κ. Ζορλου παρεδέχθη δτι 

τουρκικόν 'Επιτελείον έγνωμάτευσεν δτι βρετανικαί βά

σεις άντιπροσωπεύουν έλάχιστον δυνατόν. 

»Μολονότι iδιαιτέρως έπιμείναμεν έπί άvάγκης βρετα

νική Κυβέρνησις διατηρήση καλάς σχέσεις μέ Κυπρίους 

καί μολονότι κ. Λόυντ έπέμεινεν δτι αϋτη εlναι έπιθυμία 

βρετανικής Κυβερνήσεως, ijτις καί θά άποδείξη τουτο διά 

σειράς μέτρων, δέν νομίζω δτι θά σημειωθή μεγάλη ύπο

χώρησις έπί έκτάσεως βάσεων. Κύριος Λόυντ μt'iς έδήλω

σεν δτι γνωρίζει δτι ' Αρχιεπίσκοπος θεωρεί αύτούς ώς 

εύρισκομένους εiς δύσκολον θέσιν καί δτι προκειμέvου 
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ναυαγήση παρουσα διάσκεψις θέλουν ύποχωρήσει ή δτι θά 

ύποχωρήσουν άργότερον. Έτόνισεν δτι άντιθέτως εlναι 

πάρα πολύ iσχυροί, δτι άρθρα γραφόμενα ύπό κ . Ρωσσίδη 

[προκαλουν] δυσχέρειαν ... καί δτι προκειμένου στερηθουν 
άπαραιτήτων βάσεων, αϊτινες νοουνται μόνον ύπό κυριαρ

χίαν, προτιμουν άναβληθfί έπ' άόριστον άνεξαρτησία. 

'Εδήλωσεν έπίσης δτι θά ή το παραφροσύνη νά διεξαχθουν 

έκλογαί έν Κύπρφ πρίν ρυθμισθfj τελικώς θέμα βάσεων. 

τέλος, άφου έτόνισεν άποδίδουν μεγίστην σημασίαν φιλί

αν μέ 'Ελλάδα καί Τουρκίαν έζήτησε λάβωμεν θέσιν συμ

φώνως πρός σαφώς άναληφθείσας ύποχρεώσεις καί εχον

τες ύπ' όψιν δτι ύπεχώρησαν από 6 βάσεις εiς 2 καί δτι 
προέβησαν εiς μεγάλας ύποχωρήσεις άπό άπόψεως κατοί

κων καί αiσθητάς άπό άπόψεως έκτάσεως. 

»'Ως πρός στάσι ν έλληνικfjς Κυβερνήσεως γενική το

ποθέτησίς μου ύπfjρξεν ακόλουθος: 

»Α . Κυβέρνησις θά τιμήση ύπογραφήν της καί θά έπι

δείξη καλήν πίστιν. 

»Β. Κυβέρνησις έπισημαίνει προρηθησομένας έν Κύ

πρφ πολιτικάς δυσχερείας καί δι' αύτό έπιμέvει στρατιω

τικαί άνάγκαι καλυφθουν, καθ' δν τρόπον ύποδεικνύει 

'Αρχιεπίσκοπος . 

»Γ . Κυβέρνησις άποδίδει μεγάλην σημασίαν εiς καθε

στώς έντός των βάσεων. 

»Δ . 'Εάν δέν έπέλθη συμφωνία, έλληνική Κυβέρνησις 

δυσχερώς δύναται έμφανισθfj διαφωνουσα ριζικώς μέ Μα

κάριον καί νά έκτεθfj σοβαρώς. 'Αλλά τουτο δέν σημαίνει 

δτι δέν θά πράξωμεν τό πάν δυνατόν ϊνα έξευρεθfj λύσις 

ίκανοποιητική δι' δλους . 

»Ε . Κυβέρνησις θά έπεθύμει άνεξαρτησία πραγματο

ποιηθi'j 19ην Φεβρουαρίου , άλλά δέν θεωρεί καί συμφοράν 

άναβολήν έπ ' άόριστον, καίτοι δέν άποκλείει δτι τουτο 

δύναται νά προκαλέση άκόμη καί ταραχάς. Σημείον Δ προ

εκάλεσεν αρκετήν αντίδρασιν . 

»' Οφείλω προσθέσω δτι τουρκοκυπριακή άντιπροσω
πεία tχει εύθυγραμμισθfί μέ 'Αρχεπίσκοπον αλλ' δτι του

το δέν φαίνεται έπηρεάζον βρετανικήν Κυβέρνησιν . 

»'Ως άνέφερον ύμίν τηλεφωνικώς, ούσιαστικαί συζητή

σεις εiς διάσκεψιν άρχίσουν σήμερον Σάββατον άπόγευμα 

καί συνεχισθουν Κυριακήν απόγευμα καί Δευτέραν. 

»Μολονότι ένθυμουμαι καλώς δδηγίας, {iς μοί έδώκατε 

ένώπιον κ. κ . Κανελλοπούλου καί Τσάτσου, θεωρώ άπαραί

τητον δπως σaς παρακαλέσω, ϊνα, λαμβάνοντες ύΠ ' όψιν 

καί δσα άνωτέρω μεταδίδω, μοί τηλεγραφήσητε τό ταχύτε

ρον λεπτομερείς τελευταίας ύμετέρας δδηγίας. 

»Εiσήγησίς μου, ijν αiσθάνομαι ύποχρέωσιν έπαναλά

βω, ε{ ναι δπως, αφου προσπαθήσωμεν βοηθήσωμεν 'Αρχι

επίσκοπον δσον τουτο εlναι δυνα:rόν, τηρήσωμεν τήν θέ

σιν ijν έπιβάλλει ή καλή πίστις, αί συμφωνίαι του Λονδί

νου καί τά γενικώτερα συμφέροντα τi'jς ' Ελλάδος καί τi'jς 

Κύπροω> 160 • 

Ό Μακάριος καί δ Φ. Κιουτσούκ παρέμειναν 

στό Λονδίνο καί μετά τή λήξη τής Πενταμεροϋς, γιά 

νέες διαπραγματεύσεις. Παρόλο πού ό νέος γύρος 

τών συζητήσεων γιά τίς βάσεις δέν άπέδωσε, οί δύο 

ήγέτες ύπέγραψαν εμπιστευτικό πρακτικό μέ τή βρε

τανική Κυβέρνηση, που δριζε δτι ή Κύπρος θά μπο

ροϋσε νά γίνει μέλος τής Κοινοπολιτείας, αν συμφω-

νοϋσαν σέ αυτό τά ύπόλοιπα μέλη. 'Η ίδιότητα τοϋ 

πλήρους μέλους ενδιέφερε πολύ τήν έλληνοκυπρια

κή πλευρά, καθώς ετσι θά άναγνωριζόταν καί άπό 

αυτήν τήν αποψη ή πλήρης κυριαρχία τοϋ νέου Κρά

τους. 

Σύμφωνα μέ νεότερη ερευνα, μετά τή Διάσκεψη, ό 

Ε. 'Αβέρωφ, ύπογράμμισε στό Βρετανό πρέσβη στήν 

'Αθήνα, Σέρ Ρότζερ" Αλλεν, δτι ήταν πιό δύσκολο, 

άπό δ, τι άρχικά πίστευε καί δ ίδιος, νά δεχτεί ό Μα

κάριος τίς βρετανικές άπαιτήσεις. 'Ο 'Έλληνας 

ύπουργός, άκόμη, εξέφρασε τήν άνησυχία του γιά τίς 

πιθανές συνέπειες τής παρατάσεως τής έκκρεμότη
τας: αν κατέπεφτε δλη ή συμφωνία τοϋ 1959, εξαιτίας 
τής εκτάσεως των βάσεων, ύπήρχε κίνδυνος νά πιε

στεί ή τουρκική Κυβέρνηση άπό τούς δικούς της εξ
τρεμιστές, νά άναβιώσει τήν παλαιά της άξίωση γιά 

διχοτόμηση τοϋ νησιοϋ . 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, σέ δηλώ

σεις του, τονίζει δτι ή Κυβέρνηση άποδίδει πρωταρ

χική σημασία στό τουριστικό πρόγραμμα τοϋ 1960, 
βάσει τοϋ όποίου προβλέπεται ή εκτέλεση 70 κυρίων 
εργων, δαπάνης 393.000.000 δρχ., άπό τά όποία 

245.365.000 άποτελοϋν δημόσιες επενδύσεις καί τά 
147.635.000 δάνεια τοϋ ΟΧΟΑ γιά τήν ένίσχυση τών 
ίδιωτικών επενδύσεων. 

Είδικότερα, στό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 33 
ξενοδοχεία καί μοτέλ, l3 τουριστικά περίπτερα, 18 
εργα ύποδομής καί 6 εργα άναψυχής καί ψυχαγωγί
ας. Οί ίδιωτικές επενδύσεις, οί όποίες καί ενθαρρύ

νονται άπό τήν Κυβέρνηση, ύπολογίζεται δτι θά φτά

σουν στήν περιοχή τής πρωτεύουσας τίς 600.000.000 
καί τής Θεσσαλονίκης τίς 150.000.000 δρχ. τέλος, 
διατίθενται, άπό τό πρόγραμμα τοϋ 1960, 41.000.000 
δρχ. γιά τίς γενικές δαπάνες τουρισμοϋ (διαφήμιση 

καί έπαγγελματική έκπαίδευση, γιά τήν όποία λει

τουργοϋν ήδη οί τουριστικές σχολές Ρόδου, Κηφι

σιί'iς καί Θεσσαλονίκης). 

19 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Πραγματοποιείται 24ωρη άπεργία τών άστικών 

λεωφορείων ' Αθηνών, Πειραιώς καί περιχώρων, σέ 

ενδειξη διαμαρτυρίας γιά τή σύσταση τοϋ κρατικοϋ 

όργανισμοϋ αυτοκινήτων καί τήν παρέλκυση εκκρε

μών ζητημάτων πού άπασχολοϋν τούς αυτοκινητι

στές. 

'Ο ύφυπουργός Συγκοινωνιών, Θ. Κονίτσας, μετά 

άπό σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, 

μέ συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ Συγκοινωνιών καί τοϋ 

ύφυπουργοϋ 'Εσωτερικών, άνακοίνωσε σειρά μέ

τρων γιά τήν άντιμετώπιση τής άπεργίας . ' Επεσήμα

νε, παράλληλα, δτι δ νέος κρατικός όργανισμός 
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προοριζόταν νά συμβάλλει στόν έκσυγχρονισμό τών 

άστικών συγκοινωνιών. 

Οί άνακοινώσεις τοϋ Θ. Κονίτσα δέν έπέφεραν 

τήν άλλαγή της στάσεως τών αύτοκινητιστών. Μετά 

τήν έξαγγελία νέας, τετραήμερης, άπεργίας, ό ύφυ

πουργός Συγκοινωνιών δήλωσε δτι ή Κυβέρνηση 

ήταν άποφασισμένη νά λάβει δλα τά άπαιτούμενα 

μέτρα γιά τήν έξασφάλιση τών συγκοινωνιών άπό 

τήν άδικαιολόγητη άπεργία, άλλά καί νά μεριμνήσει 

γιά τήν ορθολογική όργάνωσή τους. 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Μετά άπό μακρά σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ 

πρωθυπουργοϋ, ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, Σ. 

Γκίκας, άνακοινώνει τίς λεπτομέρειες τοϋ προγράμ

ματος δημοσίων έπενδύσεων, γιά τό 1960, στόν τομέα 
τών δημοσίων εργων, ϋψους 1.850.000.000 δρχ. 

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει τά άκόλουθα εργα: 

I. Κατασκευές βασικών δδών ( δδός 'Αθηνών -
Θεσσαλονίκης, μήκους 500 χιλιομέτρων, 'Ιωαννί
νων - ' Ηγουμενίτσης, Λαρίσης - Κοζάνης, σύνδεση 
τοϋ Πειραιά μέ τήν όδό 'Αθηνών- Κορίνθου κ.λ.π.)· 

τοποθέτηση τών διεθνών σημάτων καθοδηγήσεως 

κυκλοφορίας έκτέλεση έργασιών στό δευτερεϋον 

έθνικό δδικό δίκτυο (δαπάνης 81.000.000 δρχ.) καί 
άνακατασκευή τών δδοστρωμάτων τοϋ βασικοί> δι

κτύου (δαπάνης 78.500.000 δρχ.) . 

2. Συνέχιση τής συντηρήσεως τοϋ βασικοί> έθνι
κοϋ δικτύου (μήκους 3.200 χιλιομέτρων) καί τοϋ 
ύπολοίπου έθνικοϋ δικτύου (μήκους 4.300 χιλιομέ
τρων), γιά τά όποία διατίθενται 35.000.000 καί 

40.000.000 δρχ. άντιστοίχως. Γιά τό έπαρχιακό δδικό 
δίκτυο (13.000 χιλιόμετρα) προβλέΠεται δαπάνη 
60.000.000 δρχ. άπό τό Ταμείο ' Εθνικής ·Οδοποιίας, 

45.000.000 δρχ. άπό τίς εiδικές φορολογίες καί εκτα
κτη έπιχορήγηση 65.000.000 δρχ. 

3. Κατασκευή - έπισκευή 8 γεφυρών ( ' Ερυθροπο
τάμου, Καραβοπόρου κ.λ.π.) μέ δαπάνη 14.500.000 
δραχμών. 

4. Λιμενικά εργα δαπάνης 233.500.000 δρχ.· εργα 
πολιτικής άεροπορίας ϋψους 40.000.000 δρχ. έκτός 

της διαθέσεως 5.000.000 δολλαρίων άπό τίς ΗΠΑ γιά 
τό άεροδρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ· καί τά έγγειοβελτι

ωτικά εργα τοϋ ύπουργείου Γεωργίας. 

20 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ I 960 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει τήν άκόλουθη έπι

στολή πρός τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη 'Αθηναγό

ρα: 

«Εiς τάς παραμοvάς τής άvαχωρήσεως τής ' Υ με

τέρας Θειοτάτης Παvαyιότητος διά τό άvά τά 'Απο

στολικά Πατριαρχεία ταξείδιοv Αύτής, μοί περιήλθε 

τό άπό 19ης Όκτωβρίου π.ε. σεπτόv Πατριαρχιακόv 

Γράμμα, δπερ ή 'Υμετέρα Θειοτάτη Παvαγιότης ηύ

δόκησε vά μοί άπευθύvη καί έv φ έκφράζεται ή ύψη

λ ή Πατριαρχική εύαρέσεκια διά τήv έπιτυχή διοργά

vωσιv τού έv Ρόδφ συyκληθέvτος, κατά παρελθόντα 

Αϋyουστοv, Συνεδρίου τής Κεντρικής 'Επιτροπής 

τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τώv 'Εκκλησιών. 
»Χαίρων διά τήv μετά τής 'Υμετέρας Θεοφρουρή

του Παvαγιότητος έπικοιvωvίαv ταύτηv, προάγομαι 

vά έκφράσω Αύηj τάς θερμοτάτας εύχαριστίας έμοv 

τε προσωπικώς καί τής Β. Κυβερνήσεως διά τήv τό

σον ύψηλήv άvαγvώρισιv τώv καταβληθεισών προ

σπαθειών διά τήv έπιτυχίαv τού έv Ρόδφ Συνεδρίου, 

άλλά καί γεvικώτεροv διά τήv ύπέρ τής 'Εκκλησίας 

τής 'Ελλάδος μέριμvαv ήμώv, fίv, έπιθυμώ vά διαβε

βαιώσω τήv 'Υμετέραv Παvαyιότητα, ή Β. Κυβέρ

νησις θέλει έξακολουθήση έπιδεικvύουσα. 

» "Οσοv άφορii εiδικώτεροv τό θέμα τής συγκλή
σεως, έvτός τού τρέχοντος ετους, έv Ρόδφ, διασκέ

ψεως 'Αντιπροσώπων τώv 'Αγιωτάτωv 'Ορθοδόξων 

'Εκκλησιών, έπί τφ τέλει προπαρασκευής τής μελ

λούσης Προσυvόδου, ή Β. Κυβέρνησις, κατόπιν 

ώρίμου μελέτης τοίί ζητήματος, καίτοι δέ άvαyvωρί

ζουσα δτι ή τοιαύτη διάσκεψις θά ήδύvατο vά άποβή 

έvδεχομέvως χρήσιμος, διατηρεί σοβαράς έπιφυλά

ξεις λόγω iδίως τώv aς αϋτη θά ήδύvατο vά εχη πολι
τικών τε καί έκκλησιαστικώv έπιπτώσεωv. 

» 'Η μέλλουσα έπίσκεψις τής ' Υ μετέρας Θειοτά

της Παvαγιότητος είς 'Ελλάδα, εiς fίv ή Β. Κυβέρ

νησις άποβλέπει μετ' Ιδιαιτέρας χαρiiς, καί εlς fίv 

άποδίδει δλως lδιαιτέραv σημασία ν, θ' άπετέλει λίαv 

κατάλληλοv εύκαιρίαv ϊvα εv συvεvvοήσει καί μετά 

τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, μελετηθή, μεταξύ 
τώv aλλωv, καί τό θέμα τούτο, τιθεμένων άπό κοιvοίί 

τώv βάσεων τού περαιτέρω χειρισμοίί αύτοv. 

» 'Ev τfj πεποιθήσει δτι ή 'Υμετέρα Θειοτάτη 

Παvαγιότης θέλει συμφωvήση έπί τώv άvωτέρω γε

vικώv άπόψεωv, έπικαλοίίμαι τάς θεοπειθείς εύλογίας 

Αύτής καί άσπαζόμεvος τήv σεπτήv Της Δεξιάv δια

τελώ μετ' έξαιρέτου σεβασμοίί, έξόχου τιμής καί 

πολλής άyάπης»161 • 

' Η έπιστολή τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχη , τής 

19ης 'Οκτωβρίου 1959: 

«'Υπό τήν εύάρεστον διάθεσιν τής άπό πάσης πλευράς 

έπιτυχοϋς διεξαγωγής τοϋ κ:ατά τόν παρελθόντα μήνα Αϋ

γουστον έν Ρόδφ συγκ:ληθέντος Συμβουλίου τών 'Εκ:κ:λη

σιών διατελοϋντες, ίiσμενοι προαγόμεθα διά τοϋ παρόντος, 

έξ άποφάσεως κ:αί τής περί ήμάς 'Αγίας κ:αί ' Ιεράς Συνό

δου, ϊνα έκ:φράσωμεν πρός τήν Ύμετέραν λίαν άγαπητήν 

κ:αί περισπούδαστον ήμίν ' Εξοχότητα κ:αί τήν περί Αύτή ν 

~Εντιμον έλληνικ:ήν Κυβέρνησιν τάς έγκ:αρδίους εύχαρι

στίας κ:αί τήν εύαρέσκ:ειαν κ:αί τόν iiπαινον τής Μητρός 

'Αγίας τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης ' Εκ:κ:λησίας κ:αί ήμών προ

σωπικώς, διά τήν θερμήν συμπαράστασιν, ήν, έν πλήρει 
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εκτιμήσει τής ιδιαιτέρας σημασίας τής συγκλήσεως του 

Συνεδρίου επί έδάφους τής άμέσου εκκλησιαστικής δικαι

οδοσίας του Οiκουμενικοu Πατριαρχείου καί έν τί'j περιο

Χί'i του Θεοφρουρήτου Έλληνικοu Κράτους, ή Ύμετέρα 

έρίτιμος 'Εξοχότης παρέσχεν έν παντί, μή φεισθείσα θυ

σιών, πρός τήν κρείττονα τών πάντων έμφάνισίν τε καί 

συντέλεσιν. 

»Τό Συνέδριον τής Ρόδου, δπερ μέλλει ϊνα άποτελή 

σταθμόν έν τί'j ίστορί~ τής 'Όiκουμενικής Κινήσεως", μιας 

τών μειζόνων κινήσεων κατά τούς καθ' ήμaς χρόνους, 

πρός ijν τήν πρώτην εκκλησιν έποιήσατο καί τήν ώθησιν 

εδωκε καί πάλιν τό Οiκουμενικόν Πατριαρχείον διά τής 

περιφήμου καταστάσης 'Εγκυκλίου αυτοu πρός τάς άπαν

ταχοu 'Εκκλησίας του Χριστοu, έν ετει 192Οφ, είσηγηθέν 

τήν σύμπηξιν συναφείας καί Κοινωνίας τών 'Εκκλησιών, 

κατά τό ύπόδειγμα τής τότε συστάσης Κοινωνίας τών 

'Εθνών, ενθεν μέν παρέσχε τήν ευκαιρίαν τοίς μέν παρα- ' 
στaσιν έν αυτφ σημαίνουσιν Έκπροσώποις του Δυτικοu ·. 
Χριστιανικοί) πνεύματος, δπως ελθωσιν εiς στενοτέραν 

έπαφήν πρός τήν κατ' 'Ανατολάς Όρθόδοξον 'Εκκλησί

αν, τά πνευματικά αυτής βιώματα καί τήν πάλλουσαν λα

τρευτικήν καί λειτουργικήν αυτής ζωήν έν αυτφ τφ κλίματι 

τοu Οiκουμενικοu Πατριαρχείου καί έν μέσφ λαοu, γινώ

σκοντος παρέχει ν δείγματα τής ευσεβείας, τής έσωτερικό

τητος καί τής πνευματικής αυτοί) ευρύτητας, τί'j δέ κα'θ' 
ήμaς ΠατριαρχικΌ 'Αντιπροσωπεί~, δπως, πρός τί'j ένεργφ 

αυτής συμμετοχί'j, πρός εκθεσιν καί κατοχύρωσιν τών 

'Ορθοδόξων άπόψεων, έπικοινωνήση έγγύτερον καί μετά 

τών άντιπροσώπων τών άλλων του Συνεδρίου μετασχου

σών 'Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων 'Εκκλησιών, καί παρ' 

άλλων μέν άντλήση πολυτίμους πληροφορίας, περί τής 

έσωτέρας ζωής τών 'Εκκλησιών αυτών, άλλους δέ μυήση 

καί κατατοπίση εις τά τής οικουμενικής Κινήσεως, έτέρω

θεν δ' ένεφάνισε τήν καθ' ήμaς Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν 

έν τφ συνόλφ αυτής κατανοοuσαν τήν άποστολήν αυτής, 

ώς πρωτοπόρου άνά τόν χριστιανικόν κόσμον δυνάμεως, 

συντελεστικής εiς τήν οiκοδομήν τής ένότητος, τής συμπ

νοίας καί τής συνεργασίας τών χριστιανικών δυνάμεων, 

καί {iμα διατιθείσαν πολύτιμα καί άνεξάντλητα κεφάλαια 

εiς iδέας καί πρόσωπα, καί έπί πάσι κατέδειξεν, δτι τό 

πνεuμα τής συνεργασίας καί τής καλής θελήσεως, τό 

κρατήσαν εν τφ Συνεδρίφ εκατέρωθεν, έστίν έκ τών πλέον 

ύπολογησίμων συνδρόμων παραγόντων έν τί'j άλληλοκα

τανοήσει τών 'Εκκλησιών καί τί'j κοινί'j μεταξύ αυτών συ

νεργασί~, πρός έπίτευξιν του πρός δν πaσαι άποβλέπουσι 

κοινοu ίεροu σκοποu. 

»»Εχοντες δέ ύπ' οψιν τό γενικώτερον ένδιαφέρον τής 

Ύμετέρας έριτίμου Έξοχότητος καί τής 'Εντίμου έλλη-

. νικής Κυβερνήσεως, ύπέρ τών εκκλησιαστικών πραγμά
των, περί ού κατά τρόπον έμφανή μαρτυροuσι τά παρ' αυ

τής έσχάτως, περί τής 'Αγιωτάτης αυτόθι 'Εκκλησίας 

άποφασισθέντα, {iτινα λίαν ευεργετικόν καί εξω τών δρίων 

αυτής εσχον άντίκτυπον, καί {iμα τήν έπιβαλλομένην σή

μερον δι' άντιπροσώπων έπικοινωνίαν τών 'Ορθοδόξων 

Αυτοκεφάλων 'Εκκλησιών, πρός καθορισμόν μέν τής έν 

τοίς Συνεδρίοις καί ταίς Γεvικαίς Συνελεύσεσι του Παγκο
σμίου Συμβουλίου τών 'Εκκλησιών τηρηθησομένης έπί 

τών εκάστοτε ύπό έξέτασιν ζητημάτων έφεξής γραμμής, 

μελέτην δέ καί έξέτασιν προκαταρκτικώς καί τών άπασχο-

λούντων τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν γενικωτέρων προ

βλημάτων, εν οίς δήπου προέχει τό τής προπαρασκευής 

τής μελλούσης Προσυνόδου, ής ή σύγκλησις, κατά τόν 

κοινόν πόθον καί τήν άνάγκην, δέον ϊνα πραγματοποιηθή 

έν ου μακρφ μέλλοντι, εγνωμεν Συνοδικώς συγκαλέσαι 

κοινήν Διάσκεψιν άντιπροσώπων τών 'Αγιωτάτων 'Ορθο

δόξων 'Εκκλησιών, δρίσαντες τόπον μέν αυτής τήν Πόλιν 

τής Ρόδου, προκριθείσαν διά τό κείσθαι αυτήν έν τφ κέν

τρφ σχεδόν τών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών, διά τό γλυκύ 

του κλίματος αυτής, καί διά τό διατιθέναι αυτήν καταλλη

λότατα οiκήματα διά τάς συναντήσεις τών άντιπροσώπων 

καί τήν παραμονήν αυτών, χρόνον δέ τόν τών διακοπών 

τών καθ' ήμaς θεολοyικών σχολών, ϊνα οϋτως άποβή δυ

νατή ή συμμετοχή είς τήν Διάσκεψιν ταύτην καί τών iδεο

λόγων καθηγητών, άποτελούντων ίσχυράν πνευματικήν 

δύναμιν εις τήν διάθεσιν τής Διοικούσης 'Ιεραρχίας. 

»Ουδαμώς τοίνυν άμφιβάλλοντες, δτι ή Ύμετέρα περι

νουστάτη 'Εξοχότης, ευλογημένη παρά τοu 'Υψίστου εiς 

τό γιγνώσκειν εκάστοτε τά δέοντα καί δεόντως ερμηνεύει ν 

αυτά, μέλλει, μετά τής 'Εντίμου Κυβερνήσεως Αυτής, 

προφρόνως παρασχείν τή πολύτιμον καί αύθις συναντί

ληψιν Αυτής πρός πραγμάτωσιν κατά τό προσεχές θέρος 

καί τής Διασκέψεως ταύτης, ής τό πρόγραμμα καθορίζεται 

παρ' ήμίν καί προσεχώς γνωσθήσεται Αυτί'j, παρακαλοu

μεν, δπως εκφρασθή ή ευαρέσκεια τής 'Εντίμου ελληνικής 

Κυβερνήσεως ταίς έν Ρόδφ 'Αρχαίς διά τήν πολύτιμον καί 

ύπέρ τό καθήκον συμβολήν αυτών είς έπιτυχίας του Συνε

δρίου, καί αίτούμενοι τά ετη τής • Υμετέρας φίλης 'Εξοχό
τητας ώς πλείστα καί ύγιεινά καί πάσαν έν τί'j διεξαγωγί'j 

του πολυευθύνου καί τιμίου Αυτής εργου ένίσχυσιν καί 

κραταίωσιν παρά Θεοu, διατελοuμεν μετ' έξιδιασμένης τι

μής καί πολλής άγάπηρ> 162 • 

'Η πατριαρχική περιοδεία στίς 'Εκκλησίες τής 

'Ανατολής τjταν ενα &:πό τά σημαντικότερα γεγονό

τα πού &:φοροuσαν τόν Οίκουμενικό Θρόνο, καθώς, 

κατά τά προηγούμενα χρόνια, ή τουρκική Κυβέρνη

ση &:παγόρευσε τήν εξοδο &:πό τή χώρα στόν &:ρχηγό 

τής 'Ορθοδοξίας. Οί περιοδείες του Πατριάρχη 

'Αθηναγόρα &:ποτέλεσαν σταθμούς στήν ίστορία τής 

'Ανατολικής 'Εκκλησίας καί πραγματοποιήθηκαν 

χάρη στήν πρόσφατη έλληνοτουρκική προσέγγιση. 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη γιά 

τήν &:ντιμετώπιση τών προβλημάτων πού προέκυψαν 

&:πό τίς πλημμύρες στή Βόρειο 'Ελλάδα καί ίδίως 

στή Δυτική Θράκη (Κομοτηνή -Διδυμότειχο). Στή 

σύσκεψη μετέχουν ό &:ντιπρόεδρος Π. Κανελλόπου

λος, οί ύπουργοί Συντονισμοί>, Οίκονομικών, Δημο

σίων »Εργων, Γεωργίας καί Προεδρίας καί ό ύφυ

πουργός 'Εμπορίου καί &:ποφασίζεται ή λήψη τών 

&:κόλουθων μέτρων: άμεση εναρξη &:ντιπλημμυρικών 

εργων στήν Κομοτηνή, ϋψους 15.000.000 δραχμών· 
χορήγηση δανείου 15ετοuς διαρκείας μέ τόιφ 4% γιά 
τήν &:ποκατάσταση τών ζημιών στίς οίκίες φορολο-
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γική άπαλλαγή κατά τό Υ2 γιά τό 1959 τών πληγέντων 
καί διευκολύνσεις στήν έξόφληση του ύπολοίπου· 

άναστολή έξοφλήσεως τών χρεών τους έπί έξάμηνο· 

χορήγηση δανείων 15ετους διαρκείας μέ τόκο 4% 
άπό τήν Α ΤΕ στούς άγρότες, γιά τήν άποκατάσταση 

τών ζημιών. 

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Ό έπιτετραμμένος τής Βουλγαρίας στήν 'Αθή

να, Κόστα Λάμπρεφ-Ντίνεφ, μιλώντας σέ έκπροσώ

πους του τύπου, παραπονείται δτι όρισμένες ελληνι

κές έφημερίδες διαστρέβλωσαν τίς πρόσφατες δη

λώσεις του τ. Ζίφκωφ, έπαναλαμβάνει δτι ή Σόφια 

ύποστηρίζει τίς ρουμανικές προτάσεις γιά σύγκληση 

βαλκανικής Διασκέψεως καί γιά άπύραυλη Βαλκανι

κή, ύπενθυμίζει τή βουλγαρική πρόταση γιά σύναψη 

συμφώνου μ ή έπιθέσεως μέ τήν • Ελλάδα καί σημει
ώνει δτι ή χώρα τσμ ε{ναι πρόθυμη νά καταβάλει τίς 

προβλεπόμενες άΠό τή Συνθήκη του 1947 έπανορθώ
σεις, μέ τήν προϋπόθεση καί ή 'Ελλάδα νά ίκανο

ποιήσει τίς άνταπαιτήσεις τής Σόφιας. 

'Απαντώντας στόν Κ. Λάμπρεφ, έκπρόσωπος του 

έλληνικου ύπουργείου 'Εξωτερικών σημείωσε δτι δ 

Βούλγαρος διπλωμάτης εδωσε τήν έντύπωση δτι 

εκαμε τίς δηλώσεις του γιά προπαγανδιστικούς λό

γους, καθώς ε{ναι άσύνηθες στή διπλωματική πρα

κτική νά θίγονται, σέ μιά δημοσιογραφική συγκέν

τρωση, θέματα πού εχουν ijδη άποτελέσει άντικείμε

νο έπισήμων συζητήσεων διά τής διπλωματικής 

όδου. Κατόπιν, ό 'Έλληνας διπλωμάτης άπέκρουσε 

τόν ίσχυρισμό τοϋ Κ. Λάμπρεφ δτι ύπήρξε διαστρέ

βλωση τών δηλώσεων Ζίφκωφ, καί έπανέλαβε τή θέ

ση τής έλληνικής Κυβερνήσεως δτι ή μή έκπλήρω

ση άπό τήν πλευρά τής Βουλγαρίας τών συμβατικών 

της ύποχρεώσεων ήταν τό κύριο έμπόδιο γιά τήν 

άποκατάσταση τής έμπιστοσύνης μεταξύ τών δύο 

χωρών. 'Υπενθύμισε, άκόμη, δτι οί ύποχρεώσεις αύ

τές περιλάμβαναν τή μεταβολή πολεμικών έπανορ

θώσεων, τήν άπόδοση άπό τή Βουλγαρία τών έλλη

νικών περιουσιακών στοιχείων πού άφαιρέθηκαν κα

τά τή διάρκεια του πολέμου, τήν άποκατάσταση τών 

'Ελλήνων πού ήταν πρίν άπό τόν πόλεμο έγκατε

στημένοι στή γειτονική χώρα, τόν περιορισμό τής 

άριθμητικής δυνάμεως τών βουλγαρικών ένόπλων 

δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, τήν άπο

στρατικοποίηση τών συνόρων της μέ τήν 'Ελλάδα 

καί τόν περιορισμό τής δυνάμεως τής άεροπορίας 

της σέ 90 άεροπλάνα, μεταξύ τών όποίων κανένα 
βομβαρδιστικό. 

21 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη τών βουλευτών τής ΕΡΕ, 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή . 

'Απευθυνόμενος στήν κοινοβουλευτική δμάδα 

του κόμματός του, δ πρωθυπουργός άνέλυσε τήν 

έσωτερική πολιτική κατάσταση καί άναφέρθηκε στό 

κυβερνητικό εργο. Είδικότερα γιά τήν άγροτική πο

λιτική, ύπογράμμισε δτι «ή βελτίωσις τής θέσεως 

τώv άyροτώv έξαρτiiται κυρίως άπό τήv κατασκευήν 

έργων άποδοτικ:ώv διά τήv άyροτική οίκοvομίαv», τό

νισε δτι λαμβάνονταν τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν 

ένίσχυση τών όρεινών άγροτικών πληθυσμών, καί 

έξήγησε τούς δημοσιονομικούς λόγους πού έπέβα

λαν τήν έπίδειξη μεγίστης προσοχής, άπό τήν πλευ

ρά τής Κυβερνήσεως, στό θέμα τής παροχής συντά

ξεως γήρατος στούς άγρότες, τό όποίο πάντως ijδη 

άποτελουσε άντικείμενο μελέτης. 

Μετά τή σύσκεψη, έκδόθηκε ή άκόλουθη άνα

κοίνωση: 

«Συνήλθε σήμερον, είς τήν έν ττϊ Βουλή αίθουσαν τής 

ΕΡΕ, ύπό τήν προεδρίαν του άρχηγοϋ αύτής, κ. Κ. Καρα

μανλή, ή κοινοβουλευτική δμάς του κόμματος. 'Ο κ. πρόε

δρος τής Κυβερνήσεως, άφοϋ έχαιρέτησε τούς βουλευτάς, 

προέβη είς εύρείαν άνασκόπησιν τής γενικής καταστάσε

ως, άναπτύξας τούς λόγους διά τούς δποίους πρέπει μετ' 

αίσιοδοξίας νά άντιμετωπίζεται ή έξέλιξις αύτής διά τό 
μέλλον. 'Εν συνεχεί~ ή συνέλευσις ήσχολήθη μέ όργανω

τικά θέματα του κόμματορ>. 

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Μέ τίτλο «'Η έλληνική Κυβέρνησις έννοεί νά 

συνεχίση τήν πολιτικήν τής οίκονομικής άνορθώ

σεως», ή έφημερίδα «Le Monde» σέ κύριο liρθρο της, 
άναφέρει: 

'Η έξασφαλισθείσα χάρις είς τήν Κυβέρνησιν Καρα

μανλή πολιτική σταθερότης έν 'Ελλάδι καί ή έφαρμογή 

ύπό τής αύτής Κυβερνήσεως μακροπνόου προγράμματος 

οίκονομικοκοινωνικής άναπτύξεως του τόπου, προήγαγαν 

τήν ·Ελλάδα άπό καθυστερημένη ν βαλκανική ν χώραν είς 

εύρωπαϊκόν Κράτος έν άνοδικτϊ πορεί~. 

Τονίζει, άκόμη, δτι «ή Κυβέρνησις Καραμανλή 

εχει τήν δυνατότητα νά έμφανίση τώρα ενα σαφώς 

θετικό άπολογισμό» καί ύπογραμμίζει: 

• Η δραχμή έξυγιάνθη καί κατέστη σταθερά. Τό κατά 
κεφαλήν είσόδημα ηύξήθη άπό 215 δολλάρια κατά τό 1955, 
είς 299. Τά συναλλαγματικά άποθέματα άνέρχονται είς 204 
έκατ. δολλάρια εναντι 164 έκατ . , πού άνήρχοντο κατά τά 

τέλη του 1958. Αί καταθέσεις είς τάς Τραπέζας καί τά Τα
μιευτήρια αύξάνονται συνεχώς. Αί έπενδύσεις κατά τό 

1960 θά άνέλθουν είς 7.260 έκατ. δρχ. περιλαμβανομένων 
καί τής 'Αγροτικής Τραπέζης, τής ΔΕΗ κ.λ.π., εναντι 

5.921 έκατ. κατά τό 1958. Πρός τούτοις μέ τήν βοήθειαν 
δμάδος 'Ιταλών έμπειρογνωμόνων, ή Κυβέρνησις συνεχί

ζει δραστηρίως τήν πραγματοποίησι ν τοϋ σχεδίου τής οί

κονομικής άναπτύξεως καί προσπαθεί νά βελτιώση τόν 

άγροτικόν τομέα ένθαρρύνουσα ταυτοχρόνως τήν δημι

ουργίαν νέων βιομηχανιών. 
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Περαιτέρω, άνάφερεται δτι «δσον άφορα τόν κοι

νωνικόν τομέα, αί έθνικαί δυνατότητες δέν έπιτρέ

πουν τήν άμεσον έπέκτασιν των κοινωνικών άσφα

λίσεων είς τούς χωρικούς, καταβάλλονται δμως σο

βαραί προσπάθειαι πρός βελτίωσιν των βιοτικών 

συνθηκών του πληθυσμοu» 163 • 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

' Ο Κ. Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία τής λειτουρ

γίας του Κεντρικοu Γραφείου Παραπόνων, έπισύρει, 

μέ είδική έγκύκλιο, τήν προσοχή των δημοσίων 

ύπηρεσι&ν στή σημασία πού άΙtοδίδει στήν καλή, 

ταχεία καί άρτια λειτουργία του γραφείου καί δίνει 

έντολή νά δημιουργηθοuν γραφεία παραπόνων σέ 

δλες τίς νομαρχίες . 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

' Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέ τή συμμετοχή 

του άντιπροέδρου Π. Κανελλόπουλου, τοu ύτrουργοu 

καί του ύφυπουργοu Οίκονομικ&ν, του ύπουργοu 

Συντονισμοu, του διοικητή τής Τραπέζης τής' Ελλά

δος καί ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. 'Εξετάστηκε ή 

τελική διατύπωση του προϋπολογισμοί) καί δ πρω

θυπουργός εδωσε δδηγίες, ώστε, μετά τή σύνταξη 

τής σχετικής έκθέσεως του ύπουργείου Οίκονομι

κ&ν, νά κατατεθεί στή Βουλή δ προϋπολογισμός ώς 

τίς 15 Φεβρουαρίου. 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύποδιοικητή τής 

'Εθνικής Τραπέζης, καθηγητή Ι. Παρασκευόπουλο, 

δ δποίος τόν ένημερώνει γιά τίς έπαφές πού ε{χε μέ 

οίκονομικούς καί τραπεζικούς παράγοντες στίς 

ΗΠΑ, καί θέτει ύπόψη του μέτρα, άπαραίτητα γιά 
τήν καλύτερη ύλοποίηση των έλληνικ&ν έπιδιώξεων 

καί τή συστηματικότερη προσέλκυση 'Αμερικανών 

έπενδυτ&ν . 

Τήν ϊδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής συναντάται μέ 

τά προεδρεία τοu Ίατρικοu Συλλόγου 'Αθηνών, τοu 

Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων, τής Ε. Ε. τής 

ΑΔΕΔ Υ, καί τόν άποχωρήσαντα πρέσβη τής 'Ελλά

δος στό Βελιγράδι, Θ. Τσακαλ&το. 

Τήν έπομένη, δ πρωθυπουργός γίνεται δεκτός σέ 

άκρόαση άπό τό βασιλέα Παuλο, τόν όποίο ένημε

ρώνει γιά τήν έξέλιξη των έσωτερικ&ν καί έξωτερι

κ&ν ζητημάτων πού άπασχολοuν τή χώρα. 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Συζητείται , στή Βουλή, τό νομοσχέδιο «περί 

τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως του Ν.Δ . 3169 / 
1956 "περί συστάσεως καί όργανώσεως 'Ενώσεως 

'Ιδιοκτητών ' Ημερησίων 'Επαρχιακών ' Εφημερί

δων του νόμου 3505 Ι 1956"». 
Μέ τό νέο νόμο καθιερώθηκαν εύεργετικά μέτρα 

γιά τόν έπαρχιακό τύπο, άνάλογα μέ τά ίσχύοντα γιά 

τόν τύπο τής πρωτεύουσας καί τής Θεσσαλονίκης: 

παροχή είδικής τιμής βιομηχανικοί) ρεύματος σύ

σταση είδικοu λογαριασμοί) γιά τήν έξυπηρέτηση 

των οίκονομικ&ν συμφερόντων των έργαζομένων σέ 

έπαρχιακές έφημερίδες ύποχρέωση των άνωνύμων . 
έταιρει&ν πού δέν έδρεύουν στήν ' Αθήνα νά δημοσι

εύουν τόν ίσολογισμό τους στήν έφημερίδα τής 

εδρας τους, καί των δημοσίων τοπικών ύπηρεσι&ν νά 

δημοσιεύουν στόν τύπο του νομοu τους τίς νομαρχι

ακές έκθέσεις πρός τό ύπουργείο 'Εσωτερικών, γιά 

τήν πορεία των έκτελουμένων εργων. 

29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ δύο διαδοχικές 

συσκέψεις, μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu καί του 

ύφυπουργοu Γεωργίας, στίς δποίες έξετάζονται τά 

προβλήματα τής άγροτικής οίκονομίας. Μετά τήν 

δλοκλήρωση των συσκέψεων, άνακοινώνεται ή εγ

κριση νομοσχεδίου πού προβλέπει ϊδρυση, άφενός 

κεντρικής συνεταιριστικής όργανώσεως γιά τή διά

θεση των όπωροκηπευτικ&ν στό έσωτερικό, καί άφε

τέρου φορέα προβολής καί προωθήσεως των προϊόν

των αύτ&ν στό έξωτερικό · ή ϊδρυση έργοστασίου 

παραγωγής κονσερβών· καί ή δανειοδότηση άπό τήν 

ΑΤΕ των παραγωγών γιά τήν άνόρυξη ψρεάτων, τήν 

άπόκτηση γεωργικών μηχανημάτων καί γενικότερα 

γιά τήν αύξηση του είσοδήματος των άγροτικ&ν οί

κογενει&ν. 

Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί), πραγμα

τοποιείται σύσκεψη των οίκονομικ&ν ύπουργ&ν, του 

προέδρου του ΟΒΑ, Α . Τσάτσου, καί ύπηρεσιακ&ν 

παραγόντων, μέ άντικείμενο τόν καθορισμό των λει

τουργει&ν τής ίδρυτικής πράξεως καί του καταστα

τικοί) του ΟΒΑ, τό όποίο ύπογράφεται τήν ϊδια 

ή μέρα. 

Τό μετοχικό κεφάλαιο δρίζεται σέ 1.200.000.000 
δρχ. διηρημένο σέ 1.200.000 μετοχές (540.000 άνή
κουν ιστό έλληνικό Δημόσιο, 288.000 στήν ' Εθνική 
Τράπεζα, 240.000 στό Ταμείο Παρακαταθηκών καί 
Δανείων, 80.000 στήν 'Εμπορική Τράπεζα, 40.000 
στή 'Ιονική - Λαϊκή καί 12.000 σέ ίδι&τες καί άνώ
νυμες έταιρίες) . 

Τό θέμα τής ένάρξεως τής λειτουργίας του ΟΒΑ 

καί τήν έκπόνηση μελετών γιά τήν ϊδρυση βασικών 

βιομηχανιών, έξετάζει δ Κ. Καραμανλής σέ σειρά 
συσκέψεων μεταξύ 5 καί 10 Φεβρουαρίου, μέ τή συμ
μετοχή των ύπουργ&ν Συντονισμοu καί Βιομηχανίας. 
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'Ενόψει τής τελευταίας συσκέψεως ύποβάλλεται 

στόν πρωθυπουργό τό άκόλουθο σχετικό σημείωμα: 

«I. ΟΒΑ θά παρακολουθή έκτέλεσιν άνατεθεισών μελε
τών βιομηχανικοϋ τομέως. 

»2. Θά είσηγήται βάσει γενομένων μελετών καί διαπρα
γματεύσεων μετά ίδιωτικών φορέων δι' ϊδρυσιν βασικών 

βιομηχανιών. 

»3. Θά συνάπτη συμβάσεις άναθέσεως εργων έκβιομη
χανοποιήσεως έφ' δσον ταϋτα γίνονται έκ δημοσίων έπεν

δύσεων. 

»4. Θά {δρύη διά συμμετοχής του ή καί άνευ αυτής φο
ρείς διά συστάσεως Α.Ε., είς ι'iς θά συμμετέχη τό Δημόσι

ον, συνεταιρισμοί, ΑΤΕ κ.λ.π. 

»Μελέται: 'Απομένουσαι πρός άνάθεσιν: 'Αλιάκμονος, 

Σπερχειοϋ, άλουμινίου, άνατεθοϋν τό ταχύτερον, κ. Πανάς 

διαβιβάση αίτηθέντα στοιχεία δι' άλουμίνιον έντός ΙΟημέ

ρου καί μελέτη έκπονηθfj άσχέτως διαπραγματεύσεων μετά 

Pechiney. 'Αφικνούμενος έκπρόσωπος τελευταίων 11 Ι 2 
ελθη έπαφήν μέ ύπουργόν Βιομηχανίας καί πρόεδρον ΟΒΑ, 

ένδεχομένως μέ διοικητήν 'Εμπορικής Τραπέζης κ. Άν

δρεάδην δστις έξεδήλωσεν ένδιαφέρον δι' άνάληψιν ερ

γων. Έπ' ευκαιρί~ συζητήσεως κατά προσεχή Δευτέραν, 

Τρίτην, Τετάρτην τραπεζιτικών θεμάτων είδοποιηθή Ζο

λώτας εύρίσκεται ένταϋθα καί συζητηθοϋν θέματα περιο

ρισμοϋ Τραπέζης 'Ελλάδος είς κύρια εργα της, παροχής 

μείζονος έλευθερίας είς Τραπέζας, περιορισμοϋ άρμοδιοτή

των Νομισματικής, αυξήσεως κεφαλαίων 'Εμπορικής 

Τραπέζης λόγω άναλαμβανομένων ύπ' αυτής έπιχειρημα

τικών κινδύνων καί μικράς άναλογίας κεφαλαίων της έν 

σχέσει μέ ϋψος καταθέσεων. 

>> I. 'Εργοστάσιο ζαχάρεως 
»Α ΤΕ {δ ρύση μετοχικήν εταιρία ν τ'Q συμμετοχ'Q κατά 

45% Α ΤΕ, 45% Συνεταιρισμών καί I Ο Δημοσίου, ήτις καί 
θά άναλάβη έκμετάλλευσιν βιομηχανιών ζακχάρεως. Πε

ρίπτωσις δυσχερής άμεσος ϊδρυσις εταιρίας, όργάνωσις αυ

τής, παρακολούθησιν έκτελέσεως συμβάσεως πρώτης μονά

δος άναλάβη ΟΒΑ. Νοείται εταιρία άναλάβη έξόφλησιν 

κεφαλαίων έξ έπενδύσεων, εστω καί τμηματικώς, έξυπηρέ

τησιν πιστώσεων προμηθευτών μηχανημάτων. 

»Κατ' άρχήν δέον έξ έκμεταλλεύσεως δημιουργήται 

περιθώριον διανομής λογικοϋ μερίσματος. Γίνη άμεσος 

άπαλλοτρίωσις έπιλεγέντος χώρου. Καταβληθή προσπά

θεια έργοστάσιον προβάλλεται καταλλήλως έπί κυρίου 

όδικοϋ συστήματος χώρου. Σημειοϋται άποπεράτωσις Ερ

γου πραγματοποιηθή έντός 17 μηνών καί δτι θεμέλιος λί
θος δύναται κατατεθή κατά προσεχή Αϋγουστον. 'Εν συ

νεννοήσει μέ άναδόχους καταβληθή προσπάθεια συντομεύ

σεως προθεσμιών. 

»Δεύτερον έργοστάσιον Σερρών - Πολωνών. Τελικοί 

δροι συμβάσεως δέον εχουν προσδιορισθή έντός τρεχού

σης εβδομάδος καί σύμβασις ύπογραφή αμα ψηφίσει νό

μου πρώτου έργοστασίου. 'Επιτροπή έπιλογής χώρου 

ύποβάλη πορίσματα ταχύτερον καί προχωρήσωμεν είς 

άπαλλοτρίωσιν χώρου. 

»Τρίτον έργοστάσιον. ' Αναμένεται άπάντησις Ίταλοϋ 

πρεσβευτοϋ διά σύμφωνον ίταλικής Κυβερνήσεως, κάλυ

ψιν άξίας τών έξ ίταλικών έπανορθώσεων όμοϋ μέ δίκτυον 

διανομής ΔΕΗ. 

»'Εάν άρνητική άπάντησις, προχωρήσωμεν μέ Γερμα

νούς, προγραμματισμός άποπερατώσεως τρίτου έργοστα

σίου γίνη μέ βάσιν κατεργασίας τευτλοπαραγωγής 1961 
ύπό Α, 1962 ύπό Β, 1963 ύπό Γ. 

»2. 'Εργοστάσιον έλαστικών αυτοκινήτων. Σημειοϋται 
ϊδρυσις έταιρίας πραγματοποιηθή Μάρτιον έ.ε. καί άποπε

ράτωσις έργοστασίου Μάρτιον 1961. 'Εταιρία δέον έπιλέ
ξη δι' ϊδρυσιν μεταξύ πόλεων Πατρών, Βόλου, Θεσσαλο

νίκης, Καβάλας. 

»3. 'Αμιαντοτσιμέντα ΚΕΡΕΜ δέον καταθέση έγγύη
σιν $ 75.000 περί άποπερατώσεως έργοστασίου έντός τοϋ 
1960 καί έπιλέξη τόπον είς έπαρχίαν, ώς Βόλον, Χαλκίδα, 
Θεσσαλονίκη ν, έγκαταστάσεως. 

»' Αναλαβάνεται ύποχρέωσις έκ μέρους Δημοσίου νά 
μ ή δοθή έτέρα άδεια παρομοίου έργοστασίου πρό παρελεύ
σεως ετους άπό ήμερομηνίας ένάρξεως λειτουργίας, όπότε 

καί μόνον δύναται έξετασθή σκοπιμότης {δρύσεως δευτέ

ρου έργοστασίου. 

»4. 'Αχυροκυτταρίνη. Προτάσεις Βλασσοπούλου ύπο
βληθοϋν βραδύτερον 25/ 2. Εi.ς Βλασσόπουλον έάν ύφι

σταμένη χαρτοβιομηχανία δέν άναλαμβάνη ύποχρέωσιν 

άγοράς χαρτομάζης θά δοθή άδεια {δρύσεως χαρτοβιομη

χανίας. Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου έξετασθοϋν τελικαί 

προτάσεις 'Αμερικανών ώς καί λοιπών χαρτοβιομηχανιών 

έν συνεργασί~ μέ Βλασσόπουλον ή έν συνεργασί~ μεταξύ 

των. Τελική λύσις θά δοθή κατά τό πρώτον δεκαήμερον 

Μαρτίου παρεμβάσει ένδεχομένως κυρίου πρωθυπουργοϋ. 

»5. Φορτηγά αυτοκίνητα, βαγόνια τρακτέρ 
»Δέν συζητείται άνάληψις ύποχρεώσεως τοϋ Δημοσίου 

διά προαγοράν τρακτέρ. Γίνεται δεκτή ή άρχή καλυτέρας 

πιστοδοτικής μεταχειρίσεως έγχωρίων, Deutz ελαβεν άπό 
ύπουργείον Συγκοινωνιών αi.τηθέντα στοιχεία καί ύποβάλη 

πρότασιν 15 Μαρτίου άντιμετωπίζουσα συνεργασίαν διά 
βαγόνι μετά έργοστασίου ΣΕΚ. 

»6. 'Επιβατικά αυτοκίνητα Renault 
»'Αναμένονται προτάσεις Renault, περί ών έπιστολή 

Φίλωνος. 

»7. Χαλυβουργία 
»Νίαρχος μάλλον επαυσε ένδιαφερόμενος. 'Εδώ έκπρό

σωπος έπανέλθη έντός προσεχοϋς 10ημέρου μετά νεωτέραν 

συνεννόησι ν μετ' αυτοϋ. 

»Γράτσος. Προτάσεις του συνδυάζονται μέ ευρείαν πι

στοδότησιν, παραχώρησιν μεταλλείων καί μονοπωλιακήν 

έπέκτασιν. Κρίνεται ώς εχει μή πλήρης καί μή συμφέρου

σα. 

»'Αγγελόπουλος. Συνεργασία μέ ετερον χαλυβουργεί

ον δέν άντιμετωπίζεται. Ζητεί δασμολογικήν προστασίαν 

21%, έξ ής νά έξαιροϋνται μόνον ετερον χαλυβουργείον, 
χαλυβδόφυλλα καί ΔΑΡΙΓΚ, μέχρι σημερινόν ϋψος είσα

γωγής. 

»Δέχεται προνόμιον άποκλειστικής έγκαταστάσεως 

περιορισθή μέ 5 ετη μετά εναρξιν λειτουργίας. Δέν δέχεται 
παροχήν άδείας χαλυβουργείου είς Λάρυμναν διά παραγω

γήν 90.000 τόνων σιδήρου έτησίως. Δέν δέχεται τήν άρχήν 
τής τιμολογήσεως βάσει τιμών Κοινοπραξίας n Ανθρακος 

Χάλυβος. 

»Προτάσεις ώς εχουσι κρίνονται άσύμφοροι καθ ' δσον 

έπηρεάσουν δυσμενώς κόστος λοιπών βιομηχανιών καί 

έμποδίζουν άνάπτυξιν λοιπών. 
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»' Αποφασίζεται θέμα επανεξετασθή εν συνδυασμφ πο
ρισμάτων δοκιμών Λαρύμνης Γερμανου μελετητου μελέτης 

καί ενδεχομένως νέων προτάσεων. 

» ~ Αζωτον. 'Ορίζεται ήμερομηνία καταθέσεως θεμελίου 

λίθου 24.4.60 (ύπουργείον Συντονισμου καθορίση προ

σκλ ηθησομένους). 

»' Αποφασίζεται άνάθr.σις εποπτείας ύπηρεσίας εiς 

ΟΓ Α καί κατάργησις γνωμοδοτικής επιτροπής. "Ασκησις 

εποπτείας καί εποπτείας ύπουργείων Συντονισμου καί Βιο

μηχανίας . Μελετηθουν νομικά άμέσου θέματα καί δοθουν 

λύσεις εiς εφαρμογήν των άνωτέρω. 

»'Ανάλογος τακτική δέον νά άκολουθηθή καί διά λοι

πά ύπό ϊδρυσιν εργοστάσια. 

»Ύπερφωσφορική . 'Εντός \Οημέρου ύποβληθή τό πό

ρισμα τής ύπό Πανάν επιτροπής καί όλοκληρωθή ή μελέτη 

λαμβάνουσα ύπ ' δψιν άνάγκην μεγαλυτέρας κεφαλαιουχι

κής συμμετοχής Νεύρου - Crace Chemica\s καί περιοχής 
λογικών εγγυήσεων δι' ύφισταμένην παρομοίαν Βιομηχα

νίαν. 

»Διαπιστουται δτι κατ' άρχήν εγκατάστασις μεγάλης 

χημικής άμερικανικής εταιρίας είναι επιδιωκτέα. 

»Εiδικά θέματα 

)) I. ' Επαναλαμβάνεται επιθυμία προέδρου ύπουργεία 

Συντονισμου καί ΟΙκονομικών καί εiδικώτερον Γενικόν 

Λογιστήριον ιiπαλλαγουν του σημερινου φόρτου. 'Η σύμ

πραξις τών ύπουργείων τούτων είναι άπαρdίτητος διά τήν 
πολιτικήν καί τό ϋψος των δαπανών των καθ' εκάστοτε 

ύπουργείων. Μετά ταυτα οuδεμία σύμπραξις είναι άναγ

καία. Τήν εγκρισιν καί εuθύνην δέον νά εχη ό άρμόδιος 

ύπουργός. 'Ο ύπουργός Συντονισμοu άναφέρει δτι εiς εκτέ

λεσιν γραμμών ταύτης ύπεγράφη ήδη τό πρώτον διάταγμα 

καί δτι τό σύστημα θά γενικευθή . 

))2. 'Ίδρυσις Βιομηχανικου 'Επιμελητηρίου. ' Αποφα

σίζεται ύπό δρον συμμετέχουν βιομήχανοι επαρχιών εiς 

τήν διοίκησιν διά προκαθορισμένου ιiριθμου εδρών καί 

ιiποτελουν αυτοδικαίως μέλη του 'Επιμελητηρίου άνευ 

προσθέτων επιβαρύνσεων. 

)Πό καταρτισθέν νομοσχέδιον δέον ύπό τήν τελικήν 

μορφήν κατατεθή πρός επιψήφισιν . 

))3 . Πρότασις χρηματοδοτήσεως ύπό ΟΧΟΑ δύο άτμο
πλοίων- ψυγείων, χωρητικότητος 750 τόνων εκαστον διά 
προώθψην εξαγωγών φρουτοκηπευτικών. Αίτησις διαβι

βασθή πρός εξέτασιν ύπουργόν 'Εμπορικής Ναυτιλίας ϊνα 

εξετάση πιστοδότησιν μέ 50% άξίας ύπό ΝΑΤ, εφ' δσον 
εξασφαλίζεται άνάληψις ύποχρεώσεως δρομολογήσεως μέ 

ιiγοράς καταναλώσεως γεωργικών προϊόντων. 

)Α. 'Αποφασίζεται ή διά διατάγματος βάσει τής ύπαρ

χούσης έξουσιοδοτήσεως νόμου ύπαγωγή του ΙΓΕΥ εiς τό 

ύπουργείον Βιομηχανίας . Τό ύπουργείον Βιομηχανίας δέ

ον νά ύποβάλη εντός \Οημέρου εiς πρόεδρον Κυβερνήσεως 

σχέδιον αναδιαρθρώσεως ύπηρεσιών μεταλλείων. 

))Γενικώτερον δέον καταρτισθή πρόγραμμα εντατικο

ποιήσεως των ερευνών. 

))5 . τίθενται εiς τήν διάθεσιν του ύπουργου Βιομηχανί
ας ποσόν 2 ε κατ . δρχ. δι' ερεύνας. Τό ποσόν θά τεθή εiς 

τήν διάθεσιν ΙΓΕΥ πρός άποφυγήν διατυπώσεων Δημοσίου 

Λογιστικου, θά είναι δμως χρησιμοποιητέον μόνον εντολfi 

ύπουργου Βιομηχανίας καί δέν θά ιiφορά λοιπάς άνάγκας 

ΙΓΕΥ, δι' Ciς εχορηγήθησαν άναγκαίαι πιστώσεις. 

))6. 'Υπουργός 'Εμπορίου δέον διενεργήση ερευναν μέ

σω ύφισταμένων διεθνους εταιρίας καί δι, άλλων μέσων 

διά τόν λαμβανόμενον τελικόν περιορισμόν των εξαγομέ

νων γεωργικών προϊόντων καί εiδικώτερον τών καπνών εiς 

τάς άνατολικάς χώρας, δεδομένου δτι ύφίστανται καταγγε

λίαι έπαναληφθείσαι καί έν Γερμανί~ εσχάτως περί προ

σφοράς ελληνικών καπνών εκ μέρους των χωρών τούτων. 

))7. Πρόεδρος ΟΒΑ ιiνακοινοί δτι προσεχές Σάββατον 
13/ 2 δίδει πρές κόνφερανς πρός ελληνικόν καί ξένον τύπον 
καί εύρίσκεται εiς επαφήν μέ πρεσβείας πρός όργάνωσιν 

συναντήσεων μετά ξένων Τραπεζών καί έπιχειρηματιών 
καί δτι άμερικανική τεχνική βοήθεια θέσει είς τήν διάθε

σίν των$ 200.000. Συνιστάται δπως διευκρινισθή δτι αϋτη 
παρέχεται επιπροσθέτωρ) 164 • 

Στίς 17 Φεβρουαρίου, σέ συνέντευξή του πρός 
τούς δημοσιογράφους, δ Α . Τσάτσος παρέχει τή δια

βεβαίωση δτι δ ΟΒΑ δέν θά άνταγωνιστεί τήν ίδιω

τική πρωτοβουλία, τίς Τράπεζες η τόν ΟΧΟΑ, δτι 

εχει στελεχωθεί άπό πρόσωπα πού πιστεύουν στήν 

έλεύθερη οίκονομία καί εχουν ταχθεί κατά τοϋ κρα

τικοϋ παρεμβατισμοϋ καί δτι θά καταβληθοϋν προ

σπάθειες νά έρευνηθοϋν οί λόγοι πού άναστέλλουν 

τίς έλληνικές καί ξένες έπενδύσεις . 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1960 

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο;

σχέδιο περί κυρώσεως τ&ν συμβάσεων: α . μεταξύ τοϋ 

έλληνικοϋ Δημοσίου καί γερμανικών εταιρειών γιά 

τήν κατασκευή, θέση σέ λειτουργία καί διοίκηση, 

κατά τήν πρώτη περίοδο λειτουργίας , τοϋ έργοστα

σίου σακχάρεως στήν περιοχή Λαρίσης, καί β. μετα

ξύ τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου καί τfjς Deutsche Bank 
A.G., πού άφορίi χορήγηση πιστώσεως γιά τήν πλη
ρωμή, σέ συνάλλαγμα, τfjς δαπάνης γιά τήν κατα

σκευή τοϋ έργοστασίου σακχάρεως. 

'Ο είσηγητής τfjς πλειοψηφίας, Π. Γυιόκας, άνέ

λυσε τά εύεργετικά άποτελέσματα τfjς πρώτης συμβά

σεως ώς έξfjς : καλλιέργεια τεύτλων σέ εκταση 

500.000 στρεμμάτων στή Θεσσαλία, μέ παραγωγή 
200.000 τόνους έτησίως έξοικονόμηση 3.000.000 
δολλαρίων σέ συνάλλαγμα· παροχή έργασίας σέ 350 
υπαλλήλους καί 450 έργατοϋπαλλήλους έτήσια πα
ραγωγή 28.000 τόνων λευκfjς σακχάρεως -τό ενα 
τρίτο τ&ν έτήσιων άναγκών τfjς χώρας- καί 9.000 
τόνων μελάσσας, 70.000 τόνων νωποϋ καί 6.000 ξη
ροϋ πολ τοϋ, μέ πρόσθετη συναλλαγματική ώφέλεια 

700.000 δολλαρίων. 

'Ο είσηγητής τfjς μειοψηφίας, Ν. Κιτσίκης, 

ίσχυρίστηκε δτι ή Κυβέρνηση προχώρησε στήν έκτέ

λεση τοϋ εργου κατά τρόπο έπιπόλαιο, καί έπέκρινε 

τήν άνάθεσή του σέ γερμανικό οίκο, ένώ ύπfjρχαν, 

κατά τή γνώμη του, καλύτερες προσφορές. Συνεχί

ζοντας, είπε δτι δ τρόπος μέ τόν όποίο χειριζόταν ή 

Κυβέρνηση τήν κατασκευή άνάλογων εργων, δπως 
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καί αύτών του διυλιστηρίου καί τής Πτολεμαίδας, 

έπιβάρυνε τήν οίκονομική κατάσταση, μέ κίνδυνο νά 

μή μπορεί στό μέλλον ή χώρα νά άνταγωνιστεί τήν 

ξένη παραγωγή. 

'Από τήν πλευρά του, ό ύπουργός Βιομηχανίας 

Ν. Μάρτης, άντέκρουσε τούς ίσχυρισμούς τής άντι

πολιτεύσεως, δήλωσε οτι ή Κυβέρνηση ήταν ύπερή

φανη γιατί ε{χε λ:ύσει τό πρόβλημα παραγωγής σακ

χάρεως στή χώρα, καί παρατήρησε οτι ή προσφορά 

του γερμανικου οίκου εΙ χε προτιμηθεί, καθώς συνδύ

αζε, σέ σύγκριση μέ άλλες, τήν πρόβλεψη γιά ταχύ

τερη παράδοση του εργου, μέ μεγαλύτερη πείρα σέ 

άνάλογες έργασίες. 

'Η δεύτερη σύμβαση άφορουσε δάνειο ϋψους 

14.000.000 μάρκων άπό τή γερμανική Τράπεζα, μέ 
τόκο 7% -έπιβαρυνομένου του δημοσίου χρέους μέ 
τούς τόκους άπό τόν 'Ιούλιο 1961, όπότε ύπολογιζό
ταν νά λειτουργήσει τό έργοστάσιο 165 • 

2 ΦΕΒΡQΥΑΡΙΟΥ 1960 

Συζητείται, στή Βουλή, έπερώτηση του άρχηγου 

του Φιλελεύθερου Δημοκρατικου κόμματος, Γ. Πα

πανδρέου, μέ άντικείμενο τήν παροχή συντάξεως καί 

κοινωνικής άσφαλίσεως στούς άγρότες. 'Η συζήτη

ση διεξάγεται σέ εξ ι συνεδριάσεις, καί άναπτύσσουν 

τίς άπόψεις τους καί οί πολιτικοί άρχηγοί. 

'Ο Γ. Παπανδρέου τόνισε οτι ή παροχή συντά

ξεως στούς άγρότες όφειλε νά εχει προτεραιότητα 

άπέναντι σέ ολα τά άλλα ύπό μελέτη μέτρα γιά τήν 

ϋπαιθρο, καθώς μέ τή συνταξιοδότησή του, θά 

αίσθανόταν, όχι μόνο δ γέροντας άγρότης καί ή οί

κογένειά του, άλλά καί ολο τό χωριό, μιά πνοή 

στοργής τής έλληνικής Πολιτείας. Γιά τήν έξοικονό

μηση του άναγκαίου ποσου, δ Γ. Παπανδρέου έπανέ

λαβε τήν πρόσφατη πρόταση νόμου πού είχε καταθέ

σει στή Βουλή. 

Σέ άπάντηση δ πρωθυπουργός παρατηρεί: 

«Κύριοι βουλευταί, πρίν εlσέλθω εlς τήν οvσίαν του 

θέματος, θά μου έπι τρέψητε νά άναφερθώ εlς τόν άνώμαλον 

τρόπον, μέ τόν όποίο ν τουτο ήχθη ένώπιον τfjς Βουλής. 'Η 

Κυβέρνησις έδήλωσε, πρό διμήνου δι' έμου πρός τό Σώμα, 

δτι μελετά τό θέμα. Καί τό μελετά σοβαρώς, δπως προκύ

πτει άπό τόν κατατεθέντα φάκελλον. Δέν δύναμαι συνεπώς 

νά έννοήσω τήν πρωτοβουλίαν τfjς άντιπολιτεύσεως, έκτός 

έάν τfjς άποδώσω πρόθεσιν δημιουργίας έντυπώσεων. 

ΗΠρό τινων έβδομάδων, ή άντιπολίτευσις κατέθεσε 2 
προτάσεις νόμου, έν γνώσει της δτι αί προτάσεις αύται δέν 

έπρόκειτο νά καταστουν νόμοι του Κράτους. Καί λέγω "έν 

γνώσει της", διότι έκτός του κωλύματος του συνταγματι

κου, ύπfjρχε δεδομένη ή δήλωσις τfjς Κυβερνήσεως δτι 

μελετά τό θέμα καί συνεπώς ύπfjρχε δεδομένη ή άρνησις 

τfjς πλειοψηφίας νά υίοθετήση τάς προτάσεις τfjς άντιπο

λιτεύσεως. 

ιι 'Εν συνεχεί~, ή άvτιπολίτευσις κατέθεσε 5 έπερωτή-

σεις, έλέγχουσα τήν Κυβέρνησιν διά μίαν πολιτικήν, τήν 

δ ποίαν δέν ύπεσχέθη προεκλογικώς. Ή Κυβέρνησις, δπως 

ένθυμείσθε, δέν ύπεσχέθη προεκλογικώς τήν συνταξιοδό

τησιν τών άγροτών. Διά τών προγραμματικών της δηλώ

σεων καί μόνον ή Κυβέρνησις ύπεσχέθη εlς τήν Βουλήν 

δτι θά μελετήση τό θέμα. Εlναι περιττόν νά άναγνώσω τό 

σχετικόν άπόσπασμα τών δηλώσεων έκείνων, διότι μέ 

άπήλλαξεν αvτου του κόπου δ άξιότιμος άρχηγός τών Δη

μοκρατικών Φιλελευθέρων. 

ιι 'Εδήλωσεν ή Κυβέρνησις δτι θά μελετήση τό θέμα καί 

έάν τό πόρισμα τfjς μελέτης αvτfjς έπιτρέπη τήν οlκονομι

κήν θεμελίωσιν του θεσμου, τότε καί μόνον θά προχωρήση 

εlς τήν έφαρμογήν του. 'Η Κυβέρνησις ύπfjρξε συνεπής 

πρός τάς προγραμματικάς αvτfjς δηλώσεις, διότι έπελήφθη 

τfjς μελέτης του θέματος. Συνεπώς, δέν νομlζω, δτι έδι

καιουτο ή άντιπολίτευσις νά έλέγχη τήν Κυβέρνησιν ~πί 

του θέματος τούτου. 

ιι 'Ο άξιότιμος άρχηγός τών Δημοκρατικών Φιλελευθέ

ρων, προλαμβάνων τήν διατύ~ωσιν αvτών τών παρατηρή

σεων, ύπεστήριξεν δτι ή σπουδή τfjς άντιπολιτεύσεως εl

χεν ώς σκοπόν τήν έπιτάχυνσιν τfjς μελέτης, διότι, κατά 

τήν γνώμην του, ή μελέτη τfjς Κυβερνήσεως έβαινε μέ 

βραδύν ρυθμόν. Θά μου έπιτρέψη νά του είπω, δτι θέματα 

αvτfjς τfjς έκτάσεως καί αvτfjς τfjς σημασίας, δέν εlναι 
δυνατόν νά μελετώνται προχείρως. Θά ένθυμijσθε ίσως, δτι 

πρίν ή καθιερωθfj έν 'Ελλάδι ή άσφάλισις του έργάτου 

διεξήγοντο συζητήσεις καί κατηρτίζοντο μελέται έπί μίαν 

έννεαετίαν. Εlς τήν Γερμανίαν ήρχισε νά συζητfjται τό 

θέμα τfjς άσφαλίσεως τών άγροτών τό I 952 καί έφηρμόσθη 
τό 19S7. Εlς τήν 'Ιταλίαν ήρχισεν ή σχετική συζήτησις τό 
1949 καί έφηρμόσθη τό 1958. Αvτό σημαίνει δτι πρόκειται 
περί θέματος, τό δποίον έχει άνάγκην έπισταμένης μελέ

της, διότι, έάν δέν θεμελιωθfj έπί άσφαλους βάσεως, ύπάρ

χει κίνδυνος όχι μόνον δ θεσμός νά χρέωκοπήση, άλλά νά 
παρασύρη εlς τήν χρεωκοπίαν καί τήν έθνικήν μας οlκο

νομίαν. 

ΗΣυνεπώς, δέν ευσταθεί δ Ισχυρισμός, δτι ή βραδύτης 

τfjς Κυβερνήσεως ένέπνεε τήν πρωτοβουλίαν τfjς άντιπο

λιτεύσεως. 'Αλλά, κύριοι βουλευταί, ή σπουδή τfjς άντι

πολιτεύσεως ύπfjρξε τοσούτφ μάλλον άδικαιολόγητος, 

καθ' δσον δλοι έπιθυμουμεν νά εύρεθουν οί οΙκονομικοί 

έκείνοι συνδυασμοί, οί δποίοι θά μάς έπιτρέψουν νά προ

χωρήσωμεν εlς τήν θεμελίωσιν του θεσμου. 

ιι Ή διαφορά μας έγκειται έν τούτφ, δτι ή μέν Κυβέρ

νησις, μ ή δυναμένη νά άναλάβη ύποχρεώσεις, τήν έκτασιν 

τών δποίων άγνοεί, έπιμένει έπί τfjς άνάγκης τfjς πλήρους 

μελέτης του θέματος, ένώ ή άντιπολίτευσις προτείνει τήν 

άμεσον, άλλά πρόχειρον άντιμετώπισιν, άδιαφορουσα διά 

τάς συνεπείας. 

ιι 'Αλλά, έάν ένα μέρος τfjς άντιπολιτεύσεως έπέδειξεν 

άπλώς άδικαιολόγητον σπουδήν, έτερον μέρος αvτfjς, καί 

έννοώ τήν Άριστεράν, έπέδειξε διάθεσιν άδιστάκτου δη

μοκοπίας. Διότι, έκτός τών λόγων, τούς όποίους άνέφερε 

καί οί δποίοι καθίστων άδύνατον τήν παραδοχήν του σχε

δίου της, εlχε δεδομένην τήν πρότασιν του κ. Παπανδρέου, 

ή όποία καθίστα περιττήν τήν ύποβολήν τfjς lδικfjς της 

προτάσεως. Πέραν τούτου, ή δημαγωγική της διάθεσις 

προκύπτει καί άπό τό περιεχόμενον τfjς προτάσεώς της, ή 

όποία υίοθετουμένη θά άνετίνασσεν έντός ολίγων μηνών 
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είς τόν άέρα τήν οlκονομίαν τής χώρας. 

ιιΚύριοι βουλευταί, ή ύπεροχή τής δημοκρατίας έναντι 

τών δλοκληρωτικών καθεστώτων συνίσταται είς τό δικαί

ωμα τοϋ λαοϋ νά άποφασlζη περί τής τύχης του. Ή όρθή 

δμως ένάσκησις τού δικαιώματος avτov, προϋποθέτει τήν 

έντιμον διαφώτισιν τού λαοϋ καί διά νά ύπάρχη αvτή ή 

διαφώτισις, ή δημοκρατία καθιέρωσε τήν δημοσίαν συζή

τησιν, ή δ ποία άποτελεί βασική ν άρετήν παντός έλευθέρου 

πολιτεύματος. 'Η άρετή δμως αvτή μεταβάλλεται εΙς θανά

σιμο ν μειονέκτημα, δταν ή πολιτική μιaς χώρας κυριαρχή

ται άπό τό πνεύμα τής δημαγωγίας. 'Η δημαγωγία άπομα

κρύνει τόν λαόν άπό τήν γνώσιν τής άληθείας καί τόν κα

θιστ{i άνίκανον νά άποφασίζη μέ άσφαλή κρίσιν περί τοϋ 

μέλλοντός του. 'Η δημοκρατία, διά νά εvδοκιμήση έχει 

άνάγκην εΙλικρινείας καί πολιτικοϋ θάρρους. Συνεπώς, 

πρός τήν άντίληψιν αvτήν θά δμιλήσω μέ αίσθημα εvθύ

νης, άλλά καί μέ ρεαλισμό ν, ίνα διευκολύνω τήν διερεύνη

σιν τού θέματος. 

ιιΘά έλθω, ήδη κύριοι συνάδελφοι, εΙς τήν οvσlαν τοϋ 

θέματος, έξετάζων έν άρχ{ί τό πρόβλημα, τό δποίον άπα

σχολεί τόν άγροτικόν μας κόσμον. Οvδείς άγνοεί δτι ή 

έθνική μας ζωή στηρίζεται εΙς τάς θυσίας τού "Ελληνος 

άγρότου καί οvδείς άρνείται δτι είναι άνάγκη νά έξαντλώ

μεν δλα τά περιθώρια, τά δ ποία παρέχει ή έθνική μας οΙκο

νομία, διά τήν βελτίωσιν τής ζωής τού άγρότου. Ή Κυ

βέρνησις πιστεύει εΙς τάς άληθείας αvτάς καί τήν πίστιν 

της τήν έπέδειξεν έμπράκτως διά τών μέτρων, τά δποία 

έλαβε καί έξακολουθητικώς λαμβάνει, διά τήν άνύψωσιν 

τοϋ βιοτικού έπιπέδου τού άγρότου. 

ιιΣυνεπείιι αvτών, κατά τά τελευταία έτη έπετεύχθη μία 

άξιόλογος aύξησις τοϋ άγροτικοv μας εΙσοδήματος. Άπό 

17 δισεκατομμύρια 200 έκατομμύρια, πού ήτο τό άγροτικόν 
μας εΙσόδημα τό 1955, άνήλθεν εΙς 25 δισεκατομμύρια 400 
έκατομμύρια τό 1959. Παρά ταϋτα, είναι άναμφισβήτητον 
δτι ή άγροτική τάξις ύποφέρει. 

ιι Ή βασική αΙτία τής κακοδαιμονίας τοϋ "Ελληνος 

άγρότου είναι ή άνεπάρκεια καί τό άγονο ν τού κλήρου του. 

Πέραν δέ avτov, τό γεγονός δτι παράγομεν, καί αvτά εΙς 

άνεπαρκή ποσότητα, προϊόντα ήμιπολυτελή, τά δποία συ

ναντούν δυσχερείας εΙς τήν διεθνή άγοράν. Αvτή εlναι μία 

πραγματικότης, τήν δποίαν δέν δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν. 

Γεννaται δμως τό έρώτημα, έφ' δσον αvτή ή πραγματικό

της ε{ναι δυσάρεστος, τί δυνάμεθα νά πράξωμεν διά νά τήν 

βελτιώσωμεν; Νομίζω δτι τά μέσα, τά δποία πρέπει νά 

χρησιμοποιήσωμεν, θά ε{ναι άνάλογα μέ τά αίτια, τά δποία 

προκαλοϋν αvτήν τήν κατάστασιν. Kal τά μέσα αvτά, εί
ναι: Πρώτον, ή βελτίωσις τού περιωρισμένου καί άγόνου 

γεωργικοϋ κλήρου διά τής έκτελέσεως έργων έγγείου βελ

τιώσεως. Δεύτερον, ή άναδιάρθρωσις τών καλλιεργειών 

μας, εΙς τρόπον, όJστε νά καλλιεργούνται προϊόντα, τά 

δποία καί ύψηλότερον εΙσόδημα άποδίδουν, άλλά καί πε

ρισσότερον θά άπασχολοϋν τόν γεωργόν καl, τρlτον, ή 

περιουσία τής γεωργικής του παραγωγής. 

ιιΑvτή εlναι ή πολιτική, διά τής δποίας θά είναι δυνα

τόν βασίμως νά έλπίζωμεν δτι εΙς τό μέλλον θά βελτιώσω

μεν τή ζωήν τών άγροτών μας. Αvτό δέν σημαίνει δτι ή 

πολιτεία δέν όφείλει νά άντιμετωπίση μέ κατανόησιν κα[ 

εΙς τό μέτρον τοϋ δυνατού καί τά κοινωνικά προβλήματα 

τής άγροτικής μας τάξεως. Τά προβλήματα αvτά συνίσταν-

ται, κυρίως, εΙς τήν Ιατρική ν καί νοσοκομειακήν περlθαλ

ψιν καί έν συνεχείιι συνταξιοδότησιν τών άγροτών μας. 

'Αλλά δλα αvτά θά πρέπει νά lεραρχοϋνται κατά τρόπον, 

όJστε νά προηγοϋνται έκείνα, τά δποία έχουν μεlζονα άπό

δοσιν καί νά άκολουθοvν έκείνα, τά δποία έχουν έπιβοη

θητικόν χαρακτήρα. 

ιι Ή κοινωνική άσφάλισις τών άγροτών είναι πράγματι 

έν μέγα κοινωνικόν θέμα, άλλά εlναι ταυτοχρόνως καί έν 

μέγα οlκονομικόν θέμα. Είναι τεχνικώς καί οΙκονομικώς 

δύσκολον, δι. αvτό κα[ δέν έφαρμόζεται, παρά εΙς έλαχί

στας χώρας. 'Εκτός τών θεωρητικών άντιρρήσεων, άντιρ

ρήσεων αί δποίαι εΙς πολλάς χώρας έπε κράτησαν, κατά τάς 

δποίας δέν εlναι δυνατόν νά έξομοιώνεται δ άγρότης μέ τόν 

έργάτην καί τόν έλεύθερον έπαγγελματίαν, διότι μέχρι τέ

λους τοϋ βίου του έξακολουθεί νά είναι κύριος τής έπιχει

ρήσεώς του, άνiξαρτήτως, λέγω, τών θεωρητικών αvτών 

άντιρρήσεων, αί δποίαι άλλοϋ γίνονται άποδεκταί καί άλ

λου άπορρίπτονται, ύπάρχει τό θέμα τής οΙκονομικής θε

μελιώσεως τοϋ θεσμοϋ. Καί διότι αvτή παρουσιάζει τόσας 

δυσχερείας, θεσμός τής συνταξιοδοτήσεως τού άγρότου 

δέν έχει έφαρμοσθή παρά εΙς έλαχίστας χώρας. Τό λέγω 

αvτό, δχι διότι θέλω νά έχω έπιχείρημα κατά τοϋ θεσμού, 

άλλά διότι θέλω νά τονίσω πόσον άναγκαία είναι ή πλήρης 

μελέτη τού θέματος. 

ιι Ό θεσμός τής κοινωνικής άσφαλίσεως τού άγρότου 

έφαρμόζεται εΙς τήν Μεγάλην Βρετανίαν άπό τό /949, εlς 
τό πλαίσιον τής καθολικής άσφαλίσεως τού πληθυσμού, 

άλλά έφαρμόζεται μέ εlσφοράν τοϋ ήσφαλισμένου. 

ιιΕΙς τήν Σουηδίαν έφηρμόσθη δ θεσμός προσφάτως 

έπίσης καί εΙσφέρει ποσοστόν 10% έπί τοϋ εlσοδήματός 
του πaς περιλαμβανόμενος εlς τήν καθολικήν άσφάλισιν. 

ιιΕlς τήν Γερμανίαν, δ θ~σμός, μετά μελέτην 7 έτών, 
δπως είπον καί προηγουμένως, έφηρμόσθη τό 1957, στηρί
ζεται δμως καθ' δλοκληρίαν έπί τής εlσφορaς τοϋ ήσφα

λισμένου, δ δποίος καταβάλλει 10 μάρκα μηνιαίως καl 
λαμβάνει ώς σύνταξιν 40 μάρκα μηνιαίως, δηλαδή 280 
δραχμάς. 

ιιΕΙς τήν Γαλλlαν, έφηρμόσθη δ θεσμός τό /952, dνδέν 
άπατώμαι, άλλά καί έκεί στηρίζεται κατά ένα σημαντικό ν 

ποσοστόν είς τήν εlσφοράν τού ήσφαλισμένου. 

ιιΕΙς τήν 'Ιταλίαν, δ θεσμός έφαρμόσθη μόλις πρό 

έτους, τό 1958. Καί έκεί, έπαναλαμβάνω, μετά μελέτη ν 6-7 
έτών. 

ιιΕίς τήν Βαλκανική ν, εlς οvδεμίαν χώραν έφαρμόζεται, 

πλήν τής Βουλγαρίας, εlς τήν δποίαν, δμως, έφαρμόζεται 

περιωρισμένος, δεδομένου δτι καλύπτει μόνον τούς συνε

ταιρισμένους άγρότας, ο{ δποίοι άνέρχονται εΙς τό 60%, 
άλλά καί αvτοί καταβάλλουν 5% έπί τοϋ εΙσοδήματός των 
διά τήν άσφάλισιν. 

ιιΤά άνέφερα αvτά, διά νά τονίσω τήν άνάγκην τής έπι

σταμένης μελέτης τοϋ θέματος καί τής λογικής οlκονομι

κής του θεμελιώσεως. 

ιι Ή Κυβέρνησις, χωρlς νά άναλάβη δέσμευσιν προε

κλογική ν, άπό έτους έπελήφθη τής μελέτης τού θέματος. 

Κατήρτισε 5μελή έπιτροπήν άπό εΙδικούς περί τό θέμα, εlς 

τήν δποlαν έδόθη έντολή νά τό μελετήση καί νά ύποβάλη 

ταχέως τά πορίσματά της. Ή έπιτροπή ύπέβαλε τήν έκθε

σίν της τόν παρελθόντα Δεκέμβριον. Παράλληλα, μετεκά

λεσα Γερμανόν έμπειρογνώμονα, δ δποίος εlχε μελετήσει 
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κ:αί είσηγηθή παρόμοιον θεσμόν είς τήν χώραν του, εlς 

τρόπον ώστε νά ύπάρξη ή δυνατότης μιiiς άρτιωτέρας μελέ

της τoii όλου θέματος. Πέραν αύτοii ή Κυβέρνησις, άπό 

3μήνου διέταξε μίαν άπογραφικ:ήν δειγματοληψίαν, lδί~ 

όταν επείσθη είς τήν πρόοδον τών εργασιών τής επιτρο

πής, ότι τά ύπάρχοντα δημογραφικά στοιχεία δέν θά επέ

τρεπον νά άχθώμεν είς άσφαλή συμπεράσματα. 'Η επιτρο

πή άντιθέτως πρός όσα tλέχθησαν, είς τήν έκ:θεσίν της, 

καταλήγει είς τό συμπέρασμα ότι δέν ε[ναι δυνατόν νά εί

σηγηθή ύπευθύνως τήν λύσιν τoii θέματος, άν δέν προηγη

θή ή άπογραφή, όχι μόνον τών δικαιούχων, άλλά κ:αί τής 

Ιδιοκτησίας έκάστου άγρότου κ:αί τoii είσοδήματός του. 

Είς τό αύτό συμπέρασμα κατέληξε κ:αί δ Γερμανός εμπει

ρογνώμων, δ δ ποίος, όταν ήλθε τόν παρελθόντα Νοέμβριο ν 

είς τήν 'Ελλάδα, διεπίστωσε ν, ότι τά άπογραφικ:ά στοι

χεία, τά δποία διαθέτομεν, δέν είναι άρκ:ετά διά νά μορφώ

ση γνώμην. Διά τόν λόγον αύτόν, διέταξε νά γίvη δειγμα

τολογική έρευνα, είς τρόπον ώστε νά ύπάρχη ή δυνατότης 

τουλάχιστον κ:ατά προσέγγισιν νά έχωμεν τούς άριθμούς, 

επί τών δποίων νά συζητήσωμεν. 

))Θά μoii επιτρέψη δ άξιότιμος άρχηγός τών Δημοκρα

τικών Φιλελευθέρων, νά μή θεωρήσω άσφαλείς τούς άρι

θμούς, τούς δ ποίους tπικ:αλείται. 'Αντιλαμβάνομαι ότι ή 

έντονος επιθυμία του vά προωθήση τό θέμα, τoii εδημιούρ

γησε μίαν κατάστασιν αύθυποβολής, ώς πρός τήν άκ:ρίβει

αν τών άριθμών του. 

))Διότι άπό όλα τά ύπάρχοντα στοιχεία προκύπτει, ότι δ 

άριθμός τών ύπερβάντων τό 65ον έτος τής ήλικ:ίας των, 

άρρένων κ:αί θηλέων, άvέρχεται, περίπου είς 360.000. 'Από 
τόν άριθμόν αύτόν θά πρέπει νά εκ:πεσθοiiν ώρισμέναι κ:α

τηγορίαι, όπως ή κατηγορία τών εύπόρων, τών συνταξιο

δοτουμένων κ:.λ.π. 'Αλλά δι' ούδεμίαν έκ: τών κατηγοριών 

αύτών ύπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Ή επιτροπή, τήν 

δποίαν συνεκ:ρότησα, άναβιβάζει τόν άριθμόν τών δικαι

ουμένων, ύποθετικ:ώς κ:αί αύτή, είς 222.000, διότι λαμβάνει 
ύπ' όψιν ότι οί μέν άρρενες ε{ναι 160.000, άπό τάς 205.000 
δέ τών γυναικών, λαμβάνει ύπ ' όψιν /Jνα 30%. "Οταν ή ρώ

τησα τά μέλη τής επιτροπής μέ ποία κριτήρια ώδηγήθησαν 

είς τό συμπέρασμα, ότι άπό τάς 205.000 τών γυναικών μό
νον 30% θά δικ:αιωθοiiν συντάξεως, μoii άπήντησαν, ότι δ 

άριθμός αύτός έτέθη αύθαιρέτως κ:αί κ:αθ' ύπόθεσι ν. Δι' 

αύτό κατέληξαν κ:αί είς τήν άπόφασιν, όπως διεξαχθή άπο

γραφικ:ή δειγματοληψία κ:αί νά γίνη κατόπιν ή δριστικ:ή 

μελέτη, διά νά δύναται ή Κυβέρνησις νά άποφασίση. Ή 

επιτροπή, τήν δποίαν συνεκ:ρότητα, άναβιβάζει τόν άρι

θμόν, ύπό τάς άνωτέρω έπιφυλάξεις, είς 222.000. 'Επομέ
νως, εάν, έστω κ:αί κ:ατά προσέγγισιν, εlναι άκ:ριβείς οί 

άριθμοί τής έπιτροπής, τότε θά άπαιτηθή μία δαπάνη άπό 

840 έκ:ατομμύρια tτησίως. 
))Αύτά είχον ύπ' όψιν μου, όταν πρό διμήνου, είς /Jνα 

διάλογόν μου μέ τόν κ:. Παπανδρέου, ετόνισα ότι οί άρι

θμοί, τούς δποίους είχεν ύπ' δ ψι ν του, δηλαδή δ άριθμός 

τών 100.000 δικαιουμένων, δέν εlναι άκ:ριβής κ:αί ότι ή δα

πάνη δέν θά είναι 360 έκ:ατομμύρια, όπως ύπελόγιζε τότε δ 

κ:. Παπανδρέου, άλλ' ότι θά ύπερβή τά 800 έκ:ατομμύρια. 

))Αύτά λέγει ή tπιτροπή, τήν δποίαν συνεκ:ρότησα κ:αί ή 

δποία έπί εν έτος ήσχολήθη μέ τό θέμα. 'Επαναλαμβάνω, 

όμως, ότι κ:αί ή ίδία δέν άναλαμβάνει τήν εύθύνην τών 

άριθμών τών γυναικών, δηλαδή τό 30% τό επήρε ν αύθαιρέ-

τως κ:αί κ:αθ' ύπόθεσιν. 

)Πά μόνα στοιχεία, τά δποία διαθέταμεν διά τήν μελέ

την αύτήν, ήσαν: ή άπογραφή τoii 1951, ή δποία όμως δέν 
παρέχει στοιχεία ίκ:ανά νά μiiς δδηγήσουν εlς άσφαλή 

συμπεράσματα κ:αί αί δύο μελέτα ι, αί δποίαι εγένοντο ή μία 

άπό τόν κ:. Κονιδάρην, κ:ατ ' έντολήν τής 'Α γροτικ:ής Τρα

πέζης κ:αί ή άλλη άπό τό ύπουργείον Συντονισμού. Αί μελέ

τα ι αύταί εγένοντο μέ βάσιν τήν άπογραφήν τοίί 1951 κ:αί 
μέ τήv μέθοδον τής προβολής τών στοιχείων τής άπογρα

φής έκ:είνης. Ή έκθεσις τoii κ:. Κονιδάρη άναβιβάζει τούς 

συμπληρώσαντας τό 65ον έτος τής ήλικ:ίας των εlς 366.000. 
Δέν δύναται, όμως, νά κ:αθορίση τί άριθμόν περιλαμβάνουν 

αί κ:ατηγορίαι εκ:είναι, αί δποίαι θά εκ:πεσθοiiν άπό τόν 

άριθμόν αύτόν. 'Επίσης, ή έκθεσις τής άρμοδίας διευθύν

σεως τoii ύπουργείου Συντονισμού άναβιβάζει τούς συμ

πληρώσαντας τό 65ον έτος είς 366.000. Ή έκθεσις αύτή 
κάμνει μίαν έκ:πτωσιν τών εύπόρων, τούς δποίους άναβιβά

ζει είς 8%, διότι, όπως λέγει, είναι τό μόνον στοιχείον, επί 

τoii δποίου ε{ναι δυνατόν νά κ:άμη άσφαλή ύπολογισμόν. 

Μέ τόν ύπολοyισμόν αύτόν, τόν δποίον κάμνει, δεδομένου 

ότι δέν έχει στοιχεία διά τάς άλλας κατηγορίας, αί δποίαι 

θά πρέπει ν' άφαιρεθοiiν, άναβιβάζει τήν δαπάνη ν, αύθαιρέ

τως κ:αί αύτή ν, εlς 1.185 έκ:ατομμύρια. Ούδtν tκ: τών στοι
χείων, έπομένως, βάσει τώv δποίων θά ήδύνατο νά γίνη 

συζήτησις, μiiς πείθει ότι ή δαπάνη θά είναι δυνατόν νά 

είναι μικροτέρα τών 850 έκ:ατομμυρίων δραχμών. 

))Κύριοι συνάδελφοι, όταν έχετε αύτή ν τήν &βεβαιότη

τα περί τούς άριθμούς, ε[ναι δυνατόν σοβαρώς νά άποφα

σίσητε τήν κ:αθιέρωσι ν τoii θεσμοii, χωρίς νά γνωρίζητε τό 

μέγεθος τών ύποχρεώσεων τάς δποίας άναλαμβάνετε; 

)) 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, έκ:τός τής συνταξιοδοτή

σως τών άyροτών, ύπάρχει θέμα περισσότερον επείγον κ:αί 

περισσότερον ούσιαστικ:όν, τής δλοκ:ληρώσεως τής ύγειο

νομικ:ής περιθάλψεως αύτών. 

)) μΗ δη τό Κράτος διαθέτει διά τήν ίατρικ:ήν κ:αί νοσο
κομειακή ν περίθαλψιν τών άγροτών περίπου 380 έκ:ατομμύ
ρια κ:ατ ' έτος. Εlμαι δέ ύπερήφανος διότι τήν ίατρικ:ήν κ:αί 

νοσοκ:ομειακ:ήν περίθαλψιν τών άγροτών κ:αθιέρωσεν ή 

Κυβέρνησίς μου. Παρά ταύτα ή δλοκ:λήρωσις τής περι

θάλψεως αύτών θά άπαιτήση πρόσθετον δαπάνην περίπου 

450.000.000 δραχμών. Καί εάν δεχθώμεν ότι θά πρέπει χω
ρίς προτεραιότητα άλλά συγχρόνως κ:αί συμμέτρως νά ίκ:α

νοποιήσωμεν τάς άνάγκ:ας αύτάς, δέν θά ειΎαι δυνατόν νά 

ύπολογίσωμεν τήν δαπάνην μικ:ροτέραν τoii ένός δισεκα

τομμυρίου διακοσίων έκ:ατομμυρίων δραχμών. 

))λαμβανομένου ύπ' δψιν ότι είναι δυνατόν, μέ τά 

ύπάρχοντα στοιχεία, έκ:είνοι, οι' δποίοι τελικώς θά δικ:αιω

θοiiν συντάξεως νά ε[ναι μεταξύ 220.000 κ:αί 300.000, θά 
άχθήτε είς τό συμπέρασμα ότι ή δαπάνη ή δποία θά άπαι

τηθή μέ παράλληλον δλοκ:λήρωσιν τής ίατροφαρμακ:ευτι

κ:ής περιθάλψεως τών άγροτών θά ύπερβή τά ένα δισεκα

τομμύρια διακόσια έκ:ατομμύρια. Δέν επικ:αλοiiμαι τόν άρι

θμόν διά νά πείσω τήν Βουλή ν ότι πρέπει ή προσπάθεια νά 

tγκ:αταλειφθή. Τό θέμα ε[ναι συμπαθές είς όλους μας κ:αί 

συμφωνώ μέ τόν κ:. Παπανδρέου, ότι, εκ:τός τής κ:οινωνικ:ής 

κ:αί οlκ:ονομικ:ής του πλευρiiς, έχει κ:αί έθνικ:ήν τοιαύτην. 

)) 'Αλλά άλλο νά επιθυμώμεν άπλώς νά προωθήσωμεν 
πρός τήν λύσιν του /Jνα θέμα, κ:αί άλλο νά επιμένωμεν νά 

μελετηθή, ώστε νά μήν δδηγηθώμεν εlς περιπέτειαν. 
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ιι 'Επαναλαμβάνω ότι ή Κυβέρνησις, διατάξασα τήν 

έρευνητικήν ταύτην άποyραφήν είς 30 νομούς τοί5 Κρά
τους, έχει τήν βάσιμον έλπίδα ότι διά τής άποyραφής αύ

τίjς θά δοθοvν, έστω καί κατά προσέyyισιν, στοιχεία, τά 

όποία θά μiiς έπιτρέψουν νά yνωρίζωμεν τήν έκτασιν τών 

ύποχρεώσεων τάς δποίας θά άναλάβωμεν. 

ιιΚύριοι βουλευταί, έπιθυμώ είλικρι νώς νά μ ή διεξαχθή 

ή συζήτησις έπί του θέματος αύτοί5 μέ πνεvμα άντιδικίας. 

Ή Κυβέρνησις, καί διότι είναι ύπέρ τοί5 θεσμοί5, καί διότι 

αίσθάνεται ότι έχει καθήκον έναντι τών άyροτών, άλλά καί 

διότι έχει κομματικόν συμφέρον, θά ήδύνατο άδιστάκτως 

νά προχωρήση είς τήν καθιέρωσιν τοί5 θεσμοί5, μή άναλο

yιζομένη τάς συνεπείας τάς δποίας θά πληρώσουν οι' διά

δοχοί της. 

ιι 'Εάν, συνεπώς, ή Κυβέρνησις έπιμένη έπί τής άνάyκης 

νά μελετηθή πληρέστερον τό θέμα, έπιμένει διότι αύτό 

έπιβάλλει τό συμφέρον τής έθνικής οίκονομίας, άλλά καί 

τό συμφέρον αύτοί5 τούτου τοί5 άyρότου. 

ιι Ή Κυβέρνησις θά καθορίση τήν θέσιν της κατά τρό

πον σαφή. 

ιιΠρώτον, ή Κυβέρνησις κατ' άρχήν, πιστεύει είς τόν 

θεσμό ν τής κοινωνικής άσφαλίσεως του άyρότου καί τοvτο 

άποδεικνύεται άπό τό rεrονός ότι έπελήφθη ήδη τής μελέ

της του θέματος. 

ιιΔεύτερον, ή Κυβέρνησις θά έπιμείνη έπί τής άνάyκης 

τής δλοκληρώσεως τής μελέτης, ή όποία έλπίζει ότι θά 

έχει συντελεσθή έντός έξαμήνου. 

ιΠρίτον, όταν θά έχη τά πορίσματα τής μελέτης αύτής, 

θά δυνηθή ή Κυβέρνησις νά είπη, πότε είς ποίαν έκτασιν, 

καί [lέ ποίους οίκο νομικούς συνδυασμούς είναι δυνατόν νά 

καθιερώσώμεν τόν θεσμόν. 
ιιΚαί τέταρτον, ή Κυβέρνησις ε{ναι ύποχρεωμένη νά 

δηλώση άπό τοvδε ότι δέν είναι δυνατόν νά καθιερωθή δ 

θεσμός χωρίς τήν συμβολήν τών ένδιαφερομέyων. 'Όπως 

άνέφερον καί προηyουμένως, δ θεσμός έφηρμόσθη είς όλί

yας μόνον χώρας. 'Αλλά καί έκεί πού έφηρμόσθη, έφηρμό

σθη μέ είσφοράς τών ένδιαφερομένων, άλλου μεyαλυτέρας, 

άλλοί5 μικροτέρας. 'Όπως εlπον, είς μέν τήν Βουλyαρίαν 

στηρίζεται είς είσφοράν 5% έπί τοί5 είσοδήματος τών 

άσφαλιζομένων, είς δέ τήν Γερμανίαν έξ δλοκλήρου είς 

τήν είσφοράν του ήσφαλισμένου καί είς aλλας χώρας στη

ρίζεται έπί μεyαλυτέρας ή μικροτέρας συμμετοχής του. 'Η 

συμμετοχή αύτή δέν έmβάλλεται μόνον διά λόyους οίκο

νομικούς άλλά καί διά λόyους ψυχολοyικούς. 

ιιΔιότι, έάν, κύριοι συνάδελφοι, Π{Jοχωρήσωμεν είς τήν 

θεμελίωσιν του θεσμοί5 ύπό τήν μορφήν έπιδόματος, άντι

λαμβάνεσθε ότι θά ύπάρξη είς τό μέλλον πίεσις άφ' ένός 

μέν νά αύξάνεται τό έπίδομα άπό 300 δραχμάς είς 400 ή 
500, άφ' έτέρου δέ νά μειοvται ή ήλικία τών δικαιουμένων. 

Η Η δη δ κ. Παπανδρέου προτείνει τήν ήλικίαν τών 60 έτών 
καί ή ΕΔΑ προτείνει τήν ήλικίαν τών 60 έτών καί διά τάς 
yυναίκας τών 55 έτών. Ά ντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, έάν δέν 
ύπάρξη είσφορά τών ένδιαφερομένων, ή όποία κατ' άνα

λοyίαν θά αύξάνη, τόση θά εlναι ή πολιτική πίεσις διά τήν 

αί5ξησιν τοί5 έπιδόματος καί τήν μείωσιν τής ήλικίας τών 

δικαιουμένων. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, εlναι πλέον ή 

βέβαιον ότι δ θεσμός θά δδηyηθή τελείως είς χρεωκοπίαν. 

ιιΚύριοι βουλευταί, ήμείς δέν ύπεσχέθημεν διά τής πα

ροχής έπιδομάτων νά μεταβάλωμεν τήν 'Ελλάδα είς tνα 

άπέραντον Πρυτανείον. 'Υπεσχέθημεν νά άyωνισθώμεν 

διά τήν αί5ξησιν τοί5 είσοδήματος του άyρότου μέ μίαν πα

ράλληλον καί σύμμετρον ι'κανοποίησιν τών κοινωνικών 

του άναyκών. Αύτή είναι ή θέσις τής Κυβερνήσεως. Εlμαι 

βέβαιος ότι δ άyροτικός κόσμος τής χώρας άντιλαμβάνεται 

τήν θέσιν αύτής καί έκτιμii τόν θετικόν τρόπον μέ τόν 

δποίον ή Κυβέρνησις άντιμετωπίζει τά προβλήματά τουιι. 

Μέ aφορμή, έξάλλου, παρέμβαση του Γ. Παπαν

δρέου αναφορικά μέ τούς κοινωνικούς πόρους, ό Κ. 

Καραμανλής παρατήρησε: 

«Οι' κοινωνικοί πόροι, οι' δποίοι δι~τίθενται δι' aλλους 
c άσφαλιστικούς όρyανισμούς, είναι 510 έκατομμύρια πε
ρισσότερα άπό όσα έμνημόνευσα. Άλλά τά 510 είναι πε
ρίπου τό I Ι 10 άπό δ, τι είσφέρουν οι' ήσφαλισμένοι. Τό σύ

νολον τών χρημάτων, τά όποία διατίθενται είς τήν 'Ελλά

δα διά τήν κοινωνικήν άσφάλισιν άνέρχεται εiς 4.5 δισε
κατομμύρια, έκ τών όποίων τά 500 έκατομμύρια εlναι κοι
νωνικοί πόροι καί τά 4 δισεκατομμύρια ε{ναι εiσφορά τών 
ένδιαφερομένων. Δέν τό λέyω αύτό διά νά ύποστηρίξω ' ότι 

δέν πρέπει νά ύπάρξουν κοινωνικοί πόροι διά τόν άyρότην, 

άλλά έάν στηριχθώμεν μόνον εiς τά 500 έκατομμύρια καί 
συμβή ή δαπάνη νά είναι διπλασία, κατά ποίαν λοyικήν θά 

άποκλείσωμεν δικαιούχους, οι' δποίοι -τό θέλομεν δέ τό 

θέλομεν- θά συμβή νά εlναι δικαιούχοι; Διότι, κύριε πρό

εδρε, εlναι εύκολο ν νά είπωμεν αύθαιρέτως ότι θά περιορί

σωμεν τόν άρι'θμόν τών δικαιούχων είς /30.000, άρα δέν θά 
ύπερβώμεν τήν δαπάνη ν τών 460 έκαφμμυρίων, άλλά έφ' 
όσον ύπάρχει ένδεχόμενον, οι' δικαιούχοι μέ τά κριτήρια 

τά όποία θά καθιερώσωμεν, νά εlναι άνω τών 200.000, κατά 
ποίαν λοyικήν θά περιορισθώμεν εiς τό ποσόν τών 500 
έκατομμυρίων; 'Επειδή άνεφέρθητε καί πάλιν εlς τούς άρι 

θμούς σας, έπιθυμώ νά σiiς είπω ότι μέ καλήν πίστιν καί j..ιέ 

έπιθυμίαν νά βεβαιωθώ περί τής άκριβείας τών άριθμών 

σας, ήσχολήθην μέ τήν πρότασίν σας. Καί σiiς λέyω ότι 

καμμία έκθεσις καί καμμία πρότασις δέν δίδει άριθμούς, οι' 

όποίοι νά εlναι δυνατόν νά θεωρηθούν άσφαλείς. Αι' έκθέ

σεις συμπίπτουν μόνον εiς τήν διαπίστωσιν ότι οι' ύπερβαί

νοντες τό 65ον έτος είναι 366.000. 'Αλλά καμμία έπιτροπή 
δέν ήμπορεί νά δώση τούς άριθμούς τών κατηyοριών έκεί

νων, αι' όποία ι θά άφαιρεθοvν άπό τόν συνολικόν άριθμόν. 

'Όταν λοιπόν δέν ύπάρχουν οι' άριθμοί, δέν yνωρίζομεν 

έάν θά εlναι 130.000 ή 220.000 ή 300.000. Πώς λοιπόν είναι 
δυνατόν νά άποφασίσωμεν τήν δημιουρyίαν του πόρου αύ

τοί5, έφ' όσον ύπάρχει κίνδυνος νά άπαιτηθοvν διπλάσια 

ποσά; Αύτός εlναι ό λόyος, διά τόν δποίον ή Κυβέρνησις 

εlναι ύποχρεωμένη νά έπιμείνη έπί τής άνάyκης τής όλο

κληρώσεως τής μελέτης, ή όποία διεξάyεταιιι 166 • 

'Από τήν πλευρά τής ΕΔΑ, ό Η. 'Ηλιου έπανέ

λαβε τή θέση του κόμματός του ύπέρ τής συνταξιο

δοτήσεως τών αγροτών, δπως αύτή είχε διατυπωθεί 

στήν πρόσφατη πρόταση νόμου πού είχε ύποβληθεί 

στή Βουλή, καί αναφέρθηκε σέ σχετικές ρυθμίσεις 

άλλων χωρών. Τάχθηκε, aκόμη, έναντίον τής μεθό

δου χρηματοδοτήσεως πού πρότεινε ό Γ. Παπανδρέ

ου, καί έπιτέθηκε κατά τής οίκονομικής πολιτικής 
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τής Κυβερνήσεως, τήν όποία θεώρησε ύπεύθυνη γιά 

τήν «οίκονομική εξαθλίωση» του λαου. 

'Ο εκπρόσωπος του κόμματος τών Φιλελευθέρων, 

Γ. Μπακατσέλος, άνέλυσε τά συστήματα πού μελε

τώνταv σέ άλλα Κράτη καί σημείωσε τήν άνάγκη γιά 
τή δημιουργία συστήματος άγροτικής άσφαλίσεως, 

ύπενθυμίζοντας σχετικό νομοσχέδιο πού ε{ χε εκπονή

σει ή Κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου ,τό 1951. Σχετικά, δ 
ύπουργός Συντονισμου, Α. Πρωτοπαπαδάκης, παρα

τήρησε δτι το νομοσχέδιο εκείνο δέν ε{χε ψηφιστεί 

άπό τή Βουλή καί επεσήμανε τήν άποτυχία τής οίκο

νομικής πολιτικής τών Κυβερνήσεων του Κέντρου, 

τό 1949-52, ή όποία καθιστουσε τή συζήτηση γιά τίς 
προθέσεις τους στόν τομέα τής κοινωνικής προνοί

ας άνευ άντικειμένου. 

Κατά τή συζήτηση, πού συνεχίστηκε καθ' δλη τή 

διάρκεια του Φεβρουαρίου, δ άρχηγός τής ΔΕ, Η . Τσι

ριμώκος, καταφέρθηκε κατά τής κυβερνητικής πολι

τικής, άπέκρουσε τήν επιβολή φόρων γιά τή συντα

ξιοδότηση τών άγροτών καί πρότεινε τή χρηματοδό

τηση του σχετικου μέτρου μέσω τής εξοικονομήσεως 

χρημάτων άπό περικοπές των στρατιωτικών δαπανών. 

'Ο άρχηγός τών Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης , κα

τήγγειλε τόν Γ. Παπανδρέου γιά παλινωδία στίς κατά 

καιρούς επαγγελίες του και θεώρησε μόνη άρμόδ'ια 
γιά τή λήψη τής σχετικής άποφάσεως τήν Κυβέρνη

ση, ή όποία δμως επρεπε νά διεξάγει σχετική συζή

τηση καί μέ τά άλλα κόμματα . 'Ο Στ. Στεφανόπου
λος, άρχηγός του Λαϊκου-Κοινωνικου κόμματος, άπα

δέχτηκε τήν πρόταση του Γ. Παπανδρέου, άλλά 

συμφώνησε μέ τήν Κυβέρνηση γιά τήν άνάγκη επι

σταμένης μελέτης του προβλήματος καί εξευρέσεως 

τρόπου συμμετοχής των άσφαλισμένων στίς δαπάνες. 

'Ο Στ. 'Αλλαμανής, καταλόγισε εύθύνες στήν Κυ

βέρνηση, γιατί επικαλείτο αύτή ελλειψη στατιστικών 

στοιχείων γιά τή συνταξιοδότηση, παρά τήν ϋπαρξη 

όργανωμένης στατιστικής ύπηρεσίας. τέλος, δ άρχη

γός του ΚΑΕ, Α . Μπαλτατζής, ύπογραμμίζοντας τήν 

ύποστήριξή του στήν ίδέα τής συνταξιοδοτήσεως τών 

άγροτών, άναφέρθηκε σέ άνιση κατανομή δαπανών 

μεταξύ άστικ:ών καί άγροτικών πληθυσμών καί ζή

τησε αϋξηση τών κονδυλίων γιά τήν ϋπαιθρο. 

Οί ύπουργοί Γεωργίας, Κ . 'Αδαμόπουλος, καί 

Οίκονομικών, Κ. Παπακωνσταντίνου, ύπογράμμισαν 

άπό τήν πλευρά τους, τήν άνάγκη πλήρους μελέτης 

του θέματος, καί άντέκρουσαν τή μομφή τής άντιπο

λιτεύσεως περί εγκαταλείψεως τής ύπαίθρου, άναφέ

ροντας σειρά πρόσφατων κυβερνητικών μέτρων. Τέ

λος, δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλό

πουλος, επανέλαβε δτι τό ζήτημα ήταν ήδη άντικεί

μενο μελέτης καί τόνισε δτι μετά άπό εξι μήνες θά 

ύπήρχε τεκμηριωμένο σχετικό πόρισμα 167 • 

'Η έφημερ~δα «Καθημερινή» σχολίασε τήν άγό

ρευση του Κ. Καραμανλή ώς έξής: 

' Η άγόρευσις του προέδρου τής Κυβερνήσεως, κατά 
τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν τής Βουλής, έπί του θέματος 

τής άσφαλίσεως τών άγροτών, ύπήρξεν, άπό πάσης άπό

ψεως, έξαίρετος . 'Ο κ. Καραμανλής δέν περιωρίσθη νά 

ύποστηρίξη, μέ λίαν πειστικά έπιχειρήματα; τήν κυβερνη

τικήν liποψιν δτι, χωρίς πλήρη καί έμπεριστατωμένην με

λέτην, δέν είναι δυνατόν νά έπεκταθή ή κοινωνική άσφά

λισις είς τούς άγρότας. Δέν ήρκέσθη νά άνατρέψη τήν έπι

χειρηματολογίαν του άρχηγου τών Δημοκρατικών Φιλε

λευθέρων καί νά άποδείξη δτι ο{ άριθμοί του κ. Παπανδρέ

ου είναι αύθαίρετοι, έφ' δσον δέν ύπάρχει πρόσφατος καί 

κατά κατηγορίας άπογραφή του άγροτικου πληθυσμου . 

Προέβη, έπί πλέον, είς μίαν φωτεινήν άνάλυσιν του δλου 

προβλήματος, rοστε καί ο{ πλέον κακόπιστοι νά εύρεθουν 

είς τήν άνάγκην νά παραδεχθουν δτι μόνον άπό κυβερνη

τικής πλευράς τό ζήτημα άντιμετωπίζεται κατά τρόπον σο

βαρόν. 'Αναφέρων δέ λεπτομερή στοιχεία περί τών συμ

βαινόντων είς liλλα Κράτη, κατέδειξεν δτι, έξ δλων τών 
κομμουνιστικών χωρών, μόνον ή Βουλγαρία εχει έπεκτεί

νει τήν συνταξιοδότησιν είς τούς άγρότας, άφου, δμως, 

έπέβαλεν είσφοράν τών ήσφαλισμένων ίσην πρός τά ~% 

του είσοδήματός των. Οϋτω έξεμηδένισε τήν άριστεράν, 

τήν δποίαν ένεφάνισεν άσκουσαν άσυνείδητον δημαγωγί

αν, δταν άξιοί νά δοθή σύνταξις είς τούς άγρότας, χωρίς 

ούτοι νά ύποστουν έπιβάρυνσιν. ' Αλλ' δ κ . πρωθυπουρ

γός, προχωρήσας περαιτέρω, έτόνισεν δτι ή βελτίωσις τής 

θέσεως του άγροτικου κόσμου δέν πρέπει νά έπιδιωχθή διά 

τής έσπευσμένης παροχής μίκρου τινος έιtιδόματος είς 

τούς γέροντας, άλλά διά τής καλυτέρας άξιοποιήσεως του 

γεωργικου κλήρου, τής άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργει

ών, rοστε νά παράγωνται προϊόντα άποφέροντα μεγαλύτε

ρον είσόδημα, καί διά τής προστασίας τής γεωργικής πα

ραγωγής . Προσθέσας δτι, παραλλήλως, πρέπει ή Κυβέρ

νησις νά ένδιαφερθή καί διά τά κοινωνικά προβλήματα 

τών άγροτών, παρέχουσα είς αύτούς ίατρικήν καί νοσοκο

μειακήν περίθαλψιν, ώς ήδη πράττει καί μέλλει νά πράξη . 

'Η συνταξιοδότησις θά ελθη κατόπιν, δταν βάσε~ ώλο
κληρωμένης μελέτης, ή Κυβέρνησις θά είναι είς θέσιν νά 

είπη, πότε, είς ποίαν εκτασιν καί μέ ποίους οίκονομικούς 

συνδυασμούς, άπό τούς δποίους δέν έπιτρέπεται νά άπο

κλεισθή ή είσφορά τών ένδιαφερομένων, θά είναι δυνατή ή 

καθιέρωσις του θεσμου. 'Εφ' φ καί δικαίως έξέφρασε τήν 

έλπίδα δτι δ άγροτικός κόσμος τής χώρας θά έκτιμήση τόν 

θετικόν τρόπον μέ τόν δποίον ή Κυβέρνησις άντιμετωπίζει 

τά προβλήματά του . Πρέπει νά δμολογηθή, έν κατακλείδι, 

δτι δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ώμίλησεν είς τήν Βου

λήν μέ συνείδησιν εύθύνης δημοσίου άνδρός, δεχομένου 

τό βάρος άντιδημοτικής προβολής του, χάριν τής . προα

σπίσεως του γενικου συμφέροντος, άλλά καί τών άληθών 

συμφερόντων έκείνων πρός τούς δποίους ή άντιπολίτευσις 

προσφέρει, μέ έλαφράν καρδίαν, έπιδόματα, ένώ δέν ύπάρ

χουν τά χρήματα διά νά πληρωθουν 168 • 

3 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τής ΓΣΕΕ , πού του άναπτύσσει τά θέματα πού άπα

σχολουν τήν εργατική τάξη (ύπογραφή νέων συλλο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



256 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

γικών συμβάσεων έργασίας, άνεργία λόγω τής τε

χνολογικής έξελίξεως, έφαρμογή τής έργατικής νο

μοθεσίας, οίκονομικ:ή ένίσχυση τών έργατικών όρ

γανώσεων). 'Ο Κ . Καραμανλής, σύμφωνα μέ άνακοί

νωση τής ΓΣΕΕ, ζητεί πίστωση χρόνου, άλλά καί 

δίνει τήν ύπόσχεση δτι τά έργατικά ζητήματα θά 

έξεταστουν καί θά έπιλυθουν μέ πνευμα κατανοή

σεως. 

3 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση , έπιστολής του 

Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας πού ζητεί τήν οίκονομι

κή ένίσχυση τών Μητροπολιτών του Πατριαρχείου, 

σημειώνει: 

«Εύχαpιστών τήν 'Υμετέραν Μακαριότητα καί 

τούς Άyίους Συνοδικούς διά τούς καλούς λόγους, 

οϋς ηύδοκήσατε νά μοί άπευθύνητε, άvθ' ών ύπέρ 

τού Άyιωτάτου 'Αλεξανδρινού Θρόνου ή Β. Κυβέρ

νησις €πραξεν, έπιθυμώ νά άναyyείλω 'Υμίν δτι έλύ

θη, έν τφ πλαισίφ τών συνεννοήσεων, aς ή 'Υμετέρα 

Μακαριότης €σχεν έν 'Αθήναις, καί τό άπασχολούν 

ήμaς άπό ίκανού ήδη χρόνου ζήτημα παροχής οίκο

νομικής έπιχορηyήσεως είς τούς 'Αρχιερείς τού 

Θρόνου, λίαν δέ συντόμως θέλει γίνει εναρξις τής 

καταβολής ταύτης»169• 

4 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή του προέδρου τής Βουλής καί του 

ύπουργου 'Εξωτερικών, στήν όποία έξετάζεται τό 

θέμα τών βρετανικών βάσεων στήν Κύπρο. 

Οί διαφωνίες πού ε{χαν άνακύψει στόν τομέα αύ

τό, μεταξύ του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί του 

κυβερνήτη Σέρ Χιού Φούτ, ήταν ενας άκόμη άπό 

τούς παράγοντες πού όδήγησαν, τελικά, σέ νέα άνα

βολή τής άνακηρύξεως τής άνεξαρτησίας του νη

σιου . 'Η βρετανική Κυβέρνηση θά προσπαθήσει νά 

έπιτύχει πρόοδο στήν έπίλυση τών προβλημάτων 

πού σχετίζονταν μέ τίς βρετανικές βάσεις, άποστέλ

λοντας στήν Κύπρο τόν ύφυπουργό 'Αποικιών, 

Τζούλιαν 'Έιμερυ, ό όποίος δμως δέν κατάφερε νά 

έπιλύσει τό θέμα. 'Η παράταση τής έκκρεμότητος θά 

δημιουργήσει ενταση στό νησί. Οί Τουρκοκύπριοι, 

οί όποίοι ε{χαν άρχικά συνταχθεί μέ τόν ' Αρχιε

πίσκοπο, σταδιακά διαχώρισαν τή θέση τους. Ταυτό

χρονα, διατυπώθηκε ή πρόβλεψη δτι ό Μακάριος δέν 

θά δίσταζε νά προχωρήσει σέ άνακήρυξη τής άνε

ξαρτησίας, χωρίς τή συμμετοχή του Λονδίνου. 

5 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Τό ίταλικό περιοδικό« ' Οδοί τής Μεσογείου)), σέ 

κύριο άρθρο του μέ θέμα τήν άνάπτυξη του τουρι

σμου στήν ' Ελλάδα, σημειώνει μεταξύ άλλων: 

'Η 'Ελλάς αποτελεί τόν πλέον έπικίνδυνον ανταγωνι

στήν μας έπί του τουριστικοί) πεδίου, δ δποίος δύναται, έάν 

δέν τό προσέξωμεν ιδιαιτέρως όλοι, νά μaς άποσπάση μέγα 

μέρος τής εκ περιηγητών πελατείας μας καί μάλιστα τό 
εύπορώτερον, διότι δ έλληνικός τουρισμός αρχίζει εiς τό 

Μπρίντιζι. ΕΙναι προφανές ότι δ κ . Καραμανλής κατώρθω

σε νά καταστήση, καί μάλιστα ταχύτατα, τόν έλληνικόν 

τουρισμόν ύπόθεσιν έθνικήν καί νά τόν κινήσει έπί διε

θνοuς έπιπέδου. Τό συμπέρασμά μας εΙναι ότι δ πρόεδρος 

κ. Καραμανλής εΙ ναι πραγματικώς ενας σύγχρονος ήγέτης, 

δ δποίος θέτει τήν έθνικήν οiκονομίαν ύπεράνω τών πολι

τικών του συμφερόντων. ' Ηγέτης σύγχρονος καί συνετός. 

Συνετός καί όξυδερκής . Διότι ταυτοχρόνως δέν παραμελεί 

τά ύψηλά προβλήματα πού άφοροuν τήν <'iμυναν τής χώρας 

καί τήν ύγείαν του λαοu. 

Καί τό άρθρο καταλήγει μέ τήν παρατήρηση δτι 

«ό Κ. Καραμανλής ε{ναι ενας πρωθυπουργός, τόν 
όΠΟίΟν ΠΟλλαί χώραι θά ηuχοντο νά εχουν))ΙΊΟ. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία του ύπουργου Συν

τονισμου, 'Αρ. Πρωτοπαπαδάκη, ή Νομισματική 

'Επιτροπή καί άποφασίζει: . 
α. Τή μείωση τών έπιτοκίων καταθέσεωΎ όψεως 

άπό 3% σέ 2\12% έτησίως μέ έξαίρεση τίς καταθέσεις 
όψεως τών τραπεζών, ίδρυμάτων, όργανισμών, έπι

χειρήσεων κοινής ώφελείας, δημοσίων ή ίδιωτικών 

καί εταιριών πετρελαιοειδών, τό όποίο ύποβιβάζεται 

άπό 3% σέ 2%. 
β . Τό έπιτόκιο τών καταθέσεων Ταμιευτηρίου γιά 

τά ποσά μέχρι 100.000 δραχμών μειουται άπό 6\12% 
σέ 5\12%· γιά τά ποσά άπό 100.000- 200.000 δρχ. άπό 
5% σέ 4\12%. ' 

γ. Τό έπιτόκιο τών καταθέσεων μέ προθεσμία κα

θορίζεται γιά τό χρονικό διάστημα άπό 6 μήνες σέ Ι 

ετος 5\12% καί γιά τό άνω του ένός ετους 6% εναντι 
του ίσχύοντος 7%. 

'Η ίσχύς τής άποφάσεως άρχίζει άπό τήν Ι η 

Μαρτίου 1960, έκτός τών καταθέσεων πού άνέρχον
ται τήν 24.2.1960 μέχρι τίς 100.000 δραχμές, γιά τίς 
δποίες τό μειωμένο έπιτόκιο ίσχύει άπό τήν Ι η Μαt

ου 1960. 
Γιά τά έπιτόκια τών τραπεζικών χορηγήσεων 

άποφασίζονται οί άκόλουθες μειώσεις: 

α. 'Από 6\12% σέ 6% έτησίως του έπιτοκίου τών 
πιστώσεων, πού χορηγουνται στίς έξαγωγικές με

ταλλευτικές βιομηχανικές ή βιοτεχνικές έπιχειρή

σεις, γιά τή διενέργεια έξαγωγών άπό τήν Ι .4.60. 
β . Ή παράλληλη προμήθεια άπό 2% σέ 1% γιά 

τίς χορηγήσεις πρός τις βιοτεχνίες. 

γ. 'Από 6% σέ 5% άπό 1.3.60 τών έπιτοκίων τών 
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τριμήνων καί έξαμήνων έντόκων γραμματίων τοϋ 

Δημοσίου καί &:πό 7% σέ 5Υ2% γιά τά έννεάμηνα καί 
τά δωδεκάμηνα εντοκα γραμμάτια. 

δ. 'Από 9% σέ 7% τοϋ &:ναπροεξοφλητικοϋ έπι
τοκίου τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, γιά τά βιομηχα

νικά χαρτοφυλάκια των Τραπεζων. 

Σύμφωνα μέ τή σχετική κυβερνητική ανακοίνω

ση, οί μειώσεις αύτές &:ποσκοποϋσαν &:φενός νά έν

θαρρύνουν τή στροφή των &:ποταμιευτων σέ παραγω

γικές έπενδύσεις καί &:φετέρου νά δδηγήσουν στή 

βαθμιαία προσαρμογή των έπιτοκίων στά διεθνως 

ισχύοντα, ωστε νά αποκτήσουν οί έλληνικές έπιχει

ρήσεις ανταγωνιστικές δυνατότητες απέναντι στίς ξέ

νες έταιρείες, καί νά αναπτύξουν δραστηριότητα 

ίκανή νά αποφέρει πολλά στήν οικονομία τής χώρας. 

5 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνάντηση μέ τίς 'Ομο

σπονδίες Λειτουργων Μέσης καί Στοιχειώδους 'Εκ

παιδεύσ'εως, παρουσία τοϋ αντιπρόεδρου, Π. Κανελ
λόπουλου καί τοϋ ύπουργοϋ Παιδείας, Γ. Βογιατζή, 

έξέφρασε τό Ιδιαίτερο ένδιαφέρον του γιά τούς έκ

παιδευτικούς λειτουργούς καί τήν έκτίμησή του γιά 

τήν &:ποστολή τους. Παράλληλα δήλωσε δτι «ή δια

φύλαξις τής οίιωνομικής σταθερότητος καί προόδου 

τής χώρας δέν έπιτρέπει τήv ίκανοποίησιν οίουδή

ποτε μισθολογικοί] αίτήματος κατά τήν διάρκειαν 

τοv τρέχοντος έτους». Τέλος, ύποσχέθηκε νά έξετά

σει τά παράπονα γιά τήν aνιση μεταχείριση καί τά 

βαθμολογικά αΙτήματα τοϋ κλάδου καί έξέφρασε τήν 

ίκανοποίησή του γιά τήν έγκατάλειψη τής σκέψεως 

γιά απεργία. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

·Ιδρύεται νέο κεντρωο κόμμα, ή «Νέα Πολιτική 

Κίνησις» (ΝΠΚ), &:πό δέκα βουλευτές πού &:νήκαν, 

ώς πρόσφατα, στήν ΕΡΕ καί σέ κόμματα τοϋ Κέ

ντρου. Τήν ίδρυτική διακήρυξη ύπογράφουν οί Γ. 

'Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. Μαϋρος, Κ. Μητσοτάκης, 

~τ. 'Αλλαμαν~ς, Φ. Ζαίμης, Π. Παπαληγούρας, I. 
Ζίγδης, Ε. Λουλακάκης, Δ. Κωστής καί I. Τούμπας. 
Σέ λίγο, θά προσχωρήσουν στή ΝΠΚ καί οί Γ. Ράλ

λης καί Δ. Παπασπύρου. 

'Η ΝΠΚ, κατά τήν ίδρυτική της διακήρυξη, 

&:ποσκοποϋσε νά συμβάλει στή δημιουργία ένιαίας 

&:ντιπολιτεύσεως, στή βάση ένός κοινά &:ποδεκτοϋ 

καί δλοκληρωμένου προγράμματος. Τασσόταν, &:κό

μη, ύπέρ τοϋ έκσυγχρονισμοϋ τής Διοικήσεως καί 

τής δικαιότερης κατανομής του έθνικοϋ εισοδήμα

τος, ώς προϋποθέσεις γιά τήν έπιτάχυνση τής οΙκο

νομικής αναπτύξεως. 

'Η ϊδρυση ένός &:κόμη κεντρώου πολιτικοϋ φο-

ρέα θά συμβάλει στή διατήρηση τοϋ κατακερματι

σμοϋ τής μ ή κομμουνιστικής &:ντιπολιτεύσεως. 'Η 

ΝΠΚ- ενωση προσωπικοτήτων, παρά ένιαίο κόμμα 

- δέν θά κατορθώσει νά αποτελέσει τόν καταλύτη 

γιά τήν ένοποίηση τοϋ κεντρώου χώρου. 'Αντίθετα, 

μετά τήν έμφάνισή της, δ Σ. Βενιζέλος θά έγκατα

λείψει προσωρινά τήν iδέα τής συνεργασίας μέ τόν 

Γ. Γρίβα, δ δποίος είχε πρός στιγμήν άποσυρθεί &:πό 

τό Πολιτικό προσκήνιο, καί θά κάμει μιά άκόμη άπο
τυχημένη &:πόπειρα νά προσεγγίσει τόν Σ. Μαρκεζί

νη, μέ σκοπό τή συγχώνευση των δύο κομμάτων τους. 

Καί πάλι, δμως, οί δύο πολιτικοί δέν θά καταφέρουν 

νά συμφωνήσουν 171 • 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Σέ σύσκεψη, στό ύπουργείο Συντονισμοϋ, ύπό 

τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετο

χή τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ καί άρμόδιων παρα

γόντων τοϋ ύπουργείου, έγκρίνεται ή κατανομή των 

πιστώσεων γιά τήν έκτέλεση τοϋ προγράμματος μι

κρων κοινωφελων εργων, βάσει των &:ναγκων κάθε 

νομοϋ. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, δ ύπουργός Συν

τονισμοϋ, σέ δηλώσεις του, ύπογράμμισε «τήν μεγά

λην σημασίαν, τήν δποίαν &:ποδίδει δ Κ. Καραμαν

λής εiς τήν κατανόησιν καί συμπαράστασιν τοϋ λαοϋ 

εiς τόν &:γωνα διά τήν οiκονομικήν άνάπτυξιν καί 

τήν βελτίωσιν των συνθηκων διαβιώσεως των κατοί

κων τής χώρας μας». Καί κατέληξε: 

«'Η προσπάθεια αύτή διά τήν πρακτικήν έκδήλωσιν 

τσu ενδιαφέροντος τοu πληθυσμοu καί τήν κινητοποίησιν 

αύτοu ελαβε συγκεκριμένην μορφήν διά τής εiς εύρυτάτην 

εκτασιν άποκεντρώσεως καί εφαρμογής περιφερειακών 

προγραμμάτων άναπτύξεως μέ ύπευθύνους διά τήν εκτέλε
σιν τών εργων τάς 50 νομαρχίας τοu Κράτους. Εiς τά πλαί
σια αύτά καί μέ ταχύτατον ρυθμόν έκινήθη κατά κύριον 

λόγον τό πρόγραμμα Μικρών Κοινωφελών 'Έργων, δπερ 

άπέδωσεν άριστα άποτελέσματω>. 

'Η εκταση τοϋ προγράμματος διαφαίνεται &:πό 

τήν παράθεση. των ακολούθων γενικων στοιχείων: 

1956 3.300 ί:ργα 120.000.000 δρχ. 

1957 4.771 )) 200.000.000 )) 
1958 5.330 )) 251.000.000 )) 
1959 7.420 )) 391.000.000 )) 
1960πρόβλεψη 10.000 >> 750.000.000 >> 

Τέλος, δ ύπουργός Συντονισμοϋ ανακοινώνει δτι 

σέ συνεργασία μέ τόν ΟΕΟΣ δίδεται μεγάλη βαρύτη

τα στήν ύποδειγματική &:νάπτυξη τής 'Ηπείρου, ένω 

σέ συνεργασία μέ τόν ΟΗΕ καί τό Ειδικό Ταμείο 

'Αναπτύξεως (Χόφμα) στήν &:νάπτυξη τής Δυτικής 

Πελοποννήσου. Στίς περιφέρειες αύτές θά έκτελε

στεί εύρύτατο πρόγραμμα παραγωγικων εργων ύπο

δομής. 
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8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

' Ο πρωθυπουργός προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό 

ύπουργείο Συντονισμοu, μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντο

νισμοί) καί 'Εξωτερικών καί του πρέσβη Θ . Χρηστί

δη . Στή διάρκεια τής συσκέψεως, έξετάζονται τά θέ

ματα πού συνέχονται μέ τίς διαπραγματεύσεις γιά 

τή σύνδεση τής ' Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ πρωθυπουργός έγκρίνει τό ύπό 

κατάθεση νομοσχέδιο «περί ρυθμίσεως θεμάτων τι

νών του Ταμείου 'Ασφαλίσεως 'Εμπόρων» καί προί

σταται σέ σύσκεψη στό ύπουργείο Βιομηχανίας, μέ 

τή συμμετοχή του ύπουργοu Ν. Μάρτη, καί μέ άντι

κείμενο τήν έξέταση διαφόρων θεμάτων πού άφο

ροuν τήν έλληνική βιομηχανία . 

9 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Οiκουμενικός Πατριάρχης, 'Αθηναγόρας, σέ 

έπιστολή του πρός τόν Κ . Καραμανλή , άφοu ύπο

γραμμίζει τήν εuμενή άπήχηση άπό τήν παράσταση 

του έλληνικοu κρατικοu θιάσου στήν Τουρκία, προ

τείνει νά προσκληθή τό άντίστοιχο τουρκικό Κρατι

κό Θέατρο γιά παραστάσεις στήν ' Αθήνα καί εκφρά

ζει τήν πεποίθηση δτι : 

«Μία τοιαύτη χειρονομία θέλει έξυπηρετήσει καί τάς 

τουρκοελληνικάς σχέσεις έν τφ συνόλφ αύτ&ν, θέλει βοη

θήσει δέ καί τάς πνευματικάς καί καλλιτεχνικάς άνταλλα

γάς μεταξύ τών δύο χωρών καί έν ταυτφ καλύψει τό θέμα 

τfjς άμοιβαιότητος, έξαλείφουσα καί τό πολλάκις παρά 

τών έπισήμων Τούρκων καί παρά του τύπου ένταuθα διατυ

πωθέν παράπονον δτι αί καλλιτεχνικαί έπισκέψεις γίγνον

ται μονοπλεύρως, μή μεταβαινόντων κατά τινα άναλογίαν 

καί Τούρκων καλλιτεχνών διά παραστάσεις εlς τήν 'Ελλά

δω>. 

. ο πρωθυπουργός, στήν άπάντησή τ?υ, ευχαρί
στησε τόν Πατριάρχη γιά τό ένδιαφέρον του ύπέρ 

τής άναπτύξεως τών έλληνοτουρκικών σχέσεων καί 

σημείωσε: 

«Ή Β. Κυβέρνησις, έμφορουμένη έκ τών άνα

πτυσσομένων καί έν τφ Γράμματι τής 'Υμετέρας Θε

οφρουρήτου Παναyιότητος άπόψεων, άποδίδουσα δέ 

lδιαιτέραν σημασίαν εlς τήν άνάπτυξιν τών μεταξύ 

τών δύο φίλων χωρών πνευματικών σχέσεων, μελετά 

λίαν συμπαθώς τήν μετάκλησιν τού τουρκικού Κρα

τικού Θιάσου καί έλπίζει ότι λίαν συντόμως θά δυ

νηθή ν' άνακοινώση έπισήμως τήν άποδοχήν τής 
γενομένης προτάσεως»ιη. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό 

ύπουργείο Βιομηχανίας, μέ τή συμμετοχή τών ύ

πουργών Συντονισμοu καί Βιομηχανίας, του προέ-

δρου του ΟΒΑ καί ύπηρεσιακών παραγόντων, κατά 

τήν όποία έξετάζεται ή προοπτική τών έρευνών γιά 

όρυκτό πλοuτο. 'Ο πρωθυπουργός δίνει έντολές γιά 

τήν επίσπευση τών σχετικών έρευνών. 

11 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, δέχεται 
τόν πρέσβη τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, Μ. Σεργκέεφ. 

Μετά τή δημοσίευση φημών δτι ή συνομιλία 

άφοροuσε τό θέμα τών έμπορικών συναλλαγών καί 

δτι εκφράστηκαν άπό τήν έλληνική πλευρά διστα
γμοί πάνω στή δυνατότητα περαιτέρω άναπτύξεώς 

τους, τό ύπουργείο 'Εξωτερικών έξέδωσε τήν άκό

λουθη άνακοίνωση : 

«Κατόπιν τfjς εΙδησεογραφίας αύτfjς εΙναι άνάγκη νά 

διευκρινισθfj, δτι: I) Ή συνομιλία άφιερώθη κυρίως εtς 
άλλα θέματα καί δτι τό θέμα των έμπορικών συναλλαγών 

έθίγη μόνον έν μεγάλτι συντομί~. 2) 'Η άνάπτυξις των έμ
πορικ&ν συναλλαγών μέ τάς χώρας του 'Ανατολικοί> Συ

νασπισμοί> καί Ιδιαιτέρως μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν άπα

τελεί τήν σταθεράν πολιτική ν τfjς Κυβερνήσεως . 3) 'Ως 
άνεγνωρίσθη άλλωστε κατά τήν προμνησθείσαν συνομι

λίαν, αί έμπορικαί άνταλλαγαί μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσ~ν, 

κατόπιν τ&ν καταβληθεισών προσπαθειών, έσημείωσαν 

έξαιρετικήν πρόοδον, ύπερπενταπλασιασθείσαι έν σχέσει 
πρός τό 1955. Δέον νά σημειωθfj δτι τοιαύτη άνάπτυξις 
έμπορικ&ν σχέσεων έντός 4 έτ&ν, άποτελεί σπάνιον φαινό

μενον καί διά τήν 'Ελλάδα καί δι' οίανδήποτε άλλη ν χώ

ραν. 4) 'Εντός τών πλαισίων τfjς καταβαλλομένης προ
σπαθείας ή κυρία δυσχέρεια, ή όποία συναντάται καί ή 

όποία διετυπώθη κατά τήν άvωτέρω μνημονευομένην συ

νομιλίαν, εΙναι ή άδυναμία τfjς έλληνικfjς άγορdς ν' άπορ

ροφήση μεγαλυτέρας ποσότητας σοβιετικών έμπορευμά

των. Σημειωτέον δτι ή δυσχέρεια αϋτη άντιμετωπίζεται 
ένίοτε άκόμη καί διά τfjς εtσαγωγfjς εΙδών τά όποία παρά

γονται έν 'Ελλάδι καί δυσχερώς διατίθενται, δπως εΙ ναι ή 

ξυλεία, ή όποία καί ένδεικτικώς άνεφέρθη εlς τόν κ . Σερ
γκέεφ . 

»Οϋτω καθίσταται σαφές δτι ή ζωηρά έπιθυμία τfjς έλ

ληνικfjς Κυβερνήσεως διά τήν αϋξησιν των έμπορικών άν

ταλλαγ&ν μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, εlς τόν τομέα τών 

όποίων τόσα επετεύχθησαν, δέν άποδίδει μόνον δταν αί 

περαιτέρω έκ Ρωσίας είσαγωγαί θά παραβλάψουν σοβαρώς 

κλάδους τfjς έγχωρίου παραγωγής» . 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, υπο τήν προεδρία του 

πρωθυπουργοί) Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

του ύπουργοu καί του ύφυπουργοu Προνοίας, του 

ύπουργοu 'Εργασίας, του ύφυπουργοu Οiκισμοu καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων, μετά τήν όποία εκδίδεται 

ή άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση : 

«Κατόπιν τfjς ύπό του κ. πρωθυπουργοί> έγκρίσεως του 

προγράμματος επενδύσεων καί των σχετικών πιστώσεων 
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διά τόν τομέα δημοσίας uγείας καί προνοίας, θά αποπερα

τωθοuν κατά τό τρέχον ετος τά κάτωθι νοσοκομεία τών 

δποίων εχει άρχίσει ηδη ή ανέγερσις : α) Τό πρώτον τμήμα 

τής πτέρυγας του • Ιπποκρατείου νοσοκομείου δυνάμεως 65 
κλινών, β) Τό Κρατικόν νοσοκομείον Χανίων 120 κλινών, 
γ) Τό νοσοκομείον Κιλκίς 120 κλινών, δ) Τό νέον Γενικόν 
Κρατικόν νοσοκομείον 'Αθηνών 500 κλινών, ε) Τό νοσο
κομείον Διδυμοτείχου 60 κλινών, στ) Τό δημόσιον μαιευτή
ριον 'Αθηνών μέ δύναμιν 130 κλινών, ζ) Τό παιδικόν νευ
ροψυχικόν νοσοκομείον Νταοu Πεντέλης 200 κλινών, η) 
'Ο όροφος του Λαϊκοί! νοσοκομείου 'Αθηνών μετά τών 

νέων χειρουργείων καί τών βοηθητικών χώρων 70 κλινών, 
θ) Τό Κρατικόν νοσοκομείον 'Αγρινίου 100 κλινών, ι) Τά 
Κρατικά νοσοκομεία "Αρτης 60 κλινών, Τρικάλων 70 κλι

νών καί Γρεβενών 35 κλινών. 
»Οϋτω, έντός του 1960 θά αποπερατωθοuν 12 νοσοκο

μεία μέ σύνολον κλινών 1.530. 
»Διά τής άποπερατώσεως τών ώς άνω νοσοκομείων, δ 

αριθμός των κλινών των γενικών κρατικών νοσοκομείων 

θά αύξηθή κατά 2.700 περίπου κλίνας μέχρι του τέλους του 
1960, εναντι συνόλου 6.543 κλινών κρατικών νοσοκομείων, 
αί δποίαι uπήρχον μέχρι τοu 1956. Είς τόν αριθμόν τών 
νέων αύτών κλινών δέν συμπεριλαβάνονται αί κλίναι τών 

κοινοτικών uγειονομικών σi:αθμών, αί δποίαι ηύξήθηκαν 

κατά 400 άπό του 1956 μέχρι σήμερον. 
»'Εκτός τών ανωτέρω, κατά τήν τελευταίαν 4ετίαν ηύξή

θησαν αί κλίναι τών είδικών νοσοκομείων κατά 2.200. Συ
νεπώς ή αuξησις των κλινών των γενικών νοσοκομείων, 

τών είδικών νοσοκομείων καί τών κοινοτικών uγειονομι

κών σταθμών μέ τήν λήξιν του ετους \960 θά φθάση τάς 
5.300 νέας κλίνας. Περαιτέρω, ένεκρίθη ή άνέγερσις 20 
προτύπων άγροτικών ίατρείων, διά τής δποίας θά πραγμα

τοποιηθή ή εναρξις έκτελέσεως προγράμματος, τό δποίον 

θά έπιτρέψη τήν κατά στάδια δημιουργίαν ένός πλήρους 

δικτύου κρατικών ίατρείων, είς δλην τήν ϋπαιθρον χώραν, 

στεγαζομένων είς δημόσια κτίρια διά τήν έξασφάλισιν τής 

δμαλής λειτουργίας του θεσμοί! τής ίατρικής περιθάλψεως 

των αγροτών. 

»'Εξ άλλου άπεφασίσθη uπό τοϋ κ. προέδρου τής Κυ

βερνήσεως ή εναρξις τών έξής νέων εργων: I) Γενικόν Νο
σοκομείον Καβάλας, δυνάμεως \50 κλινών. Σύνολον δαπά
νης ι 8 έκατ . δραχμών. 2) 'Αποπεράτωσις τοu Γενικοί! 

Κρατικοί! νοσοκομείου Πειραιώς. Σύνολον δαπάνης 

6.350.000 δρχ. 3) Συμπλήρωσις τών έγκαταστάσεων τοu 
ψυχιατρείου 'Αθηνών . Σύνολον δαπάνης 3.400.000 δρχ. 
καί 4) Συμπλήρωσις του νοσοκομείου λοιμωδών νόσων. 
Σύνολον δαπάνης ι .600.000 περίπου . 

)) 'Αφ' έτέρου, δ κ . πρωθυπουργός εδωσεν έντολήν 

δπως διατεθή ή άπαιτουμένη χρηματική πίστωσις διά τήν 

έξασφάλισιν τής συντάξεως μελετών νέων Ιδρυμάτων δη

μοσίας uγείας καί προνοίας, άπαραίτητος ωστε νά καταστή 

δυνατός δ προγραμματισμός καί έν συνεχεί~ ή έκτέλεσις 

αύτών. τέλος, ένεκρίθη ή χρηματοδότησις διά τήν άποπε

ράτωσιν μικρών έπαρχιακών ίδρυμάτων προνοίας ώς καί 

διά τήν συνέχισιν άρξαμένων εργων uδρεύσεως διαφόρων 

κοινοτήτων τής χώρας. 

»Διάτων ληφθεισών uπό τοu κ. προέδρου τής Κυβερνή

σεως αποφάσεων, προωθείται ίκανοποιητικώς τό πρό

γραμμα ύγείας καί προνοίας, πρός άποτελεσματικήν αντι-

μετώπισιν των κοινωνικών καί υγειονομικών άναγκών του 

λαοί!» . 

'Η σύσκεψη επαναλήφθηκε τήν έπομένη καί 

δλοκληρώθηκε μέ τή λήψη άποφάσεως γιά τήν άπο

κατάσταση τ&ν παραπηγματούχων προσφύγων. Στό 

κείμενο τής σχετικής κυβερνητικής άνακοινώσεως 

άναφέρονται τά άκόλουθα: 

<Πάς τελευταίας έβδομάδας δ κ. πρωθυπουργός ήσχολή

θη έπανειλημμένως μέ τό θέμα των παραπηγμάτων τών πό

λεων 'Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης καί εδωσεν 

δδηγίας διά τήν προπαρασκευή ν του θέματος, διά τής πρα

γματοποιήσεως άπογραφής τών κατοικούντων είς παραπή

γματα καί τής καταρτίσεως προγράμματος καί σχεδίου 

πρός άντιμετώπισιν του προβλήματος τούτου. 

»Κατά τήν πραγματοποιηθείσαν σήμερον σύσκεψιν καί 

άφοu έτέθησαν uπ' όψιν του κ . προέδρου τής Κυβερνήσε

ως aπαντα τά σχετικά στοιχεία, έλήφθησαν uπ' αύτοu δρι

στικαί άποφάσεις διά τήν άπαλλαγήν τών πόλεων 'Αθη

νών, Θεσσαλονίκης καί Πειραιώς άπό τήν παράγκαν, ή 

διατήρησις τής δποίας άποτελεί απαράδεκτον άπό πάσης 

πλευράς κατάστασιν. 

»Οϋτω απεφασίσθη δπως ανεγερθώσιν έντός διετίας 

3.500 κατοικίαι, έξ ών I. ι 00 είς 'Αθήνας, 1.200 είς Πειραιά 
καί ι .200 είς Θεσσαλονίκην. Διά τήν έκτέλεσιν του προ
γράμματος τούτου θά διατεθή ποσόν 260 έκατ . δρχ . 'Η 

έκτέλεσις του προγράμματος θά άρχίση αμέσως, θά συμ

πληρωθή δέ έντός διετίας. 

»Ai Α.Α.Μ.Μ. δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα, oi δποίοι 
έξεδήλωσαν ζωηρόν ένδιαφέρον διά τό κοινωνικόν τοuτο 

θέμα, διαθέτουν έκ του 'Εράνου Βορείων 'Επαρχιών πο

σόν 60 έκατ. δρχ . διά τήν έκτέλεσιν τοϋ ώς άνω προγράμ

ματος. 

»Είς τά άνεγερθησόμενα νέα οίκήματα θά στεγασθοϋν 

ο{ κάτοικοι τών κάτωθι συνοικισμών: 

»Α. 'Αθηνών: Πολυγώνου, Λεωφόρου 'Αλεξάνδρας, 

Γηροκομείου καί 'Ασυρμάτου. 

»Β . Πειραιώς: Παραπηγματοuχοι τών συνοικισμών 

Δραπετσώνας καί Κοκκινιάς. 

»Γ . Θεσσαλονίκης: Παραπηγματοuχοι τών συνοικι

σμών Κιουταχείας, Τριών 'Ιεραρχών, "Ανω Τούμπας, ώς 

καί οί εγκατεστημένοι είς τά προσωρινά στέγαστρα τοϋ 

συνοικισμοί! 'Αγίας Φωτεινής. 

»Οί ώς άνω συνοικισμοί θά έκκαθαρισθοϋν απολύτως, 

πάντα δέ τά παραπήγματα τών έκκαθαριζομένων συνοικι

σμών θά κατεδαφισθοuν πρός άπελευθέρωσιν τών κατεχο

μένων χώρων. Οί έν αύτοίς έγκατεστημένοι καί κρινόμενοι 

δικαιοuχοι μέ κριτήρια κοινωνικοοικονομικά θά στεγα

σθοuν είς τά νεοανεγερθησόμενα κτίσματα . 

)) 'Η Κυβέρνησις, παρ' δλας τάς δυσχερείας τάς δποίας 
άντιμετωπίζει λόγω των μεγάλων προβλημάτων, τά όποία 

εχει νά έπιλύση καί πρώτιστον των δποίων είναι ή άνοδος 

του βιοτικοί! έπιπέδου του έt.,ληνικου λαοί! καί ή αϋξησις 

του κατά κεφαλήν είσοδήματος, δέν διστάζει άνευ προ

σφυγής είς νέας φορολογίας νά προβή είς θυσίας, προκειμέ

νου νά καταρτίση πρόγραμμα, διά του δποίου άνθρωποι, οί 

δποίοι άπό τριακονταετίας ζουν uπό αθλίας συνθήκας θά 

εϋρουν στέγην πολιτισμένην καί uγιεινήν καί θά άποβοuν 

οϋτω χρήσιμα καί παραγωγικά στοιχεία τής κοινωνίας». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



260 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη στήν 

Τράπεζα τής 'Ελλάδος, μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντο

νισμοί) καί 'Εμπορίου, του διοικητή καί τών ύποδι

οικητών τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τών διοικητών 

τών Τραπεζών 'Εθνικής καί 'Αγροτικής, του προέ

δρου τών Τραπεζών 'Εμπορικής καί 'Ιονικής -Λαϊ

κής καί του προέδρου του ΟΒΑ. Κατά τή σύσκεψη 

συζητήθηκαν τά θέματα τών πιστωτικών ίδρυμάτων, 

σέ σχέση μέ τή γενικότερη οiκονομική κατάσταση 

καί τήν πορεία τής οiκονομικής άναπτύξεως τής χώ

ρας. 'Αποφασίστηκε νά έξεταστοuν οί προϋποθέσεις 

γιά τή χορήγηση άπό τήν Α ΤΕ χαμηλότοκων δανεί

ων μέσης καί μακράς διάρκειας, καθώς καί ή άνάλη

ψη άπό τήν ίδια Τράπεζα νέων πρωτοβουλιών γιά 

τήν έπέκταση τών ύπαρχόντων καί τήν ϊδρυση νέων 

γεωργικών βιομηχανιών· νά μελετηθοuν οί άναγκαί

ες τροποποιήσεις τής νομοθεσίας περί άνωνύμων 

εταιρειών· νά έξεταστεί ή πορεία του συναλλαγματι

κοί) άποθέματος καί ή πιθανότητα έσωτερικοu δα

νεισμοί), ωστε νά γίνει δυνατή ή καλύτερη κατανομή 

τών πιστώσεων γιά τά δημόσια εργα· καί νά μελετη

θεί ή πιθανή συμμετοχή τών έμπορικών Τραπεζών 

στή βιομηχανική άνάπτυξη 173 . 

16 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό 

ύπουργείο Γεωργίας, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέ

δρου τής Κυβερνήσεως, τών ύπουργών Συντονισμοu, 

Γεωργίας, 'Εμπορίου, τοu ύφυπουργοu Γεωργίας, 

τών διοικητών τών Τραπεζών 'Ελλάδος καί 'Αγρο

τικής καί άλλων άρμόδιων παραγόντd;ν. 
'Αποφασίστηκε ή λήψη μέτρων γιά τήν άξιοποί

ηση τής παραγωγής καί τή σταθεροποίηση του εiσο

δήματος τών άγροτ&ν· ή διεύρυνση τής χρηματοδο

τήσεως τής Α ΤΕ, rοστ~ νά καταστεί δυνατή ή χορή

γηση χαμηλότοκων δανείων γιά τήν άγορά ζώων· καί 

ή ϊδρυση γεωργικών βιομηχανιών. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

' Ο ύφυπουργός Γεωργίας, Δ. Θανόπουλος, άνα

κοινώνει τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά χρημα

τοδοτήσει μέ 40.000.000 δρχ. τό πρόγραμμα άξιοποιή

σεως δημοσίων δασών, καί νά ύποβοηθηθεί ή άνά

πτυξη τών ίδιωτικών, μέ σκοπό τήν αϋξηση τής δα

σικής παραγωγής καί τήν ένίσχυση τής οiκονομίας 

τών όρεινών περιοχών. Μέ τήν κρατική συμπαρά

σταση, έπιδιώκεται ή διάνοιξη άντιπυρικών λωρί

δων, ή έκτάφρωση, ή κατασκευή δασικών όδών καί ή 

άναδάσωση. 'Η σχετική κυβερνητική άνακοίνωση 

προβλέπει δτι τό 1960 θά παραχθοuν 100.000 κυβικά 
μέτρα χρήσιμης ξυλείας καί 100.000 τόνοι καυσίμων. 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Στό ναύσταθμο Σαλαμίνος γίνεται ή τελετή τής 

έντάξεως στό Βασιλικό Ναυτικό τών άντιτορπιλικών 

«Βέλλος», «Σφενδόνη» καί του πετρελαιοφόρου 

«' Αρέθουσω>, πού διατέθηκαν στήν 'Ελλάδα άπό τίς 
ΗΠΑ. Στήν τελετή παρίστανται οί βασιλείς, ό πρω

θυπουργός, ό ύφυπουργός 'Αμύνης, Γ. Θεμελής, καί 

οί άρχηγοί τών έπιτελείων. 

Σέ όμιλία του, ό Γ. Θεμελής ευχαρίστησε τίς 

ΗΠΑ γιά τή βοήθειά τους πρός τίς έλληνικές ενο

πλες δυνάμεις, ή όποία κατά τά τελευταία δεκατρία 

ετη άνέρχεται σέ 1.500.000.000 δολλάρια. 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο Δήμος Ρεθύμνης άποφασίζει νά μετονομάσει 
τήν κεντρική πλατεία τής πόλεως καί μία όδό, σέ 

πλατεία Κ. Καραμανλή καί όδό 'Εμμ. Κεφαλογιάν

νη, άντίστοιχα, γεγονός που προκαλεί εντονη άντί

δραση άπό τήν πλευρά του κόμματος τών Φιλελευθέ

ρων. Μόλις πληροφορήθηκε τήν άπόφαση του Δή

μου καί τίς άντιδράσεις σέ αυτήν, ό Κ. Καραμανλής 

ζήτησε νά μήν έφαρμοσθεί. 

19 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Οiκονομικών, Κ. Παπακωνσταντί

νου, καταθέτει στή Βουλή τόν προϋπολογισμό του 

Κράτους γιά τό ετος 1960 . Τό συνολικό ϋψος του 

προϋπολογισμοί) άνέρχεται σέ 19.543 έκατ. δρχ. Τά 
14.213 έκατ. δρχ. καλύπτουν τρέχουσες δαπάνες του 

τακτικοί) προϋπολογισμοί), τά 4.430 έκατ. δρχ. τό 
πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων καί τά 900 έκατ. 
δρχ. τά εργα του ΝΑΤΟ. 'Έναντι τών δαπανών αυ

τών, προβλέπονται εσοδα ϋψους 15.513 έκατ. δρχ. 
άπό έλληνικές πηγές, ένώ 2.147 έκατ. θά καλυφθοuν 
άπό τήν έξωτερική βοήθεια καί τίς πιστώσεις του 

προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων καί 900 έκατ. 
άπό εσοδα εργων τοu ΝΑ ΤΟ· μένει άκάλυπτο ύπό

λοιπο άπό 983 έκατ. δρχ. πού θά καλυφθεί άπό εντο
κα γραμμάτια. 

Στήν εiσηγητική εκθεση, ό ύπουργός Οiκονομι

κών τόνισε δτι τό ένδιαφέρον τής οίκονομικής πολι

τικής του Κράτους στρεφόταν κυρίως στή βελτίωση 

τής παραγωγής. Οί συνολικές πιστώσεις γιά τή γε

ωργία άνέρχονταν σέ 570 έκατ. δρχ., ένώ γιά τήν 
παραγωγική άξιοποίηση τών έκτελούμενων εργων, 

iδιαίτερα τών άρδευτικών, προβλεπόταν ή διάθεση 

2.445 έκατ. δρχ. Παράλληλη ήταν καί ή προσπάθεια 
γιά τήν άνάπτυξη καί τόν έκσυγχρονισμό τής κτηνο

τροφίας. Οί πιστώσεις γιά τήν έθνική άμυνα 

άνέρχονταν σέ 3.135, εναντι 3.283 κατά τή λήξασα 
χρήση, ένώ τμήμα τών δαπανών τών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων κάλυπτε ή συμμαχική βοήθεια (670 έκατ. γιά 
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τό τρέχον ετος). Οί πιστώσεις γιά τήν έκπαίδευση 

προβλεπόταν νά φθάσουν τίς 1.344 έκατ. δρχ. (άνώ
τερες των πιστώσεων του προηγούμενου ετους κατά 

65 έκατ. δρχ.). Γιά τήν κοινωνική πρόνοια δια

τέθηκαν πιστώσεις ϋψους 985 έκατ . δρχ. (εναντι 970 
έκατ. δρχ. του περασμένου. ετους)· έπιπλέον, γιά τήν 

άσκηση εύρύτερης κοινωνικής πολιτικής, προβλε

πόταν νά διατεθοίJν πιστώσεις καί άπό διαφόρους 

'Οργανισμούς καί Νομικά Πρόσωπα. 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Προνοίας, Α. Στράτος, πραγμα

τοποιει επισημη επισκεψη στήν Αίγυπτο, δπου 

εχει τήν εύκαιρία νά άνταλλάξει άπόψεις μέ τόν 

Αιγύπτιο δμόλογό του γιά θέματα τής άρμοδιό

τητάς τους, καί, κυρίως, νά έξετάσει τήν κατά

σταση των ίδρυμάτων τής έλληνικής κοινότητας τής 

χώρας. 

'Η έπίσκεψη του ύπουργοίJ Προνοίας έντασσό

ταν στά πλαίσια τής έλληνικής πολιτικής νά παρα

σχεθεί κατά τό δυνατόν μεγαλύτερη προστασία στόν 

έλληνισμό τής Αιγύπτου. ·Η εύνοϊκή ύποδοχή πού 

έπεφύλαξε ή αιγυπτιακή ήγεσία καί δ τύπος στόν 

'Έλληνα ύπουργό, γνωστό γιά τίς φιλαραβικές θέ

σεις πού εΙχε ύποστηρίξει τά προηγούμενα χρόνια, 

εδειχναν δτι ή προσπάθεια νά τονωθεί τό ηθικό τής 

έλληνικής κοινότητας, μέσω τής έπισκέψεως, ήταν 

έπιτυχής . 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Παρουσία του Κ. Καραμανλή, άρχίζει ή κλήρω

ση γιά τή διανομή σέ δικαιούχους έργατοϋπαλλή

λους 996 κατοικιών, πού εχουν άνεγερθεί άπό τόν 
'Οργανισμό 'Εργατικής Κατοικίας. 

Στή σχετική δμιλία του, δ ύπουργός 'Εργασίας, 

Α. Δημητράτος, ύπογράμμισε δτι ή Κυβέρνηση εΙχε 

νά έπιδείξει έκτεταμένο εργο στόν τομέα τής στε

γαστικής πολιτικής: τό 1956-1959, άπέκτησαν κα
τοικία άπό δάνεια τών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων 

7.255 μισθωτοί, του Ταμείου Παρακαταθηκών καί 
Δανείων 3.264, τής Κτηματικής Τραπέζης 15.775, του 
ΑΟΟΑ 1.240, καί του όργανισμοίJ 'Εργατικής Κα
τοικίας 4.578. 

22 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλου, καί μέ τή 

συμμετοχή των ύπουργ&ν Οικονομικών, Συγκοινω

νιών καί Δημοσίων 'Έργων, καθώς καί του ύφυπουρ

γου Συγκοινωνιών, έξετάζεται ή λήψη σειράς μέ

τρων, προορισμένων νά διευκολύνουν τίς έπικοινω-

νίες καί τίς μεταφορές. Συγκεκριμέν.α, άποφασίζεται 

ή κατάστρωση γενικοί) σχεδίου διατάξεως του βασι

κοί) δδικου καί σιδηροδρομικοί) δικτύου τής χώρας, 

ώς βάση γιά τήν έκτέλεση των νέων εργων· ή συγχώ

νευση τών δικτύων ΣΕΚ-ΣΠΑΠ ύπό ένιαία διοίκηση 

καί ή κατάργηση δευτερευουσών γραμμών καί δια

κλαδώσεων του σιδηροδρομικοί) δικτύου· ή όργάνω

ση των φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως 

καί ή συνεργασία τους μέ τούς σιδηροδρόμους, δπου 

ή δδική γραμμή εΙναι παράλληλη μέ τή σιδηροδρο

μική· δ περιορισμός των φορτηγών αύτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσεως, στά πλαίσια των πραγματικών 

άναγκών κάθε έπιχειρήσεως, ι:Οστε νά μήν χρησιμεύ

ουν ώς δργανο έπεκτάσεως τής δραστηριότητάς της 

στίς μεταφορές δ άμεσος κ;_αί συνεχής ελεγχος του 

Κράτους στίς συγκοινωνίες μέ λεωφορεία καί δ συν

τονισμός των τιμολογίων καί τών δρομολογίων μέ 
τούς σιδηροδρόμους, ι:Οστε νά άποφεύγονται οί ζη

μιές άπό τό συναγωνισμό· καί, τέλος, ή κατάργηση 

του έπικουρικου όργανισμου μεταφορών μέ αύτοκί

νητα (ΕΟΜΑ). 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 

Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση του υπουργοί) 

'Εμπορίου, Λ. Δερτιλή, ι:Ος τίς 15 Φεβρουαρίου 1960 
εΙχαν έξαχθεί 43.125 τόνοι καπνου καί ε{χαν πω
ληθεί καπνά 12.500.000 δολλαρίων. Μολονότι δέν 
δικαιολογείται δποιαδήποτε άνησυχία, δ ύπουργός 

τονίζει δτι είναι έξουσιοδοτημένος άπό τόν πρωθυ

πουργό νά δηλώσει δτι, σέ κάθε περίπτωση, οί 

καπνοπαραγωγοί πρέπει νά ε{ναι βέβαιοι πώς ή Κυ

βέρνηση θά λάβει τά έπιβεβλημένα μέτρα γιά τήν 

προστασία τους. 

Τήν ίδια διαβεβαίωση έπαναλαμβάνει δ ύπουργός 

'Εμπορίου μετά άπό νέα συνεργασία του μέ τόν Κ. 

Καραμανλή, δπότε διαπιστώθηκε δτι οί τυχόν δυσχέ

ρειες γιά τά έλληνικά καπνά θά ε{ναι βραχυπρόθε

σμες. 

24 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου Βιο

μηχανίας, ' του προέδρου του ΟΒΑ καί ύπηρεσιακών 
παραγόντων, κατά τήν όποία έξετάστηκε ή μεταφορά 

τής διευθύνσεως άλιείας άπό τό ύπουργείο Βιομηχα

νίας στό ύπουργείο 'Εμπορικής Ναυτιλίας ή ίδρυση 

νέων βασικών βιομηχανιών ύπό τήν έπίβλεψη του 

ΟΒΑ, καί κυρίως ή πορεία των μελετών γιά δημιουρ

γία έργοστασίων άμιαντοτσιμέντου, άχυροκυτταρί

νης, άλουμινίου, λιπασμάτων, σιδήρου καί τό εργο 

του 'Αχελώου· καί ή συνεργασία μέ δυτικογερμανι

κούς οίκους μελετών γιά τό πρόγραμμα αύτό, καί 

πάλι ύπό τήν έπίβλεψη του ΟΒΑ 174 • 
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'Ο πρόεδρος τής Βουλής, Κ. Ροδόπουλος, θεμε

λιώνει τό έργοστάσιο ζαχάρεως στή Λάρισα, παρου

σία τών ύπουργών Γεωργίας καί Βιομηχανίας, του 

ύφυπουργου Γεωργίας κσ:ί τών διευθυντών τής Α ΤΕ. 

I ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ 

σύσκεψη, στό Πολιτικό Γραφείο, στήν όποία μετέ

χουν ό ύπουργός 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ, οί οίκο

νομικοί ύπουργοί καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί παρά

γοντες. 'Εξετάστηκε τό θέμα τών έξαγωγών καπνοu 

μέ βάση τήν εκθεση άρμοδίου τμηματάρχη του ΕΟΚ, 

ό όποίος είχε μεταβεί στήν Τουρκία γιά νά έξετάσει 

τήν έξέλιξη τής καπναγορi'iς, μετά τήν ύποτίμηση 

του τουρκικου νομίσματος. 

'Η σύσκεψη επαναλαμβάνεται τήν έπομένη, μέ 

τή συμμετοχή του άντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου, 

τών ύπουργών Συντονισμου, Οίκονομικών, 'Εμπορί

ου, Γεωργίας καί του γενικου διευθυντή του ΕΟΚ. 

Στήν άρχή τής συσκέψεως κλήθηκαν ό πρόεδρος καί 

ό γενικός διευθυντής τής ΠΑΣΕΓΕΣ, οί όποίοι έξέ

θεσαν τίς άπόψεις τους. 

Κατόπιν, ό ύπουργός 'Εμπορίου, Λ . Δερτιλής, 

εκαμε τίς άκόλουθες άνακοινώσεις: 

«Είναι γνωσταί αί δυσχέρειαι τάς δποίας άντιμετωπί

ζουν διεθνώς τά άνατολικά καπνά, κατά συνέπειαν δέ καί 

τά έλληνικά καπνά. 

»'Η Κυβέρνησις, παρακολουθουσα άπό άρκετών ή με

ρών μετά προσοχής τάς διαμορφουμένας έξελίξεις κατόπιν 

τής προσφάτου νομισματικής ύποτιμήσεως έν Τουρκί~, 

συνέστησεν έγκαίρως εις τούς καπνοπαραγωγούς δπως μή 

έπηρεασθουν άπό τήν σκοπίμως καταβαλλομένην ύπό Εν

διαφερομένων προσπάθειαν δημιουργίας άτμοσφαίρας πα

νικου, διότι, δπως πάντοτε, θά ελαμβάνοντο ύπ, αύτή ς τά 

εκ των πραγμάτων δυνατά μέτρα πρός προστασίαν των. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως επελήφθη προσωπι

κώς του θέματος καί προήδρευσεν επανειλημμένων συσκέ

ψεων, εις τάς δποίας ελαβον μέρος οί άρμόδιοι ύπουργοί 

καθώς καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. Μετά εξέτασιν των 

ύπό τής ύποτιμήσεως του τουρκικου νομίσματος δημιουρ

γουμένων νέων συνθηκών καί των ύπό ταύτης προκαλουμέ

νων βραχυπροθέσμων επιπτώσεων επί τής καπνικής μας 

οικονομίας, ελήφθησαν αί άκόλουθοι άποφάσεις, αί όποία ι 

προστατεύουν πλήρως τούς καπνοπαραγωγούς μας καί τό 

καπνικόν συμφέρον τής χώρας. 

»α. 'Απαγόρευσις τής άγοραπωλησίας επί καπνών άξί

ας κατωτέρας των 8 δρχ. κατά κιλόν. Τά καπνά ταυτα θά 
συγκεντρωθουν ύπό του 'Οργανισμου Καπνου καί θά 

άχρηστευθουν, πλήν έκείνων των δπl)ίων ή διατήρησις 

fiθελε κριθή εμπορικώς συμφέρουσα. Τό μέτρον άποβλέπει 

εiς τήν άποσυμφόρησιν τής παρούσης έσοδείας άπό τήν 

πλεονάζουσαν ποσότητα κατωτέρων καπνών λόγω δυσμε

νών καιρικών συνθηκών καί θά επιβοηθήση είς τήν ύπό 

εύνοϊκωτέρους διά τόν παραγωγόν δρους διάθεσιν των 

ύπολοίπων καπνών. 

»β. Καθολική παρέμβασις του 'Οργανισμου Καπνου εΙς 

τήν άγοράν χωρικών καπνών εσοδείας 1959, βάσει εξαγω
γικών τιμών (FOB) τής έσοδείας 1958, πλήν τής ποικιλίας 
Σαμψουντος τής Κεντρικής Μακεδονίας καί Μυρωδάτων 

Σμύρνης Νήσων, διά τάς δποίας καθορίζεται δτι αί ώς ίiνω 

τιμαί θά είναι μειωμένα ι κατά 5%. 'Η μείωσις αϋτη διά τάς 
ώς ίiνω δύο περιπτώσεις επιβάλλεται έκ του γεγονότος δτι 

αί ποικιλίαι αύται παράγονται εις Τουρκίαν καί κατόπιν 

τής προσφάτου νομισματικής ύποτιμήσεως θά προσφερ

θώσι μέ χαμηλοτέρας τών μέχρι τουδε τρεχουσών δι, αύ

τάς τιμάς. Διά τόν λόγον τουτον ή παρέμβασις του 'Οργα

νισμου Καπνου εiς τάς ποικιλίας ταύτας θά είναι ίiμεσος 
καί θά διενεργηθή μέ έντονώτερον ρυθμόν· εφ' δσον έκ τής 

άποφασισθείσης παρεμβάσεως προκύψει κέρδος, τουτο 

άνήκει εις τούς καπνοπαραγωγούς. 

»Διά τής άποφάσεως ταύτης επιτυγχάνεται, άφ' ένός ή 

πλήρης προστασία του καπνοπαραγωγου είς δ,τι άφορα 

τήν διάθεσιν του προϊόντος του εiς ίκανοποιητικάς τιμάς 

καί άφ' έτέρου διευκολύνεται ή εξαγωγή του καπνου. 

»γ . Παραλλήλως πρός τάς άνωτέρω άποφάσεις διατη

ρείται εν iσχύι ή 124 Πράξις τής Κυβερνητικής 'Επιτρο
πής Καπνου, διά τής δποίας παρέχεται ύπό ώρισμένους 

δ ρους εύχέρεια παρεμβάσεως καί του καπνεμπορίου εις τάς 

άγοράς καπνου. 

»δ. 'Ιδιαιτέρα πρόνοια λαμβάνεται διά τούς καπνοπα

ραγωγούς κλασικών καπνών, τά όποία, ώς γνωστόν, διέρ

χονται μόνιμον κρίσιν. 

»Διά τάς περιφερείας ταύτας άπεφασίσθη ή διάθεσις 

335.000.000 δρχ. διά τήν εκτέλεσιν πενταετους προγράμμα
τος άποβλέποντος εiς τήν άναμόρφωσιν τής οΙκονομίας 

των παραγωγών πρός άπόκτησιν σταθερου εισοδήματος εξ 

ίiλλων πηγών. 

»'Η εναρξις του προγράμματος τούτου, τό δποίον κα

τήρτισε εΙδική επιτροπή συσταθείσα κατόπιν έντολής τοu 

προέδρου τής Κυβερνήσεως. 

»'Επ' άφορμίj ' τ&ν εξαγγελθεισών άποφάσεων, κρίνο
με σκόπιμον δπως ενημερώσωμεν τούς καπνοπαραγωγούς 

μας έπί τής πορείας τής καπνικής μας οiκονομίας, τόσον 

κατά τήν τελευταίαν τριετίαν, δσον καί κατά τήν παροuσαν 

καπνικήν περίοδον εν συσχετισμψ μέ τήν ύφισταμένην 

καπνικήν κατάστασιν εΙς τάς χώρας αί δποίαι , παράγουν 

δμοειδή μέ ήμaς καπνά. ~ 
»Οϋτω, αί έξαγωγαί καπνών έξελίσσονται ώς άκολού

θως κατά τήν τελευταίαν τριετίαν (εiς τόνους): 

1957/58 
1958/59 
1959/60 
(α' έξάμηνον) 

'Ελλάς Τουρκία 

58.651 89.065 
61.799 57.528 
36.802 19.587 

»'Η μέση τιμή εξαγωγής κατά κιλόν διά τά ώς ίiνω ετη 

ήτο διά τήν 'Ελλάδα δολλάρια 1,39-1,28-1,28, διά τήν 

Τουρκίαν ήτο 1,55-1,36-1,34, διά τήν Γιουγκοσλαβίαν ήτο 
1,18-1, 17. 

»'Εκ τών ώς ίiνω στοιχείων άποδεικνύεται δτι, παρά 

τήν δλονέν εντεινομένην μείωσιν τής ζητήσεως των άνα

τολικών καπνών, άντιμετωπίζεται ύπό τής παρούσης Κυ

βερνήσεως επιτυχώς τό πρόβλημα τής τοποθετήσεως τών 
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έλληνικών καπνών είς τό εξωτερικόν. 

))Είς δ,τι άφορα είδικώτερον τήν άπορρόφησιν τής τρε

χούσης εσοδείας παρά τάς ύφισταμένας άντιξοότητας καί 

τάς επιπροσθέτους δυσχερείας, τάς δποίας εδημιούργησεν 

η ύποτίμησις του τουρκικοί) νομίσματος, αϋτη δύναται νά 

θεωρηθή ίκανοποιητική εάν ληφθή ύπ' όψιν δτι η εναρξις 

τών άγορών χωρικών καπνών ήτο καθυστερημένη εν σχέ

σει πρός τό προηγούμενον ετος άπό 25 εως 60 ή μέρας κατά 
περίπτωσιν. Οϋτω, αί μέχρι τοuδε άγορασθείσαι ποσότητες 

επί συνόλου εσοδείας εμπορευσίμων εξαγωγίμων καπνών 

62.000 τόνων άνήλθον είς 29.000 περίπου τόνους, εξ ών 
14.500 περίπου είς 'Ανατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην 
καί είς άντιστοίχους τιμάς τών περυσινών. 

))τέλος, επειδή ύπό κύκλων ιiγνοούντων τά πράγματα ή 

κακοπίστων άνεφέρθη η συγκριτικώς ταχυτέρα άπορρό

φησις τών τουρκικών καπνών τής περιφερείας Αίγαίου 

πρός δημιουργίαν άτμοσφαίρας πανικοu είς τήν έλληνικήν 

καπναγοράν, θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά δηλώσω δτι τοuτο 

δέν άποτελεί εξαιρετικόν δι' εφέτος γεγονός, άλλά ε{ ναι 

άπό πολλών ετών σύνηθες φαινόμενον τής καπναγορiiς Αί

γαίου)). 

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, άνήσυχος γιά τίς καθυστερή

σεις καί τά προσκόμματα πού άνακύπτουν στίς δια

πραγματεύσεις γιά τή σύνδεση τfjς 'Ελλάδος μέ τήν 

ΕΟΚ, συναντaται μέ τούς πρέβεις τών 'Έξι στήν 

'Αθήνα. Τό σχετικό μνημόνιο άναφέρει τά &κόλου

θα: 

«Τήν 10.00 ' π.μ. τής 4 Μαρτίου 1960 προσήλθον τ't'j 

προσκλήσει του κυρίου προέδρου τής Κυβερνήσεως είς τό 

Πολιτικόν Γραφείον οί εν' Αθήναις πρέσβεις τοu Βελγίου, 

τής Γαλλίας, τής 'Ιταλίας καί τής 'Ολλανδίας καί δ έπι

τετραμμένος τής Γερμανίας, παρουσί~ τών κυρίων ύπουρ

γών Συντονισμοί) καί 'Εξωτερικών. 

)) 'Ο κύριος πρόεδρος έξηγεί είς τούς ξένους διπλωμά
τας δτι τούς παρεκάλεσε νά τόν επισκεφθοuν, ίνα τούς κα

ταστήση κοινωνούς τής βαθείας του άνησυχίας καί τής 

άπογοητεύσεώς του έκ του χρονισμοί) τών διαπραγματεύ

σεων διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ, καί 

ίνα τούς παρακαλέση νά διαβιβάσουν είς τούς προέδρους 

τών Κυβερνήσεών των τά αίσθήματά του ταuτα, καθώς καί 

τήν πεποίθησίν του επί τής άνάγκης, δπως αί οίκείαι Κυ

βερνήσεις λάβουν επί τέλους όριστικάς άποφάσεις διά τήν 

σύνδεσιν ταύτην τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. 'Ο κύριος 

πρόεδρος διατυπώνει συγχρόνως τήν έλπίδα δτι οί επισκέ
πται του δέν θά περιορισθοuν νά αναφέρουν είς τάς Κυβερ

νήσεις των τά ύπ' αuτοu λεχθησόμενα, άλλά προσέτι δτι 

ούτοι, δοθέντος δτι γνωρίζουν εκ τοu σύνεγγυς τήν εν 'Ελ
λάδι κατάστασιν άπό πολιτικής, οίκονομικής καί κοινωνι

κής πλευρaς θά θελήσουν νά καταστοuν παρ ' αuτοίς οί 

συνήγοροι τών άλλωστε έλαχίστων, πλήρως δεδικαιολο

γημένων καί άπολύτως εντίμων άπαιτήσεων τής ' Ελλάδος 

έπί του θέματος. 

)) 'Η επί εν ετος συνέχισις, άνευ άποτελέσματος, εξηκο

λούθησεν ό κύριος πρόεδρος, τών εν λόγφ συνομιλιών (είς 

τό σημείον τοuτο δ κύριος ύπουργός τών · Εξωτερικών 

παρετήρησεν δτι επί εν ετος διαπραγματευόμεθα περί του 

αν καί πώς θά άρχίσωμεν διαπραγματευόμενοι) εlναι όχι 

μόνον άδικαιολόγητος, ώς θά έξηγήση κατωτέρω, άπό άπό

ψεως οuσίας, άλλά, παρέχουσα τήν είκόνα παζαρεύματος, 

δημιουργεί προσέτι τόσον παρά τ't'j έλληνικ't'j δσον καί πα

ρά τ't'j διεθνή κοιν't'j γνώμ1J εντυπώσεις δυσμενείς διά τήν 

Δύσιν, έπωφελεί~ τοu 'Ανατολικοί) Συνασπισμοu. 

)) 'Ο λόγος διά τόν δποίον ή έλληνική Κυβέρνησις 
έπείγεται νά ϊδη τερματιζομένας τάς διαπραγματεύσεις 

ταύτας δέν εγκειται μόνον είς τήν προσδοκίαν δτι ή σύνδε

σις τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ θέλει ύποβοηθήση τήν 

άντιμετώπισιν των όξέων έλληνκών οικονομικών προβλη

μάτων, ίδί~ είς τόν τομέα τών εξαγωγών γεωργικών 

προϊόντων, άλλ · έπίσης είς τό γεγονός δτι ή σημερινή 
άβεβαιότης ώς πρός τήν πραγματοποίησι ν ή μή τής συνδέ

σεως τής χώρας μετά τής ΕΟΚ καθιστa άδύνατον τήν χά

ραξιν σαφοuς γραμμής ώς πρός τόν δριστικόν προσανατο

λισμόν τής έλληνικής οίκονομίας, δοθέντος δτι διάφορος 

θά ε{ναι δ προσαναστολισμός ούτος είς τήν μίαν ή τήν 

άλλην περίπτωσιν. 'Η άβεβαιότης εlναι, συνεπώς, αuτή 

καθ' έαυτήν, εκτάκτως επιζημία διά τήν έλληνικήν οίκο

νομίαν. 

)) ' Εξ άλλου, παρετήρησεν δ κύριος πρόεδρος, η παρά

τασις αϋτη οuδεμίαν έξήγησιν εύρίσκει, εί μή είς τήν ελ

λειψιν επαρκοuς κατανοήσεως του ζητήματος. Διότι, όχι 

μόνον τά έλληνικά αίτήματα είναι κατά γενικήν άναγνώ

ρισιν μετριοπαθέστατα, άλλ' επί πλέον, τοuτο δέ ενέχει 

διά τάς εξ χώρας ετι μεγαλυτέραν σημασίαν, η ικανοποίη

σις τών ύπό τής 'Ελλάδος τιθεμένων προϋποθέσεων οuδε

μία θά ήσκει εν τοίς πράγμασιν έπίδρασιν επί των οίκονο

μιών τών εξ χωρών. Καθόσον, λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι 

αί έλληνικαί εξαγωγαί είς τάς χώρας τής ΕΟΚ άντιπροσω

πεύουν τό 0,5% τών συνολικών είσαγωγών τών εν λόγφ 
χωρών, οιαδήποτε δύνατή αuξησις του ελαχίστου τούτου 

ποσοστοu ουδεμίαν αίσθητήν έπίπτωσιν θά ε{χε διά τάς 

οίκονομίας τών χωρών τούτων, ενώ διά τήν 'Ελλάδα θά 

άπετέλει σωτηρίαν λύσιν. 'Αντιθέτως, έάν αuτήν τήν άζή

μιον αuξησιν τών εξ' Ελλάδος είσαγωγών των ήρνοuντο αί 

εξ χώραι, η σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετ' αuτών θά άπέβαι

νε δι' ήμaς όλεθρία, διότι ή 'Ελλάς θά ηuξανε πάντως τάς 

εκ τών χωρών τούτων είσαγωγάς της, συνεπεί~ τής συνδέ

σεως, είς βάρος τών είσαγωγών της άπό άλλας τρίτας χώ

ρας, αϊτινες μέ τήν σειράν των θά περιέκοπτον τάς εξ 'Ελ

λάδος είσαγωγάς των. Οϋτω, άποτέλεσμα τής συνδέσεως 

θά ήτο νά καταστή τό πρόβλημα τών έλληνικών εξαγωγών 

δυσχερέστερον άφ' δ,τι εlναι σήμερον. 

))Παρέχων συγκεκριμένα στοιχεία δεικνύοντα τήν τε

ραστίαν παθητικότητα τών σημερινών εμπορικών συναλ

λαγών τής 'Ελλάδος μετά τών εξ χωρών, δ κύριος πρόε

δρος δηλοί δτι, παρά τήν επιθυμία ν του νά συνδεθή ή ' Ελ

λάς μετά τής ΕΟΚ, δέν δύναται νά δεχθή δρους μέλλοντας 

νά επιτείνουν τήν παθητικότητα ταύτην άντί νά τήν μειώ

σουν. Τό άντίθετον θά περιήγε τήν 'Ελλάδα, άπό οίκονο

μικής άπόψεως, είς θέσιν άποικίας καί μάλιστα άποικίας 

δυσπραγούσης. 

>>Συνεχίζων δ κύριος πρόεδρος λέγει δτι εχουν περιέλ

θει είς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ενδείξεις δτι εύρισκό

μεθα είς τάς παραμονάς δελεαστικών προτάσεων του 

'Ανατολικοί) Συνασπισμοί), ίδίι;ι τής Σοβιετικής' Ενώσεως 
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'Επίσκεψη του Φpάvτς Γιόζεφ Στράους στήv 'Αθήνα. 
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περί άγορας των έλληνικών γεωργικών πλεονασμάτων έπί 

έπωφελοίς δροις, ίσως εναντι κεφαλαιουχικών άγαθών καί 

έγκαταστάσεων. Μέ τήν παρατεινομένην &βεβαιότητα ώς 

πρός τήν εκβασιν των περί συνδέσεως μετά τής ΕΟΚ δια

πραγματεύσεων καί μέ τό παρόν όξύ πρόβλημα τοποθετή

σεως των πλεονασμάτων αύτών εiς δυτικάς χώρας, αί τοιαϋ

ται άπό 'Ανατολών προτάσεις θά ήτο δυσχερέστατον νά 

άποκρουσθοϋν, aνευ δυσμενεστάτων κοινωνικών καί πολι

τικών συνεπειών, {iς καί αύταί αί εξ χώραι θά εδει νά απεύ

χωνται δσον καί ή έλληνική Κυβέρνησις. 'Εξ aλλου, έάν 

ύπό τήν πίεσιν τών πραγμάτων ή 'Ελλάς fιναγκάζετο νά 

δεχθή τοιαύτην τι να έξ 'Ανατολών προσφοράν αγορας των 

πλεονασμάτων της έπί μίαν π. χ . πενταετίαν, ή έν συvεχεί~ 

σύνδεσίς της μέ τήν ΕΟΚ θά !:στερείτο περιεχομένου, καθό

σον θά ε{χον ήδη διατεθή τά πρός έξαγωγήν έλληνικά 

προϊόντα. 

»' Η ' Ελλάς καθ' δλας τάς άπό τοϋ τελευταίου πολέμου 
κρισίμους πολιτικάς φάσεις, δι' ών διήλθε (πρόβλημα με

ταπολεμικής ανασυγκροτήσεως, συμμοριτοπόλεμος, ψυ

χρός πόλεμος μέ έπίκεντρον τήν 'Ελλάδα, Κυπριακόν) 

ούδ ' έπί στιγμήν έκλονίσθη εiς τήν πρός τήν δυτικήν παρά

ταξιν αφοσίωσίν της. ~Εχει συνεπώς τό δικαίωμα νά άναμέ

νη σήμερον εiς τό θέμα τής συνδέσεώς της μέ τήν ΕΟΚ 

ούχί εύεργεσίας ή δωρεάς άλλά στοιχειώδη κατανόησιν, 

έπ' αύτφ τφ συμφέροντι τής ΕΟΚ ούχί δέ μόνον τψ πολιτι

κφ τοιτούτφ άλλά καί αύτφ τφ οiκονομικψ. 

»Εiς τό σημείον τοϋτο δ κύριος πρόεδρος έρωτα τούς 

ξένους διπλωμάτας έάν εχουν τινά παρατηρήσουν. Οί πρέ

σβεις τής 'Ολλανδίας, τής Γαλλίας καί τής ' Ιταλίας ση

μειοϋν δτι ή παράτασις τών μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΟΚ 

διαπραγματεύσεων δέν όφείλεται εiς κακήν θέλησιν ή 

άπροθυμίαν έκ μέρους των τριών χωρών, αλλ' εiς τό γεγο

νός δτι οί δροι συνδέσεως τής ' Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ 

θέλουν κατ' άνάγκην άποτελέσει προηγούμενον δι' δλας 

τάς μελλοντικάς περιπτώσεις συνδέσεως έτέρων χωρών με

τά τής ΕΟΚ. Κατά συνέπειαν, καταβάλλεται Ιδιαιτέρα 

προσοχή περί τήν διατύπωσιν καί τό περιεχόμενον τών εiς 

τήν περίπτωσιν τής 'Ελλάδος υίοθετηθησομένων λύσεων. 

Μετά τήν ανάπτυξιν τοϋ επιχειρήματος τούτου κ:αί εiς 

έπίρρωσίν του, δ 'Ιταλός πρέσβυς προσέθηκ:εν δτι έν 'Ιτα

λί~ επετεύχθη ijδη, δι' ένός αληθοϋς συναγερμοϋ των πο

λιτικών δυνάμεων τής χώρας, ή κατασίγασις τών φόβων 

ώρισμένων τεχνικών ύπηρεσιών η παραγωγών προϊόντων 

δμοειδών πρός τά έλληνικ:ά, οϊτινες επείσθησαν δτι ή μι

κρά έλληνική παραγωγή δέν δύναται νά τούς βλάψη. 'Η 

καθυστέρησις τής συνδέσεως τής ' Ελλάδος όφείλεται πρά
γματι εiς τήν αποφυγήν δημιουργίας προηγουμένου , fjτις 

άφορα, σύν τοίς aλλοις, καί τήν μεταχείρισιν τής ' Ελλά

δος ύπό τοϋ Ταμείου Χρηματοδοτήσεων τής ΕΟΚ. 

)) . ο κύριος πρόεδρος cαντέταξεν εiς ταϋτα δτι εκάστη 
περίπτωσις συνδέσεως θέλει κατ' άνάγκ:ην κριθή αναλό

γως των έκάστοτε έπικρατουσών εiδικών κατά χώραν συν

θηκών κ:αί δτι συνεπώς οί περί "κακ:οϋ προηγουμένου" φό

βοι δέν εύσταθοϋν. Περαίνων δ κύριος πρόεδρος συνοψίζει 

τάς προεκτεθείσας άπόψεις του, δηλοί δτι άναμένsι άπό 

τάς εξ Κυβερνήσεις ταχείας αποφάσεις, ίiς έλπίζει τοιαύ

τας ωστε νά επιτρέψουν τήν πραγματοποίησι ν τής έν λόγφ 

συνδέσεως καί τονίζει δτι ή 'Ελλάς εχει φθάσει εiς τό 

εσχατον δριον τής ύποχωρητικ:ότητος ώς πρός τάς προϋ-

ποθέσεις τής συνδέσεως ταύτης . Θά άπετέλει συνεπώς 

σφάλμα ή τυχόν εντύπωσις δτι ύπάρχει περιθώριον οίουδή

ποτε περαιτέρω περιορισμοϋ τών ύπό τής ' Ελλάδος τεθει

σών απολύτως λογικών κ:αί άντικειμενικώς απαραιτήτων 

προϋποθέσεων τής συνδέσεώς της μετά τής ΕΟΚ>> 1 75 . 

10-16 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

'Ο άντιπρόεδρος τοϋ ' Ομοσπονδιακοϋ 'Εκτελε

στικοϋ Συμβουλίου τής Γιουγκοσλαβίας, Μ. Τοντό

ροβιτς, επισκέπτεται τήν 'Ελλάδα. Κατά τίς συνομι

λίες του μέ τήν ελληνική Κυβέρνηση, βασικό θέμα 

άποτέλεσαν οί έλληνογιουγκοσλαβικές οίκονομικές 

σχέσεις άναγνωρίστηκε ή άνάγκη τής διευρύνσεως 

τών εμπορικών συναλλαγών καί της παραπέρα άνα

πτύξεως της οίκονομικfjς συνεργασίας. 

Σύμφωνα μέ σημείωμα τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερι

κών, ό Γιουγκοσλάβος επίσημος διαβίβασε, μεταξύ 

άλλων, στούς 'Έλληνες ίθύνοντες μιά πρόταση, πού 

εΙχε γιά πρώτη φορά διατυπωθεί στά Σκόπια, γιά δη

μιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ τής Λ.Δ. 

της «Μακεδονίας» καί της έλληνικfjς Μακεδονίας. 

'Ο Π . Κανελλόπουλος άπέρριψε τήν ίδέα, σημειώ

νοντας τίς ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες τών πα

ρενεργειών της, στίς πολιτικές σχέσεις τών δύο χω

ρών. Κατόπιν, οί Γιουγκοσλάβοι ζήτησαν τή δοκι

μαστική ίδρυση τέτοιας ζώνης στήν ίδια εκταση πού 

κάλυπτε ή συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας τοϋ 

1959. Καί πάλι ή έλληνική πλευρά άπέρριψε τήν πρό
ταση, καθώς άπέκρουε όποιαδήποτε ίδέα πού θά επέ

τρεπε στά Σκόπια νά προβάλουν επιχειρήματα επί 

μιας «'Ενιαίας» Μακεδονίας 1 76 • 

12 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

'Υ πογράφεται σύμβαση μεταξύ της ' Ελλάδος καί 

της Ρουμανίας, μέ τήν όποία ή Κυβέρνηση τής γει

τονικής χώρας άναλαμβάνει ερευνες γιά άνεύρεση 

πετρελαίου uτίς περιοχές Καρδίτσας καί Γρεβενών. 

'Εκτό<; άπό τήν άξία άνάλογων ερευνών γιά τήν 

οίκονομία τής χώρας, ή σύμβαση ήταν σημαντική 

καί στό μέτρο πού εγκαινίαζε τεχνική συνεργασία σέ 

~να κρίσιμο τομέα, μεταξύ τής ·Ελλάδος καί μιας 

χώρας τοϋ άνατολικοϋ συνασπισμοϋ; καί μιiλιστα 
βαλκανικής. 

17-23 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός 'Αμύνης τής Δυτικής Γερμανίας, 

Φράντς Γιόζεφ Στράους, επισκέπτεται τήν ' Ελλάδα 

καί συναντάται μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. 

Σέ δηλώσεις του, δ Δυτικογερμανός ύπουργός ύπο

γράμμισε τήν ταυτότητα άπόψεων τών δύο Κυβερνή

σεων επί τών βασικών διεθνών θεμάτων, διέψευσε 

κατηγορηματικά τίς πληροφορίες περί συνεννοήσε

ων γιά τήν παραχώρηση στό γερμανικό στρατό βά

σεων άνεφοδιασμοϋ καί εκπαιδεύσεως επί έλληνικοϋ 
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εδάφους καί άνακοίνωσε τήν άπόφαση τής Κυβερνή

σεώς του γιά άνάθεση παραγγελιών σέ έλληνικές βιο

μηχανίες, ϋψους aνώτερου τ&ν 40 έκατ. μάρκων. 'Η 
ανακοίνωση αύτή συνέπεσε μέ τήν ύπογραφή, στή 

Βόννη, συμφωνίας, μέ τήν όποία ή Δ. Γερμανία άνέ

λαβε νά πληρώσει 115.000.000 μάρκα γιά τήν aποζη
μίωση τ&ν θυμάτων του ναζισμοu στήν ·Ελλάδα. 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

Ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής aπευθύνει 

πρός τόν έλληνικό λαό τό άκόλουθο μήνυμα. 

«Ή 25η Μαρτίου μaς καλεί καί πάλιν νά στρέ

ψωμεν τήν σκέψιν μας είς τό μέγα παρελθόν τών 

ήρωικών άγώνων καί θυσιών. Άλλά μaς καλεί, έπί

σης, νά άτενίσωμεν τό μέλλον μέ έντονώτερον αϊ

σθημα εύθύνης. 

)) Ό έλληνικός λαός δέν παρέλειψε ποτέ τήν έκτέ
λεσιν τοiί ίστορικοiί χρέους, είς diρας κινδύνου. τής 

πατρίδος. Οί κίνδυνοι δμως δέν ε{ναι πάντοτε όρα

τοί. Καί δέν προέρχονται μόνον άπό έξωτερικούς 

έχθρούς καί έπιδρομάς. ·Υπάρχουν καί οί ί5πουλοι 

έχθροί τής έλευθερίας, έναντίον τών όποίων όφείλο

μεν νά άγωνιζώμεθα μέ πίστιν καί σταθερότητα, έάν 

θέλωμεν νά έξασφαλίσωμεν τό μέλλον τοiί έλληνι

κοiί γένους. 'Αλλά καί ό δημιουργικός μόχθος έν 

diρg είρήνης πρέπει νά συναγωνίζεται είς εντασιν 

τούς πολεμικούς άγώνας. 

)) ·Η ·Ελλάς ε{ναι χώρα μέ πολλάς δυνατότητας 
άναπτύξεως. • Ομονοοiίντες καί έργαζόμενοι, κατα
πνίγοντες τά άρνητικά στοιχεία τοiί χαρακτήρος μας 

καί καλλιεργοiίντες τάς άρετάς τοiί γένους, τήν φιλο

τιμίαν κα( τήν έφευρετικότητα, τήν γεwαιοφροσύ

νην καί τήν πρός τό πλησίον άλληλεγγύην, ε{ναι 

δυνατόν νά έπιτελέσωμεν έντός έλαχίστων έτών βή

ματα προόδου, τά όποία θά έντάξουν τήν 'Ελλάδα είς 

τήν σφαίραν τών οίκονομικώς έξελιγμένων χωρών. 

Αί άντικειμενικαί προϋποθέσεις lχουν ήδη έν πολ

λοίς δημιουργηθή καί έξακολουθοiίν δημιουργούμε

ναι διά σειρaς βασικών lργων, έπί τών όποίων καλού

μεθα ολοι νά άνεγείρωμεν τό νέον οίκοδόμημα τής 

κοινωνικής καί οίκονομικής ζωής μας. Λαός ό όποί

ος ε{ναι πνευματικώς καί ήθικώς τόσον άνεπτυγμέ

νος, ώς ό έλληνικός, πρέπει νά δημιουργήση τούς 

άντιστοίχους δρους ύλικής ζωής. 

))Οί ήρωες τοiί '21 καί τών συνεχών εκτοτε σκλη
ρών άγώνων τοiί lθνους μaς έπιβάλλουν νά άναδει

χθώμεν άντάξιοι αύτών, άγρυπνοiίντες διά τήν άσφά

λειαν τής πατρίδος καί μοχθοiίντες διά τήν πρόοδον 

καί εύημερίαν τοiί lθνους, τοiί όποίου τό δνομα έξη
γίασαν διά τής θυσίας των)). 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

Παρουσία του Κ. Καραμανλή, μελών τής Κυβερ-

νήσεως, τής ήγεσίας του Πολεμικοu Ναυτικοu, έκ

προσώπων του εφοπλιστικοί) κόσμου καί των ναυ

τεργατών, γίνεται ή τοποθέτηση τής τροπίδας του 

πρώτου δεξαμενόπλοιου πού ναυπηγείται στά Ναυ

πηγεία Σκαραμαγκά. 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν καί τ&ν γενικών γραμματέ

ων τ&ν ύπουργείων Συντονισμοί) καί Βιομηχανίας, 

καθώς καί του προέδρου του ΟΒΑ, στήν όποία εξετά

ζεται ή ίδρυση των βασικών βιομηχανιών· ή πορεία 

τ&ν διαπραγματεύσεων, μέ ξένους οίκους μελετών, 

γιά ερευνες γιά πετ'ρέλαιο· καί ή άναδιοργάνωση του 
'Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών 'Υπεδάφους 

(ΙΓΕΥ) 177 • 

31 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

'Αρχίζει δ έορτασμός τής επετείου τής ενάρξεως 

του εθνικοu άπελευθερωτικοu άγώνα τ&ν 'Ελλήνων 

τής Κύπρου. ·Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εκφωνεί 

λόγο σέ έορτή τ&ν θρησκευτικών σωματείων τής 

ΟΧΕΝ Λευκωσίας καί τονίζει τά άκόλουθα: 

«Εϊμεθα εuτυχείς, διότι κατόπιν τετραετους σκληρου 

άγ&νος, έλεύθεροι σήμερον, συγκεντρούμεθα ϊνα έορτά

σωμεν τήν μεγάλην ήμέραν, ή όποία καταυγάζεται άπό φ&ς 

έλληνικου πνεύματος καί έλληνικής άρετής, καί άποτίσω

μεν φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός τούς μάρτυρας 

καί ijρωας τής κυπριακής έλευθερίας. 

»Χάρις εiς τούς έπικούς άγ&νας τ&ν ήρωικ&ν τέκνων 

τής Κύπρου ό άποικιακός ζυγός άνετράπη άπό τόν τράχη

λον τής πολυπαθους νήσου. 'Ελευθέρα καί άνεξάρτητος ή 

Κύπρος καταλαμβάνει θέσιν εiς τήν χορείαν τ&ν έλευθέ

ρων λαών. 'Ο άγών δέν έτελείωσε. Τό τέρμα του ένόπλου 

άγ&νος άποτελεί aφετηρίαν νέων έλληνικ&ν άγώνων διά 

κατοχύρωσιν κεκτημένων καί περαιτέρω άνάπτυξιν καί 

aξιοποίησιν αuτ&ν. 

»'Αλλά δέν λείπουν δυστυχώς οί ήττοπαθείς καί οί 

μεμψίμοιροι, οί εχοντες ώς σύμβολον τήν άρνησιν, τήν 

άντίθεσιν, τήν άπαισιοδοξίαν καί τήν ήττοπάθειαν. Αί 

συμφωνίαι τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου δέν άποτελουν 

πλήρη δικαίωσιν τ&ν πόθων μας. Κρινόμεναι δμως έντός 

πλαισίων δυνατου καί κατορθωτου, ύπήρξαν σημαντικόν 
έπίτευγμα του κυπριακου λαου, τό όποίον aξιοποιούμενον 

δεόντως δύναται νά όδηγήση εiς νέας εiρηνικάς κατακτή

σεις καί νά μaς φέρη πλησιέστερον πρός τά iδανικά καί 

τάς έπιδιώξεις μας. Διά τουτο φρονΟ? άδιστάκτως δτι αί 

συμφωνίαι πρέπει νά άντιμετωπισθουν κατά τρόπον θετι

κόν καί οuχί άρνητικόν. 'Ανέλαβα εναντι τής ίστορίας 

τήν εuθύνην ύπογραφής τ& ν συμφωνιών. 'Εξακολουθώ νά 

πιστεύω aκραδάντως δτι καλώς επραξα. Ύπό τάς δεδομέ

νας τότε συνθήκας αuτό aπαιτουσε τό συμφέρον του κυ

πριακου λαου. Καί τό συμφέρον του κυπριακου λαου ήτο, 

ε{ναι, καί θά είναι ό μόνος όδηγός των πράξεων καί τ&ν 

ένεργει&ν μου. Οϋτε πολιτικάς φιλοδοξίας εχω οϋτε άξιώ-
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ματα επιδιώκω. Θεωρώ δμως εθνικόν καθήκον καί ύποχρέ

ωσίν μου νά προσφέρω iάς ταπεινάς ύπηρεσίας μου πρός 

τόν κυπριακόν λαόν εφ' δσον εχει άνάγκην τούτων. 'Αλλά 

καί πέραν τούτου θεωρώ ύποχρέωσίν μου vά μή επιτρέψω, 
δσον άπό εμέ έξαρτaται, έκμετάλλευσιν του λαοu άπό φαύ

λους πατριδοκαπήλους, οί όποίοι μετά τήν λήξιν του άγώ

νος περιεβλήθησαν τόν μανδύαν του ύπερπατριώτου καί μέ 

άσύστολον δημοκοπίαν έπιζητοuν νά σκορπίσουν σύγχυ

σιν, άβεβαιότητα καί ήττοπάθειαν καί νά κλονίσουν τήν 

πίστιν του κυπριακοί) λαοu διά τό μέλλον. Τό φρόνημα καί 

ή πίστις του λαοu δέν θά κλονισθοuν, διότι ούτος εχει 

πολιτικήν ώριμότητα καί κρίσιν πολύ μεγαλυτέραν τών 

πατριδοκαπήλων, μερικοί τών όποίων λησμονοuν δτι τό 

άμαρτωλόν των παρελθόν καί ή εθνικώς άναξία πολιτεία 

των δέν έπιτρέπει είς αύτούς νά όμιλοuν διά τό παρόν η διά 

τό μέλλον. 'Αλλά στεροuνται φιλοτίμου. Στεροuνται έντι

μότητος. Διότι, έάν ήσαν εντιμοι, επρεπε άπεριφράστως νά 

καταγγείλουν τάς συμφωνίας πρός τόν λαόν η νά ζητήσουν 

νά περιβληθοuν μέ λαϊκήν έμπιστοσύνην καί νά άναλά

βουν τήν εύθύνην δπως άνατρέψουν τάς συμφωνίας. 'Αντί 

τούτου έζήτησαν άπό τόν λαόν χωρίς αίδοuς έρύθημα νά 

άναδείξη τούτους είς τήν έξουσίαν ϊνα έφαρμόσουν τάς 

συμφωνίας. 'Έλαβον δμως συντριπτικήν άπάντησιν. Διά 

τοuτο καί έπανειλημμένως έξύβρισαν τήν πλειονότητα του 

κυπριακοί) λαοu ώς άποτελουμένην άπό fιλιθίους, θρησκο

λήπτους, γραίδια καί άφελείς άγωνιστάς. 

»τί νά είπωμεν δι ' άναισχύντους τούτους ύβριστάς; 

~Ας τούς παραδώσωμεν είς τήν λαϊκήν κρίσιν καί κατά

κρισιν καί άς προχωρήσωμεν. Τό εργον δέν έτελείωσε. Μό

λις τώρα άρχίζει. Μέ ένθουσιασμόν, θάρρος, πίστιν καί 
αύτοπεποίθησιν άς άτενίσωμεν τό μέλλον». 

Τήν ίδια ήμέρα, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση, σχετικά μέ τή συνεχι

ζόμενη.άγγλοκυπριακή διαφωνία γιά τήν εκταση των 
βρετανικών βάσεων: 

«'Εάν αί συνομιλίαι μας δέν καταλήξουν προσεχώς είς 

συμφωνία ν, συνεχιζομένου οϋτω του άδιεξόδου, τότε θά 

εύρεθώμεν είς τήν άνάγκην νά καλέσωμεν τόν λαόν είς 

πολιτικήν άνυπακοήν πρός τήν βρετανικήν Κυβέρνησιν. 

Καί θ' άναλάβωμεν άγώνα νά έγκαθιδρύσωμεν οί ίδιοι τήν 

Κυπριακήν Δημοκρατίαν, ή όποία θά λειτουργήση βάσει 

τοu έπεξεργαζομένου Συντάγματος άπό τών Συμφωνιών τής 

Ζυρίχης καί τοu Λονδίνου. Τοuτο δέν άποτελεί πραξικό

πημα, άλλά έφαρμογήν τών Συμφωνιών, τάς όποίας οί 

"Αγγλοι δέν δύνανται ν' άγνοήσουν η νά άνατρέψουν». 

31 ΜΑΡτΙΟΥ 1960 

Φτάνει στήν 'Αθήνα για επισημη επισκεψη ό 

άρχηγός τής άεροπορίας τών ΗΠΑ, πτέραρχος Τό

μας Ούάιτ. Κατά τήν τριήμερη παραμονή του, έπισκέ

πτεται τόν άρχηγό ΓΕΑ καί γίνεται δεκτός άπό τόν 

άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί άπό τόν πρωθυ

πουργό. 

Τό συνοπτικό μνημόνιο τής συνομιλίας του άρ

χηγου τής άμερικανικής άεροπορίας μέ τόν Κ. Κα

ραμανλή περιλαμβάνει τά έξής: 

<<Τήν 1.4.60 ό κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδέ
χθη τήν βραχείαν έπίσκεψιν φιλοφροσύνης του στρατηγοu 

τής 'Αεροπορίας Ούάιτ, άρχηγοu τοu 'Επιτελείου τής 

'Αεροπορίας τών ΗΠΑ. 

>>·Ο κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έπωφελήθη τής 

εύκαιρίας ϊνα όμrλήση είς τόν έπισκέπτην του, έκφρασθέν

τα ένθουσιωδώς διά τήν έλληνι~ήν Βασιλικήν 'Αεροπορί
αν, περί τής άνάγκης άνανεώσεώς της είς ύλικόν καί δή 

ήνωποιημένου τύπου. Πέραν τής ύλικής δμως ενισχύσεως 

ταύτης, ή · Ελλάς, εύρισκομένη είς τά σύνορα του δυτικοί) 

κόσμου, άνθισταμένη άπό αίώνων είς τήν σλαβικήν πίεσιν, 

ijτις εlναι ηδη καί κομμουνιστική, καί γεωγραφικώς άπα

μεμονωμένη τών συμμάχων της, χρειάζεται κάποιαν μεγα

λυτέραν έκ μέρους των συμπαράστασιν καί έπί του ήθικοu 

τομέως καθ' δσον συχνά αίσθάνεται μίαν ηθικήν, πολιτι

κήν καί άμυντικήν μόνωσιν. Αί · Ηνωμέναι Πολιτείαι, συ

νέχισεν ό κύριος πρόεδρος, εχουν έμπράκτως άποδείξει δτι 

συναισθάνονται τήν σημασία ν τής ·Ελλάδος, τό αύτό 

δμως δέν δύναται άτυχώς νά λεχθή καί διά τούς εύρωπαίους 

συμμάχους μας, οϊτινες παραμένουν προσκεκολλημένοι είς 

πεπαλαιωμένας έγωιστικάς άντιλήψεις. 

»Πρός δλας αύτάς τάς κατευθύνσεις, κατέληξεν ό κύ-
ι 

ριος πρόεδρος, ζητώ τήν συμπαράστασίν σας καί τήν 

εύνοϊκήν έπιρροήν σας, δπου δεί. 

>>·Ο στρατηγός Ούάιτ έξέφρασε τήν πλήρη κατανόησιν 

τών προβλημάτων τής · Ελλάδος καί ύπεσχέθη νά συνεχί

ση τάς προσπαθείας του πρός έπίλυσίν των, γενικώτερον 

δέ, πρός ένίσχυσίν μας είς δλους τούς προαναφερθέντας 

τομείς»ι 7s . 

1-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Συζητείται, στή Βουλή, πρόταση δυσπιστίας πού 

κατ~θεσε ή ΕΔΑ κατά τής Κυβερνήσεως. 

Τό κόμμα τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως μεμ

φόταν τήν έξωτερική πολιτική τής Κυβερνήσεως, 

τήν όποία χαρακτήριζε έχθρική πρός τή διεθνή ϋφε

ση. ·Η ΕΔΑ ισχυριζόταν δτι, ταυτόχρονα, ή Κυβέρ

νηση, προσπαθώντας νά συντηρήσει τό κλίμα του 

ψυχρου πολέμου, σκοπίμως άπέφευγε κάθε σχετική 

συζήτηση στή Βουλή καί άπέτρεπε κάθε προσπάθεια 

ένημερώσεως τής κοινής γνώμης γιά τίς διεθνείς σχέ

σεις τής χώρας. Στήν πρόταση μομφής άναφερόταν, 

έπίσης, δτι ή Κυβέρνηση άσκουσε τήν έξουσία μέ 

μεθόδους εκνομες, άντιδημοκρατικές καί φατριαστι

κές, μέ διωγμούς των πολιτικών της άντιπάλων καί 

μέσω τής καταλύσεως των λαϊκών καί συνδικαλιστι

κών έλευθεριών, ένώ, πάντα κατά τήν ΕΔΑ, άποτέλε

σμα τής πολιτικής αύτής ήταν ή φτώχεια καί ή δυ
στυχία του λαου καί ή οικονομική καθυστέρηση τής 

' Ελλάδος. 

Κατά τή σχετική συζήτηση, πού εγινε σέ ιδιαίτε

ρα τεταμένη άτμόσφαιρα, ό βουλευτής τής ΕΔΑ, Η. 

'Ηλιου, ύποστήριξε δτι ή ένέργεια του κόμματός του 

νά θέσει πολιτικό θέμα εΙ χε καταστεί άναγκαία, γιατί 
ή Κυβέρνηση κωλυσιεργουσε νά άποδεχθεί τή συζή

τηση τής έπερωτήσεως πού άφορουσε τό πρόβλημα 
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τής διεθνοuς ύφέσεως, στό όποίο, πίστευε ή ΕΔΑ, 
έδραζόταν ή λύση δλων των άλλων προβλημάτων. 

Στή συνέχεια, ό Η. 'Ηλιοu άνέλυε τήν άποψη δτι τά 

γεωργικά προϊόντα εμεναν άπώλητα, έπειδή ή Κυ

βέρνηση σκοπίμως άπέφευγε, γιά εσωτερικούς πολι

τικούς λόγους, νά άναπτύξει στό επακρο τίς εμπορι

κές συναλλαγές μέ τίς κομμουνιστικές χώρες. Μίλη

σε, έπίσης, γιά φυγή τών νέων άπό τήν ϋπαιθρο καί 

γιά χαμηλά ήμερομίσθια, ισχυρίστηκε δτι τά φορο

λογικά βάρη είναι συντριπτικά καί δτι ή βιομηχανι

.κή παραγωγή μειωνόταν, ένώ διατύπωσε καί τήν 
άποψη δτι δλα αύτά συνέβαιναν επειδή ή πολιτική 

επιβίωση τής Κυβερνήσεως ήταν άρρηκτα συνδεδε

μένη μέ τήν παράταση του ψυχροu πολέμου καί μέ 

τήν συμπόρευση μέ τίς «έπιθετικές δυνάμεις» έναντί

ον τής ειρηνικής συνυπάρξεως. Γι' αύτό τό λόγο, 

συνέχισε ό Η. 'Ηλιοu, ή Κυβέρνηση άπεμπολοuσε 

στά ξένα μονοπώλια τόν έθνικό πλοuτο, είχε μετα

βληθεί σέ ύμνητή του ψυχροί) πολέμου, καί διέθετε 

τεράστια ποσά γιά άμυντικές δαπάνες, ένώ θά επρεπε 

νά τά άξιοποιεί γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη, προ

σφέροντας έργασία στό λαό. 

'Απαντώντας στόν έκπρόσωπο τής ΕΔΑ, ό ύ

πουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, χαρακτήρισε 

τήν πρόταση δυσπιστίας άσκοπη καί ύπαγορευμένη 

άπό λόγους προπαγανδιστικούς . Γιά τήν έλληνική 

στάση στή διεθνή κονίστρα, ύπογράμμισε δτι ή 

·Ελλάδα δέν άπειλοuσε κανένα καί έπιζητοuσε τή 

διεθνή ειρήνη καί συνεννόηση. 'Επιπλέον, σημείω

σε ό ύπουργός 'Εξωτερικών, ή 'Ελλάδα τηροuσε 

στάση άνεκτική πρός τόν κομμουνισμό -άπόδειξη 

ήταν ή έλευθερία τής ΕΔΑ νά δρa δπως νομίζει, άλλά 

καί ή φιλία μέ τή Γιουγκοσλαβία. 'Όσο γιά τήν ϋφε

ση, ή χώρα τήν έπιθυμοuσεr,"καθώς, λόγω τής στρα

τηγικής της θέσεως, θά μποροuσε νά ώφεληθεί δσο 

λίγα Κράτη άπό τή μείωση τής διεθνοuς έντάσεως. 

Γι' αύτό, έξάλλου, ή έλληνική Κυβέρνηση είχε λά

βει θέσεις ύπέρ τής ύφέσεως στόν ΟΗΕ καί σέ δλες 

τίς διεθνείς διασκέψεις ώστόσο ή 'Αθήνα όφειλε νά 

είναι προσεκτική, καθώς ή ϋφεση δέν μποροuσε νά 

είναι μονομερής. "Επρεπε νά ύΠάρξουν διαβεβαιώ
σεις γιά τήν ειλικρίνεια τής σοβιετικής πλευρaς. 

Κατόπιν άναφέρθηκε στίς έλληνοβουλγαρικές σχέ

σεις, κατηγορώντας τόν Η. Ήλιου δτι έπεδίωκε νά 

δικαιολογήσει τή γειτονική χώρα. ·Ο Ε. 'Αβέρωφ 

άπέρριψε τήν άποψη δτι ή ·Ελλάδα χρησιμοποιοuσε 

τό θέμα των επανορθώσεων ώς πρόσχημα γιά νά μήν 

άναπτύξει τίς σχέσεις της μέ τή Σόφια, καί ύπενθύ

μισε δτι ή πληρωμή τών σχετικών ποσών είχε άνα

χθεί σέ ύποχρέωση τής Βουλγαρίας άπό τήν ίδια τή 

Συνθήκη Ειρήνης του 1947: στά πλαίσια αύτά, καί 
έπειδή ή 'Αθήνα διέβλεπε τίς δυσχέρειες τής Σόφιας 

νά καταβάλει δλο τό ποσό, είχε ζητήσει, ώς δείγμα 

καλής θελήσεως τής γειτονικής χώρας, τήν πληρω-

μή προκαταβολής 6 έκατ. δολλαρίων. 'Όσο ή άπό
δειξη αύτή τής καλής θελήσεως δέν προσφερόταν, ή 

'Αθήνα δέν μποροuσε παρά νά συμπεράνει δτι ή 

Βουλγαρία δέν έπιθυμοuσε τή συνολική τακτοποίη

ση των διμερών διαφορών. 

Στή συνέχεια, ό Ε. 'Αβέρωφ χαρακτήρισε συκο

φαντικές τίς διαδόσεις στελεχών τής ΕΔΑ στήν 

ϋπαιθρο, δτι ή έλληνική Κυβέρνηση δέν εύνοοuσε 

τίς εξαγωγές πρός τίς άνατολικές χώρες, εμποδίζον

τας ετσι τή διευκόλυνση των έλληνικών εξαγωγών 

καί τή βελτίωση του βιοτικοί) επιπέδου του άγροτι

κου πληθυσμοu. 'Αντίθετα, σημείωσε, ή Κυβέρνηση 

Καραμανλή αύξησε τίς έμπορικές σχέσεις τής χώρας 

μέ τήν ' Ανατολή κατά 50% περίπου καί δέν ύπήρχαν 
περιθώρια περαιτέρω άναπτύξεως τών συναλλαγών 

στήν κατεύθυνση αύτή . 

'Από τήν πλευρά του κόμματος των Φιλελευθέ

ρων, κατατέθηκε στό Προεδρείο τής Βοuλής ή άκό

λουθη δήλωση : 

«Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, ώς επανειλημμένως έδή

λωσεν, πιστεύει δτι δ μόνος τρόπος πρός άπαλλαγήν τοϋ 

κόσμου άπό τοϋ εφιάλτου τοϋ ψυχροϋ πολέμου είναι δ κα

τευνασμός καί ή παγκόσμιος ϋφεσις. 

>>Τήν πολιτικήν αύτήν εχουσι διακηρύξει άνεπιφυλά

κτως οί ήγέται τών δύο παγκοσμίων συνασπισμών, καί εν

τός τοϋ Μαίου πρόκειται νά συνέλθη ή προαγγελθείσα 

συνδιάσκεψις επί άνωτάτου επιπέδου, άποβλέπουσα είς 

τήν πραγματοποίησιν τοϋ μεγάλου αύτοϋ σκοποϋ πού θά 

άπαλλάξη τήν άνθρωπότητα τοϋ Ciγχους ένός νέου πολέ

μου. 

>>Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων θεωρεί δτι μέχρι τής στι

γμής τής γενικωτέρας συμφωνίας, θά ήτο δυνατόν νά με

σολαβήσουν μερικώτεραι συνομιλίαι κατά περιοχάς. 

))Διά τοϋτο ύπεστήριξεν δτι θα fιδυνάμεθα νά aποδε

χθώμεν τήν πρόσκλησιν τοϋ Ρουμάνου πρωθυπουργοϋ 

Στόικα, ijτις άπέβλεπεν είς τόν κατευνασμόν έν ττJ περιοχτJ 

τών Βαλκανίων, άνεξαρτητως έάν θά επιτυγχάνετο συμφω

νία. 

>>'Εξ Ciλλου, πιστεύομεν σταθερώς, δτι οίαδήποτε προ
σπάθειά μας πρός τήν κατεύθυνσιν τοϋ διεθνοϋς κατευνα

σμοϋ οχι μόνον δέν εύρίσκεται είς οίανδήποτε άντίθεσιν 

πρός τό πνεϋμα τής' Ατλαντικής Συμμαχίας είς τήν δποίαν 

ή ·Ελλάς άνήκει, άλλά άντιθέτως εύρίσκεται είς πλήρη 

ιiρμονίαν πρός αύτήν καί τάς πρωτοβουλίας τών ήγετικών 

παραγόντων τής Συμμαχίας. 

>> • Η Κυβέρνησις διά τής μέχρι σήμερον πολιτικής της 
μίiς άπέδειξεν δτι δέν πιστεύει είς τήν πολιτικήν αύτήν καί 

άκολουθεί πολιτικήν τελείως διάφορον, μέ άντικειμενικόν 

σκοπόν, νά aποκομίση κομματικά όφέλη. 

))Διά τοϋτο, ανεξαρτήτως τοϋ δτι δέν θά λάβωμεν μέρος 

είς τήν συζήτησιν ijτις άκαίρως προεκλήθη άπό τήν Ciκραν 

άριστεράν, διαχωρίζομεν τάς εύθύνας μας άπό τήν Κυβέρ

νησιν καί θά τήν καταψηφίσωμεν)). 

'Ο εκπρόσωπος τής Νέας Πολιτικής Κινήσεως, 

Γ . Μαuρος, άφοu κατέκρινε τήν πρόταση τής ΕΔΑ 
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ώς Ciκαιρη, Ciσκησε κριτική στήν Κυβέρνηση, γιά 

τήν αποφυγή περαιτέρω αναπτύξεως τών εμπορι

κών σχέσεων μέ τήν 'Ανατολή. 'Από τήν πλευρά 

τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως, ό Η. Τσιριμώκος δή

λωσε δτι τό κόμμα του σκόπευε νά καταψηφίσει τήν 

Κυβέρνηση, καθώς τή θεωροϋσε ακατάλληλη νά 

αντιμετωπίσει τά οίκονομικά καί πολιτικά προβλή

ματα τής χώρας. Γιά τήν εξωτερική πολιτική, ση

μείωσε δτι ή ίστορία καί ή γεωργαφία ώθησαν τήν 

'Ελλάδα στήν 'Ατλαντική Συμμαχία, ιiπό δπου δέν 

μποροϋσε νά φύγει, ιiλλά δέν τής ήταν ιiδύνατο νά 

δεχτεί τίς προτάσεις Στόικα καί τή δημιουργία 

aπύραυλης ζώνης στά Βαλκάνια. 'Ακόμη, τόνισε δτι 

ή στάση τής Βουλγαρίας δέν ήταν Ciψογη, ιiλλά 

ύποστήριξε δτι επιβαλλόταν νά γίνουν πρόσθετες 

προσπάθειες γιά τήν ανάπτυξη τοϋ εμπορίου μέ τούς 

ανατολικούς. 

'Ο aρχηγός τοϋ Λαϊκοϋ Κοινωνικοϋ κόμματος, 

Στ. Στεφανόπουλος, παρατήρησε δτι δέν ιiμφισβητοϋ

σε τή σημασία τής ίσότιμης συμμετοχής τής χώρας 

στό ΝΑ ΤΟ, ιiλλά ταυτόχρονα ή 'Ελλάδα όφειλε νά 

επιδιώκει τήν ϋφεση στήν όποία, ύποστήριξε, ή Κυ

βέρνηση δέν πίστευε. 'Ο Στ . Στεφανόπουλος επέρ

ριψε τήν εύθύνη γιά τή στασιμό:rητα στίς έλληνο

βουλ γαρικές σχέσεις στή γειτονική χώρα. 'Όσο γιά 

τό ζήτημα τών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, 

ύποστήριξε δτι ή Κυβέρνηση είχε εξαθλιώσει τούς 

ιiγρότες. 

Ό aρχηγός τών Δημοκρατικών Φιλελευθέρων, 

Γ. Παπανδρέου, εκαμε σαφή τήν aπορία του γιά τό 

χρόνο πού επέλεξε ή" ΕΔΑ γιά νά θέσει πολιτικό ζή

τημα, καθώς ή εξωτερική πολιτική είχε αποτελέσει 

αντικείμενο εύρείας συζητήσεως πρίν τέσσερις μή

νες . Παρατήρησε δτι, καθώς ή 'Ελλάδα ήταν σύμ

μαχος μέ τή Δύση καί φίλη μέ τήν 'Ανατολή, ήταν 

φυσικό τά θέματα τής aσφαλείας της νά τά χειρίζεται 

στά πλαίσια τών συμμαχιών της. Δέν ήταν δυνατόν, 

είπε, τά θέματα ασφαλείας νά συζητοϋνται μεμονωμέ

να ~πό μέλη τοϋ ΝΑΤΟ μέ μέλη τοϋ aντίπαλου συ

νασπισμοϋ, ιiφοϋ ή διαπραγμάτευση θεμάτων aσφα

λείας ιiποτελοϋσε ύπόθεση συμμαχική. ' Η μεμονωμέ

νη διαπραγμάτευση θά όδηγοϋσε μοιραία στή διά

σπαση τοϋ δυτικοϋ κόσμου· καί τελικά όχι στήν εlρή

νευση, ιiλλά στήν πλήρη επικράτηση τοϋ ιiνατολι

κοϋ συνασπισμοϋ. Γι' αύτό, ή επιθυμία τής είρήνης 

συμβάδιζε μέ τήν αναγνώριση τής ανάγκης γιά aρ

ραγή ένότητα τής δυτικής συμμαχίας. 'Εξάλλου, κα

τέληξε, ή δλη συζήτηση ήταν πλέον Ciσκοπη, καθώς 

ή '1\αλία καί ή Τουρκία ήδη δέχτηκαν τήν εγκατά

σταση αμερικανικών πυραύλων μέσου βεληνεκοϋς 

στά εδάφη τους . 'Ωστόσο, ό aρχηγός τών Δημοκρα

τικών Φιλελευθέρων επέκρινε τή δυτική συμμαχία 

γιά τή στάση της στό Κυπριακό καί γιά τή διστακτι

κότητά της νά ενισχύσει χρηματικά τόν εξοπλισμό 

τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ σέ περισσότερη εκταση, καί 

ύπογράμμισε δτι οί αμυντικές δαπάνες ήταν ήδη δυ

σβάστακτες γιά τή χώρα. 

'Ο aρχηγός τών Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, 

εξέφρασε τήν εκπληξή του γιά τήν ανακίνηση πολι

τικοϋ ζητήματος, καθώς οί θέσεις τών κομμάτων εί

χαν γίνει ,σαφείς στή συζήτηση τοϋ Νοεμβρίου · δή

λωσε δμως δτι θά κατεψήφιζε τήν Κυβέρνηση. 
'Ο aντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλό

πουλος, σημείωσε δτι δλοι επιθυμοϋσαν τήν ϋφεση, 

ιiλλά επιβαλλόταν προσοχή γιά τήν αποφυγή διασπά

σεως τής δυτικής συμμαχίας, γεγονός πού θά aπέβαι

νε σέ βάρος τής ίδιας τής ύφέσεως. 'Ο ύπουργός 

'Εμπορίου, Λ. Δερτιλής, ιiπό τήν πλευρά του, παρέ

θεσε στοιχεία πού αποδείκνυαν δτι οί εμπορικές σχέ

σεις τής 'Ελλάδος μέ τίς ανατολικές χώρες ήταν ήδη 

εξαιρετικά αναπτυγμένες. 

Στή συνεδρίαση τής 8ης 'Απριλίου, ελαβε τό λό

γο ό Κ. Καραμανλής, ό όποίος είπε τά ιiκόλουθα : 

«Κύριοι βουλευταί, ή άντιδικία μεταξύ Κυβερνήσεως 

καί άντιπολιτεύσεως άποτελεί κανόνα τής δημοκρατίας. 

Είς δλας τά~ χώρας τοίί κόσμου, πλήν τών κομμουνιστι

κών, είς τάς όποίας ε{ναι άγνωστος ή πολιτική έλευθερία, 

ή άντιπολίτευσις έλέγχει τήν Κυβέρνησιν καί, κατά κανό

να; άποδοκιμάζει τήν πολιτική ν της. 'Ο διάλογος, όμως, 

μεταξύ Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως δέν εiναι δυνα
τόν νά έξέρχεται τών όρίων έκείνων τά όποία διαγράφει τό 

συμφέρον τής χώρας καί ό σεβασμός πρός τήν κοινήν 

γνώμη ν καί τήν λογικήν. Ή ύπέρβασις τών όρίων αύτών 

συνιστά τήν δημαγωγίαν καί ή δημαγωγία είναι ό μεγαλύ

τερος έχθρός τής δημοκρατίας. 'Εάν άνατρέξωμεν εlς τήν 

ίστορίαν θά ίδωμεν ότι τής καταλύσεως τών δημοκρατιών 

προηγήθη πάντοτε περίοδος δημαγωγίας καί συγχύσεως. 

Ιιυποίίμαι διότι εί'μαι ύποχρεωμένος νά κάμω τήν διαπί

στωσιν, δτι εlς τήν χώραν μας πολλάκις ύπερβαίνομεν τά 

όρια αύτά, πρQΠπαθοίίντες νά φθείρωμεν τήν Κυβέρνησιν. 

ιιΠαρασυρόμεθα συνήθως είς _ύπερβολάς, ύπερβολάς αί 

όποίαι δέν φθείρουν παρά έκείνους, οι' όποίοι τάς χρησι

μοποιοίίν καί, έν τελευταί(l άναλύσει, τό πολίτευμα. 

ιιΔιότι, πράγματι, βλάπτεται τό πολίτευμα όταν μέ τάς 

&συνεπείας μας, μέ τάς ύπερβολάς μας, μέ τάς άναληθείας 

μας καί τόν άμοιβαίον διασυρμόν μας προκαλοίίμεν τήν 

δυσπιστία ν τοίί λαοίί πρός δ, τι λέγεται πολιτική ήγεσία. 

'Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τάς όποίας έχει κανείς τήν 

έντύπωσιν ότι ή πολιτική μας ζωή διαμορφοίίται καί 

έξελίσσεται μέσα είς ένα κλίμα ψεύδους καί ύποκρισίας. 

Καί πολύ φοβοίίμαι, ότι ή παροίίσα συζήτησις δέν είναι 

άπηλλαγμένη τοίί κλίματος αύτοίί. 

ιι 'Αποτελεί ψείίδος τό ύποστηριχθέν, ότι ή Κυβέρνησις 

εiναι άντίθετος είς τήν διεθνή ϋφεσιν. 'Ο κ. ύπουργός τών 

'Εξωτερικών έξέθεσε τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. 'Η 

πqλιτική αϋτη συνίσταται είς τήν συνεργασίαν καί τήν 

καλλιέργειαν καλών σχέσεων μέ όλους έκείνους τούς λα

ούς οί όποίοι εlλικρινώς έπιθυμοίίν τοίίτο. 

ιι Ή ένταξίς μας εlς τήν Άτλαντικήν Συμμαχίαν τοίί 

ΝΑΤΟ, ένταξις, ή όποία ύπαγορεύεται άπό τήν γεωγραφι-
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κήν θέσιν καί τά πάγια πολιτικά καί οlκονομικά συμφέ

ροντα τfjς χώρας, δέν μίiς ήμπόδισε νά ιiναπτύξωμεν πρω

τοβουλίας καί νά καλλιεργήσωμεν πρός δλας τάς κατευ

θύνσεις χρησίμους διά τήν χώραν φιλίας. 

ιιΕίναι αvτονόητον δτι αί σχέσεις αvταί μέ τούς διαφό

ρους λαούς, aπό aπόψεως βαθμού καί έξελίξεως, έξαρτών

ται aπό τήν aνταπόκρισιν, τήν όποίαν εύρίσκομεν aπό 

έκείνους πρός τούς όποίους ιiπευθυνόμεθα. 

ιιΟί έπικριταί τfjς Κυβερνήσεως, διά νά ύποστηρίξουν 

τόν iσχυρισμόν των έπεκαλέσθησαν τάς σχέσεις τfjς 'Ελ

λάδος μέ τήν 'Αλβανίαν καί τήν Βουλγαρία ν ιiφ' ένός, καί 

ιiφ' έτέρου μέ τήν Σοβιετική ν 'Ένωσιν. 'Ητύχησαν, δμως, 

εlς τήν έκλογήν τών περιπτώσεων καί τών έπιχειρημάτων 

των. Διότι, δπως θά βεβαιωθήτε ιiμέσως, συμβαίνει ιiκρι

βώς τό ιiντίθετον έκείνου τό όποίον lσχυρίζονται. Δέν θά 

aσχοληθώ μέ τήν 'Αλβανία ν, τόν μικρόν αVτόν ταραξία ν 

τfjς Βαλκανικής, δπως προσφυώς τήν έχαρακτήρισεν ό 

πρόεδρος τής φίλης καί συμμάχου Γιουγκοσλαβίας. Ό 

έξανδραποδισμός τού 'Ελληνισμού τής Βορείου 'Ηπείρου 

καί αί συνεχείς προκλήσεις τfjς χώρας αvτής σίiς δίδουν 

τό μέτρον τών διαθέσεών της. 

ιιΘά aσχοληθώ δμως lδιαιτέρως μέ τήν Βουλγαρίαν, διό

τι ό έκπρόσωπος τής ΕΔΑ ιiπησχόλησε διά μακρών τό 

Σώμα μέ τήν χώραν αVτήν, έμφανισθείς μάλιστα συνήγορός 

της καί κατήγορος τής 'Ελλάδος. Γνωρίζω δ τι ή ΕΔΑ 

aντιπαθεί τήν ίστορίαν καί δτι συμπαθεί lδιαιτέρως τήν 

ιiμνησίαν. Δέν δύναμαι δμως νά δώσω τήν εiκόνα τών σχέ

σεών μας μέ τήν Βουλγαρία ν, χωρίς νά ιiναφερθώ καί εlς τό 

παρελθόν. 

ιι' Υπενθυμίζω εlς τό Σώμα τάς τρείς βουλγαρικάς 

εlσβολάς εiς τήν Βόρειον 'Ελλάδα. 'Υπενθυμίζω έπίσης 

τά σύμφωνα τά όποία ύπεγράφησαν μεταξύ τού έλληνικού 

καί βουλγαρικού Κομμουνιστικού κόμματος διά τήν αvτο

νόμησιν τfjς Μακεδονίας. 'Υπενθυμίζω, τέλος, τό γεγονός, 

δτι τό σημερινόν βουλγαρικόν καθεστώς, δι' ύπομνήματος 

τό όποίο ν ιiπηύθυνεν εiς τό συνέδριον τής εlρήνης τό 1946, 
προέβαλεν aξιώσεις εiς βάρος τής Θράκης. Έν τούτοις, 

δλα αvτά, κ. συνάδελφοι, δέν μίiς ήμπόδισαν, κατά τό 1954, 
νά ιiποκαταστήσωμεν διπλωματικάς σχέσεις μέ τήν Βουλ

γαρίαν, aφού ή τελευταία αvτή ύπέγραψεν, έν Παρισίοις, 

δήλωσιν, ύποσχομένη νά έκπληρώση τάς έκ τής συνθήκης 
εlρήνης ύποχρεώσεις της. 

ιι "Ας ίδωμεν τήν συνέχειαν. Ή Βουλγαρία ήρνήθη 

έκτοτε, δπως aρνείται καί σήμερον, νά καταβάλη τάς έπα

νορθώσεις. Παρεβίασε τή συνθήκην εiρήνης, ιiναπτύξασα 

πενταπλάσιον στρατόν aπό έκείνον τόν όποίον τής έπέ

τρεπεν ή συνθήκη εlρήνης. Ά νέλαβε καί έκπαιδεύει ~ Ελ

ληνας συμμορίτας εiς στρατιωτικάς σχολάς καί διευκολύ

νει τήν διείσδυσιν κατασκόπων εlς τό έδαφός μας, δπως 

aποδεικνύεται καί aπό τάς δίκας, αί όποίαι διεξάγονται 

κατά τάς ήμέρας αvτάς. 

>>Ποία ύπήρξεν ή συμπεριφορά τής 'Ελλάδος έναντι 

τής Βουλγαρίας; Ή Έλλάς, έφ' δσον ή Βουλγαρία δέν 

είχεν έκπληρώσει τάς έκ τής συνθήκης εiρήνης ιiπορρεού

σας ύποχρεώσεις της, έδικαιούτο νά ιiρνηθή τήν aποκατά

στασιν σχέσεων διπλωματικών καί ήδύνατο νά προσφύγη 

εlς τό Συμβούλιον τών Τεσσάρων, ζητούσα νά κληθή ή 

Βουλγαρία νά έκπληρώση τάς ύποχρεώσεις της. 

ιι 'Αντί τούτων, ή 'Ελλάς διετήρησε τάς διπλωματικάς 

της σχέσεις μέ τήν Βουλγαρίαν, μολονότι, έκτός τής πα

ραβιάσεως τής συνθήκης τής εiρήνης, ύπήρξε καί ή παρα

βίασις τών συμφωνιών τών Παρισίων, ή όποία ύπεγράφη 

τό 1954 καί βάσει τής όποίας ιiνέλαβε ρητώς τήν ύποχρέω
σιν νά συμμορφωθή πρός τάς διατάξεις τής συνθήκης. Καί 

όχι μόνον διετήρησε τάς διπλωματικάς της σχέσεις μέ τήν 

χώραν αvτήν, ιiλλ ' ιiνέπτυξε καί οlκονομικάς τοιαύτας μέ 
τήν έλπίδα δτι θά μετέβαλλε τήν συμπεριφοράν της εiς τό 

μέλλον. Έάν, παρά ταύτα, ύποστηρίζεται δτι ή Έλλάς, 

διά νά ιiποδείξη τήν πίστιν της εlς τήν ϋφεσιν, ώφειλε νά 

παραι τηθή ίερών δικαιωμάτων τού λαού τής Βορείου 'Ελ

λάδος, ώφειλε νά μή συγκινήται μέ τό δρίiμα τών 'Ελλή

νων τής Βορείου 'Ηπείρου, ώφειλε νά ιiφήση aπροστάτευ

το ν τήν aσφάλειαν τής χώρας της, τότε θά μοί έπιτρέψητε 

νά σίiς εϊπω δτι aντιλαμβάνεσθε τό θέμα τής ύφέσεως κατά 

τρόπον ιiντεθνικόν. Δέν εlναι δυνατόν, δταν έχετε σαφείς 

aποδείξεις μιίiς τοιαύτης συμπεριφοράς, ή όποία πληροί 

όλόκληρον τήν ίστορίαν καί ή όποία στρέφεται μέχρι σή

μερον έναντίον τfjς χώρας μας, δέν είναι δυνατόν σοβαρώς 

νά iσχυρίζεσθε δτι ή Έλλάς aντιστρατεύεται εlς τήν ϋφε

σιν καί νά έπικαλfjσθε ώς παράδειγμα τάς σχέσεις μας μέ 

τήν Βουλγαρίαν. 

ιιΘά έλθω τώρα, κ. συνάδελφοι, εiς τάς σχέσεις μας μέ 

τήν Ρωσίαν. Οvδείς έπιθυμεί περισσότερον τής Κυβερνή

σεως τήν ιiνάπτυξιν καλών σχέσεων μέ τήν Σοβιετικήν 

'Ένωσιν, παρά τό γεγονός δτι αϋτη έξεδήλωσενέχθρότητα 

έναντι τfjς χώρας μας τά πρώτα μεταπολεμικά έτη. Καί 

γνωρίζετε πώς έξεδηλώθη ή έχθρότης αvτή μέ τήν ένθάρ

ρυνσιν τού συμμοριτοπολέμου δσον καί μέ τήν όξείαν πο

λεμικήν τήν όποίαν τ]σκησεν έναντίον τής 'Ελλάδος εlς τά 

'Ηνωμένα "Εθνη. Παρά τό ίστορικόν αvτό, λέγω, ή Έλ

λάς aποκατέστησε μέ τήν Σοβιετική ν 'Ένωσιν, δ πως καί μέ 

δλας τάς ιiνατολικάς χώρας, , διπλωματικάς, έμπορικάς καί 

πολλάκις φιλικάς σχέσέις. Τό περίεργον δμως εlναι, δτι 

ιiφ' ή ς ιiκριβώς τ]ρξατο ή συζήτησις περί ύφέσεως, ή 'Ελ

λάς έδέχθη έπανειλημμένως σοβιετικάς προκλήσεις. Ό 

aρχηγός τfjς Σοβιετικής 'Ενώσεως, εύρισκόμενος εiς τήν 

Κορυτσίiν, ιiπηύθυνεν aπαραδέκτους καί ήθικώς καί πολι

τικώς, ιiπειλάς έναντίον τής χώρας μας. 

ιιΓνωρίζετε, έπίσης, δτι παρενέβη ή σοβιετική Κυβέρ

νησις εlς τήν δίκην τού Γλέζου καί έν συνεχείl!, διά τής 

έκδόσεως ένός γραμματοσήμου, ιiνεμίχθη εlς τά έσωτερικά 

πράγματα τής χώρας καί προσέβαλε τήν έλληνικήν δικαι

οσύνην. Καί τέλος, γνωρίζετε, δτι ό aρχηγός τής Σοβιετι

κής 'Ενώσεως, εύρισκόμενος εlς τήν Βουδαπέστη ν, έξεδή

λωσε τήν θλίψιν του, διότι δέν έπεκράτησεν έν 'Ελλάδι ή 

κομμουνιστική έπανάστασις. 

ιι Έάν καί πάλιν, κ. συνάδελφοι, δέχεσθε, δτι διά νά 

ιiποδείξη ή Κυβέρνησις τήν πίστιν της εiς τήν iδέαν τής 

ύφέσεως, ώφειλε νά ιiφήση ιiναπαντήτους τάς προκλήσεις 

αvτάς, νά ιiφήση ιiκάλυπτον τήν έθνικήν μας ιiξιοπρέπει

αν, θά μού έπιτρέψητε νά σίiς εϊπω καί πάλιν δτι aντιλαμβά

νεσθε τό θέμα τής ύφέσεως κατά τρόπον ιiντεθνικόν. 

>> "Ολα αvτά, κ. συνάδελφοι, καί ώρισμένα πρόσφατα 

γεγονότα, aποδεικνύουν τό ιiντίθετον έκείνου, τό όποίον 

lσχυρίζονται οί έπικριταί τής Κυβερνήσεως. Τόν τελευ

ταίον καιρόν, ή 'Ελλάς έγένετο καί πάλιν στόχος έπιθέσε

ων τού διεθνούς καί έγχωρίου κομμουνισμού. 'Επιθυμώ δέ 

νά έπιστήσω τijν προσοχή ν τού λαού ιiλλά καί τής έθνικής 
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άντιπροσωπείας έπί τοίi rεrονότος αuτοίi. Παρά ταίiτα, ή 

Κυβέρνησις δέν δυσκολεύεται νά διακ:ηρύξη κ:αί πάλιν τήν 

θέλησίν της, όπως άναπτύξη κ:αλάς σχέσεις μέ όλους τούς 
λαούς κ:αί ίδιαιτέρως μέ τήν Σοβιετικ:ήν "Ενωσιν. Ή δια

φορά τών πολιτικών συστημάτων δέν άποτελεί έμπόδιον. 

Άπόδειξις, ή περίπτωσις τής Γιουyκ:οσλαβίας, μέ τήν 

δποίαν έχομεν φιλικ:ωτάτας σχέσεις. 'Θά πρέπει, όμως, νά 

yίνη άντιληπτόν άπό μέρους τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, ότι 

διάνα κ:αταστή δυνατή αύτή ή έξέλιξις, πρέπει νά σεβασθή 

τήν άρχήν τής μή άναμίξεως είς τά έσωτερικ:ά τής 'Ελλά

δος. Δέν πρέπει δέ ή Σοβιετική 'Ένωσις πάν μέτρον, δ 

λαμβάνει ή 'Ελλάς κατά τοίi κομμουνισμοί!, διά νά προ

στατεύση τό πολίτευμά της, νά τό θεωρή ώς ένέρyειαν 

στρεφομένην έναντίον της. Διότι ή έλληνικ:ή Κυβέρνη

σις έχει υποχρέωσιν, όπως πράττει άλλως τε κ:αί ή σοβιετι

κή Κυβέρνησις, νά προστατεύση δι' όλων τών μέσων τό 

καθεστώς είς τό δ ποίον πιστεύει. 'Εάν κ:αταστή δυνατός 

αuτός δ διαχωρισμός τών διακ:υβερνητικ:ων σχέσεων άπό 

τόν έλληνικ:όν κ:ομμουνισμόν, ιiναμφισβητήτως θά βοηθη

θή ή υπόθεσις τών σχέσεών μας μέ τήν Σοβιετικ:ήν "Ενω

σιν. 

ιιΚύριοι , συνάδελφοι, aς έξετάσωμεν τώρα τί έννοοίiμεν, 

όταν δμιλοίiμεν περί υφέσεως. 

11Πιστεύω ότι τό θέμα τής υφέσεως δ καθείς τό ιiντιλαμ

βάνεται κατά τόν τρόπον του κ:αί οuδείς μέχρι τοίiδε κατέ

στη ίκ:ανός νά δώση συyκ:εκ:ριμένον δρισμόν. 

11Καί αί δηλώσεις ιiκ:όμη έκ:είνων, οί δποίοι έχουν τήν 

πρωτοβουλία ν είς τήν προσπάθεια ν τής υφέσεως παρουσιά

ζουν άντιφάσεις ιiνησυχαστικ:άς. Ή ύφεσις yενικ:ώς δέν 

έχει παρά τήν έννοιαν τής άποτροπής ένός νέου πολέμου. 

'Όλων αί άπόψεις συμπίπτουν έπί τής άνάyκ:ης, όπως έξευ

ρεθή τρόπος ιiποτροπής του. Άλλά δέν κατέστη άκ:όμη 

δυνατόν νά κ:αθορισθοίiν τά μέσα κ:αί ή διαδικασία μέ τήν 

δποίαν θά ιiχθώμεν είς τό ιiποτέλεσμα αuτό. 

11 'Εάν δεχώμεθα ότι προσπάθεια υφέσεως σημαίνει 

προσπάθεια ν άποτροπής τοίi πολέμου, διά νά υποστηρίξω

μεν ότι ή 'Ελλάς ε{ναι έναντί ον τής υφέσεως, θά πρέπει νά 

δεχθώμεν ότι ή 'Ελλάς ε{ναι φιλοπόλεμος, άλλά δέν νομί

ζω ότι ε{ναι δυνατόν νά υπάρξη είς τήν αίθουσαν αuτήν 

οίοσδήποτε, δ δποίος vά έχη τό θάρρος σοβαρώς νά υπο

στηρίξη τοιοίiτον τι. 'Η έλληνικ:ή Κυβέρνησις, τήν ύφεσιν 

υπό τήν έννοιαν τοίi έλεyχομένου άφοπλισμοίi έν συνδυα

σμφ μ~ τήν κ:ατοχύρωσιν τής έλευθερίας λαών κ:αί &τόμων, 
τήν υπεστήριξε κ:αί θά τήν υποστηρίξη έν πάσrι περιπτώ

σει. 'Αλλά όφείλω κ:αί εlς τήν περίπτωσιν αuτήν νά έπανα

λάβω ότι πρέπει νά rίνεται διάκρισις μεταξύ τής διεθνοίiς 

υφέσεως κ:αί τοίi κομμουνισμοί!. Πλανάται ή άκρα ιiριστε

ρά, έάν πιστεύη ότι ύφεσις διεθνής σημαίνει άσυδοσίαν 

τών κατά χώρας κομμουνιστικών κομμάτων. Δύναμαι μά

λιστα νά είπω δ τι θά δοκ:ιμάση βαθείαν άποyοήτευσι ν δ ταν 

θά διαπιστώση ότι ή ύφεσις ή διεθνής θά υποχρεώση τάς 

Δημοκρατίας νά λάβουν aυστηρότερα μέτρα προστασίας 

τοίi πολιτεύματός των. Φαίνεται ότι ή άκρα άριστερά, κ:α

τηyοροίiσα τήν έλληνικ:ήν Κυβέρνησιν ώς άντιτιθεμένην 

είς τήν διεθνή ύφεσιν, rίνεται θίiμα αuτής τής συyχύσεως. 

Δέν θά ιiναφερθώ είς τά περί &πυραύλου ζώνης τής Βαλκα

νικής. "Οπως πολύ όρθώς έτόνισε προχθές δ ιiξιότιμος κ:. 

ιiρχηyός τών Δημοκρατικών Φιλελευθέρων, όχι μόνον 

πρακτικώς είναι άνέφικ:τος μία περιφερειακή συμφωνία δι' 

άφοπλισμόν, άλλά είς τήν προκ:ειμένην περίπτωσιν ε{ναι 

έκ: τών πραyμάτων ξεπερασμένος. 

11Κύριοι βουλευταί, άποτελεί, όπως άπεδείχθη άπό τήν 

διεξαχθείσαν συζήτησιν, μέyα ψείiδος έπίσης τό υποστη

ριχθέν, ότι ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις είναι ιiπρόθυμος νά 

προωθήση τάς έξαyωyάς μας πρός τόν Ά νατολικ:όν Συνα

σπισμό ν. Καί μ ' όλον ότι τό θέμα αuτό άνεπτύχθη διά 
μακρών, ε{μαι υποχρεωμένος νά έπανέλθω, διότι τό ψείiδος 

αuτό έχρησιμοποιήθη διά μίαν άνευ προηyουμένου κ:ατα

δημαyώyησιν τοίi έλληνικ:οίi λαοίi κ:αί ίδίως τοίi "Ελληνος 

άyρότου. "Οπως άπεδείχθη ιiπό τάς συζητήσεις, ή 'Ελλάς 

έχει τό υψηλότερο ν ποσοστόν έξαyωyών πρός τάς 'Α να

τολικ:άς χώρας μεταξύ όλων τών χωρών τοίi έλευθέρου κό

σμου. 'Απεδείχθη έπίσης ότι ή 'Ελλάς τήν τελευταίαν τε

τραετίαν έπενταπλασίασε τάς έξαrωrάς της πρός τάς 

'Α νατολικ:άς χώρας. 'Αλλά, κ:. συνάδελφοι, άπεκ:άλεσα 

ψείiδος τόν lσχυρισμόν α6τόν διότι κ:αί είς τήν προκ:ειμέ

νην περίπτωσιν συμβαίνει έντελώς τό άντίθετον άπό έκ:είνο 

τό δποίον ίσχυρίζονται οί έπικ:ριταί τής Κυβερνήσεως. Ή 

Κυβέρνησις έλαβε μέτρα εuνοίας πρός τάς Ά νατολικ:άς 

χώρας διά νά προωθήση τάς έξαyωyάς μας. Είς τήν χώραν 

μας υπάρχει, όπως rνωρίζετε, ή έλευθέρα οlκ:ονομία. 

·Υπάρχει δέ κ:αί ή άρχή τών διαyωνισμών διά πάσαν προμή

θεια ν τοίi Δημοσίου. Τάς άρχάς αuτάς τάς παρεβίασεν ή 
Κυβέρνησις διά τής πράξεως 163, διά νά κ:αταστήση δυνα
τήν τήν διευθέτησιν τών συναλλαyών μας μέ τάς Άνατο

λικ:άς χώρας. Συνεπώς, δέν εlναι δυνατόν νά εuσταθήση ή 

κ:ατηyορία, κατά τήν δποίαν υφίστανται δοκ:ιμασίαν τά rε

ωρyικ:ά μας προϊόντα, διότι ή Κυβέρνησις, διά λόyους πο

λιτικούς, είναι &πρόθυμος νά συναλλαyή μέ τάς 'Α νατολι

κ:άς χώρας. Άλλά άνεξαρτήτως τοίi άβασίμου τοίi Ισχυρι

σμοί! αuτοίi θά ήθελον νά τονίσω τάς δυσκολίας τάς δ ποίας 

δημιουρyεί τό yεyονός, ότι ή • Ελλάς έχει έλευθέραν οlκ:ο
νομίαν, ένώ αί 'Α νατολικ:αί χώρα ι έχουν διεθυνομένην 

τοιαύτη ν. 

11Παρέστη ιtνάyκ:η λήψεως άνορθοδόξων μέτρων άπό 

μέρους τής Κυβερνήσεως διά νά κ:αταστή δυνατόν νά άνα

πτυχθοίiν είς τό σημείον είς τό δποίον άνεπτύχθησαν αί 

έμπορικ:αί σχέσεις μέ τάς Άνατολικ:άς χώρας. Αuτό δέν 

σημαίνει ότι ή Κυβέρνησις δέν έπιδιώκ:ει τήν περαιτέρω 

διεύρυνσιν τών συναλλαyών αuτών. Άλλά ή διεύρυνσις 

αύτή έξαρτiiται περισσότερον άπό τούς οίκ:ονομικ:ούς κ:αί 

έμπορικ:ούς παράyοντας παρά πολιτικούς. Αί οlκ:ονομικ:αί 

μας σχέσεις μέ τάς 'Α νατολικ:άς χώρας θά ένισχύωνται κ:αί 

θά άναπτύσσωνται καθ' δ μέτρον τό έπιτρέπει τό συμφέρον 

τής έλληνικ:ής οίκ:ονομίας. Δένε{ ναι δυνατόν συνεπώς, κ:αί 

έπ. αuτοίi τοίi θέματος νά θεωρηθή ώς εuσταθοίiσα ή κ:ατη

rορία τής άντιπολιτεύσεως, ότι ή Κυβέρνησις λόyφ πολι

τικών προκαταλήψεων κ:αθιστ~ άδύνατον τήν τοποθέτησιν 

τών yεωρyικ:ών μας προϊόντων είς τάς χώρας αuτάς. Θέλω 

νά νομίζω ότι δι ' όσων έλέχθησαν είς τήν αίθουσαν ταύτη ν 

άπεδείχθη έντελώς τό άντίθετον. Συνεπώς, είναι καιρός νά 

παύση ή προσπάθεια τής κ:αταδημαyωyήσεως τών ιiyροτών 

μας. 

11 'Υπάρχουν, κύριοι βουλευταί, περιπτώσεις, κατά τάς 

δποίας ή άντιπολίτευσις, διά νά φθείρη τήν Κυβέρνησιν, 

χρησιμοποιεί πολλάκις έν yνώσει της rεrονότα άναληθή 

κ:αί έπιχειρήματα ιiβάσιμα. Διά τής συνεχοίiς όμως έπανα

λήψεως αuτών, υφίσταται αuθυποβολήν κ:αί κ:αταλήyει νά 
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πιστεύη εlς τήν άλήθειαν αι5τήν καί πολλάκις νά φανατίζε

ται. 'Αλλά τό έλαφρυvτικόν αι5τό δέν lσχύει διά τήν ΕΔΑ. 

ιι Υ Ε χω τήν γνώμη ν δτι ή άκρα άριστερά ένσυνειδήτως 

καί έν ψυχρφ άπεργάζεται τήν φθορά ν τού τόπου. 'Ο τρό

πος μέ τόν όποίον ήχθημεν εlς τήν παρούσαν συζήτησιν 

καί ή έν γένει δράσις τής άκρας άριστερaς μέ ύποχρεώνει 

νά έπισημάνω τήν άνωμαλίαν, τήν όποίαν δημιουργεί ή 

πολιτική της εlς τήν δημοσία ν μας ζωήν. 'Επωφελουμένη 

τής έλευθερίας, τήν όποίαν τής παρέχει τό δημοκρατικόν 

μας πολίτευμα, έκμεταλλευομένη τά προνόμια, τά όποία 

παρέχει εlς τούς βουλευτάς καί εlς τόν τύπον τό έλληνικόν 
Σύνταγμα, έπιδίδεται εlς μίαν άδίστακτον προσπάθειαν δι

αβρώσεως τού έθνους. Προσπαθεί διά παντός τρόπου νά 

άφοπλίση ύλικώς καί ψυχικώς τόν έλληνικόν λαόν, διά νά 

τόν καταστήση εvκολον λείαν, είτε δι' αι5τήν, είτε διά τούς 

έντολείς της. Διαβάλλει τήν χώραν εlς τό έξωτερικόν καί 

έπικαλείται έπεμβάσεις ξένων εlς τά έσωτερικά μας πρά

γματα. Διαταράσσει τάς σχέσεις τής χώρας μας μέ φίλους 

καί συμμάχους λαούς, καλλιεργούσα τό αίσθημα τού μί

σους έναντίον αι5τών. 'Αλλά, παραβλάπτει καί τάς σχέσεις 

μας μέ τάς χώρας τάς 'Α νατολικάς, διότι συνδυάζει τάς 

σχέσεις αι5τάς μέ τήν προώθησιν τών άτόμων της. Έάν ή 

άκρα άριστερά έν 'Ελλάδι δέν έκαμε τήν προσπάθειαν νά 

έκμεταλλευθή δι ' ίδιον λογαριασμόν τάς σχέσεις μας μέ 
τάς Ά νατολικάς χώρας, δύναμαι νά τήν διαβεβαιώσω δτι 

αύται θά εύρίσκοντο εlς πολύ καλυτέραν κατάστασιν. 'Εν

θαρρύνει, δημοκοπούσα, πaν αίτημα, καί ύπόσχεται τήν 

έπίλυσιν παντός προβλήματος, προσπαθούσα διά τού τρό-

,- που αι5τού νά καλλιεργήση έπαναστατικήν ψυχολογία ν εlς 
τόν πολίτην καί νά τόν καταστήση έχθρόν τού Κράτους. 

Αί μέθοδοι, τάς όποίας χρησιμοποιεί διά τήν πραγματο

ποίησιν τών σκοπών του, εlναι άναρίθμητοι καί άπαράδε

κτοι. 

ιιΔιεκήρυξα πάντοτε τήν προσήλωσίν μου εlς τήν lδέαν 

τής όμαλότητος, διότι πιστεύω, δτι διά νά προκόψη ό τό

πος αι5τός έχει άνάγκην γαλήνης. Αι5τός εlναι δέ καί ό 

λόγος, διά τόν όποίο ν ή Κυβέρνησις άντιμετώπισε πάντοτε 

μέ μετριοπάθειαν τάς προκλήσεις τής άντιπολιτεύσεως. 

ιιΠρέπει, δμως, νά γνωρίζη ή άκρα άριστερά δτι ή με

τριοπάθεια αι5τή δέν δύναται νά ύπερβή τά δρια, τά όποία 

προσδιορίζει τό καθήκον τής Κυβερνήσεως άπέναντι τού 

έθνους. Καί τό καθήκον αι5τό, τό όποίο ν συνίσταται εlς τήν 

προστασία ν τής γαλήνης καί τής άσφαλείας τού έλληνικού 

λαού, ή Κυβέρνησις έχει τήν δύναμιν, άλλά καί τήν θέλη

σιν, νά τό έκτελέση. 

ιιΔέν πρόκειται περί άπειλής, πρόκειται περί μιaς έντί

μου προειδοποιήσεως, τήν όποίαν έλπίζω νά έκτιμήση ή 

άκρα άριστεράιι. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τής συζητήσεως, εγινε 

ψηφοφορία μέ όνομαστική κλήση. Ψήφισαν συνο

λικά 282, έναντίον τής προτάσεως 169, ύπέρ 113 179• 

I ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ . Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη γιά 

τό καπνικό πρόβλημα, μέ τή συμμετοχή τών ύπουρ

γών 'Εμπορίου καί Γεωργίας καθώς καί ύπηρεσια

κών παραγόντων. 

'ο πρωθυπουργός εδωσε έντολ ή νά έπισπευσθεί 

ή έφαρμογή τών μέτρων γιά ' τήν προστασία τής κα

πνοπαραγωγής, νά παρέμβει ό ΕΟΚ γιά τά καπνά τής 

Κατερίνης καί ώρισμένων περιοχών τής 'Ανατολι

κής Μακεδονίας καί τής Δυτικής Θράκης, πού είχαν 

πληγεί άπό τά πρόσφατα νομισματικά μέτρα τής 

Τουρκίας, καί ζήτησε νά έπεμβαίνει aμεσα τό Κρά

τος σέ δσες περιοχές κρινόταν άναγκαία ή προστα

σία των παραγωγών. 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Μονογραφείται, άπό τή Συνταγματική 'Επιτροπή 

Κύπρου, τό τελικό κείμενο του Συντάγματος τής νέας 

Δημοκρατίας. 

'Εξάλλου, στίς 21 'Απριλίου, άνακοινώθηκε στή 
Λευκωσία δτι οί διαφορές μεταξύ τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως καί τών Κυπρίων, γιά τήν εκταση των 

βάσεων, είχαν περιοριστεί άρκετά, ώστε νά ξεκινή

σει ή συζήτηση γιά τή χάραξη των άκριβών όρίων 

τους . 

'Απέμεναν πλέον δύο βασικά θέματα. Τό ενα 

άφορουσε τήν έφαρμογή τής προβλέψεως δτι στή 

δημόσια διοίκηση τής Δημοκρατίας θά συμμετείχαν 

'Ελληνοκύπριοι καί Τουρκοκύπριοι μέ άναλογία 7 
πρός 3. 'Ο Κιουτσούκ ήθελε τήν aμεση έφαρμογή 
τής διατάξεως, πρίν τήν άνακήρυξη τής άνεξαρτησί

ας, ένώ δ Μακάριος άντέτεινε δτι ή άναλογία επρεπε 

νά άποκατασταθεί σταδιακά, μετά τήν άνεξαρτησία, 

ώστε νά μή διαταραχθεί ή όμαλή λειτουργία τής δι

οικήσεως. Δεύτερο, τό ζήτημα του σέ ποιόν θά περι

έρχονταν οί άγγλικές βάσεις, aν τό Λονδίνο άποφά

σιζε νά τίς έγκαταλείψει. Τό θέμα ήταν σοβαρό, κα

θώς θά μπορουσαν οί Βρετανοί νά τίς έκχωρήσουν 

στούς Τούρκους. 'Ο Μακάριος έπεδίωκε νά ύπάρξει 

ρητή πρόβλεψη δτι οί βάσεις θά περιέρχονταν στήν 

Κυπριακή Δημοκρατία καί μόνον. 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Μετά άπό συνεργασία μέ τόν ύπουργό Συγκοινω

νιών καί Δημοσίων ~Εργων, Σ. Γκίκα, ό Κ. Καρα

μανλής λαμβάνει όριστική άπόφαση γιά τήν εναρξη 

τών εργων άναπτύξεως του άεροδρομίου 'Αθηνών. 

'Ο Σ. Γκίκας ύπογράφει σύμβαση μέ τόν Τζ. Κρόςς, 

έκπρόσωπο τής άμερικανικής έταιρίας «~ Αμμαν καί 

Ούίτνεϋ», γιά τήν έκπόνηση τής δριστικής μελέτης 

καί τήν έπίβλεψη των εργων του άεροδρομίου, τά 

όποία προωθουνται χάρη στήν πίστωση 150.000.000 
δραχμών τής άμερικανικής Κυβερνήσεως καί πρό

σφατο δάνειο 3.200.000 δολλαρίων. Τά εργα προβλέ
πεται νά όλοκληρωθουν σέ διάστημα 30-36 μηνών 
καί περιλαμβάνουν τήν έπέκταση του κυρίου διαδρό

μου μέχρι 3.200 μ., κατασκευή νέου τροχιοδρόμου 

καί προαυλίου νέου άεροσταθμου, άποχετεύσεων, 
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περιφράξεων, χώρων σταθμεύσεως, πύργου έλέγχου, 

συστημάτων φωτισμοϋ, ύδρεύσεως, όδών προσπελά

σεως κ:αί ραντάρ επαγρυπνήσεως. 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής άναγγέλλει, μέ ραδιοφωνική 

όμιλία του πρός τόν έλληνικ:ό λαό, τό πενταετές πρό

γραμμα άναπτύξεως τής έλληνικ:ής οiκ:ονομίας γιά τά 

ετη 1960-1964: 

«Πρό ένός περίπου ετους έξήγγειλα εΙς τόν έλλη

νικάν λαόν τό προσωρινόν πενταετές πρόγραμμα οΙ

κονομικής άναπτύξεως τής χώρας, τό όποίον κατήρ

τισεν ή Κυβέρνησις έν τφ πλαισίφ τής καταβαλλομέ

νης προσπαθείας διά τήν όργάνωσιν τόσον τής δη

μοσίας, δσον καί τής Ιδιωτικής δραστηριότητος, εΙς 

τόν οlκονομικόν τομέα, μέ σκοπόν τήν έπιτάχυνσιν 

τής οΙκονομικής προόδου καί, συνεπώς, βελτίωσιν 

τών βιοτικών συνθηκών του έλληνικοv λαοv. Πρός 

τήν κατεύθυνσιν ταύτην κατεβλήθη έντατική προ

σπάθεια κατά τά τελευταία ετη, ή όποία ώδήγησεν 

εΙς τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων διά τήν κα

τάρτισιν καί έπιτυχή έφαρμογήν ένός μακροχρονίου 

προγράμματος οΙκονομικής άναπτύξεως. 

;;Οvτω, έξησφαλίσθη ή έσωτερική οΙκονομική 

καί πολιτική σταθερότης, παράγοντες άναγκαίοι διά 

τήν έφαρμογήν μιiiς πολιτικής οΙκονομικής άναπτύ

ξεως μέ εύρείας έπιδιώξεις, άνταποκρινομένας εΙς 

τάς άνάγκας τής έλληνικής οΙκονομίας. Ή άποκα

τασταθείσα χάρις εΙς αύτή ν πίστις έδημιούργησε τάς 

προϋποθέσεις τόσον διά τήν άνάπτυξιν τής έσωτερι

κής άποταμιεύσεως, δσον καί τήν έξεύρεσιν κεφα

λαίων δι ' οΙκονομίας ώς ή έλληνική. 'Εξ άλλου έπε
τεύχθη σημαντική πρόοδος εΙς τήν έξασφάλισιν τών 

όργανωτικών προϋποθέσεων, αί όποίαι εlναι έπίσης 

άναγκαίαι διά τήν κατάρτισιν ένός θεμελιωμένου 

προγράμματος καί τήν έφαρμογήν τούτου. 

;;Τό κατά τό παρελθόν ετος καταρτισθέν προσω

ρινόν πενταετές πρόγραμμα οΙκονομικής άναπτύξε

ως τής χώρας, τοv όποίου ήρχισεν άμέσως ή έφαρ

μογή, άπετέλεσεν ήδη σταθμόν, διότι διά πρώτην 

φοράν ή δραστηριότης τών έπί μέρους φορέων καί ή 

δλη προσπάθεια διά τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας 

έτέθη έντός του πλαισίου ένός μακροχρονίου προ

γράμματος, μέ σαφείς καί συγκεκριμένας έπιδιώξεις. 

'Η πείρα κατέδειξε τήν χρησιμότητα του προγράμ

ματος τούτου, κυρίως δέ είς τόν τομέα τής κρατικής 

δράσεως, διότι έχάραξε τάς κατευθύνσεις τής πολι

τικής καί καθώρισε τούς έπιδιωκτέους σκοπούς. 

Τοιουτοτρόπως, εκαστος τών έπί μέρους φορέων τής 

κρατικής δραστηριότητος γνωρίζει πρός ποίους άν

τικειμενικούς σκοπούς δέον νά κατευθύvη κατά τήν 

πενταετίαν τήν προσπάθειάν του καί τί πρέπει νά 

έπιτύχη έντός του πλαισίου τής άρμοδιότητός του. 

Τούτο παρέχει τήν δυνατότητα τής καταλλήλου 

όργανώσεως άφ' ένός καί τής έγκαίρου προπαρα

σκευής άφ' έτέρου, διά τής έκτελέσεως τών άπαιτου

μένων μελετών, ήτοι έξασφαλίσεως στοιχείων άπα

ραιτήτων διά τήν όμαλήν καί ταχείαν έκτέλεσιν του 

προγράμματος. 

;; 'Αποτελεί ήδη μέγα κέρδος τό γεγονός δτι εχει 
καταστή συνείδησις καί δή δχι μόνον μεταξύ τών 

δημοσίων ύπηρεσιών, άλλά καί εΙς τόν έλληνικόν 

λαόν καί άκόμη καί έκτός τών όρίων τής χώρας, δτι 

έπί τfj βάσει προγράμματος καταβάλλεται έντατική 

προσπάθεια διά τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας τής 

χώρας αύτής. VΗδη εχει έκδηλωθή ά~ό πολλών 

πλευρών του έσωτερικοv καί του έξωτερικοv ζωηρό ν 

ένδιαφέρον διά τό καταρτισθέν καί έκτελούμενον 

πρόγραμμα καί τούτο άποτελεί Ιδιαιτέρως εύοίωνον 

σημείον διά τήν έπιτυχίαν τών έπιδιώξεων αύτοv. 

;;Κατά τό διαρρεύσαν ετος έγένετο λεπτομερής 

έπεξεργασία του διαθεσίμου ύλικοv ώς καί τών πα

ραλλήλως συγκεντρωθέντων στοιχείων, diστε τό κα

ταρτισθέν πρόγραμμα νά παρουσιάζεται έπαρκέστε

ρον θεμελιωμένο ν έπί του κατά τό παρελθόν ετος κα

ταρτισθέντος προσωρινού τοιούτου. Κατά τήν έπε

ξεργασίαν ταύτη ν Ιδιαιτέρως έλήφθησαν ύπ' δψιν αί 

έκθέσεις τής έπιτροπής έρεύνης καί όργανώσεως οΙ

κονομικού προγραμματισμού, fίτις εlχε συσταθεί κα

τά τό ετος 1957 άκριβώς πρός τόν σκοπόν διερευνή
σεως τής έλληνικής οΙκονομίας καί παρασκευής 

στοιχείων άπαραιτήτων διά τήν σύνταξιν ένός μα

κροχρονίου προγράμματος οΙκονομικής άναπτύξε

ως. 

;;Διά τήν έπεξεργασίαν ταύτην ή έλληνική Κυ

βέρνησις έχρησιμοποίησεν όμάδα 'Ιταλών έμπειρο

γνωμόνων, εΙδικευμένων εΙς θέματα προγραμματι

σμού καί δή εΙς χώραν έμφανίζουσαν προβλήματα 

άνάλογα μέ τά προβλήματα τής έλληνικής οΙκονομί

ας. 'Επί κεφαλής τής όμάδος τών 'Ιταλών έμπειρο

γνωμόνων εύρίσκετο ό γνωστός JCαθηγητής καί πρό

εδρος τής "Σβίμεζ" κ. Π. Σαρατσένο. Ύπό τοv 

ύπουργείου Συντονισμού, έν συνεργασί~ μετά τοv 

καθηγητού Σαρατσένο καί τών συνεργατών του, 

κατηρτίσθη τό πενταετές πρόγραμμα, τό όποίον 

παρουσιάζεται σήμερον εΙς τόν έλληνικόν λαόν. 

;;Παραλλήλως, έλήφθη ύπό τής Κυβερνήσεως 

σειρά μέτρων κατά τό διαρρεύσαν ετος έντός του 

πλαισίου του προγράμματος, δπως εlναι τά μέτρα τά 

άποβλέποντα εΙς τήν άναδιάρθρωσιν τών καλλιερ

γειών πρός άνάπτυξιν τής παραγωγής βάμβακος καί 

κτηνοτροφικών προϊόντων, ή βαθμιαία fδρυσις τών 

'Οργανισμών 'Εγγείων Βελτιώσεων, τά πιστωτικά 

μέτρα, ή fδρυσις τοv 'Οργανισμού Βιομηχανικής 

'Αναπτύξεως, ή καθιέρωσις κινήτρων διά βιομηχα

νικάς έπενδύσεις κ.λ.π. Τό πρόγραμμα δημοσίων 

έπενδύσεων τοv lτους 1959 κατηρτίσθη καί έξετελέ-
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σθη έντός του πλαισίου του προσωρινοί) πενταετούς 

προγράμματος καί δή κατά τρόπον ίκανοποιητικόν, 

τόσον άπό άπόψεως vψους, δσον καί άπό άπόψεως 

συνθέσεως. Τό πρόγραμμα του lτους 1960 εlναι έπί
σης έντεταγμένον έντός του πλαισίου του πενταετούς 

προγράμματος. Τό vψος μάλιστα τούτου εlναι σχετι

κώς άνώτερον του άναλογοvντος διά τό ετος τοvτο 

vψους έπενδύσεων του πενταετούς προγράμματος. 

)) Τό παρόν πενταετές πρόγραμμα έθεωρήθη άναγ
καίον δ πως ένταχθή έντός πλαισίου μακροχρονιωτέ

ρων προοπτικών, έν όψει τών έπιδιωκομένων ούσιω

δών διαρθρωτικών μεταβολών, αϊτινες δέν εlναι δυ

νατόν νά έπι τευχθοvν έντός τών χρονικών όρίων μιάς 

πενταετίας. Ή άξιολόγησις συνεπώς τών άποτελε

σμάτων έκ τής έφαρμογής του προγράμματος καθί

σταται εύχερεστέρα έντός εύρυτέρου χρονικοί) πλαι

σίου, π.χ. μιάς δεκαετίας. 

)) Ή lνταξις πάντως τοv προγράμματος έντός τοv 
πλαισίου δεκαετούς προοπτικής ούδόλως μεταβάλ

λει τήν μορφήν τούτου, τό όποίο ν ώς πρόγραμμα δρά

σεως παραμένει πενταετές, άρχόμενον άπό του ετους 

1960. Παρά τό γεγονός δτι τό lτος 1959 περιελαμβά

νετο είς τήν πενταετίαν του προσωρινού προγράμμα

τος, έν τούτοις έκρίθη σκόπιμον δπως τό παρόν πλη

ρέστερον πρόγραμμα έκτείνεται είς μίαν πλήρη πεν

ταετίαν, δεδομένου άλλωστε δτι τό προσωρινόν τοι

ούτον ifρχισεν ούσιαστικώς έφαρμοζόμενον περί τά 

μέσα του παρελθόντος ετους. 

)) 'Εκ τής λεπτομερεστέρας έπεξεργασίας τοv 

προσωρινού πενταετούς προγράμματος διά τήν κα

τάρτισιν του παρόντος, προέκυψεv δτι, τόσον είς τάς 
βασικάς κατευθύνσεις καί συνεπώς τούς άντικειμενι

κούς σκοπούς τοv προγράμματος έκείνου, δσον καί 

τάς τάξεις τών μεγεθών, δέν έπέρχονται ούσιώδεις 

άποκλίσεις. 'Εν τούτοις, κατέστησαν περισσότερον 

συγκεκριμέναι αί έπιδιώξεις καί ή άκολουθησομένη 

πρός έπίτευξιν τούτου πολιτική, ένώ συγχρόνως εl

ναι πληρέστερον έδραιωμένοι καί ρεαλιστικοί οί έπί 

μέρους σκοποί του προγράμματος. 

))Βασικοί άντικειμενικοί σκοποί τοv προγράμμα

τος εlναι πάντοτε ή σταθερά καί ταχεία aύξησις τοv 

έθνικοv είσοδήματος καί ή δημιουργία περισσοτέ

ρων εύκαιριών άπασχολήσεως του έλληνικοv λαοί) 

πρός μείωσιν τής ύποαπασχολήσεως καί άνεργίας. 

Εlναι προφανές δτι ή έπίτευξις τών σκοπών τούτων, 

ή όποία βασίζεται είς τήν έκμετάλλευσιν τών φυσι

κών πόρων τής χώρας, θά όδηγήση βαθμιαίως είς τήν 

λύσιν τών κοινωνικών καί οΙκονομικών προβλημά

των, τά όποία άπασχολοvν τόν έλληνικόν λαόν καί 

θά άνυψώση τό βιοτικόν έπίπεδον τούτου πλησίον 

του έπιπέδου τών οίκο νομικώς άνεπτυγμένων χωρών. 

))Κύριον χαραtf:τηριστικόν τοv προγράμματος τού

του παραμένει έπίσης ή έπιδίωξις ίσορρόπου άναπτύ

ξεως τής οίκονομίας, ifτοι τής παραλλήλου άναπτύ-

ξεως δλων τών παραγωγικών τομέων αύτής. Οί το

μείς τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί τοv τουρι

σμού άποτελοvν τούς κυρίους παραγωγικούς τομείς, 

είς τήν άνάπτυξιν τών όποίων βασίζεται ή δλη προ

σπάθεια άναπτύξεως τής οίκονομίας. Καί είς τούς 

τρείς τούτους τομείς ύφίστανται εύρέα περιθώρια 

πρός έκμετάλλευσιν. 'Υφίστανται δυνατότητες, ή 

άξιοποίησις τών όποίων καί τόν βαθμόν άπασχολή

σεως καί τό είσόδημα του λαοv θά αύξήσουν σημαν

τικώς. 

))Είς τόν τομέα τής γεωργίας ή παραγωγή καί τό 

άγροτικόν είσόδημα δύνανται νά αύξηθοvν σημαντι

κώς διά τής αύξήσεως τών καλλιεργουμένων έκτά

σεων, δπου καί είς ον βαθμόν τοvτο εlναι δυνατόν, 

διά τής προστασίας του έδάφους καί τών καλλιερ

γειών, διά τής εύρυτέρας έφαρμογής βελτιωμένων 

μεθόδων γεωργικής έκμεταλλεύσεως, διά τής έπεκτά

σεως τών άρδεύσεων, διά τής άναδιαρθρώσεως τών 

καλλιεργειών, είς τρόπον wστε ή παραγωγή νά 

στραφή περισσότερον πρός προϊόντα έξασφαλίζον

τα μεγαλυτέραν άπασχόλησιν καί ύψηλόν εΙσόδημα 

διά τής άνυψώσεως τής έπαγγελματικής στάθμης του 

"Ελληνος άγρότου, διά τής έκλογικεύσεως τών 

άγροτικών έκμεταλλεύσεων, ifτοι του συνδυασμού 

τής γεωργικής πρός τήν κτηνοτροφικήν έκμετάλ

λευσι ν, διά τής άναπτύξεως τής οίκοτεχνίας καί έν 
γένει δημιουργίας συμπληρωματικού είσοδήματος. 

Ή άνάπτυξις τής κτηνοτροφίας, έν συνδυασμψ μέ 

τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας τών όρεινών περιο

χών, άποτελεί βασικήν έπιδίωξιν του προγράμματος. 

Όμοίως, βασικήν έπιδίωξιν άποτελεί ή όργάνωσις 

τής άγοράς διά τά άγροτικά προϊόντα, πράγμα τό 

όποίον θά διευκολύνη τήν διάθεσιν τούτων καί θά 

έξασφαλίση ηύξημένον χρηματικόν είσόδημα είς 

τόν άγρότην. Εlναι αύτονόητον δμως δτι ή έπίτευξις 

δλων τών άνωτέρω έπιδιώξεων έξαρτάται έν πολλοίς 
άπό αύτούς τούτους τούς άγρότας, οί όποίοι πρέπει 

νά έπιδείξουν κατανόησιν, νά ύποβοηθήσουν τήν 
προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως καί νά συμβάλουν 

θετικώς είς τήν πραγματοποίησίν της. 

)) 'Η έκβιομηχάνισις τής χώρας άποτελεί πάντοτε 
βασικήν ~πιδίωξιν τοv προγράμματος. Δι' αύτής θά 

καταστή δυνατή ή άπορρόφησις του πλεονάζοντος 

καί άργοuντος σήμερον έργατικοv δυναμικοί) όχι μό

νον τών άστικών τοιούτων, πράγμα τό δποίον θά 

δδηγήση έμμέσως είς αύξησιν καί του άγροτικοv εΙ

σοδήματος. Ή προσπάθεια διά τήν άνάπτυξιν τής 

βιομηχανίας θά άποβλέψη κυρίως είς τήν άξιοποίη
σιν έπί τόπου έγχωρίων πρώτων ύλών τόσον τής με

ταλλευτικής δσον καί τής γεωργικής καί κτηνοτρο

φικής παραγωγής. Πέραν τούτου έπιδίωξις εlναι ή 

άνάπτυξις πάσης βιομηχανίας ή όποία παρουσιάζει 

τάς δυνατότητας άποκτήσεως συναγωνιστικής ίκανό

τητος. VΗδη άνετέθησαν είς γερμανικά τεχνικά γρα-
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φεία καί καταρτίζονται αi μελέται τών βασικών βιο

μηχανικών έργων τού προγράμματος. 

»'Ο τουρισμός, τέλος, άποτελεί λίαν σημαντική ν 

πηγήν πλούτου, τήν όποίαν δέον νά εκμεταλλευθώ

μεν. Εiς πλείστας εύρωπαϊκάς χώρας ό τουρισμός 

άποτελεί άξιόλογον πηγήν είσοδήματος. Ή χώρα 

μας διαθέτει δλα τά ςποιχεία, τά όποία προσελκύουν 

τό ενδιαφέρον τών ξένων τουριστών καί δύναται, κα

ταλλήλως εκμεταλλευομένη τάς δυνατότητας αύτάς, 

νά άποτελέση μίαν άπό τάς όλίγας χώρας τής Εύρώ

πης, αί όποίαι δύνανται νά άναπτύξουν τόν τουρι

σμόν. 'Ήδη, παρά τό γεγονός δτι μόλις προσφάτως 

fίρχισεν είς τήν χώραν μας ή προσπάθεια τουριστι

κής άναπτύξεως, εκδηλούται κατά τά τελευταία ετη 
εντονον τουριστικόν ρεύμα πρός τήν 'Ελλάδα, τό 

όποίον δύναται καί πρέπει νά αύξηθή. 

»Ή άνάπτυξις τών τριών τούτων βασικών τομέων 

τής οίκονομίας προϋποθέτει πάντως τήν εκτέλεσιν 

έργων οίκονομικής ύποδομής, aνευ τών όποίων θά 

είναι άδύνατος ή όμαλή εξελιξις τούτων. Ή διάθεσις 
άφθόνου καί εύθηνής ήλεκτρικής ενεργείας είναι 

άναγκαία δχι μόνον διά τήν άνάπτυξιν τής βιομηχα

νίας, άλλά καί διά τήν εντατικοποίησιν τής γεωργι

κής εκμεταλλεύσεως. Διά μερικάς μάλιστα βιομηχα

νίας άποτελούν άποφασιστικούς παράγοντας ή διαθέ

σιμος ποσότης καί τό κόστος ήλεκτρικής ενεργείας. 

'Επίσης ούσιώδη παράγοντα διά τήν άνάπτυξιν καί 
τών τριών παραγωγικών τομέων άποτελεί ή ύπαρξις 

ένός πλήρους καί συγχρονισμένου συγκοινωνιακού 

δικτύου. Πρός εξασφάλισιν αύτών τών προϋποθέσε

ων σημαντικαί επενδύσεις προβλέπονται είς τό πρό

γραμμα 'διά τήν παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας 

καί τάς συγκοινωνίας. 

»Εiς τούς λοιπούς τομείς ή προσπάθεια, χωρίς νά 

είναι άνάλογος πρός τάς ύφισταμένας άνάγκας, 
έκτείνεται εlς τό μέτρον τό όποίον επιτρέπει ή διδομέ

νη προτεραιότης εlς τούς κυρίους παραγωγικούς το

μείς καί τά έργα ύποδομής. Εlς τούς τομείς τούτους, 

κυρίως κοινωνικού χαρακτήρος, θά καθίσταται δυ

νατή ή αvξουσα ίκανοποίησις τών άναγκών μέ τήν 

πρόοδον τής οίκονομίας καί τήν αϋξησιν τού εθνι

κού εlσοδήματος. Πάντως, εiς τόν τομέα τής Παιδεί

ας, δστις προορίζεται νά παρασκευάση τό κατάλλη

λον καί προσηρμοσμένον πρός τάς άνάγκας τής οl

κονομίας εμψυχον ύλικόν, άποδίδεται lδιαιτέρα ση

μασία. Διά πρώτην φοράν άντιμετωπίζεται ύπό τού 

προγράμματος ή εφαρμογή πολιτικής περιφερειακής 

άναπτύξεως, fίτοι πολιτικής άναπτύξεως κατά περιο

χάς, ffτις άποβλέπει εlς τήν αϋξησιν τού εΙσοδήμα

τος τών περισσοτέρων καθυστερημένων περιοχών 

τής χώρας. 

» 'Όσον άφορα τούς φορείς τοϊ5 προγράμματος, 

ούτοι θά είναι εφ' ένός μέν τό Δημόσιον, ύπό εύρείαν 

εννοιαν, άφ ' έτέρου δέ ίδιώται. Τό Δημόσιον θά ε{-

ναι φορεύς τοϊ5 προγράμματος ύπό τήν εννοιαν δτι 

τούτο: α) θά πραγματοποιήση άμέσως μέρος τών 

προβλεπομένων επενδύσεων, β) θά ενθαρρύνη καί θά 

βοηθήση θετικώς τούς lδιωτικούς φορείς εκείνους, 

οί όποίοι θά ήσαν διατεθειμένοι νά άναλάβουν τήν 

εκτέλεσιν έργων τού προγράμματος καί παρέχουν τά 

έχέγγυα τής ίκανότητος πρός πραγματοποίησιν τού

των καί γ) θά εφαρμόση τήν πολιτικήν, ή όποία θά 

ύποβοηθήση είς τήν έκτέλεσιν τοϊ5 προγράμματος. 

»Εlς δλας τάς χώρας μέ έλευθέραν δημοκρατική ν 

οlκονομίαν, εiς τήν iδιωτικήν πρωτοβουλίαν άνήκει 

τό μέγιστον τής προσπαθείας διά τήν πρόοδον τής 

οlκονομίας. 'Ο ρόλος τού Κράτους περιορίζεται είς 

τήν δημιουργίαν τών καταλλήλων προϋποθέσεων διά 

τήν άνάπτυξιν τής lδιωτικής δραστηριότητος καί δή 

πρός επιθυμητάς, πρός τό συμφέρον τού συνόλου, 

κατευθύνσεις ώς καί είς τήν aμεσον ύπ, αύτοϊ5 εκτέ

λεσιν εκείνων τών έργων, rά όποία είτε ώς έκ τής 

φύσεώς των εκφεύγουν τής ίδιωτικής δραστηριότη

τος είτε λόγω διαφόρων αlτίων δέν είναι δυνατόν νά 

άναληφθοϊ5ν ύπό Ιδιωτών. Είς τήν τελευταίν ταύτην 

περίπτωσιν τό Κράτος, χάριν τού γενικωτέρου συμφέ

ροντος, δύναται νά άναλάβη καί πρωτοβουλίας μή 

άνηκούσας βασικώς εlς αύτό, ύποκαθιστών τό μ ή εκ

δηλούμενον lδιωτικόν ενδιαφέρον. 

»'Η lδιωτική δραστηριότης, εlς τό παρόν πρό

γραμμα, εχει εκτιμηθή επί τtί βάσει τών ύφισταμένων 

στοιχείων, τής εκ τοϊ5 παρελθόντος πείρας καί τών 

μεθόδων αί όποία ι εφαρμόζονται είς τόν προγραμμα

τισμόν. Ό iσχυρισμός ό διατυπωθείς κατά τήν πα

ρουσίαν τοϊ5 προσωρινού πενταετούς προγράμματος, 

δτι τό πρόγραμμα στερείται δήθεν βάσεως, διότι δι ' 
αύτοϊ5 έπιρρίπτεται εiς τούς lδιώτας τό βάρος εκτελέ

σεως τού μεγίστου τμήματος αύτοv, προδίδει τουλά

χιστον πλήρη aγνοιαν τής πραγματικότητος. Διότι 

καί σήμερον καί πάντοτε καί είς δλας τάς χώρας μέ 

ελευθέραν οiκονομίαν τό μέγιστον τμήμα τών επενδύ

σεων πραγματοποιείται άπό lδιώτας. Κατά συνέπει

αν, τό τμήμα τοϊ5 προγράμματος τό άναφερόμενον εlς 

τήν ίδιωτικήν δραστηριότητα δέν άποτελεί εlμή μίαν 

πρόβλεψιν τής φυσιολογικής εξελίξεως τfjς δραστη

ριότητος ταύτης, ύπό τήν επίδρασιν τής άκολουθη

σομένης πολιτικής καί τών μέτρων διά τών όποίων 

θά ύποβοηθηθή ή ίδιωτική πρωτοβουλία νά κατευ

θυνθή πρός έπιθυμητούς σκοπούς. 

»Τό σύνολον τών επενδύσεων (Iδιωτικών καί δη

μοσίων) ύπολογίζεται διά τήν πενταετίαν είς 110 δι
σεκατ. δρχ. Διά τήν χρηματοδότησιν τών άνωτέρω 

έπενδύσεων προβλέπονται οί κάτωθι πόροι: 

))α. 'Εξ έγχωρίων πηγών (Ιδιωτική καί δημοσία 

άποταμίευσις, περιλαμβανομένων καί τών μεταβιβά
σεων έκ τής άλλοδαπής) δρχ. 92 δισεκατ. 

))β. Έκ τών πηγών εξωτερικοϊ5 δρχ. 18 δισεκατ. 
Τό ποσόν τοϊ5το, άντιπροσωπεvον καί τό €λλειμμα 
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τού ίσοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών, θέλει κα

λυφθή έκ διαφόρων πηγών έξωτερικού, αί όποίαι εϊ

τε ύφίστανται σήμερον η θά έπιδιωχθούν. Τά στοι

χεία ταύτα δεικνύουν δτι ή πραγματοποίησις τού 

προγράμματος στηρίζεται κατά σημαντικόν ποσο

στόν είς χρηματοδότησιν έκ τού έξωτερικού, διότι ή 

έλληνική οiκονομία δέν εlναι είς θέσιν μόνη νά έξα

σφαλίση τά άναγκαία διά τήν χρηματοδότησιν τών 

έπενδύσεων κεφάλαια. 'Εκ τούτου άποδεικνύεται δτι 

ή διατυπουμένη ένίοτε έπίκρισις διά τήν διά δανείων 

η 'Πιστώσεων έξωτερικού έκτέλεσιν βασικών lργων 
άντί τής χρησιμοποιήσεως τών συναλλαγματικών 

διαθεσίμων τής χώρας, εlναι άνεδαφική. Πάντως, ή 

Κυβέρνησις εlναι αίσιόδοξος είς τήν έξασφάλισ{ν 
τών πόρων τούτων τού έξωτερικού καί συνεπώς είς 

τήν κάλυψιν τού έλλείμματος διά τήν χρηματοδότη

σι ν τ:ών έπενδύσεων. 

))Είδικώτερον, έκ τών άνωτέρω έπενδύσεων, αί 

τού κρατικού τομέως ύπολογίζονται είς δρχ. 35,5 δι
σεκατ. , αί όποίαι άναλύονται κατά τομείς ώς άκολού

θως (είς έκατ.): 

1. Γεωργία .... ... .. ... ... ..... ... .. .. .... ....... .......... .... 8.000 
2. Βιομηχανία -Λιγνιτωρυχεία .. ........ ... .... .. 6.200 
3. Τουρισμός .. ........ .... .. ....... .... ......... ..... ....... 1.500 
4. ΔΕΗ .. .. .... ..... ... ..... ... ......... .... ....... .. .. ... .... .. 5.400 
5. 'Οδοί, Λιμένες - 'Αεροδρόμια ...... .. .. .. .... 6.200 
6. Τηλεπικοινωνίαι ............. ....... ......... ....... .. 1.415 
7. Σιδηρόδρομοι ... ..... .... .. .. ....... .. ............ .... 985 
8. Μικρά κοινωφελή (πλήν γεωργικών) .... 900 
9. 'Εκπαίδευσις - Πρόνοια -

Δημοσία Διοίκησις ..... .. ... ... ...... ........... .... 3.500 
10. 'Ύδρευσις ........... ... ... ... ........ .... ... .. .. ... .... 650 
I /. Τεχνική βοήθεια ...... ... ....... .... ........ ... ..... 300 
12. Μελέται καί lρευναι ... ....... ........... ..... .... 450 

)) 'Επί πλέον προβλέπονται έπενδύσεις τών Δή
μων - Κοινοτήτων καί λοιπών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου έκ δρχ. 3,5 δικεκατ. , ό5στε τό σύ

νολον τών έπενδύσεων τού κρατικού τομέως νά 

άνέρχεται είς δρχ. 39 δισεκατ. 
))Διά τήν χρηματοδότησιν τού προγράμματος 

έπενδύσεων τού δημοσίου τομέως (έκ δρχ. 35,5 δισε
κατ.) προβλέπονται οί κάτωθι πόροι (είς έκατ.): 

α. Κρατικός προϋπολογισμός, άμερικανική 

βοήθεια καί έσωτερικός δανεισμός ... .... 20.500 
β. Ταμείον Δανείων Ά ναπτύξεως ......... .. .. 4.500 
γ. Δάνειον γερμανικής Κυβερνήσεως .. ..... . 1.430 
δ. Εύρωπαϊκά κεφάλαια ύποδομής καί λοιπαί 

έξωτερικαί πηγαί ..... .. ..... .. ......... ...... ...... 4.500 
ε. Ίτάλικαί έπανορθώσεις ..... ......... .. .. ... .. 450 

στ. Συμμετοχή Δημ. 'Επιχειρήσεων καί 

ένδιαφερομένων .... ............. ..... .......... ..... 6.900 

Σύνολον: 38.280 

))Οί άνωτέρω άριθμοί άντικατοπτρίζουν τάς κα-

τευθύνσεις τού προγράμματος, ώς αύται ηδη έξετέ

θησαν, τής έμφάσεως τούτέστιν, ή όποία δίδεται είς 

τήν παράλληλον άνάπτυξιν τών κυρίων παραγωγι

κών τομέων τής οίκονομίας, γεωργίας, βιομηχανίας, 

τουρισμού, ώς καί είς τήν έκτέλεσιν βασικών lργων 

ύποδομής. Πρέπει νά τονισθή δτι πέραν τών έπενδύ

σεων τού Κράτους, προβλέπονται σημαvτικαί ίδιω

τικαί έπενδύσεις καί είς τόν τομέα τής βιομηχανίας, 

δ όποίος ε{ ναι τομεύς άνήκων κατ ' έξοχή ν είς τήν 

ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα. Είς τόν 

τομέα τούτον, ώς ηδη έλέχθη, τό Κράτος θά περιορι

σθή είς τήν προώθησιν μόνον μεγάλων βιομηχανι

κών lργων ίδιαζούσης σημασίας διά τήν οίκονομίαν 

τής χώρας καί τούτο έφ' δσον δέν ύφίστανται διά τά 

lρyα ταύτα κατάλληλοι Ιδιωτικοί φορείς. Ά ναμένε

ται παραλλήλως δτι οί ίδιώται θά έπιδείξουν ηύξημέ

νον ένδιαφέρον διά τήν πραγματοποίησι ν βιομηχα

νικών έπενδύσεων, ό5στε τό σύνολον τών έπενδύσεων 

είς τόν τομέα τούτον νά άνταποκρίνεται είς τάς 

άνάγκας έκβιομηχανίσεως τής χώρας, έν τφ μέτρφ 

τών ύφισταμένων έν γένει δυνατοτήτων καί τfjς 

άνάyκης δι' ίσόρροπον άνάπτυξιν τής οίκονομίας. 

)) Ώς έλέχθη άνωτέρω, κύριοι άντικειμενικοί 

σκοποί τού προγράμματος εlναι ή αϋξησις τής άπα

σχολήσεως καί τού έθνικού είσοδήματος. Εlναι 

προφανές δτι διά τής έφαρμογfjς ένός πενταετούς 

προγράμματος δέν περατούται τό lρyον τής άναπτύ

ξεως τού έπιπέδου διαβιώσεως τού έλληνικού λαού, 

καί τούτο διότι ούσιαστικώς ούδέποτε παύει ή προ

σπάθεια πρός έπαύξησι ν τών διαθεσίμων άγαθών καί 

συνεπώς βελ τίωσι ν τών βιοτικών συνθηκών. 'Εν τού

τοις έκ τής έφαρμοyής τού προγράμματος τούτου 

άναμένεται νά δοθή ταχεία πρός τά άνω ώθησις τfjς 

οίκονομίας είς τρόπον ό5στε καί είς τάς συνθήκας 

άπασχολήσεως τού έλληνικού λαού νά έπιτευχθfj 

σημαντική βελτίωσις καί τό κατά κεφαλήνείσόδημα 

τού 'Έλληνος νά αύξηθfj είς έπίπεδον εύρισκόμενον 

πολύ πλησίον τού έπιπέδου πολλών δυτικοευρωπαϊ

κών χωρών. Συγχρόνως ή έλληνική οίκονομία θά 

άποκτήση περισσοτέρας ίδίας δυνάμεις καί εύνοϊκω

τέρας προϋποθέσεις αί δποίαι θά καταστήσουν εύχε

ρεστέραν τήν προσπάθειαν πρός περαιτέρω πρόοδον. 

))Προβλέπεται δτι ή βελτίωσις τών συνθηκών 

άπασχολήσεως δχι μόνον θά έπιτρέψη τήν πλήρη 

άπορρόφησιν τού ηύξημένου έργατικού δυναμικού, 

τού προκύπτοντος έκ τής φυσιολογικής αύξήσεως 

τού πληθυσμού καί τό όποίον ύπολογίζεται είς 

235.000 πρόσωπα, άλλά καί θά καταστήση δυνατήν 
τήν άπασχόλησιν πλέον τών 165.000 προσώπων ύπο
απασχολουμένων σήμερον η άνέργων. 

)) Τό έθνικόν είσόδημα ύπολογίζεται δτι θά αύξη
θή έντός τfjς πενταετίας κατά 34%. Οvτω τό κατά 
κεφαλήν είσόδημα εiς τό τέλος τής πενταετίας ύπο

λοyίζεται δ τι θά εlναι τής τάξεως τών 380 δολλαρίων. 
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»Παραλλήλως, ύπολογίζεται δτι είς τό Ισοζύγιον 

έξωτερικών πληρωμών θά έπέλθη όργανική βελτίω

σις τής τάξεως τών 300 έκατ. δολλαρίων έτησίως. 
»Κρίνω σκόπιμον νά τονίσω δτι είς πiiσαν δη

μιουργικήν προσπάθεια άποφασιστικόν κίνητρον εί

ναι ή πίστις καί ή αίσιοδοξία. Υ Α νευ αύτών είναι 

άμφίβολος ή έπιτυχία τής προσπαθείας. Δι' αύτό έζή

τησα καί ζητώ άπό τόν έλληνικόν λαόν νά συμπαρα

σταθή εlς τήν άναληφθείσαν ύπέρ αύτού δημιουργι

κήν προσπάθειαν μέ πίστιν καί αlσιοδοξίαν διά τό 

μέλλον καί τόν βεβαιώ, ώς ύπεύθυνος κυβερνήτης 

τού τόπου, δτι δλα τά στοιχεία δικαιολογούν καί 

στηρίζουν τήν αlσιοδοξίαν αύτήν. 

»Είμαι ύποχρεωμένος νά ύπογραμμίσω αύτόν τόν 

παράγοντα, διότι δυστυχώς είς τόν τόπον μας ύπάρ

χει πάντοτε πολλή διάθεσις διά μεμψιμοιρίαν καί δη

μαγωγία ν. 'Η δημαγωγία έκδηλώνεται ύπό δύο μορ

φάς. 'Αφ ' ένός διά τής ψευδούς έμφανίσεως τής 

πραγματικής καταστάσεως, άφ' έτέρου δέ διά τής 

άντιδράσεως καθ' δλων τών μέτρων έκείνων διά τών 

όποίων έπιδιώκεται ή έξυγίανσις καί προώθησις τής 

οίκονομίας τής χώρας. Κατά τόν τελευταίον καιρόν 

μάλιστα τήν δημαγωγίαν ώρισμένων κομμάτων καί 

μερίδος τού τύπου, ήκολούθησαν καί τινες έκπρό

σωποι έπαγγελματικών όργανώσεων. 

»'Η δημαγωγική αϋτη προσπάθεια είναι έπικίν

δυνος. Είναι καί δι ' αύτό τούτο τό πολίτευμα τής 
χώρας. Είναι δέ τόσον μάλλον άδικαιολόγητος ή 

άναπτυχθείσα δημαγωγία δσον ή οΙκονομική κατά

στασις τού τόπου είναι καλή καί έχει δλας τάς προϋ

ποθέσεις διά νά γίνη καλυτέρα. 'Ε τόνισα καί άλλοτε 

δτι κάθε οΙκονομία, καί ή πλέον ίσχυρά, διέρχεται 

φάσεις άνόδου, στασιμότητας καί κάμψεως. ·Η έλ

ληνική οίκονομία γνωρίζει κατά τά τελευταία έτη 

μόνον τήν φάσιν τής άνόδου, ή όποία συντελείται 

άλλοτε μέ ταχύτερον καί άλλοτε μέ βραδύτερον ρυθ

μόν. 

»Πάντως έξ δλων τών στοιχείων καταφαίνεται ή 

συντελουμένη πρόοδος. Τό έθνικόν είσόδηjlα βαίνει 

συνεχώς αύξανόμενον, έστω καί άν ό ρυθμός τής αύ

ξήσεως έπεβραδύνθη κατά τά έτη 1958 καί 1959. Τό 
έθνικόν είσόδημα άπό 54.625 έκατ. δραχμών τό 1955 
άνήλθεν είς 75.400 έκατ. δρχ. τό 1959 (κατά προσω
ρινήν έκτίμησιν). 

»·Η νομισματική σταθερότης παραμένει άδιατά

ρακτος, δπως φαίνεται έκ τών άσημάντων σχετικώς 

μεταβολών τών δεικτών τών τιμών, α ι' όποία ι είναι έκ 

τών μικροτέρων πού σημειούνται άκόμη καί είς χώ

ρας μέ ίσχυράς οίκονομίας. 

» ·Η έμπιστοσύνη τού λαού πρός τό έθνικόν νό

μισμα έχει έμπεδωθή, δπως προκύπτει άπό τήν συνε

χή άπό μηνός είς μήνα αϋξησιν τών καταθέσεων είς 

τάς Τραπέζας. Αύται άπό 3.102 έκατ. δρχ. τό 1955 
άνήλθον είς 13.676 έκατ. δρχ. τό /959, ι}ρχισαν δέ 

ι]δη διοχετευόμεναι πρός παραγωγικούς σκοπούς, 

ένώ ή πληρεστέρα άξιοποίησίς των θέλει συντελε
σθή ταχέως διά τής άναγκαίας πρός τούτο προσαρ

μογής τής οίκονομίας. 

»'Η πιστοδότησις τής οίκονομίας έχει διευρυνθή 

σημαντικώτατα, άνελθούσα τό 1959 εlς 24.928 έκατ. 
δρχ. έναντι 11.631 έκατ. δρχ. τό 1955, diστε νά καλύ
πτη πλήρως τάς βραχυπροθέσμους άνάγκας τών πα

ραγωγικών τομέων καί είς αύξανομένην έκτασιν καί 

τάς μακροπροθέσμους τοιαύτας, ένώ παραλλήλως, τά 

έπιτόκια συνεπιέσθησαν είς έπίπεδα μή άπέχοντα 

πολύ τών έπιτοκίων τών Ισχυόντων εlς άλλας χώρας, 

περισσότερον άνεπτυγμένας ήμών οίκονομικώς. 'Ε

κείνοι οί όποίοι ύποτιμούν τάς κατακτήσεις αύτάς 

δέν έχουν παρά νά ένθυμηθούν δτι πρό 4 μόλις έτών 
ή έξεύρεσις κεφαλαίων ύπό τών παραγωγικών κλά

δων ήτο δυσχερεστάτη καί οι' καταβαλλόμενοι τόκοι 

ύπέρογκοι. 

»Τά δημόσια οΙκονομικά έξυγιάνθησαν είς τρό

πον diστε δχι μόνον νά έξαφανισθοvν τά έλλείμματα, 

τά όποία άπετέλουν μόνιμον γνώρισμα τού κρατικού 

προϋπολογισμού, άλλά καί νά καταστή δυνατόν, διά 

πρώτην φοράν άπό τού 1957 καί έντεύθεν, ό προϋπο

λογισμός νά συμβάλλη είς τήν χρηματοδότησιν 

παραγωγικών έπενδύσεων. 

»Τό ίσοζύγιον τών έξωτερικών πληρωμών εύρί

σκεται είς πολύ καλήν κατάστασιν. Τά συναλλαγμα

τικά μας άποθέματα ηύξήθηκαν σημαντικώς άνελθό

ντα είς τό τέλος Φεβρουαρίου είς 212 έκατ. δολλαρί
ων. Καί τούτο παρά τό γεγονός δτι ώρισμένα έλληνι

κά προϊόντα καί ίδίως ό καπνός καί ή σταφίς συνή

ντησαν δυσχερείας είς τήν έξαγωγήν των, όφειλομέ

νας κυρίως είς τήν διόγκωσιν τής παγκοσμίου καί 

τής έλληνικής παραγωγής καί είς τήν διαμόρφωσιν 

χαμηλών διεθνών τιμών, αϊτινες κατέστησαν δυσχε

ρή τήν τοποθέτησίν των ύπό συνθήκας ίκανοποιητι

κάς διά τούς 'Έλληνας παραγωγούς. 

)) 'Όλα αύτά τά στοιχεία διεικνύουν δτι άκολου
θούμεν συνεχώς τήν όδόν τής προόδου καί δι ' αύτόν 

τόν λόγον τά κηρύγματα άπαισιοδοξίας άποτελούν 

κακήν δημαγωγίαν, ή όποία, έάν έπετύγχανεν εlς 

τούς σκοπούς της, θά είχεν ώς συνέπειαν νά φθείρη 

τό ήθικόν τού λαού καί νά άναστείλη τήν πρόοδον. 

)) 'Ο έλληνικός λαός θά πρέπει νά είναι βέβαιος 

δτι, έάν ή οίκονομική κατάστασις τής χώρας ή το κα

κή, θά είχα έγώ πρώτος τό θάρρος νά τόν πληροφορή

σω καί νά τού ζητήσω θυσίας διά τήν άντιμετώπισίν 

της. 'Αντιθέτως, ή κατάστασις έν τφ συνόλφ της όχι 

μόνον δέν είναι κακή, άλλά είναι ύγιής μέ άσφαλή 

τήν προοπτικήν διά περαιτέρω βελτίωσιν. 

)) Ή Κυβέρνησις δέν Ισχυρίζεται δτι έφερε τόν 

χρυσού ν αίώνα είς τήν 'Ελλάδα. Γνωρίζει δ τι ύπάρ

χουν προβλήματά μ ή έπιλυθέντα. Γνωρίζει δτι ύπάρ

χουν αΙτήματα μή ι'κανοποιηθέντα. Γνωρίζ~ι έπίσης 
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δτι τό βιοτικό ν έπίπεδον τού λαού δένε[ ναι τό έπιθυ

μητόν. 'Ισχυρίζεται δμως -καί τούς Ισχυρισμούς 

της τούς στηρίζει έπί άριθμών- δτι ή κατάστασις 

τfjς χώρας εlναι πολύ καλυτέρα άπό δ, τι ή το πρό 

6λίyων μόλις έτών. Καί Ισχυρίζεται έπίσης δτι διά 

τfjς προσπαθείας τήν όποίαν ά'νέλαβε θά έπιτευχθfj 
περαιτέρω αϋξησις τού έθνικού εΙσοδήματος μέ πα

ράλληλον ίκανοποίησιν τών άναyκών τού λαού. Διό

τι, δπως κατ' έπανάληψιν έτόνισα, μόνον έπί ένός 

ηύξημέJΥου έθνικού εΙσοδήματος θά εlναι δυνατόν νά 

θεμελιωθfj ή μόνιμος άντιμετώπισις τών κοινωνικών 

προβλημάτων τfjς χώρας. 

»Εlναι άνάyκη νά καταστfj συνείδησις είς όλό

κληρον τόν έλληνικόν λαόν δτι ή άναληφθείσα προ

σπάθεια θά είναι άποφασιστικfjς σημασίας, διά τό 

μέλλον τού lθvους. Καί πρέπει έπίσης νά κατανοηθfj 

δτι είς τήν ίστορίαν τfjς νεωτέρας 'Ελλάδος διά 

πρώτην φοράν άναλαμβάνεται προσπάθεια τοιαύτης 

έκτάσεως καί σημασίας, έδραιουμένη έπί προϋποθέ

σεων, αϊτινες έyyυώvται τήν έπιτυχίαν της. Ή έπι

τυχία δμως τfjς προσπαθείας αύτfjς δέν έξαρτiiται μό

νον άπό τήν Κυβέρνησιν. 'Εξαρτάται, κατά μέγα μέ

ρος, άπό τήν πρωτοβουλίαν αύτού τούτου τού λαού, 

τού όποίου ζητώ καί πάλιν τήν συμπαράστασιν». 

Γιά τό πενταετές πρόγραμμα, ή εκ:δοση τfίς Τρα
πέζης τfίς 'Ελλάδος άναφέρειιsο: 

«'Όπως άναφέρεται στό κείμενο τοϋ προγράμματος: 

Βασικός σκοπός τής πολιτικής τής οΙκονομικής άναπτύ

ξεως εlναι ή διατήρησις ένός έπαρκώς ύψηλοϋ ρυθμοϋ αύ

ξήσεως τοϋ εΙσοδήματος, εtς τρόπον ώστε νά έξασφαλίζω

νται ταυτοχρόνως ή ταχεία βελτίωσις τοϋ βιοτικοϋ έπιπέ

δου τοϋ έλληνκοϋ λαοϋ καί ή προοδευτική μείωσις τής 

έξαρτήσεως τής έλληνικής οΙκονομίας εκ τής ξένης οίκο

νομικής βοηθείας. Μία τοιαύτη πολιτική δέον νά άνταπο

κρίνηται είς τήν άνάγκην δημιουργίας παραγωγικών μονά

δων ίκανών νά άντιμετωπίσουν τόν διεθνή άνταγωνισμόν, 

είς τρόπον ώστε νά καθίσταται δυνατή ή ενεργοτέρα συμ

μετοχή τής χώρας είς τήν παγκόσμιον οίκονομίαν καί 

ίδιαιτέρως είς τήν διαδικασίαν δλοκληρώ'σεως τής Εύρω

παϊκής ΟΙκονομικής Συνεργασίας. 'Η έπιδίωξις αϋτη δέον 

εν τούτοις νά συμβιβάζηται πρός τήν άνάγκην δπως l:πιτα

χυνθή είς τό άνώτατον δυνατόν δριον ή χρησιμοποίησις 

τοϋ διαθεσίμου εργατικοϋ δυναμικοϋ. 

»0{ ρυθμοί άναπτύξεως πού προβλέπονταν άπό τό πρό
γραμμα κατά τομείς τής οίκονομίας καθώς καί οί ρυθμοί 

αύξήσεως τής παραγωγικότητας ήταν ο{ άκόλουθοι: 

Μέσος l:τήσιος ρυθμός 1960-64 1965-69 1960-69 
αύξήσεως% 

τοϋ l:θνικοϋ εισοδήματος 6 5,5 
τοϋ καθ. l:γχ. προϊόντος 5,8 
τοϋ γεωργικοϋ τομέα 3,5 3,7 
τής βιομηχανίας 8 
τής μεταποιήσεως 8 7,6 
τοϋ ήλεκτρισμοϋ 10 
τών ύπηρεσιών 6,6 6,1 

»Στό δριστικό πρόγραμμα oi στόχοι καί τά μέτρα οίκο
νομικής πολιτικής διατυπώθηκαν μέ μεγαλύτερη εξειδί

κευση άπ' δ,τι στό προσωρινό, άφοϋ στό μεταξύ εlχαν 

τελειώσει καί άλλες άπό τίς μελέτες δπου βασίζονταν δ 

προγραμματισμός καί τά σχετικά μέτρα. 

>>Τό πρόγραμμα !:κάλυπτε δλους τούς τομείς τής οΙκο

νομίας καί δλες τίς δραστηριότητες τοϋ δημόσιου τομέα 

πού άμεσα η εμμεσα τήν επηρεάζουν. Τό περιεχόμενο τοϋ 

προγράμματος δσον άφορα τρείς καίριους τομείς, τόν 

άγροτικό, τή βιομηχανία καί τήν ενέργεια, περιγράφεται 

συνοπτικά στά έπόμενα: 

»Στόν άγροτικό τομέα, ή αύξηση τοϋ προϊόντος μέ ρυθ

μό πού θά γινόταν ταχύτερος μετά τήν πρώτη πενταετία 

χάρη στήν πληρέστερη άπόδοση τών εγγειοβελτιωτικών 

Ιiργων, προβλεπόταν νά επιτευχθεί χωρίς αύξηση τής άπα

σχολήσεως, μέ μόνη τή βελτίωση τής παραγωγικότητας. 

Σ' αύτήν θά συνέβαλλαν ή πραγματοποίηση άκαθαρίστων 

επενδύσεων συνολικοϋ ποσοϋ 7.900 έκατ. δρχ. στήν πεντα
ετία 1960-1964 καί ή άναδιάρθρωση τών καλλιεγειών: σχε
τικά προβλέπονταν ή άνάπτυξη τής παραγωγής προκειμέ

νου γιά δρισμένα δυναμικά καί κυρίως εξαγώγιμα προϊόντα 

(δπως τό μπαμπάκι, τά ζωοκομικά προϊόντα, τά λαχανικά 

καί τά φροϋτα), καί δ σχετικός περιορισμός τών παραδο

σιακών καλλιεργειών (δημητριακά, καπνός, σταφίδες). 

»Τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στόν άγροτικό 

τομέα περιελάμβανε τήν εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών ερ

γων, μέ τά όποία μεταξύ άλλων θά επεκτεινόταν ή άρδευση 

σέ άλλα 4.490 χιλ. στρέμματα. 'Η δαπάνη γιά τά εργα θά 
άπορροφοϋσε γύρω στό 57% τοϋ συνολικοϋ προγράμμα
τος, ή δαπάνη γιά τήν άνάπτυξη τής όρεινής οΙκονομίας 

καί γιά μικρά κοινωφελή Ιiργα άνά 20% περίπου, καί ή 
δαπάνη γιά εκπαίδευση καί ερευνα τό ύπόλοιπο. 

» • Η βελτίωση τών συνθηκών άναπτύξεως τής παραγω
γικής δραστηριότητας μέ τίς δημόσιες επενδύσεις καί τά 

μέτρα άγροτικής πολιτικής θά ύποκινοϋσε τήν ίδιωτική 

πρωτοβουλία γιά τήν αύξηση τής παραγωγής καί τή βελ

τίωση τής παραγωγικότητας τής άγροτικής εκμεταλλεύ

σεως. Τό πρόγραμμα προέβλεπε γιά τήν πενταετία 1960-
1964 Ιδιωτικές επενδύσεις στόν,τομέα τής γεωργίας Ισόπο

σες περίπου μέ τίς δημόσιες. Γιά τή χρηματοδότησή τους 

θά δίνονταν δάνεια γιά εργα μέ επιτόκιο 2% εξοφλητέα σέ 
8 ετήσιες δόσεις, καθώς επίσης καί δάνεια γιά τήν αύξηση 
τοϋ κτηνοτpοφικοϋ κεφαλαίου μέ τίς ίδιες προϋποθέσεις 

καί γιά δλόκληρη τήν άξία τών ζώων πού θά άγοράζονταν. 

»Γιά τή βιομηχανία, τό δριστικό πρόγραμμα προέβλε

ψε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξήσεως τοϋ εΙσοδήματος 8% στήν 
πενταετία 1960-1964, δπως καί τόν ίδιο ρυθμό γιά τή μετα
ποίηση εΙδικότερα. Oi ρυθμοί πού προβλέπονταν κατά κλά
δους τής μεταποιήσεως ήταν διαφορετικοί, ύψηλότεροι 

άπό τό γενικό μέσο ρυθμό γιά δρισμένους, δπως oi βασικές 
μεταλλουργίες καί οί χημικές βιομηχανίες, καί χαμηλότε

ροι γιά τούς περισσότερους παραδοσιακούς κλάδους. Οί 

βιομηχανικές επενδύσεις θά αύξάνονταν μέ μέσο ετήσιο 

ρυθμό 21%, ή άπασχόληση καί ή παραγωγικότητα στή 
βιομηχανία μέ άντίστοιχους μέσους ρυθμούς 3,2% καί 
4,6%. 

»Τό πρόγραμμα 1960-1964 προέβλεψε τήν ϊδρυση μιας 
σειράς βιομηχανικών μονάδων πού θεμελίωσαν διαδικασία 

ταχύτερης βιομηχανικής άναπτύξεως σέ δλη τήν έπόμενη 
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περίοδο. Οί νέες βιομηχανίες (βλ. Πίνακα 132), πού οί πε
ρισσότερες ίδρύθηκαν καί άρχισαν νά λειτουργοϋν μεταξύ 

1961 καί 1966, έμφανίζονται στό πρόγραμμα μέ τήν ακό
λουθη περίπου aξιολόγηση: 

Πίνακας 132 
Βασικές βιομηχανικές μονάδες προβλεπόμενες 

aπό τό πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 1960-1964 

Εlδος βιομηχανικής μονάδας 

Α' έργοστάσιο ζάχαρης (Λάρισα) 

Β' έργοστάσιο ζάχαρης (Πλατύ) 

Γ' έργοστάσιο ζάχαρης (Σέρρες) 

'Εργοστάσιο &ζωτούχων λιπασμάτων 

(ΑΕΒΑΛ) στήν Πτολεμαίδα 

'Έργα υδρεύσεως τοϋ βιομηχανικοϋ 

συγκροτήματος τής Πτολεμαίδας 

Βιομηχανία &λουμινίου (Α.Ε. 'Αλουμί

νιον ·Ελλάδος) στήν παραλία τοϋ 

Διστόμου τής Βοιωτίας 

Βελτίωση διυλιστηρίου (προσθήκη 

μονάδος υγραερίου) 

'Εργοστάσιο κυτταρίνης (χαρτοπολτοϋ) 

aπό δασική ξυλεία στή Βόρειο 

'Ελλάδα 

'Εργοστάσιο υπερφωσφορικών λιπα

σμάτων (Νέας Καρβάλης) 

Βιομηχανία χρωμιούχων καί μαγγανιού

χων σιδηροκραμάτων 

' Επέκταση τής χαλυβουργίας Α.Ε. 

'Ελληνική 'Εταιρία Χάλυβος στή 

Θεσσαλονίκη 

Βιομηχανία σόδας 

Λιγνιτωρυχείο τής Πτολεμαίδας 

Λιγνιτωρυχείο τής Μεγαλοπόλεως 

'Αρχή 

λειτουργίας 

1961 
1962 
1963 

1963 

1965 

1966 

1962 

Δέν ίδρύθηκε 

1965 

Δέν ίδρύθηκε 

1968 
1967 
1957 
1969 

»Τό έργοστάσιο &ζωτούχων λιπασμάτων θά έκάλυπτε 

τό σύνολο τών αναγκών τής χώρας, μέ συνέπεια τήν εξοι

κονόμηση συναλλάγματος γύρω στά 15 /;κατ . δολλάρια τό 

χρόνο, ένώ συγχρόνως θά δημιουργοϋσε εύκαιρίες aπα

σχολήσεως γιά χίλιους έργατοτεχνίτες. Γύρω στά 12 έκατ. 
δολλάρια τό χρόνο θά έξοικονομοϋσε έξάλλου ή χώρα μέ 

τήν ϊδρυση τών τριών μονάδων ζαχαροβιομηχανίας πού 

προβλεπόταν πώς θά ε{χαν συνολική παραγωγική δυναμι

κότητα 90 χιλ. τόνους ζάχαρη τό χρόνο. Τά έργοστάσια θά 
παρήγαν συγχρόνως καί υποπροϊόντα, δπως ή μελάσα καί 

οί κτηνοτροφές. 'Η ϊδρυσή τους θά συνδυαζόταν έπιπλέον 

μέ παράλληλη σημαντική αϋξηση τοϋ &γροτικοϋ εισοδή

ματος aπό τήν ανάπτυξη τής τευτλοκαλλιέργειας. 

>>'Η αϋξηση, aπό τό 1961, τής παραγωγικής δυναμικό
τητας τοϋ λιγνιτωρυχείου τής Πτολεμαίδας άπό 1.800 χιλ. 
τόνους λιγνίτη τό χρόνο σέ 4.500 χιλ., ήταν αναγκαία γιά 
νά καλυφθοϋν οί &νάγκες τής δεύτερης μονάδας τής ΔΕΗ 

ισχύος 125 χιλ. KW. Οί άνάγκες σέ νερό δλων τών βιομη
χανιών τοϋ συγκροτήματος τής Πτολεμαίδας (τών δύο μο

νάδων τής ΔΕΗ καί τοϋ έργοστασίου &ζωτούχων λιπασμά

των) θά καλύπτονταν μέ τή δημιουργία τεχνητής λίμνης 

καί τή μεταφορά τοϋ νεροϋ στό συγκρότημα άπό 10 χλμ. 
άπόσταση. 

»Μέ τήν ϊδρυση βιομηχανίας παραγωγής σιδήρου καί 

χάλυβα θά γινόταν επιτόπια κατεργασία σιδηρομεταλλευ

μάτων πού θά υποκαθιστοϋσε τήν εισαγωγή 200 χιλ. τόνων 

σιδήρου, καί θά σταματοϋσε τήν έξαγωγή 400 χιλ. τόνων 
άκατέργαστου μεταλλεύματος τό χρόνο. ·Η σιδηροβιομη

χανία κρίθηκε βιώσιμη δεδομένου δτι ή έγχώρια κατανά

λωση ε{χε αύξηθεί σημαντικά καί ή ΔΕΗ μποροϋσε νά 

έξασφαλίσει τήν aπαιτούμενη πρόσθετη ήλεκτρική ένέρ

γεια. 

>>'Η βιομηχανία σόδας προγραμματίστηκε γιά νά καλύ

ψει τίς &νάγκες τών βιομηχανιών &λουμίνας καί κυτταρί

νης. 

>>'Η ϊδρυση μεταλλουργίας σιδηροκραμάτων (άπό σί

δηρο καί έλληνικό χρώμιο καί μαγγάνιο) θεωρήθηκε σκό

πιμη γιατί ήταν μεγάλη ή διαφορά άνάμεσα στήν τιμή τών 

σιδηροκραμάτων καί τίς τιμές τών έμπλουτισμένων μεταλ

λευμάτων χρωμίου καί μαγγανίου . 

>>Τό έργοστάσιο κατασκευής κυτταρίνης aπό έγχώρια 

ξυλεία θά έκάλυπτε τήν ταχύρρυθμη αϋξηση πού παρου

σίαζε ή κατανάλωση χαρτοπολ τοϋ, μέ aποτέλεσμα νά 

έξοικονομοϋνται 4 έκατ. δολλάρια τό χρόνο. 
»Τό έργοστάσιο υπερφωσφορικών λιπασμάτων, πού θά 

ίδρυόταν στή Μακεδονία μέ παραγωγική δυναμικότητα 50 
χιλ. τόνους, θά έκάλυπτε aντίστοιχες άνάγκες σέ πεντοξεί

διο τοϋ φωσφόρου τών περιοχών τής Βορείου 'Ελλάδος. 

»'Η ϊδρυση βιομηχανίας άλουμινίου θά προσπόριζε 

στή χώρα μέ τήν έξαγωγή τοϋ προϊόντος της άμεσο καί 

σημαντικό συναλλαγματικό όφελος άπό τήν aξιοποίηση 

των άφθονων βωξιτών της πού ως τότε έξάγονταν ώς ακα

τέργαστο μετάλλευμα. 'Αποφασίστηκε παρ' δλο τό μεγά

λο κόστος της σέ ήλεκτρικό ρεϋμα, γιατί οί τεράστιες 

πραγματικά ποσότητες ένέργειας πού άπαιτοϋσε ήταν δυ

νατόν νά έξασφαλιστοϋν μέ τήν ανάπτυξη τών προγραμμά

των τής ΔΕΗ . Πρόσθετα όφέλη θά προέκυπταν άργότερα, 

δταν θά άκολουθοϋσε ή ϊδρυση βιομηχανιών παραγωγής 

προϊόντων aπό αλουμίνιο. 

»Γιά τήν προώθηση τής έκβιομηχανίσεως τής χώρας, 

&λλά καί τήν υποβοήθηση τής γεωργικής αναπτύξεως, τό 

πρόγραμμα περιέλαβε μεγάλα εργα στόν τομέα τής ένέρ

γειας, καί ειδικότερα τοϋ έξηλεκτρισμοϋ, πού θά έκτελοϋ

νταν άπό τή Δημόσια 'Επιχείρηση Ήλεκτρισμοϋ (ΔΕΗ). 

'Ο προγραμματισμός τών tργων τής ΔΕΗ στηρίχθηκε σέ 

μελέτη της σχετικά μέ τήν έξέλιξη πού θά παρουσίαζε ή 
ζήτηση ένέργειας. Οί σχετικές προβλέψεις γιά τήν περίο

δο 1958-1966 δσαν άφορά τή ζητούμενη καί τή διαθέσιμη 
ίσχύ ήλεκτρικής ένέργειας aπεικονίζονται στόν Πίνακα 

133 δπως ήταν διατυπωμένος στό προσωρινό πρόγραμμα. 

Πίνακας 133 
'Εξέλιξη τής ζητούμενης καί τής διαθέσιμης ίσχύος 

ήλεκτρικής ένέργειας (σέ MW) (ΗΕΑΠ + ΔΕΗ) κατά 
τίς περιόδους 1958-1959 μέχρι 1965-1966 

Χειμερινή Ζητούμενη Διαθέσιμη 'Εφεδρεία 

περίοδος ίσχύς ισχύς ίσχύος 

1958-1959 373 380 7 
1959-1960 412 445 33 
1960-1961 459 51 I 52 
1961-1962 512 514 2 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



282 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτJΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ι962-ι963 

ι963-ι964 

ι964-ι965 

ι965-ι966 

Πηγή: ΥΠΚ Ι, σ. 50. 

6ιΟ 

689 
779 
884 

630 
694 
789 
960 

20 
5 

ι ο 

76 

»'Η αϋξηση τής παραγωγής ενέργειας θά εξασφαλιζό

ταν μέ τά &κόλουθα εργα (σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις του 

προσωρινου προγράμματος πού εμειναν καί στό όριστικό) : 

»ι. 'Αποπεράτωση τό φθινόπωρο του ι959 του &τμοη

λεκτρικου σταθμου τής Πτολεμαίδας, iσχύος 70 MW. 
»2. ' Αποπεράτωση τό καλοκαίρι του ι960 του ύδροη

λεκτρικου σταθμου του Τqyρωπου (Μέγδοβα, δύο μονά

δων, συνολικής iσχύος 80 MW). 
»3. Προσθήκη στό τέλος του J96ι τρίτης μονάδας 

iσχύος 4 MW στόν ύδροηλεκτρικό σταθμό του Λούρου. 
))4. Προσθήκη τό καλοκαίρι του ι962 δεύτερης μονά

δας, iσχύος ι 25 MW στόν aτμοηλεκτρικό σταθμό τής Πτο
λεμαίδας. 

))5. Προσθήκη τό καλοκαίρι του ι963 τρίτης μονάδας, 
iσχύος 40 MW στόν ύδροηλεκτρικό σταθμό του Ταυρωπου 
(Μέγδοβα) . 

))6. 'Αποπεράτωση στό τέλος του ι963 του ύδροηλε
κτρικου σταθμου του Έδεσσαίου, iσχύος 28 MW. 

))7. 'Αποπεράτωση στό τέλος του ι964 ένός &τμοηλε
κτρικου σταθμου, Ισχύος ι 25 MW (μιας μονάδας) σέ λιγνι
τοφόρο περιοχή τής χώρας . 

))8. 'Αποπεράτωση στό τέλος του ι966 του ύδροηλε
κτρικου σταθμου του 'Αχελώου (τριων μονάδων &πό 60 
MW). 

))Οί γενικοί στόχοι του Πενταετους Προγράμματος ΟΙ

κονομικής 'Αναπτύξεως ι96Ο-ι964 πραγματοποιήθηκαν 

στό σύνολό τους σχεδόν, δπως δείχνει στόν Πίνακα ι34, ή 

σύγκριση των προβλέψεων μέ τά αποτελέσματα τής περιό

δου .. ο ρυθμός αuξήσεως του εθνικου εισοδήματος ήταν 
μάλιστα ύψηλότερος &πό τή σχετική πρόβλεψη, καθώς 

έπίσης καί οί ρυθμοί στούς κυριότερους κλάδους τής μετα

ποιήσεως . 

Πίνακας ι34 

Προβλέψεις καί επιτεύγματα των ετων ι96Ο-ι964 

Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί Προβλέψεις 'Επιτεύγματα 

αuξήσεως % % 

Του εθνικου εΙσοδήματος 6 6,6 
Του προϊόντος : 

του γεωργικου τομέα 3,5 3,7 
τής βιομηχανίας 8 9,4 
τής μεταποιήσεως 8 8,8 

Του προϊόντος των μεταποιη-

τικων κλάδων: 

ίματισμου καί ύποδήσεως 6 6,9 
κλωστοϋφαντουργίας 5 8,4 
παραγωγής χαρτιου 9 ιο,2 

παραγωγής χημικων ι2 ιο,6 

προϊόντων 

μεταλλουργίας ι4 ι5,6 

παραγωγής μηχανολογικων ι2 ιο,3 

προϊόντων 

των ύπηρεσιων 6,6 6,4 

Πηγές: Γιά τίς προβλέψεις: ΥΣ ΙΙ, σ . 82, 130, ι 56 καί 76-79. 
Γιά τά επιτεύγματα: ΥΣ Ι ι958-ι975, Πίνακας 2ι)) . 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Μέ τήν εuκαιρία τών έορτών του Πάσχα, ό Κ. 

Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τή σύζυγό του, με

ταβαίνει γιά δεκαήμερη άνάπαυση στή Ρόδο. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στό νησί, ό 

πρωθυπουργός κάλεσε τούς ύπουργούς 'Εσωτερικών 

καί Προεδρίας, τό γενικό γραμματέα τοϋ ΕΟΤ καί τό 

διοικητή τής 'Εθνικής Τραπέζης γιά νά εξετάσουν 

άπό κοινου τά θέματα τής τουριστικής άναπτύξεως 

τής Δωδεκανήσου . Μετά άπό άλλεπάλληλες συσκέ

ψεις ύπό τήν προεδρία του, εγκρίθηκε Ί'ι εκποίηση 

όλόκληρης τής περιουσίας του όργανισμου διαχει

ρίσεως άκινήτου περιουσίας Δωδεκανήσου, μέ σκο

πό τήν ταχεία προώθηση του τριετους προγράμματος 

άνασυγκροτήσεως τής περιοχής. ·Ως κυριότερα ύπό 

εκτέλεση εργα άναφέρθηκαν: Ί'ι διαρρύθμιση του 

άνακτόρου τών 'Ιπποτών, ή επέκταση του Μουσείου, 

ή ίδρυση Καζίνου, ή επέκταση του δδικου δικτύου 

καί ή άξιοποίηση περιοχών στή Ρόδο· ή άνασiήλω
ση τής μονής Πάτμου· ή βελτίωση τών λιμένων Ρό

δου, Κώ, Καλύμνου, Καρπάθου καί Κάσου· τό άερο

δρόμιο τής Κω· τά τουριστικά ξενοδοχεία στή Λέρο 

καί στήν Πάτμο· ή άξιοποίηση τών iαματικών πηγών 

τής Νισύρου, ή άνέγερση \00 διαμερισμάτων λαϊκής 
κατοικίας, καθώς καί 80 άλλα μικρότερα εργα. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, άναφε

ρόμενος στήν άναγγελία τής επισκέψεως του Τούρ

κου πρωθυπουργου στή Σοβιετική 'Ένωση, δηλώνει 

τά έξής: 

«'Όπως καί εiς &ναλόγους διεθνείς συναντήσεις οϋτω 

καί επί τής aνταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των κ. κ. Χρου

στσώφ καί Μεντερές δέν προκύπτει περίπτωσις διατυπώ

σεως επισήμων σχολίων. 'Η έλληνική Κυβέρνησις είχεν 

ένημερωθή επί τής επικειμένης ανταλλαγής επισκέψεων 

μεταξύ Μόσχας καί ' Αγκύραρ). 

'Απαντώντας στήν ερώτηση «έάν ή επίσκεψις 

πρόκειται νά επηρεάση είτε τάς έλληνοτουρκικάς 

σχέσεις είτε τήν γενικωτέραν πολιτικήν τής 'Ελλά

δος» λέγει : «' Ασφαλώς όχι. Ή έλληνική πολιτική 
καθορίζεται μόνον άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, 

ή όποία βάσει τών εiδικών συνθηκών, ύπό τάς δποίας 

τελεί ή 'Ελλάς, κρίνει τί ε{ναι rοφέλιμον διά τήν χώ

ραν. ·Η θέσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως καθωρί

σθη λεπτομερώς παρ, αuτής κατά τάς προσφάτους 

συζητήσεις εiς τήν Βουλήν καί κάθε σχετική διευ

κρίνησις θά άπετέλει άσκοπον επανάληψιν)) , 

'Η άναγγελία τής επισκέψεως θά προκαλέσει 
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ζωηρή εντύπωση στήν έλληνική κοινή γνώμη, κα

θώς τήν ίδια εποχή ή Κυβέρ~ηση δέχεται επικρίσεις 
επειδή δέν αuξάνει άκόμη περισσότερο τίς εμπορικές 

aνταλλαγές μέ τίς άνατολικές χώρες. Πράγματι, ό Σ. 

Βενιζέλος θά ύποστηρίξει, σέ συνέντευξή του, δτι ή 

Κυβέρνηση Καραμανλή εύρίσκεται μακριά άπό τό 

κλίμα τής διεθνοuς ύφέσεως, τό όποίο, ήδη, εκμε

ταλλεύεται ή Τουρκία, πού ετσι άναπτύσσει τίς 

εμπορικές της συναλλαγές μέ τήν ΕΣΣΔ σέ βάρος 

τής ' Ελλάδος ή Κυβέρνηση -κατά τήν άποψή 

του- aπομόνωσε τή χώρα, aπέτυχε σέ δλους τούς 

τομείς τής δημοσίας ζωής καί όφείλει νά παραιτηθεί. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Θεμελιώνεται στήν Πάτρα ή πρώτη iχθυόσκαλα . 

'Η δημιουργία παρόμοιων εργων εντασσόταν στήν 

προσπάθεια τής Κυβερνήσεως νά βοηθήσει τόν 

άλιευτικό κλάδο. Προβλεπόταν, άκόμη, ή κατα

σκευή iχθυοσκαλών στούς λιμένες Πειραιώς, Χαλ

κίδας, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας καί Λήμνου . 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

' Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, δέχεται 

τόν 'Αμερικανό πρέσβη, Ε. Μπρίγκς. Τό μνημόνιο 

τής σχετικής συζητήσεως περιέχει τά έξής: 

« ' ο κ . ύπουργός άναφερθείς εiς τήν έπίσκεψιν του κ. 

Μεντερές εiς Μόσχαν, ύπεγράμμισε τό γεγονός δτι ή έλ

ληνική Κυβέρνησις δέν εlχεν ένημερωθfi, aπό τουρκικής 

πλευρiiς, είμή όλίγας μόνον rορας πρό τής ανακοινώσεως 

εiς τόν τύπον τής επισκέψεως. Βεβαίως είχομεν σχετικάς 

πληροφορίας, aλλ' έξ ι'iλλης ανεπισήμου πηγής, οuχί 

δμως έκ μέρους τής τουρκικής Κυβερνήσεως . 

»'Ο κ. ύπουργός περαιτέρω εσημείωσε τήν δυσφορίαν 

τής έλληνικfiς Κυβερνήσεως έκ τής δλως αiφνιδίας ανα

κοινώσεως της επισκέψεως ταύτης aλλ' έτόνισεν δτι τουτο 

δέν εθετε θέμα μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων. Γενικώτερον 

θέμα καί δή σοβαρόν ετίθετο κατ' ι'iλλον τρόπον, καί 

έχρειάζοντο μερικαί διευκρινήσεις έκ μέρους της Συμμα

χίας καί δή έκ μέρους του Στέητ Ντηπάρτμεντ . Συγκεκριμέ

νως: 

»α . Είχεν ή n Αγκυρα ένημερώσει προηγουμένως τήν 

aμερικανικήν Κυβέρνησιν; 

»β. 'Η έπίσκεψις απεφασίσθη κατόπιν συμφώνου γνώ

μης τής ΟUάσιγκτώνος; Εiς τά δύο ερωτήματα, ό κ. 

Μπρίγκς εσπευσε νά aπαντήση δτι θά aναφερθfi μέν σχε

τικώς εiς τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, άλλ' δτι ή προσωπική 

του έντύπωσις εlναι δτι πράγματι εlχε μέν ένημερωθfi έπί 

τής σχεδιαζομένης τουρκικής επισκέψεως ή ΟUάσιγκτων, 

aλλ' δτι φαίνεται δτι τό ζήτημα ενεφανίσθη ώς fait 
accompli ύπό της τουρκικής Κυβερνήσεως. 

»'Εν συνεχεί~ ό κ. ύπουργός αναφερθείς εiς τήν aποκα

τάστασιν τών διπλωματικών σχέσεων τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών μετά τfiς Βουλγαρίας, καί δή ι'iνευ προτέρας ένημε

ρώσεως ήμών, εiς τήν φημολογουμένην aποκατάστασιν 

όμοίων σχέσεων καί μετά της ' Αλβανίας, διετύπωσε τό 

έρώτημα μήπως δλα αuτά δέν σημαίνουν μεταβολήν της 

συμμαχικής πολιτικής εiς τήν γεωγραφικήν μας περιοχήν . 

'Ο κ. ύπουργός ύπεγράμμισεν δτι είναι άνάγκη νά διευκρι

νισθfi σαφώς ή έν προκειμένφ άμερικανική πολιτική, δε

δομένου δτι ή εiκών φαίνεται λίαν συγκεχυμένη . 'Η διευ

κρίνησις αϋτη είναι aπαραίτητος καί επείγουσα, προκειμέ

νου νά ε χ ω μεν ύπ ' όψιν δλους τούς παράγοντας, όχι διά νά 

άλλάξωμεν ενδεχομένως τήν πολιτικήν μας, τήν όποίαν θά 

καθορίσωμεν μόνον ήμείς, aλλά διά νά εχωμεν σαφή εiκό

να τών άμερικανικών aπόψεων έπί ζητήματος τόσον σοβα

ρiiς σημασίας δι' ήμίiς. Παρατηρών, ό κ. ύπουργός είπεν 

δτι πρέπει νά ληφθfi ύπ' όψιν δτι ή σοβιετική πολιτική 

ύφέσεως δέν φαίνεται νά περιλαμβάνη καί τήν 'Ελλάδα, 

εναντι τής όποίας εξακολουθεί ή Μόσχα τήν πολιτικήν 

πιέσεως». 

'Η 'Ελλάδα, διευκρίνησε ό Ε. 'Αβέρωφ, είχε τήν 

εντύπωση δτι κινδύνευε νά aπομονωθεί μέσα στή δυ

τική Συμμαχία. Σέ αuτό, τόνισε, φαινόταν νά aποβλέ

πει καί ή νέα σοβιετική τακτική : ή Μόσχα άκολου

θοuσε πολιτική ύφέσεως πρός περισσότερες χώρες 

του ΝΑ ΤΟ, συμπεριλαμβανομένης καί τής Τουρκίας, 

άλλά άσκοuσε άσφυκτικές πιέσεις πρός τήν 'Ελλάδα 

καί τήν ΟΔ Γερμανίας. 'Η κοινή γνώμη στήν 'Ελλά

δα, προσέθεσε ό ύπουργός, είχε βαθύτατα επηρεα

στεί άπό τήν ξαφνική άναγγελία τής επισκέψεως 

Μεντερές στή Μόσχα, καθώς οί Τοuρκοι είχαν δώσει 

τήν εντύπωση δτι προχώρησαν σέ αuτή τήν εντυπω

σιακή ενέργεια χωρίς νά ενημερώσουν προηγουμέ

νως τήν 'Αθήνα. 

Στή συνέχεια, ό Ε. 'Αβέρωφ άναφέρθηκε στή 

σοβιετική πολιτική εναλλαγής πιέσεων, άπειλών καί 

προσφορών πρός τήν 'Ελλάδα: 

«'ο κ. ύπουργός aνεκοίνωσε περαιτέρω καί ύπό τύπον 

έμπιστευτικόν εiς τόν 'Αμερικανόν πρέσβυν, δτι καθ' Ciς 

εχει σοβαράς ενδείξεις καί πληροφορίας, ή Κυβέρνησις 

της 'Ανατολικής Γερμανίας προτίθεται νά προτείνη συμ

μετοχήν είς τό πενταετές οiκονομικόν πρόγραμμα της 

'Ελλάδος διά της έκτελέσεως διαφόρων καί συγκεκριμέ

νων εργων εξωφληθησομένων διά γεωργικών προϊόντων. 

Τήν σοβαράν ταύτην πληροφορίαν, εν συνδυασμφ πρός 

τήν aναβολήν τής έπισκέψεως εν 'Ελλάδι του Σοβιετικου 

ύφυπουργου, έρμηνεύει ό κ. ύπουργός ώς σχέδιον της Μό

σχας νά προσεγγίση ήμiiς διά τής 'Ανατολικής Γερμανίας 

μiiλλον παρά άπ' εuθείας. Τουτο δέ διότι τό Κρεμλίνον πι

στεύει ένδεχομένως δτι ή διά τής όδου ταύτης προσέγγισις 

θά είναι εuκολωτέρα καί δτι έξ ι'iλλου θά aπετέλει αϋτη 

άποτελεσματικόν aντιστάθμισμα τών έν 'Ελλάδι aπηχή

σεων έκ τής παρασχεθείσης οiκονομικfiς βοηθείας ύπό τfiς 

Δυτικής Γερμανίας. 

»Τέλος, ό κ . ύπουργός έπέσυρε τήν προσοχήν του 

' Αμερικανου πρέσβεως έπί τής αμερικανικής πολιτικής 

σχετικώς πρός τό μέγα δι' ήμίiς πρόβλημα της διαθέσεως 

τών έλληνικών καπνών. 'Ενώ αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι πα

ρέχουν εiς τήν 'Ελλάδα οίκονομικήν βοήθειαν, aπό τήν 

c'iλλην πλευράν διά τής έπί του καπνου πολιτικής αuτών 

μειώνουν σοβαρώς τήν βοήθεια ν ταύτη ν . 'Η πολιτική αϋ-
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τη ε{ναι άντιφατική καί εμβάλλει ήμίiς είς ευνόητον άπο

ρίαν. 'Εξ aλλου δέν πρέπει νά λησμονήται δτι εκ τής συμ

μετοχής μας είς τήν Κοινήν 'Αγοράν, τουλάχιστον είς 

μίαν πρώτην μακράν περίοδον, άναμένομεν κυρίως όφέλη 

καθ' δσον άφορίi τήν διάθεσιν τών άγροτικών μας προϊό

ντων, ίδίg δέ του καπνου. Γνωρίζομεν καλώς τήν ύποστή

ριξιν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως σχετικώς πρός τάς 

δημιουργηθείσας δυσχερείας διά τήν επί είδικοίς δροις εν

ταξιν ήμών είς τήν Κοινήν 'Αγοράν καί είμεθα ευγνώμονες 

δι' αυτήν. 'Εν τούτοις, έάν, λόγω τής άμερικανικής πολι

τικής έπί του καπνικου ζητήματος, τά έν λόγφ όφέλη κα

ταστουν προβληματικά, εύρισκόμεθα πρό νέου δείγματος 

άντιφατικής έν προκειμένφ άμερικανικής πολιτικής. Miiς 

δίδετε χρήματα, προσέθεσε χαρακτηριστικώς δ κ. ύπουρ

γός, "μέ τό δεξί χέρι άλλά μίiς τά παίρνετε μέ τό άριστε

ρόν". 'Απαντών δ 'Αμερικανός πρέσβυς λέγει δτι άντι

λαμβάνεται καλώς τήν σπουδαιότητα του προβλήματος 

τούτου καί τάς σοβαράς επιπτώσεις αυτου επί τής έλληνι

κής οίκονομίας. Δέν πρέπει δμως νά παρορίiται τό γεγονός 

δτι ύφίσταται είς • Ηνωμένας Πολιτείας ίσχυρόν συγκρό
τημα καπνοπαραγωγών, τό δποίον άσκεί μεγίστην πίεσιν 

επί τής άμερικανικής Κυβερνήσεως. ΥΟτι έλπίζει πάντως 

νά έξευρεθή έν προκειμένφ λύσις μετά τήν ενταξίν μας είς 

τήν Κοινήν 'Αγοράν. Είς τό σημείον τουτο δ κ. Μπρίγκς 

ύπέμνησεν δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις ύπεστήριξεν 

ήμίiς εκθύμως καί κατέβαλε ζωηράς προσπαθείας πρός aρ

σιν των γνωστών ίταλικών επιφυλάξεων. Ό κ. ύπουργός 

ηυχαρίστησε διά τήν ύποστήριξιν ταύτην άλλά προσέθε

σεν άμέσως δτι τό πρόβλημα παραμένει όξύτατον, έφ' 

δσον συνεχίζεται ή πολιτική καταλήψεως τής άγορίiς κα

πνου ύπό τών 'Αμερικανών, ώς π. χ. συνέβη τουτο προσφά

τως εν Φινλανδίg. 'Εκεί επωλήθησαν άμερικανικά κρατι

κά καπνά, επί πιστώσει. Τουτο γίνεται καί άλλου. Θά μίiς 

ύποχρεώσετε νά πωλήσωμεν καί ήμείς καπνά μέ μεγαλυτέ

ρας πιστώσεις άπό τάς ίδικάς σας. Καί έπ' αυτου λόγω των 

μικρών σχετικώς ποσοτήτων πιθανόν νά σίiς άντιμετωπί

σωμεν. 'Αλλά γενικώς επί τής προπαγάνδας καί επιβολής 

τών καπνών σας άδυνατουμεν νά σίiς άντιμετωπίσωμεν. Τά 

διεσώσατε πρώτον διάτων στρατευμάτων σας έν Ευρώπ1J. 

'Ήδη διά δαπανηρίiς προπαγάνδας, δι' άγορίiς μεγάλων 

γερμανικών εργοστασίων καί γενικώς διά μέσων πού άδυ

νατουμεν νά παρακολουθήσωμεν. Δι' ήμίiς δμως δ καπνός 

ε{ ναι ζήτημα ζωής ij θανάτου, εν& δι' εσaς δένε{ ναι. Γνω
ρίζω τό θέμα άπό τής ίδικής σας πλευράς καί εχει δυσκολί

ας εσωτερικής πολιτικής. 'Αλλά τό πρόβλημα παραμένει 

σοβαρώτατον δι' ήμίiς καί πρέπει νά έρευνηθή. 'Εν συνε

χείg εγινε λόγος περί τών ένεργειών των ΗΠΑ έν σχέσει μέ 

τό έξωτερικόν δασμολόγιον τής Κοινής 'Αγορίiς. 'Ο κ. 

Μπρίγκς άνεκοίνωσεν δτι παρενέβησαν ουχί διά νά μή 

ύπάρχη έξωτερικός δασμός διά τά καπνά άλλά διά νά μή 

είναι τόσον ύψηλός, δηλαδή νά μή ε{ναι 30% έπί τής άξίας. 
• ο κ. ύπουργός παρετήρησεν δτι καί έδώ ύπάρχει μία εκ
δηλος άντίφασις: άπό τήν μίαν πλευράν α{ ΗΠΑ ύποστη

ρίζουν τήν 'Ελλάδα διά τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν καί πολεμουν τό μόνον μέτρον τής Κοινής 'Αγο

ράς τό δποίον θά βοηθήση ουσιωδώς τήν ·Ελλάδα είς τήν 

πρώτην φάσιν». 

Στίς 19 'Απριλίου, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

συναντήθηκε γιά δεύτερη φορά μέ τόν 'Αμερικανό 

πρέσβη. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει: 

«Σήμερον τήν πρωίαν δ πρέσβυς των 'Ηνωμένων Πολι

τειών επεσκέφθη τόν κ. ύπουργόν ϊνα άνακοινώση αυτφ 

τήν άπάντησιν του Σταίητ Ντηπάρτμεντ είς τά ερωτήματα, 

περί ών τό άπό 14.4.1960 άπόρρητον σημείωμα. Ό κ. 
Μπρίγκς εlπεν εν άρχij δτι ή άπάντησις αuτη θά εlναι ευχά

ριστος είς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί δτι τό Σταίητ 

Ντηπάρτμεντ χαίρει)διαιτέρως διά τήν δοθείσαν ευκαι

ρίαν άνταλλαγής άπόψεων μετ' αυτής επί του σπουδαιοτά

του τούτου θέματος. Περαιτέρω, δ κ. πρέσβυς τονίζει δτι 

ουδεμία βασική άλλαγή τής άμερικανικής πολιτικής εση

μειώθη καί συνεχίζων άναλύει ταύτην ώς κάτωθι: 

»1. Α{ άμερικανοσοβιετικαί σχέσεις χαρακτηρίζονται 
άπό τήν τάσι ν άναζητήσεως τρόπων καί μέσων έπιλύσεως 

των μεγάλων διεθνών προβλημάτων, κατόπιν λίαν προσε

κτικής εκτιμήσεως .των συναφών πλεονεκτημάτων καί 

μειονεκτημάτων. 'Η τάσις αuτη τής άμερικανικής πολιτι

κής ουδόλως βασίζεται είς τήν εννοιαν ijν άποδίδει δ κ. 

Χρουστσώφ είς τήν συνύπαρξιν. 'Αναγνωρίζεται άπό άμε

ρικανικής πλευράς δτι ή κομμουνιστική άπειλή έξακολου

θεί πάντοτε νά ύφίσταται καί διά τουτο ε{ναι άπαραίτητος 

ή διατήρησις τής ένότητος τών Δυτικών πρός άντιμετώπι

σιν ταύτης. 

»2. Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ φρονεί δτι καί ή τουρκική 
Κυβέρνησις εστάθμισεν προσεκτικώς τά σχετικά πλεονε

κτήματα καί μειονεκτήματα πρίν άποφασίση τήν άνταλλα

γήν τών έπισκέψεων Μεντερές καί Σοβιετικου πρωθυπουρ

γου. 'Εξ aλλου αuτη παρέσχεν τήν διαβεβαfωσιν δτι ή 
επίσκεψις δέν σημαίνει μεταβολήν τής τουρκικής πολιτι

κής εναντι του ΝΑΤΟ καί των συμμάχων τής χώρας ταύ

της. 

»'Υ πεγραμμίσθη άπό άμερικανικής πλευρίiς είς τήν 

τουρκικήν Κυβέρνησιν ή σπουδαιότης των συμμαχικών 

διαβουλεύσεων καί τής άνάγκης ενημερώσεως τόσον του 

ΝΑΤΟ δσον καί τής • Ελλαδος ίδιαιτέρως. 
»4. Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ άντιλαμβάνεται τάς εσωτε

ρικάς δυσχερείας, aς προεκάλεσεν είς τήν έλληνικήν Κυ

βέρνησιν ή άναγγελία τής έπισκέψεως Μεντερές καί δ τρό

πος καθ' δν αuτη έγένετο. 

»5. Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ εlναι πεπεισμένον δτι ή 
έλληνική Κυβέρνησις άκολουθεί εναντι τών γειτόνων χω

ρών του σοβιετικου συγκροτήματος, άπό τάς δποίας άπαι

τεί συγκεκριμένα δείγματα καλής θελήσεως, πολιτικήν 

aκρως όρθήν (admirably sound) καί δτι ή πολιτική αuτη 
τυγχάνει τής πλήρους ύποστηρίξεως τής κοινής γνώμης. 

Τήν πολιτικήν ταύτην χαρακτηρίζει άξιοπρέπεια καί όρθή 

άντίληψις τών πραγματικών δεδομένων. 'Ενδεχομένη ά

πομάκρυνσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως έκ τής έν λόγφ 

γραμμής θά ελύπει τήν άμερικανικήν πλευράν, ijτις δμως 

άναγνωρίζει δτι ή έλληνική Κυβέρνησις θά άποφασίση 

μόνη ο{ανδήποτε άλλαγήν τής βασικής της θέσεως έν προ

κειμένφ. 

»6. ουδεμία άλλαγή τής άμερικανικής πολιτικής είς τά 
Βαλκάνια ελαβεν χώραν. 'Η άποκατάστασις των διπλωμα

τικών σχέσεων μετά τής Βουλγαρίας έγένετο διότι αuτη 

έκρίθη δτι θά έξυπηρέτει τά γενικώτερα συμφέροντα τής 

Δύσεως. Δέν σημαίνει δμως μεταβολήν τής βασικής άμε-
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ρικανικής πολιτικής. Έξ άλλου, καθ' δσον άφορα τήν 

'Αλβανίαν, ουδεμία πρόθεσις ύπάρχει έν Ούασιγκτώνι 

aποκαταστάσεως καί μέ τήν χώραν ταύτην διπλωματικών 

σχέσεων. 

>>Τέλος, ό κ. Μπρίγκς ύπεγράμμισεν μετ' έμφάσεως δτι 

αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι προτίθενται νά εξακολουθήσουν 

ύποστηρίζουσαι τήν 'Ελλάδα, καί προσέθεσεν δτι ό κ. 

ύπουργός θά εχη τήν εύκαιρίαν νά συζητήση τό δλον θέμα 

μετά τοϋ κ. Χέρτερ, κατά τήν προσεχή αύτών συνάντησιν 

έν Κωνσταντινουπόλει καί έν 'Αθήναις. 

>>'Ο κ. ύπουργός εύχαριστεί τόν 'Αμερικανόν πρέσβυν 

καί διατυπώνει έν συνεχείg τάς έξής παρατηρήσεις: 

))α. Δέν πιστεύει καί ό ίδιος δτι ή έπίσκεψις Μεντερές 

σημαίνει άλλαγήν τής βασικής τουρκικής πολιτικής. 'Εν 

τούτοις, φρονεί δτι αϋτη είχεν τάς πλέον εντόνους καί βα

θείας άπηχήσεις εiς τήν κοινήν γνώμην άπό οίανδήποτε 

ίiλλην έπίσκεψιν. Τοϋτο δέ διότι ό Τοϋρκος πρωθυπουργός 

έθεωρείτο άπό τούς πλέον άκάμπτους καί άδιαλλάκτους 

εναντι τών σοβιετικών πρωτοβουλιών. 'Η άναγγελία τής 

επισκέψεως άνέτρεψεν άρδην τό έξαιρετικόν άποτέλεσμα 

τών προσφάτων συζητήσεων περί ύφέσεως εiς τό έλληνι

κόν Κοινοβούλιον καί έξεμηδένισεν τάς άγαθάς άπηχήσεις 

τοϋ aποτελέσματος τούτου εiς τήν ήμετέραν κοινήν γνώ

μην. 

))β. 'Υπάρχουν πληροφορίαι έκ Σόφιας περί τουρκο

βουλγαρικής προσεγγίσεως εiς τόν μορφωτικόν, έπιστη

μονικόν, άθλητικόν τομέα . Σημειωτέον δτι ή φημολογουμέ

νη εν λόγφ προσέγγισις, περί ής ύφίστανται ήδη σχετικαί 

ενδείξεις, θεωρείται ύπό των έν Σόφιg συμμαχικών κύκλων 

ώς πραγματοποιουμένη τij ύποδείξει τής Δύσεως, έπί τφ 

σκοπφ διεισδύσεως μέσω τής Τουρκίας εiς τήν Βουλγα

ρίαν. 

>>'Επί τοϋ σημείου τούτου ό κ. Μπρίγκς είπεν δτι ούδε

μίαν είχεν σχετικήν πληροφορίαν. 

))γ. τέλος, ό κ. ύπουργός, άναφερθείς εiς τάς σοβιετικάς 

επεμβάσεις έν 'Ελλάδι, iδίg δέ εiς τό άπολύτως άπα

ράδεκτον περιεχόμενον τοϋ τελευταίου τεύχους τοϋ περιο

δικοu "Σοβιετικά Νέα" έτόνισεν δτι ή έλληνική Κυ

βέρνησις είναι aποφασισμένη νά άπαιτήση εντόνως τήν 

όριστικήν διακοπήν τοιούτων σοβιετικών άναμίξεων εiς 

τάς έλληνικάς έσωτερικάς ύποθέσεις. Περαιτέρω, ό κ. 

ύπουργός προσέθεσεν δτι εάν, δπερ πιθανώτερον, δέν εϋρη 

πλήρη άνταπόκρισιν άπό σοβιετικής πλευρaς, αί έλλη

νοσοβιετικαί σχέσεις θά χειροτερεύσουν σημαντικώς. 'Η 

χειροτέρευσις αϋτη θά εχη βεβαίως επιπτώσεις καί έπί τοϋ 

οiκονομικοϋ τομέως, τάς όποίας δμως θά άντιμετωπίσωμεν. 

'Εν συνεχείg ό κ. ύπουργός ύπεγράμμισεν δτι, ένώ πρός 

ίiλλας δυτικάς χώρας ή σοβιετική Κυβέρνησις άκολουθεί 

πολιτικήν ύφέσεως καί κατευνασμοϋ, αϋτη εφαρμόζει εν 

'Ελλάδι μεθόδους καί πιέσεις αϊτινες ύπενθυμίζουν τήν 

άτμόσφαιραν, ijτις προηγήθη τής κομμουνιστικής άνταρ

σίας. Τοϋτο ημπορεί νά μήν είναι άντιληπτόν εiς χώρας ώς 

αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι, δπου ή κομμουνιστική διείσδυσις 

καί ή εκ ταύτης εσωτερική άπειλή είναι σχεδόν άνύ

παρκτος. 

>>'Επί τοϋ σημείου τούτου ό κ. Μπρίγκς παρετήρησεν 

δτι εχει προσωπικήν άντίληψιν των κομμουνιστικών μεθό

δων, πιστεύει δέ δτι τό καλλίτερον μέσον aντιμετωπίσεως 

αύτών είναι ή σθεναρά στάσιςι> 181 • 
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Πραγματοποιείται συνάντηση καί μακρά συνο

μιλία τοϋ Ε. 'Αβέρωφ μέ τό Σοβιετικό πρέσβη στήν 

'Αθήνα, Μ. Σεργκέεφ. Σύμφωνα μέ τό σχετικό μνη

μόνιο, μεταξύ των δύο ανδρών διαμείφθηκαν τά έξfjς: 

«Ε. 'Αβέρωφ: 'Εζήτησα νά ελθετε σήμερον, διά νά σaς 

όμιλ ήσω διά τό τελευταίον ίiρθρον τής "Ίσβέστια", τό 

άναφερόμενον εiς τά έλληνικά ζητήματα, τοϋ όποίου τό 

περιεχόμενον μaς J'ινώχλησε πολύ. Έπιθυμοϋμεν νά σaς 

δώσωμεν άποδείξεις τής είλικρινοuς μας θελήσεως νά εχω

μεν καλάς σχέσεις μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. 'Ε π' ούδενί 

λόγφ δμως μaς είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν στάσι ν εκ 

μέρους σας, ή όποία άποβλέπει εiς τήν στήριξιν τών 'Ελλή

νων κομμουνιστών. Δέν σaς εχομεν δώσει δείγματα έχθρι

κών άπέναντί σας πράξεων· σείς τουναντίον μaς εχετε δώ

σει πολλά. 'Η έπίσημος προπαγάνδα σας διά τόν Γλέζον, 

τό γραμματόσημον, οί λόγοι τοϋ κ. Χρουστσώφ καί πολλαί 

άλλαι άνάλογοι εκδηλώσεις σας, δέν είναι άσφαλώς φιλι

καί διά τήν 'Ελλάδα. Τώρα ε ρχεται ή "' Ισβέστια" -έφη
μερίς ώς γνωστόν καθαρώς κυβερνητική, εiς μίαν χώραν 

δπου όλόκληρος ό τύπος είναι διευθυνόμενος- ή όποία 

δημοσιεύει ίiρθρον πλήρες επικρίσεων διά τά έλληνικά 

έσωτερικά πράγματα καί καταλήγει λέγουσα δτι "α{ δημο

κρατικαί δυνάμεις είς τήν 'Ελλάδα θά εχουν τήν iσχυράν 

ύποστήριξιν των καλής θελήσεως άνθρώπων". 'Όθεν συμ

βαίνει, κύριε πρεσβευτά, "αί δημοκρατικαί αύταί δυνά

μεις" τής "Ίσβέστια", εiς τήν χώραν μας νά χαρακτηρί

ζωνται ώς στοιχεία άνατροπής. 

))Είμαι ύποχρεωμένος, λοιπόν, νά επιστήσω τήν προσο

χήν σας έπί τοϋ ίiρθρου αύτοϋ τής "Ίσβέστια" καί τών 

άντιλήψεων τάς όποίας τοϋτο διερμηνεύει καί νά σaς είπω 

δτι τοιαϋται εκδηλώσεις άσφαλώς δέν βοηθοϋν είς τήν 

καλυτέρευσιν των σχέσεών μας. 

>>' Απαντών, ό κ. Σεργκέεφ είπεν δτι, βεβαίως δέν θά πα
ραλείψη νά άναφέρη είς τήν Κυβέρνησίν του τά δσα είπεν 

ό κ. ύπουργός, πρέπει δμως νά προσθέση καί τήν άποψιν 

τής σοβιετικής Κυβερνήσεως. Είναι πιθανόν νά άντανα

κλa άπλώς τάς άπόψεις τοϋ άρθρογράφου. 'Εφ' δσον 

δμως, συνέχισεν ό κ. Σεργκέεφ, μοu ύπογραμμίζετε τήν 

έπιθυμίαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά βελτιώση τάς 

σχέσεις τής 'Ελλάδος μετά τής χώρας μου, είμαι ύποχρεω

μένος νά σaς όμιλήσω καί έγώ δι, ώρισμένα παράπονα τά 

όποία εχομεν άπό σaς, μέ τήν πεποίθησιν δτι διά τής εΙλι

κρινείας μου αύτής εξυπηρετώ τάς σχέσεις των δύο χωρών. 

)) 'Από τό ύπουργείον Τύπου καί Προπlιγάνδας, τό 

όποίον διευθύνει ό κ. Τσάτσος, έτυπώθη καί διενεμήθη πρό 

ήμερων εiς τούς δημοσιογράφους -άκόμη καί είς τούς 

σοβιετικούς- δημοσίευμα περιέχον· σειράν άνακριβειών 

καί συκοφαντιών κατά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, τήν 

όποίαν, μεταξύ ίiλλων κατηγόρει δτι στέλλει εiς τήν 'Ελλά

δα κατασκόπους, άσυρμάτους καί aσκεί κατ' αύτή ς παντός 

είδους κατασκοπείαν. 

)) 'Αφ' έτέρου, εiς μίαν δίκην, ή όποία διεξήχθη τάς 
ήμέρας αύτάς, ενεφανίσθησαν ώς μάρτυρες aνώτατοι a
στυνομικοί ύπάλληλοι, πρόσωπα ούχί τυχαία, άλλ' ύπεύ

θυνα καί κυβερνητικά, οί κ. κ. Ρακιντζής καί Καραχάλιος, 

οί όποίοι κατηγόρησαν εiς τάς καταθέσεις των τήν Σοβιε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τικήν 'Ένωσιν, ώς ύποκινουσαν καί ό:σκουσαν κατασκο

πείαν εiς βάρος τής 'Ελλάδος, ώς διαθέσασαν 50.000 δολ
λάρια διά τόν συνδικαλιστικόν μηχανισμόν καί 3.000.000 
δολλάρια διά τήν κομμουνιστικήν προπαγάνδαν, δλα αuτά 

έννοείται χωρίς νά είναι εiς θέσιν νά παρουσιάσουν οϋτε εν 

στοιχείον θετικόν εiς ό:πόδειξιν τών ίσχυρισμών των. Αί 

άντισοβιετικαί αuταί καταθέσεις, εύρισκόμεναι εiς πλήρη 

άντίθεσιν πρός τό περιεχόμενον του λόγου σας καί του 

λόγου του κυρίου προέδρου τής Κυβερνήσεως εiς τήν Βου

λήν, συκοφαντουσαι τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν καί ένσπεί

ρουσαι τήν δυσπιστίαν κατ' αuτής, συμβάλλουν έλάχιστα 

εiς τήν βελτίωσιν τών έλληνοσοβιετικών σχέσεων. Οϋτε ό 

κ. Τσάτσος μέ τό δημοσίευμα, οϋτε οί δύο άνώτατοι αuτοί 

aστυνομικοί μέ τάς καταθέσεις των, θά προέβαιναν εiς 

τοιαύτας έκδηλώσεις, έάν δέν είχον τήν εγκρισιν ύψηλό

τερον ίσταμένων προσώπων. 

»Θά προσπαθήσω νά έπέμβω, άπήντησε τότε ό κ . 

ύπουργός, διά νά σταματήσουν αί έκδηλώσεις τάς όποίας 

μου άναφέρετε καί αϊτινες βεβαίως δέν ό:πηχουν καθόλου 

τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. Πιθανόν ώρισμένα δη

μοσιεύματα νά εχουν τήν πηγήν των εiς τό ύπουργείον 

Τύπου, χωρίς δμως τουτο οuδόλως νά σημαίνη δτι γίνονται 

εiς έκτέλεσιν κυβερνητικών όδηγιών. 'Ενδεικτικώς σaς 

άναφέρω τό πρόσφατον είς βάρος του κ. Βενιζέλου δημο

σίευμα, τό όποίον εσχε μέν τήν πηγήν του είς τό ύπουρ

γείον Τύπου, άλλά διά τό όποίον δέν ήτο ύπεύθυνος ή Κυ

βέρνησις καί έτιμώρησε τόν ενοχον ύπάλληλον. 'Εξ άλ

λου μ ή λησμονείτε δτι είναι πρόσφατος εiς τήν χώραν μας 

ή ό:νάμνησις του συμμοριτοπολέμου καί τής βοηθείας ή 

όποία έδόθη εiς αuτόν άπό τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν καί 

άλλας πηγάς εξω τής χώρας. Πρέπει καί εiς αuτούς τούς 

λόγους έπίσης νά ό:ναζητηθουν τά αίτια ώρισμένων έκδη

λώσεων, τάς όποίας, έπαναλαμβάνω, θά έπέμβω διά νά 

σταματήσουν, καθ' δσον οuδόλως άποτελουν τήν πολιτι

κήν τής Κυβερνήσεως . 

»Τούτων δμως λεχθέντων, έπιθυμώ νά γνωρίζετε καί νά 

διαβιβάσετε είς τήν Κυβέρνησίν σας δτι άποτελεί πρόθε

σιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί ύποχρέωσίν της, νά 

προστατεύση τό καθεστώς τής χώρας καί τήν iσχύουσαν έν 

αuτ{i κοινωνικήν τάξιν. Παραλλήλως έπιθυμουμεν νά καλ

λιεργήσωμεν καί βελτιώσωμεν τάς σχέσεις μας μετά τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως . Πρέπει δμως νά άντιληφθήτε δτι τά 

δύο αuτά σημεία είναι θέματα χωριστά . ' Εάν θέλετε νά 

εχετε φιλικάς σχέσεις μαζί μας, πρέπει νά σεβασθήτε τό 

καθεστώς μας. 'Όπως καί έσείς λαμβάνετε αυστηρά μέτρα 

διά τήν προστασίαν του καθεστώτος σας, οϋτω καί ήμείς 

έννοουμεν νά λάβωμεν μέτρα τά όποία θά προστατεύσουν 

τό iδικόν μας . Χαίρω διότι μου ό:νεφέρατε τά παράπονά σας 

αuτά καί μοϋ έδώσατε οϋτω τήν εuκαιρίαν νά σaς παράσχω 

αuτάς τάς έξηγήσεις. 

)) 'Εάν, λοιπόν, έπιθυμήτε πράγματι φιλικάς σχέσεις 
μεθ' ήμών, δέν είναι δυνατόν νά άναμιγνύεσθε ύπέρ των 

δυνάμεων έκείνων αί δποίαι θέλουν νά άνατρέψουν τό έσω

τερικόν μας καθεστώς. 'Η θέλησίς μας είναι νά εχωμεν 

καλάς καί φιλικάς σχέσεις μαζί σας . ' Εάν καί έσείς τό 

έπιθυμήτε, πρέπει νά μaς σεβασθήτε. 'Ημείς ε\:μεθα ή νό

μιμος πλειοψηφία καί ή Κυβέρνησις τής χώρας αuτής, μέ 

τόν λαόν τής όποίας, ώς λέγετε, θέλετε νά είσθε φίλοι . 

'Επιθυμώ νά σaς κάνω τήν δήλωσιν αuτήν έκ μέρους τής 

Κυβερνήσεως. 'Εάν άναμιγνύεσθε εiς πράξεις στρεφομέ

νας έναντίον του καθεστώτος μας, δέν θά είναι δυνατόν νά 

εχωμεν σχέσεις. Σaς έπαναλαμβάνω , δέν έγκρίνω τάς !::κ

δηλώσεις, διά τάς δποίας μου παρεπονέθητε . Σείς δμως 

έγκρίνετε, κύριε πρέσβυ, καί τάς ό:ναμίξεις σας εiς τάς τε

λευταίας έκλογάς καί τά γραμματόσημα διά ενα έγκλημα

τίαν καί τούς λόγους του κ . Χρουστσώφ έπιδοκιμάζοντος 

τούς συμμορίτας . 

))Εiς τά ό:νωτέρω, δ κ . Σεργκεέφ έπανέλαβε δτι θά ένη

μερώση τήν Κυβέρνησίν του καί δτι είναι βεβαίως δικαίω

μα τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά προστατεύση τό έσω

τερικόν της καθεστώς, άλλ ' οuχί διά μέσων ώς τά δημο

σιεύματα καί αί δίκαι, τά όποία Ι::νσπείρου\1 τήν δυσπιστία ν 

κατά τής Σοβιετικής • Ενώσεως καί τήν συκοφαντουν, δη
λητηριάζουν τάς φιλικάς μετ' αuτής σχέσεις. 

)) 'Ακολούθως ή συζήτησις έστράφη εiς τό ζήτημα τής 
διεθνους 'Εκθέσεως του 1967 καί δ κ. 'Αβέρωφ είπεν δτι : 

παρά τήν δοθείσαν πρός τόν Καναδaν ό:πό καιρου ηδη ύπό

σχεσιν, έν τούτοις διά νά ίκανοποιηθή ή παράκλησις τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως, έγένοντο έπανειλημμέναι συνεννοή

σεις μετά τοϋ Καναδου πρεσβευτοϋ, βάσει τών έπιχειρημά

των τά όποία δ κ . Σεργκέεφ παρουσίασε ε iς τόν κ. ύπουρ

γόν εiς προηγουμένην συνάντησίν των, καί διετυπώθη !::πι

φύλαξις έπί τής ηδη δοθείσης ύποσχέσεως πρός τούς Κα

ναδούς, έλπίζει δέ δ κ. ' Αβέρωφ, έντός τής έρχομένης 

έβδομάδος νά δώση είς τόν κ. Σεργκέεφ μίαν περισσότερον 

ίκανοποιητικήν ό:πάντησιν, διά τήν δποίαν η δη έργάζεται. 

))Τέλος , δ κ . ύπουργός παρεπονέθη διά τήν στάσι ν τοϋ 

Σοβιετικου Πρακτορείου Ειδήσεων Τάςς έπί του τελευ

ταίου έλληνοαλβανικου επεισοδίου . 

))'Επί τοϋ θέματος αuτοϋ, είπεν δ κ . ' Αβέρωφ, ή έλλη

νική Κυβέρνησις εύρίσκετο άπολύτως έν δικαίφ . Μaς έγέ

νετο έπίθεσις καί είς 'Έλλην στρατιώτης εχασε τήν ζωήν 

του. Έν τούτοις, διά ν' άποφύγωμεν τήν όξύτητα καί τάς 

άντεγκλήσεις, δέν έδώσαμεν είς τήν δημοσιότητα τήν έπι

στολήν διαμαρτυρίας, fjν άπηυθύναμεν είς τόν γενικόν 

γραμματέα των ' Ηνωμένων 'Εθνών. Εϊδομεν λοιπόν μέ 

πολύ δυσάρεστον εκπληξιν τό Σοβιετικόν Πρακτορείον, 

μόνον αuτό καί κατ' έξαίρεσιν δλων των άλλων ξένων 
Πρακτορείων, νά άναμιγνύεται είς τό ζήτημα καί νά σπεύ

δη νά μεταδώση τήν άλβανικήν θέσιν, πράγμα πού fινά

γκασε κdί έμaς τήν έπομένην νά δώσωμεν είς τήν δημοσιό

τητα τήν ίδικήν μας έπιστολήν πρός τόν γενικόν γραμμα

τέα τοϋ ΟΗΕ. Ποίος έξυπηρέτησε τάς καλάς σχέσεις διά 

τής στάσεώς του ; 

)) Έπ ' αuτου δ κ. Σεργκέεφ άπήντησε δτι δέν !::γνώριζε 

πώς είχε τό ζήτημα καί δτι ή άνάμιξις του Πρακτορείου 

πιθανώς νά είχε καθαρώς είδησεογραφικόν χαρακτήρα, νά 

ώφείλετο δηλαδή είς τηλεγράφημα του άνταποκριτου του 

είς Τίρανα, ζηλοτύπως έπιθυμοϋντος νά ένημερώση τό 

Πρακτορείον του έπί τής είδήσεως . 

))Εiς τόν σημείον τοϋτο δ κ. πρέσβης άνέφερε παρεμπι

πτόντως δτι οί 'Έλληνες στρατιώται είχον είσέλθει έντός 

άλβανικοϋ έδάφους είς άρκετόν βάθος . Είς τουτο δέ δ κ. 

ύπουργός ό:πήντησεν: "Δέν θά σaς άναφέρω τό πόρισμα 

λεπτομερους έρεύνης μας . Σάς λέγω μόνον τουτο. "Αν εί

χον εiσέλθει 100 ενοπλοι στρατιώται, λαμβάνοντες τάς 
δεούσας προφυλάξεις, τό πράγμα θά ήτο άληθοφανές καί 

θά έπεδιώκετο μία άπαράδεκτος μικροεπίδειξις δυνάμεως. 
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'Αλλά νά εiσέλθουν τρείς στρατι&ται, γνωρίζοντες δτι θά 

συλληφθοuν αiχμάλωτοι η θά φονευθοuν, αύτό ούδείς είναι 

δυνατόν νά τό πιστεύση ώς άληθές"» 1 82 . 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Αρχίζουν, στή Βουλή, οί εργασίες τής συνόδου 

του Συμβουλίου τής Διακοινοβουλευτικής 'Ενώ

σεως, μέ συμμετοχή 41 άπό τά 58 Κράτη-μέλη της καί 
μέ σκοπό τήν προπαρασκευή τής γενικής συνελεύ

σεως του Παγκοσμίου Διακοινοβουλευτικου Όργα

νισμου, τό Σεπτέμβριο, στό Τόκυο. 

'Η ΕΔΑ επιδίδει στόν πρόεδρο τής Διακοινο

βουλευτικής 'Ενώσεως καί στίς ξένες άντιπροσω

πείες τρία ύπομνήματα, μέ τά όποία καταφέρεται ενα

ντίον τής Κυβερνήσεως διότι, δπως iσχυρίζεται, πα

ραβιάζονται τά άνθρώπινα δικαιώματα, δημιουργοϋ

νται προβλήματα στή λειτουργία τ&ν κοινοβουλευ

τικών θεσμών (συχνές άλλαγές εκλογικών συστημά

των, ύποβάθμιση κοινοβουλίου) καί εμποδίζεται ή 

άνάπτυξη τ&ν πολιτιστικών σχέσεων μέ aλλες χώ

ρες. 

Σέ άπάντηση τ&ν διαβημάτων τής ΕΔΑ, ή Κυ

βέρνηση εξέδωσε τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Η ΕΔΑ, έπωφελουμένη του συνελθόντος ένταυθα συ

νεδρίου τής Διακοινοβουλευτικής 'Ενώσεως, ύπέβαλε 

πρός τά μέλη αύτής τρία ύπομνήματα άφορ&ντα εiς τήν 

έσωτερικήν κατάστασιν τής χώρας καί έζήτησε τήν συ

μπαράστασιν των ξένων φιλοξενουμένων μας διά τήν, συμ

φώνως πρός τήν ίiποψίν της, ρύθμισιν αύτ&ν. 'Η τοιαύτη 

ένέργεια, άνεξαρτήτως του δτι ερχεται εiς άντίθεσιν πρός 

τά καθιερωμένα άπό τήν Διακοινοβουλευτικήν 'Ένωσιν 

καί άπό τήν τηρηθείσαν καί εiς τό πρόσφατον άκόμη πα

ρελθόν ύπ' αύτής τακτικήν, άποτελεί ένέργειαν άντεθνι

κήν, έφ' δσον δι' αύτή ς έπιδιώκεται ή ρύθμισις έσωτερι

κών ζητημάτων τής χώρας διά τής έπεμβάσεως ξένων καί 

κατά πάντα άναρμοδίων παραγόντων, συνεχιζομένης οϋτω 

τής παγίας αύτfiς τακτικής δυσφημήσεως τής χώρας μας 

εiς τό έξωτερικόν . 

»Διά τής ένεργείας αύτής, έξ ίiλλου, ή ΕΔΑ έπιβεβαιώ

νει τήν ίiποψιν, τήν όποίαν διετύπωσε κατά τήν τελευταίαν 

έν τij Βουλij συζήτησιν ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως το

νίσας δτι ή πολιτική τής ΕΔΑ δυσχεραίνει τήν άνάπτυξιν 

όμαλ&ν σχέσεων μέ ίiλλους λαούς, καί δή τούς άνατολι

κούς, έκμεταλλευομένη πάσαν έν προκειμένφ παρεχομέ

νην εύκαιρίαν εiς βάρος τής ' Ελλάδος καί ύπέρ των σκο

πών τούς όποίους αύτή έπιδιώκει. 

»'Ο έλληνικός λαός, λαμβάνων γνώσιν τής τελευταίας 

αύτής ένεργείας τής ΕΔΑ θά άντιληφθή πάλιν ποίαν άνω

μαλίαν δημιουργεί ή πολιτική ταύτης εiς τάς διεθνείς σχέ

σεις καί γενικώτερον εiς τήν δημοσίαν ζωήν τής χώρας». 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλής καθορίζει τή στάση τής 'Ελ

λάδος στά θέματα άφοπλισμου, μέ τήν άκόλουθη 

επιστολή του πρός τούς συμπροέδρους τής Διασκέ-

ψεως γιά τόν άφοπλισμό, Λόρδο Μπόυντ-nΟρρ, 

Λόρδο Ντάλτον καί Φ. Νόελ-Μπαίηκερ: 

«'Επιθυμώ νά σiiς εύχαριστήσω γιά τό εύγενικό 

σας μήνυμα τής 6ης τρέχοντος γιά τίς συνομιλίες καί 

τήν κατάληξη τής Jης Διασκέψεως Στρογγυλής 

Τραπέζης μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως. 

»'Η έλληνική Κυβέρνηση ύπήρξε πάντοτε στα

θερός ύποστηρικτής τού παγκόσμιου άφοπλισμοv 

καί ή άντιπροσωπεία της στά 'Ηνωμένα 'Έθνη -τά 

δποία άποτελοvν τόν μόνον 'Οργανισμόν πού άσχο

λείται μέ τό θέμα αύτό μέ τή συμμετοχή τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως- δέν παρέλειψε ποτέ νά προβάλει 

δραστήρια τήν άποψη δτι δ γενικός, Ισορροπημένος 

καί πλήρως έλεγχόμενος άφοπλισμός άποτελεί ζωτι

κή άνάγκη γιά τήν παγκόσμια εiρήνη καί εύημερία, 

πού συμβαδίζουν μέ τό αίσθημα άσφαλείας, τό δποίο 

δυστυχώς άπουσιάζει μέχρι τώρα άπό τίς διεθνείς 

σχέσεις. 

»Μπορείτε, συνεπώς, νά εlσθε βέβαιος δτι ή Κυ

βέρνησή μου θά συνεχίσει νά άγωνίζεται γιά τήν έπι

τυχία δλων τών προσπαθειών πού δδηγοvν σέ γνήσιο 

άφοπλισμό» 183 • 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο άναπληρωτής ύπουργός 'Εργασίας τ&ν ΗΠΑ, 

Τζώρτζ Τζόουνς, καί ό διευθυντής του ταμείου Δα

νείων' Αναπτύξεως τ&ν ΗΠΑ, Βάνς Μπράντ, επισκέ

πτονται τήν 'Αθήνα καί εχουν σειρά επαφών μέ τούς 

ύπουργούς 'Εξωτερικών, Συντονισμοί> καί Βιομηχα

νίας, μέ σκοπό τήν προετοιμασία του έδάφους γιά τίς 

προσεχείς συνομιλίες μεταξύ τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως καί του ύπουργου 'Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κ. 

Χέρτερ, καθώς καί γιά τή συζήτηση του αiτήματος 

τής ·Ελλάδος γιά δανειοδότηση τής κατασκευής τοϋ 

αυτοκινητοδρόμου 'Αθηνών-συνόρων, τής όριστι

κής εγκρίσεως δανείου 31.000.000 δολλαρίων γιά τό 
ύδροηλεκτρικό εργο του 'Αχελώου καί τής προε

γκρίσεως του δανείου γιά τά ύδροηλεκτρικά εργα του 

Νέστου καί του Πηνειου. 

Προτου άναχωρήσουν άπό τήν 'Ελλάδα, στίς 24 
'Απριλίου, οί 'Αμερικανοί επίσημοι συνόδευσαν 

τόν πρωθυπουργό στήν Πτολεμα'fδα καί παρέστη

σαν στήν τελετή θεμελιώσεως τοϋ έργοστασίου 

άζώτου. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Μέ ταυτόσημες άνακοινώσεις τ&ν ύπουργείων 

'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας άναγ

γέλλεται ή επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργου Α. 

Μ&vτερές στήν έλληνική πρωτεύουσα, μεταξύ 26-30 
Μαίου, «εν τ& πλαισίφ τής έλληνοτουρκικής φιλίας 

καί συνεργασίας». 
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22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Γεωρ

γίας καί 'Εμπορίου, καθώς καί ύπηρεσιακών παραγό

ντων, στήν όποία έξετάζονται τά μέτρα γιά τήν άνά

πτυξη τών κλασικών καπνικών περιοχών καί γιά τήν 

προστασία τών παραγωγών σουλτανίνας. 

Σέ σχετική άνακοίνωση, άναφέρθηκαν οί ένέρ

γειες τής Κυβερνήσεως γιά τήν άντιμετώπιση τής 

κρίσεως τών κλασικών καπνών. 'Υπογραμμίστηκε ή 

άξία τοϋ πενταετοϋς προγράμματος άναπτύξεως τών 

καπνικών αύτών περιοχών, τό όποίο προέβλεπε δαπά

νες 335 έκατ. δρχ. (Ι 51.700.000 γιά επιδοτήσεις καί 
183.300.000 διά δανειοδοτήσεις μέ εύνοϊκούς δ ρους), 
καί άποσκοποϋσε, μεταξύ άλλων, στή συμπλήρωση 

τοϋ εi.σοδήματος τών άγροτών, άπό άλλες παραγωγι

κές ένασχολήσεις, δπως δενδροκαλλιέργεια, μελισ

σοκομία, παραγωγική κτηνοτροφία. 'Αναφέρθηκαν, 

έπίσης, τά μέτρα πού ε{χαν ληφθεί γιά τήν άντιμετώ

πιση τής κρίσεως τών έξαγωγών σουλτανίνας καί 

σημειώθηκε δτι παρέμεναν στό Κράτος άδιάθετοι 

4.000 τόνοι, ένώ στούς παραγωγούς άλλοι 4.000, τούς 
όποίους θά άγόραζε τό Δημόσιο, μέ σημαντική επιβά

ρυνση τοϋ προϋπολογισμοί>, πρός 5,8 δρχ. τό κιλό. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται σέ άκρόαση τόν πρόε

δρο τής ΕΕ τής ΑΔΕΔΥ, Χρ. 'Αποστολaκο, ό όποίος 

τοϋ άναπτύσσει τά εκκρεμή θέματα τών δημοσίων 

ύπαλλήλων καί τών συνταξιούχων καί ζητεί τήν πα

ρέμβασή του γιά νά σταματήσει ή παρελκυστική τα

κτική τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου στό θέμα τής βελτι

ώσεως τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. 

23-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής πραγματο

ποιεί τετραήμερη επίσκεψη στή Μακεδονία, συνο

δευόμενος άπό τόν ύπουργό Βιομηχανίας, Ν. Μάρτη. 

Στήν Κοζάνη, δ δήμαρχος τής πόλεως έξέφρασε 

τήν εύγνωμοσύνη τοϋ λαοϋ τής Δυτικής Μακεδονίας, 

γιά τήν έκτέλεση σειρiiς μεγάλων εργων, μέ τά όποία 

άξιοποιοϋνταν οί πλουτοπαραγωγικές πηγές τής πε
ριοχής καί i.δίως τής Πτολεμα'tδας. 

'Ο πρωθυπουργός θεμελίωσε τό μεγάλο έργοστά

σιο άζωτούχων λιπασμάτων τής Πτολεμα'tδας, τό 

όποίο έρχόταν νά προστεθεί στά άλλα μεγάλα εργα 

ύποδομής στήν περιοχή. 'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, 

στήν όμιλία του κατά τήν τελετή τής θεμελιώσεως, 

έπεσήμανε δτι ή παραγωγή τής νέας μονάδας προ

βλεπόταν νά άνέλθει σέ 74.000 τόνους καί τό κόστος 
τής άνεγέρσεως σέ 41.000.000 δολλάρια, άπό τά 
όποία τά 12.000.000 θά παρέχονταν ώς δάνειο άπό τό 

ταμείο Δανείων' Αναπτύξεως τών ΗΠΑ. Κατά τόν Ν. 

Μάρτη, ή έξοικονόμηση συναλλάγματος, σέ έτήσια 

βάση, ύπολογιζόταν νά φτάσει τά 15.000.000 δολλά
ρια. 

Κατόπιν, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τήν 

'Ανατολική Μακεδονία. Στήν Καβάλα, άπηύθυνε 

τόν άκόλουθο χαιρετισμό στούς πολίτες πού εΙχαν 

συγκεντρωθεί γιά νά τόν ύποδεχτοϋν: 

«Αiσθάνομαι Ιδιαιτέραν χαράν, διότι εύρίσκομαι 

μαζί σας. 'Η χαρά μου αύτή καθίσταται μεγαλυτέρα, 

διότι ή παρουσία μου εΙς τήν πόλιν σας συμπίπτει μέ 

τήν θεμελίωσιν τού μεγάλου φράγματος τού Νέστου. 

Τήν σημασίαν, τήν δποίαν έχει τό έργον αύτό διά 

τήν οlκονομίαν τής περιοχής σας, τήν γνωρίζετε κα

λώς, άφοv ή κατασκευή του ύπήρξε τό μόνιμον καί 

κύριον αϊτημα τού λαού tής Καβάλας. Τό έργον τό 

δποίον θά θεμελιωθή αϋριον, ε{ναι εν άπό τά πολύ 

μεγάλα έργα, πού περιλαμβάνει τό πενταετές πρό

γραμμα οΙκονομικής άναπτύξεως, τό όποίον πρό 

όλίγων ήμερών άνεκοίνωσα πρός τόν έλληνικόν λα

όν. 'Επιθυμώ δέ νά τονίσω καί ένταvθα ότι, διά τής 

πραγματοποιήσεως τού προγράμματος αύτοv, θά άλ

λάξη ή μορφή τής χώρας μας καί ή μοίρα τού λαού 

μας. 

)) 'Οφείλω, δμως, νά τονίσω καί πάλιν ότι ή έπι
τυχία τijς προσπαθείας αύτής, ή όποία ε{ναι μοναδι

κή εΙς τήν ίστορίαν τής συγχρόνου 'Ελλάδος, θά 

έξαρτηθή μεγάλως άπό τήν κατανόησιν καί τήν συ

μπαράστασιν τήν lδικήν σας. Ή Κυβέρνησις, διά 

τού προγράμματος αύτοv, σiiς άνοίγει τόν δρόμον, 

σiiς παρέχει τά μέσα καί προσδιορίζει τάς έπιδιώξεις 

τού έθνους, αί όποίαι δέν ύπήρξαν ποτέ μέχρι σήμε

ρον συγκεκριμέναι. Εlναι φανερόν -aν κρίνω άπό 

τάς έκδηλώσεις σας- δτι έκτιμiiτε τήν προσπάθειάν 

μου καί ότι δύναμαι νά ύπολογίζω έπί τής συμπαρα

στάσεώς σας. Καί αύτό μiiς συγκινεί Ιδιαιτέρως. Εl

ναι σκληρά ή ζωή έκείνου, ό όποίος έπωμίζεται τήν 

εύθύνην διά τήν προκοπήν ένός έθνους. Διότι δέν 

άναμένει άπό τήν ζωήν, παρά μόνον τήν lκανοποίη

σιν πού δίδει ή άναγνώρισις τού έργου του. Σiiς εύ

χαριστώ, διότι μέ τήν ύποδοχήν πού μοv έπεφυλάξα

τε, μοv έδώσατε σήμερον τήν lκανοποίησιν αύτήν)λ 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στήν Καβάλα, ό 

Κ. Καραμανλής εξέτασε, σέ συνεργασία καί μέ τούς 

ύπουργούς Β . 'Ελλάδος καί Συγκοινωνιών-Δημοσί

ων WΕργων, πολλά προβλήματα τοπικοϋ ένδιαφέρο

ντος. 

Στίς 24 'Απριλίου, δ πρωθυπουργός θεμελίωσε τό 
φράγμα τοϋ Νέστου. Σύμφωνα μέ τή σχετική όμιλία 

τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων WΕργων, Σ. Γκίκα, τό εργο 

προβλεπόταν νά περατωθεί πρίν τό καλοκαίρι τοϋ 

1962, νά εχει μήκος 250 μέτρων, ϋψος έκχειλίσεως 4 
μέτρα καί νά εΙναι εφοδιασμένο μέ ύδραντλίες, ίκα-
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νές νά aρδεύσουν 450.000 στρέμματα· γιά τήν όλο
κλήρωσή του θά άπαιτούνταν συνολικά 150.000 ήμε
ρομίσθια. 

Στή συνέχεια, ό κ . Καραμανλής καί ή συνοδεία 

του επισκέφθηκαν τή Δράμα. Σέ προσφώνησή του, ό 

δήμαρχος τής πόλεως διερμήνευσε στόν πρωθυπουρ

γό «τά αiσθήματα ευγνωμοσύνης καί aφοσιώσεως 

τοϋ λαοϋ τής πόλεως διά τήν στοργικήν μέριμναν, 

πολλαπλώς εκδηλουμένην, διά τήν πόλιν καί όλό

κληρον τήν περιοχήν». Στήν aπάντησή του, ό Κ. 

Καραμανλής, aφοϋ εξέφρασε τή χαρά του γιά τήν 

ευκαιρία πού είχε νά επισκεφθεί τή Δράμα, μέ τήν 

όποία συνδεόταν aπό τούς παιδικούς του χρόνους, 

άναφέρθηκε στά μέτρα τής Κυβερνήσεως γιά τήν 

προστασία τών άγροτών, iδιαίτερα στόν τομέα τών 

καπνών: 

«Τά άνατολικά καπνά καί είδικώτερον τά κλασι

κά aντιμετωπίζουν συνεχή κρίσιν, dφ, ένός μέν διότι 

ή παγκόσμιος dγορά συνήθισεν είς κατώτερα καί, 

συνεπώς, εύθηνότερα καπνά, dφ' έτέρου δέ διότι 

δλαι αί χώραι αναπτύσσουν ίδικήν των παραγωγήν 

καπνών διά νά καταστουν αύτάρκεις. 

»'Η Κυβέρνησις, εκτιμώσα τάς δυσχερείας πού 

aντιμετωπίζει τό εθνικόν αύτό προϊόν, καθιέρωσεν 

aπό διετίας τήν πολιτική ν τής παρεμβάσεως, μέ aπο

τέλεσμα, dφ' ένός μέν νά μ ή παραμένουν είς χείρας 

τών παραγωγών αδιάθετα καπνά, dφ, έτέρου δέ νά 

στηρίξη τάς τιμάς είς λογικd επίπεδα. Συνεκέντρωσε 
30.000 περίπου τόνους καπνών καί επεβάρυνε τόν 
προϋπολογισμόν μέ ζημίαν άνω τών 300 έκατ. δρχ., 
διά νά προστατεύση τούς παραγωγούς. Είδικώτερον 

κατά τό τρέχον ετος, τό όποίο ν προεβλέπετο εξαιρε

τικώς κρίσιμον διά τά έλληνικά καπνά, διά λόγους 

τούς όποίους γνωρίζετε, ή Κυβέρνησις lλαβε μέτρα, 

μέ aποτέλεσμα νά dπορροφηθουν τά χωρικά καπνά 

είς τά πλείστα διαμερίσματα, μολονότι δέν lληξεν εί

σέτι ή καπνική περίοδος. 

ι>Οϋτως, είς τήν dνατολικήν Μακεδονίαν καί Θρά

κη ν, επί παραγωγής 29.800 τόνων dπερροφήθησαν 
ήδη ύπέρ τούς 27.000 τόνους μέ ίκανοποιητικάς τι
μάς. Πέραν αύτου, ή Κυβέρνησις λαμβάνει καί μόνι

μα μέτρα εξυγιάνσεως τής καπνικής μας οίκονομίας. 

Κατήρτισεν, δπως γνωρίζετε, είδικόν πρόγραμμα 

αναπτύξεως τής οίκονομίας τών κλασικών διαμερι

σμάτων, τά όποία ίδιαιτέρως δοκιμάζονται καί ενέ

τεινε τήν προσπάθειάν της διά τήν διάνοιξιν νέων 

dγορών. 

))Θά επιμείνω επί του σημείου αύτου, διότι τό θέ

μα τουτο επέλεξαν οί δημαγωγοί τής aριστεράς, διά 

νά παραπλανήσουν τόν 'Έλληνα dγρότην. 

)) 'Όπως ετόνισα καί κατά τήν πρόσφατον συζή
τησιν είς τήν Βουλήν, αί εξαγωγαί μας πρός τάς dνα

τολικάς χώρας, επί τής Κυβερνήσεώς μου, επεντα-

πλασιάσθησαν καί συνεπείq. τούτου ή Έλλάς lρχε

ται πρώτη μεταξύ δλων τών ελευθέρων χωρών aπό 

aπόψεως ποσοστου έμπορικών συναλλαγών μέ τάς 

dνατολικάς χώρας. Συμβαίνει, δηλαδή, τό dντίθετον 

έκείνου τό όποίο ν ίσχυρίζονται οί δημαγωγοί. 'Η 

Κυβέρνησις, δχι μόνον δέν ήδιαφόρησε διά τήν έξα

γωγήν τών καπνών μας είς τάς χώρας αύτάς, dλλά 

lλαβε καί είδικά μέτρα διά τής ύπ' dριθ. 163 Πράξεως 
του 'Υπουργικου Συμβουλίου διά νά τάς εύνοήση. 

Καί τουτο είς βάρος τής aρχής τής έλευθερίας τών 

είσαγωγών, ή όποία διέπει τήν έλληνικήν οίκονο

μίαν. 

))Είς τήν χώραν μας, τά τελευταία ετη, έσημειώθη 

σημαντική πρόοδος, τήν είκόνα καί τήν εκτασιν τής 

όποίας δίδουν dδιάψευστοι aριθμοί. 'Απομένουν, 

βεβαίως, νά γίνουν dκόμη πολλά, διά νά φθάσωμεν 

εlς τό επίπεδον τής διαβιώσεως, πού ολοι έπιθυμου

μεν. Καί ό τελευταίος πολίτης γνωρίζει δτι ή πλήρης 

ανάπτυξις μιiiς καθυστερημένης οίκονομίας δέν συ

ντελείται aπό τής μιiiς ήμέρας είς τήν άλλη ν. 'Απαι

τείται πρός τουτο μία καθολική, συνεχής καί εντονος 

προσπάθεια όλοκλήρου του lθνους. Καί είς τήν προ
σπάθειαν αύτήν σiiς καλώ νά μέ ακολουθήσετε, μέ 

τήν βεβαιότητα δτι ό τόπος μας θά [δη καλυτέρας 

ήμέραρλ 

Μετά τή Δράμα, ό Κ. Καραμανλής παρέμεινε γιά 

δύο ήμέρες στή Θεσσαλονίκη. 'Αρχικά, επιθεώρησε 

τά εκτελούμενα εργα καί ενέκρινε τήν εκτέλεση νέων 

εργων aναψυχής στό χώρο τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως. 

Τή δεύτερη ήμέρα τής παραμονής του, aσχολήθηκε 

μέ άλλα τοπικά ζητήματα τής μακεδονικής πρω

τεύουσας. Ειδικότερα, επισκέφθηκε τίς νέες εργατι

κές κατοικίες καί εδωσε εντολή νά aνεγερθοϋν άλλες 

1.200, εξέτασε τήν κατασκευή νέων λιμενικών εγκα
ταστάσεων, ενέκρινε πίστωση 22.000.000 δρχ. γιά 
τήν κατασκευή τής iχθυόσκαλας καί 1.200.000 γιά τή 
Συμφωνική 'Ορχήστρα τής πόλεως. τέλος, παρου

σία του, ύπογράφηκε στό Διοικητήριο ή ίδρυτική 

πράξη τής «'Ελληνικής Βιομηχανίας Σακχάρεως 

ΑΕ», μέ συμμετοχή τοϋ Δημοσίου κατά 10% καί τής 
Α ΤΕ κατά 90%, άπό τό όποίο θά μεταβιβαζόταν τό 
45% στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς τών τευτλο
παραγωγών Θεσσαλονίκης, Λαρίσης καί Σερρών, 

όπου θά βρίσκονταν τά εργοστάσια. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε 

τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου παρακάθησε 

σέ συνεστίαση πού διοργάνωσαν οί φοιτητές πρός 

τιμή του. Σέ aπάντηση τών προσφωνήσεων τοϋ πρυ

τάνεως καί τοϋ προέδρου τών φοιτητών, ό πρωθυ

πουργός είπε τά έξής: 

«Δέν εlχα τήν πρόθεσιν νά κάμω dπολογισμόν 

του εργου μου, διότι μέ aπήλλαξαν του κόπου ό κ. 

πρύτανις καί ό πρόεδρος τών φοιτητών. Τούς εύχα-
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ριστώ διά τούςφιλόφρονας λόγους των. ΗΕχω δμως 

τόν φόβον δτι υπήρξαν υπερβολιιωί. Εlχα τήν εύ

καιρίαν καί aλλοτε νά τονίσω πόσον σκληρή ε! ναι ή 

ζωή έκείνων πού άφοσιώνονται είς τήν υπηρεσίαν 

τοD λαοD. Εlναι υποχρεωμένοι δχι άπλώς νά μο

χθούν, δχι άπλώς νά στερούνται τών άνέσεων, άλλά 

άκόμη καί νά στερούνται τής προσωπικής έλευθε

ρίας. ΗΕναντι δλων αύτών τών θυσιών ένα μόνον ζη

τοvν. Τήν άναγνώρισιν τών υπηρεσιών των αύτών. 

Εlμαι εύτυχής διότι άπόψε μοD παρέχεται ή μεγάλη 

αύτή ίκανοποίησις. Σάς διαβεβαιώ δτι μέ ίδιαιτέραν 

υπερηφάνειαν σκέπτομαι τήν συμβολήν μου είς τήν 

πρόοδον τοD Πανεπιστημίου σας. Εlμαι εύτυχής διά 

τήν συμβολή ν μου αύτή ν καί έκφράζω τήν ίκανοποί

ησίν μου, διότι διαπιστώνω δτι τό Πανεπιστήμιόν 

σας προοδεύει κατά τρόπον παραδειγματικόν. 

»'Ο ζήλος τών διδασκόντων καί διδασκομένων 

έθεσε τάς βάσεις διά τήν λαμπράν αύτήν έξέλιξιν. 

Δέν πρόκειται νά άρκεσθώ είς τό δ, τι έκαμα διά τό 

ί'δρυμά σας καί έν τψ μέτρφ τών δυνατοτήτων τοD 

Κράτους χωρίς αί δυνατότητες αύταί νά έκφράζουν 

καί τάς προσωπικάς μου διαθέσεις. Θά καταβάλω πά

σαν προσπάθειαν, d5στε τό Ιδρυμά σας νά καταστή 

Ιδρυμα διά τό όποίον θά δυνάμεθα δλοι νά καυχώμε

θα. 

))Εlναι πολλαί αί σκέψεις μου καί έντονα τά αί

σθήματα, μέ τά όποία κατέχομαι, d5στε νά δυσκολεύ

ωμαι είς τήν κατάταξίν των. 'Αρκούμαι μόνον νά σaς 

διαβεβαιώσω τήν μεγάλην χαράν πού αίσθάνομαι διό

τι ευρίσκομαι μεταξύ σας, μέ αύτούς πού έvσαρκώ
νουν τό μέλλον τοD έθνους, διά τό όποίον μέ πάθος 

άγωνίζομαι. Τό μέλλον αύτό, περί τοD όποίου δλοι 

πολλάκις όμιλοvμεν, δέν πρέπει νά θεωρήται άπλώς 

όραματισμός, άλλά πρέπει νά γίνη συνειδητή έπιδί

ωξις δλων. 

)) 'Η γενεά σας, καί λυπούμαι διότι δέν άνήκω είς 
αύτή ν, άνεπτύχθη μέσα είς μίαν παρατεταμένη ν δοκι

μασίαν, ή όποία σaς καθιστά ίκανούς νά διαχωρίζετε 

τά δρια μεταξύ τοD πολιτικού μύθου καί τής ίστορι

κής πραγματικότητος. Εlναι άνάγκη κάθε νέα γενεά 

νά εlναι καλυτέρα τής άπερχομένης. Εlμαι βέβαιος 

δ τι ή ίδική σας γενεά θά έπιβεβαιώση τοvτο. 'Επα

ναλαμβάνω δτι λόγω τών δοκιμασιών πού έχει υπο

στή ή γενεά σας άποκτήσατε ρεαλισμόν καί θάρρος, 

πού σaς έπιτρέπουν vά άποδώσετε περισσότερα τών 

δσων ήμείς άπεδώσαμεν. 

)) ΗΗδη, είς τήν χώραν μας δημιουργουνται αί κα
λύτερα ι καί άσφαλείς προϋποθέσεις δι ' ένα καλύτε
ρον μέλλον. Μέχρι πρότινος τό έθνος καί τά aτομα 

δέν εlχο ι.;_ συγκεκριμένας έπιδιώξεις. Η Η δη δημιουρ

γουνται διά σας αί προϋποθέσεις διά συγκεκριμένας 

έπιδιώξεις. 

)) 'Η γενεά σας ένσαρκώνει τό μέλλον τής 'Ελλά
δος καί σείς εlστε ή ήγεσία του μέλλοντος. Εlναι 

άνάγκη νά έχετε βαθείαν συνείδησιν τής άποστολής 

σας, διά νά είσέλθετε εiς τόν στίβον τής ζωής. 

)) 'Από τό 'Ίδρυμα αύτό θά έξέλθετε μέ γνώσεις. 
Άλλά, διά νά έκπληρώσετε τόν ήγετικόν σας ρόλον, 

πρέπει κυρίως νά έξέλθετε μέ ήθικάς άρχάς. Τότε θά 

εiσέλθετε είς τήν ζωήν μέ σαφή καί πλήρη συνείδη

σιν τής άποστολής σας. Δένε{ ναι άρκετόν δτι μέ τάς 

γνώσεις πού θά άποκτήσετε θά ζήσετε καλύτερα ώς 

aτομα. Πρέπει νά πρωτεύσητε καί νά αίσθάνεσθε ώς 

καθήκον νά υπηρετήσετε τό κοινωνικόν σύνολον. 

Διότι δέν υπάρχει μεγαλυτέρα ίκανοποίησις άπό τό 

νά έχετε τό αϊσθημα δτι εlσθε χρήσιμοι εiς τό κοινω

νικόν σύνολον. Οί aνθρωποι, οί όποίοι άποφασίζουν 

νά παίξουν ήγετικόν ρόλον, θά πρέπει νά εlναι πά

ντοτε πρόθυμοι εiς προσφοράν. ΗΕχουν υποχρέωσιν 

νά υπηρετούν τό κοινωνικόν σύνολον καί νά μήν άρ

κουνται εiς τήν διαμόρφωσιν μόνον καλυτέρων συν

θηκών διά τό aτομόν των. 

))Δέν εlναι άρκετόν νά άποκτήσετε μόνον γνώ

σεις. Πρέπει νά πιστεύσητε είς αύτάς καί νά διαμορ

φώσετε χαρακτήρα. Νά έχετε τάς άπαραιτήτους δι' 

αύτό βασικάς άρετάς πού διακρίνουν τόν aνθρωπον. 

Πρώτα πρέπει νά εlσθε aνθρωποι καί μέ βάσιν τάς 

άρετάς του άνθρώπου νά άνέλθετε είς τά άνώτατα 

άξιώματα. 

))Πέραν αύτου, πρέπει νά έχετε συνείδησιν δτι εl

σθε κληρονόμοι μιaς ένδόξου καί βαρείας κληρονο

μίας. Είς τόν τόπον μας συχνά γίνεται λόγος περί τής 

κληρονομίας αύτής, άλλά φοβούμαι δτι δέν κατέστη 

δυνατόν νά άποδείξωμεν δτι εϊμεθα άντάξιοι τής 
κληρονομίας αύτής. Διότι ή ένδοξος καί βαρεία αύτή 

κληρονομία δημιουργεί συνθήκας συγκρίσεων πού 

εlναι καταθλιπτικαί καί διά σήμερον. Δι ' αύτό χρειά
ζεται πολλή μεγάλη προσπάθεια διά νά φανώμεν 

άντάξιοι. 

))Εlναι χρέος τών μορφωμένων νέων νά προστα

τεύσουν τόν λαόν άπό κάθε παραπλάνησιν καί νά 

διαφυλάξουν τάς ήθικάς καί έθνικάς άρχάς καί τάς 

παραδόσεις μας. 'Εάν ύπάρχη δυνατότης τό έθνος 

αύτό κάτι νά δημιουργήση, μόνον είς αύτάς τάς πα

ραδόσεις πρέπει νά στηρίζεται. 

)) 'Η χώρα μας εlναι μικρά καί πτωχή καί δέν δύ
ναται νά συναγωνισθή τούς μεγάλους λαούς είς έπι

τεύγματα. 'Ημπορεί δμως νά τούς παρακολουθήση 

μόνον μέ ήθικά καί πνευματικά έπιτεύματα. Χωρίς 

τήν ήθικήν βελτίωσιν του έθνους, θ' άπολέσωμεν 

τήν εύκαιρίαν. 'Εάν δέ, έπικρατήσουν αί υλιστικαί 

άντιλήψεις, ή Έλλάς θά εlναι ούραγός. Τό λέγω μέ 

πλήρη συνείδησιν εύθύνης ώς κυβερνήτης καί ώς 

'Έλλην. Δέν όμιλώ μέ προκατάληψιν. 'Ομιλώ μέ 

πείραν ένός άνθρώπου πού γνωρίζει τήν έλληνικήν 

πραγματικότητα. 

))Εlπα προηγουμένως δτι εlμαι βέβαιος δτι ή γε

νεά ή ίδική σας θά εlναι καλυτέρα άπό τήν ίδικήν 
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μας. 'Οφείλει νά άναλάβη τήν άποστολήν της μέ 

πίστιν καί νά άyωνισθή διά τήν επιτυχίαν. "Αξιοι 

τής ζωής είναι εκείνοι πού εχουν τό όρθόν νόημα 

περί τής ζωής καί είναι άποφασισμένοι νά άyωνι

σθοvν. 

»Είς τόν άyώνα σας θά μέ εχετε βοηθόν καί συ

μπαραστάτην, διότι ή επιτυχία σας θά είναι ή εύτυ

χία καί ή προκοπή τού εθνουςι>. 

'Η «Καθημερινή» σχολίασε τή θεμελίωση τοϋ νέ

ου εργοστασίου στήν Πτολεμαίδα, ώς έξής: 

Ή Πτολεμαίς aποτελεί τόν σημαντικώτερον σταθμόν 

είς τήν οίκονομικήν aνάπτυξιν τής 'Ελλάδος. 'Η λιγνιτο

φόρος εκτασίς της, ανερχομένη είς ι 10 τετραγωνικά χιλιό
μετρα καί περιλαμβάνουσα εξηκριβωμένα κοιτάσματα λι

γνίτου 200.000.000 τόνων, εδωσε τήν βάσιν πρός δημιουρ
γίαν ένός μεγάλου βιομηχανικου συγκροτήματος, του 

όποίου ή σημασία διά τήν εξέλιξιν τής έλληνικής οικονο

μίας θά καθίσταται καθ' ήμέραν καί πλέον εμφανής. 

'Ήδη εύρίσκονται εν λειτουργί~ τό λιγνιτωρυχείον, τό 

εργοστάσιον κατασκευής λιγνιτοπλίνθων καί τό πρώτον 

εργοστάσιον παραγωγής fιλεκτρικου ρεύματος, δυναμικό

τητας 70 MW. Ύπό κατασκευήν δέ εργοστάσιον aζώτου, 
του όποίου ό θεμέλιος λίθος ετέθη χθές, καί τό δεύτερον 

εργοστάσιον παραγωγής fιλεκτρικου ρεύματος, δυναμικό

τητος 125 MW, τό όποίον θά τεθή εν λειτουργί~ τό 1963. 
Οί ψυχροί aριθμοί καί μόνον fιμπορουν νά παρουσιά

σουν τήν σπουδαιότητα του εργου. Εiς τό λιγνιτωρυχείον 

επιτυγχάνεται ή εξόρυξις 2.000.000 τόνων λιγνίτου ετη
σίως, μέ δυνατότητα αυξήσεως τής παραγωγής μέχρι 

5.000.000 τόνων. Τό άνώτατον δριον τουτο θά πραγματο
ποιηθή δταν τεθή έν λειτουργί~ καί τό δεύτερον fιλεκτρι

κόν εργοστάσιον καί τό εργοστάσιον άζώτου. Εiς τό εργο

στάσιον λιγνιτοπλίνθων είναι δυνατή ή παραγωγή 200.000 
τόνων μπρικετών, πρός χρήσιν τών έλληνικών σιδηροδρό

μων καί 160.000 τόνων ήμικώκ, τό όποίον θά διατεθή ώς 
καύσιμος ϋλη είς liλλας βιομηχανίας καί εις ίδιώτας. Τό 

εργοστάσιον άζώτου θά εχη δυναμικότητα ετησίως 74.000 
τόνων aζώτου, εκ του όποίου θά παράγωνται: α) 165.000 
τόνοι θειικής aμμωνίας, β) 135.000 τόνοι νιτρικής aμμω
νίας καί aσβεστούχου νιτρικής άμμωνίας, γ) 6.000 άνύδρου 
άμμωνίας. Διά τών ποσοτήτων αυτών θά καλύπτωνται αί εις 

άζωτουχα λιπάσματα aνάγκαι τής χώρας καί θά εξοικονο

μήται συνάλλαγμα 15.000.000 δολλαρίων ετησίως, τό 

όποίον σήμερον διατίθεται διά τήν aγοράν τών εν λόγφ λι

πασμάτων έκ του ~ξωτερικου. "Ας προστεθή δτι ή επιτό

πιος παραγωγή τ&ν λιπασμάτων τούτων θά εχη ώς συνέ
πειαν τήν μείωσιν τής τιμής των, δπερ θά εχη ώς συνέπειαν 

τήν ευρυτέραν χρήσιν των ύπό τών άγροτών. Χάρις δέ εις 

τήν ευρυτέραν χρήσιν λιπασμάτων είναι δυνατόν νά επι

τευχθή αuξησις τής γεωργικής παραγωγής καί του άγροτι

κου εισοδήματος. 

'Αλλά δέν είναι ή πλήρης εικών του εργου τής Πτολε

μαtδος διά τών δοθέντων άριθμών. Διά τήν κατασκευήν τών 

διαφόρων εργοστασίων άπησχολήθησαν χιλιάδες εργατών 

καί χιλιάδες θά άπασχοληθουν διά τήν κατασκευήν του 

δευτέρου fιλεκτρικου εργοστασίου καί του εργοστασίου 

παραγωγής άζώτου. Μόνον διά τό τελευταίον θά aπασχο-

ληθουν 3.000 εργατοτεχνίται κατά τήν διάρκειαν τής κα
τασκευής του. 'Επί πλέον θά ύπάρχη εργασία διά χιλιάδας 

εργατοτεχνιτών μετά τήν συμπλήρωσιν τών εργοστασια

κών εγκαταστάσεων. Δέν θά ήτο ύπερβολή έάν λεχθή δτι ή 

Πτολεμαίς θά μεταβληθή εις μίαν σημαντικήν βιομηχανι

κήν πόλιν, τής όποίας οί κάτοικοι θά ύπερβουν τάς 10.000. 
Βάσις διά τήν βιομηχανικήν aνάπτυξιν μιiiς χώρας εί

ναι τό χαμηλόν κόστος παραγωγής, τό όποίον επιτυγχάνε

ται κυρίως δταν ύπάρχουν εόθηναί πρώται ϋλαι. 'Η περιο

χή τής Πτολεμαίδος προσφέρει καλής ποιότητος λίγνίτην, 

τοu όποίου ή εξόρυξις δέν άπαιτεί μεγάλην δαπάνην. Διότι 

επιτυγχάνεται διά τής μεθόδου τής άποκαλύψεως, δηλαδή 

τής άφαιρέσεως τών ύπερκειμένων γαιών, τών όποίων τό 

ϋψος κυμαίνεται μεταξύ 15 εως 20 μέτρων. Δέν χρειάζο

νται, δηλαδή, στοαί ή φρέατα, διά νά aποκαλυφθή ό λιγνί

της καί νά εξορυχθη, ούτε πολυδάπαναι εγκαταστάσεις διά 

νά aχθη εις τήν επιφάνειαν. Προσφέρεται σχεδόν ετοιμος 

καί μεταφέρεται είς τά εργοστάσια διά μικρών σιδηροδρο

μικών όχημάτων. 'Ο ευθηνός αυτός λιγνίτης επέτρεψε τήν 

δημιουργίαν του μεγάλου βιομηχανικοί) συγκροτήματος 

της Πτολεμαίδος, δεκτικου καί περαιτέρω επεκτάσεως, τό 

όποίον θά συμβάλη aποφασιστικώς εις τήν οίκονομικήν 

έξέλιξιν της χώρας. Διότι καί ευθηνόν fιλεκτρικόν ρευμα 

θά δ<Ι)ση καί ευθηνά λιπάσματα καί εόθηνούς λιγνιτοπλίν
θους, οί όποίο ι θά μiiς άπαλλάξουν της ύποχρεώσεως είσα

γωγης χιλιάδων τόνων γαιανθράκων. Δέν συνετελέσθη 

έντός μιiiς ή μέρας τό εργον τής Πτολεμαίδος. 'Η ιδέα της 

aξιοποιήσεως της λιγνιτοφόρου περιοχης συνελήφθη άπό 

τάς προπολεμικάς Κυβερνήσεις. 'Ο πόλεμος, ή κατοχή, ή 

κομμουνιστική επιβουλή ύπηρξαν οί άνασχετικοί παράγο

ντες διά τήν μεταβολήν της εις πρiiξιν. 'Αργότερον, τό 

1951, μία κακή εκτίμησις προσώπων ώδήγησεν εις νέαν 
καθυστέρησιν. Τελικώς, ή σύμβασις διά τήν παραχώρησιν 

της εκμεταλλεύσεως του λιγνιτωρυχείου ύπεγράφη επί Κυ

βερνήσεως Παπάγου. 'Αλλ' επί τών ήμερών τής Κυβερ

νήσεως Καραμανλή ήρχισεν ή εφαρμογή της. Τόν 'Ιού

λιον 1957 ετέθη ό θεμέλιος λίθος τών εγκαταστάσεων του 
λιγνιτωρυχείου. 'Εντός διετίας ήρχισε τουτο νά λειτο\Jργη 

καί νά τροφοδοτη μέ λιγνίτην τό ταυτοχρόνως άποπερα

τωθέν πρώτον εργοστάσιον fιλεκτρικου ρεύματος. Εις τήν 

παρουσαν δέ Κυβέρνησιν άνήκει aποκλειστικώς ή τιμή 

διά τήν κατασκευήν του δευτέρου ηλεκτρικου εργοστα

σίου καί του εργοστασίου άζώτου. 

Είναι συνήθεια ή επίκρισις εις τήν χώραν μας. Καί 

ύπάρχουν άναμφισβητήτως πολλά τά επιδεχόμενα κριτι

κήν. "Αλλωστε, κύριον χαρακτηριστικόν της Δημοκρα

τίας είναι ή συζήτησις καί ό ελεγχος. 'Υπάρχουν, εν τού

τοις, περιπτώσεις καθ' aς καί ό πλέον κακόπιστος είναι 

ύποχρεωμένος νά όμολογήση τήν άξίαν ένός επιτεύγμα

τος. Ή Πτολεμαίς περιλαμβάνεται είς τάς περιπτώσεις 

αυτάς. 'Οφείλομε ν νά είμεθα ύπερήφανοι διά τό εργον αυ

τό, τό όποίον, έάν δέν καθιστά τήν 'Ελλάδα βιομηχανικήν 

χώραν, δπως ή ευλογία του Ρούρ εν Γερμανί~, της ήνοιξε 

μεγάλας βιομηχανικάς δυνατότητας. Καί όφείλομεν, επί 

πλέον, νά τό εχωμεν ώς όδηγόν διά τό μέλλον καί νά διδα

χθώμεν εκ πείρας, τήν όποίαν άπεκομίσαμεν έξ αυτου. Πρό

κειται περί πολυτίμου πείρας, τόσον εις δ,τι άφορά τάς 

μεθόδους κατασκευης, δσον καί εiς δ,τι άφορά τάς μεθό

δους εκμεταλλεύσεως . Θά ήτο βαρύτατον σφάλμα εάν πα-
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Ό Κ. Καραμανλής, κατά τή θεμελίωση τού έρyοστασίου άζωτούχων 

λιπασμάτων στήν Πτολεμαίδα. 
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ρελείπομεν νά επωφεληθώμεν τής πείρας ταύτης. 

Χαιρετίζομεν τήν θεμελίωσιν τοϋ εργοστασίου άζώτου, 

οχ ι ώς τό τέρμα μιaς προσπαθείας, αλλ' ώς τήν άπαρχήν 

μιaς μεγάλης εξορμήσεως, πρός δλοκλήρωσιν τής οίκονο

μικής αναπτύξεως. Ή Πτολεμαίς άπέδειξεν δτι, δταν 

ύπάρχη ή θέλησις πρός δημιουργίαν, εύρίσκονται εύχερώς 

τά μέσα, διά τήν εκτέλεσιν καί των πλέον μεγάλων εργων. 

'Ό,τι συνήθως άπουσιάζει ε{ναι ή διάθεσις καί δ,τι συνή

θως επικρατεί ε{ναι δ φόβος τής αποτυχίας καί ή ελλειψις 

θάρρους διά τήν ανάληψιν εύθυνών. 'Όταν, δμως, είς τό 

ένεργητικόν μιaς χώρας έγγράφωνται πραγματοποιήσεις 

ώς εκείνη τής Πτολεμαίδος, οϋτε ελλειψις διαθέσεως καί 

θάρρους, οϋτε δ φόβος τής άποτυχίας δικαιολογοϋνται. 

'Αντιθέτως, επιβάλλεται νά εμπνευσθώμεν άπό τά συντε

λεσθέντα καί νά προχωρήσωμεν, μέ πίστιν είς έαυτούς καί 

τήν χώραν μας, πρός τήν δλοκλήρωσιν τής οίκονομικής 

άναπτύξεως, ή όποία θά άπαλλάξη τόν έλληνικόν λαόν από 

τό ονειδος τής πενίας 184 • 
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'Από τό Μάιο του 1960, σειρά έξελίξεων θά υποχρεώσει τόν Κ. Καραμανλή, παράλληλα μέ τήν 
έποπτεία του κυβερνητικοί) εργου στόν οίκονομικό τομέα, νά στρέψει καί πάλι τήν προσοχή του στήν 

έξωτερική πολιτική. Τό δραματικό ναυάγιο τών διαπραγματεύσεων 'Ανατολής-Δύσεως δέν θά άποτελέ

σει καλό νέο γιά μιά χώρα τόσο έκτεθειμένη στίς άλλαγές του διεθνοuς κλίματος, δπως ή 'Ελλάδα. 'Από 

τήν ίiλλη πλευρά, ή έπέμβαση του στρατοu στήν Τουρκία καί ή πτώση άπό τήν έξουσία τών Τούρκων 

πολιτικών πού είχαν υπογράψει τίς συμφωνίες γιά τήν Κύπρο, ηταν φυσικό νά προσελκύσει τό ένδιαφέ

ρον καί νά σηματοδοτήσει νέα διπλωματική δραστηριότητα τής 'Ελλάδος. 'Η έπίσκεψη του Γ κ. Νάσερ 

στήν 'Αθήνα, τόν 'Ιούνιο, θά έπιτρέψει στήν έλληνική πλευρά νά θέσει καί πάλι τό ζήτημα τής προστα

σίας του έλληνισμοu στήν Αίγυπτο, άλλά καί νά έπαναβεβαιώσει τούς δεσμούς της μέ τή μεγάλη 

άραβική χώρα στό νότο . Στά τέλη του μηνός, ή νέα μετάβαση του Κ. Καραμανλή στή Γιουγκοσλαβία καί 

οί συνομιλίες του μέ τόν Ίίτο θά δώσουν τήν εύκαιρία γιά έπανεξέταση τών διμερών σχέσεων, ενα χρόνο 

μετά τή σύναψη τών συμφωνιών του 1959. Ταυτόχρονα, άπό τή δραστηριότητα τής έλληνικής άντιπρο
σωπείας στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΟΚ, άλλά ~~ί άπό τίς έπαφές του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) μέ 

ίθύνοντες χωρών τής Κοινότητας, γινόταν σαφές δτι, παρά τήν κατ' άρχήν θετική στάση τών κρατών

μελών ώς πρός τή σύνδεση τής 'Ελλάδος, υπήρχαν πολύμορφες δυσκολίες πού άφοροuσαν έπιμέρους 

οίκονομικά θέματα. Διαφαινόταν, ετσι, ή άνάγκη γιά μιά άποφασιστική παρέμβαση 1:ou ίδιου του Κ. 
Καραμανλή , στό πολιτικό πεδίο, ωστε νά έπιτευχθεί ή άπαραίτητη πρόοδος. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

Φθάνει στήν 'Αθήνα γιά τριήμερη έπίσημη έπί

σκεψη ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής 'Ολλανδίας, 

Γιόζεφ Λούνς . Στή διάρκεια τής παραμονής του, συ

ναντaται καί άνταλλάσσει άπόψεις μέ ήγετικά στελέ

χη τής Κυβερνήσεως καί παράγοντες τής δημόσιας 

ζωής . 

'Αφοu συναντήθηκε μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, ό Γ . Λούνς έπισκέφθηκε, στίς 30 
'Απριλίου τόν Κ. Καραμανλή. Τό σχετικό μνημόνιο 

άναφέρει δτι : 

«'Εγένετο δεκτός ύπό του κυρίου προέδρου τής Κυβερ

νήσεως, πρός δ ν επιδίδει τά διάσημα τοu 'Ολλανδικοί> Με

γαλοσταύρου ('Οράγγης καί Νασάου). Πλήν τών άνταλ

λαγεισών επί τij εύκαιρί~ ταύτΊJ φιλοφρονήσεων, συνεζη

τήθη /;ν συντομί~ τό θέμα τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ 

τήν Κοινήν 'Αγοράν, εφ ' ού ό κύριος πρόεδρος διεδήλωσε 

τήν άπογοήτευσίν του διά τήν ελλειψιν κατανοήσεως, ijν 

συναντά ή ' Ελλάς εν προκειμένφ, δοθέντος, ώς ετόνισεν, 
δτι άφ' ένός αί πολιτικοκοινωνικαί συνέπειαι τών οiκονο-

μικών δυσχερειών τής χώρας είναι μεσταί κινδύνων καί 

άφ' έτέρου τό έλληνικόν εξαγωγικόν πρόβλημα θά τ'jδύνα

το νά λυθή όλοσχερώς δι, άπειροελαχίστης, εν σχέσει 

πρός τό σύνολον αύτών, αύξήσεως τών έξ ' Ελλάδος 

εiσαγωγών τών εξ Κρατών. 

)) Ό κ. Λούνς παρέσχε τήν διαβεβαίωσιν δτι ή Κυβέρ

νησίς του είναι ενθερμος ύποστηρικτής τής συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, άλλά παρετήρησεν δτι: α) δεδομέ

νων των γενικωτέρων πολιτικών επιπτώσεων του έλληνι
κοu προβλήματος, τήν έπίλυσίν του δέν θά εδει νά επωμι

σθοuν μόνον οί εξ χώρα ι, άλλά τό σύνολον τών Συμμάχων 

τοu ΝΑΤΟ, α) ύψηλοί εξωτερικοί δασμοί διά τά καπνά 

(πρός ύποστήριξιν τών έλληνικών καπνών) θά άπετέλουν 

πραγματικόν πλήγμα διά τήν όλλανδικήν καπνοβιομηχα

νίαν, ής μέ ηύξημένον κόστος θά έμειοuντο αί εξαγωγαί 

καί γ) ή διά δανείων ενίσχυσις τής' Ελλάδος ήτο τοιαύτης 

σημασίας διά τήν χώραν, ωστε ήξιζεν ή έκ μέρους της 

άποδοχή ύψηλοτέρου τόκου, εδήλωσεν, δμως, εν κατα

κλείδι δτι ή εiς 'Ελλάδα επίσκεψίς του καί αί συνομιλίαι 

του μέ τόν κ. ύπουργόν 'Εξωτερικών είχον iσχυρώς συ

ντείνει εiς τό νά πείσουν ετι περισσότερον περί τής άνά

γκης ύπερπηδήσεως δλων των προαναφερθεισών τεχνικών 
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δυσχερειών, πρός τήν κατεύθυνσιν δέ ταύτην ένήργει μετά 

ζήλου παρά τij Κυβερνήσει του. 

)) 'ο κ . πρόεδρος άπήντησεν δτι δέν επιθυμεί νά έπεκτα

θή ε{ς τεχνικήν συζήτησιν καί δτι πάντως λαμβάνει ύπό 

σημείωσιν τήν διαβεβαίωσιν ταύτην του κ . Λούνρ> 185 • 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός οικονομικών, Κ. Παπακωνσταντί

νου, καταθέτει στή Βουλή σχέδιο Νόμου μέ τό όποίο 

προβλέπεται ή ισχύς του νέου δασμολογίου, άπό 
27.4.60, σέ ολη τήν έπικράτεια, πλήν της Δωδεκανή
σου . Τό νομοσχέδιο άποβλέπει στή λογική προστα

σία της έγχώριας παραγωγης, μειώνει τούς δασμούς 

πού έπιβάλλονται στίς πρώτες ϋλες καί σέ δρισμένα 

προϊόντα, καθορίζει τήν ένιαία τιμή της μεταλλικης 

δραχμης, άπλουστεύει τίς διαδικασίες έκτελωνισμου 

καί δασμολογεί τά ύφάσματα άπό τεχνητές ϋλες, πού 

άνταγωνίζονται τά έγχώρια δμοειδη βαμβακερά. 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960 

' Ο διοικητής της Τραπέζης της 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, σέ δμιλία του κατά τήν έτήσψfενική Συνέ

λευση τών μετόχων, διαπιστώνει τά άκόλουθα: τό 

έθνικό εισόδημα της χώρας αύξήθηκε κατά 4% τό 
ι 959 εναντι 2,4 του ι 958· έκλείπουν οί λόγοι έπιβρα
δύνσεως της άνοδικης πορείας της έλληνικης οικο

νομίας διαγράφονται νέα περιθώρια γιά τήν άποφα

σιστική πρόοδο της οικονομικης άναπτύξεως της 

χώρας, μέ τήν προϋπόθεση νά προσαρμοστεί ή έλ

ληνική οικονομία στίς διεθνείς μεταβολές των συν

θηκών ζητήσεως, νά έκδηλωθεί στήν έπιβαλλόμενη 

εκταση ή έπιχειρηματική πρωτοβουλία καί νά αύξη

θουν οί έξαγωγές έλληνικών προϊόντων. 

3 ΜΑ ·Ι·ΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλης προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, τών 

ύπουργών Συντονισμου, οικονομικών, Συγκοινωνι

ών, καί ύπηρεσιακών παραγόντων, μέ θέμα τή διευκό

λυνση της έφαρμογης του προγράμματος δημοσίων 

έπενδύσεων. Συγκεκριμένα, άποφασίστηκε: 

α. ή κατάργηση της συμπράξεως τών ύπουργών 

Συντονισμου - οικονομικών γιά τήν αύξομείωση τών 

πιστώσεων πού έγκρίθηκαν γιά κάθε εργο καί γιά τόν 

καθορισμό του τρόπου έκτελέσεώς του. 

β . ή κατάργηση της συμπράξεως του ύπουργου 

Συντονισμου γιά τήν, κατά παρέκκλιση άπό τίς σχε

τικές διατάξεις, έκτέλεση εργων άρμοδιότητος του 

ύπουργείου Συγκοινωνιών καί γιά τήν άπολογιστική 

έκτέλεση εργων άνασυγκροτήσεωv-

γ. ή κατάργηση της άρμοδιότητος του ύπουρ

γείου οικονομικών γιά τήν έκκαθάριση καί καταβο

λή άποζημιώσεων λόγω άναγκαστικης άπαλλοτριώ

σεως γιά τήν έκτέλεση εργων· 

δ . ή διεύρυνση της άποκεντρώσεως: μεταβιβάζο

νται στούς νομάρχες οί άρμοδιότητες τών ύπουργεί

ων γιά εργα μέχρις 1.500.000 δρχ.· καταργουνται οί 
διατυπώσεις καί δ καθορισμός προθεσμιών γιά τήν 

εγκαιρη χρηματοδότηση των εργωv- καθορίζονται 

ύπεύθυνα όργανα στά ύπουργεία μέ άποστολή τήν 

παρακολούθηση του προγράμματος έπενδύσεων· 

ε. ή συγχώνευση τών ταμείων γεωργίας, κτηνο

τροφίας καί δασών καί ώρισμένων λιμενικών μέ τά 

νομαρχιακά ταμεία· 

στ . ή άπλοποίηση τών διαδικασιών ύπογραφης 

έγγράφων καί ή κατάργηση της έγκρίσεως του Γενι

κου Λογιστηρίου γιά τή δημοσίευση στήν 'Εφημε

ρίδα της Κυβερνήσεως κανονιστικών διατάξεων καί 

άποφάσεων. 

Μετά τόν τερματισμό της συσκέψεως έκδόθηκε 

άπό τό Πολιτικό Γραφείο του πρωθυπουργου άνα

κοίνωση, ή όποία, μεταξύ άλλων, τόνιζε: 

«'Η άνάληψις οίασδήποτε δημιουργικής προσπαθείας 

ε{ς τούς διαφόρους τομείς, οί όποίοι συνθέτουν τό ο{κονο

μικόν καί κοινωνικόν έπίπεδον μιaς χώρας, εlναι συνάρτη

σις βασικών προϋποθέσεων, ή έξασφάλισις των όποίων, 

κατά κανόνα, πρέπει νά άποτελή τήν κυρίαν /:πιδίωξιν 

/:κείνων ε{ς τούς όποίους ό λαός /:μπιστεύεται τήν διακυ

βέρνησίν του. ·Η Κυβέρνησις , στηριζομένη είς τήν /:μπι

στοσύνη ν του έλληνικοϋ λαοϋ, €θεσεν ώς πρωταρχικόν αύ

τής μέλημα τήν θεμελίωσιν τής ο{κονομικής σταθερότη

τος, ή όποία διά τών ληφθέντων μέτρων έπαγιώθη καί άπα

τελεί ήδη άναμφισβήτητον πραγματικότητα. Παράλληλος 

καί σταθερά ύπήρξεν ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως διά 

τήν άναγέννησιν καί /:νθάρρυνσιν τής {διωτικής πρωτο

βουλίας, τής όποίας ή συμβολή διά τήν εφαρμογήν ύγιοϋς 

οίκονομικής πολιτικής εlναι άπολύτως άναγκαία. 

>>Ό έλληνικός λαός, εξασφαλίσας διά τής ψήφου του 

πολιτικήν σταθερότητα καί άπαλλαγείς όριστικώς, χάρις 

ε{ς τά κυβερνητικά μέτρα, άπό τήν άγωνίαν τήν όποίαν 

προεκάλει ή οικονομική άστάθεια, εύλόγως άνέμενε τήν 

άνάληψιν εύρυτέρας προσπαθείας ή όποία θά /:πετάχυνε 

τήν βελτίωση τοϋ βιοτικοϋ επιπέδου . 

» 'Ήδη τό έξαγγελθέν πενταετές πρόγραμμα οικονομι

κής άναπτύξεως /:τέθη ε{ς έφαρμογήν ύπό τήν όριστικήν 

του μορφήν. Τό πρόγραμμα τοϋτο έγγυaται άποφασιστι

κήν προοπτικήν διά τήν οiκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας 

καί άποτελεί εργον γενικωτέρας σημασίας, διότι τό πρώ

τον δι' αύτοϋ καθιεροϋται συγκεκριμένη καί έδραιωμένη 

πολιτική επιδιώξεων είς τόν τομέα τών παραγωγικών επεν

δύσεων. Πρός Ι:ξασφάλισιν, δμως, τών άντικειμενικών 

σκοπών τοϋ προγράμματος, εlναι άναγκαία ή ϋπαρξις κα

ταλλήλου καί προσηρμοσμένου πρός τάς δημιουργουμένας 

συνθήκας όργανωτικοϋ μηχανισμοϋ ώς καί ή εφαρμογή 

άπλουστευμένων μεθόδων, αί όποίαι θά επιτρέπουν ε{ς τήν 

κρατικήν μηχανήν νά κινήται μέ ταχύτερον ρυθμόν». 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ, Κρίστιαν 

Χέρτερ, προερχόμενος άπό τήν Κωνσταντινούπολη, 
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πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

Μετά τήν άποβίβασή του στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικοί>, ό 'Αμερικανός ύπουργός, σέ όμιλία του 

άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό, διαβίβασε, πρός τήν 

Κυβέρνηση καί τόν έλληνικό λαό, τό χαιρετισμό του 

προέδρου τών ΗΠΑ, άναφέρθηκε στή μεγάλη συμ

βολή τής 'Ελλάδος στήν εiρήνη καί τή σταθερότητα 

τής περιοχής καί ύπογράμμισε τήν άπόφαση τής 

άμερικανικής Κυβερνήσεως νά συνέχίσει τήν ήθική 
καί ύλική ύποστήριξή της πρός τήν 'Ελλάδα. Χαρα

κτήρισε επιβλητική τήν πρόοδο πού είχε συντελε

στεί στή χώρα στά πλαίσια- του δημοκρατικοί> πολι

τεύματος, καί θεώρησε βέβαιο δτι οί συνομιλίες του 

μέ τόν Κ. Καραμανλή θά ήταν ώφέλιμες καί γιά τίς 

δύο πλευρές. Κατόπιν, ό Κ. Χέρτερ επισκέφθηκε τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό στή οiκία του, δπου παρακά

θησε σέ γεuμα πρός τιμή του. Οί δύο άνδρες είχαν 

μακρά συνομιλία πάνω σέ διμερή θέματα, τή διεθνή 

κατάσταση καί τά προβλήματα τής Βαλκανικής. Ό 

Κ. Καραμανλής επέδωσε στόν 'Αμερικανό ύπουργό 

τό άκόλουθο ύπόμνημα: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις ε{ ναι ύπέρ τής διεθνοί>ς ύφέ

σεως, τής άγούσης κατά τήν εκφρασιν του πρόεδρου 'Αι

ζενχάουερ πρός ε{ρήνην εν ελευθερίg καί δικαιοσύν1J . 

'Εκτιμά ίδιαιτέρως τάς προσπαθείας τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών πρός διερεύνησιν των δυνατοτήτων έπιλύσεως των 

μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως έπιμάχων διεθνών προβλη

μάτων καί βελτιώσεως τής διεθνοί>ς καταστάσεως εντός 

των άνωτέρω πλαισίων. 

)) 'Εκ παραλλήλου, ή 'Ελλάς ήκολούθησε καί άκολου
θεί εποικοδομητικήν πολιτικήν καί εν τϋ συμμαχίg του 

ΝΑ ΤΟ καί καθόσον άφορά τούς είδικώτερον ένδιαφέρο

ντας αuτήν τομείς. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις μέ ίδιαιτέραν iκανοποίησιν 
ελαβεν ύπ' όψιν δτι ή πολιτική αuτή τής 'Ελλάδος, κατά 

γενομένην πρόσφατον άνακοίνωσιν τοί> έν 'Αθήναις πρε

σβευτοί> τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άναγνωρίζεται ώς όρ

θή ύπό του Στέητ Ντ":lπάρτμεντ. 

)) 'Εν τϋ άσκήσει δμως τής πολιτικής της, ή έλληνική 
Κυβέρνησις ε{ναι ύποχρεωμένη νά σημειώση τά έξής γε

γονότα (facts) καί νά έπισύρη έπ' αuτών τήν προσοχήν 
τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

))Ι. Κατά τό διαρρεί>σαν ετος καί ίδίg άπό τής επιλύσεως 

του Κυπριακοί> ή Έλλάς άπέβη στόχος σειράς πολιτικών 

επιθέσεων τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, επιθέσεων εκπο

ρευομένων σαφώς καί χαρακτηριστικώς άπό τήν αuτήν 

πολιτικήν πρόθεσιν: 

))Τήν άσκησιν τουτέστιν πολιτικής πιέσεως επί τής 

' Ελλάδος τόσον ε{ς τόν εσωτερικόν δσον καί είς τόν εξω
τερικόν τομέα (άπειλητικοί λόγοι Χρουστσώφ κατά τήν 

περυσινήν διαμονήν του έν 'Αλβανίg, προπαγανδιστική 

έκμετάλλευσις περιπτώσεως Γλέζου, γραμματόσημον Γλέ

ζου, λόγοι Χρουστσώφ εν Οuγγαρίg, πολεμική του σοβιε

τικοί> τύπου καί ραδιοφώνου κατά τής 'Ελλάδος είς πάσαν 

περίπτωσιν, άλλεπάλληλοι προσκλήσεις άρχηγών άντιπο

λιτεύσεως, κ .ά.) . 

))2. Τήν άνωτέρω έπίθεσιν ύποστηρίζουν συντονισμέ
νως οί έν τϋ Βαλκανικϋ δορυφόροι. 'Η Ρουμανία επανα

λαμβάνει περιοδικώς τήν επίθεσιν είρήνης . Ή Βουλγαρία 

προβάλλει ήδη θετικωτέρας πως άπειλάς (διέξοδος είς τό 

Αίγαίον, βουλ γαρομακεδονικαί ένέργειαι, κ.ά.). Είς τά 

άνωτέρω δέον νά προστεθοί>ν αί περιοδικαί συνοριακαί 

προκλήσεις τής 'Αλβανίας καί ή έντεινομένη κατασκο

πευτική καί ύπονομευτική δράcης του διεθνοί>ς κομμουνι
σμοί> έν ' Ελλάδι. 

))3. Δέον νά τονισθή, δτι ή κατά τής 'Ελλάδος πολιτική 
έπίθεσις άναπτύσσεται καθ' ijν στιγμήν ή Σοβιετική 

"Ενωσις άκολουθεί πολιτικήν ύφέσεως είς δλους τούς άλ

λους τομείς του δυτικοί> μετώπου μέ μίαν μόνον έξαίρεσιν, 

τήν τής Δυτικής Γερμανίας. Τοί>το δέον νά έλκύση τήν 

ίδιαιτέραν προσοχήν τής Δύσεως. Ό κ. Χρουστσώφ συ

γκεντρώνει τά πυρά του τόσον έναντίον τής Βόννης δσον 

καί έναvτίον τής 'Ελλάδος, καθόσον τά δύο αuτά σημεία 

τοί> δυτικοί> μετώπου κρίνονται, πιθανώτατα, άπό τήν Μό

σχαν ώς νευραλγικά διά διαφορετικούς, ώς ε{κός, λόγους. 

'Η μέν Βόννη προφανώς ώς κέντρον αuξανομένης ίσχύος 

καί ή 'Ελλάς ώς εϋτρωτος, έάν άπεμονοί>το, πλευρά. 

))4. Τά άνωτέρω γεγονότα ένέχουν γενικωτέραν σημα
σίαν, ώς ένδείξεις περί τής είλικρινείας τής άσκουμένης 

ύπό τών Σοβιέτ πολιτικής ύφέσεως. Θέτουν τό έρώτημα, 

έάν ή ϋφεσις άποτελή εΙλικρινή πολιτικήν ή άπλώς τακτι

κήν άποβλέπουσαν είς τήν διάσπασιν τής δυτικής ένότη

τος καί τήν κάμψιν του δυτικοί> μετώπου είς δσα προκρίνει 

ή Σοβιετική 'Ένωσις σημεία κρούσεως. 

))Είς τήν Δύσιν άπόκειται ή εuθύνη άκριβοί>ς σταθμί

σεως καί διαγνώσεως τών σοβιετικών προθέσεων καί ή 

άσκησις τής έπιβαλλομένης πολιτικής πρός έξουδετέρω

σιν αuτών . 

))5. 'Από έλληνικής πλευράς ή Κυβέρνησις άντιμετω
πίζει τήν κατάστασιν μέ πίστιν καί άποφασιστικότητα. 

))Δέν πρέπει δμως νά λησμονήται δτι ή 'Ελλάς εΙ ναι 

Δημοκρατία. 'Ότι εΙναι Κράτος νόμου άλλά καί έλευθε

ρίας. Καί δτι δ λαός εχ~ι άκρως άνεπτυγμένον πολιτικόν 
αίσθητήριον. Είς τήν κρίσιν του λαοί> δέον νά διατηρήση 

ή Δύσις τάς θέσεις της καί νά έξουδετερώση τήν ιωμμουνι

στικήν άπειλήν . "Αλλως αί συνέπειαι ήμποροί>ν νά άπο

βοί>ν έξαιρετικώς δυσάρεστοι. 

))Δέον νά προστεθή δτι αί τελευταίαι εξελίξεις δη

μιουργοί>ν σημαντικήν έν 'Ελλάδι πίεσιν. Προκύπτει διά

χυτος άνησυχία έκ τής έντυπώσεως δτι αί σοβιετικαί επιθέ

σεις καί προκλήσεις τόσον έσωτερικώς δσον καί έξωτερι

κώς δέν κατανοοί>νται πλήρως ύπό τών Συμμάχων τής 'Ελ

λάδος, δτι δ έλληνικός τομεύς δέν καλύπτεται έπαρκώς, 

καί δτι άντιθέτως άπομονοί>ται, καθ' ijν στιγμήν ή ϋφεσις 

έπεκτείνεται καί δή αίφνιδιαστικώς -καί ε{ς άλλα επίκαι

ρα καί συνεχόμενα μέ τήν 'Ελλάδα σημεία (τουρκία). 

))6. 'Επί του σημείου αuτοί>, του ίδιαιτέρως σοβαροί>, ή 
έλληνική Κυβέρνησις βασίζεται είς τήν έκδήλωσιν τής 

πλήρους άλληλεγγύης καί συναντιλήψεως τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών. 

)) 'Όπως ή είρήνη εΙ ναι μία καί άδιαίρετος, οϋτω καί ή 
ϋφεσις δέν ή μπορεί νά εΙ ναι καί αuτή παρά μία καί άδιαίρε

τος . Δέν ήμπορεί νά ύπάρχη ϋφεσις μέν είς Οuασιγκτώνα, 

είς Παρισίους, είς Ρώμην, ε{ς "Αγκυραν, έπιθετική δμως 

όξύτης εναντι τών 'Αθηνών. 
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»Αuτό θά ήτο έπάναγκες νά λεχθή καταλλήλως καί δεό

ντως aπό αμερικανικής πλευράς εiς τήν Μόσχαν. 'Εάν έπί 

του θέματος αuτου δέν έκδηλωθή ή πλήρης καί aποτελε

σματική dλληλεγγύη τής Δυτικής Συμμαχίας καί iδίως τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, εάν διατηρήση ή Σοβιετική 'Ένω

σις τήν εuχέρειαν τής "λιανικής διαπραγματεύσεως" μετά 

τών διαφόρων τομέων του συμμαχικοί) μετώπου, τότε αί 

μέν διασπαστικαί συνέπειαι ήμποροuν νά άποβοuν λίαν 

δυσάρεστοι ή δέ έπίπτωσις αuτών έν 'Ελλάδι iδιαιτέρως 

σοβαρά. 

»ll. ·Η έλληνική Κυβέρνησις θεωρεί έπάναγκες δπως, 
παραλλήλως πρός τό πολιτικόν θέμα, θέση ύπ' δψιν τής 

Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί ώρισμένα 

σημεία ευαισθησίας τά όποία παρουσιάζει ή οικονομική 

κατάστασις τής χώρας. 

»'Η έλληνική οiκονομία μέχρι τής στιγμής αuτής βαί

νει καλώς. 'Η Κυβέρνησις, παρά τάς ύφισταμένας δυσκο

λίας, διετήρησε τήν νομισματικήν σταθερότητα καί πα

ραλλήλως ίκανοποιητικόν ρυθμόν οiκονομικής άναπτύ

ξεως. 'Η έλληνική οiκονομία ακολουθεί άνοδικήν πο

ρείαν. 'Ήδη δμως διέρχεται μίαν λεπτήν φάσιν καί είναι 

άπαραίτητον δπως δ ρυθμός τής οικονομικής αναπτύξεως 

συνεχισθή καί μάλιστα αuξηθή. "Αλλως, αί συνέπειαι δχι 

μόνον οικονομικώς άλλά καί πολιτικώς θά ήσαν έξαιρετι

κώς δυσάρεστοι. 

»'Εκ τών προβλημάτων τά όποία πιέζουν τήν στιγμήν 

αuτήν τήν οiκονομίαν του τόπου τά σημαντικώτερα είναι 

τά έξής: 

»α. 'Η δυσχέρεια διαθέσεως τών πλεονασμάτων τών 

γεωργικών προϊόντων. 'Εάν ληφθή ύπ' δψιν δτι οί dγρό

ται άποτελοuν περίπου τό 50% του πληθυσμου' τής χώρας, 
εχουν δέ άσήμαντον γεωργικόν κλήρον, καθίσταται εuκό

λως dντιληπτόν πόσον σοβαράς κοινωνικάς καί πολιτικάς 

έπιπτώσεις εχει τό ζήτημα αuτό. 'Η έξασφάλισις ένός άνε

κτοu έπιπέδου διαβιώσεως εiς τούς dγρότας είναι ζωτικής, 

άπό πάσης πλευράς, σημασίας. 

»'Η Κυβέρνησις, άντιμετωπίζουσα τό πρόβλημα αuτό, 

λαμβάνει σειράν χρησίμων μέτρων. Τό κυριώτερον είναι ή 

έπιδιωκομένη εvταξις τfjς 'Ελλάδος εiς τήν Κοινήν 'Αγο

ράν. 'Εάν αϋτη δέν έπραγματοποιείτο, θά άπωθοϋντο αί έλ

ληνικαί έξαγωγαί πρός τάς άγοράς τοϋ κομμουνιστικοί> 

συνασπισμοί) μέ άνυπολογίστους έξ αuτοϋ συνεπείας δχι 

μόνον διά τήν Έλλάδα άλλά καί διά τήν Δύσιν. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις έκτιμά κατ' άξίαν τήν έπί 

του σημείου αuτοϋ παρασχεθείσαν άμερικανικήν συμπα

ράστασιν. 'Ελπίζει δμως δτι ή φιλική αϋτη συνεργασία 

καί ύποστήριξις θά συνεχισθή έντονώτερον ϊνα ή εvταξις 

τής 'Ελλάδος εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν λάβη χώραν τό τα

χύτερον καί ύπό τούς προσιδιάζοντας εiς τήν οίκονομίαν 

αuτής δρους. 

»Σημειωτέον δτι εiς τό πλαίσιον τής Κοινής 'Αγοράς 

αί έλληνικαί έξαγωγαί aντιπροσωπεύουν όλιγώτερον τοϋ 

1/200 τοϋ συνολικοί> δγκου τών είσαγωγών τής 'Αγοράς. 
»β. 'Εντός τοϋ πλαισίου τής διαθέσεως τών πλεονασμά

των τών έλληνικών γεωργικών προϊόντων δλως iδιαιτέραν 

σημασίαν εχει ή διάθεσις τών καπνών. Ό καπνός άποτελεί 

βασικόν διά τήν έλληνικήν οiκονομίαν προϊόν. Έν τού

τοις αί εξαγωγαί έλληνικών καπνών, aντί νά ύποβοηθοϋ

νται, aντιμετωπίζουν αύξοντα συναγωνισμόν εκ μέρους 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί άλλων καπνοπαραγωγών 

συμμάχων χωρών. 

»'Από έλληνικής πλευράς άναγνωρίζονται κατ' άξίαν 

τά συμφέροντα τών παραγωγών καί εξαγωγέων άμερικανι

κών καπνών. Πιστεύει δμως ή έλληνική Κυβέρνησις δτι ή 

iσχύς τής αμερικανικής οίκονομίας εχει ίκανά περιθώρια 

έπιτρέποντα εiς τήν έλληνικήν καπνοπαραγωγήν νά ζήση 

καί αuτή καί εiς τήν έλληνικήν οiκονομίαν νά άποφύγη 

μίαν γενικωτέραν οiκονομικήν κρίσιν. 

»γ. 'Η σημερινή διάρθρωσις τής έλληνικής οiκονομίας 

παρουσιάζει γνωστά άσθενή σημεία. 'Εκ τών σοβαρωτέ

ρων είναι ή παθητικότης τοϋ έμπορικου ίσοζυγίου, τό 

δποίον εύρίσκεται εν άναλογί~ I πρός 2!1 παρά τούς επι
βληθέντας περιορισμούς τών εισαγωγών. 

»Τό πενταετές πρόγραμμα οίκονομικής άναπτύξεως καί 

ή επιδιωκομένη dναδιάρθρωσιςτής έλληνικής οiκονομίας 

άποβλέπουν εiς τήν διόρθωσιν καί τών άδυναμιών αuτών. 

'Η εφαρμογή του προμνησθέντος παραγωγικοί> προγράμ

ματος λόγφ τών περιωρισμένων δυνατοτήτων τής iδιωτι

κής οίκονομίας εξαρτάται κατά μεγάλον βαθμόν άπό τάς 

κυβερνητικάς επενδύσεις. Δυστυχώς δ κρατικός προϋπο

λογισμός, λόγφ τών βαρυτάτων στρατιωτικών δαπανών, 

δέν άφήνει περιθώρια δι, εν ίκανοποιητικόν έπίπεδον 

έπενδύσεων. Οϋτω, εvαντι 160 έκατ. δολλαρίων διατιθεμέ
νων διά στρατιωτικάς δαπάνας, δέν δύνανται νά διατεθοϋν 

δι' έπενδύσεις εκ τοϋ προϋπολογισμοί>, εiμή μόνον 20 
έκατ. δολλάρια. Τό ποσόν τών 160 έκατ. δολλαρίων διά 
στρατιωτικάς δαπάνας είναι αuτό καθ' έαυτό δυσβάστα

κτον διά τήν οiκονομίαν του τόπου, ή δέ δυναναλογία αu

τοϋ πρός τά διατιθέμενα κονδύλια διά παραγωγικάς επενδύ

σεις δίδει λαβήν εiς επικίνδυνον προπαγανδιστικήν κομ

μουνιστικήν έκμετάλλευσιν. 

»Διά τόν λόγον αuτόν ή έλληνική Κυβέρνησις έλπίζει 

εiς μίαν αϋξησιν τής άμερικανικής βοηθείας έπιτρέπουσαν 

ίκανοποιητικήν αϋξησιν τών έπενδύσεων. Τόσον ή αϋξη

σις τοϋ ϋψους τής άμερικανικής βοηθείας δσον καί ή έξ 

άλλων αμερικανικών πηγών χρηματοδότησις θεμελειωδών 

παραγωγικών tργων θά έπιτρέψουν τήν ίκανοποιητικήν 

έξέλιξιν τής έλληνικής οiκονομίας καί τήν εξοδον αuτής 

άπό τόν κύκλον τής ύποαναπτύξεως. 

>>'Η έλληνική Κυβέρνησις πιστεύει δτι τό συμφέρον 

τής Δύσεως καί εiδικώτερον τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας 

ύπαγορεύει δπως μ ή ύπάρχουν εiς τό πλαίσιον αuτής ύπανά

πτυκτοι οiκονομίαι. Τοϋτο θά άπετέλει έκδήλωσιν άλλη

λεγγύης καί συνοχής τοϋ δυτικοί> κόσμου καί iσχυρόν πο

λιτικόν έπιχείρημα εiς τά δμματα τών άλλων ύποαναπτύ

κτων περιοχών. 

»III. Έν συμπεράσματι, ή έλληνική Κυβέρνησις ση
μειοί δτι ή πικρία ijv δεδικαιολογημένώς προεκάλεσεν πα
ρά τφ έλληνικψ λαψ ή στάσις τών συμμάχων του κατά τήν 

διάρκειαν τής κρίσεως τοϋ κυπριακοί> ζητήματος καί αί 

θυσία ι, liς μετά θάρρους άνεδέχθη ή 'Ελλάς διά τήν επίλυ

σίν του θά εδικαιολόγουν μίαν εuμενεστέραν στάσιν τών 

φίλων της εiς τά μεστά συνεπειών δι' αuτήν λοιπά πολιτι

κά καί οiκονομικά θέματα . Τοιαύτη στάσις, σύν τοίς άλ

λοις, θά ένίσχυε τήν άνέκαθεν εμπιστοσύνην τοϋ έλληνι

κοϋ λαοί) πρός τούς Συμμάχους του. Είναι λυπηρόν δτι 

οuχί δλοι οί Σύμμαχοι τής 'Ελλάδος ήκολούθησαν τήν 

γραμμήν ταύτην. 
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»Ή aνωτέρω διαπίστωσις οuδόλως σημαίνει δτι ή έλ

ληνική Κυβέρνησις παραγνωρίζει τήν φιλικήν διάθεσιν 

καί τήν συναντίληψιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών . Σημαί

νει δμως δτι ή έλληνική Κυβέρνησις έλπίζει δτι ή ' Ελλάς 

θά τύχη εiς τό μέλλον τής συνεχοϋς συνεργασίας καί υπο

στηρίξεως τοϋ μεγάλου της άμερικανικοϋ συμμάχου εiς 

δλα τά μείζονα πολιτικά καί οiκονομικά θέματα» 1 86 • 

Τήν παραμονή τfίς άναχωρήσεώς του, δ ' Αμερι

κανός ύπουργός, σέ δηλώσεις του, παρατήρησε ότι ή 

Κυβέρνηση Καραμανλή άντιμετώπιζε μέ ίδιαίτερη 

έπιδεξιότητα τά προβλήματα του τόπου. 'Ακόμη, 

προσέθεσε ότι παρακολουθοuσε τήν προσπάθεια του 

έλληνικου λαοί> νά επανορθώσει τίς καταστροφές 

πού προκλήθηκαν στή δεκαετία του 1940 καί διατύ
πωσε τήν προσδοκία ότι οί στενοί δεσμοί άνάμεσα 

στίς δύο χώρες θά γίνονταν στό μέλλον ίσχυρότεροι. 

Κατά τήν άναχώρησή του, δ Κ. Χέρτερ τόνισε ότι 

«αί συνομιλίαι του μετά του πρωθυπουργοί> Κ. Κα

ραμανλή ύπfίρξαν λίαν ίκανοποιητικαί». 

' Από τήν πλευρά του, δ Κ . Καραμανλής εκαμε 

τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Μετά τοίi κ. Χέρτερ διεξήγαγαν συζητήσεις, αί 

όποία ι έπεβεβαίωσαν καί πάλιν τούς στενούς καί άρ

ρήκτους δεσμούς, τούς συνδέοντας τήν 'Ελλάδα μέ 

τήν μεγάλην καί γενναιόφρονα χώραν του. 

>>'Αποτελεί έγγύησιν διά τήν έξέλιξιν τών διε

θνών πραγμάτων τό γεγονός δτι τήν έξωτερικήν πο

λιτική ν τών ΗΠΑ διευθύνει άνήρ προικισμένος μέ 

τόσην σωφροσύνη ν καί είλικρίνειαν. Καί έπιθυμώ νά 

έκφράσω τήν βαθείαν ίκανοποίησίν μου, διότι, παρά 

τάς άπασχολήσεις καί τάς μεγάλας εύθύνας του, ό κ. 

Χέρτερ διέκοψεν τό ταξίδιόν του διά νά έπισκεφθή 
τήν 'Ελλάδα». 

5 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό προεδρείο τfίς 

Παμμακεδονικfίς 'Ενώσεως 'Αμερικής, τόν Τζών 

Λούκας, ϋπατο πρόεδρο τfίς ΑΧΕΠΑ καί τόν Ντήν 

'Αλφάνζι, πρόεδρο τfίς ' Ομοσπονδίας 'Ελληνοαμε

ρικανικών 'Οργανώσεων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

6 ΜΑ · Ι ·ΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στό γενικό γραμ

ματέα του ΝΑΤΟ, Π.-Α. Σπάακ, τό άκόλουθο τηλε

γράφημα. 

« 'Α νέγνωσα είς πρακτικά τοίi Συμβουλίου τοίi 

ΝΑ ΤΟ τάς γενικάς σκέψεις, τάς όποίας διετυπώσατε, 

άφορμήν λαμβάνων άπό τό πολιτικόν καί οίκονομι

κόν πρόβλημα τής 'Ελλάδος. Αίσθάνομαι τήν άνά

γκην νά σtiς εύχαριστήσω διά τό ένδιαφέρον σας καί 

νά σtiς συγχαρώ διά τόν ρεαλισμό ν σας. Ή μ ή κατα

νόησις τών άληθειών, τάς όποίας διεκηρύξατε, άπα-

τελεί τήν μεγαλυτέραν άδυναμίαν τοίi έλευθέρου κό

σμου». 

Σέ άπάντηση, δ Π.-Α. Σπάακ διαβεβαίωσε τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό ότι θά συνέχιζε τίς προσπά

θειές του γιά τή σύνδεση τfίς 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. 

Τό θέμα της διαθέσεως τών άγροτικών πλεονασμά

των, συνέχισε δ μεγάλος Εύρωπαίος πολιτικός, πα

ρουσίαζε σημαντικές δυσχέρειες, άλλά μποροuσε νά 

έπιλυθεί, άν τοu άποδιδόταν ή Πρέπουσα πολιτική 

σημασία 187• 

6 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντο

νισμοί) καί Βιομηχανίας, του προέδρου του ΟΒΑ καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων, κατά τήν όποία εξετάζε

ται ή πορεία τών μελετών καί τών διαπραγματεύσεων 

γιά τήν ϊδρυση τών βασικών βιομηχανιών. 

7 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1960 

' Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό καί τόν ύφυπουργό Προνοίας, έγκαινιάζει 

τό νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, δυνάμεως 450 
κλινών. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ ύπουργός, Α. Στράτος, 

άναφέρθηκε, μέ συγκεκριμένα στοιχεία, στή σημα

ντική πρόοδο πού ε{χε σημειωθεί στόν τομέα τfίς 

ύγείας: τό 1955, ύπfίρχαν 15.580 κλίνες στά κρατικά 
νοσοκομεία, ένώ τό 1959 εφθασαν τίς 21.550· στό 
ύπουργείο ύπηρετοuσαν 2.900 ίατροί (1.400 τό 1955)· 
στήν κοινωνική άσφάλιση 1.987 (1.857 τό 1955)· 
ύπfίρχαν, έπίσης, 4.527 μαίες, επισκέπτριες άδελφές 
καί νοσοκόμοι· κατά τό διάστημα 1955-1959, διατέ
θηκαν γιά τήν άνακαίνιση καί τήν άνέγερση νοσο

κομείων 160 έκατ. δρχ. , ένώ τό πενταετές πρόγραμμα 

προέβλεπε, γιά τόν ίδιο σκοπό, δαπάνες ϋψους 380 
έκατ. 188 • 

9 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, στήν Τράπεζα τής ' Ελλά

δος, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, τών 

ύπουργών Συντονισμοί), Οίκονομικών καί 'Εμπο

ρίου, του διοικητή καί του ύποδιοικητfί της Τραπέ

ζης τfίς 'Ελλάδος, τών διοικητών τών Τραπεζών 

' Εθνικής καί 'Αγροτικής καί του προέδρου τών 

Τραπεζών 'Εμπορικής καί 'Ιονικής-Λαϊκής . 

'Αποφασίστηκε ή έπίσπευση τών έργασιών γιά 

τή δημόσια έγγραφή κρατικοί) δανείου τό καλοκαίρι, 

ή καθιέρωση διοδίων στίς δδούς 'Αθηνών-Κορίνθου 

καί 'Αθηνών-Λαρίσης, ή συμμετοχή τών έμπορικών 

Τραπεζών σέ νεοϊδρυόμενες βιομηχανίες, καί έξετά-
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στηκαν θέματα πιστωτικοu έλέγχου καί ή τόνωση 

τής κεφαλαιαγοράς. 

10 MA·J·OY 1960 

'Υπογράφεται κοινη αποφαση των ύπουργών 

Συντονισμοu, οικονομικών καί Προνοίας γιά τήν 

εγκριση του προγράμματος τής όριστικής aποκατα

στάσεως τών προσφύγων στήν 'Ελλάδα. 

Στίς 12 Μαίου ό ϋπατος άρμοστής τοu ΟΗΕ γιά 
τούς πρόσφυγες, Α.Ρ. Λίντ, συναντάται μέ τόν 

πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο είχε ήδη 

aνταλλάξει επιστολές γιά θέματα τής aρμοδιότη

τάς του. Συγκεκριμένα, στίς 4 'Απριλίου είχε aπο
στείλει στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τό aκόλουθο 

μήνυμα: 

«' Εξοχώτατε, 
»Πληροφοροuμαι aπό τόν aντιπρόσωπό μου στήν 'Ελ

λάδα δτι ή Βασιλική 'Ελληνική Κυβέρνηση αναθεωρεί τή 

θέση της σχετικά μέ τήν μελλοντική συνεργασία μέ τό 

Γραφείο μου γιά τήν έφαρμογή κοινών προγραμμάτων 

βοηθείας πρός τούς πρόσφυγες στήν 'Ελλάδα. 'Εκφράζω 

τήν είλικρινή έλπίδα δτι αύτό δέν θά όδηγήσει σέ aπόκλι

ση aπό τή διακηρυγμένη μέχρι τώρα πολιτική τής Κυβερ

νήσεώς σας νά συνεχίσει τή συνεργασία καί υποστήριξή 

της μέχρι δτου λυθεί τό προσφυγικό πρόβλημα. 

»Παρακαλώ έπίσης θερμά νά συνεχισθεί, είδικά κατά 

τή διάρκεια του παγκόσμιου ετους προσφύγων, ή έφαρμο

γή τών τρεχουσών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων καί 

έκείνων πού έγκρίθηκαν ηδη γιά τό 1960 aπό τή Βασιλική 
'Ελληνική Κυβέρνηση καί τά liλλα μέλη τής 'Εκτελεστι

κής 'Επιτροπής μου. Τό παγκόσμιο ετος προσφύγων εχει 

προκαλέσει μεγάλη aνταπόκριση aπό Κυβερνήσεις καί 

λαούς σέ δλο τόν κόσμο. 'Η 'Εκτελεστική μου 'Επιτροπή 

καί έγώ θά aνησυχούσαμε βαθιά έάν οί πρόσφυγες στήν 

'Ελλάδα δέν <iντλοuσαν τή μέγιστη rοφέλεια aπό αύτή τή 

γενναιοδωρία καί προσβλέπουμε συνεπώς στήν 'Ελλάδα 

νά συνεχίσει τήν πολύτιμη συνδρομή της γιά λογαριασμό 

τών προσφύγων)). 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε στόν ϋπατο άρμο

στή του ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες: 

«Σέ άπάντηση του τηλεγραφήματός σας τής 4ης 

'Απριλίου, έπιθυμώ νά σiiς βεβαιώσω δτι ή Βασιλι

κή 'Ελληνική Κυβέρνηση έμπνέεται πάντοτε άπό 

τήν [δια είλικρινή έπιθυμία νά συνεργάζεται στενά 

μέ το Γραφείο σας γιά τήν καλλίτερη δυνατή βοή

θεια πρός τούς πρόσφυγες στήν ·Ελλάδα. Τά μέσα 

δμως πού διαθέτει ή 'Ελλάδα είναι τόσο δυσανάλογα 

πρός τίς άνάγκες τής χώρας, όiστε κάθε πρόσθετη 

έπιβάρυνση του προϋπολογισμου έχει αύτόματες 

έπιπτώσεις σέ ζωτικές περιοχές τής έθνικής οίκονο

μίας, πού άπαιτουν έπαρκείς προσαρμογές. 

;;Παρά τίς δυσχέρειες αύτές ή Βασιλική 'Ελλη

νική Κυβέρνηση διατηρεί τή θέση δτι θά συνεχίσει 

vά συνεργάζεται μέ τό Γραφείο σας γιά τήν έφαρμο

γή τών κοινών προγραμμάτων, πού έχουν fίδη έγκρι

θεί γιά τό 1960. Θά καταβληθεί προσπάθεια γιά νά 
έξασφαλισθεί ή έλληνική συμμετοχή καί σέ μελλο

ντικά προγράμματα, έφόσον θά τό έπιτρέψουν οί οί

κονομικές δυνατότητες τών προσεχών έτών;; 189 • 

Σέ σχετικό, έξάλλου, σημείωμα, πού ύποβλήθηκε 

στόν Κ. Καραμανλή αναφέρονται τά έξής: 

«Προγράμματα aποκαταστάσεως προσφύγων υπάτου 

άρμοστοu 

))Πρό πέντε έτών καί επειτα aπό aρκετόν aγώνα, κα

τωρθώσαμεν νά υπαγάγωμεν είς τά προγράμματα του υπά

του άρμοστοu τούς έκ Ρωσίας καί Ρουμανίας πρόσφυγας, 

οϊτινες κανονικώς <iπεκλείοντο ώς 'Έλληνες. 

))Κατά τά μέχρι τοuδε ετη προτεραιότης έδόθη είς τούς 

έν Γερμανί~ καί Αύστρί~ (ίδί~ μετά Ούγγρικόν) πρόσφυ

γας. Μετά πολλούς aγώνας, συντελούσης καί τής έν τ<[> 

μεταξύ έκκαθαρίσεως τών έν ΕύρώπΊJ στρατοπέδων, κα

τωρθώσαμεν νά έξασφαλίσωμεν διά τό 1960 τήν μερίδα του 
λέοντος, ητοι δολλάρια 1.410.000 έκ συνόλου περίπου 
6.000.000. 

))Κατόπιν τών <iναφυεισών δυσχερειών έκ μέρους του 

υπουργείου Συντονισμοί>, ό uπατος άρμοστής άπηύθυνε 

τηλεγράφημα πρός τόν κ . πρωθυπουργόν, είς δ ό τελευ

ταίος <iπήντησεν, παρέχων διαβεβαιώσεις διά τήν έκτέλε

σιν του έγκριθέντος προγράμματος 1960 (του δποίου δμως 
ή έκτέλεσις προβλέπεται νά έπεκταθή μέχρι του 1962), δια
τυπών δμως έπιφυλάξεις ώς πρός τά πέραν του 1960 προ
γράμματα . 

))Προγράμματα 1961-1964 
)) 'Εζητήσαμεν έν ΓενεύΊJ δ πως ή 'Ελλάς θεωρηθή pilot 

project καί διατεθή τό aπαιτούμενον ποσόν ϊνα έκκαθαρι
σθή τελείως τό πρόβλημα προσφύγων υπάτου άρμοστοu 

έντός τετραετίας (1961-1964). Ό uπατος άρμοστής, ένε
κολπώθη τήν ίδέαν αύτή ν καί τήν είσηγήθη είς τήν 'Εκτε

λεστικήν 'Επιτροπήν, προτείνων νά διατεθή είς τήν 'Ελλά

δα κατά τήν ώς liνω τετραετίαν τό ποσόν δολλαρίων 

5.700.000. Ή 'Επιτροπή έδέχθη τήν ίδέαν αύτήν ώς προ
γραμματικήν, η το ι liνευ δεσμεύσεως. 'Ήδη δμως προτείνε

ται ή διάθεσις ποσοu είς τήν 'Ελλάδα διά τό πρώτον ετος 

τής τετραετίας (1961) έκ δολλαρίων 1.400.000 έκ συνολι
κοί> ποσοu δολλαρίων 5.200.000, δταν προτείνωνται τά 
έξης ποσά διά τά κάτωθι Κράτη: 

))Αύστρία, δολλάρια 480.000, 'Ιταλία, δολλάρια 420.000 
καί Τουρκία, δολλάρια 300.000, καί τοuτο παρά τάς προ
σπαθείας τών χωρών αύτών οπως επιτύχουν μεγαλύτερα 

ποσά. 

)) ·Ελληνική συμβολή 
)>Θεωρητικώς ανέρχεται είς τά 50% περίπου. Είς τήν 

πραγματικότητα δμως, λόγω του υπολογισμοί> παροχής 

υπηρεσιών /;κ συγκεκροτημένων οuτως η liλλως έλληνικών 

δημοσίων υπηρεσιών, δ κρατικός προϋπολογισμός δέν 

έπιβαρύνεται μέ ποσόν πέραν του 25%)) 190• 

Τό πρόβλημα τής aποκαταστάσεως τών προσφύ

γων ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. 'Η ·Ελλάδα είχε δε

χτεί καί aποκαταστήσει 315.000 οικογένειες στήν 
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περίοδο τοϋ μεσοπολέμου, άλλά, λόγω τιϊ:ιν κατα

στροφών κατά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καί τόν 

έμφύλιο, δημιουργήθηκαν άλλοι 800.000 πρόσφυγες, 
γιά τούς όποίους επρεπε νά ύπάρξει μέριμνα. 'Εκτός 

αύτιϊ:ιν, ώστόσο, ή χώρα δέχτηκε άπό τό 1946 νέο 
κύμα προσφύγων. 'Από αύτούς, 18.726, άνάμεσα 
στούς όποίους πολλοί όμογενείς άπό τίς χώρες τοϋ 

άνατολικοϋ συνασπισμοϋ, καί ιδιαίτερα τή Ρουμα

νία, τή Βουλγαρία καί τήν 'Αλβανία (Β . 'Ήπειρο), 

έντάσσονταν στά προγράμματα τής άρμόδιας ϋπατης 

άρμοστείας τοϋ ΟΗΕ. 

Γιά τό σκοπό αύτό, τό ύπουργείο Προνοίας έκτε

λοϋσε προγράμματα άποκαταστάσεως των προσφύ

γων, μέ τή βοήθεια τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ καί μέ 

συμμετοχή τής έλληνικής Κυβερνήσεως στίς δαπά

νες πού τελικά εφτασε τό 38%, ποσοστό μικρό σέ 
σύγκριση μέ άλλες χιϊ:ιρες-άποδέκτες. Τό σχετικό 

πρόγραμμα τής έλληνικής Κυβερνήσεως έπέβλεπε ό 

ύπουργός Προνοίας, Α . Στράτος, καί περιλάμβανε 

τήν παροχή στούς πρόσφυγες κατοικίας, τήν έπαγ

γελματική τους άποκατάσταση, είτε σέ άγροτικά είτε 

σέ άστικά έπαγγέλματα, τήν πληρωμή διδάκτρων καί 

δαπανών φοιτήσεως στά «εύδοκίμως φοιτοϋντα)) μέ

λη τιϊ:ιν οικογενειών, τήν παροχή κοινωνικών διευ

κολύνσεων (κυρίως τή δωρεάν παροχή νοσηλευτικής 

καί ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως) καί τήν προ

στασία τιϊ:ιν ύπερηλίκων. 

'Έτσι, εγινε δυνατή ή άποκατάσταση 2.500 περί
που οικογενειών, ή άγροτική άποκατάσταση άλλων 

150, ή έπαγγελματική άποκατάσταση 950, ή οικονο
μική ένίσχυση τής άποκαταστάσεως 8.000 άτόμων, ή 
κοινωνική προστασία άλλων 500 καί ή παροχή διευ
κολύνσεων γιά τήν έγκατάσταση άλλων σέ χώρες 

τής προτιμήσεώς τους. 'Αποκαταστάθηκαν 14.000 
άτομα, μέ δαπάνη 350.000.000 δραχμών, ένιϊ:ι οί ύπό
λοιπες οικογένειες μετανάστευσαν σέ χώρες, δπως οί 

ΗΠΑ, ό Καναδάς καί ή Αύστραλία 191 • 

10 MA·J·OY 1960 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο, τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικής 'Ιάκωβο, συνο

δευόμενο άπό τό προεδρείο των έκδρομέων όμογενιϊ:ιν 

άπό τίς ΗΠΑ. Μετά τήν έπανοδό του στίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες, ό 'Αρχιεπίσκοπος, σέ έπιστολή του μέ 

ήμερομηνία 23 Μαίου, έκφράζει στόν πρωθυπουργό 
«τάς εύχαριστίας του διά τάς προσγενομένας τιμάς 

εις αύτόν καί τούς λοιπούς έξ 'Αμερικής 'Έλληνας 

καί διαδηλοί τήν ύπερηφάνειάν του διά τήν έθνοσω

τήριον διακυβέρνησιν τής προσφιλοϋς γενετείρας 

παρά τοϋ κ . Κ . Καραμανλή)). 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

Συγκροτείται, στό ύπουργείο 'Εργαόίας, σύσκε-

ψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, μέ τή συμ

μετοχή των ύπουργιϊ:ιν Συντονισμοϋ καί 'Εργασίας, 

τοϋ διοικητή τοϋ ΙΚΑ καί άρμόδιων παραγόντων. 

'Ο διοικητής τοϋ ΙΚΑ, I. Καποδίστριας, ένημέ
ρωσε τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν άδυναμία τοϋ 'Ιδρύ

ματος νά έκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις του καί ζήτη

σε τή συνδρομή τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά τήν άναδιορ

γάνωση καί τήν οiκονομική ένίσχυσή του. 

Οί συσκέψεις έπαναλαμβάνονται στίς 25 καί 26 
Μαίου, όπότε καί λαμβάνονται οί άκόλουθες άποφά

σεις: καθιέρωση δικαιότερου τρόπου ύπολογισμοϋ 

των συντάξεων, κατά τόν όποίο τό ποσό τής συντά

ξεως θά είναι άνάλογο πρός τό ϋψος τοϋ ήμερομι

σθίου ή τοϋ μισθοϋ καί τιϊ:ιν ήμερων έργασίας διατή

ρηση τοϋ κατωτάτου δρίου συντάξεως, ώς προστα

τευτικοϋ μέτρου, καί έξέταση τής δυνατότητας νά 

καθιερωθεί άνώτατο ποσό συντάξεως, ύψηλότερο 

άπό αύτό πού ίσχυε ως τότε· παροχή πλήρους συντά

ξεως σέ άσφαλισμένους κάτω τοϋ 62ου γιά τούς άν

δρες καί τοϋ 57ου γιά τίς γυναίκες, έφόσον εχουν 

πραγματοποιήσει αύξημένο χρόνο έργασίας σέ άσφά

λιση· λήψη μέτρων μέριμνας γιά τίς εγγαμες γυναί

κες, τίς μητέρες άνηλίκων τέκνων (συνταξιοδοτοϋ

νται μέ τή συμπλήρωση τοϋ 50οϋ ετους τής ήλικίας 

τους)· καί υίοθέτηση σειρί'iς μέτρων γιά τήν πρόλη

ψη των έργατικιϊ:ιν άτυχημάτων, τήν πρόσληψη πε

ρισσότερων νέων στίς έπιχειρήσεις καί τήν άσφάλι

ση τοϋ έμμίσθου οiκιακοϋ βοηθητικοϋ προσωπικοϋ. 

Προβλεπόταν, άκόμη, ή έξομοίωση των συντα

ξιούχων καπνεργατών μέ τούς συνταξιούχους τοϋ 

ΙΚΑ· ή λήψη μέτρων γιά τήν προστασία τιϊ:ιν παλαι

ών πολεμιστών· καί ή μονιμοποίηση, μετά άπό εiδι

κή κρίση, τιϊ:ιν έπί συμβάσει ύπαλλήλων τοϋ ΙΚΑ καί 

τιϊ:ιν ύπόλοιπων όργανισμιϊ:ιν κοινωνικής πολιτικής. 

'Ο διοικητής τοϋ ΙΚΑ έκδήλωσε τήν άπόλυτη 

ίκανοποίησή του γιά τίς λύσεις πού δόθηκαν, καί 

έξέφρασε τίς εύχαριστίες του πρός τόν Κ. Καραμαν

λή. 

12 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή τοϋ ύπόυργοϋ Συγκοινωνιών, Σ. Γκί

κα, τοϋ ύφυπουργοϋ Οiκισμοϋ, Ε. Κεφαλογιάννη, καί 

ύπηρεσιακιϊ:ιν παραγόντων, στήν όποία έξετάζεται ή 

πρόοδος των προγραμματισμένων γιά τό 1960 συ
γκοινωνιακών καί έγγειοβελτιωτικιϊ:ιν εργων, καθώς 

καί αύτιϊ:ιν 6τήν περιοχή τής πρωτεύουσας άποφασί

ζεται ή προκήρυξη δημοπρασιών γιά τήν έκτέλεση 

άλλων προγραμματισμένων εργων σέ δλη τή χώρα· 

έγκρίνεται ή δημιουργία νέων λιμενικών έγκαταστά

σεων στή Θεσσαλονίκη καί τήν Καβάλα καί ή συνέ

χιση τιϊ:ιν έξωραϊστικιϊ:ιν έργασιιϊ:ιν στό κέντρο τής 

πρωτεύουσας καί τίς συνοικίες καί διαπιστώνεται 
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δτι ή κατασκευή τής δδου 'Αθηνών-Λαμίας θά δλο

κληρωθεϊ: ως τό τέλος του 1961. 

16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

'Ο άνταποκριτής των <Πimes» άποστέλλει άπό 

τήν 'Αθήνα εκτενή άνταπόκριση, ή όποία, μεταξύ 

aλλων, περιέχει καί τίς άκόλουθες παρατηρήσεις: 

Μέσα είς όκτώ ταραχώδη ετη, &πό τής aπελευθερώ

σεως τής Έλλάδος, μέχρι τοu Νοεμβρίου τοu 1952, περί 
τάς 20 Κυβερνήσεις παρήλασαν είς καλειδοσκοπικήν &λ
ληλοδιαδοχήν &πό τήν πολιτικήν σκηνήν, μία στρατιά 

&πό 435 εν δλφ ύπουργούς. 
' Η ' Ελλάς aπολαύει σήμερον μιας &πό τάς μακροτέρας 

περιόδους &διακόπου πολιτικής καί οίκονομικής σταθερό

τητος είς τήν νεωτέραν ίστορίαν της. Τόν μήνα αuτόν, ή 

παροuσα έλληνική Κυβέρνησις συμπληρώνει τό δεύτερόν 

της ετος είς τήν aρχήν. 'Ο κ. Καραμανλής, ό δραστήριος 

πρωθυπουργός, εχει συμπληρώσει πλέον των 4\12 ετων είς 
τήν &ρχην -ρεκόρ μή εχον τό &νάλογόν του είς τήν πα

ρελθοuσαν τριακονταετίαν. 

'Η σταθερότης ήλθεν είς τούς 'Έλληνας ώς μία νέα 

εμπειρία, πρό όκτώ περίπου ετων, ϋστερα &πό τρείς &λλε

παλλήλους ετησίας γενικάς εκλογάς. Σχηματίζει κανείς 

τήν εντύπωσιν, δτι ή πολιτική ώριμότης, &νακοπείσα κατά 

τά ετη τής επαναστάσεως, τής δικτατορίας καί του πολέ

μου, βαδίζει τώρα σταθερά τό\1 δρόμο ν της. 'Εάν δέν μετε

βλήθη όριστικως ή έλληνική πολιτική νοοτροπία, είναι 

φανερόν δτι τουλάχιστον τό καλύτερον μέρος του λαϊκοί> 

ενδιαφέροντος στρέφεται τιί>ρα &πό τάς στείρας κομματι

κάς λογομαχίας πρός δημιουργικωτέρας κατευθύνσεις. 'Ο 

'Έλλην ημπορεί νά εξακολουθή μεμψιμοιρων εναντίον 

τής Κυβερνήσεώς του καί, δπερ καί σπουδαιότερον, ενδέ

χεται νά εχη, κατά καιρούς, σοβαρούς λόγους νά μεμψι

μοιρή. 'Εκείνο πού συντελείται είναι πάντα κατώτερον 

των προσδοκιων του· ώστόσο, τό παρόν δέν θά εζημιοuτο 

&πό οίανδήποτε σύγκρισίν του μέ τό παρελθόν. 

'Έτσι αί μωρίαι καί αί &δυναμίαι των &μέσων μεταπο

λεμικων ετων εχουν πλέον παρέλθει καί, ίσως, δυστυχως, 

εχουν καί λησμονηθή. Παρά πολλοί σημαίνοντες 'Έλλη

νες εκλαμβάνουν τήν σταθερότητα ώς κάτι τό φυσικόν καί 

τό δεδομένον. 'Ολίγοι μόνον φαίνεται νά εκτιμοuν ώρισμέ

να &πό τά άπλούστερα εuεργετήματά της: τό νά εχη κανείς 

κέρματα είς τά θυλάκιά του, aντί νά μεταφέρη όλόκληρα 

φορτία aπό τά παλαιά, εuτελοuς aξίας, χαρτονομίσματα, μέ 

τούς aστρονομικούς aριθμούς καί τά γοητευτικά σχέδια, 

τά όποία fjλλασσαν είς κάθε &πότομον c'iνοδον τών πληθω

ριστικων τάσεων. Ή κοπή έλληνικων κερμάτων -διά 

πρώτην φοράν εντός είκοσαετίας- ύπήρξεν ή πλέον πει

στική εκφρασις τής εμπιστοσύνης είς τό μέλλον, ύπό τής 

όποίας εμφορείται ή παροuσα Κυβέρyησις. 'Η εμπιστοσύ

νη αuτή εχει μεταδοθή καί είς τόν λαόν. Πλέον των 200.000 
'Ελλήνων προτιμοuν νά εχουν τραπεζικούς λογαριασμούς, 

παρά σωρούς άπό χρυσά νομίσματα. Αί τραπεζικαί καταθέ

σεις εχουν φθάσει είς τό &ξιοσημείωτον ϋψος των 15.640 
έκατ. δρχ. (περί τά 186.200.000 στερλινων), παρά τό γεγο
νός δτι ό δελεαστικός τόκος των 10%, πού είχεν όρισθή 
&ρχικως πρός προσέλκυσιν καταθέσεων, εχει τώρα μειωθή. 

'Η γενική οίκονομική πρόοδος ύπήρξε σημαντική. 

Πανταχοu, είς πόλεις καί χωρία, ανακαλύπτει κανείς εξο

φθάλμους ενδείξεις τής κυβερνητικής δραστηριότητος 

-νέα εγγειοβελτιωτικά προγράμματα, νέαι βιομηχανίαι 

καί ύδροηλεκτρικαί εγκαταστάσεις, όδοί καί ξενοδοχεία 

διά τόν τουρισμόν, η «μπουλντόζες», πού καθαρίζουν τόν 

ρύπον των πτωχων συνοικιων. 'Η Κυβέρνησις fjργησε νά 

&ντιληφθή τήν &νάγκην τής μεθοδικής καί λεπτομεροuς 

σχεδιοποιήσεως. Τώρα κερδίζει τόν aπολεσθέντα χρόνον, 

&ναγγέλλουσα ενα φιλόδοξον πενταετές σχέδιον αναπτύ

ξεως, εκπονηθέν μέ κάποιαν καθυστέρησιν ύπό ξένων είδι

κων, τό όποίον ύπόσχεται νά ύψώση τό έλληνικόν εθνικόν 

είσόδημα &πό έκατόν στερλίνας κατά κεφαλήν είς 135 μέ
χρι τέλους τοu 1965. Τό ίλιγγιωδες κόστος αuτοu τοu εγ
χειρήματος είς κρατικάς καί ίδιωτικάς επενδύσεις, ύπολο

γίζεται είς 1.310 έκατ. στερλινων καί είναι σημαντικόν δτι 
ή Κυβέρνησις εΙ ναι βεβαία δτι θά καλύψη τά εννέα δέκατα 

του ποσοu αuτοu εξ εσωτερικων πηγων. 

'Ένας &πό τούς κυριώτερους aντικειμενικούς σκοπούς 

είναι ή aπορρόφησις τής κανονικής αuξήσεως των εργατι

κων χειρων, εντός των προσεχων πέντε ετων, ή όποία ύπο

λογίζεται είς 235.000 c'iτομα. 'Αλλά επίσης καί ή μερική 
&πάλυνσις ένός χρονίζοντας έλληνικοu προβλήματος, διά 

τής παροχής εuκαιριων πλήρους aπασχολήσεως είς 165.000 
ύποαπασχολουμένας 'Έλληνας. 'Η αϋξησις τών εξαγωγων 

καί τά χρήματα πού &πεταμιεύθησαν, aπό τήν εγχώριον 

παραγωγήν &γαθων, είσαγομένων μέχρι τοuδε, άναμένεται 

δτι θά προσθέσουν περί τά 110 έκατ. στερλινων ετησίως 
είς τήν πίστωσιν των έλληνικων λογαριασμων εξωτερικοί>. 

'Ωστόσον, εκείνο πού ή το c'iλλοτε πρόβλημα παραγω

γής, εχει τώρα καταστή πρόβλημα i:ξαγωγων. Βαίνουν αu

ξανόμεναι αί δυσχέρειαι διαθέσεως έλληνικων γεωργικων 

προϊόντων είς τάς εξωτερικάς &γοράς καί αί εξαγωγαί του 

1959 /;σημείωσαν διά πρώτην φοράν μείωσιν, εν σχέσει 
πρός τό προηγούμενον ετος . 'Η μείωσις αϋτη i:ξηνάγκασε 

τάς 'Αθήνας δπως διαπραγματευθοuν πολιτικάς καί οίκο

νομικάς εκχωρήσεις πρός τήν Γερμανίαν, είς μίαν &νεκπλή

ρωτον άκόμη ελπίδα αuξήσεως των /;ξαγωγων πρός τήν 

χώραν εκείνην (ή όποία ε! ναι ό κυριώτερος πελάτης διά τά 

έλληνικά προϊόντα) · εχει δέ καταστή τό κύριον i:μπόδιον 

είς μίαν σύντομον ενταξιν τής 'Ελλάδος είς τήν Κοινήν 

'Αγοράν καί i:χρησιμοποιήθη ύπό των aντιπάλων τής Κυ

βερνήσεως ώς κύριον προπαγανδιστικόν των «άτοu)) 192 ... 

16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Βιομηχανίας Ν. Μάρτη, δ δποϊ:ος τόν ενη

μερώνει γιά τήν επίσκεψή του στήν Πελοπόννησο 

καί γιά τήν πορεία ερευνών στό έλληνικό ύπέδαφος. 

Ό Ν. Μάρτης, σέ δηλώσεις του, παρατήρησε 

δτι, σύμφωνα μέ τά σχετικά επιστημονικά πορίσμα

τα, τά λιγνιτοφόρα κοιτάσματα τής Μεγαλουπόλεως 

θά άποτελέσουν τό μεγαλύτερο ενεργειακό άπόθεμα 

τής χώρας, άνερχόμενο κατά τούς ύπολογισμούς τών 

ερευνητών σέ 250-500.000.000 τόνους. 'Ακόμη ύπο
γράμμισε τίς προσπάθειες τής Κυβερνήσεως γιά τήν 

άξιοποίηση του ύπόγειου πλούτου τής χώρας (ερευ-
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νες τfjς ΕΣΣΟ γιά πετρέλαια στή Ζάκυνθο, Κυλλήνη, 

Παξούς, Πύλο, τfjς ΒΡ στήν Καρδίτσα, 'Ήπειρο, 

Γρεβενά καί τfjς «'Ήλιος-ΡΑΠ» στή Θράκη). 

16 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1960 

·Ο Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας, Χριστόφορος, 

άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλfj επιστολή μέ θέμα τά 

προβλήματα τών άποδήμων ·Ελλήνων: 

«Γνωρίζει, πάντως, ή Ύμετέρα 'Εξοχότης τήν έξέλιξιν 

των συνθηκών ζωής καί διαβιώσεως των ήμετέρων τέκνων 

έν δλ1J τij &φρικανικij ήπείρφ ύπό τάς ύφεστώσας συνθή

κας, αϊτινες έδημιούργησαν καί δημιουργοϋν ψυχολογικήν 

&βεβαιότητα καί aνησυχίας πάσης φύσεως ώς πρός τό έν 

&ποδημίg μέλλον τοϋ ήμετέρου Ποιμνίου. 

»'Η &βεβαιότης καί αί aνησυχία ι αύται διεπιστώθη

σαν καί ύπό τών ήμετέρων παλαιών καί νέων ' Αρχιερέων, 

τούς όποίους &πεστείλαμεν έν δλ1J τij 'Αφρικij, ϊνα θερα

πεύσωσι τάς θρησκευτικάς &νάγκας τών τέκνων ήμών, καί 

ϊνα ένθαρρύνωσι καί ένισχύσωσι, παντοιοτρόπως, τά τέκνα 

ήμών πρός έπιτυχή aντιμετώπισιν των νέων συνθηκών καί 

&ποτελεσματικήν &κτινοβολίαν τοϋ έλληνοχριστιανικοϋ 

πολιτισμοϋ &νά τάς χώρας τής 'Αφρικής. 

»Φρονοϋμεν δτι αί ώς ι'iνω &νησυχίαι τοϋ 'Ορθοδόξου 

'Ελληνισμοϋ έν τij 'Αφρικij οφείλονται ούχί τόσον είς τάς 

διαμορφουμένας νέας συνθήκας, πρός τάς όποίας δύναται, 

πάντως, νά προσαρμοσθή τό Ποίμνιον ήμών, έφ' δσον κε

ντηθή ό κατάλληλος ένθουσιασμός, δσον είς τήν έντύπω

σιν δτι δέν ύπάρχει, &φ ' ένός μέν, κεντρικός προγραμμα

τισμός έκ μέρους των άρμοδίων καί ούσιαστική συμπαρά

στασις, &φ' έτέρου, είς τούς τομείς δι ' οϋς αίσθάνονται 

τήν ανάγκην ένισχύσεως, ϊνα έν πεποιθήσει καί λογικij 

βεβαιότητι διά τό μέλλον &ναπτύξη τήν έπιχειρηματικήν 

καί κοινωνικήν του δραστηριότητα. 

»Διά τοϋτο παρακαλοϋμεν, δπως ή Ύμετέρα 'Εξοχό

της, έν τφ έγνωσμένφ ένδιαφέροντι Αύτής διά τόν &πόδη

μον Όρθόδοξον Έλληνισμόν καί τij στοργικij μερίμν1J 

Αύτής διά τό τμήμα τοϋτο τοϋ εθνους, εύαρεστουμένη 

γνωστοποίηση καταλλήλως, διά των άρμοδίων οργάνων, 

τό πρόγραμμα τής ούσιαστικής συμπαραστάσεως τής ύπό 

τήν προεδρίαν 'Υμών έλληνικής Κυβερνήσεως διά τούς 

'Ορθόδοξους 'Έλληνας τής ' Αφρικής πρός τόνωσιν των 

φρονημάτων καί &ναχαίτησιν τής συμπτύξεως καί τοϋ έπα

ναπατρισμοϋ, τοϋ παρατηρουμένου, κυρίως, μεταξύ τών τέ

κνων ήμών έν Αίγύπτφ . 

»Ή εγκαιρος γνωστοποίησις τοϋ 'Υμετέρου προγραμ

ματισμοϋ θέλει έπιδράσει λίαν έποικοδομητικώς πρός 

έξουδετέρωσιν των &παισιοδόξων σκέψεων. 

»Πεποιθότες δτι ή • Υμετέρα 'Εξοχότης θά εύαρεστηθή 
έπί τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος νά έπιδείξη τό 

ίδιαίτερον Αύτής ένδιαφέρον καί εύχαριστοϋντες Αύτήν 

δι' δσα ύπέρ τοϋ 'Αποδήμου · Ελληνισμοϋ έργάζεται, δια

τελοϋμεν ... )) 

'Η απάντηση τοϋ Κ. Καραμανλfj: 

«'Έλαβαν τήν άπό /6.5./960 επιστολήν σας, δια
βιβασθείσαν μοι ύπό τού εν 'Αλεξανδρείff Β. Γενι-

κού Προξενείου, καί σι'iς εύχαριστώ διά τό θερμόν 

ενδιαφέρον δπερ επιδεικνύετε δχι μόνον διά τά πνευ

ματικά, άλλά καί τά εθνικά καί πολιτικά προβλήματα 

τού ποιμνίου σας. 

»Παρά τήν μεγάλην άπόστασιν ffτις χωρίζει τήν 

μητέρα 'Ελλάδα άπό τούς εν δλu τfί Άφρικ(ί δια

σκορπισμένους 'Έλληνας, ή Κυβέρνησίς μου καί 

εγώ προσωπικώς, Ξχοντες επίγνωσιν τής μεγάλης 

σπουδαιότητος τού 'Ελληνισμού τής Άφρικής διά 

τήν πρόοδο ν καί εύημερίαν τής πατρίδος ·Ελλάδος 

άλλά καί τήν έδραίωσιν τού έλληνικού όνόματος εiς 

τήν άλλοδαπήν, επανειλημμένως Ξχομεν έκδηλώσει 

τό ένδιαφέρον μας διά τήν τύχην καί τά ζητήματα 

τών 'Ελλήνων τής Μαύρης 'Ηπείρου. Παρακολου

θούμεν πάντοτε μετά προσοχής τήν δραστηριότητά 

των, λαμβάνομεν γνώσιν τών άπασχολούντων αύτ(ί 

προβλημάτων καί υίοθετούμεν τά άναγκαία μέτρα, 

δσάκις τούτο καθίσταται άπαραίτητον, διά νά τούς 

βοηθήσωμεν εiς τήν άξιοποίησιν τών προσπαθειών 

των. Λίαν εσχάτως, ώς θά παρετηρήσατε, ή έλληνική 

Κυβέρνησις άπέδειξε αύτό τό ενδιαφέρον της διά τής 

άμερίστου φροντίδας της πρός τούς δοκιμασθέντας 

'Έλληνας τού Κογκό, συνδράμουσα αύτούς τόσον 

διπλωματικώς δσον καί ύλικώς, διά τής άποστολής 

καταλλήλου προσωπικού, άεροσκαφών καί ύλικού 

πρός περίθαλψίν των. 

)) 'Έχω aλλωστε δώσει εντολήν εiς τά άρμόδια δρ
γανα δπως τά αiτήματα του άποδήμου έλληνισμου 

εξετάζωνται κατά προτεραιότητα καί επιλύωνται κα

τά τόν δυνατόν καλλίτερον τρόπον. 

))Δύνανται οί 'Έλληνες τής 'Αφρικής νά εlναι 

βέβαιοι δ τι ή ·Ελλάς θά εlναι πάντοτε παρά τό πλευ

ρόν των καί δτι ή Κυβέρνησίς μου παρακολουθεί 

μετά πάσης προσοχής τάς έν τ(ί περιοχfί ταύτu πολι

τικάς εξελίξεις ώς εκ τών δ ποίων τίθεται έπί έντελώς 

νέων βάσεων τό θέμα τής πρεσβευτικής καί προξενι

κής ήμών εκπροσωπήσεως εν Άφρικ(ί» 193. 

17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

Μετά τήν άποτυχία τfjς Διασκέψεως Κορυφfjς με

ταξύ ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Μ. Βρετανίας καί Γαλλίας, πού 

συγκλήθηκε στό Παρίσι, δ πρωθυπουργός Κ. Καρα

μανλfjς κάμει τήν &κόλουθη δήλωση: 

«Ή άπογοήτευσις τήν δποίαν προεκάλεσεν ή 

άποτυχία τής διασκέψεως τών Παρισίων άμβλύνεται 

άπό τήν σταθεράν πίστιν του προέδρου 'Αιζενχάου

ερ εiς τήν iδέαν τής εiρήνης καί τήν άπόφασίν του 

δπως συνεχίση τήν προσπάθειάν του πρός κατοχύ

ρωσιν αύτής. 

))Μέ τόν πρόεδρον εlχαν τήν τιμήν κατ' επανά

ληψιν νά συνομιλήσω καί νά διαπιστώσω τήν εντι

μότητα τών σκέψεών του καί τήν εiλικρίνειαν τών 

προθέσεών του. 
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»Ή έλληνική Κυβέρνησις ύπεστήριξε καί ύπο

στηρίζει πάντοτε τήν προσπάθειαν πρός έξεύρεσιν 

ένός πρακτικοv καί έντίμου τρόπου διά τήν κατοχύ

ρωσιν τής διεθνοvς είρήνης, δπως ύποστηρίζει καί 

τήν ένότητα έν ίσοτιμίg τοv έλευθέρου κόσμου ώς 

προϋπόθεσιν διά τήν έπιτυχίαν τής προσπαθείας αύ

τής». 

'Η aποτυχία τής Διασκέψεως Κορυφής ήταν 

aπόρροια τοϋ περίφημου επεισοδίου τής καταρρί

ψεως, aπό τούς Σοβιετικούς, aμερικανικοϋ aναγνω

ριστικοϋ αεροσκάφους, πάνω aπό τό εδαφος τής 

ΕΣΣΔ. 'Η Μόσχα είχε δώσει τήν εντύπωση δτι δέν 

είχε στοιχεία πού ενοχοποιοϋσαν τίς ΗΠΑ γιά κα

τασκοπεία· περίμενε, ετσι, τήν αμερικανική δήλωση 

δτι τό αεροσκάφος δέν εκτελοϋσε αναγνώριση καί 

κατόπιν, εμφάνισε τόν πιλότο τοϋ αεροσκάφους, ό 

όποίος κατηγόρησε τή χώρα του γιά κατασκοπεία. 

'Ανεξάρτητα aπό τόν αμφιλεγόμενο χαρακτήρα τής 

αμερικανικής ενέργειας (ή όποία πάντως εντασσόταν 

στή γενικότερη τάση των συμμετόχων στόν Ψυχρό 

Πόλεμο νά διερευνοϋν τίς δυνατότητες τοϋ aντιπά

λου), ό χρόνος πού επελέγη aπό τούς Σοβιετικούς γιά 

τή δημοσιοποίηση τοϋ γεγονότος καί γιά τή σοβαρή 

εκθεση των ΗΠΑ στά μάτια τής διεθνοϋς κοινής 

γνώμης -δταν συναντώνταν οί ήγέτες των Μεγάλων 

Δυνάμεων- δημιουργοϋσε τήν εντύπωση δτι ή Μό

σχα τορπίλισε τή Διάσκεψη γιά προπαγανδιστικούς 

λόγους . 

Στό θέμα αuτό, αναφέρεται επιστολή τοϋ προέ

δρου 'Αιζενχάουερ, τήν όποία ό 'Αμερικανός πρέ

σβης, 'Έλλις Μπρίγκς, εγχειρίζει στόν Κ. Καραμαν

λή, στίς 20 Μα"ίου: 

« ' Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

))Μετά τά συμβάντα, τά όποία εσημειώθησαν κατά τάς 

τελευταίας ήμέρας, θά ενδιαφέρεσθε ενδεχομένως νά σiiς 

εϊπω πώς εξηγώ τά εξελιχθέντα κατά τήν συνάντησιν τών 

Παρισίων γεγονότα ή μiiλλον τήν ελλειψιν τοιούτων γεγο

νότων -καί ποίαν σημασίαν εχουν ταυτα κατ' εμέ , εiς 

δλους ήμiiς. 

)) ' Ως θά ενθυμείσθε, δτε είχον τήν τιμήν νά επισκεφθώ 
τήν μεγάλην σας χώραν τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, ηλ

πίσαμεν &μφότεροι δτι θά ήτο δυνατόν νά επιτευχθή ποτέ 

τις μείωσις τής εντάσεως εν τφ κόσμφ κατά τήν συνάντη

σιν κορυφής. 'Αποβλέψαμεν τουλάχιστον πρός μικράν τι

να πρόοδον εiς τόν περιορισμόν τών εξοπλισμών καί εiς 

τήν πραγματικήν &μοιβαίαν κατανόησιν. 

)) 'Ατυχώς, aπεδείχθη δτι ή πραγματοποίησις τών ελπί
δων αύτών aνήκει εiς χρόνον &πώτερον &π' δ,τι κατά τάς 

ήμέρας εκείνας ενόμιζον . Κατ' ακολουθίαν μιiiς σειρiiς 

γεγονότων εντός τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, τά όποία δέν 

είναι σαφή εiς εμέ κατά τήν παροuσαν στιγμήν, ό κ. Χρου

στσώφ θά είχε πρό τής μεταβάσεώς του εiς Παρισίους κα

ταλήξει εiς τό συμπέρασμα δτι ή επίτευξις προόδου εiς τήν 

Διάσκεψιν Κορυφής θά ήτο ανεπιθύμητος ή &δύνατος . 

Συμφώνως πρός τήν σκέψιν αύτή ν εξαπέλυσε μίαν προσχε

διασμένη ν επίθεσιν διά νά εξασφαλίση πρίν ή άρχίση ή 

διάσκεψις τήν &ποτυχίαν αύτής, φροντίζων συγχρόνως 

δπως τό βάρος τής τοιαύτης aποτυχίας επιπέση επί τής 

Δύσεως, εiδικώτερον δέ επί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

)) 'Ο κ . Χρουστσώφ εχρησιμοποίησεν ώς πρόσχημα τήν 

επιτυχή κατάρριψιν μ ή ώπλισμένου πολιτικοί) άεροπλάνου 

άναγνωρίσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τό όποίον, 

πράγματι, ϊστατο άνωθεν σοβιετικοί) εδάφους. Δέν είναι 

άνάγκη νά σiiς διαβεβαιώσω δτι ή ενέργεια αϋτη δέν ήταν 

εσκεμμένως προκλητική καί, άσφαλώς, δέν ήτο έπιθετική . 

'Απετέλει μίαν φάσιν συστήματος πληροφοριών, τό δ

ποίον κατέστη &ναγκαίον διά τήν άμυναν εναντίον αiφνι

δίας έπιθέσεως έκ μέρους ένός εθνους, τό όποίον ύπερηφα

νεύεται διά τήν ίκανότητά του "νά μiiς θάψη" δλους -καί 

τό δποίον πεισμόνως καλύπτει διά μεγίστης μυστικότητας 

δλας τάς ένεργείας του. Τό επεισόδιον, άλλωστε, τοuτο, 

λυπηρόν αύτό καθ' έαυτό εiς τό επακρον, δέν θά ηδύνατο 

παρά πiiσαν προσπάθειαν τής φαντασίας νά θεωρηθή τοιαύ

της σπουδαιότητος ωστε νά δικαιολογήση τήν πολεμικήν 

καί τήν &μετροέπειαν, τάς όποίας ό κ. Χρουστσώφ έθεώ

ρησεν ένδεδειγμένον νά χρησιμοποιήση κατά τών · Ηνωμέ
νων Πολιτειών. Διατρέφων ούτος καί ύπερβάλλων τό γεγο

νός τουτο, εθεσε φυσικά τέρμα έπί του παρόντος εiς οίανδή

ποτε ελπίδα προόδου. 

)) ·Ο σκοπός, δι' δν γράφω πρός ύμiiς τήν έπιστολήν 
ταύτην είναι κυρίως νά σiiς διαβεβαιώσω δτι αί έπιδιώξεις 

μου, παρά τά συμβάντα εiς τήν συνάντησιν ταύτην, παραμέ

νουν άπολύτως &μετάβλητοι. Είμαι βέβαιος δτι ή πείρα 

αϋτη θά χρησιμεύση εiς τή ένίσχυσιν τών δεσμών, οί 

όποίο ι ένώνουν τήν χώραν σας μέ τήν iδικήν μου καί δτι θά 

καταδείξη τήν μακρiiς διαρκείας πρόκλησιν κατά τών 

ελευθέρων κόσμων, ή όποία aπαιτεί εiς τό επακρον ένότη

τα καί συνεργασία ν. 'Έχω κάθε ελπίδα δτι μέ τήν πάροδον 

του χρόνου ό κόσμος θά έκτιμήση ετι έντονώτερον τήν 

έπείγουσαν ανάγκην έλέγχου τών έξοπλισμών αμοιβαίας 

κατανοήσεως καί άμοιβαίου σεβασμοί) μεταξύ δλων τών 

άνθρώπων. Παρακαλώ δεχθήτε τήν διαβέβαίωσιν τής πρός 

ύμiiς ύπολήψεως καί έκτιμήσεωρ) . 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός aπηύθυνε στόν πρό

εδρο των ΗΠΑ τήν ακόλουθη aπαντητική επιστολή: 

«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τάς θερμάς μου εύχα

ριστίας καί τήν ύψίστην μου έκτίμησιν διά τήν εύyε

νή σας σκέψιν δπως μοί μεταδώσητε 'rάς προσωπικάς 

σας άντιλήψεις έπί τών συνθηκών αtτινες προεκάλε

σαν τό ναυάγιον τής Διασκέψεως τής κορυφής, ώς 

καί έπί τής έπιβαλλομένης έμμονής είς τήν προσπά

θειαν έδραιώσεως τής είρήνης, διά τής έν ίσοτιμίg 

δι ' δλους κατοχυρώσεως τής διεθνοvς άσφαλείας. 
)) ΗΕκρινα έπιβεβλημένον δπως τό ύψηλόν τοvτο 

μήνυμα, τό όποίον, παρά τήν παροvσαν κρίσιν, είναι 

μήνυμα αίσιοδοξίας διά τό μέλλον, άνακοινώσω είς 

τόν έλληνικόν λαόν. Τοvτο θά άποτελέση δι' αύτόν 

στοιχείον έμπνεύσεως έν τr1 έyνωσμένrι προσκλήσει 

του είς τά ίδεώδη τής έλευθερίας καί τής είρηνικής 

διαβιώσεως δλων τών λαών. 
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»'Ο έλληνικός λαός δέν λησμονεί τήν πολύτιμο ν 

συμπαράστασιν, ffν τφ παρέσχον αί Ήνωμέναι Πο

λιτείαι εiς στιγμάς κρισίμους, ώς πιστεύει, εiς τήν 

εiλικρίνειαν τών προθέσεων καί εiς τήν εντιμότητα 

τών επιδιώξεων τής πολιτικής τής μεγάλης 'Αμερι

κανικής Συμπολιτείας. Τά στοιχεία αύτά άποτελοvν 

εγγύησιν διά τήν περισσότερον, παρά ποτέ aλλοτε, 

επιβαλλομένην διατήρησιν τής ένότητος καί συνο

χής του ελευθέρου κόσμου. 

)) Έπι τρέψατέ μοι, κύριε πρόεδρε, δ πως επ' εύ
καιρίg εκφράσω τήν βαθείαν προσωπικήν μου εκτί

μησιν διά τήν άνωτερότητα καί τήν fίρεμον άξιοπρέ

πειαν μέ τήν όποίαν άντιμετωπίσατε τήν παροvσαν 

κρίσιν. Ή 'Ελλάς, ώς σύμμαχος τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, προσβλέπει μέ πλήρη εμπιστοσύνην εiς 

τήν ύπέρ τής είρήνης καί τής διεθνοvς δικαιοσύνης 

εύόδωσιν τών κοινών προσπαθειών))194• 

17 ΜΑ · Ι ·ΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τή διοίκηση τοϋ Συν

δέσμου Βιομηχάνων, τά μέλη τής όποίας τόν εuχαρι

στοϋν γιά τά μέτρα εξυγιάνσεως τής οίκονομίας καί 

τήν κατάρτιση μακροπροθέσμου προγράμματος ά

ναπτύξεως, τό όποίο δημιούργησε άσφαλείς προϋπο

θέσεις γιά τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας. 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλής παρατήρησε δτι, 

χωρίς νά παραγνωρίζει τίς ·προσπάθειες πού εγιναν 
στό παρελθόν, ήταν ύποχρεωμένος νά διαπιστώσει 

δτι «ή πρωτοβουλία καί ή δραστηριότης τής βιομη

χανίας κατά τήν παροvσαν στιγμήν είναι κατώτεραι 

τών δυνατοτήτων, αί'τινες εδημιουργήθησαν)). Στή 

συνέχεια, άπαρίθμησε τά μέτρα πού ελαβε ή Κυβέρ

νηση, δπως τά φορολογικά κίνητρα, πιστώσεις τοϋ 

εξωτερικοϋ, προστασία, είδική νομοθεσία, μέ τά 

όποία δημιουργήθηκαν θετικές βάσεις γιά τήν άνά

πτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τό 

προεδρείο τής 'Ενώσεως 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών 

καί τό προεδρείο τής Πανελλήνιας Ναυτικής 'Ομο

σπονδίας. Οί εκπρόσωποι τοϋ ναυτικοϋ κόσμου ευ

χαρίστησαν τόν πρωθυπουργό γιά τά μέτρα ύπέρ τής 

ναυτιλίας, τά όποία τήν όδηγοϋσαν ήδη σέ επίζηλη 

διεθνή θέση: τά πλοία μέ έλληνική σημαία ήταν 890, 
χωρητικότητος 3. 917.655 κόρων, μέ 60.000 ναυτικούς 
καί μέ συναλλαγματική είσροή ϋψους 60.000.000 
δολλαρίων· ενώ ό συνυπολογισμός καί τών πλοίων 

έλληνικής πλοιοκτησίας ύπό ξένη σημαία άναβίβαζε 

τή χωρητικότητα τοϋ τρίτου στόν κόσμο έλληνικοϋ 

εμπορικοϋ στόλου στούς 13.000.000 κόρους. 'Ο Κ. 
Καραμανλής ύποσχέθηκε τήν άμέριστη συμπαρά

σταση τής Κυβερνήσεως γιά τήν επίλυση τών εκ

κρεμών ζητημάτων τής ναυτιλίας καί εδωσε σχετικές 

όδηγίες στόν ύπουργό 'Εμπορικής Ναυτιλίας. 

19 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

'Υπογράφεται σύμβαση, μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ 

Δημοσίου καί τοϋ γαλλικοϋ ίνστιτούτου πετρελαίου, 

γιά τή διεξαγωγή ερευνών στίς περιοχές 'Ηπείρου, 

Γρεβενών καί Καρδίτσας. 

'Ο ύπουργός βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, δήλωσε 

σχετικά δτι ή ύπογραφείσα σύμβαση άπέβλεπε στήν 

πλήρη διερεύνηση τών περιοχών, μέ στενή συνερ

γασία τών Γάλλων καί τών 'Ελλήνων είδικώv- τό 

1960 θά όλοκληρωνόταν ή πλήρης γεωλογική ερευνά 
τους, ή όποία θά άποτελοϋσε τή βάση καθορισμοϋ 

τών γεωτρήσεων, κατά τό 1961. 

24-31 ΜΑ · Ι·ΟΥ 1960 

Ό Μητροπολίτης Κιτίου, 'Άνθιμος, επισκέπτε

ται τήν 'Αθήνα γιά νά ενημερώσει τήν έλλαδική πο

λιτική ήγεσία, καί τόν Κ. Καραμανλή προσωπικά, 

πάνω στήν εξέλιξη τών άγγλοκυπριακών διαπραγμα

τεύσεων πού άφοροϋν τή άνακήρυξη τής άνεξαρτη

σίας τοϋ νησιοϋ, οί όποίες εδώ καί δύο μήνες βρί

σκονται σέ άδιέξοδο. 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

'Η εκρυθμη πολιτική κατάσταση, πού εχει δη

μιουργηθεί, μετά τήν εκδήλωση ταραχών άπ' άκρο 

σ' άκρο τής Τουρκίας, εξαναγκάζει τόν Α. Μεντερές 

νά ματαιώσει τήν επίσκεψή του στήν 'Αθήνα. ·Ο 

γενικός γραμματέας τοϋ τουρκικοϋ ύπουργείου τών 

'Εξωτερικών, Σελίμ Σαρπέρ, επισκέπτεται τήν 'Αθή

να καί διαβιβάζει στόν Κ. Καραμανλή, τήν άκόλου

θη επιστολή τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοϋ: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σάς άπευθύνω αuτό τό πολύ εμπιστευτικό μήνυμα μέ

σω του γενικου γραμματέως του ύπουργείου 'Εξωτερικών, 

πρέσβυ κ . Σέλίμ Σερπέρ, ό όποίος καί θά είναι στήν διάθε

σή σας γιά κάθε ciλλη διευκρίνηση πού ϊσως θά θέλατε. 

»Είστε ενήμερος, κύριε πρωθυπουργέ, τής σημασίας 

τήν όποία άποδίδω στήν προώθηση τής ελληνοτουρκικής 

φιλίας. 'Επανέρχομαι στό ϊδιο θέμα, γιατί, κατά τήν γνώμη 

μου, ή προώθηση αuτή άποτελεί καί τόν άκρογωνιαίο λίθο 

τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας μου . Πολλάκις κατά 

τό παρελθόν είχα τήν ευκαιρία νά τό τονίσω, θά ήθελα 

δμως νά τό επαναλάβω άκόμη μιά φορά: ή κοινή πορεία καί 

ή πρόοδος των χωρών μας εξαρτάται άπό τήν iσχύ τών 

δεσμών πού ύφίστανται μεταξύ τους. Είναι δέ βαθύτατη 

επιθυμία μου, κάθε ύπεύθυνος πολιτικός, καί στήν χώρα 

μου καί στήν iδική σας, νά εχη κατά νου αuτή τήν άρχή καί 

νά ενεργή εκάστοτε συμφώνως πρός αuτήν. 

»'Εξαιτίας, λοιπόν, τής σημασίας πού άποδίδω στήν 

προαγωγή των άμοιβαίων σχέσεών μας, άνέμενα μέ μεγάλη 

άνυπομονησία τήν έπίσκεψή μου στήν χώρα σας. 'Ε γνώρι

ζα τήν θετική επίδραση πού θά είχε ή έπίσκεψη αuτή στήν 

επίλυση τών κοινών μας προβλημάτων καί τρέφω πρός 
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'Εσάς καί τήν Κυβέρνησή σας αiσθήματα βαθυτάτης ευ

γνωμοσύνης, τόσο γιά τήν πρόσκληση αuτή καθαυτή, δσο 

καί γιά τόν χρόνο πού δαπανήθηκε καί τίς προσπάθειες 

πού κατεβλήθησαν γιά τήν προετοιμασία της. 

»Σοβαρότατα, δμως, καί άπρόοπτα συγχρόνως γεγονό

τα, πού ελαβαν χώρα στήν πατρίδα μου, άνέκοψαν τήν 

προετοιμασία μου γιά τήν πραγματοποίηση τής επισκέ

ψεως αuτής. Διατηρώ μετά βεβαιότητος σχεδόν τήν ελπίδα 

δτι θά ύπερκερασθουν οί εν όψει δυσκολίες, ή κατάσταση 

δμως δέν θά παύση νά ε{ ναι κρίσιμος. 'Εν όλίγοις, οί εδω 

πολιτικές συνθήκες εlναι τόσο πολύπλοκες, ώστε νά μέ 

κρατουν συνεχώς εν εγρηγόρσει καί, συγχρόνως, νά χρή

ζουν τής διαρκους προσοχής καί φροντίδας μου. 

»Παρόλα αuτά, πίστευα, μέχρι τελευταία στιγμή, δτι θά 

ξεπερνουσα όριστικά τά εμπόδια καί γιά νά τό επιτύχω, 

εργάστηκα σκληρά. Δυστυχώς, δέν μπορώ νά πω δτι ή 

προσπάθειά μου εστέφθη άπό πλήρη επιτυχία καί ή κατά

σταση εξακολουθεί νά εχη άνάγκη τής διαρκους προσοχής 

μου, μολονότι τά πράγματα τώρα βρίσκονται σέ καλύτερο 

δρόμο. 

»'Εν όψει δλων αύτών, οί συνεργάτες μου καί εγώ προ

σωπικώς διαπιστώσαμε δτι εστω καί μιά όλιγοήμερη 

άπουσία μου, αuτή άκριβώς τήν περίοδο τής ύφέσεως καί 

βελτιώσεως, θά άπέβαινε εiς βάρος των άποτελεσμάτων, τά 

όποία μετά άπό πολλές προσπάθειές μας επετεύχθησαν. Θά 

ήταν μία εuθύνη πού μέ πολλή δυσκολία θά ε{ χα τήν τόλμη 

νά επωμισθώ . 

»'Επομένως, επρεπε νά πάρω μιά άπόφαση. Τουτο καί 

επραξα, ϋστερα δμως άπό πολλούς ενδοιασμούς. 'Ε γνώρι

ζα πλήρως τόν άντίκτυπο πού θά ε{ χε κάτι τέτοιο, όχι μόνο 

στήν χώρα μου καί στήν iδική σας άλλά, ϊσως, καί άλλου. 

Μ ή ύπαρχούσης, δμως, ι'iλλης εναλλακτικής λύσεως, άπε

φάσισα νά σας άπευθύνω αuτήν τήν επιστολή, γιά νά ζητή

σω άπό Σάς, μαζί μέ τήν άναβολή τής επισκέψεώς μου, καί 

τή εuγενή σας συγκατάβαση. 

»Εiναι ή δεύτερη φορά, άγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

πού σας άπασχολώ μέ τό ϊδιο θέμα. Παρακαλώ νά εlσθε 

βέβαιος δτι στήν προκειμένη περίπτωση τό κάνω μέ άκόμη 

βαρύτερη καρδιά άπό δ, τι τόν περασμένο Δεκέμβριο, δταν 

επίσης μου στοίχισε άρκετά τό νά σας ζητήσω άναβολή 

τής επισκέψεώς μου. 'Οπωσδήποτε, παρά τήν σύγχυση 

πού επέρχεται άπό τήν άπόφασή μου, διατηρώ τήν ελπίδα 

δτι θά επιδείξετε τήν ϊδια κατανόηση μέ δτι κατά τό πα

ρελθόν, γιά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζω, καί δτι θά 

σας βρω σύμφωνο στήν εκτίμηση των λόγων τής άναβολής 

τής επισκέψεώς μου. 

»Νά εlστε βέβαιος δτι άμέσως μόλις μου τό επιτρέψουν 

οί περιστάσεις, θά σiiς ενημερώσω γιά νά όρίσουμε μιά νέα 

ήμερομηνία. 

»Εiμαι πεπεισμένος δτι θά ύπάρξη δυνατότητα στό 

μέλλον, ώστε ή επίσκεψή μου νά στεφθή μέ άπόλυτη επι

τυχία, ή όποία ειλικρινά άμφιβάλλω κατά πόσον θά μπο

ρουσε νά επιτευχθή ύπό τίς παρουσες συνθήκες . 

»Θεωρώ περιττό νά προσθέσω δτι εχω άποφασίσει νά 

άκυρώσω καί τήν συμμετοχή μου στήν επίσκεψη του προέ

δρου Μπαγιάρ στήν Γαλλία, στίς άρχές του έπομένου μη

νός. 

»Τελειώνοντας,~επιτρέψτε μου νά σας εκφράσω γιά ι'iλ

λη μιά φορά, άγαπητέ μου κύριε πρωθυπουργέ, τά αiσθή-

ματα τής βαθειaς μου λύπης γιά τό άτυχές αuτό γεγονός. 

»Ειλικρινά, συγχωρείστε με, καί πιστέψτε δτι αuτή ή 

επιστολή άποτελουσε καί τήν μοναδική λύσψ> 195 • 

'Ο είδικός απεσταλμένος του Τούρκου πρωθυ

πουργοu περιέγραψε καί προφορικά στούς Κ. Καρα

μανλή καίΕ. 'Αβέρωφ τήν κατάσταση στήν Τουρκία 

καί διαβίβασε τή λύπη τής Κυβερνήσεώς του γιά τήν 

άναβολή τής έπικείμενης έπισκέψεως. 'Ο 'Έλληνας 

πρωθυπουργός βεβαίωσε τόν Τοuρκο διπλωμάτη δτι 

αντιλαμβανόταν πλήρως τούς λόγους, οί όποίοι έπέ

βαλαν τήν αναβολή. 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής αναφέρθηκε, σέ ση

μείωμα πού ύπαγόρευσε μεταγενέστερα, στό Παρίσι, 

στό θέμα τής έπισκέψεως του Α. Μεντερές: 

«'Αναχωρών άπό τήν Τουρκία προσκάλεσα τόν 

Μεντερές νά έπισκεφθεί τήν 'Ελλάδα τό φθινόπωρο. 

Περί τό τέλος δμως του θέρους μέ παρεκάλεσε καί 

συμφωνήσαμε δπως ή έπίσκεψη πραγματοποιηθεί 

τήν aνοιξη του 1960. Τήν 24η Μαίου μ' έπισκέφθηκε 
είδικός άπεσταλμένος του Μεντερές, ό πρεσβευτής 

Σαρπέρ, ό όποίος καί μου ένεχείρησε μακροσκελή 

έπιστολή του πρωθυπουρyου του. Διά τής έπιστολής 

αύτής μέ παρακαλουσε ό Μεντερές νά συyκατατεθώ 

καί πάλι σέ μικρά άναβολή τής έπισκέψεως, έπικα

λούμενος τήν έπικίνδυνη πολιτική όξύτητα, ή όποία 

ύπήρχε κατά τήν έποχή έκείνη στήν Τουρκία. 'Οξύ

τητα τήν όποία εlχα διαπιστώσει καί κατά τήν έπί

σκεψή μου στήν Τουρκία, όταν δέχθηκα έπίμονη πα

ράκληση του Μεντερές νά μήν συναντηθώ -ώς 

έπροτιθέμην- μέ τόν 'Ισμέτ 'Ινονου καί όταν §μαθα 

δτι ή Κυβέρνηση ήρνήθη νά τόν καλέσει στίς έπί

σημες έκδηλώσεις πού §λαβαν χώρα έπ' εύκαιρίrι 

τής έπισκέψεώς μου στήν v Αyκυρα. 

))Του άπήντησα δτι κατανοώ τή θέση του καί δτι 

συμφωνώ στήν άναβολή. Εlπα δμως στόν κ. Σαρπέρ 

νά μεταφέρει στόν Μεντερές τήν κάτωθι φιλική μου 

συμβουλή: "Νά προσφέρει άμέσως άδιαβλήτους έ

κλοyάς πρός έκτόνωσιν τής καταστάσεως". Ό κ. 

Σαρπέρ του μετέφερε τό μήνυμά μου, τό όποίο, δπως 

εμαθα έκ τών ύστέρων, άπησχόλησε σοβαρώς τόν 

Μεντερές. Φαίνεται δμως δτι έβράδυνε στήν έκδή

λωση τών άποφάσεών του καί μετά μερικές ήμέρες 

συνελαμβάνετο καί έν συνεχείrι άπηyχονίζετω) 196 • 

Πράγματι, λίγες ήμέρες αργότερα, στίς 27 Μαίου, 
οί τουρκικές ενοπλες δυνάμεις, ύπό τήν ήγεσία του 

στρατηγοu Τ. Γκιουρσέλ, κατέλαβαν τήν έξουσία 

καί εθεσαν ύπό περιορισμό τόν Τζ. Μπαγιάρ, τόν Α. 

Μεντερές καί τόν Φ. Ζορλοu. 

'Η έλληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε αμέσως τό 

νέο τουρκικό καθεστώς. Ό ύπουργός 'Εξωτερικών, 

Ε. 'Αβέρωφ, συναντήθηκε, στίς 29 Μαίου, μέ τόν 
Τοuρκο πρέσβη, πού του έπέδωσε αντίγραφο τής 
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διακηρύξεως τής νέας τουρκικής Κυβερνήσεως, ή 

όποία !;ξέφραζε τήν πίστη της στήν ελληνοτουρκική 

φιλία καί συνεργασία. Τήν επομένη, ό Ε; 'Αβέρωφ 

κάλεσε τόν Τοuρκο πρέσβη καί του επέδωσε διακοί

νωση, μέ τήν όποία ή 'Αθήνα εκδήλωνε τήν ίκανο

ποίησή της aπό τήν τοποθέτηση τής "Αγκυρας ώς 

πρός τίς διμερείς σχέσεις. 

Πάντως, ή κυβερνητική aλλαγή στή γειτονική 

χώρα καί ό δραματικός τρόπος μέ τόν όποίο εγινε, 

εδωσε λαβή γιά φόβους, στήν 'Αθήνα, δτι τό νέο 

τουρκικό καθεστώς θά στρεφόταν πρός πολιτική 

«νασερικοu)) τύπου, καί δτι συνεπώς θά όδηγοuσε σέ 

ουδετεροποίηση τής Τουρκίας στόν Ψυχρό Πόλεμο. 

Μία τέτοια εξέλιξη, aσφαλώς, θά άφηνε τήν 'Ελλά

δα εκτεθειμένη άκόμη περισσότερο στίς πιέσεις τής 

Μόσχας. 'Ωστόσο, σταδιακά, κατά τούς επόμενους 

μήνες, φάνηκε δτι οί φόβοι αύτοί δέν aνταποκρίνο

νταν στήν πραγματικότητα. 

25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1960 

'Ο I. Πεσμαζόγλου ύποβάλλει στόν Κ. Καρα
μανλή εκθεση, πού συνοψίζει τίς πρόσφατες δια

πραγματεύσεις 'Ελλάδος- ΕΟΚ. 

«Γενικόν καθεστώς ελληνικών έξαγωγίμων γεωργικών 

προϊόντων 

»Αί έπίμονοι άντιρρήσεις διά τήν έξομοίωσιν τών ελ

ληνικών γεωργικών προϊόντων μετά τών προϊόντων προε

λεύσεως τών εξ χωρών ηρθησαν είς σημαντικόν βαθμόν. 

' Εγένετο δεκτό ν δτι είς τόν κανόνα τής έξομοιώσεως θά 

περιληφθουν Ciπαντα σχεδόν τά προταθέντα εϊδη ελληνι

κου έξαγωγικου ένδιαφέροντος, μεταξύ τών όποίων καί τά 

εσπεριδοειδή , αί νωπαί σταφυλαί, τά ροδάκινα καί αί λοι

παί όπώραι, ώς έπίσης καί τά ελαια καθώς καί αί πάσης 

φύσεως κονσέρβαι καί οί χυμοί, έφόσον δέν περιέχουν 

σάκχαριν, έξηράνθησαν δμως, άκόμη οί μή έμφιαλωμένοι 

καί τυποποιημένοι οίνοι. Διηυκρινίσθη δτι, έφ' δσον θά 

έπετυγχάνετο συμφωνία έπί τfjς τιμής τής σακχάρεως, ή 

όποία θά ύπεισήρχετο είς τάς κονσέρβας καί τούς χυμούς, 

θά f}δύνατο νά γίνη δεκτή καί ή έξομοίωσις καί τών είδών 

τούτων, ώς πρός τούς οϊνους δμως ή άντίδρασις φαίνεται 

δτι είναι ίσχυροτάτη. Τά άνωτέρω έγένοντο δεκτά έν συν

δυασμφ πρός ρήτραν, καθ' ijν είς περίπτωσιν ζημίας η 

δυσχερειών τών έξαγωγών οίασδήποτε έκ τών εξ χωρών 

κατ' άκολουθίαν δμοειδών έξαγωγών έξ 'Ελλάδος, θά εί

ναι δυνατόν νά λαμβάνωνται εiδικά προστατευτικά μέτρα 

εναντι τών έξ 'Ελλάδος εiσαγωγώv. Φαίνεται δτι εναντι 
τής ρήτρας ταύτης έπετεύχθη ή ύποχώρησις τής 'Ιταλίας, 

άλλ' ή ελληνική άντιπροσωπεία έπεφυλάχθη ώς πρός τήν 

διευκρίνησιν τών άκριβών προϋποθέσεων καί τής διαδικα

σίας έφαρμογής τfjς διατάξεως ταύτης. 

»'Η κατά τά άνωτέρω έξομοίωσις σημαίνει δτι άπό τfjς 

ένάρξεως τής ίσχύος τής Συνθήκης τά εϊδη ταυτα θά άπα

λαμβάνουν δασμολογικής η ι'ίλλης μεταχειρίσεως έντός 

του χώρου τής Κοινής' Αγοράς καθ' δλα όμοίας πρός τήν 

μεταχείρισιν τών δμοειδών προϊόντων τών εξ χωρών. 

'Αντιστοίχως, ή διαδικασία μειώσεως διά τά προϊόντα ταυ

τα τών ελληνικών δασμών θά άρχίση άπό τfjς ένάρξεως τής 

έφαρμογής τής Συνθήκης καί θά είναι δωδεκαετοuς διαρ

κείας μέχρι πλήρους έξαφανίσεως τών άντιστοίχων δα

σμών. Τοuτο σημαίνει δτι, έάν ή Συνθήκη άρχίση έφαρμο

ζομένη άπό τής \ης 'Ιανουαρίου 1961 ώς πρός τά ελληνικά 
έξαγώγιμα προϊόντα έπί τών όποίων θά έπιτευχθfj πλήρης 

έξομοίωσις, οί μέν δασμοί έντός τής περιοχής τής ΕΟΚ θά 

είναι κατά 25% f}λαττωμένοι, οί δέ άντίστοιχοι έλληνικοί 
δασμοί θά πρέπει νά έλαττωθοuν κατά 10% μόνον. (' Η ση

μασία τής διαφοράς ταύτης ποικίλλει βεβαίως κατά χώραν 

καί είδος, άναλόγως του uψους του σήμερον έν iσχύι δα

σμου. · Η άναγνώρισις πάντως τής άρχής τής πλήρους 

έξομοιώσεως είναι ουσιώδης, ίδίως μέ τήν προοπτική τών 

άναμενομένων έξελίξεων). 

)) Ή ελληνική άντιπροσωπεία παρετήρησεν δτι ή πλή
ρης έξομοίωσις άπετέλει πάντοτε ζήτημα άρχfjς , ή άνα

γνώρισις τής δποίας είναι άπαραίτητος διά τό σύνολον τών 

προϊόντων έλληνικου έξαγωγικου ένδιαφέροντος συμπερι

λαμβανομένων τόσον καί τών σακχαρούχων κονσερβών 

καί χυμών δσον καί τών πάσης φύσεως οϊνων. 

))Προνομιακαί μεταχειρίσεις γεωργικών προϊόντων 

))α. Καπνός 

))Διά τόν καπνόν, πλήν τών γνωστών έλληνικών αίτημά

των, προεβλήθη καί είδικώτερον έντολτi του κ. προέδρου 

τής Κυβερνήσεως, τό αϊτημα περί άμέσου έξαγοράς τών 

ύφισταμένων έν ·Ελλάδι άποθεμάτων, ύπολογιζομένων είς 

35 χιλιάδες τόνους. Τουτο άπεκρούσθη ύπό τfjς ' Επιτρο

πής Διαπραγματεύσεων τής Κοινότητος μέ τήν παρατήρη

σιν δτι, καίτοι άναφέρεται είς ι'ίμεσον πρόβλημα ίδιαιτέ

ρως πολιτικής σημασίας καί όξύτητος έξέρχεται του κύ

κλου τών ύπό διαπραγμάτευσιν ζητημάτων. 'Ετονίσθη δτι 

Ciπασαι αί μέχρι σήμερον συνεννοήσεις μετά τών εξ Κυ

βερνήσεων καί μετά τών άρμοδίων αυτών ύπηρεσιών καί 

όργάνων άπέβλεπον είς τήν έξασφάλισιν προτιμήσεων 

ύπέρ του ελληνικου καπνοiJ είς τρόπον rοστε νά καταστή 

δυνατή ή σταθερά αϋξησις τών άγορών έλληνικών καπνών 

είς τό πλαίσιον τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τfjς 

Κοινής ' Αγοράς. 

)) 'Η έλληνική άντιπροσωπεία έπανέλαβεν δτι ή έλλη
νική Κυβέρνησις θεωρεί ουσιώδη τόσον τάς μονιμωτέρας 

άποδόσεως ρυθμίσεις δσον καί τήν άντιμετώπισιν του ύφι

σταμένου άμέσου καί όξυτάτου προβλήματος. 

)) 'Ως πρός τάς προταθείσας έκ μέρους τfjς ' Ελλάδος 

προνομιακάς ρυθμίσεις άνεκοινώθη δτι θά ηδύναντο νά γί

νουν δεκτά τά έξής: 

))Είς τάς χώρας έλευθέρας είσαγωγής καπνοu: (α) 

"Αμεσος άπό τfjς ένάρξεως τής έφαρμογής τfjς Συνθήκης 

μείωσις κατά 50% του ίσχύοντος δασμου διά τά άνατολι
κου τύπου καπνά. (β) "Αμεσος άπό τής ένάρξεως έφαρμο

γής τfjς Συνθήκης αϋξησις τών εναντι τρίτων χωρών δα

σμών πρός τήν κατεύθυνσιν τfjς έπιβολής του δασμου του 

κοινου δασμολογίου. Αί άνωτέρω ρυθμίσεις σημαίνουν δτι 

είς μέν τήν Δυτικήν Γερμανίαν τά έλληνικά καπνά θά έπι

βαρύνωνται μέ δασμόν άντιστοιχουντα πρός 15% περίπου 
έπί τής άξίας των, ένώ τά άμερικανικά η άλλης (έξωκοινο

τικfjς) προελεύσεως καπνά θά έπιβαρύνωνται μέ δασμόν 

άντιστοιχουντα είς 30% περίπου. Είς τάς χώρας του Bene-
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lux, δπου δ εν Ισχύι δασμός είναι 8%, θά μειωθή ούτος εΙς 
4% διά τά έλληνικά καπνά, εναντι τών καπνών δέ προελεύ
σεως τρίτων χωρών θά αύξηθή εΙς 14% περίπου, δηλαδή ή 
διαφορά μεταξύ τής δασμολογικής επιβαρύνσεως τών ελ

ληνικών καπνών καί τών εκ τρίτων χωρών προερχομένων 

θά είναι τής τάξεως τοϋ 10%. (γ) Εiς τό πλαίσιον τής άνα
προσαρμογής τοϋ δασμοϋ τοϋ κοινοϋ δασμολογίου θά κα

θορισθή ελάχιστος εΙδικευμένος δασμός (παρέχων προ

στασίαν εναντι τών χαμηλής ποιότητος καί άξίας καπνών 

εκ τών άνατολικών ή άλλων χωρών). 'Υπό τήν επίδρασιν 

δμως τής άμερικανικής πιέσεως, ή όποία εξακολουθεί νά 

είναι iσχυροτάτη, δέν άποκλείεται δ δασμός τοϋ κοινοϋ 

δασμολογίου νά περιορισθή κάτω τοϋ 30%, συγχρόνως δέ 
νά μεταβληθή καί εiς εiδικευμένον η νά καθορισθή άνώτα

τσν δριον εiδικευμένου δασμοϋ πρός μείωσιν τής επιβα

ρύνσεως τών ύψηλής ποιότητος καί άξίας άμερικανικών 

καπνών. Τό ζήτημα τοϋτο εξακολουθεί νά εξετάζηται ύπό 

τής ΕΟΚ . 

»·Η έλληνική άντιπροσωπεία, πλήν τής προβολής, 

συμφώνως πρός τήν έντολήν τοϋ κ. πρόεδρου τής Κυβερνή

σεως, τοϋ θέματος τής άμέσου άπορροφήσεως τών ύψιστα

μένων αποθεμάτων καπνοϋ, ύπεγράμμισεν δτι αί αναγνω

ρισθείσαι ρυθμίσεις αποτελοϋν πρόοδον πρός τήν κατεύ

θυνσιν τών Ελληνικών προτάσεων, ή πλήρης άποδοχή των 

δποίων είναι απαραίτητος διά τήν εξασφάλισιν τής επιδι

ωκομένης σημαντικής αύξήσεως των έλληνικών εξαγω

γών. 'Εζητήθη εiδικώτερον ή προσαρμογή τών προταθέ

ντων ύπό τής ΕΟΚ, πρώτον, διά τής άναγνωρίσεως δτι θά 

εξαφανισθοϋν εξ δλοκλήρου ύπέρ τών έλληνικών καπνών 

οί iσχύοντες δασμοί, δεύτερον, δτι θά τεθή εiς εφαρμογήν 

δ πλήρης δασμός τοϋ κοινοϋ δασμολογίου καί τρίτον, δτι 

θά επεκταθή τό εν Γερμανίq iσχϋον καθεστώς φορολογι

κής προτιμήσεως τών σιγαρέττων περιεκτικότητας άνατο

λικών η εν γένει κοινοτικών καπνών. 'Εκ μέρους τής ΕΟΚ 

εδηλώθη κατηγορηματικώς δτι είναι εντελώς αδύνατος ή 

άποδοχή τής τελευταίας προτάσεως, διότι συνεπάγεται 

σοβαρωτάτας εμπλοκάς πρός πaσαν κατεύθυνσιν. 'Ως 

πρός τήν πλήρη εξαφάνισιν τοϋ εν iσχύι δασμοϋ παρετηρή

θη δτι προσκρούει εiς σοβαράς δυσχερείας καί αντιρρή

σεις, τέλος δέ ώς πρός τήν εφαρμογήν τοϋ πλήρους εναντι 

τών τρίτων χωρών δασμοϋ επεσημάνθη δτι τοϋτο θά προσέ

κρουεν εiς σοβαράν αμερικανική ν άντίδρασιν. 'Η έλληνι

κή aντιπροσωπεία εδήλωσεν εμμονήν καί επί τών τριών, 

μέ iδιαιτέραν εμφασιν επί των δύο τελευταίων σημείων. 

»'Ως πρός τάς χώρας μονοπωλίου παρετηρήθη δτι 

προβλέπεται ήδη ή βαθμιαία μετατροπή τών μονοπωλίων 

εiς οργανισμούς λειτουργοϋντας επί ττi βάσει επιχειρημα

τικών αρχών καί κριτηρίων. Δέν είναι επομένως εύχερής ή 

ανάληψις δεσμεύσεων ώς αί αiτούμεναι εκ μέρους τής 

·Ελλάδος . 'Εν τούτοις, διά νά δοθή τό εναυσμα τών ηύξη

μένων αγορών, θά fιδύναντο τά μονοπώλια νά άναλάβουν 

τήν ύποχρέωσιν τής αύξήσεως κατά 10% των αγορών των 
μέ περαιτέρω αuξησιν αύτών καθ' δ μέτρον ηθελον αύξηθή 

αί αγοραί έλληνικών καπνών από τάς χώρας ελευθέρας εi

σαγωγής. 

»'Η Ελληνική αντιπροσωπεία παρετήρησεν δτι είναι 

εντελώς άνεπαρκείς αί προτάσεις αύται εν συγκρίσει πρός 

τό μέγεθος τοϋ προβλήματος . Κατά τάς απόψεις τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως είναι aπαραίτητος ή δέσμευσις διά 

τήν αuξησιν τών αγορών των μονοπωλίων κατά 20% ετη
σίως μέ προοπτικήν διπλασιασμοϋ των συνολικών αγορών 

εiς διάστημα πενταετίας. Συμπληρωματικώς παρετηρήθη 

δτι θά ηδύνατο νά γίνη πρόβλεψις προσαρμογής τοϋ δλου 

συστήματος εiς περίπτωσιν καθ' ijν συνετελείτο ή πλήρης 

μετατροπή τών μονοπωλίων εiς iδιωτικάς επιχειρήσεις. 

»'Εν σχέσει πρός τόν καπνόν καί επί τοϋ θέματος τής 

πλήρους συμμετοχής τής ·Ελλάδος εiς τήν διαμόρφωσιν 

τής κοινής γεωργικής πολιτικής καί εiς τάς αποφάσεις κα

ταβολής τοϋ εναντι τρίτων χωρών δασμοϋ παρετηρήθησαν 

τά έξή ς: 'Ως πρός μέν τήν συμμετοχήν τής 'Ελλάδος εiς 

τήν διαμόρφωσιν τής κοινής γεωργικής πολιτικής ή πρό

τασις παρουσιάζει σοβαράς διαδικαστικάς δυσχερείας, 

κατ' αρχήν δέ δέν προβλέπεται κοινή γεωργική πολιτική 

ώς πρός τόν καπνόν. Ώς πρός τήν μεταβολήν τοϋ εναντι 

τρίτων χωρών δασμοϋ ανεκοινώθη δτι θά fιδύνατο νά ανα

γνωρισθή ποσοστόν δασμολογικής προτιμήσεως ύπέρ των 

έλληνικών καπνών, κάτω τοϋ δποίου δέ θά fιδύνατο νά 

ύποβιβασθή δ δασμός τοϋ κοινοϋ δασμολογίου άνευ συ

ναινέσεως τής' Ελλάδος . ΕΙς τήν τελευταίαν αύτήν πρότα

σιν, ανεκοινώθη έκ μέρους τής έλληνικής άντιπροσωπείας, 

δτι θά fιδύνατο νά συμφωνήση βεβαίως καί ή έλληνική 

Κυβέρνησις, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό ποσοστόν προτι

μήσεως θά ήτο ίκανοποιητικόν καί ώς τοιοϋτον κατ' αρ

χήν θεωρείται τό σύνολον τοϋ προβλεπομένου εiς τό κοι

νόν δασμολόγιον δασμοϋ 30%. 

»Προνομιακαί μεταχειρίσεις γεωργικών προϊόντων 

»β. Λοιπά προϊόντα 

»' Ανεκοινώθη εκ μέρους τής άντιπροσωπείας τής ΕΟΚ 
δτι, λαμβανομένου ύπ' δψιν τοϋ πλεονεκτήματος τής άμέ

σου ύπέρ τών έλληνικών προϊόντων έφαρμογής από τής 

Ιης 'Ιανουαρίου 1961 τοϋ καθεστώτος fιλαττωμένων δα
σμών τοϋ iσχύοντος διά τά κοινωνικά προϊόντα, δέν κρίνε

ται εύλογος η αναγκαία ή πρόβλεψις συμπληρωματικών 

προνομιών, iδίως λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι τοιούτου εί

δους προνομίαι έπεκτεινόμεναι, ώς τοϋτο είναι αναπόφευ

κτον, καί ύπέρ τών δμοειδών προϊόντων των εξ χωρών, θά 

έδημιούργουν σοβαρωτάτας δυσχερείας εiς τήν δλην δια

δικασίαν καί προοπτικήν διαμορφώσεως μιaς κοινής γε

ωργικής πολιτικής. 

»'Εκ τοϋ περιωρισμένου άριθμοϋ των έλλ η νικών προϊό

ντων, διά τά όποία εζητήθη πέραν τής ίσης μεταχειρίσεως 

καί προνομιακόν καθεστώς, θά fιδύνατο ίσως νά άντιμετω

πισθή καί διά τάς σταφίδας ρύθμισις περίπου άνάλογος 

πρός τήν προταθείσαν διά τόν καπνόν, δηλαδή μείωσις εiς 

τό ijμισυ τοϋ Ισχύοντος δασμοϋ καί αuξησις τοϋ εναντι 

τρίτων χωρών δασμοϋ, ένδεχομένως δέ καί έξασφάλισις 

ένός περιθωρίου προτιμήσεως κάτω τοϋ δποίου δέν θά fιδύ

νατο νά μειωθή δ δασμός τοϋ κοινοϋ δασμολογίου . 

»'Η έλληνική αντιπροσωπεία έπέμεινε επί τής ανά

γκης εξασφαλίσεως προνομιακής μεταχειρίσεως διά τά κύ

ρια έξαγώγιμα έλληνικά προϊόντα, μεταξύ τών δποίων 

iδιαιτέρως ύπεγράμμισε τήν σημασίαν τών σταφίδων- κο

ρινθιακής καί σουλτανίνας. 

»'Ως πρός τόν βάμβακα (πρέπει νά παρατηρηθή δτι τό 

είδος τοϋτο κατά τό δλον σύστημα τής Συνθήκης τής Ρώ

μης δέν θεωρείται γεωργικόν προϊόν αλλά γεωργική πρώτη 

ϋλη) προβλέπεται δτι θά παραμείνη αδασμολόγητος ή εi-
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σαγωγή του, ή έλληνική δέ πρότασις περί έπιβολfjς δα

σμου ή καθιερώσεως άλλου συστήματος ποσοτικών περιο

ρισμών εναντι τρίτων χωρών θεωρείται ώς έντελώς &.πραγ

ματοποίητος εις τό σύστημα τfjς ΕΟΚ. Έκ μέρους τfjς 

έλληνικfjς &.ντιπροσωπείας έδηλώθη καί πάλιν δτι αί προ

βληθείσαι έκ μέρους τfjς 'Ελλάδος λύσεις ήσαν /;νδεικτι

καί καί δτι εν πάστι περιπτώσει ή έλληνική Κυβέρνησις 

επιμένει /;πί τfjς εξασφαλίσεως συστήματος διά τήν κατά 

προτεραιότητα &.πορρόφησιν του έλληνικου βάμβακος 

εναντι βάμβακος άλλης προελεύσεως, προσφερομένου ύπό 

δρους πιστωτικών ιδίως εύκολιών μή δυναμένων νά &.ντι

μετωπισθουν &.πό τήν ' Ελλάδα. 

»Γενικόν καθεστώς βιομηχανικών προϊόντων 

»'Υπό τfjς ΕΟΚ ύπεστηρίχθη δτι βάσιν τών μειώσεων 

θά επρεπε νά &.ποτελέση τό δασμολόγιον τό ισχυον τήν 

Ι ην 'Ιανουαρίου 1959 καί νά μή ληφθουν ύπ' δψιν αί αύξή
σεις του προσφάτως κατατεθέντος δασμολογίου. 'Η ελλη

νική &.ντιπροσωπεία &.πέκρουσε τήν &.νωτέρω άποψιν διότι 

πρώτον, ή προσαρμογή του δασμολογίου πρός τήν όνομα

τολογίαν τών Βρυξελλών ήτο &.πό μακρου &.παραίτητος καί 

εγένετο &.πό έτών σχετική προειδοποίησις εις τούς διεθνείς 

οργανισμούς καί δεύτερον, δτι όπωσδήποτε αύξήσεις /;γέ

νοντο /;πί περιωρισμένου &.ριθμου ειδων. 'Η &.ντιπροσω

πεία τfjς ΕΟΚ /;πεφυλάχθη νά Ι;ρευνήση τάς εις τό νέον 

δασμολόγιον γενομένας αύξήσεις . 

)) 'Υπό τών εκπροσώπων τfjς ΕΟΚ ετονίσθη δτι αί πρός 
τήν 'Ελλάδα παραχωρήσεις διά τά γεωργικά προϊόντα 

συνδέονται &.ρρήκτως πρός τήν καθιέρωσιν του κανόνος 

του δασμολογικου &.φοπλισμου εντός 12ετίας καί τfjς κατ, 

έξαίρεσιν μόνον &.ναγνωρίσεως τfjς διαδικασίας δασμολο

γικου &.φοπλισμου εις διάστημα 22 ετων. Εtδικώτερον, 

συμφώνως πρός έπιμόνως καί επανειλημμένως διατυπω

θείσαν άποψιν, κατά τήν εκτίμησιν τfjς ΕΟΚ ό κανών τfjς 

12ετίας θά πρέπει νά &.ναφέρεται εις τό 75% η τουλάχιστον 
εις τό 70% των εκ τfjς ΕΟΚ έλληνικών εισαγωγών -εναντι 
&.ναγνωρισθέντος έκ μέρους τfjς 'Ελλάδος κατ' &.νώτατον 

δριον ποσοστου 52%. Ειδικώς έκ μέρους τfjς ΕΟΚ Ι;προτά
θη δπως ύπαχθουν εις τόν κανόνα τfjς \2ετίας: (α) τά είδη 

των όποίων οί δασμοί είναι λίαν χαμηλοί -μέχρι π. χ. 15%, 
(β) τά είδη των όποίων oi δασμοί είναι λίαν ύψηλοί- πι

θανώς &.νώτεροι του 75%, (γ) τά είδη έφ, ών ύπάρχει &.παγό
ρευσις εισαγωγfjς (π.χ. ώρισμένα γεωργικά μηχανήματα) 

καί (δ) τά είδη, ή παραγωγή των όποίων &.πασχολεί πολύ 

όλίγα πρόσωπα. 

)) 'Η ελληνική &.ντιπροσωπεία επέμεινε έντόνως έπί του 
δτι είναι &.νάγκη τό σύνολον των εν 'Ελλάδι παραγομένων 

ειδων άνευ εξαιρέσεων νά ύπαχθfί εις τήν διαδικασίαν των 
22 /;τών. 

)) 'Εν σχέσει πρός τά &.νωτέρω ή ΕΟΚ έπρότεινεν δπως: 
))Πρώτον, &.ναγνωρισθfί ρήtρα &.ναστολfίς ή διαφυγfjς, 

δυνάμει τfjς όποίας δί' οίονδήποτε προϊόν ύποβαλλόμενον 
εις τήν διαδικασίαν τfjς 12ετίας, δταν καί καθ' δ μέτρον 

έκδηλουνται δυσχέρειαι, θά είναι δυνατόν νά &.ναστέλλω

νται αί δασμολογικαί μειώσεις όπωσδήποτε μέν &.πό συμ

φώνου μετά τfjς ΕΟΚ (δι' &.ποφάσεως του Conseil d'Asso
ciation) άλλά καί μονομερώς /;κ μέρους τfjς ' Ελλάδος διά 

χρονικόν διάστημα συνολικώς τεσσάρων /;τών, κατόπιν 

δμως προηγουμένων διαβουλεύσεων μετά τfjς ΕΟΚ. 'Η διά-

ταξις αϋτη θά έσήμαινεν δτι διά τά εϊδη τά όποία θά ύπή

γοντο εις τόν δωδεκαετfί δασμολογικόν &.φοπλισμόν θά 

ήδύνατο νά &.ναγνωρισθfί έπέκτασις τfjς 12ετίας καί μονο

μερώς /;κ μέρους τfjς 'Ελλάδος μέχρι 16ετίας. Εις τήν πε

ρίπτωσιν ταύτην εις τό τέλος τfjς πρώτης δεκαετίας αί συ

νολικαί μειώσεις θά &.νήρχοντο εις 50% -εναντι 30% κατά 
τήν διαδικασίαν τfjς 22ετίας συμφώνως πρός τά &.νωτέρω. 

))Δεύτερον. 'Ως πρός τά είδη τά όποία θά ύπαχθουν εις 

τήν διαδικασίαν τfjς 22ετίας καί τάς δασμολογικάς μειώ

σεις αί όποίαι θά λάβουν χώραν εντός τfjς πρώτης δεκαε

τίας, εις τήν έλληνικήν πρότασιν κατόπιν εκτενους συζη

τήσεως εγένετο άντιπρότασις περί συνολικfjς μειώσεως 

κατά 20% δι' liπαντα τά είδη μέ πρώτην μείωσιν κατά I 0% 
είς τό τέλος του πρώτου ετους &.πό τfjς ενάρξεως τfjς ισχύος 

τfjς Συνθήκης καί /;ν συνεχεί~ δέ πρώτην μείωσιν τfjς βα

σικfjς 12ετους διαδικασίας είς τό τέλος του δεκάτου ετους. 

Ή έλληνική &.ντιπροσωπΕία /;πεφυλάχθη, &.λλ' έπέμεινεν 
ίδιαιτέρως /;πί του δτι ή κατά 10% μείωσις είςτό τέλος του 
πρώτου ετους γίνη έπί τfjς συνολικfjς επιπτώσεως των δα

σμών (τών ειδών τfjς 22ετίας) μέ ύποχρέωσιν μειώσεως κα

τά 5% μόνον των άνω του 50% δασμών. 'Η &.ντιπροσωπεία 
τfjς ΕΟΚ εξακολουθεί νά Ι;πιμένη /;πί τfjς &.ρχfjς δπως ή 

κατά 10% μείωσις τfjς έπιπτώσεως συνδυασθfί μέ μείωσιν 
κατά 5% τουλάχιστον δλων (καί ούχί μόνον τών άνω του 
50%) δασμών. Τά &.νωτέρω σημαίνουν δτι εις τό τέλος τών 

δέκα πρώτων έτών οί δασμοί διά τά παραγόμενα /;ν 'Ελλάδι 

είδη θά είναι ήλαττωμένοι κατά 30% συνολικώς, ήτοι 20% 
εις τό τέλος του έβδόμου ετους καί 10% είς τό τέλος τfjς 
δεκαετίας μέ τήν εναρξιν τfjς βασικfjς δωδεκαετους διαδι

κασίας. 

))Τρίτον. 'Εγένετο δεκτή ή ελληνική πρότασις περί 

&.ναγνωρίσεως τfjς εύχερείας αύξήσεως του δασμου η έπι

βολfjς νέου προκειμένου περί προϊόντος τό πρώτον παρα

χθησομένου &.πό νεοϊδρυομένην έν 'Ελλάδι βιομηχανίαν. 

Ή ΕΟΚ /;πέμεινεν ιδιαιτέρως ώς πρός τήν &.νάγκην λή

ψεως των σχετικών &.ποφάσεων &.πό κοινου (εις τό Συμβού

λιον τfjς Association) &.λλ' εναντι τfjς επιμόνου έλληνικfjς 
&.ρνήσεως έγένετο κατ· &.ρχήν δεκτόν δπως καθορισθουν 

λεπτομερώς αί προϋποθέσεις καί τά δρια, εντός των όποίων 

θά ήδύνατο νά γίνη χρfjσις τfjς διατάξεως αύτfjς, προεβλέ

φθη δέ συγχρόνως καί προηγουμένη &.πό κοινσυ λεπτομε

ρής διερεύνησις πρό τfjς λήψεως οίασδήποτε &.ποφάσεως 

έκ μέρους τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, ή όποία δμως εν 

τέλει θά είναι δυνατόν νά ληφθfί καί μονομερώς.' Η διάτα

ξις αϋτη είναι ούσιώδης διότι παρέχει τήν εύχέρειαν κα

θιερώσεως δασμολογικfjς προστασίας εις περίπτωσιν ση

μαντικών βιομηχανικών έπιχειρήσεων, τό πρώτον ίδρυομέ

νων /;ν 'Ελλάδι, ύπέρ των όποίων θά είναι δυνατόν εις 

έξαιρετικάς περιπτώσεις νά &.ναγνωρισθfί εϋλογος δασμο

λογική προστασία διά περιωρισμένον χρονικόν διάστημα. 

))Τέταρτον. 'Ανεγνωρίσθη ή καθιέρωσις συστήματος 

έξαιρετικών διατάξεων διά τήν &.ναστολήν των πάσης φύ

σεως ύποχρεώσεων τfjς 'Ελλάδος εις περίπτωσιν εκτάκτων 

δυσχερειών, &.ναγομένων είτε εις τό ισοζύγιον πληρωμών 

είτε εις σοβαράς παραγωγικάς δραστηριότητας τfjς χώρας 

εϊτε εις τήν διατήρησιν η &.νάπτυξιν συναλλαγών μετά χω

ρών διμερών έμπορικών συμφωνιών. 'Επί τfjς &.κριβους 

διατυπώσεως των ρητρών τούτων δέν εχει επέλθει συμφω

νία, δεδομένου δτι καταβάλλεται προσπάθεια συνδέσεως 
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τών επ· αυτων ελληνικών aπόψεων μετά των αντιστοίχων 

aπόψεων τής ΕΟΚ. 

»Χρηματοδότησις τής ελληνικής οίκονομικής αναπτύξεως 

»' Εξεδηλώθησαν σοβαραί δυσχέρεια ι επί τοu ελληνι
κοu αίτήματος δπως άναληφθή δέσμευσις διά συγκεκριμέ

νον ποσόν (ενδεικτικώς έζητήθησαν $ 250 εκατ . ) διά τήν 

ύπό εξαιρετικούς δρους χρηματοδότησιν των βασικών 

επενδύσεων ύποδομής του ελληνικοί) προγράμματος οίκο

νομικής αναπτύξεως. 

»'Εκ μέρους τής ΕΟΚ εδηλώθη κατηγορηματικώς δτι δ 

σχηματισμός είδικοu Ταμείου ό.πό τούς προϋπολογισμούς 

των εξ χωρών άποκλείεται. 'Α ντ' αυτοu επροτάθη ή ανα

γνώρισις του δικαιώματος προσφυγής τής ' Ελλάδος είς 
τήν Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων. Ή άνακοίνωσις 

αϋτη συνεπληρώθη μέ τάς εξής ουσιώδεις παρατηρήσεις: 

»Πρώτον. Δεδομένου δτι ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επεν

δύσεων αποτελεί όργανισμόν λειτουργοuντα είς τό πλαί

σιον τών διεθνών κεφαλαιαγορών (εύρισκομένη είς στενήν 

επαφήν καί μετά τής Διεθνοuς Τραπέζης) δέν θά l'jδύνατο 

νά άρχίση τήν χορήγησιν δανείων πρός τήν 'Ελλάδα έάν 

δέν επήρχετο ή ρύθμισις του εξωτερικοί) δημοσίου χρέους. 

'Εκ μέρους τής ελληνικής άντιπροσωπείας έδηλώθη κατά 

τόν εντονώτερον τρόπον δτι οίαδήποτε άνακίνησις του θέ

ματος τούτου είναι οίκονομικώς καί πολιτικώς άπαράδε

κτος, παρετηρήθη δέ δτι ή ελληνική Κυβέρνησις ουδέποτε 

επαυσε νά έπιθυμή καί επιδιώκη μίαν εύλογον ρύθμισιν . 

>>Δεύτερον. Πρός άντιμετώπισιν τής δυσχερείας εκ τής 

έκκρεμότητος του έξωτερικοu δημοσίου χρέους εξευρέθη 

λύσις βάσει τής όποίας κεφάλαια έκ τής Ευρωπαϊκής Τρα

πέζης 'Επενδύσεων θά τεθοuν είς τήν διάθεσιν τής ΕΟΚ 

διά νά καταστή δυνατή ή <iμεσος εναρξις τής χρηματοδοτή

σεως τής ελληνικής οίκονομίας άνεξαρτήτως τής ρυθμί

σεως τοu εξωτερικοu δημοσίου χρέους. 'Η έξαιρετική 

δμως αυτή διαδικασία δέν θά είναι δυνατόν νά εφαρμόσθή 

διά χρονικόν διάστημα πέραν τής τριετίας, εντός του 

όποίου άνεκοινώθη δτι τά ύπό τής Τραπέζης διατεθησόμε

να κεφάλαια δέν δύνανται νά ύπερβοuν τά 50 εκατ. δολλά
ρια περίπου . Συγχρόνως άνεγνωρίσθη ή άρχή τής παροχής 

δανείων ύπό εξαιρετικούς δρους καί είδικώτερον διαρκείας 

20ετοuς καί μέ επιτόκιον μέχρι καί 2,5% (εναντι διαρκείας 
12-15 ετών καί επιτοκίου 5,5% περίπου εκ μέρους τής Τρα
πέζης), οί δροι δέ ούτοι θά έξασφαλισθοuν δι' άπ' ευθείας 

επιδοτήσεων τών εκ τοu προϋπολογισμοί) τής ΕΟΚ πρός 

τήν 'Ελλάδα δανείων τής Τραπέζης όσάκις ταuτα παρέχο

νται δι' εργα ύποδομής. 

>>Είς τά aνωτέρω παρετηρήθησαν εκ μέρους τής ελλη

νικής άντιπροσωπείας τά εξής: 
>>Πρώτον. Είναι άπαράδεκτος οίαδήποτε σύνδεσις ή 

άνακίνησις του ζητήματος του εξωτερικοί) δημοσίου χρέ

ους τό όποίον είναι <iσχετον πρός τήν διεξαγομένην δια

πραγμάτευσιν. 'Εφ' δσον ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύ

σεων θεωρεί εαυτήν έν άδυναμίq διά τήν εναρξιν δανεια

κών πράξεων πρός τήν ' Ελλάδα , δύναται άπ' ευθείας νά 

άνακοινώση τοuτο πρός τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν προ

σθέτουσα δτι ελπίζει δτι ή ρύθμισις του εξωτερικοί) δημο

σίου χρέους θά λάβη χώραν εντός ευλόγου χρονικοί) δια

στήματος, τής διατυπώσεως ταύτης περιληφθησομένης είς 

έπιστολήν τής Τραπέζης πρός τήν Κυβέρνησιν μετά τήν 

ύπογραφήν τής Συνθήκης καί άνεξαρτήτως πρός οίονδή

ποτε κείμενον σχετιζόμενον πρός αυτήν. 'Ανεπτύχθησαν 

εκτενώς αί σοβαρώταται πολιτικαί πλευραί του ζητήματος 

τούτου καί οί κίνδυνοι γενικωτέρων εμπλοκών έκ τής άνα

κινήσεως του θέματος έπ' ευκαιρίq των διαπραγματεύσεων 

τούτων. 

>>Δεύτερον. 'Η 'Ελλάς, είσερχομένη είς μίαν συνθήκην 

τοιαύτης σημασίας καί έκτάσεως, διά τήν έφαρμογήν τής 

όποίας είναι άπαραίτητος μία ίδιαιτέρως εντονος προσπά

θεια επενδύσεων, είναι ύποχρεωfιένη νά εχη μετά βεβαιό

τητος εξησφαλισμένους τούς βασικούς πόρους διά τήν 

πραγματοποίησιν ίδίως του προγράμματος εργων οίκονο

μικής ύποδομής . 'Επομένως, άνεξαρτήτως καί πέραν τής 

άναγνωρισθησομένης ίκανότητος τής 'Ελλάδος δπως 

προσφεύγη είς τήν Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων, 

θεωρείται άπαραίτητος ή δέσμευσις τής ΕΟΚ ή των εξ Κυ

βερνήσεων διά τήν κατά τινα μηχανισμόν θέσιν είς τήν 

διάθεσιν τής 'Ελλάδος συνολικώς ποσοu τής τάξεως των 

250 εκατ. δολλαρίων διά χρονικόν διάστημα ουχί μικρότε
ρον τής 5ετίας πρός χρηματοδότησιν προγραμμάτων οίκο

νομικής ύποδομής ύπό μορφήν δανείων 20ετοuς περίπου 

διαρκείας μέ μέσον επιτόκιον ουχί κατώτερον του 2,5%. 
Μία τοιούτου είδους άναγνώρισις, παρετηρήθη ύπό τής 

ελληνικής αντιπροσωπείας, άποτελεί άναγκαίον καί ουσι

ώδες τμήμα τοu συνόλου τής Συνθήκης εναντι των άναλη

φθησομένων εκ μέρους τής 'Ελλάδος ύποχρεώσεων. 

>>'Επί του θέματος τούτου έξεδηλώθη εντονος άντίδρα

σις άπό τήν ΕΟΚ καί ετηρήθη άντιστοίχως έπίμονος στά

σις έκ μέρους τής ελληνικής aντιπροσωπείας. Είς έπανει

λημμένας πολυώρους συνεδριάσεις εξηγήθησαν τά εκατέ

ρωθεν επιχειρήματα. 'Επί του θέματος τούτου δέν έπήλθε 

προσέγγισις aπόψεων, ή δέ ελληνική πίεσις ελαβε καί τήν 

μορφήν έπιστολής τήν όποίαν άπέστειλον έξ όνόματος τής 

έλληνικής άντιπροσωπείας πρός τόν άρχηγόν τής άντι

προσωπείας τής ΕΟΚ, aντίγραφον τής όποίας έπισυνάπτω 

είς τήν παροuσαν άναφοράν. Παρακαλώ νά μοu έπιτραπή 

νά είσηγηθώ τήν έπίμονον ύποστήριξιν τής θέσεως ταύτης. 

>>'Εξέλιξις των διαπραγματεύσεων έπί των λοιπών θεμάτων 

>>Τό σύνολον τών ύπό διαπραγμάτευσιν ρυθμίσεων ήρ

χισε διατυπούμενον είς διατάξεις σχεδίου Συνθήκης ώς 

πρός τάς όποίας ύπεβλήθησαν ήδη έλληνικαί προτάσεις ή 

τροποποιήσεις είς κείμενα ύποβληθέντα έκ μέρους τής 

ΕΟΚ. Πλήν των γενικών ζητημάτων τά όποία είναι ήδη 

γνωστά είς τήν Κυβέρνησιν καί είς τά όποία άναφέρονται 

αί προηγούμεναι ώς καί ή παροuσα εκθεσις, έπί του συνό

λου των ύπολοίπων θεμάτων διεξάγονται συνεννοήσεις καί 

συζητήσεις έπί συγκεκριμένων κειμένων μέ κατεύθυνσιν 

τήν ό.ναγνώρισιν ώρισμένων βασικών aρχών, αί όποίαι 

όδηγοuν είς τήν βαθμιαίαν ενταξιν τής έλληνικής οίκονο

μίας είς τήν ΕΟΚ καί προβλέπεται ή λήψις τών συγκεκριμέ

νων πρός έφαρμογήν άποφάσεων έκ μέρους του Συμβου

λίου τής Συνδέσεως (Conseil d'Association), είς τόν όποίον 
αί ψήφοι θά είναι τυπικώς δύο, μία τής ΕΟΚ διά τών 

ύπουργών των εξ -χωρών καί έκπροσώπου τής 'Επιτροπής 

τής ΕΟΚ καί μία του 'Έλληνος ύπουργοu. 

»Κείμενα Συνθήκης εύρίσκονται ύπό επεξεργασίαν καί 

διά τά επίσης σοβαρά θέματα τών μεταβατικών διατάξεων, 

διάτων όποίων ρυθμίζονται αί ύποχρεώσεις τής ΕΟΚ καί ή 
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διαδικασία ρυθμίσεως των σχέσεων τής ·Ελλάδος εις πε

ρίπτωσιν συνδέσεως μετ' iiλλων χωρων ή διαμορφώσεως 

iiλλων εύρυτέρων ενοτήτων ώς είναι εκείναι αί όποίαι θά 

προέκυπταν κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τής ΕΟΚ καί 

τής όμάδος των επτά . 

» ' Υπό των εκπροσώπων τής ΕΟΚ επιμόνως ύποστηρί

ζεται δτι η μετ' αύτής σύνδεσις τής 'Ελλάδος, καθ' δ άπο

τελοϋσα πρώτην περίπτωσιν, δημιουργεί προηγούμενον 

> καί αύτός είναι καί ό λόγος διά τόν όποίον επιδιώκεται καί 

η ύπαγωγή εις τόν κανόνα τής 12ετίας τοϋ μεγαλυτέρου δυ

νατοί> ποσοστοϋ των εισαγομένων έκ μέρους τής ' Ελλάδος 
προϊόντων εκ τής ΕΟΚ πρός άποκλεισμόν τής επεκτάσεως 

τοϋ προηγουμένου καί εις iiλλας χώρας καί ειδικώτερον 

τήν Τουρκίαν ή Ίσπανίαν. Ό ισχυρισμός αύτός μέχρις 

ώρισμένου βαθμοί> δέν είναι άβάσιμος. · Η ιδία δυσχέρεια 

ύφίσταται διά τήν ίκανοποιητικήν ρύθμισιν των χρηματο

δοτικων ζητημάτων, δεδομένου δτι τό κύριον τουρκικόν 

αίτημα συνίσταται είς τήν εκτεταμένην δανειοδότησιν τής 

τουρκικής οικονομίας. Συναφως πρέπει νά παρατηρηθή δτι 

ζωηρόν ενδιαφέρον εκδηλοϋται καί εξ iiλλων εύρωπαϊκων 

χωρων, ειδικώτερον δέ τής ·Ελβετίας καί Αύστρίας, dλλά 

καί τής ' Αγγλίας, δπως iiλλωστε προκύπτει καί aπό σχετι

κά πρόσφατα δημοσιεύματα εις εγκρίτους εφημερίδας τοϋ 

Λονδίνου . 

»Διά τούς άνωτέρω λόγους είναι άπαραίτητον αί λεπτο

μέρειαι των ύπό διαμόρφωσιν συμφωνιων επί των ειδl.κωτέ
ρων σημείων νά παραμείνουν μυστικαί, δεδομένου δτι οία

δήποτε διαρροή πληροφοριων δύναται νά προκαλέση aντι

δράσεις καί δυσχερείας είς τήν εξέλιξιν τής διαπραγματεύ

σεως. ' Ως πρός τήν Τουρκίαν ειδικώτερον, άπό τούς εκ

προσώπους τής όποίας επιμόνως ζητοϋνται λεπτομερείς 

πληροφορίαι, είναι ανάγκη δπως αί διδόμεναι άπαντήσεις 

παραμένουν άόριστοι καί γενικαί, τονιζομένης τής ελλη

νικής aντιθέσεως πρός πολλά σημεία των προτάσεων τής 

ΕΟΚ καί ύπογραμμιζομένου τοϋ αμεταβλήτου των dρχικων 

ελληνικων aπόψεων, ώς αύται dνεκοινώθησαν εις τήν 

τουρκικήν Κυβέρνησιν. 

»Προοπτική εξελίξεων 

»Κατά τό πρόσφατον Συμβούλιον των ύπουργων τής 

Κοινότητος (10-13 Μαίου), πλήν τοϋ συζητηθέντος κυρίου 
θέματος τής επιταχύνσεως τής Κοινής ' Αγοράς, έδόθη καί 

εντολή πρός τάς aρχάς τής ΕΟΚ δπως επιταχύνουν τάς 

διεξαγομένας διαπραγματεύσεις μετά τής · Ελλάδος επί 
σκοπφ ύποβολής συνολικοί> κειμένου Συνθήκης πρός 

εγκρισιν . Συνέπεια τής aποφάσεως ταύτης είναι η εκδηλω

θείσα διάθεσις επιταχύνσεως, άποτέλεσμα τής όποίας είναι 

δτι αί διαπραγματεύσεις τυπικως συνεχίζονται, ήδη δέ εις 

Βρυξέλλας όμάδες εργασίας τής ΕΟΚ εύρίσκονται εις 

επαφήν μετά μελων τής ελληνικής aντιπροσωπείας (κ.κ . 

Χρηστίδη, Κομίτσα, Κυριαζίδη καί Φιλιπποπούλου) μέ 

συμφωνηθείσαν κατ ' άρχήν επανάληψιν των διαπραγμα

τεύσεων εις όλομελείας κατά τήν έβδομάδα τήν aρχομένη ν 

τήν 30ήν Μαίου . 'Εάν ύπερνικηθοϋν αί dπομένουσαι ούχί 

άσήμαντοι δυσχέρεια ι καί εφ. δσον μέ ταχύν ρυθμόν εκατέ

ρωθεν καταβληθή η aπαιτουμένη προσπάθεια πρός διεξα

γωγήν των άναγκαίων συνεννοήσεων, δέν άποκλείεται νά 

ύπάρχη τό πρωτον σχέδιον Συνθήκης περί τά μέσα ή τέλη 

'Ιουνίου, τό δ ποίον μετ' έξέτασιν έκ μέρους των Κυβερνή-

σεων τής ' Ελλάδος καί των εξ χωρων θά δύναται νά ύπο
βληθή είς νέαν λεπτομερή επεξεργασίαν κατά τάς πρώτας 

εβδομάδας τοϋ 'Ιουλίου. ' Εάν έξασφαλισθή ό άνωτέρω 

ρυθμός καί ύπερνικηθοϋν αί άπομένουσαι δυσχέρειαι, δέν 

θά είναι ίσως dδύνατος η έπίτευξις συμφωνίας έντός των 

επομένων πέντε εως εξ μηνων, χωρίς βεβαίως νά άποκλεί

ωνται καί άπρόοπτοι εξελίξεις συνεπεί~ διεθνων γεγονό

των μέ έπίπτωσιν επί τής εσωτερικής συνοχής ή των εναντι 

τρίτων χωρων σχέσεων τής ΕΟΚ»197 • 

'Ήδη διαφαινόταν ότι ή κύρια δυσκολία γιά τήν 

' Ελλάδα στόν τομέα τών άγροτικών προϊόντων προ

ερχόταν άπό τό φόβο liλλων Κρατών-μελών της Κοι

νότητος ότι ή συμφωνία • Ελλάδος-ΕΟΚ θά άποτε

λοuσε προηγούμενο γιά άνάλογες συμβάσεις μέ άλ

λες εύρωπαϊκές χώρες. 'Ο Ι. Πεσμαζόγλου εΙ χε ιδι

αίτερα άναφερθεί σέ έπιφυλάξεις τής 'Ιταλίας, ένό

ψει πιθανής συνδέσεως τής 'Ισπανίας μέ τήν ΕΟΚ, 

καί της Γαλλίας, ειδικά γιά τό ζήτημα τών οίνων. Γιά 

τό θέμα, έξάλλου, της χρηματοδοτήσεως τής έλλη

νικfiς οικονομίας, δ άρχηγός τής έλληνικής άντι

προσωπείας άπηύθυνε, στίς 20 Μαίου, τήν άκόλουθη 
έπιστολή στόν πρόεδρο της άντιπροσωπείας της 

ΕΟΚ, Γ. Ζέελινγκερ : 

«'Επιτρέψτε μου νά έπισύρω τήν προσοχή σας στό γε

γονός δτι οί οίκονομικές διατάξεις τής Συμφωνίας Συνδέ

σεως είχαν γιά τήν ·Ελλάδα θεμελιώδη σημασία, άκριβως 

δπως καί η μεταχείριση των άγροτικων προϊόντων καί τό 

προτεινόμενο συμπληρωματικό καθεστώς προπαντός γιά 

τόν καπνό καί τίς σταφίδες. 

»Σέ συνέχεια πρός τίς συζητήσεις πού διεξήχθησαν αύ

τές τίς ήμέρες καί πρός τό σκοπό τής εξευρέσεως μιας 

συμφωνίας στό πεδίο τής οίκονομικής βοήθειας, θά ήθελα 

νά σaς πληροφορήσω δτι η ελληνική Κυβέρνηση θά μπο

ροϋσε νά αντιμετωπίσει μία λύση στηριζομένη στίς άκό

λουθες ρυθμίσεις : 

» I. Τά Κράτη-μέλη τής Κοινότητος θά πάρουν δ λα τά 
άπαραίτητα μέτρα γιά νά έξασφαλισθεί η πρόσβαση τής 

·Ελλάδος στίς εύκολίες τής Εuρωπαϊκής Τραπέζης 'Επεν

δύσεων. 

»2. Τά Κράτη-μέλη τής Κοινότητος θά δεσμευτοϋν νά 
πάρουν δλα τά άπαραίτητα μέτρα πρός τό σκοπό, δπως, 

κατά τή διάρκεια μιας άρχικής περιόδου τουλάχιστον 5 
έτων τεθοϋν στή διάθεση τής 'Ελλάδος πόροι ανερχόμενοι 

σέ (Χ) εκατ. δολλάρια γιά τή χρηματοδότηση έπενδύσεων 

ύποδομής ύπό τή μορφή δανείων μέσης διάρκειας 20 ετών 
καί μέ μέσο έπιτόκιο 2,5%. 

»Κατά τήν aντίληψη τής ελληνικής Κυβερνήσεως τό 

συνολικό ποσό τών πόρων πού θά τεθοϋν στή διάθεση τής 

'Ελλάδος κατά τά πέντε πρωτα χρόνια θά πρέπει νά είναι 

τής τάξεως των 250 εκατ . δολλαρίων. 

>>' Οφείλω νά τονίσω, κύριε πρόεδρε, δτι η δέσμευση 
άπέναντι τής 'Ελλάδος γιά ενα συγκεκριμένο ποσό στά 

έπίπεδα πού προτείνονται άνωτέρω, aποτελεί κατά τή γνώ

μη τής ελληνικής Κυβερνήσεως, ουσιώδες στοιχείο τοϋ 

συνόλου των βασικων διατάξεων τής Συνδέσεως τής 'Ελλά

δος μέ τήν Εuρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα» 198 • 
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27 MA ·J·OY 1960 

Συγκροτείται σύσκεψη γιά τά θέματα τοϋ σίτου 

ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, μέ τή συμμε

τοχή τοϋ aντιπροέδρου, Π . Κανελλοπούλου, τών 

ύπουργών Συντονισμοϋ, Γεωργίας, καί 'Εμπορίου, 

καθώς καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 

'Αποφασίστηκε ή έφαρμογή κατά τό τρέχον ετος 

τής όλοκληρωτικής συγκεντρώσεως σίτου ό:πό τήν 

ΚΥ ΔΕΠ καί τούς κατά τόπους συνεταιρισμούς, χω

ρίς τήν παρεμβολή τών μεσαζόντων, καθώς καί ή 

προμήθεια σίτου γιά τούς μύλους πού ό:λέθουν γιά τό 

έμπόριο ό:πό τίς ποσότητες αuτές, ωστε νά εξασφα

λιστεί γιά δλους τούς παραγωγούς καί γιά δλα τά 

πλεονάσματα ό:κέραια ή τιμή έξαγορίiς . 

27 MA ·J·OY 1960 

'Ο Κ . Καραμανλής μεταβαίνει στό ΕΙΡ, δπου συ

νεργάζεται μέ τόν ύφυπουργό Προεδρίας, Τ. Τριαν

ταφυλλάκο καί τό γενικό διεθυντή, Π . Σπυρομήλιο, 

οί όποίοι τόν ενημερώνουν σχετικά μέ τό πρόγραμμα 

εγκαταστάσεων ραδιοφωνίας καί τηλεοράσεως, τό 

όποίο προβλέπεται νά χρηματοδοτηθεί ό:πό τό ύπό

λοιπο τών ιταλικών επανορθώσεων. 'ο πρωθυπουρ

γός δίνει όδηγίες γιά τήν αποτελεσματικότερη αντι

μετώπιση τών εκκρεμών θεμάτων. 

28 MA ·J·OY 1960 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, ανακοι

νώνει τήν ύπογραφή νέας συμβάσεως μεταξύ 'Ελλά

δος καί Δ . Γερμανίας, πού ό:φορίi τήν παραγγελία 

ό:πό τή δεύτερη πολεμικοϋ ύλικοϋ ϋψους 6,5 έκατ . 

μάρκων στήν ·Ελλάδα. 'Έτσι, τό σύνολο τών δυτι

κογερμανικών παραγγελιών στό έλληνικό καλυκο

ποιείο ανέρχεται σέ 12 έκατ. δολλάρια καί εξασφα
λίζεται ή λειτουργία του μέχρι καί τό 1961. 

30 ΜΑ · Ι·ΟΥ 1960 

·Ο ύπουργός ' Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, ανακοι

νώνει δτι ή έλληνική Κυβέρνηση εκαμε εντονο διά

βημα πρός τόν 'Ιταλό πρέσβη, Μ. Κόντι, μέ aφορμή 

εκθεση πρός τό ΝΑΤΟ, γιά τήν 'Αλβανία, τής ύπη

ρεσίας πληροφοριών τοϋ ιταλικοϋ γενικοϋ επιτε

λείου, στήν όποία περιέχονταν ανακριβείς εθνολο

γικές παρατηρήσεις γιά τήν 'Ήπειρο. Σέ aπάντηση 

τών δηλώσεων τοϋ Ε . 'Αβέρωφ, ή ιταλική πρεσβεία 

ανακοινώνει δτι ή εκθεση δέν απηχεί τίς aπόψεις τής 

ιταλικής Κυβερνήσεως, ή όποία, μόλις εγιναν οί 

παραστάσεις τών έλληνικών ό:ρχών, ζήτησε τήν 

απόσυρσή της ό:πό τίς άρμόδιες ύπηρεσίες. 

'Η εκθεση δημιούργησε τεταμένη aτμόσφαιρα 

στίς διμερείς σχέσεις. Μέ τό θέμα aπασχολήθηκε 

καί ή Βουλή, μετά ό:πό κατάθεση έπιστολής ενδεκα 

'Ηπειρωτών βουλευτών, δπου καταγγελλόταν ή προ

κλητική πολιτικ~9ρισμένων «ό:μετανόητων» ιταλι
κών κύκλων. Κατά τή σχετική συζήτηση, οί πολιτι

κοί aρχηγοί καί οί εκπρόσωποι τών κομμάτων κατα

δίκασαν τήν εκθεση, μέ βαρύτατους χαρακτηρι

σμούς. Σέ aπάντηση τών κατηγοριών πού διατυπώ

θηκαν ό:πό όρισμένους ό:γορητές, δτι ή Κυβέρνηση 

δέν είχε aντιδράσει άμεσα καί εντονα, δ 'Ηπειρώτης 

ύπουργός 'Εξωτερικών τόνισε δτι καμιά παράλειψη 

δέν είχε σημειωθεί: οί ένέργειες τής Κυβερνήσεως 

καί τοϋ ίδιου ηταν τόσο αποτελεσματικές, ωστε έν

τός δύο ή τριών ήμερών μετά τά διαβήματα, <ωuδείς, 

είτε εις τό ΝΑΤΟ, είτε ό:πό πλευρίiς συμμαχικής Κυ

βερνήσεως ητο εις θέσιν νά ό:νεύρη τήν εκθεσιν» . 

Παράλληλα, ό Ε. 'Αβέρωφ ύπογράμμισε δτι ή ανα

κοίνωση τής ιταλικής πρεσβείας, πού αναφερόταν 

στήν κατάργηση τοϋ έγγράφου, ι'iν καί όχι aπόλυτα 

ίκανοποιητική, κρινόταν πάντως «ώς όχι έντελώς 

ανεπαρκής». 

Τέλος, έκπρόσωπος τοϋ ιταλικοϋ ύπουργείου 

'Εξωτερικών, δήλωσε δτι οϋτε οί εμπειρογνώμονες, 

καί &:κόμη λιγότερο ή ιταλική Κυβέρνηση, είχαν πο

τέ τήν πρόθεση νά δώσουν ανακριβείς πληροφορίες, 

καί έν πάσει περιπτώσει μή ανταποκρινόμενες στίς 

σχέσεις φιλίας καί συμμαχίας μεταξύ ·Ελλάδος καί 

'Ιταλίας. Παράλληλα, δ 'Ιταλός ύπουργός 'Εξωτε

ρικών, Α. Σέννι, μετά ό:πό σχετική ό:ξίωσ~- τοϋ Ε . 
'Αβέρωφ, έξέφρασε τή ζωηρή λύπη του γιά τίς ανα

κρίβειες αuτές καί έπανέλαβε δτι ή Κυβέρνηση τής 

χώρας του δέν είχε τήν πρόθεση νά βλάψει τόν έλλη

νικά λαό καί τήν έλληνική Κυβέρνηση, μέ τήν όποία 

ή 'Ιταλία διατηροϋσε, καί έπεδίωκε νά συνεχίσει νά 

διατηρεί, τίς καλύτερες σχέσεις φιλίας καί συμμαχί

ας. 'Ο Α. Σέννι, έξέφρασε τή λύπη του καί γιατί 

είχαν αποδοθεί φανταστικές επιδιώξεις στήν ίταλική 

Κυβέρνηση. 

Οί διευκρινήσεις τοϋ 'Ιταλοϋ ύπουργοϋ κρίθη

καν ίκανοποιητικές ό:πό τήν 'Αθήνα. 'Ο Ε. 'Αβέρωφ 

δήλωσε οτι «Κατόπιν τών δοθεισών έξηγήσεων, είναι 

εuνόητον δτι, ό:πό πλευρίiς έλληνικής Κυβερνήσεως, 

τό θέμα θεωρείται λήξαν». 

I JOYNJOY 1960 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής συνεργάζεται 

μέ τόν ύφυπουργό Προνοίας καί τό γενικό διευθυντή 

Ύγιεινfjς, μέ σκοπό νά δοθεί λύση σέ έκκρεμή ια

τρικά θέματα . 

'Η σύσκεψη επαναλαμβάνεται στίς 17 'Ιουνίου, 
μέ τή συμμετοχή τοϋ aντιπροέδρου Π . Κανελλοπού

λου, τών άρμόδιων ύπουργών καί ύπηρεσιακών πα

ραγόντων, όπότε καί αποφασίζεται ή αϋξηση τών 

αγροτικών ίατρών κατά 500, μέ μισθό 7.000 δρχ. μη
νιαίως, καί ή χορήγηση έπιστημονικοϋ επιδόματος 
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στούς ίατρούς τών κρατικών νοσοκομείων τών 'Α

θηνών καί τής Θεσσαλονίκης. Τήν έπομένη, 18 
'Ιουνίου, ό πρόεδρος του Πανελληνίου 'Ιατρικοί> 

Συλλόγου, Ι. Κριμπάς, επισκέπτεται τόν Κ. Καρα

μανλή, τόν ευχαριστεί γιά τήν κυβερνητική μέριμνα 

καί ζητεί τή λήψη μέτρων γιά τήν άντιμετώπιση τής 

δυσπραγίας του ΙΚΑ. 

I IOYNIOY 1960 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

πρέσβη τής Γαλλίας, Ζιράρ ντέ Σαρμπονιέρ, ό όποίος 

του διαβιβάζει πρόσκληση του Γάλλου όμολόγου 

του, Μ . Ντεμπρέ, νά επισκεφθεί τή γαλλική πρωτεύ

ουσα. Αuθημερόν, εκδίδεται στό Παρίσι καί τήν 

'Αθήνα ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Η γαλλική Κυβέρνησις προσεκάλεσε τόν πρόεδρον 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως δπως έπισκεφθή έπισήμως 

τήν Γαλλίαν έντός του πρώτου \Sθημέρου του 'Ιουλίου. 

'Ο κ . Κ . Καραμανλής, δστις θά συνοδεύεται άπό τόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών κ. Άβέρωφ-Τοσίτσαν, άπεδέ

χθη ευχαρίστως τήν πρόσκλησιν του πρωθυπουργου κ. 

Ντεμπρέ». 

Ι IOYNIOY 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό ' Εσωτε

ρικών τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας, Ζα

χαρία Μωχεντίν, συνοδευόμενο άπό τόν πρέσβη τής 

χώρας του στήν 'Αθήνα, Μωχάμεντ Ρασάντ Ντανές, 

μέ τούς όποίους εξετάζει διμερή θέματα, ενόψει καί 

τής επικείμενης επισκέψεως του προέδρου Νάσερ 

στήν 'Αθήνα. 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Αμερικανικές διπλωματικές πηγές άναφέρουν 

δτι ή δωρεάν άμυντική βοήθεια εχει όριστεί, γιά τό 

οίκονομικό ετος 1960-61, σέ 20.000.000 δολλάρια. 
Στό ποσό αuτό θά προστεθοuν τά κονδύλια τών κοι

νοχρήστων, του στρατοί>, τών γεωργικών πλεονασμά

των, τώv φιλανθρωπικών όργανώσεων, τής τεχνικής 

βοηθείας καί τό δάνειο τών 20.000.000 δολλαρίων γιά 
τήν όδό 'Αθηνών-συνόρων. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, γιά τά εξωτερικά θέματα 

τής χώρας. 

Τήν ίδια ήμέρα, δέχεται τόν πρόεδρο του ΟΒΑ, 

καί τό διοικητή τής 'Εμπορικής Τραπέζης, πού τόν 

ενημερώνουν γιά τίς επαφές πού είχαν πρόσφατα στό 

Παρίσι, οί όποίες, δπως τόνισαν, ύπήρξαν ίδιαίτερα 

επωφελείς γιά τήν άνάπτυξη τ:fjς οίκοvομίας τής χώ

ρας. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Εκδίδεται, συγχρόνως, στό Βελιγράδι καί τήν 

'Αθήνα, ή άκόλουθη επίσημη άνακοίνωση. 

«Κατόπιν προσκλήσεως τής γιουγκοσλαβικής Κυβερ

νήσεως δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ . Καραμανλής θά 

μεταβή τήν 30ήν 'Ιουνίου διά τριήμερον έπίσκεψιν εiς 

Γιουγκοσλαβίαν. Κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεως ταύ

της, δ κ. Καραμανλής θά tχη έπίσης συνομιλίας μετά του 

πρόεδρου τής 'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δημοκρατίας τής 

Γιουγκοσλαβίας 'Ιωσήφ Μπρόζ Τίτο . Ό κ. Καραμανλής 

θά συνοδεύεται ύπό του ύπουργου τών 'Εξωτερικών κ. Ε. 

'Αβέρωφ-Τοσίτσα καί ύπό άνωτέρων ύπαλλήλων». 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Εγκαινιάζεται στό Βόλο τό νέο συγκρότημα 

θραυστήρος τής ΑΓΕΤ καί ό νέος περιστροφικός 

κλίβανος, ό μεγαλύτερος στό είδος του στά Βαλκά

νια. 'Αποτέλεσμα τών νέων αuτών εργων είναι ή αύ

ξηση τής παραγωγής τής τσιμεντοβιομηχανίας άπό 

270 σέ 600 χιλιάδες τόνους, ή μείωση του κόστους 
παραγωγής καί ή ενίσχυση τής οίκονομικής ζωής 

του Βόλου. 

7-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο πρόεδρος τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημο

κρατίας, Γκαμάλ 'Αμπντέλ Νάσερ, πραγματοποιεί 

τριήμερη επίσημη επίσκεψη στή 'Αθήνα. 

'Η επίσκεψη του εξέχοντα "Αραβα ήγέτη ενδιέ

φερε τήν έλληνική πολιτική άπό πολλές άπόψεις. 'Η 

'Ελλάδα ε πρεπε νά προστατεύσει τή μεγάλη καί 

εκλετή έλληνική κοινότητα στήν Αίγυπτο, ή όποία 

δμως είχε περιέλθει σέ δυσάρεστη θέση, μετά τήν 

άνάπτυξη του άραβικου εθνικισμοί>, τή λήψη τών μέ

τρων αίγυπτιοποιήσεως τών ξένων περιουσιών (τήν 

επαύριο τής άγγλογαλλικής είσβολής του 1956), καί 
τή σταδιακή διαρροή τών άλλων ξένων κοινοτήτων 

άπό τή χώρα. 'Ήδη άπό τήν επίσκεψη του Κ. Καρα

μανλή στήν Αίγυπτο, τό 1957, ή έλληνική Κυβέρνη
ση είχε επιτύχει τή λήψη μέτρων πού άπέτρεπαν τήν 

άμεση εκδίωξη τών Αiγυπτιωτών 'Ελλήνων· άλλά 

στά πλαίσια τής άνόδου του άραβικου εθνικισμοϋ 

καί τής γενικότερης άνακατανομής τών δυνάμεων 

στή Μέση 'Ανατολή, πολιτικών, κοινωνικών καί οι

κονομικών, δέν κατέστη δυνατό νά εξασφαλιστεί ή 

έλληνική κοινότητα παρά μόνο μερικά. Ήταν πά

ντως ή μόνη ξένη κοινότητα πού εξακολουθοϋσε νά 

επιβιώνει στήν Αίγυπτο. 'Η έλληνική Κυβέρνηση 

άντιλαμβανόταν δτι τελικά καί οί Αiγυπτιώτες 'Έλ

ληνες θά άναγκάζονταν νά εγκαταλείψουν τή χώρα, 

προσπαθοϋσε δμως νά κάμει τήν άποχώρησή τους κα

τά τό δυνατόν όμαλότερη . Γιά τό σκοπό αuτό, οί 

στενές διμερείς σχέσεις 'Αθηνών - Κα'ϊρου καί ή 

άνταλλαγή επισκέψεων σέ άνώτατο επίπεδο, επαι-
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ζαν, δπως i]ταν φυσικό, σημαντικό ρόλο. Σέ σημειώ

ματα, έξάλλου, του ύπουργείου 'Εξωτερικών, τήν 

30ή Μαίου, έξετάζονται τρόποι μέ τούς όποίους ή 

'Αθήνα θά προωθοuσε, κατά τήν έπίσκεψη, τήν καλύ

τερη προστασία τής έλληνικής κοινότητας. Τό πρώ

το aπό τά σημειώματα ανέφερε τά έξής : 

«Ζήτημα μή λήψεως περαιτέρω περιοριστικών μέτρων 

τής δραστηριότητος τ&ν ξένων εν Αιγύπτφ 

»Μετά τήν έξάλειψιν ουσιαστικώς έν ττΙ χώρι;ι του ό.γ

γλικου καί γαλλικου κεφαλαίου, μετά τήν έκμηδένισιν τής 

γαλλικής, ό.γγλικής καί ισραηλιτικής παροικίας έν Αιγύ

πτφ, καί, μετά τήν σημαντική ν μείωσιν τής ιταλικής τοιαύ

της, τό έλληνικόν στοιχείον είναι τό μόνον δεσπόζον ξέ

νον στοιχείον έν ττ\ χώρι;ι, διά τουτο οίαδήποτε λαμβανό

μενα ύπό τής Κυβερνήσεως μέτρα ε\:τε ύπό τήν μορφήν 

"ξενηλάτων" νόμων, εϊτε ύπό άλλην μορφήν προστασίας 

των Αιγυπτίων εναντι των ξένων, λαμβάνουν έκ τ&ν πραγ

μάτων καθαρώς ό.νθελληνικήν μορφήν, διότι κυρίως θίγο

νται τά συμφέροντα τ&ν Αιγυπτιωτ&ν 'Ελλήνων. 

»'Η aπό αi&νος καί πλέον διαμονή των 'Ελλήνων εις 

Αtγυπτον εσχεν εόεργετικόν διά τήν οlκονομίαν τής χώρας 

χαρακτήρα χωρίς τό παράπαν νά θίγη τήν ό.νεξαρτησίαν 

τής χώρας καί τάς πρός τήν ό.πόκτησιν ταύτης επιδιώξεις, 

διότι τό έλληνικόν στοιχείον οόδέποτε συνεδέθη μέ τήν 

ό.ποικιοκρατίαν. 

))Χαρακτηριστικόν τής εμπιστοσύνης, μετά τής όποίας 

οί 'Έλληνες καί σήμερον ό.κόμη aντιμετωπίζουν τό θέμα 

τής παραμονής των εν Αlγύπτφ καί τής συμβολής των εις 

τήν οiκονομικήν ό.νάπτυξιν τής χώρας, είναι τό γεγονός 

δτι κατά τά τελευταία ετη (μετά τήν επανάστασιν) αί ύπό 

'Ελλήνων μεγαλοβιομηχάνων (Πιαλοπούλου, Ζερμπίνη, 

Νανοπούλου, Κουταρέλλη κ.λ.π.) γενόμεναι κεφαλαιουχι

καί έπενδύσεις, είναι σημαντικ&ς μεγαλύτεραι aπό οίανδή

ποτε κεφαλαιουχικήν παραγωγικήν έπένδυσιν, τήν όποίαν 

ό.νέλαβεν Αiγύπτιος ιδιώτης εΙς τήν χώραν κατά τήν αότήν 

περίοδον . Είναι λοιπόν φυσικόν ή αΙγυπτιακή Κυβέρνησις 

νά ό.ναγνωρίση τήν εμπιστοσύνην τήν όποίαν τό έλληνι

κόν κεφάλαιον δεικνύει είς τήν οίκονομίαν τής χώρας καί 

νά μ ή έπιδιώκη νά κλονίση ταύτην διά λήψεως ό.ψυχολογή

των καί aστόχων μέτρων τά όποία εν τελευταίι;ι άναλύσει 

αότήν τήν αlγυπτιακήν οiκονομίαν θά βλάψουν. 

))Βεβαίως ή προβολή του ώς άνω ζωτικοu ζητήματος έκ 

μέρους ήμ&ν κατά τάς συζητήσεις καθίσταται δυσχερής, 

διότι δέν εϊμεθα είς θέσιν νά τtιφάσχωμεν άνάλογα aνταλ

λάγματα εiς τούς ΑΙγυπτίους, γνωστου δτι, εν& έν Αlγύπτφ 

διαβιοί πολυπληθής έλληνική παροικία, ελάχιστοι ΑΙγύ

πτιοι διαμένουν έν 'Ελλάδι, οϋτως rοστε αί ήμέτεραι aξιώ

σεις δέν δύνανται ρεαλιστικ&ς νά βασισθουν έπί τής άμοι

βαιότητος . 

)) 'Εξ άλλου δμως είναι γεγονός δτι οί έν Αlγύπτφ 'Έλ
ληνες, διαβιουντες έν ττ\ χώρι;ι άπό αi&νος καί πλέον, 

εχουσι κεκτημένα δικαιώματα, των όποίων ή aφαίρεσις διά 

των λαμβανομένων κατά των ξένων περιοριστικών μέτρων, 

θά l']δύνατο νά δώση τό επιχείρημα τής δυσμενους εκ μέ

ρους τής ΗΑΔ μεταχειρίσεως των ήμετέρων. 

)) 'Εάν, εναντι τής τοιαύτης μεταχειρίσεως, οί Αiγύπτιοι 
πεισθουν νά ένδυναμώσουν τήν ύπό των ενταυθα 'Ελλήνων 
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κεφαλαιούχων έπιδεικνυομένην μέχρι σήμερον έμπιστοσύ

νην, θά ήδύναντο νά έκμεταλλευθουν σημαντικώς τό έλλη

νικόν έν Αtγύπτφ κεφάλαιον διά τήν dνάπτυξιν τής οiκο

νομίας τής χώρας. Πλήν τής προαναφερθείσης περιπτώ

σεως επεκτάσεων τών κεφαλαιουχικών παραγωγικών επεν

δύσεων τών 'Ελλήνων μεγαλοβιομηχάνων, τό έλληνικόν 

κεφάλαιον θά ήδύνατο νά τοποθετηθή εiς παραγωγικά εργα 

dναπτύξεως τής πόλεως 'Αλεξανδρείας, ι'iτινα ή Κυβέρνη

σις dντιλαμβανομένη τόν ση μερινόν μαρασμόν τής πόλεως 

εχει κατ, aρχήν προγραμματίσει. 

»'Επίσης ύφίστανται τομείς έργασίας, εiς τούς όποίους 

είναι εiθισμένοι οί 'Έλληνες, ώς τής καταψύξεως Ιχθύων 

καί γαρίδων, διά τάς όποίας ύφίστανται σήμερον μεγάλαι 

δυνατότητες έξαγωγής εiς τήν 'Αμερικήν, έπίσης έγκατα

στάσεις ψυγείων διά κρέατα, διά τήν καλήν διαμετακόμι

σιν τών όποίων προσφέρονται οί λιμένες τής Διώρυγας . 

»'Εάν ή Κυβέρνησις παύση λαμβάνουσα aψυχολόγητα 

μέτρα καί ένθαρρύνη τήν έμπιστοσύνην τών 'Ελλήνων, θά 

ήτο δυνατόν μέρος τών εργων τούτων νά dναληφθή ύπό 

'Ελλήνων κεφαλαιούχων. Τοιουτοτρόπως θά έπετυγχάνε

το ή επωφελεστέρα διά τήν οiκονομίαν τής χώρας χρησι

μοποίησις του έλληνικου κεφαλαίου καί θά περιωρίζετο ή 

σημερινή τάσις τής φυγαδεύσεως τούτου, διά τήν όποίαν 

παραπονουνται οί ΑΙγύπτιοι, καίτοι μέχρι σήμερον τοuλά

χιστον aπέφυγαν νά εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα κατά τών 

'Ελλήνων» 199 • 

Γιά τήν αi.γυπτοποίηση των Τραπεζων, σημειώ

νονταν τά έξής : 

((Νόμος δημοσιευθείς έν Καtρφ κατά τάς aρχάς του 

1957 προέβλεπεν δτι έντός πενταετίας τά κεφάλαια τών έν 
Αiγύπτφ Τραπεζών δέον νά κατέχωνται ύπό ΑΙγυπτίων. 

»'Εν Αiγύπτφ λειτουργουν δύο έλληνικαί Τράπεζαι, ή 

'Εθνική καί 'Αθηνών καί ή 'Εμπορική, εχουσαι ή πρώτη 

τρία καί ή δευτέρα δύο ύποκαταστήματα . 

»'Ο πρέσβυς κ . Λάμπρος κατά δύο συνομιλίας του μετά 

του προέδρου Νάσερ καί έτέραν μετά του ύπουργου ΟΙκο

νομίας κ. Καϊσουνι έζήτησεν δπως εϊτε έπιτραπή νομοθε

τικώς ή συνέχισις λειτουργίας tών έλληνικών Τραπεζών, 

εϊτε τοuλάχιστον παραταθή αϋτη έπί πέντε εiσέτι ετη. Σχε

τικόν ύπόμνημα έπεδόθη πρό μηνών καί εiς τόν έν 'Αθή

ναις πρέσβυν τής ΗΑΔ. 

>>' Επιχειρήμάτα ύπέρ τής aπόψεώς μας: ή κατάργησις 
θά εχη δυσμενή ψυχολογικήν έπίδρασιν έπί τής παροικίας, 

ής θά ένισχύση τήν εξοδον. 

>>'Η διακοπή τής λειτουργίας τών έλληνικών Τραπεζών 

θά εχη σοβαράς επιπτώσεις εiς τάς έλληνικάς ένταυθα επι

χειρήσεις καί εiς τήν, έκ τής λειτουργίας τούτων, έξαρτω

μένην βιοποριστικώς, σημαντικήν μερίδα τής παροικίας . 

Δέν πρόκειται κυρίως περί τών μεγάλων βιομηχανιών αϊτι

νες ύπό τήν σημερινήν κατάστασιν τυγχάνουν τής ύπο

στηρίξεως τής αΙγυπτιακής Κυβερνήσεως καί εiς τάς όποί

ας ώς έκ του λόγου τούτου αί αiγυπτιακαί Τράπεζαι θά 

εξασφαλίσουν τάς dναγκαιούσας διά τήν συνέχισιν τής 

λειτουργίας των πιστώσεις καί μετά τήν κατάργησιν τών 

έλληνικών Τραπεζών. Πρόκειται πρό πάνι:ων διά τάς με

σαίας καί μικράς κατηγορίας, βιομηχάνους καί έμπόρους, 

οϊτινες dποτελουν τήν σημαντικήν πλειονότητα του έμπο-

ρικου κόσμου τής παροικίας, καί, οϊτινες, διά τήν κίνησιν 

τών επιχειρήσεών των, εχουν ανάγκην μικρών πιστώσεων 

1.000-5.000 λιρών, τάς όποίας χορηγουν αuταίς aποκλει
στικώς αί έλληνικαί Τράπεζαι. Οί εiς τή κατηγορίαν ταύ

την ύπαγόμενοι όμογενείς έπιχειρηματίαι θά είναι άδύνα

τον νά εξασφαλίζουν τοιαύτας πιστώσεις άπό τάς αiγυπτι

ακάς Τραπέζας, μοιραίως δέ θ' άναστείλουν τήν λειτουρ

γίαν των μέ σοβαροτάτας συνεπείας τόσον δι' αuτούς δσον 

καί διά τούς έξ αuτών μισθοδοτουμένους ύπαλλήλους καί 

έργάτας. 

>>Αί Τράπεζαί μας εiργάσθησαν aποδοτικώς διά τήν αi

γυπτιακήν οiκονομίαν. 'Η δραστηριότης των ύπολογίζε

ται εiς 3% έπί του συνόλου τών έν Αtγύπτφ Τραπεζών (ή 
aντίστοιχος δλων τών ξένων Τραπεζών άνέρχεται εiς 10%). 
Είναι ώσαύτως δυνατόν νά καθιερωθή iδιαίτερον καθεστώς 

διά τάς iδικάς μας, αί όποία ι, καθ' δ διατηρουσαι ύποκα

ταστήματα, δέν είναι δυνατόν νά αiγυπτοποιηθουν άλλά θά 

άναγκασθουν νά κλείσουν (εiς τήν αuτήν κατηγορίαν ύπά

γεται μία άμερικανική -ή First National City Bank- μία 

βελγική καί μία Ιαπωνική· δραστηριότης, μαζί μέ τάς iδι

κάς μας 5% έπί του συνόλου). 
>>'Ανάγκη δπως, πάντως, γνωρίζωμεν τήν άπόφασιν τών 

Αiγυπτίων τό γρηγορώτερον, καθόσον ό έναπομένων χρό

νος μέχρι aρχών 1962, δτε λήγει ή πενταετία, μόλις επαρ
κεί διά ρευστοποίησιν ένεργητικου Τραπεζών. 

»'Εάν δέν καταστή δυνατή ή τροποποίησις του αiγυ

πτιακου νόμου ώς πρός τάς Τραπέζας, θά εδει νά έπιδιωχθή 

παράτασις τής σημερινής καταστάσεως διά μίαν εΙσέτι 

πενταετίαν»200 • 

Τόν Αi.γύπτιο πρόεδρο ύποδέχτηκαν στό λιμάνι 

Ζέας, δπου κατέπλευσε τό πρωί τής 7ης 'Ιουνίου μέ 

τή θαλαμηγό του, οί βασιλείς καί οί πριγκίπισσες 

Σοφία καί Εi.ρήνη, ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής 

καί aλλοι έπίσημοι. Στήν Πύλη τοϋ 'Αδριανοϋ, ό 

έπίσημος ξένος εγινε δεκτός μέ θερμούς λόγους άπό 

τό δήμαρχο 'Αθηναίων Α. Τσουκαλα. Τό ίδιο 

μεσημέρι~ παρατέθηκε πρόγευμα στά 'Ανάκτορα, 

στό όποίο παρακgθησαν, μεταξύ aλλων, ό πρωθυ

πουργός, ό ύπουργός 'Εξωτερικων, ό ύπουργός 

Έξωτερικων τής Αiγύπτου Μαχμούτ Φάουζι, ένω, 

τό άπόγευμα, ό μέγας αύλάρχης, Δ. Λεβίδης, παρου

σίασε στόν Αi.γύπτιο πρόεδρο τούς ξένούς πρεσβευ
τές. 

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ή πρώτη συνομιλία, 

στό Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ τοϋ Γκαμάλ Νάσερ 

καί τοϋ Κ . Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εξωτερικων, Ε. 'Αβέρωφ, τοϋ γενικοϋ διευθυν

τή τοϋ ύπουργείου Έξωτερικων, Χ. Ξανθοπούλου

Παλαμii, των πρέσβεων Δ. Λάμπρου, Δ. Μπίτσιου, 

άπό τήν έλληνική πλευρά, καί των ύπουργων Έξω

τερικων, Μαχμούτ Φάουζι, Προεδρίας, 'Αλή Σάμ

πρι, Δημοσίων 'Έργων, Νουρεντίν Καχαλii καί aλ

λων έπισήμων, άπό τήν αi.γυπτιακή. Εύθύς μετά τήν 

πρώτη συνομιλία, έκφράστηκε άπό τίς δύο πλευρές 

πλήρης ίκανοποίηση. Εi.δικότερα, ό Κ. Καραμανλής 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 
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«Εl'χομεν μίαν tyκάρδιον καί χρήσιμον άνταλλα

yήν άπόψεων, τόσον tπί τής διεθνοϋς καταστάσεως, 

δσον καί tπί τών προβλημάτων τής περιοχής τής 

Ά νατολικής Μεσογείου καί τών Βαλκανίων. 'Επί 

δλων τών συζητηθέντων θεμάτων ύπήρξε πλήρης κα

τανόησις άμφοτέρωθεν. Είμαι πολύ εύχαριστημένος 

άπό τάς διεξαχθείσας σήμερον συνομιλίας μετά τοv 

προέδρου κ. Νάσερ». 

Τό βράδυ, παρατέθηκε aπό τό βασιλέα έπίσημο 

γευμα στά 'Ανάκτορα, στό όποίο παρακάθησαν ό 

πρωθυπουργός, ό aντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ό 

προέδρος τής Βουλής, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, οί 

aρχηγοί τών κομμάτων καί άλλοι έπίσημοι. Στή δι

άρκεια του γεύματος, ό βασιλεύς Παυλος, προσφω

νώντας τόν Γκ. Νάσερ, τόνισε, μεταξύ άλλων, τά 

έξή ς: 

«Οί δεσμοί τής φιλίας μας σφυρηλατηθέντες διά μέσου 

τών αίώνων εμφανίζονται σήμερον ύπέρ ποτε ίσχυροί στη

ριζόμενοι είς τήν θέλησιν των λαών μας καί άποτελοuν εν 

εξέχον παράδειγμα διά τήν διεθνή κοινότητα. 'Η κοινή 

προσήλωσις είς τά ίδεώδη τής ελευθερίας, τής εθνικής 

άξιοπρεπείας καί τής είρηνικής προόδου, καθιστοuν διά 

τάς χώρας μας άπολύτως φυσικόν νά ύποστηρίζουν επί τοϋ 

διεθνοί>ς πεδίου τάς δικαίας ελπίδας καί επιδιώξεις των. 

Οϋτω, συνεχίσθη μακρά παράδοσις, ή όποία τόσας φοράς 

εφερε τόν έλληνισμόν καί τόν άραβισμόν τόν ενα πλησίον 

του άλλου πρός διαφύλαξιν εύγενών ίδεωδών. 'Η φιλική 

καί είλικρινής συνεργασία μας, παρά τήν άνεξαρτησίαν 

τής άκολουθουμένης ύφ, έκάστης των χωρών μας πολιτι

κής, άποτελεί εν μέσφ των κρισίμων διακυμάνσεων των 

καιρών μας ενα σημαντικόν παράγοντα σταθερότητος είς 

τήν άνατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου. 

»Δέν εχομεν άνάγκην νά άτενίσωμεν μακράν πρός τό 

παρελθόν διά νά ίδωμεν δτι ή ΗΑΔ καί ό άραβικός κόσμος 

επέδειξαν πάντοτε κατανόησιν τών έλληνικών προβλημά

των καί ύπεστήριξαν μέ άδιαφιλονίκητον είλικρίνειαν τά 

δίκαια αίτήματά μας -προσφάτως δέ είς άκόμη ενα ζήτη

μα τόσον προσφιλές διά τόν έλληνικόν λαόν. 'Αλλά καί οί 

'Έλληνες επίσης εστάθησαν παρά τό πλευρόν των 'Αρά

βων, τόσον είς εύτυχείς, δσον καί είς δυσκόλους στιγμάς. 

'Η 'Ελλάς πιστεύει δτι τό άραβικόν στοιχείον είναι θετι

κός καί δημιουργικός παράγων διά τήν διεθνfj συνεργασί

αν καί είρηνικήν πρόοδον. 

»'Εμείς οί 'Έλληνες, πολλοί όμογενείς των όποίων εί

ναι εγκατεστημένοι καί εργάζονται είς τήν χώραν σας, δυ

νάμεθα νά σχηματίζωμεν μίαν άμεσον άντίληψιν τοϋ ύπό 

τήν εξοχον ήγεσίαν σας πραγματοποιουμένου εργου. Οί 

συμπατριώτες μας είναι οί κήρυκες, οί όποίοι δέν χάνουν 

εύκαιρίαν διά νά μεταδώσουν είς τόν έλληνικόν λαόν τά 

ύπέροχα αύτά επιτεύγματα. Μεταξύ τών πολλών δεσμών 

μας πρόσφατος καί όχι όλιγώτερον ίσχυρός είναι οί εγκα

τεστημένοι είς τήν ΗΑΔ 'Έλληνες, οί όποίοι τόσον εύτυ

χώς ζοϋν καί εργάζονται μετά των 'Αράβων άδελφών των». 

Σέ aπάντηση τής προσφωνήσεως του βασιλέως, ό 

πρόεδρος τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας 

είπε: 

«Μεγαλειότατε, 

»'Ήμην εύτυχής νά διασχίσω τήν θάλασσαν άπό 'Αλε

ξανδρείας είς 'Αθήνας φέρων μετ' εμοϋ μήνυμα εγκαρδιό

τητος, φιλίας καί είρήνης του λαοϋ τής ·Ηνωμένης 'Αρα

βικής Δημοκρατίας άπευθυνόμενον είς τόν ενδοξον έλλη

νικάν λαόν, χρησιμοποιών τήν αύτήν όδόν ijτις εκαλύφθη 

κατά τήν άμοιβαίαν άνταλλαγήν ίδεών καί άξιων τών δύο 

μεσογειακών μας εθνών, άφ' ής στιγμής ό άνθρωπος ήρχι

σε νά γράφη τά λαμπρότερα κεφάλαια είς τό βιβλίον του 

πολιτισμοϋ. 

»Τό μήνυμα τό όποίον μεταφέρω εξ 'Αλεξανδρείας είς 

'Αθήνας είvαι μία νέα επιβεβαίωσις αύτής ταύτης τής 

ίστορίας τοϋ άνθρώπου καί είμαι βέβαιος δτι ή όδός αϋτη 

θά παραμείνη άνοικτή διά τήν διαρκή ύποδοχήν σχέσεων 

εγκαρδιότητος, φιλίας καί είρήνης, εσαεί ποτε πραγματο

ποιοϋσα εκείνο τό δποίον ή διασταύρωσις των ίδεών μας 

επραξε, προσδίδουσα περιεχόμενον καί σφυρηλατοϋσα 

ίδεώδη είτε είς τό πεδίον των άμέσων σχέσεών μας ε\:τε είς 

τόν εύρύτερον άνθρώπινον δρίζοντα. 

»Αί σχέσεις μεταξύ ήμών καί ή πίστις καθ' ένός εξ 

ήμών είς τό καθήκον του, επέτυχον είς τό νά συνεισφέρουν 

είς τήν άνθρωπίνην παράδοσιν δι' δλης τής ίσχύος καί τών 

δυνατοτήτων των καί νά καταστήσουν τήν Μεσόγειον, άν

τί γεωγραφικόν πρόσκομμα, γέφυραν ή όποία άποτελεί 

κρίκον ίσχυρών δεσμών. Ή γέφυρα αϋτη ύπεράνω τής 

Μεσογείου ήτο ή άπαρχή τοϋ μακροί> δρόμου δλοκλήρου 

τοϋ άνθρωπίνου πολιτισμοϋ. 

»Μεγαλειότατε, 

»' Εδώσατε μίαν εκφραστική ν είκόνα τής άδιαλείπτου 
δημιουργικής επαφής, συντελουμένης μεταξύ ήμών έκ των 
κατ' εναντι άκτών τής Μεσογείου, άφ' δτου ή 'Αλεξάν

δρεια μετεβίβασεν είς τάς 'Αθήνας τά πολυτιμότερα στοι

χεία τής παιδείας της. 'Εν συνεχεί~ αί 'Αθήναι μετεβίβα

σαν τούς μεγίστους πνευματικούς θησαυρύς των είς τούς 

"Αραβας διανοουμένους, οϊτινες διεφύλαξαν αύτούς μέχρι 

τής στιγμής κατά τήν δποίαν μέ τήν σειράν των τούς μετέ

δωσαν είς τήν Εύρώπην τής 'Αναγεννήσεως, καί δταν τά 

νέφη τοϋ Μεσαίωνος ήρχισαν νά διαλύωνται επιτρέποντες 

εκ νέου είς τήν άνθρωπότητα νά άναζητήση τό μήνυμα τής 

άληθείας τοϋ καλοϋ καί τής ώραιότητος, μήνυμα τοϋ όποί

ου αί 'Αθήναι ήσαν ό φάρος καί τό κέντρον τής εξαπλώ

σεως. 

»Μακρά ετη παρήλθον, καθ' a οί δύο λαοί μας ήγωνί
ζοντο ύπέρ των άρχων aς επίστευον, έκείνο δέ τό όποίον 

ήδυνήθησαν νά δώσουν άπό τόν έαυτόν των ύπήρξεν ή 

δραστηριότης, ijτις άνεπτύχθη διά μέσου τής γεφύρας ύπε

ράνω τής Μεσογείου, μέχρις δτου έδόθη είς τήν γενεά ν μας 

ή εύκαιρία νά \:δη τά άποτελέσματα τής δραστηριότητος 

αύτής νά καθίστανται ίσχυρά καί ζωντανά καί νά συμβάλ

λουν είς τήν σταθεροποίησιν καί τήν άνανέωσιν αύτών των 

άποτελεσμάτων. 

»Μεγαλειότατε, 

» Ήριθμήσατε τάς πλευράς τής οίκονομικής πολιτικής 
καί εκπολιτιστικής συνεργασίας, έπί των όποίων ένώνομεν 

τάς προσπαθείας μας καί συνεργαζόμεθα στενώς θά ήθε

λον δμως νά μοϋ επιτραπή νά προσθέσω ώρισμένας προ

σωπικάς έντυπώσεις, αϊτινες ύπογραμμίζουν τήν εύαρέ

σκειαν καί εuγνωμοσύνην των λαών μας, όχι μόνον διά τήν 

συνεργασίαν τήν όποίαν μaς παρείχατε, άλλά πρό πάντων 
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διά τήν πραγματικήν εiλικρίνειαν καί θερμήν φιλίαν αί 

όποίαι προηγήθησαν τής συνεργασίας καί αϊτινες προσέ

δωσαν μεγαλυτέραν άξίαν εiς αuτήν. 

»'Η στάσις τήν όποία /:τηρήσατε δτε προσεκλήθητε εiς 

τήν διάσκεψιν τοu Λονδίνου, ijτις έπηκολούθησε τήν έθνι

κοποίησιν τής διώρυγας του Σουέζ, εuθυγραμμίζετο μέ τήν 

iδικήν μας στάσι ν, τής άρνήσεως νά μετάσχωμεν εiς τήν /:ν 

λόγφ διάσκεψιν. Τό γεγονός δμως τό δποίον μας συνεκί

νησεν iδιαιτέρως ήτο δτι ή άπάντησίς σας έγένετο γνωστή 

πρίν η ή iδική μας στάσις, έπί του αuτου ζητήματος, δοθή 

εiς τήν δημοσιότητα. 

»Τό αυτό δύναται νά λεχθή διά τά γεγονότα τά όποία 

επηκολούθησαν τής διασκέψεως. Είχαν τήν τιμήν νά θέσω 

επί του στήθους των 'Ελλήνων πλοηγών τής διώρυγας του 

Σουέζ παράσημα ευαρεσκείας, δχι μόνον διότι ηρνήθησαν 

οuτοι νά λάβουν μέρος εiς τήν συνωμοσίαν τής άποχωρή

σεως τών άλλοδαπών πλοηγών, άλλά καί διότι μας παρε

στάθησαν εiς τήν κpίσιμον στιγμήν καί Ί'jγωνίσθησαν πα

ρά τό πλευρόν τών 'Αράβων συναδέλφων των μέχρι τής 

νίκης τής μάχης τής τεχνικής καταρτίσεως καί τής στι

γμής, καθ' ijν ijμεθα πλέον ετοιμοι νά επωμισθώμεν τήν 

εuθύνην. 'Επί πλέον τά μέλη τής έλληνικής κοινότητος εiς 

τήν χώραν μας δέ παρέμειναν άπλώς ώς άδιάφοροι θεαταί 

εναντι των επιδιώξεών μας, άλλά άντιθέτως ή κοινότης αϋ

τη εύρέθη ψυχικώς τε καί σωματικώς παρά τό πλευρόν μας. 

»'Ένα γεγονός, τό δποίον θά ήθελα νά ύπογραμμίσω 

εδω μετ' ευχαριστήσεως, είναι δτι μερικοί /:ξ αυτων, οϊτι

νες φέρουν έλληνικάόνόματα, eλαβον μέρος εiς τάς τελευ

ταίας εκλογάς, διά τήν εγκαθίδρυσιν μιας πραγματικής δη

μοκρατίας εiς τήν χώραν μας καί επέτυχαν μίαν έντυπωσι

ακήν πλειοψηφίαν εiς τάς περιφερείας των. 'Η έλληνική 

παροικία, ijτις άσχολείται μέ τήν γεωργίαν καί τήν βιομη

χανίαν, έπέδειξε μέγιστον ένθουσιασμόν καί ετοιμότητα 

νά συμβάλη εiς τήν επιτυχίαν τοu ΙΟετοuς σχεδίου άποβλέ

ποντος εiς τόν διπλασιασμόν του εθνικοί) εισοδήματος τής 

χώρας μας. 'Η εκδήλωσις τοu ενδιαφέροντός των διαφαί

νεται εκ τής συμμετοχής των εiς τά μεγαλεπίβολα eργα καί 

εκ τής διοχετεύσεως τής δυναμικότητός των πρός τήν δο

θείσαν κατεύθυνσιν. 

»Μεγαλειότατε, 

>>Τό ενδιαφέρον του λαοu μας διά τάς ύποθέσεις σας, 

τούς εθνικούς άγώνας σας, διά τάς καταπληκτικάς προ

σπαθείας διά τήν άνοικοδόμησιν τής 'Ελλάδος, είναι μία 

άληθής εκδήλωσις τής συναισθήσεως του εθνους μας διά 

τήν δύναμιν τών δεσμών οϊτινες μας ενώνουν. Εiς τήν χώ

ραν μας άντιμετωπίζομεν τά μεγάλα σας ζητήματα ώς iδι

κάς μας έθνικάς ύποθέσεις μάλλον καί δέν τά περιβάλλο

μεν μόνον μέ αiσθήματα άπλής ύποστηρίξεως άπορρέοντα 
άπό τήν προσήλωσίν μας εiς τήν άρχήν τής ελευθερίας. 

'Επί πλέον τό ένδιαφέρον μας δι' δ λα σας τά επιτεύγματα 

άποσπa τόν σταθερόν θαυμασμόν μας καί τυγχάνει τής 

ύποστηρίξεως των θερμών αiσθημάτων μας οφειλομένων 

εiς τάς περιστάσεις καί τήν φύσιν τών σχέσεών μας. Μέ 

σεβασμόν καί θαυμασμόν παρακολουθοuμεν τόν άγώνα του 

λαοί) σας καί τήν γενναιοψυχίαν αυτοί) /:ν ττi προασπίσει 

τής άνεξαρτησίας του: 
>>Μέ μεγίστην δέ εκτίμησιν θεώμεθα τάς εiλικρινείς 

προσπαθείας ίiτινας κατεβάλατε καί εξακολουθείτε νάκα

ταβάλλητε διά τήν προστασίαν τής έθνικής ένότητος τής 

χώρας σας καί τήν παγίωσιν τής ενότητος ταύτης ά\στε 

αϋτη νά καταστή δ κύριος παράγων τής προόδου του λαοί) 

σας. Πάντοτε θά σάς συνοδεύουν αί εγκάρδιοι ευχαί μας 

διά τήν έπιτυχίαν των προσπαθειών αυτών καί θά εϊμεθα 

ευτυχείς διά κάθε επιτυχίαν τήν δποίαν θά πραγματοποιή

τε. 

»Μεγαλειότατε, 

»Είμαι βέβαιος δτι τό μέλλον θά είναι, ώς τό παρόν, 

πλήρες δυνάμεως καί σφρίγους, άκολουθοuν τήν iδίαν γέ

φυραν ύπεράνω τής Μεσογείου διά νά συνδέη τά πολύτιμα 

{δανικά μας πρός χάριν τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας. Τό 

μέλλον αυτό θά ενισχύση τούς άγώνας μας διά τήν έλευθε

ρίαν καί θά πραγματοποιήση τάς ελπίδας μας διά τήν εiρή

νην, πρός τήν δποίαν ου μόνον οί λαοί μας άτενίζουν, άλλά 

καί δλοι οί λαοί, άνήσυχοι άπό τήν διεθνή eντασιν τήν 

δποίαν αiσθάνονταινά τούς περιβάλλη, τάς σοβαρωτάτας 

συνομιλίας διά τόν άφοπλισμόν, τάς δποίας άκούουν κα

θημερινώς καί τά δπλα τής καταστροφής, τά όποία είναι 

άνά πάσαν στιγμήν ετοιμα πρός εκκίνησιν μέ τήν τεραστί

αν των άτομικήν δύναμιν καί τάς δυνατότητάς των κατα

στροφής καί ολέθρου. 

»·Ημείς έλπίζομεν δτι ή σημερινή συνεισφορά τών χω

ρών μας ύπέρ τής εiρήνης δέν είναι παρά ή συνέχεια ένός 

παλαιοί) μηνύματος διά τήν εiρήνην καί ή καλυτέρα προο

πτική δπου τά iδεώδη μας άνθίζουν καί αί ρίζαι των εξα

πλοuνται βαθύτερον. 

»Μεγαλειότατε, 

»'Ως μίαν εκδήλωσιν τών προσωπικών μας αiσθημάτων 

καί των αίσθημάτων δλοκλήρου του άραβικοu λαοu, ζητώ 

άπό δλους τούς παρισταμένους νά ενωθοuν μετ' έμοu είς 

τάς ευχάς μου ύπέρ τής δόξης του ελληνικοί) λαοί) καί τής 

ύγείας καί εuτυχίας τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητας καί τής 

Αυτής Μεγαλειότητας τής βασιλίσσης. Σάς ζητώ νά ύψώ

σητε τά κύπελλά σας εiς eνδειξιν τιμής καί μέ τάς καλυτέ

ρας εuχάς». 

Οί διμερείς συνομιλίες, μέ συμμετοχή πάντοτε 

του Αtγύπτιου προέδρου καί του 'Έλληνα πρωθυ

πουργου, συνεχίστηκαν καί τήν έπομένη, 8 'Ιουνίου. 
Σέ σχετική έρώτηση τ&ν δημοσιογράφων, δ Κ. Κα

ραμανλfjς δήλωσε: 

«Συνεχίσθησαν αί άρξάμεναι χθές συνομιλίαι έπί 

τών αύτών θεμάτων γενικής πολιτικής καί έξητά

σθησαν περαιτέρω καί τά Ιδιαίτερα πολιτικά θέματα 

τά ένδιαφέροντα τάς δύο χώρας. Μεταξύ τών θεμά

των αύτών Ιδιαιτέρα θέσιν κατέλαβε καί τό ζήτημα 

τής έν Αlyύπτφ πολυπληθούς έλληνικής παροικίας, 

ένώ τά εΙδικά οiκονομικά ζητήματα, θά άποτελέσοvν 

άντικείμενον τής άποyευματινής συσκέψεως μεταξύ 

τών άρμοδίων 'Ελλήνων καί Άράβων όπουρyών». 

Τό άπόγευμα, συγκλήθηκε σύσκεψη ύπό τήν 

προεδρία τ&ν ύπουργ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ 

καί Μαχμούτ Φάουζι, στήν όποία εξετάστηκαν τά 

θέματα των έμπορικ&ν συναλλαγών των δύο χωρών 

καί ή θέση καί τά προβλήματα τfjς έλληνικfjς παροι

κίας, γιά τά όποία δ Ε. 'Αβέρωφ δήλωσε δτι «έξητά-
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σθησαν εν πνεύματι αμοιβαίας κατανοήσεως». 

Τήν \:δια ήμέρα, ό Γκαμάλ Νάσερ, κατέθεσε στε

φάνι στό μνημείο του "Άγνωστου Στρατιώτη, ανα

κηρύχθηκε επίτιμος δημότης 'Αθηναίων, επισκέ

φθηκε αρχαιολογικούς χώρους, παρακάθησε σέ γεu

μα πού παρέθεσε ό Ε. 'Αβέρωφ στή Στρατιωτική Λέ

σχη καί παρακολούθησε παραστάσεις μπαλέτων στό 

'Εθνικό Θέατρο. 

Τήν τελευταία ήμέρα τής επίσημης επισκέψεως 

του Αiγυπτίου προέδρου, αφοu τερματίστηκαν οί 

συνομιλίες μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, εκδόθηκε 

τό ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν: 

«Tij προσκλήσει της Α.Μ. του βασιλέως Παύλου τών 
·Ελλήνων, ό προέδρος της ·Ηνωμένης · Αραβικης Δημο
κρατίας Α. Ε. Γκαμάλ" Άμπντελ Νάσερ επεσκέφθη τήν 'Ελ

λάδα άπό της 7ης μέχρι της 9ης 'Ιουνίου 1960. 
»·Ο πρόεδρος Νάσερ συνωδεύετο ύπό της Α.Ε. Δρος 

Μαχμούτ Φάουζι, ύπουργοu τών 'Εξωτερικών, Α.Ε. κ. 

"Αλυ Σάμπρι, ύπουργοu Προεδρίας της Δημοκρατίας, Α. Ε. 

Δρος Νουρεντίν Καχαλά, προέδρου του 'Εκτελεστικού 

Συμβουλίου της Συριακης 'Επαρχίας καί ύπουργοu Δημο

σίων 'Έργων, Α.Ε. πρέσβεως κ. "Αλυ Ράσιντ, μεγάλου αύ

λάρχου, τού στρατηγοϋ Μωχάμεντ Ράσαντι Χασάν, πρώ

του ύπασπιστου κ. Μωχάμεντ Χασανέϊν Χεϊκάλ, ό.ρχισυν

τάκτου της "'Α λ ' Αχράμ" καί Ciλλων επισήμων της 

'Ηνωμένης 'Αραβικης Δημοκρατίας. Τήν 7ην, 8ην καί. 

9ην ' Ιουνίου διεξήχθησαν συνομιλίαι μετά του προέδρου 

της ΗΑΔ καί της Α.Ε. του προέδρου της έλληνικης Κυ

βερνήσεως κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή επί θεμάτων κοι

νοϋ ενδιαφέροντος. Εiς τάς συνομιλίας ταύτας παρέστησαν 

επίσης εκ μέρους της ΗΑΔ οί κ. κ. Μαχμούτ Φάουζι, 'Άλυ 

Σάμπρι, δρ. Νουρεντίν Καχαλa, Μωχάμεντ Ράσαντ Ντανές, 

πρεσβευτής της ΗΑΔ εν 'Ελλάδι καί 'Αμπτέτελ Σαλάμ 

Μπάντουουϊ, διευθυντής τοϋ γραφείου τοϋ προέδρου, καί 

ό.πό έλληνικης πλευράς οί κ.κ. Ευάγγελος 'Αβέρωφ-Τοσί

τσας, ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Χρ. Ξανθόπουλος-Πα

λαμάς, γενικός διευθυντής ύπουργείου 'Εξωτερικών, Δ . 

Λάμπρος, πρεσβευτής της 'Ελλάδος εν τij ΗΑΔ καί Δ. 

Μπίτσιος, διευθυντής τής Δ· πολιτικης διευθύνσεως. 

»Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν εντός aτμοσφαίρας εγ

καρδιότητος, ή δέ σύμπτωσις γνωμών επί τών συζητηθέν

των θεμάτων ύπήρξεν εύρε ία. ·Η διεθνής κατάστασις εξη

τάσθη μέ πνεύμα άνταποκρινόμενον εiς τούς σκοπούς καί 

τάς επιδιώξεις του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί μέ 

γνώμονα τάς aρχάς της iσότητος, της ελευθερίας καί της 

ό.νεξαρτησίας τών μελών τfjς διεθνούς κοινότητος. Διεπι

στώθη δτι κατά τήν παρούσαν περίοδον &βεβαιότητος δη

μιουργείται δι· δλους τό χρέος δπως συμβάλουν εiς τήν 

επικράτησιν πνεύματος ηρεμίας ό.νά τόν κόσμον. 

»' Ανεγνωρίσθη δτι ή βαθέως ερριζωμένη φιλία καί ή 
καρποφόρος συνεργασία μεταξύ της ·Ελλάδος καί της 

ΗΑΔ επί προβλημάτων ό.φορώντων τόσον τόν ό.ραβικόν 

κόσμον, δσον καί τήν ·Ελλάδα, ό.ποτελοϋν μόνιμον καί 

σημαίνοντα παράγοντα εiρήνης καί σταθερότητος εiς τήν 

μεγάλην καί εύαίσθητον γεωγραφικήν περιοχήν μέ τήν 

όποίαν είναι συνδεδεμένα τά ίστορικά πεπρωμένα τών δύο 

χωρών. 

» Έπεσημάνθη ώς κρίσιμον τό πρόβλημα τών ύπό άνά
πτυξιν χωρών καί ετονίσθη ή σημασία τήν όποίαν εχει ή 
ενίσχυσις αύτών διά τήν καλυτέραν κατοχύρωσιν της διε

θνούς εiρήνης καί aσφαλείας. Διεπιστώθη περαιτέρω δτι 

οί στερεοί δεσμοί, οί συνδέοντες τάς δύο χώρας, δέν επη

ρεάσθησαν δυσμενώς εκ λόγων συνδεομένων μέ τάς &ντι

στοίχους αύτών διεθνείς τοποθετήσεις. Συνεζητήθησαν 

επίσης τά κατάλληλα μέσα πρός περαιτέρω εiς δλους τούς 

τομείς ό.νάπτυξιν τfjς συνεργασίας τών δύο χωρών. Αί συ

ζητήσεις αύταί κατέληξαν εiς πλήρη συμφωνίαν. 

))Οuτω, αντηλλάγησαν aπόψεις καί πληροφορίαι επί 

τών προσπαθειών, αϊτινες καταβάλλονται εiς ό.μφότερα τά 

Κράτη διά τήν ό.νάπτυξιν της οiκονομίας των καί τήν βελ

τίωσιν τού βιοτικού επιπέδου τών δύο λαών. Συνεφωνήθη 

επί πλέον δ πως διευρυνθούν ετι μάλλον, καί ε π, ώφελείq. 

ό.μφοτέρων, ή τεχνική συνεργασία αύτών ώς καί αί εμπορι

καί των σχέσεις, αϊτινες, Ciλλωστε, εσημείωσαν ijδη πράο

δον, &φ • ής ύπεγράφη ύπό τfjς 'Ελλάδος καί της Νοτίου 
'Επαρχίας της ΗΑΔ τό πρωτόκολλον της 19ης ' Απριλίου 

1960. Μέτρα θέλουσι ληφθfj επίσης διά τήν περαιτέρω ενί
σχυσιν τών ύπαρχόντων μεταξύ τών δύο χωρών πνευματι

κών δεσμών. 

)) 'Η κατά τό παρελθόν ετος επίσκεψις εiς 'Ελλάδα του 
κεντρικού ύπουργοu τfjς Παιδείας ΗΑΔ καί ή πρόσφατος 

τοιαύτη τοϋ ύφυπουργοϋ της Παιδείας , ώς καί ή επικειμένη 

aνταπόδοσις επισκέψεωςεκ μέρους τού 'Έλληνος ύπουρ

γου της Παιδείας, άποτελοuν δείγματα τfjς εμπράκτου 

aποφάσεως τών δύο Κυβερνήσεων δπως προαγάγουν ετι 

μάλλον τάς μορφωτικάς σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών. 

))Ό πρόεδρος της ΗΑΔ εξέφρασε τήν ίκανοποίησίν 

του διά τήν ό.κλόνητον νομιμοφροσύνην τfjς έλληνικfjς 

παροικίας της διαβιούσης εiς τήν ΗΑΔ, ώς καί διά τήν 

συμβολήν αύτής εiς τήν ό.νάπτυξιν τής οικονομίας τής χώ

ρας του. 'Επί τij εύκαιρίq. ό πρόεδρος Γκαμάλ "Αμπτελ 

Νάσερ επανέλαβεν δτι aποτελεί πρόθεσιν τής Κυβερνήσε

ώς του δπως εξακολουθήση εκδηλοuσα τόν ενδιαφέρον της 

ύπέρ τής εύημερίας καί εύδαιμονίας τής παροικίας ταύτης . 

Τήν επίσημον επίσκεψιν του προέδρου κ. Γκαμάλ "Άμ

πντελ Νάσερ, επηκολούθησεν ό.νεπίσημος παραμονή δύο 

ή μερών)). 

Μετά τήν εκδοση του κοινοί> ανακοινωθέντος, ό 

Αiγύπτιος πρόεδρος, συνοδευόμενος άπό τό βασιλέα, 

τόν πρωθυπουργό καί πολλούς επισήμους παρακο

λούθησε επιδείξεις τών 'Ενόπλων Δυνάμεων στήν 

αεροπορική βάση Τατοίου, παρακάθησε σέ πρόγευ

μα του πρωθυπουργοί> στήν Κηφισιά, παρέστη σέ δε

ξίωση τής αiγυπτιaκής πρεσβείας καί δέχτηκε τούς 
δημοσιογράφους στό Μέγαρο Μαξίμου. Στή συνέν

τευξη αuτή, επεσήμανε τίς προόδους τής 'Ελλάδος 

στόν οικονομικό τομέα, εξέφρασε τήν ελπίδα δτι ή 

άνεξάρτητη Κύπρος δέν θά επέτρεπε τή χρησιμοποί

ηση τών βρετανικών βάσεων γιά επιθετικούς σκο

πούς κατά τής Αiγύπτου, ύποσχέθηκε ρύθμιση του 

προβλήματος τών έλληνικών Τραπεζών τής Αiγύ

πτου, κατηγόρησε τό 'Ισραήλ γιά επεκτατική πολι

τική, διατύπωσε τή λύπη του γιά τήν αποτυχία τής 

διασκέψεως κορυφής καί, τέλος, ευχαρίστησε τόν 
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έλληνικό λαό, καί ίδίως τούς 'Έλληνες της Αίγύ

πτου, γιά τή συνδρομή τους στίς δύσκολες ώρες της 

είσβολης του 1956. 
Μετά τή λήξη της έπίσημης επισκέψεώς του, ό 

Αίγύπτιος πρόεδρος, μέ τή συνοδεία του Κ. Καρα

μαvλη, επισκέφθηκε τούς Δελφούς καί τήν 'Ιτέα. 

Πρίν επιβιβαστεί στή θαλαμηγό του μέ κατεύθυνση 

τήν Κέρκυρα, ευχαρίστησε τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό καί τόν έλληνικό λαό γιά τή θερμή ύποδοχή 

πού του επιφύλαξαν, εξέφρασε τήν άνεπιφύλακτη 
ίκανοποίησή του γιά τίς καρποφόρες συνομιλίες του 

μέ τούς 'Έλληνες ίθύνοντες καί παρακάλεσε τόν 

πρωθυπουργό νά άνταλλάσσουν κατά καιρούς άπό

ψεις. 'Ο Κ. Καραμαvλης επιβεβαίωσε καί πάλι πρός 

τόν Γκ. Νάσερ τήν άπόφαση της Κυβερνήσεώς του 

γιά τήν άνάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ 

τών δύο χωρών σέ δλους τούς τομείς. Παράλληλα, 

δόθηκε στή δημοσιότητα, άπό τήν αίγυπτιακή πλευ

ρά, ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Ό πρόεδρος Γκαμάλ 'Αμντέλ Νάσερ, κατά τή διάρ

κεια τfjς ενταύθα παραμονής του, προσεκάλεσε τάς 

Α.Α.Μ.Μ. τούς βασιλείς δπως επισκεφθούν τήν ΗΑΔ. Οί 

βασιλείς άπεδέχθησαν ευχαρίστως τήν πρόσκλησιν. 'Εξ 

άλλου, ό πρόεδρος Νάσερ ό:πηύθυνεν ό:νάλογον πρόσκλη

σιν πρός τόν πρόεδρον τfjς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμαν

λfjν, δστις ό:πεδέχθη έπίσης ταύτην ευχαρίστως. Αί ήμε

ρομηνίαι, καθ' {iς θά πραγματοποιηθούν αί ώς iiνω επισκέ

ψεις τών Α.Α.Μ.Μ. τών βασιλέων καί του κ. πρωθυπουρ

γού εiς ΗΑΔ, θά δρισθοuν βραδύτερον». 

Πρίν, έξάλλου, εγκαταλείψει όριστικά τά έλλη

νικά χωρικά ϋδατα, ό Αίγύπτιος πρόεδρος άπηύθυνε 

τό άκόλουθο τηλεγράφημα πρός τόν Κ. Καραμανλη: 

<<' Εγκαταλείπων τήν ενδοξον γfjν τfjς 'Ελλάδος, έπιθυ

μώ νά διαβιβάσω πρός τήν ύμετέραν εξοχότητα καί τά μέ

λη τfjς Κυβερνήσεώς σας, τάς πλέον έγκαρδίους ευχαρι

στίας μου διά τήν θερμήν ύποδοχήν, τήν όποίαν μου έπε

φυλάξατε καί ή όποία άπετέλεσε μίαν νέαν επιβεβαίωσιν 

τfjς αiωνίας φιλίας πού ένώνει τήν ·Ελλάδα καί τήν ΗΑΔ». 

Γιά τήν έπίσκεψη του προέδρου Νάσερ καί τήν 

προσωπικότητά του, άναφέρει ό Κ. Καραμανλης, σέ 

σημείωμα πού ύπαγόρευσε άργότερα, κατά τή διαμο

νή του στό Παρίσι: 

«Κατά τίς άρχές τού 'Ιουνίου τού 1960 δέχθηκα 
τήν επίσκεψη τού Νάσερ στήν 'Αθήνα, τήν δέ JΟή 

'Ιουνίου επισκεπτόμουν ό ίδιος τή Γιουγκοσλαβία, 

τήν όποία είχε επισκεφθεί προηγουμένως καί ό πρό

εδρος τής Αlγύπτου. Οί επισκέψεις αύτές εδωσαν καί 

πάλι άφορμή διεθνών σχολίων, περί δημιουργίας 

τριγώνου 'Αθηνών- Βελιγραδίου- Καίρου, τά όποία 

δμως ήταιι άβάσιμα, δεδομένου δτι ούδέποτε ή Κυ

βέρνησή μου aντιμετώπισε παρόμοια άνεδαφική πο

λιτική. 'Η επίσκεψη τού Νάσερ εγινε σέ άνταπόδω-

ση lδικής μου επισκέψεως. 'Η δέ επίσκεψή μου στή 

Γιουγκοσλαβία εγινε στό πλαίσιο τών διμερών μας 

σχέσεων καί τήν άνασκόπηση τής εiς τήν Βαλκανι

κήν καταστάσεως συνεπεί~ τών επιθέσεων είρήνης, 

πού είχαν εξαπολυθεί κατά τήν εποχή εκείνη άπό 

τούς δορυφόρους τής Ρωσίας. v Αλλωστε, ούτε ό Π το 

επιθυμούσε τήν aπομάκρυνση τής 'Ελλάδος άπό τό 

ΝΑ ΤΟ, δεδομένου δτι θά εχανε τή μόνη καί άσφαλή 

γέφυρα πού είχε μέ τή Δύση καί ή όποία aπεδείχθη 

πολλές φορές χρήσιμη σ' αύτόν. 

»'Ο Νάσερ, άφοv μέ εύχαρίστησε καί πάλι γιά τή 

συμπαράσταση πού τού πρόσφερα κατά τήν κρίση 

τού Σουέζ καί ή όποία ύπήρξε τόσο τολμηρή ώστε νά 

μέ φέρει σέ άντίθεση καί μέ τούς συμμάχους μας, 

εθεσε τό αlώνιο θέμα τής Μέσης Ά νατολής, τή δι

αιώνιση τού όποίου τήν άπέδιδε στήν άλληλεγγύη 

τής Δύσεως μέ τό 'Ισραήλ. Τού είπα δ τι, κατά τή 

γνώμη μου, ή στάση αύτή τής Δύσεως θά μπορούσε 

νά μεταβληθεί καί νά βρεθεί λύση μόνο εάν οί 'Άρα

βες συμφωνούσαν δλοι επί μιtiς σαφούς καί ρεαλι

στικής πολιτικής, ή όποία θά ύπεχρέωνε τήν 'Αμε

ρική νά πειθαρχήσει τό 'Ισραήλ. 'Α ντ' αύτοv δμως 

οί v Αραβες δέν παύουν άπό τού νά ερίζουν μεταξύ 

τους καί νά περιπλέκουν άντί νά διευκολύνουν τή 

λύση. 

)>Μ' ενημέρωσε εν συνεχεί~ γιά τήν πορεία τής 

Κινήσεως τών 'Αδεσμεύτων καί συζητήσαμε γιά τά 

προβλήματα τής έλληνικής εν Αlγύπτφ κοινότητος, 

γιά τά όποία εδειξε κατανόηση. 
)>'Η επίσκεψη τού προέδρου Νάσερ μοv επέτρεψε 

νά aντιληφθώ σ' δλη του τήν εκταση τό δράμα τών 

δικτατόρων, πού χάνουν εντελώς τήν προσωπική 

τους ελευθερία συνεπεί~ τών μέτρων πού λαμβάνον

ται γιά τήν άσφάλειά τους. Τήν έπομένη τής άφίξεώς 

του επρόκειτο νά γίνει πρός τιμήν του στρατιωτική 

παρέλαση στό Τατόι, δπου φθάσαμε τήν όρισθείσα 

ώρα ό βασιλεύς καί εγώ γιά νά τόν ύποδεχθοvμε. 'Ο 

Νάσερ, ό όποίος επρόκειτο νά ελθει μετά 5 ', εβράδυ
νε πέραν τής μισής ώρας, μέ aποτέλεσμα νά προκλη

θεί άνησυχία άλλά καί κάποια δυσφορία στούς άναμέ

νοντες. 'Όταν μετά τήν παρέλαση ζήτησα νά μάθω 

τούς λόγους τής καθυστερήσεως, μέ πληροφόρησαν 

δτι δ άρμόδιος γιά τήν άσφάλεια τού προέδρου δέν 

εύρισκε τό κλειδί μέ τό όποίο είχε κλειδώσει τό προ

ηγούμενο βράδυ τό δωμάτιό του. Παρόμοιο επεισό

διο συνέβη καί στό σπίτι μου, δπου οί σωματοφύλα

κες τού προέδρου άπεπειράθησαν νά εμποδίσουν τήν 

aνοδό μου στόν πρώτον οροφο, δ που είχε άνεβεί γιά 

νά πλυθεί. 'Όταν δέ μετά τριήμερον &νεχώρησε άπό 

τήν 'Ιτέα μέ τή θαλαμηγό τού Φαρούκ, τόν συνώδευε 

άντιτορπιλλικό καί ύποβρύχιο. 

»'Η επίσκεψη τού Νάσερ, εξάλλου, μοv δημιούρ

γησε καί ενα όξύτατο εθιμοτυπικό πρόβλημα. Ή 

βασίλισσα, ή όποία οφειλε νά ύποδεχθεί καί νά συ-
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νοδεύσει τήν κ. Νάσερ στό αύτοκίνητο, ήρνείτο άπό 

σνομπισμό νά τό πράξει. 'Επροτάθη τότε άπό τά 

'Ανάκτορα δπως τή σύζυγος τού ΑΙγυπτίου προέ

δρου τήν συνοδεύσει ό διάδοχος. Ή αΙγυπτιακή 

δμως Κυβέρνηση άπέκρουσε τήν πρόταση, τοσούτο 

μάλλον καθόσον αϋτη έθεωρείτο άπαράδεκτος κατά 

τά αΙγυπτιακά lθιμα. Καί ύπήρχε κίνδυνος νά μαται

ωθεί ή έπίσκεψη, aν δέν παρενέβαινα άποφασιστικά 

γιά νά πεισθεί ή βασίλισσα νά συνοδεύσει τήν κυρία 

Νάσερ. 

»Τόν Νάσερ τόν είχα γνωρίσει καλά κατά τήν 

έπίσκεψή μου στήν ΑΙ'yυπτο τό 1957 μετά τήν κρίση 
τού Σουέζ, πού τόν lφερε στό προσκήνιο τής διε

θνούς ζωής. 'Η ταν εύφυής καί θαρραλέος. 'Εστερεί

το δμως πείρας καί ή ύπέρμετρη φιλοδοξία του όδή

γησε καί αύτόν καί τή χώρα του στίς γνωστές όδυνη

ρές περιπέτειες. Φιλοδοξούσε νά ήγηθεί τού άραβι

κού lθνους καί νά προβληθεί στήν διεθνή σκηνή, 

προτού, δπως τόν συνεβούλευσα, άναπτύξει οΙκονο

μικά καί κοινωνικά τή χώρα του»201 • 

'Απολύτως θετικά ήταν τά σχόλια τοϋ έλληνικοϋ 

τύπου γιά τήν επίσκεψη τοϋ προέδρου Νάσερ. 'Η 

«Καθημερινή)) τόνιζε δτι «αί παμπάλαιαι σχέσεις, ή 

ανταλλαγή τών αγαθών, ή αμοιβαία κατανόησις καί 

συνεργασία συνιστοϋν τήν &τμόσφαιραν, εντός τής 

δποίας θά φθάσουν εδω φιλοξενούμενοι τών βασιλέ

ων τής 'Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεώς της, &λλά 

πρωτίστως τοϋ λαοϋ τής χώρας, δ πρόεδρος καί ή 

κυρία Νάσερ)), ενώ χαρακτήριζε τό κοινό ανακοινω

θέν «καθοδηγητικόν φάρον εiς τήν εξέλιξιν τών σχέ

σεων τής 'Ελλάδος μέ τήν ΗΑΔ καί ώς ύπόδειγμα 

πλαισίου εντός τοϋ δποίου ήμποροϋν νά εξελιχθοϋν 

καρποφόρως αί σχέσεις χωρών αί δποίαι δέν aνή

κουν εiς τήν αι'Jτήν διπλωματικήν παράταξιν))202 . Τό 

«'Έθνος)) εγραφε δτι «εiς τά εκκρεμή μεταξύ 'Ελλά

δος καί ΗΑΔ ζητήματα δίδονται ίκανοποιητικαί λύ

σεις, ενω ή έλληνική κοινή γνώμη δοκιμάζει ζωηράν 

χαράν διά τό γεγονός, τό δποίον άλλωστε &νέμενεν. 

'Ασχέτως πρός τήν διάφορον τοποθέτησίν 1ων επί 
τοϋ διεθνοϋς πεδίου, αί δύο χώραι συνεργάζονται 

στενώς, &λληλοϋποστηριζόμεναι εiς τήν επιδίωξιν 

κοινών ιδανικών προόδου καί ειρηνικής &ναπτύξε
ως))203. Τό «Βήμα)) ύπογράμμιζε: «Ό κυπριακός λαός 

εις δλας τάς φάσεις τοϋ &γώνος εύρήκεν εις τό πρό

σωπον τοϋ ήγέτου τής &ναγεννωμένης Αiγύπτου ενα 

σταθερόν καί πιστόν σύμμαχον, δ δποίος εκπροσω

πεί μίαν χώραν μέ τήν δποίαν ή 'Ελλάς διατηρεί 

&σκιάστους σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί 

φιλίας))204 . 'Η «'Ακρόπολις)) εγραφε δτι «τό κοινόν 

ανακοινωθέν ήλθε νά προσεπιβεβαιώση τήν ϋπαρξιν 

τής στενωτάτης φιλίας καί συνεργασίας τών δύο λα

ών, τόσον εις τά εσωτερικά των προβλήματα, δσον 

καί εις τήν aντιμετώπισιν τών γενικωτέρου ενδιαφέ-

ροντος διεθνών προ βλ ημάτων»205 . 'Η «'Ελευθερία)) 

παρατηροϋσε δτι «ή εγκαρδιότης τής ύποδοχής τοϋ 

Νάσερ στήν 'Ελλάδα, τό σύνθημα τής δποίας εδω

σεν δλος δ τύπος, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετή

σεως, χαρακτηρίζεται ώς φαινόμενον aσύνηθες εις 

τά έλληνικά χρονικά, τό δποίον δίδει τό μέτρον τών 

αισθημάτων συμπαθείας πρός τόν λαόν τής ΗΑΔ καί 

θαυμασμοϋ πρός τόν ήγέτην του, τά όποία είναι κοι

νά εις δλους τούς 'Έλληνας))206 . τέλος, ή «Αι'Jγή)) 

εγραφε δτι «ΠΟτέ στήν {στορία, τά συμφέροντα τών 

δύο χωρών μας δέν ήσαν τόσο κοινά δσο τά τελευταία 

χρόνια, δταν δ μέν λαός τής 'Ελλάδος συμμετεϊ:χε 

όλόψυχα στήν παγκόσμια σταυροφορία κατά τής 

aποικιοκρατικής εισβολής στό Σουέζ, ενω οί Αiγύ

πτιοι παρείχαν τήν θερμή ύποστήριξή τους στόν 

&γώνα τών Κυπρίων &δελφών)) καί τόνιζε δτι «τό 

ενδιαφέρον τών συνομιλιών είναι μειωμένο λόγφ τής 

διαφορετικής πολιτικής τών δύο Κυβερνήσεων))207 . 

'ο αιγυπτιακός τύπος aσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ 

τήν επίσκεψη τοϋ Νάσερ στήν 'Ελλάδα. 'Η εφημε

ρίδα «' Αχμπάρ 'Ελ Γιόμ)), σχολιάζοντας τήν επικεί
μενη επίσκεψη Νάσερ στήν 'Αθήνα, σημείωνε δτι 

«ή Έλλάς ίσως νά είναι μικρά εις εκτασιν, &λλ' 

ήμείς λόγφ τής εκτιμ~σεως τήν όποίαν τρέφομεν 

πρός αι'Jτήν, τήν θεωροϋμεν μεγάλην χώραν» καί χα

ρακτήριζε τήν επίσκεψη ώς «ειλικρινή χαιρετισμόν 

τοϋ λαοϋ μας πρός τό έλληνικόν εθνος, τό δποίον 

εστάθη παρά τό πλευρόν μας κατά τάς καλάς καί 

κακάς ήμέρας καί μaς ύπεστήριξεν εις δλους τούς 

&γώνας καί τάς κρισίμους περιστάσεις μας)). 

Ή «Άλ Άχράμ)) ύπογράμμισε δτι «δ 'Έλλην 

πρωθυπουργός, δ όποίος, διά τής ενταϋθα επισκέψε

ώς του, συνετέλεσεν εις τήν περαιτέρω σύσφιγξιν 

τών μεταξύ τών δύο χωρών πατροπαραδότων δεσμών 

φιλίας, κατέρριψε τό ρεκόρ διαρκείας τής πρωθυ

πουργίας)) καί δτι «τό παρ' αι'Jτοϋ εμπνευσθέν καί 

ήδη εκτελούμενον πενταετές σχέδιον οiκονομικής 

αναπτύξεως τής χώρας θά &ποφέρη aμα τij αποπερα

τώσει του, κατά τό 1964, αuξησιν επί τοϋ εισοδήμα
τος κατά 33%)). 

'Η «'Α λ Τζουμχουρία)) τόνισε δτι, «ή έπίσκεψις 

τοϋ προέδρου Νάσερ εις 'Ελλάδαν προσθέτει νέον 

κρίκον εις τήν σειράν τών ίστορικών έπισκέψεων τάς 

δποίας έπραγματοποίησεν δ ήρως τοϋ άραβικοϋ 

έθνικισμοϋ εις φίλας χώρας, μεταξύ τών δποίων τήν 

πρώτην θέσιν κατέχει ή 'Ελλάς, ή όποία ύπεστήριξε 

τήν ΗΑΔ εις δλας τάς κρισίμους στιγμάς)). 

Ή «Μισσάω> εγραφε δτι «δ πρόεδρος Νάσερ 

έπισκέπτεται διά πρώτην φοράν χώραν άνήκουσαν 

εις τό ΝΑΤΟ, παρ' δλον δτι ή 'Ηνωμένη' Αραβική 

Δημοκρατία ακολουθεί πολιτικήν θετικήν ουδετερό

τητας, διαφέρουσαν τής γραμμής τών Συμφώνων. 

'Αλλ' ή επίσκεψις αύτή γίνεται διότι εχομεν μέ τούς 

άδελφούς 'Έλληνας σύνδεσμον &πό άρχαιοτάτων 
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χρόνων, δ δποίος έξακολουθεί καί σήμερον, έφ' 

δσον, πλήν τής φιλίας τρέφομεν καί τάς ίδίας πεποι

θήσεις πρός τάς άρχάς τής έλευθερίας καί τής δικαι

οσύνης». 

Ή «Μπούρς Έζυψιέν» σημείωνε «οτι οί ~λληνι

κοί άγώνες ύπέρ τής άνεξαρτησίας ήνοιξαν νέον κε
φάλαιον είς τούς άπό άρχαιοτάτων χρόνων φιλικούς 

δεσμούς μεταξύ τών δύο λαών»· καί προσέθετε: «Οί 

δύο λαοί έγνωρίσθησαν ετι περισσότερον έκ τής έγ

καταστάσεως είς τήν χώραν τοί:ι Νείλου χιλιάδων 

'Ελλήνων, οί δποίοι έπεδόθησαν μέ μόχθον είς τήν 

έργασίαν καί συνετέλεσαν είς τήν άνάπτυξιν καί τήν 

εύημερίαν τής χώρας, έν άντιθέσει πρός άλλους ξέ

νους, άποβλέποντας μόνον είς πολιτικά όφέλη καί 

μονοπώλια». 

Γιά τίς συνομιλίες μεταξύ τών δύο ήγετών ή «~ Αλ 

'Αχμπάρ» εγραφε: «ΕΙ ναι ή πρώτη φορά καθ' ην ή 

ΗΑΔ συνεζήτησεν έπί τών μεσογειακών προβλημά

των μέ χώραν-μέλος τοί:ι ΝΑΤΟ» καί επλεξε τό έγκώ

μιο τής ·Ελλάδος, διότι «άκολουθεί τήν πολιτικήν 

τοί:ι έναρμονισμοί:ι τών ύποχρεώσεών της ώς μέλους 

τοί:ι ΝΑΤΟ μέ τάς άπαιτήσεις τής πατροπαραδότου 

φιλίας της μέ τόν άραβικόν κόσμον»2οs. 

·Η έπίσκεψη τοί:ι προέδρου Νάσερ στήν 'Ελλάδα 

προκάλεσε τό ζωηρό ένδιαφέρον καί τής διεθνοί:ις 

κοινής γνώμης. 'Ενδεικτικό εΙναι τό σχόλιο τής εγ

κυρης βρετανικής έπιθεωρήσεως «Economist»: 

·Η έλληνοαραβική φιλία άποτελεί τόν άκρογωνιαίον 

λίθον τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής λόγω τής 

όπάρξεως μεγάλης έλληνικής κοινότητος ε{ς τήν Αίγυ

πτον. ·Η· Ελλάς φιλοδοξεί νά καταστή γέφυρα μεταξύ Δύ

σεως καί Μέσης' Ανατολής. Oi ~Ελληνες δυσφορουν, διό
τι ή θέσις τής ·Ελλάδος ε{ς τό σταυροδρόμιον μεταξύ Εu

ρώπης, 'Αφρικής καί 'Ασίας δέν λαμβάνεται όπ' δψιν όπό 

τής Δύσεως, ή όποία εΙχεν άναθέσει τόν ρόλον αuτόν ε{ς 

τήν Τουρκίαν. Oi ~Ελληνες ήγέται εΙναι πεΠεισμένοι δτι ή 
·Ελλάς θά ήδύνατο νά καταστή σύνδεσμος του ΝΑΤΟ μέ 

τήν φιλονασερικήν δμάδα τής Μ. 'Ανατολής κατά τόν ίδιο 

τρόπον, κατά τόν δποίον ή έλληνογιουγκοσλαβική φιλία 

έξασφαλίζει tόν σύνδεσμον τής Δύσεως μέ τόν τίτο. • Η 
'Ελλάς πλεονεκτεί ίδιαιτέρως ε{ς τόν ρόλον αuτου του 

συνδέσμου, διότι αi σχέσεις της μέ δλας τάς άραβικάς χώ

ρας διετηρήθησαν άνέπαφοι καθ' δλην τήν διάρκειαν των 

τελευταίων έτών, ή δέ έλληνική κοινότης χαίρει μεγάλης 

έκτιμήσεως μεταξύ τών 'Αράβων. Ό τοιουτος ρόλος συν

δέσμου θά η\Jξανε τ,ό διεθνές γόητρον τής ·Ελλάδος καί θά 

καθίστα τήν χώραν αuτήν βάθρον πρός οiκονομικήν διείσ

δυσιν ε{ς τάς τεραστίας άγοράς τής Μ. 'Ανατολής209 • 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Υπογράφεται, μεταξύ τοί:ι Δημοσίου καί τής 

·Εταιρείας «'Ήλιος», σύμβαση άναπροσαρμογής τής 

άρχικής συμφωνίας γιά ερευνα ύπεδάφους, μέ σκοπό 

τήν άνεύρεση πετρελ(lίου στή Θράκη. Οί έργασίες 

θά ξεκινήσουν τό Νοέμβριο τοί:ι ίδιου ετους. 

Στίς 19 'Ιουνίου, έξάλλου, θά ύπογραφεί άνάλογη 
σύμβαση μέ τό Γαλλικό 'Ινστιτοί:ιτο Πετρελαίου γιά 

ερευνες στήν ~Ηπειρο καί στή Δυτική καί Κεντρική 

Μακεδονία· στίς 6 'Ιουλίου τό Δημόσιο θά συμβλη
θεί μέ τήν άμερικανική έταιρεία «Χούνη> γιά ερευνες 

στήν περιοχή Θεσσαλονίκης-Κατερίνης καί στίς 22 
Σεπτεμβρίου μέ τήν έταιρεία ΒΡ γιά γεωτρήσεις στήν 
Αίτωλοακαρνανtα καί στή Λευκάδα. 

9 IOYNIOY 1960 

·Ο πρωθυπουργός τής 'Ανατολικής Νιγηρίας 

'Οκμπάρα καί δ ύπουργός Οίκονομικών 'Ιμόκε, στή 

διάρκεια άνεπίσημης έπισκέψεώς τους στήν 'Ελλά

δα, γίνονται δεκτοί άπό τόν πρωθυπουργό Κ. Καρα

μανλή. 

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλής προδρεύει σέ σύσκεψη, στήν 

όποία έξετάζεται τό θέμα τής ίδρύσεως βιομηχανίας 

άλουμινίου. Συμμετέχουν δ άντιπρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως, οί ύπουργοί Συντονισμοί:ι καί Βιομηχα

νίας, δ πρόεδρος τοί:ι ΟΒΑ, δ γενικός διευθυντής τής 

ΔΕΗ καί άρμόδιοι παράγοντες. ·Η σύσκεψη έπανα

λαμβάνεται στίς 27 'Ιουνίου, μέ τήν πρόσθετη συμ
μετοχή τών ύπουργών Οίκονομικών, Γεωργίας καί 

'Εργασίας, τοί:ι ύφυπουργοί:ι 'Εμπορίου καί τοί:ι διοι

κητή τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος. 

'Αποφασίστηκε, σύμφωνα μέ κυβερνητική άνα

κοίνωση, ή έγκατάσταση μιας μονάδας άλουμίνας μέ 

δυναμικότητα έτήσιας παραγωγής 100.000 τόνων καί 
πρόβλεψη έπεκτάσεως σέ 200.000 τόνους, καί μιας 
μονάδας άλουμινίου μέ έτήσια παραγωγή 52.500 τό
νους. Τά κεφάλαια, ϋψους 75.000.000 δολλαρίων, 
προβλέπονταν νά διατεθοί:ιν κυρίως άπό τόν γαλλικό 

οΙκο «Πεσινέ», σέ συνεργασία μέ άλλες έταιρείες, τό 

Στ. Νιάρχο καί τόν ΟΒΑ, δ δποίος θά μετείχε στό 

μετοχικό κεφάλαιο μέ 25.000.000 δολλάρια, ένώ έλ
ληνικές πηγές θά χορηγοί:ισαν δάνειο 10.000.000 
δολλαρίων. Στήν ύπό σύσταση έταιρεία δέν θά. δινό
ταν ίδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, έκτός άπό 

δρισμένες διευκολύνσεις δασμολογικές καί άλλες 

ύπέρ τρίτων, πού παραχωρούνταν συνήθως σέ έπενδύ

σεις έξωτερικοί:ι μέ βάση τό Ν .Δ. 2687 Ι 53. 
'Αναλύοντας τή σημασία τής ίδρύσεως τών βιο

μηχανιών αύτών, ή άνακοίνωση τόνισε δτι: 

«Δημιουργεί εuνοϊκάς προϋποθέσεις πρός περαιτέρω 

άνάπτυξιν άλλων βιομηχανιών. Οuτω γίνεται πραγματικό

της τό δνειρον γενεών 'Ελλήνων, τό δποίον άκόμη καί 

πρός όλίγου χρόνου έθωρείτο άπραγματοποίητον διά τήν 

'Ελλάδα. Τουτο κατέστη δυνατόν χάρις εις τήν κατά τά 

τελευταία ~τη δημιουργίαν έν 'Ελλάδι οικονομικών συν

θηκών τοιούτων, αi δποίαι έμπνέουν έμπιστοσύνην έπί τήν 

σταθερότητα καί τό μέλλον τής έλληνικής οικονομίας καί 
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εύνοοϋν τήν άνάπτυξιν εύρυτέρων έπιχειρηματικών δρα
στηριοτήτων». 

Τέλος, υπογράμμισε δτι, λόγω των μεγάλων άπαι

τήσεων σέ ήλεκτρικό ρεuμα τής βιομηχανίας άλου

μινίου, ή Κυβέρνηση άποφάσισε τήν κατασκευή, 

έκτός τοu υδροηλεκτρικοί\ εργου Κρεμαστών 'Αχε

λώου, δύο άλλων φραγμάτων στόν ·Αχελώο (τό φρά

γμα τής Πρεβέντζας, μέ ϋψος 45 μ., έργοστάσιο 

75.000 κιλοβάτ καί προϋπολογισμό 18.000.000 δολλά
ρια, καθώς καί τό φράγμα Καστρακίου μέ ϋψος 65 μ. 
καί έργοστάσιο 75.000 κιλοβάτ δαπάνης 25.000.000 
δολλαρίων) . 

Γιά τό σύνολο των έξαγγελθέντων νέων εργων, ή 

ΓΣΕΕ άπέστειλε πρός τόν Κ. Καραμανλή τηλεγρά

φημα, στό όποίο έξέφραζε τά συγχαρητήρια καί τήν 

ίκανοποίηση τής έργατικής τάξεως. 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται στό υπουργείο Βιομηχανίας σύσκε

ψη, υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, καί μέ τή 

συμμετοχή των υπουργών Συντονισμοί\ καί Βιομη

χανίας, του προέδρου του ΟΒΑ καί υπηρεσιακών πα

ραγόντων, κατά τήν όποία έξετάζεται ή πορεία των 

μελετών, υπό τήν έπίβλεψη του ΟΒΑ, γιά τήν ίδρυση 

των βασικών βιομηχανιών καί ή υπογραφή νέων 

συμβάσεων γιά τίς ερευvες του υπεδάφους. 'ο πρω
θυπουργός δίνει έντολές γιά τήν έπίσπευση τών σχε

τικών έργασιών. 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει, μέ τό γραπτό πρό

λογο του προγράμματος τής «'Ελληνικής έβδομά

δος» τής Βρέμης, «τάς καλυτέρας εύχάς διά μίαν τα

χείαν ένοποίησιν τής Γερμανίας καί διά τήν οiκονο

μικ'Ιjν καί κοινωνικ'Ιjν πρ6οδον τής χώρας αύτής» καί 

υπογραμμίζει δτι «δ έλληνικ6ς καί δ γερμανικ6ς λα-

6ς έπανέλαβον μετά τ6ν π6λεμον τάς πατροπαραδ6-

τους φιλικάς σχέσεις των καί εlναι σήμερον σύμμα

χοι εlς τ6 άμυντικ6ν σύμφωνον τών δυτικών χωρών 

διά την προστασίαν τής άκεραι6τητος καί τής άνε
ξαρτησίας των)). 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

Συγκροτείται σύσκεψη, υπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

Π. Κανελλοπούλου, τών υπουργών Συντονισμοί\, Οί

κονομικών, Γεωργίας, του υφυπουργοί\ 'Εμπορίου 

καί άρμόδιων παραγόντων. Στή διάρκεια τής συσκέ

ψεως έξετάζεται τό θέμα τής συγκεντρώσεως σίτου. 

' Η σύσκεψη έπαναλαμβάνεται στίς 16 καί 18 'Ιουνί
ου, όπότε ή Κυβέρνηση άναγγέλλει τίς σχετικές 

άποφάσεις της. 

Στήν κυβερνητική άνακοίνωση πού θά έκδοθεί 

μετά τήν τελευταία σύσκεψη, τονίζεται δτι θά γίνει 

συγκέντρωση 340.000 τόνων πρός 2,34 δρχ. τό κιλό, 
δαπάνης 355.000.000 δρχ. άπό τίς συνεταιριστικές 
όργ.ι:χνώσεις ή τιμή του άρτου θά παραμείνει άμετά

βλητη · θά διακοπεί ή έπιδότηση του σκληροί\ σίτου · 

τό είσόδημα των μικροπαραγωγών σέ σύγκριση μέ 

τό 1959 θά αύξηθεί κατά 60-80.000.000 δρχ. τέλος 

υπογραμμίζεται: 

«'Η κυριωτέρα άπό τάς νέας έπιδιώξεις τής κυβερνητι

κής πολιτικής εΙναι ή άναδιάρθρωσις τών καλλιεργειών 

καί συγκεκριμένως ή άπελευθέρωσις έκτάσεων καλλιερ

γουμένων μέχρι σήμερον διά σίτου καί ή άπόδοσίς των είς 
c'iλλας καλλμργείας, αί όποίαι δίδουν προϊόντα πολυτιμό

τερα κάί μεγαλύτερον είσόδημα είς τόν παραγωγόν. Τοιαϋ
ται καλλιέργεια ι, προσιδιάζουσα ι πρός τάς φυσικάς συνθή

κας τής χώρας μας καί ίδί~ τών πεδιάδων μας, ε{ναι ή καλ
λιέργεια κτηνοτοφικών φυτών πρός άνάπτυξιν τfjς παρα

γωγικής κτηνοτροφίας καί ή καλλιέργεια τοϋ βάμβακος . 
Λαμβανομένου δέ ύπ' όψιν τοϋ μικροϋ κλήρου καί χαμη

λοϋ εισοδήματος των άγροτικών πληθυσμών, ή άναδιάρ

θρωσις των καλλιεργειών μας κατέστη έθνική άνάγκη καί 

έθνική γεωργική πολιτική». 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, στό υπουργείο 'Εμπορίου, 

υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή τ& ν υπουργών 'Εμπορίου, Συντονισμοί\ καί 

Γεωργίας, κατά τήν όποία έξετάζεται ή πορεία των 
έξαγωγών καπνοί\, σταφίδας καί νωπών γεωργικών 

προϊόντων. 

Διαπιστώθηκε δτι ή έσοδεία καπνοί\ του 1959 ε{χε 
άπορροφηθεί όλόκληρη, έκτός άπό ποσότητα 3.000 
τόνων, τά δύο τρίτα τής όποίας ήταν έμπορεύσιμα 

καί θά άγοράζονταν άπό τό Κράτος. Τό Δημόσιο, 

πράγματι, προσπαθώντας νά στηρίξει τίς τιμές του 
προϊόντος καί συνακόλουθα τό είσόδημα των παρα

γωγών, ε{χε ηδη συγκεντρώσει ποσότητα 11.000 τό
νων. "Οσο γιά τά παλαιότερα άποθέματα, έκφράστη

κε μετά τή σύσκεψη ή έλπίδα δτι θά γινόταν δυνατή 

ή έξαγωγή τους, μέ τιμή δμως μειωμένη καί συνεπώς 

μέ σημαντική ζημία του Δημοσίου. Γιά τή σουλτανί

να, διαπιστώθηκε δτι ε{ χε ηδη έξαχθεί τό σύνολο τής 
ποσότητας πού ε{χε συγκεντρώσει τό Κράτος, καί 

πάλι δμως μέ σημαντική ζημία, καθώς τό Δημόσιο, 

στηρίζοντας τό είσόδημα των παραγωγών, τούς ε{χε 

προσφέρει τιμές μεγαλύτερες άπό αύτές τής διεθνοuς 

άγορaς, πού ε{χαν μειωθεί σημαντικά. Γιά τίς έξαγω
γές νωπών προϊόντων, τέλος, έξετάστηκαν τρόποι 
γιά τήν καλύτερη μεταφορά τους στό έξωτερικό. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Αρχίζει ή συζήτηση στή Βουλή, σέ έπτά συνε

χείς συνεδριάσεις, του σχέδιου Ν.Δ. «περί ίδρύσεως 
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εταιρείας έξαγωγων ίδί~ νωπων γεωργικων προϊόν

των, διευκολύνσεως διαθέσεως πορτοκαλιων, συμ

πληρώσεως τεχνικοu έξοπλισμοu τfjς χώρας καί άξι
οποιήσεως τfjς γεωργικής παραγωγής καί συμπλη

ρώσεως τfjς περί Α ΤΕ νομοθεσίας», μέ τό όποίο προ

βλέπεται ή ίδρυση εταιρείας μέ τόν τίτλο «Νέα 

ΑΓΡΕΞ» (Νέα εταιρεία έξαγωγfjς γεωργικων προϊόν

των). 

Στήν άγόρευσή τους δ είσηγητής τfjς πλειοψη

φίας, Δ. Χατζηδημητρίου, τόνισε δτι ή παλαιά 

«ΑΓΡΕΞ» άπέτυχε ώς οίκονομική μονάδα άλλά πέ

τυχε στήν τοποθέτηση των ελληνικων προϊόντων στό 

έξωτερικό. 'Η «Νέα ΑΓΡΕΞ» θά άνfjκε κατά 48% 
στήν Α ΤΕ, 48% στούς συνεταιρισμούς καί 4% στό 
Δημόσιο, μέ κύριο στόχο, όχι τόν έξοβελισμό τfjς 

ίδιωτικfjς πρωτοβουλίας, άλλά τή διευκόλυνση των 

σοβαρων έξαγωγέων καί των παραγωγων. 'Ο είση

γητής τfjς μειοψηφίας, Γ. Πρίφτης, έξέφρασε τό φό
βο δτι τό μικρό ποσοστό συμμετοχής των συνεται

ρισμων δέν θά βοηθοϋσε στήν έπιτυχία τοϋ σκοποu. 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, άντι

παρατήρησε δτι έπιβαλλόταν ή άναδιάρθρωση των 

καλλιεργειων, ή προσφορά των προϊόντων κατά τόν 

καλύτερο τρόπο, ή έξυγίανση τοϋ έσωτερικοu καί 

έξωτερικοu έμπορίου καί ή άνάπτυξη των συνεταιρι

σμων, χωρίς νά καταργείται τό έμπόριο πρός όφελος 

της έθνικfjς οίκονομίας21ο. 

16-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

Διεξάγεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων γιά τή 

σύνδεση της 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. 

Στίς 19 'Ιουνίου, δ Ι. Πεσμαζόγλου ένημέρωσε 
τόν Κ. Καραμανλή σχετικά μέ τήν ενθερμη ύ'Fοστή

ριξη άπό τό Βέλγιο των ελληνικων άπόψεων. τέσσε
ρις ήμέρες άργότερα, δ άρχηγός τfjς ελληνικής άντι

προσωπείας άνέφερε γιά τήν πορεία των συζητήσεων 

τά εξης: 

«Κατά πληροφορίας έκ Βόννης, γερμανική Κυβέρνησις 

κατόπιν τελευταίων συνομιλιών μας ένταuθα μετά ύφυ

πουργοu Μύλλερ ν Αρμακ έπανεξετάζει άπόψεις της έπί 

καπνικοu καί χρηματοδοτικοu μέ σαφή προσπάθειαν προ

σεγγίσεως πρός έλληνικάς προτάσεις. Κατόπιν άνωτέρω 

έξελίξεων θεωροuμεν άπαραίτητον γίνουν κατεπειγόντως 
ίσχυρότατα διαβήματα παρά τφ Γερμανφ καγκελλαρίφ καί 

άντικαγκελλαρίφ ώς καί ύπουργφ ΟΙκονομικών ίνα τονι

σθή κατηγορηματικώς έμμονή ·Ελλάδος έπί ποσοu 250 
έκατ. δολλαρίων διά δάνεια μακροπρόθεσμα καί χαμηλό

τοκα καθώς καί έπί αΙτήματος ·πλήρους έξαφανίσεως δα

σμοu έπί έλληνικών καπνών έπί τij ένάρξει έφαρμογής 
συνθήκης συνδέσεως. 

»Χθές ήναγκάσθημεν προκαλέσωμεν σοβαράν κρίσιν 

λόγω άμετακινήτου έμμονής άντιπροσωπείας ΕΟΚ έπί αΙ

τουμένης γνωστής ρήτρας διαφυγής εlς βάρος έλληνικών 

γεωργικών έξαγωγών. Έτονίσαμεν κατηγορηματικώς καί 

έντόνως δτι τοιαύτη ρήτρα ώς προτείνεται έφαρμογή της 

θέτει έν κινδύνφ σύνολον ώφελειών 'Ελλάδος έπί γεωργι

κών προϊόντων. Miiς έπανελήφθη δτι προτεινομένη ρήτρα 

ζητείται έπιμόνως άπό 'Ιταλούς διά έσωτερικούς πολιτι

κούς λόγους καί εtς τοuτο βεβαίως άπηντήσαμεν έντονώ

τατα προβάλλοντες έλληνικά οΙκονομικά καί πολιτικά 

έπιχειρήματα. 'Απαραίτητον γίνουν νέαι εντονοι διαμαρ

τυρίαι έν 'Αθήναις καί Ρώμ1J διά νέαν ταύτην σοβαράν 

έμπλοκήν έξ αίτίας Ιταλικής άντιδράσεως, ήτις θέτει έν 

κινδύνφ διαπραγμάτευσιν καθ' ήν στιγμήν πλησιάζομεν 

δλοκλήρωσιν συμφωνίας. Συμφώνως πρός κυβερνητικάς 

δδηγίας προτείνεται ύφ' ήμών ώς διέξοδος έν σχέσει πρός 

τήν άνωτέρω ρήτραν, δπως έφαρμογή της άποφασίζεται 

άπό συμβούλιον Association, δπου 'Ελλάς θά εχη άποφα
σιστικήν ψήφον. Χθές έσπέρας είχομεν μακράν συνομιλί

αν μετά κυρίου Ρέυ δστις έξεδήλωσε αίσιοδοξίαν του τονί

σας δτι έπιθυμεi μονογράφησιν συνθήκης έντός 'Ιουλίου 

ίνα ύποβληθή είς Συμβούλιον ύπουργών καί συμβουλευτι

κήν κοινοβουλευτικήν έπιτροπήν ΕΟΚ πρό τέλους 'Ιουλί

ου. Παρετηρήσαμεν δτι θά εχη πρός τοuτο πίiσαν τήν συν

δρομήν μας έφ' δσον θέλουν {κανοποιηθή πλήρως άπαντα 

εuλογα αίτήματά μας. Είς κύριον Ρέυ, δστις άναχωρεί Δευ

τέραν διά Βόννην καί Παρισίους άνεπτύξαμεν έκ νέου εt

δικώτερον άπαράδεκτον ίταλικής ρήτρας διά γεωργικά 

προϊόντα καί έν συνεχεί~ καί πάλιν έλληνικά α{τήματα διά 

καπνά καί χρηματοδοτικόν ζητήσαντες δπως έπιμείνη έπί 

έξασφαλίσεως 250 έκατ. δολλαρίων. 
»Πρέσβυς κύριος Ζαμαρίας συνηντήθη έκ νέου μετά 

κυρίου Βινύ, δστις του ε{πεν έμπιστευτικώς δτι έκάλεσε κ. 

Ρέυ καί Βέλ γον μόνιμον άντιπρόσώπον είς δποίους ύπέδει

ξε ύποστηρίξουν dπαντα έλληνικά αίτήματα καί ποσόν 250 
έκατ. δολλαρίων. Έπαναλαμβάνομεν είσήγησιν δτι ύπερ

νίκησις δυσχερειών τελευταίας στιγμής δύναται άποφασι

στικώς διευκολυνθή έκ συνομιλιών κυρίου προέδρου Κυ

βερνήσεως είς Παρισίους καί έξ ένδεχομένης συναντήσε

ως κυρίου προέδρου εστω καί διά μίαν μόνον ήμέραν κατά 

τήν έπιστροφήv έκ Παρισίων μετά τοu Γερμανοu καγκελ

λαρίου. Τονίζομεν καί πάλιν έπείγουσαν άνάγκην διαβημά

των εtς άνώτατον έπίπεδον έν Βόνντι καί έντόνου διαμαρ

τυρίας είς Ρώμην»211 • 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δίνει δδηγίες στόν ύπουργό 

'Εμπορίου, Λ. Δερτιλfj, γιά τό χειρισμό των έμπορι

κων θεμάτων, τά όποία θά άντιμετωπίσει κατά τήν 

έπικείμενη έπίσκεψή του στήν Τσεχοσλοβακία, τήν 

Ούγγαρία καί τήν Πολωνία. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Η ελληνική Κυβέρνηση άπαντα, μέ έπιστολή 

τοϋ Κ. Καραμανλή, στό πρόσφατο ύπόμνημα περί 

γενικοϋ άφοπλισμοϋ τοϋ Σοβιετικοϋ πρωθυπουργοϋ, 

Νικήτα Χρουστσώφ. 'Η έπιστολή τοϋ UΕλληνα 

πρωθυπουργοu, ή όποία θά δημοσιευτεί καί στόν τύ

πο, έπιδίδεται στό Σοβιετικό πρεσβευτή στήν 'Αθή

να, άπό τό γενικό διευθυντή τοϋ ύπουργείου 'Εξωτε

ρικων, Χρ. Ξανθόπουλο-Παλαμa, καί εχει τό άκό

λουθο περιεχόμενο: 
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«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

''ν Ε χω τήν τιμήν νά γνωρίσω τήν λήψιν τής aπό 2 
'Ιουνίου έ.έ. • Υμετέρας έπιστολής καί τών συνημμέ
νων αύτfί έγγράφων. 'Επιθυμώ νά σiiς βεβαιώσω δτι 

τό περιεχόμενον του ·Υμετέρου μηνύματος, ώς καί 

τών προτάσεων τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως έπί 

τών θεμελιωδών διατάξεων μιiiς συνθήκης περί γενι
κοί) καί πλήρους aφοπλισμού, θέλουσι τύχει aπό τής 

πλευρiiς τής έλληνικής Κυβερνήσεως τής δεούσης 

προσοχής καί έπιμελημένης μελέτης. 

"Ή Έλλάς, ώς μέλος τής Διεθνοvς Κοινότητος, 

συμμερίζεται τήν γενική ν aνησυχίαν έκ τοv προϊόν

τος aνταγωνισμού τών έξοπλισμών, καί lδίq. έκ τής 
παραγωγής δπλων δλικής καταστροφής, aπειλούν

των αύτήν ταύτην τήν fJπαρξιν τής aνθρωπότητας. 

'Επιπροσθέτως, ώς Κράτος μικρόν, ένδιαφέρεται διά 

τήν έδραίωσιν δρων διεθνοvς aσφαλείας, έγγυωμέ

νης τήν έν έλευθερίq. καί aνεξαρτησίq. εiρηνικήν δι

αβίωσιν καί πρόοδον του έλληνικοv λαοv. Ή 'Ελ

λάς, εύρισκομένη εlς μίαν τών κρισιμωτέρων γεω

γραφικών θέσεων του κόσμου καί μ ή διαθέτουσα με

γάλους πόρους ώστε νά καλύπτη aνέτως τάς aπαραι

τήτους διά τήν aσφάλειάν της δαπάνας, θά ώφελεiτο 

περισσότερον οΙασδήποτε άλλης χώρας aπό τήν κα

τοχύρωσιν τής διεθνοvς άσφαλείας διά τοv άφοπλι

σμοv. 

"Διά τούς λόγους αύτούς, ή έλληνική Κυβέρνη

σις έθεώρησε καί θεωρεί τόν aφοπλισμόν ώς τό μέ

γιστον τών διεθνών προβλημάτων, τό δποίον καλεί

ται νά aντιμετωπίση σήμερον ή άνθρωπόττiς καί 
έκτιμii κατ, aξίαν πiiσαν έποικοδομητικήν προσπά

θειαν, ή όποία γίνεταιμέ σκοπόν τήν προώθησιν τής 

έπιλύσεως του προβλήματος αύτοv. 

"Θά έπεθύμουν νά ύπομνήσω δτι ή έλληνική aν

τιπροσωπεία παρέσχε πάντοτε τήν aμέριστον συμ

βολήν της εlς τό έργον τών έπί του aφοπλισμοί) &ρ

μοδίων όργάνων τών ·Ηνωμένων 'Εθνών, κατά δέ 

τήν τελευταίαν σύνοδον τής Γενικής Συνελεύσεως, 

τόσον τό σχέδιον περί πλήρους καί γενικοί) άφοπλι

σμοv, τό ύποβληθέν ύφ' ύμών, δσον καί αl σχετικαί 

προτάσεις τών Δυτικών Δυνάμεων, έλήφθησαν aντι

κειμενικώς ύπ' δ ψι ν διά τήν έκθεσιν τών συναφών 

έλληνικών παρατηρήσεων καί άπόψεων. Ή Έλλάς, 

ψηφίσασα τήν ύπ' aριθ. 1378 (XIV) δμοφώνως λη
φθείσαν aπόφασιν τής Γενικής Συνελεύσεως, εlναι 

φυσικόν νά aναμένη τήν συμφώνως πρός τό γράμμα 

καί τό πνεvμα αύτής πρόοδον του θέματος του aφο

πλισμού. 

,Α{ νέαι προτάσεις τής Σοβιετικής Κυβερνήσε

ως, ώς όρθώς σημειοvται έν τfί Ύμετέρq. έπιστολfί, 

έμπίπτουν aμεσώτερον εlς τή &ρμοδιότητα τής έν 

Γενεύrι έδρευούσης δεκαμελούς 'Επιτροπής. Δέν 

άμφιβάλλω δτι ή εlρημένη 'Επιτροπή θά άνταποκρι

θή πλήρως εiς τά καθήκοντα τά aπορρέοντα aπό τήν 

ύψηλήν της aποστολήν καί θά δικαιώση τάς προσ

δοκίας τής Διεθνοvς Κοινότητος, ύποβάλλουσα εiς 

τήν 'Επιτροπή ν 'Αφοπλισμού έποικοδομητικάς προ

τάσεις. Ή Έλλάς, ώς μέλος τής 'Επιτροπής Άφο

πλισμοv, έπιφυλάσσεται δπως συμβάλη γονίμως εlς 

τό έργον της. 

"'Εν σχέσει πρός τάς έν τφ • Υμετέρφ μηνύματι 
έκφραζομένας άμφιβολίας, ώς πρός τήν έπιθυμίαν 

aφοπλισμού τών Δυτικών Δυνάμεων τών μετεχουσών 

εlς τήν Έπιτροπήν τών Δέκα, θά έπεθύμουν νά έκ

φράσω τήν έμπιστοσύνην τής έλληνικής Κυβερνή

σεως εlς τήν εiλικρίνειαν καί τήν καλήν θέλησιν 

δλων τών aντιπροσωπειών τής εlρημένης 'Επιτρο

πής, τάς δποίας βαρύνει ή εύθύνη τής έξευρέσεως 

βάσεως Ικανοποιητικής δι' δλους συμφωνίας. Τοιαύ

τη συμφωνία δέν θά εlναι δυνατόν νά έπιτευχθή έάν 
δέν διαλυθή ή ύφισταμένη έκατέρωθεν δυσπιστία. 

"Ή έλληνική Κυβέρνησις πιστεύει δτι ή aποκα

τάστασις τής διεθνοvς έμπιστοσύνης εlς βαθμόν έπι

τρέποντα συμφωνία ν έπί ένός προγράμματος θετικοί) 

άφοπλισμοv, έξαρτiiται σοβαρώς aπό τάς κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

,J. 'Από τήν βελτίωσιν του διεθνοvς κλίματος, 
fjτις θά προέκυπτεν aπό τήν πιστήν έφαρμογήν τών 

aρχών του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, περί εi

ρηνικής έπιλύσεως τών διεθνών διαφορών, περί 

aμοιβαίου σεβασμοί) κα{ περί μ ή έπεμβάσεως aμ(σου 

fj έμμέσου εlς τά έσωτερικά τρίτων Κρατών. 
,2. 'Από τήν παραδοχήν τής aρχής δτι τά μέτρα 

aφοπλισμοί), aποβλέποντα εlς τήν γενικήν μείωσιν 

τής στάθμης τών έξοπλισμών, δέν θά έχουν ώς aποτέ
λεσμα τήν aνατροπήν τής ύφισταμένης Ισορροπίας 

δυνάμεων πρός δφελος μιiiς καί εlς βάρος οΙασδήπο

τε άλλης χώρας. 

,J. Μόνον δ aποτελεσματικός έλεγχόμενος άφο
πλισμός εlναι δυνατός. ·Ο έλεγχος θά πρέπει νά έξα

σφαλίζη πλήρως τήν έφαρμογήν τών συμφωνουμέ

νων μέτρων aφοπλισμού. 

,4. Δέον νά aντιμετωπισθή ή aνάγκη δπως τήν 
aσφάλειαν, fjν σήμερον τά καθ' έκαστον Κράτη έπι

διώκουν διά τών έθνικών καί συμμαχικών έξοπλι

σμών, εlναι εlς θέσιν νά παρέχη εiς τά aφοπλιζόμενα 

μέλη της ή Διεθνής Κοινότης. 

,5. Εlναι έπάναγκες δπως, δι ' δσας περιπτώσεις ή 
έπίλυσις τών διεθνών διαφορών δέν θά ήτο δυνατή 
διά διαπραγματεύσεων, aναπτυχθή δ θεσμός τής 

ύποχρεωτικής διαιτησίας fj προσφυγής εlς τήν διε
θνή δικαιοσύνην. 

"Θεωροvμεν εύκταίον δπως ή Διεθνής Κοινότης 

καί lδίq. αl Μεγάλαι Δυνάμεις, αl έχουσαι έπηυξημέ
νας έπί του προκειμένου εύθύνας, aντιμετωπίσουν έν 

τφ συνόλφ των, τόσον τό ζήτημα του aφ(Jπλισμοv, 

δσον κα{ τό ζήτημα τής όργανώσεως τής διεθνοvς 

aσφαλείας, κατά τρόπον καλύπτοντα έξ ίσου τά ζητή-
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ματα αυτα, tiτινα ε{ναι εν τfj οvσίg των άρρήκτως 

συνδεδεμένα. 

»Δέξασθε, κύριε πρωθυπουργέ, τήν διαβεβαίωσιν 

τfjς πρός 'Υμάς ύπολήψεώς μου». 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τής ΓΣΕΕ, Φ. Μακρή, ό όποίος τοϋ άναπτύσσει τά 

προβλήματα πού άπασχολοϋν τήν εργατική τάξη. 'ο 

Κ. Καραμανλής, άπό τήν πλευρά του, δηλώνει ότι 

πολύ σύντομα θά είναι σέ θέση νά άνακοινώσει τίς 

σχετικές κυβερνητικές άποφάσεις. 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

Συγκροτείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συν

τονισμοϋ, 'Εσωτερικών, Γεωργίας, Συγκοινωνιών 

καί Δημοσίων 'Έργων καί τοϋ ύφυπουργοϋ 'Αμύνης. 

'Εγκρίνεται τό πρόγραμμα άναπτύξεως τοϋ δικτύου 

επαρχιακών όδών, παράλληλα μέ τό εκτελούμενο 

πρόγραμμα όδοποιίας. 

Κύριος σκοπός τοϋ προγράμματος ήταν, δπως 

τονίστηκε σέ κυβερνητική άνακοίνωση, ή εξασφά

λιση επικοινωνίας στίς όρεινές καί άπομονωμένες 

περιοχές τής ήπειρωτικής 'Ελλάδος, ή άποπεράτω

ση ήμιτελών τμημάτων διαφόρων επαρχιακών όδών, 

ή σύνδεση τών καπνικών χωριών τής Δράμας-Καβά

λας, Κοζάνης, Ξάνθης καί Σερρών καί ή σύνδεση 

τών κυριότερων δασικών περιοχών μέ τά επαρχιακά 

κέντρα, γιά τή διευκόλυνση τής μεταφοράς τών 

προϊόντων. Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε ή διά

νοιξη νέων όδών μήκους 1.400 χιλιομέτρων, ή συμ
πλήρωση ήμιτελών όδών μήκους 1.500 χιλιομέτρων 
καί ή βελτίωση 2. 700 χιλιομέτρων ύφισταμένων 

όδών, μέ συνολική δαπάνη 1.470.000.000 δρχ. καί κύ

ριο φορέα εκτελέσεως τή Στρατιωτική 'Υπηρεσία 

Κατασκευής ~Εργων 'Ανασυγκροτήσεως (ΣΥΚΕΑ). 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στήν 

όποία μετέχουν ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 

Π. Κανελλόπουλος, οί ύπουργοί Συντονισμοϋ, Οίκο

νομικών καί Βιομηχανίας, ό ύποδιοικητής τής Τραπέ

ζης τής 'Ελλάδος, Δ. Γαλάνης, ό πρόεδρος τοϋ ΟΒΑ 

καί ύπηρεσιακοί παράγοντες, στήν όποία εξετάζεται 

ή πορεία διαφόρων οίκονομικών θεμάτων. 

23-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ τή συνοδεία τοϋ ύφυπουρ

γοϋ Προεδρίας Τ ρ. Τριανταφυλλάκου καί τοϋ γενικοϋ 

γραμματέα 'Αθλητισμοϋ, Γ. Βήχου, επιθεωρεί τά 

εκτελούμενα άθλητικά εργα καί τίς τοποθεσίες πού 

εχουν επιλεγεί γιά τήν άνέγερση νέων. 

'Ο ύφυπουργός Προεδρίας, σέ δηλώσεις του, 

ύπογράμμισε τό ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως γιά 

τήν προγραμματισμένη άνάπτυξη τοϋ άθλητισμοϋ 

καί άναφέρθηκε σέ σειρά εργων, δαπάνης 110.000.000 
δρχ., στήν πρωτεύουσα καί τήν περιφέρεια: 

α. 'Αθήνα: εξασφάλιση 874 στρεμμάτων στήν 
Καλογρέζα γιά τίς εγκαταστάσεις τοϋ 'Ολυμπιακοϋ 

χώρου, άνέγερση κλειστοϋ κολυμβητηρίου καί γυ

μναστηρίου, διεύρυνση τοϋ σταδίου Καραϊσκάκη 

στό Φάληρο, εργασίες στόν "Α γιο Κοσμά. 

β. Θεσσαλονίκη: όλοκλήρωση τοϋ Καυταντζο

γλείου 'Εθνικοϋ Σταδίου, άνέγερση κλειστοϋ γυ

μναστηρίου στό χώρο τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, 

άνοικτό κολυμβητήριο. 

γ. 'Αλεξανδρούπολη, 'Ιωάννινα, Βόλο, Κέρκυ

ρα, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σέρρες, Τρίπολη: 

άνέγερση εθνικών σταδίων μέ κερκίδες καί σύγχρο

νες άθλητικές εγκαταστάσεις. 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οίκονο

μικών καί Βιομηχανίας καί τοϋ προέδρου τοϋ ΟΒΑ, 

κατά τήν όποία εξετάζεται ή ϊδρυση τών βασικών 

βιομηχανιών καί διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος 

όσον άφορά τά σχέδια τής Κυβερνήσεως γιά ϊδρυση 

βιομηχανίας άλουμινίου στή χώρα. 

Σχετικά, ή «Καθημερινή» δημοσίευσε τό άκό

λουθο σχόλιο: 

Καί έάν ύποτεθή δτι, κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον 

τής 'Ελλάδος ούδέν παραγωγικόν εργον ε{χε γίνει εiς τήν 

χώραν αύτήν, ή πραγματοποίησις του προγράμματος διά 

τήν δημιουργίαν του άλουμινίου θά Ί'jρκει διά νά καλύψη 

τό κενόν. ' Η εναρξις τής πραγματοποιήσεως του προ

γράμματος αύτου άνηγγέλθη χθές καί Ciν, ώς ε{ναι βέβαιον, 

τό πρόγραμμα aχθή είς πέρας, ή aποφασίσασα αύτό Κυ

βέρνησις θά δικαιουται νά διεκδικήση τήν τιμήν θεμελιω

δεστάτου εργου διά τήν όριστικήν μετάβασιν τής οικονο

μίας τής 'Ελλάδος aπό τής άγροτικής είς τήν βιομηχανι

κήν της περίοδον -διά τό πήδημα έκείνο, τό δποίον χωρίς 

θυσίαν τής δημοκρατίας, χωρίς ύποβιβασμόν του βιοτικου 

έπιπέδου του λαου μας; θά όροθετήση τήν άλλαγήν τής 

μοίρας του. 

'Η έπένδυσις κεφαλαίων -θά διατεθουν συνολικώς 

200 έκατ. δολλαρίων διά τό έργον- ή έτησία άπόδοσίς 

του, 52 χιλιάδες τόνου άλουμινίου καί 100- 200.000 τόνοι 
άλουμίνας, ή αϋξησις τής ήλεκτρικής ένεργείας διά τών 

νέων μονάδων του 'Αχελώου, ή άπασχόλησις ' Ελλήνων 

έργατών τόσον ε{ς τήν ηύξημένην έξόρυξιν του βωξίτου, 

ϋλης έκ τής όποίας παράγεται ή άλουμίνα, δσον καί ή 

εισαγωγή συναλλάγματος έκ τής πωλήσεως του προϊόντος 

εiς τήν άλλοδαπήν καί ή έξοικονόμησις συναλλάγματος έκ 

τής μή ε{σαγωγής αλουμινίου, μαζί μέ τό κύριον γεγονός, 
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δτι ή ·Ελλάς του 1960 αίσθάνεται ίκανή νά θεμελιώση τήν 
πρώτην της βαρείαν βιομηχανίαν, άποτελοuν τά στοιχεία 

έπί τών δποίων στηρίζεται ή ίκανοποίησις έκ τής χθεσινής 

κυβερνητικής άνακοινώσεως. 

Αί κατά τής κυβερνητικής άποφάσεως έπικρίσεις -διό

τι διατυποuνται καί έπικρίσεις- στηρίζονται είς τό δτι τό 

εργον θά έκτελεσθή uπό ξένου κεφαλαίου καί, tπομένως 

δέν θά εΙναι tλληνικόν δλόκληρον τό βιομηχανικόν κέρ

δος. Διαβάζομεν, έν τούτοις, δτι εν μέρος τοu συνολικοu 

κεφαλαίου θά εΙναι εύθηνόν άμερικανικόν δάνειον, ετερον 

ή συμμετοχή τοu Όργανισμοu Βιομηχανικής 'Αναπτύξε
ως, ήτοι τό πέμπτον περίπου τής συνολικής έπενδύσεως. 

v Αλλο τμήμα τοu κεφαλαίου θά διατεθή uπό 'Έλληνος 

έπιχειρηματίου καί τρίτον εκ γαλλικών πηγών. 'Εάν οί 

δροι τής συμμετοχής τοu άλλοδαποu κεφαλαίου εΙναι 

-καί ούδείς προσφέρει περί του άντιθέτου άποδείξεις

συμφέροντες καί, έφ' δσον γνωρίζομεν τάς λίαν περιωρι

σμένας δυνατότητας του έντοπίου ίδιωτικοu κεφαλαίου, 

δέν βλέπομεν διατί δέν πρέπει, άντί δυσανασχετήσεως, νά 

αίσθανώμεθα πρόσθετον ίκανοποίησιν διότι καί 'Έλληνες 

έπιχειρηματίαι, οί δποίοι κάλλιστα δύνανται νά θησαυρί

ζουν είς τήν ξένην καί ξένοι συνάδελφοί ·των έκδηλοuν 

έμπράκτως τήν έμπιστοσύνην των είς τό μέλλον τής 'Ελλά

δος μέ τό νά μεταφέρουν έδώ τά κεφάλαιά των καί τήν 

έπιχειρηματικήν των δραστηριότητα. 

'Αλλ' έπί τέλους εχομεν καιρόν νά εξετάσωμεν τάς 

επικρίσεις, δταν παρουσιασθοuν σαφεστέραι καί ίδίως 

στηριζόμεναι επί πραγματικών δεδομένων. Τοuτο θά γίνη 

δταν τό θέμα άχθη -μέ τήν σχετικήν σύμβασιν- ενώπιον 

τής Βουλής. Αύτήν τήν στιγμήν σαφές καί βέβαιον τυγχά

νει, δτι εΙναι δριστική ή άπόφασις τής δημιουργίας τής 

πρώτης μεγάλης tλληνικής βιομηχανίας -βιομηχανίας 

στηριζομένης είς tλληνικήν πρώτην ϋλην, είς tλληνικήν 

ένέργειαν καί είς VΕλληνας έργάτας. 'Ασφαλώς δέ ή βιο

μηχανία άλουμινίου δέν θά βραδύνη νά άποκτήση τήν δί

δυμον άδελφήν της. Τό θέμα τής tλληνικής χαλυβουργίας 

ευρίσκεται, ώς γνωστόν, είς καλόν δρόμον. 'Εν τφ μεταξύ 

αί άλλα ι, του άζώτου αίφνης, βιομηχανίαι, τής ζακχάρεως, 

αί μεταλλευτικαί, τών πυρείων, προωθοuνται σταθερώς. 

Τά προβλήματα τής χώρας καί του λαοu μας εΙναι 

άσφαλώς πολλά . . Τό κεντρικόν, δμως, πρόβλημα κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοu είκοστοu αίώνος εΙναι ή ταχεία εκβιο

μηχάνισις τής χώρας χωρίς προσφυγήν είς τό δλοκληρω

τικόν καθεστώς καί τήν πρόσκαιρον, εστω, πενίαν τών βο

ρείων γειτόνων μας, χωρίς τήν καταπειθάρχησιν τών ελευ

θέρων 'Ελλήνων είς κάποιαν «Κομμούνα ν» τοu κ. Μάο 

Τσέ Τούνγκ. 'Η έκβιομηχάνισις, δηλαδή, διατηρουμένης 
τής δημοκρατίας καί τής άξιοπρεπείας του άτόμου, διατη

ρουμένων τών ήθών καί εθίμων του λαοu μας. Κάθε νέον 

εργον πού άναγγέλλεται πρός τήν κατεύθυνσιν τής, εντός 

τών πλαισίων τής δημοκρατίας, επιτεύξεως τής εκβιομη

χανίσεως εΙναι, κατ' άκολουθίαν, φυσικόν δτι δημιουργεί 

αίσιοδοξίαν δχι μόνον διά τήν tλληνικήν εύημερίαν, άλλά 

καί διά κάτι πολυτιμότερον δι' δλους μας: τάς δυνατότητας 
τής tλληνικής Δημοκρατίας212 . 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ- 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί τή δεύτερη 

έπίσκεψή του, ώς πρωθυπουργός, στή Γιουγκοσλα

βία. 

~Ηδη, ή παρέλευση ένός ετους άπό τή σύναψη 

τών συμφωνιών του 'Ιουνίου 1959, έπέτρεπε μία 
πρώτη άνασκόπηση τής πορείας έφαρμογής τους, 

καθώς καί τήν έξέταση θεμάτων πού σχετίζονταν μέ 
τή διέλευση έλληνικών φορτηγών αυτοκινήτων άπό 

τή γειτονική χώρα, τή συνεργασία στήν ύδροοικο

νομία, τή συμφωνία έπί τών έλληνικών άπαιτήσεων 

γιά τίς έθνικοποιήσεις έλληνικών περιουσιών στή 

Γιουγκοσλαβία, καί τή διευκόλυνση τής σιδηροδρο

μικής συνδέσεως 'Αθηνών - Μονάχου, ζήτημα πού 
ένδιέφερε ίδιαίτερα τόν έλληνικό τουρισμό καί γιά 

τό όποίο ήδη γίνονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ τής 

·Ελλάδος, τής Γιουγκοσλαβίας, τής Αύστρίας καί 

τής Δυτικής Γερμανίας. Καί πάλι, δμως, τό ένδια~ 
φέρον τής έλληνικής πλευρaς έπικεντρωνόταν στό 

πολιτικό, παρά στό οίκονομικό πεδίο. ·Η διατήρηση 

δεσμών μέ τή γειτονική χώρα ε{χε άναχθεί σέ 

προτεραιότητα τής έλληνικής πολιτικής τά προη

γούμενα χρόνια, άφου ετσι άνακουφιζόταν σημαντι

κά ή 'Αθήνα άπό τίς πιέσεις του άνατολικου 

συνασπισμου. 'Όπως πάντα, βασικό γιά τήν έλλη

νική πλευρά θέμα άποτελουσε η κατάσταση στό 

παλαιό μακεδονικό ζήτημα, πού καθόριζε τίς εύαί

σθητες ίσορροπίες μεταξύ ·Ελλάδος, Γιουγκοσλα

βίας καί Βουλγαρίας καί γιά τήν όποία τό ύπουργείο 

'Εξωτερικών ε{ χε άρχίσει νά σημειώνει κάποια 

-μικρή- κινητικότητα, πού οφειλε νά προσεχθεί 

άπό τήν 'Αθήνα213 • 

· Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό τόν ύ
πουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, καί ύπηρεσια

κούς παράγοντες του ύπουργείου 'Εξωτερικών, ε

φθασε στίς 30 'Ιουνίου στό στρατιωτικό άερολιμένα 
τής Πούλα, δπου τόν ύποδέχτηκαν δ άντιπρόεδρος, 

Μ. Τοντόροβιτς, δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

Στ. Κράγιατιτς, δ ύπουργός 'Εξωτερικών, κ. Πόπο

βιτς, καί liλλοι έπίσημοι. Εύθύς μετά τήν liφιξή του, 
δ Κ. Καραμανλής άπηύθυνε τό άκόλουθο μήνυμα 

πρός τό γιουγκοσλαβικό λαό: 

« 'Αποβιβαζ6μενος εΙς τ6 φιλικ6ν έδαφος, άπευθv
νω θερμ6ν χαιρετισμ6ν πρ6ς τ6ν γιουγκοσλαβικ6ν 
λα6ν, διερμηνεvων τά αΙσθήματα είλικρινοvς έκτιμή

σεως καί άγάπης, τά δποία τ6 έλληνικ6ν έθνος τρέ
φει πρ6ς τήν φίλην Γιουγκοσλαβίαν. 

»Εlμαι Ιδιαιτέρως εvτυχής δι6τι θά συναντήσω 

τ6ν διακεκριμένον φίλον μου πρ6εδρον Π το καί τοvς 

έκλεκτοvς συνεργάτας του. Καθ' fίν στιγμήν ή διε

θνής κατάστασις διέρχεται περίοδον άβεβαι6τητος, 

πiiσα προσπάθεια πρ6ς έδραίωσιν τής διεθνοvς έμπι
στοσvνης καί συνεργασίας άποτελεί έποικοδομητι

κήν συμβολήν εΙς τήν ύπ6θεσιν τής είρήνης. 

»Εlμαι βέβαιος ότι αί συνομιλίαι, τάς δποίας θά 
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έχωμεν μέ τόν πρόεδρον Π το, θά ένισχύσουν έτι πε

ραιτέρω τήν έλληνογιουγιωσλαβικήν φιλίαν καί 

στενή ν συνεργασίαν καί θά έξυπηρετήσουν καί γενι

κώτερον τήν ύπόθεσιν τής εlρήνηφ>. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε γιά 

τή νήσο Μπριόνι, δπου καί ε{χε μιά πρώτη 45λεπτη 

συνομιλία μέ τόν πρόεδρο τίτο . 

Κατά τήν πρώτη επίσημη σύσκεψη, τό πρωί τής 

I ης 'Ιουλίου, εκτός άπό τούς προέδρους Καραμανλή 
καί τίτο, ελαβαν μέρος, άπό έλληνικής πλευράς, ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, ύπηρεσιακοί 

παράγοντες του ύπουργείου 'Εξωτερικών, καθώς καί 

ό πρεσβευτής τής 'Ελλάδος, Δ. Νικολαρείζης καί, 

άπό τή γιουγκοσλαβική, ό άντιπρόεδρος τής Κυβερ

νήσεως, Τοντόροβιτς, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Κ. 

Πόποβιτς, ό ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών, Σ. Μπρί

τσα, καί ύπηρεσιακοί παράγοντες του ύπουργείου 

'Εξωτερικών. Συζητήθηκαν κυρίως ή διεθνής κατά

σταση καί ζητήματα πού άφορουσαν τίς σχέσεις τών 

δύο χωρών . Τό άπόγευμα συναντήθηκαν οίΕ. 'Αβέ

ρωφ καί Κ. Πόποβιτς. 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός παρέθεσε επίσημο γευμα πρός τιμή του άν

τιπροέδρου τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως. Στίς 

προπόσεις πού άνταλλάχτηκαν, τονίστηκε γιά μιά 

άκόμη φορά τό πνευμα συνεργασίας καί ή επιθυμία 

τών δύο Κρατών νά συμβάλουν στή σταθεροποίηση 

τής διεθνους εiρήνης. 

Συγκεκριμένα, ό Μ. Τοντόροβις, μεταξύ άλλων, 
ε{πε: 

«Αισθάνομαι iδιαιτέραν τιμήν καί εύχάριστον καθήκον 

διότι μου δίδεται ή εύκαιρία νά χαιρετήσω εδώ εξ όνόμα

τος τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως τόν πρόεδρον τής 

φίλης μας 'Ελλάδος καί νά επαναλάβω άκόμη μίαν φοράν 

εiς σίiς, τήν σύζυγόν σας, τόν κ. καί τήν κ. 'Αβέρωφ καί 

τούς συνεργάτας σας τό καλώς ijλθατε καί νά σίiς εύχηθώ 

εύχάριστον διαμονήν μεταξύ μας. Εύρίσκομαι aκόμη ύπό 

τήν νωπήν καί εύχάριστον εντύπωσιν τής εφετεινής επισκέ

ψεώς μου εiς τήν φίλην 'Ελλάδα καί iδιαιτέρως τής aνταλ

λαγής σκέψεων περί τής διεθνοuς καταστάσεως μέ τήν 

εξοχότητά σας. Θά ijμην εξαιρετικώς εύτυχής εάν ύμείς 

καί οί συνεργάται σας aποκομίσητε άναλόγους εντυπώσεις 

εκ τής χώρας μας. Εμαι βέβαιος δτι καί ή επίσκεψίς σας 

αύτή θά aποτελέση iδιαιτέραν συμβολή ν εiς τήν ενίσχυσιν 

τών σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ τών δύο χωρών μας, 

δπως άπετέλουν καί αί προηγούμεναι επισκέψεις. 'Η επί

σκεψις αύτή θά μίiς επιτρέψη δπως εξετάσωμεν άπό πάσης 

πλευράς τάς άμοιβαίας σχέσεις μας ώς καί τά μέτρα διά τήν 

προαγωγήν των καί θά μίiς παράσχη επίσης τήν εύκαιρίαν 

δι, επωφελή άνταλλαγήν άπόψεων διά τήν διεθνή κατά

στασιν. 'Ανεξαρτήτως τών ύφισταμένων διαφορών εiς 

κοινωνικά καί πολιτικά συστήματα καί τών άπόψεων aντι

μετωπίσεως ώρισμένων παγκοσμίων προβλημάτων, ή μέ

χρι τοuδε συνεργασία μας επέφερεν εκατέρωθεν επωφελή 

άποτελέσματα καί ώς τοιαύτη άποτελεί σημαντικήν συμ-

βολήν εiς τήν σταθεροποίησιν τής εiρήνης εν τφ τμήματι 

τούτφ τοu κόσμου. Θεωροuμεν δτι ε{ς τήν σημερινήν διε

θνή κατάστασιν, μετά άπό δσα συνέβησαν κατά τόν τελευ

ταίον καιρόν, πρώτιστον καθήκον τών χωρών καί τών λα

ών ε{ναι νά καταβάλουν καί περαιτέρω δλας τάς δυνατάς 

προσπαθείας ϊνα εξευρεθή κατάλληλος τρόπος διά νά δη

μιουργηθή ή άπαραίτητος άτμόσφαιρα εμπιστοσύνης, πού 

ε{ ναι σημαντική προϋπόθεσις διά τήν διαφύλαξιν τής παγ

κοσμίου εiρήνης . 

))Κύριε πρωθυπουργέ, κυρίαι καί κύριοι, 

))Μέ ίκανοποίησιν επιθυμώ νά τονίσω δτι ή διμερής 

συνεργασία μας εξελίσσεται εύνοϊκώς, διότι βασίζεται επί 

τών άμοιβαίων αισθημάτων φιλίας τών λαών μας, έπί τής 

ύπάρξεως πραγματικών άμοιβαίων συμφερόντων καί επί 

τής άρχής τής aμοιβαιότητος καί τοu άμοιβαίου σεβα

σμοu. Νuν διαθέτομεν σχεδόν εiς δλους τούς τομείς τών 

διμερών μας σχέσεων τά κατάλληλα δργανα, διά τών δποί

ων έπελύσαμεν σειράν άμοιβαίων ζητημάτων. 'Η τοιαύτη 

συνεργασία aπέδωκεν ijδη μέχρι σήμερον καλούς καρ

πούς. Τώρα ενώπιον καί τών δύο χωρών τίθεται δ σκοπός 

δπως καταβάλουν νέας προσπαθείας διά τήν πλήρη πρα

γματοποίησιν τών ijδη επιτευχθεισών συμφωνιών καί άνεύ
ρουν νέας μορφάς διά τήν περαιτέρω προαγωγήν ε{ς τήν 

διεύρυνσιν τών σχέσεων καλής γειτονίας. Εμαι πεπεισμέ

νος δτι ή επίσκεψίς σας αuτη θά aποτελέση τό κίνητρον 

διά τάς κοινάς προσπαθείας μας. Προπίνω εiς ύγείαν τών 

Α.Α.Μ.Μ. τοu βασιλέως Παύλου καί τής βασιλίσσης 

Φρειδερίκης, εiς ύyείαν σας καί διά τή εύτυχίαν ύμών καί 
τής κ. Καραμανλή καί διά τήν επιτυχή καί φιλικήν συνερ

γασίαν τοu γιουγκοσλαβικοί) καί τοu i:λληνιοu λαΟU)). 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε άντιπρόεδρε, εlμαιlδιαιτέρως εvτυχής διό

τι εύρίσκομαι καί πάλιν εΙς τήν φίλην Γιουγκοσλα

βίαν καί έπιθυμώ νά σaς ευχαριστήσω θερμώς διά 

τήν πρόσκλησίν σας, τήν φιλοξενίαν σας καί τά αΙ

σθήματα τά όποία τόσον εvγλώττως διεδηλώσατε 

πρός τήν χώραν μου. Σaς διαβεβαιώ περί τής θερμής 

άπηχήσεως τήν όποίαν τά αΙσθήματα ταvτα εύρί

σκουν εΙς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί τόν έλλη

νικάν λαόν. 

»Πράγματι, τάς έλληνογιουγκοσλαβικάς σχέσεις 

χαρακτηρίζει σταθερά φιλία, άμοιβαίος σεβασμός 

καί γόνιμος συνεργασία. Παρά τάς διαφοράς των άπό 

άπόψεως έσωτερικοίJ συστήματος καί τρόπου άντι

μετωπίσεως ώρισμένων διεθνών ζητημάτων, αί δύο 

χώραι μας διαπνέονται εΙς τάς σχέσεις των άπό πλή

ρως καλήν πίστιν καί άμοιβαίαν κατανόησιν, τηροίJ

σαι αvστηρώς τήν άρχήν τής μή άναμίξεως εΙς τά 

έσωτερικά τής άλλης. Άποτελοvν ούτω ή Έλλάς 

καί ή Γιουγκοσλαβία έμπρακτον παράδειγμα εlρηνι

κής συνυπάρξεως, ή όποία όρθώς θεωρείται σήμερον 

ή ίστορική άνάγκη τής έποχής μας. 

»'Η συνάντησίς μας αvτή λαμβάνει χώραν εΙς 

στιγμήν κατά τήν όποίαν ή διεθνής κατάστασις δι

έρχεται περίοδον άβεβαιότητος, πάσα δέ προσπάθεια 
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πρός έδραίωσιν τής διεθνοvς έμπιστοσύνης καί συ

νεργασίας άποτελεί θετική ν συμβολήν εiς τήν ύπό

θεσιν τής εiρήνης. Συμφωνώ μεθ' ύμών δτι ό οργα

νισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών παρέσχε τό πλαίσιον έν

τός του όποίου θά ήτο δυνατόν νά έπιδιωχθή ή κατο

χύρωσις τής εiρήνης καί τής διεθνοvς τάξεως καθώς 

καί δτι εiς τιjν έπιδίωξιν αύτήν θά ώφειλον καί θά 

τ]δύναντο νά συμβάλουν δλαι αί χώραι, μικραί καί 

μεγάλαι. Παραλλήλως, θά έπρεπε νά ένθαρρύνεται 

πάσα προσπάθεια πρός δημιουργίαν του κλίματος 

έμπιστοσύνης τό όποίον ε{ναι aπαραίτητον διά τήν 

προώθησιν του κεφαλαιώδους θέματος του άφοπλι

σμοv, άπό τήν έπιτυχή aντιμετώπισιν του όποίου 

έξαρτδ.ται όχι μόνον ή είρήνη, άλλά καί ή εύημερία 

τής άνθρωπότητος. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην ή 

Έλλάς παρέσχε καί έξακολουθεί νά παρέχη τήν 

συμβολήν της, έν τφ μέτρφ πάντοτε τών δυνατοτή

των της, πιστεύει δέ δτι ή δυστυχία ή όποία χαρα

κτηρίζει σήμερον τάς διεθνείς σχέσεις, θά καθίστα

ται δυνατόν νά διαλυθή διά του σεβασμοί] καί τής 

πιστής έφαρμογής τοv Χάρτου τοv οργανισμοί] 'Η

νωμένων 'Εθνών. 

» 'Επανερχόμενος εiς τό θέμα τών διμερών έλλη

νογιουγκοσλαβικών σχέσεων, έπιθυμώ νά τονίσω δτι 

ό aπολογισμός των είναι λίαν ίκανοποιητικός δι ' 
άμφοτέρας τάς χώρας. Αί γενικαί άρχαί τών σχέσεων 

αύτών, τάς όποίας προεξέθεσα, έχουν, πράγματι, έπι

τρέψει μίαν εύρείαν, γόνιμο ν καί όλοέν άναπτυσσομέ

νην συνεργασίαν είς δλους τούς τομείς. Εί'ς τό ση

μείον αύτό, έπιτρέψετέ μοι νά έξάρω τήν προσωπι

κήν συμβολήν σας, κ. aντιπρόεδρε, καί μάλιστα κα

τά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν σας εiς 'Αθήνας. Ε{μαι 

βέβαιος δτι καί αί παροvσαι συνομιλία ι μας μετά του 

διακεκριμένου ήγέτου σας στρατάρχου Πτο, τών 

έκλεκτών συνεργατών του καί ύμών προσωπικώς, θά 

συντείνουν εiς τήν περαιτέρω dνάπτυξιν τών φιλικών 

δεσμών μεταξύ τών δύο χωρών μας, έπ' άγαθφ τόσον 

αύτών τών iδίων δσον καί τής σταθερότητος εiς τά 

Βαλκάνια, καί τής διεθνοvς εiρήνης. τέλος, έπιθυμώ 

νά σδ.ς διαβεβαιώσω δτι είς τά αίσθήματα φιλίας, τά 

όποία τρέφει ό έλληνικός λαός διά τήν Γιουγκοσλα

βίαν, προστίθεται καί ή εiλικρινής χαρά του διά τάς 

μεyάλας προόδους, αί όποίαι συντελούνται εiς τήν 

χώραν σας, ύπό τήν πεφωτισμένην ήγεσίαν του 

στρατάρχου Π το. Προπίνω ύπέρ τής ύγείας τής Α.Ε. 

τοv προέδρου καί τής κ. Μπρόζ, ύμών καί τής κ. 

Τοντόροβιτς, καθώς καί ύπέρ τής εύημερίας τοv φί

λου γιουγκοσλαβικοί] έθνους». 

Οί συνομιλίες τερματίστηκαν τό μεσημέρι τής 

2ας ·Ιουλίου , μέ iδιαίτερη συνομιλία μεταξύ Καρα

μανλή καί τίτο στή νησίδα Βάνγκα. 

Μετά τή λήξη των έλληνογιουγκοσλαβικ&ν συ

νομιλι&ν, εκδόθηκε στό Μπριόνι επίσημο κοινό 

ανακοινωθέν: 

«Κατόπιν προσκλήσεως τής 'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δη

μοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας ή Α.Ε. ό πρόεδρος τής ελ

ληνικής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος 

ύπό τής Α.Ε. τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ

Τοσίτσα Ι:πεσκέφθη τήν Γιουγκοσλαβίαν aπό 30ης 'Ιουνί

ου εως 3ης 'Ιουλίου 1960. Κατά τήν διάρκειαν τής Ι:πισκέ
ψεως ταύτης, εiλικρινείς καί χρήσιμοι συνομιλίαι, Ι:ν τφ 

πνεύματι τών ύφισταμένων μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγ

κοσλαβίας φιλικών σχέσεων, διεξήχθησαν μεταξύ τής 

Α.Ε. τοϋ προέδρου τής 'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δημοκρατίας 

τής Γιουγκοσλαβίας κ. Ι. Μπρόζ-τίτο καί τής Α.Ε. τοϋ 

προέδρου τής ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή. 

»Εtς τάς συνομιλίας ταύτας μετέσχον, έπίσης, aπό 

γιουγκοσλαβικής πλευρiiς ή Α.Ε. ό aντιπρόεδρος τοϋ 

Όμοσπονδιακοϋ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου κ. Μιγιάλκο 

Τοντόροβιτς, η Α.Ε. ό γραμματεύς τής 'Επικρατείας έπί 
τών 'Εξωτερικών κ. Κόστα Πόποβιτς, ή Α. Ε. ό aντιπρόε

δρος τοϋ 'Εκτελεστικοϋ Συμβουλίου τής Λαϊκής Δημο

κρατίας τής Κροατίας κ. 'Ιβάν Κράγιατιτς, ή Α.Ε. ό γενι

κός γραμματεύς τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας κ . Λεόν 

Μάτς, ή Α.Ε. ό ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Σερτζά 

Μπρίτσα, ή Α.Ε . ό πρέσβυς τής όμοσπόνδου Λαϊκής Δη

μοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας Ι:ν ·Ελλάδι κ. Μίτα Μίλ

κοβιτς καί ή Α.Ε. ό διευθυ,ντής τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερι

κών κ. Γιοϋρο Γιόβιτς. 

»'Εξ ελληνικής πλευρiiς μετέσχον ή Α. Ε. ό ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών κ. Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας, ή Α. Ε. ό πρε

σβευτής τής ·Ελλάδος εiς Γιουγκοσλαβίαν κ. Δ. Νικολα

ρεtζης, αί Α . Ε. οί διευθυντές τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών 

πληρεξούσιοι ύπουργοί κ.κ. Κ. Χειμαριός καί Κ . Τρανός 

καί ό σύμβουλος τής πρεσβείας κ. Ι. Καμπιώτης. 

»Εiλικρινείς καί χρήσιμοι συνομιλίαι Ι:ν τφ πνεύματι 

τών ύφισταμένων μεταξύ ·Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας 

φιλικών σχέσεων διεξήχθησαν μεταξύ τοϋ προέδρου τής 

'Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλα
βίας κ . Ι. Μπρόζ τίτο καί τοϋ προέδρου τής ελληνικής 

Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή. Αί συνομιλίαι αύταί ό.φε

ώρουν τήν διεθνή πολιτικήν κατάστασιν ώς καί τά ζητήμα

τα τά ενδιαφέροντα εiδικώτερον τάς δύο χώρας καί επέ

τρεψαν νά διαπιστωθή ή σημασία καί ή aξία τής έλληνο

γιουγκοσλαβικής φιλίας καί συνεργασίας. ·Η συνεργασία 

αύτή βασιζομένη Ι;πί τής ισοτιμίας, τής μή άναμίξεως, του 

ό.μοιβαίου σεβασμου καί κατανοήσεως, άποτελεί παράδει

γμα εiρηνικής έποικοδομητικής συνυπάρξεως μεταξύ χω

ρών, αϊτινες εχουν Ιδίαν εκάστη διεθνή θέσιν. 

)) 'Υπό τάς iσχυούσας συνθήκας, αί δύο Κυβερνήσεις 
συνεφώνησαν έπί τής άνάγκης δπως ύποβοηθήσουν πiiσαν 

εiλικρινή προσπάθειαν δυναμένην νά συντελέση εiς τήν 

σταθεροποίησιν τής διεθνοϋς εiρήνης καί aσφαλείας. Διε

πιστώθη ή σημασία πάσης πρωτοβουλίας ίκανής νά προα

γάγη τό ζήτημα τοϋ άφοπλισμοϋ διά τής δημιουργίας κλί

ματος έμπιστοσύνης. Συνεφωνήθη έπίσης δτι ό ΟΗΕ παρέ

χει κατάλληλον πλαίσιον διά τήν άνάπτυξιν τοιούτων 

προσπαθειών καί δτι ό σεβασμός καί ή Ι:φαρμογή τών άρ

χών του καταστατικοϋ χάρτου τοϋ ΟΗΕ θά Ι:πέτρεπον τήν 

δημιουργίαν κλίματος καταλλήλου διά τήν aποκατάστασιν 

τής έμπιστοσίJVης έν τφ κόσμφ. 

))Αί δύο Κυβερνήσεις συνεφώνησαν δτι αί μεσαίαι καί 

μικραί χώραι εiναι εiς θέσιν νά βοηθήσουν aποτελεσματι-
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κώς εiς τήν εκπλήρωσιν τών μνημονευθέντων σκοπών. 

Θεωροuν έαυτάς εύτυχείς διότι εδημιουργήθησαν νέα Κρά

τη τά όποία θά δυνηθοuν επίσης νά εξυπηρετήσουν τούς 

αύτούς σκοπούς καί τά όποία είναι &.ξια πάσης δικαίας διά 

τήν άνάπτυξίν των βοηθείας. 

)) 'Επί του διμεροuς πεδίου αί δύο Κυβερνήσεις λογί
ζονται εύτυχείς διά τά επιτευχθέντα άποτελέσματα. Διεπι

στώθη δτι ή συνεργασία ή επιτευχθείσα μέχρι σήμερον εiς 

ώρισμένους τομείς παρέχει ετι μεγαλυτέρας δυνατότητας. 

'Επί τ φ σκοπφ τούτφ άμφότερα τά μέρη άπεφάσισαν δπως 

λάβουν συγκεκριμένα μέτρα iliστε ή συνεργασία εiς τούς 

τομείς αύτούς καί ίδιαιτέρως εiς τόν οiκονομικόν καί του

ριστικόν τομέα νά προχωρήσουν δσον καί αί σχέσεις κα

λής γειτονίας αί όποίαι τόσον εύτυχώς ύφίστανται μεταξύ 

τών δύο χωρών. Πρακτικά μέτρα πρός επίτευξιν τής συ

νεργασίας ταύτης θά προταθοuν ύπό άρμοδίων τεχνικών 

επιτροπών αί όποίαι θά συγκληθοuν λίαν προσεχώς. 

'Έχοντες ύπ' όψιν δτι ή συνεργασία μεταξύ τών δύο χω

ρών άπεδείχθη μέχρι τοuδε όχι μόνον καρποφόρους άλλ, 

επίσης καί παράγων σταθερότητος εiς τά Βαλκάνια, οί 

'Έλληνες καί οί Γιουγκοσλάβοι πολιτικοί &.νδρες κατέλη

ξαν εiς τήν επιβεβαίωσιν δπως άναπτύξουν ετι περισσότε

ρον τήν συνεργασίαν ταύτη ν επ' άγαθφ τών ύφισταμένων 

φιλικών σχέσεων καί τής εύημερίας τών χωρών των ώς καί 

τής καλής διεθνοuς συνεννοήσεως καί τής εiρήνης)). 

·Ο πρωθυπουργός κ:αί τά μέλη τής έλληνικής 

άποστολής έπέστρεψαν στήν 'Αθήνα στίς 3 'Ιουλί
ου 1960. 

Εuθύς μετά τήν άναχώρησή του, δ Κ. Καραμαν

λής άπέστειλε στόν πρόεδρο τίτο τό άκ:όλουθο τη

λεγράφημα: 

«'Αναχωρών έκ τής ώραίας σας χώρας, έπιθυμώ 

νά εvχαριστήσω καί πάλιν ύμiiς καί τόν λαόν τής 

φίλης Γιουγκοσλαβίας διά τήν θερμήν φιλοξενίαν, 

ffτις μiiς παρεσχέθη κατά τήν έδώ διαμονήν μας. 

'Επιθυμώ έπίσης νά τονίσω καί πάλιν τήν χρησιμό

τητα τών συνομιλιών, aς έσχομεν μεθ, ύμών καί τών 

έκλεκτών συνεργατών σας. Αύται, έπιβεβαιώσασαι 

τήν στενήν καί εlλικρινή φιλίαν καί συνεργασίαν 

τών δύο χωρών, άπετέλεσαν νέον σταθμόν είς τήν 

περαιτέρω άνάπτυξιν τών σχέσεώv των»214. 

Γιά τήν έπίσκεψή του στή Γιουγκοσλαβία άνα

φέρει δ Κ. Καραμανλής σέ σημείωμα πού υπαγόρευ

σε κατά τή διαμονή του στό Παρίσι: 

«'Η έπίσκεψίς μου avτή τή φορά στή Γιουγκο

σλαβία έγινε δι' άπευθείας μεταβάσεώς μου στό 

Μπριόνι, μολονότι ό τίτο γιά λόγους προσωπικου 

γοήτρου έπέμενε νά γίνει μέσω Βελιγραδίου. Είναι 

άληθές δτι ό Π το, μετά τήν ίστορική σύγκρουσή του 

μέ τόν Στάλιν πού δικαίως του προσέδωσε κυρος διε

θνές, κατείχετο άπό μιά ύπεροψία πού τόν καθιστου

σε πολλές φορές άντιπαθή καί lδίως στούς γείτονές 

του. Είχε πάντως, έκτός άπό τό θάρρος του, καί πρα

κτικό μυαλό πού τόν βοηθουσε νά έλίσσεται έπιδέξια 

μεταξύ τών δύο ύπερδυνάμεων. 

»Οί συνομιλίες πού είχαμε διεξήχθησαν σέ άτμό

σφαιρα φιλική, καίτοι έθίγη άπό μέρους του Πόπο

βιτς καί τό θέμα τής συνοριακής έπικοινωνίας, τό 

όποίο ή έλληνική Κυβέρνηση άντιμετώπιζε πάντοτε 

μέ σκεπτικισμό. Σκεπτικισμό, ό όποίος δικαιώθηκε 

βραδύτερον άπό τίς συχνές άπόπειρες τών Σκοπίων 

νά καταχρασθουν τών συμφωνιών. 

))Κατά τήν άνασκόπηση τής διεθνους καταστά

σεως καί λόγου γενομένου περί του ναυαγίου τής δι

ασκέψεως κορυφής, ό τίτο κατελόγισε τήν εvθύνη 

στόν Άιζενχάουερ, ένώ έγώ στόν Χρουστσώφ, τή 

βίαιη άντίδραση του όποίου εϋρισκα τόσο δυσανά

λογη μέ τό περιστατικό του άεροπλάνου U2 ωστε νά 
τή θεωρώ ϋποπτη. Σέ άπάντηση ό τίτο μου είπε δτι 

δέν πρέπει νά λησμονείται δτι καί ό Χρουστσώφ έχει 

τήν άντιπολίτευσή του τήν όποία δέν δύναται νά 

άγνοεί. 'Η έξήγηση αvτή ένίσχυε τήν έντύπωση πού 

ύπήρχε κατά τήν έποχή έκείνη δτι ό Χpουστσώφ 

έξεμεταλλεύθη τή γκάφα τών 'Αμερικανών γιά νά 

ματαιώσει τή Διάσκεψη, πού ήτο άντιπαθής στούς 

σκληρούς τής Μόσχας. Τή γνώμη αvτή aλλωστε είχε 

καί ό τότε πρωθυπουργός τής Γαλλίας Μ. Ντεμπρέ, ό 

όποίος μου είπε δτι ό Χρουστσώφ ματαίωσε τή Διά

σκεψη, διότι έπείσθη δτι δέν έπρόκειτο νά του γί

νουν παραχωρήσεις καί ίδίως στό θέμα του Βερολί

νου. 

)) 'Η τετραήμερος παραμονή μας στό Μ πριόνι 
ύπήρξε εvχάριστη καί λόγω τής έποχής άλλά καί 

διότι ό τίτο πρός χάριν της παραμέρισε τό πρωτό

κολλο. • Ενθυμουμαι δ τι τήν τελευταία ή μέρα μiiς κά
λεσε στή νησίδα Μπιάνκα, δπου έχει τόν ζωολογικό 

του κήπο, μιά θαυμάσια πλάζ καί κάτω άπό ένα λόφο 

τήν κάβα τών κρασιών του. 'Ένα άπό τά άστεία του 

Π το πρός τούς ξένους του πού θέλει νά δείξει οίκειό

τητα είναι νά τούς όδηγεί στό βάθος του λόφου καί 

νά τούς προσφέρει κρασί σ· ένα ποτήρι σέ σχήμα 

μπότας, τό περιεχόμενο του όποίου άδειάζει στή 

γραβάτα του ξένου, δταν δέν γνωρίζει τήν εiδική λα

βή του περίεργου αvτου ποτηριου. Τό άστείο αvτό τό 

ύπέστη καί ή συνοδεία μου ύπό τόν θορυβώδη γέλω

τα του τίτο. 

))Βλέπων τή μεγαλοπρέπεια, γιά~ νά μήν πώ τή 
χλιδή, τής ζωής του στρατάρχη, σκεπτόμουν τίς 
άντιδράσεις του έλληνικου τύπου δταν έγινε σκέψη 

στήν Έλλάδα νά διαρρυθμισθεί ένα τμήμα του 

ύπουργείου ·Εξωτερικών γιά νά χρησιμοποιείται ώς 

γραφείο καί κατοικία του έκάστοτε πρωθυπουρ
γου)/15. 

'Εκτενή σχόλια δημοσίευσε δ έλληνικ:ός τύπος 

γιά τήν έπίσκ:εψη του Κ. Καραμανλή στή Γιουγκοσ

λαβία. • Η «'Ακρόπολις» παρατήρησε: 

'Η 'Ελλάς είναι εiλικρινώς άφοσιωμένη εiς τήν iδέαν 

τής εiρήνης καί ή Γιουγκοσλαβία επίσης. 'Αναμφιβόλως 
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δέ aπό αuτήν τήν κοινήν άφοσίωσιν ξεκινά ή ι'iκρως φιλι

κή συνεργασία των, τόσον έν ττϊ aντιμετωπίσει τών διε

θνους φύσεως προβλημάτων, δσον καί τών ι'iλλων, τά 

όποία aφορουν aποκλειστικώς καί μόνον τάς δύο χώρας. 

Αuτήν δέ τήν φιλίαν καί συνεργασίαν, πρότυπον εiς τάς 

σχέσεις χωρών μέ δλως διάφορον κοινωνικόν καί πολιτι

κόν καθεστώς , έπιβεβαιώνει μίαν aκόμη φοράν τό έπι

σφραγίσαν τάς έν Γιουγκοσλαβί~ συνομιλίας του πρωθυ

πουργου Κ. Καραμανλή καί του ύπουργου 'Εξωτερικών 

άνακοινωθέν216 • Ι 

Τό «Βήμα)) ύπογράμμισε τή «θερμήν εγκαρδιότη

τα κατά τάς συναντήσεις)) καί χαρακτήρισε τήν επί

σκεψη ώς «θετική συμβολή εiς τήν εiρήνην))2 17 . 

'Η «Καθημερινή)) σέ σχόλιό της τόνισε: 

Αί δύο χώραι παρεμέρισαν πάν δ,τι τάς χωρίζει καί 

έθεμελίωσαν τάς σχέσεις των έπί σημείων πού τάς ένώ

νουν . Ταυτα δέ πλήν τής παραδόσεως μακράς φιλίας , είναι 

ή εuφυία τών κυβερνητών των καί κυρίως ή βαθεία κατα

νόησις aπό κυβερνώντας καί κυβερνωμένους, δτι τό πρώ

τιστον καί μέγιστον συμφέρον τών οίωνδήποτε γειτόνων 

λαών είναι νά διατηρουν μεταξύ των σχέσεις φιλίας καί 

συνεργασίας. 

Μετά τή λήξη εξάλλου τών συνομιλιών, ή ϊδια 

εφημερίδα διαπίστωσε οτι «γενική είναι ή εντύπω

σις, οτι αί έλληνογιουγκοσλαβικαί συνομιλίαι πού 

διεξήχθησαν κατά τήν παρελθοuσαν !:βδομάδα επ· 

εόκαιρία τής επισκέψεως του Κ. Καραμανλή εiς τό 

Μπριόνι, άπέδωσαν ίκανόποιητικά άποτελέσματα)) 
καίί οτι «ή πολιτική τής εiλικρινους ενεργοί> συνυ

πάρξεως, τήν όποίαν πιστεύει τόσον ή Γιουγκοσλα

βία οσον καί ή 'Ελλάς, διευκολύνει τήν εν λόγω 

συνεργασίαν καί επί γενικωτέρων θεμάτων καί επί

σης τήν διευκολύνει ή πίστις άμφοτέρων τών χωρών 

εiς τήν χρησιμότητα του θεσμοϋ τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών))218 . 'Η «Αόγή)), τέλος, σχολιάζοντας τό κοι

νό άνακοινωθέν, διαπίστωσε <<τήν πλήρη ευθυγράμ

μιση τής διεθνους πολιτικής του τίτο πρός τήν πολι

τική του ΝΑΤΟ, πού άκολουθεί καί ή 'Ελλάς)), γεγο

νός πού «επιβεβαιώνει τίς καταγγελίες οτι ή Γιουγκο

σλαβία όλοένα καί περισσότερο γλιστρά πρός τίς 

θέσεις τών ιμπεριαλιστών, μέ τούς όποίους συνδέεται 

μέσω τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας))2 19 . 

'Ο γιουγκοσλαβικός τύπος σχολίασε εόρύτατα 

τήν επίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> καί τίς 

συνομιλίες του μέ τόν πρόεδρο τίτο. 

Ή «Πολίτικα)), στίς 30 'Ιουνίου, χαιρέτιζε τήν 
επίσκεψη του Κ. Καραμανλή, ώς μιά νέα ευκαιρία 

γιά τούς δύο ήγέτες νά συζητήσουν θέματα κοινοϋ 

ενδιαφέροντος καί παρατήρησε : 

·Η γιουγκοσλαβική κοινή γνώμη άναμένει δτι ή συ

νάντηση αuτή θά aποβεί καρποφόρος γιά τίς δύο πλευρές, 

δπως συνέβη καί κατά τίς προηγούμενες έπαφές μεταξύ 

τών ήγετών τών δύο χωρών .. . 'Η ' Ελλάς καί ή Γιουγκο-

σλαβία έπιθυμουν περαιτέρω άνάπτυξιν τής συνεργασίας 

των εiς δλους τούς τομείς έπί τti βάσει τής ισοτιμίας, τής 

μή έπεμβάσεως, τής aμοιβαίας κατανοήσεως καί του aμοι

βαίου συμφέροντος. 

Καί συνέχιζε: 

' Η άνάγκη γιά τήν άνταλλαγή άπόψεων μεταξύ τών δύο 
χωρών είναι άπολύτως φυσική καί aπορρέει άπό τή φύση 

καί τόν βαθμό τής έλληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας, 

κατά τήν στιγμή πού δλες οί χώρες καί iδίως οί μικρές 

aντιμετωπίζουν τίς συνέπειες τής άποτυχίας τής διασκέ

ψεως κορυφής τών Παρισίων. 'Ενώ δρισμένα aπό τα τρέ

χοντα προβλήματα προκαλουν άρκετές άνησυχίες δσον 

άφορά τήν τύχη πού άναμένει τήν διεθνή ϋφεση, οί έλλη

νογιουγκοσλαβικές άνταλλαγές aπόψεων θά είναι άναμφί

βολα πολύτιμες γιά δλες τίς πλευρές. 

'Αξίζει πράγματι νά ύπογραμμισθεί, δτι τό Βελιγράδι 

καί ή 'Αθήνα συμφωνουν έπί τής άντιλήψεως δτι ή παραπέ

ρα aνάπτυξη τής συνεργασίας καί τών φιλικών σχέσεων 

μεταξύ τών δύο γειτονικών χωρών ένέχει μεγάλη πρακτική 

σημασία γιά τήν εiρήνη καί τήν σταθερότητα τής περιο

χής αuτής του κόσμου. ' Η συνεργασία αuτή πρέπει νά βα
σισθεί πρωταρχικά στήν aντιμετώπιση τής παρούσης κα

ταστάσεως καί στό άμοιβαίο συμφέρον, τά όποία είναι 

αναμφισβήτητα πολύ περισσότερο σημαντικά άπό ώρισμέ

νες συνεργασίες, οί δποίες επαυσαν πλέον νά aνταποκρί

νονται στίς νέες συνθήκες. 

Στή συνέχεια, ό άρθρογράφος τής «Πολίτικα)) 

άναφερόταν στίς δυνατότητες παραπέρα άναπτύξεως 

τών διμερών σχέσεων καί εξέφρασε τήν πεποίθηση 

οτι ή επίσκεψη του Κ . Καραμανλή στή Γιουγκοσλα

βία θά συνέβαλλε στήν προώθησή τους. Ήταν, πάν

τως, βέβαιος οτι όρισμένα εκκρεμή προβλήματα πού 

άφοροuσαν τίς άμοιβαίες σχέσεις θά ρυθμίζονταν 

στά πλαίσια του ύφιστάμενου πνεύματος καλής γει

τονίας καί σύμφωνα πρός τά διεθνώς κρατοuντα. 

'Από άνάλογο πνεϋμα διαπνεόταν καί τό σχόλιο 

τής «Μπόρμπω>: 

'Η συνεργασία μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας 

έξελίσσεται ευνοϊκώς, παρά τό γεγονός δτι αί δύο χώραι 

διέπονται aπό διαφορετικά κοινωνικά συστήματα καί 

εχουν διαφοράς τινας άπόψεων έπί τών έξωτερικών καί 

οίκονομικών θεμάτων του συγχρόνου κόσμου. Αί σχέσεις 

αuταί καθίστανται δυναταί, δταν γίνεται ταυτόχρονος καί 

είλικρινής έκτίμησις τών εκατέρωθεν συμφερόντων, δταν 

ύφίσταται άμοιβαίος σεβασμός καί κατανόησις καί δταν αί 

aρχαί αόταί έδράζονται σταθερώς έπί τής τρεχούσης έξω

τερικής πολιτικής. 

'Ο ήμερήσιος τύπος άναδημοσίευσε σχόλιο του 

επίσημου γιουγκοσλαβικοί) πρακτορείου εiδήσεων 

<Πανγιούγκ)), οπου μεταξύ άλλων, τονιζόταν: 

Παρ' δτι ή έλληνογιουγκοσλαβική συνεργασία eδωσε 

μέχρι τώρα καρποφόρα aποτελέσματα , δλες οί δυνατότη

τες δέν eχουν άκόμη έξαντληθή, iδίως έπί του οiκονομικου 
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πεδίου. Δέν ύπάρχει δμως &μφιβολία δτι οί παρουσες συ

νομιλίες θά aποτελέσουν νέα συμβολή στήν περαιτέρω σύ

σφιγξη των αμοιβαίων σχέσεων καί τής συνεργασίας μετα

ξύ των δύο χωρών. 

'Ο ε!.δικός άπεσταλμένος του «Τανγιούγκ» μετέ

δωσε, άκόμη, δτι <ωί παρουσες συνομιλίες μεταξύ 

τών ήγετών τών δύο χωρών θά δώσουν νέα rοθηση 

στήν περαιτέρω άνάπτυξη μιiiς χρήσιμης συνεργα

σίας μεταξύ 'Ελλάδος καί τfjς Γιουγκοσλαβίας, το

νίζοντας, σέ μία εποχή πού ό κόσμος είναι γεμάτος 
δυσπιστία καί άνησυχία, δτι οί γιουγκοσλαβοελλη

νικές σχέσεις άποτελουν συμβολήν στή διαφύλαξη 

τfjς είρήνης». τέλος, ύπενθύμισε δτι καί προηγούμε

νες συνομιλίες μεταξύ τών άντιπροσώπων τών δύο 

χωρών συνέβαλαν στήν ενίσχυση τfjς συνεργασίας 

μεταξύ Γιουγκοσλαβίας καί 'Ελλάδος σέ πολλούς 

τομείς ή οίκονομική συνεργασία μεταξύ τών δύο 

χωρών γνώρισε νέα rοθηση κατά τά τελευταία ετη, οί 

εμπορικές άνταλλαγές διπλασιάστηκαν, ενώ πολλές 

συμφωνίες καί συμβάσεις συνάφθηκαν τόν 'Ιούνιο 

του προηγουμένου ετους, δταν συμφωνήθηκε ή σύ

σταση μονίμων διακυβερνητικών επιτροπών. Καί 

κατέληξε: 

'Η Γιουγκοσλαβία καί ή 'Ελλάδα εχουν διαφορετικά 

κοινωνικά συστήματα, αύτό δμως δέν τίς εμποδίζει άπό του 

νά τηρουν κοινή στάση δταν τίθεται ζήτημα είρήνης καί 

δταν πρόκειται γιά ι'iλλες aπόψεις τής διεθνους καταστά

σεως. ·Η ·Ελλάδα καί ή Γιουγκοσλαβία, μέ τή μέχρι τώρα 

συνεργασία τους, συνέβαλαν στήν χαλάρωση τής διεθνους 

εντάσεως220 • 

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, "Α ντον Γιούγκωφ, 

δηλώνει δτι ή χώρα του θά συνεχίσει τίς προσπάθει

ές της γιά τή διατήρηση τfjς ε!.ρήνης καί τfjς φιλίας 

μεταξύ τών βαλκανικών λαών. Προσθέτει, άκόμη, 

δτι θά χαιρετίσει κάθε πρωτοβουλία γιά τή συνεννό

ηση καί τή συνεργασία μέ τήν 'Ελλάδα καί εκφράζει 

τήν ελπίδα δτι ή νέα τουρκική Κυβέρνηση θά επιδεί

ξει προθυμία γιά τή βελτίωση τών τουρκοβουλγαρι

κών σχέσεων. 

Κύκλοι του έλληνικου ύπουργείου τών ' Εξωτε

ρικών διατύπωσαν, σέ άπάντηση, τό έξfjς σχόλιο: 

«ΕΙ ναι γνωστή ή σταθερά προσήλωσις τής · Ελλάδος 

είς τήν έδραίωσιν τής είρήνης καί τής διεθνους τάξεως 

γενικώτερον καί ίδιαιτέρως εν ττϊ βαλκανικτϊ περιοχτϊ. Είς 

τήν Βουλγαρίαν aπόκειται δπως &ποδείξη τήν καλήν πί

στιν της, δχι διά λόγων άλλά δι. εργων, &ναλαμβάνουσα 

τήν πρωτοβουλίαν τής εκπληρώσεως τών εναντι τής 'Ελλά

δος συμβατικών ύποχρεώσεών της, τάς όποίας, καλώς γνω

ρίζει». 

Οί δηλώσεις του Βούλγαρου πρωθυπουργου συνέ

πιπταν χρονικά μέ τήν επίδοση, στίς 30 'Ιουνίου, 

διακοινώσεως τfjς βουλγαρικής πρός τήν έλληνική 

Κυβέρνηση μέ τό έξfjς περιεχόμενο: 

«Ή Κυβέρνησις τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλ

γαρίας ύπεγράμμισε πλέον ή aπαξ δτι άπέδιδεν μεγάλην 

σημασίαν είς τήν οίκονομικήν καί επιστημονοτεχνικήν 

συνεργασίαν μεταξύ των διαφόρων Κρατών καί ίδί~ μεταξύ 

γειτονικών Κρατών. 'Όθεν, ύπάρχει μεγάλη δυνατότης διά 

τοιαύτη ν συνεργασίαν μεταξύ Βουλγαρίας καί ·Ελλάδος, 

ίδιαιτέρως είς δ,τι &φορα τήν εκμετάλλευσιν του φυσικου 

πλούτου καί των ύδραυλικών πηγών. 

» Ώς γνωστόν, διά του έδάφους τών δύο χωρών ρέουν 
μεγάλοι ποταμοί, δπως ό Στρυμών, ό "Αρδας, ό Νέστος καί 

ό "Εβρος, τών όποίων τά ϋδατα, μή χρησιμοποιούμενα 

έπαρκώς, προκαλουν συχνά μεγάλας &πωλείας είς τήν 

έθνικήν οίκονομίαν. ·Η έξέλιξις τής έπιστήμης καί τής 

συγχρόνου τεχνικής προσφέρει μεγάλας δυνατότητας 

δπως, εν δψει μιας αμοιβαίας μεταξύ των δύο χωρών συ

νεργασίας,αίπλούσιαιαuταιύδραυλικαίπηγαίδαμασθουν 

καί χρησιμοποιηθουν ώς ίσχυρά πηγή ύδραυλικής ένερ

γείας καί aρδεύσεως, διά τήν &νύψωσιν τής εύημερίας του 

λαου άμφοτέρων των πλευρών τής έλληνοβουλγαρικής με

θορίου καί διά τήν πρόληψιν μεγάλων aπωλειών προκα

λουμένων άπό τάς πλημμύρας των ποταμών αύτών. 

»Κατά τά τελευταία ετη είς τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν 

τής Βουλγαρίας κατεσκευάσθησαν πολυάριθμα φράγματα 

καί ηλεκτρικά κέντρα καί ijχθησαν είς πέρας μεγάλα εργα 

ύδραυλικής έκμεταλλεύσεως, τά όποία &ποτελουν άποφα

σιστικόν παράγοντα τής άναπτύξεως τής οίκονομίας καί 

τής aνυψώσεως τής εύημερίας του λαου. Συνεπεί~ του γε

γονότος τούτου, ή Βουλγαρία διαθέτει πολυαρίθμους είδι

κούς διά τάς ύδροτεχνικάς κατασκευάς, των όποίων ή πεί

ρα θά ηδύνατο νά χρησιμοποιηθή διά τήν έκτέλεσιν μιας 

σειρας εργων του εϊδους αύτου είς τάς παραμεθορίους πε

ριοχάς τών δύο χωρών καί είδικώτερον εiς τήν περιοχήν 

τής κοίτης των ώς ι'iνω ποταμών. 

»Ή βουλγαρική Κυβέρνησις σημειώνει μεθ' ίκανο

ποιήσεως δτι ή ίδέα άπό κοινου εργων κατά μήκος των 

ποταμών αύτών δέν εlναι ξένη είς τούς άρμοδίους κύκλους 

καί τήν κοινήν γνώμην τής ·Ελλάδος. 

» • Η Κυβέρνησις τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλ
γαρίας, όδηγουμένη άπό τήν είλικρινή έπιθυμίαν της πρός 

άνάπτυξιν τής μεταξύ των δύο χωρών συνεργασίας &πό 

δλας τάς aπόψεις καί βάσει των ώς ι'iνω εκτεθέντων, προ

τείνει είς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν τήν σύναψιν μεταξύ 

τής Λαϊκής Δημοκρατίας τfjς Βουλγαρίας καί του Βασιλεί

ου τής ·Ελλάδος, Συμφωνίας Συνεργασίας, διά τήν χρησι

μοποίησιν των ύδάτων τών ποταμών, οί όποίοι διασχίζουν 

τό εδαφος των δύο χωρών. Τό πρώτον βήμα πρός τουτο θά 

ήτο ή σύστασις μικτής βουλγαροελληνικής έπιτροπfjς εξ 

είδικών είς τόν τομέα τής ύδροοικονομίας καί ύδροενερ

γείας, ή όποία θά εlχεν ώς εργον νά μελετήση τάς δυνατό

τητας μιας τοιαύτης συνεργασίας καί νά προετοιμάση τήν 

σύναψιν τfjς Συμφωνίας. ' Η Συμφωνία αϋτη θά παρείχε τήν 

δυνατότητα έπεξεργασίας συγκεκριμένου σχεδίου κοινών 

κατασκευών έπί τών ποταμών οί όποίοι διασχίζουν τό εδα

φος των δύο χωρών, ώς ή κατασκευή φραγμάτων, κέντρων 

ηλεκτρικής ένεργείας καί εγγειοβελτιωτικών εργων. 

»'Εν προκειμένφ ή Βουλγαρία δηλοί δτι είναι έτοίμη 
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δπως δρίση, δσον τό δυνατόν συντομώτερον, άντιπροσω

πείαν εκ Βουλγάρων είδικών, ή όποία νά συναντήση άντι

στοίχους 'Έλληνας ειδικούς εις Σόφιαν η εις 'Αθήνας καί 

νά άρχίσουν διαπραγματεύσεις καί μελέτας διά τόν καθο

ρισμόν τών άπόψεών των επί τής συνάψεως μιdς Συμφωνί

ας Συνεργασίας εις τόν τομέα τής ύδατίνης οικονομίας με

ταξύ τών δύο χωρών»221 . 

Σέ άπάντηση, ή έλληνική Κυβέρνηση έπέδωσε 

στή βουλγαρική τήν άκόλουθη διακοίνωση: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις ελαβε γνώσιν διακοινώσεως 

τοϋ βουλ γαρικοϋ ύπουργείου τών 'Εξωτερικών πρός τήν εν 

Σόφι~ έλληνικήν Β. πρεσβείαν, διά τής δποίας ύπεβλήθη 

πρότασις περί συνάψεως μεταξύ τής Λαϊκής Δημοκρατίας 

τής Βουλγαρίας καί τοϋ Βασιλείου τής 'Ελλάδος Συμφω

νίας Συνεργασίας διά τήν χρησιμοποίησιν τών ύδάτων τών 

ποταμών τών διασχιζόντων τό εδαφος τών δύο χωρών. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις κρίνει τήν άνωτέρω πρότα
σιν ώς ενδιαφέρουσαν. Αϋτη εμπίπτει εις τό πλαίσιον τής 

εποικοδομητικής ειρηνικής συνεργασίας, ή όποία συμφώ

νως πρός τήν σταθεράν γραμμήν τής έλληνικής εξωτερι

κής πολιτικής διέπει τάς σχέσεις τής 'Ελλάδος μετά τών 
ξένων χωρών. Τό επωφελές μιας τοιαύτης συνεργασίας κα

θίσταται ετι μάλλον εμφανές δσάκις πρόκειται περί γειτο

νικών καί δή δμόρων Κρατών. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις δέν νομίζει δτι ή ύπάρχουσα 
μεταξύ 'Ελλάδος καί Βουλγαρίας διαφορά άπό άπόψεως 

εσωτερικοϋ πολιτικοϋ καί κοινωνικοϋ καθεστώτος θά άπε

τέλει πρόσκομμα εις τήν μεταξύ τών δύο χωρών οικονομι

κήν καί τεχνικήν συνεργασίαν, ύπό τήν προϋπόθεσιν τής 

τηρήσεως τής άρχής τοϋ άμοιβαίου σεβασμοϋ καί τής μή 

επεμβάσεως άμέσου η εμμέσου τής μιdς χώρας εις τά εσω

τερικά τής άλλης. 'Απόδειξιν τούτου άποτελεί τό γεγονός 

δτι ή 'Ελλάς διατηρεί σχέσεις στενής συνεργασίας μετά 

πλείστων χωρών εχουσών πολιτικά καί κοινωνικά συστή

ματα διαφέροντα τοϋ ιδικοϋ της. 

))'Ό,τι δμως φράσσει τόν δρόμον πρός τήν δμαλοποίη

σιν τών έλληνοβουλγαρικών σχέσεων, είναι τό γεγονός δτι 

ή Συνθήκη Ειρήνης ή ύπογραφείσα εν Παρισίοις παραμέ

νει επί 13 ετη καί πλέον άνεκτέλεστος άπό βουλγαρικής 
πλευράς. 

)) Ή βουλγαρική Κυβέρνησις, κρίνουσα μέ αντικειμε
νικότητα καί καλήν πίστιν τό θεμελιώδες τοϋτο θέμα, δέν 

θά είναι δυνατόν νά μ ή παραδεχθή δτι ή Συνθήκη Ειρήνης 

περιέχει τάς καταστατικάς εκείνας διατάξεις, διά τών 

δποίων εκκαθαρίζεται τό εκ τοϋ πολέμου παρελθόν καί θε

μελιοϋται ή μεταξύ τών δύο χωρών ειρήνη. 'Η εφαρμογή 

τών διατάξεων αύτών άποτελεί προϋπόθεσιν διά τήν άνά

πτυξιν τής συνεργασίας επί ειδικωτέρων θεμάτων κοινοϋ 

ενδιαφέροντος. Δέν θά ή το νοητή ή σύναψις συμφωνιών επί 

παρομοίων θεμάτων, καθ' ijν στιγμήν ή βασική συνθήκη 

εφ' ή ς έδράζεται ή άποκατάστασις τής μεταξύ τών δύο 

χωρών ειρήνης παραμένει γράμμα νεκρόν. Ούδέ θά ήδύνα

το ή έλληνική Κυβέρνησις νά συνεργήση εις τήν προσπά

θειαν δπως ή Συνθήκη Ειρήνης περιπέση είς άχρηστίαν 

παραγραφομένων οϋτω εν ττϊ πράξει τών εξ αύτή ς δικαιωμά

των τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

)) 'Η εφαρμογή τής Συνθήκης Ειρήνης καί ή εκτέλεσις 

τών δυνάμει αυτης άναληφθεισών ύπό τής Βουλγαρίας 

ύποχρεώσεων θά άποβή πρός τό συμφέρον οχι μόνον τής 

'Ελλάδος, άλλά καί τής ίδίας τής Βουλγαρίας, ή όποία θά 

συντελέση οϋτω εμπράκτως εις τήν άποκατάστασιν τής 

άπαραιτήτου εμπιστοσύνης καί θά άντλήση ίκανοποίησιν 

εκ τοϋ γεγονότος δτι θά συμβάλη εις τήν εστω καί μερικήν 

επανόρθωσιν τών τεραστίων ζημιών, aς ύπέστη ή Έλλάς 

καί ειδικώτερον δ πληθυσμός τής Βορείου 'Ελλάδος εκ 

τής κατά τόν παρελθόντα πόλεμον άδίκου βουλγαρικής 

επιθέσεως καί κατοχής. 

)) Έν συμπεράσματι, ή έλληνική Κυβέρνησις προτείνει 
δπως άντιμετωπισθή άπό κοινοϋ ή εν ττϊ πράξει εφαρμογή 

τοϋ δλου πλέγματος των συμβατικών διατάξεων τών περιε

χομένων εις τήν Συνθήκην Ειρήνης καί άφορωσών τάς δύο 
χώραρ)222. 

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Ό Κ. Καραμανλής καλεί τόν 'Ιταλό πρέσβη 

στήν 'Αθήνα, Μ. Κόντι, προκειμένου νά τοϋ έκφρά

σει τήν άνησυχία του γιά τή μή ίκανοποιητική πο

ρεία τών ελληνοϊταλικών σχέσεων: 

«'ο κ. πρόεδρος ηρξατο εκφράζων τήν επιθυμίαν, εξής 

ενεφορείτο καί δ ίδιος προσωπικώς καί δ έλληνικός λαός 

εν γένει, διά τήν άνάπτυξιν τών πλέον στενών σχέσεων εις 

δλους τούς τομείς μέ τήν Ίταλίαν, μεθ' ής συνεδεόμεθα 

γεωγραφικώς, πολιτικώς καί εκπολιτιστικώς. Έν τούτοις 

άπό ιταλικής πλευράς συνηντώμεν · μίαν στενόκαρδον 

άκαμψίαν καί ελλειψιν κατανοήσεως, ή συνέχισις τών 

δποίων θά είχε δυσμενή έπίδρασιν επί τών σχέσεων τών 

δύο Κρατών. 

))Δέν επεθύμει δ κ. πρόεδρος νά ύπεισέλθη εις λεπτομε

ρή άνάπτυξιν τών λόγων, έφ' ών έβάσιζε τήν τοιαύτη ν του 

άντίληψιν, δοθέντος δτι σκοπός τής παρ' αύτφ προσκλή

σεως τοϋ κ. Κόντι ήτο ή ειλικρινής διατύπωσις τής γενικής 

ταύτης διαπιστώσεως τής 'Ελλάδος, καί ή διαβίβασίς της 

πρός τήν ιταλικήν Κυβέρνησιν δμοϋ μετά τής έλπίδος δτι 

αϋτη θά συνησθάνετο τήν άνάγκην νά άνταποκριθή εις τήν 

έλληνικήν έπιθυμίαν αναπτύξεως στενών σχέσεων συνερ

γασίας μέ τήν ' Ελλάδα. 
)) 'Ο 'Ιταλός πρέσβυς έζήτησεν εις aπάντησιν τήν άδει

αν νά aναλύση κάπως διεξοδικώς τάς έλληνοϊταλικάς σχέ

σεις . Καί έπί μέν τοϋ πολιτικοϋ τομέως, είπεν δτι, πλήν τής 

προσφάτου πράγματι λυπηρdς ύποθέσεως τής περί 'Αλβα

νίας έκθέσεως, δέν έγνώριζε τι σκιάσαν τάς σχέσεις τής 

'Ιταλίας μέ τήν 'Ελλάδα. 'Επί τοϋ οικονομικοϋ τομέως, ή 

ιταλική έπιθυμία στενής συνεργασίας μέ τήν 'Ελλάδα l)το 

εντονος καί μάλιστα διά τήν συμμετοχήν τής 'Ιταλίας καί 

διαπιστώσεων ακόμη, εις τήν εκτέλεσιν τοϋ 5ετοϋς κυβερ

νητικοϋ προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως τής 'Ελ

λάδος. 'Ήλπιζεν δ κ. Κόντι δτι tοϋτο θά συνέβαινε μετά 

τήν προσεχή έκκαθάρισιν τοϋ θέματος τών έπανορθώσεων, 

πρός έξόφλησιν τών δποίων ή 'Ιταλία θά είχε προβή εις 

έπανειλημμένας προσφοράς καί άνέμενε συντόμως τήν 

aπάντησίν μας εις τήν τελευταίαν της προσφοράν ίδρύσε

ως σταθμοϋ τηλεοράσεως, έργοστασίου ραδιοφωνικών ει

δών κ.λ.π. 'Επί τοϋ μορφωτικοϋ τομέως, τέλος, δλα εβαι

νον καλώς . 'Επανερχόμενος εις τόν οικονομικόν τομέα, δ 
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κ. Κόντι είπεν δτι liν δ κ. πρόεδρος είχεν ύπ' δψιν του, διά 

τήν διατύπωσιν τfjς ώς aνω άντιλήψεώς του, τάς δυσχερεί

ας aς συνήντα ή πρόσδεσις τfjς ' Ελλάδος μέ τή ΕΟΚ π.χ. 

τήν · Ολλανδίαν. ·Αντιθέτως, εις τό χpηματοδοτικόν θέμα 
εϊχομεν τήν • Ιταλίαν μαζί μας, εις δέ τό ζήτημα τών γεωρ
γικών προϊόντων, ήτο γεγονός δτι ή ιταλική Κυβέρνησις, 

άκριβώς εν δψει του πολιτικώς ευκταίου τfjς ευοδώσεως 

τών μετά τfjς 'Ελλάδος διαπραγματεύσεων, κατέβαλε πα

σαν προσπάθειαν ύπερνικήσεως τfjς άντιδράσεως τών εν

διαφερομένων ιταλικών κύκλων, προσπάθειαν fjδη καταλή

ξασαν εις τήν σμίκρυνσιν τfjς άποστάσεως μεταξύ ιταλι

κών καί έλληνικών άπόψεων καί επιτρέπουσαν, ώς εκ τfjς 

επιμόνου συνεχίσεώς της, τήν ελπίδα ετι μεγαλυτέρας 

προσεγγίσεως τών άπόψεων αυτών εις τό εγγύς μέλλον. 

»'Ο κ. προέδρος εις ταίίτα άπήντησεν δτι, εφ • δσον δ κ . 

πρέσβυς είχε κάπως εντοπίσει τήν συζήτησιν, ώφειλε νά 

τφ είπη επί μέν του πολιτικοί) πεδίου, δτι δέν ήτο μόνον τό 

ζήτημα τfjς περί ·Αλβανίας εκθέσεως, fiτις είχε πάντως καί 

αυτή, εστω καί προελθοίίσα άπό πρόσωπα περιωρισμένης 

ευθύνης, δημιουργήσει λίαν δυσαρέστους εντυπώσεις. 

·Αλλά καί εις τό πλαίσιον του ΝΑΤΟ, π.χ. οί 'Ιταλοί 

στρατιωτικοί επεδείκνυον διάθεσιν περιορισμοί) του ρόλου 

τfjς ·Ελλάδος. Εiς τό ζήτημα τfjς συνδέσεώς μας μέ τήν 

ΕΟΚ ήτο εν γένει άπογοητευμένος aπό τό πνείίμα δπερ 

επεδείκνυον οί "Εξ εναντι τfjς 'Ελλάδος. 'Η Κυβέρνησίς 

μου, εσυνέχισεν δ κ. πρόεδρος, δέν επεθύμει μόνον δι· 

οικονομικούς λόγους τήν τοιαύτην σύνδεσιν. Τήν επεθύμει 

γενικώτερον εις πραγμάτωσιν τfjς βασικής της επιθυμίας 

περί ευρωπαϊκής ένότητος. Τήν ένότητα δμως ταύτην δέν 

ήτο δυνατόν νά προωθήση ή 'Ελλάς χωρίς νά εξασφαλίση 

εν minimum κατοχυρώσεως τών οικονομικών της συμφε
ρόντων . Έάν ή σύνδεσις έγένετο aνευ τfjς κατοχυρώσεως 

ταύτης, ή οiκονομική θέσις μας θά εχειροτέρευεν άντί νά 

βελτιωθfj· θά κατεκλυζόμεθα aπό βιομηχανικά προϊόντα 

τών Κρατών τfjς ΕΟΚ, καί, χωρίς νά εξασφαλίσωμεν εiς 

αυτά τά Κράτη aγοράς γιά τά γεωργικά μας προϊόντα, θά τά 

άπεκλείομεν καί aπό αυτάς τάς άνατολικάς άγοράς, αtτι

νες, επί διμεροίίς κλήριγκ συναλλασσόμεναι μέ ήμaς καί 

μ ή δυνάμενα ι πλέον νά εξαγάγουν εiς 'Ελλάδα βιομηχανι

κά προϊόντα, θά επαυον νά αγοράζουν τά αγροτικά μας 

τοιαίίτα, aτινα θά παραμένουν οuτω αδιάθετα. Αί εξ χώραι 

ελησμόνουν επίσης πόσον μικράν δι. αυτάς επίπτωσιν θά 

είχεν, ώς εκ του ελαχίστου, εν σχέσει πρός τάς εiσαγωγάς 

τfjς ΕΟΚ, δγκου τών Ι:λληνικών εξαγωγών, &κόμη καί ή 

ευνοϊκωτέρα μεταχείρισις τfjς 'Ελλάδος, ανεφέρθη δέ εν 

προκειμένφ εiς τά αναπτυχθέντα κατά τήν συνάντησίν του 

μέ τούς εν ·Αθήναις πρέσβεις τών Κρατών τfjς ΕΟΚ τήν 

παρελθοίίσαν aνοιξιν. Εiς τό θέμα τών όπωρικών, π.χ. ή 

αναλογία μεταξύ Ι:λληνικών καί iταλικών εξαγωγών ήτο I 
πρός 20 καί πλέον. Οίαδήποτε συνεπώς δυνατή αϋξησις 

τών έλληνικών εις διάστημα ετών πραγματοποιουμένη, θά 

aφινεν εν τij ουσίq. aνεπηρεάστους τάς iταλικάς εξαγωγάς, 

α'ίτινες καί αύται σύν τφ χρόνφ θά ηϋξανον. 

»·Αλλά καί ειδικώτερον, ενεφανίζετο συχνά ή ·Ιταλία 

ώς , επιδιώκουσα νά εξαρτήση τήν στάσι ν της εiς μεγάλα 

ζη-iήματα aπό τήν προώθησιν εiδικών συμφερόντων της, 
τήν ίκανοποίησιν τών δποίων aνfjγεν οGτω ή • Ιταλία εις 
προϋπόθεσιν υίοθετήσεως ευνοϊκωτέρας στάσεως άπέναντι 

τfjς 'Ελλάδος εiς γενικά καί σπουδαία ζητήματα ώς τό τfjς 

συνδέσεώς μας μέ τήν ΕΟΚ. Οuτω, είχε τήν πληροφορίαν δ 

κ. πρόεδρος, δτι δ κ. Καροίίζο, προκειμένου νά καθορίση 

τήν στάσιν του εις τό θέμα τοίίτο εν Βρυξέλλαις, εζήτει 

τηλεφωνικώς aπό τήν Ρώμην νά πληροφορηθfj τήν εξέλι

ξιν του ζητήματος τfjς ίδρύσεως εργοστασίου ραδιοφωνι

κών εiδών. Τοίίτο, ενδεικτικώς άναφερθέν, aπεδείκνυε δύο 

τινά : πρώτον δτι εθυσιάζετο τό γενικόν εις τό μερικόν καί 

ειδικόν, δπερ καθίστατο προϋπόθεσις του πρώτου, δεύτε

ρον δτι παρεγνωρίζετο ή ύγιής πολιτική άρχή, καθ' iiν εις 

ευνοϊκόν πολιτικόν κλίμα, δυνάμενον νά δημιουργηθfj μό

νον διά τfjς επιδείξεως κατανοήσεως εις τά μεγάλα ζητή

ματα, θά προωθοίίντο αυτομάτως καί τά εiδικου ενδιαφέ

ροντος τοιαίίτα. 

)) ·Εν γένει ή στάσις τών μεγάλων δυτικών χωρών, κατέ
ληξεν δ κ. πρόεδρος, δέν ήτο συγχρονισμένη καί απεδεί

κνυεν ελλειψιν τfjς συναισθήσεως τfjς ευθύνης των καί τών 

βασικών πολιτικών άναγκών τfjς Δύσεως εiς τόν aγώνα μέ 

τήν • Ανατολήν . 

)) 'Ο κ. Κόντι ύπεσχέθη νά μεταφέρη πιστώς τά λεχθέν
τα ύπό του κ . πρόεδρου εις τόν Ίταλόν πρωθυπουργόν, 

παρασχών συνάμα τήν διαβεβαίωσιν δτι ή ιταλική Κυβέρ

νησις, μακράν του νά επεδίωξε ποτέ νά άσκήση πίεσιν επί 

της 'Ελλάδος εiς τά έπί μέρους ζητήματα, προκειμένου νά 

τfjς παράσχη τήν ύποστήριξίν της εις τά μεγάλα, ενεφορεί

το καί αυτή aπό τήν ζωηρά ν επιθυμία ν νά aναπτύξη εiς τό 
μέγιστον δριον τάς μεθ' ήμών σχέσεις εις δλους τούς το
μείρ)223. 

5-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Μετά άπό θεομηνίες πού προκάλεσαν μεγάλες 

καταστροφές στή γεωργική παραγωγή τής • Ανατο
λικής Μακεδονίας καί τής Κρήτης, συγκαλείται σει

ρά συσκέψεων, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, 

μέ σκοπό τή λήψη άμεσων μέτρων. 

Στίς 5 καί στίς 7 ·Ιουλίου, σέ συσκέψεις μέ τή 
συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου, 

των ύπουργών Συντονισμοϋ καί Γεωργίας καί τοϋ 

ύφυπουργοϋ Γεωργίας, άποφασίστηκε νά χορη"(η

θοϋν δάνεια συντηρήσεως, άνάλογα μέ τό uψος των 

ζημιών. 'Ακόμη, διατάχτηκε άναστολή τής εισπρά

ξεως των χρεών πρός τήν Α ΤΕ καί αόξήθηκαν οί 
πιστώσεις στά νομαρχιακά ταμεία 'Ηρακλείου κατά 

10 έκατ. δρχ., Λασιθίου κατά 3 έκατ., Ρεθύμνης κατά 
4 έκατ., καί Χανίων κατά 5 έκατ., γιά τήν εκτέλεση 
μικρών κοινωφελών εργων. Ταυτόχρονα, ό πρωθυ

πουργός εδωσε εντολή νά επισπευσθεί ή εκτέλεση 

των εργων σέ δλη τήν Κρήτη, πού είχαν περιληφθεί 

στό πενταετές πρόγραμμα. 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο άρχηγός ΓΕΕΘΑ, άντιστράτηγος ·Α θ. Φρον

τιστής, καί ό άρχηγός τοϋ ΓΕΣ, Β. Καρδαμάκης, 

ενημερώνουν τόν πρωθυπουργό, παρουσία τοϋ ύφυ

πουργοϋ 'Αμύνης, Γ. Θεμελή, γιά τά πρόσφατα ταξί

δια τους στή Γαλλία καί τή Δυτική Γερμανία. 
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'Η αναθέρμανση τών ελληνογαλλικών σχέσεων είχε δρομολογηθεί &μέσως μετά τήν επίλυση του 

Κυπριακου· τόν 'Ιούλιο 1960, ή διαδικασία αύτή προοριζόταν νά κορυφωθεί, μέ τήν επίσκεψη του Κ. 
Καραμανλή στή γαλλική πρωτεύουσα καί τίς επαφές του μέ τό Γάλλο ήγέτη, στρατηγό Ντέ Γκώλ. 

'Ένα χρόνο μετά τήν εναρξή τους, οί διαπραματεύσεις 'Ελλάδος- ΕΟΚ φαίνονταν νά προσκρούουν 

σέ μιά σειρά οίκονομικών καί τεχνικών δυσκολιών, μέ aποτέλεσμα νά αναστέλλεται ό όριστικός προσα

νατολισμός τής χώρας πρός αύτό πού ό Κ. Καραμανλής θεωρουσε φυσικό της χώρο, τή Δυτική Εύρώπη. 

Στά πλαίσια αύτά, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός θά aντιληφθεί δτι ή συνέχιση τών διαπραγματεύσεων δέν 

θά &ρκουσε, μόνη της, νά αποδώσει τά άναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς μάλιστα δέν ύπήρχε καί 

προηγούμενο &νάλογων συμφωνιών μέ τήν Κοινότητα. Οί επαφές του 'Έλληνα πρωθυπουργου μέ τόν 

πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, οί όποίες εγκαινιάζουν μίαν περίοδο αύξημένης δραστηριότητας 

του Κ. Καραμανλή πρός τήν κατεύθυνση καί τών άλλων Εύρωπαίων ήγετών, θά &πgφέρουν πολύτιμα 

αποτελέσματα, καθώς θά δώσουν τήν εύκαιρία νά επιβεβαιωθεί κατηγορηματικά ή βούληση τής μεγάλης 

εύρωπαϊκής χώρας νά ύπάρξει εύτυχής κατάληξη στίς διαπραγματεύσεις 'Ελλάδος - ΕΟΚ. 
'Η επιλογή, ώστόσο, του Κ. Καραμανλή νά προχωρήσει στό εντυπωσιακό άνοιγμα πρός τή Γαλλία 

δέν θά ύπαγορευθεί μόνο άπό τίς ελληνικές άνάγκες στό πλαίσιο τών συζητήσεων μέ τήν Κοινότητα. 'Η 

εναρξη τής νέας εποχής στίς ελληνογαλλικές σχέσεις ερχόταν ώς φυσική συνέχεια τής αναθερμάνσεως 

τών ελληνογερμανικών σχέσεων καί τής άποφάσεως νά συμμετάσχει ή Έλλάδα στήν ενοποιούμενη 

Εύρώπη. Παράλληλα, πράγματι, μέ τήν «είδική σχέση» 'Ελλάδος- ΗΠΑ, καί χωρίς όποιαδήποτε διάθε

ση, άμμεση η εμμεση, aποδοκιμασίας τών στενών ελληνοαμερικανικών δεσμών, ή Κυβέρνηση Καρα

μανλή προσέβλεπε μέ πολλές ελπίδες στά άναδυόμενα εύρωπαϊκά κέντρα τής διεθνους ζωής -τή Βόννη, 

τό Παρίσι, τήν ίδια τήν ΕΟΚ- ή προσέγγιση μέ τά όποία θά μπορουσε νά εξισορροπήσει τίς ξένες 
επιρροές στή χώρα, διασφαλίζοντας ετσι τήν ανεξαρτησία καί τήν άσφάλειά της. 'Η Γαλλία του Ντέ 

Γκώλ, χώρα μέ τήν όποία ή 'Ελλάδα συνδεόταν μέ δεσμούς παραδοσιακής φιλίας καί συμπαρατάξεως 

στίς ώρες του ϋψιστου κινδύνου γιά τίς εύρωπαϊκές ελευθερίες, χώρα, επιπλέον, πού επεδίωκε νά άπο

κτήσει καί πάλι τή δυναμική παρουσία της στή διεθνή σκηνή, ήταν φυσικός εταίρος γιά τήν 'Ελλάδα. 
n Άλλωστε, ή αναγέννηση τής οίκονομίας τής Γαλλίας -άμεσα συνδεδεμένη μέ τίς νέες φιλοδοξίες της 

στό διεθνές πεδίο- δημιουργουσε τό εuλογο ενδιαφέρον τής ελληνικής Κυβερνήσεως γιά τή μελλοντι

κή συμμετοχή του γαλλικου κεφαλαίου στήν οίκονομική άνάπτυξη τής 'Ελλάδος. 

5-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ενόψει τfjς επικείμενης επισκέψεως τοϋ Κ. Κα

ραμανλή στή Γαλλία, ύποβάλλεται στόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό σειρά σημειωμάτων, μέ θέμα τίς διμε

ρείς σχέσεις καί τή βοήθεια πού θά μποροϋσε τό 

Παρίσι νά προσφέρει στήν 'Ελλάδα κατά τίς δια

πραγματεύσεις μέ τήν Κοινότητα. 

Σέ σημείωμα τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, παρέ

χεται ή ακόλουθη γενική θεώρηση: 

«Εiς τόν πολιτικόν τομέα, μετά τάς επί του κυπριακου 

ζητήματος Συμφωνίας τfjς Ζυρίχης, διαπιστουται άπόλυ

τος όμαλότης, διαπνεομένη, ίδίq. άπό έλληνικfjς πλευράς, 

ύπό πνεύματος πλήρους κατανοήσεως τών γαλλικών προ

βλημάτων . Οϋτω, επί του άλγερινου ζητήματος (περί ού 

κατωτέρω) ή έλληνική Κυβέρνησις, παρ ' δλην τή φιλοα

ραβικήν αύτfjς πολιτικήν, τηρει στάσι ν εύμενους ούδετερό

τητος εναντι τfjς Γαλλίας, επί δέ του άναφυέντος ενώπιον 

του ΟΗΕ θέματος /;πί τών γαλλικών /;ν Σαχάρq. άτομικών 

δοκιμών , /;τήρησε στάσιν σαφώς φιλογαλλικήν άπαντή

σασα άρνητικώς μετ ' liλλων έπτά μόνον χωρών είς τήν 
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ύποβληθείσαν ύπό τών <iφροασιατών αϊτησιν συγκλήσεως 

'Εκτάκτου Συνόδου πρός συζήτησιν του θέματος τών δο

κιμών. 

»Εις ενδειξιν τών ύφισταμένων εις τόν πολιτικόν τομέα 

φιλικών σχέσεων σημειοί>νται σύν τοίς <'iλλοις αί πραγμα

τοποιηθείσαι επισκέψεις εν 'Ελλάδι κατά Μάιον 1959 καί 
1960 μοιρών του γαλλικοί> στόλου Μεσογείου καί ή aν
ταλλαγή επισκέψεων τών aρχηγών τών Γενικών , ' Επιτε

λείων τών δύο χωρών. 

»Εiς τόν οικονομικόν τομέα σημειοί>ται αuξουσα δρα

στηριότης aφορώσα α) σύνδεσιν τής 'Ελλάδος εις τήν 

ΕΟΚ β) <iνάπτυξιν τών ελληνογαλλικών εμπορικών σχέ

σεων, γ) τουρισμόν καί δ) προοπτικήν οικονομικής μετά 

τής Γαλλίας συνεργασίας. Περί δλων αύτών επισυνάπτεται 

ειδικόν Σημείωμα τής Διευθύνσεως οικονομικών 'Υποθέ

σεων» . 

Τό σημείωμα, κατόπιν, ανέλυε τήν εσωτερική 

πολιτική κατάσταση καί τήν εξωτερική πολιτική τfjς 

Γαλλίας, κάνοντας ιδιαίτερα εuνοϊκή αναφορά στή 

γαλλική ύποστήριξη πρός τήν ΕΟΚ καί στή διάθε

ση του Παρισιου νά παίξει πρωτεύοντα ρόλο στό 

ΝΑΤΟ. 'Όσο γιά τήν έλληνική στάση στό πρόβλημα 

τfjς 'Αλγερίας, αuτή συνοψιζόταν ώς έξfjς: 

«Ή επί του 'Αλγερινοί> στάσις τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως, παρ' δλην τήν <iσκουμένην ύπό ταύτης φιλοαρα

βικήν πολιτικήν, ύπήρξεν εύμενώς διά τούς Γάλλους ούδε

τέρα κατά τάς ενώπιον του ΟΗΕ συζητήσεις του ζητήμα

τος . Πράγματι, ή έλληνική aντιπροσωπεία οχι μόνον <iπέ

σχε πάντοτε τής ψηφοφορίας <iλλά καί εξεδήλωσεν εστιν 

δτε πρωτοβουλίας εξυπηρετούσας τάς γαλλικάς aπόψεις, 

πράγμα διά τό όποίον εξεφράσθη aπό γαλλικής πλευράς 

ίκανοποίησις»224 • 

'Ως πρός τίς ενδεδειγμένες ενέργειες πρός τή 

γαλλική Κυβέρνηση, σέ σχέση μέ τίς διαπραγματεύ

σεις ·Ελλάδος - ΕΟΚ, ό Ι. Πεσμαζόγλου σημείωνε 

τά έξfjς: 

«Γενική τοποθέτησις γαλλικής Κυβερνήσεως 

»Εις τήν πρόσφατον ραδιοφωνικήν του όμιλίαν ό στρα

τηγός Ντέ Γκώλ ετόνισε μεταξύ <'iλλων, πρώτον, δτι ή γαλ

λική Κυβέρνησις aποδίδει εντελώς βαρύνουσαν σημασίαν 

εις τήν οικοδόμησιν μιίiς εύρωπαϊκής ενότητος ώς παρά
γοντος ισορροπίας εις τάς διεθνείς σχέσεις. Δεύτερον, δτι 

τόν πυρήνα πρός τήν aνωτέρω κατεύθυνσιν aποτελεί ή 

ΕΟΚ, ή όποία εισέρχεται εις τήν <iποφασιστικήν της πρα

γματοποίησι ν aπό 31 Δεκεμβρίου 1960 (προφανώς διά τής 
προβλεπομένης επιταχύνσεως τής ενοποιήσεως τών εύρω

παϊκών <iγορών). Τρίτον, δτι ό δρόμος αύτός όδηγεί πρός 

γενικωτέραν ένοποίησιν όμοσπονδiaκοί> τύπου. 
>>'Επί τών aνωτέρω κατευθύνσεων τής παρούσης γαλ

λικής πολιτικής θά πρέπει νά <iναζητηθή ή ύπό τής Γαλλί

ας aποδιδομένη σημασία εις τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος 

μετά τής ΕΟΚ -καί είναι ϊσως <iνάγκη νά ληφθή τοί>το 

ύπ' οψιν εις διεξαχθησομένας γενικής φύσεως συνομιλίας . 

Πέραν τούτου ύφίσταται επίσης ενδιαφέρον διά τήν προα

γωγήν πάσης φύσεως επιχειρηματικών καί <'iλλων οικονο-

μικών συνεργασιών (ώς π.χ. ή ϊδρυσις βιομηχανίας αλου

μινίου τfi ουσιαστικΌ συμμετοχτ\ του οϊκου Pechiney), <iλ
λά αί aνωτέρω πολιτικαί πλευραί του δλου θέματος εχουν 

προέχουσαν σημασίαν διά τήν σημερινήν γαλλικήν Κυ

βέρνησιν. 

>>Ειδικώτερα έλληνικά αιτήματα εναντι τής Γαλλίας 

>> I. Γενική ύποστήριξις εναντι τών ιταλικών ιδίως aντι
δράσεων. Μέχρι σήμερον εις τάς εκδηλωθείσας αμφισβη

τήσεις οί Γάλλοι εκπρόσωποι ετήρησαν στάσι ν <iδιάφορον 

καί μάλλον παρελκυστικήν. 

»2. 'Ως πρός τήν βασικήν μεταχείρισιν τών γεωργικών 
προϊόντων ή εξαίρεσις τών οϊνων -οφειλομένη κυρίως εις 

τήν Γαλλίαν- είναι εντελώς αδικαιολόγητος (λαμβανομέ

νου ύπ' οψιν δτι αί ύπό τής' Ελλάδος εξαγόμεναι ποσότη

τες οϊνων αντιπροσωπεύουν πολύ μικρόν ποσοστόν τών 

συνολικών εισαγωγών τής ΕΟΚ ή καί ειδικώς τών εισαγω

γών τής Γαλλίας), εν πάσΊJ δέ περιπτώσει ζητείται ύπό τής 

'Ελλάδος μεταχείρισις όμοία πρός τήν προβλεπομένην διά 

τούς ιταλικούς οϊνους καί ουχί προνομιακή . 'Η εις βάρος 

τών έλληνικών οϊνων διακριτική μεταχείρισις εναντι τών 

ιταλικών ή <'iλλων κοινοτικών είναι οικονομικώς εντελώς 

άδικαιολόγητος καί θά προκαλέση αντιδράσεις εκ μέρους 

ενδιαφερομένων οινοπαραγωγικών περιφερειών εις όλό

κληρον τήν 'Ελλάδα. 

»3. 'Ως πρός τάς <iναληφθησομένας ύπό του γαλλικοί> 
Μονοπωλίου ύποχρεώσεις έγένετο κατ' άρχήν δεκτή μιά 

αuξησις <iγορών κατά I 0% περίπου, <iλλ' αϋτη, καί έάν 
ακόμη δέν νοήται εφ, aπαξ, σημαίνει ρυθμόν ετησίων αυ

ξήσεων κατά 500 τόνους, δηλαδή 2.500 τόνων εις τό τέλος 
τής πενταετίας. Είναι aπαραίτητον νά εξασφαλισθή ρυ

θμός αυξήσεως κατά 20%, δηλαδή κατά 1.000 τόνους κατ' 
ετος μέχρι διπλασιασμοί> τών αγοραζομένων ποσοτήτων, 

ήτοι aπό 5.000 εις 10.000 τόνους εις τό τέλος τής πενταετί
ας. 'Ε π' αυτοί> είναι ανάγκη νά <iναληφθοί>ν σαφείς δεσμεύ

σεις εκ μέρους του γαλλικοί> Μονοπωλίου. Συγχρόνως εί

ναι aπαραίτητον όμοία ρύθμισις νά επιτευχθή καί μετά του 

ιταλικοί> Μονοπωλίου καί πρέπει νά ζητηθή ή εντονος 

γαλλική συμπαράστασις πρός ύπερνίκησιν τών ιταλικών 

αντιδράσεων. 

»4. 'Ως πρός τό ποσοστόν τών ειδών τά όποία θά ύπα
χθοί>ν εις τούς κανόνας δασμολογικοί> άφοπλισμοί> τής 

Συνθήκης τής Ρώμης, τό ύπό τής ·Ελλάδος γενόμενον δε

κτόν ποσοστόν 52% σημαίνει δτι περισσότερον του ήμί
σεως τών έλληνικών εισαγωγών εκ τής ΕΟΚ θά ύποβληθή 

εις τούς κανόνας τής 12ετίας. 'Εάν ληφθή ύπ' οψιν δτι αί 

έλληνικαί εισαγωγαί ύπερβαίνουν τά 200 έκατ. δολλ. , ενώ 

αί έλληνικαί εξαγωγαί πρός τήν ΕΟΚ δέν είναι μεγαλύτε

ραι τών 100 έκατ. ή άποδοχή ποσοστου μεγαλυτέρου του 
ήμίσεως σημαίνει δτι δι' aξίαν μεγαλυτέραν τών έλληνι

κών εξαγωγών θά εφαρμοσθοί>ν οί προβλεπόμενοι κανόνες 

διά τάς εξ χώρας, ό βαθμός οικονομικής καί βιομηχανικής 

αναπτύξεως τών όποίων εναντι τής 'Ελλάδος είναι aσυγ

κρίτως ύψηλότερος. Είναι έπομένως αδικαιολόγητος οί

οσδήποτε ισχυρισμός περί του δτι ή 'Ελλάς ζητεί εξαιρέ

σεις καί απαιτεί μόνον προνομίας. 

»5. 'Ως πρός τά χρηματοδοτικά, τό έλληνικόν α\:τημα 
διά τήν καθιέρωσιν χρηματοδοτήσεως διά τά προγράμματα 

ύποδομής ύπό μορφήν δανείων λίαν μακροπροθέσμων (κα-
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τά μέσον δρον 20 ετών) καί χαμηλοτόκων (κατά μέσον 
δρον επιτοκίου 2,5%) aποτελεί aπαραίτητον στοιχείον διά 
τήν επιτάχυνσιν τής έλληνικής οίκονομικής άναπτύξεως 

καί επομένως προϋπόθεσιν διά τήν εφαρμογήν των ύπό τής 

Συνθήκης Συνδέσεως προβλεφθησομένων ύποχρεώσεων 

τής · Ελλάδος χωρίς νά όδηγηθή ή χώρα είς οίιωνομικόν 

καί πολιτικόν άδιέξοδον. Συναφώς πρός τό αίτημα τοϋτο 

δύνανται νά παρατηρηθοϋν τά εξής: 

))Πρώτον . Τό αίτηθέν ποσόν τών 250 εκατ. δολλ. προο
ρίζεται διά μίαν πενταετία ν, καθ ' δ μέτρον δέ θά είναι 

δυνατόν νά εξευρεθοϋν πόροι ύπό τούς ίδίους δρους εξ 

Ι'iλλων διεθνών πηγών(' Αμερικανικόν Ταμείον 'Αναπτύ

ξεως η Διεθνής Τράπεζα η Ι'iλλοι διεθνείς χρηματοδοτικοί 

όργανισμοί) ή άνάλωσις των 250 εκατ . δολλ. θά επεκταθή 

είς μακροτέραν χρονικήν περίοδον. 

))Δεύτερον. ·Η παρασχεθησομένη χρηματοδότησις θά 

χρησιμοποιηθή κατ ' ούσίαν διά τήν κάλυψιν τοϋ ελλείμ

ματος τοϋ ίσοζυγίου πληρωμών μετά τών χωρών τής ΕΟΚ, 

δηλαδή καί τό τμήμα τής χρηματοδοτήσεως τό όποίον θά 

άναφέρεται είς τήν κάλυψιν εγχωρίων δαπανών, κατ ' ού

σίαν θά καλύπτει τμήμα τοϋ ελλείμματος τοϋ ίσοζυγίου 

πληρωμών τής ·Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. Τοϋτο, Ι'iλλωστε, 

μετά τήν σύνδεσιν τής ·Ελλάδος καί τήν δημιουργίαν προ

νομιακοϋ καθεστώτος διά τάς είσαγωγάς εκ των εξ χωρών, 

θα ίσχύη καί διά τήν εξ Ι'iλλων πηγών χρηματοδότη σι ν τής 

ελληνικής άναπτύξεως, δηλαδή καί άμερικανικής πηγής 

κεφάλαια κατά μέγα μέρος θά διατίθενται εντός τής ΕΟΚ. 

))Τρίτον. Διά τάς επενδύσεις οίκονομικής ύποδομής, ή 

άπόδοσις των όποίων διαχέεται καί πραγματοποιείται είς 

μακρά χρονικά διαστήματα, είναι aπαραίτητος ή aπαιτου

μένη εξασφάλισις ένός βασικοϋ ποσοϋ ύπό είδικώς καθο

ρισθησομένους δρους. 

>>τέταρτον. ·Η παραπομπή είς τήν Εύρωπαϊκήν Τράπε

ζαν 'Επενδύσεων ζητείται όπωσδήποτε άλλ' ή χρηματοδό

τησις αύτή ς ύπό τούς συνήθεις τραπεζιτικούς δ ρους καί δι' 

επενδύσεις αύτοεξυπηρετουμένας (ώς είναι ίδίως τά συνή

θη βιομηχανικά εργα) δέν aνταποκρίνεται πρός τάς επενδύ

σεις ύποδομής -διά τάς όποίας είδικώς ζητείται ή ύπό 

εξαιρετικούς δρους εξασφάλισις χρηματοδοτήσεως))225 . 

Τό ύπουργείο 'Εμπορίου σημείωνε δτι πρίν τόν 

πόλεμο ή Γαλλία cδέν κατείχε αξιόλογη θέση στό 

έλληνικό έξωτερικό έμπόριο. Τά τελευταία χρόνια, 

δμως, οί ανταλλαγές είχαν αναπτυχθεί, ένώ καί ή 

συνεργασία στόν τεχνικό τομέα απέδιδε καρπούς, μέ 

αποκορύφωμα τήν κατασκευή, χάρη στή γαλλική 

συμβολή, του εργου του Μέγδοβα. Κατά τό ύπουρ

γείο ' Εξωτερικών, καί οί μορφωτικές σχέσεις, το

μέας παραδοσιακά ίσχυρής γαλλικής έπιρροής στήν 

'Ελλάδα, ήταν ίδιαίτερα αναπτυγμένες226 • 

Γιά τίς έπικείμενες συνομιλίες μεταξύ τών ήγε

των των δύο χωρών, δ 'Έλληνας πρέσβης στό Παρί

σι, Φ . Φίλων, σέ τηλεγράφημά του πρός τόν Κ. Κα

ραμανλή, στίς 9 'Ιουλίου, ανέφερε: 

«Κατόπιν τών επανειλημμένων συνομιλών μου μετά των 

ενταϋθα άρμοδίων, τά προσδοκώμενα εκ τής επισκέψεως 

επιτεύγματα επί τοϋ πρακτικοϋ επιπέδου διαγράφονται ώς 

εξής : 

>> \. Θά προταθή ή ύπογραφή μιάς συμφωνίας πλαισίου 
(Accord Cadre) τεχνικής καί επιστημονικής συνεργασίας 
κατά τόν συνήθη τύπον, f\τις θά ούσιαστικοποιηθή μελ

λοντικώς διά σειράς επωφελών πραγματώσεων, ώς ή άπα

στολή κρατικών εμπειρογνωμόνων η aντιπροσώπων ίδιω

τικών τεχνικών όργανώσεων πρός διενέργειαν επιτοπίων 

ερευνών επί τών εν ' Ελλάδι ύφισταμένων δυνατοτήτων 

aξιοποιήσεως η είδικής τινός μελέτης κατασκευής παρα

γωγικοϋ εργου aποβλέποντος είτε είς τήν ενημέρωσιν των 

γαλλικών βιομηχανικών καί οίκονομικών κύκλων δι ' εν

δεχομένας γαλλικάς επενδύσεις είτε διά νά χρησιμεύση ώς 

συμβολή είς τάς τεχνικάς μελέτας των ελληνικών ύπηρε

σιών. 'Εντός τοϋ πλαισίου τής συμφωνίας θά είναι δυνατή 

καί ή πραγματοποίησις όργανωτικών γαλλικών aποστο

λών διά τήν άναδιοργάνωσιν των κλάδων τής κρατικής 

διοικήσεως . Είς τόν έπιστημονικόν τομέα παροχή χρησί

μου επιστημονικής συμβολής καί έκπαιδεύσεως ' Ελλήνων 

τεχνικών είς μεγάλα γαλλικά κέντρα τεχνικής εφαρμογής . 

Τέλος, πάσης φύσεως τεχνικής καί επιστημονικής συν

δ.ρομής. 

·))2. Διετύπωσα είς τούς συνομιλητάς μου τήν σκέψιν δτι 
τό συμφέρον των δύο χωρών επιβάλλει δπως προσδοθή είς 

τήν έπίσκεψιν καί εντυπωσιακή σημασία είς τόν τομέα τής 

οίκονομικής συνεργασίας, άφ ' ενός διά νά μ ή φανή ή 

Γαλλία ύστεροϋσα τής Γερμανίας είς ένδιαφέρον διά τήν 

οίκονομικήν άνάπτυξιν τής ·Ελλάδος, ίδίως είς τάς παρα

μονάς τής συνδέσεως τής ·Ελλάδος μετά τής Κοινής 

'Αγοράς, άφ' ετέρου δέ ϊνα μή προκληθή έν 'Ελλάδι ή 

έσφαλμένη έντύπωσις δτι ούδέν ούσιαστικόν επίτευγμα 

άπεκομίσθη εκ τής επισκέψεως τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουρ

γοϋ, δεδομένου δτι ή σημασία τής τεχνικής συνεργασίας 

δέν είναι σαφώς aντιληπτή ύπό τής εύρυτέρας κοινής γνώ

μης, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον τά έξ αύτή ς aπορρέοντα 

πλεονεκτήματα θά ούσιαστικοποιηθώσι μελλοντικώς. 

))Διετύπωσα ώς αύστηρώς προσωπικήν μου σκέψιν τήν 

ένδεχομένην σύναψιν σειράς τριών συμφωνιών καί δή : 

>>Τεχνικής συνεργασίας, οίκονομικής συνεργασίας καί 

πνευματικής συνεργασίας, αϊτινες θά ένεφανίζοντο ώς 

"συμφωνία ι τών Παρισίων" κατά τό πρότυπον τών "συμφω

νιών τής Βόννης". 

))Δέν παρέλειψα νά προσθέσω κατηγορηματικώς δτι 

τοϋτο aποτελεί προσωπικήν μου μόνον σκέψιν καί άνέφε

ρα τήν γενομένην μοι έν 'Αθήναις δήλωσιν τοϋ κυρίου 

πρωθυπουργοϋ δτι ερχεται είς Παρισίους διά πολιτικάς 

συνομιλίας καί δτι δέν aποτελεί πρόθεσίν του νά ζητήση τι 

παρά τής γαλλικής Κυβερνήσεως. ·Η άνωτέρω σκέψις μου 

ετυχε πλήρους επιδοκιμασίας ύπό των συνομιλητών μου . 

'Επειδή δμως ή ύπογραφή συμφωνίας οίκονομικής συνερ

γασίας aπαιτεί επιμόχθους συνεννοήσεις μετά των διαφό

ρων οίκονομικών ύπηρεσιών καί εν πάσΌ περιπτώσει ίκn

νήν χρονικήν προετοιμασίαν, εσκέφθημεν δπως είς τό 

άνακοινωθέν γίνη μνεία περί μελλοντικής συνάψεως οίκο

νομικής καί πνευματικής συνεργασίας καί εν τφ μεταξύ 

περιληφθή εν αύτφ ή φράσις δτι "ή γαλλική Κυβέρνησις 

θά διευκολύνη τάς γαλλικάς επενδύσεις εν' Ελλάδι" , rοστε 

νά προσδοθή είς τήν έπίσκεψιν καί ή άξία τής επιτεύξεως 

οίκονομικών παροχών καί νά ύπογραμμισθή τό ενδιαφέρον 

τής Γαλλίας, ώς μεγάλης οίκονομικής δυνάμεως, καί νά 

ίκανοποιηθή ή ελληνική κοινή γνώμη έκτων άποτελεσμά-
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των του ταξειδίου του κ . πρωθυπουργοί). Αί κοιναί αύται 

σκέψεις θά τεθώσιν σήμερον τήν εσπέραν εiς τήν κρίσιν 

του Γάλλου ύπουργου των ' Εξωτερικών καί θά καταναλώ

σω μεν μετά τών Γάλλων άρμοδίων τήν ή μέραν του Σαββά

του εiς τήν σύνταξιν σχεδίου άνακοινωθέντος, δπερ θά τε

θή ύπό τήν εγκρισιν τής γαλλικής Κυβερνήσεως καί του 

κυρίου πρωθυπουργοί). Διεπίστωσα, εν πάσΊJ περιπτώσει, 

δτι αί άπέναντι ήμών διαθέσεις των γαλλικών πολιτικών 

καί οικονομικών κύκλων εΙναι λίαν εύμενείς καί δτι ύφί

σταται επιθυμία δπως προσδοθή εiς τήν επίσκεψιν τών 

'Ελλήνων επισήμων ή σημασία άπαρχής εύρείας πολιτι

κής, ο ικονομικής καί πνευματικής συνεργασίας»227 • 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Επιδεικνύεται τό πρώτο πούλμαν πού κατασκευά

στηκε άπό τήν ελληνική άνώνυμη βιομηχανική 

εταιρεία «Βιαμάξ». Ή εταιρεία είχε ίδρυθεί τό 1956 
καί είχε άρχίσει τήν κατασκευή άμαξωμάτων άπό τό 

Μάιο του 1958. 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

' Ο Κ . Καραμανλής προδρεύει σέ σύσκεψη, μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. 

Κανελλοπούλου, των ύπουργών Προεδρίας καί Παι

δείας, καί ύπηρεσιακών παραγόντων, στήν όποία 

έξετάζονται έκπαιδευτικά ζητήματα καί άποφασίζε

ται ή διάθεση ποσου 1.750 εκατ . δρχ., γιά τό πενταε

τές πρόγραμμα του ύπουργείου. 'Από τό ποσό αύτό, 

410 εκατ . προορίζονται γιά έπενδύσεις πού άφορουν 

τή βελτίωση τής τεχνικής καί έπαγγελματικής παι

δείας, ή όποία άποτελουσε στόχο καί τής έκπαιδευ

τικής μεταρρυθμίσεως του 1959. 
'Η σύσκεψη έπαναλήφθηκε στίς 9 'Ιουλίου, ύπό 

τήν προεδρία του Π. Κανελλοπούλου, μέ άντικείμενο 

τήν δριστική κατάρτιση του προγράμματος τεχνικής 

καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως. Σύμφωνα μέ τή 

σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, άποφασίστηκε 

νά διατεθεί τό κονδύλιο τών 410 εκατ. γιά τήν άνέ
γερση νέων κτιριακών έγκαταστάσεων, τόν έξοπλι

σμό τών σχολείων μέ τά άπαραίτητα τεχνικά μέσα 

καί τή πρόσληψη περίπου 1.300 καθηγητών καίτε
χνικών έκπαιδευτικών. 'Αναλυτικότερα, τό κονδύ

λιο πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν ϊδρυση 

τριών νέων σχολών ύπομηχανικών στά 'Ιωάννινα, 

στήν Πάτρα καί στό 'Ηράκλειο· τήν ϊδρυση 15 τε
χνικών σχολών γιά έργοδηγούς τεχνικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων, στήν ν Αμφισα, Λαμία, Αίγιο, Πύργο, 

Κέρκυρα, Λάρισα, Τpίκαλα, Φλώρινα, Κατερίνη, 

'Έδεσσα, Κομοτηνή, 'Άρτα, Μυτιλήνη, Σάμο καί 

Χανιά· τήν ϊδρυση 60 έπαγγελματικών καί τεχνικών 
σχολών φοιτήσεως ένός ως τριών έτών, σέ έπαρχια

κές πόλεις, σέ συνδυασμό μέ τά κέντρα έκπαιδεύσεως 

τών γεωργικών έφαρμογών του ύπουργείου Γεωργί

ας, ωστε νά παρέχεται ή δυνατότητα δλοκληρωμένης 

καταρτίσεως του πληθυσμου τής ύπαίθρου· τή διεύ

ρυνση 40 άπό τά ύπάρχοντα γυμνάσια, πού θά λά
βουν καί ειδική κατεύθυνση οικονομική, τεχνική, 

ναυτική, ξένων γλωσσών καί γεωργική· καί, τέλος, 

τήν ένίσχυση τής σχολής λειτουργών έπαγγελματι

κής έκπαιδεύσεως . 

' Η κυβερνητική άνακοίνωση τόνισε δτι μέ τήν 

ϊδρυση, σέ δλόκληρη τή χώρα, δικτύου κατάλληλων 

σχολείων δημόσιας έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως, 

έπιτυγχανόταν ή συμπλήρωση του παλαιότερου μο

νολιθικου συστήματος καί παρέχονταν εύκαιρίες γιά 

κατάλληλο έπαγγελματικό προσανατολισμό. 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως καί τών ύπουργών Συντονισμου 

καί 'Εξωτερικών, κατά τήν όποία έξετάζεται ή πο

ρεία τών διαπραγματεύσεων 'Ελλάδος - ΕΟΚ καί, 
ειδικότερα, τό άντικείμενο των προσεχών συνομιλι

ών του ύπουργου ' Εξωτερικών στή Ρώμη καί στό 

Παρίσι. Τήν επομένη, δ πρωθυπουργός εχει νέα συ

νεργασία μέ τόνΕ. 'Αβέρωφ, πάνω στό ίδιο θέμα. 

Παράλληλα, δ Ε. 'Αβέρωφ ύποβάλλει στόν Κ. 

Καραμανλή, τό άκόλουθο σημείωμα, μέ τό όποίο συ

νοψίζει τά συμπεράσματα καί τίς άπόψεις του γιά τό 

μέλλον των διαπραγματεύσεων: 

«Εiδικά 

»Μόνον μετά τήν Σύνοδον του Συμβουλίου τής ΕΟΚ 

(\9-20 'Ιουλίου) θά γνωρίζωμεν τί άκριβώς επετεύχθη επί 
των επιμάχων σημείων. 

»"Ηδη "φαίνεται" δτι επετύχομεν τά περισσότερα τών 

δσων εζητήσαμεν, καί γνωρίζομεν δτι -όρθώς aλλωστε

εζητήσαμεν πολλάς καί σημαντικώς εύνοϊκωτέρας μετα

χειρίσεις καί εξαιρέσεις άπό τήν Σύμβασιν τής Ρώμης. 

>>Τό ζήτημα τής λεγομένης "iταλικής ρήτρας" νομίζω 

δτι ύπό τήν μίαν ή τήν aλλην μορφήν τό εκερδίσαμεν, θ' 

άπετέλει δέ δι , ήμaς εν των πλέον άπαραδέκτων θεμάτων. 

>>'Υπάρχουν aλλα θέματα, επί των όποίων δυνάμεθα καί 

πρέπει νά επιμείνωμεν (θέμα οϊνων π.χ. ). 

>>ν Αλλα, επί τών όποίων πιθανόν νά έπιτύχωμεν περισ

σότερα (χρηματοδοτικόν π.χ. ), έπί των όποίων δμως, διά 

διαφόρους λόγους, δέν γνωρίζω αν πρέπει νά έπιμείνωμεν 

μέχρι ρήξεως. 

>>Τό μεγαλύτερον δλων τών συγκεκριμένων αίτημάτων 

μας, τό άφορων τόν καπνόν, εσημείωσεν μεγάλας καί 

άναμφισβητήτους προόδους, άλλά δέν ετυχε τής δλοκλη

ρωτικής ίκανοποιήσεως των σημείων επί των δποίων επε

μείναμεν. 

>> ' Επετεύχθη μείωσις τών έσωτερικών δασμών τής ΕΟΚ 

κατά 50%, κατά ετερα 10% μετά εν ετος, καθ ' δλοκληρίαν 

δέ μετά 3 κατ ' έλάχιστον, 5 κατά μέγιστον ετη. 
» ' Επετεύχθη επιτάχυνσις τής αύξήσεως του επί του κα

πνου δασμοί) του εξωτερικοί) δασμολογίου τής Μπενελούξ, 
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άμέσως άπό 8% εiς 15%, μετά διετίαν εiς 22%, καί μετά 
ετερα 2-3 !:τη εiς 30%. 

»'Επετεύχθη θέσπισις του δασμου έπί τών εiσαγωγών 

του καπνου εiς τάς χώρας Μονοπωλίου, δηλ. Γαλλίαν -
Ίταλίαν. Ούτος, έφ' δσον διατηρουνται τά μονοπώλια 

(!:χει συμφωνηθή νά καταργηθουν μέχρι του 1970- προο

δευτικώς) είναι μέν άπό μιάς πλευράς θεωρητικός άλλά 

καθιστά δι' αύτά άκριβώτερον τόν καπνό ν τόν προερχόμε

νον άπό χώρας έκτός τής ΕΟΚ. 

»'Επετεύχθη ή έγγύησις δτι ή ΕΟΚ δέν θά δύναται εiς 

τό μέλλον νά μειώση τόν έπί του καπνου δασμόν του έξω

τερικου δασμολογίου, δστις άνέρχεται εiς 30%, κάτω του 
24%, liνευ τής Ιδικής μας συμφώνου γνώμης. Τουτο, έν 
οψει τής πιέσεως fjν άσκουν ώρισμέναι έκτός ΕΟΚ καπνο

παραγωγικαί χώραι, είναι λίαν σημαντικόν. 

»'Επετεύχθη έπίσης ή έξασφάλισις ένός έλαχίστου 

έξωτερικου δασμου εiς άπόλυτον άριθμόν, χωρίς δμως νά 

!:χη άκόμη συμφωνηθfi ποίος θά είναι δ άπόλυτος ούτος 

άριθμός. 

»Δέν έπετεύχθη ή μεγάλη αϋξησις τών άγορών καπνοϋ 

άπό τά δύο Μονοπώλια η ή συμβατική έξασφάλισις αύτής. 

"Φαίνεται" νά δέχωνται τήν έφ' c'iπαξ άγοράν 400-500 τό
νων εκαστον, καί άπό του δευτέρου !:τους νά αύξάνουν τάς 

άγοράς, καθ' δν βαθμόν θ' αύξάνουν αί άγοραί τών χωρών 

τής ΕΟΚ μέ έλεύθερον έμπόριον καπνου. 

»Πάντα ταυτα βελτιώνουν αΙσθητώς τήν θέσιν τών κα

πνών μας έντός τής ΕΟΚ . Τό πόσον θά τήν βελτιώσουν έν 

τij πράξει εξαρτάται α) άπό τήν έξέλιξιν του γούστου του 

καταναλωτου εναντι τών άνατολικών καπνών, β) άπό τήν 

άνάπτυξιν παρ' ήμίν τής καλλιεργείας τών liλλων καπνών 

καί iδία του τύπου Burley, δ δποίος ζητείται πολύ εiς τάς 
δυτικοευρωπαϊκάς άγοράς. 

»Γενικά 

»'Εξ δσης -μικράς μάλλον- πείρας άπέκτησα σχετι

κώς μέ τήν ΕΟΚ, επείσθην δτι, ένώ επιβάλλεται νά έπιμεί

νωμεν άνενδότως έπί ώρισμένων σημείων, είναι άδύνατον 

νά άποκτήσωμεν τήν πεποίθησιν δτι θά προφυλαχθώμεν 

άπό κάθε σοβαράν ζημίαν η θά έξασφαλίσωμεν πολλάς 

προόδους. Καί πέραν αύτου νομίζω δτι δέν δυνάμεθα κliν 

νά προφυλαχθώμεν πλήρως άπό παγίδας η νά εϊμεθα εντε

λώς βέβαιοι διά τάς δδούς αί δποίαι διανοίγονται. 

»Τοιαύτην βεβαιότητα δέν !:χουν οϋτε οί "Εξ. 

»Πράγματι, ή Σύμβασις τής Ρώμης είναι μεστή έξαιρέ

σεων καί διαδικασιών, τάς έν τij πράξει συνεπείας τών 

δποίων νομίζω δτι ούδείς δύναται νά προβλέψη. 

»Δι' αύτό, πρωταρχικήν σημασία ν !:χει νομίζω τό πνευ

μα μέ τό δποίον θά λειτουργήση ή ΕΟΚ άφ' ένός καί αί 

Συνδέσεις αύτή ς άφ' έτέρου. 

»Τό πνευμα μεταξύ τών "Εξ, μέχρι τής στιγμής, καί 

παρά τάς άντιθέσεις συμφερόντων, ύπήρξε πνευμα προωθή

σεως τής τελωνειακής ένώσεως καί τής εύρυτέρας μεταξύ 

των οΙκονομικής συνεργασίας. Γενική είναι ή εντύπωσις 

δτι έν μέσφ συγκρούσεως διαφόρων συμφερόντων, οί "Εξ 

προχωρουν πρός τήν δημιουργίαν μιάς μεγάλης οικονομι

κής μονάδος, οχ ι βεβαίως ύπό τήν άπόλυτον αύτής εννοιαν 

άλλά ύπό !:ννοιαν πάντως άρκετά εύρείαν καί χρησιμωτά

την διά τήν οiκονομικήν των άνάπτυξιν. 

»'Υπό τό φώς τών σκέψεων πρέπει iδίως νά κρίνωμεν 

καί ήμείς τήν σύνδεσίν μας. 

»~Αν δηλαδή πιστεύωμεν δτι μάς δέχονται εiς τήν ΕΟΚ 

διά νά μάς έκμεταλλευθουν, τότε παρά οίανδήποτε έξασφά

λισιν ούδέν τό καλόν θά δυνηθώμεν νά έπιτύχωμεν. 

»~Αν άντιθέτως μάς δέχωνται διότι θεωρουν δτι τουτο 

πολιτικώς είναι χρήσιμον, τότε μέ όλιγωτέρας συμβατικάς 

εξασφαλίσεις θά πραγματοποιήσωμεν πολλά. 

»Τότε τά μεγάλα μας οίκονομικά προβλήματα θά τά 

παρουσιάζωμεν ενώπιον αύτου του "συνεταιρισμου" μας 

καί θά πρέπει, liν οχι νά εύρίσκουν έντός τής ΕΟΚ τήν 

πλήρη λύσιν των, πάντως νά διευκολύνωνται αίσθητώς διά 

τήν έπίλυσίν των. 

»Βασικά προβλήματά μας, ώς είναι έκείνα του ίσοζυγί

ου πληρωμών, τής ύποαπασχολήσεως, του καπνου κ.li., θά 

είναι πλέον -κατά κάποιον τρόπον- προβλήματα τής 

ΕΟΚ. 

»Δέν θά είναι δυνατόν ή ΕΟΚ νά άδιαφορή δι' αύτά καί 

δι' έαυτήν καί διά τήν σημασίαν τήν δποίαν τό πράγμα θά 

!:χη άπό άπόψεως εμφανίσεώς της εναντι τρίτων. 

»Τουτο θά είναι !:τι άποτελεσματικώτερον έφ' δσον θά 

συνεχίζωμεν τήν νοικοκυρευμένην καί δημιουργικήν έσω

τερικήν οίκονομικήν πολιτικήν, fjτις τά μέγιστα εκτιμά

ται, επαινείται καί προβάλλεται ώς παράδειγμα. 

»Έκτός τών άπόψεων τούτων, αϊτινες καί είναι βασι

καί, τό θέμα πρέπει νά κριθή καί άπό τής γνωστής liλλης 

πλευράς: τής οίκονομικής πολιτικής fjτις θά δύναται ν' 

άκολουθηθή Εάν δέν συνδεθώμεν μέ τήν ΕΟΚ. 

»Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν δέν πρόκειται 

βεβαίως νά άποθάνωμεν. Θεωρώ δμως δτι: 

»α. Θά είναι άναπόφευκτον νά στηριχθώμεν περισσό

τερον είς τό διμερές έμπόριον, καί τουτο είναι γνωστόν δτι 

δέν συμβάλλει είς τήν όρθολογιστικήν άνάπτυξιν τής οΙ

κονομίας, άλλά εύνοεί τήν δημιουργίαν μιάς "τεχνητής" 

οίκονομίας. 

»β. Διμερές έμπόριον έπωφελές, δυσχερώς θά δυνηθώ

μεν νά έπιβάλωμεν εiς τάς χώρας τής ΕΟΚ, διότι άποτελου

μεν σχετικώς πολύ μικράν άγοράν δι, αύτάς (σύνολον εξα

γωγών των περί τά 25.000 έκατ. δολλάρια, έξ ών περί τά 225 
έκατ. δολλάρια πρός 'Ελλάδα) ή δέ άνάπτυξις τών έξαγω

γών των θά άντισταθμίση καί τήν πλήρη άκόμη άπώλειαν 

τής έλληνικής άγοράς. 

»γ. Αί έξαγωγαί μας κατευθύνονται κατά 4Q-45% πρός 
τάς χώρας τής ΕΟΚ, μένοντες δέ έκτός αύτής θά τάς ϊδωμεν 

μειουμένας, διότι είναι βέβαιον δτι ίταλικά προϊόντα θά 

έκτοπίσουν πολλά ίδικά μας, καί δή γεωργικά τοιαυτα. Του

το πραγματοποιούμενον, εστω καί διά μερικά !:τη, δυσχερέ

στατα επειτα ύπερνικάται. 

»δ. 'Η άναζήτησις νέων άγορών διά τά προϊόντα ταυτα 

θά μάς δδηγήση μοιραίως πρός τάς άνατολικάς άγοράς 

πολύ περισσότερον η σήμερον, πράγμα έπικίνδυνον διά 

πολλούς λόγους, άλλά ίδίως διότι αί άγοραί αύται δέν κι

νοϋνται μέ καθαρά έμπορικά κριτήρια καί συνεπώς θέτουν 

θέματα άνειλικρινείας καί μέχρι ένός σημείου άναγκαστι

κών τιμών πωλουμένων καί iδί~ άγοραζομένων προϊόντων, 

καί θέματα άπροβλέπτου καί άποτόμου κλεισίματος τών 

άγορών τούτων διά λόγους πολιτικούς. 

»Καί liλλαι άνάλογοι παρατηρήσεις θά ήδύναντο νά δι

ατυπωθουν, άρκουν δμως αί προηγηθείσαι διά νά καταφα

νουν οί κίνδυνοι οϊτινες θ' άπειλήσουν τήν έλληνικήν οί-
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κονομίαν εάν δέν συνδεθη μέ τήν οΙκονομίαν της ΕΟΚ. 

»Συμπεράσματα 

)) Ύ πό τάς άνωτέρω συνθήκας ή σύνδεσίς μας μέ τήν 
ΕΟΚ νομίζω δτι πρέπει νά κριθή βάσει γενικών σκέψεων . 

)Πάς λεπτομερείας όρθώς, όρθώτατα επράξαμεν νά τάς 

επιμεληθώμεν καί θά παρελείπομεν καθήκον εάν δέν εζη

τούσαμεν δλα δσα εζητήσαμεν τόσον άπό άπόψεως εξαιρέ

σεων δσον καί άπό άπόψεως εξασφαλίσεων. 

))ΕΙς τό σημείον δμως εΙς τό όποίον φαίνεται νά προωθή

σαμεν τά αΙτήματά μας, καί Ιδίιt c'iν καλυφθουν πληρέστε

ρον τρία ή τέσσερα εξ αuτών, δέν νομίζω δτι τό σύνολον 

των εΙδικών αuτών θεμάτων πρέπει κυρίως νά βαρύνη επί 

της άποφάσεώς μας διά τήν σύνδεσιν. 

)) ·Η σύνδεσις δέν δύναται νά εξασφαλισθη πλήρως εΙς 
τάς λεπτομερείας της, βασικήν σημασίαν εχουν αί γενικαί 

γραμμαί του δλου θέματος καί νομίζω δτι αuτάς πρέπει 

πρωτίστως νά λάβωμενύπ ' δψιν προκειμένου νά aποφασί

σωμεν. 

))Νομίζω δτι επιμένοντες καί εμφανίζοντες -δχι βε

βαίως εκβιαστικώς- αδυναμίας συνδέσεως, είναι πιθανόν 

νά βελτιώσωμεν άκόμη τήν θέσιν μας είς μερικά λίαν εν

διαφέροντα σημεία . 'Οφείλω δμως νά σημειώσω παραλλή

λως δτι δέν πρέπει επί μακρόν νά συνεχίσωμεν τήν διαπρα

γμάτευσιν τών λεπτομερειών. Παρατείνοντες επί πολύ τάς 

διαπραγματεύσεις, καθυστερουμεν εΙς τόν προσανατολι

σμόν της οΙκονομίας μας (καί ώς Κράτος καί ώς επιχειρη

ματικαί μονάδες) καί δημουργουμεν τήν εντύπωσιν δτι δυ

σπιστουμεν καί εναντι των δυνατοτήτων μας καί εναντι τής 

είλικρινείας τών "Εξ. 

))Δι ' αuτό είναι άνάγκη τό ταχύτερον: 

))α. Νά aποφασίσωμεν επί του ελαχίστου τών άξιώσεών 

μας επί των εκκρεμών εΙδικών θεμάτων μας, καί 

))β . Νά aποφασίσωμεν τί θά πράξωμεν εάν δέν επιτύχω

μεν τά έλάχιστα αuτά. 

))Σημειωτέον δτι c'iν κριθή δτι ή παράτασις τής εκκρε

μότητος είναι προτιμωτέρα τής όριστικής διακοπής των 

διαπραγματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ, είναι δυνατόν νά δώσωμεν 

ενα βραδύτερον ρυθμόν είς τάς επαφάς μας καί νά φθάσω

μεν εΙς τό τέλος του ετους διατηρουντες τήν θέσιν τήν 

δποίαν εχομεν σήμερον. 

))Τουτο εχει τά μειονετήματα, c'iτινα ύπηνίχθην aνωτέ

ρω , εχει καί τό μειονέκτημα τής επιδράσεως aπροβλέπτων 

δυσμενών παραγόντων (πολιτική κατάστασις εν Ίταλίιt 

κ.c'i . ), άλλ. εχει ώρισμένα πλεονεκτήματα· θά εχουν γίνει 

αί aμερικανικαί εκλογαί, αϊτινες εμμέσως είναι αΙσθηταί 

εΙς τάς διαπραγματεύσεις μας, οί "Εξ θά αίσθάνωνται κατά 

πάσαν πιθανότητα ίσχυρότεροι καί πλέον iliριμοι ώς μέλη 

τής ΕΟΚ καί επί πλέον θά αΙσθάνωνται πολιτικώς εκτεθει

μένοι ώς μ ή εuνοήσαντες τήν σύνδεσιν μέ τήν 'Ελλάδα. 

)) 'Η λήψις προκαταρκτικών aλλά συγκεκριμένων άπο
φάσεων επείγει τά μέγιστα, διότι τήν 19ην καί 20ήν τρέ

χοντος μηνός θά συνέλθουν διά τό θέμα μας οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών τής ΕΟΚ, τήν δέ 25ην θά συναντηθή ή άντι

προσωπεία μας μέ τήν · Επιτροπήν))228. 

6 !ΟΥ ΛΙΟΥ 1960 

'Ο Σ. Βενιζέλος, εuθύς μετά τήν έπάνοδό του άπό 

τή Σοβιετική 'Ένωση, ύποστηρίζει, σέ άρθρο του 

στήν έφημερίδα <Πό Βήμα», τή νομιμοποίηση του 

ΚΚΕ, rοστε, δπως λέγει, νά μή παρασύρονται οί άθώ

οι άπό τήν προπαγάνδα, νά γνωρίζουν οί πολίτες τί 

άκριβώς ψηφίζουν, καί νά άποφευχθεί ή πόλωση καί 

ή ενίσχυση τών άκρων. 

Στήν πρόταση του Σ. Βενιζέλου άπάντησε ό 

ύπουργός 'Εσωτερικών, Δ. Μακρής, μέ άρθρο στή 

ίδια έφημερίδα, δπου ύπενθύμιζε δτι τό ΚΚΕ τέθηκε 

έκτός νόμου άπό τήν Κυβέρνηση του φιλελεύθερου 

ήγέτη, Θ. Σοφούλη καί έξέφραζε τό φόβο δτι ή 

νομιμοποίηση του ΚΚΕ θά όδηγουσε στήν &μνή

στευση τών πεπραγμένων του . 'Αντίθετος στόν Σ. 

Βενιζέλο παρουσιάστηκε καί ό Γ. Παπανδρέου, ό 

δποίος δήλωσε: 

<Πό Κομμουνιστικό κόμμα είναι επαναστατικός στρα

τός. ΕΙς ποίον πίνακα των ήθικών aξιών τής δημοκρατίας 

άναγράφεται δτι όφείλει νά άναγνωρίζει ώς πολιτικόν 

κόμμα "επαναστατικόν στρατόν", aποβλέποντα εiς τήν 

κατάλυσίν της; ·Η άπαγόρευσις του ΚΚΕ δέν είναι, δπως 

έπιχειρουν νά τήν έμφανίσουν, "άντιδημοκρατία". Είναι 

γνησία, συνεπής, αμυνομένη δημοκρατίω). 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Επέρχεται συμφωνία στά εκκρεμή ζητήματα πού 

άφορουν τή άνεξαρτητοποίηση τής Κύπρου. 

Οί διαπραγματεύσεις ε{χαν επαναληφθεί άπό τίς 

23 'Ιουνίου, άφου οί Βρετανοί, μέσω άνταλλαγής 

επιστολών μέ τό Μακάριο καί τόν Κιουτσούκ, δέ

χτηκαν νά άναλάβουν τήν ύποχρέωση νά μή παρα

χωρήσουν τίς βάσεις τους στήν Κύπρο σέ όποιαδή

ποτε άλλη χώρα ή οργανισμό, έκτός άπό τήν Κυπρι

ακή Δημοκρατία. Στίς έπόμενες ήμέρες, επιτεύχθηκε 

συμφωνία γιά τήν πολιτική διοίκηση τών βάσεων, ή 

συνολική εκταση τών δποίων όρίστηκε σέ 99 τ . μί

λια. Συμφωνήθηκε, έπίσης, νά άφεθεί ή έφαρμογή 

τής διατάξεως πού άφορουσε τά ποσοστά • Ελληνο
κυπρίων καί Τουρκοκυπρίων στή δημόσια διοίκηση, 

γιά τήν περίοδο μετά τήν άνακύρηξη τής άνεξαρτη

σίας . 

Τήν I η 'Ιουλίου, πράγματι, θά έκδοθεί στή Λευ
κωσία ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Επήλθε συμφωνία μεταξύ των 'Ελλήνων Κυπρίων , 

τών Τούρκων Κυπρίων καί των άντιπροσώπων του' Ηνωμέ

νου Βασιλείου, εφ · δλων των σοβαρών θεμάτων. Τά διακα
νονισθέντα θέματα είναι τά έξής : 

))\) Τά κείμενα τής συνθήκης σχετικώς μέ τήν εγκαθί
δρυσιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας . 2) Τά δρια καί ή 
εκτασις των βρετανικών ζωνών κυριαρχίας . 3) Τό μέλλον 
των βρετανικών βάσεων. 4) Τό σύστημα εσωτερικής διοική
σεως των βάσεων. 5) ·Η οΙκονομική βοήθεια τής βρετανι
κής Κυβερνήσεως πρός τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν. 

))Αϋτη θά aνέλθη εΙς 12 έκατ. στερλίνας διά τά πρώτα 5 
ετη. ΕΙς τήν βοήθειαν θά προστεθή τό ποσόν πληρωμών 
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καί εμβασμάτων άνερχόμενον είς 2.340.000 στερλίνας. Οϋ
τω, ή συνολική βοήθεια θά φθάση είς 14.340.000 στερλί
νας. 

)) ' Η προετοιμασία τών κειμένων θά τερματισθή δσον τό 
δυνατόν ταχύτερον καί τά εγγραφα θά δημοσιευθοuν ενσω

ματωμένα είς λευκήν βίβλον καί θά ύποβληθοuν πρός επι

κύρωσιν είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων. 

))Αί Κυβερνήσεις 'Ελλάδος καί Τουρκίας ετηρήθησαν 

ενήμεροι δλων τών φάσεων τών διαπραγματεύσεων, τά δέ 

σχετικά εγγραφα κατηρτίσθησαν μετά σύμφωνον γνώμην 

αυτών)). 

'Η συμφωνία μονογράφεται, τήν 6η 'Ιουλίου, 

στό Κυβερνείο, άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο, τόν Φ. Κι

ουτσούκ:, τόν Σέρ Χιού Φούτ, τό Βρετανό ύφυπουργό 

'Αποικ:ι&ν, Τ. 'Έιμερυ, τόν Γ. Χριστόπουλο, μελ

λοντικό πρέσβη τής 'Ελλάδος στήν Κύπρο, κ:αί τόν 

Τοϋρκ:ο πρόξενο Τουρέλ. 

Σέ μήνυμά του πρός τόν έλληνικ:ό λαό, ό 'Αρχιε

πίσκοπος Μακάριος θά άναφέρει τά άκ:όλουθα: 

(('Απευθύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν άγάπης καί τιμής 

πρός τό έλληνικόν εθνος. Διά τών συμφωνιών άνοίγεται 

νέον κεφάλαιον τής κυπριακής ίστορίας. 'Ο κυπριακός 

λαός, ελεύθερος πλέον, θά συνεχίση είρηνικώς τούς άγώ

νας του διά τήν άξιοποίησιν τών άγαθών, τά όποία προσφέ

ρει ό ελεύθερος βίος ύπό γνήσιον δημοκρατικόν καθεστώς. 

))Τήν ίστορικήν ταύτην στιγμήν, στρέφομεν μέ ευγνω

μοσύνην τά όμματά μας πρός τήν μητέρα πατρίδα άποτίον

τες φόρον τιμής διά τούς ό.γώνας της, τάς προσπαθείας της 

καί τήν άμέριστον συμπαράστασίν της ύπέρ τής δικαιώσε

ως τοu πόθου μας νά γίνωμεν ελεύθεροι. Ό κυπριακός 

λαός, ό όποίος εδειξεν δτι γνωρίζει νά άγωνίζεται, θά συ

νεχίση τήν πάλην του διά τήν άξιοποίησιν τών άγαθών τής 

άνεξαρτησίας καί τήν στερεάν οίκοδόμησιν τής νέας κυ

πριακής πολιτείας, προσβλέπων πάντοτε, δπως καί κατά τό 

παρελθόν, πρός τήν άμέριστον ύποστήριξιν τής 'Ελλά

δος)). 

Διερμηνεύοντας, έξάλλου, τά αiσθήματα του κ:υ

πριακ:οϋ λαοϋ, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, άπηύ

θυνε στόν πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος τήν άκ:όλουθη 

έπιστολή: 

((,Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 

)) 'Επί ττJ μονογραφήσει τών Συμφωνιών διά τήν άνε
ξαρτησίαν τής Κύπρου, αϊτινες επεσφράγισαν μακράς καί 

επιπόνους διαπραγματεύσεις, επιθυμώ νά διερμηνεύσω 

πρός τήν Ύ μετέραν 'Εξοχότητα καί δι' ύμών πρός τήν 

έλληνικήν Βασιλικήν Κυβέρνησιν τάς πλέον εγκαρδίους 

ευχαριστίας εκ μέρους του έλληνικοu κυπριακοί> λαοί> καί 

εμοu διά τήν πολύτιμον βοήθεια ν τήν όποία ν παρέσχετε είς 

ήμiiς. 

))Κατά τάς ήμέρας αυτάς, παραμονάς τής άνακηρύξεως 

τής Δημοκρατίας, άναμιμνησκόμεθα ευγνωμόνως τής ύμε

τέρας συνεχοuς καί σταθεράς συμπαραστάσεως, ίiνευ τής 

όποίας θά ήτο άφαντάστως δύσκολον νά ύπερπηδήσωμεν 

τά τόσα εμπόδια καί τάς άντιξοότητας καί νά φθάσω μεν είς 

τό σημερινόν ευτυχές γεγονός τής άνεξαρτησίας τής Κύ

πρου. 

)) 'Ο έλληνικός λαός τής Κύπρου, δστις διεξήγαγε μέ 
τόσην πίστιν τόν ίερόν άγώνα ύπέρ τής ελευθερίας της, 

ουδέποτε θάο λησμονήση τά δσα διά τήν επιτυχίαν του 

άγώνος τούτου προσέφερεν ή μήτηρ πατρίς. Διά πάντα ταυ

τα εκφράζομεν θερμοτάτας ευχαριστίας καί διερμηνεύομεν 

βαθείαν τήν ευγνωμοσύνην ήμών. 

))Διαβιβάζομεν πρός ύμiiς εγκαρδίους ευχάς διά τήν 

προσωπικήν σας ύγείαν καί εUδαιμονίαν καί ευχόμεθα συ

νεχείς καί σταθεράς έπιτυχίας τής ύφ' ύμiiς έλληνικής Βα

σιλικής Κυβερνήσεως)). 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Μακαριώτατε, 

»'Επιθυμώ νά σιiς εύχαριστήσω θερμώς διά τό 

άπό 25ης τρέχοντος μηνός φιλικόν Σας μήνυμα. 

»Τόσον έγώ προσωπικώς, δσον καί ή Κυβέρνη

σις, είμεθα εύτυχείς, διότι είς τό τέρμα έπιπόνων 

προσπαθειών καί σκληρών άγώνων ή Κύπρος άπο

κτιi τήν έλευθερίαν της. 

»Ή άνεξαρτησία τής Κύπρου, τής όποίας έπίκει

ται ή άνακήρυξις, ύπήρξεν καρπός τής πίστεως καί 

τής αύτοθυσίας τών Κυπρίων. Είς · Υμιiς δέ Μακαρι
ώτατε, δστις, πρώτος μεταξύ τών πρώτων, έπορεύθη

τε τόν μαρτυρικό ν δρόμο ν τής άπελευθερώσεως άνή

κει ή ύψίστη τιμή τής κατακτηθείσης έπιτυχίας. 

)) Ή έλληνική Κυβέρνησις, παρασχοvσα έξ άρ
χής τήν άπεριόριστον καί άνεπιφύλακτον συμπαρά

στασίν της είς τόν άγώνα τών Κυπρίων, δέν έπραξεν 
παρά τό καθήκον της. 'Εξέφρασε τήν άλληλεγγύην 

τής 'Ελλάδος πρός τόν εύγενή άγώνα τών άδελφών 

μας Κυπρίων καί τήν ίστορικήν έπιταγήν τού έλλη

νισμοv, τοίί όποίου ίεράν παρακαταθήκην άποτελεί 

δι' δλους μας ή άγάπη πρός τήν έλευθερίαν. 

))Εlμαι βέβαιος, Μακαριώτατε, δτι ή Δημοκρατία 

τής Κύπρου, ύπό τήν έμπνευσμένην ήγεσίαν σας θά 

γνωρίση ήμέρας είρήνης καί εύημερίας. Ώς μέλος 

τής διεθνοίίς κοινότητος, ή Κύπρος, άναδεχομένη 

τήν εύθύνην τής άνεξαρτησίας, θά άξιοποιήση, πρός 

ίδιον άλλά καί πρός τό γενικόν καλόν, τήν έργατικό

τητα καί τάς άρετάς δλων της άνεξαιρέτως τών τέ

κνων, καθώς καί τήν γεωγραφικώς καί πολιτικώς 

νευραλγικήν θέσιν τήν όποίαν κατέχει ή νήσος. 

))Δύναμαι νά σιiς διαβεβαιώσω δτι, δπως κατά τό 

παρελθόν, οϋτω καί είς τό μέλλον ή ·Ελλάς θά έξα

κολουθήση παρέχουσα είς τήν Κύπρον πιiσαν δυνα

τήν συμπαράστασιν καί συνδρομήν. 

))Διερμηνεύων τά αίσθήματα άφοσιώσεως καί άγά

πης τά όποία ό έλληνικός λαός τρέφει πρός τούς 

'Έλληνας Κυπρίους άδελφούς του, Σιiς ύποβάλλω, 

Μακαριώτατε, τάς έκ βάθους ψυχής εύχάς, τόσον 

έμοίί δσον καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως, διά τήν 

πλήρη έπιτυχίαν τοίί έργου Σαρλ 

Στίς 31 'Ιουλίου, διενεργήθηκαν στή Κύπρο οί 

πρ&τες έλεύθερες έκ:λογές γιά τή Βουλή των 'Αντι-
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προσώπων, στίς όποίες κατήγαγε συντριπτική νίκη 

τό «Πατριωτικό Μέτωπο», πού ύποστηριζόταν aπό 

τό Μακάριο, καί περιλάμβανε καί πέντε ύποψηφίους 

του ΑΚΕΛ. Σημειώθηκε, δμως, σημαντική aποχή 

·Ελληνοκυπρ ίων στή Λάρνακα, δπου οί ύποστηρι

κτές του ΑΚΕΛ δέν προσήλθαν στίς κάλπες, γιατί 

δέν ύπήρχε έκεί ύποψήφιος του κόμματός τους. Μιά 

έβδομάδα aργότερα, διενεργήθηκαν καί οί εκλογές 

γιά τήν aνάδειξη τών δύο Κοινοτικών Βουλών. 

7 IOY ΛΙΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στήν 

Τράπεζα τής ·Ελλάδος, μέ τή συμμετοχή του aντι

προέδρου τής Κυβερνήσεως, τών ύπουργών Συντονι

σμου καί οικονομικών, του διοικητή τής Τραπέζης 

τής · Ελλάδος καί άρμόδιων ύπηρεσιακών παραγόν

των. Κατά τή σύσκεψη, διαπιστώθηκε δτι ό προϋπο

λογισμός εξελισσόταν σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις 

καί μέ τρόπο πού διασφάλιζε τήν οικονομική σταθε

ρότητα . 

Ειδικότερα, τά συμπεράσματα συνοψίζονταν ώς 

έξής : ·Η σταθερότητα τών τιμών στό πρώτο πεντά

μηνο του ετους συνεχίστηκε, καθώς ό τιμάριθμος 

χονδρικής πωλήσεως σημείωσε αύξηση 0,8% καί} 
τιμάριθμος ειδών καταναλωτου τής 'Εθνικής Στατι

στικής 'Υπηρεσίας Ι%, ποσοστά aπό τά χαμηλότερα 

στή Δυτική Εύρώπη. ·Η οικονομική δραστηριότητα, 

στό πρώτο έξάμηνο του 1960, διαμορφώθηκε σέ επί
πεδα πολύ aνώτερα aπό τά aντίστοιχα του προηγού

μενου ετους. Κατά τό χρονικό διάστημα 'Ιανουαρίου 

- Μαίου, τά εσοδα του φόρου κύκλου έργασιών αύ
ξήθηκαν κατά 10%, ό δείκτης ήλεκτρικής ενέργειας 
γιά τίς βιομηχανίες κατά 16% καί οί εισαγωγές πρώ

των ύλών βιομηχανίας κατά 16%, ένώ κατά τήν ίδια 
περίοδο του προηγούμενου ετους, οί aντίστοιχες ει

σαγωγές είχαν σημειώσει πτώση κατά 20%. Οί δημό
σιες επενδύσεις αύξήθηκαν κατά 17%, εναντι τής aν
τίστοιχης περιόδου του 19~9, καί ή χρηματοδότηση 

τής οικονομίας κατά 1.163 έκατ. δρχ. εναντι 753 
έκατ. κατά τήν aντίστοιχη προηγούμενη περίοδο . 

'Ανοδική τάση σημείωσαν καί οί καταθέσεις: αύξή

θηκαν κατά 1.957 έκατ. δρχ. εναντι 1.590 του α ' εξα

μήνου του 1959. Στόν τομέα του ισοζυγίου πληρω
μών, οί έξαγωγές παρουσίαζαν στασιμότητα, ένώ οί 

εισαγωγές αύξήθηκαν κατά 2%· λόγω, δμως, τής αύ
ξήσεως τών άδηλων πόρων κατά 22% σημειώθηκε 
άνοδος τών συναλλαγματικών διαθεσίμων τής χώρας 

κατά 18 έκατ. δολλάρια. 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

' Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει, στό ύπουργείο 

Βιομηχανίας, σέ σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή του aν

τιπρόεδρου τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου, 

τών ύπουργών Συντονισμου καί Βιομηχανίας, του 

προέδρου του ΟΒΑ καί άρμοδίων ύπηρεσιακών πα

ραγόντων. Στή σύσκεψη έξετάστηκαν γενικότερα 

βιομηχανικά θέματα στά πλαίσια του πενταετους 

προγράμματος καί, ειδικότερα, ή ϊδρυση βιομηχανι

ών χάλυβος, αμμωνίας καί σόδας . 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Σ. Βενιζέλος, σέ όμιλία του στή Θεσσαλονί

κη, επιτίθεται κατά τής Κυβερνήσεως καί του Κ. Κα

ραμανλή καί καλεί δλες τίς δυνάμεις μεταξύ τής ΕΡΕ 

καί τής ΕΔΑ νά συνενωθουν, καταρτίζοντας σέ πρώ

το στάδιο «έπιτροπή aγώνος συντονισμου τών δυνά

μεων του δημοκρατικου Κέντρου». 

' Η πρόταση του Σ. Βενιζέλου θά βρεί θετική aν

ταπόκριση μόνο aπό τήν πλευρά τής ΔΕ του Η. Τσι

ριμώκου, ένώ ή «Νέα Πολιτική Κίνηση», οί Προο

δευτικοί καί ή ΕΠΕΚ θά έπικαλεστουν τήν ελλειψη 

κοινου προγράμματος . τέλος, ό Γ. Παπανδρέου θά 

παρατηρήσει δτι «ή πείρα εχει aποδείξει δτι ή συ

νεργασία μέ τόν κ . Σ. Βενιζέλον δέν εύδοκιμεί». 

Σέ νέες, έξάλλου, δηλώσεις του, ό aρχηγός τών 

Φιλελευθέρων Δημοκρατών θά παρατηρήσει δτι «ό 

κ. Καραμανλής δέν είναι φύσει σπάταλος καί δέν θά 

διασπαθίση αύτοβούλως τόν ύπολειπόμενον χρόνον, 

τόν όποίον θεωρεί ίδικόν του. Συνεπώς μόνον aπρό

οπτα γεγονότα ήμπορουν' νά επισπεύσουν τάς έκλο

γάς». Παράλληλα, θά τονίσει δτι στή συνείδη'ση του 

λαου μόνο δύο εκλογικά συστήματα θεωρουνται τί

μια: ή άπλή αναλογική καί τό πλειοψηφικό μέ στενή 

η εύρεία περιφέρεια . 

Μετά τήν aποτυχία τής aπόπειρας του Σ. Βενιζέ

λου γιά τή συνένωση τών δυνάμεων του Κέντρου, ή 

Νέα Πολιτική Κίνηση αναλαμβάνει τήν πρωτοβου

λία γιά τή συγκρότηση συνεδρίου τών πολιτικών δυ

νάμεων τής μή κομμουνιστικής aντιπολιτεύσεως, μέ 

κύριο σκοπό τήν aποκρυστάλλωση τών ίδεολογικών 

καί πολιτικών κατευθύνσεων ένιαίου κεντρώου κόμ

ματος, τόν καθορισμό τών δρων τής δημοκρατικής 

λειτουργίας του καί τήν εκλογή του aρχηγου καί τών 

ύπολοίπων όργάνων διοικήσεως καί έλέγχου . ' Η 

πρόταση αύτή δέν βρήκε εύμενή aπήχηση μεταξύ 

τών κομμάτων του πολιτικου χώρου του Κέντρου, 

πολλά aπό τά όποία εμμεσα τήν aπέρριψαν, επιτεί

νοντας τή σύγχυση πού έπικρατουσε τήν περίοδο αύ

τή στό χώρο τής aντιπολιτεύσεως . 

Γύρω aπό τά γεγονότα αύτά καί ειδικότερα στίς 

συνομιλίες του Γ. Παπανδρέου μέ τόν Κ. Καραμανλή 

αναφέρεται μεταγενέστερο σημείωμα του Δ. Μακρή : 

«Μέ τήν εόκαιρίαν τών συζητήσεων έπί του έκλογικου 

του 1958, έδημιουργήθη κάποια στενωτέρα γνωριμία μετα
ξύ Γ. Παπανδρέου καί Δ. Μακρή . Οϋτω, εiς τόν Δ . Μακρήν 

ό.ποτείνεται ό Γ. Παπανδρέου διά νά ζητήση τήν μεσολά-
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βησίν του διά μίαν συνάντησιν μέ τόν Κ. Καραμανλήν 

αποσκοποϋσαν είς πολιτικήν συνεργασίαν, κάποιαν ήμέ

ραν του 1960. 
»'Ο Δ. Μακρής μεταβιβάζει είς τόν Κ. Καραμανλή ν 

τήν έπιθυμίαν του Γ. Παπανδρέου καί μετ' όλίγας ήμέρας 

ή συνάντησις πραγματοποιείται είς τήν οίκίαν τοϋ Δ. Μα

κρή, δ δποίος καί παρίσταται ώς αύτήκοος μάρτυς τής διε

ξαχθείσης συνομιλίας. Κατά τήν συνομιλίαν δ Γ. Παπαν

δρέου είπε άποτεινόμενος πρός τόν Κ. Καραμανλήν δτι 

έπιθυμία του είναι πρίν τερματίση τόν πολιτικόν του βίον 

νά απαλλάξη τήν χώραν από τό καρκίνωμα Βενιζέλου. 

»Περαιτέρω, δ Γ. Παπανδρέου έπρότεινε είς τόν Κ. Κα

ραμανλήν κυβερνητικήν συνεργασίαν μέ συμμετοχήν δύο 

στελεχών του (τών Μπακοπούλου καί Κοκκέβη) ώς ύπουρ

γών καί ένός άκόμη στελέχους του (ταλιαδούρη) ώς ύφυ

πουργοu. Καί ακόμη έπρότεινε έκλογικήν συνεργασίαν μέ 

τό πλειοψηφικόν σύστημα, ύπογραμμίσας δτι μέ τοιοϋτον 

συνδυασμόν θά έπακολουθήση θρίαμβος καί συντριβή τών 

άντιπάλων. Προσέθετε δέ δτι έάν αί έκλογικαί συνθήκαι 

παρά τάς προβλέψεις δέν θά ήσαν Ι;ξαιρετικαί, θά επρεπε 

νά χρησιμοποιηθή καί ή χωροφυλακή πρός αντιμετώπισιν 

τών κομμουνιστών. 

»Καί διά μέν τήν πρότασιν περί χωροφυλακής δ Κ. Κα

ραμανλής άπέκρουσε οίανδήποτε σκέψιν χρησιμοποιήσε

ως πιεστικών μέτρων κατά τάς έκλογάς, τά όποία, ώς τοϋ 

έτόνισε δέν είναι είς τάς πολιτικάς του συνηθείας. 

»'Ως πρός τήν κυβερνητική ν καί /;κλογικήν συνεργα

σία ν τήν απέκρουσε επίσης, διότι είς παρομοίαν περίπτω

σιν θά έξησθένιζε ετι περαιτέρω ή μή κομμουνιστική aντι

πολίτευσις, πρaγμα πού ήτο ασύμφορον διά τόν τόπον. 

Τουναντίον δ Κ. Καραμανλής έτόνισε δτι συμφέρον τοϋ 

τόπου είναι νά συσσωματωθή είς ένιαίαν παράταξιν τό 

Κέντρον, rοστε νά δημιουργηθή μία iσχυρά εθνικόφρων 

αντιπολίτευσις, δυναμένη νά διεκδικήση μίαν ήμέραν τήν 

l;ξουσίαν. Πέραν τών άνωτέρω, κατά τήν συνάντησίν μας 

μέ Γ. Παπανδρέου, ούτος πλήν του Βενιζέλου κατεφέρθη 

καί κατά του Μαρκεζίνη. 

»'Η ύπόθεσις αύτή ήλθε επισήμως εiς τήν δημοσιότητα 

τό 1965, ύπό τάς έξής συνθήκας: 
»Είς τάς 26.11.65, δ τότε ύφυπουργός Συγκοινωνιών 

Δενδρινός (αποστάτης) δμιλών aπό τοϋ βήματος τής Βου

λής ανέφερε μεταξύ ι'iλλων δτι I; ν ετει 1960 /;πισκεφθείς τόν 
άρχηγόν του είς τό Καστρί, παρέστη είς σύσκεψιν αύτοϋ 

μετά τών στενωτέρων συνεργατών του, κατά τήν δποίαν δ 

Γ. Παπανδρέου l;δήλωσεν /;πί λέξει τά έξής: " ' Ακοuστε 
συνάδελφοι. Θά κάμνωμεν πολιτικήν καί /;κλογικήν συ

νεργασίαν μέ τόν Καραμανλήν. Τά στρατόπεδα θά είναι 

δύο. ' Από τό ενα μέρος θά εtμεθα οί l;θνικόφρονες. ' Από 

τό dλλο μέρος θά είναι οί κομμουνισταί. Θά κάμωμεν τάς 

i:κλογάς μέ τούς χωροφύλακας καί μέ τό πιστόλι στό χέρι" . 

>>'Επειδή διά τών ώς άνω λεχθέντων ύπό του Δενδρινοu 

αφήνετο νά l;ννοηθή (/;νώ δέν ήτο άληθές) δτι δ Κ. Καρα

μανλής ήτο σύμφωνος μέ τά δσα ελεγεν δ Γ. Παπανδρέου, 

δ Δ . Μακρής επεσκέφθη τόν Μπακόπουλον καί του ύπέδει

ξε δπως πή είς τόν Παπανδρέου νά προβή είς διάψευσιν 

τών ύπό τοu Δενδρινοϋ λεχθέντων, ύποχρεούμενος /;ν Ι;ναν

τί~ περιπτώσει νά προβή αύτός (δηλαδή δ Δ. Μακρής) είς 

δήλωσιν. 'Ο Παπανδρέου δέν ηθέλησε νά άπαντήση καί 

δι ' αύτό εiς τάς 30 Νοεμβρίου 1965 δ Δ. Μακρής προέβη 

είς τήν κάτωθι δήλωσιν: "'Ο ύφυπουργός Συγκοινωνιών κ. 

Δενδρινός, δμιλών aπό τοϋ βήματος τής Βουλής, κατά τήν 

συνεδρίασιν τής 26 Νοεμβρίου 1965, άνέφερε μεταξύ άλ
λων, δτι /;ν ετει 1960 /;πισκεφθείς τόν άρχηγόν του είς τό 
Καστρί παρέστη είς σύσκεψιν αύτοϋ μετά τών στενωτέρων 

συνεργατών του, κατά τήν δποίαν δ άρχηγός τής Ε. Κ. κ. Γ. 

Παπανδρέου /;δήλωσε /;πί λέξει, τά έξή ς: "' Ακοϋστε συνά
δελφοι. Θά κάμνωμεν πολιτικήν καί l;κλογικήν συνεργα

σίαν μέ τόν Καραμανλήν. Τά στρατόπεδα θά είναι δύο. 

'Από τό ενα μέρος θά εϊμεθα οί έθνικόφρονες, άπό τό άλλο 

μέρος θά είναι οί κομμουνισταί. Θά κάμωμεν τάς i:κλογάς 

μέ τούς χωροφύλακας καί μέ τό πιστόλι στό χέρι" . 'Όσα 

δμως &νεκοινώθησαν άπό μέρους τοϋ άρχηγοu τής Ε.Κ. 

πρός τούς επιτελείς του δέν αποδίδουν πλήρως τήν συνο

μιλίαν του μετά του ίδρυτοϋ τής ΕΡΕ, τής δποίας καί ύπήρ

ξα αύτήκοος μάρτυς. 'Ο κ. Παπανδρέου είχε ζητήσει πρά
γματι νά συναντηθη τότε μετά του aρχηγοί! τής ΕΡΕ καί ή 

συνάντησίς των l;πραγματοποιήθη εiς τήν οίκίαν μου. Κα

τά τήν συνομιλίαν δ κ. Παπανδρέου ύπεστήριζεν Ι;ν aρχij 

δτι έπιθυμία του ήτο πρίν τερματίση τόν πολιτικόν του 

βίον νά &παλλάξη τήν χώραν άπό τό καρκίνωμα Βενιζέλου. 

Πρότεινε /;ν συνεχεί~ πρός τόν Κ. Καραμανλήν κυβερνη

τικήν συνεργασίαν μέ συμμετοχήν δύο τών στελεχών του, 

τά όποία καί ώνόμασε ώς ύπουργών καί ένός ώς ύφυπουρ

γοϋ. ' Ως καί i:κλογικήν συνεργσίαν, μέ σύστημα πλειοψη

φικόν, προσθέσας, δτι έάν αί l;κλογικαί συνθήκαι, παρά 

τάς προβλέψεις του, δέν θά ήσαν l;ξαιρετικαί, θά !:πρεπε νά 

χρησιμοποιηθή καί ή χωροφυλακή πρός aντιμετώπισιν 

τών κομμουνιστών. Είς τάς προτάσεις του κ. Παπανδρέου, 

δ Κ. Καραμανλής Ι;πεφυλάχθη κατ ' άρχηv νά &παντήση l;πί 

τής ζητηθείσης κυβερνητικής καί l;κλογικής συνεργασίας. 

'Απέκρουσε /;ν συνεχεί~ οίανδήποτε σκέψιν περί χρησι

μοποιήσέως πιεστικών μέτρων κατά τάς Ι;κλογάς, τά όποία, 

δπως έτόνισε, δέν είναι είς τάς πολιτικάς του συνηθείας. 

Καί τελικώς δέν απεδέχθη τήν προταθείσαν κυβερνητικήν 

καί έκλογικήν συνεργασίαν, ώς μή &νταποκρινομένην εiς 

τήν γραμμήν του, νά δημιουργήση l;θνικήν άντιπολίτευσιν, 

διά τήν δποίαν καί l;πληρώθη κατά τόν γνωστόν τρόπον, 

άπό μέρους τών άντιπάλων του. 

>>Τήν άνωτέρω ίδιαιτέραν συνομιλίαν μεταξύ τοϋ ίδρυ

τοϋ τής ΕΡΕ καί του άρχηγοϋ της Ε.Κ. δέν l;σκέφθην ποτέ 

νά φέρω είς τήν δημοσιότητα, οϋτε καί δταν έδεχόμην 

προσωπικάς επιθέσεις του κ. Παπανδρέου. 'Αφ ' ή ς στι

γμής δμως άπεδείχθη, άπό τήν &γόρευσιν του κ. ύφυπουρ

γοϋ Συγκοινωνιών, δτι δ άρχηγός τής Ε.Κ . είχεν ήδη κάνει 

χρήσιν τής συνομιλίας, χωρίς μάλιστα νά άποδώση πιστώς 

τά διαμειφθέντα, /;θεώρησα ύποχρέωσίν μου νά δμtλήσω 

πρός aποκατάστασιν καί μόνον τής άληθείαρ>. 

>>Είς τά άνωτέρω αύθημερόν (30.11.65) άπήντησε δ Πα
πανδρέου ώς έξής: "Λυπουμαι διά τάς ανακοινώσεις του κ. 

Μακρή, αί δποίαι &ποτελοϋν πλήρη παραποίησιν τής άλη

θείας καί διά τοuτο aπαξιώ νά δώσω aπάντησιν". 

»τέλος, άνταπαντών πάλιν αύθημερόν (30.11.65) είς τά 
άνωτέρω, &φου προσάπτει είς τόν Γ. Παπανδρέου ύπεκφυ

γήν νά άπαντήση, του ύπέβαλε σειράν /;ρωτημάτων (π. χ. αν 

έζήτησε νά δη τον Κ. Καραμανλήν, έάν συναντήθη μέ τόν 

Κ. Καραμανλήν είς τή οίκίαν του, έάν ήτο αύτήκοος μάρ

τυς, ποία τά διαμειφθέντα, ποίας προτάσεις εκαμε καί ποί

ας aπαντήσεις ελαβε aπό τόν Κ. Καραμανλήν). 
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>> Έπ ' αuτών οuδεμίαν aπάντησιν εδωσε ό Παπανδρέ
οω>229_ 

Γιά τό ίδιο θέμα, άπαντώντας σέ έρώτηση του Σ . 

Μαρκεζίνη, τό 1968, δ ίδιος δ Κ. Καραμανλής άναφέ
ρει τά παρακάτω: 

«'Εκείνο πάντως τό όποίο ν είναι άληθές είναι δτι 

ό κ. Παπανδρέου μου έπρότεινεν συμμετοχή ν εlς τήν 

Κυβέρνησιν μέ δύο ύπουργούς καί ενα ύφυπουργό 

καί συνεργασία εlς τάς προσεχείς έκλογάς μέ τό 

πλειοψηφικόν. Μέ τό έπιχείρημα δτι είναι ό μόνος 

τρόπος νά τσακίσωμεν τόν κομμουνιστικόν κίνδυνον 

καί ν ' άπαλλάξωμεν τόν τόπον άπό τόν Μαρκεζίνη 

καί άπό τόν Βενιζέλο, χαρακτηρίσας τόν τελευταίον 

ώς καρκίνωμα τής πολιτικής ζωής τής 'Ελλάδος. 

'Όταν του είπα δτι aν κάνη έκλογάς μέ πλειοψηφι

κόν θά έπιζητήσω καί τήν συνεργασίαν του κ. Μαρ

κεζίνη, μου άπήντησε δτι ίσως νά εχης δίκαιον, διότι 

ετσι εχομεν καί τήν 'Εστίαν. Είναι έπίσης άληθές 

δταν μέ ήρώτησεν ποίαν έκλογήν (έννοεί προφανώς 

έποχήν . Σημ. Σ .Μ.) κρίνει καταλληλοτέραν δι' 

έκλογάς καί του άπήντησα δτι αύτό θά έξαρτηθή άπό 

τάς περιστάσεις, μου είπεν δτι καί aν δέν είναι κα

τάλληλος ή έποχή ήμπορεί νά βοηθήση καί ό χωρο

φύλαξ. 'Επεφυλάχθην νά δεσμευθώ άπέναντι του κ. 

Παπανδρέου καί του είπα δτι θά έπανασυζητήσωμεν 

τό θέμα δταν θά άπεφάσιζα νά προσανατολισθώ πρός 

τήν lδέαν τών έκλογών. Κατά τό διάστημα αύτό ό κ. 

Παπανδρέου fίσκησε σχεδόν φιλοκυβερνητικήν πο

λιτικήν, έδικαιολόγησεν τάς συμφωνίας τής Ζυρίχης 

καί μέ παρεκάλεσε νά μετακαλέσω τόν υίόν του έξ 

'Αμερικής. 

»Τήν aνοιξιν του /961, προτιθέμενος νά καταθέ
σω τόν έκλογικόν νόμον, συνηντήθημεν εlς τό σπίτι 

του κ. Κατσαρίδα, παρισταμένου καί του κ. Λαμπρά

κη. Του είπα, διά νά είμαι συνεπής, δτι θά έπανασυ

ζητήσω μαζί του τό θέμα, τόν έκάλεσα διά νά άκούσω 

τάς άπόψεις του έπί του έκλογικου νόμου. 'Ο κ. Πα

πανδρέου μου έδήλωσεν δτι συνιστά τό πλειοψηφι

κόν άλλά δτι θά επρπε νά τό περάσω μέ τήν πλειο

ψηφίαν μου, διότι δέν ήδύνατο νά συμπράξη ό ίδιος, 

φοβούμενος τάς άντιδράσεις τής όμάδος τών δέκα, ή 

όποία έν τψ μεταξύ είχεν προσχωρήσει εlς αύτόν. 

Καί δτι μετά τήν ψήφισιν του πλειοψηφικου θά συ

ζητήσωμεν τούς δρους τής συνεργασίας τήν όποίαν 

πάντοτε έπεθύμει. Ύποπτευόμενος δτι ή πρόθεσίς 

του ήτο μετά τήν καθιέρωσιν του πλειοψηφικου νά 

έκβιάση πλεονεκτήματα, του έδήλωσα δτι δέν ύπάρ

χει θέμα συζητήσεως, δτι τόν άποδεσμεύω τών προ

γενεστέρων του προτάσεων καί θά κάνω δ, τι νομίσω 

πώς είναι καλλίτερον διά τόν τόπον. Μετά τινας ή μέ

ρας κατέθεσα τήν ένισχυμένην άναλογικήν, δεχθείς 

παράκλησίν του νά τήν διαμορφώσω κατά τρόπον 

d5στε νά διευκόλυνα τό Κέντρον εναντι τής ΕΔΑ. 

Πράγμα τό όποίον εκανα καί διά τό όποίον μέ ηύχα

ρίστησε iδιαιτέρως, μολονότι δημοσίg εκανε τήν 

άπρέπεια νά τό άποδοκιμάζψ>. 

Σέ άπάντηση, έξάλλου, έρωτήματος του Σ. Μαρ

κεζίνη, δ Κ. Καραμανλής άναφέρεται σέ προτάσεις 

συνεργασίας άπό τήν πλευρά του Σ. Βενιζέλου : 

«Κατά τό /960 (δέν ένθυμουμαι έποχήν), καί θά 
ήμπορουσε ό κ. Μακρής η aλλος καταλληλότερος 

νά έρωτήση μέ τρόπον τόν κ. Κωστόπουλον, μέ έπε

σκέφθη ό κ. Κωστόπουλος άπό μέρους του κ. Βενιζέ

λου καί μου έδήλωσεν δτι ό κ. Βενιζέλος βαρέθηκε 

τούς καυγάδες του μέ τόν Παπανδρέου καί άπεφάσι

σε νά άποχωρήση τής πολιτικής καί ν ' άναχωρήση 

διά τήν Εύρώπην. 'Αλλά διότι δέν έπιθυμουσε ν' 

άφήση εκθετο τό κόμμα του μου έπρότεινεν νά μετά

σχη τουτο εiς τήν Κυβέρνησίν μου διά του κ. Κω

στοπούλου, καί μετά τι να χρόνον νά συγχωνευθή μέ 

τό iδικόν μου. Του άπήντησα δτι έκτιμώ τήν πρότα

σιν του κ. Βενιζέλου, άλλ' δτι δέν δύναμαι νά τήν 

άποδεχθώ διά δύο λόγους: /) Διότι τουτο άποτελεί 
ψυχολογικώς άδυναμίαν τής Κυβερνήσεως, έφ' δσον 

διέθετε πλειοψηφίαν εiς τήν Βουλή ν, καί 2) Διότι δέν 
είχα έμπιστοσύνην εlς τήν σταθερότητα του κ. Βενι

ζέλου. 'Ο κ. Κωστόπουλος μου είπε τότε δτι ό κ. 

Βενιζέλος θά ήτο διατεθειμένος νά ύπογράψη δε

σμευτικήν έπιστολήν. Του άπήντησα δτι έν πάσu 

περιπτώσει δέν συμπαθώ τήν δλην ύπόθεσιν καί δτι ό 

κ. Βενιζέλος θά ήμπορουσε νά λύση τό πρόβλημά 

του εί'τε διά τής ένοποιήσεως τής άντιπολιτεύσεως, 

είτε διά τής άναθέσεως τής ήγεσίας εiς τόν κ. Μαρ

κεζίνην, πράγμα διά τό όποίον έγένετο λόγος κατά 

τήν έποχήν έκείνην»23ο . 

11-13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στή Γαλλία, μέ σκοπό τήν άνταλλαγή άπό

ψεων γιά τή διεθνή πολιτική κατάσταση -σέ συ

νάρτηση ίδιαίτερα μέ τά βαλκανικά ζητήματα καί τίς 

σχέσεις του δυτικοί> κόσμου μέ τίς χώρες τής Μέσης 

'Ανατολής- καί τήν έξασφάλιση συμπαραστάσεως 

άπό τή Γαλλία, στήν προσπάθεια γιά τήν οίκονομική 

άνάπτυξη τής 'Ελλάδος καί τή σύνδεσή της μέ τήν 

ΕΟΚ. 

Μέ θέμα τήν έπικείμενη έπίσκεψη του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί>, δ άρθρογράφος τής έφη μερίδας «Au
rore>> ' Ανρύ Μπεναζέ, σέ άρθρο του μέ τίτλο «Καλώς 

νά σaς δεχθώ μεν πρωθυπουργέ τής 'Ελλάδος», γρά

φει : 

Μεθαύριον, φθάνουν δι' έπίσημον έπίσκεψιν εlς Παρι

σίους ό 'Έλλην πρωθυπουργός κ. Κ . Καραμανλής καί ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Ε. ' Αβέρωφ, τουτέστιν οί έκ

πρόσωποι τοϋ παλαιοτέρου συμμάχου μας, τοϋ πλέον πι-
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'Άφιξη στή Γαλλία (ι'ivω). Ό Κ. Καραμανλής μέ τόv Μ. Ντεμπρέ (κάτω). 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



350 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣτΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓ ΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

στοϋ καί iδιαιτέρως <iγαπητοϋ είς τήν καρδίαν τών Γάλ

λων. 'Η 'Ελλάς καί ή Γαλλία είναι φίλαι καί άπ' άρχής 

τής ίστορίας ουδέ ίχνος διενέξεως άνέκυψε ποτέ μεταξύ 

των. 

Πώς είναι δυνατόν νά λησμονήσωμεν δτι οί πρόγονοι 

τών σημερινών 'Ελλήνων ί:φερον είς τήν τότε βάρβαρον 

Ευρώπη ν τήν δάδα τοϋ πολιτισμοϋ; Ουδείς λαός εχάρη πε

ρισσότερον τοϋ γαλλικοϋ, τόν παρελθόντα αίώνα, διά τήν 

<iπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος, <iλλ' δλοι εφοβοϋντο μήπως 

ή 'Ελλάς περιπέση εκ νέου είς τήν άστάθειαν, ή όποία 

τοσάκις εiς τήν ίστορίαν προεκάλεσε τήν άτυχίαν της. 

'Ακριβώς ή παμμεγίστη aξία δύο πολιτικών άνδρών, τοϋ 

στρατάρχου Παπάγου καί κατόπιν τοϋ προέδρου Καρα

μανλή ήτο δτι ούτοι εθεσαν τέρμα είς τάς <iδιακόπους κυ

βερνητικάς κρίσεις καί τοϋτο χωρίς νά παραβοϋν τούς νό

μους τής δημοκρατίας, ή όποία είναι ι'iνθος τοϋ άττικοϋ 

εδάφους. 

'Από πέντε σχεδόν ετών ό διάδοχος τοϋ ενδόξου στρα

τιώτου κατέχει κανονικώς τήν άρχήν καί δύο φοράς οί 

εκλογείς επεκύρωσαν τήν πολιτικήν του, τήν όποίαν μόνον 

οί κομμουνισταί καταπολεμοϋν καί, φυσικά, οί αδιάλλα

κτοι τοϋ στρατηγοϋ Γρίβα. 'Η aντιπολίτευσις δέν είναι 

ύπολογίσιμος . Πώς ι'iλλωστε οί 'Έλληνες t'}δύναντο νά μή 

έπικροτήσουν τά ληφθέντα ύπό τοϋ πολιτευτοϋ Σερρών 

aποτελεσματικά μέτρα; 'Η νομισματική aποκατάστασις, ή 

άνόρθωσις τής οίκονομίας, αί πρόοδοι τής εκβιομηχανί

σεως, ή επιτυχής λύcrις τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος είναι 

μεταξύ ι'iλλων αποδεικτικά επιτυχίας αποτελέσματα . 

Είς τό εξωτερικόν ή στάσις τών 'Αθηνών aποδεικνύε

ται παραδειγματική καί μάλιστα μοναδική. Εiς τήν <iνατο

λικήν καί τήν βαλκανικήν Ευρώπην, ή Σοβιετική Ρωσία 

εξέτεινε τούς πλοκάμους της πανταχοϋ. Οί Τσεχοσλοβά

κοι, οί Ούγγροι, οί Ρουμάνοι, οί Βούλγαρο ι, οί 'Αλβανοί, 

δλοι οί λαοί αύτοί ύφίστανται τήν δεσποτείαν τοϋ Κρεμλί

νου. 'Αντιθέτως, οί 'Έλληνες, πιστοί είς τό εθνικόν σύν

θημα «τοϋ 'Έλληνος ό τράχηλος ζυγόν δέν ύποφέρει», επέ

τυχον χάρις είς τήν ήρωικήν καί αίματηράν άντίστασίν 

των νά σώσουν τάς ελευθερίας των . 

ουσιαστικώς, τώρα πού ή Τουρκία επαυσε νά είναι 

άσφαλής, ή 'Ελλάς μένει εκεί κάτω ή μόνη χώρα επί τής 

όποίας οί Δυτικοί δύνανται σοβαρώς νά ύπολογίζουν. Δια

κρίνουν τοϋτο άρκετά είς τάς μεγάλας πρωτευούσας καί θά 

παράσχουν είς τήν 'Ελλάδα, ύποψήψιον είς τήν Κοινήν 

'Αγοράν, τήν βοήθειαν πού αϋτη δικαιοuται ν' <iναμένη: 

'Ημείς, πού δέν λησμονοuμεν οϋτε τήν συμμετοχή ν της εiς 

τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, οϋτε τήν λυσσώδη άντί

στασίν της είς τήν σοβιετικήν επεκτατικήν τάσιν, τρέφο

μεν πρός τήν 'Ελλάδα πραγματικήν ευγνωμοσύνην . Διά 

τοuτο, οί Παρισινοί δέν θά λείψουν νά ύποδεχθοuν τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργόν μετά λίαν θερμής συμπαθείας231 • 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, συνοδευόμε

νος από ύπηρεσιακούς παράγοντες του ύπουργείου 

'Εξωτερικών εφθασε στίς ι ι 'Ιουλίου στό αεροδρό

μιο 'Ορλύ, δπου τόν ύποδέχτηκαν ό Γάλλος πρωθυ

πουργός Μισέλ Ντεμπρέ, ό ύπουργός 'Εξωτερικών 

Μωρίς Κούβ ντέ Μυρβίλ, έκπρόσωποι τών πολιτι

κών καί τών στρατιωτικών αρχών τών Παρισίων, κα

θώς καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ πού 

βρισκόταν ήδη στή γαλλική πρωτεύουσα. 

Προσφωνώντας τόν 'Έλληνα όμόλογό του, ό 

Γάλλος πρωθυπουργός είπε τά έξής: 

«'Η ι'iφιξίς σας είς Παρισίους, ή ι'iφιξίς σας είς τό γαλ

λικόν εδαφος δέν άποτελεί ι'iφιξιν είς ξένην πόλιν η γήν . 

Τό τέκνον τής 'Ελλάδος είς Γαλλίαν, είς Παρισίους, πρέ

πει νά αίσθάνεται δτι εύρίσκεται είς γήν, είς πόλιν πολύ 

πλησίον τής ίδικής του γής καί πρωτευούσης . Οί πρώτοι 

μου λόγοι τήν στιγμήν, καθ' ijν εχω τήν ευχαρίστησιν νά 

ύποδεχθώ ύμaς, κ. πρόεδρε, καί νά ύποδεχθώ παρά τό 

πλευρόν σας τήν κυρίαν Καραμανλή, τόν κ . ύπουργόν τών 

'Εξωτερικών καί τήν συνοδεία ν σας , aποβλέπουν είς τό νά 

σaς είπω αυτήν τήν <iλήθειαν. Δέν εύρίσκεσθε εδω επί ξέ

νης γής . 'Ό,τι όφείλομεν είς τήν <iρχαίαν 'Ελλάδα είναι 

ταυτοχρόνως παρόν καί σύγχρονον. ' Η παιδεία μας, τό 

πνεuμα μας, δέν θά ήσαν δ,τι είναι έάν δέν είχον μεσολαβή

σει, είς τό άπώτερον παρελθόν, οί αίώνες του έλληνισμοu. 

Δέν εύρίσκεσθε εδώ επί ξένης γής. 'Από γενεών ή σύγχρο

νος 'Ελλάς εύρίσκεται πλησίον τής καρδίας τών Γάλλων, 

τά δέ τραγικά επεισόδια τοϋ τελευταίου πολέμου <iνεζωπύ

ρωσαν ταυτοχρόνως καί τούς εκ παραδόσεως δεσμούς με

ταξύ τών δύο χωρών καί τά αίσθήματα θαυμασμοϋ διά τήν 

άντίστασιν τοu λαοu σας. ' Από πολλών πλευρών ό άγών 

τής άντιστάσεως είς 'Αθήνας ύπήρξε παρόμοιος τοu άγώ

νος άντιστάσεως είς Παρισίους, είς τήν πόλιν ταύτην, ή 

όποία αίσθάνεται εύτυχής διότι σaς ύποδέχεται σήμερον. 

'Η ι'iφιξίς σας τοποθετείται είς στιγμήν, καθ' ijν αί φρον

τίδες δλων τών πολιτικών άνδρών είναι πράγματι πολύ σο

βαραί, καθ' ijν στιγμήν ή προσπάθεια πρός διαφύλαξιν καί 

άνάπτυξιν aπαιτεί πολύ μεγάλο σθένος. 'Από τών ακτών 

του Είρην\.κοu μέχρι τών όχθών τής Μεσογείου, ό κόσμος 

δέν γνωρίζει <iληθή είρήνην. 'Αντιθέτως, βαρύνεται ύπό 

τών φιλοδοξιών, <iλλά καί ύπό τών aυταπατών. Θέλω νά 

είπω μέ αύτό δτι ή τύχη μας είναι κοινή. Καί κατά τοuτο 

λοιπόν, κ . πρόεδρε, δέν εύρίσκεσθε εδω επί ξένης γής. 'Ως 

εύ παρέστη τε . 'Ο χαιρετισμός ούτος, προοίμιον τών συνο

μιλιών μας καί προοίμιον τής συνομιλίας τήν όποίαν θά 

ί:χετε μέ τόν στρατηγόν Ντέ Γκώλ aς διαβεβαιώση ύμaς 

περί τοϋ φιλικοϋ πνεύματος, μέ τό όποίον ή Κυβέρνησις 

τής Δημοκρατίας σaς ύποδέχεται καί επιχαίρει διά τήν 

επίσκεψίν σας». 

Σέ απάντηση, ό κ . Καραμανλής τόνισε: 

«Σiiς εύχαριστώ θερμότατα διά τούς φιλόφρονας 

λόγους μέ τούς όποίους μέ ύπεδέχθητε. Θά ήθελα νά 

σiiς ε[πω πόσον είμαι εύτυχής εύρισκόμενος σήμε

ρον μεταξύ ύμών. Ώς άπλοvς 'Έλλην πολίτης αίσθά

νομαι τήν χαράν τήν όποίαν αΙσθάνονται καί ολοι οί 

συμπατριώται μου δταν εύρίσκωνται έπί του άδελφι

κοv έδάφους τijς Γαλλίας. 'Εν τfί lδιότητί μου ώς 

προέδρου τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, έκτιμώ δλην 

τήν σημασίαν μιiiς έπισκέψεως ή όποία θά μοv έπι

τρέψη νά άνταλλάξω μεθ' ύμών καί τών διακεκριμέ

νων συνεργατών σας άπόψεις, αί όποία ι θά είναι χρή

σιμοι είς τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων τών δύο χωρών 

μας. 'Αλλ ' έκείνο, τό όποίο ν θεωρώ Ιδιαίτερα προνό-
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μιαν καί μεγάλην τιμήν είναι ή εύκαιρία ή όποία θά 

μού δοθή νά συναντήσω τόν έξοχο ν ήγέτην τού γαλ

λικού έθνους, έκείνον ό όποίος εΙς τάς diρας τής μεγά

λης δοκιμασίας ύπήρξε δι' δλους μας τό σύμβολον 

τής πίστεως, τής θυσίας καί τής έλπίδος, τόν στρα

τηγόν Ντέ Γκώλ. Πρός τόν γαλλικό ν λαόν κομίζω τό 

μήνυμα τής εΙλικρινούς καί δεδοκιμασμένης φιλίας 

τού έλληνικού λαού. Ή Έλλάς καί ή Γαλλία είναι 

προωρισμέναι νά έχουν τήν αύτή ν άποστολήν έν τφ 

κόσμφ, διότι τάς ένώνουν κοινά πνευματικά καί άν

θρώπινα Ιδανικά, ή έλευθερία, ή Ισότης καί ή άδελ

φοσύνψ>. 

Τό ίδιο μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής καί ό Ε. 

'Αβέρωφ παρακάθησαν σέ γεϋμα πρός τιμήν τους, 

στό μέγαρο Ματινιόν. Ό Γάλλος πρωθυπουργός 

προσφώνησε τόν 'Έλληνα όμόλογό του ώς έξής: 

«'Υποδεχόμενος ύμaς δέν είναι δυνατόν εiμή νά αναφέ

ρω δσα όφείλομεν εiς τήν κοινήν πατρίδα μας, τήν αρχαίαν 

'Ελλάδα, καθώς καί τάς αναμνήσεις πού μaς ενώνουν από 

τής ήρωικής καί ρομαντικής στιγμής καθ' ijν ή πατρίς σας 

άνέκτησε τήν άνεξαρτησίαν της. Πρέπει, εν τούτοις, νά 

άντισταθώμεν εiς τόν πειρασμόν τών αναμνήσεων, διότι, 

liν τά αiσθήματα άποτελουν τήν τόσον βαθείαν φιλίαν τών 

δύο χωρών μας, πέραν ενός κοινου παρελθόντος, εκείνο 

πού ύπογραμμίζει τήν αξίαν τής επισκέψεώς σας, τών συ

νομιλιών μας καί τών συμφωνιών μας είναι ή iδία στάσις 

του ελληνικου λαου καί τής ελληνικής Κυβερνήσεως μέ 

τήν στάσιν του λαου καί τής ΚυβερνήσΕως τής Γαλλίας, 
ενώπιον τών προβλημάτων του συγχρόνου κόσμου. Τά 

προβλήματα αύτά άνάγονται, ίiλλωστε, εiς τό αύτό βασι

κόν ζήτημα, ήτοι εiς εκείνο τής ελευθερίας. Δέν ύπάρχει 

δι, ε να πολιτικόν ίiνδρα, δι, ε να δημοκράτην, καλύτερον 

πρότυπον από τόν Δημοσθένην, του δποίου ή δόξα είναι 

δτι αφιέρωσεν τήν ρητορικήν του δεινότητα εiς τόν άγώνα 

εναντίον εκείνου, πού άπετέλει απειλήν διά τήν ελευθερί

αν. Σήμερον, απόκειται εiς ήμaς νά καταβάλωμεν κοινήν 

προσπάθειαν διά τήν αναζήτησιν τών μορφών συνεργασί

ας, συμμαχίας καί άλληλεγγύης, εν τφ πλαισίφ τών προ

σπαθειών μας πρός όργάνωσιν τής δημοκρατίας εiς τό 

εσωτερικόν, ενός κοινου μετώπου εναντίον τών απειλών 

εiς βάρος τής ελευθερίας». 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Οί φιλόφρονες καί έμπνευσμένοι λόγοι σας εί

μαι βέβαιος δτι θά έχουν θερμήν άπήχησιν εΙς τά 

αΙσθήματα καί τάς σκέψεις τού έλληνικού λαού. 

Προσωπικώς σaς έκφράζω τάς ζωηράς μου εύχαρι

στίας διά τήν εύγενή σας φιλοξενίαν, εΙς τήν όποίαν 

όφείλω τήν χαράν τού νά εύρίσκωμαι σήμερον μετα

ξύ ύμών. ΕΙς τήν Έλλάδα, ή άγάπη πρός τήν Γαλλί

αν άποτελεί παράδοσιν καί ό θαυμασμός πρός τόν 

πολιτιdμόν της συνείδησιν. ΕΙς αύτό έπιθυμώ νά 

προσθέσω δτι θεωρούμεν άνάγκην πραγ)iατικήν όχι 

μόνον διά τήν Ιδική ν μας χώραν, άλλά διά τήν Εύρώ

πην καί άκόμη γενικώτερον διά τόν έλεύθερον κό-

σμον, τήν έντονον παρουσίαν καί άξιολόγησιν τής 

Γαλλίας, ώς θεμελιώδους παράγοντος τής διεθνούς 

ζωής. Δι' αύτό είμεθα εύτυχείς παρακολουθούντες τά 

σταθερά βήματα προόδου καί τό ηύξημένον κύρος μέ 

τό όποίον ή πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, ύπό τήν 

φωτισμένη ν ήγεσίαν τού προέδρου Ντέ Γκώλ, παρέ

χει τήν συμβολήν της εΙς τήν άντιμετώπισιν τών με

γάλων προβλημάτων πού προκύπτουν άπό τάς συγ

χρόνους διεθνείς έξελίξεις. Δύναται νά λεχθή δτι σή

μερον, περισσότερον άπό ποτέ aλλοτε, αί εύθύναι 

τού έλευθέρου κόσμου είναι βαρύτατα ι. Εlδικώτερον, 

ή Δύσις ένώπιον τής άβεβαιότητος τής διεθνούς κα

ταστάσεως καί τών συνυφασμένων πρός αύτήν κινδύ

νων έχει τό μέγα χρέος δπως έπαγρυπνή πρός διαφύ

λαξιν τής εΙρήνης άλλά καί πρός περιφρούρησιν τής 

έλευθερίας. 'Η Δύσις δέν πρέπει νά λησμονή δτι τήν 

στιγμήν αύτή ν άποτελεί τήν άσπίδα κάθε έλευθέρου 

άνθρώπου εΙς οίοδήποτε σημείον τού κόσμου καί aν 

εύρίσκεται οvτος. Πρός έκπλήρωσιν τής άποστολής 

της, δέον δ πως, άπαλλασσομένη τών έσωτερικών της 

άδυναμιών, έπιδείξη πολιτικόν ρεαλισμόν, άποκρυ

σταλλώση σταθεράν γραμμήν καί έδραιώση τήν συ

νοχή ν της έπί μιaς ένεργού καί φωτισμένης άλλη

λεγγύης. Τήν 'Ελλάδα καί τήν Γαλλίαν συνδέουν 

στενοί καί άκατάλυτοι δεσμοί. Δεσμοί πνευματικοί 

καί ίστορικοί, δεσμοί πολιτικοί καί οΙκονομικοί, 

άποβλέποντες εΙς τήν διά τής συνεργασίας άνάπτυξιν 

τής εύημερίας καί τής εΙρηνικής προόδου τών δύο 

λαών μας. Τάς ένώνουν έπί πλέον δεσμοί συμμαχι

κοί, ύπαγορευόμενοι άπό τήν άνάγκην τής άμύνης 

τού ελευθέρου κόσμου. Σaς παρακαλώ νά βεβαιωθή

τε δτι ή 'Ελλάς επιθυμεί νά ίδη άναπτυσσομένους έτι 

περαιτέρω εlς έκτασιν καί εΙς βάθος τούς μετά τής 

Ηχλλίας δεσμούς της. Διερμηνεύων καί εμπνεόμενος 

άπό τήν επιθυμίαν αύτή ν, είμαι βέβαιος δτι θά εί5ρω 

γόνιμο ν άνταπόκρισιν εΙς τάς συνομιλίας, τάς όποίας 

θά έχω ενταύθα. Τής φιλικής αύτής κατανοήσεως 

aλλωστε εκδήλωσιν άποτελεί ή μέχρι τούδε πολύτι

μος συμπαράστασις τής Γαλλίας εΙς τό θέμα τής 

συνδέσεως τής Έλλάδος μέ τήν Κοινήν Άγοράν, 

διά τήν όποίαν επιθυμώ νά σaς έκφράσω τάς εύχαρι

στίας τής Κυβερνήσεώς μου. Διατυπώνω ν τάς καλυτέ

ρας μου εύχάς διά τήν εύημερίαν καί τό μεγαλείον 

τού γαλλικού έθνους, προπίνω εΙς ύγείαν τοv προέ

δρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας στρατηγού ντέ 

Γκώλ καί ύμών προσωπικώς κύριε πρόεδρε». 

Τό aπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, πραγματοποιήθη

κε ή πρώτη έπίσημη συνομιλία τοϋ Κ. Καραμανλή μέ 

τόν Μ. Ντεμπρέ. Τό πρακτικό τής συνομιλίας τών 

δύο πρωθυπουργών αναφέρει: 

«Ντεμπρέ: Παραλληλίζω τήν σημερινήν θέσιν τών δύο 

χωρών: Εiς μέν τόν εσωτερικόν εκατέρας τομέα εξησφαλί

σθη πολύτιμος σταθερότης, ενώ εξωτερικώς εύρίσκονται 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ, δπερ, παρά τάς άτελείας του, 

άποδεικνύει τήν άλληλεγγύην τών μελών του. 

»Λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως ή 'Ελλάς άποτελεί 

"φάρον" του δυτικου κόσμου καί έάν ύπάρχη διά τήν 'Ελ

λάδα συμφέρον νά διατηρή στενούς δεσμούς μέ τήν Εuρώ

πην, ή Δύσις εχει σημαντικώτατα συμφέροντα εiς τήν 

ϋπαρξιν του έλληνικου παράγοντος εiς τό άνατολικόν 

πλευρόν της. 

»Κ. Καραμανλής: 'Ως πρός τό θέμα τής συνδέσεως μετά 

τής ΕΟΚ, διά άριθμών θά καταδείξω πόσον άνισοσκ:ελές 

είναι τό έμπορικ:όν Ισοζύγιον τής 'Ελλάδος. Εiδικ:ώτερον 

καθ' δσον άφορίi τάς άνταλλαγάς μέ τάς lξ χώρας τής 

ΕΟΚ, ένώ ό σημαντικός όγκος τών πανταχόθεν εΙσαγωγών 

των άνέρχεται εiς 24 δισεκ:ατ. δολλάρια, αύται προμηθεύ
ονται έξ 'Ελλάδος έμπορεύματα άξίας μόνον 80 έκ:ατ. (δη
λαδή I πρός 300). Δηλαδή, εlς τόν όγκον τούτον μία aύξη
σις τών έξ 'Ελλάδος εΙσαγωγών, π. χ. 20 έκ:ατ. δολλαρίων, 
θά άπετέλει έλάχιστον ποσοστόν διά τούς εξ, ένώ διά τήν 

'Ελλάδα θά ή το ούσιαστικ:ωτάτη βελτίωσις. 

» 'Επικ:αλοvμαι τήν συνδρομή ν τής Γαλλίας πρός ύπερ
πήδησιν τών συναντωμένων σήμερον άντιφάσεων κ:αί δυ

σχερειών κ:αί τονίζω τάς σοβαρωτάτας οlκ:ονομικ:άς, πολι

τικ:άς κ:αί κ:οινωνικ:άς έπιπτώσεις έκ: τής παρούσης στασιμό

τητας έν όψει δελεαστικών σοβιετικών προτάσεων αίτινες 

δέν είναι δυνατόν έπ' άπειρον νά άποκ:ρούωvται. 

»Ντεμπρέ. 'Η Γαλλία ήτο εuμενώς διατεθειμένη εναντι 

τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ, ώς άπέδειξεν 

εμπράκτως ή μέχρι τουδε στάσις της. Κατ' έμέ, ή εφαρμο

γή τής συνδέσεως παρουσιάζει δύο όψεις: α) τό θέμα τής 

αuξήσεως τών έλληνικών εξαγωγών δέν φαίνεται παρουσιά

ζον δυσχερείας δυναμένας νά ματαιώσουν τήν σύνδεσιν, β) 

τό θέμα τής χρηματοδοτήσεως προϋποθέτει δτι αί λοιπαί 

εuρωπαϊκαί χώρα ι θά ελθουν συνεπίκουροι. 'Η Γαλλία 

κατ' αuτήν ύπέχει βαρείας ύποχρεώσεις εναντι τής 'Α λ γε

ρίας iδίως άλλά καί aλλων άφρικανικών περιοχών. 'ο 

στρατηγός Ντέ Γκώλ δέν παύει ύπογραμμίζων τήν άπόλυ

τον άνάγκην βοηθείας τών ύπαναπτύκτων χωρών. Οί λοι

ποί δμως έταίροι τής ΕΟΚ διστάζουν εν τΌ πράξει νά τόν 

άκολουθήσουν. 

»Κ. Καραμανλής: Εlς τόν τομέα αύτόν ή 'Ελλάς, ώς 

Εύρωπαίος σύμμαχος μέ οlκ:ονομίαν εΙσέτι ύπό άνάπτυξιν, 

ένδείκ:νυται νά έπιλεγή ύπό τών εύπορωτέρων έταίρων ώς 

κατ' έξοχή ν παράδειγμα έπιδείξεως άλληλεγγύης. 

)) Ώς πρός τό ζήτημα τών διμερών άνταλλαγών 'Ελλά
δος-Γαλλίας, ό κ:. Ντεμπρέ φαίνεται τελών ύπό τήν έντύπω

σιν ότι ήδη συνεφωνήθη aύξησις. Τφ διευκρινίζεται δτι 

πρό ήμερών άνενεώθη ή έμπορικ:ή συμφωνία εlς τό ϋψος 

του λήξαντος έτους άλλ, άντιμετωπίζεται άπό γαλλικής 

πλευρίiς aύξησις έν τfί προοπτικ:(ί τής συνδέσεως μέ τήν 

ΕΟΚ. 

;;Θά ήθελον νά πληροφορηθώ έπίσης έπί τών άπόψεών 

σας περί γαλλικών έπενδύσεων έν 'Ελλάδι. 

))Ντεμπρέ : Εuχόμεθα τουτο καί χαιρόμεθα διά τήν γε

νομένην άπαρχήν μέ τήν σύμβασιν Pechiney. Δέον νά γνω
ρίζωμεν δύο άποφασιστικά δεδομένα: I) Ή γαλλική οΙκο
νομία μόλις άπό τό 1958 άναρρωνύει καί ή εμπιστοσύνη 
πρός τήν εξυγίανσιν δέν είναι εiσέτι τοιαύτη rοστε νά χωρή 

παρότρυνσις καί επέμβασις επί του κεφαλαίου. 2) 'Απολύ
του προτεραιότητας είναι αί επενδύσεις εν 'Αλγερίg. 

Έκεί έθεσπίσθησαν εiδικά κίνητρα προσελκύσεως κεφα

λαίων. 'Αλλαχου (π. χ. εν 'ΑφρικΌ) είναι έλευθέρα ή επέν

δυσις άλλά δέν προτρέπονται οί κεφαλαιουχοι. Πάντως, 

δσάκις έκδηλουται ενδιαφέρον δι' επενδύσεις εν 'Ελλάδι 

(π.χ. Pechiney) ή πραγματοποίησις ευνοείται ύπό τής γαλ
λικής Κυβερνήσεως. 

))Κ. Καραμανλής: Σήμερον αί συνθήκ:αι διά ξ ένας έπεν

δύσεις έν 'Ελλάδι είναι εύνοϊκ:ώταται χάρις: α) εlς θεσπι

σθείσας νομοθετικ:άς έξασφαλίσεις, β) εiς τήν οiκ:ονομικ:ήν 

σταθερότητα κ:αί γ) εlς τό πενταετές πρόγραμμα. 

;; 'Η 'Ελλάς δέν προβάλλει αΙτήματα άλλά ζητεί κ:ατα
νόησιν κ:αί ρεαλισμόν. 

))Ντεμπρέ: Παρήλθε πράγματι ή έποχή του δουναι καί 

λαβείν καί χρειάζεται πράγματι πρωτίστως εμπρακτος άλ

ληλεγγύη. 

))Πώς ή 'Ελλάς βλέπει τάς εξελίξεις εν τΌ γειτονικΌ 

Τουρκίg; 

))Κ. Καραμανλής: Είμεθα πεπεισμένοι δτι ή Τουρκία 

δέν πρόκειται νά άποστή τών συμμαχιών της. Ή έξέλιξις 

δμως τoii έσωτερικ:οv καθεστώτος παραμένει άπρόβλεπτος. 

Δέν διαγράφεται άληθώς ρεvμα ούδετεροφιλίας έν Τουρκ:ί~ 

άλλ, άν τυχόν έκ:δηλωθή τοιούτον θά πρόκειται τότε πιθα

νώς περί τακ:τικ:οv έλιγμοv έναντι τής Δύσεως. 

))Ντεμπρέ: Οί λόγοι δι' οϋς, κατά τόν στρατηγόν Ντέ 

Γκώλ καί εμέ, δ Χρουστσώφ προεκάλεσε τό ναυάγιον τής 

Διασκέψεως κορυφής, είναι οί άκόλουθοι: 

)) 'Ο Χρουστσώφ κατά πάσαν πιθανότητα δέν έπιθυμεί 
τόν πόλεμον. Στηρίζει πράγματι τήν πολιτικήν του επί τής 

άνυψώσεως του βιοτικου έπιπέδου του ρωσικου λαου. Εί

ναι δμως οπαδός τής ύφέσεως καθ' δ μέτρον αϋτη άποφέ

ρει οφέλη εiς τήν Ρωσίαν. Πρό τής διασκέψεως είχε προ

φανώς πεισθή δτι ή Δύσις δέν θά ύπεχώρει είς τό θέμα του 

Βερολίνου. "Αρα προετίμησε νά προκαλέση τήν άποτυχί

αν τής διασκέψεως παρά νά σημειωθή άποτυχία δι' αuτόν 

έπί του ζητήματος του Βερολίνου. Τό θέμα τουτο δμως 

παραμένει τεθειμένον καί άνοικτόν. Θά τό προβάλη άσφα

λώς κατά βίαιον τρόπον μετά τάς άμερικανικάς προεδρικάς 

έκλογάς. 'Ο έκβιασμός του θά λάβη τήν έξής μορφήν: η 

μεταβολή του καθεστώτος του Βερολίνου η ύπογραφή χω

ριστής εiρήνης μετά τής' Ανατολικής Γερμανίας. Προσω

πικώς άνησυχώ διά τό τέλος του ετους, δπότε προβλέπω 

Ισχυρούς κλυδωνισμούς. Τά πάντα θά περιστραφουν τότε 

πέριξ τής iσχύος καί τής προσωπικότητος του μέλλοντος 

προέδρου τών ΗΠΑ. Δεδομένου δτι ή Δύσις δέν είναι πρό

θυμος νά πολεμήση διά τό Βερολίνον, άπομένει ή δδός τών 

διαπραγματεύσεων ύπό τήν άπειλήν έκβιασμου του κ. 

Χρουστσώφ, δστις χρειάζεται μίαν επιτυχίαν. 

))Κ. Καραμανλής: Πώς θά άντιμετωπίζετο τοιούτος έκ:

βιασμός; 

))Ντεμπρέ: 'Αντίβαρον θά φέρουν ϊσως ώρισμέναι δυ

σχέρειαι τής Ρωσίας μετά τής Κίνας, Ciς ή γαλλική Κυβέρ

νησις εχει ύπ' όψιν. 

))Κ. Καραμανλής: 'Αντιθέτως πρός τόν πρόεδρο ν Νά

σερ, κ:αί ό στρατάρχης τίτο πιστεύει δτι αί διαφοραί αύται 

ε{ναι πραγματικ:αί. 

))Ντεμπρέ: Διερωτώμαι aν θά άναδειχθή έν 'ΑμερικΌ 

ήγετική φυσιογνωμία πρώτου μεγέθους άπαραίτητος τόσον 

διά τήν διακυβέρνησιν τής μεγάλης χώρας δσον καί διά 

τήν έπιτυχή άντίστασιν του ελευθέρου κόσμου. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Κ . Καραμανλής: Τό διεθνές κίJρος τοίJ στρατηγοίJ Ντέ 

Γκώλ δύναται νά συντελέση καί αύτό εlς τήν συνοχή ν καί 

τήν δύναμιν τής δυτικής συμμαχίας. 

»Ντεμπρέ : Προϋπόθεσις διά νά παίξη ή Γαλλία πλήρως 

τόν ρόλον της είναι νά τεθή τέρμα εiς τόν πόλεμον εν 

'Αλγερίg. Κάθε προσπάθεια του στρατηγου Ντέ Γκώλ τεί

νει εiς τήν λύσιν του προβλήματος καί εiς τήν άναγκαίαν 

διατήρησιν δεσμών μεταξύ Γαλλίας καί μιaς νέας 'Αλγε
ρίας»232 . 

Στίς 12 'Ιουλίου 1960, ό Κ. Καραμανλής κατέθε
σε στεφάνι στόν τάφο του n Άγνωστου Στρατιώτη, 

όπου τόν ύποδέχτηκε ό Γάλλος ύπουργός τών Στρα

τιωτικών, Πιέρ Μεσμέρ. Στά πλαίσια τής εiδικής αύ

τής τελετής, δ Κ. Καραμανλής ύπέγραψε στή χρυσή 

βίβλο, άντάλλαξε χειραψίες μέ 'Έλληνες παλαιούς 

πολεμιστές, έθελοντές στό γαλλικό στρατό κατά τό 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς καί μέ 'Έλληνες 

άξιωματικούς πού ύπηρετοuσαν στό ΝΑΤΟ. Στή συ

νέχεια, άναχώρησε γιά τό Προεδρικό Μέγαρο, όπου 

στήν έξώθυρα τόν ύποδέχτηκε ό πρόεδρος Ντέ Γκώλ. 

'Επακολούθησε ή πρώτη έπίσημη συνομιλία με

ταξύ τών δύο άνδρών, στή διάρκεια τής όποίας 

-σύμφωνα μέ τό σχετικό πρακτικό- διαμείφθησαν 

τά έξής: 

«Κ. Καραμανλής: 'Απαντών εiς τήν προσφώνησιν ύπο

δοχής του στρατηγου Ντέ Γκώλ, μεταφέρει εiς αuτόν τόν 

θερμόν χαιρετισμόν του έλληνικου λαου καί εν συνεχείg 

εκθέτει τήν σημερινήν θέσιν τής 'Ελλάδος: "Καίτοι πτω

χή καί ύποστfiσα διαδοχικάς δοκιμασίας, ή χώρα διατηρεί 

τήν δημοκρατικήν της μορφήν. Ή Κυβέρνησις έπεδίωξε 

τήν έξασφάλισιν πολιτικής καί οΙκονομικής σταθερότητος 

έπί βάσεων δημοκρατικών. Εlς διάψευσιν τών φρονούντων 

δτι ύπό δημοκρατικόν πολίτευμα δέν δύναται νά προοδεύ

ση ή οΙκονομία τών ύπαναπτύκτων λαών, ή περίπτωσις τής 

'Ελλάδος aποτελεί παράδειγμα διά τάς χώρας τής περιο

χής της. Εlς τόν δρόμο ν μας δμως συναντώμεν δυσχερείας: 

α) πολιτικάς: Ή Έλλάς aνήκει lδεολογικώς εlς τήν Δύ

σιν, aλλ' ε{ναι κρισίμως τοποθετημένη εlς φυσικόν περι

βάλλον Σλάβων καί κομμουνιστών, ών aποτελεί τόν στό

χον. β) Οlκονομικάς καί κοινωνικάς: Ή Μόσχα έκμεταλ

λεύεται ταύτας προβαίνουσα συνεχώς εlς δελεαστικάς 

προτάσεις. 'Η 'Ελλάς aμύνεται, aνθίσταται καί aποβλέπει 

είς τήν aλληλεγγύην τών μεγάλων συμμάχων της". 

»Ντέ Γκώλ: Καλώς γνωρίζω τάς δοκιμασίας καί τάς δυ

σχερείας τής ' Ελλάδος, άλλά καί τά επιτεύγματα τής 

άνορθώσεώς της. Είμαι ενήμερος τών δσων δ κ. Καραμαν

λής επετέλεσε κατά τάς διαδοχικάς ύπουργίας του άλλ, 

εiδικώτερον κατά τά τελευταία €τη σταθεράς διακυβερνή

σεως. Θεωρώ αuτόν ώς ενα εκ τών 2-3 επιτυχόντων ήγετών 
έκ του ελευθέρου κόσμου. 

»'Αντιλαμβανόμεθα τήν 'Ελλάδα ώς χώρα κατά βάσιν 

yεωργικήν μέ τό πρόσθετον πλεονέκτημα μιaς μεγάλης εμ

πορικής ναυτιλίας. nΕχει άνάγκην τοποθετήσεως του κα

πν9υ, του οίνου καί τών καρπών της. Είναι φυσικόν εκ 

παραλλήλου νά εκβιομηχανισθή ή χώρα. Τό κατ' αuτήν , ή 

Γαλλία είναι πρόθυμος νά βοηθήση εν τφ μέτρφ του δυνα

του. Συγκεκριμένως, διά τά γεωργικά προϊόντα καί διά τόν 

καπνόν παρέχει τήν διαβεβαίωσιν δτι ή Γαλλία θά καταβά

λη πaσαν προσπάθειαν, ώς καί εiς τόν τομέα τής άναπτύ

ξεως τής βιομηχανίας. Ζητεί άριθμούς καί δεδομένα. 
»Κ . Καραμανλής: 'Εξηγεί δτι επιδιώκει τήν λύσιν τών 

προβλημάτων εν τij προοπτικij συνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μέ τήν ΕΟΚ. 'Έίς τοίJτο μfiς ώθοίJν λόγοι όχι μόνον οΙκο

νομικοί άλλά καί πολιτικοί, μέ σκοπόν τήν όργανικήν 

σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Δύσιν. Θέλομεν νά θέσωμεν 

βάσεις συνεργασίας μέ τήν ΕΟΚ έξασφαλίζουσας τήν άνά

πτυξιν τής χώρας, άλλ' όχι ή σύνδεσίς μας νά σημάνη 

χειροτέρευσιν τής θέσεώς μας. Βασικόν μας αίτημα ε{ναι 

τά άγροτικά μας προϊόντα νά τύχουν εlς τάς έξ χώρας εύ

νοϊκής μεταχειρίσεως. 'Αλλ ' έπί τοίJ σημείου τούτου, ή 
ζητουμένη ύπό τής 'Ιταλίας ρήτρα έξαιρέσεως θά έξέθετεν 

άπαραδέκ:τως είς κίνδυνον κάθε προσπάθειαν προγραμμα

τισμοίJ τής έλληνικής οΙκονομίας. Διά τόν καπνόν ζητοίJ

μεν προνομιακήν μεταχείρησιν πρός aπορρόφησιν τών 

ύφισταμένων aποθεμάτων καί τής έκάστοτε παραγωγής, 

κ:ρίνομεν δέ άναγκαίον δπως αί έξ χώραι διπλασιάσουν 

έντός πέντε έτών τάς είσαγωγάς τοίJ έλληνικοίJ καπνοίJ". 

»Ντέ Γκώλ: 'Η Γαλλία είναι πρόθυμος νά βοηθήση εiς 

τόν παραμερισμόν άξιώσεων τών άλλων έταίρων, άπαραδέ

κτων διά τήν ' Ελλάδα. Λαμβάνει ύπό σημείωσιν τό αίτημα 

διπλασιασμου εντός 5ετίας τών άγορών καπνου . Χωρίς νά 

δύναται νά άναφέρη ποσά, πιστεύει δτι ή Γαλλία δύναται 

νά αuξήση τάς εiσαγωγάς καπνών. 

»Κ. Καραμανλής: 'Αναπτύσσει περαιτέρω δτι ή • Ελ
λάς θά εχρειάζετο ποσόν 250 έκατ . δολλαρίων πρός χρη

ματοδότησιν έντός 5ετίας €ργων ύποδομής άποτελούντων 

τήν προϋπόθεσιν επενδύσεων εiς τούς διαφόρους τομείς. 

»Ντέ Γκώλ: Ποία επ' αuτου ύπήρξεν ή στάσις τής Γερ

μανίας; 

»Κ. Καραμανλής: 'Εφ' δσον ή σύνδεσις δέν έχει συν

τελεσθή, αί συζητήσεις διεξάγονται εlς τό έπίπεδον τών 

τεχνικών, δπου σημειοίJνται άντιδράσεις (ώς π. χ. ή lταλική 

διά τά άγροτικά προϊόντα). Καθ' δσον άφορfi τήν χρημα

τοδότη σι ν, ή 'Επιτροπή τής ΕΟΚ aντιπροτείνει άριθμούς 

πολύ κάτω τοίJ ύφ' ήμών ζητουμένου ποσοίJ. 

»Ντέ Γκώλ: Θά ήτο φυσικόν τό μείζον μέρος του χορη

γηθησομένου δανείου νά έπωμίζωνται ή Γαλλία καί ή Γερ

μανία ώς μεγαλύτερα ι εuρωπαϊκαί δυνάμεις. 'Ερωτά συγ

κεκριμένως τί ποσόν θά άνεμένομεν άπό αuτάς, φερ' εiπείν 

75 έκατ. δολλάρια; 

»Κ. Καραμανλής: 'Εν τοιαύτ!J περιπτώσει θά ύπελειπό

μεθα πολύ τού συνολικού κονδυλίου 250 έκατ. δολλαρίων. 
»Ντέ Γκώλ: 'Ερωτa έάν ή • Ελλάς θα ίκανοποιείτο έάν 

ή Γαλλία εχορήγει 100 έκατ. δολλάρια, δπότε ή Γερμανία 

θά ήκολούθει μέ τό αuτό ποσόν. 

»Κ. Καραμανλής: 'Απαντa καταφατικώς, προσθέτων 

δτι "ή τοιαύτη χειρονομία τών δύο μεγάλων έταίρων θά 

έφερεν έκ φιλοτίμου τούς μικροτέρους δπως συμπληρώ

σουν τό δάνειον μέχρι τού ζητουμένου ϋψους τών 250 
έκατ. ". 

»Ντέ Γκώλ: 'Ανακεφαλαιών λαμβάνει ύπό σημείωσιν 

τά αiτήματα: I) εuνοϊκή μεταχείρισις άγροτικών προϊόν

των, 2) διπλασιασμός εντός 5 έτών έξαγωγών καπνου καί 3) 
δάνειον 250 έκατ . δολλαρίων άπορροφηθησόμενον έντός 

5ετίας . 'Εν συνεχείg έκθέτει πώς άντιλαμβάνεται τό μέλ

λον τής Δυτικής Εuρώπης: (Κατ' αuτόν ή όργάνωσις αuτής 
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δύναται να εκκινήση άπό τής Κοινής 'Αγοράς . 'Αλλ' 

άπορρίπτει, αναφέρων ώς αποφευκτέα παραδείγματα τή 

CECA, τό EURA ΤΟΜ και τήν CED, πάσαν ίδέαν ύπερκυ
βερνητικών θεσμών (institutions supra - gouνernementales). 
' Αρχής γινομένης από τήν οίκονομικήν συνεργασίαν, θά 

επέλθη ή πολιτική ενταξις liνευ δμως συγχωνεύσεως ύπερ

τέρας τών Κρατών . Τήν όργάνωσιν ταύτην τής Εύρώπης 

θέλει νά πραγματοποιήση μέ τήν "Γερμανίαν τοϋ 'Αντενά

ουερ" (τό επανέλαβε δίς). ' Επειδή δμως θά διεξαχθοϋν εν 

Γερμανί~ εκλογαί, θά άναμείνη τήν εκβασιν αύτών (τόν 

προσεχή χειμώνα) , ϊνα χωρήση περαιτέρω . Τά σχέδιά του 

επιδοκιμάζονται ύπό τών ΗΠΑ, ενώ ή 'Αγγλία "δέν τά 

θέλει" . 

»Κ . Καραμανλής : 'Εκφράζει τήν χαράν του διότι "ή 

Γαλλία ύπό τήν ώθησιν τού στρατηγού δύνανται νά λάβη 

τοιαύτας πρωτοβουλίας, αί'τινες εlναι άπαραίτητοι διά τήν 

έπιβίωσιν τής Εύρώπης καί έπιτρέπουν εiς τούς μικροτέ

ρους συμμάχους νά άτενίζουν πρός τό μέλλον μέ έμπιστο

σύνην. Ή Έλλάς έχει μέν περιωρισμένας δυνατότητας, 

άλλά θά βοηθήση δλοψύχως διά τήν εύόδωσιν τής προ

σπαθείας τού στρατηγού". 

»Ντέ Γκώλ: 'Ερωτά τόν κ. πρόεδρον περί τής πολιτείας 

τοϋ τίτο καί τών σχέσεων 'Ελλάδος -Γιουγκοσλαβίας . 

»Κ . Καραμανλής : Πιστεύει δτι, "ώς τόν διαβεβαίωσεν δ 

τίτο, ούτος έμμένει εΙλικρινώς είς τήν γραμμήν τής ούδε

τερότητος. Βεβαίως όμως διαφωνεί πρός αύτόν όταν δ τίτο 

ύποστηρίζει ότι ή Δύσις είναι ύπεύθυνος διά τό ναυάγιον 

τής διασκέψεως κορυφής. Αί καλαί σχέσεις τής 'Ελλάδος 

μέ τήν Γιουγκοσλαβίανέχουνώς προϋπόθεσινότι ή τελευ

ταία αίJτη παραμένει ούδετέρα. Πράγματι, ή ούδετερότης 

τής Γιουγκοσλαβίας έξασφαλίζει Ισορροπία ν είς τά Βαλκά

νια καί άφ' έτέρου άποτελεί παράγοντα ένισχύσεως τής 

άσφαλείας τής 'Ελλάδος. Διά τούτο συμφέρον νά ένισχύε

ται δ τίτο νά άντιστέκεται είς τάς πιέσεις τού παραπετά

σματος. 'Εν συμπεράσματι, χωρίς νά τρέφη άπεριόριστον 

έμπιστοσύνην πρός αύτόν, ή Δύσις πρέπει νά τόν θεωρή 

χρήσιμον". Προσθέτει δτι ό τίτο τφ ένεπιστεύθη δτι τό 

θάρρος κaί ή τιμία πολιτική σκέψις τοϋ στρατηγοϋ Ντέ 

Γκώλ εγγυάται δτι ή Γαλλία θά παίξη αποφασιστικόν ρό

λον καί δτι εκ τούτου αίσθάνεται ούχί μόνον έμπιστοσύνην 

άλλά καί έλπίδα . 

»Ντέ Γκώλ : Ζητεί νά πληροφορηθή τάς εντυπώσεις τοϋ 

κ. προέδρου εκ τής συναντήσεώς του μέ τόν Νάσερ . 

»Κ. Καραμανλής: 'Απαντά δτι "εύρε παρ ' αύτφ μεγα

λυτέραν ή άλλοτε σύνεσιν. Τρέφει πάντοτε φιλοδοξίας νά 

ήγηθή τού άραβικού κόσμου, άλλά αί άντιξοότητες έχουν 

κάπως καταστείλει αύτάς. Τόν άπασχολούν ίδίως προβλή

ματα άναπτύξεως τής οlκονομίας τής χώρας". 

»Ντέ Γκώλ : Έρωτα πώς βαίνει ή αίγυπτιακή οίκονο

μία . 

>>Κ . Καραμανλής: Λέγει δτι "ύπάρχουν μέν πολλαί έξω

θεν διευκολύνσεις άλλ' ή έλλειψις προετοιμασίας καί συν

τονισμού τής άξιοποιήσεως τών έκ διαφόρων πηγών πι

στώσεων έπιφέρουν όλιγώτερα άποτελέσματα άπό τά άνα

μενόμενα". 

>>Ντέ Γκώλ: Διερωτάται liν δέν πρόκειται περί όργανι

κής αδυναμίας τοϋ λαοϋ»233_ 

Στό σημείο αuτό διακόπηκε ή συνομιλία γιά νά 

έπακολουθήσει πρόγευμα, τό όποίο ό στρατηγός Ντέ 

Γκώλ παρέθεσε πρός τιμήν τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Στή διάρκεια τοϋ προγεύματος, ό Γάλλος πρόε

δρος έξήρε «τούς στενούς φιλικούς δεσμούς, πού 

ένώνουν έκ παραδόσεως τήν 'Ελλάδα καί τήν Γαλ

λίαν καί οί όποίοι θά παραμείνουν αναλλοίωτοι καί 

είς τό μέλλον» . Στή συνέχεια, αφοϋ ~πλεξε τό έγκώ

μιο τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ, τόνισε δτι «ή Γαλ

λία προσβλέπει πάντοτε με ένδιαφέρον καί φιλικήν 

κατανόησιν πρός τήν 'Ελλάδα, ή όποία αποτελεί 

προφυλακήν τοϋ έλεύθερου κόσμου» . 

Στήν αντιφώνησή του, ό Κ . Καραμανλής εΙπε: 

«Σiiς εύχαριστώ, κύριε πρόεδρε, διά τούς ώραίους 

λόγους τούς όποίους είχατε τήν καλωσύνην καί μοv 

άπευθύνετε. Μέ συνεκίνησαν οί λόγοι ούτοι άκόμη 

περισσότερον, διότι προέρχονται άπό εναν Ιiνδρα ό 

δποίος χθές έχάραξε τήν όδόν τής τιμής καί δ δποίος 

σήμερον προσδιορίζει τά πεπρωμένα μιiiς μεγάλης 

καί εύγενοvς χώρας, τά πεπρωμένα μιiiς χώρας, ή 

όποία κατά τάς δυσκόλους ταύτας στιγμάς διά τήν 

άνθρωπότητα έπανέκτησεν ύπό τήν έμπνευσμένην 

αίγίδα σας τήν μεγάλην θέσιν, ή όποία τής άρμόζει 

(τής άνήκει), είς τήν διεθνή ζωήν. 

»'Η 'Ελλάς εlναι εύτυχής διά τήν άνανέωσιν τού 

γαλλικού μεγαλείου, τοv διά τής παραδόσεως παλαι
ού μεγαλείου καί νέου διά τής όρμητικότητός του. 

»'Η 'Ελλάς εlναι έξ ίσου εύτυχής, διαπιστώνου
σα δτι αί σχέσεις της μετά τής Γαλλίας είσέρχονται 

είς μίαν έκ τών ώραιοτέρων φάσεων. 

»'Υπό τό πνεύμα αύτό, κύριε πρόεδρε, έγείρω τό 

κύπελλόν μου διά τό μεγαλείον καί τήν εύημερίαν τής 

εύγενοvς καί ώραίας χώρας τής Γαλλίας, διά τήν 

προσωπικήν εύτυχίαν σας καί τής κ. Ντέ Γκώλ». 

Μετά τό πρόγευμα, έπακολούθησε ίδιαίτερη συ

νομιλία μεταξύ Κ. Καραμανλή καί στρατηγου Ντέ 

Γκώλ: 

«Ντέ Γκώλ: "Άρχεται άναπτύσσων ώρισμένα ζητήματα 

άφορώντα ίδιαιτέρως τήν Γαλλίαν: Μετά τήν άπελευθέρω

σιν καί ή χώρα του εκινδύνευσεν ενεκα τοϋ κομμουνισμοϋ. 

'Έκτοτε τό Κομμουνιστικόν κόμμα παραμένει ώς μειοψη

φία έκλογικώς μέν σημαντική, άλλ' άνίσχυρος κοινοβου

λευτικώς καί πολιτικώς. 'Επί τοϋ οίκονομικοϋ πεδίου πά

λιν ή Γαλλία εσχε πολλάς δυσχερείας καί μόλις πρό δύο 

έτών ήρχισεν ή εξυγίανσις τής οίκονομίας ijτις σήμερον 

εύρίσκεται εν αναπτύξει. 

»'Υπάρχουν δυσχερέστατα προβλήματα έν 'ΑφρικΌΌ 

νΕφθασα εγκαίρως είς τήν εξουσίαν ά\στε νά προλάβω νά 

δλοκληρώσω δμαλώς τήν άρσιν τοϋ αποικιακοϋ συστήμα

τος (decolonisation) έν Μαύρ1J ' ΑφρικΌ καί νά σχηματι

σθή ή Γαλλική Κοινότης, έν τοίς κόλποις τής δποίας καί 

άνεξάρτητα καθιbτάμενα τά μέλη διατηροϋν στενούς δε
σμούς μέ τήν Γαλλίαν . Δέν εφθασα δμως έγκαίρως διά τήν 

'Αλγερίαν, διότι εκεί εlχεν ήδη εγκατασταθή δ πόλεμος . 

'Ο στρατηγός αναπτύσσει τότε τα δεδομένα τοϋ άλ γερινοϋ 
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προβλήματος ώς έξή ς: 'Εν πρώτοις, άπό τfίς εποχής τών 

Καρχηδονίων, ποτέ δέν ύπfjρξεν άλ γερινόν Κράτος (εν άν

τιθέσει πρός τήν Τύνιδα, τό Μαρόκον κ.λ.π.). Εiς τήν 'Αλ

γερίαν, πτωχήν εiς φυσικούς πόρους καίμε μεγάλην αϋξη

σιν τών γεννήσεων, ζοϋν εν εκατομμύριον κάτοικοι εύρω

παϊκfίς καταγωγής οί όποίοι εχουν δσον οίοσδήποτε ι'iλλος 

τό δικαίωμα νά αiσθάνωνται εκεί εiς τόν τόπον των. Έξ 

ι'iλλου, εργάζονται εν Γαλλίιt 400.000 μουσουλμάνοι, οί 
όποίο ι διά τών εμβασμάτων των διατρέφουν τό ι Ι 4 του 
πληθυσμοί> της 'Αλγερίας. 

»'Ένεκα τών λόγων τούτων, μόνον ή ι'iσκησις τοϋ δι

καιώματος τής αύτοδιαθέσεως ημπορεί νά φέρη μίαν λύ

σιν. "Απαξ καί καταπαύση τό πϋρ καί εξασφαλισθfί ή γνη

σιότης τής λαϊκής ετυμηγορίας, θά εκδηλωθfί ό λαός τής 

'Αλγερίας. Πιστεύω δτι δέν θά εκλέξη τήν "Γαλλικήν 

'Αλγερίαν", οϋτε καί τήν πλήρη άποκοπήν, άλλά τήν εν

διάμεσον λύσιν τής"' Αλγερινής ' Αλγερίας" εν τ<!) σεβα

σμφ τών διαφόρων συμφερόντων. Θά ήτο τοϋτο συμβιβα

σμός πολιτικώς σώφρων. 

)) 'Η αύτοδιάθεσις ύπό άπόλυτον εννοιαν σημαίνει δτι ό 
καθείς θά εβάδιζε πρός διάφορον κατεύθυνσιν. Εiζ τό κυ
πριακόν ζήτημα, ή σύνθεσις τοϋ πληθυσμοί> κατέστησε καί 

δι' ύμaς άναγκαίον τόν συμβιβασμόν . "Αλλως θά eβαινεν 

ή κατάστασις πρός τήν διχοτόμησιν. Πάντως τό πρόβλημα 

ελύθη δι' άμοιβαίων παραχωρήσεων. Χωρίς νά δύναμαι νά 

κρίνω εάν πάντα τά μέρη ίκανοποιήθησαν πλήρως, χαίρω 

ειλικρινώς διά τήν επίλυσιν τοϋ κυπριακοί> ζητήματος. 

))Μέχρι στιγμής οί επαναστάται δέν εδέχθησαν τήν 

προσφοράν τοϋ δικαιώματος αύτοδιαθέσεως, διότι εννοοϋν 

νά θεωρηθοϋν εκ τών πρ,οτέρων ώς οί μόνοι φορείς τής 

άλ γερινfίς κυριαρχίας . Τοϋτο είναι τελείως άπαράδεκτον 

διότι, πλήν τών ι'iλλων, είναι πλέον η άμφίβολος δ άπόλυ

τος εκπροσωπευτικός χαρακτήρ τοϋ FLN. Τήν προσφερο
μένην τιμίαν καί γνησίαν αύτοδιάθεσιν δέν άπεδέχθη εισέ

τι ή επαναστατική ήγεσία, της όποίας άντιμαχόμεναι εσω

τερικαί φατρίαι εμποδίζουν τήν όμοφωνίαν. 

)), Από της τεχνικής άπόψεως, προχωρεί ίκανοποιητι
κώς ή άποκατάστασις τής τάξεως . Αί δολοφονίαι καί πρά

ξεις βίας ήσαν πρό 2 ετών τετραπλάσιαι τών σημερινών. 

))Κ . Καραμανλής: 'Ερωτά εάν ή Μόσχα βοηθfί τούς 

επαναστάτας. 

))Ντέ Γκώλ: Δέν τούς βοηθεί άμέσως, άλλ' εμμέσως 

(ύποστήριξις άντιαποικιακοϋ άγώνος κ.λ.π.). Δίς προειδο

ποίησε προσωπικώς τόν Χρουστσώφ δτι εάν ή Ρωσία άνε

γνώριζε τυχόν τήν "προσωρινήν άλγερινήν Κυβέρνησιν" 

θά άνεκάλει άμέσως τόν πρέσβυν του εκ Μόσχας καί θά 

"άπέπεμπε τόν Σοβιετικόν πρέσβυν εκ Παρισίων". Εiς τήν 

οiκοδόμησιν μιας νέας 'Αλγερίας οuδείς πλήν τής Γαλλί

ας δύναται νά συντελέση, οϋτε ή 'Αμερική, οϋτε ή Ρωσία, 

οϋτε ό Νάσερ η ό Κασέ μ. 'Εάν σήμερον ή Γαλλία προσέ

φερεν εiς τόν Φεράτ 'Αμπάς τήν 'Αλγερίαν, ή χώρα θά 

περιέπιπτεν εiς άπερίγραπτον χάος όδηγοϋν εiς στυγνήν 

δικτατορίαν η εiς τόν κομμουνισμόν. 'Η Γαλλία εχει τό 

χρέος νά μεριμνήση ωστε τό δημοκρατικόν μέλλον τfίς 

'Αλγερίας "νά εξέλθη εκ τών καλπών καί δχι εκ τών στο

μίων τών πολυβόλων")), 

Στό σημείο αότό, τερματίστηκε ή i.διαίτερη συ

νομιλία τ&ν δύο ήγετ&ν καί επακολούθησε σύσκεψη, 

μέ τήν συμμετοχή καί τ&ν Ε. 'Αβέρωφ, Φ. Φίλωνος 

καί Φ. 'Άννινου-Καβαλλιεράτου, διευθυντή τής Β' 

Πολιτικής Διευθύνσεως τοίι ύπουργείου 'Εξωτερι

κ&ν, άπό τήν έλληνική πλευρά καί Μ. Ντεμπρέ, Μ. 

Κούβ ντέ Μυρβίλ, Ντέ Κουρσέλ, Ζιράρ ντέ Σαρμπο

νιέρ, άπό τή γαλλική. 

Τό πρακτικό τής συσκέψεως άναφέρει: 

((Ντέ Γκώλ: ' Εκφράζει τήν μεγάλην του εύχαρίστησιν 

διά κατ' Ιδίαν μετά κ. προέδρου Κυβερνήσεως άνταλλαγήν 

άπόψεων. 

))Παρηκολουθήσαμεν τά δσα μάς είπεν ό Κ. Καραμαν

λής μετά μεγάλου ενδιαφέροντος, διότι άντελήφθημεν δτι 

ή 'Ελλάς είναι χώρα ή όποία eχει καθορίσει σαφώς τήν 

γραμμή ν της. 'Όσον άφορα τήν σύνδεσιν της' Ελλάδος μέ 

τήν Κοινήν 'Αγοράν, ή Γαλλία εiναι διατεθειμένη νά πρά

ξη παν τό δυνατόν εν τφ πλαισίφ τών δυνατοτήτων της. 

'Αντελήφθημεν καλώς τό πρόβλημα τών άγροτικών προϊ

όντων, iδίιt τών καπνών . 'Ελάβομεν επίσης ύπό ση μείωσιν 

τήν εuχήν σας δπως οί εξ συμβάλουν εiς τήν άνάπτυξιν τfίς 

ύποδομfίς καί της βιομηχανίας διά ποσοϋ δολλ. 50-250 
έκατ. Τό ποσόν τοϋτο εύρίσκομεν μεγάλον λόγω τών ύπο

χρεώσεων τάς όποίας εχομεν άλλά θά εξετάσωμεν τό ζήτη

μα. τέλος, Ί'jκούσαμεν τάς άπόψεις επί της Ιταλικής προτά

σεως περί ρήτρας άσφαλείας εiς τά άγροτικά της προϊόντα, 

κατά τάς δποίας ή Ιταλική πρότασις είναι δυνατόν νά προ

καλέση ναυάγιον τών διαπραγματεύσεων. 

)) 'Ελάβομεν σημείωσιν δλων τών άνωτέρω καί δέν εχο
μεν άντίρρησιν άρχfίς, εκτός δσον άφορα τόν άριθμόν τών 

δολλ . 50-250 έκατ. Ήμείς δέν επιζητοϋμεν ρήτραν άσφα
λείας. 'Οπωσδήποτε τήν 19ην τρέχοντος θά συνέλθη τό 

Συμβούλιον τών ύπουργών τfίς ΕΟΚ καί θά άποφασίση 

σχετικώς. 

))Κ. Καραμανλής: Δέν ήλθον εΙς τήν Γαλλίαν διά νά 

προβάλω συγκεκριμένα αΙτήματα. 'Ήλθον διά νά έπιβε

βαιώσω τούς δεσμούς μας καί διά νά άνανεώσω τήν συνερ

γασία ν μας πρός τό συμφέρον τής χώρας μας, τής Εύρώπης 

καί τού έλεύθερου κόσμου. 'Εφ' δσον δμως δ στρατηγός 

Ντέ Γκώλ έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν νά κατατοπισθή έπί 

τών προβλημάτων τής 'Ελλάδος, έθεώρησα σκόπιμον νά 

έκθέσω ταύτα καί ε[μαι εύτυχής διαπιστών δτι εύρον παρά " 

τfl γαλλικΌ Κυβερνήσει καί παρά τφ προέδρφ Ντέ Γκώλ 

εΙλικρινή έπιθυμίαν κατανοήσεως τών προβλημάτων τού

των. Κατανοώ δ τι δταν πρόκειται νά συνδυασθούν διάφορα 

συμφέροντα, άνακύπτουν πολλαί δυσκολίαι, νομίζω δμως 

έπίσης δ τι ή διεθνής κατάστασις έπιβάλλει εύρύτητα άντι

λήψεων καί τήν υίοθέτησιν ώρισμένων κριτηρίων. Θά έπε

θύμουν νά τονίσω σχετικώς δτι τά προβλήματα τά δποία 

άνέκυψαν κατά τάς διαπραγματεύσεις περί συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ ε{ναι άποφασιστικά διά τήν 'Ελλά

δα καί άσήμαντα διά τήν ΕΟΚ. 'Αρκούμαι νά σι'iς άναφέρω 

δύο άριθμούς: Τό σύνολον τών έτησίων εΙσαγωγών τών lξ 

χωρών άνέρχεται εΙς δολλ. 24 δισεκατ. 'Εξ αύτών μόνον τά 
80 έκατ. άντιπροσωπεύουν εϊδη εΙσαγόμενα έξ 'Ελλάδος. 

Ά ντιλαμβάνεσθε δ τι aν τά 80 αύτά άνέλθουν είς 100 ή 120 
έκατ. τούτο θά ε[ναι άνεπαίσθητον μέν διά τούς lξ άλλά 

σωτήριον διά τήν 'Ελλάδα. 

))Ντέ Γκώλ: Εϊμεθα σύμφωνοι δτι οuδεμία σχέσις άνα-
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λογίας ύφίσταται μεταξύ τών άριθμών καί τής μοίρας τής 

'Ελλάδος εντός του έλευθέρου κόσμου . 'Η Γαλλία άποδί

δει μεγάλην σημασία ν εiς τό νά άποκτήση ή · Ελλάς άνε

σιν εντός του Ελευθέρου κόσμου . 

»Κ . Καραμανλής: 'Αποδίδω μεγάλην σημασίαν εlς τήν 

σύνδεσιν τής ·Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. Πιστεύω σοβαρώς δτι 

ή χώρα μου θά δυνηθή νά προστατεύση τήν άνεξαρτησίαν 

της άποτελεσματικώτερον έάν συνδεθή οργανικώς μέ τήν 

Εύρώπην καί δχι μόνον lδεολογικώς καί διά συμμαχιών ώς 

συμβαίνει σήμερον. ·Η σύνδεσις μέ τήν ΕΟΚ θά σημάνη 

άκριβώς τήν οργανική ν ένταξιν τής ·Ελλάδος εlς τήν Εύ

ρώπην καί είμαι ύποχρεωμένος νά τήν έπιδιώξω διά λόγους 

μελλοντικής άσφαλείας τής χώρας. 'Εξ άλλου είναι σαφές 

δτι ή σύνδεσις θά όδηγήση τήν έλληνικήν οlκονομίαν εlς 

άνάπτυξιν καί οϋτω θ' άποτελέσωμεν παράδειγμα δτι δύ

νανται νά συμβαδίσωσιν ή διαφύλαξις τών δημοκρατικών 

θεσμών καί ή οΙκονομική άνάπτυξις μιiiς χώρας. 

<ιΕlμαι εύτυχής διαπιστών δτι συμπίπτουν αί έπιδιώξεις 

μας εlς τά διεθνή προβλήματα. 

ι>ΛυποίJμαι έν τούτοις διότι άλλαι Κυβερνήσεις δέν άν

τιμετωπίζουν τά προβλήματα ταίJτα μέ τήν αύτή ν ώς καί ή 

γαλλική Κυβέρνησις εύρύτητα. 'Επειδή άποδίδω μεγάλην 

σημασίαν εlς τήν σύνδεσίν μας μέ τήν ΕΟΚ, παρακαλώ τόν 

στρατηγό ν Ντέ Γκώλ νά άναλάβη τήν ύπεράσπισίν μας καί 

τόν εύχαριστώ δι ' δσα μοίJ είπε σχετικώς. 'Οφείλω νά 

παρατηρήσω δτι, όσάκις συνομιλώ έπί τοίJ θέματος τούτου 

μέ πολιτικούς άνδρας, δλοι εύρίσκουν τάς άπόψεις μου 

όρθάς, άλλ' δταν ή συζήτησις μεταφερθή εlς τό τεχνικόν 

έπίπεδον τότε άνακύπτουν δυσκολίαι. Πάντως εύχαριστώ 

τόν στρατηγό ν διότι ήθέλησε νά γνωρίση καί νά κατανοή

ση τά προβλήματα τής 'Ελλάδος. 

»Ντέ Γκώλ: Ώμιλήσαμε επίσης διά τούς γείτονας τής 

'Ελλάδος, τήν Γιουγκοσλαβίαν καί τήν ΗΑΔ. Ήκούσα

μεν τούς εiδικούς λόγους οί όποίοι σας ύποχρεουν νά δια

τηρήτε στενάς σχέσεις με τόν Νάσερ, εuχόμεθα νά μή πα

ραδοθήτε εiς τόν τίτο η εiς τόν Νάσερ . Είμεθα βέβαιοι δτι 

εiς οuδένα θά παραδοθfiτε . 

»Κ . Καραμανλής: 'Εάν έπρόκειτο νά παραδοθώμεν θά 

τό είχαμε πράξει εlς άλλας πολύ δυσκολωτέρας στιγμάς. 

Τάς σχέσεις μας μέ τόν τίτο καί μέ τόν Νάσερ τάς καλλι

εργοίJμεν άπό θέσεως Ισχύος. · ΟμιλοίJμεν πρός αύτούς 
έλευθέρως καί πάντοτε ύπέρ τής Δύσεως. Δέν άσκοίJμεν μέ 

αύτούς χωριστήν πολιτικήν ούτε προβαίνομεν εlς συμβι

βασμούς. ·Η πολιτική μας εlναι έντιμος, σταθερά καί ύπε

ρήφανος, άνευ παρεκκλίσεων καί έκβιασμών. Ούτε κατά 

τήν διάρκειαν τής οξείας φάσεως τοίJ κυπριακοίJ προβλή

ματος διενοήθημεν νά διαρρήξωμεν τούς δεσμούς μας μέ 

τήν Δύσιν. 

»Ντέ Γκώλ: 'Η Γαλλία οφείλει πράγματι μίαν άναγνώ

ρισιν εiς τήν ·Ελλάδα διά τουτο. Σας συγχαίρομεν διότι 

εφθάσατε εiς μίαν λύσιν καί άναγνωρίζομεν δτι ή ·Ελλάς 

ενήργησε πάντοτε μέ φρόνησιν καί σύνεσιν. Διά τουτο τής 

οφείλομεν χάριν. Θά επεθυμούσαμεν δμως καί ή ·Ελλάς νά 

άναγνωρίση δτι καί ή Γαλλία χειρίζεται τό άλγερινόν πρό

βλημα μέ φρόνησιν καί σύνεσιν καί μέ σεβασμόν τών συμ

φερόντων τής Δύσεως. 

»Κ. Καραμανλής: ΈκτιμοίJμεν τήν θέσιν τοίJ στρατη

γοίJ Ντέ Γκώλ έπί τοίJ άλγερινοίJ προβλήματος. Εlχον τήν 

εύκαιρίαν νά έξηγήσω εlς τόν στρατηγό ν δτι ε{πον άδιστά-

κτως εlς τόν Νάσερ δτι οί "Αραβες πρέπει νά έπιδιώξουν 

εlς τό άλγερινόν λύσιν συμβιβαστικήν καί έπεκαλέσθην 

σχετικώς τήν ήμετέραν στάσι ν έπί τοίJ ΚυπριακοίJ. Ψυχι

κώς είμεθα καθ' όλοκληρίαν μέ τόν στρατηγό ν, έπιθυμώ 

δμως νά τονίσω τήν κάπως lδιότυπον θέσιν τής 'Ελλάδος 

εlς τήν δποίαν διαμορφώνει τό κυπριακόν ζήτημα άφ' ένός 

καί αί έν ταίς άραβικαίς χώραις έλληνικαί παροικίαι άφ' 

έτέρου. Παρά ταίJτα θά καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν 

διά vά βοηθήσωμεν εlς τό μέλλον, δπως έπράξαμεν καί 

κατά τό παρελθόν, καί δή κατά τήν τελευταία ν Σύνοδο ν τής 

Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Ντέ Γκώλ: 'Αναγνωρίζομεν τάς προσπαθείας σας καί 

θαυμάζομεν τό θάρρος τό όποίον επιδεικνύει ή 'Ελλάς εiς 

τήν γεωγραφικήν θέσιν δπου εύρίσκεται. 'Η 'Ελλάς εκαμε 

τήν εκλογήν της καί δέν εξέλεξε τήν ουδετερότητα. Τό 

διαπιστουμεν καί τό εκτιμουμεν . 

»Κ. Καραμανλής: 'Εάν ή Έλλάς ένεφορείτο ύπό τοίJ 

πνεύματος τής άπιστίας, πολλά προβλήματά της θά εlχον 

λυθή δι ' έπαμφοτερισμών. 'Εκάστη άπό δλας τάς περιπε

τείας τάς όποίας ύπέστη ή 'Ελλάς θά ή το ίκανή νά τήν 

κάμη νά άλλάξη πολιτ!κήν. Δέν τό έκαμε καί δέν θά τό 
κάμη. Κατά τόν τελευταίον παγκόσμιον πόλεμον τόσον ή 

'Ιταλία δσον καί ή Γερμανία μiiς ύπεσχέθησαν νά παρα

μείνωμεν έξω τοίJ πολέμου έναντι ύποσχέσεως ούδετερότη

τος. Τό ίδιο έπραξαν καί αί κομμουνιστικαί συμμορία ι, τήν 

λύσιν δμως τής ούδετερότητος άπερρίψαμεν, μέ συνέπειαν 

νά καταστραφή ή χώρα. Κατά τήν διάρκειαν τοίJ κυπρια

κοίJ προβλήματος όλόκληρος ή Δύσις μiiς κακομεταχειρί

σθη, ένώ μiiς ύπεστήριξεν ή Ά νατολή καί δμως δέν ήλλά

ξαμεν πολιτική ν. Σήμερον οί Ρώσοι προτείνουν νά άγορά

σουν δλόκληρον τό περίσσευμα τής άγροτικής παραγωγής 

μας καί άρνούμεθα. Οϋτω έκ τών πραγμάτων άποδεικνύεται 

ή θέλησις τοίJ έλληνικοίJ λαοίJ νά παραμείνη εlς τόν έλεύ

θερον κόσμον. 

»Ντέ Γκώλ: 'Αναγνωρίζομεν τήν μεγάλην άξίαν τής 

'Ελλάδος άρνουμένης νά ύποκύψη εiς τούς πειρασμούς 

τούτους καί εκφράζομεν τήν πίστιν μας δτι ή ' Ελλάς εύρί

σκεται εiς τήν αuτήν μέ ήμας δδόν. 'Όσον περισσότερον 

είμεθα μαζί τόσον τό καλύτερον. 'Υ πήρξεν τό Κυπριακόν, 

ύπάρχει τό ' Αλγερινόν, άλλά είμεθα μαζί. Είμεθα επίσης 

μαζί ώς πρός τήν ΕΟΚ. 

Ντεμπρέ: Αϋριον θά συνέλθη τό Ύπουργικόν Συμβού

λιον , τό δποίον θά άποφασίση περί τών όδηγιών αί δποίαι 

θά δοθουν εiς τόν Γ άλλον ύπουργόν 'Εξωτερικών διά τήν 

συνάντησιν τών ύπουργών τών εξ τής 19ης τρέχοντος . 

»Κ. Καραμανλής : Εύχαριστώ τόν κ. πρόεδρον τής Δη

μοκρατίας διά τά αΙσθήματά του καί τήν κατανόησιν τήν 

δ ποίαν έπέδειξε. 'Επιθυμώ νά τοίJ διαβιβάσω έκ μέρους τής 

Α. Μ. τοίJ βασιλέως πρόσκλ η σι ν δ πως έπισκεφθή έπισήμως 

τήν 'Ελλάδα. 

»Ντέ Γκώλ: Τουτο άποτελεί μεγάλην τιμήν . 'Η Γαλλία 

πράγματι οφείλει μίαν επίσκεψιν εiς τήν 'Ελλάδα. Φυσικά 

άποδέχομαι κατ' άρχήν τήν πρόσκλησιν άλλά θά συζητή

σωμεν βραδύτερον διά τήν ήμερομηνίαν πραγματοποιήσε

ώς της . 

»Κ . Καραμανλής : Δέν έξετάζω τό θέμα τής έπισκέψεώς 

σας άπό άπόψεως έθιμοτυπικής άνταποδόσεως άλλ' άπό 

τής άπόψεως τών πρός τήν Γαλλία ν καί τόν στρατηγό ν Ντέ 

Γκώλ, έγκαρδίων αΙσθημάτων τοίJ έλληνικοίJ λαοίJ. 
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»Ντέ Γκώλ: ΑΙσθάνομαι εκ τούτου ετι μεγαλυτέραν τι
μήν»2J4 . 

Μετά τήν λήξη των συνομιλιών, έκδόθηκε τό άκό

λουθο έπίσημο άνακοινωθέν: 

« ' Ανταποκρινόμενος εΙς πρόσκλησιν τής γαλλικής 

Κυβερνήσεως, ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως του Βασιλεί

ου τής 'Ελλάδος κ . Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος ύπό 

του ύπουργου τών 'Εξωτερικών κ. Ε . 'Αβέρωφ, διέμεινεν 

επισήμως εΙς Παρισίους άπό 11 ης εως 13ης ' Ιουλίου . Κατά 

- τήν διάρκειαν τής επισκέψεως ταύτης, ό κ . Καραμανλής 

εγένετο δεκτός παρά του προέδρου τής Γαλλικής Δημο

κρατίας στρατηγου Ντέ Γκώλ, μετά του όποίου συνωμίλη

σε δίς. ' Ο 'Έλλην πρωθυπουργός είχε εξ άλλου συνομιλί

ας μετά του πρωθυπουργου κ . Ντεμπρέ. Αί συνομιλίαι αυ

ταί διεξήχθησαν εΙς τό Μέγαρον τών 'Ηλυσίων καί τό 

Μέγαρον Ματινιόν καί ελαβον μέρος εΙς αυτάς οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών κ. κ . 'Αβέρωφ καί Κούβ ντέ Μυρβίλ καθώς 

καί οί πρεσβευταί τών δύο χωρών. Χαρακτηρισθείσαι ύπό 

πνεύματος φιλίας καί συμπνοίας, αί συνομιλίαι έπέτρεψαν 

νά διαπιστωθή ή ταυτότης τών άπόψεων επί τών κυριωτέ

ρων προβλημάτων, τά όποία τίθενται σήμερον ένώπιον τών 

δυτικών χωρών. Οί ήγέται τών δύο χωρών συνεφώνησαν 
έπί τ'Q ευκαιρί~ ταύτ1J δπως επιβεβαιώσουν τήν θέλησίν 

των ϊνα διατηρηθουν έν Ευρώπ1J αί άπαραίτητοι συνθήκαι 

διά τήν ίiμυναν τής εΙρήνης καί τήν διαφύλαξιν τής ελευ

θερίας . 'Ιδιαιτέρα προσοχή εδόθη εΙς θέματα, τά όποία 

τίθενται ijδη είς τήν λεκάνην τής Μεσογείου καί τήν χερ

σόνησον τής Βαλκανικής , δπου ή 'Ελλάς κατέχει δλως 

ίδιαιτέραν θέσιν. Αί συνομιλίαι επέτρεψαν έν προκειμένφ 

νά διαπιστωθή δτι η λύσις του κυπριακου προβλήματος, 

λύσις σεβομένη τάς δημοκρατικάς άρχάς, άπετέλει ουσιώ

δη συμβολήν είς τήν ένίσχυσιν τής καλής συνεννοήσεως 

μεταξύ τών ενδιαφερομένων χωρών. Διά τών άνταλλαγών 

άπόψεων ύπεγραμμίσθη η άπόφασις τών δύο Κυβερνήσεων 

δπως εξακολουθήσουν προσφέρουσαι τήν πλήρη συμβο

λήν των εΙς τό ύπό του δυτικου κόσμου άναληφθέν εργον, 

ίδί~ είς δ, τι άφορα τήν οίκοδόμησιν τής Ευρώπης καί τήν 

ένίσχυσιν τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας . 'Εξητάσθησαν τά 

οΙκονομικά προβλήματα, τόσον άπό πλευρaς διμερών σχέ

σεων, δσον καί άπό πλευρaς ευρωπαϊκής συνεργασίας . Αί 

δύο Κυβερνήσεις συνεφώνησαν επί τής άνάγκης δπως 

πραγματοποιηθή περαιτέρω πρόοδος επί τών πεδίων τού

των. 'Εξέφρασαν τήν χαράν των διά τό άποτέλεσμα τών 

προσφάτων επαφών καί διά τάς διαγραφομένας προοπτικάς 

πρός ηυξημένην συμμετοχήν τής Γαλλίας είς τήν οίκονο

μικήν άνάπτυξιν τής ' Ελλάδος καί είς τήν άξιοποίησιν 

τών φυσικών πόρων της . Μεταξύ τών διαφόρων ύπό εξέτα

σιν εργων, τά όποία αί δύο Κυβερνήσεις θεωρουν ευκταίον 

νά ενισχύσουν, άξίζει νά ύπογραμμισθή ή σημασία τής 

προσφάτου συμφωνίας, η όποία συνδέει τήν γαλλικήν βιο

μηχανίαν εΙς τήν δημιουργίαν έλληνικής βιομηχανίας 

άλουμινίου . Αί δύο Κυβερνήσεις άπεφάσισαν νά συνάψουν 

συμφωνίας τεχνικής καί επιστημονικής συνεργασίας πρός 

ενίσχυσιν τών άνταλλαγών εμπειρίας καί γνώσεως εΙς τά 

πλέον ποικίλα πεδία. 'Ελληνογαλλική έπιτροπή θά καθο

ρίζη ετησίως τά προγράμματα καί τάς μεθόδους εφαρμο

γής. 'Εξητάσθη τό ζήτημα τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, συνδέσεως ή όποία εθεωρήθη ευ

κταία άπό πάσης άπόψεως. Αί δύο Κυβερνήσεις, λαβουσαι 

ύπ' οψιν τήν Ιδ ιάζουσαν διάρθρωσιν τής έλληνικής οικο

νομίας, διεδήλωσαν δτι τήν σκέψιν των άπασχολεί ζωηρώς 

νά ϊδουν τό θέμα τουτο έπιλυόμενον κατά τρόπον {κανο

ποιητικόν . Είς τόν τομέα τών μορφωτικών επαφών, αί συ

νομιλίαι επέτρεψαν νά διαπιστωθή ή άγαθή άνάπτυξις τών 

σχέσεων μεταξύ τών δύο έθνών, τά όποία συνδέουν άκατά

λυτοι δεσμοί. Συνεφωνήθη δπως έπανεξετασθή ή μορφωτι

κή συμφωνία του 1938, οϋτως ωστε νά δοθή νέα rοθησις είς 
τάς άνταλλαγάς είς τό πεδίον τών επιστημών, τών γραμμά

των καί τών τεχνών. · Η επίσκεψις του κ. Καραμανλή καί 

τών προσωπικοτήτων πού τόν συνώδευσαν εΙς Παρισίους, 

έπέτρεψεν οϋτω τήν άνάπτυξιν καί ένίσχυσιν τής &δελφι

κής φιλίας, η όποία ένώνει δύο εθνη καί δύο λαούς, τούς 

όποίους τίποτε δέν δύναται νά χωρίση. τέλος , ό Κ . Καρα

μανλής διεβίβασε πρός τόν πρόεδρον τής Γαλλικής Δημο

κρατίας πρόσκλησιν του βασιλέως τών 'Ελλήνων, τήν 

όποίαν ό στρατηγός Ντέ Γκώλ εδέχθη κατ' άρχήν μέ χα

ράν» . 

Μετά τόν τερματισμό τής έπισκέψεως, οί έπίση

μοι έκπρόσωποι τών δύο χωρών διακήρυξαν ότι τά 

άποτελέσματα τών συνομιλιών ξεπέρασαν κάθε προσ

δοκία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πλήρης ταυτό

τητα άντιλήψεων γιά τήν άντιμετώπιση τής διεθνοuς 

καταστάσεως καί τά είδικά θέματα πού ένδιέφεραν 

τίς δύο χώρες καί τονίστηκε ότι άνοίχτηκ~ν εύρύτα

τες προοπτικές στήν άνάπτυξη τών σχέσεων τής 
·Ελλάδος καί τής Γαλλίας στόν πολιτικό, οίκονομι

κό καί στρατιωτικό τομέα, τόσο στήν Εύρώπη όσο 

καί στήν 'Ανατολική Μεσόγειο. 'Ο Κ . Καραμανλής 

καί δ Ε. 'Αβέρωφ έξέφρασαν τήν ίδιαίτερη ίκανο

ποίησή τους γιά τήν κατανόηση καί τήν εύαισθησία 

πού έπέδειξαν δ στρατηγός Ντέ Γκώλ καί ή γαλλική 

Κυβέρνηση άπέναντι στήν ίδιάζουσα θέση τής • Ελ
λάδος στά Βαλκάνια καί τήν 'Ανατολική Μεσόγειο. 

'Αναλυτικότερα, σύμφωνα μέ σχετικό ειδησεο

γραφικό δελτίο τής έφημερίδας «Καθημερινή», 

διπλωματικοί παράγοντες τής γαλλικής πρωτεύουσας 

συνόψιζαν τά συμπεράσματά τους ώς έξής: 

Πρώτον: Μία ευμενής έντύπωσις προεκλήθη έκτου γε

γονότος δτι η ύποδοχή, η επιφυλαχθείσα είς τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργόν ύπό τών Γάλλων επισήμων καί του λαου, 

ύπήρξεν άσυνήθους εγκαρδιότητος διά ξένους προσκε

κλημένους τής Γαλλίας. Τουτο δέον ν' άποδοθή εΙς τήν 

άκριβή άξιολόγησιν καί τήν άνάλογον εκτίμησιν άφ ' ένός 

τής πολιτικής σταθερότητος πού εξησφαλίσθη άπό τινων 

έτών εΙς τήν ·Ελλάδα, τής σοβαρότητος καί τής συνεπείας 

τής άσκουμένης έξωτερικής πολιτικής καί άφ' έτέρου τής 

τεραστίας προσπαθείας πού καταβάλλεται είς τόν οΙκονο

μικόν τομέα μέ άποτέλεσμα τήν νομισματικήν έξυγίανσιν 

καί τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. Αί διαπιστώ

σεις αuται, αί όποίαι εγένοντο άπό καιρου έκ μέρους τών εν 

'Ελλάδι διπλωματικών καί οίκονομικών ύπηρεσιών τής 

Γαλλίας, εδημιούργησαν κλίμα εκτιμήσεως καί εμπιστο

σύνης πρός τήν σημερινήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 
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Δεύτερον: Ύπό τάς συνθήκας αύτάς καί δεδομένου δτι 

«ή ·Ελλάς άπεδείχθη άνθεκτική είς τό σφυροκόπημα των 

σοβιετικών άπειλών καί τής προπαγάνδας», έπιδεικνύουσα 

πίστιν καί προσήλωσιν πρός τάς συμμαχίας της, χωρίς 

ταυτοχρόνως νά παύση άσκοuσα μετριοπαθή πολιτικήν, 

ύπό τής γαλλικής Κυβερνήσεως κρίνεται δτι η χώρα άπο

τελεί τό μοναδικόν στήριγμα τής Δύσεως είς τήν 'Ανατο

λικήν Μεσόγειον καί &τι πλέον τήν στερεωτέραν γέφυραν 

διά τήν άνάκτησιν τής δυτικής έπιρροής είς χώρας τής Μ. 

'Ανατολής. Κατά τό παρελθόν τόν ρόλον αύτόν &παιζον 

άπό κοινοu η ·Ελλάς καί ή Τουρκία, ijδη δμως, μετά τήν 

έπελθοuσαν έν Τουρκίq μεταπολίτευσιν, οί Δυτικοί σύμ

μαχοι, ένώ συνεχίζουν τάς προσπαθείας προσεταιρισμοί) 

τοu νέου τουρκικοί) καθεστώτος καί μολονότι ύπάρχουν 

ένδείξεις περί τής φιλοδυτικότητός του, έλλείπουν, έν τού

τοις, πρός τό παρόναί σαφείς άποδείξεις, αί όποίαι θά ήτο 
δυνατόν νά δώσουν άπάντησιν είς δλα τά έρωτηματικά καί 

νά διασκεδάσουν ώρισμένας ύφισταμένας είσέτι άμφιβολί

ας. Οϋτω, τήν στιγμήν αύτή ν ή • Ελλάς άποτελεί τόν μονα
δικόν παράγοντα διά του όποίου έκφράζεται καί έπί του 

όποίου στηρίζεται ή πολιτική τής Δύσεως είς τήν 'Ανατο

λικήν Μεσόγειον. Κατά τάς προσφάτους έλληνογαλλικάς 

συνομιλίας ύπέγραμμίσθη έξ έλληνικής πλευράς καί άνε

γνωρίσθη άπό τήν γαλλική ν δτι ό σημαντικός αύτός ρόλος 

τής ·Ελλάδος θέτει τήν Δύσιν όλόκληρον ένώπιον ύπο

χρεώσεων πρός τήν 'Ελλάδα. 'Η έκπλήρωσις τών ύπο

χρεώσεων αύτών, ποικίλης μορφής, ijτοι πολιτικών, ήθι

κών καί οίκονομικών, θά βοηθήση τήν χώραν νά βαστάση 

τό βάρος του ρόλου της. 

Τρίτον: Πέραν τών μακροχρονίων στενών δεσμών πού 

ένώνουν τούς δύο λαούς καί οί όποίοι προσφέρουν τό κα

τάλληλον κλίμα διά τήν άνάπτυξιν τής συνεργασίας είς 

δλους τούς τομείς, ή σημερινή Γαλλία του στρατηγοί) Ντέ 

Γκώλ αίσθάνεται άπό πάσης πλευράς άρκετά ίσχυρά διά νά 

βοηθήση παντοιοτρόπως τήν • Ελλάδα. Τό περιεχόμενον 
των έκφωνηθέντων έπισήμων λόγων καί του άνακοινω

θέντος δέν βασίζονται έπί τής καθιερωμένης Ι:θιμοτυπικής 

δεοντολογίας, άλλά άποτελοuν συγκεκριμένας άποφάσεις 

έπί είδικών, τεχνικών καί οίκονομικών θεμάτων. 

τέταρτον: ·Ο πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

καί ό υπουργός των 'Εξωτερικών, εύρον ένταuθα άμεσον 

καί πλήρη κατανόησιν Ι:πί του θέματος τής είσδοχής τής 

'Ελλάδος είς τήν Εύρωπαϊκήν Κοινήν 'Αγοράν. ·Η άπό

λυτος κατανόησις τών Γάλλων έπισήμων καί ή άπόφασίς 

των νά ύποστηρίξουν έκθύμως τούς Ι:λληνικούς δρους διά 

τήν σύνδεσιν τής ·Ελλάδος μέ τήν ΕΚΑ έγένετο έγκαίρως 

άντιληπτή είς τήν Ρώμην, rοστε νά άρθοuν αί άντιρρήσεις 

της πρό τής άσκήσεως πιέσεως Ι: κ μέρους τής Γαλλίας. 'Η 

πληροφορία αϋτη δέν προέρχεται άπό έπίσημον πηγήν καί 

διά τοuτο μεταδίδεται μετ' έπιφυλάξεως. Είναι έν τούτοις, 

χαρακτηριστική του τρόπου μέ τόν όποίον εύθύς μετά τήν 

πρώτην συνομιλίαν Καραμανλή-Ντεμπρέ άντιμετώπισεν η 

γαλλική Κυβέρνησις τό θέμα τής είσδοχής τής ·Ελλάδος 

είς τήν ΕΟΚ. Δέν πρέπει νά λησμονήται έν προκειμένφ δτι 

τό θέμα έχρόνισεν έπί ενα σχεδόν ε τος, κατά τήν διάρκειαν 

του όποίου η λύσις προσέκοπτεν είς τήν έπίμονον άρνησιν 

τής ίταλικής Κυβερνήσεως. Τό σημερινόν άποτέλεσμα δέν 

ύπάρχει άμφιβολία δτι πρέπει νά ά~οδοθή άποκλειστικώς 

είς τάς τελευταίας έλληνογαλλικάς συνομιλίας. 

Πέμπτον: νΕτι περαιτέρω ή γαλλική Κυβέρνησις άνε

γνώρισε τήν πιεστική ν διά τήν 'Ελλάδα άνάγκην νά πρα

γματοποιήση τήν έξαγωγήν των προϊόντων της καί κυρίως 

καπνοu, σταφίδος καί όπωρών είς τάς χώρας τής Κοινής 

·Αγοράς, χωρίς νά παραχωρήση διά τά είσαγόμενα έκτων 

&ξ χωρών κεφαλαιουχικά η καταναλωτικά βιομηχανικά 

προϊόντα. Δέον νά σημειωθή δτι η διακηρυχθείσα ένθάρ

ρυνσις τής Κυβερνήσεως Ντέ Γκώλ πρός τό γαλλικόν κεφά

λαιον νά έπενδυθή είς τήν 'Ελλά&α, δέν προήλθεν άπό 

μόνην τήν διάθεσιν τής έπισήμου Γαλλίας νά ένισχύση 

τήν χώραν είς τήν προσπάθειάν της διά τήν πλήρη έφαρ

μογήν του πενταετοuς προγράμματος. 'Εστηρίχθη κυρίως 

είς τήν προθυμίαν τών Γάλλων κεφαλαιούχων, οί όποίοι 

άνέκτησαν πλήρως τήν έμπιστοσύνην πρός τήν έλληνικήν 

οίκονομίαν καί τό μέλλον της235. 

Σέ έπιβεβαίωση τών διαπιστώσεων γιά τή θετική 

εκβαση τών έλληνογαλλικών συνομιλιών, δ πρόε

δρος Ντέ Γκώλ δήλωσε κατά τή συνεδρίαση του 

Ύπουργικου Συμβουλίου, στίς 13 'Ιουλίου, δτι «αί 
συναντήσεις μεταξύ Γάλλων ήγετών καί του 'Έλλη

νος πρωθυπουργοί> Κ. Καραμανλή έν Παρισίοις κατά 

τάς τελευταίας ήμέρας θά άποδειχθοϋν έξαιρετικώς 

χρήσιμοι διά τό μέλλον τών σχέσεων μεταξύ τών δύο 

χωρών». Στή διάρκεια τοϋ ίδιου 'Υπουργικοί> Συμ

βουλίου, σύμφωνα μέ δήλωση τοϋ ύπουργοu τών 

Πληροφοριών Λουί Τερνουάρ, <<δ πρωθυπουργός κ. 

Μισέλ Ντεμπρέ καί δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. 

Κούβ ντέ Μυρβίλ έξέθεσαν τά τών συνομιλιών των 
μέ τόν κ. Κ. Καραμανλήν», ένώ ό Κούβ ντέ Μυρβίλ 

τόνισε δτι «ή Γαλλία διάκειται έξ όλοκλήρου εύνοϊ

κώς πρός τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν». 

Μολονότι ή έπίσημη έπίσκεψη του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοu εληξε στίς 13 'Ιουλίου, ό πρόεδρος 
Ντέ Γκώλ προσκάλεσε τόν Κ. Καραμανλή καί τόν 
ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, νά παρακολου

θήσουν τή μεγάλη παρέλαση τής 14ης 'Ιουλίου, άπό 

τήν έξέδρα τών έπισήμων στή Λεωφόρο τών 'Ηλυ

σίων Πεδίων. Oi 'Έλληνες έπίσημοι άποδέχτηκαν 
τήν πρόσκληση. 

Ό Κ. Καραμανλής παρέτεινε τήν άνεπίσημη πα

ραμονή του στή γαλλική πρωτεύουσα ώς τίς 17 ' Ιου

λίου. Στό διάστημα αύτό, ε{ χε έπαφές καί συζητήσεις 

μέ μεγάλους γαλλικούς οίκους (οίκος «Σνάιντερ», 

δμιλος «Σαίν Γκομπέν», οίκος «'Όμνιουμ Λυοναί>>), 

σχετικά μέ τήν πραγματοποίηση παραγωγικών έπεν

δύσεων στήν ' Ελλάδα. 
Κατά τήν άναχώρησή του, δ 'Έλληνας πρωθυ

πουργός άπέστειλε τό άκόλουθο μήνυμα στό Γάλλο 

όμόλογό του, Μ. Ντεμπρέ. 

«Καθ ' ή ν στιγμήν έγκαταλεiπω τό έδαφος τής με

γάλης καi εύγενοvς συμμάχου χώρας, ήτις μέ ύπε
δέχθη μέ τόσας έκδηλώσεις φιλίας καί δπου κοινή 

πνευματική κληρονομία κάμνει κάθε 'Έλληνα νά αί-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



360 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣτΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

σθάνεται ε{ς τόν τόπον του, επιθυμώ νά σfiς άπευθύ

νω, κύριε πρόεδρε, τάς ζωηροτέρας ευχαριστίας μου 

διά τήν τόσον θερμή ν ύποδοχήν τήν όποίαν ύμείς καί 

ή γαλλική Κυβέρνησις μοί επεφυλάξατε. 

»Παρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι aποκομίζω ζωη

ροτάτην &νάμνησιν τής διαμονής μου εν Γαλλίf! καί 

τών χρησίμων συνομιλιών τάς όποίας έσχον μεθ' 

ύμών καί του μεγάλου ήγέτου του γαλλικου έθνους 

στρατηγου Ντέ Γκώλ. 

;;Α ί συνομιλίαι αύται, κατά τάς όποίας επεβεβαι

ώθη ή σταθερά καί παλαιά φιλία πού συνδέει τούς 

δύο λαούς μας, θά aποτελέσουν aσφαλώς τήν aφετη

ρία ν μιfiς νέας περιόδου στενής καί γονίμου συνερ

γασίας μεταξύ τών δύο χωρών;;. 

'Ο Γάλλος πρωθυπουργός απάντησε: 

«Οί ζωντανοί λόγοι καί χαιρετισμοί τοu μηνύματος τό 

όποίον εϊχατε τήν καλωσύνην νά μοu aπευθύνετε τήν στι

γμήν πού /;γκαταλείπατε τό εδαφος τής Γαλλίας μέ εχουν 

ζωηρώς συγκινήσει καί είμαι ευτυχής πού γνωρίζω δτι εχε

τε εκτιμήσει τήν ύποδοχήν, εiς τό Παρίσι. 'Η διαμονή σας 

/;ντός τής πρωτευούσης ήτο διά τούς Γάλλους ευκαιρία νά 

σaς aποτίσουν τόν όφειλόμενον φόρον τιμής εiς τάς παρα

δόσεις, τό θάρρος καί τό μεγαλείον τής 'Ελλάδος. Δράτ

τομαι τής ευκαιρίας νά σaς εκφράσω /;κ νέου τήν ίκανο

ποίησιν πρό τών συμπερασμάτων τών συνομιλιών, αί 

όποία ι aπέδειξαν εiς ποίον σημείον αί δύο χώρα ι μας είναι 

συνδεδεμέναι διά τήν πρόοδον, τήν εiρήνην καί τήν /;λευ
θερίαν>>236. 

τέλος, μετά τήν επάνοδό του στήν 'Αθήνα, ό Κ. 

Καραμανλής δήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους: 

«Τά δημοσιευθέντα κείμενα είναι τόσον εvγλωτ

τα, ά5στε νά μ ή παρίσταται &νάγκη εξάρσεως τής ση

μασίας τών εν Παρισίοις συνομιλιών. Είμαι βέβαιος 

δτι αί συνομιλίαι θά &ποδειχθουν πολύτιμοι διά τήν 

'Ελλάδα, τήν Γαλλίαν καί γενικώτερον τόν δυτικόν 

κόσμον. 'Εκείνο, δμως, τό όποίο ν επιθυμώ νά τονί

σω ί'διαιτέρως, είναι ή Ίiγάπη καί εκτίμησις, τήν 

όποίαν ό πρόεδρος Ντέ Γκώλ καί ή Κυβέρνησίς του 

εξεδήλωσαν διά τήν σημερινή ν Έλλάδω>. 

Τά θετικά αποτελέσματα τών συνομιλιών του στό 

Παρίσι, ενθάρρυναν τόν Κ. Καραμανλή νά επιχειρή

σει νέα προσέγγιση πρός τήν Ο.Δ. Γερμανίας, γιά τό 

θέμα τής συνδέσεως Έλλάδος-ΕΟΚ. Πράγματι, εν& 

ακόμη βρισκόταν στή γαλλική πρωτεύουσα, ό 'Έλ

ληνας πρωθυπουργός απέστειλε τό ακόλουθο τηλε

γράφημα στήν έλληνική πρεσβεία στή Βόννη: 

«'Η Κυβέρνησίς μου ζητεί aλλην μίαν φοράν τήν 

συμπαράστασιν τής γερμανικής Κυβερνήσεως επί 

του θέματος τής Κοινής 'Α γορfiς. Οι' δροι τής συνδέ

σεως τούς όποίους θέτει ή 'Ελλάς είναι ώς γνωστόν: 

;; I. 'Ίση μεταχείρισις δλων τών γεωργικών μας 
προϊόντων. Κατά συνέπειαν aποκρούεται ώς &πολύ-

τως aπαράδεκτος οίαδήποτε ρήτρα aντίθετος πρός 

τήν aρχήν ταύτη ν τήν όποία ν ύποστηρίζει ή 'Ιταλία 

if aλλη τις χώρα. 
»2. Προνομιακή μεταχείρισις του καπνου, τ.έ. 

διπλασιασμός εντός πενταετίας τών σήμερον αγορα

ζομένων ποσοτήτων aπό τών χωρών τής Κοινότητος. 

»3. Χρηματοδότησις. Ή Έλλάς ζητεί 250 έκατ. 
δολλάρια διά πέντε έτη, τά όποία είναι aπαραίτητα 

δι , έργα ύποδομής, aνευ τών όποίων είναι &δύνατον 
νά &ναπτυχθή ή οί'κονομία της καί διότι δέν δύνανται 

νά εξασφαλισθουν aπό iδιωτικά κεφάλαια. 

»Χωρίς τάς προϋποθέσεις αvτάς καθίσταται &δύ

νατος ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος, διότι δχι μόνον δέν 

δύναται αvτη νά &ναπτυχθή &λλά ή θέσις της θά κα

ταστή χείρων. 

» 'Επιθυμουμεν δ πως μεταφέρητε εlς τόν καγκελ

λάριον τάς πληροφορίας δτι: 

»α. 'Έσχομεν ενταυθα χρησίμους aπό πάσης πλευ

ρfiς συνομιλίας μέ τόν στρατάρχην Ντέ Γκώλ καί 

τήν Κυβέρνησίν του. 

;;β. Συγκεκριμένως διά τό θέμα τής Κοινής 'Α γο

ρδς, ή γαλλική Κυβέρνησις &πεδέχθη ώς λογικά τά 

αiτήματα τής 'Ελλάδος καί ύπεσχέθη νά τά ύποστη

ρίξη. 

»γ. Εlδικώτερον, διά τό ζήτημα τής χρηματοδοτή

σεως, ή Γαλλία φαίνεται διατεθειμένη νά συμβάλη 

μέ 100 έκατ. δολλάρια. 

;;δ. Τήν ίκανοποίησίν μου ~ιότι διεπίστωσα κατά 

τάς συνομιλίας μου τήν εμπιστοσύνη ν μεθ' ής ό 

στρατάρχης Ντέ Γκώλ aποβλέπει πρός τόν καγκελλά

ριον καί πόσον ύπολογίζει επί τής συνεργασίας μέ 

τήν Γερμανίαν;>. 

Σέ απάντηση, ό 'Έλληνας πρέσβης στή Βόννη, 

Θ. 'Υψηλάντης, διεβίβασε τά έξή ς στόν πρωθυπουρ

γό: 

«'Απουσιάζοντος ύπουργοu 'Εξωτερικών Γερμανίας 

/;πεσκέφθην σήμερον aναπληροuντα αυτόν ύφυπουργόν 

'Εξωτερικών, εiς όποίον μετέδωσα περιεχόμενον τηλε

γραφήματος ·Υ μετέρας ' Εξοχότητας. 

>>Κύριος Βάν Σέρπενμπεργκ aπήντησε δτι 'Ομοσπον

διακή Κυβέρνησις δέν παύει νά καταβάλλη, ώς aντελήφθη 

aσφαλώς Β. Κυβέρνησις, προσπαθείας ϊνα /;κτελεσθή τό 

ταχύτερον σύνδεσις 'Ελλάδος μετά Κοινής 'Αγοράς ύπό 

δρους πλησιάζοντας κατά τό δυνατόν περισσότερον εiς 

έκείνους οϋς θεωρεί Β. Κυβέρνησις aπαραιτήτους . Ύπό 

σημερινάς πολιτικάς καί οiκονομικάς συνθήκας δμως δέν 

είναι έφικτόν νά ίκανοποιηθοuν εiς τό ακέραιον έλληνικοί 

δροι καί γερμανική Κυβέρνησις δικαιοuται dναμείνη κα

τανόησίν τινά διά τοuτο καί /;ξ έλληνικής πλευράς . 

>>Συγκεκριμένως πρός έλληνικά καπνά, γερμανικαί κα

πνικαί βιομηχανίαι πράττουν πάν δυνατόν ϊνα αυξήσουν 

κατανάλωσιν αυτών καί θά πράξουν πάν δυνατόν, άλλά 

&δυνατοuν aναλάβωσι aπό τοuδε συγκεκριμένας ύποχρεώ

σεις ποσοστόν επαυξήσεως ε ισαγωγών εiς τό μέλλον 
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· Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις δπως έξακολουθήση δυνατό

τητας λήψεως μέτρων διευκολύνσεως είσαγωγών είς Γερ

μανίαν καί ύπολοίπους χώρας ΕΟΚ. 

»Κύριος Βάν Σέρπενμπεργκ είπεν δτι κατά πληροφορίας 

του καί έκ συνομιλιών του μετά 'Ιταλών συμπεραίνει δτι 

αντιδράσεις 'Ιταλών διά γεωργικά προϊόντα ύπερενικήθη

σαν ijδη κατά 90% καί δτι δέν αμφιβάλλει δτι καί τελευ
ταi:α έκλείψωσι έφ ' δσον παραμένουν αύται μόνον έμπόδι

ον διά σύνδεσιν ... , διευθετουμένων ύπολοίπων δυσκολιών . 

»Πτώσις σήμερον ίταλικής Κυβερνήσεως θά ήδύνατο 

βεβαίως καθυστερήση διευθέτησιν ζητήματος . 

»·Ως πρός χρηματοδότησιν, κ . ύφυπουργός 'Εξωτερι

κών μοί είπεν δτι κατά πληροφορίας του γαλλική Κυβέρ

νησις συγκατετέθη είς χορήγησιν πιστώσεων έξ 100 έκατ. 
δολλαpίων άπό Τράπεζαν 'Επενδύσεων. 'Ομοσπονδιακή 

Κυβέρνησις θά ήδύνατο νά συγκατατεθή, ώς άντελήφθην, 

είς πιστώσεις μέχρι 150 έκατ . δολλαρίων. Ύπό τάς παρού

σας συνθήκας αποκλείεται, ώς έτόνισεν κ. Βάν Σέρπεν

μπεργκ, ή χρηματοδότησις μέχρι του ύπό Β. Κυβερνήσεως 

αίτουμένου ποσοu 250 έκατ. δολλαρίων τόσον διά πολιτι
κούς δσον καί οίκονομικούς λόγους . 

»Κύριος Βάν Σέρπενμπεργκ μετά εύχαριστήσεως καί 

ίκανοποιήσεως ελαβε γνώσιν περί ύποστηρίξεως ήμετέ

ρων ... διά σύνδεσιν καί ύπεσχέθη διαβιβάση είς καγκελλά
ριον περιεχόμενον συνομιλίας μας καί μεταδώση αύτφ ίδίφ 

δσα άνεφέρθησαν ύμέτερον τηλεγράφημα περί δηλώσεως 

στρατηγοu Ντέ Γκώλ έπί γαλλογερμανικών ... »237 • 

Γιά τήν f:πίσκεψή του στή Γαλλία, ό Κ . Καρα

μανλής άναφέρει σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο 

σημείωμά του, τά άκόλουθα : 

«Στίς 11 'Ιουλίου του 1960 έπισκέφθηκα κατόπιν 
προσκλήσεως,έπίσημα τή Γαλλία, στήν όποία έγινα 

δεκτός μέ εΙλικρινή έγκαρδιότητα. Οί σχέσεις πού 

συνέδεαν τίς δύο χώρες ήσαν κυρίως πνευματικές, 

δεδομένου δτι οί πολιτικές μας σχέσεις είχαν άτονί

σει μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπότε ό Βενι

ζέλος τίς είχε φέρει σέ ύψηλό έπίπεδο. 'Ο δεύτερος 

παγκόσμιος πόλεμος συνέδεσε στενώτερα τήν 'Ελλά

δα μέ τήν 'Αγγλία καί έν συνεχείf! μέ τήν 'Αμερική. 

»Κατά τήν έποχή έκείνη οί ζυμώσεις γιά τήν 

ένωση τής Εύρώπης ήσαν έντονες καί ή 'Ελλάδα 

δφειλε νά τίς παρακολουθήσει καί νά έπιδιώξει τή 

συμμετοχή της στά ύπό διαμόρφωση σχήματα. 'Η 

'Ελλάδα, φυλετικώς μόνη, γεωγραφικώς βαλκανική 

καί οΙκονομικώς καθυστερημένη, άνήκε Ιδεολογικώς 

καί πολιτιστικώς στή Δύση. 'Η όργανική της ένταξη 

συνεπώς στήν Εύρώπη ήταν άναγκαία όχι μόνο γιά 

τήν οΙκονομική της άνάπτυξη άλλά καί γιά τήν άσφά

λειά της. Μέ τά δεδομένα αύτά θεωρουσα έθνικώς 

άναγκαία τήν άναβίωση τής παλαιiiς γαλλοελληνι

κής φιλίας. 

))Μέ τίς έπιδιώξεις αύτές έπισκέφθηκα τό Παρίσι 

καί πρέπει νά πώ δτι βρήκα κατανόηση. Μετά τήν 

πρώτη συνομιλία μου μέ τόν τότε πρωθυπουργό κ. 

Ντεμπρέ συναντήθηκα τήν έπομένη μέ τόν στρατηγό 

Ντέ Γκώλ, ό όποίος μέ είχε καλέσει σέ πρόγευμα. 

"Α μα τfj άφίξει μου μέ εΙσήγαγε στό γραφείο του γιά 

μιά κατά μόνας συνομιλία, ή όποία δμως aρχισε κά

τω άπό τίς έξής περίεργες συνθήκες: 'Ο στρατηγός, 

άφου κάθησε πρώτος στήν πολυθρόνα του μέ έρώτη

σε: "Σiiς άκούω κύριε πρωθυπουργέ, τί θέλετε;" Καί 

έγώ αΙφνιδιασθείς άλλά καί ένοχληθείς άπό τήν έρώ

τησή του του άπάντησα: "'Εγώ; Δέν θέλω τίποτα, 

έκτός aν θέλετε τίποτα έσείς πού μέ καλέσατε". Ό 

στρατηγός συνηθισμένος στήν ταπεινόφρονη συμ

περιφορά τών έπισκεπτών του έντυπωσιάσθηκε άπό 

τήν αύθόρμητη αύτή άντίδρασή μου, μέ άποτέλεσμα 

νά διεξαχθεί έν συνεχείf! ή συνομιλία μας κατά τρό

πο όμαλό καί θά έλεγα φιλικό. 

)) 'Η προσωπικότητα του Ντέ Γκώλ είναι δύσκολο 
νά άποδοθεί γιατί είναι πολυσύνθετη. 'Απεδείχθη 

καλός στρατηγός, ίκανός πολιτικός καί πνευματικός 

aνθρωπος. 'Η φυσιογνωμία του παραπλανά. 'Ενώ 

προδίδει τήν ύπερηφάνειά του καί τό πείσμα του, δέν 

έκφράζει οϋτε τό δυναμισμό του οϋτε τήν εύφυ(α του, 

πού τά έχει σέ ύψηλό βαθμό. Θά μπορουσε κανένας 

νά πεί γι ' αύτόν αύτό πού έλεγε ό 'Αλκιβιάδης γιά 
τόν Σωκράτη, δταν τόν παρουσίαζε σάν Σειληνόν γιά 

νά έξάρει, σέ άντίθεση μέ τή φυσική του εΙκόνα, τίς 

πνευματικές του άρετές. 

))Αύτό είναι τόσον άληθές ιίiστε δταν τόν 'Απρί

λιο του 1961 συναντήθηκα μέ τόν πρόεδρο Κέννεντυ 
καί μου έζήτησε τίς κρίσεις μου γιά τόν στρατηγό, 

τόν όποίο έπρόκειτο μετά τι να χρόνο νά συναντήσει, 

δυσκολεύθηκα νά τόν περιγράψω. Του είπα μόνο δτι 

ό στρατηγός είναι φανατικός Γάλλος καί έμπνέεται 

άπό τή φιλοδοξία νά διαδραματίσει ό ίδιος καί μαζί 

του καί ή Γαλλία πρώτο ρόλο στή διαμόρφωση του 

μέλλοντος του κόσμου. Καί προσέθεσα δτι θά μπο

ρουσε κανένας νά πεί δτι ό Ντέ Γκώλ, έμπνεόμενος 

άπό τό παλαιό μεγαλείο τής Γαλλίας καί αΙσθανόμε

νος τήν μεταπολεμική παρακμή της, κατείχετο άπό 

ένα διπλό σύμπλεγμα πού έξηγεί καί τίς περίεργες 

πολλές φορές άντιδράσεις του. 

)) 'Η συνομιλία μας, ή όποία προεβλέπετο δ τι θά 
είναι τυπική καί βραχεία έγινε ούσιαστική καί παρα

τεταμένη. 'Ο Ντέ Γκώλ, άφου μου έκανε τή φιλο

φροσύνη νά μου πεί δτι γνωρίζει τό έργο μου καί δτι 

μέ κατατάσσει μεταξύ τών τριών, τεσσάρων έπιτυ

χόντων ήγετών του έλευθέρου κόσμου, μέ παρεκάλε

σε νά του είπω πώς έμφανίζεται ή κατάσταση στήν 

'Ελλάδα καί τή Βαλκανική. 'Αφου του όμίλησα γιά 

τά προβλήματα πού μiiς δημιουργεί ή κρίσιμη γεω

πολιτική θέση τής χώρας μας πού περιβάλλεται, 

δπως είπα, άπό έχθρικούς καί άλλόφυλους λαούς, 

του άνέπτυξα τό κοινωνικό καί οΙκονομικό θέμα τής 

'Ελλάδας καί τήν τεράστια προσπάθεια πού κατα

βάλλομε γιά νά τό άντιμετωπίσουμε σέ πλαίσια δη

μοκρατικά. 'Εν συνεχεί[! του έξή γη σα γιατί ή σύν-
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δεσή μας μέ τήν Κοινή 'Αγορά θά διευκόλυνε τήν 

προσπάθειά μας αύτή καί γιατί εlχα άνάγκη τής γαλ

λικής συμπαραστάσεως. 'Ο Ντέ Γκώλ μοv τήν υπε

σχέθη άνεπιφύλακτα άφοv μ ' έρώτησε έπί ποίων ση
μείων θά πρέπει αύτή νά έκδηλωθεί καί άφοv μέ βε

βαίωσε δτι έκτιμa είλικρινώς τόν τρόπο μέ τόν δποίο 

ή Κυβέρνησή μου άντιμετωπίζει τά προβλήματά της. 

Μετά τό γεύμα προεβλέπετο σύσκεψη μέ συμμετοχή 

τών υπουργών. 'Ο Ντέ Γκώλ δμως μέ είσήγαγε καί 

πάλι μόνον στό γραφείο του γιά νά συνεχίσουμε τή 

συνομιλία μας. Τή φορά δμως αύτή μοv άνέπτυξε 

αύτός τά προβλήματα τής χώρας του καί τίς σκέψεις 

του γιά τό μέλλον. Mov περιέγραψε τήν τραγική κα
τάσταση στήν δποία παρέλαβε τή Γαλλία καί τόνισε 

ίδιαίτερα τόν κομμουνιστικό κίνδυνο καί τήν πολι

τική καί οίκονομική άναρχία πού έπικρατοvσαν στή 

Γαλλία κατά τά τελευταία χρόνια. 'Ησχολήθη ίδιαί

τερα μέ τό 'Αλγερινό, τό δποίο θεωρούσε ώς τό υπ' 

άριθμόν ένα πρόβλημα τής Γαλλίας καί είς τό δποίο 

ήτο άποφασισμένος νά δώσει δπωσδήποτε λύση. 

"' Ηλθα άργά γιά νά προλάβω τήν τραγωδία άλλά 
νωρίς γιά νά τήν τερματίσω", μοv εlπε. Μέ τήν εύ

καιρία αύτή μέ συνεχάρη γιά τή λύση τού Κυπριακού 

καί έξέφρασε τή λύπη του διότι ή διαφορά συνθηκών 

δέν έπέτρεπε άνάλογη λύση καί στό 'Αλγερινό. 

'Ομιλώντας περί τού 'Αλγερινού, μοv εlπε δτι ή Ρω

σία, μολονότι εlχε τόν πειρασμό νά άναμιχθεί στό 

πρόβλημα, τό άπέφευγε διότι δίς εlχε προειδοποιή

σει τόν Χρουστσώφ δτι έν τοιαύτυ περιπτώσει θά 

άνακαλοvσε άμέσως τόν πρεσβευτή του άπό τή Μό

σχα καί θά άπέπεμπε τόν Σοβιετικό άπό τό Παρίσι. 

»'Εν συνεχείf! μου έξέθεσε τίς γνωστές άπόψεις 

του γιά τό μέλλον τής Εύρώπης. Κατά τή γνώμη του 

ή όργάνωση τής Εύρώπης δύναται νά έκκινήσει άπό 

τήν Κοινή 'Αγορά. Άναφέρων δέ ώς παράδειγμα 

πρός άποφυγή τήν CECA, τό EURA ΤΟΜ καί τήν 
CED, άποκρούει κάθε ίδέα υπερκυβερvητικών θε
σμών. Πιστεύει δτι ή οίκο νομική συνεργασία, καλώς 

θεμελιωμένη, θά δδηγήσει στήν πολιτική συνεργα

σία χωρίς δμως συγχωνεύσεις καί θεσμούς υπερεθνι

κούς. 'Ιδιαιτέρως έτόνισε δτι τήν όργάνωση αύτή 

τής Εύρώπης θέλει νά τήν πραγματοποιήσει μέ τή 

Γερμανία τού 'Α ντενάουερ καί δτι άνέμενε τήν έκ

βαση τών έπικειμένων γερμανικών έκλογών, γιά νά 

άναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Μέ βεβαίωσε έπί

σηςδτι τά σχέδιά του γιά τήν Εύρώπη έπεδοκιμάζον

το άπό τήν 'Αμερική, ένάντιθέσει πρός τήν 'Αγγλία 

ή δποία άντιδροvσε κατ' αύτών. 

)) 'Όταν τού δμίλησα περί τής διεθνούς θέσεως 
τής 'Ελλάδος δ στρατηγός βρήκε τήν εύκαιρία νά 

έκδηλώσει τήν άντιπάθειά του γιά τόν Νάσερ καί τόν 

τίτο. 'Επηρεασμένος καί αύτός άπό δσα εlχαν γρα

φεί κατά τήν έποχή έκείνη περί στενωτέρας συνερ

γασίας 'Ελλάδος-Γιουγκοσλαβίας-Αίγύπτου μέ έρώ-

τησε: "Δέν καταλαβαίνω τί δουλειά έχεις έσύ μέ αύ

τούς τούς τυχοδιώκτες;" 'Όταν δμως τού έξήγησα 

τούς γενικούς καί είδικούς λόγους γιά τούς δποίους 

ήμουν υποχρεωμένος χωρίς νά άπομακρύνομαι άπό 

τή Δύση νά διατηρώ φιλικές σχέσεις μέ τίς έν λόγω 

χώρες άνεγνώρισε δτι όρθώς έπολιτευόμην. 'Ιδιαιτέ

ρως τού έξήγησα τήν περίπτωση τής Γιουγκοσλαβί

ας, ή ούδετερότητα τής δποίας άπετέλει τήν προϋπό

θεση τής συνεργασίας μας. Καί δτι ή ούδετερότητα 

αύτή δχι μόνο άνακούφιζε τήν 'Ελλάδα στή Βαλκα

νική, άλλά ήτο χρήσιμη καί στόν Δυτικό κόσμο. 

)) ΗΕτσι, εϊχαμε έξαντλήσει τά θέματα καί δταν 
συνεκροτήθη έν συνεχείf! ή σύσκεψη περιορισθήκα

με στό νά άνακοινώσουμε στούς άλλους τά συμπερά

σματά μας. 

)) 'Η έπίσκεψη άπεδείχθη πολύ χρήσιμη καί πέ
τυχε πλήρως του σκοπού της. 'Εδημιούργησε κλίμα 

έγκαρδιότητας καί τίς προϋποθέσεις στενώτερης συ

νεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας καi έδωσε τήν 

εύκαιρία νά άναπτυχθεί ένας δεσμός φιλίας μεταξύ 

έμοv καί τού Ντέ Γκώλ, δ δποίος άπεδείχθη έν συνε

χείf! πολύτιμος. 

)) Τά άποτελέσματα τής έπισκέψεως αύτή ς ήταν: 
Πρώτον, νά πρωτοστατήσει ή Γαλλία στό θέμα τής 

συνδέσεως τής χώρας μας μέ τήν ΕΟΚ. Δεύτερον, νά 

ένθαρρύνει γαλλικές έπενδύσεις στήν 'Ελλάδα καί 

τρίτον, νά δηλώσει δ Ντέ Γκώλ τόσο κατά τήν έπό

μενη συνάντησή μας στό Παρίσι δσο καί μέ τή δημό

σια δμιλία του στή Θεσσαλονίκη, τόν Μάιο του 

1963, δτι ή Γαλλία έyγυaται τήν άσφάλεια τής 'Ελλά
δος. Καί ή δήλωση αύτή τού Ντέ Γκώλ προσελάμβα

νε ίδιαίτερη σημασία aν ληφθεί υπόψη δτι συνεπλή

ρωνε άνάλογη διαβεβαίωση τήν δποία μοv εlχε δώ

σει δ Κέννεντυ άπό τό 1961))238• 

Θετικά ύπήρξαν τά σχόλια τοϋ έλληνικοϋ τύπου 

γιά τήν έπίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή στή γαλλική 

πρωτεύουσα. 

Ή«' Ακρόπολις)) τόνισε οτι «δέν άφήνει κενά τό 

έπακολουθήσαν τάς έν Παρισίοις συνομιλίας τών 

Κυβερνήσεων 'Ελλάδος καί Γαλλίας άνακοινωθέν 

καί δέν έπιτρέπει άμφιβολίαν περί τοϋ οτι αί σχέσεις 

τών δύο χωρών έκέρδισαν μέ τήν συνάντησιν αύ

τήν ... 'Εκαλύφθησαν ύπό τ&ν έν Παρισίοις συνομι
λιών ολα τά διεθνοϋς καί είδικωτέρου ένδιαφέροντος 

προβλήματα, χωρίς νά σημειωθοϋν διαφοραί γνώ

μης, έξ ου καί έπιτρέπεται τό συμπέρασμα οτι ή φι

λία καί συνεργασία τών δύο χωρών εχει καί ώς έπί 

πλέον στήριγμα τάς κοινάς σκέψεις, τούς κοινούς 

σκοπούς καί τάς κοινάς έπιδιώξεις των))239 • Τό «Βήμα)) 

παρατηροϋσε οτι «άνταποκρίνεται πρός τήν άναμο

νήν καί τάς έλπίδας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τό έκδοθέν 

είς τό Παρίσι έπίσημον άνακοινωθέν μετά τάς συνο

μιλίας τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοϋ, τοϋ προέδρου 
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καί τοί> πρωθυπουργοί> τής Γαλλικής Δημοκρατίας» 

καί ύπογράμμιζε ιδιαίτερα τήν ταυτότητα άπόψεων 

γιά τή διεθνή κατάσταση, τίς προοπτικές συνεργα

σίας στά οικονομικά θέματα, καθώς καί τή στάση 

τής Γαλλίας στό θέμα τής έλληνικής συνεργασίας μέ 

τήν Κοινή 'Αγορά240 . ·Η «Καθημερινή>> διατύπωσε 

τήν άποψη δτι οί έλληνογαλλικές συνομιλίες όριο

θετοί>σαν μία νέα περίοδο στίς σχέσεις μεταξύ των 

δύο χωρών, στά πλαίσια πού διαγράφονταν στόκοι

νό άνακοινωθέν, δηλαδή τήν παράδοση τής παλαιάς 

φιλίας, τήν κοινότητα του πνεύματος, τήν ταυτότητα 

των άρχών, τή συνεργασία στήν ίδια μεγάλη συμμα

χία τής Δύσεως, τήν άναγνώριση άπό τή Γαλλία τής 

ιδιαίτερης θέσεως τής 'Ελλάδος στήν περιοχή της 

καί του ρόλου της ώς προφυλακής του ελευθέρου 

κόσμου, καί τήν Ελληνογαλλική οικονομική καί 

πνευματική συνεργασία· καί άπέδιδε τήν άριστη κα

τάσταση των διμερών σχέσεων «εις τήν παρουσίαν 

καί είς 'Αθήνας καί είς Παρισίους Κυβερνήσεων του 

τύπου τόν όποίον τόσον εύγλώττως καί τόσον δικαί

ως εξήρε ό Γάλλος ύπουργός 'Εξωτερικών Κούβ ντέ 

Μυρβίλ άπευθυνόμενος πρός τόν πρωθυπουργόν κ. 

Καραμανλή, Κυβερνήσεων, δηλαδή, αί δποίαι κα

τώρθωσαν νά συνδυάσουν τήν δημοκρατικήν μέ τήν 

σταθεράν διακυβέρνησιν»241 . Ή «'Ελευθερία» εγρα

φε: «'ο έλληνικός λαός, άνεξαρτήτως των πολιτικών 

διακρίσεων, συνεχίζων μακράν παράδοσιν, αισθάνε

ται πάντοτε φιλίαν διά τήν Γαλλίαν καί θαυμασμόν 

διά τήν συμβολήν της εις δλους τούς τομείς του κοι

νοί> μας πολιτισμοί>. Είς τά αίσθήματα προστίθεται ή 

προοπτική στενωτέρας συνεργασίας τόσον εις τά 

πλαίσια τής Εύρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς, μέ τήν 

όποίαν ή 'Ελλάς πρόκειται νά συνδεθή, δσον καί διά 

τήν μακρόπνοον επιδίωξιν μιας ενοποιημένης Εύρώ

πης. Ύπό τήν εννοιαν αύτήν, γενική ε{ναι ή εύχή 

δπως αί τερματισθείσαι χθές έλληνογαλλικαί συνο

μιλίαι τών Παρισίων άποβοί>ν καλή άφετηρία διά 

τήν νέαν φάσιν τής παλαιάς φιλίας μεταξύ τών δύο 
χωρών»242. 

Τήν άντίθετη τάση διατύπωσε ή «Αύγή», ή όποία, 

μεταξύ άλλων, παρατηροί>σε: « 'Ό,τι άπομένει άπό 

τόν τεχνητό θόρυβο του κυβερνητικοί> τύπου περί 

επιτυχοί>ς άποτελέσματος του ταξιδίου του Κ. Καρα

μανλή εΙναι νά πραγματοποιηθή ή σύνδεσις μέ τήν 

Κοινή 'Αγορά δπως-δπως, εν ονόματι τών πολιτικών 

σκοπιμοτήτων πού τήν επιβάλλουν, εν ονόματι τής 

συσπειρώσεως σέ ενα κλειστό άντιλαϊκό πολιτικοοι

κονομικό μέτωπο των καθεστώτων του άποικιοκρα

τισμοί> καί τών φορέων του ψυχροί> πολέμου στή .Δ. 

Εύρώπψ>243. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεως του Κ. Καρα

μανλή στή Γαλλία, δ γαλλικός τύπος άσχολήθηκε 

εύρύτατα μέ τήν πολιτική καί οικονομική κατάστα

ση τής 'Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, ή έφημερίδα «Le Monde» άφιέρω
σε όλόκληρη σελίδα γιά τήν 'Ελλάδα, δπου περιγρά

φονταν τά επιτεύγματα στόν οικονομικό τομέα καί 

ιδίως στόν τουρισμό: 

'Η' Ελλάς δέν δύναται νά στηρίξη τήν τουριστική ν της 

προσπάθειαν εiς τούς aρχαιολογικούς της μόνον θησαυ

ρούς. 'Οφείλει νά στρέψη έπίσης τήν προσοχή ν της εiς 

τόν ναυτικόν τουρισμόν, τάς ijδη άναπτυχθείσας εiς βάθος 

περιοχάς, νά έκμεταλλευθή τάς βορείας άκτάς του Αίγα ίου 

καί τέλος νά άποτελέση τουριστικήν άφετηρίαν καί νά 

ένισχύση τάς κρουαζιέρας άνά τήν άνατολικήν Μεσόγει

ον. Παρά τήν μεγάλην σπουδαιότητα, τήν δποίαν ένέχει δ 

τουρισμός διά τήν 'Ελλάδα, ούτος θά έξακολουθήση κατέ

χων τήν τρίτην θέσιν εiς τήν έλληνικήν οiκονομίαν, έρχό

μενος μετά τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν, αί δποίαι 

εύρίσκονται έν πλήρει έξελίξει καί άποτελουν τήν βάσιν 

τής οίκονομίας τής χώρας αύτής. 

Τήν ίδια ήμέρα ή «Le Figaro» παρατηροί>σε μετα
ξύ άλλων: 

Αί συνομιλίαι, τάς δποίας οί κ.κ. Καραμανλής καί 

'Αβέρωφ θά εχουν εiς Παρισίους προμηνύονται σημαντι

καί. 'Επί του πολιτικου πεδίου ούδέν πρόβλημα τίθεται 

μεταξύ τής Γαλλίας καί τής 'Ελλάδος, τών δποίων εΙ ναι 

περιττόν νά ύπενθυμίσωμεν τήν πατροπαράδοτον φιλίαν. 

'Επί του οiκονομικου πεδίου ή · Ελλάς καταβάλλει προ

σπαθείας άπό ένός ετους διά τήν άνάπτυξιν τών σχέσεών 

της μέ τήν Δύσιν. Τόν Ίούνιον του 1959 έζήτησε νά συν
δεθή μέ τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα καί διεξάγονται δια

πραγματεύσεις εiς Βρυξέλλας πρός τόν σκοπόν αύτόν. Τό 

ίδιάζον αύτό πρόβλημα δέν θά θιγή αύτό καθ' εαυτό είς 

Παρισίους, άσφαλώς δμως θά έξετασθουν άλλα ζητήματα, 

ή λύσις τών δποίων θά εύνοήση μεγάλως τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. ' Η Κυβέρνησις τών 

'Αθηνών εχει ιiνάγκην ώρισμένων διευκολύνσεων διά τήν 

χρηματοδότησιν τής οiκονομικής της ύποδομής. ' Η ' Ελ

λάς εlναι ύποχρεωμένη νά καλύψη κατά τό δυνατόν τα

χύτερον τήν καθυστέρησίν της έπί του οίκονομικου πεδίου 

έν σχέσει μέ τάς εξ χώρας τής Κοινότητος . 'Η άνάγκη 

αύτή εlναι iδιαιτέρως έπείγουσα εiς δ, τι άφορά τήν έκβιο

μηχάνισιν. 

Στά άποτελέσματα τών έλληνογαλλικών συνομι

λιών άναφερόταν ή «Le Monde» σέ κύριο άρθρο μέ 
τόν τίτλο «'Η έλληνογαλλική φιλία», δπου, μεταξύ 

άλλων, τόνιζε τά έξής: 

Αί άνταλλαγαί aπόψεων έπί τής διεθνους καταστάσεως 

ύπήρξαν χρήσιμοι καί καρποφόροι. 'Η 'Ελλάς θεωρείται 

ώς εlς έκ τών στυλοβατών τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας καί 

εις έκ των πλέον προκεχωρημένων προμαχώνων τών έλευ

θέρων λαών πρός ιiνατολάς. Δι' αύτούς τούς λόγους l']κού

σθησαν έν Παρισίοις μετά του μεγαλυτέρου ένδιαφέροντος 

αί aπόψεις του κ. Καραμανλή έπί τής καταστάσεως καί δή 

εiς τά Βαλκάνια καί τήν Μ. 'Ανατολήν καί αί έντυπώσεις 

τών 'Ελλήνων iθυνόντων κατά τήν διάρκειαν προσφάτων 

συνομιλιών των μετά του στρατάρχου τίτο καί του προέ

δρου Νάσερ. 
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Στή συνέχεια, &ψοu εξήρε τήν άναθέρμανση τών 

γαλλοελληνικών σχέσεων στόν οίκονομικό τομέα, 

άναφερόταν, είδικότερα, στήν πρωτοβουλία γαλλι

κής εταιρίας γιά τήν εγκατάσταση εργοστασίου 

άλουμινίου στήν 'Ελλάδα καί τήν πιθανή συνέχισή 

της μέ <'iλλες άντίστοιχες συμφωνίες καί προσέθετε: 

Τό ποσοστόν των γαλλικών έξαγωγών πρός τήν 'Ελλά

δα πρέπει νά βελ τιωθή καί τό ζήτημα τών μετά τής 'Ελλά

δος aνταλλαγών πρέπει νά έπανεξετασθή έντός του πλαι

σίου τής Κοινής 'Αγορaς . Πιστεύεται δτι ή συμφωνία θά 

ήτο δυνατόν νά ύπογραφή τόν Σεπτέμβριον. · Άλλωστε, ή 

Γαλλία θά &σκήση τήν έπιρροήν της διά νά διευκολύνη 

τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. 

'Ιδιαίτερα σημαντική, τέλος, ήταν ή συνέντευξη 

πού ό Κ. Καραμανλής παραχώρησε στήν εγκυρη 

γαλλική εφημερίδα «Le Monde», ή όποία τήν δημο
σίευσε μέ τόν πρωτοσέλιδο τίτλο«' Ο κ. Καραμανλής 

δηλοί δτι ή Δύσις όφείλει νά ενισχύση τήν συνοχήν 

της καί νά επιδείξη πνεuμα πραγματικής άλληλεγγύ

ης». 

Ε!.ς ποίους τομείς θά ήτο δυνατόν νά ένισχυθή ή 

μεταξύ των δύο χωρών μας συνεργασία; 

«Εiς τόν πολιτικόν τομέα, ή ·Ελλάς καί ή Γαλλία 

εύρίσκονται έν πλήρει άρμονία σκέψεως καί σκοπών δχι 

μόνον εiς τούς κόλπους τοv ΝΑ ΤΟ dλλά καί είς πολλούς 

άλλους τομείς καί είδικώτερον είς τόν τομέα τής dναπτύ

ξεως τής ει5ρωπαϊκής συνεργασίας. 'Η 'Ελλάς καί ή Γαλ

λία, έμπνεόμεναι aπό τά αι5τά iδεώδη καί dφωσιωμέναι εiς 

τήν προάσπισιν τών αι5τών aξιών, τής έλευθερίας καί του 

σεβασμού τής dνθρωπίνης dξιοπρεπείας, εύρέθησαν πάν

τοτε καί θά εύρεθοvν έπίσης εiς τό μέλλον ή μία παρά τό 

πλευρόν τής aλλης. Είς τόν μορφωτικόν τομέα ή Έλλάς 

καί ή Γαλλία dντλοvν τήν ίσχύν των καί τά φώτα των aπό 

τάς αι5τάς πηγάς καί έξυπηρετοvν τό πνεύμα μέ τήν αι5τήν 

πίστιν καί δημιουργικήν πνοήν. 'Από οiκονομικής πλευ

ρiiς, διανοίγεται ει5ρύτατον πεδίον συνεργασίας εiς δ, τι 

dφoρii τούς τομείς τής βιομηχανίας καί τής τεχνικής, τόν 

τουρισμόν καθώς καί πολλούς aλλους τομείς, εiς τούς 

δποίους θά προσδώση μεγαλυτέραν εiσέτι σημασίαν ή 

πραγματοποίησις τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν 

Κοινήν Άγοράνιι. 

- Είσθε ίκανοποιημένος aπό τό σημερινόν δγκον τών 

γαλλοελληνικών aνταλλαγών; 

ιιΑί έλληνογαλλικαί dνταλλαγαί εύρίσκονται εiς έπί

πεδον σχετικώς ίκανοποιητικόν, δύνανται δμως νά dνα

πτυχθοvν περισσότερον καί αι5τό είναι έκείνο πού έπιδιώ

κομεν. Τά γαλλικά προϊόντα aπολαύουν έξαιρετικής φή

μης εiς τήν έλληνικήν dγοράν. Εϊμεθα πεπεισμένοι δτι αί 

έλληνικαί έξαγωγαί πρός τήν Γαλλίαν δύνανται νά αι5ξη

θοvν σημαντικώςιι. 

- Θεωρείτε έπαρκείς τάς γαλλικάς έπενδύσεις ε!.ς τήν 

χώραν σας; 

«Αί συνθήκαι σταθερότητος καί aσφαλείας, αί δποίαι 

ύπάρχουν έν 'Ελλάδι, προσφέρουν πολύ μεγάλας δυνατό

τητας διά παραγωγικάς έπενδύqεις, κατά τήν παροvσαν 

ίδίq. στιγμήν, καθ' fίν aρχίζει ή έφαρμογή τοv πενταετούς 

σχεδίου dναπτύξεως. Θά εϊμεθα ει5τυχείς aν έσημειοvτο 

aύξησις τών ει'ς τήν χώραν μας γαλλικών έπενδύσεων, το

σούτφ μάλλον καθ' δσον ή μέχρι τούδε συμβολή τού γαλ

λικού κεφαλαίου καί τής τεχνικής ύπήρξεν Ιδιαιτέρως ει5-

τυχής καί γόνιμος, ώς γενικώς αναγνωρίζεται. 

- Ε!.ς ποίον μέτρον ή εϊσοδος τής 'Ελλάδος ε!.ς τήν 

Κοινήν 'Αγοράν θά ένισχύση τήν ο!.κονομίαν τής χώρας; 

Ποίαι είναι αί συνθήκαι τάς όποίας θεωρείτε οt'ισιώδεις 

προκειμένου ή σύνδεσίς σας νά άποβή άποδοτική ε!.ς 

δλους τούς ενδιαφερομένους; 

ιιΟί δροι οί dναγκαίοι διά τήν συμμετοχή ν τής 'Ελλά

δος είς τήν Κοινή ν 'Αγοράν είναι μετριοπαθείς καί aπολύ

τως λογικοί. Ώς γνωστόν, ή Κοινή 'Αγορά aποβλέπει είς 

τήν 6ρθολογιστικήν καί ίσότιμον dνάπτυξιν τών οίκονο

μιών δλων τών μελών της. 'Εκείνο πού ζητοίiμεν εlναι 

δπως καί ή Έλλάς έπωφεληθή τής έξελίξεως αι5τής καί 

ταυτοχρόνως μ ή εύρεθή είς κατάστασιν περισσότερον δυ

σχερή λόγω τού συναγωνισμού πολύ περισσότερον ανε

πτυγμένων χωρών. Πράγματι, δέν κατανοώ διατί οί στοι

χειώδεις αι5τοί καί aπαραίτητοι δ ρο ι δέν συναντούν πάντο

τε τήν έπιβαλλομένην κατανόησιν. 'Εάν ληφθή ύπ' δψιν 

δτι, ένώ τό σύνολον τών είσαγωγών τών ες χωρών τής 

Κοινής 'Αγοράς aντιπροσωπεύει aξίαν 24 δισεκατ. δολ
λαρίων καί οί έλληνικαί έξαγωγαί πρός τάς χώρας αι5τάς 

dνέρχονται μόνον εiς 80 l:κατ. δολλάρια, dντιπροσωπεύ
ουσαι δηλαδή αναλογίαν πραγματικώς aσήμαντον, είναι 

δύσκολο ν νά dντιληφθή τις διά ποίον λόγον α ι' διαπραγμα

τεύσεις χωλαίνουν dπό l:νός δλοκλήρου έτους. 

- Κατόπιν τής τουρκικής έπαναστάσεως άνήλθεν ε!.ς 

τήν έξουσίαν νέα ήγεσία, αί aπόψεις τής όποίας διαφέρουν 

κάπως aπό έκείνας τής τέως Κυβερνήσεως Μεντερές ε!.ς 

τόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής. Πιστεύετε δτι κατό

πιν αt'ιτου θά έπέλθη οίαδήποτε μεταβολή είς τάς σχέσεις 

μεταξύ 'Αγκύρας καί 'Αθηνών; Είχε τό πραξικόπημα τής 

27ης Μαίου οίονδήποτε άντίκτυπον έπί τής έσωτερικής 

καταστάσεως έν 'Ελλάδι; 

ιι 'Η στρατιωτική έπανάστασις τής Τουρκίας οι5δένα 

aντίκτυπο ν ε[χεν είς τήν 'Ελλάδα. Θά ή το dκατανόητον νά 

συμβή άλλως. Ή καθεστωτική μεταβολή τής Τουρκίας 

εlναι aποκλειστικώς έσωτερικόν θέμα τής χώρας αι5τής. 

"Οσον aφορά τήν l:λληνοτουρκικήν συνεργασίαν καί φι

λίαν πρέπει νά λεχθή δτι αι5τή aπό τής πλευράς μας έκφρά

ζει καί έξυπηρετεί τά πλέον μόνιμα συμφέροντα τών δύο 

χωρών, συμφέροντα τά δποία καθορίζει ή γεωγραφική καί 

πολιτική των θέσις. Κατά συνέπειαν τά έν λόγφ συμφέρον

τα δέν θά πρέπει νά θεωρηθούν ώς έξαρτώμενα aπό έσωτε

ρικής φύσεως μεταβολάς ή έξελίξειςιι. 

- Κύριε πρόεδρε, πρό τής aφίξεώς σας ε!.ς Γαλλίαν 

έδέχθητε τήν έπίσκεψιν του προέδρου Νάσερ. Δύνασθε νά 

μaς είπήτε πώς αντιμετωπίζετε τάς έλληνοαραβικάς σχέ

σεις μετά τάς συνομιλίας σας μέ τόν &ρχηγόν τής ΗΑΔ. 

ιιΑί l:λληνοαραβικαί σχέσεις ύπήρξαν πάντοτε στεναί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



366 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣτJΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

καί φιλικαί. Ή πρόσφατος επίσκεψις εiς 'Ελλάδα τού 

προέδρου Νάσερ καί αί συνομιλίαι τάς όποίας εί'χομεν 

μετ· αύτού συνέβαλον εiς τήν περαιτέρω σύσφιyξιν τών 

σχέσεών μας μέ τήν ΗΑΔ. 'Η 'Ελλάς, ενώ παραμένει 

άφωσιωμένη είς τήν Δύσιν καί τήν άμυντικήν της συμμα

χίαν, θεωρεί σκόπιμον τήν καλλιέργειαν φιλικών σχέσεων 

μέ χώρας μή άvηκούσας είς τό δυτικόν στρατόπεδον, μέ 
τάς όποίας δμως διατηρεί ίδιαιτέρους δεσμούς». 

- Είσθε τής γνώμης δτι είναι τώρα εξησφαλισμένον τό 

μέλλον τής εiς τήν ΗΑΔ σημαντικής έλληνικής κοινότη

τος καί διατί; 

ιι'Όλοι οί "Ελληνες, οί όποίοι άπό πολλών γενεών δια

βιούν είς τήν ΗΑΔ, ύπήρξαν άξιοι τής εκτιμήσεως τής 

χώρας, ή όποία προσφέρει είς αύτούς τήν φιλοξενίαν της, 

χάρις είς τήν φιλοπονίαν των καί τήν εμπιστοσύνην πού 

ενέπνευσαν». 

- Πώς εκτιμάτε τήν διεθνή κατάστασιν κατά τήν πα

ροuσαν στιγμήν; 

ιιΕιΎαι εκτός πάσης άμφιβολίας δτι διερχόμεθα περίο

δον άβεβαιότητος, ϊσως δέ επίσης καί κάποιας συγχύσεως. 

Σήμερον επιβάλλεται περισσότερον άπό κάθε άλλην φο

ράν πνεύμα άποφασιστικότητος καί επαγρύπνησις. 'ΗΔύ

σις, ύποχρεωμένη νά άντιμετωπίση τήν σκληράν πειθαρ

χίαν τού άνατολικού κόσμου, οφείλει νά ενισχύση τήν συ

νοχή ν της καί νά επιδείξη πνεύμα πραγματικής άλληλεyγύ

ης. Ό ελεύθερος κόσμος συνδέεται διά κοινών πεπρωμέ

νων καί κατέστη λίαν δυσχερές τό νά ζ ή τις πολύ καλύτε

ρον άπό τούς άλλους. Δέν άρκεί ή άντιμετώπισις τών κι νδύ

νων, πού δημιουργεί ό άντίπαλος κόσμος. 'Υπάρχουν κίν

δυνοι όφειλόj.ιενοι είς τάς ίδίας ήμών άδυναμίας καί αί 

δημοκρατίαι, μέ δπλον τήν είλικρίνειαν αύτών, οφείλουν 

νά επιδιώξουν τήν διάyvωσιν καί τήν θεραπείαν τών άδυ

ναμιών αύτών. Ίσως δέν παρέχουν πάντοτε τήν εντύπωσιν 

τής ι'σχύος, ε{ναι δμως πολύ ίσχυρότεραι καί μεyαλυτέρας 

άντοχής άπό τά όλοκληρωτικά καθεστώτα. 'Εκείνο τό 

όποίο ν επιδιώκομεν ε{ναι ή εξασφάλισις δπως οί λαοί δυ

νηθούν νά άναπτυχθούν εν προόδφ, ελευθερίq καί εiρή
νrιιι244. 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

·Ο ύπουργός Προνοίας, Α. Στράτος, συντάσσει τό 

άκόλουθο σημείωμα γιά τό πρόγραμμα στεγάσεως 

παραπηγματούχων οικογενειών ·Αθηνών, Πειραιά 

καί Θεσσαλονίκης: 

<<Πρόγραμμα 

στεγάσεως παραπηγματούχων οiκογενειών 

'Αθηνών-Πειραιώς-Θεσσαλονίκης 

»Διά τήν άντιμετώπισιν τής προσωρινής στεγάσεως 

τών εκ Μικράς 'Ασίας προσφυγόντων κατά τό 1922 όμογε
νών τό Κράτος iJναγκάσθη νά χρησιμοποιήση συγκροτή

ματα εκ προσωρινών στεγάστρων (παραπήγματα), τά όποία 

εγκατεστάθησαν εiς καίρια σημεία τών μεγάλων πόλεων 

τής χώρας. 

»Τά παραπήγματα ταύτα θά είχον εκλείψει, εάν δέν 

εμεσολάβει ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, συνεπείg του 

όποίου άνεστάλησαν τά ύπό του ύπουργείου Κοινωνικής 

Προνοίας εφαρμοζόμενα προγράμματα στεγάσεως τών εiς 

αuτά διαβιουσών προσφυγικών οiκογενειών άνεγειρόμενα 

μόνιμα οiκήματα εiς διαφόρους συνοικισμούς τών πόλεων 

τούτων. 

11Συνεπεί~ του πολέμου τούτου καί τού έν συνεχείg επα

κολουθήσαντος συμμοριτοπολέμου ό άριθμός τών εiς τά 

παραπήγματα εναπομεινασών ώς aνω προσφυγικών οiκο

γενειών ηuξήθη σημαντικώς διά τής εiσδοχής εiς ταύτα 

νέων οiκογενειών εϊτε καταφυγουσών εiς τά ώς aνω άστικά 

κέντρα κυρίως εκ τής ύπαίθρου εϊτε εκ τής δημιουργίας 

νέων οiκογενειών συνεπεί~ γάμων μελών τών άρχικώς έγ

κατασταθεισών εiς τά παραπήγματα προσφυγικών οiκογε

νειών. 

11Οϋτω ή μέχρι του 1940 όμοιομορφία του είς τά παραπή
γματα εγκατεστημένου προσφυγικού στοιχείου ηλλοιώθη 

σημαντικώς διά τής παρεμβολής εiς μεγάλον ποσοστόν 

γηγενών οiκογενειών καί παραφυάδων τών άρχικώς δικαι

ούχων προσφυγικών οiκογενειών. 

ΙΙΤό ύπουργείον Κοινωνικής Προνοίας άπό του ετους 

1952, δτε ήρχισεν άμβλυνομένη ή όξύτης τών συνεπεί~ του 
παγκοσμίου πολέμου καί του συμμοριτοπολέμου δημιουρ

γηθέντων σοβαρωτέρων στεγαστικών προβλημάτων, ήρ

χισε ν' άντιμετωπίζη προοδευτικώς τό θέμα τής μονίμου 

στεγαστικής άποκαταστάσεως τών εiς τά παραπήγματα δι

αβιουσών οiκογενειών, έπιτευχθείσης μέχρι τέλους του 

ετους 1959 τής άνεγέρσεως 10.036 συγχρονισμένων οiκημά
των. Παρ' δλην δμως τήν προσπάθειαν ταύτην, τό πρό

βλημα τών παραπηγματούχων εξακολουθεί ύφιστάμενον 

διά τής διατηρήσεως εiς κεντρικά σημεία τών τριών μόνον 

πόλεων ·Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης μεγάλου 

άριθμοu παραπηγμάτων. 

11' Η Κυβέρνησις κρίνασα δτι ύπό τάς σημερινάς συνθή
κας δέν ήτο επιτρεπτή ή διαβίωσις οίκογενειών εiς περι

βάλλον άθλιότητος δπερ έδημιούργουν αί τρώγλαι αύται 

καί εν τΌ μερίμν1J της δπως εξασφαλίση διά τάς οiκογενεί

ας ταύτας καλυτέρας συνθήκας ζωής έπ. rοφελεί~ αuτών 

τούτων άλλά καί του κοινωνικού συνόλου γενικώτερον, 

άπεφάσισε νά εξαφαyίση ριζικώς τά παραπήγματα ταύτα 

διά τής άνεγέρσεως νέων καί συγχρονισμένων οίκημάτων 

καί τής εiς ταύτα μεταστεγάσεως τών εiς τά ώς aνω παραπή

γματα διαβιουσών οiκογενειών. 

11Πρός τούτο, τό άρμόδιον ύπουργείον Κοινωνικής 

Προνοίας, προκειμένου νά εχη τήν άκριβή εκτασιν του 

προβλήματος τούτου τών παραπηγματούχων, διενήργησεν 

κατά τό ετος 1959 διά πρώτην φοράν πλήρη καί συστημα
τικήν άπογραφήν αuτών, έπεκτείναν ταύτην καί εiς προ

σφυγικούς εκ παραπηγμάτων συνοικισμούς μή τελουντας 

ύπό τήν aμεσον διαχείρισιν τούτου. 

11' Εκ τής επεξεργασίας τής aπογραφής ταύτης παρά τής 
άρμοδίας ύπηρεσίας τού ύπουργείου Κοινωνικής Προνοίας 

έν συνεργασίg μετά κλιμακίου τής 'Εθνικής Στατιστικής 

'Υ π η ρεσίας προέκυψεν δτι εiς τάς τρείς πόλεις 'Αθηνών, 

Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, ύφίστανται εν συνόλφ 10.500 
παραπήγματα, είς α διαβιούν εν συνόλφ 13.356 οiκογένειαι. 
Τά κυριώτερα στοιχεία τά άναφερόμεν,α εiς τάς οiκογενείας 

ταύτας εμφανίζονται εiς τούς κατωτέρω πίνακας: 
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ΠΙΝΑΞ Α' 

'Αριθμός παραπηγματούχων οικογενειών κατά τόπον 

καταγωγής καί χρονολογία έγκαταστάσεως 

Κατηγορία 

οικογενειών 

Πρόσφυγες 

Γηγενείς 

'Αλλοδαποί 

Σύνολον 

εiς συνοικισμόν. 

~Χρόνος έγκαταστάσεως είς παράnηγμα 

Σύνολον 1922-40 1941-54 

9.941 7.559 1.988 
2.931 667 \.879 

484 377 96 

13.356 8.603 3.963 

ΠΙΝΑΞ Β' 

Οiκογένειαι μέ μέλη 

1955 καί μετά 

394 
385 

11 

790 

Σύνολον Ιμ. 2μ. 3μ. 4μ. 5μ. 6μ. 7μ. 8μ. 9μ. 10 11 
Οίκογένειαι 13.356 2.959 2.889 2.747 2.511 1.329 574 226 80 30 6 5 

ΠΙΝΑΞ Γ' 

'Αριθμός παραπηγματούχων οiκογενειών κατά κλίμακα 

εισοδήματος κ.λ.π. 

'Ενδείξεις Σύνολον Πρόσφυγες Γηγενείς 'Αλοδαποί 'Αποκ{ θέντες 

Γεν. Σύνολον \3.356 9.041 2.931 484 900 
Κλίμ. είσοδ. 

I) • Ανευ είσοδ. 2.557 1.859 438 135 125 
2) Μέχρι 500 δρχ. 1.252 863 269 51 69 
3) 50.1-1.000 δρχ. 3.545 2.248 9\1 \\I 275 
4) 1.001-1.500 δρχ. 2.938 1.926 741 83 188 
5) 1.501-2.000 δρχ. 1.547 1.046 333 55 133 
6) 2.00 I δρχ. καί <iνω 1.517 1.099 239 49 130 

ΠΙΝΑΞ Δ' 

Τό σύνολον των παραπηγματούχων οικογενειών 

μέ ποσοστά συμμετοχής τούτων 

ε{ς άσφαλιστικούς όργανισμούς 

Σύνολον 'Ασφαλισμέναι Μή aσφαλισμέναι 

οίκογένειαι οίκογένειαι 

Ποσοστόν έπί Ποσοστόν έπί 

'Ενδείξεις 100% I 00% τοίi συνόλου I 00% τοίi συνόλου 

Γεν. Σύνολον 13.356 100% 6.819 51% 6.537 49% 
68% 66% 70% 

Πρόσφυγες 9.041 100% 4.505 49% 4.536 51% 
22% 24% 19% 

Γηγενείς 2.931 100% 1.645 56% 1.286 44% 
4% 3% 5% 

'Αλλοδαποί 484 100% 177 36% 307 64% 
6% 7% 6% 

'Αποκfθέντες 900 100% 492 55% 408 45% 

ΠΙΝΑΞ Ε' 

'Αριθμός παραπηγματούχων οίκογενειών 

μέ έργαζόμενα μέλη 

'Ενδείξεις Σύνολον ο I μ. 2 μ. 3 μ. 4 μ. καί Ιίνω 

Γεν. Σύνολον \3.356 3.023 7.3\6 2.116 703 198 
Πρόσφυγες 9.041 2.243 4.832 1.368 474 124 
Γηγενείς 2.931 485 1.777 480 149 40 
'Αλλοδαποί 484 149 228 78 22 7 
'Αποκfθέντες 900 146 479 190 58 27 

»Προσδιορισθέντος οϋτω του μεγέθους του προβλήμα

τος τών παραπηγματούχων ε{ς δλας τάς Ιδιομορφίας αύτοu, 

τά ύπουργεία Κοινωνικής Προνοίας καί Οίκισμοu προέ

βησαν είς τήν μελέτην άντιμετωπίσεώς του. Τά πορίσματα 

τής μελέτης ταύτης έτέθησαν ύπ' δ ψι ν του κ. προέδρου τής 

Κυβερνήσεως, δστις έπέδειξεν άμέριστον καί ζωηρόν έν

διαφέρον διά τήν ριζικήν ρύθμισιν του προβλήματος τών 

παραπηγματούχων. 

»Συνεπεί~ τοu ένδιαφέροντος τούτου προεκλήθησαν 

ύπό τήν προεδρίαν του έπανειλημμέναι συσκέψεις μετά 

των άρμοδίων ύπουργών καί ύπηρεσιακών όργάνων καίμε

τά προηγουμένην έπιτόπιον αύτοu έπίσκεψιν είς τούς προ

σφυγικούς συνοικισμούς ένέκρινε τήν dμεσον έφαρμογήν 

προγράμματος άνεγέρσεως 3.500 κατοικιών. 
»Διά τήν έπίλυσιν του προβλήματος τών παραπηγματού

χων έπέδειξεν ζωηρόν καί στοργικόν ένδιαφέρον καί ή 

Α.Μ. ή βασίλισσα, ijτις έπανειλημμένως έπεσκέφθη τούς 

συνοικισμούς καί άντελήφθη τάς δυσμενεστάτας συνθήκας 

διαβιώσεως των παραπηγματούχων οίκογενειών άποφασί

σασα δπως διά τών πόρων τής "Βασιλικής Προνοίας" ελ

θη άρωγός είς τήν έκτέλεσιν του άνωτέρω προγράμματος. 

»Τό πρόγραμμα τοuτο έξήγγειλε ό κ. πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως διά τής άπό 14/2/1960 άνακοινώσεώς του. 

Συμφώνως πρός τοuτο προβλέπεται ή έντός διετίας ( 1960-
61) άνέγερσις 3.500 κατοικιών κατανεμομένων μεταξύ τών 
πόλεων' Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης ώς άκολού

θως: 

'Αθηνών κατοικίαι 1.100 
Πειραιώς κατοικίαι 1.200 

Θεσσαλονίκης κατοικίαι 1.200 
»'Η χρηματοδότησις διά τήν έκτέλεσιν του προγράμ

ματος τούτου εχει ώς άκολούθως: 

» α) 'Εκ τής "Βασιλικής Προνοίας" δρχ. 60.000.000. 
»β) Έκ τοu πρfσμοu Δημ. 'Επενδύσεων δρχ. 100.000.000. 
»γ) 'Εκ του Ταμείου 'Ανταλ. Περιουσίας δρχ. 100.000.000. 

»Εiς τό πρόγραμμα τοuτο τής διετίας 1960-61 περιελή
φθησαν οί κάτωθι συνοικισμοί, προκριθέντες εναντι των 

dλλων είτε λόγφ θέσεως είτε λόγφ τής κακής καταστάσεως 

των παραπηγμάτων, ήτοι: 

»'Αθηνών: οί συνοικισμοί, Πολυγώνου, Γηροκομείου, 

λεωφόρου 'Αλεξάνδρας (Ν. 'Ανατολής, Κάδμου, Γαλλι

κοu Νοσοκομείου) καί 'Ασυρμάτου. 

»Πειραιώς: οί συνοικισμοί Δραπετσώνας καί Νικαίας 

(Πλυντηρίων καί ·Αγίου Φανουρίου). 

»Θεσσαλονίκης: οί συνοικισμοί Κιουτάχειας, Τριών 

·Ιεραρχών, "Ανω Τούμπας (τώλ καί Γύφτικα), Τριανδρίας, 
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Μπεξινάο, Βότση, Παλαιάς 'Αριστοτέλους καί τών εγκα

τεστημένων είς τά προσωρινά στέγαστρα ·Αγίας Φωτεινής 

περιοχής Πανεπιστημίου. 

»'Η άρμοδιότης εκτελέσεως του προγράμματος τούτου 

κατενεμήθη μεταξύ τών ύπουργείων Κοινωνικής Προνοίας 

καί Οίκισμοu. Καί είς μέν τό πρώτον ανετέθη ό διοικητι

κός, οiκονομικός καί κοινωνικός τομεύς τοu προγράμμα

τος είς δέ τό δεύτερον ή τεχνική μελέτη, ή δημοπράτησις 

τών οίκιστικών εργων καί ή επίβλεψις τής εκτελέσεως αυ

τών. 

»Τό ύπουργείον Κοινωνικής Προνοίας εν τίj aνατεθεί

στι αύτφ άρμοδιότητι συνέστησεν ανεξαρτήτους είδικάς 

ύπηρεσίας στεγάσεως παραπηγματούχων παρά τοίς κέν

τροις Κοινωνικής Προνοίας 'Αττικής, Πειραιώς καί Θεσ

σαλονίκης. Αί ύπηρεσίαι αύται πλαισιωθείσαι μέ τό aναγ

καιοuν προσωπικόν ήρξαντο τήν συγκέντρωσιν τών στοι

χείων καί δικαιολογητικών δλων τών παραπηγματούχων 

οίκογενειών τών ύπαχθέντων είς τό διετές πρόγραμμα τών 

ώς aνωτέρω μνημονευομένων προσφυγικών συνοικισμών 

τών πόλεων 'Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης. 

»'Εκ τής μελέτης καί επεξεργασίας τών στοιχείων τού

των θά επιλεγώσι επί τίj βάσει έφαρμογής οικονομικοκοι

νωνικών κριτηρίων αί μ ή δυνάμεναι δι' ίδίων μέσων νά 

εξασφαλίσουν κατάλληλον στέγην παραπηγματοuχοι οί

κογένειαι ϊνα στεγασθώσιν είς τάς aνεγερθησομένας διά 

του προγράμματος 3.500 κατοικίας. 
»'Εν προκειμένφ δέον νά σημειωθή δτι τόσον διά τήν 

επιλογήν τών δικαιω!tησομένων στεγάσεων δσον καί διά 

τήν προπαρασκευήν τούτων εiς τάς νέας συνθήκας ζωής, 

αϊτινες θά προκύψουν εκ τής μεταφοράς τών εκ τών τρω

γλών, εiς ας εζησαν επί μακράν σειράν ετών, είς τάς νέας 

συγχρόνους κατοικίας των θά εφαρμοσθή κοινωνική ερ

γασία διά τής χρησιμοποιήσεως είδικευμένων κοινωνικών 

λειτουργών, Ciς ή Α.Μ. ή βασίλισσα εθεσεν εiς τήν διάθε

σιν τών ώς dνω ύπηρεσιών του ύπουργείου Κοινωνικής 

Προνοίας. 

))Αί νέαι κατοικίαι, συμφώνως πρός τάς ύπό τών άρμο

δίων ύπηρεσιών τοu ύπουργείου οικισμοu γενομένας μελέ

τας, θά περιλαμβάνωνται είς ανεγερθησόμενα συγκροτή

ματα πολυκατοικιών επί χώρων κειμένων είς κεντρικά ση

μεία τών ανωτέρω πόλεων, ήτοι: 

))Αί τών 'Αθηνών, εiς αγορασθείσας εσχάτως ύπό τοu 

ύπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καταλλήλους μεγάλας 

εκτάσεις παρά τόν "Α γιον Σώστην (λεωφόρου Συγγροu) 

καί είς τόν δήμον Ταύρου παρά τήν λεωφόρον Πειραιώς. 

))Αί τοu Πειραιώς, κυρίως εις τόν χώρον ενθα εύρίσκε

ται ό συνοικισμός τής Δραπετσώνας καί αί τής Θεσσαλο

νίκης, είς χώρον περιφερείας Βότση. 

)) 'Η επιλογή τών aνωτέρω κεντρικών χώρων καί ή στέ
γασις τών παραπηγματούχων εις συγκροτήματα πολυκα

τοικιών αφ' ένός μέν θά αποτρέψη τήν επέκτασιν τών πό

λεων fjτις, ώς γνωστόν, συνεπάγεται τήν δημιουργίαν προ

βλημάτων, ύδρεύσεως, i]λεκτρισμοu, συγκοινωνίας, απο

χετεύσεως, κοινωφελών ίδρυμάτων κ .λ. π., αφ' έτέρου δέν 

θ' απομακρύνη τάς στεγασθησομένας οικογενείας από τά 

κέντρα εργασίας των τά όποία εύρίσκονται εντός τών κεν

τρικών ζωνών τών πόλεων. 

))Δι' έκάστην τών ώς dνω θέσεων, συνετάγη πολεοδο

μική μελέτη διαμορφώσεως του δλου χώρου καί διατάξεως 

τών κατοικιών, fjτις είναι σύμφωνος πρός τάς νέας περί 

οικήσεως αντιλήψεις εξασφαλιζούσας aνέτους χώρους 

φωτισμοί>, αερισμοί) καί aπ' εύθείας θέας. 

))Ε{ς εκαστον τών συγκροτημάτων τούτων, προεβλέφθη 

ή δημιουργία τών απαραιτήτων κοινοχρήστων χώρων ώς 

καί τών aπαραιτήτων ίδρυμάτων γενικής εξυπηρετήσεως, 

ήτοι πάρκων, παιδικών σταθμών, σχολείων, κινηματογρά

φων, καταστημάτων κ.τ.λ. 

))Κατά τάς aρχιτεκτονικάς μελέτας, ό χώρος έκάστης 

κατοικίας θά είναι ανάλογος πρός τόν άριθμόν τών μελών 

τής εγκατασταθησομένης εις ταύτην οίκογενείας, τών κυ

ρίων δωματίων τούτων κυμαινομένων aπό ι !h διά 2 μέλη 
οικογενείας μέχρι 4 δωματίων διά 5 dτομα καί άνω. Δέον νά 
σημειωθή δτι κατ' έξαίρεσιν διά του προγράμματος τούτου 

θ' εξασφαλισθή ίδιαιτέρα κατοικία είς έκάστην φυσικήν 

οίκογένειαν αποφευγομένης ώς μέχρι τοuδε εγένετο τής 

παραχωρήσεως μιας μόνον κατοικίας εις πολλάς οικογε

νείας προερχομένας εκ τής αύτής aρχικής ρίζης, fjτις εκέ

κτητο τό βασικόν δικαίωμα προσφυγικής άποκαταστάσε

ως, δημιουργούσης aφόρητον κατάστασιν ώς εκ τής συ

στεγάσεως πολλών οικογενειών εις τήν αύτήν κατοικίαν. 

))Κατά τήν παροuσαν περίοδον τό πρόγραμμα εύρίσκε

ται έν έξελίξει. 'Ήδη αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι τοu ύπουργεί

ου Κοινωνικής Προνοίας, περαιώσασαι δλην τήν προκα

ταρκτικήν εργασίαν, θ' άρχίσουν εντός όλίγου χρονικοί) 

διαστήματος ν' ανακηρύσσουν τούς πρώτους δικαιούχους 

στεγάσεως, αί δέ τεχνικαί ύπηρεσίαι προεκήρυξαν ήδη τάς 

πρώτας δημοπρασίας αναδείξεως εργοληπτών διά τήν άνέ

γερσιν τών πρώτων 180 κατοικιών τής περιοχής. 
)) 'Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι ή κοινή γνώμη, άνεξαρτή

τως πολιτικών αποχρώσεων, εκτιμώσα τήν μεγίστην ση

μασίαν διά τε τό εθνος καί τήν κοινωνίαν τών επιδιωκομέ

νων διά του προγράμματος τούτου σκοπών, τούτέστιν aφ' 

ένός μέν τής απαλλαγής καί εξυγιάνσεως ζωτικωτάτων πε

ριοχών τών ανωτέρω πόλεων εκ τών επ' αuτών τρωγλών, 

άφ' έτέρου δέ τής έξασφαλίσεως καταλλήλου καί συγχρο

νισμένης κατοικίας είς πολυπληθείς λαϊκάς οίκογενείας, 

θά επικροτήση καί συμπαρασταθή εις τήν προσπάθειάν 

της ταύτην διά τήν έπιτυχίαν τοu προγράμματορ)245 . 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων, Σ. Βενιζέλος, σέ 

συνέντευξή του, ζητεί τήν άναθεώρηση της έλληνο

αμερικανικης συμφωνίας του 1953 γιά τήν έγκατά
σταση βάσεων. Μεταξύ άλλων παρατηρεί ότι «είναι 

aπαράδεκτον ενας λαός νά έκτίθεται είς τόν κίνδυνον 

aντιποίνων ή πάντως είς σοβαράς διεθνείς προστρι

βάς διότι τό εδαφός του ή ό έθνικός του χώρος έχρη

σιμοποιήθη έν άγνοίg του καί έρήμην της Κυβερνή

σεώς του πρός άγνώστους, ίσως δέ καί άμφιβόλου 

ώφελιμότητος σκοπούς». 

'Ο συνακόλουθος θόρυβος άπό μερίδα της aντι

πολιτεύσεως, θά ύποχρεώσει τόν ύπουργό 'Εξωτερι

κών Ε. 'Αβέρωφ, κατά τήν έπάνοδό του άπό τό Πα

ρίσι, νά δηλώσει ότι «ή Κυβέρνηση εχει άρκετήν 

δύναμιν, φρόνησιν καί πατριωτισμόν ωστε νά χειρι

σθεί τό θέμα τοuτο άναλόγως πρός τά συμφέροντα 
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τής χώρας καί ύπό τό πνεuμα τής 'Ατλαντικής Συμ

μαχίας, είς flν άνήκει» . 

Παράλληλα, εκδόθηκε ή άκόλουθη κυβερνητική 

άνακοίνωση: 

«Θορυβουν καί πάλιν ώρισμένα κόμματα περί aνύπαρ

κτον ούσιαστικώς θέμα. ΕΙναι γνωστόν εiς δλους δτι dμε

ρικανικαί βάσεις εν 'Ελλάδι δέν ύπάρχουν, dλλ' δτι παρε

χωρήθησαν κατ' aρχήν διά τής aπό ι2 'Οκτωβρίου ι953 

ελληνοαμερικανικής συμφωνίας καί ύπό τήν προϋπόθεσιν 

εiδικής εκάστοτε τεχνικής συνεννοήσεως, εύκολίαι τινές 

εiς τάς dμερικανικάς ενόπλους δυνάμεις, dποβλέπουσαι εiς 

τήν dνάπτυξιν τής συλλογικής αμυντικής ίκανότητος τών 

συμβαλλομένων καί δή πρός εφαρμογήν εγκεκριμένων 

σχεδίων του ΝΑΤΟ . Πέραν αύτου, τόν Μάρτιον ι958, πρός 

διευκρίνησιν τής διαδικασίας τής εφαρμογής τής συμφω

νίας ι953, ύπεγράφη πρωτόκολλον, τό όποίον όρίζει σα

φώς δτι ή χρησιμοποίησις τών ελληνικών αεροδρομίων 

ύπό αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, προϋποθέτει 

τήν συγκατάθεσιν τής ελληνικής Κυβερνήσεως δι' εκά

στην εiδικώς περίπτωσιν. 

»Σημειωτέον δτι καί ή άνευ προσγειώσεως εiς αεροδρό

μιον ύπέρπτησις του ελληνικου εδάφους εϊτε ύπό αερο

σκαφών μαχητικου τύπου εϊτε καί aπό μεταφορικών αερο

σκαφών μεταφερόντων δμως πολεμικόν ύλικόν η στρατεύ

ματα, ύπόκειται εiς τήν αύτή ν διαδικασίαν τής συγκαταβά

σεως τής ελληνικής Κυβερνήσεως. 'Η δημιουργία συνε

πώς θορύβου ε{ ναι τοσούτφ μiiλλον ακατανόητος καθ' 

δσον ή Κυβέρνησις διά ανακοινώσεως aπό ι 3 Μαρτίου 
ι 960 κατέστησε δημοσί~t γνωστόν τό δικαίωμα συγκαταθέ
σεως , τό όποίον λόγω τής εθνικής της εύθύνης επεφύλαξεν 

εiς εαυτήν» . 

'Η άντιπολίτευση δέχτηκε με ικανοποίηση τήν 

κυβερνητική άνακοίνωση. Είδικότερα ό Σ. Βενιζέ

λος δήλωσε: 

«Χαίρω διότι ή παρέμβασίς μου επί τοϋ θέματος τής 

ελληνοαμερικανικής συμφωνίας τοϋ ι953 είχεν ώς aποτέ

λεσμα τήν ύπό τής Κυβερνήσεως γενομένην δήλωσιν δτι 

ύφίσταται aπό τοϋ ι958 πρωτόκολλον εξασφαλίζον τόν 

εθνικόν ελεγχον τών επί τοϋ ελληνικοί> εδάφους άμερικα

νικών αεροπορικών βάσεων. Δέν βλέπω δμως διά ποίον 

λόγον τό πρωτόκολλον παρέμεινε μυστικόν καί όφείλει ή 

Κυβέρνησις νά φέρη τοϋτο εiς τήν δημοσιότητα». 

Παράλληλα, ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων Δη

μοκρατών, Γ. Παπανδρέου, δήλωσε δτι «ή κυβερνη

τική άν'ακοίνωσις παρέχει ίκανοποίησιν καί καλύ
πτει τό θέμα», ό άρχηγός τών Προοδευτικών Σ. 

Μαρκεζίνης δτι «κακώς επικρίνεται ή Κυβέρνησις 

διά τήν συμφωνίαν τών βάσεων ή όποία είναι άμυν

τικής μορφής καί συνήφθη επί τής Κυβερνήσεως 

Παπάγου κατόπιν αίτήσεως τής χώρας μας», εν& μό

νη ή ΕΔΑ ενέμεινε στήν άποψη δτι τό θέμα παρέμενε 

άνοικτό καί άξίωσε τήν όριστική άπομάκρυνση τών 

βάσεων καί τήν υίοθέτηση τής πολιτικής τής ουδε

τερότητας . 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο ναύαρχος Γ. Ζέππος, διευθυντής τής ύπηρεσίας 

γιά τόν άπόδημο έλληνισμό, άναχωρεί γιά τό Κογκό, 

γιά νά επιβλέψει τήν εφαρμογή μέτρων προστασίας 

τής εκεί έλληνικής κοινότητας άπό τίς βιαιότητες 

του εμφυλίου πολέμου πού εχει ξεσπάσει στή χώρα. 

Δύο ήμέρες άργότερα, ό Κ. Καραμανλής λαμβά

νει τηλεγράφημα του 'Αρχιεπισκόπου Κυπριανου, ό 

όποίος ευχαριστεί τόν πρωθυπουργό γιά τήν άμεση 

προστασία πού προσέφερε ή • Ελλάδα στούς όμογε
νείς του Κογκό. 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έρ

γων, Σ. Γκίκας, ύπογράφει διακήρυξη γιά τή δημο

πράτηση τών άρδευτικών καί άποχετευτικών εργων 

καί τών δύο περιοχών του λεκανοπεδίου 'Ιωαννίνων. 

Στά εργα αυτά περιλαμβάνεται καί τό άγροτικό όδικό 

δίκτυο. 'Υπολογίζεται δτι μέ τήν εκτέλεσή τους, θά 

προστατευθοuν άπό τίς πλημμύρες εκτάσεις 30.000 
στρεμμάτων καί θά τριπλασιαστεί τό άγροτικό είσό

δηματών κατοίκων του λεκανοπεδίου 'Ιωαννίνων. 

Μέ τήν καλλιέργεια βιομηχανικών καί κτηνοτροφι

κών φυτών, θά δημιουργηθοuν δυνατότητες γιά ϊδρυ

ση γεωργικών βιομηχανιών καί γιά μεγάλη άνάπτυ

ξη τής κτηνοτροφίας. 

'Ο ύπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων 

ενέκρινε, άκόμη, τή δημοπράτηση εργων στόν άερο

λιμένα τής Ρόδου, δαπάνης 24 έκατ. δραχμών. 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως Π. 

Κανελλοπούλου, του ύπουργοu Προεδρίας, του γενι

κοί> γραμματέα του ΕΟΤ, του προέδρου τής 'Ελλη

νικής 'Επιτροπής 'Ατομικής 'Ενεργείας καί ύπηρε

σιακών παραγόντων, κατά τήν όποία εξετάζονται θέ

ματα τουρισμοί) καί άτομικής ενέργειας. 

21-27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Συντονισμοί>, Α. Πρωτοπαπαδάκης, 

συναντάται μέ άξιωματούχους τόσο τής ΕΟΚ δσο 
καί τών χωρών μελών της, άμέσως μετά τήν εξέταση, 

στίς 18 καί 19 'Ιουλίου, τών έλληνικών αίτημάτων 
γιά τή σύνδεση, άπό τό Συμβούλιο ύπουργών 'Εξω

τερικών τής Κοινότητας. Σχετικά, ό μόνιμος άντιπρό

σωπος τής ·Ελλάδος στόν ΟΕΟΣ ~αί μέλος τής έλ

ληνικής άντιπροσωπείας στίς διαπραγματεύσεις γιά 

τή σύνδεση, Θ. Χρηστίδης, ύποβάλλει τήν άκόλουθη 

εκθεση: 

«Σύσκεψις Παρισίων μεταξύ ύπουργοϋ Συντονισμοί> κ. 
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Α. Πρωτοπαπαδάκη καί ίiλλων μελών έλληνικής aντιπρο

σωπείας καί τοu κ. Ρέυ καί συνεργατών του. Συνάντησις 

μετά κ. Μύλλερ v Αρμακ. 

» I. 'Εν συνεχεί~ προηγουμένων ώς ίiνω έκθέσεων καί 
τηλεγραφημάτων ώς καί τηλεφωνικών ένημερώσεων, λαμ

βάνω τήν τiμήν νά διαβιβάσω ύμίν έσωκλείστως τό συντα

χθέν ένταuθα ύπό τοu κ. Ι. Πεσμαζόγλου πρακτικόν τών 

συζητήσεων, αϊτινες ελαβον χώραν μεταξύ τής έλληνικής 

άντιπροσωπείας, προεδρευομένης ύπό του κ. ύπουργοu του 

Συντονισμοί), καί τής άντιπροσωπείας τής ΕΟΚ, προε

δρευομένης ύπό του ύπουργοu κ. Ρέυ. ·Η σύσκεψις αϋτη 

ελαβε χώραν έν Παρισίοις τήν 2Ιην τρέχοντος μηνός . 

» 2. Κύριος σκοπός τής συσκέψεως ταύτης ήτο ή πλή
ρης ένημέρωσις τής έλληνικής Κυβερνήσεως έπί τών δια

μειφθέντων εiς τήν σύνοδον του Συμβουλίου τών ύπουργών 

τής Κοινότητος, fiτις ελαβε χώραν έν Βρυξέλλαις τήν 18ην 

καί 19ην τρέχοντος, άφ' έτέρου δέ νά πραγματοποιηθή 

άνταλλαγή γνωμών εiς άνώτατον ύπουργικόν έπίπεδον με

ταξύ τών δύο aντιπροσωπειών, τοuτο δέ έν συνεχεί~ παρο

μοίας συσκέψεως, ής προήδρευσεν τής έλληνικής aντι

προσωπείας ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Ε. 'Αβέρωφ

Τοσίτσας τήν 9ην, 'Ιουλίου (δρα σχετικόν πρακτικόν δια

βιβασθέν ύμίν διά του κ. Κυριαζίδη) . 

»3. Συνοψίζομεν τά έκ τής συσκέψεως ταύτης άποτελέ
σματα ώς ακολούθως (διά λεπτομερείας δρα πρακτικόν): 

»α. 'Επί του πλαισίου διεπιστώθη δτι ή Κοινότης δέχε

ται αναλογίαν 66% διά τήν ενταξιν εiς τήν δωδεκαετία ν καί 
34% διά τάς έξαιρέσεις τών 22 έτών. Τά ποσοστά ι'tντεκρού

σθησαν ύπό τοu κ. ύπουργοu τοu Συντονισμοί>, δστις έπέ

μεινεν έπί τών ποσοστών 60% καί 40%. 
»β. 'Επί τής ίταλικής ρήτρας διεφάνη σαφώς δτι αϋτη 

έγκατελείφθη ύπό τήν άρχικήν αύτής μορφήν καί δτι ό κ. 

Ρέυ εχει έξουσιοδοτηθή ύπό του Συμβουλίου δπως έν συ

νεννοήσει μεθ' ήμών έξεύρη διατύπωσιν, fiτις θά ήτο ίκα

νοποιητική δι' ι'tμφοτέρας τάς πλευράς. 'Η νέα ρήτρα θά 

εχη προφανώς γενικήν μορφήν. 'Ο ύπουργός του Συντονι

σμοί> κ. Πρωτοπαπαδάκης, κατηγορηματικώς έτόνισεν δτι 

πaσα τοιαύτη ρήτρα δέν θά επρεπε οϋτε έμμέσως νά δύνα

ται νά θέτη φραγμόν είς τήν άνάπτυξιν τών έλληνικών έξα

γωγών, ι'tλλ' ούδέ καί νά, δύναται νά εχη μορφήν έφαρμο

γής ύπό τής Κοινότητος, ώς ένός ένιαίου συνόλου (entre les 
deux parties contractantes). 

»γ. 'Επί τών χρηματοδοτικών διεφάνη δτι ό κ. Ρέυ εχει 

έξουσιοδότησιν δπως φθάση μέχρι του ποσου τών 150 
έκατ. δολλαρίων. Έπίεσε σοβαρώς τήν έλληνικήν άντι

προσωπείαν δπως ι'tποδεχθή τό ϋψος τοuτο ϊνα καταβάλη 

ούτος ένεργείας πρός συμφωνία ν έπ' αύτοu τών εξ Κυβερ

νήσεων. 'Ο ύπουργός κ. Πρωτοπαπαδάκης έτόνισε καί πά

λιν δτι τό ποσόν τών 250 έκατ. είναι άπαραίτητον διά τήν 
εκτέλεσιν τοu έλληνικοu προγράμματος αναπτύξεως. Είς 

τό σημείον τοuτο διεξήχθη συζήτησις δσον ι'tφορa τήν μή 

ύποβοηθητικήν στάσιν, ην κατά τά λεχθέντα ύπό του κ. 

Ρέυ έτήρησεν έν τφ Συμβουλίφ ό Γάλλος ύπουργός τών 

'Εξωτερικών (δρα σελίδα 7 τών πρακτικών). Ή έλληνική 
θέσις παρέμεινεν άμετακίνητος μέ έλαφράν ενδειξιν μόνον 

δτι θά f]το δυνατόν νά άποδεχθώμεν ποσόν δπερ θά έπλη

σίαζεν αίσθητώς πρός τά 250 έκατ. δολλάρια. 
>>δ. 'Επί του θέματος τών καπνών, διευκρινίσθη δτι έγέ-

νετο δεκτή άπό τό Συμβούλιον ή πρότασις τής Commission 
δπως, ίiμα τij έφαρμογij τής Συνθήκης, μειωθοuν έπί του 

καπνοί) οί δασμοί κατά 50%, εν ετος δέ μετά, κατά ετερα 
I 0%, ήτοι τήν I ην 'Ιανουαρίου 1962, ό δασμός τοu καπνοu 
θά εχη μειωθή κατά 60%. 'Εν συνεχεί~, έντός τριετίας τό 
ταχύτερον, πενταετίας τό βραδύτερον, θά έξαφανισθή τε

λείως πάσα δασμολογική έπιβάρυνσις. Ταυτοχρόνως θά 

άρχίση νά τίθεται βαθμιαίως εiς έφαρμογήν καί τό κοινόν 

πρός τά εξ ω δασμολόγιον (δρα εκθεσί ν μου ύπ' aριθμ. 1483 
σελίς 3 καί σχετικόν συνημμένον πρακτικόν). 'Επί του 

θέματος τής αύξήσεως τών άγορών ύπό τών δύο Μονοπω

λίων ούδεμία πρόοδος διεπιστώθη, πλήν του δτι καί εiς τό 

κεφάλαιον τοuτο ή γαλλική πλευρά ύπήρξε λίαν επιφυλα

κτική, ή δέ iταλική τελείως aρνητική. 

>>'Επί του θέματος του έξωτερικου κοινοu δασμοί> διε

πιστώθη πλήρης διάστασις μεταξύ τών αμερικανικών 

άπαιτήσεων καί τών προτάσεων τής ΕΟΚ. Ώς γνωστόν ή 

Commission τής ΕΟΚ εχει προτείνει ώς κατώτατον δριον 
30 cents κατά χιλιόγραμμον, ώς δέ άνώτατον δριον 40 
cents. Τήν πρότασιν ταύτην άλλωστε δέν απεδέχθησαν οϋτε 
αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι τής 'Αμερικής, αϊτινες θεωροuν τά 

δρια ταuτα ώς ύψηλά, άλλ' ούδέ καί αί Κυβερνήσεις τής 

ΕΟΚ, αϊτινες aντιθέτως τά θεωροuν ώς χαμηλά (κυρίως 

Γαλλία, Γερμανία καί 'Ιταλία). 

»ε. 'Επί του θέματος έγγυήσεως τών δασμών του κοινοί> 

δασμολογίου διά 4 ή 5 έλληνικά προϊόντα κατεφάνη δτι ή 
ΕΟΚ είναι διατεθειμένη νά δεχθή τήν aρχήν τής συμφώνου 

γνώμης μας πέραν ένός περιθωρίου έλευθέρας κινήσεως 

διασφαλιζομένης οϋτω μιdς θετικής κατωτάτης προστασί

ας. Διά τά ύπόλοιπα είδη τά ένδιαφέροντα τήν 'Ελλάδα θά 

εχωμεν συμβουλευτικήν γνώμην. 

»στ. ' Επί τών οίνων ούδεμία πρόοδος συνετελέσθη λό

γφ τών ύφισταμένων άντιθέσεων εκ μέρους τής Γαλλίας. 

Σημειωτέον δτι καί έπί του Πίνακος Α ' τών γεωργικών 

προϊόντων έκείνων διά τά όποία χορηγείται εiς ήμdς ίση 

μεταχείρισις, έξεδηλώθη επιφύλαξις έκ μέρους τοu Γάλλου 

ύπουργοu, ούχί ίσως τόσον έπί τής ούσίας ι'tλλ' έπί του 

συστήματος. 'Επροτάθη, δηλαδή, δπως όρισμένα έξ αύτών 

άφαιρεθοuν έκτου Πίνακος Α ' καί άποτελέσουν aντικεί

μενον εiδικου πρωτοκόλλου προσηρτημένου είς τήν συνθή

κην. 

»4. Κατόπιν τών aνωτέρω διευκρινίσεων καί aνταλλα
γής γνωμών έθεωρήθη δτι ή συνάντησις τής 25ης καί 26ης 

τρέχοντος μεταξύ τών δύο άντιπροσωπειών εiς Βρυξέλλας 

θά ή το ίiσκοπος, διότι δέν θά ύπήρχεν ό άπαιτούμενος εκα

τέρωθεν χρόνος πρός μελέτην τής καταστάσεως καί διατυ

πώσεως νέων κειμένων διά τό έπίμαχον θέμα τής ρήτρας. 

»Συνάντησις κ. ύπουργοu τοu Συντονισμοί) μετά Γάλ

λου ύπουργοu τών 'Εξωτερικών. 

»5. Τήν 29ην τρέχοντος μετά τό τέλος τής συνεδριάσε
ως του Συμβουλίου αναδιαρθρώσεως του ΟΕΟΣ ελαβε χώ

ραν συνάντησις του κ. ύπουργοu τοu Συντονισμοί) μετά του 

κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, παρόντος καί του γράφοντος τήν 

παροuσαν εκθεσιν. Κατ' αύτήν ό 'Έλλην ύπουργός μετά 

σαφηνείας έξέθεσεν εiς τόν Γάλλον συνάδελφόν του τήν 

δημιουργηθείσαν κατάστασιν συνεπεί~ τής άποκρούσεως 

ύπ' αύτου έν τφ Συμβουλίφ ύπουργών τών Βρυξελλών τής 
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γενομένης μνείας ύπό τοu προέδρου τής Γαλλικής Δημο

κρατίας πρός τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως περί δυ

νατότητος παροχής ύπό τής Γαλλίας 100 έκατ. δολλαρίων 
πρός σχηματισμόν του ποσοi) τών 250 έκατ. εν τφ πλαισίφ 
τής συνδέσεώς μας μετά τής ΕΟΚ. 'Ο Γάλλος ύπουργός, 

άκούσας μετά μεγίστης προσοχής τήν άνάπτυξιν του θέμα

τος υπό του κ. ύπουργοu του Συντονισμοu, έδήλωσεν δτι 

δέν ήτο είς γνώσιν τοιαύτης υποσχέσεως καί δτι θά εσπευ

δε νά έξετάση τό ζήτημα παρά τφ στρατηγφ Ντέ Γκώλ, 

ύπεσχέθη δέ δτι θά μάς κατετόπιζε σχετικώς. 

»Συνάντησις μετά Γερμανοί) υφυπουργοί) τών Οίκονο

μικών 'Υποθέσεων καθηγητοu Μύλλερ ~ Αρμακ. 

»6. 'Ο κ. υπουργός του Συντονισμοί) εσχεν ώσαύτως 
συνάντησιν μετά του κ. υφυπουργοί) τών Οίκονομικών 

'Υποθέσεων τής Δυτικής Γερμανίας καθηγητοu Μύλλερ 

"Αρμακ. 'Εκ τής συνομιλίας ταύτης διεφάνη δτι υπάρχει 

άπόφασις δπως μάς χορηγηθοuν 150 έκατ. καί δτι δ κ. Ρέυ 
άρχίζων άπό τήν προβολήν ποσοu 125 έκατ. θέλει τρόπον 
τινά νά μάς δημιουργήση τήν εντύπωσιν περαιτέρω υπο

χωρήσεως εναντι τών αίτημάτων μας. Παρά τάς πιέσεις του 

κ. υπουργοί), ουδεμίαν ενδειξιν υποχωρήσεως είχομεν .• ο 
κ. Μύλλερ "Αρμακ επιμόνως έπανέλαβεν δτι πρέπειΎά δε
χθώμεν τό ποσόν τοUτο καί δτι εν συνεχεί~ θά υπάρξη καί 

πλήρης εξυπηρέτησις τών άναγκών μας έκ τής Εuρωπαϊ

κής Τραπέζης, ητις θά προβή εν καιρφ είς αϋξησιν τών 

κεφαλαίων της. 

»7. Έν συνεχεί~, τήν έσπέραν τής 25ης τρέχοντος 
προσεκάλεσα είς γεuμα τόν κ. Μύλλερ "Αρμακ, κατέβαλα 

δέ πάσαν δυνατήν προσπάθειαν δπως εκμαιεύσω ενδειξιν 

τινά αuξήσεως τοu κονδυλίου. 'Ο Γερμανός ύφυπουργός 

παρέμεινεν άκλόνητος προσθέσας δτι ή γερμανική Κυβέρ

νησις θά έκτελέση κατά γράμμα τάς υποσχέσεις της (υπαι

νισσόμενος ίσως τήν γαλλικήν στάσιν) καί δτι θά πρέπει 

νά 'δεχθώμεν τό ταχύτερον τήν λύσιν ταύτην, δοθέντος δτι 

είς αuτήν δέν συνυπολογίζονται καί τά δοθέντα υπό τής 

Γερμανίας 50 έκατ. δολλάρια, τά όποία είχε τότε λεχθή δτι 
έδίδοντο ύπό μορφήν προκαταβολής. 

»8. 'Εκ τών άνωτέρω συνομιλιών μετά τοu Γερμανοί) 
υφυπουργοu τόσον δ κ. υπουργός του Συντονισμοί) δσον 

καί δ γράφων άντελήφθημεν δτι διά τά 150 έκατ. οuδεμία 
γίνεται σύνδεσις μέ τό θέμα του διακανονισμοί) του προπο

λεμικοί) δημοσίου χρέους. 

»9. Συμπερασματικώς προκύπτει δτι, έάν δέν έπέλθη 
μεταβολή είς τήν στάσιν τής Γαλλίας, θά είναι άδύνατον 

νά έπιτύχωμεν περισσότερα. Πρός τούτοις νομίζω δτι δέν 

πρέπει σήμερον νά υποχωρήσωμεν εν άναμονΌ τής εξελί
ξεως τής γαλλικής θέσεως, εκ τής δποίας καί μόνον εξαρτά

ται τό ενδεχόμενον τής αuξήσεως. 
» I Ο. 'Εν όψει τών διεθνών εξελίξεων καί τής σημειουμέ

νης τελευταίως νευρικότητος παρ' ήμίν θά πρέπει κατά τόν 

Σεπτέμβριον νά καταλήξωμεν είς δριστικάς διατυπώσεις 

καί είς μονογράφησιν τής Συνθήκης. 'Η κατάστασις 

εφθασεν είς σημείον πέραν <tOU δποίου ή έκκρεμότης καθί

σταται άνησυχητική, διά τοuτο επιβάλλεται κατά τήν ήμε

τέραν γνώμην ή επιτάχυνσις τής συμφωνίας. 

»11. Τό Σάββατον, θά εχω είς Βρυξέλλας συνάντησιν 
μετά του κ. υπουργοί) Ρέυ, σκοπός τής δποίας θά είναι δ 

καθορισμός του προγράμματος έργασίας διά τόν Σεπτέμ

βριον. Θά τονίσω δτι κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου μόνον 

θά πρέπει νά καταβάλη δ ίδιος νέας προσπαθείας διά νά 

πλησιάσωμεν πρός τό αίτούμενον ποσόν, μέ τήν ελπίδα δτι 

ή γαλλική Κυβέρνησις θά κινηθή έντός του πλαισίου τών 

λεχθέντων υπό του στρατηγοu Ντέ Γκώλ. 'Επίσης θά έπι

διώξω νά γίνη τό ταχύτερον σαφής διατύπωσις νέας ρή
τρας συμφώνως πρός τάς άντιλήψεις μας, ώς καί νά έπέλθη 

συμφωνία έπί τών ι'iρθρων 31 καί 32 τοu Σχεδίου Συνθήκης. 
Βεβαίως αί ώς ι'iνω προσπάθειαι θά εχουν πάντοτε τήν έν

νοιαν παρασκηνιακής διευκολύνσεως καί οuχί διαπραγμα
τεύσεως»246. 

Ταυτόχρονα, τό έλληνικό ύπουργείο Συντονι

σμοί> ύπέβαλε στήν ΕΟΚ τό άκόλουθο μνημόνιο, πού 

συνόψιζε τίς έλληνικές θέσεις: 

<Πό υπουργείο Συντονισμοί), κατόπιν συνεννοήσεως μέ 

τήν 'Αθήνα, επιθυμεί νά έπιβεβαιώσει τή θέση τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως έπί ώρισμένων σημείων υπό άμφισβή

τηση. 

» I. Ρήτρα διαφυγής ( ι'iρθρ. 30 του Σχεδίου Συμφωνίας). 
Είναι άπαραίτητο νά διατυπωθεί αuτή ή ρήτρα κατά τρόπο 

πού νά άποκλείει κάθε έρμηνεία πού θά μποροuσε νά έπι

τρέψει τή λήψη μέτρων διαφυγής εναντι τής' Ελλάδος άπό 

τήν Κοινότητα στό σύνολό της ή στό έδαφος μιάς χώρας 

μέλους ι'iλλης άπό τή χώρα πού θά θεωροuσε δτι θά θίγεται 

άπό τίς έλληνικές εξαγωγές. 

»2. Συμπερίληψη οίνων στήν κατάσταση. Πρέπει νά 
σημειωθεί δτι οί οίνοι ελεγχόμενης όνομασίας (appellation 
controlee) εξάγονται σχεδόν πάντοτε σέ βαρέλια ή δεξαμε
νές. 'Η συμπερίληψη στήν κατάσταση τών οίνων σέ βαρέ

λια ή δεξαμενές, μέ ή χωρίς ελεγχόμενη όνομασία, εχει 
οίκονομικό καί πολιτικό ενδιαφέρον γιά πολλές περιοχές 

τής χώρας. 

»3. Καπνός. 'Η έλληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει τήν 
πρόταση γιά τήν επιβολή ένός οόσιαστικοu κατωτάτου εί

δικοu δασμοu καί γιά τήν πλήρη κατάργηση τώ"' διακοινο
τικών τελωνειακών δασμών τήν ήμέρα τής ένάρξεως τής 

ίσχύος τής Συμφωνίας Συνδέσεως. 

»'Όσον άφορά τό μονοπώλιο, είναι άπαραίτητο νά δε

χθεί τουλάχιστον τό γαλλικό Μονοπώλιο τήν πρόταση 

διαδοχικών αuξήσεων τών άγορών του μέχρι του διπλασί

ου τής ποσότητος του ετους βάσεως, δηλαδή 9-10.000 τό
νους κατ' ετος στό τέλος μιάς πενταετοuς περιόδου. Μιά 

μετριοπαθέστερη λύση θά μποροuσε νά άντιμετωπισθεί μέ 

τό ίταλικό Μονοπώλιο. 

»4. Χρηματοδότηση. 'Η έλληνική Κυβέρνηση εχει 

έξηγήσει τούς λόγους γιά τούς δποίους ήταν άπαραίτητο 

νά χορηγηθεί τό ποσό τών 250 έκατ. δολλαρίων υπό τή 
μορφή δανείου μέσης διάρκειας 20 ετών καί μέσο επιτόκιο 
2,5%. 

»Στό μέτρο πού σύμφωνα μέ τίς συνομιλίες τής 9ης καί 

21ης 'Ιουλίου, θά !;χορηγείτο ενα ποσό 50 έκατ. δολλαρί
ων υπό συνήθεις δ ρους, μέ τή χρηματοδότηση επενδύσεων 

άμέσου άποδόσεως, ή έλληνική Κυβέρνηση θά μποροuσε 

ένδεχομένως νά άποδεχθεί στό πλαίσιο μιάς συνολικής 

χρηματοδοτήσεως 250 έκατ. δολλαρίων τή διάθεση ένός 
ποσοi) 200 έκατ. δολλαρίων γιά προγράμματα επενδύσεων 
υποδομής. 
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))ΕΙ ναι έξάλλου προφανές δτι ή Συμφωνία θά πρέπει νά 

προβλέπει τήν πρόσβαση της ·Ελλάδος στήν Εuρωπαϊκή 

Τράπεζα 'Επενδύσεων, άκόμα καί άν δέν θά άρχιζαν άμέ

σως στήν 'Ελλάδα οί επιχειρήσεις της Τραπέζης. 

))5. Γενικό Πλαίσιο. Ή έλληνική Κυβέρνηση δέν εΙ
ναι σέ θέση νά άντιμετωπίσει τήν άποδοχή της προτάσεως 

του 66% γιά τή θετική κατάσταση τών προϊόντων πού θά 
ύπε'/3άλλοντο στό καθεστώς τών 12 ετών, λαμβανομένης 
ύπ' δψιν της εξαιρετικής προσπάθειας πού ήδη κατέβαλε 

γιά νά φθάσει στό 60%))247 • 

25 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1960 

'Υπογράφεται σύμβαση, μεταξύ τής' Ελλάδος καί 

τής 'Ανατολικής Γερμανίας, γιά τήν παράδοση 

στούς ΣΕΚ, ως τό 1962, 400 βαγονιών-ψυγείων χω
ρητικότητας 43-46 κυβικών μέτρων, μέ θάλαμο πά
γου μεγά'λης χωρητικότητας, ήλεκτρικές συσκευές 
εξαερισμου καί ώφέλιμο φορτίο περίπου 10 τόνων. 
Τό σύνολο τής άξίας τών βαγονιών-ψυγείων άνέρχε

ται σέ 3.613.000 δολλάρια. Τό ποσό θά έξοφληθεί μέ 
τήν άγορά έλληνικών γεωργικών προϊόντων (κα

πνών, εσπεριδοειδών καί ξηρών καρπών). 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουρ

γου, συζητείται τό θέμα του εiδικου άστυνομικου καί 

τουριστικου ελέγχου τών &θνικών δδών. 'Ο Κ. Κα

ραμανλής ενέκρινε, γιά τήν άστυνόμευση του εθνι

κου δδικου δικτύου, τή διάθεση ι .500 άνδρών τών 
σωμάτων άσφαλείας, προορισμένων νά μετακπαιδευ

τουν κατάλληλα γιά νά άναλάβουν τό εργο. Στή σύ

σκεψη άποφασίστηκε, άκόμη, ή επάνδρωση τής του

ριστικής άστυνομίας μέ γλωσσομαθείς πού θά επιλέ

γονταν άπό τήν άστυνομία καί τή χωροφυλακή. Τέ

λος, δ πρωθυπουργός ενημερώθηκε γιά τά θέματα 

πού άφορουσαν τήν όργάνωση καί άπόδοση τών σω

μάτων άσφαλείας καί εξέφρασε «τήν πλήρη ίκανο

ποίησίν του διά τήν εν γένει παράστασιν, τήν συμπε

ριφοράν, τό μορφωτικόν επίπεδον καί τό ηθος τών 

άξιωματικών καί άνδρών τών σωμάτων άσφαλείας 

καί του πυροσβεστικου σώματος». 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη στό 

ύπουργείο 'Εμπορίου, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέ

δρου Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντονι

σμου, 'Εμπορίου καί Γεώργίας, του ύφυπουργου 

'Εμπορίου, του διοικητή τής Τραπέζης τής Έλ,λά

δος καί ύπηρεσιακών παραγόντων, στήν όποία εξετά

ζονται οί προοπτικές τών εξαγωγών στό δεύτερο έξά

μηνο του 1960. Ή σύσκεψη επαναλαμβάνεται στίς 2 
Αuγούστου. 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία 

του στό ύπουργείο Παιδείας, λαμβάνει άποφάσεις 

σχετικές μέ τήν 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία καί τίς 

κρατικές ύποτροφίες. 

'Όπως άνακοινώθηκε σχετικά, ή αύξανόμενη συμ

βολή τών μνημείων στό τουριστικό ένδιαφέρον γιά 

τή χώρα, ύπαγόρευε τήν ύπαγωγή τών δύο δμοειδών 

ύπηρεσιών άρχαιοτήτων καί άναστηλώσεως σέ μιά 

νέα διεύθυνση, στό ύπουργείο Προεδρίας τής Κυ

βερνήσεως. 'Η άπόφαση αύτή άποσκοπουσε στήν 

όργάνωση τής ύπηρεσίας ώς αύτοτελους διοικητικής 

μονάδας, μέ σκοπό τήν επιστημονική ερευνα, τήν 

προστασία καί τή διεθνή προβολή τών έλληνικών 

μνημείων. Προκειμένου νά άνταποκριθεί στόν επι

στημονικό προορισμό της, άποφασίστηκε νά ενι

σχυθεί ή 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία, μέ τή βαθμο

λογική προώθηση του επιστημονικου προσωπικου 

της, τή δημιουργία όκτώ νέων θέσεων τεχνικου προ

σωπικου καί 85 νέων θέσεων εργατών καθαριστών, 
άρχαιοφυλάκων, φυλάκων καί νυχτοφυλάκων. 

'Ο Κ. Καραμανλής άσχολήθηκε καί μέ τό θέμα 

τών κρατικών ύποτροφιών. 'Ήδη, ε{χε διατεθεί πρό

σθετο κονδύλιο 15 έκατ. δρχ. γιά τή χρηματοδότηση 
εiδικοϋ προγράμματος ύποτροφιών, ή διαχείριση τοϋ 

δποίου άνετέθη στό ΙΚΥ. 'Ο πρωθυπουργός, δ δποί

ος άπέδιδε εξαιρετική σημασία στό θεσμό τών ύπο

τροφιών, χάρη στίς δποίες μποροϋσαν νά έπανδρω

θοϋν οί δημόσιες ύπηρεσίες μέ εiδικευμένο προσω

πικό, εδωσε εντολή νά επισπευσθεί ή άναχώρηση 

δλων τών επιλεγμένων ύποτρόφων καί νά παρακο

λουθοϋνται οί σπουδές τους άνελλιπώς άπό τίς άρμό

διες ύπη ρεσίες. 

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τούς ύφυ

πουργούς 'Αμύνης καί 'Εσωτερικών, τόν άρχηγό 

τής Χωροφυλακής καί ύπηρεσιακούς παράγοντες, 

παραδίδει τά ξίφη σέ 64 νέους άξιωματικούς τής Χω
ροφυλακής, σέ εiδική τελετή πού εγινε στό προαύλιο 

τής Σχολής. 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία τοϋ άντι

προέδρου Π. Κανελλοπούλου καί τοϋ ύφυπουργοϋ 

Προνοίας, Ι. Ψαρρέα, τόν προεδρεύοντα άντιπρόε

δρο καί τό γενικό γραμματέα τοϋ Πανελληνίου 'Ια

τρικοί) Συλλόγου (ΠΙΣ). 

'Η συνάντηση άφοροuσε τήν πρόσφατη φημολο

γία σχετικά μέ άντιρρήσεις τοϋ iατρικοϋ κόσμου γιά 

τό σχέδιο Ν .Δ. τό δ ποίο επεξεργαζόταν ή Κυβέρνη

ση καί πού προέβλεπε ριζικές μεταρρυθμίσεις, μέ 
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τήν εισαγωγή του συστήματος έλεύθερης έκλογής 

ιατρών στήν κοινωνική άσφάλιση. Μετά τή σύ

σκεψη, ό προεδρεύων του ΠΙΣ δήλωσε δτι ό σύλλο

γος ήταν ό μόνος άρμόδιος νά έκφράζει τίς άπόψεις 

του ιατρικου κόσμου καί δτι τά άναγραφέντα στόν 

τύπο, πέρα τής άνακοινώσεως του ιδίου του ΠΙΣ, δέν 

άνταποκρίνονταν στήν πραγματικότητα καί δέν έξυ

πηρετουσαν τήν έπίλυση τών προβλημάτων του 

κλάδου, γιά τά όποία ή Κυβέρνηση καί ό πρωθυ

πουργός προσωπικά πάντοτε εδειξαν ένδιαφέρον καί 

κατανόηση. 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 

Σέ ειδική τελετή στήν αεροπορική βάση τής 

' Ελευσίνας ό βασιλεύς Παυλος παραδίδει τήν Κυανό

λευκη στό συνταγματάρχη Δ. 'Αρμπούζη , πρώτο 

διοικητή τής ΕΛΔ ΥΚ. 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής απευθύνει στούς 

αξιωματικούς καί όπλίτες του Σώματος τούς ακόλου

θους λόγους: 

« Άξιωματιιωί καί iivδρες τής έλληvικής δυνά
μεως Κύπρου. Τήv 16ηv Αύγούστου ή Κύπρος άvα-

κηρύσσεται άvεξάρτητος Δημοκρατία. 'Η ή μέρα αύ

τή θά σημάvη τό τέρμα σκληρών, έπιμόχθωv καί 

ώραίωv άγώvωv, τούς δποίους διεξήγαγεv δ έλληvι

κός κυπριακός λαός, άλλά συγχρόνως θά σημάvη καί 
τήv άφετηρίαv μιiiς vέας περιόδου εlρήvης, έλευθε

ρίας, εύημερίας καί δημιουργικής έργασίας. Καθ ' 

δλοv τό διάστημα τοv άγώvος, ή 'Ελλάς έστάθη πα

ρά τό πλευρόν τώv Έλλήvωv Κυπρίων καί θά έξα

κολουθήση vά παρέχη τήv συμπαράστασίv της εiς 

τήv vεαράv Κυπριακήv Δημοκρατίαv. Μία έκδήλω

σις αύτής τής συμπαραστάσεως εlvαι καί ή άποστο

λή σας εlς τήv vήσοv. Στενοί συμμαχικοί δεσμοί θά 

συvδέσουv τήv Κυπριακήv Δημοκρατίαv μέ τήv 

Έλλ(iδα καί τήv Τουρκίαv. Τό τριμερές στρατηγεί

ον έχει ώς σκοπόν vά προστατεύση τήv άσφάλειαv 

καί τήv άvεξαρτησίαv τής vεαρiiς Δημοκρατίας. 

' Υμείς θά εlσθε οί φορείς του έvδιαφέροvτος τής 

'Ελλάδος διά τήv πραγμάτωσιv τοv σκοπού αύτοv. 

Εlμαι βέβαιος, δτι θά φαvήτε άvτάξιοι τής άποστο

λής σας, θά σταθήτε εlς τό ϋψος τώv εύθυvώv καί θά 

άvαδειχθήτε iiξιοι τής έμπιστοσύvης, μέ τήv δποίαv 

σiiς τιμii δ έλληvικός λαός, τής άγάπης τώv Κυπρίων 

καί τής φιλίας τώv συμμάχων». 
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'Η συστηματική καί πολύπλευρη προσπάθεια γιά τήν οiκονομική άνάπτυξη εiχε, στά μέσα του 1960, 
ijδη άποδώσει καρπούς. 'Η έκτέλεση τών μεγάλων έγγειοβελτιωτικών εργων, ή αϋξηση τής γεωργικής 

παραγωγής, ή πρόοδος στήν άναδιάρθρωση των καλλιεργειών, καταδείκνυαν τήν έπιτυχία τής μακρό
πνοης πολιτικής τής Κυβερνήσεως στόν κρίσιμο άγροτικό τομέα. 'Από τήν aλλη πλευρά, ή άλματώδης 

aνοδος τής έλληνικής ναυτιλίας, τά εργα έξηλεκτρισμου, ή ίδρυση μονάδων βαρειaς βιομηχανίας, 

ύπογράμμιζαν τήν εναρξη μιας νέας έποχής γιά τήν 'Ελλάδα, πού άναζητουσε πιά τό μέλλον της στήν 

πολιτική καί οiκονομική πραγματικότητα τής Δυτικής Εύρώπης. 'Η Κυβέρνηση, μάλιστα, θά έπιβεβαιώ

σει τίς μεγάλες της φιλοδοξίες γιά τήν έλληνική οiκονομία, μέ τήν ύπογραφή τής συμβάσεως γιά 

δημιουργία βιομηχανίας άλουμινίου, καί μέ τήν άπόφαση γιά τήν ίδρυση βιομηχανίας σιδήρου καί 

χάλυβα. 

'Ωστόσο, ή σημαντική πρόοδος τής χώρας δέν θά άποδειχθεί άρκετή γιά νά έπιφέρει ήρεμία στό 

έσωτερικό μέτωπο, καθώς, ταυτόχρονα, θά ένταθουν καί οί διεκδικήσεις γιά περισσότερο χαλαρή δημο

σιονομική πολιτική, τίς όποίες ό Κ. Καραμανλής θά άπορρίψει ώς πρόωρες καί, δυνητικά, έπικίνδυνες 

γιά τό μέλλον τής έλληνικής οiκονομίας. Μάλιστα, κατά εiρωνικό τρόπο, τά ϊδια αύτά μεγάλα εργα, πού 

σηματοδοτουσαν τήν πρωτόγνωρη άνάπτυξη τής χώρας, θά άποτελέσουν άφορμές γιά τήν έκδήλωση 

πολλαπλών έπιθέσεων κατά τής Κυβερνήσεως, γιά δήθεν παρατυπίες. 'Η κορύφωση τής έντάσεως θά 
έπέλθει τό φθινόπωρο, μέ τίς συκοφαντίες του Γερμανου έγκληματία πολέμου, Μ. Μέρτεν, τίς όποίες θά 

άποκρούσουν σθεναρά ή Κυβέρνηση καί ό Κ. Καραμανλής προσωπικά. 

Στό έπίπεδο τών έσωτερικών πολιτικών έξελίξεων, θά έκδηλωθεί εντονη δραστηριότητα στό χώρο 

του Κέντρου. Λίγο μετά τήν άνακήρυξη ~ης κυπριακής άνεξαρτησίας, ό Γ. Γρίβας θά ένδώσει τελικά 
στίς πιέσεις καί ύποσχέσειi; παραγόντων τής άντιπολιτεύσεως καί θά κατέλθει στόν πολιτικό στίβο. 'Η 

έξέλιξη αύτή, aμεσα συνδεδεμένη μέ τήν άδυναμία τής μή κομμουνιστικής άντιπολιτεύσεως νά άνα
κάμψει άπό τήν πολύπλευρη κρίση της, θά δημιουργήσει κινητικότητα στά πολιτικά πράγματα, άλλά δέν 

θά άποδειχτεί ίκανή νά ένώσει τόν κεντρώο χώρο. 

I Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

'Εγκαινιάζεται ή σύνδεση, μέ πορθμεία, 'Ελλά

δος καί 'Ιταλίας, μέ τήν πραγματοποίηση τοϋ πρώ

του δρομολογίου τοϋ πλοίου «'Εγνατία». Πρόκειται 

γιά τό μεγαλύτερο στό είδος του σκάφος στόν κόσμο, 

μέ δυνατότητα μεταφορaς 115 έπιβατικών αύτοκινή
των, η 90 τέτοιων οχημάτων καί 6 λεωφορείων. 

Τήν προηγουμένη, τό «'Εγνατία» είχε ' κάμει πα

νηγυρικό πλοϋ στό Σαρωνικό, μέ 1.200 προσκεκλημέ
νους, μεταξύ των όποίων ήταν ό πρωθυπουργός καί 

οί ύπουργοί Προεδρίας, Συντονισμοϋ καί 'Εμπορι

κής Ναυτιλίας. 

Μέ τή σύνδεση 'Ελλάδος-' Ιταλίας άνοιγόταν μιά 

νέα όδός προσπελάσεως πρός τή χώρα, γεγονός πού 

άναμενόταν νά συμβάλλει σημαντικά στήν άνάπτυξη 

τοϋ έλληνικοϋ τουρισμοϋ, άλλά καί στήν aμβλυνση 

τοϋ αισθήματος άπομονώσεως τής 'Ελλάδος άπό τή 

Δυτική Εύρώπη. 

3 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

Μέ κοινή άπόφαση τών ύπουργών Συντονισμοϋ, 

Οικονομικών καί Γεωργίας, έγκρίνεται τό πενταετές 

πρόγραμμα άναπτύξεως τής οικονομίας των κλασι

κών καπνικών περιοχών, ϋψους 287.000.000 δρχ., πού 
προβλέπει, τελικά, διάθεση 238 έκατ. γιά έκτέλεση 
εργων καί 49 έκατ. γιά ένίσχυση των γεωργικών έκ
μεταλλεύσεων (άτομικές καί όμαδικές καπναποθή

κες, μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες κ.λ.π.). 
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4 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

Συγκροτείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή, στήν όποία μετέχουν δ ό:ντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως Π. Κανελλόπουλος, δ ύπουργός 

Συντονισμοί> καί ό ύφυπουργός 'Αμύνης, κατά τήν 

όποία ό πρωθυπουργός δίνει έντολή νά κατατεθοuν 

στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τά 

σχέδια Ν.Δ. «περί έκουσίας ό:ποστρατείας ό:ξιωματι

κών του στρατοί> ξηράς καί ι'iλλων τινών διατάξεων» 
καί «περί μονίμων καί έθελοντών δπλιτών καί ό:νθυ

πασπιστών του στρατοί> ξηράς». 

Τό πρώτο Ν.Δ. ό:ποβλέπει στήν όμαλή έξέλιξη 

των στελεχών του στρατεύματος, μέ τήν έφαρμογή 

τής έκουσίας ό:ποστρατεύσεως700 περίπου ό:ξιωμα

τικών, iδίως τών τάξεων 1947-1949. Μέ τό δεύτερο 
Ν.Δ., έπιφέρονται τροποποιήσεις στούς νόμους, οί 
δποίοι ό:φοροuν τά κατώτερα στελέχη του στρατεύ

ματος, μέ σκοπό τήν ό:νύψωση του βιοτικοί> καί 

έπαγγελματικου έπιπέδου τους, τήν προώθηση των 

ίκανοτέρων, καί τήν προσαρμογή τής έκπαιδεύσεώς 

τους στίς σύγχρονες τεχνικές ό:νάγκες τοϋ στρατοί>. 

4Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει, στο υπουργείο 

Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 'Έργων, σέ σύσκεψη μέ 

τή συμμετοχή των ύπουργών καί. τ& ν ύφυπουργών 

'Εσωτερικών καί Συγκοινωνιών, καθώς καί άρμόδι

ων ύπηρεσιακών παραγόντων. Στή σύσκεψη ό:ποφα

σίζεται νά έφαρμοστεί σταδιακά ή ρύθμιση τής κυ

κλοφορίας στήν κεντρική περιοχή 'Αθηνών μέ τήν 

αύτόματη σηματοδότηση· νά ένταθεί ή προσπάθεια 

των οργάνων τής τροχαίας γιά τήν ό:κριβή καί κανο

νική κυκλοφορία των οχημάτων καί των πεζών· καί 

νά ό:ρχίσει ή έφαρμογή του νόμου περί έπιβολής έπί 

τόπου ποινών (προστίμου στούς πεζούς καί ό:φαιρέ

σεως ό:δείας κυκλοφορίας τών αύτοκινήτων), σέ 

όσους παραβιάζουν τίς διατάξεις περί κυκλοφορίας. 

Τήν έπομένη, σέ νέα σύσκεψη ύπό τήν προεδρία 

του Κ. Καραμανλή, έξετάζεται ή έφαρμογή τοϋ προ

γράμματος των εργων τής πρωτεύουσας καί ό:ποφα

σίζεται νά έγκριθεί ή διάθεση, στή διάρκεια του τρέ

χοντος οiκονομικοϋ ετους, συμπληρωματικών πι

στώσεων ό:πό τόν προϋπολογισμό τής πολεοδομίας, 

γιά τήν όλοκλήρωση των ό:ναγκαίων ό:παλλοτριώ

σεων· καί νά συντμηθοuν οί προθεσμίες γιά τήν 

εναρξη τών εργων κατασκευής τής νέας λεωφόρου 

'Ιλισσοϋ, νά διαπλατυνθεί καί ό:ναμορφωθεί ή όδός 

Πειραιώς καί ή νέα δδός Πειραιώς-Σχιστοϋ-Σκαρα

μαγκά, καί νά έπισπευσθεί ή εναρξη τ&ν έξωραϊστι

κών εργων 'Ολυμπιείου, 'Ακροπόλεως καί Φιλο

πάππου, καθώς καί του Λυκαβηττοϋ. 

Ειδικότερα στό 'Ολυμπιείο προβλέπεται, σέ συν

δυασμό μέ τήν κατασκευή τής νέας λεωφόρου 'Ιλισ-

σοϋ, ένοποίηση τοϋ δλου χώρου μεταξύ τ&ν λεωφό
ρων ΥΟλγας, 'Αμαλίας, Συγγροϋ καί Ίλισσοϋ, ένί

σχυση τοϋ πρασίνου, χώροι παιδικής χαράς, πεζό

δρομοι, χώρος σταθμεύσεως αύτοκινήτων καί διάφο

ρες διακοσμητιΚές έργασίες, ωστε νά δημιουργηθεί 

ενας ώραίος κήπος πρός χρήση τών πολιτών. Στίς 

περιοχές Φιλοπάππου καί 'Ακροπόλεως, έπιπλέον 

των εργων πού εχουν ήδη έκτελεστεί, θά κατασκευα

στοϋν περιφερειακές δδοί, κέντρα ό:ναψυχής, χώροι 

σταθμεύσεως καί πεζόδρομοι, καί θά ένισχυθεί τό 

πράσινο τής περιοχής σέ συνδυασμό μέ τήν πρόβλε

ψη κατάλληλου δικτύου ύδρεύσεως. 'Η περιοχή του 

Λυκαβηττοu θά άναμορφωθεί rοστε νά εΙναι εϋκολα 

προσπελάσιμη στούς πολίτες. "Ως τό τέλος Σεπτεμ

βρίου, θά εχουν άρχίσει, ή θά εχουν δημοπρατηθεί, 

τά ύπόλοιπα εργα τοϋ προγράμματος. 

Προβλέπεται, ό:κόμη, νά έγκριθεί πρόγραμμα 

προοδευτικής ό:ναδασώσεως του λεκανοπεδίου πού 

θά άρχίσει νά έκτελείται τόν 'Οκτώβριο, άπό τίς πε

ριοχές Χαϊδαρίου-Αiγάλεω καί τίς δυτικές ύπώρεις 

τοϋ Ύμηττου· νά μετακληθεί ξένος εiδικός διεθνοuς 

κύρους, προκειμένου νά γνωματεύσει γιά τίς γενικές 

γραμμές καί τόν τρόπο έκπονήσεως τοϋ γενικοϋ ρυ

θμιστικοί> σχεδίου τής περιοχής πρωτευούσης καί νά 

διαμορφωθοuν καί νά έξωραϊσθοuν διάφορες πλατεί

ες στήν περιοχή τής πρωτεύουσας. 

Τέλος, ό πρωθυπουργός έξετάζει τήν έπέκταση 

τοϋ μέτρου τής δημιουργίας στοών. Μέ τό σύστημα 

αύτό, τό όποίο εχει ό:ρχίσει νά έφαρμόζεται μετά άπό 

σχετική πρωτοβουλία του, θά καταστεί δυνατή όχι 

μόνο ή φυσιολογική διαπλάτυνση τ&ν περισσότερων 

όδών τής πρωτεύουσας, άλλά καί θά δοθεί στήν πόλη 

ίδιότυπος χαρακτήρας. ΣΗη>νδυασμό μέ τό νέο αύτό 
μέτρο, θά γίνει εντατικός ελεγχος τ&ν προσόψεων 

τών ύπό άνέγερση κεντρικών μεγάλων κτιρίων, μέ 

σκοπό τήν έπίτευξη αίσθητικής έμφανίσεως, σέ ό,τι 

ίδίως ό:φορά τά ϋψη των στοών, τίς μορφές των ύπο

στυλωμάτων καί τούς έξωτερικούς χρωματισμούς. 

8 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμαν

λή, τό Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης καί κάμει δεκτή 

Παμψηφεί τήν είσήγηση του ύφυπουργοu 'Εσωτερι
κών, Ε. Καλαντζή, γιά τήν έπιλογή ώς ό:ρχηγοu τής 

Χωροφυλακής του ύποστρατήγου Γ. Βαρδουλάκη καί 

τήν προαγωγή του σέ άντιστράτηγο. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ 

σύσκεψη , μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονι

σμοu καί ΈΕμπορίου, στήν δ1tοία έξετάζονται διάφο

ρα οίκονομικά ζητήματα. 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, έγ-
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καινιάζει τίς ψυκτικές έγκαταστάσεις Ναούσης καί 

Σκύδρας, εργο συνολικής δαπάνης 60.000.000 δρχ. 
Τό κάθε ψυκτικό συγκρότημα εχει χωρητικότητα 

23.000 κυβικών μέτρων, μέ έγκαταστάσεις προψύξε
ως 280 τόνων μήλων, ήμερησίας καταψύξεως 8 τόνων 
όπωρών καί χώρο συντηρήσεως 100 τόνων κατεψυ
γμένων όπωρών καί κρεάτων. 

ι ο Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ ι960 

·Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών πάνω σέ ζητήματα διεθνών σχέσεων. 

Κατόπιν, δέχεται τό ναύαρχο Γ. Ζέππο, δ δποίος έπέ

στρεψε από τό Κογκό, δπου έπέβλεψε τίς προσπάθει

ες γιά προστασία τών δμογενών από τίς βιαιότητες 

τοϋ έμφυλίου πολέμου. τέλος, δ πρωθυπουργός δέχε

ται τόν εισαγγελέα τοϋ 'Αρείου Πάγου, Δ. Κιουσό

πουλο. 

ι ι ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ ι960 

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

θέμα τόν καθορισμό τής τιμής ασφαλείας τής κοριν

θιακής σταφίδας καί τής σουλτανίνας. Στή σύσκεψη 

μετέχουν δ αντιπρόεδρος Π. Κανελλόπουλος καί οί 

ύπουργοί Συντονισμοϋ, 'Εμπορίου καί Γεωργίας. 

Εύθύς αμέσως, οί ύπουργοί 'Εμπορίου 19αί Γεωρ

γίας δήλωσαν δτι ή έγχώρια παραγωγή τής σου λ τα

νίνας προβλεπόταν αισθητά μειωμένη από τήν αντί

στοιχη τοϋ προηγούμενου ετους, λόγω τής κατα

στροφής από τόν περονόσπορο, ένώ τής κορινθιακής 

σταφίδας ανώτερη κατά 10.000 περίπου τόνους. 'Εξ 
άλλου, ή παγκόσμια παραγωγή σταφίδας ύπερέβαινε 

τή διεθνή κατανάλωση. Μολοντοϋτο, ή Κυβέρνηση, 

αφοϋ έκτίμησε τίς ειδcικότερες συνθήκες τής παρα

γωγής, αποφάσισε, γιά νά συμπαρασταθεί στούς πα

ραγωγούς, νά απομακρυνθεί καί πάλι από τά έμπορι

κά κριτήρια πού απαγόρευαν τήν πρόβλεψη τιμών 

ασφαλείας. Συγκεκριμένα, γιά τή σουλτανίνα, παρά 

τό διεθνές πλεόνασμα, καθοριζόταν ή τιμή ασφαλεί

ας σέ 7 δρχ. κατά κιλό (εναντι 7-6,5 γιά τό 1959), ένώ 
γιά τήν κορινθιακή σταφίδα, παρά τήν αύξημένη 

έσοδεία, καθορίστηκε ή ίδια τιμή ασφαλείας μέ τό 

προηγούμενο ετος (6 δρχ.). 

ι5 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ ι960 

'Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στήν Τήνο μέ τό 

αντιτορπιλλικό «Σφενδόνη» καί συμμετέχει στίς 

έορτές τοϋ Δεκαπενταύγουστου. 

Στή συνέχεια ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τήν 

Πάρο, τήν 'Άνδρο καί τή Μύκονο καί δίνει δδηγίες 

στό γενικό γραμματέα τοϋ ΕΟΤ καί στό διευθυντή 

πολεοδομίας τοϋ ύφυπουργείου Οικισμοϋ γιά λήψη 

μέτρων πού θά συμβάλλουν στή διατήρηση τοϋ το-

πικοϋ χρώματος τών νησιών καί θά διευκολύνουν 

τήν τουριστική ανάπτυξή τους. 

ι5 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ ι960 

Στήν α'ίθουσα τής κυπριακής Βουλής, οί έκπρό

σωποι τής 'Ελλάδος, τής Τουρκίας, της Μ. Βρετανί

ας καί δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ύπογράφουν τά 

κείμενα τής έπίσημης πράξεως, μέ τήν όποία ανακη

ρύσσεται ή Κύπρος ανεξάρτητο Κράτος. Στή συνέ

χεια, γίνεται ή δρκωμοσία τών 'Ελληνοκύπριων καί 

Τουρκοκύπριων βουλευτών, καθώς καί τών ύπουρ

γών τής νέας Κυβερνήσεως. 

Μετά τήν ύπογραφή τών κειμένων, δ 'Αρχιεπί

σκοπος Μακάριος ελαβε πρώτος τό λόγο: 

«Εlμαι εuτυχής, διότι είς έμέ ελαχεν δ κλήρος νά εκ

προσωπήσω κατά τήν ίστορικήν ταύτην ώραν τήν πατρίδα 

καί νά ύπογράψω εκ μέρους τοϋ έλληνοκυπριακοϋ λαοϋ 

τήν επίσημον πράξιν, διά τής δποίας ή Κύπρος καθίσταται 

άνεξάρτητος χώρα. 'Η σημερινή ή μέρα ένέχει ίδιαιτέραν 

σημασίαν, τόσον άπό κυπριακής δσον καί άπό γενικωτέ

ρας πλευράς, διότι διά τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου δέν 

παραχωρείται μόνον είς τόν κυπριακόν λαόν τό βασικόν 

δικαίωμα νά δύναται δ ίδιος νά ρυθμίζη τάς ύποθέσεις του, 

άλλά τίθεται έπί πλέον καί δρόσημον είς τήν περαιτέρω 

πορείαν άναπτύξεως των δημοκρατικών θεσμών καί τής 

έφαρμογfjς τών διεθνών άρχών τής ελευθερίας. 'Εκ τ& ν 

ύπογραφέντων εγγράφων καθίσταται εκδηλον δτι διά τήν 

δμαλήν λειτουργίαν τής νέας Πολιτείας καί τήν άπρόσκο

πτον πρόοδον αuτής, άπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει ή 

ειλικρινής καί στενή συνεργασία πάντων τών συμβαλλομέ

νων παραγόντων καί ή άμοιβαία έκτίμησις καί σεβασμός 

των εθνικών καί πνευματικών ίδεωδών καί παραδόσεων 

τών 'Ελλήνων καί Τούρκων κατοίκων τfjς νήσου. Έπιθυ

μοϋμεν νά δηλώσωμεν δτι άπό ελληνοκυπριακής πλευράς 

θά καταβληθή πάσα προσπάθεια ώστε ή έκτίμησις, ή συ

νεργασία καί δ σεβασμός αuτός νά άναπτυχθοϋν είς τόν 

μέγιστον δυνατόν βαθμόν, είς τρόπον ώστε τό Σύνταγμα νά 

λειτουργήση εuρύθμως καί κατά τρόπον εγγυώμενον τήν 

άπόλυτον ίσοτιμίαν των πολιτών καί τήν εφαρμογήν τής 

δικαιοσύνης καί τοϋ νόμου άνευ οίασδήποτε διακρίσεως, 

εuνοίας ή πάθους. Θά άποβλέψωμεν είς τήν έδραίωσιν τής 

ένότητας τής Κύπρου καί τήν άνάπτυξιν καί τήν εuημερίαν 

αuτής ώς συνόλου. Διά τοϋ τρόπου αuτοϋ ή νεοπαγής Δη

μοκρατία εσωτερικώς μέν θά εuσταθήση καί θά προοδεύ

ση, εξυπηρετοϋσα κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον τά 

συμφέροντα τών κατοίκων της, εξωτερικώς δέ θά έκπλη

ρώση τάς διεθνείς της ύποχρεώσεις συμβάλλουσα εν τφ 

μέτρφ τών δυνατοτήτων της είς τήν δι' είρηνικών μέσων 

επίλυσιν τών διεθνών προβλημάτων, άνάπτυξιν τής διε

θνοϋς συνεργασίας καί παγίωσιν τfjς είρήνης. Σήμερον, 

δτε αί τεχνικαί πρόοδοι εχουν έπιφέρει τεραστίας μεταβο

λές είς τάς συνθήκας διαβιώσεως καί τάς διεθνείς σχέσεις 

μεταξύ των λαών, ή άνάγκη ύπάρξεως ένός σταθεροϋ Ί'jθι

κοϋ μέτρου καθίσταται άκόμη περισσότερον έπιτακτική. 

Τό μέτρον τοϋτο δύναται νά άποβή άποφασιστικός παρά

γων διεθνοϋς εuσταθείας, προόδου καί άναπτύξεως. Είς τήν 
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έπιβολήν δέ καί τήν έδραίωσιν τούτου δύνανται νά συμ

βάλλουν δλοι ανεξαιρέτως οί λαοί, ανεξαρτήτως εκτάσεως 

η δγκου των, τής μικράς η μεγάλης ίστορίας των. 'Από τής 

aπόψεως αuτής αντιλαμβανόμεθα πλήρως τάς γενικωτέρας 

εuθύνας καί ύποχρεώσεις μας ώς καί τήν εiδικήν σημασίαν 

τής aποστολής τής νεοπαγοuς Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Ο ρόλος τής Κύπρου ύπήρξεν aνέκαθεν συνεκτικός. Κοι

τίς σημαντικοί) πολιτισμοί) ή νήσος μας δέν επαυσε καθ' 

δλην τήν διάρκειαν τής τρισχιλιετοuς ίστορίας της νά έκ

πέμπη τήν εuεργετικήν aκτινοβολίαν της πρός δλας τάς 

κατευθύνσεις, νά γεφυρώνη τάς aντιθέσεις καί νά aποτελή 

κρίκον συνδέσεως καί ένότητος εiς τήν νευραλγικήν ταύ

την περιοχήν τής ύδρογείου . Τόν ρόλον τοuτον θά aναλά

βη σήμερον ώς aνεξάρτητον καί Ελεύθερον Κράτος εiς μεί

ζονα κλίμακα . Ή νέα Πολιτεία είναι ηδη έξωπλισμένη 

ηθικώς διά τό δύσκολον εργον της. Γνωρίζει τάς τεραστίας 

εuθύνας τάς όποίας ύπέχει τόσον διά τήν εuημερίαν του 

κυπριακοί) λαοί), δσον καί διά τήν παγκόσμιον εuστάθειαν 

καί πρόοδον, εiσερχομένη δέ τήν ίστορικήν ταύτην στι

γμήν εiς κοινωνίαν ελευθέρων έθνών, δηλοί δτι /;ν τφ 

πλαισίφ τών aρχών καί τών διακηρύξεων του 'Οργανισμοί) 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά aναλάβη τάς εuθύνας ταύτας 

εiς τό ακέραιον καί θά έκπληρώση πλήρως τό ηθικόν χρέ

ος της» . 

Στή συνέχεια, μίλησε ό Φ . Κιουτσούκ: 

«Κατά τήν χαρμόσυνον ταύτην ήμέραν επιθυμώ νά δη

λώσω σαφώς έκ μέρους τής τουρκοκυπριακής κοινότητος 

δτι ή πολιτική τήν όποίαν θά aκολουθήσωμεν θά είναι ή 

aνυστερόβουλος δρασις μιiiς ώρίμου καί πεφωτισμένης 

κοινότητος . Θά έπιδιωχθή συμμόρφωσις πρός τάς συμφω

νίας τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου, σεβασμός πρός τά δι

καιώματα καί τάς ελευθερίας τάς παραχωρηθείσας πρός 

δλας τάς κοινότητας, ό δέ αuτοσεβασμός καί ή τιμή έκά

στου aτόμου διαβιοuντος εν τΏ νήσφ κατ· οuδένα τρόπον 
θά παραβιασθοuν. 'Εφ' δσον ύπάρχει τό Κοινοβούλιον 

τής Κύπρου, τό όποίον δύναται νά aποτελέση διά τόν λαόν 

ι'iριστον καί έποικοδομητικόν παράδειγμα, εiς ήμaς εναπό

κειται νά δεJξωμεν εiς αuτόν τόν όρθόν δρόμον . 'Απεκτή

σαμεν τήν 1aνεξαρτησίαν μας, aλλ' ή επιβίωσις αuτής δύ
ναται νά έπιτευχθή μόνον διά διαρκοuς εiρήνης καί τηρή

σεως του νόμου καί τής τάξεως. 'Ημείς οί όποίοι aποτελοu

μεν τήν τουρκικήν κοινότητα ε\:μεθα aποφασισμένοι νά 

πράξωμεν τοuτω> . 

Μέ τήν εύκαιρία τής άνακηρύξεως τής άνεξαρ

τησίας, ό βασιλεύς Παuλος aπέστειλε στόν 'Αρχιε
πίσκοπο τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

« ' Επί τ1j aνακηρύξει τής κυπριακής ανεξαρτησίας 

aπευθύνω πρός τήν Ύμετέραν Μακαριότητα τά θερμά 

συγχαρητήριά μου καθώς καί τάς εuχάς όλοκλήρου του 

έλληνικου εθνους ύπέρ τής εuημερίας τών Κυπρίων καί 

ύπέρ τής προόδου τής νέας Δημοκρατίας /;ν έλευθερί(f, 

όμονοίg καί εiρήνψ>. 

'Ο Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στόν 'Αρχιεπίσκο

πο τό άκόλουθο μήνυμα: 

« Έπί τfί άvακηρύξει τής άvεξαρτησίας τής Κύ-
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πρου παρακαλώ τήν Ύμετέραν Μακαριότητα, δπως 

δεχθή τά θερμά συγχαρητήρια έμοv καί τής Β. Κυ

βερνήσεως, ώς καί τήν διαβεβαίωσιν δτι ή 'Ελλάς, 

δπως επραξε καί εiς τό παρελθόν, θά έξακολουθήση 

παρέχουσα καί εiς τό μέλλον τήν dδελφικήν της 

συμπαράστασιν εlς τήν Κύπρον. 

»Ή όJρα αvτή εlναι διά τήν Κύπρον μεγάλη. Ή 

γένεσις ένός νέου Κράτους άποτελεί σπουδαίον καί 

κρίσιμον σταθμόν εlς τήν ίστορίαν. Καρπός μακρών 

προσπαθειών καί ήρωικών άγώνων, ή άνεξάρτητος 

Κύπρος δικαιούται νά προσβλέπη μέ αiσιοδοξίαν εiς 

τήν ίστορικήν άποστολήν της. Ό έλεύθερος βίος, 

τόν όποίον κατέκτησε, τήν καλεί πρός νέας έξορμή

σεις εiς τόν εvγενή στίβον τής εiρηνικής προόδου. 

»Διά νά προχωρήση μέ σταθερά βήματα εiς τόν 

δρόμον τής δημιουργικής άναπτύξεως, ή νέα Δημο

κρατία εχει άνάγκην τής άρμονικής συνεργασίας 

δλων άνεξαρτήτως τών τέκνων της. Καί αί προσπά

θειαι θά όδηγήσουν εiς κοινά έπιτεύγματα. 'Η ένό

της εlναι έγγύησις διά τήν άσφάλειαν καί τήν εvημε

ρίαν. 

»Βέβαιος, δτι, κατά τήν ίστορικήν αvτήν στι

γμήν, διερμηνεύω τά αiσθήματα δλων τών άπαντα

χοv του κόσμου 'Ελλήνων, εύχομαι εiς τήν νέαν Δη

μοκρατίαν τής Κύπρου μέλλον λαμπρόν)). 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπάντησε στόν Κ. 

Καραμανλή ώς έξής: 

«Εuχαριστώ θερμώς τήν 'Υ μετέραν 'Εξοχότητα διά τό 

θερμόν συγχαρητήριον μήνυμα Αuτής καί τής έλληνικής 

Β. Κυβερνήσεως καί τήν διαβεβαίωσιν περί τής συνεχίσε

ως τής μέχρι σήμερον παρασχεθείσης άμερίστου άδελφι

κής συμπαραστάσεως αuτής πρός τήν Κύπρον. 'Η άνεξαρ

τησία, fjν σήμερον πανηγυρίζομεν, ύπήρξεν άποτέλεσμα 

τής όλοκληρωτικής τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ προσπαθείας 

πρός άπόκτησιν ελευθερίας αuτοϋ, άλλά καί τής Β . Κυβερ

νήσεως τής 'Ελλάδος καί τοϋ λαοϋ τής 'Ελλάδος . 'Έχο

μεν πλήρη επίγνωσιν τής σοβαρότητος τής συμβολής τής 

Β. Κυβερνήσεως καί τών άπανταχοϋ τής γής 'Ελλήνων καί 

μέ τήν πεποίθησιν δτι αϋτη δέν θέλει άπολίπη ήμίν, προ

σβλέπομεν πλήρεις ελπίδων καί αισιοδοξίας πρός τήν νέαν 

περίοδον τής ζωής τής Κύπρου. Εlμαι βέβαιος δτι ό κυπρι

ακός λαός, δστις άπέδειξε τήν προσήλωσίν του πρός τό 

iδεώδες τής ελευθερίας καί ε μόχθησε διά νά άποκτήση ταύ

τη ν, ήνωμένος καί εν άρμονικij συνεργασί~ θά πράξη παν 

τό δυνατόν ϊνα θέση στερεά θεμέλια διά τήν πρόοδον καί 

εuημερίαν τοϋ νέου Κράτους πρός Όφελος τής Διεθνοϋς 

Κοινωνίας, τής όποίας κατέστη ήδη iσότιμον καί ελεύθε

ρον μέλορ>248 . 

Στίς 17 Σεπτεμβρίου 1960, ή Δημοκρατία τής Κύ
πρου εγινε δεκτή στόν 'Οργανισμό 'Ηνωμένων 

'Εθνών, ώς πλήρες μέλος. 

17 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία του ύφυ-

πουργοu Οίκισμοu, επιτροπή άποτελούμενη άπό δη

μάρχους καί προσωπικότητες τής Κρήτης. 

Ή επιτροπή, άφοu εύχαρίστησε τόν Κ. Καρα

μανλή γιά τά ληφθέντα μέτρα γιά τόν κρητικό λαό, 

τόν προσκάλεσε νά επισκεφθεί τήν Κρήτη. 'Ο πρω

θυπουργός άνακοίνωσε δτι ί:δωσε εντολή γιά τήν κα

τάρτιση, άπό τίς άρμόδιες ύπηρεσίες, πλήρους μελέ

της γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη τής νήσου, παράλ

ληλα μέ τήν εκτέλεση των εργων του 5ετοuς προ

γράμματος. 

'Εξάλλου, σέ ί:νδειξη εύχαριστίας γιά τήν άμερι

κανική βοήθεια πρός τούς πληγέντες άπό τή θεομη

νία Κρήτες (διάθεση 2.000.000 δολλ. σέ τρόφιμα καί 
1.000.000 δολλ. γιά εργα, τά όποία θά άπορροφοuσαν 
εργατικά χέρια στήν περιοχή), ό Κ. Καραμανλής 

εστειλε, στίς 31 Αύγούστου, στόν πρέσβη των ΗΠΑ, 
'Έλλις Μπρίγκς, τήν άκόλουθη επιστολή: 

«Σiiς εvχαριστώ θερμά γιά τήν πολύτιμη συμβολή 

σας στήν εvτυχή κατάληξη τοv θέματος τής άμερι

κανικής βοήθειας πρός τόν λαό τής Κρήτης καί πα

ρακαλώ νά μεταφέρετε στήν Κυβέρνηση καί στόν 

λαό τών Ήνωμένων Πολιτειών τήν βαθειά μας ευ

γνωμοσύνη γιά τήν γενναιόδωρη βοήθεια πού προσέ

φεραν στόν λαό τής Κρήτης μετά τήν καταστροφή 

τής έφετεινής έσοδείας τους. 

)) 'Επιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δ τι τήν χειρονο
μία αvτή τής Κυβερνήσεώς σας έκτιμοvν βαθύτατα 

δχι μόνον οί Κρήτες, άλλά καί όλόκληρο τό έλληνι

κό εθνος))249 • 

18-19 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

Συγκροτοuνται δύο διαδοχικές συσκέψεις υπο 

τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή συμμετο

χή του άντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουρ

γών καί των γενικών γραμματέων των ύπουργείων 

Συντονισμοί) καί Βιομηχανίας καί του προέδρου του 

ΟΒΑ, μέ σκοπό τήν προώθηση του προγράμματος 

βιομηχανικών ί:ργων, καί είδικότερα τήν ϊδρυση βι

ομηχανίας σιδήρου καί χάλυβα. 

Μετά τόν τερματισμό καί τής δεύτερης συσκέψε

ως, εκδίδεται ή άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Ή Κυβέρνησις εύρίσκεται εiς τήν εuχάριστον θέσιν 

νά άναγγείλη εiς τόν έλληνικόν λαόν δτι ελαβε τήν άπό

φασιν τής ίδρύσεως τής βιομηχανίας σιδήρου καί χάλυβος 

εν ' Ελλάδι, ή όποία άποτελεί άναμφισβητήτως, δπως εiς 
δλας τάς χώρας τοϋ κόσμου, τήν βασικωτέραν βιομηχανί

αν καί εκ τών κυριωτέρων συντελεστών διά τήν βιομηχα

νικήν άνάπτυξιν. 

»'Υπό τοϋ Γερμανοϋ εμπειρογνώμονος Δρος Λοϋτε κα

τηρτίσθη ήδη ή σχετική προμελέτη, εξής προκύπτει δτι ή 

κατασκευή μονάδος ετησίας παραγωγικής ίκανότητος 

250.000 τόννων χάλυβος, χρησιμοποιούσης έλληνικά σι
δηρομεταλλεύματα καί ενδεχομένως εν μέρει ήμικώκ Π το-
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λεμαfδος, είναι άπολύτως βιώσιμος καί συναγωνιστική. 

»Αί aνάγκαι τής χώρας είς ελατά προϊόντα σιδήρου καί 

χάλυβος ύπερέβησαν ijδη τούς 300.000 τόννους καί αυξά
νουν μέ γοργόν ρυθμόν. 'Η εγχώριος παραγωγή ήμικα

τειργασμένου χάλυβος εξ aνατήξεως παλαιοσιδήρου 

ανέρχεται μόνον είς 65.000 τόννους ετησίως. 
»'Η εκ τής ίδρυθησομένης μονάδος, δι' ijν θά άπαιτη

θή επένδυσις 75.000.000 δολλαρίων περίπου, μέλλουσα νά 
προκύψη συναλλαγματική ώφέλεια, θά άνέλθη είς 16-
18.000.000 δολάρια, ύπολογίζομένης μόνης τής aξίας τών 
παραχθησομένων μπιγιετών καί πλατινών καί χωρίς νά 

ληφθή ύπ' όψιν ή ώφέλεια εκ τής παραγωγής εν ττϊ χώρ~ 

ηυξημένων ποσοτήτων μορφοποιημένου χάλυβος. 

»Ταυτοχρόνως εξασφαλίζεται ή διάθεσις 400.000 τόν
νων έλληνικών σιδηρομεταλλευμάτων καί ή πλήρης κά

λυψις τών αναγκών τής χώρας καί δίδεται aπασχόλησις είς 

μεγάλον άριθμόν εργατικών χειρών. 

» ' Η βιομηχανία χάλυβος άποτελεί κατ' εξοχήν βασι

κήν βιομηχανίαν, τά δέ παραγόμενα ύπ' αυτής ημικατερ

γασμένα προϊόντα άποτελοuν τήν πρώτην ϋλην σειρiiς βι

ομηχανιών, περιλαμβανομένων καί τών τοιούτων παραγω

γής κεφαλαιουχικών aγαθών. 

»Εlναι δθεν αυτονόητον δτι ή ϊδρυσις τής βιομηχανίας 

χάλυβος aποτελεί aναγκαίαν προϋπόθεσιν διά τήν πλήρη 

οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 

»Πρός όρθολογικωτέραν όργάνωσιν τής βιομηχανίας 

σιδήρου καί χάλυβος εν ' Ελλάδι, ώς ι'iλλωστε ύποδεικνύε

ται καί ύπό τών μελετητών, θά ίδρυθή νέα μονάς, άνεξάρ

τητος τών λειτουργουσών σήμερον βιομηχανιών μορφο

ποιήσεως, ijτις θά παράγη προϊόντα άποτελοuντα διά τάς 

βιομηχανίας ταύτας πρώτην ϋλην είσαγομένην σήμερον εκ 

τοϋ έξωτερικοϋ. 

»Πρός τοuτο άνετέθη είς tόν ΟΒΑ δπως aναλάβη τήν 
πρωτοβουλίαν διά τήν ϊδρυσιν καί λειτουργίαν τής νέας 

μονάδος παραγωγής χάλυβος, ίδρυομένης aνωνύμου εται

ρίας, είς τήν όποίαν θά δύνανται νά μετάσχουν, εφ' δσον 

τό επιθυμοϋν, καί αί ύφιστάμεναι συναφείς βιομηχανίαι η 

ετεροι ίδιώται. Ό ΟΒΑ θά έξετάση έπίσης τήν σκοπιμό

τητα τής συνεργασίας μετά είδικευμένων οίκων τοϋ εξωτε

ρικοϋ. 'Η ϊδρυσις τής βιομηχανίας ταύτης, ώς καί ή άναγ

γελθείσα ijδη ϊδρυσις τής βιομηχανίας άλουμινίου, aποτε

λοϋν μεγάλα βήματα είς τήν ζωήν τής χώρας. 'Η 'Ελλάς 

εισέρχεται δι' αυτών' έν τφ πλαισίφ τοϋ πενταετοuς προ

γράμματος είς τό στάδιον προκεχωρημένης βιομηχανικής 

έξελίξεως καί θεμελιώνει τήν βαρείαν βιομηχανίαν, ή 

όποία προώρισται νά μεταβάλη τήν δλην μορφήν τής οί

κονομίας τηρ>. 

19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τούς ύπουρ

γούς Συντονισμοϋ καί 'Εργασίας γιά τά εργατικά θέ

ματα, προκειμένου νά αποφευχθεί ενταση μεταξύ 

Κυβερνήσεως καί εργαζομένων. 

Παράλληλα, από τό Πολιτικό Γραφείο τοϋ Κ. 

Καραμανλή εκδίδετά.ι, σέ απάντηση τής ΓΣΕΕ, ή 
ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Είναι ευχάριστον δτι θεωρείτε aναγκαίον νά aκολου-

θηθή ή νόμιμος διαδικασία πρός ρύθμισιν καί ίκανοποίη

σιν τών έργατικών αίτημάτων. Δέν είναι βάσιμος ό ίσχυρι

σμός περί aποτελματώσεως τούτων, δεδομένου δτι αί 

Έθνικαί Συλλογικαί Συμβάσεις εληξαν καί παρετάθησαν, 

συμφωνούντων καί ύμών, έπί τρίμηνον, διά νά χρησιμο

ποιηθή άκριβώς τό χρονικόν τοϋτο διάστημα διά τήν 

έφαρμογήν τής νομίμου διαδικασίας. 'Εξ ι'iλλου είναι άπο

λύτως ψευδές δτι δήθεν ή Κυβέρνησις ήμπόδισε τούς βιο

μηχάνους νά διαπραγματευθοϋν μεθ' ύμών καί εχετε ύπο

χρέωσιν νά καταγγείλετε τό πρόσωπον πού σaς μετέδωσε 

τοιαύτην ψευδή πληροφορίαν. Ή Κυβέρνησις, όχι μόνον 

δέν aντιτίθεται είς τήν έλευθέραν διαπραγμάτευσιν, άλλά 

τήν θεωρεί χρήσιμον καί άναγκαίαν, aποφασισμένη νά 

παρέμβη εν περιπτώσει μή ευοδώσεως τών διαπραγματεύ

σεων. Πρός τοϋτο ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως παρεκά

λεσε τούς ύπουργούς Συντονισμοϋ καί 'Εργασίας δπως 

έπιλαμβανόμενοι τοϋ θέματος προωθήσουν τάς άναγκαί

ας διαπραγματεύσεις». 

24 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

Προεδρίας, Κ. Τσάτσο, καί μέ ύπηρεσιακούς παρά

γοντες, γιά τίς εργασίες τών γραφείων παραπόνων, 

πού εχουν συσταθεί σέ όλα τά ύπουργεία καί τίς νο

μαρχίες τοϋ Κράτους. 

'Η σχετική κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε 

ότι dπό τίς 1.553 εγγραφες αναφορές πολιτών, οί 
1.025 περιλάμβαναν συγκεκριμένα παράπονα· ερευνή
θηκαν 700 καί οί βάσιμες εγιναν δεκτές. 'Επίσης, 

τονίστηκε δτι τιμωρήθηκαν σέ 52 περιπτώσεις τά 
οργανα τής διοικήσεως, τά όποία αποδείχτηκε δτι 

ήταν ύπαίτια τών παραλείψεων. 

24 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1960 

Τό ύπουργείο οικονομικών ανακοινώνει τή δια

κοπή τών διαπραγματεύσεων γιά διακανονισμό τοϋ 

προπολεμικοί> δημοσίου χρέους τής 'Ελλάδος. Τό 

κείμενο τής σχετικής ανακοινώσεως ήταν τό έξής: 

«'Η 'Ελλάς, παρά τήν τρομεράν δοκιμασίαν είς τήν 

δποίαν ύπεβλήθη ή οίκονομία της κατά τήν πολεμικήν καί 

μεταπολεμικήν περίοδον καί τήν ανάγκην τής συγκεντρώ

σεως δλων τών πόρων καί τών δυνατοτήτων της διά τήν 

οίκονιμικήν aνάπτυξίν της, κατ' επανάληψιν έξεδήλωσε 

πρόθυμον διάθεσιν πρός διακανονισμόν τοϋ προπολεμικοϋ 

δημοσίου χρέους επί ττϊ βάσει τών δυνατοτήτων καί τών 

άναγκών τοϋ έλληνικοϋ λαοu, παρέχουσα οϋτω μίαν άκόμη 

άπόδειξιν τής καλής της πίστεως καί τής άποφάσεώς της 

δπως συμβάλη είς τήν έμπέδωσιν πνεύματος συνεπείας είς 

τάς διεθνείς σχέσεις. 

»Προσφάτως πάλιν, πρωτοβουλί~ τής Τραπέζης τής 

'Ελλάδος, διεξήχθησαν συζητήσεις μετά τών εν Ήνωμέ

ναις Πολιτείαις τής 'Αμερικής δμολογούχων, έπηκολού

θησαν δέ ι'iμεσοι συνεννοήσεως μετ' έκπροσώπου τής έλ

Κυβερνήσεως. 

»Κατά τήν πρόοδον δμως τών συζητήσεων διεπιστώθη 
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aτυχώς διαφωνία επί βασικών σημείων, εξ αiτίας τών 

δποίων κατέστη αδύνατος ή συμφωνία». 

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

Συγκαλείται, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμαν

λή, σύσκεψη στό ύπουργείο Προνοίας, μέ τή συμμε

τοχή τοϋ ύπουργοϋ, Α. Στράτου καί ύπηρεσιακων 

παραγόντων. 'Η σύσκεψη επαναλαμβάνεται καί τήν 

έπομένη. 

'Αντικείμενο των δύο συσκέψεων ήταν τό πεντα

ετές πρόγραμμα ύγείας. 'Αποφασίστηκε ή &.νέγερση 

γενικων νοσοκομείων στίς πόλεις Καβάλα, Καστο

ριά, Βόλο, Ζάκυνθο, Μεσολόγγι καί Κόρινθο, δπως 

επίσης καί ή επέκταση καί ό πλήρης εκσυγχρονι

σμός τοϋ ύπάρχοντος, ή ή &.νέγερση νέου νοσοκο

μείου στήν Πάτρα, ή επέκταση τοϋ 'Ιπποκρατείου 

γιά τήν κάλυψη των &.ναγκων σέ ίατρικές είδικότητες 

καί ή επέκταση τοϋ Γενικοϋ Νοσοκομείου Λαρίσης. 

Παράλληλα, προβλεπόταν νά ανεγερθεί Πρότυπο 

'Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στήν 'Αθήνα, νέο κτί

ριο τοϋ Δημοσίου Μαιευτηρίου, Σχολή Μαιων στή 

Θεσσαλονίκη, ψυχιατρικό νοσοκομείο στά Χανιά 

καί νά επεκταθεί ή aποικία ψυχοπαθων Λέρου. Προ

βλέφθηκε, &.κόμη, ή ανέγερση 15 ύγειονομικων στα
θμων καί 100 &.γροτικων ίατρείων, κρατικής σχολής 
νοσοκόμων μονοετοϋς φοιτήσεως καθώς καί ή \:δρυ

ση εθνικοϋ εργαστηρίου Δημοσίας 'Υγείας καί 

Έρευνων. Στόν τομέα τής πρόνοιας, aποφασίστηκε 

νά aποπερατωθεί τό κτίριο τοϋ ορφανοτροφείου Κα

λαμάτας, νά συμπληρωθοϋν τά εθνικά ορφανοτρο

φεία Θεσσαλονίκης καί Μυτιλήνης, νά ίδρυθεί κέν

τρο επαγγελματικής εκπαιδεύσεως καί aποκαταστά

σεως των πολιτικων αναπήρων, νά &.νεγερθοϋν 40 
κτίρια παιδικων σταθμων, κρατικό κέντρο προστα

σίας γεροντικής ήλικίας καί &.νιάτων στή Θεσσαλο

νίκη, νά επεκταθεί τό πρεβαντόριο Θεσσαλονίκης 

καθώς καί νά κατασκευαστεί κεντρική aποθήκη ύλι

κοϋ εφοδίων δημοσίας aντιλήψεως. 'Υπολογίζεται, 

γιά τήν πραγματοποίηση τοϋ προγράμματος αύτοϋ, 

νά διατεθοϋν 350 περίπου έκατ. δρχ. 

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη στό 

ύπουργείο 'Εμπορίου, μέ θέμα τήν πορεία των εξα

γωγων καί τίς προβλέψεις γιά τήν εξέλιξή τους. Στή 

σύσκεψη μετέχουν ό ύπουργός, Λ. Δερτιλής, ό ύφυ

πουργός, Κ. Χρυσανθόπουλος καί ύπηρεσιακοί παρά

γοντες, μεταξύ των όποίων καί ό πρόεδρος τοϋ 'Ο ρ~ 

γανισμοϋ Καπνοϋ, ό όποίος θέτει ύπόψη τοϋ πρωθυ

πουργοϋ στοιχεία, τά όποία aποδεικνύουν δτι οί εξα

γωγές τής νέας καπνικής περιόδου θά εlναι αύξημέ

νες σέ σύγκριση μέ τήν προηγούμενη. 

26 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν aρχηγό των χερ

σαίων δυνάμεων ΝΑ Εύρώπης τοϋ ΝΑΤΟ, 'Αμερι

κανό aντιστράτηγο Χάρρις Στόρκ, πού πραγματο

ποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

'Εγκρίνεται aπό τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμαν

λή, τό σχέδιο Ν.Δ. γιά τήν \:δρυση, στήν 'Ακαδημία 

'Αθηνων, Κέντρου Οίκονομικων 'Ερευνων, μέ σκο

πό τήν επιστημονική μελέτη των οίκονομικων προ

βλημάτων τής χώρας, τήν κατάρτιση ίκανων στελε

χων καί τήν ενθάρρυνση των οίκονομικων ερευνων. 

Τό κέντρο θά επιχορηγείται aπό τό Κράτος μέ ποσό 

1.000.000 ετησίως, πέρα aπό τήν είδική ετήσια ενί
σχυσή του aπό τήν 'Ακαδημία. Τή διεύθυνση τοϋ 

κέντρου θά αναλάβει ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημί

ου τοϋ Μπέρκλεϋ, 'Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ό όποί

ος καί εχει aποδεχτεί τή σχετική πρόσκληση. 

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

Φτάνει στήν 'Αθήνα ό Γάλλος ύπουργός Τύπου 

καί Πληροφοριων, Λουί Τερνουάρ. Εύθύς μετά τήν 

aφιξή του κάμει τήν ακόλουθη δήλωση: 

«'Όταν πρό ολίγων έβδομάδων δ πρωθυπουργός σας Κ. 

Καραμανλής επεσκέφθη τήν Γαλλίαν εγένετο δεκτός μέ τά 

αισθήματα φιλίας καί aγάπης, πού τρέφει δ γαλλικός λαός 

πρός τήν 'Ελλάδα. Πρό τής άναχωρήσεώς μου εκ Παρισί

ων μέ /;κάλεσε δ πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 

στρατηγός Ντέ Γκώλ καί μέ εξουσιοδότησε νά διαβεβαιώ

σω τόν κ,, Καραμανλήν, τόν δποίον θά συναντήσω αϋριον, 

δτι τά αΙσθήματα αuτά παραμένουν πάντοτε τά ίδια. 'Έχω 

τήν πεποίθησιν δτι οί δεσμοί τών δύο χωρών μας πρέπει νά 

άναπτυχθοϋν εiς δλους τούς τομείς ετι πλέον, iδί~ εiς τήν 

εποχήν μας, κατά τήν δποίαν εχομεν άνάγκην aλλήλων». 

Καί σέ aλλη δήλωσή του τονίζει: 

«Πρίν άναχωρήσω δι' 'Αθήνας ό πρόεδρος Ντέ Γκώλ 

μοϋ ελεγε ποίαν εuνοϊκήν εντύπωσιν ενεποίησε εiς τοϋτον 

ή iσχυρά προσωπικότης του aρχηγοϋ τής Κυβερνήσεως 

σας. 'Όσον aφορά τήν iδικήν μου μικράν συμβολήν, εϋχο

μαι ή επίσκεψίς μου εδώ νά συντελέσει εiς τήν εξακολού

θησιν τοϋ εργου τής προσεγγίσεως πραγματοποιηθέντος 

ήδη τόσον επιτυχώς ύπό τοϋ Κ. Καραμανλή». 

Τήν έπομένη, ό Λ. Τερνουάρ εγινε δεκτός aπό τόν 

Κ. Καραμανλή. 

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

'Υπογράφεται ή συμφωνία γιά τήν \:δρυση τοϋ 

εργοστασίου &.λουμίνας. Τή σχετική σύμβαση ύπο

γράφουν, παρουσία τοϋ Κ. Καραμανλή, οί ύπουργοί 

Συντονισμοϋ καί Βιομηχανίας, εκπρόσωπος τοϋ οί-
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Άπό τήν ύπσyραφή τής συμφωνίας yιά τήν ί'δρυση τής βιομηχανίας άλουμινίου. 
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κου Πεσινέ καί τής Κομπαντέκ, ό πρόεδρος του ΟΒΑ 

καί ό Στ. Νιάρχος250 • 

Στή Σύμβαση αναφέρεται ή ακόλουθη κυβερνη

τική ανακοίνωση: 

«Διά τής ύπογραφείσης συμβάσεως προβλέπεται ή 

ϊδρυσις μονάδος παραγωγής άλουμίνας 100.000 τόννων 
τουλάχιστον ετησίως, μέ πρόβλεψιν επεκτάσεως εις 

200.000 τόννους καί μονάδος παραγωγής 52.500 τόννων 
άλουμινίου ετησίως άξίας 25.000.000 δολλαρίων. Θά άπαι
τηθή επένδυσις τής τάξεως τών 75.000.000 δολλαρίων. 
Πρός τοuτο άφ' Ι:νός μέν θά διατεθή τό άνωτέρω μετοχικόν 

κεφάλαιον τής 'Εταιρείας, άφ' Ι:τέρου δέ θά χρησιμοποιη

θοuν δάνεια η πιστώσεις 50.000.000 δολλαρίων, εξ ών 
40.000.000 του εξωτερικοί) καί τό iσότιμον 10.000.000 δολ
λαρίων εκ τοu εσωτερικοu. Τήν εύθύνην διά τήν εκ κεφα

λαίων εξωτερικοu χρηματοδότησιν, άναλαμβάνουν οί Πε

σινέ, Κομπαντέκ καί δ κ. Στ. Νίαρχος. 

»'Ως γνωστόν, οί άντισυμβαλλόμενοι θά συστήσουν 

'Ανώνυμον 'Εταιρείαν, εiς τήν όποίαν θά μετέχη δ οίκος 

Πεσινέ μετά τής Κομπαντέκ κατά 50%, δ ΟΒΑ κατά 25% 
καί δ κ. Στ. Νίαρχος κατά 25%. 'Επιφυλάσσεται διά τής 
συμβάσεως ή δυνατότ1Jς συμμετοχής επίσης εις τήν συ

σταθησομένην • Εταιρείαν του άμερικανικοu οίκου Ρέϋ
νολντς, δπότε τά ώς άνω ποσοστά συμμετοχής του Στ. Νι

άρχου θά μειωθοuν. Τό κεφάλαιον τής 'Ανωνύμου 'Εται

ρείας ώρίσθη εις 25.000.000 δολλάρια. 
»Εiς τήν συσταθησομένην 'Εταιρείαν ούδεμία ιδιαιτέ

ρα φορολογική μεταχείρισις παραχωρείται, πλήν διευκο

λύνσεων δασμολογικών καί επί διαφόρων ύπέρ τρίτων επι

βαρύνσεων, εκ τών παραχωρουμένων συνήθως εις επενδύ

σεις κεφαλαίων εξωτερικοu δυνάμει του Ν .Δ. 2687 I 53. Κα
τά τά λοιπά θά εφαρμόζεται ή ισχύουσα σήμερον φορολο

γική νομοθεσία, παγιοποιουμένη, παρατεινομένων, δπου 

ήτο άναγκαία, προθεσμιών τινών τών φορολογικών νό

μων. Καθορίζεται δτι ό επαναπατρισμός τοu εκ του εξωτε

ρικοί) εισαχθησομένου τμήματος του Ι:ταιρικοu κεφαλαίου 

δέν δύναται νά άρχίση πρό τής παρόδου 12ετίας άπό τής 

ενάρξεως τής παραγωγικής δράσεως τής επιχειρήσεως . 

'Επίσης καθορίζονται δρια τών εiς τό εξωτερικόν δυναμέ

νων νά εξαχθοuν τόκων καί κερδών άναλογούντων εις τά εκ 

του εξωτερικοί) εισαχθησόμενα κεφάλαια. 'Επίσης καθο

ρίζεται δτι ή 'Εταιρεία ύποχρεοuται δπως άγοράζη εκ του 

εσωτερικοί) πρώτας ϋλας, καύσιμα κ.λ. π . , εφ, δ σον προσφέ

ρονται εις καταλλήλους ποσότητας καί εις τάς διεθνείς 

τιμάς τσίφ. Ειδικώς δσον άφορά τά καύσιμα, ρητώς άναφέ

ρεται εν τij συμβάσει δτι, εφ' δσον ταuτα προσφέρονται 

εις τάς τιμάς τάς προσδιοριζομένας καθ' δν τρόπον σήμε

ρον προσδιορίζονται βάσει τής συμβάσεως του κρατικοί) 

Διϋλιστηρίου, αϋτη ύποχρεοuται νά τά άγοράζη εκ του 

εσωτερικοί), δεδομένου δτι αί τιμαί αύται είναι αί διεθνείς 

τοιαuται. Τό εργοστάσιον θά πρέπει νά περατωθή εντός 

του πρώτου Ι:ξαμήνου του ετους 1964, τής προόδου τών 
εργασιών άνεγέρσεως τούτου άκολουθούσης τήν πρόοδον 

τών εργασιών του ύδροηλεκτρικοu εργου του 'Αχελώου. 

»'Ως γνωστόν, διά τήν άντιμετώπισιν τών εiς ήλεκτρι

κήν ενέργειαν συνεχώς αύξανομένων άναγκών τής χώρας, 

άπεφασίσθη ηδη ή κατασκ~υή του ύδροηλεκτρικου εργου 

Κρεμαστών επί του 'Αχελώου. Μετά τήν άπόφασιν ίδρύ-

σεως τής βιομηχανίας άλουμινίου, ή όποία θά καταναλί

σκη 900 !:κατ. κιλοβατώρας ετησίως, ητοι θά άπαιτή μόνη 
δσην ενέργειαν παρήγαγεν ή ΔΕΗ κατά τό ετος 1959, άπε
φασίσθη δπως κατασκευασθοuν δύο ετερα φράγματα επί 

του 'Αχελώου εiς τάς θέσεις Πρεβέντζα καί Καστράκι. 'Η 

εκ τών εργων τούτων παρασχεθησομένη ενέργεια θά ύπερ

καλύπτη τάς άνάγκας του εργοστασίου άλουμινίου, τό 

δποίον, εν πάσ1J περιπτώσει, θά είναι συνδεδεμένον μέ τό 

εθνικόν δίκτυον. Κατά συνέπειαν, διά τής λύσεως ταύτης 

θά εξασφαλισθή ή μεγάλη ποσότης ήλεκτρικής ενεργείας 

διά τήν λειτουργίαν του εργοστασίου, χωρίς νά διαταρα

χθή τό πρόγραμμα εξ ηλεκτρισμοί) τής χώρας. Διά τήν εξα

σφάλισιν παροχής τής άπαιτουμένης ήλεκτρικής ενεργεί

ας εις τό εργοστάσιον άλουμινίου, άλλά καί καταναλώσε

ως ταύτης, παραγομένης ύπό τής ΔΕΗ, ύπεγράφη μεταξύ 

ΔΕΗ καί του ενδιαφερομένου όμίλου, ειδικόν συμβόλαιον 

"ήλεκτρικής ενεργείας", είς τό δποίον καθορίζονται άπαν

τα τά σχετικά μέ τήν ήλεκτρικήν ενέργειαν ζητήματα. 'Η 

τιμή του ρεύματος προσδιωρίσθη διά μέν τά 16 πρώτα ετη 
είς 3, ι εως 3,6 χιλιοστά του δολλαρίου κατά κιλοβατώραν, 
μετά δέ τό \6ον ετος είς 3,6 χιλιοστά. Ή τιμή αϋτη, εν 
δψει του κόστους τής ενεργείας τής παραχθησομένης ύπό 

τών δύο μικροτέρων φραγμάτων του 'Αχελώου (Πρεβέν

τζας καί Καστρακίου), ούδεμίαν περιέχει πριμοδότησιν 

πρός τήν 'Εταιρείαν. 'Εξ άλλου, ώς είναι γνωστόν, τό κό

στος τής ήλεκτρικής ενεργείας άποτελεί άποφασιστικόν 

παράγοντα διά τήν λειτουργίαν καί συναγωνιστικότητα 

τής βιομηχανίας άλουμινίου. Κατά συνέπειαν, ύψη λ ή τιμή 

ρεύματος θά άπέκλειε τήν δυνατότητα ίδρύσεως τοιαύτης 

βιομηχανίας, δεδομένου δτι ηδη λειτουργοuν άνά τόν κό

σμον η είναι ύπό άνέγερσιν μονάδες, είς τάς δποίας ή ήλε

κτρική ενέργεια παρέχεται εις τιμήν πολύ κατωτέραν τής 

άνωτέρω άναφερομένης. 

>>Τήν διεύθυνσιν τής επιχειρήσεως θά άναλάβη ό οίκος 

Πεσινέ, δ δποίος είναι είδικευμένος εiς τήν βιομηχανίαν 

άλουμινίου καί, μετά τών μετ' αύτοu συνεργαζομένων, ό 

κυριώτερος μέτοχος τής 'Εταιρείας. Διά τής συμβάσεως 

άναλαμβάνεται ύποχρέωσις εκπαιδεύσεως έλληνικου προ

σωπικοί) εις εργοστάσια, είς τρόπον ωστε δ άριθμός του 

άλλοδαποu προσωπικοί), τό δποίον μέχρις όρίων καθορι

ζομένων είς τήν σύμβασιν, θά χρησιμοποιηθή κατά τά 

πρώτα ετη, νά άντικατασταθή τό ταχύτερον δι' έλληνικου 

προσωπικοί), περιοριζόμενον τελικώς εiς πολύ μικρόν άρι

θμόν. 

>>Ταuτα άποτελοuν τά κύρια χαρακτηριστικά τής ύπο

γραφείσης συμβάσεως καί τών συναφών ρυθμίσεων. 'Η 

Κυβέρνησις είναι ίκανοποιημένη άπό τήν λύσιν του θέμα

τος τούτου, ύπό δ ρους οί όποίοι, ύπό τάς παρούσας συνθή

κας καί εν δψει τών ιδιομορφιών τής βιομηχανίας ταύτης, 

ιδί~ είς τήν εμπορίαν τών προϊόντων τά όποία προορίζον

ται κατά τό μέγιστον μέρος διά τάς ξένας άγοράς, είναι οί 

καλύτεροι δυνατοί. ·Η Κυβέρνησις είναι επίσης ίκανο

ποιημένη διότι συνεβλήθη πρός εκτέλεσιν αύτου του βιο

μηχανικοί) εργου μετά δμίλων οί δποίοι εχουν δλην τήν 

άπαιτουμένην είδικότητα εκ τών ήγετικών διεθνώς είς τόν 

τομέα~τοuτον, ώς καί μετά γνωστών' Ελλήνων επιχειρημα

τιών, οί όποίοι άπαντες άποτελοuν τήν καλυτέραν εγγύη

σιν διά τήν σοβαρότητα άντιμετωπίσεως καί εύόδωσιν του 

μεγίστου τούτου βιομηχανικοί) εργου. 
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>>'Η έθνική οικονομία πολλαπλώς θά ώφεληθή έκ τής 

λειτουργίας τής βιομηχανίας ταύτης. Θά δημιουργηθή δυ

νατότης μονίμου άπασχολήσεως χιλίων περίπου προσώ

πων εις τό έργοστάσιον, πέραν του σημαντικοu άριθμοu 

τών άπασχοληθησομένων εις τήν έξόρυξιν βωξίτου πρός 

τροφοδότησιν τοu έργοστασίου . Τά συναλλαγματικά όφέ

λη τής χώρας θά είναι καί άμέσως μέν άξιόλογα, ιδίg δέ 

μετά τήν άπόσβεσιν των δανείων μέ τά όποία θά έπιβαρυν

θή έκ τοu έξωτερικοu τό &ργον. Τά άμεσα όφέλη δμως έκ 

τής βιομηχανίας ταύτης θά είναι πολύ μεγαλύτερα, τόσον 

άπό άπόψεως άπασχολήσεως, δσον καί άπό συναλλαγμα

τικής άπόψεως, ώς εκ των δυνατοτήτων αί όποία ι δημιουρ

γοuνται διά τήν άνάπτυξιν νέων βιομηχανιών μορφοποιή

σεως του άλουμινίου, διά τάς ποικίλας καί συνεχείς εύρυ

νομένας έφαρμογάς αύτοu, βιομηχανιών α{ όποίαι καί όλι

γώτερα κεφάλαια άπαιτοuν καί δύνανται νά άπασχολήσουν 

μεγάλον άριθμόν εργατοτεχνιτών, ένώ συγχρόνως σημαν

τικώς θά συμβάλλουν εις τό ισοζύγιον εξωτερικών πληρω

μών τής χώρας διά τής άποκτήσεως η εξοικονομήσεως συ

ναλλάγματος. Πέραν δμως τούτων η άνύψωσις του βιομη

χανικοί) καί γενικώτερον του τεχνικοί) επιπέδου τής χώ

ρας, διά τής ίδρύσεως καί λειτουργίας τής βιομηχανίας 

ταύτης, θά συμβάλη θετικώς εις τήν πραγματοπQίησιν νέ

ων άποδοτικών διά τήν οικονομίαν επενδύσεων. Διά τής 

ύπογραφείσης συμβάσεως, &ργον τό όποίον άπετέλεσε τό 

ονειρον γενεών 'Ελλήνων καί τό όποίον μέχρι πρό όλίγου 

άκόμη χρόνου έθεωρείτο άπραγματοποίητον διά τήν 'Ελ

λάδα, γίνεται πραγματικότης. Πραγματοποιείται εν έκ τών 

σπουδαιοτέρων καί δυσχερεστέρων βιομηχανικών &ργων 

του πενταετοuς προγράμματος άναπτύξεως τής έλληνικής 

οικονομίας. Τό γεγονός τοuτο άποτελεί άναμφισβητήτως 

καί τόν μεγαλύτερον σταθμόν εις τήν πορείαν διά τήν βιο

μηχανικήν άνάπτυξιν του τόπου καί άξιοποίησιν των εγ

χωρίων πρώτων ύλών, ijτις άποτελεί πολιτικήν χαραχθεί

σαν ύπό τής Κυβερνήσεως διά του πενταετοuς προγράμμα

τος. 'Η ϊδρυσις τής βιομηχανίας ταύτης κατέστη δυνατή 

χάρις εις τήν κατά τά τελευταία &τη δημιουργίαν έν ' Ελλά
δι οικονομικών συνθηκών τοιούτων, α{ όποίαι έμπνέουν 

εμπιστοσύνην επί τήν σταθερότητα καί τό μέλλον τής έλ

ληνικής οικονομίας καί εύνοοuν τήν άνάπτυξιν εύρυτέρων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ή σταθερότης τής έλ

ληνικής οικονομίας καί η άνάληψ,ις έκ μέρους τής Κυβερ

νήσεως πρωτοβουλιών εις τήν δημιουργίαν σειράς νέων 

μεγάλων βιομηχανιών &χουν δημιουργήσει τό κατάλληλον 

κλίμα τό όποίον όδηγεί εις τήν πραγματοποίησι ν τής βιο

μηχανίας άλουμινίου καί εχει ύποκινήσει τό ενδιαφέρον 

καί διά τήν ϊδρυσιν καί άλλων σημαντικών βιομηχανικών 

μονάδων. 

))VΗδη εχει άποφασισθή ύπό τής Κυβερνήσεως η ϊδρυ

σις μεταλλουργίας σιδήρου καί χάλυβος πρός άξιοποίησιν 

έλληνικών σιδηρομεταλλευμάτων, εξαγομένων σήμερον 

εις τό έξωτερικόν. 'Η βιομηχανία αϋτη, η όποία θά άπαιτή

ση ποσόν $75.000.000 περίπου, θά άποτελέση τήν δευτέραν 
βασική'ν βιομηχανικήν μονάδα, καί μεγάλον έπίσης στα

θμόν διά τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν. Διά τών δύο τούτων 

μεταλλουργιών, είναι προφανές δτι ή 'Ελλάς άποκτa βα

ρείας βιομηχανίας, αί όποίαι εις δλας τάς βιομηχανικάς 

χώρας άπετέλεσαν τήν βάσιν τής περαιτέρω βιομηχανικής 

άναπτύξεως. Διά τής ίδρύσεως τών βιομηχανιών τούτων 

καί liλλων, αί όποίαι εύρίσκονται τήν στιγμήν ταύτην ύπό 

εκτέλεσιν, διαπραγμάτευσιν η μελέτην, η Κυβέρνησις 

προχωρεί γοργώς εις τήν εφαρμογήν του πενταετοuς προ

γράμματος, εις τόν τομέα τής βιομηχανίας, τό όποίον μά

λιστα πραγματοποιείται ενωρίτερον καί άπό αύτάς τάς 

προβλέψεις τής Κυβερνήσεως . Τοuτο άποτελεί άναμφισβή

τητον δείγμα τής προόδου εκτελέσεως του προγράμματος, 

δεδομένου δτι δ βιομηχανικός τομεύς τούτου παρουσιάζει 

καί τάς μεγαλυτέρας δυσχερείας πρός πραγματοποίησιν. 

>>·Η Κυβέρνησις αισθάνεται άπόλυτον ίκανοποίησιν εύ

ρισκομένη εις θέσιν νά προβή εiς τάς άνακοινώσεις ταύτας 

πρός τόν έλληνικόν λαόν, δ όποίος άσφαλώς άντιλαμβάνε

ται δτι συντελείται σήμερον μέγα &ργον οικονομικής άνα

δημιουργίας, πρωτοφανές εις τήν ίστορίαν τής χώρας, τό 

όποίον θά δδηγήσει εις ταχεία ν liνοδον του βιοτικοί) επιπέ

δου, κατά τάς προβλέψεις του πενταετοuς προγράμματος. 

Τό μέγα τοuτο &ργον δέν άφορα μόνον τόν βιομηχανικόν 

τομέα, εις τόν όποίον περιλαμβάνονται, έκτός τών άνωτέ

ρω, πολλά σημαντικά &ργα, εξ ών liλλα άπεπερατώθησαν 

καί εύρίσκονται έν λειτουργίg (διυλιστήριον, ναυπήγεία), 

liλλα εύρίσκονται ύπό άνέγερσιν (έργοστάσιον άζωτούχων 

λιπασμάτων, εργοστάσια ζακχάρεως, έργοστάσιον πυρεί

ων, σχεδόν ετοιμον πρός λειτουργίαν, εργοστάσιον ελα

στικών αύτοκινήτων, εργοστάσιον πολυστερινίου, εργο

στάσια πρός άξιοποίησιν γεωργικών προϊόντων καί πολλά 

liλλα). 'Επεκτείνεται εις δλους τούς τομείς . Είς τόν τομέα 

τής παραγωγής ήλεκτρικής ενεργείας, εν θερμοηλεκτρικόν 

έργοστάσιον ijρχισε νά λειτουργή είς Πτολεμαίδα καί ετε

ρον, τό μεγαλύτερον θερμοηλεκτρικόν, εύρίσκεται ύπό άνέ

γερσιν, ένώ άπεφασίσθη ijδη ή εκτέλεσις τριών νέων 

ύδροηλεκτρικών είς τόν 'Αχελώον, δαπάνης $125.000.000 
καί παραγωγικής ίκανότητος, μόνον τών τριών τούτων, κα

τά 150% άνωτέρας τής παραγωγής ένεργείας τής ΔΕΗ, κα
τά τό 1959 άπό δλα τά εργοστάσια αύτής. 

))Εiς τήν γεωργίαν εκτελείται λίαν έκτεταμένον πρό

γραμμα μεγάλων, μέσων καί μικρών εγγειοβελτιωτικών ερ

γων, τά όποία έν συνδυασμφ πρός τήν άσκουμένην έν γένει 

γεωργικήν πολιτικήν καί εiδικώτερον τήν πολιτικήν άνα

διαρθρώσεως τών καλλιεργειών καί άναπτύξεως τής παρα

γωγής προϊόντων τά όποία εϊτε θά καλύψουν εσωτερικάς 

άνάγκας, άντικαθιστώντα είσαγωγάς, είτε θά εξάγωνται εις 

τό εξωτερικόν είς άσφαλείς δι' αύτάς άγοράς, θά άναμορ

φώσουν τήν έλληνικήν γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν πα

ραγωγήν καί θά αύξήσουν τό άγροτικόν είσόδημα . 'Αλλά 

καί είς τούς liλλους τομείς (τουρισμοu, μικρά κοινωφελή 

&ργα συγκοινωνίας καί τηλεπικοινωνίας, δημοσίαν ύγείαν, 

έκπαίδευσιν κ.λ.π. ) εκτελείται πρόγραμμα, δμοιον του 

δποίου ούδέποτε εξετελέσθη . Πάντα ταuτα δικαιολογοuν 
πλήρη αίσιοδοξίαν διά τό οίκονομικόν μέλλον του τόπου 

καί διά τήν ταχείαν βελτίωσιν των συνθηκών άπασχολή

σεως καί διαβιώσεως του έλληνικοu λαοu)). 

30 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

Μετά άπό έπανειλημμένες διαβουλεύσεις μέ τά 

άρμόδια κυβερνητικά στελέχη, πραγματοποιείται 

ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, τελική σύσκε

ψη, μέ άντικείμενο τή ρύθμιση τής συλλογικής δια-
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φορiiς μεταξύ i;ργατών καί εργοδοτών. 

Συμμετείχαν οί ύπουργοί Συντονισμοί> καί 'Ερ

γασίας, οί άντιπρόεδροι του Συνδέσμου 'Ελλήνων 

Βιομηχάνων, ό πρόεδρος του Έμπορικοϋ Συλλόγου 

'Αθηνών, ό πρόεδρος τής Γενικής Συνομοσπονδίας 

'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών, ό γενικός γραμματέ

ας καί ό άναπληρωτής γενικός γραμματέας τής ΓΣΕΕ 

καί άρμόδιοι παράγοντες. Κατά τή σύσκεψη επήλθε 

συμφωνία καί ύπογράφηκαν άπό τόν πρωθυπουργό, 

τούς ύπουργούς καί τούς εκπροσώπους τών εργοδο

τών καί εργαζομένων οί νέες εθνικές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας. 

Εύθύς άμέσως, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τίς άκό

λουθες δηλώσεις: 

«Χαίρω διά τήν έπιδειχθείσαν κατανόησιν καί σύ

νεσιν, ή όποία όδήγησεν είς τήν προσδιοριζομένην 

ύπό τού νόμου διαδικασίαν, πρός έξέτασιν καί ρύ

θμισιν τijς μεταξύ έργατών καί έργσδοτών συλλογι

κής διαφοράς. 'Ο έργάτης διατυπώνει αίτήματα, ό 

έργοδότης όφείλει νά τά έξετάζη καί νά τά συζητij 

καί τό Κράτος, είς περίπτωσιν διαφωνίας, παρεμβαί

νει διά τήν έξομάλυνσιν τών διαφορών αύτών, χάριν 

τijς έναρμονίσεως τών συμφερόντων τών συντελε

στών τijς παραγωγής καί τijς κοινωνικής ήσυχίας. 

»Δέν εlναι δμως εύχερές νά έξομαλύνωvται aμέ

σως διαφοραί, τάς όποίας γεννιi ό aνταγωνισμός τών 

συμφερόντων, διότι ή ρύθμισις τούτων προϋποθέτει 

συγκερασμό ν τών aπόψεων έργοδοτών καί έργατών, 

α ι' όργανώσεις τών όποίων έμπνέονται aπό τάς aρχάς 

τού έλευθέρσυ δημοκρατικοv συνδικαλισμού καί 

δρσύν είς έλεύθερον δημσκρατικόν πολίτευμα. Διά 

τοvτο aπαιτούνται έπίπονοι πρσσπάθειαι πρός δημι

ουργίαν καταλλήλου πνεύματος κατανοήσεως καί 

συνδιαλλαγής. 

»'Η βελτίωσις τών συνθηκών έργασίας καί ζωijς 

τών μισθωτών εlναι συνυφασμένη μέ τήν aμοιβήν 

τijς έργασίας καί τάς έκ ταύτης έν γένει aπολαυάς 

των. Αί έξελίξεις τijς τεχνικής, ή παραγωγικότης τού 

έργάτου, ή οίκονομική δραστηριότης, αι' τιμαί τών 

aγαθών, τό έθνικόν είσόδημα καί αι' νεοδημιουργσύ

μεναι aνάγκαι, ώς εlναι έπόμενον, διαμορφώνουν τά 

πλαίσια έντός τών όποίων δέον έκάστοτε νά προσδι

ορίζηται ή aμοιβή τijς έργασίας, είτε διά συλλογι

κών συμβάσεων, εi'τε δι, aποφάσεων τών διαιτητι

κών δικαστηρίων. 

»'Η θέσις τών χαμηλότερον aμειβομένων έργα

τών, έργατριών καί ύπαλλήλων, έπέσυρε καί πάλιν 

τό ένδιαφέρον τijς Κυβερνήσεως, ή όποία διά τijς 

μεσολαβήσεώς της, διηυκόλυνε τά ένδιαφερόμενα μέ

ρη είς τήν σύναψιν καί τήν ύπογραφήν νέων έθνικών 

συλλογικών συμβάσεων, διά τών όποίων έπιτυγχάνε

ται καλυτέρευσις τijς οίκονομικijς των καταστάσεως 

καί προώθησις τijς βάσεως τών κατωτάτων όρίων, 

πρός τήν περαιτέρω έξέλιξιν τών μισθών καί ήμερο

μισθίων. 

;;Αί παρεχόμεναι αύξήσεις διά τών νέων έθνικών 

συλλογικών συμβάσεων έργασίας, α ι' όποίαι ύπεγρά

φησαν σήμερον (χθές) καί ίσχύουν aπό /ης Σεπτεμ

βρίου 1960, βελτιώνουν τό είσόδημα τών μισθωτών, 
εύρίσκονται έντός τών πλαισίων τijς έθνικijς οίκο

νομίας καί διά τούτο εlναι αύξήσεις πραγματικαί καί 

δχι όνομαστικαί. 

;;Διά τών αύξήσεων τούτων τά κατώτατα δρια 

ήμερομισθίων καί μισθών διαμσρφσvνται ώς έξijς: 

;;Α. Κατώτατα δρια ήμερομισθίων: 'Ανδρών aπό 

47,50 είς 52 δρχ. Γυναικών aπό 36,50 εiς 40 δρχ. 
;;Β. Κατώτατα δρια μισθών: Οί βασικοί μισθοί 

aρρένων τών 1.191 δρχ. αύξάνονται είς 1.300 δρχ. καί 
θηλέων τών 952 είς 1.050 δρχ. Ά νάλογος αί5ξησις 

παρέχεται καί είς τά κατώτερα κλιμάκια, είς {i ύπά

γσνται πρόσωπα νεαριiς ήλικίας. 

;;Γ. Κατώτατα δρια ήμερομισθίων μαθητευομέ

νων: α) Βιομηχανίας, aπό 18, 70 εiς 21 δρχ. β) Βιοτε
χνίας, aπό 17,60 είς 19,50 δρχ. 

;>Πρόθεσις τijς Κυβερνήσεώς μου καί διαρκής 

έπιδίωξις, ώς έλεγον καί κατά τόν Αί5γουστον τού 

1958 έπ' εύκαιpίlf τijς ύπογραφijς τών έθνικών συλ
λογικών συμβάσεων καί τijς καθιερώσεως τού θε

σμού τών οίκογενειακών έπιδομάτων, εlναι ή aνοδος 

του βιοτικοv έπιπέδου τών μεγάλων λαϊκών μαζών, αί 

όποίαι aποτελοvν τήν βάσιν τijς έλληνικijς κοινωνί

ας. Ή Κυβέρνησις εlναι βεβαία δτι οι' έργάται, έργά

τριαι καί ίδιωτικοί ύπάλληλοι, aντιλαμβανόμενοι τό 

ύπέρ αύτών έκδηλούμενον ένδιαφέρον, θά έξακολου

θήσουν aπό κοινού καί μέ τάς aλλας παραγωγικάς 

τάξεις, νά συμβάλλουν μέ ζijλον εiς τήν aνοδικήν 

έξέλιξιν τijς έλληνικijς οiκονομίας, τήν αί5ξησιν τού 

έθνικού είσοδήματος καί τήν περαιτέρω aνύψωσιν 

τού βιοτικού έπιπέδου τού έλληνικοv λαού;;. 

Οί εκπρόσωποι τής ΓΣΕΕ εξέφρασαν τήν ίκανο

ποίησή τους γιά τίς αύξήσεις ύπό τήν προϋπόθεση 

δτι δέν θά προέκυπταν άνατιμήσεις πού θά μείωναν 

τήν αύξηση του εισοδήματος τών εργαζομένων. 

30 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1960 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής άπευθύνει 

στόν καγκελλάριο τής Δ. Γερμανίας, Κ. 'Αντενά

ουερ, επιστολή, μέ άντικείμενο τή σύνδεση τής 'Ελ

λάδος μέ τήν ΕΟΚ: 

«'Αγαπητέ κύριε καγκελλάριε, 

>>Ή βαθεία έμπιστοσύνη, τήν όποίαν έμπνέει ή 

προσωπικότης σας εiς δλους δσους έχουν τήν εύτυ

χίαν νά έρχωνται είς aμεσον έπικοινωνίαν μεθ, 

ύμών, μέ aγει εiς τήν aπόφασιν ν' aπευθύνω πρός 

ύμιiς τάς γραμμάς αύτάς κατά τήν κρισιμωτέραν 
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καμπή ν τών διαπραγματεύσεων διά τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκής Οlκονομικής Κοινό

τητος, αι' όποίαι, ώς γνωρίζετε, συνεχίζονται άπό δε

κατεσσάρων μηνών. 

»Θά έπεθύμουν vά έπιστήσω τήν προσοχήν σας 

έπί του δτι αί έλληνικαί έξαγωγαί πρός τάς εξ χώρας 

τής Κοινής Άγορiiς άντιπροσωπεύουν πλέον τοv 

40% τών συνολικών έλληνικών έξαγωγών, ένώ συγ
χρόνως δέν ύπερβαίνουν τό 0,35% τών συνολικών 
έξαγωγών τών εξ χωρών. Αί σχέσεις αύταί άποδεικνύ

ουν άφ' ένός τό μέγεθος τής σημασίας διά τήν 'Ελλά

δα μιiiς ίκανοποιητικής συμφωνίας μετά τής Κοινής 

Ά γορiiς, καί άφ' έτέρου πόσον άσήμαντον διά τάς 

εξ χώρας εlναι ή άποδοχή τών εύλόγων καί μετριο

παθών έλληνικών προτάσεων. 

»'Αποτελεί βασικήν διά τήν 'Ελλάδα οlκονομι

κήν καί πολιτικήν άρχήν ή ίση μεταχείρισις τών έλ

ληνικών έξαγωγίμων γεωργικών προϊόντων πρός τά 

όμοειδή προϊόντα τών εξ χωρ&ν. Εlς τούτο δμως 
ύπάρχουν άντιρρήσεις η έπιφυλάξεις δι ' ώρισμένα 
προϊόντα, ώς εlναι οί οlνοι καί τά έσπεριδοειδή. Καί 

τών δύο αύτών αί έξ 'Ελλάδος έξαγόμεναι ποσότη

τες, ένώ άποτελοvν έλάχιστον ποσοστόν τών συνο

λικών εlσαγωγών τής Κοινότητος, ένδιαφέρουν ζω

ηρότατα πλείστας έλληνικάς περιοχάς καί όλόκλη

ρον τήν έλληνικήν οlκονομίαν. Ή aνευ περιορι

σμού ίση μεταχείρισις τών έσπεριδοειδών καί τών 

οίνων, όμοv μετά τών ύπολοίπων έλληνικών έξαγω

γίμων γεωργικών προϊόντων εlναι οlκονομικώς καί 

πολιτικώς βασικής σημασίας θέμα διά τήν 'Ελλάδα. 

»Συναφής εlναι καί ή πρότασις, έπί τής όποίας 

lδιαιτέρως φαίνεται νά έπιμένη ή 'Ιταλία, δ πως λαμ

βάνω ντα ι άνασταλτικά μέτρα έναντι τών έλληνικών 

έξαγωγών, δταν εlς οίανδήποτε έκ τών εξ χωρών θί

γωνται αί όμοειδείς έξαγωγαί μι aς έξ αύτών. 'Η άρ

χή αύτή εlναι aδικος καί πολιτικώς άπαράδεκτος, 

ούδέποτε δέ θά ήδύνατο νά γίνη δεκτή άπό τόν έλλη

νικάν λαόν καί τό έλληνικόν κοινοβούλιον. Ή θέ

σπισίς της θά έδημιούργει έπί πλέον συνθήκας πλή

ρους άβεβαιότητος εlς τήν οlκονομικήν μας ζωήν 

καί θά καθίστα άδύνατον οίονδήποτε οlκονομικόν 

προγραμματισμόν. 

))Αί έπί τών άνωτέρω θεμάτων άντιρρήσεις δέν 

προέρχονται έκ τής Γερμανίας, ή ένεργός δμως ύπο

στήριξις τής 'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως δύνα

ται νά ύπερνικήση τάς άντιδράσεις τών aλλων χω

ρών. 

)) 'Αλλ ' ή προσωπική σας παρέμβασις δύναται 
άποφασιστικώς νά έξομαλύνη τάς δυσχερείας, τάς 

όποίας συναντώμεν εlς τό lδιαιτέρως διά τήν 'Ελλά

δα κρίσιμο ν θέμα του καπνού, έκ του όποίου έξαρτii

ται τό 45% τών έλληνικών έξαγωγών. 

)) 'Εκ μέρους τής 'Ελλάδος ύπεβλήθησαν μετριο

παθείς προτάσεις διά τήν καθιέρωσιν έπαρκοvς δα-

σμολογικής προτιμήσεως, άμέσως άπό τής ένάρξεως 

έφαρμογής τής συνδέσεως, δηλαδή, ώς έλπίζεται, άπό 

τής 1ης 'Ιανουαρίου 1961. Έπί τών προτάσεων τού
των, αί όποία ι εlναι ζωτικής σημασίας δι ' ήμiiς, φαί
νεται δτι έξακολουθοvν νά ύπάρχουν άντιρρήσεις η 

έπιφυλάξεις έκ μέρους τής γερμανικής άντιπροσω

πείας. Τό ζήτημα τοv καπνού εlναι δχι μόνον οlκο

νομικώς άλλά καί κοινωνικώς καί πολιτικώς ζωτικό ν 

διά τήν 'Ελλάδα. 'Επ' αύτοv γίνεται ή μεγαλυτέρα 

έκ μέρους τών κομμουνιστών έκμετάλλευσις εlς βά

ρος τής Δύσεως ώς καί τής Κυβερνήσεώς μου, ή 

όποία εlς πείσμα τών έπικινδύνων καί φυσικά άνει

λικρινών προπαγανδιστικών προτάσεων τής Μό

σχας, έμμένει εlς τήν γραμμή ν, τήν όποία ν ύπαγορεύ

ουν ή δημοκρατική παράδοσις καί τό έλληνικόν 

πνεύμα. 

)) 'Εκκρεμές εlναι καί τό θέμα τής χρηματοδοτή
σεως τής έλληνικής άναπτύξεως. Παρ ' δλον δτι λε

πτομερώς άπεδείχθη ή άνάγκη δανείων τής τάξεως 

τών 250 έκατ. δολλαρίων διά μίαν περίοδον πέντε 
έτών περίπου, διά νά δυνηθή ν' άνταποκριθή ή 'Ελ

λάς εlς τάς έκ τής συνδέσεως ύποχρεώσεις της, μiiς 

έπροτάθη ώς άνώτατον δριον ποσόν 150 έκατ. δολ

λαρίων. 

))λυπούμαι, άγαπητέ κύριε καγκελλάριε, διότι 

άναγκάζομαι νά έπικαλεσθώ τήν προσοχήν σας έπί 

τών άνωτέρω προβλημάτων καί νά ζητήσω τήν άπο

φασιστικήν διά τήν 'Ελλάδα πρωτοβουλίαν σας έγ

καίρως πρό τών έντός τού Σεπτεμβρίου συναντήσεων 

τών άρμοδίων ύπουργών τής Εύρωπαϊκής Οlκονομι

κής Κοινότητος, πρός λήψιν άποφάσεων έπί τών 

άνωτέρω θεμάτων. Έπιτρέψατέ μοι νά θέσω ύπ' 

δψιν σας δτι ή περαιτέρω καθυστέρησις συμφωνίας 

έπί τού ούσιώδους αύτού θέματος δχι μόνον οlκονο

μικάς άνωμαλίας προκαλεί εlς τήν 'Ελλάδα, άλλά 

καί σοβαρόν πολιτικόν άντίκτυπον έχει μέ εύνοή

τους συνεπείας έπί τών μετά του δυτικού κόσμου σχέ

σεών μας. 'Η όλοκλήρωσις έξ aλλου τής συμφωνίας 

θ' άποτελέση έναντι δλων τών λαών τήν lσχυροτέ

ραν άπόδειξιν δτι ύπάρχει πράγματι εύρωπαϊκή συ

νείδησις καί άλληλεγγύη, εlς τήν θεμελίωσιν καί άνά

πτυξιν τής όποίας ή προσωπική σας συμβολή εlναι 

γνωστή καί εύρύτατα έκτιμiiταω251 • 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 

Σέ σειρά συσκέψεων, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου 

Π. Κανελλοπούλου, των ύπουργών Δικαιοσύνης καί 

Οίκονομικών καί άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόν

των, έξετάζονται τά προβλήματα τfjς Δικαιοσύνης. 

Σέ δηλώσεις του, ό ύπουργός, Κ. Καλλίας, ύπο

γράμμισε τό ένδιαφέρον τfjς Κυβερνήσεως γιά τή 

Δικαιοσύνη καί ανέλυσε τά σχετικά κυβερνητικά μέ-
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τρα, τονίζοντας τή μεγάλη σημασία τοϋ νομοσχεδίου 

«περί εθελουσίας εξόδου δικαστικών λειτουργών», 

γιά τή διασφάλιση τοϋ ύψηλοϋ επιπέδου τοϋ έλληνι

κοϋ δικαστικοϋ σώματος. 

1-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί όλιγοήμερη 

επίσκεψη στή Θεσσαλονίκη. Μετά τήν άφιξή του, 

προεδρεύει σέ σύσκεψη στό Κυβερνείο, καί ενημε

ρώνεται γιά τήν πορεία των εκτελούμενων εργων. 

Τήν ίδια ήμέρα, προεδρεύει σέ σύσκεψη βουλευτών 

Β . 'Ελλάδος μέ άντικείμενο ζητήματα τής πόλεως 

καί τής ύπαίθρου τής Θεσσαλονίκης. 

Στίς 2 Σεπτεμβρίου, επισκέφτηκε τό Κιλκίς, επι

θεώρησε τίς μονάδες πού ελαβαν μέρος στήν άσκηση 

«Πλούτων» καί παρακολούθησε τή στρατιωτική πα

ρέλαση. 

Στίς 3 Σεπτεμβρίου, σέ γεϋμα πού παρέθεσε πρός 
τιμήν του τό Δ.Σ . τής ΔΕΘ, ό Κ . Καραμανλής εκφώ

νησε λόγο, μέ θέμα τήν οίκονομική κατάσταση τής 

χώρας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>> Έπωφελουμαι καί πάλιν τής εύκαιρίας, τήν 

όποίαν μου παρέχει ή Διεθνής Τκθεσις Θεσσαλονί

κης, διά νά εκθέσω τόσον τήν παροvσαν κατάστασιν 

τής έλληνικής οίκονομίας, δσον καί τήν προοπτική ν 

διά τό μέλλον. 

>> 'Η ύπεύθυνος αύτή ενημέρωσις εlναι τοσούτφ 
μάλλον άναγκαία καθ' δσον, δ πως γνωρίζετε, άπό 

πολλών πλευρών καταβάλλεται μία συνεχής προσπά

θεια παραπλανήσεως τού λαού διά τής διαστροφής 

άριθμών καί γεγονότων. Ή προσπάθεια αϋτη, τήν 

όποίαν καί aλλοτε κατήγγειλα ώς κακόπιστον καί 

εθνικώς επικίνδυνον, άποβλέπει κυρίως είς τό νά 

ύπονομεύση τήν εμπιστοσύνη ν του λαου επί τό μέλ

λον του καί νά άποστερήση τήν Κυβέρνησιν τής 

συμπαραστάσεως εκείνης, ή όποία εlναι άπαραίτη

τος διά τήν επιτυχίαν του προγράμματός της. 

>>Ή Κυβέρνησις ούδέποτε ήρνήθη τήν καλόπι

στον καί εποικοδομητικήν κριτικήν. Καταδικάζει 

δμως τήν δημαγωγίαν, ή όποία πολλάκις εγγίζει τά 

δρια τού παραλογισμού. Νομίζω δτι οί άντιπολιτευό

μενοι τήν Κυβέρνησιν θά ώφελουντο περισσότερον 

εάν, άντί νά άρνοvνται τήν συντελουμένην πρόοδον, 

ύπεστήριζον δτι εύρισκόμενοι οί ϊδιοι είς τήν εξου

σίαν θά επετύγχανον περισσότερα. 

>>Ή Κυβέρνησις, χωρίς νά άγνοή τάς δυσχερείας 

τάς όποίας άντιμετωπίζει ή έλληνική οίκονομία 

-δυσχερείας φυσικάς είς κάθε ύπό άνάπτυξιν οίκο

νομίαν- Ισχυρίζεται καί άποδεικνύει δι' άριθμών 

δτι ή οίκονομική κατάστασις τής χώρας εlναι δσον 

ούδέποτε aλλοτε καλή. Καί εlναι καλή διότι τήν χα

ρακτηρίζει σταθερότης καί συνεχής πρόοδος. Εlναι 

άληθές δτι κατά τό 1958, εξ αiτίας ίδίως τών δυσμε
νών καιρικών συνθηκών καί τής μειώσεως τών διε

θνών τιμών ώρισμένων βασικών προϊόντων, επεβρα

δύνθη ή αϋξησις τού έθνικοv μας είσοδήματος, άνελ

θοvσα είς 2%. 'Από τού παρελθόντος δμως έτους έμ
φανίζεται έπιταχυνόμενος καί πάλιν ό ρυθμός τής 

άνόδου τής έλληνικής οίκονομίας. Κατά τό 1959 ή 
αϋξησις τού έθνικοv είσοδήματος ύπερέβη τό 4%, 
ύπολογίζεται δέ δτι αϋτη θά ε{ ναι έτι μεγαλυτέρα κα

τά τό τρέχον έτος, παρά τό γεγονός δτι θά εlναι μει
ωμένη ή παραγωγή ώρισμένων γεωργικών προϊόν

των. Χαρακτηριστικώς άναφέρω δτι ή βιομηχανική 

παραγωγή κατά τό πρώτον έξάμηνον του τρέχοντος 

έτους εlναι κατά 6% περίπου άνωτέρα τής άντιστοί
χου τού 1959, μέ προοπτικήν περαιτέρω αύξήσεως. 

>>Γενικαί διαπιστώσεις 

»Προτού έλθω είς συγκεκριμένους άριθμούς, θά 

σaς δώσω τά γενικά γνωρίσματα τής οίκονομικής 

προσπαθείας τής Κυβερνήσεως: 

»1. Διά πρώτην φοράν κατηρτίσθη καί ifρχισε 
συστηματικώς νά εκτελήται ένα όλοκληρωμένον πρό

γραμμα οίκο νομικής άναπτύξεως. Τό πρόγραμμα του

το προσδιορίζει κατά τρόπον συγκεκριμένον τάς 

έπιδιώξεις τού έθνους είς δλους τούς τομείς. Τήν ση

μασίαν τού προγράμματος θά τήν εκτιμήσητε έάν 

άναλογισθήτε δτι Κράτος καί ίδιώται έπί αiώνα πε

ρίπου έστερούμεθα προοπτικής. 

»2. Διά πρώτην φοράν ή χώρα άπέκτησε τήν άπα
ραίτητον βασικήν όργάνωσιν διά τήν μελέτην καί 

έκτέλεσιν μεγάλων έργων συγχρόνου προηγμένης 

τεχνικής. Δέν εlναι βεβαίως άκόμη ή όργάνωσις αύ

τή τελεία. Διευρύνεται δμως καί διαρκώς τελειοποι

είται. 'Εν άντιθέσει πρός τό παρελθόν, έχει έξασφα

λισθή μία ύπεύθυνος διαδικασία εκπονήσεως τών 

άπαραιτήτων μελετών διά τά ύπό έκτέλεσιν έργα. Μέ 

τήν όργάνωσιν αύτήν κατέστη δυνατόν αί πάσης φύ

σεως δημόσιαι έπενδύσεις νά πενταπλασιασθούν άπό 

του 1995. 
»3. Διά πρώτην φοράν ή βιομηχανική άνάπτυξις 

τής χώρας έτέθη έπί άσφαλών βάσεων καί ύγειών 

κατευθύνσεων καί είσήλθεν είς τήν όδόν τών πρα

γματοποιήσεων. Γνωρίζετε δτι δλα σχεδόν τά μεγά

λα βιομηχανικά έργα πού μέχρι πρό όλίγου άνήκον 

είς τόν κόσμον τών άορίστων έπαγγελιών καί τών 

όνείρων ifρχισαν νά έκτελοvνται. 

»Πέραν τών άνωτέρω, ό είς εύρείαν έκτασιν έκ

συγχρονισμδς καί ή άνάπτυξις τής έλληνικής οίκο

νομίας πραγματοποιούνται μέ παγιοποιημένην νο

μισματικήν σταθερότητα. Αί συνθήκαι αύταί, αί 

όποίαι εlναι aλλωστε συνδεδεμέναι πρός τήν πολιτι

κή ν σταθερότητα, εμπνέουν ifδη διεθνώς βαθείαν εμ

πιστοσύνην εiς τάς δυνατότητας καί τό μέλλον τού 

τόπου μας. 'Απόδειξιν τούτου άποτελεί τό διεθνώς 
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έκδηλούμενον ένδιαφέρον aπό μεγάλους επιχειρη

ματικούς οrκους τοv εξωτερικού πρός συνεργασίαν 

ε{ς μεγάλα οίκονομικής αναπτύξεως tργα. 

»Μετά τάς γενικάς αύτάς διαπιστώσεις, θά σιiς 

αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία διά νά aποκτήσετε 

τήν πραγματική ν είκόνα τής οίκονομικής μας προό

δου. 

»Αύξησις εθνικοv είσοδήματος 

>Πό εθνικόν μας είσόδημα aπό 54 δισεκατομμύ
ρια 620 έκατομμύρια δραχμών τό ετος 1955, aνήλθεν 
ε{ς 75 δισεκατομμύρια 400 έκατομμύρια τό 1959, 
εσημείωσε δηλαδή εντός τετραετίας αύξησιν κατά 

38%, ύπολογίζεται δέ δτι κατά τό τέλος τοv τρέχον
τος §τους θά προσεyyίση τά 80 δισεκατομμύρια. Καί 
μόνον οι' τρείς αύτοί aριθμοί δίδουν τό μέτρον τής 

προόδου τήν όποίαν έσημείωσεν ή οίκονομία 'τής 
χώρας. 

>> Έξ aλλου ή Έλλάς προηγείται πολλών aλλων 
χωρών aπό aπόψεως εθνικοv είσοδήματος. Τό ετή

σιον κατά κεφαλήν είσόδημα εν 'Ελλάδι διά τό 1959 
ύπολογίζεται είς 287 δολλάρια καί συγκρίνεται πρός 
επίπεδον πλησίον τών 250 δολλαρίων διά τήν Τουρ
κίαν καί 200 δολλαρίων περίπου διά τήν 'Ισπανία ν 
καί Πορτογαλίαν, ενώ πολλών έξωευρωπαϊκών χω

ρών τό κατά κεφαλήν εiσόδημα είναι κατώτερο ν τών 

150 δολλαρίων, πολλών δε aσιατικών ύπολείπεται 

τών 100 δολλαρίων. Ή Έλλάς, aπό aπόψεως βα

θμοv οίκονομικής αναπτύξεως, άνήκει εiς ενδιάμε

σον κατηγορίαν, εiς τήν όποίαν άνήκον πρό ολίγων 

έτών ή Αύστρία καί ή Ίταλία. 

»Νομισματική σταθερότης 

»Ή οiκονομική καί δημοσιονομική πολιτική τής 

Κυβερνήσεως συνδέεται μέ τήν έπιτευχθείσαν νομι

σματική ν σταθερότητα. Ή εμπιστοσύνη εiς τό έθνι

κόν μας νόμισμα εχει εσωτερικώς καί διεθνώς πλή

ρως άποκατασταθή. Είναι νωπαί αί άναμνήσεις τών 

εκ τοv πληθωρισμού δεινών, iδίως τών εργαζομένων. 

Είναι γνωσταί έπίσης αί περιπτώσεις τών χωρών, 

δπου εξακολουθεί νά ύπάρχη πληθωρισμός. 

»Αί τιμαί εiς τήν Έλλάδα εσημείωσαν ϋψωσιν 

μικροτέραν παρ, δσον εiς aλλας χώρας, &κόμη καί 

κατά πολύ οΙκονομικώς ίσχυροτέρας. 'Έναντι αύξή

σεως τοv έλληνικοv τιμαρίθμου κόστους ζωής μετα

ξύ Δεκεμβρίου 1955 καί Δεκεμβρίου /959 κατά 8, 1%, 
αί άντίστοιχοι αύξήσεις άνήλθον εiς 28,4% είς τήν 
Γαλλίαν, 14% είς τήν Όλλανδίαν καί Νορβηyίαν, 

9-10% εiς τάς Ήνωμένας Πολιτείας, τόν Καναδιiν, 
τήν Δυτικήν Γερμανίαν καί τήν Άγγλίαν. 

»Αύξησις τραπεζικών καταθέσεων καί πιστώσεων 

»Πρό ολίγων &κόμη έτών ή εiς ει5ρείαν εκτασιν 

προσέλκυσις εiς τάς τραπέζας τών λαϊκών aποταμιεύ

σεων εθεωρείτο σχεδόν άδύνατος. 'Εν τούτοις, άπό 

τοv Ίουλίου 1955 μέχρι τοv Ίουλίου 1960 επετεύ
χθη aύξησις τών τραπεζικών καταθέσεων άπό 2.470 
έκατομμύρια εiς 15.520 έκατομμύρια. 'Αποτέλεσμα 
τών ραγδαίων αύτών εξελίξεων ύπήρξεν ή κάλυψις 

τών εiς κεφάλαια άναγκών τών επιχειρήσεων καί ή 

εξαφάνισις τής έξαρτήσεως αύτών άπό τήν τοκογλυ

φίαν ifίς εξωτραπεζικής άγοριiς. Τό σύνολον τών 

χορηγήσεων πρός τήν οίκονομίαν ηι5ξήθη άπό 11.175 
έκατομμύρια τόν 'Ιούνιον τοv 1955 είς 22.720 έκα
τομμύρια τόν 'Ιού νιον του 1959 καί 26.070 έκατομμύ
ρια τόν 'Ιού νιον τοv 1960. 'Η αϋξησις πιστοδοτή
σεως κατηυθύνθη κατά πρώτιστον λόγον είς τάς πα

ραγωγικάς δραστηριότητας, iδιαιτέρως τήν γεωργί

αν καί βιομηχανίαν. 'Επετεύχθη εξυπηρέτησις τό

σον τών βραχυτέρας διαρκείας δσον καί τών μονιμω

τέρων πιστωτικών άναγκών. Προέχουσαν θέσιν κατέ

χει ή αϋξησις τών μέσης καί μακροτέρας διαρκείας 

δανείων τής 'Αγροτικής Τραπέζης άπό νέας ετησίας 

χορηγήσεις 58 έκατομμυρίων τό 1955 εlς 1.100 έκα
τομμύρια τό 1960. Ή aύξησις τραπεζικών πιστώσε
ων συνεδυάσθη μέ διαδοχικάς μειώσεις τών επιτοκί

ων τών χορηγήσεων εlς έπίπεδα προσεγγίζοντα τά 

άντίστοιχα πολλών εύρωπαϊκών χωρών. Περιωρί

σθησαν οϋτω αι' επιβαρύνσεις εκ τόκων τών Ιδιωτι

κών επιχειρήσεων αί όποίαι ύπό τάς νέας συνθήκας 

δύνανται πλέον νά εξυγιανθούν καί νά αι5ξήσουν τιjν 

άνταγωνιστικότητά των. 

»Δημόσια οίκονομικά 

» Τά δημόσια οίκονομικά §χουν tξυγιανθή εlς τρό
πον diστε αί τρέχουσα ι δαπάνα ι νά καλύπτω ντα ι πλή

ρως εκ τών εγχωρίων πόρων του προϋπολογισμοv 

καί νά παραμένη καί πλεόνασμα, διατιθέμενον διά 

τήv χρηματοδότησιν τών δημοσίων επενδύσεων. Εί

ναι γνωστόν δτι μέχρι πρότινος άκόμη ό προϋπολο

,γισμός, δχι μόνον δέν συνέβαλλεν εiς τήν χρηματο-

8q.τη;σιv τών tπενδύσεων, άλλ , aντιθέτως παρουσία
ζεν ελλείμματα, καλυπτόμενα ύπό τής . άμερικανικής 

βοηθείας. 
»Τό 1957, διά πρώτην φοράν κατέστη δυνατή ή 

συμβολή τοv προϋπολογισμοv είς τάς επενδύσεις διά 

ποσοv 202 έκατομμυρίων δραχμών. Τό 1958 ή συμ
βολή aνήλθεν είς 1.045 έκατομμύρια, τό 1959 είς 800 
έκατομμύρια καί τό 1960 εlς 600 έκατομμύρια. Ή 
κατά τά δύο τελευταία ετη μείωσις τών διατεθέντων 

ποσών οφείλεται εiς τάς εv τφ μεταξύ πραγματοποι

ηθείσας αύξήσεις μισθών καί συντάξεων, ώς καί εiς 

φορολοyικάς μειώσεις, aντιπροσωπευούσας εν συνό

λφ ποσόν 1.600 έκατομμυρίων δραχμών. 

»'Ισοζύγιον πληρωμών- Συναλλαγματικό ν aπό

θεμα 

»Αί άπό τοv §τους 1959 δυσχέρεια ι εlς tάς εξαγω
γάς οφείλονται κατά κύριον λόγον είς εύρυτέρας διε

θνοvς φύσεως εξελίξεις καί μεταβολάς, αί όποίαι 
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έθιξαν τά κύρια έξαγώγιμα ε/δη μας, ώς ε{ναι ό κα

πνός καί αί σταφίδες. 'Η ριζική άντιμετώπισις του 

έξαγωγικοίJ μας προβλήματος συνδέεται μέ τήν 

άνάγκην άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών καί 

προσαρμογής των άπό άπόψεως είδών, ποιοτήτων 

καί τιμών πρός τάς τάσεις τών μεγάλων διεθνών άγο

ρών. Διά νά άποδώσουν αί πρός τάς κατευθύνσεις 

αύτάς κυβερνητικαί προσπάθειαι άπαιτείται ή είς εύ

ρυτάτην έκτασιν σύμπραξις του άγροτικοίJ άλλά καί 

του έξαγωγικοίJ κόσμου τής χώρας. 

»Παρά τάς δυσχερείας είς τάς έξαγωγάς, τό ίσοζύ

γιον πληρωμών ένισχύθη κατά τά τελευταία έτη μέ 

τήν ταχείαν αvξησι ν τών άδήλων πόρων καί ύπέρ τής 

είσροής κεφαλαίων έκ του έξωτερικοίJ. 

))Αί έξ άδήλων πόρων τρέχουσαι είσπράξεις άπό 

154 έκατομμύρια δολλάρια τό 1955, άνήλθον είς 237 
έκατομμύρια δολλάρια τό 1959, καί προβλέπεται δτι 
θά φθάσουν περίπου τά 270 τό 1960. 'Εξ aλλου ή 

καθαρά είσροή ίδιωτικών κεφαλαίων άπό 19 έκατομ
μύρια δολλάρια τό 1955 άνήλθεν είς 44 έκατομμύρια 
δολλάρια τό 1959. 

)Πά συναλλαγματικά μας διαθέσιμα άπό 180,5 
έκατομμύρια δολλάρια κατά 'Ιούλιο ν τοίJ 1959 άνήλ
θον είς 223 έκατομμύρια δολλάρια κατά τό τέλος τοίJ 
παρ'ελθόντος 'Ιουλίου καί είς τό έπίπεδον αύτό 

έγγυώνται τήν συναλλαγματικήν μας άσφάλειαν. 

))Δημόσιαι έπενδύσεις 

)) 'Η ταχεία aύξησις τών δημοσίων έπενδύσεων 
καί ή πληρεστέρα άξιοποίησις τών έκτελουμένων 

έργων άποτελεί τήν κυριωτέραν κυβερvητικήν έπι

δίωξιν διά τήν προαγωγήν τής οίκονομικής άναπτύ

ξεως. Τό σύνολον τών δημοσίων έπενδύσεων, συμ

περιλαμβανομένων καί τών λεγομένων "παραλλή

λων", δηλαδή τών πραγματοποιουμένων ύπό τών δη

μοσίων έπιχειρήσεων καί όργανισμών, ηύξήθη άπό 

1.466 έκατ. δραχμών τό 1955 είς 5.980 έκατ. δρχ. τό 
1959 καί προβλέπεται νά πλησιάση τά 8.000 έκατ. 

δρχ. κατά τό τρέχον έτος. Νομίζω δτι οί άριθμοί αύ

τοί όμιλοvν εύγλώττως περί τής έκτάσεως τοίJ συντε

λουμένου έργου. 

)) 'Εξ δλων τών στοιχείων τούτων προκύτει δ τι ή 
οίκονομική μας κατάστασις εfναι καλυτέρα καί έν 

συγκρίσει πρός τό παρελθόν, καί έν συγκρίσει πρός 

παλλάς aλλας χώρας. Δέν έχομεν φθάσει βεβαίως τό 

ίJψος είσοδήματος τών άνεπτυγμένων χωρών τής Δυ

τικής Εύρώπης. Όφείλομεν δμως νά τείνωμε πρός 

αύτό. Άλλά διά νά τό πλησιάσωμεν θά άπαιτηθή 

χρόνος καί έντονος προσπάθεια. Διά τήν ύποβοήθη

σιν αύτής άκριβώς τής προσπαθείας ή Κυβέρνησις 

κατήρτισε τό πενταετές πρόγραμμα οίκονομικής 

άναπτύξεως, είς τό όποίον, ώς γνωστόν, έχουν προ

τεραιότητα οί τομείς τ.ής γεωργίας, τής βιομηχανίας 

καί τοίJ τουρισμοίJ. 

))Γεωργία 

))Είς τόν τομέα τής γεωργίας, λαμβανομένου ύπ' 

οψιν του περιωρισμένου καλλιεργησίμου χώρου τόν 

όποίον διαθέτει ή 'Ελλάς, ίδίg έν σχέσει μέ τόν πλη

θυσμόν της, άπαιτείται μεγάλη προσπάθεια διά νά 

έπιτευχθοvν άποτελέσματα ίκανοποιητικά διά τόν 

"Ελληνα άγρότην, άπό άπόψεως άπασχολήσεώς του 

καί έπιπέδου είσοδήματος. Διά τοvτο πολύπλευρος 

ε{ναι καί ή καταβαλλομένη προσπάθεια. Μεγάλα καί 

μικρά έγγειοβελτιωτικά έργα έκτελοvνται. 'Επιδιώ

κεται ή εύρυτέρα έφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων 

έκμεταλλεύσεως, πρός αvξησιν τών άποδόσεων, καί 

ή ί'δρυσις βιομηχανιών λιπασμάτων διά τήν διάθεσιν 

αύτών είς εύθηνοτέρας τιμάς. 'Επιδιώκεται ή άναδι

άρθρωσις τών καλλιεργειών είς τρόπον ώστε αύται 

νά στραφοvν πρός προϊόντα έξασφαλίζοντα μεγαλυ

τέραν άπασχόλησιν καί ύψηλότερον είσόδημα, ώς 

καί ή πλήρης άξιοποίησις τής άγροτικής παραγωγής 

διά τής ίδρύσεως τών καταλλήλων γεωργικών βιο

μηχανιών. Καταρτίζεται πλήρες πρόγραμμα γεωργι

κών βιομηχανιών, ήρχισε δέ έκτελούμενον τμήμα 

τούτου, περιλαμβάνον τήν ψυκτική ν aλυσσον, τά έρ

γοστάσια ζακχάρεως, γαλακτοκομίας καί τυροκομί

ας, ώς καί κονσερβοποιίας όπωρών καί λαχανικών. 

τέλος, έπιδιώκεται ή όργάνωσις τής άγορiiς τών 

άγροτικών προϊόντων πρός διευκόλυνσιν τής διαθέ

σεως τούτων καί έξασφάλισιν ηύξημένου χρηματι

κοί} είσοδήματος είς τούς άγρότας. 

))Διά τήν έπιτυχίαν δμως τοίJ προγράμματος είς 

τόν τομέα τοvτον δέν άρκεί ή ύπό τής Κυβερνήσεως 

καταβαλλομένη προσπάθεια. Πρέπει έκαστος άγρό

της νά πειθαρχήση είς τάς κατευθύνσεις τάς χαρασ

σομένας ύπό τής Κυβερνήσεως μέ τήν βεβαιότητα 

δτι οίJτω άσφαλέστερον καί ταχύτερον θά έπιτευ

χθοvν τά άναμενόμενα άποτελέσματα. 

))Βιομηχανία 

)) Ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας άποτελεί βασι
κήν έπιδίωξιν τοίJ προγράμματος, διότι οίJτω θά κα

ταστή δυνατή ή πληρεστέρα άπασχόλησις άργουσών 

έργατικών χειρών δχι μόνον τών άστικών περιοχών, 

άλλά καί τής ύπαίθρου. 'Ο τομεύς δμως ούτος ε{ναι 

κατ' έξοχή ν τομεύς τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας. 'Η 

Κυβέρνησις θά έπρεπε νά περιορίζηται είς τήν δημι

ουργίαν τών καταλλήλων συνθηκών πρός άνάπτυξιν 

αύτής τής πρωτοβουλίας. Καί πράγματι πρός αύτήν 

τήν κατεύθυνσιν συνετελέσθη σημαντική πρόοδος, 

τόσον έκ τής βελτιώσεως τών γενικών συνθηκών, 

δσον καί διά τής λήψεως συγκεκριμένων μέτρων, πε

ριλαμβανομένων καί τών φορολογικών κινήτρων. 

)) 'Εν τούτοις ή Κυβέρνησις εύρέθη είς τήν άνάγ
κην νά άναπληρώση τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν είς 

τήν έκτέλεσιν ώρισμένων βιομηχανικών έργων, βα

σικής σημασίας διά τήν οίκονομίαν τής χώρας. ου-
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τω άπεφασίσθη καί προχωρεί ή άνέγερσις τού εργο

στασίου άζωτούχων λιπασμάτων εiς Πτολεμαtδα, ή 

ϊδρυσις εργοστασίων ζακχάρεως εΙς Λάρισαν, Σέρ

ρας καί Θεσσαλονίκην. Παραλλήλως κατήρτισεν ή 

Κυβέρνησις εντός τού πλαισίου τού πενταετούς προ

γράμματος βιομηχανικόν πρόγραμμα, περιλαμβάνον 

σειράν βιομηχανικών έργων, τά όποία είναι άποφα

σισμένη νά πραγματοποιήση εφ' δσον καί αί εκπο

νούμεναι σχετικαί μελέται άποδείξουν τήν σκοπιμό

τητα τούτων. 'Ήδη τά βασικώτερα έργα τού προ

γράμματος τούτου fίρχισαν πραγματοποιούμενα. Ώς 

γνωστόν ύπεγράφη τήν παρελθούσαν έβδομάδα σύμ

βασις διά τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας άλουμινίου. 

'Επίσης έχει άποφασισθή, επί τfl βάσει τών πρώτων 

συμπερασμάτων τού μελετητού, ή ϊδρυσις μεταλ

λουργίας σιδήρου καί χάλυβος. 'Η ί'δρυσις τών δύο 

τούτων βιομηχανιών είναι προφανές δτι θά άποτελέ

ση σταθμόν εΙς τήν εκβιομηχάνισιν τής χώρας. 

'Έτερα ι επίσης εύρίσκονται τήν στιγμήν ταύτη ν ύπό 

διαπραγμάτευσιν η μελέτην. 

))ΕΙς τόν τομέα τούτον συντελείται fίδη πρόοδος 

ταχυτέρα καί άπό αύτάς τάς προσδοκίας τής Κυβερ

νήσεως. 

)) 'Εν τούτοις, καί παρά τό γεγονός δτι μία σειρά 
aλλων μικροτέρων βιομηχανιών, ώς ή βιομηχανία 

πυρείων, ή βιομηχανία ελαστικών αύτοκινήτων, τό 

εργοστάσιον πολυστερινίου, εργοστάσια πρός άξιο

ποίησιν γεωργικών προϊόντων κ.λ.π. είναι ύπό εκτέ

λεσιν, tάν ή iδιωτική πρωτοβουλία άνεπτύσσετο εΙς 

τόν βαθμόν τόν όποίον επιβάλλουν αί άνάγκαι τής 

οΙκονομίας τής χώρας καί αί ύποχρεώσεις πρός τό 

κοινωνικόν σύνολον, θά ήτα δυνατόν νά σημειωθή 

πρόοδος έτι ταχυτέρα, ή όποία πολλαπλώς θά εξυπη

ρετήσει τήν οlκονομίαν. 

))Πρός ύποβοήθησιν αύτής τής Ιδιωτικής πρωτο

βουλίας ή Κυβέρνησις συνέστησε τόν Όργανισμόν 

Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως (ΟΒΑ), εν συνεργασί(f 

μετά τού όποίου δύναται νά άναπτυχθή εύρυτέρα 

επενδυτική δραστηριότης εΙς τόν τομέα τής βιομη

χανίας, tάν οί Ιδιωτικοί φορείς θελήσουν νά επωφε

ληθούν τής παρεχομένης εΙς αύτούς εύκαιρίας. 

))Τουρισμός 

)) 'Ο τουρισμός δύναται νά άποτελέση άξιόλογον 
πηγήν πλούτου διά τήν 'Ελλάδα. Τήν πηγήν αύτήν 

δέν τήν είχομεν άξιοποιήσει επαρκώς. Ή Κυβέρνη

σις άπέδωσεν Ιδιαιτέραν σημασίαν εΙς τόν τομέα αύ

τόν καί κατήρτισε καί εφαρμόζει εκτεταμένον πρό

γραμμα άξιοποιήσεως τών πλουσίων τουριστικών 

δυνατοτήτων τής χώρας. Αί δυνατότητες είναι μεγά

λαι, δπως άποδεικνύεται Καί άπό τήν συνεχή αϋξη

σιν τού συναλλάγματος, τό όποίον άπό 27 έκατ. δολ
λάρια τό 1955 προβλέπεται νά ύπερβή τά 45 έκατ. 
δολλάρια κατά τό τρέχον έτος. Δυνάμεθα νά αύξή-

σωμεν τά έσοδα ταύτα σημαντικώτατα. Δυνάμεθα δέ 

συντόμως νά φθάσωμεν άκόμη καί τά 100 έκατ. δολ
λαρίων, fίτοι τό 50% περίπου τών εξαγωγών μας, άρ
κεί νά δημιουργήσωμεν τάς καταλλήλους πρός τούτο 

προϋποθέσεις. Καί εΙς τούτο άκριβώς άποβλέπει τό 

εν εκτελέσει εκτεταμένον πρόγραμμα. Καί εδώ επί

σης δύναται νά συμβάλη σημαντικώς ή Ιδιωτική επι

χειρηματική πρωτοβουλία, ενισχυομένη aλλως τ~ 

πρός τούτο ποικιλοτρόπως ύπό τού Κράτους καί τών 

παρακρατικών όργανισμών. 

))Λοιποί τομείς 

))Πέραν δμως τής εντατικής προσπαθείας ή όποία 

καταβάλλεται εΙς τούς άνωτέρω βασικούς τομείς τό

σον διά ύψηλοτάτων επενδύσεων δσον καί διά τής 

λήψεως τών άναγκαίων όργανωτικών μέτρων, προω

θούνται παραλλήλως καί ταχέως τά έργα οΙκονομι

κής ύποδομής, ή όποία είναι άπαραίτητος τόσον διά 

τήν στήριξιν τής προσπαθείας εiς τούς τομείς τού

τους δσον καί διά τήν πληρεστέραν άξιοποίησιν τής 

παραγωγής. 

))Οϋτω τό πρόγραμμα εξηλεκτρισμού άναπτύσσε

ται ταχύτατα, διότι ή διάθεσις άφθόνου καί εύθηνής 

ήλεκτρικής ενεργείας είναι άναγκαία δχι μόνον διά 

τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας άλλά καί διά τήν έν- . 
τατικοποίησιν τής γεωργικής εκμεταλλεύσεως. VΗδη 

ετέθη εν λειτουργί(f ή πρώτη μονάς τής Πτολεμαtδος 

καί εύρίσκεται ύπό εκτέλεσιν ή δευτέρα lσχύος 125 
χιλιάδων κιλοβάτ, ή όποία θά είναι καί ή μεγαλυτέρα 

θερμοηλεκτρική μονάς τής χώρας. 

)) 'Απεφασίσθη καί προχωρεί ή διαδικασία κατα
σκευής τού μεγάλου ύδροηλεκτρικού έργου τού 

'Αχελώου εlς τά Κρεμαστά. 'Απεφασίσθη επίσης ή 

έκτέλεσις δύο μικροτέρων ύδροηλεκτρικών επί τού 

'Αχελώου. Μόνον τά τρία ταύτα έργα επί τού 'Αχε

λώου θά δύνανται νά παράγουν ήλεκτρικήν ενέργει

αν κατά 150% περισσοτέραν τής παραχθείσης άπό 
όλόκληρον τό σύστημα τής ΔΕΗ κατά τό 1959. Τό 
πρόγραμμα τούτο διευκολύνει τήν ϊδρυσιν καί ήλε

κτροβόρων βιομηχανιών, χωρίς νά διαταράσσεται 

καί τό πρόγραμμα έξηλεκτρισμού τής χώρας καί εl

δικώτερον τής ύπαίθρου. 

)) Τό συγκοι νωνιακόν σύστημα άνακαι νίζεται καί 
έπεκτείνεται, εlς τρόπον όiστε ή χώρα συντόμως νά 

άποκτήση πλήρες καί συγχρονισμένον συγκοινωνι

ακόν δίκτυον, δυνάμενον νά άνταποκριθή εΙς τάς 

άνάγκας τής οΙκονομίας καί τάς άπαιτήσεις τής του

ριστικής άναπτύξεως. Ή Έλλάς διά πρώτην φοράν 

θά άποκτήση δδικόν δίκτυον διεθνών επιπέδων, εΙς 

τάς κυρίως άρτηρίας, προϋπόθεσιν άναγκαίαν διά 

τήν επιδιωκομένην τουριστικήν άνάπτυξιν, μέ τήν 

σύγχρονον μορφήν τής τουριστικής κινήσεως. 'Ήδη 

συνεδέθημεν διά πορθμείου μετά τής 'Ιταλίας άπό 

τού προσεχούς έτους δέ δύο τοιαύτα πλοία θά εύρί-
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σκωνται έν ύπηρεσίff εΙς τήν γραμμήν αvτήν. 

»Διά πρώτην φοράν έξ aλλου άπεδόθη ή δέουσα 

σημασία εΙς τόν τομέα έρευνών πρός άνακάλυψιν νέ

ων πηγών φυσικού πλούτου. Θά ι]δυνάμην νά εϊπω 

δτι άγνοοvμεν σήμερον τάς πλήρεις φυσικάς δυνατό

τητας τfjς χώρας αvτfjς, διότι δέν είχε καταβληθfj εΙς 

τό παρελθόν ή δέουσα ερευνητική προσπάθεια. Διά 

τούτο άπεδώσαμεν Ιδιαιτέραν βαρύτητα εiς τόν το

μέα τούτον καί, πλήν τfjς ενισχύσεως τής ερευνητι

κής προσπαθείας τών άρμοδίων όργάνων, ύπεγρά

φησαν ι'fδη συμβάσεις μετά μεγάλων οϊκων τού εξω

τερικού, οί'τινες διεξάγουν ερεύνας εΙς πλείστας πε

ριοχάς διά τήν άνεύρεσιν πετρελαίων, φυσικών άε

ρίων κ.λ.π. Παραλλήλως άνεμορφώθη ή μεταλλευτι

κή νομοθεσία εΙς τρόπον d5στε ή εκ μέρους Ιδιωτών 

ερευνητική προσπάθεια νά άποβfj οvσιαστικωτέρα. 

»'Εξ δσων σaς είπον προκύπτει, νομίζω, σαφώς 

δτι ή χώρα εύρίσκεται εΙς στάδιον άναδημιουργίας, 

τό όποίον οvδέποτε προηγουμένως εγνώρισεν. Διά 

πρώτην φοράν εΙς τήν ίστορίαν τfjς 'Ελλάδος κατα

βάλλεται τόσον εντονος καί συντονισμένη προσπά

θεια διά τήν ταχείαν aνοδον τfjς οΙκονομίας. Θά 

ι]δυνάμην νά εϊπω δτι ή προσπάθεια αvτή ύπερβαίνει 

τάς δυνατότητας τού τόπου. 'Εν τούτοις πρέπει νά 

κατaβληθfj, διά νά εχωμεν ώς άποτέλεσμα τήν αϋξη
σιν τού κατά κεφαλήν εΙσοδήματος τού 'Έλληνος εΙς 

επίπεδον πλησίον τών 400 δολλαρίων, ώς προβλέπει 
τό πενταετές πρόγραμμα. 

»Τά μέχρι τούδε επιτεύγματα τfjς προσπαθείας 

δικαιολογούν πλήρη αlσιοδοξίαν διά τήν επιτυχίαν 

τών σκοπών εΙς τούς όποίους άποβλέπομεν. 

» 'Ανάγκη ενεργού συμπράξεως τού λαού 

»'Εν τούτοις πρέπει νά τονίσω καί πάλιν δτι δέν 

άρκεί μόνον ή αΙσιοδοξία καί ή προσπάθεια τfjς Κυ

βερνήσεως. Πρέπει πρώτον δλοι νά συνειδητοποιή

σωμεν τό γεγονός δτι βαδίζομεν σταθερώς πρός μίαν 

καλυτέραν αϋριον, παρά τάς δυσχερείας, αί όποίαι 

είναι ενδεχόμενον έκάστοτε νά έμφανίζωνται. Πρέ

πει ή Ιδιωτική πρωτοβουλία νά άναπτύξη τήν Ιδικήν 

της προσπάθειαν, παράλληλον πρός τήν προσπάθει

αν τού Κράτους καί νά παίξη τόν ρόλο ν ό όποίος τfjς 

άνήκει εΙς μίαν ελευθέραν οlκονομίαν. Πρέπει άκό

μη δλοι νά κατανοήσωμεν δτι ή πληρεστέρα ίκανο

ποίησις τών άναγκών μας είναι συνυφασμένη μέ τήν 

γενική ν πρόοδον τfjς οΙκονομίας. Εϋλογα μέν, άλλά 

πρόωρα, αΙτήματα ώρισμένων όμάδων τού πληθυ

σμού, δσον συμπαθή καί aν είναι, δέν είναι δυνατόν 

νά εϋρουν τήν ίκανοποίησίν των παρά εφ' δσον δέν 

άντιστρατεύονται τό κοινόν συμφέρον καί δέν θέ

τουν εν κινδύνφ τήν άναληφθείσαν προσπάθειαν. 

» 'Εφ' δσον δλοι συνειδητοποιήσωμεν τάς άλη
θείας αvτάς καί άναλάβωμεν τάς εvθύνας μας, είναι 

βέβα/.ον δτι θά δημιουργήσωμεν μίαν νέαν εποχήν, 

καλυτέραν πάσης προηγουμένης». 

'Από τή Θεσσαλονίκη, δ Κ. Καραμανλής πήγε 

στά Καμένα Βουρλα, δπου παρέμεινε γιά ανάπαυση 

rος τίς 25 Σεπτεμβρίου. 
'Η «Καθημερινή» δημοσίευσε τό ακόλουθο σχό

λιο γιά τό λόγο του πρωθυπουργου: 

'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως προέβη, επ' εuκαιρί~ 

τών έγκαινίων τής Διεθνοuς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είς 

άπολογισμόν του κυβερνητικοί) οίκονομικοu εργου, δια

γράψας συγχρόνως καί τήν ύφισταμένην εuνοϊκήν διά τήν 

έξέλιξιν τής έλληνικής οίκονομίας προοπτικήν. Δέν περιέ

χει αυθαίρετα συμπεράσματα η aβασίμους προβλέψεις ή 

δμιλία του κ. πρωθυπουργοu. Καί τά συμπεράσματα καί οί 

προβλέψεις στηρίζονται είς μίαν στερεάν πραγματικότητα, 

τήν δποίαν οuδείς καλόπιστος ερευνητής δύναται νά aμφι

σβητήση . 'Η νομισματική καί δημοσιονομική σταθερό

της, ή αuξησις τών καταθέσεων καί τών επενδύσεων, τό 

ϋψος τοu συνολικοί) καί κατά κεφαλήν είσοδήματος, δρυ

θμός τής οίκονομικής αναπτύξεως, είναι γεγονότα πασίδη

λα. 'Όπως είναι εκδηλος ή τεραστία προσπάθεια ή όποία 

καταβάλλεται διά τήν συμπλήρωσιν τών εργων ύποδομής, 

διά τήν έκβιομηχάνισιν καί τήν προσαρμογήν τής γεωργι

κής παραγωγής είς τάς διαμορφωθείσας νέας συνθήκας. 

Δέν επαυσε, βεβαίως, ή 'Ελλάς νά είναι χώρα ύπό aνάπτυ

ξιν. 'Αλλ' ή επιτυχής εκτέλεσις τοu πενταετοuς προγράμ

ματος, τό όποίον άποτελεί τήν πρώτην όλοκληρωμένην 

έργασίαν σχεδιασμένης προωθήσεως τής οίκονομίας, δη

μιουργεί τάς άσφαλείς προϋποθέσεις μιaς πολύ καλυτέρας 

αuριον. 'Ως όρθώς, δμως, ετόνισεν ό πρόεδρος τής Κυβερ

νήσεως είς τό τέλος τής δμιλίας του, διά τήν έπιτυχίαν τών 

τεθέντων σκοπών δέν χρειάζεται μόνον ή συνεργασία 

δλων, άλλά καί ή πίστις δλων είς τό οίκονομικόν μέλλον 

τής χώρας. Διότι χωρίς πίστιν οuδέν άξιον λόγου εργον 

επιτυγχάνεται, οuδεμία συνολική κινητοποίησις είναι δυ

νατή. 'Ο l;λληνικός λαός, ό όποίος διαπιστώνει τό είλικρι

νές ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως ύπέρ αuτοu, θά άνταπο

κριθή είς τήν εκκλησιν του κ. πρωθυπουργοί) καί θά συμβά

λη δι' δλων τών δυνάμεων του είς τήν εόόδωσιν τής άνα

ληφθείσης προσπαθείας252 • 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Ψηφίζεται, aπό τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτή

σεως' τής Βουλής, τό σχέδιο Ν.Δ. «περί τροποποιή
σεως καί συμπληρώσεως τής περί κοινωνικών aσφα

λίσεων νομοθεσίας>), τό όποίο αποσκοπεί στήν οίκο

νομική εξυγίανση του ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, τά εσοδα 

του 'Ιδρύματος αύξάνονται ετησίως κατά 166 έκατ. 
δραχμές, rοστε νά αύξηθουν oi συντάξεις κατά 4%· 
θεσπίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις γιά τή συν

ταξιοδότηση· καθιερώνεται δικαιότερος τρόπος ύπο

λογισμου τών συντάξεων, τών δποίων τό ϋψος θά 

είναι ανάλογο πρός τό ϋψος του μισθου, διατηρουμέ

νου του κατωτάτου δρίου συντάξεως, εν& καμία σύν

ταξη δέν είναι μικρότερη aπό τίς Ί'jδη καταβαλλόμε

νες. Ταυτόχρονα, αύξάνεται τό επίδομα aσθενείας 
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άπό 35 σέ 60 δρχ. τήν ήμέρα, υίοθετουνται αποτελε
σματικά μέτρα γιά τήν πρόληψη των έργατικων ατυ

χημάτων καί των άσθενειων, προβλέπεται μέριμνα 

γιά τήν έξεύρεση έργασίας στούς νέους καί ρυθμί

ζονται τά αίτήματα των συνταξιούχων καπνεργατών. 

Είδικότερα, προβλέπεται δτι τό ποσό συντάξεως 

λόγω γήρατος ή άναπηρίας θά αποτελείται άπό βα

σικό ποσό, δριζόμενο σέ συγκεκριμένο ποσοστό του 

τεκμαρτου ήμερομισθίου πολλαπλασιαζόμενου έπί 

25, καί άπό προσαυξήσεις. Τό ποσό τής συντάξεως 
προσαυξάνεται κατά 50% γιά τίς εγγαμες καί έπί πο
σου συντάξεως μέχρι 552 δρχ. Οί βασικές συντάξεις 
προσαυξάνονται κατά 20% γιά τό πρώτο τέκνο, 15% 
γιά τό δεύτερο καί 10% γιά τό τρίτο, έφόσον αύτά 
είναι άγαμα καί δέν έργάζονται. Καθορίζεται ή αντι

στοιχία των παλαιών πρός τίς νέες ασφαλιστικές κλά

σεις, δταν γιά τόν ύπολογισμό τής συντάξεως λαμβά

νεται ύπόψη καί χρονική περίοδος πρό τής ένάρξεως 

ίσχύος του Ν.Δ. Μεταφέρεται, γιά μιά πενταετία, 

στόν κλάδο συντάξεων του ΙΚΑ ποσό 20 έκατ. δρχ. 
έτησίως, άπό τόν είδικό λογαριασμό στρατεύσεως 

του όργανισμου άνεργίας, γιά τήν κάλυψη έλλειμμά

των του καταργούμενου είδικου λογαριασμου κα

πνεργατών. Αύξάνεται σέ 25 λεπτά ή rος τότε 5λεπτη 
είσφορά στήν τιμή του άλατος, ύπέρ του ταμείου με

ταλλευτών, καί άποτελεί πλέον πόρο του ΙΚΑ. Οί 

συνταξιουχοι καπνεργάτες έξομοιουνται πρός τούς 

λοιπούς συνταξιούχους του 'Ιδρύματος καί νομιμο

ποιείται ή συνεχιζόμενη καταβολή του επιδόματος 

άντιτίμου τροφής καί του βοηθήματος ϋψους 300 
δρχ. πρός τούς ασφαλισμένους φυματικούς. 

Στήν άσφάλιση του ΙΚΑ συμπεριλαμβάνονται, 

ύπό δρισμένους δρους, καί οί συνταξιοuχοι είδικ&ν 

ταμείων, στά όποία ύπάγονται καί οί δήμοι, οί κοινό

τητες, τά δημοτικά άγαθοεργά ίδρύματα κ.λ.π. Γιά 

τούς δικαιούχους αύτούς θά καταβάλλεται στό ΙΚΑ, 

γιά άσφάλιση άπό άσθένεια, άσφάλιστρο 10% έπί 
τής συντάξεώς τους, του δποίου τό 4% θά καταβάλ
λουν οί συνταξιουχοι καί τό 6% τά είδικά ταμεrα . 

'Επιβάλλεται ύπέρ του ΙΚΑ είσφορά έπαγγελματι

κου κινδύνου ίση πρός 1% των άποδοχων των έργα
ζομένων πού άπασχολοuνται σέ άνθυγιεινές καί επι

κίνδυνες έργασίες. 'Η είσφορά αύτή θά βαρύνει 

άποκλειστικά τόν έργοδότη. 'Επέρχεται αύξηση τοu 

άνωτάτου όρίου ήμερομισθίου πού ύπόκειται σέ εί

σφορά, άπό 130 σέ 210 δρχ. 'Υπάγονται στήν άσφά
λιση του ΙΚΑ καί οί οίκόσιτοι ύπηρέτες, καθώς καί 

άλλα, κατ' οίκον απασχολούμενα πρόσωπα. Μονι

μοποιείται τό προσωπικό πού ύπηρετεί στούς όργα

νισμούς κοινωνικής άσφαλίσεως ή πολιτικής άρμο

διότητας του ύπουργείου 'Εργασίας. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, θεμελιώ-

νει τό δεύτερο άτμοηλεκτρικό έργοστάσιο στήν 

Πτολεμαίδα, τό όποίο προβλέπεται νά άποδίδει έτη

σίως 900.000.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ένέργει
ας. Στή σχετική δμιλία του, δ Ν. Μάρτης έπεσήμανε 

δτι τό 1960 θά παραμείνει στήν ίστορία τής χώρας ώς 
αποφασιστικός σταθμός γιά τή βιομηχανική άνά

πτυξή της, άφοu, μεταξύ άλλων, όλοκληρωνόταν τό 

έργοστάσιο Μέγδοβα, άξίας 30.000.000 δολλαρίων, 
έν& τό Νοέμβριο θά θεμελιωθεί τό εργο του 'Αχελώ

ου, δαπάνης 120.000.000 δολλαρίων. Καί συνέχισε: 

«Είς τήν περιοχήν άνεγείρονται τά πλέον σύγχρονα έρ

γοστάσια χάρις είς τήν Κυβέρνησιν Κ. Καραμανλή, η 

όποία άξιοποιεί μέ άποφασιστικότητα τάς πλουτοπαραγω

γικάς πηγάς τής χώρας. 'Η Πτολεμαίς δίδει τήν τυπική ν 

είκόνα τής μεγάλης κοινωνικής καί οίκονομικής έπαναστά

σεως, η όποία συντελείται τήν τελευταίαν πενταετίαν είς 

τήν χώραν μας καί η όποία θά δημιουργήση, διά πρώτην 

φοράν είς τήν ελληνικήν ίστορίαν, προϋποθέσεις σταθε

ρiiς εuημερίας καί άνόδου του βιοτικου έπιπέδου του ελλη

νικοί) λαοu» . 

Τήν έπομένη, δ Ν. Μάρτης παρέστη στά έγκαίνια 

τής συνδέσεως των έθνικων ηλεκτρικών δικτύων 

'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας. 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Αρχίζει, στίς Βρυξέλλες, τό νέο στάδιο των δια

πραγματεύσεων 'Ελλάδος-ΕΟΚ, πού δμως καί πάλι 

προσκόπτουν σέ δυσκολίες . 

Στίς 16 Σεπτεμβρίου, δ I. Πεσμαζόγλου άνέφερε 
στόν Κ. Καραμανλή δτι οί 'Έξι όχι μόνο δέν δέχον
ταν τίς έλληνικές θέσεις, άλλά έκδήλωναν τάσεις νά 

ύπαναχωρήσουν άπό δεσμεύσεις πόύ είχαν άναλάβει 

κατά τά προηγούμενα στάδια των διαπραγματεύσε

ων, ίδίως δσον άφοροuσε τή μείωση των δασμών γιά 

τά έλληνικά καπνά καί τό δασμό του κοινοu δασμο

λογίου. ·Ο άρχηγός τής έλληνικής άντιπροσωπείας 

επεσήμανε δτι δ πρόεδρος καί δ πρωθυπουργός τής 

Γαλλίας φέρονταν νά άσκοuν πιέσεις γιά σύντομη 

εύόδωση των διαπραγματεύσεων- δ Γάλλος δμως 

ύπουργός Γεωργίας, έν& καί αύτός δήλωνε δτι είχε 

έντολές νά βοηθήσει τήν ταχεία κατάληξη των συ

ζητήσεων, εθετε δυσκολίες στό ζήτημα των άγροτι

κων προϊόντων. ·Ο I. Πεσμαζόγλου έξηγουσε τό 
φαινόμενο λέγοντας δτι πιθανόν νά ύπήρχε «διάστα

σις μεταξύ πολιτικής βουλήσεως καί των έπιμέρους 

άρμοδίων»253 • 

Στίς 19 Σεπτεμβρίου, ή έλληνική αντιπροσωπεία 
θά ύποβάλει τήν άκόλουθη πρόταση συμβιβασμοί>: 

«Πρόταση συμβιβασμοί) τής ελληνικής άντιπροσωπείας 

Πρωτόκολλο έπί τών εσπεριδοειδών 

»1. Τό καθεστώς πού προβλέπεται άπό τό Ciρθρο 35, 
παράγρ. Α., τής Συμφωνίας γιά τά προϊόντα του Καταλό

γου Α θά έπεκταθεί στά φρέσκα ή ξερά εσπεριδοειδή (ΕΧ 
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08,02) ελληνικής προελεύσεως . 

»2. Κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου καί 
μέχρι τή λήψη τής aποφάσεως του Συμβουλίου 'Εντάξεως 

πού προβλέπεται στό άρθρο 36, τά Κράτη-μέλη τής Κοινό
τητας επιφυλάσσονται, κατόπιν προσφυγής καί διαβουλεύ

σεως στούς κόλπους τής 'Επιτροπής 'Εντάξεως καί κατό

πιν προτάσεως τής Κομισιόν, νά λάβουν τά κατάλληλα 

μέτρα προστασίας σέ περίπτωση κατά τήν όποία οί εξαγω

γές aπό τήν 'Ελλάδα ήθελον έπιφέρει σοβαρές καί διαρ

κείς δυσκολίες στίς έξαγωγές ενός έκ τών Κρατών-μελών 

τής ΕΟΚ πρός τίς άλλες άγορές τής ΕΟΚ έκ λόγων έκτός 

aπό τόν κανονικό συναγωνισμό. 

»3. Τά μέτρα πού άντιμετωπίζονται στήν προηγούμενη 
παράγραφο δέν θά μπορουν νά λαμβάνονται παρά μόνο 

στήν περίπτωση πού οί ελληνικές έξαγωγές εσπεριδοειδών 

πρός τίς aγορές τής ΕΟΚ ήθελον ύπερβεί τά παρακάτω 

ποσοστά έπί τών συνολικών είσαγωγών τών προϊόντων αύ

τών στά Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ: 

- 5% κατά τή διάρκ~ια του πρώτου χρόνου έφαρμογής 
της συμφωνίας. 

- 6% κατά τή διάρκεια του δεύτερου χρόνου έφαρμογης 
της συμφωνίας. 

- 7% κατά τή διάρκεια του τρίτου χρόνου έφαρμογης 
τής συμφωνίας. 

- 8% κατά τή διάρκεια του τέταρτου χρόνου έφαρμογης 
της συμφωνίας . 

- 9% κατά τή διάρκεια του πέμπτου χρόνου έφαρμογης 
της συμφωνίας. 

- 10% κατά τή διάρκεια του εκτου χρόνου έφαρμογής τής 
συμφωνίας. 

»4. Τά μέτρα πού λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 
2 του παρόντος Πρωτοκόλλου δέν !:χουν έφαρμογή παρά 
μόνο στίς ποσότητες εκείνες πού ύπερβαίνουν τά παραπά

νω αναφερόμενα δρια. Δέν μπορουν νά !:χουν σάν άντικει

μενικό σκοπό τή μείωση τών ελληνικών εξαγωγών εσπερι

δοειδών σέ έπίπεδα χαμηλότερα aπό έκείνα πού άντιστοι

. χουν στά ποσοστά πού άναφέρονται στήν προηγούμενη 
παράγραφο. 

»5. Τό Συμβούλιο 'Εντάξεως θά προβεί σέ μιά έξέταση 
της καταστάσεως έντός τό πολύ τριών μηνών άπό τήν 

έφαρμογή τών μέτρων πού έλήφθησαν δυνάμει των παρα

γράφων 2 μέχρι 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τότε θά 
χρειαστεί μιά aπόφαση του Συμβουλίου 'Εντάξεως rοστε 

τά μέτρα αύτά νά μπορέσουν νά διατηρηθουν. Σέ μιά aντί

θετη περίπτωση πρέπει νά έπαναφερθουν τό βραδύτερον 

έντός εξι μηνών άπό της έφαρμογης τους». 

«Πρόταση συμβιβασμου της ελληνικής άντιπροσωπείας 

Πρωτόκολλο έπί τών καπνών 

»Τά συμβαλλόμενα μέρη, στήν έπιθυμία τους νά εύνοή

σουν τήν αϋξηση τών πωλήσεων έλληνικών καπνών στήν 

επικράτεια της Κοινότητας, συμφωνουν τά παρακάτω: 

)) I. Οί δασμοί που ισχύουν τήν I ην 'Ιανουαρίου 1957 
στά Κράτη-μέλη της Κοινότητας θά μειωθουν, aπό τής 

ήμερομηνίας έφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, κατά 

50% δσον aφορά τόν ακατέργαστο καπνό καί τά aπορρίμ
ματα καπνου. 

))Μιά δεύτερη μείωση έκ 10%, ύπολογιζόμενη στήν ϊδια 
βάση, θά λάβει χώρα ενα χρόνο μετά τήν εναρξη ισχύος 

της παρούσης συμφωνίας. 

))2. Τά Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ θά προβουν, τό βραδύτερο 
μέχρι τήν ήμερομηνία ένάρξεως ισχύος της παρούσης 

συμφωνίας, στήν πρώτη εύθυγράμμιση τών άντιστοίχων 

έθνικών δασμολογίων τους άναφορικά μέ τόν άκατέργαστο 

καπνό καί τά aπορρίμματα καπνου στό έπίπεδο του κοινου 

έξωτερικου δασμολογίου καί σύμφωνα μέ τούς δρους πού 

διαλαμβάνονται στό άρθρο 23 τής ίδρυτικής Συνθήκης της 
ΕΟΚ. 

))Μιά δεύτερη εύθυγράμμιση τών έθνικών δασμολογίων 

τών Κρατών-μελών της ΕΟΚ στό έπίπεδο του κοινου έξω

τερικου δασμολογίου θά λάβει χώρα τό βραδύτερον έντός 

ένός ετους aπό της ένάρξεως ισχύος τής παρούσης συμφω

νίας. 

))3 . Οί τελωνειακοί δασμοί έπί τών άνταλλαγών μεταξύ 
τών Κρατών-μελών της ΕΟΚ καί της 'Ελλάδος θά καταρ

γηθουν, δσον άφορα τόν άκατέργαστο καπνό καί τά άπορ

ρίμματα καπνου, τό βραδύτερον μέχρι τό τέλος του δευτέ

ρού χρονικου διαστήματος πού προβλέπεται στό άρθρο 8 
της ίδρυτικης Συνθήκης της ΕΟΚ. 'Από της ήμερομηνίας 

αύτής, τό κοινό έξωτερικό δασμολόγιο, δσον άφορα τόν 

καπνό καί τά άπορρίμματα καπνου, θά τύχει όλοκληρωτι

κης έφαρμογης. 

))4. Τά Κράτη-μέλη της ΕΟΚ, στήν επικράτεια τών 
όποίων ή έμπορία τών καπνών γίνεται διά μονοπωλίου, 

άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωση νά διατηρήσουν τίς αγορές 

τους καπνών ελληνικης προελεύσεως στό έπίπεδο της μέ

σης ποσότητας των εισαγωγών τους κατά τά ετη 1958 καί 
1958, αύξημένης κατά 20%. 

))Σέ περίπτωση κατά τήν όποία μιά αϋξηση τών εισαγω

γών καπνών ελληνικης προελεύσεως κατά ποσοστό μεγαλύ

τερο του 20% σέ σχέση μέ τή μέση ποσότητα τών εισαγω
γών κατά τά ετη 1958 καί 1959 ήθελεν εξακριβωθεί στό 
σύνολο τών aλλων Κρατών-μελών, τότε τά Κράτη-μέλη, 
στήν έπικράτεια τών όποίων ή έμπορία τών καπνών γίνεται 

διά μονοπωλίου, όφείλουν νά αύξήσουν τήν ποσότητα τών 

δικών τους aγορών καπνών άπό τήν 'Ελλάδα κατά τήν ϊδια 

άναλογία. 

)) 'Η 'Ιταλία θά !:χει τήν εύχέρεια, κατά τή διάρκεια των 
τριών πρώτων έτών aπό τής ήμερομηνίας ενάρξεως ισχύος 

τής παρούσης συμφωνίας, νά μ ή συμμορφωθεί μέ τίς διατά

ξεις τών δύο προηγουμένων παραγράφων. 'Αναλαμβάνει, 

δμως, τήν ύποχρέωση δπως, κατά τή διάρκεια του παραπά

νω αναφερομένου χρονικου διαστήματος, νά προβεί σέ 

άγορές ελληνικών καπνών άνερχόμενες στά παρακάτω πο

σοστά έπί της ποσότητας τών συνολικών είσαγωγών της 

καπνών: 

- 30% κατά τή διάρκεια του πρώτου χρόνου έφαρμογης 
της συμφωνίας. 

- 40% κατά τή διάρκεια του δεύτερου χρόνου έφαρμογης 
τής συμφωνίας . 

- 50% κατά τή διάρκεια του τρίτου χρόνου έφαρμογης 
της συμφωνίας. 

))Πάντως, οί έν λόγω άγορές δέν μπορουν σέ καμιά πε

ρίπτωση νά είναι χαμηλότερες άπό τή μέση ποσότητα τών 

ίταλικών εισαγωγών καπνών έλληνικής προελεύσεως κατά 

τή διάρκεια τών έτών 1958 καί 1959)) 

«Πρόταση συμβιβασμου της ελληνικης aντιπροσωπείας 
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Πρωτόκολλο επί τών κρασιών 
»Τά συμβαλλόμενα μέρη, εχοντα συνείδηση άφ' ενος 

των εiδικών προβλημάτων πού παρουσιάζει ή εκπόνηση 

τής κοινής γεωργικής πολιτικής στό ζήτημα τών κρασιών 

καί άφ, ετέρου τής σπουδαιότητας πού εχουν οί εξαγωγές 

του προϊόντος αuτοί> γιά τήν έλληνική οiκονομία, συμφώ

νησαν επί των κάτωθι: 

»Ι. Οί εξαγωγές κρασιών προερχομένων άπό σταφύλια 

έλληνικής προελεύσεως, περιλαμβανομένων των μιστελ

λιών ( «mistelles»- γλεύκη σταφυλιών των δποίων παρεμπο
δίζεται ή ζύμωση διά τής άναμίξεως οiνοπνεύματος), στά 

Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ, θά ύπόκεινται στό δασμολογικό καί 

aλλο καθεστώς πού εχει εφαρμογή προκειμένου γιά κρα

σιά προερχόμενα άπό τά Κράτη-μέλη τής Κοινότητας καί 

γιά τίς παρακάτω άναφερόμενες ποσότητες: 

Γερμανία 25.000 
Γαλλία 5.000 
'Ιταλία 3.000 
· Ολλανδία 3.000 
'Ένωση Βελγίου-Λουξεμβούργου 6.000 
»'Όσον άφορα τά Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ πού διατηροί>ν 

ποσοτικούς περιορισμούς γιά τήν εiσαγωγή κρασιών, οί 

παραπάνω άναφερόμενες ποσότητες θά aποτελέσουν τό 

κοντενζάν εiσαγωγής πού εχουν άνοιχτεί γιά τήν ·Ελλάδα, 

εφ' δσον εχουν άνοιχτεί κοντενζάν στά aλλα Κράτη-μέλη 

τής ΕΟΚ. 'Εννοείται δτι τά κοντενζάν πού θά άνοιχτοί>ν 

γιά τήν ' Ελλάδα δυνάμει τοί> παρόντος άρθρου δέν θά μπο

ροί>ν νά ύπερβαίνουν τά κοντενζάν πού εχουν άνοιχτεί γιά 

τά Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ. Πάντως, οί διατάξεις τής πρώτης 

παραγράφου του παρόντος aρθρου θά εχουν εν πάσΊJ περι

πτώσει εφαρμογή στίς κατηγορίες κρασιών των όποίων οί 

εiσαγωγές εχουν άφεθεί ελεύθερες κατά. τήν ήμερομηνία 

ενάρξεως iσχύος τής Συμφωνίας 'Εντάξεως. 

»2. Οί παραπάνω άναφερόμενες ποσότητες θά αύξάνον
ται κατά 10% ετησίως άπό τό τέλος του πρώτου ετους 
ενάρξεως iσχύος τής Συμφωνίας 'Εντάξεως πού προβλέπε

ται στό aρθρο 36 τής Συμφωνίας. 
»3. Μέχρι τήν παραπάνω ήμερομηνία τό Συμβούλιο 

'Εντάξεως θά εχει τήν εύχέρεια νά τροποποιεί τίς παραπά

νω διατάξεις ύπό τό πρίσμα τών συνθηκών πού θά προκύ

ψουν άπό τήν εφαρμογή τής Συμφωνίας 'Εντάξεως καί τοί> 

παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβανομένων ύπ' δψιν των 

προβλημάτων εξαγωγής καί αναπτύξεως τής' Ελλάδορ>254 • 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Μετά τήν ανάδειξη τοϋ διαδόχου Κωνσταντίνου 

ώς πρώτου ολυμπιονίκη στούς ίστιοπλοϊκούς αγώνες 

τών σκαφών τύπου «Ντράγκον» καί τήν κατάκτηση 

τοϋ χρυσοϋ μεταλλίου στή Νεάπολη, ό πρωθυπουρ

γός αποστέλλει στούς βασιλείς τό ακόλουθο τηλε

γράφημα: 

«'Εν τφ προσώπφ τού διαδόχου έτιμήθη τό όνομα 

τijς 'Ελλάδος. 'Εκφράζω χαράν καί ύπερηφάνειάν 

μου». 

Πρός τόν ίδιο τό διάδοχο τηλεγραφεί: 

«·Ολόκληρος λαός έπληροφορήθη μέ πραyματι-

κήν συγκίνησιν νίκην σας. Έτιμήσατε τήν Έλλά

δω>. 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Αντιπροσωπεία τής επί τών εξωτερικών ύποθέ

σεων επιτροπής τής γαλλικής Βουλής, επισκέπτεται 

τήν 'Ελλάδα. Τά μέλη της εξαίρουν, μέ κοινή δήλω

σή τους, τήν οικονομική ανάπτυξη τής χώρας, γεγο

νός ιδιαίτερης σημασίας ενόψει τών νέων διαπρα

γματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ: 

«Ύπό τήν iδιότητά μας ώς μελών τής επί των 'Εξωτε

ρικών 'Επιτροπής τής γαλλικής εθνοσυνελεύσεως fjλθο

μεν ενταί>θα άφ, ένός μέν διά νά παραστώμεν εiς τά επίση

μα εγκαίνια τής εκθέσεως Θεσσαλονίκης, λόγφ του ενδια

φέροντος τό δποίον άποδίδει ή Γαλλία εiς τήν οiκονομι

κήν προσπάθειαν τής • Ελλάδος, καί dφ' έτέρου διά νά 
πληροφορηθώμεν περί του τρόπου κατά τόν δποίον ή Κυ

βέρνησις καί ή Βουλή τών 'Ελλήνων aντιμετωπίζουν τά 

εξωτερικά προβλήματα. 

» • Η σχεδιαζομένη λίαν άναγκαία σύνδεσις τής • Ελλά
δος μετά τfjς Εύρωπαϊκής Οiκονομικής Κοινότητος, aπετέ

λεσε τό επίκεντρον τής ερεύνης μας χάρις εiς τάς λίαν 

ενδιαφερούσας επαφάς τάς δποίας μaς εξησφάλισεν δ 

Γάλλος πρεσβευτής κ. Ντέ Σαρμπονιέρ, ήδυνήθημεν νά 

διαπιστώσωμεν μέ εiλικρινή θαυμασμόν τήν εξοχον οiκο

νομικήν, νομισματικήν καί κοινωνικήν άνόρθωσιν, ή 

όποία επετεύχθη χάρις εiς τήν πενταετή σταθερότητα ύπό 

τήν ήγεσίαν τοί> πρωθυπουργοί> κ. Κ. Καραμανλή. 'Ηδυνή

θημεν νά εκτιμήσωμεν έν τ'δ μελέτΊJ του πενταετοί>ς προ

γράμματος τήν σημασίαν τήν επιτευχθείσαν καί τήν πληρό

τητα τών προβλεπομένων πραγματώσεων . 'Έχομεν τήν εν

τύπωσιν δτι ή έλληνική Βουλή καί ή Κυβέρνησις ήδυνή

θησαν νά συνδυάσουν επιτυχώς τάς προσπαθείας του Κρά

τους μέ τήν aπαραίτητον iδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Δεδομέ

νου δτι τά αύτά iδανικά, ή αύτή πνευματική καλλιέργεια, ή 

αuτή θέλησις προασπίσεως του χριστιανικοί> πολιτισμοί>, 

εμψυχώνουν τάς δύο χώρας μας, επιτρέπεται νά εχωμεν 

πλήρη εμπιστοσύνην εiς τόν τρόπον κατά τόν δποίον ή 

~ Ελλάς θά συνεχίση νά διαδραματίζη επί του διεθνοί>ς στί

βου τόν iδιαίτερον ρόλον, δ δποίος τής έπεφυλάχθη, τόσον 

εκ τής γεωγραφικής, δσον καί εκ τής πολιτικής θέσεως». 

'Όπως ανακοινώθηκε, οί Γάλλοι βουλευτές θά 

ύποβάλουν σχετική εκθεση περί τής 'Ελλάδος στήν 

'Επιτροπή επί τών εξωτερικών ύποθέσεων, τής γαλ

λικής εθνοσυνελεύσεως. 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Υποβάλλεται στόν Κ. Καραμανλή τό ακόλουθο 

ύπόμνημα τοϋ ύπουργείου Παιδείας, σχετικά μέ τό 

πενταετές πρόγραμμα γιά τίς δαπάνες τής εκπαιδεύ

σεως: 

<<Τομεύς Παιδεία 

»Πενταετές Πρόγραμμα 

»Το διατεθέν ποσόν έξ 1.300.000.000 δρχ., μετά τήν 
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&φαίρεσιν ποσου εκ 50.000.000 διά τά μουσεία-μνημεία, 
κατι:νεμήθη ώς κάτωθι , βάσει τών κατά τομείς της παιδείας 

αναγκών καί του επείγοντος χαρακτηρος αuτών. 

»Οϋτω: 

I. ΔιάτήνΆνωτάτηνΈκπαίδευσιν δρχ. 400.000.000 
2. Διά τήν Έπαγγ. Έκπαίδευσιν )) 410.000.000 
3. Διά τήν Μέσην Έκπαίδευσιν )) 175.000.000 
4. Διά τήν Στοιχειώδη 'Εκπαίδευσιν )) 250.000.000 
5. Διά τάς Μελέτας (τών aνωτέρω εργων) )) 15.000.000 

Σύνολον )) 1.250.000.000 

»Εiδικώτερον: 

))Α' Διά τά ίδρύματα της ·Ανωτάτης ·Εκπαιδεύσεως 

διατίθενται: 

I. Διά τό Πανεπιστήμιον ·Αθηνών δρχ. 

2. Διά τό Πανεπιστήμιον Θεσ Ι κ ης >> 
3. Διά τό Ε . Μ. Πολυτεχνείον )) 
4. Διά τήν · Ανωτ. Γεωπονικήν Σχολήν )) 
5. Διά τό · Αστεροσκοπείον ·Αθηνών )) 
6. Διά τήν · Ανωτ . Σχολήν Καλών Τεχνών)) 

135.000.000 
162.000.000 
80.000.000 
15.000.000 
3.000.000 
5.000.000 

Σύνολον )) 400.000.000 

))Β' Διά τήν ·Επαγγελματική ν' Εκπαίδευσιν διατίθενται: 

I. Διά τάς Σχολάς 'Υπομηχανικών, 
' Εργοδηγών καί Τεχνικών Βοηθών δρχ. 255.000.000 

2. Διά τόν έξοπλισμόν τών Σχολών )) 155.000.000 

Σύνολον )) 410.000.000 

))Γ' Διά τήν Μέσην Έκπαίδευσιν διατίθενται: 

I. Διά τήν αποπεράτωσιν ήμιτελών 
διδακτηρίων δρχ. 25.000.000 

2. Διά τήν ανέγερσιν νέων σχολικών 
κτηρίων )) 125.000.000 

3. Διά τήν κατασκευήν θρανίων καί 
σχολικών επίπλων )) 10.000.000 

4. Διά τόν πλουτισμόν των σχολείων 
δι· i:ποπτικών μέσων διδασκαλίας )) 15.000.000 

Σύνολον )) 175.000.000 

>>Δ' Διά τήν Στοιχειώδη · Εκπαίδευσιν διατίθενται: 
I. Διά τήν αποπεράτωσιν ήμιτελών 

διδακτηρίων δρχ. 

2. Διά τήν ανέγερσιν νέων διδακτηρίων )) 
3. Διά τήν κατασκευήν θρανίων )) 

40.000.000 
185.000.000 
25.000.000 

Σύνολον )) 250.000.000 

))Ποσόν έκ δρχ. 15.000.000 εκρίθη σκόπιμον δπως δια
τεθη διά τήν σύνταξιν μελετών των &νεγερθησομένων κτη

ρίων, iδίι;ι της ·Ανωτάτης καί της 'Επαγγελματικης ·Εκ

παιδεύσεως. 

))Αί ανάγκαι τών aνωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυμάτων 

καί εiδικώτερον των σχολών θετικών επιστημών, δπου κα

ταρτίζεται τό τεχνικόν καί l;πιστημονικόν προσωπικόν εΙ

ναι τοσαuτα, ωστε νά aπαιτοuν iδιαιτέραν μέριμνα ν διά τήν 

δσο τό δυνατόν ταχυτέραν καί λυσιτελεστέραν aντιμετώ

πισιν αιJτών. 

))Τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών εχει &νάγκην νέων κτη-

ριακών εγκαταστάσεων πρός στέγασιν βασικών σχολών 

αuτοu, ώς ή Φυσικομαθηματική καί ή Φιλοσοφική, αϊτινες 

&σφυκτιοuν συστεγαζόμεναι μετ' Ciλλων εiς τό κεντρικόν 

κτήριον καί εiς τό επί της όδοu Σόλωνος, &λλά καί κλινι

κών, μουσείων καί εργαστηρίων, προσέτι δέ καί επιτακτι

κώς αναγκαίων εγκαταστάσεων διά τούς φοιτητάς, ώς ό 

Οίκος Φοιτητοu, ή Λέσχη, τό ·Αναγνωστήριον, τό Γυμνα

στήριον κ.λ.π. 

>>Τά κτήρια ταύτα δέον νά ανεγερθοuν εiς τόν αιJτόν 

χώρον τόσον πρός διευκόλυνσιν τών φοιτητών καί επίτευ

ξιν οiκονομίας εiς τά εξοδα λειτουργίας του Πανεπιστημί

ου, δσον καί πρός 'ίδρυσιν της τόσον αναγκαιούσης εiς τήν 

πρωτεύουσαν πανεπιστημιακης πόλεως. 

I. Θεολογική, Νομική καί Φιλοσοφική 
Σχολή δρχ . 50.000.000 

2. Κτήριον Φυσικομαθηματικης Σχολης )) 
3. Οίκος Φοιτητοu >> 
4. ' Οδοντιατρικόν Τμημα >> 
5. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη )) 
6. 'Ιατροδικαστικά 'Εργαστήρια )) 
7. 'Επισκευή 'Εργαστηρίων 'Ιατρικης 

καί Κεντρικοί) Κ τη ρ ίου )) 

8. 'Εξοπλισμός 'Εργαστηρίων )) 

9. 'Αξία γηπέδων )) 

120.000.000 
30.000.000 
20.000.000 
20.000.000 
10.000.000 

5.000.000 
25.000.000 
40.000.000 

Σύνολον )) 320.000.000 

>>'Η συνολική δαπάνη aνεγέρσεως τούτων, περιλαμβα

νομένης καί της δαπάνης aπαλλοτριώσεως του χώρου, 

ύπολογίζεται εiς 320.000.000, εξ ών 170.000.000, εiς δ περι
λαμβάνονται καί τά χορηγηθέντα iίδη 35.000.000, θά κατα
βληθοuν παρά του Κράτους καί 150.000.000 παρά του Πα
νεπιστημίου έκ της διαθέσεως μετρητών καί της εκποιή

σεως της κινητης καί μέρους της ακινήτου περιουσίας, ώς 

καί των εγκαταλειφθησομένων εντός της πόλεως . 

»Διά τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ενεκρίθη ηδη ή 

διάθεσις του ποσου των 132.000.000, δι. ών θά έπιτευχθη ή 
ίκανοποίησις, κατά τό πλείστον μέρος, τών εiς κτήρια 

αναγκών του 'Ιδρύματος τούτου .. Επί πλέον προτείνεται ή 
διάθεσις ποσοu δρχ. 30.000.000, πρός ϊδρυσιν παρά nj Πο
λυτεχνικij Σχολij αuτοu τοu τμήματος 'Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών. 

))Οϋτω διά τών ώς aνω ποσών θά κατασκευασθοuν : 

Ι. Κτήριον Φυσικομαθηματικης Σχολης δρχ. 15.000.000 
2. Κτήριον ' Αστεροσκοπείου >> 1.000.000 
3. Κτήριον 'Εργαστηρίων Ίατρικης 

Σχολης 

4. Κτήριον 'Εργαστηρίων Κτηνιατρικης 
Σχολης 

5. 'Οδικόν δίκτυον 

6. Κτήριον Πο"'υτεχνικης Σχολης 
7. Κεντρικόν Κτήριον 
8. Οίκος Φοιτητοu 
9. Κτήριον Νομικών καί ΟΙκονομικών 

'Επιστημών 

10. Βιβλιοθήκη 
11 . Μηχανοστάσιον αγροκτήματος 
12. Μελέται - Σχέδια 

13. Καλλιτεχνικαί διακοσμήσεις 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

24.000.000 

17.000.000 
2.500.000 

24.500.000 
200.000 

18.000.000 

12.000.000 
13.000.000 

300.000 
2.000.000 
2.000.000 

)) 132.000.000 
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14. Σχολή ·Ηλεκτρολόγων δρχ. 30.000.000 

Σύνολον >> 162.000.000 

>>Διά τό 'Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, ούτινος 

παρά τά μέχρι τοuδε επιτευχθέντα διά τών παρά τοu Κρά

τους διατεθεισών πιστώσεων, αί εiς κτήρια καί εγκαταστά

σεις aντ' αιJ'τοu εξακολουθοuν νά εiναι μεγάλα ι, προτείνε

ται ή aνέγερσις τών κάτωθι κτηρίων οϋτως rοστε τό 'Ίδρυ

μα τουτο νά δυνηθή νά συμβάλη εiς τό εθνικόν πρόγραμμα 

άναπτύξεως τής χώρας. 

>>Προβλέπεται ή έκτέλεσις τών κάτωθι ί:ργων: 

I. 'Αποπεράτωσις κεντρικοί! κτηρίου δρχ. 3.000.000 
2. Α' Κτήριον Ζωγράφου, εiς ο 

θά στεγασθοuν τά εργαστήρια 

τής Σχολής Πολιτ. Μηχανικών 

3. Β' Κτήριον Ζωγράφου, περιλαμβάνει 

εργαστήρια ύδροτεχνικών 

καί ύδροδυναμικών μηχανών 

)) 

)) 

4. 'Έργα όδοποιίας, περιφράξεως κ.λ.π. >> 
5. Κτήριον Σχολής 'Αγρονόμων )) 

6. Κτήριον 'Εργαστηρίου Φυσικής )) 

7. Μηχανουργείον )) 

8. Οiκος Σπουδαστοu )) 

9. Άξία γηπέδων )) 

30.000.000 

20.000.000 
3.000.000 

12.000.000 
10.000.000 
6.000.000 

15.000.000 
15.000.000 

Σύνολον >> 114.000.000 

>>·Εκ τοίJ ποσοu τούτου 34.000.000 θά καλυφθοuν παρά 
του Ε.Μ . Πολυτεχνείου i;κ τής iδίας αιJτοi) περιουσίας , 

rοστι: τό ίJπό του Κράτους διατεθησόμενον ποσόν θά άνέλ

θη εiς δρχ. 80.000.000 
J>Πέραν τούτου, διά τήν i:νίσχυσιν τής ·Ανωτάτης Παι

δείας . ι:iς ολην αuτής τήν εκτασιν, ωστε, ώς i:λέχθη, νά 

δυνηθή νά aνταποκριθή αϋτη εΙς τήν aποστολήν της, προ

τείνεται ή διάθεσις τών κάτωθι ποσων: 

I. Διά τήν 'Ανωτάτην Γεωπονικήν 
Σχολήν πρός εκτέλεσιν τΩυ κάτωθι 

προγράμματος: δρχ. 

α. ' Επέκτασις κεντρικοί! μεγάρου >> 
β.· Αγορά κτηνων >> 
γ.' Υπ6στι:γα κ.λ.π . Εργα εiς aγρόκτημα 

Κωπα'ϊδος 

δ. ·Αγορά γεωργικων μηχανημάτων " 

Σύνολον >> 

15.000.000 
6.200.000 

800.000 

5.500.000 
2.500.000 

15.000.000 

>>2 . Διά τό · Εθνικόν · Αστεροσκοπείον 'Αθηνων προ
τείνεται διά τήν όλοκλήρωσιν του Άστρονομικοu Στα

θμοίJ Πεντέλης καί i:γκατάστασιν. τοu ύπ6 τοu ΝΑΤΟ πα

ραχωρηθέντος μεγάλου Ραδιοτηλεσκοπίου, ή διάθεσις πο

σοίι δρχ . 3.000.000. 
>>3. Διά τήν Άνωτάτην Σχολήν Καλων Τεχνων πρός 

συμπλήρωσιν των κτηριακων εγκαταστάσεων, i:ξοπλισμοϋ 

των εργαστηρίων κciί προμήθειαν όργάνων διδασκαλίας 
δρχ. 5.000.000. 

" . Η Τεχνική καί 'Επαγγελματική 'Εκπαίδευσις ετυχον 

iδιαιτί:ρας προσοχής κατά τήν χαραχθείσαν ίJπό τής Κυ

βερνήσεως γραμμήν, 'ίνα aφ, έν6ς μέν ή χώρα aποκτήση 

τ6 άπαιτοίψενον διά τήν aνάπτυξιν τής οΙκονομίας της 

aριθμ6ν τι:χνικοu καί εiδικευμένου προσωπικου, aφ, έτέ

ρου δέ 'ίνα καί τά aτομα i:ξευρίσκουν ευκόλως aποδοτικόν 

επάγγελμα καί άποφευχθή ή πληθώρα τών συρρεόντων εiς 

τάς πόλεις πρός aνεύρεσιν εργασίας aποφοίτων τών Γυ

μνασίων. 

>>Τό εγκριθέν ποσόν πρός τόν σκοπόν τοuτον εκ 

410.000.000 κατανέμεται ώς κάτωθι : 

I. Κτήριον Σχολής Λειτουργών δρχ. 10.000.000 
2. Κτήρια Σχολών 'Υπομηχανικών 

3 χ 2.200.000 = )) 6.600.000 
3. Κτήρια Σχολών 'Εργοδηγών 

27 χ 2.700.000 = )) 72.900.000 
4. Κτήρια Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών 

50 χ 2.500.000 = 
5. 'Ενίσχυσις 'Ιδιωτικών Σχολών 
6. 'Εξοπλισμός Σχολής Λειτουργών 

7. 'Εξοπλισμός Σχολής 'Υπομηχανικών 

3 χ 1.300.000 = 
8. 'Εξοπλισμός Σχολής 'Εργοδηγών 

27 χ 1.300.000 = 
9. 'Εξοπλισμός κατωτέρων Τεχνικών 

Σχολών 60 χ 1.200.000 = 
10. 'Εξοπλισμός μετατρεπομένων 

Γυμνασίων 40 χ 500.000 = 

)) 150.000.000 
)) 15.000.000 
)) 10.000.000 

)) 3.900.000 

)) 35.100.000 

)) 72.000.000 

)) 20.000.000 

>>Κατά τήν τετραετία ν 1956-1959 επετεύχθη διά δαπάνης 
δρχ. 60.000.000 ή κατασκευή 16 γυμνασιακών κτηρίων. 
nΗδη εύρίσκονται έν εκτελέσει η εχουν προγραμματισθή 

70 γυμνασιακά κτήρια . 

>>Διά του καταρτισθέντος προγράμματος προβλέπεται ή 

άποπεράτωσις 500 ήμιτελών καί ή κατασκευή 850 νέων 
αtθουσών διδασκαλίας, έργαστηρίων, κ.λ.π. διά δαπάνης 

150.000.000 δρχ . 

>>Εiδικώτερον: 

I. · Αποπεράτωσις 500 αiθ . χ 50.000 = δρχ. 
2. Κατασκευή 850 αiθ. χ 150.000 = >> 
3. Κατασκευή 30.000 θρανίων = >> 
4. Προμήθεια i:ποπτικών μέσων 

διδασκαλίας >> 

Σύνολον >> 

"Στοιχειώδης ' Εκπαίδευσις 

25.000.000 
125.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

175.000.000 

>>Κατά τήν αuτήν περίοδον διά των διατεθεισων πιστώ

σεων ΕΚ δρχ. 300.000.000 καί των τοπικων π6ρων επετεύ
χθη ή ανέγερσις η aποπεράτωσις 2.900 αlθουσων διδασκα
λίας Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως. 

>>Οϋτω έπληρώθη σημαντικόν κενqν ώς πρός τήν aνέ

γερσιν διδακτηρίων. 'Επειδή ομως κατά τό διάστημα του

το ή Κυβέρνησις, aποβλέπουσα Ιδιαιτέρως εiς τήν βελτίω

σιν των συνθηκων διδασκαλίας, προήγαγε η ϊδρυσε νέα 

δημοτικά σχολεία , i:παυξηθέντος οϋτω του άριθμοu των 

τάξεων κατά 2.000, νά άπαιτηθή πρ6ς επίλυσιν του διδα
κτηριακου θέματος, ή κατασκευή 7.100 πι;ρίπου νέων αi
θουσων. 

>>Διά τοu πενταετοuς προγράμματος προβλέπεται aφ. 

ένός ή άποπεράτωσις 1.300 ήμιτελων αlθουσων καί άφ' 
έτέρου ή κατασκευή 1.850 νέων αiθουσων, διατιθεμένου 
πρός τουτο ποσου δρχ . 225.000.000. 

>>Εiδικώτερον: 

I. 'Αποπεράτωσις 1.300 αiθ. χ 30.000 = δρχ . 40.000.000 
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2. Κατασκευή 1.850 αίθ. χ 100.000 = δρχ . 185.000.000 
25.000.000 3. Κατασκευή 100.000 θρανίων >> 

Σύνολον >> 250.000.000 

))Αί έτήσιοι χρηματοδοτήσεις σκόπιμον είναι νά καθο

ρισθοuν ώς κάτωθι : 

V Εργον 1960 1961 1962 1963 1964 Σύνολον 

Πανεπιστήμιον 

' Αθηνών 35 30 35 34 135 
Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης 40 50 42 20 10 162 
Ε .Μ .Πολυτε-

χνείον 9 20 25 26 80 
'Ανωτ. Γεωπο-

νική Σχολή 3 4 4 4 15 
' Ανωτ. Σχολή 

Καλών Τεχνών 1,8 2 1,2 5 
Έθν. Αστερο-

σκοπείον 3 3 
'Επαγγελματι-

κή Έκπj σις 30 180 75 75 50 410 
Μέση 'Εκπ j σις 16 40 40 40 39 175 
Στοιχειώδης 

'Εκπαίδευσις 35 55 55 55 50 250 
Μελέτα ι 10 5 15 

134,8 409 272,2 250 184 1.250 

>>'Η εγκρισις καί έκτέλεσις τοu παρόντος προγράμμα

τος ίσως νά άφίνη άνικανοποιήτους καί c'iλλας άνάγκας τής 

Παιδείας, έν τούτοις δμως άποτελεί σταθμόν διά τήν άνύ

ψωσιν καί πρόοδον αύτής>>255 . 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Συζητείται, στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως 

τfjς Βουλfjς, τό σχέδιο Ν.Δ. «περί κυρώσεως τfjς άπό 

27 Αύγούστου 1960 συμβάσεως, άφορώσης είς τήν 
ϊδρυσιν βιομηχανίας άλουμινίου έν 'Ελλάδι)) . 

Κατά τή διάρκεια τfjς συζητήσεως, ή άντιπολί

τευση διαμαρτυρήθηκε γιά τήν άπόφαση τfjς Κυβερ

νήσεως νά έγκριθεί μιά τόσο σημαντική έπένδυση 

άπό τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως καί όχι άπό 

τήν όλομέλεια του σώματος. 'Από τήν πλευρά του, ό 

είσηγητής τfjς πλειοψηφίας, Κ. Ράλλης, άνέλυσε 

τούς δρους τfjς συμβάσεως καί τόνισε δτι δέν προ

βλεπόταν ίδιαίτερη φορολογική μεταχείριση γιά τήν 

εταιρεία πού θά πραγματοποιήσει τήν έπένδυση . 'Η 

σύσταση βιομηχανίας άλουμινίου, σημείωσε, συνε

παγόταν μεγάλη συναλλαγματική ώφέλεια γιά τή 

χώρα καί, έκτός άπό τή δημιουργία νέων θέσεων έρ

γασίας, θά όδηγήσει στήν άνάπτυξη καί aλλων μονά

δων, πού θά χρησιμοποιοuν ώς πρώτη ϋλη τό άλου

μίνιο. 'Εξάλλου, ή δημιουργία της ήταν ενα μεγάλο 

βfjμα στήν προσπάθεια τfjς χώρας νά άποκτήσει βα

ριά βιομηχανία, προϋπόθεση γιά τήν οίκονομική 

άνάπτυξη καί τήν άξιοποίηση τών έγχώριων πρώτων 

υλών. 

'Ο είσηγητής τfjς μειοψηφίας, Σ. 'Ηλιόπουλος, 

έπέκρινε τήν Κυβέρνηση γιατί είχε προχωρήσει 

στήν υπογραφή τfjς συμβάσεως χωρίς νά εχει προβεί 

σέ πλήρη μελέτη άξιοποιήσεως του βωξίτη . ' Ισχυ

ρίστηκε, άκόμη , δτι ή Κυβέρνηση είχε παραχωρήσει 

ηλεκτρικό ρεuμα στήν εταιρεία σέ ίδιαίτερα χαμηλές 

τιμές . Σέ άπάντηση, οί υπουργοί Συντονισμοί>, Α. 

Πρωτοπαπαδάκης, καί Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, 

υπογράμμισαν δτι ή δημιουργία τfjς βιομηχανίας 

ήταν δυνατή μόνο μέ τήν έπίτευξη χαμηλfjς τιμfjς 

fιλεκτρικοu ρεύματος καί γιά τό σκοπό αύτό προβλε

πόταν ή έκτέλεση νέων ένεργειακών εργων. 'Εξάλ

λου, είχε καθιερωθεί σειρά έλέγχων γιά τήν πραγμα

τοποίηση τfjς έπενδύσεως: αν, δπως φοβόταν ή άντί
πολίτευση, ό οίκος «Πεσινέ)) είχε τήν πρόθεση νά 

έξαπατήσει τό Δημόσιο, θά επρεπε νά έξαπατήσει, 

ταυτόχρονα, καί τόν Στ. Νίαρχο καί τόν ΟΒΑ, οί 

όποίοι, ώς μέτοχοι τfjς εταιρείας, είχαν τό δικαίωμα 

έλέγχου . 

'Η άντιπολίτευση, πάντως, iσχυρίστηκε δτι ή εί

σηγητική εκθεση καί τό κείμενο τfjς συμβάσεως δέν 

παρείχαν άρκετά στοιχεία ωστε νά διαμορφώσει 

γνώμη ή 'Επιτροπή, καί ζήτησε αναβολή τfjς συζη

τήσεως. ' Από τήν πλευρά του, ό Α. Πρωτοπαπαδά

κης αρνήθηκε τό αϊτημα, μέ αποτέλεσμα νά αποχωρή

σει άπό τή συζήτηση ή άντιπολίτευση καί νά ψηφι

στεί τό νομοσχέδιο μόνο από τούς βουλευτές τfjς 

πλειοψηφίας. 

'Η άντιπολίτευση, κατόπιν, ύποστήριξε δτι ή 

σύμβαση είχε ψηφιστεί παράτυπα, καθώς μέ τήν 

άποχώρηση τών βουλευτών δέν ύπfjρχε πλέον άπαρ

τία. Ζήτησε έπίσης τήν κατάθεση τών σχετικών φα

κέλων στήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία . Τό θέμα έπα

ναφέρθηκε στήν όλομέλεια τfjς Βουλfjς, στίς 31 
'Οκτωβρίου, δταν οί Ι. Ζίγδης, Κ . Μητσοτάκης καί 

Σ. 'Αλλαμανfjς ύπέβαλαν έπερώτηση γιά τήν κατά

θεση τών φακέλων. 

τέλος, ή αντιπολίτευση, θεωρώντας δτι ή Κυβέρ

νηση παραβίαζε τήν υποχρέωσή της νά ένημερώσει 

τή Βουλή καί δτι ή σχετική σύμβαση παραβίαζε τό 

Σύνταγμα, παρέχοντας στήν εταιρεία μεγάλες φορο

λογικές απαλλαγές, υπέβαλλε δύο προτάσεις νόμου 

«περί άκυρώσεως του υπ' αριθ. 4110/60 Ν.Δ. "περί 

κυρώσεως τfjς άπό 27 Αύγούστου 1960 συμβάσεως, 
άφορώσης είς τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας άλουμινίου 

έν 'Ελλάδι")) . ' Η σχετική συζήτηση πραγματοποιή

θηκε άπό τίς 9 iliς τίς 30 Νοεμβρίου καί χαρακτηρί
στηκε άπό τή λεπτομερfj συζήτηση τεχνικών ζητημά

των. Κύριοι όμιλητές τfjς αντιπολιτεύσεως ήταν ό Ι. 

Ζίγδης, ό Κ . Μητσοτάκης, ό Σ. ' Αλλαμανής. Μίλη

σαν έπίσης οί Ν. Κιτσίκης, Σ. 'Ηλιόπουλος, Α. Τσtά

ρας , Β. Εύφραιμίδης, Κ . Πυρομάγλου, Α . Κακογιάν-
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νης καί Ν. Ζορμπάς. Οί βουλευτές τής μειοψηφίας 

επέκριναν τήν Κυβέρνηση γιά τίς φορολογικές ρυ

θμίσεις, γιά τή χαριστική -δπως τή χαρακτήρι

σαν- τιμή του ήλεκτρικου ρεύματος καί ισχυρίστη

καν δτι ή σύμβαση δέσμευε επαχθώς τό Δημόσιο γιά 

πενήντα χρόνια . 'Ακόμη, διαμαρτυρήθηκαν γιατί ή 

πλειοψηφία δέν δέχτηκε πρότασή τους περί παρα

πομπής τής συμβάσεως γιά λεπτομερή ερευνά της 

άπό τό Τεχνικό 'Επιμελητήριο 'Ελλάδος. 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως, ύπεραμύν

θηκαν τής συμβάσεως ό Λ. Μπουρνιάς, ό Π. Γυιό

κας, ό Ν. Μάρτης καί ό Α . Πρωτοπαπαδάκης. Ειδικό

τερα ό τελευταίος επεσήμανε δτι γιά νά επικριθεί ή 

σύμβαση είχαν κατασκευαστεί μύθοι περί χαριστι

κής τιμής ρεύματος, περί μικρότερου κόστους τής 

επενδύσεως άπό τό προβλεπόμενο στή σύμβαση, καί 

περί χαριστικής διαθέσεως στήν εταιρεία 30 εκατ. 
τόνων βωξίτη, τό άβάσιμο τών όποίων κατέδειξε . 'Ο 

ύπουργός Συντονισμου ύπογράμμισε δτι τό φορολο

γικό καθεστώς τής εταιρείας ήταν ίδιο μέ αuτό τών 

άλλων ελληνικών άνωνύμων εταιρειών. Τέλος, επανέ

λαβε τά μεγάλα ώφέλη γιά τήν εθνική οικονομία πού 

συνεπαγόταν ή δημιουργία τής βιομηχανίας άλουμι

νίου, παλαιό δνειρο τής χώρας, του όποίου ή πρα

γματοποίηση είχε γίνει δυνατή χάρη στίς προσπά

θειες τής Κυβερνήσεως Καραμανλή. 

'Η συζήτηση εληξε στίς 30 Νοεμβρίου μέ ψηφο
φορία, στήν όποία συμμετείχαν 159 βουλευτές. Ψή
φισαν ύπέρ τής άκυρώσεως τής συμβάσεως 48 καί 
κατά 111. Ύπέρ τής συμβάσεως, δπως προέκυπτε 
άπό τό άποτέλεσμα, είχαν ταχθεί καί βουλευτές τής 

άντιπολι τεύσεως256 . 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Εγκαινιάζεται στή Θεσσαλονίκη ή πρώτη εβδο

μάδα ελληνικου κινηματογράφου, παρουσία τών 

ύπουργών Βορείου 'Ελλάδος καί Βιομηχανίας. 'Η 

εκδήλωση θά άποτελέσει τόν πρόδρομο του φεστι

βάλ ελληνικου κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Η ελληνική Κυβέρνηση προβαίνει σε εντονα 

διαβήματα διαμαρτυρίας πρός τήν Τουρκία, γιά τήν 

επίθεση Τούρκων στρατιωτών σέ βάρος 'Ελλήνων 

ύλοτόμων, στήν περιοχή του 'Έβρου. 

'Η τουρκική Κυβέρνηση, σέ άνακοίνωσή της, 

χαρακτήρισε τό επεισόδιο λυπηρό, χωρίς δμως βαθύ

τερη σημασία, δέχτηκε τήν εuθύνη τών Τούρκων 

στρατιωτών καί τόνισε δτι δέν επρεπε νά διαταρα

χτοuν οί σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών. 

Στίς 26 Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής, μετά άπό 
σύσκεψη στό ύπουργείο τών 'Εξωτερικών, εκαμε 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Η Κυβέρνησις προέβη ifδη εlς έντονώτατα δια

βήματα πρός τήν ΝΑyιωραν. Ήάδιατάρακτος συνέ

χισις τών έπισήμων φιλικών σχέσεων προϋποθέτει 

καί τήν καλλιέρyειαν φιλικών αΙσθημάτων μεταξύ 

τών πληθυσμών, πρiiyμα τό όποίον δέν δύναται νά 

έπιτευχθή έάν προκαλούνται μεθοριακά έπεισόδια, 

δπως τό πρόσφατον εlς τήν έλληνικήν νησίδα του 

"Εβροω>. 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο I. Πεσμαζόγλου ύποβάλλει τήν άκόλουθη εκ
θεση, πού συνοψίζει τίς πρόσφατες συζητήσεις 'Ελ

λάδος-ΕΟΚ: 

«Λαμβάνω τήν τιμήν νά έπιβεβαιώσω τάς προσφάτους 

τηλεφωνικάς μου άναφοράς έπί τών δυσχερειών διά τήν 

έπίτευξιν συμφωνίας έπί τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά 

τής ΕΟΚ. 'Από τής έπαναλήψεως τών διαπραγματεύσεων 

(16 Σεπτεμβρίου) εύρέθημεν ένώπιον μεταβολών προτάσε
ων, αί όποίαι επανειλημμένως είχον ύποβληθεί έκ μέρους 

τής ΕΟΚ εις τό παρελθόν, καθώς καί νέων άξιώσεων εναντι 

τής 'Ελλάδος. Αί περισσότεραι έκ τών παλαιοτέρων δυ

σχερειών έξάλλου, διά τάς όποίας κατά τάς συναντήσεις 

τών κ. κ. ύπουργών Συντονισμοί) καί 'Εξωτερικών μετά του 

κ. Ρέυ τόν παρελθόντα 'Ιούλιον είχον δημιουργηθή έλπί

δες η ενδείξεις ύπερνικήσεως, επανέρχονται ύπό τήν άρχι

κήν των μορφήν η συγκεκαλυμμέναι. Ύπό τάς συνθήκας 

αuτάς ή έλληνική άντιπροσωπεία διερωτάται έάν ύπάρχη 

πράγματι ή πολιτική βούλησις επιτεύξεως συμφωνίας η 

μήπως διά τής έμμονης έπί άπαραδέκτων άξιώσεων η τής 

παρεμβολής νέων έμποδίων επιδιώκεται ή έπ' άόριστον 

παρέλκυσις τών διαπραγματεύσεων μέ τελικόν σκοπόν τήν 

ματαίωσιν τής συνδέσεως . Παρά τάς περί του άντιθέτου 

διαβεβαιώσεις έκ πολλών πλευρών, θεωροuμεν δτι ή άνωτέ

ρω πρόθεσις πιθανώς ύφίσταται εις τήν Ίταλίαν καί τήν 

'Ολλανδίαν. Είναι δμως έπίσης άληθές δτι πολλαί δυσχέ

ρειαι όφείλονται καί εις τήν ελλειψιν συνεννοήσεως μετα

ξύ τών "Εξ ώς καί εις τήν άσάφειαν καί άβεβαιότητα του 

καθεστώτος καί τών σχέσεων έντός τής ΕΟΚ. 

«Αί σοβαρότεραι ύπαναχωρήσεις η μεταβολαί έξεδη

λώθησαν έπί τών έξής δύο σημείων: 

»Πρώτον, εις τάς δασμολογικάς ρυθμίσεις διά τόν κα

πνόν . 'Αντί τών άπό μηνών συζητουμένων προτάσεων, τάς 

όποίας έπεδίωκε νά βελ τιώση ή ' Ελλάς, μάς άνηγγέλθη ώς 
είλημμένη άπόφασις του Συμβουλίου ύπουργών δτι δέχον

ται τήν κατά 50% (μέ γερμανικήν έπιφύλαξιν) μείωσιν τών 
δασμών κατά τήν εναρξιν τής έφαρμογής τής Συνθήκης μέ 

ταuτόχρονον πρώτην προσαρμογήν πρός τό κοινόν δα

σμολόγιον , ι'iνευ καθορισμοί) τής διαδικασίας καί του χρό

νου περαιτέρω μειώσεως καί εξαφανίσεως τών έπί τών κα

πνών δασμών. 'Η έλληνική άντιπροσωπεία μέ έντονωτά

την διαμαρτυρίαν διά τήν ύπαναχώρησιν, έπέμεινεν δπως 

ώς βάσις ληφθή ή πρότασις ή άνακοινωθείσα τήν 9ην 

'Ιουλίου πρός τόν κ. ύπουργόν τών 'Εξωτερικών καί τήν 

21ην 'Ιουλίου εις τόν κ. ύπουργόν Συντονισμοu. Έπ' αu

τοu δμως άντιτάσσεται ή είλημμένη άπόφασις του Συμ

βουλίου τών ύπουργών, ή όποία δεσμεύει τήν άντιπροσω-
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πείαν τής ΕΟΚ. Κατά τάς ύπαρχούσας ενδείξεις ή καλυτέ

ρα λύσις τήν όποίαν ενδεχομένως θά ήδύναντο νά aποδε

χθουν είναι ό καθορισμός ώς τελευταίου όρίου διά τήν 

πλήρη εξαφάνισιν τών δασμών καί τήν εφαρμογήν του 

εξωτερικου δασμου, τό τέλος τής δευτέρας φάσεως εφαρ

μογής τής Συνθήκης τής Ρώμης, δηλ . κατ' aρχήν τό τέλος 

του 1966 (μέ δυνατότητας παρατάσεως μέχρι 1969, aλλ, 
ϊσως καί συντμήσεως είς τό 1964). Ώς πρός τό aνώτατον 
(42 cents) καί κατώτατον δριον (29 cents) είδικευμένου δα
σμου aπορpίπτεται όπωσδήποτε ή παγιοποίησις τών aπο

φασισθέντων καί ώς καλυτέρα δυνατή λύσις (καίτοι καί 

αuτή λίαν aμφίβολος) φαίνεται νά είναι ή εξασφάλισις του 

90% καί διά τά δύο αuτά δρια (aντί του 80% επί του όποίου 
ijδη εμμένουν) . 

» ' Ως πρός τά μονοπώλια καπνου εγένετο δεκτή ή άνά

λογος πρός τάς χώρας ελευθέρας εισαγωγής αϋξησις τών 

aγορών των. Τό ίταλικόν Μονοπώλιον δμως επιμένει νά 

εξαιρεθή διά τά τρία πρώτα ετη ( 1961, 1962, 1963), άποδεχό
μενον μόνον δέσμευσιν διά τήν άγοράν του 30%,40%, 50% 
aντιστοίχως, τών συνολικών εκ του εξωτερικου άγορών 

του κατά τά ετη αuτά . 'Η μόνη δυνατή βελτίωσις φαίνεται 

νά είναι ή αϋξησις τών ποσοστών αuτών είς 50% καί διά τά 
τρία ετη. Διάφοροι άλλαι λύσεις ύποβληθείσαι εκ μέρους 

τής έλληνικής aντιπροσωπείας aπεκρούσθησαν κατηγο

ρηματικώς. 

»Δεύτερον , συμφώνως πρός τάς κυβερνητικάς όδηγίας 

είχε γίνει κατ, aρχήν δεκτό ν δι, ώρισμένα άγροτικά προϊ

όντα μή εξαγωγικου ενδιαφέροντος διά τήν 'Ελλάδα (έφ' 

ών λεπτομερώς εδόθησαν εξουσιοδοτήσεις ύπό τών κ . κ. 

ύπουργών Συντονισμου καί Γεωργίας) δπως γίνουν μονο

μερώς ύπό τής 'Ελλάδος δασμολογικαί μειώσεις 20% συ
νολικώς έντός τών πρώτων 7,5 ετών, δηλαδή 5% aπό τής 
άρχής καί aνά 2,5 ετη. 'Ενώ είχεν έπιτευχθή προσέγγισις 
aπόψεων επί του θέματος αuτου, ijδη ζητείται, δι, ώρισμέ

να εκ τών προϊόντων αuτών (γάλα, βούτυρον, τυροί εuρω

παϊκου τύπου , νωποί ίχθείς, σπορέλαια, ύδρογονωμένα λί

πη, jambon) δασμολογικός άφοπλισμός έντός 12 ετών καί 
δ ή μονομερώς ύπό τής 'Ελλάδος. 'Η πρότασις προέρχεται 

άπό τήν 'Ολλανδίαν μέ ιταλικήν πιθανώς ύποστήριξιν. 

»Πέραν τών άνωτέρω οuδεμία μεταβολή ύπάρχει έπί 

του σοβαρωτάτου θέματος τής γενικής ρήτρας διαφυγής 

(ώς πρός τήν όποίαν ή Έλλάς προσπαθεί νά άποκλείση 

πίiσαν δυνατότητα συγκεκαλυμμένης προβολής τής ιταλι

κής ρήτρας) ώς καί επί τής ρυθμίσεως τών γεωργικών 

προϊόντων διά τά όποία προτείνεται ή χορήγησης δασμο

λογικών ποσοστώσεων (Contingents Tarifaires) μέ άφετη
ρίαν τάς πραγματικάς εξαγωγάς δύο τελευταίων έτών . Πα

ραμένουν έπίσης καί πολλαί νομικαί καί διαδικαστικαί 

δυσχέρειαι έπί τών όποίων διεξάγονται μακρόταται δια

πραγματεύσεις . 

))Είναι περιττόν νά τονισθή δτι επί του συνόλου τών 

σημείων αuτών αί !:λληνικαί θέσεις παρέμειναν εντός τών 

όδηγιών τής Κυβερνήσεως μέ προσπάθειαν άναζητήσεως 

λύσεων επί τών όποίων ενδεχομένως θά ήδύνατο νά επιτευ

χθή σύμπτωσις aπόψεων. 

)) ' Εν δ ψ ει τών σοβαρωτάτων τούτων δυσχερειών καί 
τών γενομένων εντόνων διαμαρτυριών, είς χθεσινήν συ

νάντησιν μετά του κ . Ρέυ, συνεφωνήθη δπως, εγκαταλει

πομένων ύπό τής Commission τής ΕΟΚ τών εκ μέρους τών 

εξ Κυβερνήσεων περιοριστικών όδηγιών, καταβληθή προ

σπάθεια συμφωνίας μεταξύ τών δύο άντιπροσωπειών. Τό 

σχέδιον αuτό συμφωνίας θά ύποβληθή ώς σύνολον πρός 

εγκρισιν εις τό προσεχές Συμβούλιον ύπουργών του τέλους 

'Οκτωβρίου. Έζητήσαμεν δπως κατά τήν συνεδρίασιν 

εκείνην η είς είδικήν επί τούτφ συνάντησιν, 'Έλλην 

ύπουργός ύποστηρίξη τάς έλληνικάς aπόψεις πρός ματαί

ωσιν μεταβολών έκ μέρους του Συμβουλίου, δπότε θά εύρι

σκόμεθα ενώπιον αναβιώσεως τών δυσχερειών καί αδιεξό

δων. 'Ο κ. Ρέυ παρετήρησεν δτι τό ενδεχόμενον τουτο 
παρουσιάζει σοβαράς διαδικαστικάς δυσχερείας, δέν τό 

άπέκρουσεν δμως καί ύπέδειξεν άπ ' εuθείας συνεννόησιν 

μετά του 'Ολλανδου ύπουργου κ. Λούνς, νυν προέδρου του 

Συμβουλίου τών ύπουργών, τόν όποίον δύναται νά συναντή

ση ό κ. ύπουργός τών 'Εξωτερικών εν Νέq Ύόρκτι. 

)>Αί κατά χώρας δυσχέρειαι ώς ijδη εμφανίζονται, είναι 

κυρίως αί έξής: 

)) Γαλλία 
» I. Προτείνει, aντί τής ϊσης μεταχειρίσεως τών γεωρ

γικών μας προϊόντων άνευ ποσοτικών δρίων, τήν καθιέρω

σιν ποσοστώσεων (Contingents Tarifaires). 'Η λύσις αϋτη 
είναι έντελώς aπαράδεκτος, (α) διότι δημιουγεί aνυπέρ

βλητα τεχνικά προβλήματα καθορισμου τών Contingents 
καί (β), δπερ καί κυριώτερον, είναι aδιανόητον ή 'Ελλάς 

νά δεχθή διά τάς ίδίας αuτής εξαγωγάς ποσοστώσεις (δηλ . 

Contingents Tarifaires), ενώ δέν θά ίσχύουν τοιούτου εϊ
δους δρια διά τάς εκ τής ΕΟΚ είσαγωγάς βιομηχανικών 

προϊόντων εις τήν 'Ελλάδα . ' Η ανακίνησις του θέματος 

τούτου ύπό του Γάλλου ύπουργου Γεωργίας (μέ ίταλικήν 

ύποστήριξιν) aποτελεί πλήρη aνατροπήν τής βάσεως τών 

μέχρι σήμερον διαπραγματεύσεων. 

»2. Οίνοι. 'Απορρίπτεται πίiσα λύσις, δηλαδή ζητείται 
ή μεταχείρισις τών !:λληνικών οϊνων ώς έάν προήρχοντο 

άπό 'τρίτην χώραν, ijτοι μέ καθεστώς ουσιωδώς δυσμενέ

στερον εκείνου, τό δποίον θά ίσχύη διά τούς γαλλικούς, 

γερμανικούς και ιταλικούς οϊνους . Τουτο είναι aπαράδε

κτον διά λόγους οικονομικούς καί εμπορικούς άλλά καί 

πολιτικής εμφανίσεως . 'Ενδεχομένως κατ ' εξαίρεσιν καί 

μόνον διά τούς οϊνους (δπου ύπάρχουν σοβαρά προβλήμα

τα, καί μεταξύ τών "Εξ) θά ήδύνατο νά γίνη δεκτή λύσις 

ποσοστώσεων κατά τό συνημμένον ύποβληθέν σχέδιον μέ 

σύστημα έπαρκώς εuρέων ποσοστώσεων (Contingents Tari
faires) ώς είναι τά έν τφ σχεδίφ άναφερόμενα . 'Αλλά καί ή 

λύσις αuτή μέχρι pτιγμής aπορρίπτεται. 

»3. Μονοπώλιον καπνών. Δέν δέχεται εί μ ή έφ' ιlπαξ 
αϋξησιν κατά 10%, μόνον δηλαδή κατά ποσοστόν aσήμαν
τον. 'Επροτάθη λίαν συμβιβαστικώς κατά τό πρώτον ετος 

έφαρμογής τής Συμφωνίας (κατά τάς κυβερνητικάς δδηγί

ας), aντί τής παλαιοτέρας προτάσεως διπλασιασμου, ή 

έξασφάλισις του μέσου δρου τών έτών 1958-1959 ηuξημέ
νου κατά 20%, aλλά δέν γίνεται άποδεκτή. Σημειωτέον δτι 
έπί τών άνωτέρω σημείων ύπάρχουν συγκεκριμέναι δδηγί

αι του Γάλλου ύπουργου Γεωργίας παρά τήν δήλωσιν περί 

ύποστηρίξεωςδπως όλοκληρωθή ή συμφωνία ινα τεθή εις 

έφαρμογήν aπό τής πρώτης 'Ιανουαρίου . 

)) 'Ολλανδία 
»I. 'Επιμόνως ζητεί νά έξαφανίσωμεν μονομερώς τούς 

δασμούς έντός 12ετίας (άντί μειώσεων συνολικώς μέχρι 

20% έντός 7!h έτών εστω καί μονομερώς) επί τών άνωτέρω 
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μνημονευθέντων γαλακτοκομικών καί άλλων τινών προϊ

όντων . Είναι άπό πάσης άπόψεως άπαράδεκτος ή άξίωσις 

αϋτη εναντι τής 'Ελλάδος καί διά λόγους άρχής άλλ' iδίως 

εiς τήν παροuσαν φάσιν των καταβαλλομένων προσπαθει

ών ενισχύσεως καί άναπτύξεως συμπληρωματικοί) εισοδή

ματος διά τόν έλληνικόν άγροτικόν πληθυσμόν. 

»2. 'Αντιδρά εiς τάς συγκεκριμένας δεσμεύσεις ώς πρός 
τήν Acceleration διά τόν καπνόν (άπό κοινοί> μέ τό Βέλγων 
καί Λουξεμβοuργον). 

»3. Προβάλλει επανειλημμένως (οuχί δμως επιμόνως) τό 
θέμα του δημοσίου χρέους , παρά τάς δοθείσας καί επανα

λαμβανομένας εξηγήσεις . 

»'Ιταλία 

>> I. Ζητεί τήν συγκεκαλυμμένη ν εστω καθιέρωσιν τής 
γνωστής "iταλικής ρήτρας" . 

>>2. Δημιουργεί ζήτημα ώς πρός τήν ίσην μεταχείρισιν 
των γεωργικών προϊόντων, iδίως τών εσπεριδοειδών. 'Υπε

βλήθη ύπό τής έλληνικής άντιπροσωπείας πρότασις δπως 

εiς εiδικόν πρωτόκολλον παρασχεθοi)ν εiδικαί εξασφαλί

σεις δταν αί έλληνικαί εξαγωγαί ύπερβοuν ώρισμένα δρια, 

τά όποία δμως εξ άρχής δέν πρέπει νά είναι κατώτερα τών 

σημερινών συνολικών εξαγωγών (εκπεφρασμένων εiς πο

σοστόν των συνολικών εiσαγωγών τής ΕΟΚ) κατά τό συ

νημμένον σχέδιον. 

>>Γερμανία 

>>Προβάλλει ijδη επιφυλάξεις διά τήν κατά 50% μείωσιν 
τών εν iσχύι δασμών κατά τήν εvαρξιν εφαρμογής τής Συν

θήκης, καί γενικάς άντιρρήσεις ώς πρός τήν Acceleration 
διά τόν καπνόν . 

>>Βέλγων 

»·Αρνείται (ώς άλλωστε καί ή 'Ολλανδία καί τό Λου

ξεμβοuργον) τήν παγιοποίησιν του κατωτάτου εiδικευμέ

νου δασμοί> 29 cents κατά χιλιόγραμμον, καθώς καί συγκε
κριμένας δεσμεύσεις διά τήν Acceleration επί του καπνοί>. 
Εiς τό γενικόν πολιτικόν επίπεδον παρέχεται ύποστήριξις 

άλλ, αί άντιρρήσεις προέρχονται (ώς καί εκ μέρους δλων 

των χωρών) άπό τά άρμόδια τεχνικά ύπουργεία μέ άποτέ

λεσμα νά καθίσταται άδύνατος ή συμφωνία. Έπ' αuτών, 

πλήν τής τελευταίας συναντήσεως μετά του κ. Βινύ εγένετο 

ύπό του πρεσβευτοu κ. Ζαμαρία εiδικόν διάβημα παρά τίj 

βελ γικίj Κυβερνήσει. 

»Καί αί εξ χώραι έξακολουθοuν νά έμμένουν έπί τής 

άποδοχής έκ μέρους τής 'Ελλάδος του 12ετοuς δασμολο

γικοί> άφολισμοi) διά τό 66% (άντί του γενομένου δεκτοί) 
ύπό τής 'Ελλάδος 60%) τών έκ τής ΕΟΚ έλληνικών εiσα

γωγών βιομηχανικών προϊόντων. 'Υπό τής έλληνικής άν

τιπροσωπείας τονίζεται δτι ή αϋξησις είναι άδύνατος. 

»'Υπό τάς συνθήκας αuτάς άποκτοi)v iδιαιτέραν έπι

καιρότητα καί σημασίαν αί εvέργειαι εiς τάς όποίας iδίως 

δ κ . ύπουργός τών 'Εξωτερικών δύναται νά προβή πρός 

τούς εν Νέ~ ΎόρκlJ ύπουργούς τών εξ χωρών. Παρακαλώ 

δπως μοί επιτραπή νά εiσηγηθώ δτι είναι άνάγκη iσχυρώς 

νά προβληθοuν οί πραγματικοί κίνδυνοι ματαιώσεως τής 

συμφωνίας, όπότε, πλήν τών ώς πρός τήν ' Ελλάδα σοβα

ρών συνεπειών, θά άποκαλυφθοuν καί διεθνώς αί άπαράδε

κτοι άξιώσεις των εξ καί ή ελλειψις τής στοιχειώδους κα

τανοήσεως. Θά ήτο πρός τοuτο ίσως σκόπιμον εvαντι έκά

στου ύπουργοu εiδικώς νά επισημανθοuν αί συγκεκριμέναι 

δυσχέρειαι αί όποίαι προέρχονται εκ τής χώρας του κατά 

τά άνωτέρω άναφερόμενα. 

»Βασικής σημασίας επίσης είναι τά έξής: 

»1. Ή άρχή δπως τά έλληνικά γεωργικά έξαγώγιμα 
προϊόντα (περιλαμβανομένων βεβαίως των εσπεριδοειδών 

καί οίνων) τύχουν άνευ ποσοτικών όρίων τής iδίας μετα

χειρίσεως τής όποίας τυγχάνουν τά όμοειδή προϊόντα τών 

εξ χωρών . 'Ως εσχατον δριον ύποχωρήσεως, εiδικώς καί 

μόνον διά τά εσπεριδοειδή ('Ιταλία) καί τούς οίνους (Γαλ

λία-' Ιταλία), θά ήδύνατο νά άποτελέσουν τά συμβιβαστι

κώς προταθέντα συνημμένα πρωτόκολλα άλλά μετά των εiς 

αuτά καθοριζομένων δρίων. 

»2. Είναι εντελώς άδύνατον νά άφεθή μέσω μιάς γενικής 
ρήτρας διαφυγής (Clause de Sauvegarde) ή λήψις μέτρων 
άνασταλτικών των έλληνικών εξαγωγών (γεωργικών καί 

βιομηχανικών), δταν δήθεν θίγονται αί δμοεθνείς έξαγωγαί 

μιάς έκ των εξ χωρών. 'ο κίνδυνος αuτός άποτελεί τήν 

οuσίαν καί τής λεγομένης "iταλικής ρήτρας" καί θά έδη

μιούργει συνθήκας άπαραδέκτου άβεβαιότητος καί άστα

θείας εiς τήν 'Ελλάδα. Εiς τό τυχόν επιχείρημα δτι τοιού

του είδους ρήτραι διαφυγής ύπάρχουν καί εiς τήν Συνθή

κην τής Ρώμης (άρθρον 226) ή άπάντησις είναι δτι ή έφαρ
μογή των περιορίζεται εντός τής περιοχής έκάστης θιγομέ

νης χώρας, ένώ ή προτεινομένη δι' ήμάς ρήτρα έπιτρέπει 

δπως δλόκληρος ή Κοινή 'Αγορά λαμβάνη μέτρα διαφυ

γής ij άσφαλείας δι' οίονδήποτε προϊόν διότι θίγεται μία 
έκ τών εξ χωρών. ' Η εκτασις του κινδύνου αuτου άποδει

κνύεται έκτου δτι, ένώ αί πρός τήν ΕΟΚ έλληνικαί έξαγω

γαί ύπερβαίνουν τό 40% του συνόλου των έξαγωγών μας, αί 
πρός τήν 'Ελλάδα εξαγωγαί τών εξ χωρών δμοu είναι πε

ρίπου 0,3%. 'Ενώ έπομένως ή Κοινή ' Αγορά θά ήδύνατο 

νά προκαλέση άσφυξίαν εiς τήν 'Ελλάδα, οίαδήποτε έπί

κλησις τής ρήτρας διαφυγής ύπό τής ' Ελλάδος θά είναι 

άνευ σημασίας διά τήν ΕΟΚ. Διά τοuτο είναι άνάγκη δπως 

ή έφαρμογή έκ μέρους τής ΕΟΚ τής ρήτρας αuτής περιορί

ζεται μόνον εντός του έδάφους τής θιγομένης χώρας -ώς 

άλλωστε καί κατά τό άρθρον 226 τής Συνθήκης τής Ρώμης. 
»3. Είναι άνάγκη κατά τό Συμβούλιον τών ύπουργών 

τοi) τέλους 'Οκτωβρίου νά έγκριθή δριστικώς τό ύποβλη

θησόμενον σχέδιον μέ τούς δρους βεβαίως τούς δποίους 

δύναται νά άποδεχθή ή 'Ελλάς . Οίαδήποτε περαιτέρω κα

θυστέρησις, πλήν τών σοβαρών οiκονομικών καί γενικωτέ

ρων συνεπειών διά τήν 'Ελλάδα, κατ' οuσίαν σημαίνει 

άτέρμονα παρέλκυσιν μέ άναπόφευκτον άποτέλεσμα τήν 

ματαίωσιν τής συνδέσεως»257 • 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής λαμβάνει τήν άκόλουθη λε

πτομερή εκθεση τοϋ ΕΟΚ, μέ θέμα τή διάθεση τής 

παραγωγής καπνών: 

« I. Καπνική κατάστασις κατά τά τελευταία ετη 

>>'Η καπνική κατάστασις ένεφάνισε κατά τά τελευταία 

ετη σαφή σημεία κρίσεως, λόγω διαταραχής τής ισορρο

πίας μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως. 

>>'Η παραγωγή καπνών κατά τήν τελευταία ν έπταετίαν 

είχε τήν άκόλουθον διακύμανσιν (εiς στρογγυλούς άρι

θμούς) : 

'Εσοδεία: 1954 τόν . 67.000 
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'Εσοδεία: 1955 τόν. 101 .000 
'Εσοδεία : 1956 )) 82.000 
'Εσοδεία : 1957 )) 110.000 
'Εσοδεία : 1958 )) 84.000 
'Εσοδεία: 1959 )) 80.000 
'Εσοδεία: 1960 (έκτίμησις) >> 63.000 
>>Αί έξαγωγαί, κατά τάς αότάς περίπου περιόδους ενεφά-

νισαν εξέλιξιν οόχί άνάλογον (εiς στρογγυλούς άριθμούς) : 

1955-1956 τόν. 51.500 
1956-1957 )) 63 .800 
1957-1958 )) 58.600 
1958-1959 )) 61.800 
1959-1960 (εκτίμησις) >> 60.000 
>>'Η μ ή Ισόρροπος αϋτη προσφορά καπνών έν σχέσει 

πρός τήν ζήτησιν (ή εσωτερική κατανάλωσις παρουσιάζει 

μέν σταθεράν ι'iνοδον, ή κατ' ετος δμως σημειουμένη αϋ

ξησις είναι μικρά) είχεν ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν 

άποθεμάτων, τά όποία εβάρυνοv δυσμενώς τήν άγοράν 

καθ, δ λα τά ετη ταuτα . 

>>Τά άποθέματα ταuτα, εiς χείρας τόσον του Δημοσίου, 

δσον καί τών καπνεμπόρων, εφθασαν τόν Ίούλιον του 

1959 εις τούς 35.000 τόννους. 
>>Αί εμφανιζόμεναι διακυμάνσεις εις τάς εξαγωγάς , δια

κυμάνσεις αϊτινες ύποδηλοuν μίαν μειωτικήν τάσι ν τής δι

εθνοuς ζητήσεως δσον άφορά τά έλληνικά καπνά, όφεί

λονται εις τήν κρίσιν ijν διέρχονται τά τελευταία ετη τά 

άνατολικά καπνά γενικώς καί εiδικώτερον οί έκλεκτοί τύ

που αότών, λόγω άφ ' ένός μέν τής εισαγωγής του φίλτρου 

καί άφ ' έτέρου τής συνεχώς σημειουμένης μειώσεως τής 

καταναλώσεως σι γαρέττων άνατολικου τύπου, ε π' ώφελείq. 

των σιγαρέττων κυρίως άμερικανικου τύπου. 

>>Συνέπεια τούτων: 

>>Εις τήν Γερμανίαν, ή κατά 5.000 τόννους περίπου μεί
ωσις τών άγορών της έλληνικών καπνών, ijτις όφείλεται 

δχι τόσον εις τήν πτώσιν τής καταναλώσεως του άνατολι

κου τύπου σιγαρέττων, δσον εις τήν δημιουργουμένην άπό 

τινος νέαν κατάστασιν εiς τήν γερμανικήν καπναγοράν, 

λόγφ εισόδου εις ταύτην τών 'Αμερικανών καί τής προο

πτικής θέσεως εiς κυκλοφορίαν ύπό τούτων σημάτων συ

γαρέττων άμιγοuς american b1end. 
»Εις τήν 'Ιταλίαν, ή κατά 2.000 τόννους καί πλέον μεί

ωσις των άγορών της έλληνικών καπνών . 

>>Εiς τήν Αύστρίαν, ή συνεχής αϋξησις τής καταναλώ

σεως σκούρων σιγαρέττων λίαν εύθηνης τιμής, ijτις είχεν 

ώς άποτέλεσμα τήν σημαντικήν μείωσιν ( 1.500 τόννους καί 
πλέον) τών άγορών έλληνικών καπνών ύπό τής χώρας ταύ

της. 

>>'Ως πρός τήν Αϊγυπτον, δύναται νά λεχθή δτι αί δυ

σκολίαι όφείλονται ,εiς τήν μ ή ίκανοποιητικήν λειτουργί

αν του οικείου κλήριγκ, ijτις έπέφερε σχεδόν τόν εκμηδε

νισμόν, κατά τήν παρελθοuσαν περίοδον, τών εξαγωγών 

έλληνικών καπνών . 

>> ' Αντιθέτως, σημαντικήν αuξησιν εσημείωσαν αί εξα

γωγαί έλληνικών καπνών πρός τάς άνατολικάς χώρας 

(45%) καί πρός τάς ΗΠΑ (13%). 
>>Πρός τάς λοιπάς χώρας, μέ έξαίρεσιν ϊσως τής Φιλαν

δίας (συναγωνισμός άμερικανικών καπνών Ν. 480), αί εξα
γωγαί ενεφάνισαν τάς συνήθεις κατ' ετος διακυμάνσεις, 

αϊτινες στεροuνται Ιδιαιτέρας τινός σημασίας . 

>> ' Η καπνική κατάστασις, εν τούτοις, εμφανίζει ήδη 

σημεία εξυγιάνσεώς της εκ του λόγου δτι, ενεκα τής μι

κράς έσοδείας του 1960, ή συνολική προσφορά περιωρί
σθη εις τά πλαίσια τής πιθανής διεθνοίJς ζητήσεως κατά τό 

τρέχον καί προσεχές ετος οϋτως ωστε νά δυνάμεθα νά ύπο

λογίσωμεν βασίμως εις μείωσιν των παθητικών μέχρι του

δε άποθεμάτων εξαγωγίμων καπνών τά όποία τοποθετοuμεν 

εiς τό ϋψος τών 10.000 τόννων περίπου κατά τό 1962. Τοuτο 
προκύπτει ώς έξης: 

1.7.60 
'Αποθέματα παλαιών έσοδειών 

Έξαγώγιμον προϊόν έσ . 1959 
'Εξαγώγιμον προϊόν έσ. 1960 

τόν. 32.000 
)) 51 .000 
)) 47.000 

Σύνολον >> 130.000 
Μείον έξαγωγαί 1960/ 61 καί 1961 / 62 >> 120.000 

'Απόθεμα 1.7.62 
Ληφθέντα μέχρι τοuδε 

-----
)) 10.000 

»2. Μέτρα προστασίας των καπνοπαραγωγών 
>>'Η Κυβέρνησις άπό έτών διαγνώσασα τήν κατάστασιν 

καί προβλέπουσα τήν έπί τά χείρω έξέλιξιν τής καταστά

σεως τής διεθνοuς άγοράς, έθεώρησε καθήκον της νά λάβη 

άμεσα μέτρα κατά πρώτον προστασίας του καπνοπαραγω

γοί), άλλά καί προστασίας των τιμών έξαγωγής. 

»Οϋτω καθιέρωσε τό πρώτον τήν πολιτικήν παρεμβά

σεως εις τάς άγοράς παραλλήλως πρός τάς του έμπορίου , 

ένώ, ώς γνωστόν, παλαιότερον τά περισσεύματα τής παρα

γωγής ήγοράζοντο μέ καθυστέρησιν ένός ή δύο έτών. Πρός 

τοuτο διέθεσε μέχρι τοuδε περί τά 1.000 έκατ. δρχ. , συγκεν

τρώσασα διά του ΕΟΚ συμφώνως πρός τάς διατάξεις περί 

παρεμβάσεως του Ν. 3758/ 57 πλέον τών 40.000 τόννων κα

πνών πάσης προελεύσεως καί ποιότητος , έκ τών δποίων 

προβλέπεται δτι θά προκύψη ζημία εις βάρος του προϋπο

λογισμοί) 400 τουλάχιστον έκατ. , τό μεγαλύτερον μέρος 

των δποίων ούσιαστικώς άποτελεί εμμεσον έπιδότησιν 

ύπέρ του παραγωγοί). 

>>'Η κατάστασις δμως αϋτη τής άνισορροπίας προσφο

ράς καί ζητήσεως δέν ήτο δυνατόν νά έξακολουθήση έπ' 

άπειρον, χωρίς ζημίας είς βάρος τής εθνικής οικονομίας 

καί αύτών τούτων τών έκ του καπνοί) άποζωσών τάξεων. 

Δι ' δ ή Κυβέρνησις, χωρίς ούδόλως νά χαλαρώση τά μέ

τρα άμέσου προστασίας του παραγωγοί!, άποβλέπουσα εiς 

τήν μακροπρόθεσμον διασφάλισιν τής ύποθέσεως του κα

πνοί), έφήρμοσε πολιτικήν εξυγιάνσεως, επιδιώξασα, δη

λονότι; νά συγκρατήση τήν παραγωγήν είς πλαίσια άνά
λογα πρός τήν ζήτησιν. Διότι αϋτη έπίστευεν δτι τό εΙσό

δημα του παραγωγοί) μακροπροθέσμως πρέπει νά στηρίζε

ται έπί τής γνησίας άπορροφήσεως καί ούχί τής διά τεχνη

τών μέσων τοιαύτης. Καί διότι ή προσφορά ύπερμέτρων 

ποσοτήτων συμπιέζει τάς τιμάς εξαγωγής, τοuθ' δπερ μέ 

tή~ σειράν του συνεπάγεται χαλάρωσιν τής έπιμελείας του 
παραγωγοί), μείωσιν τής ποιότητος, δυσφήμισιν των κα

πνών μας εις τήν διεθνή άγοράν, μείωσιν του εισπραττομέ

νου συναλλάγματος καί τελικώς μείωσιν άνεπανόρθωτον 

του εισοδήματος του παραγωγοί), καταδικαζομένου εiς τό 

νά παρά γη περισσοτέρας ποσότητας καί νά είσπράττη όλι

γώτερα χρήματα. 

»'Η συγκράτησις αϋτη τής παραγωγής έλέγχεται πολ

λαχόθεν ώς ύπεύθυνος διά τήν μείωσιν του εισοδήματος 
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του παραγωγου . Τουτο δμως είναι φαινομενικώς μόνον 

&ληθές . 'Η πραγματικότης είναι δτι ύπεύθυνος διά τήν 

μείωσιν του εισοδήματος είναι ή μείωσις τής ζητήσεως 

κατά κύριον λόγον, &λλά ταυτοχρόνως καί ή πτώσις τής 

ποιοτικής συνθέσεως τών παραγομένων εν 'Ελλάδι κα

πνών δι' οϋς λόγους άναφέρομεν κατωτέρω. 

»Κατά ταυτα, συγκρίσιμοι καθ' ήμaς είναι οί aριθμοί 

οί εκφράζοντες τάς εισπράξεις τών παραγωγών εκ πωλή

σεως καπνών πρός τούς εξαγωγείς καί ουχi εξ εκείνης, fiτις 

περιλαμβάνει καί τάς παρεμβάσεις του Δημοσίου. 

'Εσοδεία 'Αγοραί Παρέμβασις Σύνολον 

'Εμπορίου Κράτους 

έκατ. δρχ. έκατ. δρχ. έκατ. δρχ. 

1954 1.650 1.650 
1955 1.750 150 1.900 
1956 1.900 18 1.918 
1957 1.825 175 2.000 
1958 1.450 100 1.550 

»Αί μόναι περιπτώσεις καθ' Ciς ύπήρξεν ύψηλόν τό εισό

δημα παραγωγών, aνευ σχεδόν ουδεμιaς παρεμβάσεως, εν 

σχέσει πρός τήν μικράν παραγωγήν, είναι αί εκ τών εσο

δειών 1954 καί 1956 (1954:67.000 τόν. - 1956:82.000 τόν.). 
Καί τουτο διότι αί εσοδεία ι αύται ενεφάνιζαν άρίστην ποι

οτική ν σύνθεσιν καί aπέδωσαν τάς &νωτάτας μέχρι τουδε 

σημειωθείσας τιμάς διά τούς καπνοπαραγωγούς. (Μ.Τ. 

I 954: 25.4 δρχ., Μ.Τ. 1956:24.3 δρχ. εναντι 1959:18.8 δρχ. 
κατά χιλ/ μον - προσωρινά στοιχεία). 

»Πέραν τούτου μείωσις του εκ τοϋ καπνου είσοδήματος 

δέν σημαίνει ϊσην μείωσιν του συνολικου είσοδήματος τών 

καλλιεργητών, διότι ούτοι εστράφη σαν πρός <'iλλας καλλι

εργείας, ιδί~ εις τά πεδινά. 

»'Η όρθότης τής πολιτικής αυτής τεκμαίρεται καί εκ 

τοϋ γεγονότος, δτι καί aλλαι συναγωνίστριαι χώραι εστω 

καί μέ καθυστέρησιν, κατά τάς uπαρχούσας πληροφορίας, 

χαράσσουν σήμερον παρόμοιαν γραμμήν μέ τήν ιδικήν 

μας. 

»Πέραν τούτων ό ΕΟΚ, συνεπής πρός τήν γραμμήν τής 

Κυβερνήσεως περί παροχής βοηθείας άπ' ευθείας πρός τόν 

καπνοπαραγωγόν, διέθεσεν εξ ιδίων , διαθεσίμων κατά τό 
μέγιστον μέρος, &λλά καί εν συνεργασί~ μετά τής Α ΤΕ 

περί τά 200 έκατ. πρός ενίσχυσιν του τεχνικου εξοπλισμοί) 
των καπνοπαραγωγών καί δημιουργίαν προσθέτου εισοδή

ματος εκ μέρους αυτών. Εις εφαρμογήν καί περαιτέρω &νά

πτυξιν του προγράμματος τούτου ή Κυβέρνησις υίοθέτησε 

συμπληρωματικόν πενταετές πρόγραμμα εκπονηθέν ύπό 

του ΕΟΚ πρός προστασίαν τών καπνοπαραγωγών τών 

κλασικών κυρίως περιοχών ϋψους 335 έκατ. δρχ. Τουτο 
θέλει τεθή είς εφαρμογήν ύπό του ύπουργείου Γεωργίας 

καί θά συμβάλη τά μέγιστα είς τήν &ναζωογόνησιν τής 

οiκονομίας τών παραγωγών τούτων. 

»'Ο ΕΟΚ εφήρμοσεν aποτελεσματικώς πρόγραμμα 

βελτιώσεως συνθηκών παραγωγής, είδικώτερον δσον &φο

ρa είς τόν τομέα τής καταπολεμήσεως τών aσθενειών διά 

συγχρονισμένων μεθόδων καί μέ ευθηνά διά τούς καπνο

παραγωγούς μέσα, ώς καί τόν τομέα τής διαδόσεως βελ τι

ωμένων σπόρων τών εγχωρίων ποικιλιών. 'Η εξ αυτών 

προκύπτουσα ετησίως ώφέλεια δέν είναι κατωτέρα τών 8 

έκατ. δολλαρίων. 

»'Επίσης διεξάγει πειραματισμούς πρός aντικατάστα

σιν ώρισμένων εγχωρίων ποικιλιών, αϊτινες aπορροφώνται 

μέ όλιγωτέραν δυσκολίαν, καθώς καί γενικών τοιούτων 

(Βιρτζίνια, Μπέρλεϋ). Αί άλλαγαί δμως αύται αναφέρονται 

είς μικρόν σχετικώς τμήμα τών καπνοκαλλιεργουμένων 

γαιών καί δέν πρέπει νά αναμένεται εκείθεν, καί εν περι

πτώσει πλήρους &κόμη επιτυχίας, ή λύσις του σημερινοί) 

καπνικοϋ προβλήματος. 

»Προοπτική - συμπεράσματα 
»'Ως ελέχθη, είναι σαφές δτι εμφανίζονται δείγματα 

κάποιας εξυγιάνσεως τής καπνικής καταστάσεως. Αϋτη 

όφείλεται είς τό γεγονός, δτι αί μεγάλαι ποσότητες παθη

τικών αποθεμάτων (35.000 τόννοι τό 1959), τά όποία εκλη
ρονομήσαμεν &πό τό παρελθόν, άπό τάς ύπερμέτρους εiς 

ποσότητα εσοδείας (άπό τό 1955), βαθμηδόν απορροφών
ται καί δτι κατά τήν εναρξιν τοϋ εξαγωγικοϋ ετους 1962-63 
ταυτα δέν θά ύπερβαίνουν τούς 10.000 τόννους. 

»Τοϋτο, πάντως, είναι δείγμα μερικής εξυγιάνσεως, διό

τι ~ρη εξυγίανσιν θά άπετέλει μόνον ή αuξησις τής ζητή
σεως τών καπνών μας, πρaγμα τό όποίον επί του παρόντος 

τουλάχιστον δέν διαπιστοϋται. 

» ' Η παρουσα κατάστασις δύναται νά θεωρηθή ώς μετα

βατική, τά ευνοϊκά δέ καί δυσμενή στοιχεία, τά όποία συν

θέτουν τήν είκόνα αυτής, εχουν ώς ακολούθως : 

» I. 'Ως πρός τάς άνατολικάς χώρας, εϊχομεν σημαντι
κήν βελτίωσιν τών εξαγωγών (ετος 1959-60 11.000 τόννοι 
εναντι προηγουμένων ετών 7.500 τόννων). Δύνανται νά 
άπορροφηθουν ϊσως ετεροι 2-3.000 τόννοι πρός τήν 'Ανα
τολικήν Γερμανίαν κυρίως, tήν όποίαν πρέπει νά προσέ
ξωμεν ιδιαιτέρως, διότι δέν εiσέδυσεν εiσέτι έκεί τό άμερι
κανικόν σιγαρέττον, άλλά καί διότι αϋτη άποτελεί τμήμα 

τής γερμανικής όλότητος. Βελτίωσις δμως σοβαρά πρός 

άvατολικάς χώρας γενικώς μέ βάσιν καπνικά κριτήρια δέν 
πρέπει νά αναμένεται, διότι αί &νατολικαί χώραι προμηθεύ

ονται ανατολικά κάΠνά κυρίως &πό τήν Βουλγαρίαν, ή δέ 
Ρωσία είναι ή iδία παραγωγός καί εξαγωγεύς άνατολικών 

καπνών. Σοβαρά αuξησις δύναται νά έπιτευχθή μόνον μέ 

έξωκαπνικά κριτήρια, πρaγμα δμως τό όποίον δι, ευνοή

τους λόγους δέν φαίνεται σκόπιμον. 

»2. ' Εν Γερμανί~ διεξάγεται άγών τής άμερικανικής 

σιγαρεττοβιομηχανίας νά εiσδύση εiς τήν άγοράν αυτήν τό 

δυνατόν βαθύτερον. Συνέπεια τής προσπαθείας αυτής είναι 

ό έμπράκτως εκδηλωθείς φόβος δύο μεγάλων γερμανικών 

συγκροτημάτων, διά του λανσαρίσματος εiς τήν άγοράν 

δύο σημάτων σιγαρέττων, μέ μικρότερον ποσοστόν ανατο

λικών καπνών, Ciτινα εφθασαν εiς μέγα ϋψος καταναλώσε

ως. 'Εντός του ετους ή &ρχών τοϋ έπομένου τά μεγαλύτερα 

αμερικανικά συγκροτήματα θά εμφανίσουν τύπους αμερι

κανικών σιγαρέττων κατασκευαζομένους εν Γερμανί~ μέ 

περιεκτικότητα άνατολικών καπνών ετι μικροτέραν τών 

άνωτέρω δύο σημάτων. 'Εάν ταυτα επιτύχουν, αί εξαγωγαί 

μας πρός Γερμανίαν θά δοκιμάσουν εiς τό μέλλον νέαν 

κρίσιν. _' Εάν δχι, θά είναι ϊσως δυνατή ή επάνοδός μας 

βαθμιαίως εiς τό ϋψος τών 19-20.000 τόννων. 
»3. 'Εάν εiσέλθωμεν είς τήν ΕΟΚ ύπό ευνοϊκούς δ ρους 

άπό άπόψεως ϋψους δασμοί) διά τά αμερικανικά καπνά καί 

εξασφαλίσεως συμβολαίων διά τά μονοπώλια τής ΕΟΚ, 
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δυνάμεθα νά προσδοκώμεν βελτίωσιν τών έξαγωγών μας 

εiς τάς χώρας τής Κοινότητος. 'Η κατάστασις δμως έπί 

του παρόντος είναι άσαφής. 

»4. Γενικώς δύναται νά λεχθή δτι βελτίωσις τών έξαγω
γών πρός δυσμάς θά έπιτευχθή μέ μεγάλην δυσκολίαν καί 

βαθμιαίως, καθ' δ μέτρον δηλονότι αυξάνει τό βιωτικόν 

έπίπεδον τών καταναλωτών καί στρέφονται ούτοι πρός τό 

κάπνισμα καί εiδικώτερον πρός τό σιγαρέττον. Δεδομένου 

δέ καί του έντεινομένου συναγωνισμου έπί όμοειδών κα

πνών τής Γιουγκοσλαβίας καί Βουλγαρίας ουδεμία θεαμα

τική βελτίωσις τής καταστάσεως είναι δυνατόν νά άναμέ
νεταυι258. 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός Προνοίας, Α. Στράτος, εγκαινιάζει 

τό νοσοκομείο Φαρσάλων. 

Σέ σχετική όμιλία του, ό Α. Στράτος ύπογράμμι

σε δτι η Κυβέρνηση είχε, εδω καί δύο χρόνια, απο

φασίσει νά εφαρμόσει ενα ενιαίο, συστηματικό καί 

όλοκληρωμένο πρόγραμμα γιά τήν προστασία τής 

ύγείας τοϋ πληθυσμοϋ. ~;fά πλαίσια αuτά, είχε κριθεί 

αναγκαίο νά όργανωθεί μιά πειραματική ύγειονομι

κή μονάδα στή Θεσσαλία, δπου η πρόσβαση από τήν 

'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη ήταν εϋκολη, καί δπου 

ό πληθυσμός κατανεμόταν ισομερώς σέ αγροτικό, 

αστικό καί όρεινό. 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Ι. Πεσμαζόγλου ενημερώνει καί πάλι, τηλε

φωνικά, τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν εξέλιξη τών δια

πραγματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ. Λέγει δτι σημειώθηκε 

πρόοδος στά ζητήματα τοϋ εσωτερικοϋ δασμοϋ τοϋ 

καπνοϋ καί τής προστασίας τών νεοϊδρυθησομένων 

βιομηχανιών, αλλά παρέμεναν διαφωνίες στό θέμα 

τών αγροτικών προϊόντων .• ο αρχηγός τής ελληνι
κής αντιπροσωπείας θά αφήσει νά διαφανεί η απαι

σιοδοξία του, κάμοντας τήν ακόλουθη παρατήρηση: 

«Αί διαπραγματεύσεις διεξάγονται έντός aκρως δυσμε

νο\Jς κλίματος . 'Υπάρχουν σοβαραί ένδείξεις δτι αί έπί 

μέρους ύi'tαναχωρήσεις είναι δηλωτικαί διαθέσεων μαται
ώσεως τής έπιδιωκομένης συμφωνίας. Τουτο φαίνεται πι

θανώτερον εiς τήν περίπτωσιν τής ' Ιταλίας, δευτερευόντως 

δέ καί τής Όλλανδίαςιι259 • 

Ταυτόχρονα, ό διοικητής τής Τράπεζας τής • Ελ
λάδος, Ξ. Ζολώτας, πού βρίσκεται στίς ΗΠΑ, θά 

επιχειρήσει νά συμβάλει καί αuτός στήν προσπάθεια 

νά επιλυθοϋν οί διαφορές μεταξύ τής 'Ελλάδος καί 

τών 'Έξι: θά συναντηθεί μέ τό Δυτικογερμανό 

ύπουργό 'Εθνικής Οικονομίας Λ . »Ερχαρτ, καί θά 

ζητήσει τήν άμεση παρέμβασή του γιά τήν άρση τών 

σχετικών εμποδίων. 'Αφοϋ εξασφαλίσει ύπόσχεση 

τοϋ Λ. 'Έρχαρτ γιά ουσιαστική βοήθεια, ό Ξ. Ζολώ

τας θά ζητήσει τή συμπαράσταση καί τής αμερικανι-

κής Κυβερνήσεως στίς διαπραγματεύσεις ·Ελλάδος

ΕΟΚ. Στούς 'Αμερικανούς αξιωματούχους, ό διοι

κητής θά εξηγήσει καί τούς λόγους πού ύπαγόρευ

σαν στήν 'Ελλάδα τή διακοπή τών διαπραγματεύσε

ων γιά τή ρύθμιση τοϋ δημοσίου χρέους260 . 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τοϋ αντιπροέδρου 

Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Οι

κονομικών, 'Εμπορίου καί τοϋ ύποδιοικητή τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Δ . Γ αλάνη, μέ αντικείμενο 

τήν έξέταση τών τελευταίων οικονομικών έξελίξεων. 

Στήν ανακοίνωση πού έκδόθηκε μετά τόν τερμα

τισμό τής συσκέψεως έπισημάνθηκαν καί τά έξής: 

«'Η οiκονομική δραστηριότης κινείται εiς έπίπεδα ου

σιωδώς άνώτερα τών άντιστοίχων περυσινών, παρά τήν 

στασιμότητα τής άγροτικής παραγωγής. 'Η βιομηχανική 

παραγωγή κατά τό πρώτον έξάμηνον του τρέχοντος ετους 

έσημείωσεν aνοδον κατά 6% περίπου, ηυξήθησαν δέ έντός 
του έπταμήνου 'Ιανουαρίου-' Ιουλίου κατά 20% αί εiσαγω
γαί πρώτων ύλών βιομηχανίας καί κατά 17% ή κατανάλω
σις ηλεκτρικής ένεργείας ύπό τής βιομηχανίας. Υ Ανοδος 

παρατηρείται έπίσης εiς τήν οiκοδομικήν δραστηριότητα. 

'Η άπόδοσις, έξάλλου, του φόρου κύκλου έργασιών, ή 

όποία είναι ένδεικτική τής έξελίξεως τής οiκονομικής 

δραστηριότητος, είναι ηυξημένη κατά τήν περίοδον 'Ια

νουαρίου-Αυγούστου κατά 12% καί του φόρου έπί τών συ
ναλλαγών κατά 11 ,5%. 

»Αί δημόσιαι έπενδύσεις ηυξήθησαν κατά τούς πρώ

τους έπτά μήνας του ετους κατά 37% εναντι τής άντιστοί
χου περιόδου του 1959 καί ή οiκονομία έχρηματοδοτήθη 
κατά I. 796 έκατ . δρχ. εναντι αυξήσεως αυτής κατά 588 
έκατ . έντός τής iδίας περιόδου του 1959. 'Ικανοποιητική 
ύπήρξεν έπίσης ή έξέλιξις τών iδιωτικών καταθέσεων, αί 

όποίαι ηυξήθησαν κατά 2.079 έκατ. δρχ. έντός του όκταμή
νου 'Ιανουαρίου-Αυγούστου εναντι αυξήσεως 1.921 έκατ. 
έντός τής άντιστοίχου περιόδου του 1959. Έκ τών διαθε
σίμων μέχρι το\Jδε στοιχείων προκύπτει δτι ό ρυθμός αυξή

σεως τών καταθέσεων είναι ύψηλός καί έντός του Σεπτεμ

βρίου. 

»'Η έκτέλεσις του προϋπολογισμοΙ) είναι ίκανοποιητι

κή καί βαίνει συμφώνως πρός τάς προβλέψεις. 'Η έν γένει 

δημοσιονομική πολιτική καί ή πορεία τών δημοσίων έσό

δων έπιτρέπουν τήν πραγματοποίησιν ουσιωδώς ηυξημέ

νου προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων. 

»Μεταξύ τών όκταμήνων 'Ιανουαρίου-Αυγούστου τών 

έτών 1959 καί 1960 ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως ηυ

ξήθη κατά 0,9%, ό δέ δείκτης τιμών καταναλωτου κατά 
I ,3%. Τά ποσοστά τα\Jτα είναι χαμηλότερα τών άντιστοί
χων αυξήσεων καί εiς πολλάς έκ τών οiκονομικώς iσχυρο

τέρων χωρών . 

»Καθ' δσον άφορα τό iσοζύγιον πληρωμών κατά τό 

όκτάμηνον 'Ιανουαρίου-Αυγούστου αί έξαγωγαί χαρακτη

ρίζονται άπό στασιμότητα, ένώ άντιθέτως έσημειώθη αϋ

ξησις τών πληρωμών δι' εiσαγωγάς κατά 3,5% περίπου . 'Η 
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ταχυτάτη έν τούτοις κατά 16% αϋξησις τών άδήλων πόρων 
ώδήγησεν είς διαμόρφωσιν του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών είς έπίπεδον κατά 6,5 έκατ. δολ. κατώτερον 
του άντιστοίχου περυσινου. Τά συναλλαγματικά διαθέσιμα 

τήν 31 ην Αuγούστου άνήλθον είς 230,7 έκατ. δολλάρια, 
ήτοι ηuξήθησαν κατά 23 έκατ. δολλάρια έντός τών όκτώ 
πρώτων μηνών τρέχοντος ετους». 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

·Ο Γερμανός έγκληματίας πολέμου, Μάξ Μέρτεν, 

ό όποίος είχε καταδικαστεί άπό τήν ελληνική δικαι

οσύνη σέ 25ετη φυλάκιση, άλλά, κατόπιν, τό 1959, 
είχε έκδοθεί στή Δυτική Γερμανία, συκοφαντεί, σέ 

άφήγησή του πού δημοσιεύουν ή έφημερίδα «Ham
burger Echo» στίς 17 καί 19 Σεπτεμβρίου, καί τό πε
ριοδικό «Der Spiegel» στίς 28 του ίδιου μηνός, τόν Κ. 
Καραμανλή, καθώς καί τόν ύπουργό 'Εσωτερικών, 

Δ. Μακρη καί τή σύζυγό του, Δοξούλα, τό γένος Λε

οντίδου, έμφανίζοντάς τους ώς πράκτορες του γερ

μανικου στρατηγείου Θεσσαλονίκης κατά τήν Κα

τοχή. Μάλιστα, ό Μέρτεν ίσχυρίζεται δτι είχαν 

έπωφεληθεί άπό τίς εβραϊκές περιουσίες γιά τίς ύπη

ρεσίες πού είχαν δήθεν προσφέρει. 

Τό κείμενο της «Hamburger Echo», δπως διαβιβά
στηκε μεταφρασμένο άπό τήν έλληνική πρεσβεία 

στή Βόννη άνέφερε, μεταξύ άλλων, τά έξης: 

«" .. .'Άλλωστε, κύριε στρατιωτικέ σύμβουλε, μεθαύρι
ον πρόκειται νά άνατιναχθή ή γέφυρα του Γοργοποτάμου", 

λέγει ή νεαρά δεσποινίς ή όποία εργάζεται άπό μερικών 

ή μερών είς τά γραφεία του Μέρτεν. "'Η γέφυρα του Γοργο

ποτάμου". Ό Μέρτεν άνεπήδησε. 'Εάν ή γέφυρα αuτή 

άνατιναχθή άπειλείται σοβαρώς ό άνεφοδιασμός τής Θεσ

σαλονίκης. "Πόθεν γνωρίζετε τουτο;" έρωτα. ·Η νεαρά 

δεσποινίς χαμογελά."' Ακούγονται μερικά", λέγει. 'Όμως 

δ Μέρτεν είναι ήδη έκτός δωματίου καί κατεβαίνει πηδών

τας τίς σκάλες μέχρι τών γραφείων του διοικητου Θεσσα

λονίκης-ΑΙγαίου, στρατηγου φον Κρένσκυ. 'Αναφέρει δ, τι 

πρό όλίγου ijκουσεν. • Ο στρατηγός δέν δίδει σημασία ν. 
"Ψευδής συναγερμός, Μέρτεν", λέγει. 

»'Όχι, δέν είναι ψευδής συναγερμός. Ή Δοξούλα Λε

οντίδου εχει δώσει μερικάς πολυτίμους πληροφορίας .• ο 
Κρένσκυ ύψώνει τούς rομους. "Καλά λοιπόν, θά στείλω 

έκεί μερικούς στρατιώτας. Δέν πιστεύω δμως είς τήν 

άνατίναξιν". 

»·Ο Κρένσκυ ήπατaτο. 'Ακριβώς κατά τήν ύποδει

χθείσαν rοραν ή γέφυρα άνετινάσσετο ύπό τά δμματα τών 

φυλασσόντων αuτήν στρατιωτών. 

»Είς τό σκότος οί 'Έλληνες άγωνισταί άντιστάσεως 

κατώρθωσαν άνευ πολλου κόπου νά έξαπατήσουν τούς 

Γερμανούς. 

)) 'Από τής ή μέρας ταύτης έκτιμώνται αί πληροφορίαι 
τής Δοξούλας Λεοντίδου καί παρά τφ bτρατιωτικφ διοικη

τ'(i. 'Η Δοξούλα ήτο ενα δμορφο νέο κορίτσι τότε, άκριβώς 

είς τήν ήλικίαν είς τήν δποίαν νέα κορίτσια άρχίζουν νά 

ένδιαφέρωνται κάπως περισσότερον διά τούς άνδρας. Τά 

μαυρα της μάτια εβλεπαν πράγματι πολλά. 

)>'Ο Μέρτεν ή το τακτικός έπισκέπτης τής οΙκογενείας 

της . 'Όχι δμως πάντως χάριν τής νεαρfiς Δοξούλας. Περί 

αuτου έμερίμνα ijδη δ μνηστή ρ της Μακρής. ~Οχι, αί έπι

σκέψεις του Μέρτεν είχον τελείως άλλην αίτίαν .... ~Ετυχε 
νά γνωρίζη δτι δ θείος τής Δοξούλας, Κωνσταντίνος, είς 

'Αθήνας δέvrήσχολείτο μόνον μέ τήν πολιτικήν, άλλά πα

ραλλήλως "εκαμνε καί δουλειές μέ πληροφορίες". Καί δή 

ύπό διπλήν Ιδιότητα ... 'Αφ' ένός ώς μέλος τής κινήσεως 
άντιστάσεως καί άφ' έτέρου ώς "εμπιστον πρόσωπον" τής 

γερμανικής ύπηρεσίας άσφαλείας . Δοθέντος δτι τό ίδιον 

ϊσχυεν καί διά τόν μνηστήρα τής Δοξούλας Μακρή, δέν 

ήδυνήθη ό Μέρτεν νά άντιστή είς τήν παράκλησιν τής 

• Ελληνίδος δπως χρησιμοποιή τήν ύπεραστικήν γραμμήν 
πρός 'Αθήνας διά συνομιλίας μετ' αuτου. "'Όμως", ένθυ

μείται δ Μέρτεν, "δέν ήσαν άπλώς έρωτικοί ψίθυροι οϊτι

νες επαλλον τότε τά σύρματα". 

»Είς τήν ·Ελλάδα άπέδιδε τό νά είναι τις πράκτωρ τών 

Γερμανών. 'Υφίστατο μία σχεδόν ύποχρεωτική διάταξις 

διά τήν "άνάλογον" άποζημίωσιν τών 'Ελλήνων πρακτό

ρων έκ τών έκκαθαρισθεισών έβραϊκών περιουσιών. 'Εν 

τούτοις καί κατ' άλλον τρόπον καί μορφήν ήδύνατό τις νά 

κερδίζη χρήματα. 

)) 'Ακόμη καί σήμερον ένθυμείται ό Μέρτεν τίς βραδυές 
μέ τήν οίκογένειαν Λεοντίδου. • Ο θείος Κωνσταντίνος ijδη 
άπό τότε έκάθητο πλησίον τής θερμάστρας καί άνακάτευε 

σκεπτικός τό φλυτζάνι του καφέ, ένώ δ Μέρτεν φλυαρουσε 

μετά του Μακρή καί τής Δοξούλας περί σχεδίων καί άμοι

βών. 'Ως ένθύμιον προσέφερεν είς τόν Μέρτεν διά τά Χρι

στούγεννα 1942-43 ενα λεύκωμα φωτογραφιών, τό όποίον ή 
ίδια είχε συνθέσει καί έπιγράψει. 'Επίσης ύπάρχει καί μία 

φωτογραφία ή όποία παριστάνει τόν Μέρτεν μαζί μέ τόν 

Μακρήν, τήν Δοξούλα καί τόν θείον Κωνσταντίνον είς μί

αν κοινήν έκδρομήν είς τά περίχωρα. 

»'Όταν έπλησίαζεν δλοέν περισσότερον ή γερμανική 

ήττα, έφρόντισεν ό Μέρτεν δπως ή Δοξούλα προσληφθή 

είς τό γραφείον του Σουηδου Βαρώνου φόν Κύλλενραμ δι

αδόχου του Μπούρκχαρτ καί νά άποφύγη οϋτω άκόπως τάς 

διώξεις τής κινήσεως άντιστάσεως. 

»Καί ή Δοξούλα δμως ελαβε δικαίαν άμοιβήν διά τάς 

πληροφορίας της. Μαζί μέ τόν Μακρήν καί τόν θείον 

Κωνσταντίνον, ό δποίος δέν ήδύνατο νά ζήση άπό τό μι

κρόν δικηγορικόν του γραφείον είς τάς Σέρρας, ελαβε τήν 

άποθήκην μεταξωτών ένός ·Εβραίου, η τις άντιπροσώπευεν 

δπωσδήποτε άξίαν περίπου 15.000 λιρών στερλινών. Πάν
τως συνεδέετο μέ τουτο ή ύποχρέωσις τής συνεχίσεως τής 

λειτουργίας αuτής. 'Ενδέχεται ίσως δτι αί πολλαπλαί ύπο

χρεώσεις ήμπόδισαν τόσον τόν θείον Κωνσταντίνον, δσον 

καί τόν Μακρήν ώς καί τήν ώραίαν Δοξούλα νά εκπληρώ

σουν τήν ώς άνω ύποχρέωσιν. Πάντως έπώλησαν συντό

μως περαιτέρω τήν πρός αυτούς ύπό τύπον μεσεγγυήσεως 

παραδοθείσαν άποθήκην άντί λίαν άξιολόγου ποσου. 

»Πάντα ταυτα είχον βεβαίως διά τήν περίπτωσιν του 

δρος Μέρτεν μικρόν ένδιαφέρον, έάν ή Δοξούλα δέν εΙχε 

καταθέσει ένόρκως είς τήν δίκην του Μέρτεν δτι εΙχεν, 

ίσως, συναντήσει καθ' δλην τήν ζωήν της τόν δρα Μέρτεν 

δύο ή τρείς φοράς καί έκάστην φοράν μόνον "τό πολύ έπί 

δέκα λεπτά". 

»'Ίσως ύπάρχει κατανόησις διά τήν ψευδορκίαν μιaς 

ώραίας γυναίκας δταν γνωρίζει τις δτι "δ θείος Κωνσταντί-
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νος Καραμανλής, δ μικρός δικηγόρος έκ Σερρών, είναι 

σήμερον πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος, δταν γνωρίζη τις 

δτι "δ πρώην μνηστήρ" -σήμερον σύζυγός της- Μα

κρής κατώρθωσε νά γίνη έν τφ μεταξύ ύπουργός τών 

'Εσωτερικών της χώρας του». 

'Η άντίστοιχη περικοπή του περιοδικου «Der 
Spiegel» είναι ή έξής: 

« ... 'Υπό τοιαύτας συνθήκας, αί διαλείψεις μνήμης του 
Μάρμπαχ φαίνονται αυτονόητοι: Έπίεσε καί έξηφάνισε 

άπό τήν μνήμην του τάς ά.ρνητικάς άναμνήσεις τής διαμο

νής του εις τήν 'Ελλάδα. 

»'Ε π' αυτοu λέγει δ καθηγητής Χάλλερμαν τοu Πανε

πιστημίου τοu Κιέλου: "Γεγονότα μακράν άπό τό έγώ κεί

μενα, τών δ ποίων ή σημασία διά τήν ζωήν του ά.τόμου είναι 

μειωμένη, καί τά όποία δέν κάμνουν έντύπωσιν εις αυτό 

κατά τήν στιγμήν τής προσλήψεώς των, παρατηροuνται 

όλιγώτερον καί λησμονοuνται ευκόλως". 

»Καί εις τά πράγματα: Οί ώς μάρτυρες έξετασθέντες 

τότε συνάδελφοι τοu Μάρμπαχ άξιωματικοί εις Θεσσαλο

νίκην εχουν λησμονήσει τά τραγικά γεγονότα τής Πλατεί

ας 'Ελευθερίας, τά όποία, ώς μή άφορώντα εις τό έγώ των, 

δέν ά.πετυπώθησαν εις τήν μνήμην των. 

»Οϋτε κίiν δ βοηθός στρατιωτικός διοικητικός σύμβου

λος Χάινε, ijδη ταμίας τής πόλεως Λύνσεμπουργκ, ένεθυμή

θη. 'Η το βοηθός καί ά.ναπ;ληρωτής εις Θεσσαλονίκη ν τό

σον του Μάρμπαχ, δσον καί τοu Μέρτεν, ύπό τήν ιδιότητα 

δέ αυτήν συνέταξε τήν διαταγήν έκείνην, διά τής δποίας 

έκαλοuντο οί 9.000 'Εβραίοι εις τήν Πλατείαν 'Ελευθερί
ας, διά νά λάβουν πιστοποιητικόν έργασίας καί νά μαστι

γωθώσιν. 

»Οϋτω άντιμετωπίζουν οί δύο ίiλλοτε στρατιωτικοί δι

οικητικοί σύμβουλοι τήν έπικειμένην κρίσιν του δικαστη

ρίου: 

»'Ο εις διαθεσιμότητα τεθείς πρόεδρος τοu 'Ελεγκτι

κοu Συνεδρίου Μάρμπαχ, δτι αί διαλείψεις τής μνήμης δύ

νανται νά τόν προστατεύσουν άπό τήν κατηγορίαν τής 

ψευδορκίας. 

»'Ο Μέρτεν, δτι ή έξαιρετική μνήμη του έπιτρέπει νά 

εχη γνώσιν ένός γεγονότος διά του δποίου άνατρέπεται ό 

δυσκολώτερον ά.ποκρουόμενος ισχυρισμός τών 'Ελλήνων 

έναντίον του, δτι δηλ. έπλούτισεν άπό τάς έβραϊκάς περι

ουσίας. 

»'Ως ένισχυτικόν τής μνήμης του έχρησίμευσε διά τόν 

Μέρτεν μία φωτογραφία παρουσιάζουσα αυτόν, τήν γραμ

ματέα του Δοξούλαν Λεοντίδου, τόν μνηστήρα της Δημή

τριον και τόν θείον Κωνσταντίνον εις μίαν έξοχικήν δια
σκέδασιν. Γνωρίζει δ Μέρτεν κατά τήν "'Ηχώ του 'Αμ

βούργου" δτι: 'Όί τρείς i\λαβαν τό κατάστημα μεταξωτών 

ένός έκτοπισθέντος 'Ιουδαίου ά.ξίας 15.000 στερλινών". 
»'Ο Μάξ Μέρτεν δέν είχε δυσκολίας νά έξακριβώση 

τάς διευθύνσεις κατοικίας τών τριών αυτών 'Ελλήνων πού 

άπέκτησαν ιουδαϊκήν περιουσίαν: 

»'Ο θείος Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρωθυπουργός 

τής ' Ελλάδος, μέ εδραν καί κατοικία ν τάς 'Αθήνας. 
>>'Ο μνηστή ρ Δημήτριος Μακρής, ύπουργός τών 'Εσω

τερικών, μέ εδραν καί κατοικίαν έπίσης τάς 'Αθήνας. 

»'Η γραμματεύς Δοξούλα Μακρή, σύζυγος του Δημη

τρίου, συμμερίζεται τήν κατοικίαν του άνδρός της. 

»Τά τρία αυτά πρόσωπα έφωδίαζαν, δπως πολλοί άπό 

τούς συμπατριώτας των, τόν διοικητήν Θεσσαλονίκης-Αι

γαίου μέ πληροφορίας. Καί έπειδή ώς 'Έλληνες δέν επρατ

τον τοuτο ά.μισθεί, ημείφθησαν, κατά τόν Μέρτεν, ά.πό τάς 

κατεσχημένας έβραϊκάς περιουσίας, αί δποίαι, κατ' αυτόν 

τόν τρόπον, διετηρήθησαν εις τό έλληνικόν εθνος»261 • 

Τα δημοσιεύματα προκάλεσαν τήν άμεση διά

ψευση τής Γενικής Διευθύνσεως Τύπου: 

»Εtς σειράν δημοσιευμάτων τής γερμανικής έφημερί

δος "Ήχώ του 'Αμβούργου" ά.φορώντων εις διένεξιν με

ταξύ του γνωστοu έγκληματίου πολέμου Μέρτεν καί του 

προκατόχου του εις Θεσσαλονίκην στρατιωτικοί) συμβού

λου Μάρμπαχ παρενεβλήθη κατά τρόπον ά.νεξήγητον καί 

ϋποπτον περικοπή, διά τόν έντόνως συκοφαντικόν χαρα

κτήρα, τήν χυδαιότητα καί τήν άπερίγραπτον κακοήθειαν 

τής δποίας ουδείς στοιχειώδους καλής πίστεως 'Έλλην 

πολίτης είναι δυνατόν νά ά.μφιβάλη. Έν συνεχεί~ εις τό 

τέλος μακροu δημοσιεύματος, άφορώντος εις τό αυτό θέμα 

τοu εβδομαδιαίου περιοδικοu "Ντέρ Σπήγκελ" τής 28 
Σεπτεμβρίου, προστίθεται κατά τόν \:διον ά.κριβώς άνεξή

γητον καί ϋποπτον τρόπον, περίληψις τής εις τήν "'Ηχώ 

του 'Αμβούργου" καταχωρισθείσης περικοπής. 

» Συνεπεία τών ά.νωτέρω δημοσιευμάτων, δ έν Βόνν1J 
'Έλλην πρέσβυς, κ. 'Υψηλάντης, εδωσεν εις τόν γερμανι

κόν τύπον τήν κάτωθι άνακοίνωσιν: 

»"Ή έφημερίς Ήχώ του 'Αμβούργου καί τό περιοδι

κόν Spiegel τοu 'Αμβούργου έδημοσίευσαν πληροφορίας 
ύπό μορφήν aφηγήσεων τοu καταδικασθέντος έν 'Ελλάδι 

ώς έγκληματίου πολέμου δόκτορος Μέρτεν, αί όποίαι δεν 

είναι άπλώς συκοφαντικαί, άλλά τερατουργήματα, τά 

όποία, έάν δέν έξυπηρετοuν συγκεκριμένον δόλιον σκο

πόν, άποτελοuν άποκυήματα νοσηροu έγκεφάλου. 

»Τό μέγεθος τοu ψεύδους τών πληροφοριών αυτών προ

κύπτει κα"ί μόνον άπό τά τέσσαρα κάτωθι στοιχεία: 

»1. Ό 'Έλλην πρωθυπουργός, άντιθέτως πρός τούς 
ισχυρισμούς τών ά.νωτέρω έντύπων, κ;αθ' δλον τό διάστη

μα τής κατοχής ουδέποτε εύρέθη εiς τήν Θεσσαλονίκην. 

»2. Τόν ύπουργόν 'Εσωτερικών κ. Μακρήν, τόν δποίον 
έμφανίζουν ώς συναντώμενον μετά του κ. πρωθυπουργοί) 

κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής, έγνώρισεν ούτος τό 1956, 
ijτοι \I ετη μετά τήν λήξιν του πολέμου. 

»3. ουδεμία, ουδέ άπωτάτην, συγγένειαν εχει μέ τήν 
έμφανιζομένην ύπό τών ά.νωτέρω έντύπων ώς ά.νεψιάν του, 

σύζυγον του κ. Μακρή, τήν όποίαν διά πρώτην φοράν συ

νήντησεν δταν έγνώρισε τόν σύζυγόν της. 

»Ό ύπουργός 'Εσωτερικών, κ. Μακρής, δστις έμφανί

ζεται έν ετει 1942-1943 ώς μνηστήρ τής νuν συζύγου του 
άγούσης τότε τό 17ον ετος τής ήλικίας της, οϋτε μνηστήρ 

αυτής ήτο οϋτε καί έγνώριζε ταύτη ν κατά τήν έποχήν έκεί

νην, συζευχθείς αυτήν τό 1949. 
»'Η γερμανική κοινή γνώμη θά δυνηθή, καί ά.πό μόνον 

αυτά τά άπολύτως αντικειμενικά δεδομένα, νά έκτιμήση 

τήν i]θικήν ποιότητα τών άνωτέρω δημοσιευμάτων». 

'Από τήν πλευρά, έξάλλου, τής 'Ομοσπονδιακής 

Κυβερνήσεως, έκδόθηκε ή έξής άνακοίνωση: 

«Δημοσιεύματα γερμανικής ήμερησίας τινός έφημερί-
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δος καί ένός γερμανικοϋ περιοδικοϋ εiδήσεων περιέχουν 

προσβλητικάς έπιθέσεις έναντίον τοϋ 'Έλληνος ύπουργοϋ 

'Εσωτερικών κ. Μακρή. Τά δημοσιεύματα ταϋτα βασίζον

ται προδήλως έπί δηλώσεων τοϋ τέως στρατιωτικοϋ διοι

κητοϋ συμβούλου δόκτορος Μέρτεν, καταδικασθέντος έν 

'Αθήναις εiς είρκτήν 25 έτών καί έκδοθέντος έν συνεχείg 
εiς τήν 'Ομοσπονδιακή ν Δημοκρατίαν . 'Έναντι τών εiς τά 

δημοσιεύματα ταϋτα διαλαμβανομένων κατ' iδίαν iσχυρι

σμών, ή έλληνική Κυβέρνησις ελαβε θέσιν διά δηλώσεως 

fjτις άνεκοινώθη καί εiς τόν έν 'Αθήναις πρέσβην τής 

'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, ύπό τοϋ άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως κ. Κανελλοπούλου. 

»Διά τής δηλώσεως ταύτης τής ελληνικής Κυβερνήσε

ως, άνατρέπονται κατά τρόπον σαφή καί έφ' δλων των 

σημείων οί ισχυρισμοί, οί περιλαμβανόμενοι εiς τά ώς aνω 

δημοσιεύματα τοϋ γερμανικοϋ τύπου, καθ' δσον άφοροϋν 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν καί τόν 'Έλληνα ύπουργόν 

'Εσωτερικών. 

»'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις λυπείται iδιαιτέρως 

διά τά δημοσιεύματα ταϋτα. Αί άναληθείς αύται άφηγήσεις 

περιέχουν βαρείας προσβολάς κατά τοϋ προέδρου τής Κυ

βερνήσεως καί ένός μέλους τής Κυβερνήσεως φίλης καί 

συμμάχου χώρας. Αί προσβολαί αύταί είναι τοσούτφ μάλ

λον βαρείαι καθ' δσον δχι μόνον εθιξαν σοβαρώς τήν Β. 

έλληνικήν Κυβέρνησιν, ή όποία διά τής έκδόσεως τοϋ ύπό 

έλληνικοϋ δικαστηρίου καταδικασθέντος δόκτορος Μέρ

τεν είχεν έπιδείξει συγκατάβασιν πλήρη κατανοήσεως, 

άλλά καί είναι ίκαναί νά προκαλέσουν άγανάκτησιν εiς 

εύρύτερα στρώματα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ». 

'Η Κυβέρνηση τής Βόννης δέν άρκέστηκε στήν 

εκδοση τής άνακοινώσεως. 'Ο Δυτικογερμανός πρε

σβευτής στήν 'Αθήνα, δρ. Ζέελος, έπισκέφθηκε τόν 

αναπληρωτή ύπουργό 'Εξωτερικών, Κ. Τσάτσο, καί 

έξέφρασε τή λύπη τής Κυβερνήσεώς του γιά τά φαν

ταστικά καί κακοήθη δημοσιεύματα. 

Μέ άντικείμενο τήν έξέταση του τρόπου άντιδρά

σεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως, συγκροτήθηκαν 

συσκέψεις στίς 28 Σεπτεμβρίου, ύπό τήν προεδρία 
του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου Π. Κανελλοπούλου, του προέδρου τής 

Βουλής καί των ύπουργών 'Εσωτερικών καί Προε

δρίας. Αuθημερόν, ό ύπουργός των 'Εσωτερικών, Δ . 

Μακρής, δήλωσε δτι θά καταθέσει μήνυση γιά τά 

δημοσιεύματα. 

'Αξιοσημείωτες άντιδράσεις προκάλεσαν τά δη

μοσιεύματα καί στό χώρο τής άντιπολιτεύσεως. 'Ο 

άρχηγός των Φιλελευθέρων Σ. Βενιζέλος εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

»'Επί τής ούσίας τής ύποθέσεως ούδέν σχόλιον. Οί εν

διαφερόμενοι δμως οφείλουν έντός τής ήμέρας νά προσφύ

γουν εiς τήν δικαιοσύνη ν διά νά προστατεύσουν τήν τιμήν 

τοϋ άξιώματος τό όποίον φέρουν καί νά περιφρουρήσουν 

εiς τό έξωτερικόν τό κϋρος τής 'Ελλάδος». 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως, Η. 

Τσιριμώκος, δήλωσε: 

«Δέν ύπάρχει άνάγκη μακρών δηλώσεων. 'Ο κ. Σ. Βενι

ζέλος εθεσε τό ζήτημα εiς τήν όρθήν βάσιν του. 'Αναμένω 

τάς σχετικάς άνακοινώσεις τής Κυβερνήσεως». 

'Από τήν πλευρά του, ό Δ. Μακρής εκαμε, στίς 29 
Σεπτεμβρίου τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

»'Η βδελυγμία τήν όποία ν μοϋ προκαλεί ή έξυφανθείσα 

έγκληματική συκοφαντία επιτείνεται άπό τήν προθυμίαν 

/;κείνων, οί όποίοι εσπευσαν νά θερμάνουν άνεξετάστως 

τούς τερατώδεις ύπαινιγμούς ένός κοινοϋ έγκληματίου πο

λέμου. 'Εντός τής αύριο ν συμπληρουμένων τών άπαραιτή

των στοιχείων τών ύπευθύνων θά ύποβληθή ή σχετική μή

νυσις μέ τήν βεβαιότητα δτι ή Δικαιοσύνη θά άποκαλύψη 

εiς δλην της τήν εκτασιν καί τήν ποιότητα τής σκευωρίας 

άλλά καί τούς ύποκινητάς αύτής . 

»'Η σχετική μήνυσις είναι αύτονόητον δτι θά ύποβλη

θή ένώπιον τής έλληνικής Δικαιοσύνης, έφ ' δσον κατά 

τήν γενικήν διάταξιν τοu aρθρου 7 τοϋ έλληνικοϋ Ποινι
κοϋ Κώδικος τά έν τ'Ό άλλοδαπ'Ό έγκλήματα τών άλλοδα

πών, έφ' δσον στρέφονται καθ ' ήμεδαποϋ, κρίνονται κατά 

τούς έλληνικούς ποινι](ούς νόμους, ύπαγόμενα εiς τή\ι άρ

μοδιότητα τών έλληνικών τακτικών δικαστηρίων. 'Η σχε

τική διάταξις εχει ληφθή έκ τής γερμανικής Ποινικής Νο

μοθεσίας, εiς τήν όποίαν ύφίσταται άντίστοιχος διάταξις 

' έπιβάλλουσα τήν έφαρμογήν τοϋ γερμανικοu Ποινικοϋ Νό
μου καί καθιεροϋσα άρμοδιότητα τών γερμανικών δικα

στηρίων διά τάς /;ν τ'Ό άλλοδαπ-Ό άδικοπραγίας άλλοδαπώ'( 

στρεφομένας κατά Γερμανοϋ πολίτου. 

»Παραλλήλως καί κατά τάς γενικάς περί τύπου διατά

ξεις, τά διά τών έντύπων πραττόμενα άδικήματα τιμωροϋν

ται κατά τούς νόμους τής χώρας δπου έκυκλοφόρησαν, 

ύπαγόμενα εiς τήν άρμοδιότητα τών τοπικών δικαστηρίων. 

Τάς γενικάς καί εiδικάς αύτάς διατάξεις τάς καθιερούσας 

τήν έφαρμογήν τής έλληνικής νομοθεσίας καί τήν άρμοδιό

τητα των δικαστηρίων τής πατρίδος μου δέν είναι ποτέ 

δυνατόν νά άγνοήση διάδικος, έν ένεργείg μάλιστα ύπουρ

γός, διά νά προτιμήση τήν άρμοδιότητα των δικαστηρίων 

οίασδήποτε ξένης χώρας . 

» ' Εάν μάλιστα δέν είχον καθιερωθή διεθνώς παρόμοια ι 

διατάξεις, ό άδικούμενος καί άνεξαρτήτως έάν διέθετε τά 

πρός τοuτο μέσα θά ύπεχρεοϋτο νά προσφεύγη εiς τά δικα

στήρια ξένης χώρας μεταφέρων αύτόθι τούς μάρτυρας καί 

τά άποδεικτικά του στοιχεία, έφ' δσον δέ ή ώργανωμένη 

τυχόν συκοφαντία έξεδηλοϋτο εiς πλείονα σημεία τής 

ύδρογείου θά ήτο ύποχρεωμένος νά περιπλανάται άνά τήν 

ύφήλιον πρός δίωξιν τών συκοφαντιών . 

»~Άλλωστε, διά τής έπί συκοφαντικ-Ό δυσφημήσει κα

ταγγελίας σκοπείται κατά κύριον λόγον ή άποκατάστασις 

τής ύπολήψεως τοϋ θιγομένου, ή όποία είναι άνάγκη νά 

συντελήται εiς τόν τόπον καί έντός τών κόλπων τής κοινής 

γνώμης τής χώρας τοϋ άδικουμένου. 

»Δέν νομίζω κατόπιν τούτων δτι είναι σοβαρόν νά ύπο

στηρίζεται ή προσφυγή εiς δικαστήρια ξένης χώρας. 

'Όσον άφορά τούς ύπευθύνους, έάν διατηροϋν καί ϊχνη 

ύπολήψεως διά λογαριασμόν των εντύπων, τά όποία εκδί

δουν, ύπέχουν έπιτακτικήν ύποχρέωσιν νά προσέλθουν 

καλούμενοι ένώπιον τής έλληνικής Δικαιοσύνης, τής 

όποίας καί ή στάθμη καί ή άμεροληψία είναι διεθνώς άνε

γνωρισμέναι». 
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Τήν ίδια ήμέρα, 29 Σεπτεμβρίου, εγινε γνωστό δτι 
ό Μέρτεν είχε διατυπώσει κατηγορίες καί γιά άλλα 

πρόσωπα. Είχε ύποστηρίξει δτι ό ύφυπουργός 'Αμύ

νης, Γ. Θεμελής, συγκέντρωνε γιά λογαριασμό τών 

Γερμανών όμήρους στό νομό Πέλλης, δπου είχε δια

τελέσει νομάρχης, καί δτι ό άντεισαγγελέας τοϋ 

'Αρείου Πάγου, Δ. Τούσης, χρηματιζόταν γιά νά 

μήν άνακινεί τίς δικογραφίες εναντίqν τών έγκλημα

τιών πολέμου. Παράλληλα, ό Μέρ-i~ν ίσχυρίστηκε 
δτι ή Δοξούλα Μακρή είχε ψευδορκήσει εναντίον 

του, κατά τή δίκη του στήν ·Ελλάδα, καί δτι τό 1943, 
δταν δηλαδή οί Βούλγαρο ι προσπαθοϋσαv νά επε

κτείνουν τήν κατοχή τους σέ τμήματα τής κεντρικής 

Μακεδονίας, ό Κ. Καραμανλής είχε ύπογράψει δή

λωση, μέ τήν όποία καλοϋνταν οί 'Έλληνες τής πε

ριοχής νά παραμείνουν πιστοί στή γερμανική διοί

κηση. ·Η «Hamburger Echo», επίσης, προσπαθών
τας νά διασκεδάσει τίς έντυπώσεις πού δημιούργησε 

ή κυβερνητική άνακοίνωση, ίσχυρίστηκε δτι ποτέ 

δέν είχε γράψει δτι δ Κ. Καραμανλής είχε βρεθεί στή 

Θεσσαλονίκη κατά τή διάρκεια τής Κατοχής, οuτε 

καί δτι ήταν συγγενής τής Λεοντίδου· άπλώς, ή μελ

λοντική σύζυγος τοϋ Δ. Μακρή τόν άποκαλοϋσε 

«θείο», δπως σέ δλα τά μέρη τοϋ κόσμου άποδίδεται 

τέτοια προσφώνηση, χωρίς νά ύπάρχει συγγένεια! 

τέλος, ή εφημερίδα έξαπέλυσε έπίθεση κατά τής 

Κυβερνήσεως τής Βόννης γιά τήν άνακοίνωση τής 

τελευταίας, μέ τήν όποία καταρρίπτονταν οί ίσχυρι

σμοί τοϋ Μέρτεν. Παράλληλα, στήν 'Αθήνα γινόταν 

γνωστό δτι ό 'Έλληνας πρόξενος στό · Αμβοϋργο 
είχε κληθεί νά άπολογηθεί γιά τήν παράλειψή του νά 

ενημερώσει τό ύπουργείο 'Εξωτερικών άπό τίς 17 
τοϋ μηνός γιά τά δημοσιεύματα τής «Hamburger 
Echo». 

' Η ταν εμφανής ή προσπάθεια τής έφη μερίδας καί 

τοϋ Μέρτεν νά καλύψουν τά λάθη τους, πού άποδεί

κνυαν δτι οί κατηγορίες ήταν χαλκευμένες. Είναι 

χαρακτηριστικό δτι ό Κ. Καραμανλής φερόταν νά 

εύνοεί τή βουλγαρική καί γερμανική κατοχή, ενώ 

δπως άποδεικνύεται άπό τό βιβλίο πού εξέδωσε τό 

1945 ό καθηγητής Α. Σβώλος -ή άντιστασιακή δρά
ση τοϋ όποίου ήταν γνωστή- δ πρωθυπουργός συμ

μετείχε άπό τό 1941 σέ έπιτροπή Μακεδόνων καί 
Θρακ.ών πού εκαμαν άγώνα κατά τής βουλγαρικής 

πολιτικής στήν κατεχόμενη ·Ελλάδα - οί δηλώσεις 

πού ύπογράφηκαν τό 1943 περιείχαν τήν καταγγελία 
καί άποδοκιμασία τών μελών τής επιτροπής γιά τήν 

επέκταση τής βουλγαρικής κατοχής, καθώς καί τήν 

προτροπή τους πρός τόν πληθυσμό τής άπειλούμενης 

άπό τή Σόφια περιοχής νά κρατήσει ύψηλά τό εθνικό 

του φρόνημα262 • 

Στίς 30 Σεπτεμβρίου, ό Δ. Μακρής προσήλθε στά 

γραφεία τής Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών ' Αθη-

νών καί κατέθεσε μήνυση κατά τοϋ Μέρτεν καί τών 

ύπευθύνων τών έφημερίδων «Hamburger Echo» καί 
«Der Spiegel» γιά συκοφαντική δυσφήμιση τοϋ ίδιου 
καί τής συζύγου του. Παράλληλα, δ Δ. Τ ούσης εξεδή

λωσε τήν πρόθεσή του νά μηνύσει τόν Μέρτεν στά 

έλληνικά δικαστήρια, ενώ δ Γ. Θεμελής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση : 

<Πό δτι τά βδελυρά συκοφαντικά βέλη του απαισίου 

εγκληματίου πολέμου Μέρτεν καί των όπισθεν αύτοu ίστα

μένων εστράφησαν καί εναντίον μου δέν πρέπει νά προκα

λή ί:κπληξιν. Ό επιδιωκόμενος σκοπός είναι γενικώτερος 

καί ή συκοφαντία αποτελεί άπλως μέσον. 

»'Επί των συκοφαντικων ύπαινιγμων δέν είναι άνάγκη 

νά απαντήσω εl.δικώτερον. ' Ο λαός τής Θεσσαλονίκης καί 

τής Μακεδονίας όλοκλήρου γνωρίζει καλως τήν πολιτεία ν 

μου καί τήν δρaσιν μου διαρκούσης τής κατοχής. 

»'Εάν ή το δυνατόν νά διατυπωθή καί δ έλάχιστος ύπαι

νιγμός διά τήν εθνικήν μου δρaσιν κατά τήν περίοδον αύ

τήν, οί πολιτικοί μου αντίπαλοι δέν θά μοϋ είχον χαρισθή 

άπό τοϋ 1945 μέχρι σήμερον, όπότε πολιτεύομαι». 

Τήν έπομένη, 1η 'Οκτωβρίου, δ Γ. Θεμελής, συ

νοδευόμενος άπό τό δικηγόρο του, βουλευτή ' Αθη

νών, Κ. Ράλλη, ύπέβαλε στήν Είσαγγελία ' Αθηνών 

μήνυση γιά συκοφαντική δυσφήμιση κατά τών ύπευ

θύνων τής «Hamburger Echω> καί του Μέρτεν. 

Πάντως, ή ύπόθεση θά περιπλακεί μέ άφορμή τήν 

εμπλοκή της στήν έσωτερική πολιτική σκηνή , δπου 

οί «καταγγελίες» Μέρτεν λαμβάνονταν ώς εύκαιρία 

γιά τήν εκδήλωση επιθέσεων κατά τής Κυβερνήσεως 

καί του Κ. Καραμανλή προσωπικά. 'Η κεντρώα άν

τιπολίτευση καί δ φιλικός της τύπος δήλωναν δτι 

άρνοϋνταν νά πιστέψουν τίς συκοφαντίες, άλλά, πα

ράλληλα, επέκριναν τήν Κυβέρνηση γιά τούς χειρι

σμούς της στό ζήτημα τής διώξεως τοϋ έγκληματία 

πολέμου. 

' Αρχικά, ύπέρ τής προσφυγής στά γερμανικά δι

καστήρια τάχθηκε κυρίως ή ΕΔΑ, ενώ τό κόμμα τών 

Φιλελευθέρων ζήτησε νά άχθεί ή ύπόθεση ενώπιον 

τής έλληνικής δικαιοσύνης. Μετά δμως άπό τή δια

φαινόμενη ίκανοποίηση τής άξιώσεως αύτής, τό 

κόμμα Φιλελευθέρων θά προβάλει νέα άπαίτηση γιά 

τήν προσφυγή τών θιγομένων στή γερμανική δικαι

οσύνη - άξίωση πού θά άποκρούσει μέ εμπεριστα

τωμένα έπιχειρήματα ή έλληνική Κυβέρνηση. Κατό

πιν, τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως θά ζητήσουν 

τήν παραίτηση τών εμπλεκομένων ύπουργών πρίν τή 

διεξαγωγή τής δίκης, ένώ ή ΕΔΑ θά άπαιτήσει τήν 

παραίτηση δλόκληρης τής Κυβερνήσεως . ' Από τήν 

πλευρά του, ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων Δημοκρα

τών, Γ. Παπανδρέου, τάχθηκε ύπέρ τής προσφυγής 

στά έλληνικά δικαστήρια, μέ κύριο επιχείρημα δτι, 

εφόσον είχε προσβληθεί ή τιμή ' Ελλήνων πολιτι

κών, στήν 'Ελλάδα επρεπε νά άποδειχθεί ή άλήθεια· 
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έξάλλου, συνέχισε, ή άπαγόρευση είσόδου τοϋ Μέρ

τεν στήν ·Ελλάδα μετά τήν άπέλασή του, δέν ίσχυε 

δταν τόν καλοϋσε ή έλληνική δικαιοσύνη. Πάντως 

καί ό Γ. Παπανδρέου, μέ νέες του δηλώσεις λίγες 

ήμέρες άργότερα, ζητοϋσε τήν παραίτηση τών μηνυ

τών ύπουργών. 

Τήν Ι η 'Οκτωβρίου, μετά τή διατύπωση άπό τόν 

Μέρτεν ίσχυρισμών γιά δήθεν καθυστέρηση τής 

άποστολής τής δικογραφίας του στή Δ . Γερμανία, ό 

ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Καλλίας, εκαμε τήν άκό

λουθη δήλωση : 

« 'Η περίπτωσις Μέρτεν διέπεται ύπό του άρθρου I παρ . 

α' του νόμου 4016 τής 3ης Νοεμβρίου 1959. Τουτο δέν 
προβλέπει τήν άποστολήν τής δικογραφίας, οίκοθεν εiς 

Γερμανίαν, διότι πρόκειται περί ύποθέσεως, ή όποία εiχε 

κριθή άμετακλήτως δι, άποφάσεως του άρμοδίου έλληνι

κου δικαστηρίου. 

»Εiς τήν περίπτωσιν ταύτη ν δικονομικώς ή έν Γερμανί~ 

δίωξις στηρίζεται εiς πρωτοβουλίαν τής γερμανικής κατα

διωκτικής άρχής, ή όποία δμως είχεν άνακοινωθή εiς ήμίiς 

πρό τής έν τij Βουλij συζητήσεως του νόμου, μάλιστα δέ 

είχεν έκδοθή καί ενταλμα συλλήψεως κατά του Μ. Μέρ
τεν, του δποίου είχεν άποσταλή καί άντίγραφον εiς ήμίiς . 

Τουτο έστηρίζετο εiς προϋπάρχοντα στοιχεία, μεταξύ τών 

δποίων καί αί μέχρι τών έτών 1952 καί 1956 καταθέσεις, 
τάς δποίας είχε παραδώσει μετά μηνύσεων, ώς δίευθυντής 

του Γραφείου 'Εγκληματιών Πολέμου δ κ . Τούσης . 

»Μετά τήν άπόλυσιν του Μέρτεν, αiτήσει τής γερμανι

κής δικαστικής άρχής, έστάλησαν άμέσως, ήτοι κατά Νο

έμβριον του 1959, τό παραπεμπτικόν βούλευμα, ή καταδι
καστική άπόφασις του εiδικου δικαστηρίου έγκληματιών 

πολέμου καί τά μακρά πρακτικά τής δίκης, βραδύτερον δέ 

καί τά έστενογραφημένα πρακτικά . 

»Τόν Ίούλιον του 1960 έζητήθησαν παρά τής γερμανι
κής δικαστικής άρχής άντίγραφα καί τής ύπολοίπου δικο

γραφίας, τήν δποίαν παρέδωκεν δ γραμματεύς του' Αναθε

ωρητικου Στρατοδικείου εiς τό ύπουργείον τών ' Εξωτερι

κών πρός εκδοσιν φωτοτυπιών. Τό ύπουργείον τών 'Εξω

τερικών ήρώτησε τήν 31.8.1960 τό ύπουργείον Δικαιοσύ
νης, έάν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τής δικογραφίας νά 

άποσταλουν εiς Γερμανίαν τά πρωτότυπα. ·Η άπάντησις 

του ύπουργείου Δικαιοσύνης διαλαμβάνει δτι δέον νά στα

λουν άντίγραφα, διότι τά πρωτότυπα ούδέποτε παραδίδον

ται, έν τij προκειμέν'Ιj δέ περιπτώσει καί διότι ταυτα άποτε

λουν τήν δικογραφίαν, έφ' ή ς έξεδόθη καταδικαστική άπό

φασις. Τών συμπληρωματικών αύτών στοιχείων τής δικο

γραφίας ετοιμάζονται ήδη άντίγραφα ή φωτοτυπίαι έν τφ 

ύπουργείφ τών ' Εξωτερικών». 

Στό μεταξύ, ό Μέρτεν δήλωσε δτι θά έρχόταν 

στήν 'Ελλάδα γιά νά δικαστεί άν αίρόταν ή ίσχύς 

τοϋ διατάγματος πού άπαγόρευε τήν είσοδο στή χώ

ρα τών έγκληματιών πολέμου . Ευθύς άμέσως, άνα

κοινώθηκε άπό εγκυρη κυβερνητική πηγή δτι ή Κυ

βέρνηση θά κατέθετε στήν 'Επιτροπή ' Εξουσιοδοτή

σεως τής Βουλής νομοσχέδιο κυρωτικό τής πράξεως 

τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου μέ τήν όποία άνεστά

λη ώς πρός τόν Μέρτεν ή ίσχύς τής σχετικής διατά

ξεως πού άπαγόρευε τήν έπάνοδο αuτών τών έγκλη
ματιών στήν ' Ελλάδα. 

'Η κυβερνητική χειρονομία εγινε δεκτή μέ ίκα

νοποίηση άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων Δημο

κρατών, ένώ ό άρχηγός τοϋ κόμματος 'Αγροτών καί 

'Εργαζομένων, Α. Μπαλτατζής, έπισκέφθηκε τό,ν Κ. 

Καραμανλή καί έξέφρασε τήν εντονη άποδοκιμασία 

του γιά τίς συκοφαντικές έπιθέσεις. 

['Η ρύθμιση πού έπέτρεπε τήν έπάνοδο τοϋ Μέρ

τεν, rοστε νά παραστεί στή δίκη του, ψηφίστηκε άπό 

τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως στίς 8 'Οκτωβρί
ου . 'Υπέρ τής ρυθμίσεως τάχθηκαν ή ΕΡΕ, οί Φιλε

λεύθεροι Δημοκράτες καί τό κόμμα τοϋ Α . Μπαλ

τατζή. 'Αποχώρησαν άπό τήν αίθουσα ή ΕΔΑ, ή ΔΕ 
καί τό κόμμα Φιλελευθέρων, ένώ άρνήθηκαν ψήφο ή 

ΝΠΚ καί οί Προοδευτικοί. Πάντως, καί μετά τήν 

έξέλιξη αuτή, ό Μέρτεν θά άποφύγει τήν ελευσή του 

στήν 'Ελλάδα, λέγοντας τώρα δτι δέν ε{ χε έμπιστο

σύνη στήν έλληνική δικαιοσύνη]. 

Σέ κάθε περίπτωση, ήδη γινόταν σαφές δτι ό έγ

κληματίας πολέμου, προσπαθώντας νά διατηρήσει 

στό προσκήνιο τίς «καταγγελίες» του, επεφτε σέ τε

ρατώδεις άντιφάσεις . Γιά νά άντιμετωπίσει τά στ()ι

χεία πού τόν διέψευδαν, ε{ χε μεταβάλει πολλές φορές 

τούς ίσχυρισμούς του καί ε{χε, τελικά, άποτύ'Χει νά 

στηρίξει μιά σοβαροφανή κατηγορία. ΕΙναι χαρα

κτηριστικό πώς ε{χε ίσχυριστεί δτι εΙχε συναντηθεί 

μέ τούς Κ. Καραμανλή καί Δ. Μακρή στή Θεσσαλο

νίκη, καί μάλιστα δτι κατείχε καί φωτογραφία άπό 

αuτή τή συνάντηση . 'Όταν δμως άπό τή συζήτηση 

στόν τύπο προέκυψε δτι ό Κ. Καραμανλής δέν εΙχε 

έγκαταλείψει τήν 'Αθήνα στή διάρκεια τής Κατο

χής, ό Μέρτεν «θυμήθηκε», πώς ή συνάντηση είχε 

γίνει -καί ή φωτογραφία είχε ληφθεί- στήν όδό 

Κοραή τών 'Αθηνών. ·Ωστόσο καί πάλι διαψεύσθη

κε, καθώς ό Δ. Μακρής δήλωσε πώς δέν εΙχε βρεθεί 

κατά τό διάστημα τής Κατοχής στήν 'Αθήνα, ένώ ό 

Μέρτεν δέν παρουσίασε τήν έπίμαχη φωτογραφία 

πού ίσχυριζόταν δτι κρατοϋσε. 

Διαφωτιστικό εΙναι τό άκόλουθο κείμενο τής 

έφημερίδας <Πά Νέα». 

'Η άπογύμνωσις του Μέρτεν άποδεικνύεται έκ τών κα

τωτέρω έξελίξεων: 

I. ' Ηρνήθη έπιμόνως νά έπιδείξη εiς τόν άπεσταλμένον 

τών «Νέων» τήν περιβόητον φωτογραφία ν πού παρουσιάζει 

αύτόν, τόν κ. Καραμανλήν, τόν κ. Μακρήν καί τήν Δοξού

λαν . 

2. ' Ισχυρίσθη χθές δτι ή φωτογραφία αύτή έλήφθη εiς 

τήν δδόν Κοραή τών ' Αθηνών, ένώ τήν πρώτην φοράν 

είχεν iσχυρισθή δτι έλήφθη εiς τά περίχωρα τής Θεσσα
λονίκης . 

3. Θέτει άπαραδέκτους δρους, δπως ή παραίτησις του 
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ύπουργου 'Εσωτερικών κ. Μακρή διά νά ελθη ώς μάρτυς 

εiς τήν 'Ελλάδα, δπερ αποδεικνύει τήν αντίθετον διάθεσίν 

του. 

4. 'Αναιρεί τάς βαρείας κατηγορίας εναντίον του άν
τεισαγγελέως 'Αρείου Πάγου κ. Τούση, τονίζων τώρα δτι 

είναι «Εξαίρετος ύπάλληλος». 

«5. 'Αποθρασύνεται εiς τήν συκοφαντικήν έκστρατείαν 
του στρέφων τά πυρά του εναντίον κυρίως του προέδρου 

τής Κυβερνήσεως μέ φοβεράς, ασυλλήπτους καί καθαρώς 

έκβιαστικάς κατηγορίας. 

6. Διαψεύδεται έπισήμως άπό τό γερμανικόν ύπουργεί
ον Δικαιοσύνης εiς δ,τι αφορά τούς iσχυρισμούς του δτι 

δέν εστάλη οϋτε ενα κομματάκι χαρτί εκ τής δικογραφίας 

του263 . 

'Ο Κ. Καραμανλής εκλεισε τή φάση αύτ,ή τών 

πρώτων άντιδράσεων μετά τήν έκδήλωση του συκο

φαντικοu θορύβου, μέ δήλωσή του, στίς 8 'Οκτωβρί
ου: 

«'Η πολιτική μας ζωή έγνώρισε πολλάς άθλιότη

τας κατά τό παρελθόν. Δέν γνωρίζω δμως καμμίαν 

περίπτωσιν δυναμένην νά συγκριθή εiς άθλιότητα μέ 

τήν παροDσαν. 

»Είμαι βέβαιος δτι πολύ συντόμως θά έντρεπώμε

θα διότι α ι' χυδαία ι συκοφαντία ι ένός άλλοεθνοDς έγ

κληματίου έγένοντο, εστω καί προσκαίρως, έπίκεν

τρον τής δημοσίας μας ζωής. 

» Ώρισμένοι μάλιστα πολιτικοί καί δημοσιογρα
φικοί κύκλοι τολμοDν νά δμιλοDν περί ήθικοD θέμα

τος. :Αλλά ήθικόν θέμα δέν δημιουργοDν α ι' κακοή

θεια ι ένός άνυπολήπτου προσώπου, γνωσταί ώς τοι

αDται εiς δλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν. Τό δημι

ουργεί δμως ή καταβαλλομένη προσπάθεια παντοει

δοDς έκμεταλλεύσεως τών συκοφαντιών αύτών, προ

σπάθεια μάλιστα ή δποία, πρός aποφυγήν τής λαβί

δας τοD ποινικοD νόμου γίνεται μέ έκδήλως φαρισαϊ

κήν ύποκρισίαν. 

)) Ή Κυβέρνησις εύθύς έξ άρχής ένημέρωσε τήν 
κοινή ν γνώμη ν έπί τής άθλίας αύτής ύποθέσεως. Καί 

διά τής προσφυγής τών θιγομένων ένώπιον τής έλ

ληνικής Δικαιοσύνης καί τής ψηφίσεως εiδικοD νό

μου έπιτρέποντος εiς τόν έν λόγφ έγκληματίαν πολέ

μου νά προσέλθη εiς τήν 'Ελλάδα καί νά έπιβεβαιώ

ση τάς κακοηθείας του, έδημιούργησεν δλας τάς 

προϋποθέσεις διά τήν πλήρη διαφώτισιν τής κοινής 

γνώμης. 

))Πέραν αύτοD ή Κυβέρνησις έπισπεύδει τήν σύγ

κλησιν τής Βουλής διά νά δώση τήν εύκαιρίαν εiς 

έκείνους οι' δποίοι έπιθυμοDν νά συζητήσουν τάς 

άθλιότητας τοD Μέρτεν, νά τό πράξουν ύπευθύνως. 

)) 'Η Κυβέρνησις θεωρεί έν πάσrι περιπτώσει 

aπαράδεκτον ενας έyκληματίας πολέμου, συνεπι

κουρούμενος άπό τάς μηχανορραφίας καί τό κου

τσομπολιό τών 'Αθηνών, νά δημιουργή πράγματα 

εiς τήν χώραν. 

)Πό δλον ζήτημα καί ή γαλήνη τοD τόπου αύτοD 

θά κριθοDν άπό τήν έλληνικήν Δικαιοσύνην, τήν έλ

ληνικήν Βουλήν καί πέραν αύτών, άπό τόν κυρίαρ

χον έλληνικόν λαόν)). 

Ό Μάξ Μέρτεν, πάντως, θά έπαναλάβει τίς συ

κοφαντίες του κατά τών Κ. Καραμανλή καί Δ. Μα

κρή. 'Η έξέλιξη τής ύποθέσεως καί ή άναίρεση τών 

κατηγοριών του άναλύονται στό άκόλουθο κείμενο 

τής «Καθημερινής)) τής ΙΟης 'Οκτωβρίου: 

I. Ό Μέρτεν παρέδωσεν εiς άνταποκριτήν πρωινής 
άθηναϊκής εφημερίδος φωτοτυπικά άντίτυπα δύο ΕΚ των 50 
σελίδων του φωτογραφικου λευκώματος, τό δποίον, κατά 

τούς iσχυρισμούς του, περιείχε iδιόχειρον αφιέρωσιν τίί>ν 

δεσποινίδων Δοξούλας Λεοντίδου καί 'Αμαλίας Βαζάκα. 

2. Εiς τόν αuτόν ανταποκριτήν δ Μέρτεν άνεκοίνωσεν 
δτι αγοραστής τής άποθήκης μεταξωτών του άπελαθέντος 

Ίσραηλίτου, τήν δποίαν δ Μέρτεν κατά τούς άρχικούς 

iσχυρισμούς έξεχώρησεν εlς τήν Δοξούλαν Λεοντίδου καί 

τούς Κ. Καραμανλήν καί Δ. Μακρήν διά δήθεν προσφερ

θείσας ύπηρεσίες των πρός αuτόν έπί Κατοχής ήτο δ άρμε

νικής καταγωγής άργυραμοιβός 'Ι ων. Χατζησταυρόπου

λος, διαμένων ήδη εν ΘεσσαλονίΚ1J καί παρουσιασθείς ώς 

μάρτυς κατά τήν ένταυθα δίκην του Μέρτεν. 

3. 'Ισχυρίζεται ό Μέρτεν δτι αί τότε γραμματείς του, 
Δοξούλα Λεοντίδου καί 'Αμαλία Βαζάκα έχρησιμοποιουν

το ύπό των κ.κ. Καραμανλή καί Δ. Μακρή διά πωλήσεις 

εμπορευμάτων 'Ισραηλιτών καί μάλιστα δτι περί αuτοϋ 

ύπάρχει βεβαίωσις των ύπαλλήλων του 'Υποθηκοφυλα

κείου Θεσσαλονίκης, Πέτρου Νικολαίδη καί Νικολάου 

Κεραμέως, ύπό ήμερομηνίαν 6ης Μαρτίου 1945 πρός τόν 
διευθυντήν του όργανισμου διαχειρίσεως iσραηλιτικίί>ν 

περιουσιών. 

4. Διά τόν κ. Δ. Μακρήν, ό Μέρτεν είπεν δτι δέν ήτο 
μόνον συνεργάτης, αλλά καί μέλος τής γερμανικής ύπηρε

σίας άσφαλείας "Ες-Ντέ (Ζιχερχάιτς Ντήνστ) κατά τήν 

κατοχήν καί περί αuτοϋ γνωρίζει καί δ κατά τήν Κατοχήν 

'Έλλην διευθυντής άσφαλείας Θεσσαλονίκης ταγματάρ

χης Χαράλαμπος Δασκαλόπουλος του Γεωργίου, εiς τό 

προσωπικόν άρχείον του δποίου ύπάρχει φωτοτυπικόν άν

τίγραφον τής ταυτότητος μετά φωτογραφίας του κ. Δ. Μα

κρή. 'Όμοιον φωτοτυπικόν άντίγραφον κατέχει, είπε, καί δ 

ίδιος δ Μέρτεν. 

5. Τέλος, iσχυρίσθη δτι κατά παρότρυνσιν τίί>ν γερμα
νικών άρχών κατοχής, πρό τής άποχωρήσεως των Γερμα

νών έξ ' Ελλάδος, ή Δοξούλα Λεοντίδου ενεγράφη εiς τήν 
κομμουνιστικήν όργάνωσην ΕΠΟΝ. 

'Επί τών άνωτέρω iσχυρισμών του Μέρτεν έσημειώθη

σαν χθές καί τήν Κυριακήν, κατά τήν σειράν κατά τήν 

δποίαν άναφέρονται ύπό του Γερμανου εγκληματίου πολέ

μου, α{ άκόλουθοι αντιστοίχως αντιδράσεις, άναιρουσαι 

μίαν πρός μίαν τάς καταγγελίας, ήτοι: 

I. Ή τότε δεσποινίς 'Αμαλία Βαζάκα (ήδη δέ κυρία 
Στασινοπούλου), εργαζομένη παρά τφ γενικψ διευθυντ'Ό 

τής 'Ηλεκτρικής ·Εταιρείας κ. Μάξγουελ προέβη εiς τήν 

κάτωθι εγγραφον δήλωσιν: 

<Πό λεύκωμα, του δποίου έδημοσιεύθησαν φωτοτυπίαι, 

εδόθη πράγματι από εμένα καί τήν συμμαθήτριάν μου εiς 
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τήν γερμανικήν σχολήν Δοξούλαν Λεοντίδου πρός καθη

γητήν τής σχολής, ύπηρετοuντα εν επιστρατεύσει εiς τήν 

αuτήν ύπηρεσίαν. Περιείχεν άποκλειστικώς φωτογραφίας 

έλληνικών τοπίων. Ήτο εκδήλωσις στοιχειώδους φιλο

φρονήσεως επ' εuκαιρίq των Χριστουγέννων, δπως εκδή

λωσις επίσης φιλοφροσύνης ή το καί <'iλλον παρόμοιον λεύ

κωμα, τό όποίον προσεφέραμεν πρός τήν οiκογένειαν Χάι

τμαν, εγκατεστημένην προπολεμικώς είς τήν Θεσσαλονί

κην καί ή όποία μετείχεν εiς τήν εφορείαν τής γερμανικής 

σχολής εiς τήν όποίαν εφοιτούσαμεν . Παρομοία εκδήλω

σις επ' εuκαιρίq των Χριστουγέννων θά ήτο δυνατόν νά 

γίνη καί πρός αuτόν &κόμη τόν Μέρτεν, εφ' δσον επώπτευε 

τάς πολιτικάς ύπηρεσίας, είς τάς όποίας ύπηρετούσαμεν, 

ητοι τήν ύπηρεσίαν έπισιτισμοu, δπου ύπηρετοuσα έγώ, 

καί καυσίμων, δπου ύπηρετοuσεν ή Λεοντίδου καί άπό τόν 

όποίον έξηρτiiτο ή θέσις μας . 

» ' Ο τρόπος, δμως, μέ τόν όποίο ν iσχυρίσθη ούτος δτι c 

του προσεφέρθη λεύκωμα, είς έορτήν δήθεν δοθείσαν είς 

τό "Μεντιτερρανέ", άποδεικνύει άφ' έαυτοu, δτι οuδέν λεύ

κωμα έδόθη πρός αuτόν, διότι οuδέποτε παρευρέθημεν εiς 

τοιαύτην έορτήν η οίανδήποτε <'iλλην συγκέντρωσιν. 

'Όσον άφορα τά περί παραχωρήσεως ισραηλιτικών κατα

στημάτων χαλκεύματα, τά θεωρώ άνάξια οίασδήποτε δια

ψεύσεως» . 

'Από τάς δημοσιευθείσας, έξάλλου, δύο σελίδας έκτου 

λευκώματος, εiς τήν μίαν άπεικονίζεται ό Λευκός Πύργος 

καί είς τήν <'iλλην ή παραλιακή λεωφόρος Νίκης καί οχι 

φωτογραφία ι άπό τήν είσοδον του γερμανικοί) στρατου καί 

παρελάσεις γερμανικών στρατευμάτων, δπως ίσχυρίσθη 

άρχικώς, δταν εκανε λόγον διά τό λεύκωμα ό Μέρτεν. 

'Επίσης εiς τήν ίδιόγραφον άφιέρωσιν δέν αναφέρεται τό 

πρόσωπον πρός τό όποίον γίνεται ή άφιέρωσις καί ή Στα

σινοπούλου-Βαζάκα βεβαιοί δτι δέν έπρόκειτο περί του 

Μέρτεν, άλλά περί του καθηγητοu των εiς τήν γερμανικήν 

σχολήν , επιστρατευθέντος τότε καί ύπηρετοuντος εις γερ

μανικήν ύπηρεσίαν τής Θεσσαλονίκης. 

2. 'ο δήθεν aρμενικής καταγωγής καί δήθεν άργυρα
μοιβός, έξ <'iλλου, καθαρώς έλληνικής καταγωγής καί ίθα

γενείας καί γνωστός έν Θεσσαλονίκτι καπνέμπορος 'Ιωάν

νης Χατζησταυρόπουλος έδήλωσεν δτι, δπως καί εις τήν 

κατάθεσίν του αναφέρει, l'jγόρασεν έμπορεύματα εν Θεσ

σαλονίκτι κατά τήν κατοχήν άπό Ίσραηλίτην δμως τής 

πόλεως, τά όποία σχεδόν άμέσως μετά τήν παραλαβή ν των 

κατεσχέθησαν άπό τόν Μάισνερ. Ό ίδιος δέ συνελήφθη 

κατηγορηθείς άπό τόν Μάισνερ τής Γκεστάπο, ώς άγορά

ζων χρυσός λίρας καί προκαλών άνωμαλίας εις τάς aρχάς 

κατοχής εξ αuτοu του λόγου . Μετά του Μάισνερ συνειργά

ζετο καί ό δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μακρής, 

οuδεμίαν εχων σχέσιν μέ τόν ύπουργόν τών 'Εσωτερικών. 

3. Ώς πρός τήν βεβαίωσιν τών ύπαλλήλων του 'Υπο
θηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης πρός τόν διευθυντήν του 

όργανισμοu διαχειρίσεως 'Ισραηλιτικών περιουσιών Θεσ

σαλονίκης, ό εκ των δύο άναφερομένων ύπό του Μέρτεν 

ύπαλλήλων, ήδη δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Χαρίλαος Κε

ραμεύς, aπέστειλε πρός τάς εφημερίδας επιστολήν είς τήν 

όποίαν αναφέρει: 

«Μετ' εκπλήξεως άνέγνωσα εις τάς σημερινάς εφημε

ρίδας δτι ό περιβόητος Μέρτεν επικαλείται μίαν εκθεσίν 

μου ώς ύπαλλήλου, τότε, του επιφορτισμένου μέ τήν δια-

χείρισιν των ισραηλιτικών περιουσιών κτηματικοί) γρα

φείου Θεσσαλονίκης πρός τόν διευθυντήν τής ύπηρεσίας 

ταύτης ύπό ήμερομηνίαν 6 Μαρτίου 1945. Πρός άποφυγήν 
των εντυπώσεων, τάς όποίας προσπαθεί νά δημιουργήση 

εκ ταύτης, παρακαλώ νά σημειώσητε δτι ή άνωτέρω εκθε

σις συνετάγη μεταπολεμικώς, βάσει στοιχείων τά όποία 

παρεσχέθησαν εις τήν ύπηρεσίαν ύπό των ύπαλλήλων της 

καί επιβαρύνει iδιαιτέρως τήν πολιτείαν του Μέρτεν είς 

τήν διαχείρισιν των ισραηλιτικών περιουσιών. 'Εν τij εκθέ

σει ταύττι άναφέρεται, πράγματι, δτι εις δύο δεσποινίδας 

άγνώστων στοιχείων εχορηγήθη ισραηλιτικόν κατάστημα, 

βάσει σημειώματος. Δεδομένου, δμως, δτι αί άναφερόμεναι 

ύπό του Μέρτεν Εuδοξία Λεοντίδου καί 'Αμαλία Βαζάκα 

ήσαν γνωσταί είς τήν κοινωνίαν Θεσσαλονίκης καί εις 

τούς ύπαλλήλους τής ύπηρεσίας, έάν πράγματι επρόκειτο 

περί αύτών, άπεκλείετο νά άνεφέροντο ώς άγνώστων στοι

χείων)) . 

4. 'Επί του θέματος τής συνεργασίας του δικηγόρου 

Μακρή μετά τής ύπηρεσίας άσφαλείας των γερμανικών 

άρχων κατοχής, ό πρόεδρος του Δικηγορικοί) Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης καί κορυφαίος 'Έλλην δικηγόρος, Γεώργι

ος 'Α γ. Βιδάλης εδήλωσε χθές τά εξής: 

«Δηλώ κατηγορηματικώς δτι τό πρόσωπον τοuτο είναι 

ό Νικόλαος Μακρής του Κωνσταντίνου, δικηγόρος εις τήν 

Θεσσαλονίκην κατά τήν κατοχήν, ό όποίος συνειργάσθη 

στενώς μετά των κατακτητών, άρχικώς μέν ώς διερμηνεύς 

καί εν συνεχείq άπροκαλύπως ώς στενός συνεργάτης, εγ

κατεστημένος εις τά έπί τής όδοu Τσιμισκή 72 γραφεία τής 
Γκεστάπο. Ούτος l'jκολούθησε κατά τήν κατάρρευσιν τούς 

Γερμανούς εiς τήν Γερμανίαν, δπου εφονεύθη τό 1945 εiς 
τήν Δρέσδην, κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας, έκ συμ

μαχικών βομβαρδισμών. Αuτό εJ:ναι τό ύπό του Μέρτεν 

άναφερθέν ώς Μακρής πρόσωπον, περί του όποίου καί τό 

σχετικόν δημοσίευμα είς τινας χθεσινάς άθηναϊκάς εφημε

ρίδαρ). 

'Επίσης, ό άναφερόμενος ύπό του Μέρτεν ώς διατηρών 

ιδιωτικόν άρχείον είς τό όποίον ύπάρχει φωτοτυπικόν άν

τίγραφον τής ταυτότητος Μακρή, ώς ύπηρετοuντος εiς τήν 

Γκεστάπο επί κατοχής, Χαρ. Δασκαλόπουλος, ταγματάρ

χης, ε.ά. άπέστειλε τηλεγράφημα εις τόν Δ . Μακρή διαψεύ

δων τόν Μέρτεν καί προέβη ταυτοχρόνως εiς τήν ιiκόλου

θον δήλωσιν: 

«'Ο ύπογεγραμμένος Δασκαλόπουλος Χαράλαμπος του 

Γεωργίου, ταγματάρχης Χωροφυλακής έ.ά., κάτοικος Θεσ

σαλονίκης, όδός Βασ. 'Όλγας άρ . 185, δηλώ ύπευθύνως καί 
έν γνώσει των συνεπειών του νόμου δτι: α) Οuδέποτε κατά 

τήν διάρκειαν τής κατοχής ύπηρέτησα ώς διοικητής 

'Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, άλλ' ύπηρέτησα ώς διοικη

τής του Κέντρου 'Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, β) Οuδέποτε 

είχον η εχω άρχείον εν πρωτοτύπφ η φωτοτυπίαν ταυτοτή

των ή <'iλλων στοιχείων άφορώντων πρόσωπα συνεργασθέ

ντα μετά των άρχων κατοχής. γ) ουδεμίαν εξ οίασδήποτε 

πηγής είχον πληροφορίαν περί οίασδήποτε επαφής η συ

νεργασίας του τότε δικηγόρου Θεσσαλονίκης καί νuν 

ύπουργοu των 'Εσωτερικώv κ. Δημητρίου Μακρή. δ) Είναι 
προφανές δτι τό δημοσίευμα όφείλεται εiς l'jθελημένην 

σύγχυσιν πρός εκμετάλλευσιν τής συνεπωνυμίας του νυν 

ύπουργοu των 'Εσωτερικών μετά του τοίς πiiσι γνωστοu 

συνεργάτου των Γερμανών κατά τήν κατοχήν, δικηγόρου 
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έπίσης Θεσσαλονίκης, Νικολάου Μακρή, δστις κατά τήν 

άποχώρησιν τών Γερμανών έξ 'Ελλάδος ήκολούθησεν αυ

τούς, φονευθείς, κατά πληροφορίας, εις τήν πόλιν Δρέσδη ν 

έκ βομβαρδισμοί»>. 

'Ο κ. Δασκαλόπουλος, έξ άλλου, έδήλωσεν χθές πρός 

τόν έν Θεσσαλονίκτι άνταποκριτήν μας τά έξής: «Εlναι 

άστείος, άν μ ή τι άλλο, δ ισχυρισμός του Μέρτεν δτι εlμαι 

κάτοχος, εστω καί φωτοτυπίας ταυτότητος τής Γκεστάπο 

έπ' όνόματι Μακρή. Ουδεμία ύπηρεσία κατασκοπείας ή 

άντικατασκοπείας ουδενός Κράτους παραδίδει εις δμοειδή 

ύπηρεσίαν άλλου Κράτους, εστω καί άν συνεργάζωνται, 

ταυτότητας πρακτόρων της. Πώς ήτο δυνατόν ή Γκεστάπο 

νά παραδώση εις δμοειδή ύπηρεσίαν άλλοδαπών φωτοτυ

πίαν τής ταυτότητος ένός πράκτορός της δταν μάλιστα εις 

δλους ε{ ναι γνωστόν δτι αί σχέσεις μας μετά τής Γκεστάπο 

δέν ήσαν διόλου φιλικαί, δεδομένου δτι τήν έποχήν έκεί

νην, ειδικώς τό Κέντρον 'Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, διε

ξήγε σκληρόν έθνικόν άγώνα έναντίον τών συνεργατών 

τών Γερμανών καί δλων τών έχθρών τής 'Ελλάδος, δπως 

ήσαν οί Βούλγαρο ι, οί 'Αλβανοί, οί Ρουμανόβλαχοι 

κ.λ.π.;» 

τέλος έπί του αυτου θέματος, ή άδελφή του φονευθέν

τος εις τήν Γερμανίαν δοσιλόγου Νικολάου Μακρή έρω

τηθείσα ύπό δημοσιογράφων τής Θεσσαλονίκης έδήλωσε 

τά έξής: «Μόλις διάβασα σήμερα τίς έφημερίδες, κατάλα

βα δτι πρόκειται γιά τόν άδελφό μομ πού, δ Θεός νά τόν 

συγχωρήση, ήταν πράγματι πράκτωρ τών Γερμανών». 

5. 'Όσον άφορά τόν τελευταίον ισχυρισμόν εις τόν κα
τάλογον τών προχθεσινών καταγγελιών του Μέρτεν δτι ή 

Δοξούλα Μακρή μέ τήν προτροπή ν τών γερμανικών ό.ρχών 

κατοχής κατά τήν άποχώρησιν των, ένεγράφη εις τήν 

ΕΠΟΝ, αυτό χαρακτηρίζεται ώς άπίθανος καί εις τήν νο

σηροτέραν φαντασίαν συκοφαντία, πάντως ουδεμίαν σχέ

σιν εχουσα μέ τήν ύπόθεσιν διά τήν όποίαν ύποτίθεται δτι 

άγωνίζεται ό Γερμανός έγκληματίας πολέμου264 • 

Τήν έπο μένη, 11 'Οκτωβρίου, άπό τήν Γενική 

Διεύθυνση Τύπου καί Πληροφοριών άνακοινουνται 

τά άκόλουθα: 

«'Ο Μέρτεν συνεχίζων τό κακόηθες μυθιστόρημά του 

περί προσφοράς δήθεν ισραηλιτικών έμπορευμάτων, εlχε 

τήν άφέλειαν διά δηλώσεώς του πρός τήν έφη μερίδα "'Ε

λευθερία" τής Κυριακής, νά ό.ναφέρη τήν συγκεκριμένην 

περίπτωσιν κατά τήν δποίαν, δυνάμει σημειώματός του, 

παρεδόθησαν εις μή κατονομαζομένας δύο κομιστρίας αυ

του τά έμπορεύματα δύο ισραηλιτικών καταστημάτων, 

ήτοι ύφάσματα καί άλλα έμπορεύματα, προσθέτων κακοη

θώς, δτι αί παραλήπτριαι ήσαν δήθεν αί δεσποινίδες Λεο

ντίδου καί Βαζάκα. Πρός ό.πόδειξιν δέ του συκοφαντικου 

του ισχυρισμου έπεκαλέσθη καί τήν εκθεσιν τών ύπαλλή

λων Κεραμέως καί Νικολαίδου τήν συνταχθείσαν ό.μέσως 

μετά τήν άπελευθέρωσιν. 

»Καί ιδού τώρα ή συνταρακτική ό.ποκάλυψις, βάσει 

έπισήμων στοιχείων, τής ιδίας του ύπογραφής έκτου κα

τοχικου άρχείου τής άρμοδίας ύπηρεσίας: 

» I. Κατ' ό.ρχήν δ συκοφάντης διεψεύσθη αυθημερόν 
άπό δηλώσεις του ύπαλλήλου Κεραμέως, ό δποίος κατη

γορηματικώς άπέκλεισεν δτι ήτο ποτέ δυνατόν παραλή

πτριαι τών καταστημάτων νά ήσαν αί γνωσταί εις Θεσσα-

λονίκην δεσποινίδες Λεοντίδου καί Βαζάκα. 

»2. 'Όπως προκύπτει άπό τά παραδιδόμενα πρός δημο
σίευσιν έπίσημα στοιχεία, δ συκοφάντης εlχεν έκδώσει 

πράγματι σημείωμα ύπ' άριθ. 1482 καί χρονολογίαν 

24/6/1943, διά του δποίου διέτασσε τήν ύπηρεσίαν νά πα
ραδώση δύο ισραηλιτικά καταστήματα ύφασμάτων καί άλ

λων έμπορευμάτων έπί τών δδών Βασιλέως 'Ηρακλείου 9 
καί Συγγρου 4, πρός τάς μή κατονομαζομένας δύο κομι
στρίας του σημειώματός του, άλλά έλησμόνησε προφανώς 

δτι κατόπιν αιτήσεως τής ύπηρεσίας, άπεσαφήνισε τήν δι

αταγήν του καί διά νεωτέρου σημειώματος του ύπ' άριθ . 

1488 τής έπομένης, ώνόμασε τάς παραληπτρίας, α{ δποίαι 
ήσαν α{ Ευαγγελία Λαγογιάννη καί Χριστίνα Γενή καί 

όχι α{ συκοφαντηθείσαι. 

»3. 'Αλλά καί πέραν του νεωτέρου σημειώματός του 
εύρέθησαν α{ άπό 24/6/43 δύο έκθέσεις τής ύπηρεσίας, εις 
τάς δποίας μάλιστα συμπράττει καί δ ετερος τών ύπαλλή

λων, Νικολαίδης, τόν δποίον έμνημόνευσεν εις τάς δηλώ

σεις του καί έκ τών δποίων προκύπτει δλη ή διαδικασία 

παραλαβής τών δύο καταστημάτων, τά έμπορεύματα του 

δευτέρου των δποίων ε{χον παραληφθή διά διαρρήξεως, 

μεταφερθέντων τών έμπορευμάτων ύπό τών Λαγογιάννη 

καί Γενή. 

»4. Τέλος, εις τήν σχηματισθείσαν δοσιλογικήν δικο
γραφίαν κατά τών Λαγογιάννη καί Γενή εύρέθη καί τό ύπ' 

άριθ. 10362 έπίσημον συμβόλαιον του συμβολαιογράφου 
Φιλιππίδου, διά του δποίου τά έμπορεύματα του μή παρα

βιασθέντος καταστήματος μεταβιβάζει αυτοπροσώπως ό 

Μέρτεν πρός τάς Λαγογιάννη καί Γενή». [Βλ. Πα
ράρτημα]. 

Παράλληλα, τό βρετανικό Φόρεϊν 'Όφις διέψευ

σε κατηγορηματικά πληροφορίες πού είχαν άναγρα

φεί στόv έλληνικό τύπο δτι δήθεν τό Λονδίνο κατείχε 
στοιχεία πού άποδείκνυαν δτι ό Κ. Καραμανλής γνώ

ριζε κατά τή διάρκεια του πολέμου τόν Μ. Μέρτεν. 

Στίς 12-15 'Οκτωβρίου, τό θέμα θά συζητηθεί στή 
Βουλή, μέ πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεως. 

'Ανοίγοντας τή συζήτηση, ό άντιπρόεδρος, Π. 

Κανελλόπουλος, έξέφρασε τήν προσωπική του πε

ποίθηση δτι τό θέμα δέν θά ύπήρχε, άν δέν είχε γίνει 

προσπάθεια έκμεταλλεύσεως του στήν 'Ελλάδα. Ζή

τησε άπό τά κόμματα νά λάβουν θέση άπέναντι στίς 

συκοφαντίες, εκαμε άναδρομή στό ίστορικό τής 

ύποθέσεως, ύπογράμμισε τίς άντιφάσεις του έγκλη

ματία πολέμου καί τόνισε δτι οί συκοφαντίες ήταν 

τόσο κατάφωρα άβάσιμες, ωστε, άν είχαν διατυπωθεί 

μόνα στήν ·Ελλάδα καί οχ ι καί στό έξωτερικό, δέν 

θά, ύπήρχε άνάγκη οϋτε γιά διάψευσή τους. Οί άπό
ψεις του πρωθυπουργου τό 1941-1944, όπότε είχε 
έπαφή μέ στελέχη πολλών κομμάτων καί μέ άλλους 

Μακεδόνες πού εκαμαν άγώνα κατά τής γερμανικής 

βουλγαρικής καί iταλικής κατοχής, ήταν γνωστές: 

«Αί κινήσεις του ήσαν όραταί, αί σκέψεις του ήσαν 

εiς τούς κύκλους, εiς τούς όποίους έκινείτο, γνωσταί 

καί ήτο γνωστόν πώς εζησε καί ύπό ποίας τραγικάς, 
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προσωπικώς καί διά τά μέλη τής οίκογενείας του, 

τής οίκογενείας του πατρός του, συνθήκας εζησε κα

τά τό διάστημα τής κατοχής». 

'Από τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως, δ ήγέτης 

τής ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, άρνήθηκε νά έξετάσει τήν 

ούσία τής ύποθέσεως, άλλά δήλωσε δτι εΙχε δη

μιουργηθεί γιά τήν Κυβέρνηση πολιτικό καί ηθικό 

θέμα, άφοu εΙχε έκδόσει τόν Μέρτεν στή Γερμανία, 

τή στιγμή πού αύτός ε{ χε καταδικαστεί άπό τά έλλη

νικά δικαστήρια, καί τή στιγμή, ;:t!)όσθεσε, πού μέλη 

τής έθνικής άντιστάσεως βρίσκονταν ύπό διωγμό. 
'Ισχυρίστηκε, μάλιστα, δτι δ Μέρτεν είχε έκδοθεί 

μετά άπό πιέσεις τής Βόννης, δπου γινόταν «άναβίω

σις του χιτλερικοί\ μιλιταρισμοί\». Τέλος, εΙπε δτι ή 

δίωξη του Μέρτεν επρεπε νά γίνει στά γερμανικά 

δικαστήρια, καί ζήτησε τήν παραίτηση τής Κυβερνή

σεως καί τή διεξαγωγή έκλογών μέ άναλογικό σύ

στημα. Παρεμβαίνοντας, δ Κ. Καραμανλής, σημείω

σε δτι, aν, δπως ύποστήριξε δ Ι. Πασαλίδης, ή Κυ

βέρνηση φοβόταν τόν Μέρτεν, θά μποροuσε νά μήν 

τόν έκδόσει καί νά τόν κρατήσει στίς φυλακές. 'Η 

εκδοσή του, άντίθετα, εγινε γιατί έπικράτησε ή aπο

ψη δτι χάριν τών ελληνογερμανικών σχέσεων, επρε

πε νά τερματιστεί ή άντιπαλότητα του παρελθόντος. 

'Ο Σ. Βενιζέλος, άρχηγός τών Φιλελευθέρων, δή

λωσε δτι δέν υίοθετοuσε τίς καταγγελίες του Μέρτεν, 

θεωροuσε, δμως, τήν άντίδραση τής Κυβερνήσεως 

«άτυχή», στό μέτρο πού εΙχε ζητηθεί άπό τή Βόννη 

νά λάβει θέση. Έξάλλου, άφοu ή προσφυγή εΙχε γί

νει στήν έλληνική δικαιοσύνη, δ έγκληματίaς πολέ
μου δέν θά έρχόταν γιά νά παραστεί στή δίκη του. 'Ο 

ΗΌ Τσιριμώκος, άπό τήν πλευρά τής ΔΕ καί δ έκπρό
σωπος τής ΝΠΚ, Γ. 'Αθανασιάδης-Νόβας, συμφώ

νησαν μέ τό Σ. Βενιζέλο καί ζήτησαν, έπίσης, νά 

παραιτηθοuν οί μηνυτές ύπουργοί καί νά μηνύσει καί 

δ πρωθυπουργός τόν έγκληματία πολέμου. 'Απαντώ

ντας, δ πρωθυπουργός τόνισε δτι ή εναντίον του κα

τηγορία έμπλεκόταν μέ αύτή κατά του Δ. Μακρή καί 

επομένως θά συνεκδικαζόταν. ' 
'Ο Γ. Παπανδρέου, άρχηγός τών Φιλελευθέρων 

Δημοκρατών, συμφώνησε μέ τήν aποψη τοu Κ. Κα

ραμανλή, καί μέ τήν έπιλογή τών ελληνικών δικα

στηρίων γιά τή μήνμση κατά του Μέρτεν: «Φαντάζε

σθε τήν είκόνα, δ 'Έλλην πρωθυπουργός νά συμφύ

ρεται είς τά Πλημμελειοδικεία τής Γερμανίας μέ 

άντίδικον τόν εγκληματία πολέμου. Δέν δέχομαι ώς 

'Έλλην πολίτης αύτή ν τήν είκόνα». 'Ο Γ. Παπαν

δpεου, επίσης, τόνισε δτι στήν 'Ελλάδα θά ήταν εύ

χερέστερη ή άπόδειξη τής άληθείας. 'Εξάλλου, έφό

, σον ή τιμή 'Ελλήνων πολιτικών εΙχε προσβληθεί, 

στήν 'Ελλάδα επρεπε νά γίνει καί ή άποκατάστασή 

της. 'Η έλληνική δικαιοσύνη μποροuσε πάντα νά 

ζητήσει τή δικαστική συνδρομή τής γερμανικής, 

ώστε νά καταθέσει δ Μέρτεν. «'Εάν άρνηθεί κατάθε-

σι ν, δμολογεί δτι ε{ναι συκοφάντης. Καί τό θέμα λή

γει». Πάντως, επέκρινε τήν Κυβέρνηση, ύποστηρί

ζοντας δτι ή 'Αθήνα εΙχε έκμαιεύσει τή γερμανική 

&νακοίνωση τής 28ης Σεπτεμβρίου, ύπό τύπον «Πι

στοποιητικοί\». Τέλος, ύποστήριξε δτι οί μηνυτές 

ύπουργοί επρεπε νά παραιτηθοuν. 

'Ο &ρχηγός τών Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, 

δέν p:ήρε θέση έπί τής ούσίας, καί δήλωσε δτι ή Κυ

βέρνηση δέν επρεπε νά έπιλέξει τή δικαστική δδό, 

άλλά νά έκφράσει άπλώς τή βδελυγμία της γιά τις 

συκοφαντίες. 'Αφοu δμως οί μηνύσεις εΙχαν γίνει, 

άρμόδια ήταν τά έλληνικά δικαστήρια. 'Αντίθετος 

μέ τούς χειρισμούς τής Κυβερνήσεως ήταν καί δ Σ. 

Στεφανόπουλος. Θέση έπί τής ούσίας πήρε, άντίθε

τα, δ Α. Μπαλτατζής, δ δποίος τόνισε δτι, ώς πρό

σφυγας &πό τήν 'Ανατολική Μακεδονία καί τή Θρά

κη, εΙ χε δ ϊδιος γνώση τής aψογης συμπεριφορaς του 

Κ . Καραμανλή κατά τήν Κατοχή. Τάχθηκε, άκόμη, 

ύπέρ του Δ. Μακρή καί τής συζύγου του, καί του Γ. 

Θεμελή. 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως, δ Κ. Καλ

λίας, ύπουργός Δικαιοσύνης, τόνισε τήν άρμοδιότη

τα τών έλληνικών δικαστηρίων, βάσει του άρθρου 7 
του Ποινικοί\ Κώδικα, πού δριζε δτι τό έλληνικό δί

καιο έφαρμοζόταν καί γιά άξιόποινες πράξεις &λλο

δαπών κατά τών 'Ελλήνων, πού είχαν τελεσθεί στήν 

&λλοδαπή, έφόσον ήταν αύτές άξιόποινες καί γιά τό 

δίκαιο τής χώρας, δπου εΙχε τελεσθεί τό &δίκημα. 

"Άλλωστε, συνέχισε, ήταν &διανόητο γιά 'Έλληνα 

πολιτικό νά έπιλέξει νά προσφύγει σέ ξένη δικαιοσύ

νη, ένώ στήν 'Ελλάδα ήταν καί εύχερέστερη ή άπό

δειξη τής άλήθειας. Ό Κ. Καλλίας άνέλυσε τήν πο"' 
λιτική τής άπελάσεως τών έγκληματιών πολέμου, 

πού είχε &ρχίσει τό 1951, έπί Κυβερνήσεων Κέντρου, 
μέ σκοπό τήν ύποβοήθηση τής &ποκαταστάσεως τών 

έλληνογερμανικών σχέσεων, δπως άνέφεραν καί 

σχετικά τηλεγραφήματα τοu τότε ύπουργοu 'Εξωτε

ρικών, Σ. Βενιζέλου, τά όποία δ ύπουργός Δικαιοσύ

νης κατέθεσε. Είδικά γιά τόν Μέρτεν, ή δίκη του 

εγινε στήν 'Ελλάδα έπειδή είχε i]δη &ρχίσει ή ένα

ντίον του ποινική δίωξη στά έλληνικά δικαστήρια 

καί μετά τήν καταδίκη του &πελiiθηκε. Μίλησαν, 
έπίσης, οί ύπουργοί Οίκονομικών, Κ. Παπακωνστα

ντίνου, καί Προεδρίας, Κ. Τσάτσος, δ δποίος τόνισε 

δτι δέν επρεπε νά παραιτηθοuν οί μηνυτές ύπουργοί, 

γιατί τότε ή ίδιότητά τους ώς ύπουργών θά έξηρτaτο 

οχι μόνο άπό τήν εμπιστοσύνη τής Βουλής, άλλά καί 

άπό τούς συκοφάντες. 

Τοποθετήθηκαν, έπίσης, δ ύπουργός 'Εσωτερι

κών καί δ ύφυπουργός 'Αμύνης. 'Ο Δ. Μακρής τό

νισε δτι ή Βουλή οφειλε νά πάρει θέση γιά τίς ένα

ντίον του συκοφαντίες καί νά μή συζητήσει μόνο τόν 

όρθό η έσφαλμένο χειρισμό του θέματος. Κατόπιν, 

εξέτασε τήν ούσία τής ύποθέσεως, άποδεικνύοντας 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΙΚΑΠΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΤΕΝ 415 

τό &βάσιμο τών καταγγελιών τοϋ Μέρτεν εναντίον 

τοϋ ίδιου καί τής συζύγου του καί ύπογραμμίζοντας 

τίς αντιφάσεις στίς όποίες είχε ύποπέσει δ εγκλημα

τίας πολέμου [βλ. τήν όμιλία τοϋ Δ. Μακρή στό σχε

τικό Παρ<iρτημα]. Ό Γ. Θεμελής, &πό τήν πλευρά 

του, τόνισε τό &βάσιμο τής εναντίον του κατηγορίας, 

&φοϋ ποτέ δέν είχε καταγγελθεί δτι συγκέντρωσε 

όμήρους. 'Έκαμε, &κόμη, ανασκόπηση τής δύσκο

λης καταστάσεως στό νομό Πέλλης, δπου οί Βούλ

γαροι είχαν αναλάβει δραστηριότητα, προσπαθών

τας νά εμφανίσουν τήν περιοχή ώς κατοικούμενη 

&πό βουλγαρικό πληθυσμό. Ό ίδιος είχε πιεστεί νά 

αποδεχτεί τή νομαρχία, γιά νά εργαστεί ακριβώς μέ 

σκοπό νά διατηρηθεί ύψηλά τό έλληνικό φρόνημα 

των κατοίκων. Ήταν, τόνισε, μέλος τής οργανώσεως 

ΥΒΕ ('Υ περασπισταί Βορείου 'Ελλάδος - μετέπειτα 

ΠΑΟ) καί, τόν Αύγουστο 1943, μετά τήν εκτέλεση 
&πό τίς &ρχές κατοχής τοϋ γαμπροϋ του, διέφυγε, καί 

μετέβη στή Μ. 'Ανατολή 265 • 

Παρά τή δημιουργία τοϋ θορύβου στήν 'Ελλάδα, 

πάντως, ή θέση τοϋ Μέρτεν είχε γίνει δύσκολη. 

Διαρκώς αuτοδιαψευδόμενος, αδυνατώντας νά στη

ρίξει όποιαδήποτε κατηγορία, fjδη ξανά ύπόδικος, 

θά αμφισβητήσει τήν άρμοδιότητα των έλληνικών 

δικαστηρίων - ξεχνώντας τίς απειλές του δτι θά ερ

χόταν στήν 'Ελλάδα επικεφαλής στρατιiiς μαρτύρων 

γιά νά αποδείξει τούς iσχυρισμούς του. 'Αντίθετα, 

θά προχωρήσει σέ μιά κίνηση f:ντυπωσιασμοϋ: μήν 

ί:χοντας πιά άλλη επιλογή γιά τήν τακτική του, θά 

ύποβάλει -στά έλληνικά δικαστήρια- στίς 12 Νο
εμβρίου, μήνυση εναντίον τής Δ. Μακρή, κατηγορώ

ντας την δτι είχε ψευδορκήσει κατά τή διάρκεια τής 

δίκης του, πού είχε διεξαχθεί στήν 'Ελλάδα. Στή 

μήνυσή του, ό Μέρτεν iσχυριζόταν δτι ή Δ. Μακρή 

είχε εργαστεί ώς γραμματέας του f:πί πεντάμηνο κατά 

τήν κατοχή, ενω ή ίδια είχε καταθέσει δτι τόν συνά

ντησε δύο φορές, δταν τόν είχε παρακαλέσει νά τής 

δοθεί διορία λίγων ώρών γιά νά εκκενώσει τά διαμε

ρίσματα δπου εμενε καί τά όποία είχαν, καί τά δύο, 

επιταχθεί &πό τίς γερμανικές &ρχές κατοχής. 

'Η ενέργεια τοϋ Μέρτεν ί:δειχνε δτι ό συκοφά

ντης βρισκόταν σέ απόγνωση: ή δίκη του είχε διεξα

χθεί πολύ παλαιότερα, ενω ή επίμαχη κατάθεση τής 

συζύγου τοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτερικών είχε δοθεί στις 

28 Δεκεμβρίου 1957, τρία δηλαδή χρόνια πρίν τήν 
ύποβολή τής μηνύσεως τοϋ Μέρτεν, ή όποία συνέ

πιπτε μέ τήν εποχή πού οί κατηγορίες του καταρ

ρίπτονταν ή μία μετά τήν άλλη! Σέ κάθε περίπτωση, 

άνοιγε πιά ό δρόμος γιά τήν όριστική εκκαθάριση 

τής ύποθέσεως &πό τή δικαιοσύνη ή διαδικασία 

ενώπιον τής όποίας όλοκληρώθηκε τό φθινόπωρο 

1961. 

Τήν 31 η Μα"fου, πράγματι, δημοσιεύεται τό ύπ' 
&ριθ. 1954 βούλευμα τοϋ Συμβουλίου Πλημμελειοδι
κών ' Αθηνών, πού εξετάζει τή μήνυση του ύπουργου 

'Εσωτερικών, Δ. Μακρή, κατά των Μ. Μέρτεν, Κλά

ους Μένζελ, ύπευθύνου τής «Hamburger Echω>, καί 
Γκύντερ Ζαχαρία, του «Der Spiegel>>, γιά τίς συκο
φαντικές καταγγελίες τους κατά του ίδίου καί τής 

συζύγου του. 

Στήν εiσήγησή του, ό είσαγγελέας, Κ. Φαφούτης, 

ζήτησε τήν παραπομπή των κατηγορουμένων στό 

ακροατήριο καί ύπογράμμισε τήν άρνησή τους νά 

&πολογηθοϋν, πού ί:δινε τό δικαίωμα στό Συμβούλιο 

νά κηρύξει τή διαδικασία περαιωμένη . Είδικότερα, ό 

είσαγγελέας σημείωσε δτι οί έλληνικές αρχές είχαν 

τή δυνατότητα νά καλέσουν τούς κατηγορουμένους 

στήν 'Ελλάδα, fj νά ζητήσουν νά ληφθου\\--οί &πολο
γίες &πό τόν άρμόδιο 'Έλληνα πρόξενο· ώστόσο, 

τούς ~δωσαν τή δυνατότητα νά &πολογηθουν ενώπι
ον τών άρμόδιων δυτικογερμανικών &ρχών. Οί κατη

γορούμενοι, δμως, περιορίστηκαν είτε νά αμφισβητή

σουν τήν άρμοδιότητα των έλληνικών δικαστηρίων, 

είτε νά δηλώσουν δτι κάποιος τρίτος, 'Έρμαν Ρένερ, 

μπορουσε νά δώσει «πληροφορίες» -f:νώ βέβαια στά 

ι'iρθρα τους αναφέρονταν δχι σέ «πληροφορίες», αλ

λά σέ ί:γγραφα στοιχεία, τά όποία δήλωναν δτι κα

τείχαν. Ό εiσαγγελέας χαρακτήρισε τή φυγομαχία 

τοϋ Μέρτεν ώς «άνευ προηγουμένου στά δικαστικά 

χρονικά», επισημαίνοντας τήν όμολογουμένως ΕΚ

πληκτική παρελκυστική τακτική του εγκληματία 

πολέμου. 'Όταν κλήθηκε νά απολογηθεί f:νώπιον 

Δυτικογερμανοϋ δικαστικοϋ, στίς 14 'Ιανουαρίου 

1961, ό Μέρτεν ζήτησε &πό ποινικό τμήμα τοϋ 'Εφε
τείου Βερολίνου νά κηρυχθεί απαράδεκτη ή διεξα

γωγή τής ανακρίσεως, λόγω αναρμοδιότητας των έλ

ληνικών δικαστηρίων. 'Η αίτησή του απορρίφθηκε 

τέσσερις ήμέρες αργότερα, όπότε ό Μέρτεν πρώτα 

προέβαλε ασθένεια, κατόπιν ζήτησε προθεσμία νά 

απολογηθεί καί μετά ι'iσκησε ανακοπή κατά τής δια

τάξεως τοϋ γερμανικοϋ Είρηνοδικείου πού f:πέτρεπε 

τήν παράσταση δικηγόρου τοϋ Δ. Μακρή στή διαδι

κασία. Γιά νά παύσει ή καθυστέρηση, ό δικηγόρος 

τοϋ ύπουργοϋ 'Εσωτερικών παραιτήθηκε &πό τό δι

καίωμά του καί όρίστηκε νέα δικάσιμος ή 7 Μαρτίου 
1961. 'Αλλά τότε ό Μέρτεν ζ ή τη σε τήν f:ξαίρεση τοϋ 
Δυτικογερμανοϋ ανακριτή, λόγω φόβου μεροληψίας. 

Καί δταν παραπέμφθηκε ή αίτησή του γιά f:ξέταση 

&πό τό άρμόδιο -δυτικογερμανικό πάντα- Συμβού

λιο Πλημμελειοδικών, ό Μέρτεν ζήτησε, f:πίσης γιά 

φόβο μεροληψίας, τήν εξαίρεση όλόκληρου τοϋ 

Πλημμελειοδικείου! 'Έτσt, f:νώ aρχικά δήλωνε δτι 

φοβόταν τά έλληνικά δικαστήρια καί δτι εμπιστευό

ταν μόνο τή δυτικογερμανική δικαιοσύνη, τελικά 

δυσπίστησε καί πρός τήν τελευταία. 

Τό βούλευμα δέχτηκε τήν άρμοδιότητα των έλ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



416 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ 

ληνικών δικαστικών άρχών, θεώρησε δτι ό Μέρτεν, 

άν καί κλήθηκε, είχε άρνηθεί νά άπολογηθεί, θεώ

ρησε δτι ύπήρχε εύθύνη καί κοινός δόλος καί των 

άλλων δύο κατηγορουμένων καί παρέπεμψε καί τούς 

τρείς στό άκροατήριο του Τριμελους Πλημμελειοδι

κείου 'Αθηνών. ['Απόσπασμα του βουλεύματος πα

ρατίθεται στό σχετικό Παράρτημα].· 

Στίς 24 'Ιουνίου, μέ τό ύπ' άριθ. 2362 βούλευμα 
του Συμβουλίου Πλημμελιοδικών 'Αθηνών, aπαλλά

χτηκε ή Εύδοξία Μακρή άπό τήν κατηγορία έπί ψευ

δορκία, πού τής είχε προσάψει ό Μ. Μέρτεν. 

'Ο εiσαγγελέας, Κ. Φαφούτης, σημείωσε δτι τό 

στοιχείο γιά τό όποίο κατηγορείτο ή Δ. Μακρή ήταν 

όχι άπλώς επουσιώδες άλλά άσχετο μέ τήν ύπόθεση 

τής δίκης του Μέρτεν -κατά τήν όποία ύποτίθεται 

δτι είχε τελεσθεί τό άδίκημα- καί συνεπώς, σύμφω

να μέ τή θεωρία του ποινικου δικαίου, δέν άρκουσε 

γιά νά στηρίξει τήν παραπομπή της στό άκροατήριο. 

Πάντως, καί ετσι άκόμη, τό Συμβούλιο ύπεισήλθε 

στή έξέταση τής ούσίας των iσχυρισμών του Μέρ

τεν, οί όποίοι aποδείχτηκαν άνυπόστατοι. Οί μάρτυ

ρες, άκόμη καί αύτοί πού επικαλέστηκε ό Μέρτεν, 

όχι μόνο δέν επιβεβαίωσαν δτι ή Δ. Μακρή είχε έρ

γαστεί ώς γραμματέας η διερμηνέας του Μ. Μέρτεν, 

άλλά άντίθετα σημείωσαν δτι διαρκώς δούλευε στό 

τμήμα Πετρελαιοειδών. 'Ένας μόνο μάρτυς, ό Ρ. 

Στέκ, iσχυρίστηκε τό άντίθετο, άλλά καί αύτός άλ

λαξε άρκετές φορές τήν κατάθεσή του καί περιέπεσε 

σέ τόσες aντιφάσεις, ωστε τά στοιχεία πού εδωσε νά 

μήν εχουν καμιά άξία. Τό Συμβούλιο, aκόμη, ύπο

γράμμισε τή διέλευση τριών έτών μεταξύ τής ύποτιθέ

μενης ψευδορκίας τής Δ. Μακρή καί τής ύποβολής 

μηνύσεως aπό τόν Μέρτεν, καί ύπογράμμισε δτι οί 

μάρτυρες είχαν βεβαιώσει πώς ή Μακρή επεδείκνυε 

ύψηλό έθνικό φρόνημα καί πώς δέν δίσταζε νά εκφρά

ζει τήν aντίθεσή της στίς aρχές κατοχής, άκόμη καί 

παρουσία εκπροσώπων τους -γεγονός πού διέψευδε 

καί πάλι τό Μέρτεν, ό όποίος iσχυριζόταν δτι ή Μα

κρή έργαζόταν γιά τούς Γερμανούς. τέλος, τό Συμ

βούλιο θεώρησε δτι δέν επρεπε νά γίνει παραπομπή 

τής Δ. Μακρή στό άκροατήριο. 

Στίς 11 'Ιουλίου, έξάλλου, μέ βούλευμα του Συμ
βουλίου Πλημμελειοδικών 'Αθηνών, παραπέμφηκαν 

στό άκροατήριο ό Μ. Μέρτεν καί ό Κλ. Μένζελ, γιά 

συκοφαντική δυσφήμιση του ύφυπουργου 'Αμύνης, 

Γ. Θεμελή. 

' Από τήν έξέταση τών στοιχείων είχε προκύψει 

δτι ό Γ. Θεμελής, νομάρχης Πέλλης κατά τήν κατο

χή, καμιά σχέση δέν είχε, δπως iσχυρίστηκε ό Μέρ

τεν, μέ συγκεντρώσεις η καταλόγους όμήρων. Στήν 

'Έδεσσα, μάλιστα, ποτέ δέν συντάχθηκε τέτοιος κα

τάλογος. 'Όσο γιά τήν τοποθέτηση του Γ. Θεμελή 

στή θέση του νομάρχη, αύτή δέν είχε προέλθει aπό 

δική του πρωτοβουλία, aλλά του είχε άνατεθεί μέ 

σκοπό τόν περιορισμό τής βουλγαρικής προπαγάν

δας, καθώς τήν έποχή έκείνη ή Σόφια προσπαθουσε 

νά επεκτείνει τή σφαίρα κατοχής της στήν κεντρική 

Μακεδονία καί προσπαθουσε νά παρουσιάσει τήν 
περιοχή ώς βουλ γαρίζουσα. Τόν ίδιο κίνδυνο είχε, 

άλλωστε, διαβλέψει καί ή aντιστασιακή όργάνωση 

«Ύπερασπισταί Βορείου 'Ελλάδος» (ΥΒΕ), ήγετικό 

στέλεχος τής όποίας ήταν ό Γ. Θεμελής, ό όποίος, 

παράλληλα, συνεργαζόταν μέ τήν aντίσταση καί μέ 

τούς Βρετανούς συνδέσμους τής περιοχής, μέ κίνδυ

νο νά aποκαλυφθεί ή δράση του άπό τίς γερμανικές 

άρχές Κατοχής. 

Στίς 22 Αύγούστου, μέ τό ύπ' άριθ. 310 I Ι 61 βού
λευμα του ϊδιου Συμβουλίου, aπαλλάχτηκαν οί Ι. 

'Ιορδάνογλου, Π. 'Ιασωνίδης, Κ. Καβασιάδης καί 

άλλοι μάρτυρες, κατά των όποίων ό Μέρτεν είχε 

ύποβάλει μήνυση γιά ψευδορκία, καθώς -εξεταζό

μενοι ώς μάρτυρες κατηγορίας του Δ. Μακρή- εί

χαν καταθέσει δτι ή σύζυγός του δέν εργάστηκε ποτέ 

ώς γραμματέας καί διερμηνέας του Μ. Μέρτεν. Τό 

Συμβούλιq, κάμοντας σχετική αναφορά στή μήνυση 

Μέρτεν κατά τής Δ. Μακρή, παρατήρησε δτι δέν είχε 

άποδειχθεί δτι ή σύζυγος του ύπουργου 'Εσωτερι

κών είχε πράγματι εργαστεί σέ αύτή τή θέση· aντίθε

τα, είχε aποδειχθεί τό aσύστατ'ο των iσχυρισμών του 
Μέρτεν. 

Στίς 10 Νοεμβρίου 1961, μέ τήν ύπ' άριθ. 20770 
άπόφασή του, τό Τριμελές Πλημμελειοδικείο 'Αθη

νών θά καταδικάσει τόν Μ. Μέρτεν καί τούς ύπεύθυ

νους τών έφημερίδων «Hamburger Echo» καί «Der 
Spiegel», σέ φυλάκιση τεσσάρων έτών τόν πρώτο καί 
άπό δύο έτών τούς άλλους δύο γιά δυσφήμιση του Δ. 

Μακρή . Τό σκεπτικό τής aποφάσεως ανέφερε, μετα

ξύ άλλων: 

« 'Επειδή έκ τών καταθέσεων τών έπ' άκροατη ρίφ έξε

τασθέντων μαρτύρων, τών άναγνωσθέντων έγγράφων καί 

τfjς έν γένει συζητήσεως aπεδείχθησαν τά έξfjς : Οί κατη

γορούμενοι Μάξ Μέρτεν καί Κλάους Μένζελ έδημοσίευ

σαν εiς τήν έν 'Αμβούργφ έκδιδομένην έφημερίδα 'Ήam

burger Echo" καί δ ή εiς τά φύλλα αuτfjς τfjς ι 7 καί 19 
Σεπτεμβρίου ι 960 άρθρα εiς τά όποία περιέλαβαν τά έν τ φ 
διατακτικφ τfjς παρούσης καί δή ι) δτι ή Εuδοξία Λεοντί

δου, σύζυγος του μηνυτου, κατά τήν ξενική ν έν 'Ελλάδι 

κατοχήν εiργάσθη παρά τφ Γραφείφ του Συμβούλου τfjς 

Στρατιωτικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης Μέρτεν καί πα

ρείχεν αυτφ πληροφορίας περί τής έπικειμένης τότε ανατι

νάξεως τfjς Γεφύρας Γοργοποτάμου, 2) δτι ή iδία μετά του 
μηνυτου, δστις ήτο μνηστήρ της, καί του Κωνσταντίνου 

Καραμανλfj, δστις ήτο θείος της, παρέσχον εiς τόν Μέρτεν 

χρησίμους πληροφορίας συναντώμενοι μετ' αuτου εiς τήν 

οiκίαν της, 3) δτι διά τάς παρεχομένας πληροφορίας ελα
βον έπ' όνόματι τfjς πρώτης ώς &μοιβήν κατάστημα μετα

ξωτών ένός ' Εβραίου τής Θεσσαλονίκης aξίας 15.000 λι-
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ρών στερλινών καί 4) δτι ή Εύδοξία Λεοντίδου εiς άνάμνη
σιν τής συνεργασίας της μετά τοϋ Μέρτεν εδωσεν εiς αύτόν 

λεύκωμα φωτογραφιών μέ iδιόγραφον άφιέρωσιν καί δτι οί 

Μέρτεν, Λεοντίδου, Μακρής, Καραμανλής όμοϋ εφωτο

γραφήθησαν εiς τά περίχωρα Θεσσαλονίκης. Οί κατηγο

ρούμενοι Μάξ Μέρτεν καί Γκούντερ Ζαχαρίας εδημοσίευ

σαν εiς τόν εν 'Αμβούργφ τής Γερμανίας εκδιδόμενον πε

ριοδικόν «Der Spiege1» καί δή εiς τό φύλλον τής 28/9/1960 
περίληψιν τών άνω άρθρον τής Ήχοϋς τοϋ 'Αμβούργου 

περιέχουσαν τά αύτά περιστατικά. Τά δημοσιευθέντα ε{ ναι 

ψευδή καθ' δσον. 

»1. Ή Εύδοξία Λεοντίδου κατά τήν έχθρικήν κατοχήν 
δέν εiργάσθη εiς τό γραφείον τοϋ συμβούλου τής Στρατιω

τικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης Μέρτεν (δπερ εύρίσκετο 

εiς τόν 2ον δροφον τοϋ επί τής όδοϋ Νίκης Μεγάρου Κονι

όρδου), άλλ' εiς τήν ύπηρεσίαν καυσίμων τής αύτής Στρα

τιωτικής Διοικήσεως, fίτις εστεγάζετο εiς τόν 4ον δροφον 

τοϋ αύτοϋ Μεγάρου (ώς διερμηνεύς καί δακτυλογράφος, ώς 

περί τούτου κατέθεσαν οί μάρτυρες' Αθανάσιος Ξηρομερί

της, δστις διετέλεσε τότε προϊστάμενος τής Μηχανολογι

κής 'Υπηρεσίας Γενικής Διευθύνσεως Μακεδονίας, Γεώρ

γιος Βαρδουλάκης, άντιστράτηγος Χωροφυλακής, ύπηρε

τών τότε ώς διοικητής τοϋ τμήματος 'Ασφαλείας Θεσσα

λονίκης, Θεμιστοκλής 'Ασλανίδης, διευθυντής τής εται

ρίας Σέλλ, Παναγιώτης Λαδόπουλος, άσκών εμπορίαν πε

τρελαιοειδών τής εταιρίας Socony, 'Ιπποκράτης Ίορδά
νογλου, Δημήτριος Δημητριάδης, 'Αθανάσιος Βουτυράς, 

δικηγόρος, 'Ηλίας Κυριάδης, iατρός, Σοφία Νάστου, Πο

λύκαρπος 'Ιασωνίδης, οϊτινες πάντες Εχουν iδίαν γνώσιν 

τοϋ πράγματος. Δέν εδωκε πληροφορίας περί τής έπικειμέ

νης άνατινάξεως τής γεφύρας Γοργοποτάμου, ούδ' ή το δυ

νατόν νά δώση ή 17ετις νεάνις τής Θεσσαλονίκης τοιαύτας 

πληροφορίας, άφ' ού ή γέφυρα αϋτη εκειτο είς Στερεάν 

'Ελλάδα καί ή άνατίναξις αύτής (γενομένη τήν νύκτα τής 

25 πρός τήν 26 Νοεμβρίου 1942), ήτο εργον ~ Αγγλων άξι
ωματικών καί τής έθνικής άντιστάσεως, σχεδιασθέν, ώς 

εiκός, εν άκρq. μυστικότητι. 

))2. 'Η Εύδοξία Λεοντίδου δέν ετέλει κατά τήν κατοχήν 
εν μνηστείq. μέ τόν μηνυτήν Δημ. Μακρήν, ον ούδ' έγνώ

ριζεν δταν είργάζετο είς τήν ρηθείσαν ύπηρεσίαν, μνη

στευθείσα μετ' αύτοϋ μετά τήν άπελευθέρωσιν, ώς κατέθε
σαν μετά λόγου γνώσεως οί μάρτυρες Χαράλαμπος Φραγ

κίστας, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 'Ιππο

κράτης Ίορδάνογλου, Δημήτριος Δημητριάδης, δικηγό

ροι, 'Αναστάσιος Νάστος, δημοσιογράφος, Δάριο Μόλχο, 

Νικόλαος Οίκονόμου, Σοφία Νάστου, οϊτινες έγνώριζον 

αύτήν καί τόν μηνυτήν, ού ήτο αϋτη συγγενής τοϋ Κων

σταντίνου Καραμανλή, δστις οϋτε είς τήν Θεσσαλονίκην 

εύρέθη κατά τήν διάρκειαν τής ξενικής κατοχής, ώς περί 
τοϋ τελευταίου τούτου κατέθεσαν οί ρηθέντες μάρτυρες 

Χαρ. Φραγκίστας, 'Αναστάσιος Νάστος καί Θεόδωρος 

Οίκονόμου, δικηγόρος, διατελέσας κατά τήν περίοδον 

έκείνην πρόεδρος τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου Θεσσαλονί

κης, οϋτε ε{χε τότε γνωριμίαν τινά μέ τόν μηνυτήν Δημ. 

Μα,κρήν. Περαιτέρω δέν εΙναι άληθές δτι ό Μάξ Μέρτεν 

επεσκέφθη τήν κατοικίαν τής Εύδοξίας Λεοντίδου, εύρι

σκομένην είς τόν 2ον δροφον οίκοδομής έν όδφ Καρόλου 

Ντήλ, ώς κατέθεσαν ο{ μάρτυρες Σοφία Νάστου καί Γεώρ

γιος Λυκίδης, ενοικοι τής αύτής οΙκοδομής καί Φίλιππος 

Παππάς, έξ ής μάλιστα κατοικίας άπέβαλον αύτήν οί Γερ

μανοί, δόντες όλιγόωρον προθεσμίαν εκκενώσεως αύτής. 

))3. Δέν ελαβεν ή Εύδοξία Λεοντίδου κατάστημα άπα
χθέντος 'Ισραηλίτου Θεσσαλονίκης, ώς περί τούτου κατέ

θεσαν οί μάρτυρες Σαμ. Ναχμίας, δικηγόρος, νομικός σύμ

βουλος τής Ισραηλιτικής κοινότητος Θεσσαλονίκης, 'Ιπ

ποκράτης Ίορδάνογλου, δικηγόρος, 'Αναστάσιος Νά

στος, δημοσιογράφος, 'Ιωάννης Χατζησταυρόπουλος, 

Πολύκαρπος 'Ιασωνίδης, δπερ εiςcμετέπειτα δηλώσεις του 

ό Μέρτεν ύπενίχθη, έπί τής όδοϋ Βασ. 'Ηρακλείου άριθ. 9 
τοϋ 'Ασσέλ 'Ισραέλ ελαβον αί Εύαγγελία Λαγογιάννη καί 

Χριστίνα Γενη, ώς τοϋτο άναμφιβόλως προκύπτει εξ έγ

γράφων ύπαρχόντων εν τij δικογραφίq. (σημειωμάτων ύπό 
χρονολογίας 24/6/43 καί 25/6/43 τοϋ Μέρτεν, ύπ' άριθ. 
10362/18-7-1943 συμβολαίου τοϋ συμβολαιογράφου Θεσ
σαλονίκης Παν. Φιλιππίδου παραχωρήσεως τοϋ καταστή

ματος πρωτοκόλλου-παραδόσεως αύτοϋ καί άλλων). 

))4. Δέν εδωκεν ή Εύδοξία Λεοντίδου λεύκωμα με άφιέ
ρωσιν εiς τόν Μέρτεν, άλλά τό ύπ' αύτοϋ άναφερθέν λεύ

κωμα έδόθη ύπ' αύτής καί μιiiς άλλης συμμαθητρίας της 

εiς καθηγητή ν των τής Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 

Π. Βλίντζελερ, εiς ην πρό τής κατοχής εΙχον φοιτήσει, 

εΙναι δέ ψευδές δτι ύπήρχε φωτογραφία τοϋ Μέρτεν μετά 

τών Λεοντίδου, Δημ. Μακρη καί Κωνσταντίνου Καραμαν
λή, ώς τοϋτο άνευ ούδεμιaς άμφιβολίας προκύπτει έκ τοϋ 

δτι δέν παρουσίασε τ~ύτην φωτογραφίαν, fίτις δέν ήτο 
δυνατόν νά ύπάρχη διότι τά πρόσωπα ταϋτα δέν έσχετίζον

το ούδ' έγνωρίζοντο έπί κατοχής. 'Εν γένει δέ έκ τών κα

ταθέσεων τών άνω μαρτύρων ώς καί τοϋ 'Αθανασίου 

Φροντιστή, άντιστρατήγου, οϊτινες εΙναι διακεκριμένοι 

πολίται, τινές δέ έξ αύτών κατέχουν άνωτάτας δημοσίας 

θέσεις, άπεδείχθη δτι ή κατά τήν ξενικήν κατοχήν διαγωγή 

τοϋ μηνυτοϋ δικηγόρου έν Θεσσαλονίκτι, ύπήρξεν άψογος 

κατά πάντα, ή δέ τής Εύδοξίας Λεοντίδου ούδέν τό έπίμεμ

πτον παρουσίασε, παρ' δλον δτι εiργάσθη είς τήν ρηθεί

σαν γερμανικήν ύπηρεσίαν, δπερ επραξε διά τήν συντήρη

σιν εαυτής (όρφανή πατρός) καί τής οίκογενείας της κατά 

τάς δυσχερείς έκείνας ήμέρας. ' 
))Τά δημοσιευθέντα ψευδή περιστατικά θίγουν τήν τι

μήν καί τήν ύπόληψιν τοϋ μηνυτοϋ, οί δέ κατηγορούμενοι 

εΙχον συνείδησιν τούτου καί έπί πλέον έτέλουν έν γνώσει 

τής άναληθείας, δπερ προέκυψεν έκ τής διαδικασίας. Κατά 

ταϋτα συνιστοϋν εγκλημα συκοφαντικής δυσφημίσεως, 

δπερ έπράχθη ύπό τοϋ Μέρτεν κατ' έξακολούθησιν διά 

πλειόνων δημοσιευμάτων. 'Όθεν δέον δπως κηρυχθοϋν 

ενοχοι ώς έν τφ διατακτικφ))266. 

·Ο Κ. Καραμανλής άναφέρεται συνοπτικά στήν 

έξέλιξη τής ύποθέσεως Μέρτεν μέ τό παρακάτω ση

μείωμά του, τό όποίο συνέταξε κατά τή διάρκεια τής 

παραμονής του στό Παρίσι. 

«Τόν Σεπτέμβριον τοv 1960 έξερράγη τό σκάνδα
λον Μέρτεν. "Ενας Γερμανός έγκληματiας πολέμου 

όνόματι Μάξ Μέρτεν έδήλωσεν είς τό περιοδικόν 

"Der Spiegel" δτι, δταν εύρiσκετο είς τήν Θεσσαλο
νiκην, εlχεν συνεργασθfί μέ τό ζεvγος Μακρfί, ύ

πουργοv μου κατά τήν έποχήν τής δηλώσεως, καί 
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μέσω αύτών καί μαζί μου. 'Επρόκειτο βέβαια περί 

τού μύθου, τόν όποίον έχάλκευσε ό έν λόγφ έγκλη

ματίας ύποκινηθείς aπό aντιπολιτευομένους τήν Κυ

βέρνησιν κύκλους. Τό δτι έπρόκειτο περί μύθου ήτο 

αύταπόδεικτον, δεδομένου δτι έγώ ούδέποτε μετέβη ν 

κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής εlς Θεσσαλονίκην 

καί ούδέποτε καί μέ ούδέναν Γερμανό ν είχα τήν έλα

χίστην έπαφήν. Άλλά προπαντός aποδεικνύεται 

aπό τό γεγονός δτι τόν Δ. Μακρήν, ό όποίος έφέρετο 

ώς πρωταγωνιστής εlς τήν ίστορίαν αύτήν, τόν 

έγνώρισα διά πρώτην φοράν κατά τάς έκλογάς τού 

1956, δταν τόν έκάλεσα νά πολιτευθή μέ τό κόμμα 
μου. 'Όλοι οί 'Έλληνες έγνώριζαν καί προπαντός ή 

aντιπολίτευσις δτι έπρόκειτο περί κακοτέχνου 

σκευωρίας. 'Αντί δμως νά aγανακτήσουν κατά τών 

συκοφαντών, τόν έχρησιμοποίησαν γιά νά πλήξουν 

τόν πρωθυπουργόν τής χώρας, τόν όποίον έκάλουν 

νά aπολογηθή εlς τάς κακοήθεις καταγγελίας ένός 

έγκληματίου πολέμου. 

;; 'Επί μήνας έγένετο αύτή ή έκμετάλλευσις τού 
θέματος καί aπεστέλλοντο βουλευταί καί δημοσιο

γράφοι εlς τήν Γερμανίαν διά νά συμβουλεύουν καί 

νά καθοδηγούν τόν Μέρτεν. 

;; 'Από τήν πρώτην ήμέραν κατήγγειλα μέ περι
φρόνησιν τήν σκευωρίαν καί συνέστησα εlς τόν Δ. 

Μακρήν νά ύποβάλη μήνησιν κατά τού συκοφάντου. 

Συγχρόνως δέ, δι ' εlδικοv νόμου έπέτρεπα εlς τόν Μ. 
Μέρτεν καί εlς τούς μάρτυράς του νά έμφανισθοvν 

aφόβως ένώπιον τής έλληνικής δικαιοσύνης. Ή aν

τιπολίτευσις δμως, aντί νά ίκανοποιηθή aπό τάς 

aποφάσεις αύτάς, ήξίου χωρίς έντροπήν aπό τόν 

πρωθυπουργόν καί τούς ύπουργούς του νά μεταβούν 

καί νά ύποβάλουν μηνύσεις εlς τά γερμανικά δικα

στήρια. 

;; Ό Μέρτεν δχι μόνον δέν προσήλθεν κατά τήν 
διεξαχθείσαν δίκην, aλλά καί δταν προηγουμένως 

έστάλη ή δικογραφία εlς τήν γερμανικήν δικαιοσύ

νη ν καί έκλήθη παρ' αύτής νά καταθέση, ήρνήθη νά 

τό πράξη. Τελικώς κατεδικάσθη έρήιiην εlς τεσσά

ρων έτών φυλάκισιν, τό δέ "Spiegel" εlς δύο έτών 
φυλάκισιν;;267 • 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή του αντιπροέδρου, 

Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντονισμου, οι

κονομικών, 'Εμπορίου, του ύποδιοικητή τής Τραπέ

ζης τής ·Ελλάδος, Δ. Γ αλάνη, καί ύπηρεσιακών πα

ραγόντων, κατά τήν όποίa ό ύπουργός 'Εμπορίου 

Λ. Δερτιλής, εισηγείται τά σχέδια Ν.Δ. «περί τροπο

ποιήσεως καί συμπληρώσεως του 2190/ 1920» καί 
«περί κεφαλαίων τών έμπορικών τραπεζών καί μέ

τρων πρός &.νάπτυξιν τής κεφαλαιαγοράς». 

Κατόπιν, ό Λ. Δερτιλής δηλώνει: 

«Μέ τό σχέδιον Ν.Δ. επέρχονται αί άκόλουθες μεταβο

λές στό θεσμό τής άνωνύμου εταιρίας. 

» I. Δημιουργουνται νέες μορφές τίτλων, fjτοι: α) η προ
νομιουχος aνευ ψήφου, μετοχή. 'Ο κάτοχός της δέν θά 

εχει δικαίωμα ψήφου στίς γενικές συνελεύσεις άλλά θά 

εχει τό δικαίωμα άπολήψεως σταθερου εισοδήματος, άσχέ

τως πρός τά οικονομικά άποτελέσματα τής επιχειρήσεως. 

β) Οί δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές. Αύτές θά επιτρέ

ψουν οικονομικούς συνδυασμούς γιά τήν ϊδρυση επιχειρή

σεων. γ) Οί σέ μετοχές μετατρέψιμες όμολογίες (θά προ

σελκύσουν τό κεφάλαιον, τό όποίο ενδιαφέρεται γιά τήν 

άπόληψιν σταθεροί> εισοδήματος καί τήν άσφάλειαν τής 

μελλοντικής μετατροπής τών όμολογιών εις μετοχές τής 

έπιχειρήσεως). 

»2. Λαμβάνεται πρόνοια γιά τήν κατοχύρωση τών δι
καιωμάτων τής μειοψηφίας μέ ταυτόχρονη διατήρηση τής" 

άρχής τής πλειοψηφίας, η όποία άποτελεί τήν βάση του 

θεσμου τής άνωνύμου εταιρίας . 

»3. Διασφαλίζετάι η διανομή μερίσματος σέ περίπτωση 
ύπάρξεως κερδών μέ τήν άποφυγήν τυχόν άδικαιολογήτου 

άποθησαυρισμου τών κερδών μέ τόν τύπον τών λανθανόν

των άποθεματικών. 

»4. τίθεται φραγμός εις τό άνεξέλεγκτο τής πλειοψη
φίας. 

»5. Διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση τών άνωνύμων 
εταιριών . 

»6. Ρυθμίζεται τό θέμα τής προσωπικής εύθύνης τών 

διοικούντων τίς άνώνυμες εταιρίες εναντι τής εταιρικής 

περιουσίας καί τών ελεγκτών τους. 

»7. Τό διανεμητέον πρώτο μέρισμα όρίζεται σέ 6% άντί 
του 4%. 

»8. τίθενται κανόνες συντάξεως του ισολογισμου καί 
του λογαριασμου άποτελεσμάτων τών άνωνύμων /;ταιριών 

γιά νά καταστεί δυνατή η όμοιομορφία καί εόκρινής εμφά

νιση τής οικονομικής καταστάσεώς των . 

»9. Προβλέπεται διαδικασία πού ρυθμίζει τό ϋψος τών 
άμοιβών τής διοικήσεως τών άνωνύμων /;ταιριών. 

»10. Περιλαμβάνονται διατάξεις μέ τίς όποίες συμπλη
ρουνται τά κενά, τά όποία εμφάνισε στήν πράξη ό βασικός 

νόμος 2 I 90 Ι 20 "περί άνωνύμων /;ταιριών" καί οί τροποποι
ητικοί αύτου νόμοι. τέλος, τό σύνολο τών διατάξεων του 

νέου νομοθετήματος εχει ώς βασική επιδίωξη νά καταστή

σει τήν άνώνυμη εταιρία φορέα τής εύρείας λαϊκής συμμε

τοχής στό παραγωγικό κεφάλαιο μέ τόν συνδυασμό τής 

έπιχειρηματικής δράσεως τής πλειοψηφίας καί μέ διασφά

λιση τών δικαιωμάτων τής μειοψηφίας». 

Μέ τό δεύτερο σχέδιο Ν.Δ. έπιδιώκεται ή ρύθμι

ση τών σχέσεων iδίων κεφαλαίων έμπορικών τραπε

ζών πρός τίς καταθέσεις καί ή τόνωση τής κεφαλαια

γοράς. Συγκεκριμένα, οί έμποτικές τράπεζες ύποχρε

ουνται νά διατηρουν ίδια κεφάλαια (μετοχικά καί 

άποθεματικά) σέ σχέση τουλάχιστον 7% πρός τίς έκ 
καταθέσεων ύποχρεώσεις τους. 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν-
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λή, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου Π. Κανελλο

πούλου, των οίκονομικών ύπουργών καί του ύποδι

οικητή τής Τραπέζης τής ' Ελλάδος Δ. Γ αλάνη, άπο

φασίζεται ή εκδοση κρατικου έσωτερικου δανείου 

750.000.000 δραχμών μέ ρήτρα δολλαρίου καί τόκο 
5%. 

'Η σχετική κυβερνητική άνακοίνωση εχει ώς 

έξή ς: 

«Χάρις εiς τήν εξασφάλισιν καί παγιοποίησιν όμαλών 

νομισματικών συνθηκών καί τήν ταχείαν αϋξησιν τής aπο

ταμιεύσεως, καθίσταται μεγαλυτέρα aπό ετους εiς ετος ή 

συμμετοχή τών εσωτερικών πόρων εiς τήν χρηματοδότη

σιν τοϋ σταθερώς κατά τά τελευταία ετη αύξανομένου προ

γράμματος τών δημοσίων επενδύσεων, διά τής συμβολής 

τών διαθεσίμων τοϋ τακτικοί> προϋπολογισμοί> καί διά τοϋ 

εσωτερικοί> δανεισμοί>, ώς καί τοϋ εξωτερικοί> διά τάς εiς 

συνάλλαγμα κυρίως δαπάνας. Παραλλήλως, αί διαμορφού

μενα ι εύνοϊκαί συνθήκαι εiς τήν κεφαλαιαγοράν καί ή δια

πιστουμένη στροφή τοϋ άποταμιεύοντος κοινοί> πρός χρη

ματιστηριακούς τίτλους, καθιστοϋν δυνατήν τήν εiς εύρεί

αν κλίμακα χρησιμοποίησιν τής κεφαλαιαγοράς πρός 

προώθησιν τοϋ προγράμματος τής οiκονομικής αναπτύξε

ως . 'Αλλά καί διά γενικωτέρους οiκονομικούς καί νομι

σματικούς λόγους είναι σκόπιμος καί συμφέρουσα ή aν

τλησις κεφαλαίων διά τής εκδόσεως χρηματιστηριακών 

τίτλων. · Η αύξανομένη εν τούτοις ζήτησις δι' ύγιείς καί 

σταθερούς χρηματιστηριακούς τίτλους μέ εξησφαλισμέ

νον εiσόδημα συναντά επί τοϋ παρόντος &νεπαρκή προ

σφοράν, γνωστοί> όντος δτι επίκειται εντός τοϋ προσεχοϋς 

ετους ή όλοσχερής εξόφλησις τοϋ μετά τήν &πελευθέρωσιν 

συναφθέντος εν ετει 1954 επταετοϋς εσωτερικοί> δανείου 
300 εκατ . δρχ. η 10 εκατ . δολλ . 'Υφίσταται επομένως aπό 

τής aπόψεως αύτής σοβαρόν κενόν παρεμποδίζον τήν διεύ

ρυνσιν καί δραστηριοποίησιν τής χρηματιστηριακής &γο

ράς , ή λειτουργία τής όποίας είναι εiς τό παρόν στάδιον 

αναγκαία διά τήν προώθησιν τής οiκονομικής άναπτύξεως 

τής χώρας. 

»'Υπό τάς συνθήκας ταύτας ή Κυβέρνησις &πεφάσισεν 

δπως προέλθη εiς τήy εκδοσιν διά δημοσίας εγγραφής 

εσωτερικοί> λαχειοφόρου όμολογιακοϋ δανείου 750 εκατ . 

δρχ . 'Αποκλειστικός σκοπός τής εκδόσεως τοϋ δανείου 

τούτου είναι ή χρηματοδότησις τοϋ προγράμματος δημο

σίων επενδύσεων καί ή έπιτάχυνσις τής οiκονομικής άνα

πτύξεως τής χώρας. 

»Οί δροι τοϋ δανείου είναι έξαιρετικώς εύνοϊκοί καί 

aνταποκρίνονται πρός τάς aπαιτήσεις τής λαϊκής aποταμι

εύσεως. Τό δάνειον άποφέρε ι τόκον 5% έτησίως καί είναι 
έπιπλέον λαχειοφόρον. ' Εάν εiς τό έπιτόκιον προστεθοϋν 

καί τά ποσά, τά όποία θά διανέμωνται ώς λαχείον , ανερχό

μενα έν συνόλφ εiς 94 εκατ . δρχ . , ή aπόδοσις τοϋ κεφαλαί

ου είναι aνωτέρα τών διαμορφωθέντων σήμερον εiς τήν 

κεφαλαιαγοράν έπιτοκίων καί σημαντικώς μεγαλυτέρα τών 

έπιτοκίων τής χρηματαγοράς . 

»Οί τόκοι ώς καί αί εiσπράξεις έκ τοϋ λαχείου είναι 

aφορολόγητοι, ή δέ μεταβίβασις τών τίτλων aπαλλάσσεται 

πάσης φορολογίας. Οί τίτλοι τέλος τοϋ δανείου γίνονται 

δεκτοί πρός σύστασιν εγγυοδοσιών ύπέρ τοϋ Δημοσίου, 

δημοσίων όργανισμών καί έπιχειρήσεων, τραπεζών κ.λ.π. 

παρέχουν δέ καί τό δικαίωμα λήψεως δανείου έπ ' ένεχύρφ 

εκ τών τραπεζών εiς ποσοστόν 60% τής όνομαστικής aξίας 
τών ένεχυριαζομένων όμολογιών. 

»Πρός διευκόλυνσιν τής εiς τό δάνειον συμμετοχής ελ

ληνικών καί ξένων κεφαλαίων τής &λλοδαπής, ή άξία τών 

τίτλων τοϋ δανείου θά είναι έκπεφρασμένη καί εiς τό εiς 

δολλάρια ΗΠΑ iσότιμον τής εiς δραχμάς όνομαστικής 

άξίας αύτών, καίτοι ή κοινώς άνεγνωρισμένη σταθερότης 

τοϋ έθνικοϋ νομίσματος εχει καταστήσει περιττήν τήν ρή

τραν ταύτην. 

»'Η εκδοσις τοϋ δανείου συνιστά aμεσον συμβολήν 

τοϋ ελληνικοί> λαοί> είς τήν άνάπτυξιν τής οiκονομίας τής 

χώρας καί περαιτέρω είς τήν &νύψωσιν τοϋ βιοτικου του 

έπιπέδου . · Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι διά τής συντελε
σθείσης μέχρι σήμερον οίκονομικής προόδου εχουν δια

μορφωθή αί ά~αραίτητοι διά τήν έπιτυχίαν του δανείου 

προϋποθέσεις καί δτι ή κάλυψις αύτου θά άποτελέση νέαν 

έκδήλωσιν τής έμπιστοσύνης του λαοί> έπί τήν ίδίαν αύτου 

τύχην. Καί πιστεύει δτι ή κάλυψις θά εξασφαλισθή διά τής 

λαϊκής aποταμιεύσεως, χάρις είς τήν εδραιωθείσαν εμπι

στοσύνην έπί τό έθνικόν νόμισμα καί τήν πίστιν επί τάς 

μελλοντικάς έξελίξεις τής οίκονομίας τοϋ τόπου. Διά τής 

εκδόσεως του δανείου προσφέρεται, πράγματι, εiς τήν λαϊ

κήν &ποταμίευσιν εύκαιρία έπωφελους τοποθετήσεως ύπό 

έξαιρετικώς συμφέροντας δρους διά τήν παραγωγικήν κι

νητοποίησιν &δρανουντος κεφαλαίου» . 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη γιά 

τήν καπνική κατάσταση τής χώρας. Συμμετέχουν τά 

μέλη τής κυβερνητικής έπιτροπής καπνου, οί οίκο

νομικοί ύπουργοί καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί παρά

γοντες. 'Εξετάζεται ή δυνατότητα ρυθμίσεως τής 

καπνοκαλλιέργειας του έπομένου ετους, ωστε οί πα

ραγωγοί νά γνωρίζουν εγκαιρα τό σχετικό πρόγραμ

μα καί νά προσαρμόσουν άνάλογα τίς καλλιέργειές 

τους . 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη στό 

ύπουργείο Συντονισμου, μέ τή συμμετοχή του 

ύπουργου, Α. Πρωτοπαπαδάκη, καί τών άρμοδίων 

γιά τά προγράμματα έπενδύσεων του 1960 καί του 
1961 . 

'Όπως άνακοινώθηκε, «διεπιστώθη γενικώς ίκα

νοποιητική έξέλιξις του προγράμματος τόσον του 

κρατικου τομέως, δσον καί τών λεγομένων παραλλή

λων έπενδύσεων, τό ϋψος των όποίων έτριπλασιάσθη 

περίπου έντός τής τελευταίας τριετίας)). 'Αφου έξετά

στηκε ή πορεία του τρέχοντος προγράμματος έπενδύ

σεων, έγκρίθηκαν άπό τόν Κ. Καραμανλή οί γενικές 

γραμμές του προγράμματος γιά τό 1961 , τό ϋψος του 
όποίου ύπολογιζόταν σέ 5 δισεκατ. δραχμές, ένώ των 
παραλλήλων έπενδύσεων προβλεπόταν νά άνέλθει σέ 
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3.300 έκατ. 'Από τά ποσά πού άναφέρθηκαν, προέ
κυπτε δτι τό πρόγραμμα των δημόσιων καί των πα

ράλληλων επενδύσεων γιά τό 1961 θά εΙναι αύξημένο 
άπό τό άντίστοιχο γιά τό 1960 καί σημαντικά μεγαλύ
τερο άπό τό ετήσιο μέσο δρο πού εΙχε προβλεφθει 

άπό τό πρόγραμμα οίκονομικής άναπτύξεως, δπως 

αύτό εξαγγέλθηκε, πρίν λίγους μήνες . 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλεt:ται στό ύπουργεt:ο Βιομηχανίας σύσκε

ψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ . Καραμανλή, μέ τή συμ

μετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοϋ καί Βιομηχανί

ας, τοϋ προέδρου καί τοϋ διευθυντή τοϋ ΟΒΑ, καί 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, μέ άντικείμενο τήν ϊδρυ

ση των βασικών βιομηχανιών καί τίς ερευνες τοϋ 

ύπεδάφους. 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει, στό ύπουργεt:ο 

Δημοσίων ~Εργων, σέ σύσκεψη μέ θέμα τήν πρόοδο 

τ&ν εγκεκριμένων εργων στήν 'Αθήνα, τόν Πειραιά 

καί τή Θεσσαλονίκη. Στή σύσκεψη μετέχουν ό 

ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, ό ύφυπουργός Οίκι

σμοϋ καί ό γενικός γραμματέας τοϋ ΕΟΤ. Διαπιστώ

νεται δτι δ λα τά εκτελούμενα εργα θά όλοκληρωθοϋν 

εντός των προβλεπομένων χρονικών όρίων καί δτι ή 

προεργασία γιά τήν εκτέλεση των άλλων προγραμ

ματισμένων εργων συνεχίζεται μέ ίκciνοποιητικό ρυ

θμό, ωστε τό Νοέμβριο νά άρχίσουν οί εργασίες κα

τασκευής τής νέας λεωφόρου 'Ιλισσοϋ, τής όδοϋ 

Πειραιώς, τής επεκτάσεως τής λεωφόρου Κηφισοϋ 

μέχρι Ν. Φαλήρου καθώς καί τά εργα εξωραϊσμοϋ 

τής 'Ακροπόλεως καί Φιλοπάππου. Τά εργα τοϋ Λυ

καβηττοϋ ύπολογίζεται νά τελε~ώσουν τήν άνοιξη 

τοϋ 1961' εν& τήν ίδια περίοδο προβλέπεται νά περα
τωθοϋν οί άναμορφώσεις τ&ν όδ&ν 'Αχαρνών, Μάρ

νη, Καρόλου καί τής πλατείας Βάθη ς . Τόν 'Οκτώ

βριο δημοπρατοϋνται οί εργασίες γιά τή διαμόρφω

ση τ&ν πλατειών Θησείου,' Αγίων' Ασωμάτων, Μο

ναστηρακίου καί Ρωσικής 'Εκκλησίας καί τό Νοέμ

βριο τής πλατείας Γλυφάδας. 

Στόν "Α γιο Κοσμά συνεχίζονται μέ ίκανοποιητι

κό ρυθμό οί εργασίες τοϋ πρώτου τμήματος εργων 

τοϋ άθλητικοϋ κέντρου καί ύπολογίζεται νά δημο

πρατηθεt: σύντομα καί τό δεύτερο τμήμα (κτίριο δι

οικήσεως, ξενώνες άθλητ&ν, άποδυτήρια καί λου

τρικές εγκαταστάσεις). 'Εντός τοϋ 'Οκτωβρίου δη

μοπρατσϋνται οί εργασίες γιά τήν επέκταση τοϋ δια

δρόμου άεροδρομίου 'Ελληνικοϋ, των τροχοδρό

μων, τής φωτεινής σημάνσεως καί των άποχετεύσε

ων, εν& δόθηκε εντολή άπό τόν Κ. Καραμανλή νά 

συσταθεt: οργανισμός πνευματικοϋ κέντρου 'Αθη

νών, ό όποιος θά άναλ<iβει τήν προώθηση τοϋ θέμα-

τος τής άνεγέρσεως τ&ν κτιρίων, τή λειτουργία καί 

τή συντήρησή τους . 

Στόν Πειραιά οί εργασίες στήν παραλιακή λεωφό

ρο καί τή λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου θά άπο

περατωθοϋν ως τό Δεκέμβριο . Δημοπρατήθηκε ή κα

τασκευή τής νέας όδοϋ Πειραιώς - Σχιστοϋ - Σκαρα
μαγκά καί κατακυρώθηκε ό διαγωνισμός γιά τήν 

άναμόρφωση τοϋ λιμενίσκου Πασαλιμάνι σέ λιμένα 

θαλαμηγών. Τά εργα στό Δέλτα Φαλήρου θά άποπε

ρατωθοϋν τήν άνοιξη του 1961, ενω εκπονεt:ται άπό 
τήν ύπηρεσία ήλεκτρικ&ν σιδηροδρόμων μελέτη 

εξωραϊσμοϋ καί άναμορφώσεως τής περιοχής Ν. 

Φαλήρου καί κατασκευής των λουτρικών εγκαταστά

σεων. 

Στή Θεσσαλονίκη, τόν 'Οκτώβριο όλοκληρώ

νονται οί εργασίες τής παραλιακής λεωφόρου, τής 

επεκτάσεως τής όδου 'Α γ. Δημητρίου καί τοϋ Καυ

ταντζογλείου σταδίου. Οί εργασίες γιά τή διαπλά

τυνση της όδου πρός τό άεροδρόμιο θά τελειώσουν 

ως τήν άνοιξη του 1961, εν& τόν 'Οκτώβριο θά άρχί
σουν οί εργασίες γιά τή διαπλάτυνση τ&ν όδ&ν Μο

ναστηρίου καί Λαγκαδά, τά εργα στό κλειστό γυ

μναστήριο καί ή άνέγερση των 1.200 λαϊκών κατοι
κιών στό συνοικισμό Βότση. Οί εργασίες του νέου 

μουσείου τής πόλεως θά άρχίσουν τόν προσεχή μή

να. τέλος, δημοπρατήθηκαν τά νέα εργα στό λιμένα 

τής πόλεως. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

Οί <Πimes)) δημοσιεύουν τό άκόλουθο άρθρο γιά 

τόν Κ. Καραμανλή: 

Ό πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, έώρ

τασε χθές τήν πέμπτην έπέτειον τής άνόδου του εiς τήν 

έξουσίαν- aσύνηθες ρεκόρ διά μίαν χώραν, πού είδε κατά 

τήν προηγηθείσαν δεκαετίαν 21 Κυβερνήσεις νά διαδέ

χωνται aλλήλας ύπό 14 πρωθυπουργούς, έκ των δποίων 
μόνον οί πέντε έπιζουν μέχρι σήμερον. Τό δτι ή διακυβέρ

νησις του κ. Καραμανλή ύπήρξεν έπιτυχής, άναγνωρίζεται 

καί aπό τούς άσπονδοτέρους ό.ντιπάλους του κατά τάς ιδι

αιτέρας συνομιλίας των. Ούτοι παραδέχονται &.κόμη δτι ή 

πεντaετία του ύπήρξεν ή δημιουργικωτέρα πού είδεν ή χώ
ρα άπό τής aπελευθερώσεως καί έντευθεν, προσθέτοντες, 

φυσικά, δτι δσα eχουν γίνει μέχρι σήμερον δέν είναι πάν

τως άρκετά. 

»Είναι aληθές δτι ή Κυβέρνησις Καραμανλή δέν έπέ

λυσε τά βασικά προβλήματα τής χώρας - τήν άνεργίαν 

καί τήν liνισον κατανομήν του έθνικου πλούτου. Πάντως, 

πρέπει νά ληφθή ύπ ' όψιν δτι, δταν δ κ. Καραμανλής έπελέ

γη διά νά διαδεχθή τόν ό.ποθανόντα στρατάρχην Παπάγον, 

ήτο μόλις 48 έτών -ήλικία πάρα πολύ νεαρά διά τά πολι

τικά εθιμα τής χώρας- καί κατείχε τήν θέσιν ύπουργου 

χωρίς μεγάλην πείραν περί τόν χειρισμόν τών μεγάλων 

προβλημάτων. Ήτο βέβαια φιλόδοξος, δπως δλοι οί 'Έλ

ληνες πολιτικοί, όλίγους δμως μήνας πρό τής ό.νόδου του 

εiς τήν έξουσίαν είχε προείπει, εiς συνομιλίαν του μέ τόν 
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συντάκτην τοϋ παρόντος άρθρου, δτι εντός τής προσεχοuς 

δεκαετίας ή iδική του νέα γενεά των 'Ελλήνων πολιτικων 

θά ελθη εiς τήν εξουσίαν. 

'Ο κ. Καραμανλής εξελέγη τό πρωτον βουλευτής πρό 

25ετίας, δταν εξελέγη εiς τόν νομόν Σερρων εiς τήν Β. 

' Ελλάδα. 'Έως . τότε ήσκει τό δικηγορικόν επάγγελμα. 
'Ανέκαθεν αί πολιτικαί του πεποιθήσεις τόν εφεραν πρός 

τήν Δεξιά ν. 'Ενδεικτικόν δμως του δυναμικοϋ του χαρα

κτήρος είναι τό μίσος του κατά του στατικοϋ συντηρητι

σμοϋ. 'Όταν 'ίδρυσεν iδικόν του πολιτικόν κόμμα, πρό τε

τραετίας, τό ώνόμασεν «Έθνικήν Ριζοσπαστικήν "Ενω

σιν». 

Τό 1935 ήτο όπαδός τοu πανισχύρου Λαϊκοϋ Κόμματος, 
τό όποίον καί ύπεστήριξε μέχρις δτου τοuτο διελύθη τό 

1950. Κατέλαβε τό πρωτον ύπουργικόν άξίωμα τό 1947 ώς 
ύπουργός 'Εργασίας, κατόπιν δέ διετέλεσεν έπιτυχως 

ύπουργός τής Κοινωνικής Προνοίας καί τής 'Αμύνης. 

»Τό 1952 δμως εκέρδισε τήν φήμην τοϋ δυναμικοί! άν
δρός, δταν, ώς ύπουργός των Δημοσίων nΕργων, μετέβαλε 

τήν όψιν των 'Αθηνων διά τής διανοίξεως νέων κεντρικων 

δδων. 'Όταν δ στρατάρχης Παπάγος &πέθανε τόν Όκτώ

βριον του Ι 955, ό βασιλεύς Παuλος ηγνόησε τόν άγω να διά 
τήν διαδοχήν του μεταξύ των ήγετικων μελων τοϋ κόμμα

τος καί εζήτησε από τόν νέον καί δυναμικόν ύπουργόν των 

Δημοσίων Έργων νά σχηματίση τήν νέαν Κυβέρνησιν. 

'Η εκλογή αύτή του βασιλέως έπεκρίθη άπό τήν άντιπολί

τευσιν τότε, εκτοτε δμως Ι:κυρώθη δίς διά τής λαϊκής ετυ

μηγορίας. 

'Ο κ. Καραμανλής /:κέρδισε τήν άπαραίτητον πείραν 

περί τόν χειρισμόν των μεγάλων ζητημάτων, δταν ή 'Ελ

λάς ενεπλάκη είς τήν διένεξιν περί τό Κυπριακόν. Τοϋτο δέ 

άπέβη έντελως εναντίον του, εφ' δσον ή προσοχή τοϋ κοι

νοϋ άπεσπάτο άπό τά εσωτερικά ζητήματα, μέχρις δτου ή 

νέα Κυβέρνησις ήδραίωσε τήν εξουσίαν της καί επελήφθη 

τής επιλύσεως τών μεγάλων εσωτερικών προβλημάτων. 

Οί γελοιογράφοι εύρήκαν δύο εξέχοντα χαρακτηριστι

κά τοϋ κ. Καραμανλή: τό θυμωδες τοϋ χαρακτήρος του καί 

τήν έλκυστικήν φυσιογνωμία ν του. Τό πρωτον τόν καθιστά 

άρκετά δύσκολον διά τούς συνεργάτας του, ένώ τό δεύτε

ρον τόν καθιστά συμπαθή μεταξύ των γυναικων ψηφοφό

ρων. Λόγω τής μακεδονικής καταγωγής του είναι ειλικρι

νής, aπέκτησε δέ τήν φήμην aνθρώπου, πού εννοεί νά έπι

βάλλη τήν θέλησίν του. 'Όταν εύρίσκεται Ι:πί κεφαλής 

Κυβερνήσεως εξ 20 μελων, ό χαρακτήρ του δέν ημπορεί 
παρά νά ε ρχεται είς σύγκρουσιν μέ τόν βραδυκίνητον γρα

φειοκρατικόν μηχανισμόν τοϋ Κράτους πού κατατρύχει 

τήν σύγχρονον 'Ελλάδα. 

'Η Κυβέρνησις Καραμανλή άνέλαβεν ήδη τήν εκτέλε

σιν ένός πενταετοuς προγράμματος οικονομικής αναπτύ

ξεως, τό όποίον είναι προωρισμένον νά φέρη τό βιοτικόν 

επίπεδον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ είς τό ϋψος των άλλων εύρω

παϊκων χωρων. 'Εάν τοϋτο κατορθωθή νά συνδυασθή μέ 

μίαν δραματικήν προσπάθειαν διά τήν δυνατοτέραν κατα

νομήν τοϋ έθνικοϋ πλούτου, ή 'Ελλάς θά παύση νά aποκα

λήται ύποανάπτυκτος χώρα άπό τοϋ ετους 1965 καί πέραν. 

'Ίσως διά νά επιτύχη τοϋτο ό κ. Καραμανλής πρέπει νά 

μεταγγίση νέον αίμα εiς τήν Κυβέρνησίν του, ή όποία παρέ

μεινε μέ τήν σύνθεσιν πού είχεν aμέσως μετά τάς πρό διε

τίας διεξαχθείσας Ι:κλογάς268 • 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

·Ο πρωθυπουργός τής Γιουγκοσλαβικής 'Ομό

σπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας τfίς Μακεδονίας, Λ, 

Κολισέφσκι, σέ λόγο του στό 5ο Σοσιαλιστικό συνέ

δριο τοϋ κρατιδίου, παρουσία τοϋ όμοσπονδιακοϋ 

άντιπροέδρου, Ε. Καρντέλι, θέτει θέμα <<μακεδονι

κής)) μειονότητας στήν 'Ελλάδα. 

·Η έλληνική Κυβέρνηση άντέδρασε εντονα στήν 

άνακίνηση αuτή τοϋ Μακεδονικοϋ άπό τή γιουγκοσ

λαβική πλευρά, πόσο μίiλλον άφοϋ οί σχετικές θέ

σεις τοϋ ιθύνοντος τών Σκοπίων είχαν διατυπωθεί, 

παρόντος άνώτατου δμοσπονδιακοϋ άξιωματούχου. 

·Η άπάντηση, πάντως, τοϋ Βελιγραδίου θά κριθεί 

ίκανοποιητική άπό τήνέλληνική πλευρά. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη τών βουλευτών τfίς ΕΡΕ, 

στήν αίθουσα τοϋ κόμματος στή Βουλή, ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Τό κείμενο τής σχετικής άνακοινώσεως άναφέρει 

τά έξης : 

«'ο κ. πρωθυπουργός ενημέρωσεν εν άρχij τούς βου

λευτάς επί τής διεθνοϋς καταστάσεως, τήν δποίαν Ι:χαρα

κτήρισεν ώς δυσχερή καί aβεβαίαν καί εξήρε τήν σταθε

ράν καί σώφρονα γραμμήν, τήν όποίαν ή 'Ελλάς έν μέσφ 

αύτής τής καταστάσεως ακολουθεί. 

)) 'Εν συνεχεί~ ώμίλησε περί τής οίκονομικής καταστά
σεως, διαπιστώσας τήν έξαιρετικήν πρόοδον πού έσημειώ

θη εiς δλους τούς τομείς τής οίκονομίας κατά τά τελευταία 

ετη καί ανεφέρθη καί είς τά σχετικά στοιχεία, τά όποία 

Ι:μνημόνευσεν είς τήν έν ΘεσσαλονίκlJ πρόσφατον δμιλίαν 

του. 'Ο κ. πρωθυπουργός Ι:τόνισεν δτι, παρά τάς δυσχερεί

ας τάς δποίαν aντιμετωπίζουν αί Ι:ξαγωγαί μας, δυσχερεί

ας, αί δποίαι εχουν τήν Ι:πίπτωσιν καί επί τοϋ γεωργικοϋ 

εισοδήματος, ή προοπτική διά τό μέλλον είναι αισιόδοξος. 

»Περαιτέρω Ι:ξηγων εiς τούς βουλευτάς τούς λόγους, 

δι' οϋς έπέσπευσεν τήν σύγκλησιν τής Βουλής, έπεσήμανε 

δι' όλίγων τήν άπαράδεκτον Ι:κμετάλλευσιν πού γίνεται 

έπί ένός θέματος aνυπάρκτου δι, δλους τούς καλής πίστε

ως 'Έλληνας. 

))Τέλος, παρεκάλεσε τούς βουλευτάς νά παρακολουθοϋν 

άνελλιπως τάς συνεδριάσεις τής . Βουλής καί νά έκτελοϋν 

μέ ζήλον τό εργον των ώς αντιπρόσωποι τοϋ λαοϋ . Τό τέ

λος τοϋ λόγου του κ. πρωθυπουργοϋ ύπεδέχθησαν μέ ζωη

ράς εκδηλώσεις τά μέλη τής κοινοβουλευτικής δμάδος τής 

ΕΡΕ. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

· Υπογράφεται σύμβαση, μεταξύ τοϋ Δημοσίου 
καί τοϋ γερμανικοϋ οίκου Μπίντερ, γιά τήν έπένδυση 

στήν ·Ελλάδα 15.000.000 μάρκων, μέ σκοπό τήν 
ίδρυση 30 βιομηχανικών μονάδων άξιοποιήσεως τών 
άγροτικών προϊόντων μέ τή μέθοδο τήςξηράνσεως. 
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Τά έργοστάσια θά είναι ετοιμα σέ διάστημα μιας διε

τίας καί θά λειτουργοuν αύτοτελώς, χρησιμοποιώ

ντας τά άγροτικά προϊόντα τών περιοχών, δπου θά 

λειτουργοuν. Τό Δημόσιο άναλαμβάνει τήν ύποχρέ

ωση νά μήν έπιτρέψει γιά 3,5 ετη τήν ίδρυση στίς 
ίδιες περιοχές παρομοίων έργοστασίων, ένώ διευ

κρινίζεται δτι τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής 

τους θά έξάγεται στό έξωτερικό. 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ 

τή συμμετοχή του ύφυπουργου 'Αμύνης Γ. Θεμελή, 

τών άρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ καί του προέ

δρου του άνώτατου στρατιωτικοί> συμβουλίου. 'Ο 

πρωθυπουργός ένημερώνεται γιά τίς οίκονομικές άνά

γκες τών ένόπλων δυνάμεων, γιά τόν προϋπολογισμό 

τους κατά τό προσεχές ετος, καί δίνει γενικές κατευ

θυντήριες όδηγίες. 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

Συγκαλείται σύσκεψη, στό ύπουργείο Βιομηχα

νίας, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή των ύπουργών καί των γενικών γραμματέ

ων τών ύπουργείων Συντονισμοί> καί Βιομηχανίας, 

του προέδρου του ΟΒΑ καί του γενικοί> γραμματέα 

του 'Ινστιτούτου Γεωλογικών 'Ερευνών 'Υπεδά

φους .• ο πρωθυπουργός δίνει έντολές ωστε νά κα
ταρτισθεί άπό τό ΙΓΕΥ πρόγραμμα έρευνών πού νά 

καλύπτει δλη τήν έπικράτεια, μέ σκοπό τήν πλήρη 

διερεύνηση του όρυκτοϋ πλούτου τής χώρας. 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

Μετά άπό άλλεπάλληλες συσκέψεις, υπο τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

του ύπουργου Προεδρίας, Κ . Τσάτσου, καί άρμόδιων 

ύπηρεσιακών παραγόντων, έγκρίνεται τό πρόγραμμα 

τουριστικής άναπτύξεως του 1961. 
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει 64 εργα: 30 ύπό έκτέ

λεσιν καί 34 νέα. Τό σύνολο τών πιστώσεων άνέρχε

ται σέ 242 ε κατ. (ξενοδοχεία καί μοτέλ 121,5 εκατ., 
περίπτερα καί όδικοί σταθμοί 4,4 εκατ., εργα άναψυ
χής καί ψυχαγωγίας 24,5 εκατ., εργα ύποδομής 27,6 
εκατ.). Στό πρόγραμμα περιλαμβάνονται καί 25 εκατ. 
γιά τήν τουριστική διαφήμιση, 10 εκατ. γιά τήν του
ριστική έκπαίδευση, 6,5 εκατ. γιά τίς δαπάνες τουρι
στικών έκδηλώσεων (φεστιβάλ), 5 εκατ. γιά τόν έσω
τερικό τουρισμό καί δαπάνες έκτελέσεως του προ

γράμματος. 

Οί πιστώσεις πού εχουν διατεθεί άπό τό 1955 γιά 
τόν τουρισμό άνέρχονται σέ 765.543.000 δρχ. εναντι 
81.813.000 τής προηγούμενης πενταετίας . Έκτός 

δμως άπό τίς πιστώσεις αύτές, ό ΟΧΟΑ χορήγησε 

άπό τό 1955 δάνεια 410 εκατ., τό Ταμείο Παρακατα
θηκών δάνεια 50 εκατ. τά ΝΠΔΔ 430 εκατ., ένώ τά 
ποσά πού θά διατεθοuν άπό τούς άναδόχους τών ερ

γων τής Βουλιαγμένης, Λαγονησίου, Κυλλήνης, 

Βαρκίζης καί Βούλας ύπολογίζονται σέ 300 εκατ. 
"Ως τήν άνοιξη του 1961, πρόκειται νά λειτουργή

σουν τά άκόλουθα ξενοδοχεία, μοτέλ καί ξενώνες : 

Πάρνηθος, 'Ύδρας, Ναυπλίου, 'Ανδριτσαίνης, Βό

λου, Ούρανοπόλεως 'Αγίου 'Όρους, Κ&, ό όδικός 

σταθμός Πλαταμώνας, οί τουριστικές έγκαταστάσεις 

στήν Κέρκυρα καί τό ξενοδοχείο Τρικάλων. Θά 

άποπερατωθοuν έντός του 1961 ή μέχρι τήν άνοιξη 
του 1962 τά εξής: Πόρου, Σπετσών, 'Ιτέας, Λαμίας, 
Πατρών, 'Ολυμπίας, Μονεμβασίας, Καλαμών, 'Αρ

καδίας, Πορταριάς, Σκιάθου, 'Ηγουμενίτσης, Πάρ

γας, Δράμας, Σερρών, Κοζάνης, 'Εδέσσης, Κομοτη

νής, Σαμοθράκης (έπέκταση), Χανίων, Ρεθύμνου, 

'Ηρακλείου, Σίφνου, Μυτιλήνης, Καστελλορίζου, 

«'Ήλιος» Ρόδου (έπέκταση), ό ξενώνας Ταυρωπου 

καί οί τουριστικές έγκαταστάσεις Χαλκιδικής καί 

Μακρυάμμου Θάσου. 'Επίσης, θά άποπερατωθοuν τά 

περίπτερα, όδικοί καί μεθοριακοί σταθμοί, εστιατό

ρια καί άναψυκτήρια Έρετρίας, 'Αγίου Θωμά Δελ

φών, 'Αντιρρίου, Μυστρά καί μονής 'Αρκαδίου καί 

βρίσκονται ύπό μελέτη ή κατασκευή μέ προοπτική 

άποπερατώσεως έντός του 1962 σέ μονάδες Ύμητ
του, Λεβαδείας, παραλίας Κύμης, Εύρίπου, εστιατό

ριο 'Ύδρας, 'Ηραίου Λουτρακίου, Μεθώνης, Τριπό

λεως, Δωδώνης, Σέϊχ Σου Πέλλης, Σταγείρων, Κοζά

νης καί Πέλεκα Κερκύρας. 

Βρίσκονται ύπό έκτέλεση τά εργα άναψυχής καί 

ψυχαγωγίας, Γκόλφ τής Γλυφάδας, τουριστικό κέ

ντρο Ξυλοκάστρου, πλάζ 'Ηρακλείου, Πατρών, Κα

βάλας, Παλαιοκατρίτσης κ.λ.π. 'Επίσης τά εργα 

έξωραϊσμοu καί ύποδομής στούς Δελφούς, 'Επίδαυ

ρο, 'Ολυμπία, Παλαμήδιο, Ναύπλιο, 'Ολυμπιείο, θέ

ατρο · Ηρώδου του 'Αττικου, τειχών 'Ηρακλείου 

Κρήτης, τό πάρκο καί ύδpεύσεις Ύπάτης, τής λου
τροπόλεως τών Καμένων Βούρλων κ.ά. Μέ τά νέα 

ξενοδοχεία του κρατικοί> προγράμματος προστίθε

νται στό ξενοδοχειακό δυναμικό τής χώρας 4.150 
νέες κλίνες . 

'Εξάλλου, άπό ίδιώτες καί ήμικρατικούς όργανι

σμούς, μέ τήν ένίσχυση του Κράτους, εχουν τεθεί σέ 

λειτουργία 38 ξενοδοχεία δυνάμεως 3.691 κλινών καί 
βρίσκονται ύπό κατασκευή άλλα 40 δυνάμεως 7.000 
κλινών. 'Επίσης, μέ τίς νέες συμβάσεις, θά άνεγερ

θοί>ν στήν Κυλλήνη, Βουλιαγμένη, Λαγονήσι, Βάρ

κιζα καί ξενοδοχειακές έγκαταστάσεις συνολικής 

δυνάμεως 2.300 κλινών. 
Μέ τά μέτρα αύτά, τό ξενοδοχειακό δυναμικό τής 

χώρας, μεταξύ τών έτών 1955-1960, αύξήθηκε κατά 
5.191 κλίνες καί δταν όλοκληρωθεί τό πενταετές πρό-
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γραμμα θά ύπερβεί τίς 17.000. Χάρη στά νέα εργα, ό 
άριθμός των ξένων περιηγητών αύξήθηκε μεταξύ 

1955-59 άπό 195.853 σέ 339.802 καί τό συνάλλαγμα 
άπό 29 έκατ . δολλ. σέ 41 έκατ., ένώ τό 1960 οί άρι
θμοί αύτοί θά άνέλθουν σέ 400.000 καί 50 έκατ. δολλ. 
καί τό 1963 σέ 750.000 καί 80 καί πλέον έκατ. δολλ. 

'Ο Κ. Καραμανλής δίνει τήν έντολή νά τεθοϋν σέ 

aμεση έφαρμογή οί διαδικασίες άπαλλοτριώσεως 

τοϋ τουριστικοϋ προγράμματος, ωστε, άπό τούς πρώ

τους μήνες τοϋ 1961' τά περισσότερα άπό τά νέα εργα 
νά εισέλθουν στό στάδιο τής έκτελέσεως. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 

τών ύπουργών Συντονισμοϋ, Γεωργίας καί 'Εμπορί

ου, των ύφυπουργών Γεωργίας καί 'Εμπορίου, καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων. 'Εξετάστηκε ή πορεία 

τής προσπάθειας γιά τήν άναδιάρθρωση τών καλλι

εργειών τής χώρας καί τήν έπέκταση τής καλλιέρ

γειας βάμβακος καί κτηνοτροφικών ψυχανθών. 

Στή σχετική άνακοίνωση άναφερόταν ότι ή Κυ

βέρνηση, άπό τό φθινόπωρο τοϋ 1959, έφήρμοζε πρό
γραμμα άναδιαρθρώσεως των γεωργικών καλλιερ

γειών, μέ σκοπό τόν περιορισμό τής καλλιέργειας 

τοϋ σίτου καί τήν αϋξηση τής καλλιέργειας <iλλων 

προϊόντων, πολυτιμότερων καί γιά τούς καλλιεργη

τές καί γιά τήν έθνική οικονομία, όπως τό βαμβάκι 

καί τά κτηνοτροφικά ψυχανθή . 'Η κυβερνητική 

προσπάθεια είχε ώς άποτέλεσμα τήν αϋξηση, σέ σύ

γκριση μέ τό 1959, τής καλλιέργειας τοϋ βάμβακος 
κατά 350.000 στρέμματα (26%) καί τής καλλιέργειας 
τών ψυχανθών κατά 425.000 στρέμματα (33%). 'Η 
καλλιέργεια τοϋ σίτου περιορίστηκε κατά 460.000 
στρέμματα. 'Η παραγωγή τοϋ συσπόρου βάμβακος 

αύξήθηκε κατά περίπου 30.000 τόνους καί ή διάθεσή 
του γινόταν όμαλά. 'Αναπτύχθηκε άκόμη ή παραγω

γική κτηνοτροφία καί μεγάλος άριθμός άγροτικών 

οικογενειών πέτυχαν νέο άξιόλογο πρόσθετο εισό-

.. δημα καί βελτίωσαν τή διατροφή τους σέ γάλα, 
κρέας, τυρί κ.λ.π . 

Στή συνέχεια, ή άνακοίνωση άνέφερε ότι ή Κυ

βέρνηση, κατά τή νέα καλλιεργητική περίοδο 1961, 
θά έπiδοτήσει τίς καλλιέργειες βάμβακος καί ψυχαν
θών μέ ποσό 80 δρχ. γιά τό βαμβάκι κατά στρέμμα 
γιά τά ποτιστικά καί 50 γιά τά ξηρικά καί τά κτηνο
τροφικά ψυχανθή μέ 25 δρχ. κατά στρέμμα, γιά όλες 
τίς έκτάσεις πού θά καλλιεργηθοϋν. Στό σύνολό της, 

ή έπιδότηση τής καλλιέργειας αuτής προβλεπόταν 

πολύ άνώτερη άπό τό 1959, ένώ ύπολογιζόταν ότι 
κατά τό 1961 θά καταβάλλονταν στούς παραγωγούς 
γιά έπιδοτήσεις ποσά πάνω άπό 180 έκατ. δρχ . , εναντι 

. 150 τοϋ 1960. 

20-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τής Τουρκίας, Σελίμ 

Σαρπέρ, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Αθήνα. 'Η παρουσία στήν 'Ελλάδα τοϋ διακεκριμέ

νου Τούρκου διπλωμάτη καί ήδη άνώτατου άξιωμα

τούχου τοϋ Κράτους του, άποκτα άκόμη μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς δίνει τήν εuκαιρία γιά τήν πρώτη 

ύψηλοϋ έπιπέδου έλληνοτουρκική έπαφή μετά τή βί

αιη άνατροπή τοϋ προηγούμενου τουρκικοί> καθε

στώτος τό Μάιο . 

Ευθύς μετά τήν <iφιξή του στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικοί>, ό ΤοίJρκος ύπουργός άπευθύνει στόν 

έλληνικό λαό τό άκόλουθο μήνυμα: 

«'Ήλθομεν εiς 'Αθήνας, ή σύζυγός μου καί εγώ, διά νά 

επισκεφθώμεν τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί κυρίως διά 

νά επιβεβαιώσωμεν τήν φιλίαν καί πρό παντός τήν &ξίαν 

καί τήν σημασίαν τήν όποίαν δ λαός καί ή Κυβέρνησις τi'jς 

Τουρκίας aποδίδουν εiς τήν φιλίαν τών δύο χωρών. 'Η 

σύζυγός μου καί εγώ παρεμείναμεν επί διετίαν εiς τήν 'Ελ

λάδα καί εμάθαμεν νά άγαπώμεν, κατανοουμεν καί σεβώμε

θα τόν έλληνικόν λαόν. Διά τi'jς σημερινi'jς επισκέψεως 

μaς παρέχεται ή ευκαιρία νά &νανεώσωμεν τήν ύφισταμέ

νην βαθείαν φιλίαν ή όποία ύπάρχει &πό μακρου». 

Παράλληλα, ή τουρκική πρεσβεία στήν ' Αθήνα 

διένειμε κείμενο δηλώσεων τοϋ Τούρκου ύπουργοίJ: 

«'Αποτελεί μεγάλην τιμήν δι' εμέ ή ευκαιρία επισήμου 

επισκέψεως τi'jς 'Ελλάδος, φίλης καί συμμάχου, καί αί συ

νομιλίαι τάς δποίας θά διεξάγω μέ τήν Α. Ε. τόν κ. 'Αβέ

ρωφ . 

>>Είσθε εν γνώσει του γεγονότος δτι ή χώρα μου ύπi'jρξε 

προσφάτως θέατρον σειρaς μεγάλων γεγονότων, τά όποία 

συνιστουν λίαν σημαντικόν σταθμόν εiς τήν μακράν ίστο

ρίαν του τουρκικου εθνους. Τό κι νουν αϊτιον εκ του δποίου 

άπέρρευσαν τά γεγονότα αυτά εν Τουρκί~, ή βαθυτέρα αi

τία τi'jς γεννήσεως καί τi'jς πραγματοποιήσεώς των, δέον νά 

άναζητηθi'j εiς τήν εiλικρινi'j καί φανατική ν άφοσίωσιν του 

τουρκικου λαου πρός τά iδεώδη τi'jς ελευθερίας καί τi'jς 

δημοκρατίας . ' Η σημασία διά τόν τουρκικόν λαόν του κι

νήματος τi'jς 27ης Μαtου συνίσταται εiς τό δτι άποτελεί 

θεμελιώδη καί &ποφασιστικήν φάσιν εiς τήν εγκαθίδρυσιν 

άληθους δημοκρατικου οiκοδομήματος εν Τουρκί~. Ση

μειώνει τό τέλος του καθεστώτος τό δποίον κατεχράσθη 

τών άγνών καί πραγματικών πόθων δλοκλήρου του εθνους. 

>>'Η παρουσα Κυβέρνησις τi'jς Τουρκίας, επιφορτι

σθείσα μέ τό εργον τi'jς πραγματοποιήσεως δλων τών 

άναγκαίων καί επειγόντων μεταρρυθμιστικών μέτρων, κα

ταβάλλει ταυτοχρόνως προσπαθείας διά τήν δημιουργίαν 

σταθερου θεμελίου εφαρμογi'jς κοινωνικών καί οiκονομι

κών προγραμμάτων μακρaς πνοi'jς, τά όποία είναι ζωτικi'jς 

διά τήν χώραν σημασίας. Αί κύριαι &ρχαί ύπό τών όποίων 

καθοδηγείται ή νέα τουρκική Κυβέρνησις εiς τόν τομέα 

τi'jς εξωτερικi'jς πολιτικi'jς άντλουνται εκ τών κανόνων τούς 

δποίους εθεσεν δ μέγας 'Ατατούρκ καί καθώρισεν εiς τόν 

άξιόλογον δρισμόν του "εiρήνη εiς τήν χώραν, εiρήνη εiς 

τόν κόσμον" . 
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»'Η έλληνοτουρκική φιλία, τής δποίας τά θεμέλια μέ 

τόσην σωφροσύνην εθεσαν οί δύο Ι:ξέχοντας πολιτικοί dν

δρες, Βενιζέλος καί 'Ατατούρκ, συνιστά ενα των ακρογω

νιαίων λίθων τής Ι:ξωτερικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως 

μου. Εϊμεθα εiλικρινώς πεπεισμένοι δτι οί φιλικοί καί 

συμμαχικοί δεσμοί, οί δποίοι κατά λίαν εύτυχή συγκυρίαν 

ύφίστανται μεταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος, θά συνεχι

σθουν Ι:νισχυόμενοι καί αναπτυσσόμενοι πρός τό συμφέ

ρον αμφοτέρων των χωρών μας . Είμαι εύτυχής διαπιστώ

νων δτι δέν ύφίστανται βασικαί διαφοραί μεταξύ των δύο 

χωρών μας ίκαναί νά Ι:πισκιάσουν τήν φιλίαν μας, θεμελι

ωμένην ε(ς στερεάς βάσεις καί κοινά (δανικά. Δευτερεύον

τα προβλήματα , ανακύπτοντα aπό καιρου εiς καιρόν μετα

ξύ μας, δύνανται πάντοτε νά Ι:πιλυθουν /:ν πνεύματι μετριο

παθείας καί αμοιβαίας κατανοήσεως. 

»'Αποτελεί εiλικρινή πεποίθησίν μου δτι αί dμοιβαίαι 

aνταλλαγαί aπόψεων, αί δποίαι πρόκειται ν' aρχίσουν, θά 

διεξαχθουν /:ν τφ αύτφ πνεύματι εύρείας κατανοήσεως καί 

θά συμβάλουν ε(ς τήν περαιτέρω Ι:νίσχυσιν των δεσμών 

τής φιλίας μας . 'Επιθυμώ νά Ι:κφράσω διάτων εκπροσώ

πων του έλληνικου τύπου τάς πλέον εiλικρινείς μου εύχάς 

διά τήν εύτυχίαν καί εύημερίαν του εύγενους έλληνικου 

εθνους» . 

'Ο Σελίμ Σερπέρ, συνοδευόμενος aπό τόν Τουρ

κο πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, Α. Κιουράλ, εγινε δε

κτός aπό τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, παρου

σία τοu ύπουργου 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ. Τό aπό

γευμα τής ίδιας ήμέρας άρχισαν στό ύπουργείο τών 

'Εξωτερικών οί έλληνοτουρκικές συνομιλίες. 

Τό ίδιο · βράδυ, ό Ε. 'Αβέρωφ παρέθεσε έπίσημο 
δείπνο πρός τιμή του Τούρκου όμολόγου του. Στήν 

πρόποσή του, ό 'Έλληνας ύπουργός είπε: 

((Είμαι εύτυχής ύποδεχόμενος εiς 'Αθήνας τήν Υ .Ε . , 

καθώς καί τήν κ. Σαρπέρ καί τούς διακεκριμένους συνεργά

τας σας, διότι μου δίδεται οϋτω ή εύκαιρία νά σaς εύχηθώ 

τό "ώς εύ παρέστητε" /:κ μέρους τής έλληνικής Κυβερνή

σεως καί του έλληνικου λαου . 

»Παρήλθεν εν ετος καί πλέον, dφ' ή ς δ κ. πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως καί Ι:γώ Ι:πεσκέφθημεν τήν Τουρκίαν. Δια

τηρουμεν τήν καλυτέραν ανάμνησιν /:κ τής Ι:γκαρδίου ύπο

δοχής καί τής φιλοξενίας πού μάς Ι:πεφύλαξε τό τουρκικόν 

εθνος. 'Από τής έποχής /:κείνης ή έσωτερική κατάστασις 

έν Τουρκί~ Ι:ξειλίχθη πρός κατεύθυνσιν dποβλέπουσαν εiς 

τήν προώθησιν τής αναπτύξεως καί τής προόδου τής χώ

ρας εiς δλους τούς τομείς. Εύχόμεθα, Ι:γκαρδίως, δπως αί 

dνανεωτικαί καί Ι:ποικοδομητικαί προσπάθειαι τής τουρ

κικής Κυβερνήσεως στεφθουν ύπό πλήρους Ι:πιτυχίας. 

»Εiς τόν τομέα των ελληνοτουρκικών σχέσεων εϊμεθα 

εύτυχείς διαπιστώνοντες δτι /:ξ αμφοτέρων των πλευρών 

Ι:κδηλουται σταθερά πρόθεσις ύπέρ τής σταθεροποιήσεως 

καί τής προωθήσεώς των πρός μίαν συνεργασίαν δλοέν καί 

περισσότερον στενήν καί φιλικήν. Αί σχέσεις των δύο χω

ρών, αί όποία ι στηρίζονται εiς ρεαλιστική ν dντίληψιν των 

κοινών συμφερόντων των τόσον Ι:πί του διμερους, δσον 

καί έπί του γενικου πεδίου, θά dναπτυχθουν αναμφιβόλως 

πρός μίαν εύρείαν καί γόνιμον συνεργασίαν. Παρομοία 

συνεργασία aποτελεί θετικόν παράγοντα, dπό τόν δποίον 

θά Ι:πωφεληθουν τόσον οί λαοί τής 'Ελλάδος καί τής 

Τουρκίας, δσον καί ή διεθνής κοινότης . 

»Είς τόν τομέα των διμερών σχέσεων όφείλομεν νά δια

πιστώσωμεν δτι μετά τήν ρύθμισιν τής κυπριακής κρίσεως, 

ή όποία είχε κλονίσει βαθέως τάς σχέσεις αύτάς, κατεβλή

θησαν συνεχείς προσπάθειαι, /:ξ dμφοτέρων των πλευρών, 

πρός aποκατάστασιν των πραγμάτων καί Ι:ξασφάλισιν εiς 

τάς σχέσεις αύτάς μιάς ίκανοποιητικής καί καρποφόρου 

αναπτύξεως καί Ι:πετελέσθη ευσυνείδητος καί εποικοδομη

τική έργασία. Προβλήματα Ι:νδιαφέροντα τάς δύο χώρας 

Ι:μελετήθησαν aπό κοινου, aντιμετωπισθέντα ύπό πνευμα 

άμοιβαίας κατανοήσεως καί συμφωνίας. Εiδικώτερον, ή 

κατάστασις των aντιστοίχων μειονοτήτων μας εiς Κων

σταντινούπολιν καί Δυτικήν Θράκην δέν επαυσε νά dπο

τελή τό aντικείμενον των κοινών φροντίδων μας. VΕχομεν 

πλήρη συνείδησιν του άμοιβαίου συμφέροντός μας δπως 

καταστήσωμεν τάς μειονότητας αύτάς μέσα συνδέσμου καί 

συνεννοήσεως, aντί νά τάς θεωρουμεν ώς σημεία προστρι

βής. Πρόθεσίς μας καί έπιθυμία μας είναι ή σταθεροποίη

σις τών δσων επετεύχθησαν ήδη καί ή Ι:κκαθάρισΊς τής 
δδου /:κ των Ι:μποδίων, τά όποία ύφίστανται ενδεχομένως, 

εiσέτι, προκειμένου νά καταστή /:ν συνεχεί~ δυνατή ή dνά

ληψις κοινής καί συντονισμένης δράσεως οχι μόνον εiς 

τόν πολιτικόν τομέα aλλά καί εiς τόν οiκονομικόν καί 

μορφωτικόν. Μία καλή πολιτική είναι aκριβώς μία πολι
τική πρακτικών καί συγκεκριμένων Ι:πιτευγμάτων κατά τό 

παρόν καί Ι:λπίδων διά τό μέλλον. 'Η γλώσσα τών γεγονό

των είναι /:κείνη τήν δποίαν κατανοουν καλύτερον οί λαοί. 

»Εϊμεθα aποφασισμένοι νά άκολουθήσωμεν τήν δδόν 

αύτήν έν στενij συνεργασί~ μέ τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν 

καί θά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν προκειμένου νά 

στεφθουν ύπό Ι:πιτυχίας αί κοιναί προσπάθειαι. Σκοπός 

μας είναι νά Ι:νεργήσωμεν εiς τρόπον ωστε ή πολιτική ελ

ληνοτουρκικής συνεργασίας καί φιλίας ή όποία ήδραιώθη 

ύπό των μεγάλων πρωτοπόρων πού ύπήρξαν οί Βενιζέλος 

καί 'Ατατούρκ, νά καταστή πολιτική οχι μόνον των δύο 

Κυβερνήσεων άλλά πρωτίστως των δύο λαών. 'Η συνεργα

σία καί ή φιλία καθίστανται {σχυραί μόνον καθ' φ μέτρφ 

είναι dμοιβαίαι . 'Εφόσον είναι μονόπλευρος στερουνται 

πνοής καί δέν δύνανται νά έπιζήσουν. Τουτο άληθεύει οχι 

μόνον διά τάς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων χωρών, aλλά 

καί διά τάς σχέσεις μεγάλων καί μικρών χωρών. Εύτυχώς 

δέν συμβαίνει τουτο εiς τάς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας. 

»'Η έλληνοτουρκική συνεννόησις, βασιζομένη Ι:πί τών 

κοινών συμφερόντων καί κατοχυρουμένη /:κ του γεγονότος 

δτι είναι αμοιβαία ή έπιθυμία πρός συνεργασίαν, δύναται 

νά διαρκέση καί θά διαρκέση Ι:πί μακρόν. ' Η συνεννόησις 

μεταξύ' Ελλάδος καί Τουρκίας, χωρών αί δποίαι κατέχουν 

καιρίας γεωγραφικάς θέσεις εiς μίαν νευραλγικήν περιο

χήν του κόσμου, aποτελεί σημαντικήν συμβολήν εiς τήν 

διατήρησιν τής εiρήνης καί τής διεθνους σταθερότητος. 

Χωρίς νά θέλη τις νά είναι άπαισιόδοξος δέν δύναται νά 

άρνηθή δτι ή κατάστασις εiς τόν κόσμον είναι Ι:λάχιστα 

καθησυχαστική. Ούδείς δύναται νά έπιτρέψη εiς /;αυτόν 

δπως ύποτιμήση τούς κινδύνους πού δύνανται νά προέλ

θουν aπό τήν Ι:πανάληψιν του ψυχρου πολέμου. Είναι Ι:πι

βεβλημένον δπως /:κείνοι οί δποίοι φέρουν τήν συντριπτι

κήν εύθύνην τής διατηρήσεως τής εiρήνης, καθώς καί τής 
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κατοχυρώσεως τής έλευθερίας εις τόν κόσμον επιδείξουν 

αϋξουσαν έπαγρύπνησιν, μετριοπάθειαν καί σύνεσιν . 

»Εις τό πλαίσιον, ιδιαιτέρως, τής 'Ατλαντικής Συμμα

χίας, ή συνεννόησίς μας άποτελεί άξιόλογον συμβολή ν εις 

τήν κοινήν ι'iμυναν. 'Υπογραμμίζει εις τήν περιοχήν τών 

Βαλκανίων τόν aποκλειστικώς ό.μυντικόν χαρακτήρα τοϋ 

Ν Α ΤΟ, διότι δ λ οι γνωρίζουν δτι οϋτε ή Έλλάς οϋτε ή 

Τουρκία τρέφουν έπιθετικά σχέδια έναντίον οίουδήποτε 

καί aντιθέτως είναι κεκηρυγμέναι ύπέρ τής βελτιώσεως 

τών σχέσεων καί τής εiρηνικής συνεργασίας μέ δλους τούς 

λαούς πού διαβιοϋν εiς τήν περιοχήν αυτήν τοϋ κόσμου>> . 

'Η aντιφώνηση του Τούρκου ύπουργου 'Εξωτε

ρικών: 

«'Επιθυμώ νά σάς εκφράσω τάς πλέον ζωηράς ευχαρι

στίας μου διά τούς φιλόφρονας λόγους σας, καί διά τήν 

θερμήν ύποδοχήν πού εϊχατε τήν καλωσύνην νά μάς έπι

φυλάξητε. Ευθύς ώς έπατήσαμεν τό εδαφος τής φίλης 'Ελ

λάδος fισθάνθημεν δτι εύρέθημεν έντός τής πλήρους εμπι

στοσύνης καί έγκαρδιότητος άτμοσφαίρας, τήν δποίαν 

δημιουργεί μία νέα ειλικρινής καί αυθόρμητος φιλία. Οί 

λαοί μας, οί δποίοι εζησαν έπί αiώνας δ είς παρά τό πλευ

ρόν τοϋ ι'iλλου, έδιδάχθησαν νά κατανοοϋν καί νά σέβω

νται άλλήλους. 'Εξ ι'iλλου είναι ό.φωσιωμένοι εiς τά αυτά 

ιδεώδη τής ανεξαρτησίας, τής εiρήνης έν δικαιοσύν1J καί 

τής οικονομικής προόδου . Οί παράγοντες αυτοί /;δημιούρ

γησαν μίαν σταθεράν φιλίαν, ή όποία δχι μόνον έθριάμ

βευσεν κατά τάς δυσχερείς στιγμάς τών σχέσεών των ό.λλ' 

έπί πλέον έξήλθε κάθε φοράν, περισσότερον έγκάρδιος καί 

ένισχυμένη. Τοϋτο οφείλεται εις τό γεγονός δτι οί πολλα

πλοί δεσμοί, οί δποίοι /;δημιουργήθησαν μεταξύ τών έθνών 

μας, κατά τήν κοινήν ίστορίαν των, άπετέλεσαν μίαν γόνι

μον πηγήν πείρας, τήν δποίαν αύται /;χρησιμοποίησαν διά 

νά λύσουν τά προβλήματά των καί νά εϋρουν ίκανοποιητι

κάς καί έποικοδομητικάς λύσεις. Οί λαοί μας προσέφεραν, 

πολλάκις εiς δλόκληρον τόν κόσμον λαμπρά παραδείγμα

τα συνέσεως καί πολιτικής ώριμότητος. 'Απέδειξαν δτι αί 

διαφοραί δύνανται νά έπιλυθοϋν καταλλήλως δταν κυρι

αρχή τό πνεϋμα τής ό.μοιβαίας κατανοήσεως . 

»Μετά τήν ό.νακήρυξιν τής ό.νεξαρτησίας τής Κυπρια

κής Δημοκρατίας έδημιουργήθη είς ό.κόμη δεσμός μεταξύ 

τών δύο έθνών μας καί είναι βέβαιον δτι δ νέος αυτός παρά

γων άρμονικής συνεργασίας θά ένισχύση ετι πλέον τήν 

φιλία ν μας . 'Ο τουρκικός λαός διατηρεί πολύτιμον άνά

μνησιν τής επισκέψεως, τήν δποίαν /;πραγματοποιήσατε δ 

ϊδιος κατά τό παρελθόν ετος εις Τουρκίαν μετά τής Α.Ε . 

τοϋ κ . Κ. Καραμανλή, κατόπιν τής ευτυχοϋς λύσεως τοϋ 

Κυπριακοί>. 

»Αiσθάνομαι ευχαρίστησιν διότι δύναμαι νά διαβεβαι

ώσω δτι ουδέν σημαντικόν πρόβλημα μάς χωρίζει. 'Αντιθέ

τως δλα ύποκινουν τούς λαούς μας εiς συνεννόησιν καί εiς 

τήν συνένωσιν τών προσπαθειών των καί δλοι οί συντελε

σταί συμβάλλουν εiς τήν περαιτέρω προσέγγισίν μας καί 

εiς τήν έπισφράγισιν, διά μίαν άκόμη φοράν, τής φιλίας 

μας . Εϊμεθα στερρώς aποφασισμένοι δπως ή ϋπαρξις τών 

aντιστοίχων μειονοτήτων εiς Τουρκίαν καί 'Ελλάδα άπο

τελέση, δπως τόσον όρθώς ό.νεφέρατε, κύριε ύπουργέ, 

στοιχείον συνεννοήσεως μεταξύ τών δύο λαών μας . 

»Κύριε ύπουργέ, 

»Είμαι ευτυχής διαπιστώνων δτι δ λαός καί ή Κυβέρ

νησις τής 'Ελλάδος δέν παρέλειψαν νά εκτιμήσουν, κατ ' 

άξίαν, τό τεράστιον μεταρρυθμιστικόν κίνημα, τό δποίον 

έξαπελύθη εiς Τουρκίαν τήν 27ην παρελθόντος Μαίου. Τό 

κίνημα αυτό aποτελεί άποφασιστικόν καί θεμελιώδη στα

θμόν διά τήν εγκαθίδρυσιν μιάς πραγματικής δημοκρατίας 

είς τήν Τουρκίαν καί τήν κοινωνικήν καί οiκονομικήν άνά

πτυξιν τής χώρας. 'Η ένίσχυσις τής έσωτερικής της διαρ

θρώσεως θά έπιτρέψη εις τήν Τουρκίαν νά συμβάλη περισ

σότερον aποτελεσματικώς εiς τήν πραγμάτωσιν τών κοι

νών iδεωδών μας . 

»'Η ύφισταμένη μεταξύ τών δύο χωρών μας ό.λληλεγ

γύη, εiς τούς κόλπους τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, aποτε

λεί, δχι μόνον τήν καλυτέραν έγγύησιν διά τήν ό.σφάλειάν 

των, άλλά καί περαιτέρω ουσιώδες στοιχείον διά τήν εiρή

νην καί τήν σταθερότητα εις τήν περιοχήν των καί εiς τόν 

έλεύθερον κόσμον . 'Ήδη μάς ό.ναμένει περίοδος ευρυτάτης 

συνεργασίας εiς τήν δδόν τήν δποίαν /;χάραξαν, μετά τό

σης διορατικότητας καί συνέσεως οί δύο μεγάλοι πολιτι

κοί, 'Ατατούρκ καί Βενιζέλος. 

»'Υψώνω τό ποτήριόν μου ύπέρ ένός θαυμασίου μέλ

λοντος τής τουρκοελληνικής φιλίας καί τής ευημερίας του 

ευγενους έλληνικου λαου καί προπίνω ύπέρ τής ύγείας τών 

Α.Α.Μ.Μ. καί τής προσωπικής σας ευτυχίας». 

Οί διμερείς συνομιλίες σέ έπίπεδο ύπουργών 

'Εξωτερικών 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας δλοκ:ληρώθη

καν μέ τήν εκδοση του άκόλουθου κ:οιvου άνακ:οινω

θέντος: 

«Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής Τουρκίας, συνο

δευόμενος ύπό τών συνεργατών αυτου, έπεσκέφθη έπισή

μως τάς ,'Αθήνας τήν 20ήν καί 21 ην 'Οκτωβρίου 1960, 
προσκλήσει τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»'Ο κ. Σελίμ Σαρπέρ έγένετο δεκτός ύπό του προέδρου 

τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, μετά του δποίου προέβη 

εiς άνταλλαγήν άπόψεων έν πνεύματι τής εμπιστοσύνης 

καί τής φιλίας, αϊτινες χαρακτηρίζουν τάς έλληνοτουρκι

κάς σχέσεις. 

» Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής Τουρκίας εσχε με
τά του ύπουργου τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ . Ε . 

'Αβέρωφ-Τοσίτσα έγκαρδίους συνομιλίας έπί ζητημάτων 

κοινου διά τάς δύο χώρας ενδιαφέροντος. 

»Οί δύο ύπουργοί προέβησαν εις ό.νασκόπησιν τών 

τρεχουσών διεθνών εξελίξεων σχετικών πρός τά μεγάλα 

διεθνή προβλήματα τής εiρήνης, του ό.φοπλισμοϋ καί τής 

οικονομικής ό.ναπτύξεως έν τφ κόσμφ. ' Αμφότεροι ό.νε

γνώρισαν δτι ή επιτυχία τών προσπαθειών διά τήν επίλυ

σιν αυτών εξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ του πνεύματος 

άλληλεγγύης, τό όποίον θά δυνηθουν νά επιδείξουν τά εθνη 

τά προσηλωμένα εiς τάς άρχάς τής έλευθερίας καί τής διε

θνους δικαιοσύνης . 'Επεβεβαίωσαν σχετικώς τήν προσή

λωσίν των εiς τήν άμυντικήν συμμαχίαν τοϋ ΝΑΤΟ, συ

σταθείσαν συμφώνως πρός τόν Χάρτην τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών καί τήν όποία ν θεωρουν ώς παράγοντα aσφαλείας 

aπαραίτητον εις πάσαν διαπραγμάτευσιν διά μίαν μόνιμον 

ειρήνη ν. Διεπίστωσαν έπίσης τήν ταυτότητα τών άπόψεών 

των ώς πρός τά βαλκανικά προβλήματα . 
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Συνάντηση μέ τόν Τούρκο ύπουργό 'Εξωτερικών. 
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»0ί δί>ο ί>πουργοί Ελαβον γνωσιν των έκατέρωθεν aπό

ψεων ώς πρός τήν περιοχήν τής Μέσης 'Ανατολής καί 

έξtφρασαν τάς εύχάς των ύπέρ τής ει'>ημερίας, τής ανεξαρ

τησίας καί τής προόδου των χωρων τής περιοχής ταύτης. 

'Αμφότεροι διεπίστωσαν τόν εύεργετικόν ρόλον του ΟΗΕ 

καί τήν ανάγκην δλως iδιαιτέρας διεθνους μερίμνης ύπέρ 

των ίJπό &νάπτυξιν χωρων τής aφρικανικής ήπείρου. 

»Οί δύο ύπουργοί διεπίστωσαν μεθ' ίκανοποιήσεως τά 

θετικά aποτελέσματα τής συνεργασίας των εiς τό ζήτημα 

τής Κύπρου. Διεδήλωσαν τήν πρόθεσίν των δπως έξακο

λουθήσουν παρέχοντας τήν ένίσχυσίν των εiς τήν νέαν 

Δημοκρατίαν. 

»Οί δύο ύπουργοί έξήτασαν τά διμερή έλληνοτουρκικά 

ζητήματα έν έποικοδομητικ<j) πνεύματι αμοιβαίας κατανοή

σεως καί ει'ψενοuς διαθέσεως ύπό τό πρίσμα των έργασιων, 

αϊτινες συνετελέσθησαν ijδη επί τούτφ, επεβεβαίωσαν τήν 

πεποίθησίν των δτι αί aντίστοιχοι μειονότητες &ποτελοuν 

δεσμόν μεταξύ των δύο χωρων καί δτι ή εuημερία των μει

ονοτήτων τούτων συντελεί εiς τήν περαιτέρω ένίσχυσιν 

τής i:λληνοτουρκικής φιλίας». 

Εiδικότερα, ό ύπουργός των 'Εξωτερικών Ε. 

'Αβέρωφ δήλωσε: 

«'Επετεύχθη σύμπτωσις aπόψεων έπί πλείστων έκ των 

έξετασθέντων θεμάτων, ή aτμόσφαιρα των συνομιλιων 

ύπi'jρξεν εξαίρετος καί ύπάρχει βάσιμος i:λπίς δτι τά διμε

ρή θέματα θά εύοδωθοuν σύν τφ χρόνφ>>. 

Σέ επεξήγηση τfjς εκφράσεως «σύν τφ χρόνφ», 

είπε δτι <ηήν στιγμήν αuτήν δέν καθίσταται δυνατή ή 

άμεσος διευθέτησίς των, λόγω τfjς εν Τουρκίg επι

κρατούσης μεταβατικfjς καταστάσεως». Καί παράλ

ληλα τόνισε δτι <ψεταξύ των εξετασθέντων θεμάτων 

ήσαν καί · τά των εν Κωνσταντινουπόλει όμογενών 

καί της εν Θράκ1J μουσουλμανικfjς μειονότητας». 

Στή διάρκεια της επίσημης επισκέψεώς του, ό 

Τουρκος επίσημος εγινε δεκτός άπό τό βασιλέα Παυ

λο, στόν όποίο καί έπέδωσε τό άκόλουθο μήνυμα του 

προέδρου της Δημοκρατίας τ. Γκιουρσέλ: 

«Μεγαλειότατε, 

»Είμαι εuτυχής νά l;πωφεληθω τi'jς εύκαιρίας, fiν μοί 

παρί:χει ή i:πίσημος l;πίσκεψις εiς τήν ώραίαν Σας χώραν 

τοί> κ. Σελίμ Σαρπέρ, ύπουργου των Έξωτερικων, διά νά 

Σiiς aπευθύνω τό μήνυμα τοuτο. 

»' Επιθυμω νά έκφράσω εiς τήν ·Υ μετέραν Μεγαλειό
τητα τά εiλικρινή αΙσθήματα φιλίας καί εκτιμήσεως τά 

όποία δ τουρκικός λαός καί ή Κυβέρνησις τρέφουν πρός 

τό εt>γενές έλληνικόν εθνος καί νά ύπογραμμίσω τήν ση

μασίαν ην aποδίδουν εiς τήν τουρκοελληνικήν φιλίαν, τής 

όποίας αί βάσεις ετέθησαν μετά τόσης σωφροσύνης καί 

διορατικότητας ύπό των δύο μεγάλων πολιτικων &νδρων 

'Ατατούρκ καί Βενιζέλου. 

»'Η φιλία αίίτη, ijτις εχει ρίζας βαθέως στερεωμένας 

εiς κοινόν παρελθόν, έπέδειξεν ζωτικότητα πάντοτε αu

ξουσαν, ύπερπηδοuσα i:πιτυχως τήν ένίοτε aρκετά σκλη

ράν δοκιμασίαν των γεγονότων. 

»Χαίρω διαπιστων δτι οί πολλαπλοί δεσμοί μεταξύ των 

δύο χωρων μας τούς όποίσυς καθιστά ετι στενοτέρους ή 

ϋπαρξις των εκατέρωθεν μειονοτήτων, αϊτινες &ποτελοuν 

στοιχείον ένότητος καί άμοιβαίας κατανοήσεως, aπέληξαν 

εiς εγκάρδιον συνεργασίαν μεταξύ των δύο έθνων μας. 

»' Αφοσιωμένοι &μφότεροι εiς τά αuτά ίδανικά εiρήνης 
εν τij ό.σφαλείιt καί εuμαρείας καί προόδου έν τij ό.νεξαρ

τησί(f, οί λαοί μας εύρον τήν συμμαχίαν έν τοίς κόλποις 

τής αuτής aτλαντικής κοινότητος ώς τό ό.ποτελεσματικώ

τερον μέσον διά τήν πραγματοποίησιν των κοινων iδανι

κων των. 

»Ταϋτα είναι τά στερεά βάθρα, έπί των όποίων στηρί

ζονται ή φιλία καί ή συνεργασία των δύο εθνων μας, οuχί 

μόνον εΙς τάς διμερείς των σχέσεις &λλά καί εiς τούς κόλ

πους των διεθνων όργανισμων έν εuρυτέρφ πνεύματι αλλη

λεγγύης . 

»Είμαι πεπεισμένος δτι σήμερον, μετά τήν εuτυχή καί 

ύποδειγματικήν λύσιν του κυπριακοί! ζητήματος, fiτις &πέ

ληξεν εΙς τήν γέννησιν μιiiς νέας &δελφής Δημοκρατίας, 

άνοίγεται περίοδος στενωτέρας καί γονίμου συνεργασίας 

διά τήν τουρκοελληνικήν φιλίαν, πρός τό συμφέρον των 

έθνων μας καί του l;λευθέρου κόσμου. 

»Διατυπω τάς εiλικρινεστέρας εuχάς ύπέρ εuημερίας 

καί προόδου του εuγενοuς έλληνικου εθνους, φίλου καί 

συμμάχου, καί παρακαλω τήν • Υμετέραν Μεγαλειότητα 
δπως εύδοκήση νά μεταβιβάση πρός τήν Αuτής Μεγαλειό

τητα τήν βασίλισσαν τά σεβάσματά μου καί νά δεχθή τάς 

πλέον Ι;γκαρδίους καί θερμάς εuχάς μου διά τήν προσωπι

κήν εuτυχίαν των Ύμετέρων Μεγαλειοτήτων καί τής βα

σιλικής οiκογενείας»269 . 

Μετά τήν όλοκλήρωση των επίσημων συνομιλι

ών καί επαφών του στήν 'Αθήνα, ό Σελίμ Σαρπέρ 

έπισκέφθηκε, φιλοξενούμενος από τόν 'Έλληνα όμό

λογό του, τά 'Ιωάννινα καί τό Μέτσοβο καί, στή 

συνέχεια, τά Μετέωρα. 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλη καί μέ τή 

συμμετοχή του αντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου καί 

των άρμόδιων ύπουργών, συγκαλείται σύσκεψη, μέ 

θέμα τήν έξέταση των γεωργικών ζητημάτων καίει

δικότερα τό ζήτημα των πιστώσεων γιά τήν ανάπτυ

ξη τfjς γεωργίας. 

Στή σχετική ανακοίνωση, μεταξύ ίiλλων, άναφέ

ρεται: 

«Κατά τά τελευταία ετη έτέθησαν εΙς τήν διάθεσιν τής 

ΑΤΕ <'iφθονα μέσα διά τήν έξυπηρέτησιν τής γεωργίας, αί 

ύπέρ τής όποίας πιστώσεις ό.νήλθον τό 1959 εiς 5.400 έκατ. 
εναντι 3.225 του 1955. 

»'Εκεί ομως δπου σημειοuται Ιδιαιτέρως μcγάλη πρόο

δος είναι ό κλάδος των μεσομακροπροθέσμων δανείων, τά 

όποία παρέχουν εΙς τόν γεωργόν τήν δυνατότητα νά ένισχύ

ση τό δυναμικόν τής εκμεταλλεύσεώς του, νά αuξάνη τήν 

παραγωγήν του, νά έξευγενίζη τήν ποιότητά της, νά μειώ

νη τό κόστος της κ.λ.π. 

»' Εκτιμωσα τήν iδιαιτέραν aποδοτικότητα του κλάδου 
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τούτου τής &γροτικής πίστεως ή Κυβέρνησις παρέσχεν είς 

τήν ΑΤΕ τά μέσα όSστε ν' αύξήση τά δάνεια &πό ι76 /::κατ. 

τό ι 955 ε{ς ι. ι 50 /::κατ. τό ι 960, απεφάσισε δέ δπως καί κα
τά τό ι 96 ι χορηγηθοuν μεσομακροπρόθεσμα δάνεια ι. ι 50 
/::κατ. 

»'Η Κυβέρνησις διά πρώτην φοράν κατά τό ι 960 καθιέ
ρωσε καί τήν χορήγησιν 400 έκατ. είς μακροπρόθεσμα δά
νεια διά τήν επέκτασιν τών aρδεύσεων καί τήν &νάπτυξιν 

τής παραγωγικής κτηνοτροφίας, μέ τόν τόκον 2% καί μέ 
προθεσμίαν /;ξοφλήσεως μέχρις 8 /;τών, αντί τών μέχρι τό
τε 4-5 /;τών. 

))Διά νά ύποβοηθήση /:ντονώτερον τούς σημαντικούς 

αύτούς σκοπούς ή Κυβέρνησις αύξάνει τό ποσόν τών /;πί 

τόκφ 2% δανείων τής ΑΤΕ &πό 400 ε{ς 500 έκατ. διά τό 
ι96ι . 

)) 'Εκείνο πού αναμένει ή Κυβέρνησις &πό τούς παρα
γωγούς είναι νά είναι &φωσιωμένοι είς τήν /;ργασίαν των, 

νά &κολουθοuν τάς συμβουλάς τών είδικών, νά χρησιμο

ποιοuν κατά τόν παραγωγικότερον τρόπον τά μέσα τά 

όποία μέ θυσίας του κοινωνικοί) συνόλου /:ξοικονομεi ή 

Κυβέρνησις καί θέτει είς τήν διάθεσίν των καί νά /:ξοφλοuν 

προθύμως τάς ύποχρεώσεις των πρός τήν Α ΤΕ. 

))Τά ώς liνω 500 έκατ. θά διατεθοuν ώς ακολούθως: Δι' 
ατομικά αρδευτικά εργα 200 έκατ., δι, αγορά ν κτημάτων 
ύπό ακτημόνων η ήμιακτημόνων καλλιεργητών 30 έκατ. 
καί δι' &νάπτυξιν τής παραγωγικής κτηνοτροφίας 270 
/::κατ. 

))Είς τήν παραγωγικήν κτηνοτροφίαν περιλαμβάνεται 

καί ή οίκόσιτος κτηνοτροφία, ή πτηνοτροφία, ή χοιρο

τροφία κ.λ.π. 

)) 'Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι ε{δικώς ή οίκόσιτος κτη
νοτροφία είναι εξαιρετικώς ώφέλιμος καί αποδοτική είς 

τάς &γροτικάς οίκογενείας. Διά τοuτο, θά λάβη καί {iλλα 

ύπέρ αύτής μέτρα, περί τών όποίων θά δοθή νεωτέρα ανα

κοίνωσις»). 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλfjς προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή του άντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου, 

των ύπουργων Συντονισμου καί 'Εργασίας καί άρμό

διων ύπηρεσιακων παραγόντων. 'Εξετάζονται ή έλεύ

θερη σύναψη συλλογικων συμβάσεων έργασίας, ή 

άνεργία καί ή βελτίωση τfjς θέσεως των συνταξιού

χων του ΙΚΑ . 

Στήν κυβερνητική άνακοίνωση άναφερόταν δτι ή 

Κυβέρνηση εκρινε δτι ήταν δυνατό νά παρασχεθεί 

πλήρης εuχέρεια των ένδιαφερομένων έργοδοτων καί 

έργατων καί γιά τήν έπίλυση συλλογικων διαφορων 

μέ τό διαιτητικό δικαστήριο. Σχετικά, άποφασίστη

κε νά καταργηθεί τό άρθρο 20 'του Ν. 3239/1955, μέ 
τό όποίο παρεχόταν στή διοίκηση ή εuχέρεια διαφω

νίας καί τελικfjς κρίσεως πάνω στίς ύπό κατάρτιση 

συλλογικές συμβάσεις καί τίς άποφάσεις των διαιτη

τικων δικαστηρίων καί νά συσταθεί στήν 'Αθήνα 

ένιαίο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, τό όποίο νά κρίνει 

σέ δεύτερο καί όριστικό βαθμό τίς άποφάσεις των 

πρωτοβαθμίων δικαστηρίων. Στούς ύπουργούς Συν

τονισμου καί 'Εργασίας παρεχόταν τό δικαίωμα νά 

παραπέμπουν στό δευτεροβάθμιο διαιτητικό δικαστή

ριο τίς καταρτιζόμενες συλλογικές συμβάσεις έργα

σίας ή τίς άποφάσεις των πρωτοβάθμιων διαιτητικων 

δικαστηρίων. 

'Η άνακοίνωση άναφερόταν καί στόν ψηφισθέν

τα νόμο «περί άσφαλιστικfjς καί οίκονομικfjς έξυγι

άνσεως του ΙΚΑ», γιά νά τονίσει δτι δημιουργήθη

καν προϋποθέσεις εuνοϊκfjς έξελίξεως των οίκονομι

κων του ΙΚΑ, πού έπέτρεψαν στόν ύπουργό 'Εργα

σίας νά έξετάσει τίς δυνατότητες γιά τήν παροχή 

αuξήσεως πρός τούς συνταξιούχους. Τήν tδια ήμέρα, 

ό Κ. Καραμανλfjς ένημέρωσε τούς άντιπροσώπους 

τfjς ΓΣΕΕ, οί όποίοι έξέφρασαν τήν πλήρη ίκανο

ποίησή τους γιά τίς άποφάσεις καί ευχαρίστησαν 

τόν πρωθυπουργό γιά τό συνεχές κυβερνητικό ένδι

αφέρον γιά τή βελτίωση τfjς θέσεως τfjς έργατοϋ

παλληλικfjς τάξεως. 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο πρεσβευτής τfjς 'Ελλάδος στό Παρίσι, Φ. Φί

λων, συναντiiται μέ τόν πρόεδρο Ντέ Γκώλ καί άπα

στέλλει τό άκόλουθο τηλεγράφημα στόν προϊστάμε

νό του, ύπουργό 'Εξωτερικων Ε. 'Αβέρωφ: 

«Κατά χθεσινήν /;τησίαν συγκέντρωσιν είς τά άνάκτο

ρα του Ραμπουγαί πρός τιμήν τών άρχηγών τών διπλωμα

τικών αποστολών εσχον μακροτάτην καί λίαν ένδιαφέ

ρουσαν συνομιλίαν μετά του στρατηγοu Ντέ Γκώλ, πλησί

ον του όποίου εύρέθην παρακαθήμενος κατά τό επακολου

θήσαν πρόγευμα, καθ' δλην τήν διάρκειαν του όποίου 

/:ξηκολούθησεν καί συνομιλία μας. 'Ο στρατηγός εθιξε 

κατά τρόπον &νεπιφύλακτον καί μετά περισσής μάλιστα 

άθυροστομίας, τά ζωτικά ζητήματα ίiτινα άντιμετωπίζει, 

ήτοι δημιουργίας δυνάμεως άποτροπής, τήν εύρωπαϊκήν 

integration, τάς &τελείας τοu Όργανισμοu 'Ηνωμένων 
'Εθνών κ .λ. π. 'Επί τής χαρακτηριστικής τών σκέψεων του 

στρατηγοu συνομιλίας μου ταύτης αναφέρω είς εκθεσίν 

μου ύποβαλλομένην διά του προσεχοuς ταχυδρομείου . 

'Αναφέρω κατωτέρω τό άφορών είς ήμετέραν σύνδεσιν με

τά τής Κοινής 'Αγορaς μέρος τής συνομιλίας μας. 'Ο 

στρατηγός Ντέ Γκώλ μέ ηρ~τησε /;ν &ρχαίς Εάν /:προχώ

ρησαν αί διαπραγματεύσεις ήμών. 'Επωφελήθην τής εύ

καιρίας νά τόν εύχαριστήσω διά τήν παρέμβασίν του, προ

σθέσας δτι αϋτη ήτο άπαραίτητος καθ' qσον, παρά τάς 

δικαιολογίας τών διαφόρων γαλλικών ύπηρεσιών δτι αί 

δυσχέρειαι δέν προήρχοντο &πό γαλλικής πλευρaς, μέ 

έπληροφόρησεν ό γενικός γραμματεύς τής Προεδρίας τής 

Δημοκρατίας κ. Κουρσέλ, δστις διεβίβασε τάς /:ντολάς τοu 

στρατηγοu, εύρέθημεν επανειλημμένως πρό δυσχερειών 

προερχομένων /;κ γαλλικών τεχνοκρατικών ύπηρεσιών, αϊ

τινες μόνον κατόπιν τής τελευταίας αύστηρaς /:πεμβάσεως 

του στρατηγοu ήρθησαν κάπως καί τόν παρεκάλεσα δπως 

ζητήση &πό τόν κ. Κουρσέλ δπως μή /;παναπαφθή είς τάς 

διαβεβαιώσεις τών τεχνικών ύπηρεσιών &λλά συνεχίση 
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τάς ενεργείας του μέχρις επιτεύξεως συμφωνίας. 'ο στρα

τηγός είπεν τότε δτι πρέπει νά Ι:πισπευσθη άπαραιτήτως ή 

σύνδεσις της 'Ελλάδος, καθ' δσον αί διαπραγματεύσεις 

/;χρόνισαν καί δτι τό ζήτημα είναι πολιτικόν καί δτι aντε

λήφθη πλήρως τήν ουσιαστικήν σημασίαν της έλληνικης 

συνδέσεως κατόπιν της σαφους Ι:κθέσεως τών πραγμάτων, 

ijν ~τφ aνέπτυξεν δ κ. Καραμανλης, παρετήρησε δτι ή 

άνάγκη της στενης συνδέσεως της 'Ελλάδος πρός τό πολι

τικοοικονομικόν ευρωπαϊκόν συγκρότημα της Κοινης 

'Αγορaς καθίσταται νυν ετι Ι:πιτακτικωτέρα κατόπιν της 

τροπης ijν προσέλαβεν κατάστασις Ι:ν τfi γειτονικΌ Τουρ

κί~ καί τών συνεπειών τών διαγραφομένων νέων προσανα

τολισμών της Ι:κ Τουρκίας Ι:ξωτερικης πολιτικης, στρεφο

μένης, κατά τά λεγόμενα, περισσότερον πρός τήν 'Ασίαν, 

δπότε ή 'Ελλάς κατέστη καί πάλιν, ώς καί εiς τό παρελθόν, 

τό aκραίον προπύργιον της Ευρώπης καί του ευρωπαϊκου 

πολιτισμου "καί της χριστιανοσύνης" προσέθεσεν δ στρα

τηγός. "'Η 'Ελλάς", είπεν ούτος περαιτέρω, "πρέπει νά 

καταστη Ισχυρά καί aσφαλής πρός τό κοινόν συμφέρον 

του Ι:λευθέρου κόσμου". Ώς πρός τήν κατάστασιν /;ν 

Τουρκί~, δ στρατηγός εκαμε χαρακτηριστικόν μορφα

σμόν. 'Ακολούθως ώμιλήσαμεν περί μελλοντικης πραγμα

τοποιήσεως της Ι:πισκέψεως αυτου εiς 'Ελλάδα καί τφ εί

πον δτι ή Ι:πίσκεψίς του θά τφ παράσχη l']θικήν Ι:νίσχυσιν 

καί ίκανοποίησιν λόγω της αυθορμήτου καί εγκαρδίου 

ύποδοχης, μεθ' ης δ έλληνικός λαός θά τόν περιβάλη, βλέ

πων εiς τό πρόσωπον αυτου τό σύμβολον της κοινης ήμών 

aντιστάσεως κατά τόν τελευταίον πόλεμον. Ηυχαρίστησε 

μετ' Ι:μφανους συγκινήσεως λέγων δτι Ι:λπίζει δτι Ι:πίσκε

ψίς του αυτή θά πραγματοποιηθη κατά τό προσεχές ετος. 

Τέλος, μοί συνέστησεν νά συνεννοηθώ μετά του παρακα

θημένου ύπουργου 'Εξωτερικών πρός Ι:ξεύρεσιν τρόπου 

Ι:πισπεύσεως της έλληνικης συνδέσεως. Πράγματι, ευθύς 

μετά τό πρόγευμα καί μέχρι της αναχωρήσεως ήμών συνο

μίλησα διά μακρών μετά του κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, παρι

σταμένου καί του κ. Κουρσέλ. 'Ο Γάλλος ύπουργός τών 

'Εξωτερικών μοί άνέφερε δτι κατά τάς πληροφορίας του 

Ι:πηλθεν τελευταίως πρόοδος εiς τάς διαπραγματεύσεις καί 

δτι dπομένουσι πλέον πρός ρύθμισιν τό ζήτημα της ρήτρας 

διαφυγης καί ή έλληνική aπαίτησις δπως τεθη ώρισμένη 

ποσόστωσις είς τάς εiσαγωγάς βιομηχανικών είδών προ

ερχομένων Ι:ξ ι'iλλων χωρών. Κατά τήν συζήτησιν Ι:πί τών 

δύο τούτων σημείων τφ ανέπτυξα σαφώς πώς εχουσι τά 

πράγματα Ι:πί τfj βάσει προσυνεννοήσεώς μου μετά του κ. 

Χρηστίδη καί τφ /;τόνισα δτι Ι:πί του πρώτου μέν είναι 

ουσιαστικώς καί πολιτικώς dδύνατον είς τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν νά δεχθη ρήτραν διαφυγης μεταξύ αυτης καί 

του συνόλου τών εξ, δσον δέ aφορa διά τήν ποσόστωσιν 

βιομηχανικών χωρών, αϋτη aποβλέπει άπλώς δπως Ι:ξα

σφαλίση είς τήν 'Ελλάδα δυνατότητα συναλλαγών καί 

μετ' ι'iλλων χωρών, δεδομένου δτι αί χώραι της Κοινης 

'Αγορaς δέν δύνανται νά aπορροφήσωσι πάσας τάς έλλη

νικάς Ι:ξαγωγάς . 'Ο κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ μέ διεβεβαίωσε 

δτι καί αί Κυβερνήσεις τών εξ χωρών, είναι aπολύτως σύμ

φωνοι καί Ι:πιθυμουσι ζωηρώς δπως ή 'Ελλάς Ι:ξακολουθή

ση νά εχη συναλλαγάς καί μετ, ι'iλλων χωρών καί δτι ου

δεμία εiς τουτο πρέπει νά παρεμβληθη δυσχέρεια. 'Εκ της 

συζητήσεως aντελήφθην δτι ή κατατόπισις του κ. Κούβ 

ντέ Μυρβίλ δέν ήτο πλήρης καί δτι Ι:πί ώρισμένων σημεί-

ων, μάλιστα, ύπηρχεν σύγχυσις είς τάς σκέψεις του. Μοί 

ώμολόγησεν ι'iλλωστε κενά τι να /;ν τfj σκέψει του. Παρετή

ρησα τότε δτι θά ήτο χρήσιμον δπως προηγηθη της /;λεύ

σεως του 'Έλληνος ύπουργου τών ' Εξωτερικών συνομιλία 

ήμών Ι:ν στενφ κύκ:λφ, παρισταμένου κ:αί του κ:. Χρηστίδη, 

δστις μετέχει τών διαπραγματεύσεων τών Βρυξελλών, ά\στε 

νά διασαφηνισθη πaσα αμφιβολία καί νά πεισθη δ ϊδιος 

περί του βασίμου τών ήμετέρων aπόψεων, δπότε θά ήδύνα

το νά Ι:γκολπωθη κ:αί νά ύποστηρίξη ταύτας πλησίον τών 

ι'iλλων ύπουργών, προσθέσας δτι αί έλληνικαί aπόψεις δέν 

βασίζονται μόνον είς ορθολογιστικά κ:αί πραγματιστικά 

δεδομένα aλλ' δτι περικ:λείουσι κ:αί πολιτικάς πτυχάς. Καί 

δή Ι:μφανίσεως της συμφωνίας της συνδέσεως της 'Ελλά

δος Ι:νώπιον του κοινοβουλίου κ:αί της έλληνικ:ης κοινης 

γνώμης ijτις ακούει τήν άριστεράν νά δμιλη περί "νέας 

οiκονομικ:ης aποικιοκρατίας" . 

»'Ο κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ άπεδέχθη aσμένως τήν πρό

τασιν ταύτην καί συνεφωνήσαμεν τήν προσεχη !;βδομάδα, 

ευθύς μετά τήν Ι:πιστροφήν του κ:. Χρηστίδη Ι:κ Βρυξελ

λών, εiς τρόπον ωστε νά τφ δοθη χρόνος ενεργείας πρό της 

συναντήσεως του κ: . 'Αβέρωφ μετά τών εξ ύπουργών τών 

'Εξωτερικών. Έκ:- τών συνομιλιών μου μετά του στρατη

γου Ντέ Γκώλ κ:αί του Γάλλου ύπουργου 'Εξωτερικών 

άντελήφθην σαφώς πλέον τήν ζωηράν αυτών Ι:πιθυμίαν 

δπως δοθη aποφασιστική τροπή εiς τάς διαπραγματεύσεις 

καί κ:αταλήξωμεν, δσον τό δυνατόν ταχύτερον, εiς Ι:πίτευ

ξιν συμφωνίας . Χαρακτηριστικώς μοί είπεν δ κ:. Κούβ ντέ 

Μυρβίλ δτι ή 14η Νοεμβρίου, ijτις aρχικώς άντιμετωπίζε

το ώς ήμερομηνία συναντήσεως του 'Έλληνος ύπουργου 

'Εξωτερικών μετά τών εξ, είναι χρονικώς aπομεμακρυσμέ

νη κ:αί δτι προεκρίθη ή 3 I 'Οκτωβρίου πρός άποφυγήν 
άπωλείας πολυτίμου χρόνου κ:αί ϊνα, Ι:ρχομένου πρός τουτο 

του κ:. Ρέυ, καταστη δυνατή δριστική Ι:πίτευξις συμφωνίας , 

μ ή χωρουντος πλέον περιθωρίου πρός παράτασιν τών χρο

νισάσων διαπραγματεύσεων»270 • 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

Βιομηχανίας, Ν. Μάρτη, ό όποίος τόν ένημερώνει 

γιά τήν πορεία τών έρευνών ύπεδάφους. 'Όπως άνα

κοινώθηκε, τεράστιες έκτάσεις άδικαιολόγητα δε

σμευμένες άπό κατ' όνομα μεταλλειοκτfίτες, άπε

λευθερώθηκαν γιά μεταλλευτικές ερευνες άπό ίδιώ

τες ή τό Δημόσιο, ένώ τά μεταλλεία πού παρουσία

ζαν ένδιαφέρον, άρχισαν νά έρευνώνται καί νά άνα

σκάπτονται άπό τούς με-ταλλειοκτfίτες. 'Η σχετική 

άνακοίνωση, μεταξύ άλλων, άναφέρει: 

«'Η πρόοδος τών Ι:ρευνών είς τόν τομέα τών πετρελαί

ων είναι ι'iκ:ρως ίκανοποιητικ:ή. 

_ »Οϋτω, ή έταιρία "'Ήλιος-RΑΡ", διά του Ι:γκ:αταστα
θέντος γεωτρυπάνου aρχίζει τήν γεώτρησιν τήν 4ην Νοεμ

βρίου. 'Η ΕΣΣΟ Ι:ντός του 'Ιανουαρίου κ:αί δ Γ.Χ . Χούντ 

Ι:ντός του Δεκεμβρίου ij ' Ιανουαρίου , διά μεγάλου γεωτρυ

πάνου εύρισκ:ομένου ύπό φόρτωσιν. 

»Τό έλληνικόν Δημόσιον δι' αυτεπιστασίας έν συνερ'

γασί~ μετά Γάλλων καί Ρουμάνων πετρελαιογεωλόγrον 

προχωρεί εiς γεωλογικάς Ι:ρεύνας μέ ταχύν ρυθμόν τών 
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περιοχών Ή πείρου, Γρεβενών, Θεσσαλίας καί τήν σύντα

ξιν του προγράμματος περαιτέρω εργων καί ή Έθνική

Β . Ρ. αναμένει τήν κύρωσιν τής συμβάσεώς της διά νά άρ

χίση τάς εργασίας της εντός του προσεχοUς μηνός . 

»Εiς τόν τομέα τών γηγενών άερίων διεπιστώθησαν πι

θανώς εκμεταλλεύσιμα άποθέματα 80 εκατ. κυβικών μέ
τρων. 'Η περαιτέρω μελέτη θά επαναληφθή μετά τήν liφι

ξιν καταλλήλου εξοπλισμοί>. 

»Εiς τόν κυρίως μεταλλευτικόν τομέα ή επιδειχθείσα 

δραστηριότης άνταπεκρίθη πλήρως πρός τάς κατά καιρούς 

άποφάσεις . Κατά τομείς δύναται νά συνοψισθή είς τά κά

τωθι: 

»Σίδηρος: VΗρχισαν ευρείας εκτάσεως γεωτρήσεις καί 

γεωφυσικαί ερευναι είς Κρήτην καί Θάσον. 

»Ψευδάργυρος : Έκτελοuνται γεωλογικαί καί γεωφυσι

καί ερευναι είς Θράκην. 'Η μελέτη μεταλλουργίας ψευ

δαργύρου παρελήφθη. 

»'Αλουμίνιον : ' Εκτελοuνται δοκιμαί τών διαφόρων τύ

πων βωξιτών διά τήν πρόκρισιν του καταλληλοτέρου διά 

τήν ελληνικήν βιομηχανίαν άλουμινίου . 

»Χρώμιον: Αί ερευναι είς τήν περιοχήν Κοζάνης διά 

μεταλλουργικά χρώμια ύπήρξαν επιτυχείς καί διαπιστώ

θησαν πλούσια μεταλλεύματα εξασφαλίζοντα πλήρως τήν 

τροφοδοσίαν μεταλλουργίας σιδηροχρωμίου, διά τήν 

ϊδρυσιν τής όποίας εξεδηλώθη σοβαρόν ενδιαφέρον ελλη

νικής επιχειρήσεως εν συνεργασί~ μέ μεγάλον οίκον του 

εξωτερικοί>. 

»Λευκόλιθοι: Έκ τής παραγομένης είς μεγάλην βιομη

χανικήν κλίμακα διπύρου μαγνησίας είς τήν Χαλκιδικήν 

επεβεβαιώθη δτι ό ελληνικός λευκόλιθος είναι μεταξύ τών 

καλυτέρων τοu κόσμου . ' Ως εκ τούτου, διεξάγονται ερευ

ναι καί είς liλλας περιοχάς επί τφ σκοπφ εξασφαλίσεως 

μεταλλευμάτων διά τήν τροφοδοσίας δύο είσέτι μεγάλων 

βιομηχανικών συγκροτημάτων επεξεργασίας λευκολίθου. 

»Λιγνίται Μεγαλοπόλεως : ' Απεπερατώθησαν αί γεω

τρήσεις μέ λίαν επιτυχή άποτελέσματα. Οί πρώτοι ύπολο

γισμοί αναβιβάζουν τά άποθέματα είς 0,5 δισεκατ . τόνους, 

καταρτίζεται δέ ή όριστική μελέτη εκμεταλλεύσεως καί 

παραγγελίας εγκαταστάσεων καί μηχανημάτων . 

»Λιγνίται Βεύης- 'Αμυνταίου- Φλωρίνης: Κατηρτίσθη 

πρόγραμμα εκτεταμένων ερευνών είς τήν περιοχήν ταύτην 

άποτελοuσαν ενιαίαν λιγνοτοφόρον λεκάνην, περιέχουσαν 

ύψηλής ποιότητος κοιτάσματα ύπέρ τά 100 εκατ. τόννων. 

'Απεφασίσθη ή ταχεία εναρξις τών γεωτρήσεων. 

» ' Η αϋξουσα σημασία, fjν συνεχώς &ποκτοuν οί λιγνί

ται τόσον ώς πηγή ενεργείας, δσον καί ώς συντελεστής 

αναγωγής καί παραγωγής &ερίου, επιβάλλει ηυξημένην 

δραστηριότητα διά τήν πλήρη άξιοποίησιν του κατ ' εξο

χήν εθνικοί> τούτου προϊόντος . 

»Χρωμονικελιοuχα σιδηρομεταλλεύματα: Διεπιστώθη 

ή υπαρξις λίαν εκτεταμένων αποθεμάτων είς τάς περιοχάς 

Ευβοίας, Λοκρίδος καί Σκύρου , πλήν τών τής Λαρύμνης . 

Μεταλλουργικαί δοκιμαί είς βιομηχανικήν κλίμακα, γενό

μενα ι είς μεταλλουργεία τοu Νιαγάρα aπέδωσαν άνοξείδω

τον χάλυβα, σιδηρονικέλιον καί σιδηροχρώμιον . Αί δοκι

μαί συνεχίζονται καί ελπίζεται δτι συντόμως θά καταστή 

δυνατόν νά άξιοποιηθοuν τά εκτεταμένα ταuτα κοιτάσμα

τα . 

))Χαλκός- Μολυβδένιον- 'Αντιμόνιον : Διεξάγονται 

προκαταρκτικαί ερευναι διά τήν κατ , άρχήν διαπίστωσιν 

τής εκμεταλλευσιμότητος τών πολλών εμφανίσεων τών 

πολυτίμων μετάλλων. Θά επακολουθήσουν ευρείαι ερευναι 

καί μελέται. 

))Μεγάλα ύπόγεια ρεύματα uδατος έκχεόμενα είς τάς 

θαλάσσας: 'Επερατώθησαν αί γεωφυσικαί ερευναι είς δύο 

μεγάλας περιοχάς καί liμα τίj έκφορτώσει τών δύο μεταφε

ρομένων εξ ΗΠΑ μεγάλων γεωτρυπάνων θά άρχίσουν &μέ

σως αί βαθείαι γεωτρήσεις . 

))Χρυσός: Διεπιστώθη ή uπαρξις προσχωματικοί) καί 

αυτοφυους χρυσοί) καί είς liλλας, πλήν τών γνωστών, περι

οχάς . Διεξάγονται ερευναι καί μελέται εκμεταλλευσιμότη

τος. 

)) ' Εν τέλει, απεφασίσθη κατά τήν συνεργ(Ισίαν ή ϊδρυ
σις άνωνύμου εταιρίας μεταλλευτικών εργων είς τήν όποί

αν θά δοθοuν αί &ναγκαιοuσαι πιστώσεις διά τήν άπόκτη

σιν επαρκοuς καί συγχρόνου μηχανικοί> έξοπλισμοu πρός 
διενέργειαν γεωτρήσεων καί λοιπών μεταλλευτικών εργων, 

δυναμένου νά καλύψη ίκανοποιητικώς τάς άνάγκας του ευ

ρέος προγράμματος μεταλλευτικών έρευνών πού εύρίσκε

ται ύπό εκτέλεσιν. 'Η εταιρία θά εκτελή τεχνικά μεταλ

λευτικά εργα διά λογαριασμόν τοu Δημοσίου καί ίδιωτών 

κατά τόν πλέον οίκονομικόν καί ταχύν ρυθμόν, άπηλλαγμέ

νη πάσης γραφειοκρατικής δεσμεύσεως. 

)) 'Επίσης ή ϊδρυσις aνωνύμου ελληνικής εταιρίας πε
τρελαίων, έλεγχομένης ύη,ό τοu Δημοσίου, πού θά άναλά

βη τάς διά λογαριασμόν τοu Δημοσίου δι ' αυτεπιστασίας 

τίj συνεργασί~ Ρουμάνων καί Γάλλων, διεξαγομένας έρεύ

νας πετρελαίων)) . 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

'Αρχίζει στό ύπουργείο Ναυτιλίας, δ Ι:ορτασμός 

γιά τήν έγγραφή στά Ι:λληνικά νηολόγια του χιλιο

στοί> πλοίου, μέ τήν παρουσία του βασιλέως, του δι

αδόχου, του Κ. Καραμανλή καί μελών τής Κυβερνή

σεως. 'Η 'Ένωση 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών άπονέμει 

στόν πρωθυπουργό χρυσό κύπελλο, γιά τίς ύπηρεσί

ες πού εχει προσφέρει ή Κυβέρνησή του στήν Ι:λλη

νική ναυτιλία . 

Μετά τήν άπονομή καί άφοu παρέδωσε τή σημαία 

στούς έκπροσώπους του χιλιοστοί> πλοίου, ό Κ. Κα

ραμανλής είπε τά Ι:ξής: 

«Χαιρετίζω τήν έπαρσιν τής έλληνικής σημαίας 

έπί του χιλιοστού πλοίου του έμπορικοv μας στόλου 

ώς μέγα έθνικόν γεγονός, διά τό όποίον είμαι βέβαιος 

δτι θά αlσθανθή σήμερον ύπερηφάνειαν όλόκληρος 

ό άπό αlώνων ναυτιλλόμενος έλληνικός λαός. 

)>"Ολοι κατανοούν τήν τεραστίαν οlκονομικήν 

σημασίαν, τήν όποίαν έχει διά τήν χώραν μας ή άλ

ματώδης άνάπτυξις τής έμπορικής μας ναυτιλίας καί 
δέν εlναι άνάyκη νά έπιμείνω έπ, αvτής. 'Επιθυμώ 

δμως νά τονίσω δτι πέραν αvτής έχει τουλάχιστον 

ίση ν ήθικήν καί πολιτικήν σημασίαν. Ήθικήν, διό

τι ή άνάπτυξις αvτή, άκτινοβολοvσα τήν δημιουργι

κή ν δραστηριότητα καί τάς ναυτικάς άρετάς τοv 
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Ή τελετή τοϋ έοpτασμοϋ γιά τήv έγγραφή τοϋ χιλιοστοϋ σκάφους στά έλληvικά νηολόγια. 
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'Έλληνος, άποτελεί τήν πλέον ζωντανή ν καί άποτε

λεσματικήν διαφήμισιν τού sθνους μας είς δλους 

τούς ώκεανούς καί είς δλας τάς ηπείρους. Πολιτικήν 

δέ, διότι εlς μέγας έμπορικός στόλος ώς ό ίδικός μας, 

άποτελεί άποφασιστικόν παράγοντα διά τήν δύναμιν 

τής χώρας, τόσον έν καιρφ είρήνης, δσον καί έν και

ρφ πολέμου. 

;;Μέ βαθείαν συγκίνησιν καί ύπερηφάνειαν σiiς 

παραδίδω αύτή ν τήν σημαίαν, ή όποία συντόμως πι

στεύω δτι θά καλύψη ύπό τάς πτυχάς της τόν τερά

στιον έλληνικής ίδιοκτησίας στόλον μας;;. 

Μετά τόν πρωθυπουργό, ό άρμόδιος ύπουργός Γ. 

'Ανδριανόπουλος άναφέρθηκε στά έπιτεύγματα τfjς 

έλληνικfjς έμπορικfjς ναυτιλίας, έπισημαίνοντας τά 

έξfjς: 

«'Η 'Ελλάς κατατάσσεται πλέον μεταξύ τών μεγαλυτέ

ρων ναυτικών χωρών του κόσμου, ή κατάκτησις δέ αϋτη 

ενέχει iδιαιτέραν σημασίαν είς τήν έποχήν μας, δεδομένου 

δτι ή ναυτιλία έδοκιμάσθη σκληρώς από τήν διαδοχήν δύο 

παγκοσμίων πολέμων καί από τήν θύελλαν αλλεπαλλήλων 

προπολεμικών καί μεταπολεμικών κρίσεων. 

»Είσήλθομεν είς τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον μέ 570 
πλοία καί μέ πληρώματα από 15.000 αγωνιστάς τής ελευ
θερίας. Τό προσκλητήριον μετά τήν απελευθέρωσιν μάς 

εδωσε τό μέγεθος τής θυσίας μας διά τήν κοινήν νίκην. 

'Ολοκαύτωμα 305 βυθισθέντα πλοία καί ύπερδισχίλιοι 

ναυτίλοι μας απόντες. Τό 1945 εύρέθημεν μέ 149 πλοία 
518.000 τόννων, είς αθλίαν καί αυτά κατάστασιν, λόγω τής 
έντατικfjς των απασχολήσεως . 'Η πρώτη μετά τήν απελευ

θέρωσιν κρατική προσπάθεια ύπέρ τής ναυτιλίας εγένετο 

τό ετος 1946, δτε επετεύχθη ή παραχώρησις εκ μέρους τής 
'Αμερικής, τ(i έγγυήσει τοί> έλληνικοί> Δημοσίου, τών 100 
"λίμπερτυς" καί 7 δεξαμενοπλοίων "τί-Τοί>". Τά πλοία 
ταί>τα απετέλεσαν τόν πυρήνα τής ναυτιλιακής ανασυγκρο

τήσεως. Καί ηκολούθησεν ή άνοδος, χάρις εiς τήν έπαγ

γελματικήν ίκανότητα τών έq)οπλιστών μας καί τούς ευ
φυείς οίκονομικούς συνδυασμούς των». 

Στή συνέχεια, ό Γ. 'Ανδριανόπουλος τόνισε: 

«Σήμερον τά έλληνικfjς ίδιοκτησίας πλοία ύπό "σημαί

ας ευκαιρίας" καί τήν ΚυQ;νόλευκον συγκροτοί>ν δύναμιν 

15 έκατ. τόννων "γκρός" πού χαρίζει είς τήν έλληνικήν 
ναυτιλίαν τήν τρίτην έν τφ κόσμφ θέgιν μετά τήν Μ. Βρε

τανίαν καί τήν 'Αμερικήν. Τό έλληνικόν Κράτος διά σει

ράς νομοθετημάτων απέβλεψεν είς τήν έξυπηρέτησιν τής 

ναυτιλιακής επιχειρήσεως καί τόν έπαναπατρισμόν τής 

ραγδαίως αναπτυσσομένης έλληνικfjς ναυτιλίας. 

»'Η πολιτική δμως αβεβαιότης καί ή οίκονομική αστά

θεια τής χώρας κατά τό παρελθόν απετέλεσαν τροχοπέδην 

τοί> επαναπατρισμοί>. 'Έπρεπε νά δημιουργηθfj είς τήν 

'Ελλάδα ή ατμόσφαιρα τής πλήρους πολιτικής καί οίκο

νομικής σταθερότητος, τής εμπιστοσύνης πρός τήν Κυ

βέρνησιν, διά νά έπιτευχθfj έκείνο τό δποίον δλαι αί από 

!Οετίας Κυβερνήσεις μετά ζήλου επεδίωξαν. Τό έορταζό

μενον σήμερον επίτευγμα του αθρόου επαναπατρισμοί> τών 

έλληνικfjς ίδιοκτησίας πλοίων όφείλεται είς τό ζωηρόν 

προσωπικόν ένδιαφέρον διά τήν ναυτιλίαν του προέδρου 

τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή. Ταχύτατα, τά αποτελέ

σματα ύπfjρξαν καταπληκτικά. Κατά δεκάδας τά νεότευκτα 

καί μικράς ήλικίας ποντοπόρα σκάφη τίθενται ύπό τήν 

κυανόλευκον. 'Ήδη ή 'Ελλάς, ijτις κατείχε τό 1939 τήν 
9ην θέσιν είς τήν παγκόσμιον ναυτιλίαν, εφθασε τήν 6ην 

μέ τήν έγγραφήν του χιλιοστοί> πλοίου». 

Τό φαινόμενο άλματώδους άναπτύξεως τfjς έλλη

νικfjς ναυτιλίας άπασχόλησε καί τούς «Times» του 
Λονδίνου. Σέ άρθρο τfjς έφημερίδας έπισημαίνονταν, 

μεταξύ άλλων, τά έξfjς: 

'Η μεγάλη δοκιμασία έπfjλθε μετά τόν τερματισμό ν τοί> 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, κατά τήν διάρκειαν του 

δποίου κατεστράφησαν τά 3/4 του έλληνικοί> έμπορικοί> 
στόλου. 'Εντός τής 15ετίας πού έπηκολούθησεν, οί 'Έλ

ληνες έφοπλισταί /:;ναυπήγησαν ενα τεράστιον έμπορικόν 

στόλον, δ δποίος περιλαμβάνει σήμερον δχι όλιγώτερον · 
του I Ι I Ο τής παγκοσμίου ναυτιλίας. ·Η έχθρική στάσις τής 
Κυβερνήσεως τής χώρας ύπfjρξεν δμως ή αίτία, διά τήν 

δποίαν οί πλοιοκτfjται εκείνοι ηναγκάσθησαν νά νηολογή

σουν τόν κύριον όγκον τών σκαφών των ύπό σημαίας ξέ

νων χωρών, ενθα αί συνθfjκαι έργασίας ήσαν όλιγώτερον 

δυσμενείς. Μόλις από τοί> ετους 1953 τό έλληνικόν Κράτος 
αντελήφθη δτι ή τοιαύτη τακτική του ήτο βλαβερά διά τό 

έθνικόν συμφέρον. Μία σειρά νομοθετικών μέτρων, έν 

συνδυασμφ πρός τήν έπιτευχθείσαν εκτοτε σταθερότητα 

είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν, καθώς καί ώρισμένοι παρά

γοντες του εξωτερικοί>, επέφεραν έκείνο πού oi παλαίμαχοι 
τής έλληνικfjς ναυτιλίας αποκαλοί>ν «τό θαί>μα του επανα

πατρισμοί>». 

'Εντός ένός ετους από τοί> Δεκεμβρίου του 1958, δ έλ
ληνικός εμπορικός στόλος ηυξήθη από 616 σκαφών μέ 
1.905.000 τόννους «γκρός» εiς 827 σκάφη μέ 3.345.000 τόν
νους. 'Εφέτος δμως τό «θαυμω> ύπερέβη κάθε προσδοκίαν 

καί τών πλέον αiσιοδόξων: μέχρι τέλους του παρελθόντος 
Αυγούστου δ έλληνικός έμπορικός στόλος έφθασε τά 988 
σκάφη, μέ σύνολον σχεδόν πέντε εκατομμυρίων τόννων, 

ήσαν δέ εκκρεμείς ακόμη αiτήσεις διά τήν έγγραφήν είς τά 

έλληνικά νηολόγια 70 ακόμη σκαφών, πού ύπερέβαιναν 
τούς 750.000 τόννους. 

'Ο ύπουργός τής 'Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 'Ανδριανό

πουλος /:;δήλωσε τά έξfjς εiς τόν συντάκτην τής παρούσης 

ανταποκρίσεως:«' Από τοί> ετους 1957 ή 'Ελλάς ανfjλθεν 
από τήν 15ην θέσιν είς τήν 7ην τής παγκοσμίου έμπορικfjς 

ναυτιλίας. Μέχρι τέλους του ετους θά καταλάβωμεν τήν 

6ην θέσιν, μέ σύνολον άνω τών 6.000.000 τόννων. 'Αναμέ
νομεν νά διπλασιάσω μεν τό σύνολον τών τόννων έντός τών 

προσεχών πέντε έτών. ·Ο τελικός σκοπός μας εΙ ναι, φυσι

κά, νά καταλάβωμεν τήν τρίτην έν τφ κόσμφ θέσιν μετά 

τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί τήν Μεγ. Βρετανίαν». 

Είς οίανδήποτε άλλην χώραν μία παρομοία έπιδίωξις 

θά έξελαμβάνετο άπλούστατα ώς ((ευσεβής πόθος». Δέν 

συμβαίνει δμως τοί>το είς τήν ·Ελλάδα: Τό σύνολον τών 

έλεγχομένων ύπό έλληνικών κεφαλαίων σκαφών ύπερβαί

νει τά 1.800 σκάφη μέ 15.000.000 τόννους. Τά δύο τρίτα 
δμως έξ αυτών έξακολουθουν νά είναι νηολογημένα ύπό 

τάς αποκαλουμένας «σημαίας ευκαιρίας». Περί τά 600 έλ-
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ληνικά σκάφη μέ σύνολον 6.000.000 τόννων περίπου, πλέ
ουν ύπό τήν σημαίαν της Λιβερίας, ή όποία έντός μιaς 

δεκαετίας !:γινε μία άπό τάς σημαντικωτέρας ναυτιλιακάς 

χώρας του κόσμου χάρις εiς τήν διένεξιν μεταξύ τών · Ελ
λήνων πλοιοκτητών καί της Κυβερνήσεως της χώρας των. 

"Αλλα 300 σκάφη είναι νηολογημένα ύπό ευνοϊκούς διά 
τοί'ς πλοιοκτήτας τως δρους εiς τάς Δημοκρατίας της Κεν

τρικης 'Αμερικης, δπου ή φορολογία είναι aσήμαντος καί 

τό Κράτος δέν άναμιγνύεται εiς τάς ύποθέσεις τών έφοπλι

στιί!ν. 

Τ6 πριί!τον μέτρον πού aπέβλεπεν εiς τό νά πεισθουν οί 

πλοιοκτηται νά έπανέλθουν ύπό τήν σημαίαν της πατρίδος 

των, ύπηρξεν ή ψήφισις νομοθετικών μέτρων, διά τών 

όποίων τό Κράτος τ']γγυaτο εiς αυτούς μίαν λογικήν φορο

λογίαν καί παρείχε μεγαλυτέραν έλευθερίαν διαχειpίσεως 

τών ίJποθέσεών των. Τά μέτρα ταυτα, μολονότι σημαντικώ

τατα, δέν τ']μπορουσαν , μόνα αυτά , νά προκαλέσουν τόν 

ένθουσιαασμόν πού έδημιουργήθη μεταξύ τών έκπατρι

σθέντων πολυεκατομμυριούχων. 'Εκείνο πού εσήμανε τήν 

aρχήν της όμαδικης έπιστροφης ύπό τήν σημαίαν της χώ

ρας των, ύπηρξεν ό aπηνής πόλεμος, τόν όποίον διεξήγα

γεν ή Παγκόσμιος 'Ομοσπονδία τών 'Εργατών Μεταφο

ρών i;ναντίων τών ύπό «σημαίας ευκαιρίας» πλοίων, τά 

όποΙα, μή βαρυνόμενα μέ ύποχρεώσεις εναντι τών πληρω

μάτων των aπετέλουν μίαν σημαντικήν άπειλήν aνταγωνι

σμοί! διά τούς έμπορικούς στόλους τών διαφόρων χωρών. 

'Ο ίJπό της έν λόγφ ·Ομοσπονδίας κηρυχθείς τόν Δεκέμ

βριον του 1958 παγκόσμιος aποκλεισμός κατά τών ύπό 
«σημαίας ευκαιρίαρ> σκαφών, ύπηρξεν ώς ενα σύνθημα διά 

τήν όμαδικήν επάνοδον τών ύπό 'Ελλήνων πλοιοκτητών 

ελεγχομένων πλοίων εiς τήν έλληνικήν σημαίαν. Κατά τήν 

διάρκειαν του 1959, 211 σκάφη έπανηλθον εiς τήν έλληνι
κήν σημαίαν καί κατά τούς πρώτους όκτώ μηνας τοϋ τρέ

χοντος ετους προσετέθησαν εiς αυτά liλλα 161 σκάφη μέ 
1.608.000 τόννους. 

·Η έπίτευξις πολιτικης καί οiκονομικης σταθερότητος 

εν ·Ελλάδι ύπηρξεν δμως τό κυριώτερον κίνητρον της 

άξιοσημειώτου αυτής εξελίξεως . Τήν 5ην 'Οκτωβρίου ό 

πρωθυπουργός κ. Καραμανλης συνεπλήρωσε μίαν πενταε

τίαν διακυβερνήσεως της χώρας. 'Εάν αί έσωτερικαί συν

θηκα ι δέν είχαν βελτιωθη κατά τόσον τα,χύν ρυθμόν κατά 

τά ετη αυτά, πολλοί έφοπλισταί θά έπροτιμοϋσαν ϊσως νά 

ύποχωρήσουν εiς τήν «Σκύλλαν» τών aπαιτήσεων τών 

πληρωμάτων, παρά νά ύπαχθοϋν εiς aσταθείς Κυβερνήσεις 

της χώρας των . 

·Η έπάνοδος τών «άσώτων» πλοιοκτητών της 'Ελλάδος 

δέν ϊ:φερε μόνον τήν χώραν των εiς τά πρόθυρα της καταλή

ψεως μιaς i:πιζήλου παγκοσμίου θέσεως εiς τήν ναυτιλίαν, 

άλλά συγχρόνως προσέδωσε μίαν ευπρόσδεκτον ωθησιν 

εiς τήν έλληνικήν οiκονομίαν, εiς τήν όποίαν οί 'Έλληνες 

έφοπλισταί έπενδύουν όλοέν καί σημαντικώτερα κεφά

λαια. 

·Ο έπαναπατρισμός τοϋ έμπορικοϋ στόλου της 'Ελλά

δος , i:κτός τής τεραστίας σημασίας άπό άπόψεως γοήτρου 

διά τήν χώραν, παρέχει εiς αυτήν καί aξιόλογα ύλικά όφέ

λη . Οϋτω, τά εiς ξένον συνάλλαγμα εσοδα της έμπορικης 

ναυτιλίας θά ανέλθουν κατά τό τρέχον ετος πιθανώς εiς 30 
έκατομμύρια λίρας σέ στερλίνας - δηλ. εiς τά δύο πέμπτα 

περίπου τιί!ν έξαγωγικών έσόδων της χώρας. Τό εσοδον 

αυτό θά τ']μποροϋσε νά αυξηθη ακόμη περισσότερον, εάν 

oi 'Έλληνες πλοιοκτηται άπεφάσιζαν νά έγκαταστήσουν 

τά κεντρικά γραφεία τών επιχειρήσεών των εiς τάς 'Αθή

νας. Αί περισσότεραι τών παγκοσμίων αυτών ναυτιλιακών 

οργανώσεων εχουν σήμερον τάς εδρας των εiς τό Λονδίνον 

καί τήν Νέαν Ύόρκην. 

Διά νά ένθαρρύνη τήν τάσι ν αυτήν ή έλληνική Κυβέρ

νησις ijρχισε νά μετατρέπη τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς ώς 

ενα έκ τών πλέον συγχρονισμένων κέντρων τηλεπικοινω

νιών πού είχε ποτέ ή Έλλάς. Τοϋτο θά επιτρέπη εiς τούς 

εν Πειραιεί έγκατεστημένους 'Έλληνας έφοπλιστάς νά εύ

ρίσκωνται εiς διαρκη έπαφήν μέ τά ναυτιλιακά κέντρα 

δλου τοϋ κόσμου. ·Η έλληνική Κυβέρνησις ήρε ν i;πίσης 

τούς έπαχθεστέρους τραπεζικούς έλέγχους καί περιορι

σμούς εφ' δλων τών οiκονομικών συναλλαγών, τών σχετι

ζομένων μέ τήν ναυτιλίαν. 'Η 'Εθνική Τράπεζα της' Ελλά

δος ϊδρυσεν ύποκατάστημα έν Πειραιεl διά τήν άποκλει

στικήν διεκπεραίωσιν τών ναυτιλιακών ί>ποθέσεων καί 

εκτισεν ενα τεράστιον συγκρότημα κτιρίων, εiς τρόπον 

ι.Οστε οί έφοπλισταί νά εγκαταστήσουν έκεί τά γραφεία τών 

επιχειρήσεών των . 'Υπάρχουν άκόμη ώρισμένα νομοθετι

κής φύσεως έμπόδια σχετιζόμενα μέ τήν φορολογίαν, τά 

όποία θά πρέπει νά ύπερπηδηθουν προτοϋ oi εφοπλισταί 
ήμπορέσουν νά έπωφεληθοϋν πλήρως τών εtJΚΟλιών αυτών. 

«Δέν εχομεν σκοπόν νά μετατρέψωμεν τήν έλληνικήν 

σημαίαν εiς "σημαίαν ευκαιρίας"», είπε ν ό ύπουργός. « 'Έ
χομεν aπορρίψει ijδη πολλάς αiτήσεις ξένων πλοιοκτητών 

διά νηολόγησιν τών σκαφών των ύπό έλληνικήν σημαίαν. 

Θέλομεν δμως νά παράσχωμεν εiς τήν έλληνικήν έμπορι

κήν ναυτιλίαν κάθε κρατικήν ύποστήριξιν καί προστασία ν 

πού θά είναι δυνατή, διότι αϋτη aποτελεί ενα άπό τά ση

μαντικώτερα καί πολυτιμώτερα εθνικά μας κεφάλαια"271 . 

24 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 1960 

Ό Κ. Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία τfjς 15ης 

έπετείου από τήν ϊδρυση του ΟΗΕ, απευθύνει τό ακό

λουθο μήνυμα στό γενικό γραμματέα του 'Οργανι

σμου: 

«Ό Όργανισμός τών 'Ηνωμένων Έθνώνέσρτά

ζει σήμερον τήν 1 5ην έπέτειον &πό τής ίδρύσεώς του. 
Κατά τό βραχύ αvτό διάστημα τής ύπάρξεώς του &ν

ταπειφίθη εiς τήν πολυσχιδή aποστολήν του μέ τάς 

συνεχώς καταβαλλομένας προσπαθείας του πρός δι

ατήρησιν τής εiρήνης καί τήν έπιτυχή δρiiσιν του, 

πρός έπίλυσιν τών διεθνών σiκονομικών, κοινωνικών 

καί έκπολιτιστικών προβλημάτων, τά όποία είναι 

συνδεδεμένα μέ τήν πρόοδον καί εvημερίαν τής aν

θρωπότητας. 

»Τό μέχρι σήμερον έπιτελεσθέν έργον ύπήρξε 

σημαντικώτατον. Χάρις εlς τόν ΟΗΕ διηυθετήθησαν 

προβλήματα δπως τής Κορέας, τού Σουέζ καί τού 

Κογκό, τά όποία θά ήτα δυνατόν νά όδηγήσουν εiς 

γενικωτέρας φύσεως διεθνείς περιπλοκάς. Ταυτοχρό

νως, διά τής έφαρμογής ένός εvρέος προγράμματος 

οίκονομικής καί κοινωνικής βοηθείας παρέχεται 

ίδίως εiς τούς ύπσαναπτύκτους λαούς μία έγγύησις 
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διά τήν όμαλήν εξέλιξίν των εντός μιάς ελευθέρας 

Κοινωνίας 'Εθνών. 

)) 'Ιδιαιτέρως χαιρετίζομεν τήν 15ην επέτειον τής 
ίδρύσεως τού ΟΗΕ, διότι ή επέτειος αuτη συμπίπτει 

μέ τήν εiσδοχήν τής tλευθέρας καί ανεξαρτήτου Κύ

πρου εlς τόν 'Οργανισμό ν αύτόν. 

))Εiς τήν dποστολήν του ό 'Οργανισμός τών 

·Ηνωμένων 'Εθνών συναντά ενίοτε προσκόμματα 

καί δυσκολίας, προερχομένας όχι τόσον εκ τών dδυ

ναμιών τού 'Οργανισμού δσον εκ τών διαφόρων πο

λιτικών καί κοινωνικών τάσεων αί όποίαι σήμερον 

συγκρούονται εν τφ κόσμφ, τούτο δμως δέν σημαίνει 

δτι ή σύνεσις καί ή περίσκεψις δέν θά επικρατήσουν 

τελικώς διά νά ενισχύσουν τάς προσπαθείας τού 

ΟΗΕ πρός έδραίωσιν τής εiρήνης)). 

24 ΟΚΤΩΒΡ\ΟΥ 1960 

·Ο Κ . Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή του aντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 

των ύπουργών Συντονισμοί! καί Οiκονομικών καί τής 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής ΑΔΕΔΥ. 

Κατά τή σύσκεψη εξετάστηκαν οί <iνάγκες καί τά 

αiτήματα των δημοσίων ύπαλλήλων, των ύπαλλήλων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί τών συν

ταξιούχων, γιά τά όποία ή ΑΔΕΔ γ εlχε aπειλήσει μέ 

aπεργία. 'Ο πρωθυπουργός aνακοίνωσε τήν aπόφα

ση τής Κυβερνήσεως νά χορηγήσει, σέ τρία στάδια, 

μέχρι τήν ι ' Ιουλίου ι 962, αύξηση στούς δημοσίους 
ύπαλλήλους 9,5% κατά μέσον δρο, μέ τάση βελτιώ
σεως γιά τά κατώτερα στελέχη, γιά τά όποία ή αύξη

ση εφτανε καί τό ι ι ,5%. Γιά τούς συνταξιούχους , 

aποφασίστηκε ή χορήγηση συντάξεως στό 80% του 
αύξημένου εν ενεργείq μισθοί!, aντί του iσχύοντος 

69-73%. ' Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επεκτει

νόταν καί στίς συζύγους τών συνταξιούχων. 

Οί κυβερνητικές aποφάσεις ίκανοποίησαν τήν 

ΑΔΕΔ γ, ή όποία aνέστειλε τίς προγραμματισμένες 

aπεργειακές της κινητοποιήσεις. 

25 ΟΚΤΩΒΡ\ΟΥ 1960 

' Ο Κ. Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία των έορτα

στικών εκδηλώσεων γιά τήν aπελευθέρωση τής πό

λεως, πραγματοποιεί επίσκεψη στή Θεσσαλονίκη . 

Κατά τήν άφιξή του, aπηύθυνε στό πλήθος τών συγ

κεντρωμένων γιά νά τόν ύποδεχθοuν, τούς έξής λό

γους : 

«Ή μεγάλη ύποδοχή, τήν όποίαν μού επεφυλά

ξατε επιβεβαιοί τήν σταθεράν εμπιστοσύνην τήν 

όποίαν ματαίως οί aρουραίοι τών 'Αθηνών προσπα

θούν νά ύπονομεύσουν. Σάς εvχαριστώ)). 

Στή συνέχεια επισκέφτηκε τό Κυβερνείο, δπου 

aσχολήθηκε μέ θέματα ύπηρεσιακής φύσεως. Τήν 
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έπομένη, ό πρωθυπουργός εγκαινίασε τίς μόνιμες εγ

καταστάσεις του Ναυτικου 'Ομίλου Θεσσαλονίκης 

καί παρέστη στόν επίσημο εορτασμό τής επετείου 

τής aπελευθερώσεως τής πόλεως στό 'Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο, καθώς καί στό γευμα πού παρέθεσε ό 

ύπουργός Βορείου 'Ελλάδος, Α. Θεολογίτης, στό 

Κυβερνείο, πρός τιμή τών βασιλέων. 

Στίς 27 'Οκτωβρίου, aπηύθυνε πρός τόν έλληνι
κό λαό τό ακόλουθο μήνυμα: 

«Κάθε νέα επέτειος καθιστά μεγαλυτέραν τήν 

aπόστασιν τού χρόνου πού μiiς χωρίζει aπό τήν 28ην 

'Οκτωβρίου τού 1940. Τό γεγονός, δμως, τούτο όχι 
μόνον δέν aπομακρύνει τήν σκέψιν μας aπό τήν εν

δοξον έκείνην ήμέραν, aλλά προβάλλει aντικειμενι

κώς aκόμη βεβαιότερον τό μεγαλείον της. 

» Τ6 πνεύμα τής αvτοθυσίας καί τής ένότητος, τό 
όποίον κατά τήν diραν έκείνην έπέδειξεν ό έλληνι

κός λαός, θά aποτελέση διά παλλάς γενεάς παράδει

γμα πρός μίμησιν. Θά aποτελέση, δμως, καί παρά

δειγμα πρός aποφυγήν ή επακολουθήσασα δολία διά

σπασις, ή όποία -δπως καί εiς άλλας περιπτώσεις

κατέστησεν aδύνατον τήν aξιοποίησιν τών θυσιών 

τού iJθνους. 

)) 'Απετέλεσε τήν εvλογίαν τής ίστορίας μας ή 
ίκανότης τών 'Ελλήνων νά καταπνίξουν εiς ώρισμέ

νας κρισίμους στιγμάς τάς κακίας των, νά λησμο

νούν τά μίση πού τούς χωρίζουν καί νά aφιερώνωνται 

ήνωμένοι εiς τούς ίερούς ύπέρ πατρίδος aγώνας. 

))Αvτή ή εξαρσις τής ένότητος καί τής αύτοθυσί

ας άς εvχηθώμεν δτι, προϊ6ντος τού χρόνου, θά aπο

τελέση τό σταθερόν γνώρισμα καί τήν μόνιμον aρε

τήν τής φυλής μας.' Είναι aνάγκη ή aρετή αvτή νά 

εκδηλώνεται όχι μόνον είς τάς diρας τών έθνικών 

κινδύνων, aλλά καί είς τάς μακράς περιόδους τών 

εiρηνικών aγώνων, τούς όποίους 6φείλομεν δλοι 

ήνωμένοι νά διεξάγωμεν διά τήν εvημερίαν τού 

iJθνους». 

Τό απόγευμα τής \:διας ήμέρας, παρέστη στήν τε

λετή τών εγκαινίων του Καυταντζογλείου καί κήρυξε 

τή-.. εναρξη τής λειτουργίας του σταδίου. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στή Θεσσαλο

νίκη, ό πρωθυπουργός δέχτηκε σέ συνεργασία τόν 

αρχηγό του ΝΑΤΟ, πτέραρχο Λ . Νόρσταντ, ό όποίος 

καί δήλωσε μετά τή συνάντηση στούς δημοσιογρά

φους : 

«Μέ τόν κ . πρόεδρον τής Κυβερνήσεώς σας εiχα μίαν 

πράγματι i:νδιαφέρουσαν συνάντησιν. Τόν Ι:πεσκέφθην 

περί τήν μεσημβρίαν καί μέ i:κράτησεν εiς τό πρόγευμα. 

Εiχα τήν εuκαιρίαν νά συνομιλήσω μαζί του πρό καί μετά 

τό πρόγευμαγιά γενικά ζητήματα. Καί δέν σaς aποκρύπτω 

δτι εμεινα iδιαιτέρως ίκανοποιημένος aπό τήν συζήτησιν 

αuτήν καί μάλιστα aπό τόν τρόπον μέ τόν όποίον ό κ . 

πρωθυπουργός μου aνέπτυξε καί /;τοποθέτησε τά διάφορα 

θέματα . Σάς επαναλαμβάνω δτι Εμεινα aπολύτως ίκανο

ποιημένος aπό τήν συνομιλίαν μου αuτήν μέ τόν Κ, πρωθυ

πουργόν» . 

Παράλληλα, ό αρχηγός του ΝΑΤΟ, παρατήρησε 

δτι «ή συντελεσθείσα πρόοδος εiς τάς ενόπλους δυνά

μεις τής 'Ελλάδος εγγίζει τά δρια του θαύματος»>. 

τέλος, ό πρωθυπουργός εθεσε τό θεμέλιο λίθο 

του νέου οικισμου τών προσφύγων παραπηγματού

χων Θεσσαλονίκης, σέ χώρο κοντά στό συνοικισμό 

Βότση. 'Ο ύπουργός Προνοίας, Α. Στράτος, αναφέρ

θηκε στό εργο πού επετέλεσε ή Κυβέρνηση κατά τήν 

τελευταία πενταετία στόν τομέα τής προσφυγικής 

αποκαταστάσεως καί άνέλυσε τό «πρόγραμμα εξα

φανίσεως τής παράγκας», τό όποίο χαρακτήρισε ώς 

τό μεγαλύτερο μεταπολεμικό οικιστικό πρόγραμμα. 

Πρίν από τόν ύπουργό Προνοίας, ό δήμαρχος 

Καλαμαριάς, προσφωνώντας τόν πρωθυπουργό, εξέ

φρασε «τήν εύγνωμοσύνη των κατοίκων του δήμου 

διά τό μέγα καί εντονον ενδιαφέρον ύπέρ αύτου». 

Καί συνέχισε: 

«Ό προσφυγικός κόσμος, ό όποίος εχει πλήρως aνε

πτυγμένον τό πολιτικόν αiσθητήριον καί γνωρίζει νά εκτι

μά καί νά /;πιβραβεύη τά μεγάλα εργα, οuδέποτε θά λησμο

νήση τόν πατρικόν προστάτην του, τόν εντιμον πολιτικόν. 

'Ο προσφυγικός κόσμος τής μείζονος περιοχής Θεσσαλο

νίκης εχει πλείστα δείγματα του στοργικου σας ενδιαφέ

ροντος καί δέν λησμονεί τόν εuεργέτην του». 

Τήν \:δια ή μέρα, ή βασιλική οικογένεια, ό πρωθυ

πουργός, ό πρόεδρος τής Βουλής, πολλοί ύπουργοί, 

ό αρχηγός τών δυνάμεων του ΝΑΤΟ καί άλλοι επί

σημοι παρακολούθησαν τήν καθιερωμένη στρατιω

τική παρέλαση . Μετά τή λήξη τής παρελάσεως, ό Λ. 

Νόρσταντ εξέφρασε πρός τόν Κ. Καραμανλή «τόν 

θαυμασμόν του διά τήν εμφάνισιν τών ενόπλων δυνά

μεων» καί τόνισε ακόμη: 

«Ή σημερινή παρέλασις aπετέλεσεν i:να δείγμα τής 

ποιότητος καί τής aξίας τών ενόπλων έλληνικών δυνάμε

ων. Εiμαι εξαιρετικά ύπερήφανος διότι τοιαυται δυνάμεις 

είναι εντεταγμένα ι εiς τόν Ν Α ΤΟ». 

Τό βράδυ τής 28ης 'Οκτωβρίου, ό δήμος Θεσσα

λονίκης παρέθεσε γευμα στή Στρατιωτική Λέσχη 

πρός τιμήν τών βασιλέων, στό όποίο παρεκάθησε καί 

ό πρωθυπουργός. 

Πρίν άπό τήν αναχώρησή του γιά τήν ' Αθήνα, ό 

πρωθυπουργός συνεργάστηκε μέ τόν πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τούς εκπροσώ

πους του 'Εργατικου Κέντρου τής πόλεως, καί, αφου 

επιθεώρησε τά εκτελούμενα εργα στήν περιοχή, εξέ

φρασε «τήν ίκανοποίησίν του διά τήν συντελουμέ

νην πρόοδον καί τήν πεποίθησιν δτι μέ τά εκτελε

σθέντα καί ύπό εκτέλεσιν i:ργα ή Θεσσαλονίκη θά 

καταστή ώραία καί συγχρονισμένη μεγαλόπολις». 

τέλος, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τήν άρχαία 
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Πέλλα καί τό βράδυ τi'jς 30 'Οκτωβρίου επέστρεψε 
στήν πρωτεύουσα. 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960 

·Ο πρόεδρος τi'jς Βουλi'jς, Κ. Ροδόπουλος καί ό 

ύπουργός Βιομηχανίας Ν. Μάρτης εγκαινιάζουν τό 

νέο ύδροηλεκτρικό εργο Ταυρωπου (Μέγδοβα), άπό 

τά μεγαλύτερα μέχρι στιγμi'jς ενεργειακά εργα στή 

χώρα, εγκατεστημένης iσχύος 120.000 κιλοβάτ. Κα
θώς ή χρηματοδότηση προερχόταν άπό γαλλικά κε

φάλαια, στήν τελετή παρέστη καί ό Γάλλος πρέ

σβης, Ζιράρ ντέ Σαρμπονιέρ. 

Σέ όμιλία του, ό Ν . Μάρτης τόνισε δτι ή συνολι

κή δαπάνη Εφτασε τά 30 έκατ. δολλάρια καί δτι, 
έκτός άπό τή σημαντική παραγωγή ενέργειας, τό ερ

γο θά συνέβαλλε καί στήν <'iρδευση του ένός πέμπτου 

του κάμπου τi'jς Δυτικi'jς Θεσσαλίας. 

I NOEMBPIOY 1960 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ, ευθύς 

μετά τήν επάνοδό του άπό τή Ρώμη καί τό Παρίσι, 

δπου εiχε επαφές γιά τό θέμα τi'jς συνδέσεως τi'jς 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, ενημερώνει τόν Κ. Καραμαν

λi'j γιά τά άποτελέσματa του ταξιδιου του. Σέ σχετι
κές δηλώσεις του επισημαίνει δτι «είναι περισσότε

ρον ευχαριστημένος άπό δτι ήτο κατά τήν άναχώρη

σίν του, δεδομένου δτι επί πολλών σημείων εσημει

ώθη πρόοδος». 

Προτου, έξάλλου, άναχωρήσει άπό τό Παρίσι εί

χε τονίσει: 

«"Αν ή Έλλάς παραμείνη εξω τής Κοινής Άγοράς θά 

εύρεθή είς θέσιν ή όποία θά aντιστοιχή πρός δημιουργίαν 

τεχνητής οίκονομίας μέ μικράν εσωτερικήν aγοράν, ή 

όποία δέν επιτpέπει τήν aνάπτυξιν συγχρόνου οiκονομίας 

καί βιομηχανίας. Συνεπώς πρέπει νά εχη πίστωσιν χρόνου 

διά τήν dναπροσαρμογήν τής οίκονομίας της, ωστε αϋτη 

νά πλησιάση τά ανεπτυγμένα επίπεδα τής Κοινής 'Αγο

ράς . Διά τόν λόγον αύτόν δέν προβλέπεται, τήν στιγμήν 

αύτή ν, παρά μόνον ή σύνδεσις τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοι

νήν . Αγοράν καί οχι ή ι'iμεσος εϊσοδός της είς αύτήν)), 

2 NOEMBPIOY 1960 

Συζητείται στή Βουλή τό σχέδιο νόμου «περί κυ

ρώσεως τi'jς ύπ' άριθ. 48 / 1960 πράξεως . του- Ύπουρ

γικου Συμβουλίου, περί διαθέσεως εiσπράξεων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης πρός άντιμετώπισιν τών άπαι

τουμένων δαπανών διά τήν διάνοιξιν εiς Θεσσαλονί

κην όδών». 

Μέ τό νέο νόμο προβλέπεται δτι δλες οί εiσπρά

ξεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέ βάση τίς διατάξεις 

τi'jς νομοθεσίας περί προσόδων τών Δήμων καί Κοι

νοτήτων καί του Δημοτικου καί Κοινοτικου Κώδικα, 

κατά τά οiκονομικά ετη 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 
καί δσο χρειαστεί άπό τίς άντίστοι χ ες του 1966, θά 
διατεθουν γιά τήν άντιμετώπιση δαπανών τi'jς δια

νοίξεως στή Θεσσαλονίκη τών όδών α) Μοναστηρί

ου άπό πλατείας Γεφυρών μέχρι Τριών Γεφυρών, β) 

Λαγκαδά άπό Πλατείας Μεταξi'i μέχρι στρατοπέδου 

Παύλου Μελi'i, γ) Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, καθώς καί 

γιά τήν κάλυψη του ρεύματος Ρήγα Φεραίου καί τήν 

κατασκευή του δικτύου ύπονόμου παραλίας Θεσσα

λονίκης στήν περιοχή του ξενοδοχείου πού θά άνε

γερθεί, καί τών άποχετεύσεων των όδων Μοναστη

ρίου καί Λαγκαδi'i. 'Ιδιαίτερα γιά τήν διάνοιξη των 

όδών Μοναστηρίου καί Λαγκαδi'i, διατίθενται δλα τά 

χρηματικά ποσά πού περιέρχονται στό Δi'jμο Θεσσα

λονίκης άπό τίς πραγματοποιούμενες εισπράξεις δυ

νάμει του Ν.Δ. 3721 Ι 57 «περί συστάσεως όργανισμου 
'Αστικων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)» ϋ

ψους 5.800.000 δραχμων, μέ πλήρη συμφωνία τi'jς 

Δημοτικi'jς 'Αρχi'jς Θεσσαλονίκης. Κατά τή συζή

τηση στή Βουλή, τονίστηκε iδιαίτερα ή επιτακτική 

άνάγκη γιά τή διεύρυνση τi'jς όδου Μοναστηρίου, ή 

όποία εξυπηρετεί τήν επικοινωνία τi'jς πόλεως μέ τή 

Γιουγκοσλαβία καί τήν Ευρώπη, άλλά καί μέ τή Νό

τιο ·Ελλάδα, καθώς καί τi'jς όδου Λαγκαδi'i, ή όποίά 

εξυπηρετεί τήν επικοινωνία τi'jς Θεσσαλονίκης μέ 

τήν 'Ανατολική Μακεδονία, τή Θράκη καί τήν 

Κωνσταντινούπολη. 

2 NOEMBPJOY 1960 

'Ο πρόεδρος τi'jς ΕΕ τi'jς ΑΔΕΔ Υ, Χ ρ . 'Αποστολi'i

κος, παρουσιάζει στόν πρωθυπουργό τά προεδρεία 

τών ενώσεων των στρατιωτικων καί των πολιτικών 

συνταξιούχων . Οί εκπρόσωποι των τελευταίων εξέ

φρασαν στόν πρωθυπουργό τίς θερμές ευχαριστίες 

τους γιά τήν καθιέρωση των 80% του μισθου ώς συν
τάξεως, τήν επέκταση τi'jς iατροφαρμακευτικi'jς πε

ριθάλψεως καί τήν πρόσφατη αϋξηση τών άποδοχων 

τους. 'Ο Κ . Καραμανλi'jς επανέλαβε τή διαβεβαίωση 

γιά τό ενδιαφέρον του ύπέρ των συνταξιούχων. 

4 NOEMBPIOY 1960 

·Ο Κ . Καραμανλi'jς συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

Προεδρίας, Κ . Τσάτσο, πάνω σέ θέματα Τουρισμου 

καί ενημερώνεται γιά τήν πορεία του σχετικου προ

γράμματος. Κατόπιν, μαζί μέ τόν ύπουργό Προεδρί

ας, ό πρωθυπουργός εξετάζει τά θέματα τi'jς 'Επιτρο

πi'jς 'Ατομικi'jς 'Ενέργειας, καί εiδικότερα τή μετά

κληση εiδικων 'Ελλήνων επιστημόνων άπό τό εξω

τερικό καί τήν πορεία τών εκτελούμενων εργων στό 

Κέντρο 'Ατομικων Έρευνων «Δημόκριτος». 

5 NOEMBPIOY 1960 

·Ο στρατηγός Γ. Γρίβας άποφασίζει νά άναμιχθεί · 
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Τό μεγάλο έρyο στό Μέyδοβα. 
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στήν ενεργό πολιτική, ήγούμενος πολιτικοί! σχημα

τισμοί!, μέ τήν επωνυμία «Κίνηση 'Εθνικής 'Ανα

δημιουργίας» (ΚΕΑ). 'Η απόφαση του πρώην αρχη

γοί! τής ΕΟΚΑ ήταν aπότοκη πιέσεων καί ύποσχέ

σεων ιiπό παράγοντες τής aντιπολιτεύσεως, οί όποί

οι i:λπιζαν νά ιiντιπαρατεθοuν στόν Κ. Καραμανλή 

χάρη στή δημιουργία ενός πλειοψηφικοί! ρεύματος 

γύρω από τό στρατηγό, κατά τό προηγούμενο τοu Α . 

Παπάγου τό 1951-1952. 
Ό Γ. Γρίβας είχε επανεμφανιστεί στό προσκή

νιο κατά τίς συζητήσεις του καλοκαιριοϋ πού αναφέ

ρονταν στήν πιθανή ενοποίηση τής μή κομμουνι

στικής αντιπολιτεύσεως. Στίς 30 'Οκτωβρίου, ό 

πρώην ήγέτης τής ΕΟΚΑ είχε ανακοινώσει τήν από

φασΊl του νά ιiναλάβει ενεργό ΠΟλιτική δράση. 

Σέ νέα του διακήρυξη, στίς 5 Νοεμβρίου, ό Γρί

βας εξηγοuσε δτι δέν σκόπευε, ό.ρχικά, νά επιζητή

σει πολιτικό ρόλο· aλλαξε δμως στάση βλέποντας 

τήν επικρατούσα στή χώρα κατάσταση καί ειδικότε

ρα αuτά πού ό ίδιος χαρακτήρισε κομματισμό, φαυ

λοκρατία, πενία τών εργαζομένων καί δεινή θέση 

τών βιοτεχνών καί των επαγγελματιών, στέρηση σέ 

πολλούς καί αuτοu του επιουσίου, προκλητική δια

βίωση τών ύπόπτως πλουτησάντων, τέλεια εγκατά

λειψη αuτών στούς όποίους στηρίχτηκε ή τιμή καί ή 

ανεξαρτησία τής πατρίδας σέ ώρες κινδύνων, εγκατά

λειψη τής νεολαίας καί καταρράκωση τής εθνικής 

αξιοπρέπειας. 

Ίό πολιτικό πρόγραμμα του Γρίβα ιiποτελοuσε 

μίγμα πατριωτικοϋ κηρύγματος καί λαϊκιστικών 

ύποσχέσεων, ιiπό τήν αντιμετώπιση τής ανεργίας καί 

τήν «ύπόταξιν τής οiκονομικής ολιγαρχίας», ως τήν 

αναμόρφωση τής κοινωνικής ασφαλίσεως, τή μέρι

μνα γιά τούς συνταξιούχους, τήν aντιμετώπιση τής 

aστυφιλίας καί τή ρύθμιση τών αγροτικών χρεών. 

Τήν 30ή 'Οκτωβρίου, ή κοινοβουλευτική όμάδα 
τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων εΙχε εγκρίνει τήν 

εiσήγηση τοϋ ιiρχηγοϋ της Σ. Βενιζέλου, σύμφωvα 
μέ τήν όποία «τό κόμμα, συνεπές πρός τήν χαραχθεί

σαν ιiπό μακροϋ πολιτικήν, τάς επαγγέλίας του πρός 

τόν ελληνικόν λαόν καί πρός τήν aρχήν του τά στενά 

κομματικά συμφέροντα νά ύποχωροϋν πρό τών γενι

κωτέρων συμφερόντων, ιiπεφάσισεν νά δώση τό πα

ράδειγμα τής θυσίας καί τό σύνθημα τής συνενώσεως 

δλων τών πολιτικών δυνάμεων των εύρισκομένων με

ταξύ τής ΕΡΕ καί τής ΕΔΑ, νά αναστείλη τήν πολι

τικήν του δρi'iσιν καί νά καλέση τά στελέχη καί τά 

μέλη του δπως μέ πίστιν καί ενθουσιασμόν προσχω

ρήσουν εiς τήν κίνησιν του στρατηγοί) Γρίβα-Διγε

νή, πρός aποκατάστασιν του ηθικοί) ρυθμοϋ καί τής 

δημοκρατίας εiς τήν χώραν, βάσει προγράμματος 

ιiνταποκρινομένου εiς τάς σημερινάς περιστάσεις 

καί εuλόγους προσδοκίας τοϋ ελληνικοϋ λαοϋ». 

Στήν ΚΕΑ θά προσχωρήσουν 14 βουλευτές τών 
Φιλελευθέρων, ό Σ. Στεφανόπουλος καί ό Σ. Χούτας. 

'Ωστόσο, ή κίνηση Γρίβα δέν θά aποδειχθεί ίκανή 

νά ενώσει τόν πολιτικό χώρο μεταξύ τής ΕΡΕ καί τής 

ΕΔΑ. 'Εκτός τής ΚΕΑ θά παραμείνουν τό Φιλελεύ

θερο Δημοκρατικό κόμμα, ή ΝΠΚ, τό κόμμα τών 

Προοδευτικών καί ή ΔΕ, ή όποία, μέ άνακοίνωσή 

της, aντιτάχθηκε στήν ενοποίηση κεντρώων κομμά

των, «ύπό ήγέτην τής aκρας δεξιάς» . 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΜΕΑ 

'Αποφασισμένος νά επιτευχθεί σύντομα άποτέλεσμα στίς διαπραγματεύσεις γιά τή σύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, ό Κ. Καραμανλfjς θά επιχειρήσει νά θέσει τό ζήτημα στό άνώτατο, πολιτικό, 

επίπεδο, μέ επιστολές του πρός τούς όμολόγους του τής ΕΟΚ. 'Η ενέργεια του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> 

θ,ά επιβεβαιώσει τήν ϋπαρξη πολιτικής βουλήσεως των εύρωπαϊκων Κρατων -καί ίδίως τής Γαλλίας καί 

τfϊς Γερμανίας- νά επιτύχουν οί διαπραγματεύσεις καί, ετσι, θά άνοίξει τό δρόμο γιά τήν ύπερκέραση 
των επιμέρους τεχνικων καί οίκονομικων δυσκολιων. 'Η εντονη δραστηριοποίηση, μετά άπό σχετικές 

εντολές του πρωθυπουργοί>, των ύπουργων Συντονισμοί> καί Έξωτερικων καί τής έλληνικής άντιπροσω

πείας, θά συντελέσουν στήν επίτευξη σοβαρής προόδου, πού ήδη προδίκαζε τό εύνοϊκό άποτέλεσμα των 

συζητήσεων. 

'Η άναζωπύρωση, ταυτόχρονα, τής σκανδαλολογίας σέ βάρος τής Κυβερνήσεως καί του πρωθυ

πουργοί> προσωπικά, θά όδηγήσει τόν Κ. Καραμανλή νά ύποβάλει ρηξικέλευθη πρόταση γιά τό «πόθεν 

εσχες» των πολιτικων, πού θά συναντήσει τίς μάλλον άσαφείς άπαντήσεις άπό τήν πλευρά των κομμάτων 

τής άντιπολιτεύσεως. Ή προσπάθεια γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη, άπό τήν ίiλλη πλευρά, θά συνεχι

στεί καί θά κορυφωθεί μέ τήν ύποβολή, γιά πρώτη φορά στή μεταπολεμική ίστορία τής χώρας, τής, 

καινοτόμου γιά τά έλληνικά δεδομένα, θεσμοθετήσεως τής γεωργικής κοινωνικής άσφαλίσεως. Ταυτό

χρονα, καί πάλι γιά πρώτη φορά άπό τό 1945, ό κρατικός προϋπολογισμός γιά τό έπόμενο ετος θά 
ύποβληθεί στή Βουλή πρίν τήν εναρξη τής χρήσεως, στοιχείο ενδεικτικό τής εντατικοποιήσεως των 

κυβερνητικων προσπαθειων γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη. 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο ύπουργός 'Εργασίας, Α. Δημητράτος, μετά 

άπό συνεργασία του μέ τόν Κ. Καραμανλή, άνακοι

νώνει δτι, άφου διαπιστώθηκε βελτίωση των οικονο

μικών του ΙΚΑ, άποφασίστηκε ή αϋξηση τ&ν συντά

ξεων του ίδρύματος κατά 9-12%, γιά συνολικό άρι
θμό 100.000 δικαιούχων. 

11-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο δήμαρχος του Δυτικου Βερολίνου, Βίλλυ 

Μπράντ, πραγματοποιεί έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. Εu

θύς μετά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο του 'Ελλη

νικοί), ό Δυτικογερμανός έπίσημος κάμει τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Χαίρω έγκαρδίως καί εlμαι εύγνώμων, διότι Ί'jδυνήθην 

νά ελθω εiς τάς 'Αθήνας. Εύχαριστώ τήν έλληνικήν Κυ

βέρνησιν διά τό μεγάλο ένδιαφέρον, τό δποίον έπέδειξε 

εναντι του προβλήματος τfjς πόλεώς μου. Φέρω τούς χαι-

ρετισμούς μιiiς σθεναρώς άγωνιζομένης καί δοκιμαζομέ

νης πόλεως, ή όποία, δμως, επιδεικνύει καί θέλησιν νά ζή

ση καί νά άγωνισθfj. Τούς χαιρετισμούς αύτούς τούς φέρω 

εiς ενα λαόν, δ δποίος γνωρίζει καλώς τί εστι άγωνίζεσθαι 

διά τήν έλευθερίαν καί τήν άνεξαρτησίαν. Εύχαριστώ καί 

πάλιν διά τήν συμπάθειαν καί κατανόησιν, τήν δποίαν δ 

έλληνικός λαός καί ή Κυβέρνησίς του έπέδειξεν εναντι τfjς 

ύποθέσεως του Βερολίνου>>. 

Τήν έπομένη, ό Β. Μπράντ συναντήθηκε μέ τόν 

Κ. Καραμανλή καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 

'Αβέρωφ, μέ τούς όποίους έξέτασε τή διεθνή πολιτι

κή κατάσταση. Κατόπιν, μέ δηλώσεις του, ευχαρί

στησε τήν Κυβέρνηση γιά τή συμπαράστασή της στό 

θέμα του Βερολίνου καί διεπίστωσε άμοιβαία κατα

νόηση μεταξύ τών δύο μερών. 

'Αφου όλοκλήρωσε τίς συνομιλίες του μέ τόν 

πρωθυπουργό καί μέλη τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

ό Βίλλυ Μπράντ εκαμε, πρίν τήν άναχώρησή του γιά 

τό Ίέλ 'Αβίβ, τίς άκόλουθες δηλώσεις: 
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«'Επιθυμώ νά εϊπω δτι αί όλίγαι αύταί ήμέραι τάς όποί

ας επέρασα εδώ μέ εγέμισαν εντυπώσεις. Συνεκινήθην βα

θύτατα aπό τήν φιλοξενία ν τής όποίας ετυχον ενταυθα .. 
Σήμερον ijμην επισκέπτης τής Αύτου Μεγαλειότητας του 

βασιλέως τών 'Ελλήνων. Έπεσκέφθην επίσης τόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν καί τόν 'Έλληνα 

ύπουργόν τών 'Εξωτερικών. Είμαι επίσης συγκεκινημένος 

aπό τήν φιλοξενίαν τής όποίας ετυχον εκ μέρους τής πό

λεως τών 'Αθηνών, τόν δήμαρχον τής όποίας εκάλεσα 

επίσης διά μίαν επίσημον επίσκεψιν εiς Βερολίνον. 

»' Απεκόμισα πολυτίμους εντυπώσεις aπό τήν χώραν 
καί aπό τόν πολιτισμόν της, &λλά, επίσης, καί aπό τήν 

προσπάθειαν ή όποία καταβάλλεται επί του οiκονομικοu 

τομέως. 'Επίσης μου εδόθη, κατά τήν επίσκεψίν μου αύ

τήν, ή εύκαιρία νά εκφράσω τάς εγκαρδίους εύχαριστίας 

μου πρός τήν Κυβέρνησιν καί τόν λαόν τής χώρας ταύτης 

διά τήν κατανόησιν, τήν όποίαν μέχρι σήμερον επέδειξαν 

διά τά προβλήματα τής πόλεως, τήν όποίαν εγώ εδώ εκ

προσωπώ, ώς επίσης καί διά τήν βοήθειαν' τήν όποίαν μaς 

παρέσχε επί του διεθνους πεδίου κατά τά τελευταία ετη. 

»Αί συνομιλίαι, τάς όποίας είχον ενταυθα μέ τά μέλη 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως μου άπέδειξαν, πρός μεγί

στην μου χαράν, πόσον μεγάλη είναι ενταυθα ή πεποίθησις 

δτι τό πρόβλημα του Βερολίνου δέν είναι εν πρόβλημα 

τοπικόν, &λλά εν πρόβλημα τό όποίον, καλώς η κακώς , 

δλους μας μaς ενδιαφέρει καί μaς &φορa. 'Ανήκω εiς αύ

τούς, οί όποίοι γνωρίζουν πόσα κακά προσεγένοντο εiς 

τούς λαούς μας καί ούχί εξ εύθύνης aσφαλώς του έλληνι

κου λαου. 'Ανήκω εiς αύτούς, εiς τήν χώραν μου, οί δποίοι 

αναγνωρίζουν τήν εύθύνην ή όποία μaς βαρύνει δι, αύτό 

τό όποίον εγένετο. Εiς τό Βερολίνον καί εiς τήν Γερμανίαν 

εργάζονται σήμερον άνθρωποι, οί όποίοι άγωνίζονται νά 

βγάλουν συμπεράσματα έκ του παρελθόντος, οϋτως ωστε 

ενα τέτοιο παρελθόν νά μήν επανέλθη πλέον. ' Επί τής 

βάσεως αύτής καλούμεθα εiς μίαν κοινήν προσπάθειαν καί 

συνεργασίαν, ϊνα δυνηθώμεν νά λύσωμεν aπό κοινου τά 

προβλήματα του μέλλοντος. 

»Αί συνομιλίαι, τάς όποίας διεξήγαγαν διεκρίθησαν διά 

τόν φιλικόν των χαρακτήρα. Δι' εμέ άπετέλεσαν fιίαν πολύ

τιμον &νταλλαγήν aπόψεων καί έλπίζω δτι ή επίσκεψίς 

μου αύτή συνέτεινε κατά τι εiς τήν περαιτέρω σύσφιγξιν 

τών φιλικών οικονομικών καί μορφωτικών δεσμών, οί 

όποίοι ένώνουν τάς δύο χώρας μας . 'Όλα τά μεγάλα κόμ

ματα έν Γερμανί~ καί δλοι οί ιθύνοντες πολιτικοί άνδρες 

εν Γερμανί~, εύχονται μίαν τοιαύτην συνεργασίαν». 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Τό Συμβούλιο ύπουργών 'Εξωτερικών τής ΕΟΚ 

συζητεί τό ελληνικό αίτημα γιά σύνδεση. Τήν επομέ

νη, ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής 'Ολλανδίας καί 

πρόεδρος του Συμβουλίου, Γιόζεφ Λούνς, δηλώνει: 

«Είναι πιθανόν δπως τό Συμβούλιον δυνηθή, κατά τήν 

προσεχή σύνοδόν του, νά συμφωνήση κατ' άρχήν είς τήν 

σύναψιν συμφωνίας, διά τής όποίας ή 'Ελλάς θά συνδεθή 

μέ τήν Εύρωπαϊκήν Κοινήν 'Αγοράν». 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή 

ιταλική Κυβέρνηση φερόταν διατεθειμένη νά παραι

τηθεί τής aπαιτήσεώς της γιά καθιέρωση ρήτρας, 

σύμφωνα μέ τήν όποία, άν aπό τήν κυκλοφορία των 

ελληνικών αγροτικών προϊόντων στήν ΕΟΚ θίγον

ταν τά συμφέροντα τής Ρώμης, θά ήταν δυνατό νά 

aρθεί ή σχετική διευκόλυνση τής 'Ελλάδος βάσει 

τής συνδέσεως. Τό πρόβλημα τής «ιταλικής ρήτρας)) 

θά αναδειχθεί σέ μείζον εμπόδιο στίς διαπραγματεύ

σεις, καθώς οί πληροφορίες περί aλλαγής τής ιταλι

κής στάσεως θά διαψευστοuν τίς επόμενες ήμέρες. 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ .1960 

'Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει στο υπουργείο 

Δημοσίων 'Έργων καί Συγκοινωνιών καί προεδρεύει 

σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τοu ύπουργοu Σ. Γκίκα 

καί άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων, μέ θέμα τήν 

όριστική διατύπωση του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων του ύπουργείου γιά τό 1961. 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά aπό σχετική εισήγηση 

του ύφυπουργοu 'Αμύνης, Γ. Θεμελή, εγκρίνει τήν 

κατασκευή βοηθητικοί) αεροδρομίου στή Σάμο, γιά 

τήν εξυπηρέτηση τών αναγκών τής νήσου. Τήν επο

πτεία τής κατασκευής θά αναλάβει ή ΕΒΑ καί οί 

εργασίες θά aρχίσουν σύντομα, ώστε νά aποπερατω

θεί σέ βραχύτατο χρονικό διάστημα. Τό αεροδρόμιο 

θά είναι δυνατό νά εξυπηρετεί καί στρατιωτικές 

ανάγκες . 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Μέ ταυτόχρονες άνακοινώσεις τους, το υπουρ

γείο Συντονισμοu καί ή αμερικανική πρεσβεία γνω

στοποιοuν δτι ή aμυντική βοήθεια τών ΗΠΑ πρός 

τήν 'Ελλάδα γιά τό ετος 1960-61 διαμορφώνεται ώς 
έξή ς: 

«ι. Βοήθεια άμυντικής στηρίξεως νόμου 665, 20 έκατ. 
δολλάρια ύπό μορφή συναλλάγματος. 2. Κοινόχρηστα (καί 
αναλώσιμα είδη) γιά τίς ανάγκες τών ενόπλων δυνάμεων, 

ι ι έκατ. δολλάρια. Τά ποσά αύτά χορηγουνται ύπό μορφή 

δωρεaς καί είναι κατά 8,4 έκατ. δολλάρια μεγαλύτερα τών 
χορηγηθέντων κατά τό ι 959-60 aπό τά άντίστοιχα του 
ι959-60». 

Σέ σχετικές δηλώσεις του, ό 'Αμερικανός πρέ

σβης ύπογράμμισε δτι ή Κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε 

πλήρη επίγνωση των άναγκών τής 'Ελλάδος, πού 

άπέρρεαν aπό τή συμβολή της στήν κοινή άμυνα καί 

.άπό τίς συνεχείς προσπάθειές της γιά οικονομική 

άνάπτυξη καί άνύψωση του βιοτικοί) επιπέδου τής 

χώρας. Καί προσέθεσε δτι, επιπλέον τής οικονομι

κής βοηθείας, οί ΗΠΑ θά χορηγήσουν άμυντικό 

εξοπλισμό γιά τίς ανάγκες των ελληνικών ενόπλων 
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'Επίσκεψη τού Β. Μπράvτ στήv 'Αθήνα. 
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δυνάμεων ύπό μορφή δωρεί'iς, δπως κατά τά τελευ

ταία ι 3 χρόνια. 
'Η aμερικανική οiκονομική βοήθεια 3 ι έκατ. 

δολλαρίων χορηγείται επιπλέον τής, βάσει του Ν. 

480, πρόσφατης πωλήσεως, aντί δραχμών, αμερικα
νικών γεωργικών προϊόντων aξίας ι3,7 έκατ. δολλα

ρίων. 

15 ΝΟΕΜΒΡίΟΥ 1960 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν 'Εκτελεστική 

'Επιτροπή των εμπορικών συλλόγων τής χώρας καί 

ενημερώνεται γιά θέματα πού aπασχολουν τόν κλάδο 

(φορολογικά δικαστήρια, επαγγελματική στέγη, 

ελεύθερες μισθώσεις κ.λ.π.). 'ο πρωθυπουργός επι

κοινωνεί aμέσως μέ τούς άρμοδίους ύπουργούς καί 

δίνει tντολή νά καταβληθεί προσπάθεια γιά τήν ταχύ

τερη δυνατή επίλυσή τους ώς πρός τό θέμα, εiδικό

τερα, των φορολογικών δικαστηρίων, δηλώνει δτι θά 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια γιά τήν ταχύτερη ψή

φιση του σχετικου νομοσχεδίου. 

16 ΝΟΕΜΒΡίΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη τών 

ύπουργών Συντονισμου καί Βιομηχανίας του προέ

δρου του ΟΒΑ καί άρμόδιων παραγόντων, κατά τήν 

όποία εξετάζονται ή πορεία των μελετών των βασι

κών βιομηχανιών, ή εξέλιξη τών επαφών του ΟΒΑ 

γιά τή σύστασή τους καί ή δυνατότητα ίδρύσεως βι

ομηχανιών γιά τήν παραγωγή προϊόντων πού δέν πα

ρασκευάζονται στήν 'Ελλάδα. 

Ιι! NOEMBPIOY 1960 

Κατατίθεται στή Βουλή τό νομοσχέδιο «περί γε

ωργικών κοινωνικών ό.σφαλίσεων», μέ τό όποίο ίδρύ

εται ό 'Οργανισμός Γεωργικών 'Ασφαλίσεων», 

(ΟΓ Α), καθιερώνεται ή συνταξιοδότηση τών aγρο

τών, συμπληρώνεται ή ύγειονομική τους περίθαλψη 

καί γίνεται ύποχρεωτική ή aσφάλιση τής γεωργικής 

παραγωγής κατά χαλάζης καί παγετου. 

Εuθύς μετά τήν κατάθεση του νομοσχεδίου στή 

Βουλή, ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Κ. Καραμαν

λής κάμει, ό.πό τό ραδιοφωνικό σταθμό 'Αθηνών, 

τίς ακόλουθες ανακοινώσεις: 

«'Επιθυμώ νά επικοινωνήσω σήμερον αύτοπρο

σώπως μέ τόν ιiγροτικόν κόσμον τής χώρας, διά νά 

ιiνακοινώσω aποφάσεις τής Κυβερνήσεως, αί όποίαι 

συνιστοίίν αναμφισβητήτως σταθμόν ύψίστης σημα

σίας εiς τήν προCJπάθειαν βελτιώσεως τών βιοτικών 
συνθηκών τοίί κόσμου τούτου, πού aποτελεί τό ifμισυ 

τοίί συνολικοίί πληθυσμοίί τής 'Ελλάδος. Τοίί κό

σμου εκείνου, ό όποίος, παρά τό γεγονός δτι aποτε

λεί τήν σπονδυλικήν στήλη ν τοίί έθνους, ειΎαι συγ-

χρόνως τό τμήμα τοίί πληθυσμοίί πού διαθέτει τό χα

μηλότερον εiσόδημα καί διαβιοί ύπό δυσμενεστέρας, 

εν σχέσει μέ τά λοιπά τμήματα τοίί πληθυσμοίί, συν

θήκας. 

))Είναι γνωστόν, δτι ή ιiγροτική τάξις είς τήν 

'Ελλάδα ύπήρξεν aπό τή φύσιν της ιiδικημένη. Αί 

κλιματολογικαί συνθήκαι τής χώρας δέν είναι επαρ

κώς εύνοϊκαί διά τήν γεωργικήν εκμετάλλευσιν. Ό 

κλήρος ειΎαι εκ τών μικροτέρων καί ολιγώτερον γο

νίμων είς τόν κόσμον καί ούτος κατακερματισμένος 

εlς μικρά τεμάχια. Αί βασικαί αύταί ιiδυναμίαι, εν 

συνδυασμφ καί πρός aλλα οργανικά μειονεκτήματα, 

έχουν ώς aποτέλεσμα τό χαμηλόν γεωργικόν εΙσό

δημα καί συνεπείg τούτου τήν ιiδυναμίαν τής ιiγρο

τικής τάξεως νά πλησιάση καί παρακολουθήση τό 

βιοτικόν επίπεδον τών λοιπών τάξεων τοίί πληθυ

σμοίί. 

)) 'Η Κυβέρνησις, έχουσα συνείδησιντοίί γεγονό
τος τούτου καί τής ιiνάγκης δπως σμικρυνθή ή aπό

στασις αϋτη καί βελτιωθή ούσιαστικά ή θέσις τοίί 

ιiγρότου, ιjκολούθησε πολιτικήν εύρείας ύποστηρί

ξεως τής ιiγροτικής τάξεως: I) Διά τής εκτελέσεως 
μεγάλου προγράμματος έργων, τά όποία ιiποσκοποίίν 

εlς τήν καλυτέραν ιiξιοποίησιν τών επαφών, πρός αv

ξησιν καί προστασίαν τής παραγωγής. Πρός τόν 

σκοπόν τοίίτον, διατίθενται ετησίως ποσά ανερχόμε

να εiς 1.200 περίπου έκατ. δραχμών, τά όποία βαίνουν 
αύξανόμενα aπό έτους είς έτος, έναντι 220 έκατ., τά 
όποία διετέθησαν κατά τό έτος 1955. 2) Διά τής ιiφθό
νου καί ύπό εύνοϊκούς δρους πιστοδοτήσεως τής 

ιiγροτικής οiκονομίας, ή όποία κατά τόν Σεπτέμβρι

ον τοίί 1960 ιiνήλθεν εlς 7.607,9 έκατ. δρχ., έναντι 
3.253,9 έκατ. τοίί Σεπτεμβρίου 1955. 3) Διά τής προ
στασίας τής παραγωγής καί στηρίξεως τών τιμών 

τών ιiγροτικών προϊόντων, χάριν τών όποίων διατί

θενται κατ' έτος έκατοντάδες έκατ. δρχ. 4) Διά τής 
αναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, πρός επίτευξιν 

τής όποίας ύποβάλλει εlς σημαντικάς θυσίας τό κοι

νωνικόν σύνολον. 'Η τοιαύτη επιδότησις ιiνήλθεν 

εlς 200 περίπου έκατ. δρχ. εντός τοίί έτους 1960. 5) 
Διά τής επιδοτήσεως μέσων τής παραγωγής καί διά 

πολλών aλλων μέτρων, τά όποία δέν είναι ιiνάγκη νά 

μνημονεύσω σήμερον, καί 6) Διά τών ποικίλων κοι
νωνικών μέτρων, δπως ή άπαλλαγή των aπό φόρους, 

ή παροχή ύγειονομικής περιθάλψεως, ή καθιέρωσις 

ένιαίας τιμής ιjλεκτρικοίί ρεύματος κ.λ.π. 

))Διά τής πολιτικής αύτής, επετεύχθη αναμφισβη

τήτως σημαντική βελτίωσις τής θέσεως τοίί ιiγρότου, 

ιiφοίί τό ιiγροτικόν είσόδημα ηύξήθη aπό 17.205 
έκατ. δρχ. τοίί 1954 εlς 24.350 έκατ. δρχ. τό 1959. 
Παρά ταίίτα δμως ή aύξησις αϋτη τοίί ιiγροτικοίί εΙ

σοδήματος ύπήρξε μεγαλυτέρα τής αύξήσεως τοίί εΙ

σοδήματος τών aλλων τάξεων, κατά τό αύτό χρονι

κόν διάστημα. Τοίίτο οφείλεται εiς τά προαναφερθέ-
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ντα όργανικά μειονεκτήματα τής έλληνικής γεωρ

γίας καί εΙς τό γεγονός δτι αί έπιδιωκόμεναι ριζικαί 

μεταβολαί εΙς τόν τομέα τοίίτον, ώς έκ τής φύσεώς 

των, δέν δύνανται νά άποδώσουν τά πλήρη άποτελέ

σματά των εΙς σύντομον χρονικόν διάστημα. Αί δια

πιστώσεις αι'ιταί έπέβαλον, ώς έθνικόν καθήκον, τήν 

άναζήτησιν τρόπων περαιτέρω ένισχύσεως τών άγρο

τών. Οϋτω, ή Κυβέρνησις παρήλθεν εΙς τήν άπόφα

σιν νά έφαρμόση πολιτικήν πλήρους προστασίας 

τοίί άγρότου, ύπό τήν μορφήν τής συντάξεως γήρα

τος, τής Ιατρικής περιθάλψεως, τής άσφαλίσεως τής 

γεωργικής παραγωγής καί άλλων μέτρων, τά όποία 

άποβλέπουν εΙς τήν βελ τίωσιν τών δρω ν διαβιώσεως 

εΙς τήν ϋπαιθρον. Ή εκτασις καί ή σημασία τών 

μέτρων τούτων, δχι μόνον διά τήν άγροτικήν τάξιν, 

άλλά καί διά τήν οlκονομίαν έν τtj) συνόλφ της, έπέ

βαλε τήν μακράν καί προσεκτικήν μελέτην τούτων 

καί τών συνεπειών των, πρό τής λήψεως οίασδήποτε 

άποφάσεως. 'Από ένός καί ήμίσεος ετους ή Κυβέρ

νησις, έπιληφθεiσα τοίί θέματος, προέβη εΙς εlδικάς 

μελέτας καί ερευνας, μετακαλέσασα πρός τοίίτο καί 

ξένον εlδικόν, τόν Γερμανόν κ. Κρόν, πρώην ύπουρ

γόν. 'Η βεβιασμένη υίοθέτησις προχείρων μέτρων 

θά εlχεν ώς συνέπειαν δχι μόνον τά μέτρα ταίίτα νά 

μή εχουν τήν εκτασιν καί άποτελεσματικότητα τών 

άποφασισθέντων, άλλά συγχρόνως νά στηρίζωνται 

έπί προϋποθέσεων έπισφαλών, αί όποiαι θά ήτο δυ

νατόν η νά δημιουργήσουν ει'ιρείας διαταραχάς εΙς 

τήν έλληνικήν οlκονομίαν η νά καταστήσουν δυ

σχερή τήν συνέχισιν τής έφαρμογής τούτων. 

»Τά άποφασισθέντα ύπό τής Κυβερνήσεως ύπέρ 

τής άγροτικής τάξεως μέτρα εlναι ει'ιρύτατα καί άπα

βλέπουν όχι άπλώς είς τήν χορήγησιν βοηθήματος 

ύπό μορφήν συντάξεως, άλλά εΙς τήν όλοκλήρωσιν 

τής προνοίας τής Πολιτείας ύπέρ αι'ιτής, πέραν τής 

προσπαθείας ή όποία καταβάλλεται έντόνως, διά τήν 

προσαρμογή ν καί άνάπτυξιν τής οΙκονομίας της. Οϋ

τω άπεφασίσθη: 

»1. Ή συνταξΙοδότησις γήρατος τών άγροτών. 

Τό ποσόν τής συντάξεως όρίζεται εΙς δρχ. 300 μηνι
αίως διά γέροντα μετά συζύγου άνω τών 65 έτών, εΙς 

δρχ. 220 διά γέροντα μετά συζύγου κάτω τών 65 έτών 
καί εΙς δρχ. 180 διά γέροντα η γραiαν άνευ Ιδίων 
οΙκογενειακών βαρών. 'Η καταβολή τών συντάξεων 

θά άρχίση άπό τής 1 ης 'Ιουλίου 1962 καί τοίίτο διότι 
έν τφ μεταξύ πρέπει νά σχηματισθή τό άπαραίτητον 

άποθεματικόν καί νά συμπληρωθή ή σχετική όργά

νωσις. Οί δικαιοίίχοι συντάξεως ύπολογίζονται διά 

τό 1962 εΙς 300.000 περίπου καί τό έτησίως άπαιτού
μενον ποσόν θά άνέλθη ως εγγιστα εΙς 800 έκατομμύ
ρια. 

»2. Ή συμπλήρωσις τής ύγειονομικής περιθάλ
ψεως τών άγροτών, διά τής όλοκληρώσεως τοίί δικτύ

ου τών άγροτικών ίατρείων καί ύγειονομικών στα-

θμών, καί διά τής πλήρους έπανδρώσεως καί έξοπλι

σμοίί τούτων. Πρός τοίίτο θά διατεθοίίν 120 έκατ. 
δρχ. έτησίως, πέραν τών μέχρι τοίίδε διατιθεμένων 

περίπου 105 έκατ. δρχ. Ή όλοκλήρωσις αϋτη θά 

πραγματοποιηθή σταδιακώς έντός 3 έτών. Αί δαπά

ναι αίίται εlναι άσχετοι μέ τά δσα δαπανά τό Κράτος 

διά τήν νοσοκομειακήν περίθαλψιν τών πτωχών τά

ξεων, τά όποία άνέρχονται είς πλέον τών 400 έκατ. 
καί έν άναλογί{l διά τούς άγρότας εΙς πλέον τών 200 
έκατ. δρχ. Τήν περίθαλψιν ταύτην, θά ει'ιρύνη ετι πλέ

ον καί θά συστηματοποιήση ή Κυβέρνησις δαπάναις 

τοίί προϋπολογισμοίί, διά ταύτης δέ θά έξυπηρετοίί

νται καί οί άγρόται, συμφώνως πρός δσα καί σήμε

ρον Ισχύουν. 

>>3. Ή καθιέρωσις, άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1961, 
τής ύποχρεωτικής άσφαλίσεως τής γεωργικής παρα

γωγής κατά χαλάζης καί παγετών. Διά τόν σκοπόν 

τοίίτον, ύπολογίζεται δτι θά διατίθεται κατ, ετος, κα

τά μέσον δ ρο ν, ποσόν 150 έκατ. δρχ. 'Η γενομένη 
ήδη μέσω τοίί ΑΣΟ άσφάλισις τών σταφιδοπαραγω

γών, καί ή διά ταύτην καταβαλλομένη είσφορά κα

ταργοίίνται. 

>>4. 'Επί σκοπψ ένιαίου χειρισμοίί δλων τών συ

ναφών ζητημάτων τής τριπλής ταύτης άσφαλίσεως 

τών άγροτών ίδρύεται ό αι'ιτόνομος 'Οργανισμός 

Γεωργικών 'Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), είς τήν διοίκησιν 

τοίί όποίου θά συμμετέχη σημαντικός άριθμός άντι

προσώπων τών άμέσως ένδιαφερομένων άγροτών. 

>>Διά τήν πραγματοποίησι ν τής πολλαπλής άσφα

λίσεως τών άγροτών θ' άπαιτηθοίίν άνω τών 1.400 
έκατ. δρχ. κατανεμόμενα ώς άκολούθως: 

»1) Συνταξιοδότησις γήρατος 800 έκατ. 2) ' Υγειο

νομική περίθαλψις (άγροτικά Ιατρεία κ.λ. π.) 225 
έκατ. 3) Νοσοκομειακή περίθαλψις (έν άναλογί{l δι ' 
άγρότας) 200 έκατ. 4) 'Ασφάλισις γεωργικής παρα
γωγής 150 έκατ. 5) 'Έξοδα λειτουργίας 35 έκατ. Σύ

νολον 1.410 έκατ. 
» 'Εκ τοίί ποσοίί τούτου τών δαπανών οί άγρόται 

θά είσφέρουν ως εγγιστα 500 έκατ. Διά νέων φορολο

γιών θά καλυφθή ποσόν 680 έκατ. Καί δ δημόσιος 

προϋπολογισμός θά είσφέρη τά ύπόλοιπα, ύπολογι

ζόμενα είς περίπου 230 έκατ. Σύνολον 1.410. 
»Βεβαίως τό ποσόν τοίίτο, τό όποίον θά διατίθε

ται δλόκληρον ύπέρ τής άγροτικής τάξεως, δέν ήτο 

δυνατόν νά άντληθή έκ τοίί κρατικοίί προϋπολογι

σμοίί. Αί δυνατότητες τοίί κρατικοίί προϋπολογισμοίί 

εlναι περιωρισμέναι καί διατίθενται, καί πρέπει νά 

διατίθενται, διά τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής οΙκο

νομίας. Ή διάθεσις οίωνδήποτε νέων κεφαλαίων έκ 

τοίί κρατικοίί προϋπολογισμοίί θά εθετεν εlς άμεσον 

κίνδυνον τήν οίκονομικήν πρόοδον τής χώρας, καί 

τελικώς θά άπέβαινεν είς βάρος όλοκλήρου τοίί έλ

ληνικοίί λαοίί, καί είδικώτερον τών άσθενεστέρων 

οίκονομικώς τμημάτων τούτου, ήτοι αι'ιτής ταύτης 
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τής άγροτικής τάξεως. ΗΕπρεπε κατά συνέπειαν νά 

άναζητηθούν ετεροι πόροι. Ή Κυβέρνησις, μετά 

έπισταμένην μελέτην τού θέματος, κατέληξεν εlς τό 

συμπέρασμα, δτι εlς τήν κάλυψιν τής άπαιτουμένης 

δαπάνης θά lπρεπε νά συμβάλουν κατά μέγα μέρος 

μέν οι' ϊδιοι οι' άγρόται, κατά τό ύπόλοιπον δέ α ι' λοι

παί κοινωνικαί τάξεις, καί δή έκείναι αι' όποίαι διαθέ

τουν ύψηλότερον εlσόδημα. 

»Εlς τό σημείον αύτό πρέπει ν' άναφέρω δτι όλί

γαι χώραι εχουν προχωρήσει εlς τήν άσφάλισιν τών 

άγροτών των εlς εκτασιν καί πληρότητα ώς ή νύν 

άποφασιζομένη έν Έλλάδι. 'Ακόμη καί μεγάλα ι καί 

πλούσιαι χώραι, μέ όλίγον άγροτικόν πληθυσμόν, μό

λις τελευταίως έφήρμοσαν τοιαύτην πολιτικήν. 

Παντού δέ εlς δλας τάς χώρας, ό θεσμός τής κοινω

νικής άσφαλίσεως τών άγροτών στηρίζεται εϊτε έξ 

όλοκλήρου (ώς εlς Δ. Γερμανίαν καί τάς ΗΠΑ), εi'τε 

κατά μεγάλο ποσοστόν (ώς εlς τήν Άγγλίαν, Νορ

βηγίαν, 'Ελβετίαν, Γαλλίαν) εlς τάς εlσφοράς τών 

άσφαλιζομένων άγροτών. Αι' εlσφοραί τών άγροτών 

ποικίλλουν κατά χώραν, καί εlς παλλάς περιπτώσεις, 

μολονότι δέν πρόκειται περί πλήρους άσφαλίσεως, 

φθάνουν η καί ύπερβαίνουν τά 3% (ΗΠΑ, Έλβετία). 
Εlς τάς άνατολικάς χώρας αι' εlσφοραί είναι πολύ 

ύψηλότεραι, ώς λ. χ. εlς Βουλγαρίαν 5%, εlς Πολωνί
αν 5-15% κ.ο.κ. 

»'Η εlσφορά τών άγροτών καθωρίσθη ώς άκολού

θως: 'Ο ύφιστάμενος ύπέρ κοινοτήτων καί άγροφυ

λακής φόρος 3% έπί τών διακινουμένων γεωργικών 
προϊόντων, έπεκτείνεται έπί πάσης τής τεκμαρτής 

γεωργικής παραγωγής, aνευ άπαλλαγής καί έξαιpέ

σεως. 'ο φόρος οvτος ύπολογίζεται δ τι θ, άποδίδη 

750 έκατ., έκ τών όποίων τό l/3, ητοι 250 έκατ. θά 
κατανέμωνται εlς τάς κοινότητας καί τήν άγροφυλα

κήν, ώς καί πρότερον. Τό ποσόν τούτο, άποτελεί τό 

1 Ι 3 τού φόρου, ιίiστε κατ' ούσίαν οι' άγρόται έπιβα
ρύνονται μέ νέα ν εlσφοράν έκ 2% έπί τού εlσοδήμα
τός των, δηλονότι γύρω τών 500 έκατ. δραχμών. 

»Καταργείται δμως ό εγγειος φόρος 2,80% έπί 
τών καπνών, ό όποίος μέχρι τούδε άπέδιδεν εlς τό 

Δημόσιον έτησίως περί τά 40 έκατ. δρχ., ένσωματού
μενος εlς τόν γενικόν φόρον 3%. 'Εν τij ούσίrι δηλα

δή τόν φόρον τούτον μεταβιβάζει τό Δημόσιον εlς 

τόν λογαριασμόν άσφαλίσεως τών άγροτών. Παύει 

έπίσης ή έκ 40 έκατ. δρχ. έ~ιβάρυνσις τών άγροτών 
μέ άσφάλιστρα κατά χαλάζης καί παγετού, τά όποία 

μέχρι τούδε κατεβάλλοντο εlς τόν ΑΣΟ, τήν Α ΤΕ η 

άσφαλιστικάς έταιpείας. 

»'Εκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι, έξαιpέσει του 

φόρου ύπέρ κοινοτήτων καί άγροφυλακής ό όποίος 

παραμένει εlς τά αύτά περίπου έπίπεδα τών 250 έκατ. 

δρχ., ή καθαρώς νέα εlσφορά τών άγροτών θά είναι 

κατωτέρα τών 500 έκατ. δρχ., ητοι τού 2% τού εlσοδή
ματός των. 

»Αι' λοιπαί τάξεις θά συμβάλλουν δι' αύξήσεως 

τού φόρου εlσοδήματος, τών σιγαρέττων, τού χαρτο

σήμου, τού ζύθου (βύνης) καί τών εlδών πολυτελείας. 

'Επίσης έπιβάλλεται αvξησις τού δασμού καφέ, κα

κάου καί έκχυλισμάτων των. τέλος, έπιβάλλονται 

εiσφοραί έπί τών μηχανημάτων (έλκυστήρων, άλω

νιστικών μηχανών κ.λ.π.) τών έργαζομένων έπιχει

ρηματικώς έν τfί άγροτικ(ί οlκονομίrι. 

;;Αι' νέαι αvται φορολογίαι καί εlσφοραί ύπολογί

ζεται δτι θά άποδώσουν περί τά 680 έκατ. δρχ., εlς 
τρόπον ιίiστε όμού μετά τής νέας εlσφορaς τών άγρο

τών έκ 500 έκατ. δρχ. νά καλύπτωνται, ώς εϊπομεν 
άνωτέρω, αι' δαπάναι τού νέου θεσμού άσφαλίσεως 

τών άγροτών καί νά μή διατρέξη κίνδυνο ν ή σταθερό

της τής οlκονομίας τής χώρας, διά τής άναλήψεως 

ύπό τού προϋπολογισμού νέων βαρών aνευ άναλόγου 

καλύψεως. 

»Είμαι βέβαιος δτι όχι μόνον οι' άγρόται, άλλά 

καί όλόκληρος ό έλληνικός λαός άντιλαμβάνονται 

τήν σοβαρότητα καί τήν σημασίαν τής άναλαμβανο

μένης ύπέρ τού άγροτικού κόσμου τής χώρας προ

σπαθείας. Καί δι ' αύτό είμαι βέβαιος δτι τόσον οι' 
άγρόται δσον καί αι' λοιπαί τάξεις μέ προθυμίαν θά 

άναδεχθούν τάς άνωτέρω έπιβαρύνσεις. 

»Οι' άγρόται θά άντιλαμβάνωνται, βεβαίως, δτι 

aνευ καί τής lδικής των συμμετοχής εlς τά βάρη τής 

προσπαθείας, θά ήτο άδύνατον νά άντιμετωπισθή τό 

πρόβλημα εlς τήν εκτασιν εlς τήν όποίαν άντιμετω

πίζεται σήμερον. Διά τής συμβολής του ταύτης ό 

άγρότης όχι μόνον έξασφαλίζει τήν σύνταξιν γήρα

τος, άλλά καί τήν ύγειονομικήν _περίθαλψιν, ένώ 

συγχρόνως άσφαλίζει τήν παραγωγήν του έκ τών 

κινδύνων τής χαλάζης καί τού παγετού καί διά τής 

ένισχύσεως τών Δήμων καί τών Κοινοτήτων τήν πε

ραιτέρω βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεώς των. 

Ή συμβολή τού άγρότου είναι άναγκαία καί δι' aλ

λους λόγους. Δ ιότι ό ϊδιος ό άγρότης θά εχη τό αϊ

σθημα δτι δικαϊούται εlς τάς παροχάς καί δτι αύταί 
δέν τού παρέχονται δίκην έλεημοσύνης ύπό τής κοι

νωνίας. Διότι, έφ' δσον καί ό ϊδιος συμβάλλει εlς τά 

βάρη, προθυμότερον θά συμβάλλουν καί αι' λοιπαί 

τάξεις τής κοινωνίας. τέλος, διότι aπαντες οι' λοιποί 
ήσφαλισμένοι εlς άσφαλιστικούς όργανισμούς εiσφέ

ρουν οι' ϊδιοι διά τήν δημιουργίαν τού συνόλου η 

μέρους τών άπαιτουμένων διά τήν άσφάλισίν των πό

ρων. 

»Άλλά καί αι' λοιπαί κοινωνικαί τάξεις, αι' όποί

αι θά ύποστούν τό ημισυ περίπου τού βάρους τής 

προσπαθείας διά τήν βελτίωσιν τών δρων διαβιώσε

ως τού άγροτικού κόσμου, θά πρέπει νά άναδεχθούν 

προθύμως τό βάρος αύτό, όχι μόνον διότι τούτο έπι

βάλλεται έκ καθήκοντος κοινωνικής άλληλεγγύης, 

πρός τάς οlκονομικώς άσθενεστέρας τάξεις, άλλά 

καί διότι ή προσπάθεια άποβλέπει εlς τήν εύημερίαν 
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τού άγροτιιωύ κόσμου, είναι δέ προφανές δτι ή εύη

μερία τού άγροτικού κόσμου συμβάλλει έμμέσως καί 

εiς τήν εύημερίαν τών λοιπών κοινωνικών όμάδων. 

'Άπαντες όφείλουν νά γνωρίζουν δτι, έάν χειροτερεύ

σουν αί συνθήκαι ζωής τής ύπαίθρου, θά χειροτερεύ

σουν άφεύκτως καί αί συνθήκαι ζωής εiς τάς πόλεις. 

Είναι φυσικόν, πaς τις νά αΙσθάνεται ένόχλησιν 

δταν τού ζητήται μία θυσία. 'Όταν δμως ή θυσία 

αύτή, έξυπηρετή μίαν αύτόχρημα έθνικήν σκοπιμό

τητα καί, έν τελευταί(f άναλύσει, έξυπηρετή έμμέσως 

καί τόν ύφιστάμενον τήν θυσίαν, τότε θά πρέπει νά 

τήν άποδέχεται προθύμως. 

»Πέραν αύτών έμελετήθη παραλλήλως καί τό θέ

μα τής άγροτικής στεγάσεως καί έλήφθησαν άποφά

σεις, αί'τινες τίθενται εΙς έφαρμογήν άπό τής 1~ς 

'Ιανουαρίου 1961. Οϋτω, κατ' έτος θά τίθεται εΙς την 
διάθεσιν τής ΑΤΕ, έκ διαφόρων πηγών, κεφάλαιον 

150 έκατ. δρχ., τό όποίον θά διατίθεται εΙς δάνεια 
πρός άστέγους άγροτικάς οΙκογενείας, δι· άνέγερσιν 

κατοικίας. 'Υπολογίζεται δτι μέ τό ποσόν τούτο καί 

μέ τήν συμβολή ν τών ένδιαφερομένων θά άνεγείρων

ται κατ· έτος 6-8.000 κατοικία ι, καί έντός 5ετίας 30-
40.000. 

)Πό δάνειον θά δύναται νά φθάνη μέχρι τού πο

σού τών 25.000 δρχ. καί θά είναι εiκοσαετές μέ έπιτό
κιον 2%. 'Η διαφορά τού τόκου πέραν τού 2% θά 
έπιδοτήται έκ κονδυλίου 25 έκατ., τό όποίον θά δια

τίθεται κατ· έτος πρός τόν σκοπόν τούτον έκ τών 

δημοσίων έπενδύσεων. Διά τήν κατασκευήν τής κα

τοικίας, οι' άγρόται θά διευκολύνωνται άπό τάς άρ

μοδίας κρατικάς ύπηρεσίας καί τήν Α ΤΕ. 

))Διά τών μέτρων τούτων, τά όποία είναι αύτό

χρημα έπαναστατικά διά τήν κοινωνικήν μας όργά

νωσιν, συντελείται μεγάλη πρόοδος πρός τήν κατεύ

θυνσιν τής βελτιώσεως τών βιοτικών συνθηκών τού 

ήμίσεως τού πληθυσμού τής χώρας, καί τής έξασφα

λίσεως εΙς αύτό αΙσθήματος άσφαλείας, έναντι τών 

κινδύνων, πού άπειλούν τήν παραγωγήν του, τήν 

ύγείαν του καί τήν ζωήν του. 

))Είμαι εvτυχής διότι εiς έμέ έλαχεν ό κλήρος, 

συμπληρώνων τό μέχρι τούδε έμπράκτως έκδηλωθέν 

ένδιαφέρον μου διά τήν άγροτικήν τάξιν, νά θεσπίσω 

τήν ώλοκληρωμένην προστασίαν τού άγροτικού μας 

πληθυσμού)), 

'Ο aρχηγός του Φιλελευθέρου Δημοκρατικου 

κόμματος, Γ. Παπανδρέου, δήλωσε σχετικά: 

«'Εκφράζω τήν χαράν μου, διότι ή Κυβέρνησις άπεφά

σισε νά ίκανοποιήση τό δίκαιον αϊτημα του άγροτικου κό

σμου, μέ τήν παροχήν είς αuτόν συντάξεως γήρατος. Καθ ' 

δσον άφορά τάς συγκεκριμένας διατάξεις του νομοσχεδίου 

θά τάς κρίνω, δταν ί':λθη πρός συζήτησιν είς τήν Βουλήνιι. 

Ό Γ. Γρίβας, ώς aρχηγός τής ΚΕΑ, εκαμε δη

λώσεις, εκφράζοντας ίκανοποίηση «διότι ή εμφάνι-

σις του κόμματός του είχεν ώς aποτέλεσμα τήν 

εσπευσμένην εκ μέρους τής Κυβερνήσεως κατάθεσιν 

του νομοσχεδίου». 

Ό aρχηγός του ΚΑΕ, Α. Μπαλτατζής, εξέφρασε 
τήν ίκανοποίησή του γιά τό νομοσχέδιο: «'Ίσως του

το εχει &τελείας aλλά θά θεραπευθουν κατά τήν 

εφαρμογήν του. Σημασίαν εχει δτι εγινε ή aρχήιι. 

Χαρακτήρισε τό μέτρο «ώς σταθμόν είς τήν aγροτι

κήν πολιτικήν τής χώρας» καί τόνισε δτι «ή τιμή 

aνήκει βεβαίως εiς τήν Κυβέρνησιν, aλλά καί εiς 

τούς aγώνας τής αγροτικής τάξεως καί του πολιτικου 

κόσμου καί iδιαιτέρως του Γ. Παπανδρέου». 

Μετά τήν εξαγγελία τών κυβερνητικών aποφά

σεων, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τά συμβούλια τής 

ΠΑΣΕΓΕΣ. Οί εκπρόσωποι του &γροτικου κόσμου 

ευχαρίστησαν τόν πρωθυπουργό καί δήλωσαν δτι 
«πρόκειται περί ίστορικου μέτρου καί ίστορικής ήμέ

ρας διά τόν αγροτικόν κόσμον τής χώρας», καί δτι 

«aναλαμβάνουν τήν στήριξιν του νέου θεσμου, τόν 

όποίον δημιουργεί τό θερμόν ενδιαφέρον του πρωθυ

πουργου διά τήν aγροτικήν τάξιν». Μέ άνακοίνωσή 

της, ή ΠΑΣΕΓΕΣ τόνισε δτι «ή κατάθεσις του νομο

σχεδίου προκάλεσε πραγματική ν συγκίνησιν είς τήν 

&γροτικήν τάξιν». 

Θετικές ήταν οί aντιδράσεις τών εκπροσώπων 

καί τών άλλων εργαζομένων τάξεων. 'Η ΑΔΕΔ Υ 

χαιρέτισε εθνική τή χειρονομία τής Κυβερνήσεως 

ύπέρ τών aγροτών. 'Η ΓΣΕΕ εξέφρασε τήν ίκανο

ποίησή της «διότι επιτέλους ή πολιτεία aρχίζει νά 

άντιμετωπίζη · ριζικώτερον τό κοινωνικόν πρόβλη
μα>), άλλά καί παρατήρησε δτι «εκ τών εξαγγελλομέ

νων νέων φορολογικών μέτρων, καί τό πρόβλημα αό

τό θά επιβαρύνη τάς λαϊκάς τάξειρ). ' Εξάλλου, ό 

πρόεδρος του Έμπορικου Συλλόγου ' Αθηνών, Ε. 

Παππας, δήλωσε δτι «τό μέτρο.ν ύπέρ τών ~γροτών 

{κανοποιεί όλόκληρον τόν λαόν))' ελπιζε, δμως, δτι 

<ω{ πόροι διά τήν εφαρμογήν του δέv θά επιβαρύνουν 

περαιτέρω τούς ijδη βαρύτατα φορολογουμένουρ). 

τέλος, ή Κυβέρνηση, σέ άπάντηση τών πρώτων 

παρατηρήσεων πού διατυπώθηκαν γιά τό νομοσχέ

διο, εξέδωσε τήν ακόλουθη ανακοίνωση : 

«'Η Κυβέρνησις γνωρίζει δτι καί τά εuργετικώτερα καί 

τά σπουδαιότερα τών μέτρων τά όποία λαμβάνονται ύπέρ 

του λαου , είναι εκτεθειμένα είς κριτικήν. Πιστεύουσα δ

μως δτι ή θέσπισις τών κοινωνικών άσφαλίσεων ύπέρ τών 

άγροτών άποτελεί ενα έκ τών μεγαλυτέρων σταθμών είς 

τήν κοινωνικήν ίστορίαν τfjς χώρας, ήλπιζεν δτι ή κριτική 

θά περιωρίζετο είς τεχνικάς παρατηρήσεις καί δέν θά προ

σελάμβανεν άπό ώρισμένων πλευρών καί δή διά του τύπου, 

τήν συνήθη μορφήν τfjς έξεζητημένης προσπαθείας δπως 

μειωθfj ή σημασία αύτου τούτου του μέτρου καί προκληθfj 

άντίδρασις κατ' αuτου. 

ιιΕίς τάς έν σπουδfj καί άβασανίστως διατυπωθείσας 

παρατηρήσεις εiναι άνάγκη νά δοθfj άμέσως άπάντησις. 
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»Δέν ήτο δυνατόν θεσμός δ δποίος καλείται νά καλύψη 

τό fjμισυ τοϋ πληθυσμοϋ τής χώρας, νά πραγματοποιηθή 

άνευ νέων έπιβαρύνσεων, διότι ε{ναι γνωστόν δτι τά περι

θώρια τοϋ προϋπολογισμοϋ ε{ ναι περιωρισμένα, ίδίως μετά 

τάς τελευταίας παροχάς πρός τούς δημοσίους υπαλλήλους 

καί τούς συνταξιούχους . Πέραν αυτοϋ δμως, υπάρχει πάν

τοτε ή άνάγκη τής μετατοπίσεως μέρους τοϋ έθνικοϋ είσο

δήματος πρός τήν άγροτικήν τάξιν διά τούς γνωστούς λό

γους, οί δποίοι κατ' έπανάληψιν άνεπτύχθησαν. 

»'Όσον άφορά τά περί δυνατότητος πραγματοποιήσεως 

οίκονομιών είς τόν προϋπολογισμόν, ωστε έξ αυτων νά 
καλυφθοϋν α{ νέαι δαπάναι, ε{ναι γνωστόν δτι τά 80% καί 
πλέον τοϋ προϋπολογισμοϋ άποτελοϋνται άπό δαπάνας μή 

έπιδεχομένας περιστολήν. Οϋτω, έπί συνολικgϋ ϋψους δα

πανών 14.668 έκατ. δρχ., αί δαπάναι διά μισθολόγιον, συν
τάξεις, έθνικήν άμυναν καί δαπάνας διοικήσεως, ώς καί 

υποχρεώσεις τοϋ δημοσίου μή δυναμένας νά παραλει

φθοϋν, άνέρχονται είς 12.600 έκατ. δρχ. περίπου. 'Απομέ
νει ποσόν μόλις 2.000 έκατ. δρχ. περίπου διά τήν κάλυψιν 
τοϋ προγράμματος έπενδύσεων, τήν έκπαίδευσιν, τήν γε

ωργίαν, τήν πρόνοιαν, τήν δικαιοσύνην κ.λ.π. 

»Τελείως έπιπολαίως προβάλλεται δ ίσχυρισμός δτι διά 

τών νέων είσφορών επιδιώκεται έμμέσως ή ίκανοποίησις 

τών άναγκών τοϋ προϋπολογισμοϋ. Τοϋτο δέν ε{ναι άπλώς 

άναληθές, άλλά καί κακόπιστον. Πρώτον, διότι ή άπόδο

σις τών νέων είσφορών δέν είσέρχεται είς τόν κρατικόν 

προϋπολογισμόν, άλλά περιέρχεται αυτομάτως καί έξ 

δλοκλήρου είς τόν συνιστώμενον φορέα τής άγροτικής 

άσφαλίσεως. Καί δεύτερον, διότι ή άπόδοσις τών νέων φο

ρολογιών υπελογίσθη βάσει τής γενικωτέρας σημερινής 

άποδόσεώς των. Οiαδήποτε καί άν ε{ναι ή άπόδοσίς των 

είς τό μέλλον, ουδέν εχει νά ώφεληθεί δ κρατικός προϋπο

λογισμός, δεδομένου δτι δλόκληρον τό προϊόν των θά πε

ριέρχεται είς τόν όργανισμόν γεωργικών άσφαλίσεων. 

»Διετυπώθη ή άποψις δτι δέν ήτο σκόπιμος ή ίδρυσις 

ίδίου φορέως τής γεωργικής άσφαλίσεως καί δτι θά ήρκει 

πρός τοϋτο ή 'Αγροτική Τράπεζα. ΕΙναι δμως φανερόν δτι 
θεσμός καλούμενος νά καλύψη τό fjμισυ τοϋ πληθυσμοϋ 

δέν ε{ναι δυνατόν νά έπιτύχη χωρίς μεθοδικήν καί ευρείαν 

όργάνωσιν. "Άλλωστε τό σύνολον τών υπαλλήλων τοϋ όρ

γανισμοϋ δέν θά υπερβή τούς 200 (ίδε νομοσχέδιον) καί τά 
εξοδα λειτουργίας καί διοικήσεως τό 3% τών έσόδων, δε
δομένου δτι δλόκληρος ή ταμιακή καί διαχειριστική υπη

ρεσία θά διεξάγεται διά τής 'Αγροτικής Τραπέζης ώς σα

φώς έν τφ νομοσχεδίφ δρίζεται. 

»"Αν, δπως υποστηρίζουν έπικριταί τινες, άντί νά στη

ριχθή έξ υπαρχής τό νέον μέτρον είς ευρείαν καί άσφαλή 

βάσιν, έπεχειρείτο σταδιακώς ή πειραματικώς ή έφαρμογή 

του, τότε τό δλον σύστημα έντός δύο ή τριών έτών θά 

κατέρρεεν, έπί ζημί~ καί τής έθνικής οίκονομίας καί τών 

ένδιαφερομένων άγροτών. 

»' Ανεγράφη, έκ παρεξηγήσεως ή κακοπίστως, δτι ου
δείς άγρότης θά λάβη σύνταξιν άν δέν καταβάλη άναδρο

μικώς είσφοράς 25 έτών. Ρητή δμως διάταξις τοϋ νομοσχε
δίου δρίζει δτι παρέχεται άπό Ι. 7.62 ή πλήρης βασική σύν
ταξις είς δλους τούς συμπληρώσαντας τό 65ον ετος άγρό

τας, χωρiς οίανδήποτε άναδρομικήν είσφοράν, άρκεί νά 

διετέλεσαν κατά τό παρελθόν έπί 25 ετη άγρόται. 
»Παρετηρήθη έπίσης δτι, ένώ αί είσπράξεις θά άρχί-

σουν άμέσως, ή καταβολή τών συντάξεων θά άρχίση άπό 
τοϋ 'Ιουλίου 1962. ΕΙ ναι γνωστόν δτι ή δημιουργία άποθε
ματικοϋ διά θεσμόν δ δποίος άναλαμβάνει τόσον ευρείας 

ύποχρεώσεις, ε{ναι άπαραίτητος διά τήν στοιχειώδη άσφά

λειαν αυτοϋ τούτου τοϋ θεσμοϋ. Διά τόν λόγον άλλωστε 

αυτόν, είς δλας τάς χώρας καθορίζεται συνήθως πολυετές 

διάστημα μεταξύ ένάρξεως καταβολής τών είσφορών καί 

ένάρξεως είσπράξεων τών συντάξεων. Είς τό παρόν νομο

σχέδιον ουδεμία άναδρομική είσφορά προβλέπεται, πλήν 

τοϋ μέχρι τής 1.7.62 δεκαοκταμήνου. 
»Ή Κυβέρνησις δέν ε{χε άνάγκην παραινέσεων, ώς 

ίσχυρίζεται ή άντιπολίτευσις, διά νά καθιερώση τόν θε

σμόν. Πολύ πρίν ή έκδηλωθή τό ένδιαφέρον τής άντιπολι

τεύσεως έπί τοϋ θέματος ή Κυβέρνησις ε{χεν έπιληφθή 

αυτοϋ. Οϋτω: 

»Είς τάς προγραμματικάς δηλώσεις της (10.6.58) άνεφέ
ρετο τουτο ώς ενα τών θεμάτων τής πολιτικής της είς τόν 

άγροτικόν τομέα. Τήν 12.12.58 συνεκροτήθη ύπό του προέ
δρου τής Κυβερνήσεως είδική έπιτροπή διά τήν μελέτην 

του θέματος. Τόν 'Ιούλιον τοϋ 1959 άνετέθη είς τόν είδικόν 
Γερμανόν έπιστήμονα δόκτορα Κρόν ή περαιτέρω μελέτη 

του θέματος καί τόν 'Απρίλιον του 1960 ένηργήθη, διά τόν 
σκοπόν άκριβώς αυτόν, δειγματοληπτική άπογραφή. 

»' Εχαρακτηρίσθη, τέλος, ύπό τινων κύκλων δ νέος θε

σμός ώς προεκλογικόν πυροτέχνημα. Δέν ε{ναι πυροτέ

χνήμα, διότι πρόκειται περί συγκεκριμένης πραγματοποιή
σεως καί όχι περί άπλής υποσχέσεως. Καί δέν ε{ναι προε

κλογικόν, διότι ή Κυβέρνησις, δπως κατ' έπανάληψιν έδή

λωσε, προτίθεται νά έξαντλήση δλόκληρον 't'όν χρόνον 

διά τόν δποίον δ έλληνικός λαός τής ένεπιστεύθη τήν δια

κυβέρνησιν τής χώρας». 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντίiται μέ τόν εύρισκό

μενο στήν 'Αθήνα &ντιπρόεδρο τής Δημοκρατίας 

τ&ν Φιλιππίνων Μακαπαγκάλ, ό όποίος καί προσκα

λεί τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό νά έπισκεφθεί τίς Φι

λιππίνες. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμε

νος &πό τόν ύπουργό Παιδείας, Γ. Βογιατζή, έπισκέ
πτεται τήν εκτη πανελλήνια καλλιτεχνική εκθεση 

στό Ζάππειο, δπου έκτίθενται εργα ζωγραφικής, 

γλυπτικής, χαρακτικής καί διακοσμητικής. 'Ο Κ. 

Καραμανλής, σέ &πάντηση της προσφωνήσεως του 

προέδρου του Καλλιτεχνικοί> 'Επιμελητηρίου, Β. 

Τσούχλου, δηλώνει δτι ή πανελλήνια εκθεση πρέπεv 

νά όργανώνεται τακτικά, rοστε νά ένισχύεται ή καλ

λιτεχνική παραγωγή του τόπου καί προσθέτει δτι 

&ναμένει συγκεκριμένες προτάσεις τοϋ καλλιτεχνι

κοί> κόσμου, γιά νά έκδηλωθεί περισσότερο εντονο 

τό κυβερνητικό ένδιαφέρον. 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τούς έκπροσώπους 

τ&ν φοιτητών τ&ν άνώτατων έκπαιδευτικ&ν iδρυμά-
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των, παρουσία του άντιπροέδρου, Π. Κανελλοπού

λου, καί του ύπουργου Παιδείας, Γ. Βογιατζή. 'Αφου 

ένημερώθηκε γιά τά θέματα πού άπασχολουσαν τό 
φοιτητικό κόσμο, εδωσε δδηγίες γιά τήν έξέταση 

τών φοιτητικών αίτημάτων καί άπηύθυνε πρός τούς 

έκπροσώπους τών φοιτητών συμβουλές, γιά τήν καλύ

τερη έκπαίδευση, τήν έπιστημονική κατάρτιση καί 

τή σταδιοδρομία τους. 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Σύριλ Φώλλς δημοσιεύει στήν εγκυρη βρετα

νική έπιθεώρηση <<The Illustrated London News» 
τό άκόλουθο άρθρο: 

Ο άνήρ, δ όποίος ~παιξε τόν σπουδαιότερον ρόλον 
άπό όποιοδήποτε άλλο άτομον εiς τήν άνασυγκρότησιν 

τής 'Ελλάδος, έγεννήθη τό 1907, εξ ~τη προτοu ή ίδια ι τέρα 
του πατρίς άπελευθερωθή υπό των έλληνικων στρατευμά

των άπό τόν τουρκικόν ζυγόν. 'Ο Κωνσταντίνος Καρα

μανλής εΙναι υίός δημοδιδασκάλου πού έκ παραλλήλου 

ήτο ενας άπό τούς. πλέον εuημεροu.ντας καπνοκαλλιtργη

τάς είς τήν μακεδονικήν περιΟ'χήν των Σερρών. Έσπού

δασε νομικά είς τό Πανεπιστήμιον των 'Αθηνών καί έν 
συνεχε~ έδικηγόρησεν είς τάς Σέρρας. Τό ·1936 έξελέγη 
βουλευτής, άλλά άπεμακρύνθη τής πολιτικής οίκεί~ βουλή

σει καθ' δλην τήν περίοδον τής δικτατορίας του στρατη

γοu 'Ιωάννου Μεταξa, ή όποία ήκολουθήθη άπό τήν γερ

μανική ν κατοχήν. Μετά τήν άπελευθέρωσιν έπανεξελέγη, 

άλλά τό I 950 άπεχώρησε του Λαϊκοu κόμματος, προσχωρή
σας είς τόν ' Ελληνικόν Συναγερμόν. 

Δύο ~τη άργότερον δ κ. Καραμανλής ένυμφεύθη τήν 

'Αμαλίαν Κανελλοπούλου, άνεψιάν ένός πρώην πρωθυ

πουργοu. Ήτο μία λαμπρά ενωσις μεταξύ ένός άνδρός 

έξαιρετικής γοητείας καί μιaς γυναικός έξαιρετικοu κάλ

λους, μέ πνευματικάς καί κοινωνικάς άρετάς, α{ όποίαι τήν 

καθιστοuσαν ίδεώδη πολιτικόν συνεργάτην ένός άνδρός, δ 

δποίος εΙχεν ήδη έξορμήσει είς μίαν έπιτυχή σταδιοδρο
μίαν. Αί Κυβερνήσεις άλλάσσουν ταχέως είς τήν ' Ελλάδα 

καί μεταξύ του 1946 καί του ~τους των γάμων του, δ Κ. 
Καραμανλής εΙ χε χρηματίσει υπουργός τής 'Εργασίας, 

των Συγκοινωνιών καί τής Κρατικής Προνοίας. Θά ήμπο

ροuσε νά σκεφθή κανείς δτι, ένω υπήρχον εuκαιρίαι νά 

έπιβάλη τήν προσωπικότητά του, δέν υπήρχεν ή δυνατότης 

νά έπιδείξη τήν άξίαν του, άλλά τώρα ο{ καιροί ήσαν πρό

σφοροι. 

Είς τό μέτρον του άνθρωπίνως δυνατοu έπέδειξεν υπο

δειγματικήν δραστηριότητα έν μέσφ του θλιβεροu περι

βάλλοντος του συμμοριτοπολέμου καί των χιλιάδων προ

σφύγων. 'Ακόμη έντυπωσιακώτερον ήτο τό άποτέλεσμα 

τής δράσεώς του, δταν αί συγκοινωνίαι υπήχθησαν είς τό 

υπουργείον Δημοσίων νΕργων. 'Όταν δ πρωθυπουργός 

στρατάρχης Παπάγος άπέθανε περί τά τέλη του 1955, δ 
Καραμανλής έπεφορτίσθη υπό τοu βασιλέως Παύλου μέ 

τόν σχηματισμόν μιaς νέας Κυβερνήσεως. 'Ο Παπάγος 

εΙχεν υποδείξει άλλον διάδοχον, άλλά δ βασιλεύς εΙχεν 

έκπλαγή μεγάλως άπό τήν έργασίαν καί τήν δυναμικότητα 

του νέου υπουργοu καί δέν έδίστασεν είς τήν έκλογήν του. 

Αϋτη ήτο μεγάλη στιγμή διά τόν Κωνσταντίνον Καραμαν

λήν. 'Εάν εως τότε υπήρξε πολυσχιδής, κατέστη άκόμα 

περισσότερον τώρα. Δέν ήτο μόνον ή κινοuσα χείρ, άλλά 

καί τό όργανον, διά του δποίου ήλέγχετο τό κάθε υπουρ

γείον καί κάθε δραστηριότης είς βαθμόν πρωτοφανή. Είς 

τάς συνομιλίας μου μαζί του έξεπλάγην μέ τό πλάτος των 

ένδιαφερόντων του. Τό μόνον θέμα έπί του όποίου έφαίνε

το δτι όλίγα σχετικώς εΙχε νά είπη, ήτο ή έθνική άμυνά. 
νΕγραψα τήν παρελθοuσαν έβδομάδα δτι είς τό παρόν 

άρθρον θά έξήταζα λεπτομερώς τάς προσφάτους δυσχερεί

ας, καί θά άπεφαινόμην περί του αν αύται ήμποροuν νά 
θεωρηθοuν ή όχι ώς έμπόδια είς τόν δρόμον του. Θά άρχί

σω μέ τήν ύπόθεσιν Μέρτεν. Ό εuτελής αuτός άνθρωπος 

ήτο μέλος των γερμανικών δυνάμεων κατοχής. Συλληφθείς 

κατά τήν άπελευθέρωσιν, ευρέθη κατόπιν έξετάσεως του 

μητρώου του, βεβαρημένος μέ πράξεις φρικιαστικής ώμό

τητος. Τελευταίως παρεδόθη είς τήν Γερμανίαν, δπου πα

ρεπέμφθη είς δίκην. Είς τήν ύπεράσπισίν του ίσχυρίσθη 

δτι, κατά τόν χρόνον τής διεξαγωγής τής δίκης του είς τήν 

'Ελλάδα, ε{χε έλθει είς έπαφήν μέ τόν κ. Καραμανλήν, δ 

όποίος δέν έξέφρασε καμμίαν άποδοκιμασίαν διά τάς πρά

ξεις του. Διά μίαν στιγμήν ή δήλωσις αuτή προεκάλεσε 
ταραχήν, άλλά ή κοινή γνώμη παρέμεινεν άνεπηρέαστος. 

'Ολίγοι άσθενείς χαρακτήρες συνέστησαν τήν διεξαγωγή ν 

δημοσίας άνακρίσεως, άλλά μετ' όλίγον έσιώπησαν. Καί 
μόνον ή άκρα άριστερά άπέμεινε μέ τήν έλπίδα νά κερδίση 

ενα πολιτικόν άτοu. Αuτά διά τήν υπόθεσιν Μέρτεν. 

[Παρατήρηση τής «Καθημερινής», πού άναδημο

σίευσε τό άρθρο: «Είς τό σημείον αuτό δ συντάκτης 

του άρθρου προφανώς έκ πλάνης, γράφει έσφαλμέ

νως: α) δτι δ Μέρτεν συνελήφθη κατά τήν άπελευθέ

ρωσιν, ένώ τό άληθές ε{ναι δτι συνελήφθη καί έδι

κάσθη τό 1958 καί β) οuδέποτε ό Μέρτεν ίσχυρίσθη 
κατά τήν δι6.ρκειαν τής δίκης του δτι ήλθεν είς έπα

φήν μέ τόν κ. Κ. Καραμανλήν»]. 

Τό θέμα τής Κύπρου παρουσίασε νέαν έπιπλοκήν τε

λευταίως. Είς τό παρελθόν, μίαν ή δύο φοράς ε{ χε φανή δτι 

έξέθετεν είς κίνδυνον τήν προσωπικήν δημοτικότητα του 

πρωθυπουργοu, δ όποίος κατηγορήθη δτι δέν παρέσχεν 

έπαρκως θερμήν υποστήριξιν πρός τούς ΠΕλληνας τής Κύ

πρου. Ό πρωθυπουργός θά διέπραττε σφάλμα έάν, ύπο

στηρίζων αuτούς μέχρι του τελευταίου όρίου του δυνατοu, 

δέν έφρόντιζi: νά άποφύγη τόν κίνδυνον μιaς πλήρους ρή

ξεως μέ τούς Βρετανούς. 'Αλλά καί μετά τήν διευθέτησιν 

του κυπριακοu ζητήματος εύρέθη ένώπιον νέων δοκιμασι

ών. Ai γινόμεναι θυσίαι είς τήν υπόθεσιν τής Κύπρου άνε
ζωπύρωσαν τά πάθη καί ή πολιτική έξόρμησις του στρα
τηγοu Γρίβα εκαμεν ώρισμένους συναισθηματικούς χαρα

κτήρας νά διερωτηθοuν μήπως ή 'Ελλάς εΙ χε διαπράξει 

άδικίαν είς βάρος τής νήσου. Παντοu δμως α{ δεύτεραι 

σκέψεις άπεδείχθησαν σοφώτεραι των πρώτων καί ή ύπό

θεσις θεωρείται τώρα ώς άνώδυνος. 

'Η έσωτερική κατάστασις είς τήν Τουρκίαν ή το υπο

χρεωτικόν νά ληφθή έπίσης ύπ' όψιν. Ή έπανάστασις δέν 

έπηρέασε τήν στάσι ν της ~ναντι τής διευθετήσεως. 'Από 

μιaς άπόψεως έσημειώθη σημαντική βελτίωσις των σχέ

σεων μεταξύ των δύο χωρών, όλίγον μετά τήν έγκαθίδρυσιν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



450 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ 

τής νέας τουρκικής Κυβερνήσεως. Αί τουρκικαί άρχαί 

έπανέφεραν εις τήν έπιφάνειαν τήν παλαιάν τραγωδίαν των 

βανδαλισμών τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν κακομετα

χείρισιν τii>ν έν Τουρκί~ ' Ελλήνων καί τήν καταστροφήν 

τii>ν περιουσιών των . 'Ανεγνωρίσθη δτι τό μέτρον άπέβλε

πε πρωτίστως εις ένίσχυσιν τii>ν κατηγοριών έναντίον τοϋ 

καθ~στii>τος τοϋ Μεντερές, άλλ' ή το λίαν εύπρόσδεκτον 

εις τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, ή όποία είχε χαρακτηρίσει 

τήν άρχικήν δίκην ώς φάρσαν καί τήν έπιδικασθείσαν 

άποζημίωσιν, άλλά καί ούδέποτε καταβληθείσαν εις τό άκέ

ραιον, ώς κωμωδίαν. ~Εχω τήν γνώμην δτι ή χειρονομία 

αύτή των Τούρκων διέλυσε τήν άνησυχίαν, ή όποία είχε 

γεννηθή μέσα εις τήν ψυχήν τii>ν ' Ελλήνων μετά τήν έπανά

στασιν. 

Οί άνωτέρω κίνδυνοι εχουν νομίζω έξουδετερωθή. 

'Απομένει μόνον ενας δ όποίος εις τόν εξω κόσμον καί 

μεταξύ μετριοπαθών κύκλων εις αύτήν τήν 'Ελλάδα , θεω

ρείται ώς σοβαρόν έμπόδιον εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 

τής χώρας. Ούδεμία σοβαρά άνύψωσις τοϋ βιοτικοϋ έπιπέ

δου εχει έπιτευχθή. Θά ήτο τοϋτο δυνατόν; Τό παρόν ετος 

σημειώνει τήν εναρξιν ένός πενταετοϋς σχεδίου βιομηχα

νικής καί οικονομικής άναπτύξεως. w Αν οί άντικειμενικοί 

σκοποί τοϋ σχεδίου πραγματοποιηθοϋν, ώς πιστεύεται, τά 

χάσματα μεταξύ των κατά κεφαλήν εισοδημάτων θά μειω

θοϋν . Τοϋτο άποβλέπει νά αύξήση τό έθνικόν εισόδημα 

κατά 6%, νά άπορροφήση πλέον τii>ν 300.000 προσώπων 
άπό τάς μέ χαμηλήν άπόδοσιν γεωργικάς περιοχάς εις τήν 

L βιομηχανίαν καί νά μειώση τήν έξάρτησιν τής χώρας άπό 
τήν εξωτερικήν βοήθεια ν καί γενικώς νά επιφέρη μίαν έξι

σορροπητικήν άνάπτυξιν . Αί\τη ήτο άκατόρθωτος μέχρι 

σήμερον . Εις αύτήν τήν γεωργίαν ελπίζεται τώρα δτι θά 

γίνη στροφή άπό τάς πτωχής άποδόσεως καλλιεργείας εις 

τάς πλουσιωτέρας άποδόσεως . 

Αύταί είναι αί άρχαί, αύτό είναι τό πρόγραμμα πού 

άκολουθεί ό 'Έλλην πρωθυπουργός. Ή δλη του μελλον

τική σταδιοδρομία στηρίζεται επ· αύτοϋ. Προτοϋ καταστή 

εμφανές εστω καί τό μικρότερον άποτέλεσμα, θά εύρεθή 

ένώπιον τής δοκιμασίας τii>ν νέων γενικών έκλογii>ν. Οί 

οiωνοί διαγράφονται καλοί καί, ώς ετόνισεν ό ίδιος, δ λαός 

παραμένει άπό μακροϋ πιστός εις τό πρόσωπόν του . 'Αλλά 

ή παράδοσις τής ταχείας άλλαγής γνωμών δέν πρέπει νά 

άποκλείεται. Περί τάς άρχάς τοϋ 1958 τό κυβερνητικόν 
εργον διεκόπη λόγω τής άποστασίας δέκα πέντε κυβερνη

τικών βουλευτών διαφωνησάντων επί τοϋ έκλογικοϋ νό

μου. 'Ο Κ . Καραμανλής θά ήδύνατο νά σχηματίση άμέσως 

μίαν νέαν Κυβέρνησιν, άλλά προετίμησε τήν γενναίαν λύ

σιν τής ύποβολής τής παραιτήσεώς του εiς τόν βασιλέα, 

συστήσας τήν διάλυσιν τής Βουλής καί τήν προκήρυξιν 

γενικών εκλογών . Διά τii>ν εκλογών εκείνων επηύξησε τήν 

πλειοψηφίαν του καί κατώρθωσε νά σχηματίση τήν τρίτη ν 

του Κυβέρνησιν εις τάς 17 Μαίου. 
Δι ' ενα πράγμα δυνάμεθα νά είμεθα βέβαιοι, δτι ό 'Έλ

λην πρωθυπουργός δέν πρόκειται νά άποτύχη λόγω άδυνα

μίας καί έλλείψεως άποφασιστικότητος. Καί αύτοί άκόμη 

ο{ σφοδρότεροι τii>ν επικριτών του άναγνωρίζουν τήν δύ

ναμιν τής θελήσεώς του καί τήν φυσικήν του άντοχήν, πού 

τοϋ επιτρέπει νά επιλαμβάνεται αυτοστιγμεί παντός θέμα

τος, όσονδήποτε μικρόν καί l:iν είναι τό χρονικόν διάστη

μα πού χωρίζει αύτό άπό τό προηγούμενον272 • 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Η Κυβέρνηση άνακοινώνει οτι οί εγγραφές στό 

λαχειοφόρο δάνειο των 750.000.000 δρχ., οί όποίες 
εληξαν στίς 21 Νοεμβρίου, άνfjλθαν σέ 802.000.000 
δρχ. Ό ύπουργός Οίκονομικών, Κ. Παπακωνσταν

τίνου, μέ δηλώσεις του, άποδίδει τή θετική αύτή άν

ταπόκριση τfjς ίδιωτικfjς άποταμιεύσεως στήν εμπι

στοσύνη του κοινοί> γιά τήν οίκονομική σταθερότη

τα, τά άσφαλfj θεμέλια τfjς όποίας εθεσε ή δημοσιο

νομική εξυγίανση καί ή εξασφάλιση πλεονάσματος 

στόν τακτικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, ύπογραμ

μίζει τή σημασία του μακροπρόθεσμου εσωτερικοί> 

δανεισμοί>, ό όποίος καθιστa δυνατή τήν πραγματο

ποίηση των φιλόδοξων προγραμμάτων δημοσίων 

επενδύσεων καί συντελεί στήν επιτάχυνση τfjς οίκο

νομικής προόδου τfjς χώρας. 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει τήν εtσαγωγή άπό τό 

έξωτερικό ποσοτήτων είδών πρώτης άνάγκης, ωστε 

νά άντιμετωπιστεί ή πρόσφατη άπόπειρα κερδοσκο

πικής εκμεταλλεύσεώς τους . 'Έτσι, άνακοινώνεται ή 

είσαγωγή 2.000 τόνων σπορελαίου, 7.000 τόνων ελαιο
λάδου καί 5.000 τόνων ρυζιοu καί ή άρση των κωλυ
μάτων γιά είσαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, ή Τράπεζα τfjς 'Ελλάδος παρεμβαίνει 

στήν άγορά χρυσοί>. 

Σχετικά, ό ύφυπουργός 'Εμπορίου, Κ. Χρυσανθό

πουλος, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τά άκόλουθα: 

«'Η Κυβέρνησις εχει ώς πολιτικήν της τήν iσορρόπη

σιν τii>ν μεταξύ τής καταναλώσεως καί παραγωγής επιδιώ

ξεων προσδιορισμοϋ των τιμών καί εχει τά μέσα δπως, 

παρεμβαίνουσα άποτρέπη είτε τήν κερδοσκοπίαν, είτε καί 

τήν επί ζημί~ των παραγωγών ύποτίμησιν των έγχωρίων 

προϊόντων». 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο πρωθυπουργός συνεργάζεται μέ τό γενικό δι

ευθυντή του ύπουργείου ' Εξωτερικών, Χρ. Ξανθό

πουλο-Παλαμa. Μετά τή σύσκεψη, εκπρόσωπος τοu 

ύπουργείου 'Εξωτερικών, άναφερόμενος σέ δημοσί

ευμα του Δελτίου Τύπου τfjς βουλ γαρικfjς πρεσβείας 

σχετικά μέ τήν άνάληψη άπό τή Σόφια πρωτοβουλί

ας γιά τή διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μέ σκοπό τή 

ρύθμιση του ζητήματος των επανορθώσεων, άνακοι

νώνει τά έξfjς : 

«Τόν παρελθόντα Ίούνιον, ή βουλγαρική Κυβέρνησις 

προέτεινε διά διακοινώσεώς της τήν διεξαγωγήν συνεννοή

σεων διά τήν άξιοποίησιν τii>ν τεχνικών ποταμίων ύδάτων 

κοινοϋ ενδιαφέροντος τii>ν δύο χωρών. Ή έλληνική Κυ

βέρνησις άπήντησεν δτι, καίτοι ή πρότασις ήτο ένδιαφέ

ρουσα καί σύμφωνος πρός τήν πολιτικήν τής διεθνοϋς ει

ρηνικής συνεργασίας, ijν ή 'Ελλάς παγίως άκολουθεί, δέν 
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ή το δυνατόν νά δοθή είς αuτήν πρακτική συνέχεια, έφ. 

δσον ή Βουλγαρία δέν έξετέλεσε μέχρι σήμερον, ήτοι 13 
δλόκληρα ετη μετά τήν ύπογραφήν της, τάς έκ τής οίκείας 

συνθήκης είρήνης ύποχρεώσεις της. Ταυτοχρόνως, ή ελ

ληνική Κυβέρνησις προέτεινε τήν άπό κοινοί) έξέτασιν 

τής έφαρμογής δλων τών διατάξεων τής συνθήκης είρή

νης, των άφορωσών τήν 'Ελλάδα καί τήν Βουλγαρίαν. 

»Τής άνωτέρω προτάσεως γενομένης αποδεκτής άπό 

βουλγαρικής πλευρaς, διεξήχθησαν διά τής διπλωματικής 

δδοu συνεννοήσεις, αίτινες άπέληξαν είς συμφωνίαν δπως 

διεξαχθοuν έλληνοβουλγαρικαί διαπραγματεύσεις, μέ 
σκοπόν τήν έπίτευξιν συμφωνίας διά τήν πρακτικήν έφαρ

μογήν δλων των άφορωσών τήν 'Ελλάδα καί τήν Βουλ γα

ρίαν διατάξεων τής συνθήκης είρήνης. 

»Αί άνωτέρω διαπραγματεύσεις θά άρχίσουν είς • Αθή
νας τήν 5ην Δεκεμβρίου, καί θά διεξαχθοuν είς έπίπεδον 

άνωτέρων διπλωματικών καί ο{κονομικών έμπειρογνωμό

νων». 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει ταυτόσημες έπι

στολές πρός τόν κ:αγιcελλάριο Κόνραντ 'Αντενάου

ερ, τόν πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Πιέρ Βε

ρνέρ, τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως των Κάτω Χω

ρών, Ζάν Ε. ντέ Καί, τόν πρωθυπουργό τής 'Ιταλίας, 

'Αμιντόρε Φανφάνι, τόν πρωθυπουργό του Βελγίου, 

Γιcαστόν 'Έυσκ:ενς ιcαί τόν πρωθυπουργό τής Γαλλί

ας, Μισέλ Ντεμπρέ. Τό κείμενο τής έπιστολής πού 

εστειλε δ 'Έλληνας πρωθυπουργός στό Γάλλο όμό

λογό του, ε{ναι τό άιcόλουθο: 

«'Απευθύνομαι πρός 'Υμiiς διά νά διερμηνεύσω 

τήν άπογοήτευσιν τοv έλληνιιωv λαού καί τάς σο

βαρωτάτας άνησυχίας τής Κυβερνήσεώς μου διά τήν 

έξέλιξιν τών συνεννοήσεων διά τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. 

»Κατόπιν έπιπόνων διαπραγματεύσεων, α{ όποία ι 

διήρκεσαν έπί 18 μήνας, καί παρά τάς ούσιώδεις πα

ραχωρήσεις εlς ιΊς συγκατετέθη ή 'Ελλάς πρός ύπο

βοήθησιν τής εύνοϊιcής πορείας τών σχετικών συνο

μιλιών, ή τελική λύσις, ήτις άνεμένετο κατόπιν του 

Συμβουλίου τών ύπουργών τών 'Εξωτερικών τής 
31ης παρελθόντος 'Οκτωβρίου, φαίνεται άναβλη

θείσα καί πάλιν έν συμπεράσματι τών άποφάσεων 

του αύτοv Συμβουλίου τών ληφθεισών κατά τήν σύ

νοδον αύτοv τής 14ης καί 15ης Νοεμβρίου. Θλίβομαι 

διαπιστών δτι έπί τών άπομενόντων έπιμάχων ση

μείων, λύσεις συμβιβαστικαί, έπιτευχθείσαι κατόπιν 

μακρών καί έπιμόνων προσπαθειών, τίθενται έκ νέου 

ύπό συζήτησιν, καί συμφωνίαι διαγραφόμεναι ώς δυ

ναταί τήν μίαν ήμέραν, άνατρέπονται τήν έπομένην, 

προβαλλομένων νέων δρων καί άναφυομένων νέων 

δυσχερειών. 

»Οϋτω, άντί προόδου πρ_ός τό προσδοκώμενον 
τέρμα, βαίνομεν πρός έπικίνδυνον άποτελμάτωσιν, ή 

όποία, άπό άπόψεως συνεπειών, δέν άπέχει πολύ τής 

άποτυχίας τών μέχρι τούδε κοινών ήμών προσπαθει

ών. 

>>'Επειδή, κύριε πρωθυπουργέ, τήν πολιτική ν εύ

θύνην διά τήν τελικήν έκβασιν τών διαπραγματεύ

σεων καί διά τάς τυχόν άποτυχίας αύτών συνεπείας, 

δέν ύπέχουν οί έμπειρογνώμονες, άλλ ' α{ Κυβερνή
σεις, έθεώρησα καθήκον μου δπως έπισύρω τήν προ

σοχή ν τής Ύμετέρας Έξοχότητος έπί τοv θέματος 

καί ζητήσω τήν προσωπικήν σας συμπαράστασιν, 

ίνα άχθή ή ύπόθεσις αίJτη, ιΊνευ περαιτέρω άναβο

λών, εlς αϊσιον πέρας. Εlς τούτο μέ ένισχύει τό πλή

ρες εύμενοvς κατανοήσεως έκδηλωθέν ένδιαφέρον 

τόσον 'Υμών, δσον καί τοv στρατηγού Ντέ Γκώλ, 

ένδιαφέρον διά τό δποίον σiiς εlμαι lδιαιτέρως εύ
γνώμων. 

>>Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 
'Αγοράν δέν ήμπορεί νά κριθή παρά διά τοv πρίσμα

τος τοv γενικωτέρου εύρωπαϊκοv συμφέροντος, δ πως 

ή έλληνική οίκονομία συγκρατηθή, δεόντως άνα

πτυσσομένη, μέσα είς τό πλαίσιον τής έλευθέρας δυ

τικοευρωπαϊκής οΙκονομίας. Τούτο θά προελάμβανε 

τήν άπειλοvσαν τήν οlκονομίαν τής 'Ελλάδος έξάρ
τησιν, δυναμένη ν νά έχη όλεθρίας συνεπείας, όχι μό

νον διά τήν χώραν μας, άλλά καί διά τήν Δυτικήν 

Εύρώπην. Οί δροι τούς δποίους ή 'Ελλάς θέτει διά 

τήν πραγματοποίησι ν τής συνδέσεως, δροι οϋς άκρι

βώς, έν ηj συναισθήσει τών άνωτέρω κινδύνων, ή 

έλληνική Κυβέρνησις έχει ήδη περιορίσει εlς τό έλά

χιστον, δέν άποβλέπουν εlμή είς τήν διατήρησιν τής 

δυνατότητας άναπτύξεως τής έλληνικής οlκονομίας, 
μέσα είς τό πλαίσιον τής Κοινής ' Άγορiiς. 

>>Τό γεγονός δτι ή 'Ελλάς εύρίσκεται έν καθυ

στερήσει άπό άπόψεως οίκονομικής άναπτύξεως καί 

τό δτι τούτο έν πολλοίς όφείλεται είς τάς έκ του 

τελευταίου πολέμου καταστροφάς, θά έδικαιολόγει 

δπως αίJτη τύχη έν πνεύματι διευρωπαϊκής άλληλεγ

γύης προνομιακής μεταχειρίσεως, πρός άνόρθωσιν 

τής οίιcονομίας της. Παρά ταύτα, δ, τι ζητεί ή 'Ελλάς 

εlναι βασικώς lσότης μεταχειρίσεως τών κυρίων αύ

τής γεωργικών προϊόντων, α{ δέ είδικαί ρυθμίσεις έπί 

τών δποίων έπιμένει άποτελοvν έν έλάχιστον δριον 

άνευ του δποίου, αίJτη, λόγφ τής μεγάλης διαφοράς 

βαθμού οΙκονομικής άναπτύξεως πρός τάς έξ χώρας-, 

όχι μόνον ώφελείας δέν θά άπεκόμιζε έιc τής συνδέ

σεως άλλά καί έπικινδύνους ζημίας θά ύφίστατο έξ 

αύτή ς. 

>>'Εάν ληφθή ύπ' όψιν δτι αί έλληνικα{ έξαγωγαί 

εlς τάς χώρας τής Κοινής Άγορiiς δέν άντιπροσω

πεύουν άπό άπόψεως άξίας εlμή τό 0,8% του συνόλου 
τών εΙσαγωγών τών έξ χωρών, καθίσταται έξόφθαλ
μον πόσον οίκονομικώς άσήμαντοι διά τό σύνολον 

τών έξ χωρών εlναι α{ ζητούμεναι ύπό τής 'Ελλάδος 

διευκολύνσεις. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



452 ΔΡΑΣτΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

» 'Εν όψει τής έπερχομένης τελικής φάσεως τών 
διαπραγματεύσεων, ήτοι τής έπί θύραις Διασκέψεως 

τών πρωθυπουργών καί τής εvθύς μετ' αvτήν Διασκέ

ψεως τών ύπουργών τών 'Εξωτερικών, θά σάς fίμην 

ίδιαιτέρως ύπόχρεως έάν, σταθμίζοντας τούς πολιτι

κούς καί άλλους συντελεστάς του παρόντος θfματος, 

εvαρεστηθήτε νά προέλθητε είς τάς κατά τήν 'Υμετέ

ραν κρίσιν προσφορωτέρας ένεργείας πρός εvνοϊκήν 

αvτου έπίλυσιν, έν πνεύματι φιλίας, κατανοήσεως 

καί δικαιοσύνης εναvτι τής 'Ελλάδος. 

» 'Εθεώρησα χρήσιμον δπως ύποβάλω 'Υμίν έγ
κλείστως συνοπτικό ν σημείωμα, περιέχον τά κυριώ

τερα έπίμαχα θέματα τής δλης διαπραγματεύσεως. 

»Ή μ ή έπίτευξις συμφωνίας έπ' αvτών θά φέρη 

πρός ναυάγιον τής τόσον έπιμόνως άναπτυχθείσης 

κοινής ήμών προσπαθείας, αί δέ έξ αvτου συνέπειαι 

θά εlναι άπό πάσης πλευράς έξόχως δυσάρεστοι. 

))Παρακαλώ δεχθήτε, κύριε πρωθυπουργέ, τήν 

διαβεβαίωσιν τής πρός 'Υμάς έξαιρέτου ύπολήψεώς 

μοωλ 

Στήν επιστολή, εξάλλου, πρός τόν 'Ιταλό πρωθυ

πουργό συμπεριλαμβάνεται καί ή φράση : 

«Δέν δύναμαι παρά νά έκφράσω τήν λύπην μου, 

διότι ή ίταλική άντιπροσωπεία κατά τάς τελευταίας 

έν Βρυξέλλαις συσκέψεις άπεμακρύνθη έκ νέου άπό 

τήν συμβιβαστικήν λύσιν, ή όποία άντιμετωπίσθη 

καί συνεζητήθη πρό όλίγων μόλις έβδομάδων κατά 

τήν μεθ' ήμών συνάντησιν έν Ρώμrι του ύπουργου 

'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ)/73. 

'Ο καγκελλάριος τής Δυτικής Γερμανίας, Κ. 'Αν

τενάουερ, άπάντησε στόν Κ. Καραμανλή: 

«'Αξιότιμε κ. Καραμανλή, 

»'Επιβεβαιώ, μετ' ευχαριστιών, τήν λήψιν τής ιiπό 26 
Νοεμβρίου 1960 επιστολής σας, !:ν τϋ δποίq. ιiνεφέρατε καί 
πάλιν τήν σοβαράν aνησυχίαν τής Κυβερνήσεώς σας Ι:πί 

τής πορείας τών διαπραγματεύσεων διά τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μετά τής Εuρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. 

>>'Ως εξεφράσθη ν καί εις τήν τελευταία ν μου επιστο

λή ν, ή ιδέα τής ταχείας συνδέσεως τής 'Ελλάδος μοί ε{ ναι 

εντελώς ιδιαιτέρως προσφιλής. Εις αuτήν βλέπω τήν καλυ-

( τέραν Ι:γγύησιν διά τήν aντιμετώπισιν του Ι:μφαντικώς ύφ, 
ύμών τονισθέντος κινδύνου, του νά φθάση ή έλληνική οί

κονομία μίαν ήμέραν εiς τό νά εξαρτάται aπό του κομμου

νιστικου συνασπισμου, Ι:νός κινδύνου, τών όλεθρίων συ

νεπειών του δποίου, οχι μόνον διά τήν χώραν σας, aλλά 

καί δι' όλόκληρον τήν Δυτική ν Εuρώπην, εχω πλήρη συ

νείδησιν. Έτι περισσότερον λυπουμαι καί Ι:γώ, διότι αί 

διαπραγματεύσεις συνδέσεως δέν ώδήγησαν μέχρι τουδε 

εις τήν σύναψιν τής σκοπουμένης συμφωνίας. 'Ως ύμείς 

μου γράφετε καί ώς δ ϊδιος επίσης aντελήφθην εκ του ιiπο

τελέσματος τής τελευταίας συνόδου του Συμβουλίου τών 

ύπουργών !:ν Βρυξέλλαις ύφίστανται aκόμη, εις σειράν 

σημείων, διαφοραί ιiπόψεων μεταξύ των διαπραγματευομέ

νων μερών . Χωρίς νά θέλω νά λάβω θέσιν Ι:πί τών καθ' 

εκαστον Ι:πιμάχων σημείων, νομίζω, εν τούτοις, δτι πρέπει 

νά εiναι δυνατόν νά έπιτευχθή συμβιβασμός των aντιτιθεμέ

νων συμφερόντων. 

>>Τουτο θά έξαρτηθή ιiποφασιστικώς !:κ του εάν aμφό

τερα τά μέρη επιδείξουν τήν aπαιτουμένην έμπιστοσύνην 

καί καθοδηγηθουν ιiπό τήν πεποίθησιν δτι ή συμφωνία θά 

έκτελεσθή !:ν πνεύματι εντίμου συνεργασίας. ' Εφ' δσον 

ύπάρξη ή !:μπιστοσύνη αuτή, τότε αί δυσκολία ι δέν θά εδει 

νά ύπερεκτιμώνται, ίδίως εις Ι:κείνας τάς περιπτώσεις εις 

liς ή Κοινότης !:κ σκέψεων ιiναφερομένων κατά κύριον λό

γον εις τόν θεσμόν, θεωρεί δτι τής είναι ιiδύνατον ν' ιiντα

ποκριθή πλήρως εις ώρισμένας Ι:λληνικάς έπιθυμίας καί 

δτι, ιiντ, α ότου, δέον νά έπιφυλάξη Ι:αυτϋ εν ώρισμένον πε

ριθώριον διακριτικής εuχερείας . 'Εν πάσ1J περιπτώσει δύ

νασθε νά είσθε βέβαιος, δτι ή ' Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις 
θά προσπαθήση, είς τοιαύτας περιπτώσεις, έντός τών ό

ρίων τής ύπαγομένης εις τήν Κοινότητα έκτιμήσεως τών 

πραγμάτων, νά λάβη εuρέως ύπ' οψιν τά δίκαια Ι:λληνικά 

συμφέροντα . 

>>'Εν τφ μεταξύ ή aντιπροσωπεία διαπραγματεύσεων 

τής Κοινότητος, ύπό τήν προεδρία του κ. Ρέυ, διεξήγαγεν 

είς 'Αθήνας καί Παρισίους περαιτέρω συνομιλίας μέ τήν 

έλληνικήν ιiντιπροσωπείαν. 'Ελπίζ~ ζωηρώς, δτι αί συνο

μιλίαι αuταί ώδήγησαν εις μίαν προσέγγισιν τών aντιλή

ψεων, ίδίως είς τά παρ' ύμών μνημονευόμενα ώς μή διευ

κρινισθέντα ζητήματα. Πάντως τά ιiποτελέσματα τών τε

λευταίων συζητήσεων θ' ιiποτελέσουν τό ιiντικείμενον δι

εξοδικών συσκέψεων έντός τής Κοινότητος . 

>>'Εκ τής προηγουμένης μου έπιστολής θά εχετε ijδη 

ιiντιληφθή δτι ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις είναι ετοι

μος καί πρόθυμος νά φανή ιiπό τής πλευράς της εις μέγα ν ' 

βαθμόν δικαία εναντι τών έλληνικών συμφερόντων καί πέ

ραν τούτου νά χρησιμοποιήση πρός τουτο έντόνως τήν 

έπιρροήν αuτής έντός τής Κοινότητος. Σχετικώς πρός τήν 

τελευταίαν έξέλιξιν, σκέπτομαι, ένδεχομένως έκτός του 

Συμβουλίου τής Εuρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος νά 

φέρω καί πάλιν είς συζήτησιν τό θέμα τής συνδέσεως τής 

'Ελλάδος έπί πολιτικου καί νά τονίσω καί πάλιν μετ' έμφά

σεως τά πολιτικά επιχειρήματα, {iτινα παρουσιάζουν τήν 

σύνδεσιν ώς aπολύτως aναγκαίαν. Εiμαι πεπεισμένος δτι 

έν τέλει οί ύπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες των εξ χωρών-με

λών δέν θ' aποκλείσουν τάς σκέψεις αuτάς καί δτι θά ρυ

θμίσουν τήν στάσι ν των ιiναλόγως. Τουτο θά εχη οντως ώς 

προϋπόθεσιν δτι καί ή 'Ελλάς θά δείξη κατανόησιν δι' 

ώρισμένας δυσχερείας τής Κοινότητος. 

» Ύ πό τό πνευμα τουτο θά έπεθύμουν νά έκφράσω τήν 
στερράν μου ~εποίθησιν δτι παρά πάντα τά ύφιστάμενα 

νυν έμπόδια, ή συμφωνία συνδέσεως θά συναφθή ταχέως 

ύπό μορφήν ίκανοποιουσαν ιiμ(ρότερα τά μέρη. 

»Δέξασθε τήν εκφρασιν τής εξαιρετικής έκτιμήσεώς 
μου»274. 

Στίς 7 Δεκεμβρίου, ό πρωθυπουργός του Βελγίου, 
Γ. 'Έυσκενς, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή τήν άκό

λουθη επιστολή: 

«'Έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω τήν λήψιν τής aπό 26 
Νοεμβρίου 1960 έπιστολής, διά τής δποίας ή Ύμετέρα 
'Εξοχότης μέ κατέστησε κοινωνόν τών ιiνησυχιών τάς 
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όποίας αισθάνεται επί τής εξελίξεως των διαπραγματεύσε

ων διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Ευρωπαϊκήν 

Οiκονομικήν Κοινότητα. 

>>' Επιτρέψατέ μου νά σάς είπω δτι δέν συμμερίζομαι τάς 
άνησυχίας σας. 

>>Τά Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ !:χουν πράγματι άπόλυτον 

συναίσθησιν τής σημασίας τής επιτακτικής πολιτικής 

σκοπιμότητος, ijτις συνδέεται μέ τήν εν όψει συμφωνίαν, 

Ai σκέψεις αυταί, καθώς καί τά ειλικρινή αισθήματα φιλί
ας καί εκτιμήσεως, τά όποία τρέφουν εναντι τής 'Ελλάδος 

έμπνέουν εις αυτά τήν θέλησιν νά καταλήξουν εντός τοϋ 

συντομωτέρου χρονικοϋ διαστήματος, καί πέραν των δυ

σχερειών, αί όποίαι ενυπάρχουν εις πάσαν διαπραγμάτευ

σιν, εις συμφωνίαν ίκανοποιητικήν δι' δλα τά ενδιαφερό

μενα μέρη. 

»'Όσον άφορά δέ εμέ, επιθυμώ νά διαβεβαιώσω τήν 

Ύμετέραν 'Εξοχότητα περί τής πλέον άπολύτου υποστη

ρίξεώς μου καί περί τής επιθυμίας δπως ίδω πραγματοποι

ουμένην μίαν σύνδεσιν, ή όποία θά συμβάλη μεγάλως εις 

τήν ενίσχυσιν τής Ι:νότητος τοϋ δυτικοϋ κόσμου. Δέν θά 

παραλείψω νά τονίσω πρός τούς συναδέλφους τήν σημα

σίαν τήν όποίαν άποδίδω διά τήν ευτυχή έξέλιξιν τής συ

ζητουμένης συμφωνίας»275. 

·Η άπάντηση τοϋ Μ. Ντεμπρέ: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Εύηρεστήθητε νά μοί άνακοινώσητε τάς άνησυχίας 

τής Ι:λληνικής Κυβερνήσεως εις δσον άφορά τήν πρόσφα

τον εξέλιξιν τών διαπραγματεύσεων διά τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. 

»'Αναγνωρίζω προθύμως μεθ' ήμών δτι είναι ευκταίος 

ό αϊσιος τερματισμός διαπραγματεύσεων άναληφθεισών 

πρό πολλών μηνών, καίτοι τό πολύπλοκον αυτών δυνατόν 

νά Ι:ξηγήση τήν διάρκειάν των. Δέν μοϋ φαίνεται, τέλος, 

δτι ή κατάστασις είναι τόσον σοβαρά δσον φαίνεσθε νά 

φοβήσθε καί δτι ή έξέλιξις τών συζητήσεων δικαιολογεί 

μεγάλους φόβους. 

»'Όπως γνωρίζετε, τό Συμβούλιον τής Κοινότητος, άφ' 

ή ς ελαβε χώραν ή συνάντησις τών υπουργών των 'Εξωτε

ρικών, εις ijν μετέσχεν ό κ. 'Αβέρωφ, εξήτασεν επανει

λημμένως τά προβλήματα τά έγερθέντα έκ τής συνδέσεως 

τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινή ν 'Αγοράν. Προέβη εις γενι

κήν εξέτασιν των κειμένων των καταρτισθέντων υπό τής 

Ι:λληνικής άντιπροσωπείας καί τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ 

καί καθώρισε τήν άπάντησιν τής Κοινότητος έπί τών ζη

τημάτων ι'iτινα παρέμειναν υπό άμφισβήτησιν. Γνωρίζετε 

δτι ό άντιπρόσωπος τής Γαλλίας !:λαβε, εναντι τοϋ τεθέν

τος υπό τής 'Ελλάδος προβλήματος, θέσιν κατ' άρχήν 

έντελώς ευνοϊκήν. 

»'Έχω τήν πεποίθησιν δτι αί νέαι προτάσεις αϊτινες 

διεβιβάσθησαν εις τήν άντιπροσωπείαν σας λαμβάνουν 

υπ· δψιν εν πολλοίς τάς υμετέρας άνησυχίας. 'Εκφράζω 

τήν έλπίδα δτι ή Κυβέρνησίς σας θά ευαρεστηθή νά τάς 

έξετάση έντός τοϋ αυτοϋ συμβιβαστικοϋ πνεύματος, δπερ 
έπρυτάνευσεν κατά τάς διασκέψεις τοϋ Συμβουλίου τών 

υπουργών τής Ευρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος. 

)) 'Όπως καί υμείς τό υπογραμμίζετε καί δπως !:χω προ
σωπικώς τήν πεποίθησιν, ή συμμετοχή τής 'Ελλάδος εις 

τήν Κοινήν 'Αγοράν άποτελεί πολιτικήν πράξιν ijτις θά 

ένισχύση τήν θέλησίν της νά παραμείνη συνδεδεμένη εις 

τήν Δύσιν καί όφείλει νά τής δώση τά μέσα νά έξακολουθή

ση τήν άνάπτυξίν της. 'Η γαλλική Κυβέρνησις είναι πλή

ρως εν γνώσει τής σημασίας ijτις θά περιβάλλη τήν Συμ

φωνίαν ταύτην. Θά έπεθύμουν νά σάς δώσω εκ νέου τήν 

διαβεβαίωσιν δτι αϋτη παραμένει άποφασισμένη, δπως καί 

εις τό παρελθόν, νά πράξη τό πάν δπως αί διαπραγματεύ

σεις αύται καταλήξουν ταχέως. 

))Ευαρεστηθήτε νά δεχθήτε, κύριε πρόεδρε, τάς διαβε

βαιώσεις τής έξόχου υπολήψεώς μου». 

Τήν έπιστολή θά έπιδώσει στίς 4 'Ιανουαρίου 
1961 ό πρέσβης τής Γαλλίας, ντέ Σαρμπονιέρ, στό 
γενικό διευθυντή τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών. Θά 

επακολουθήσει συνομιλία, τό μνημόνιο τής όποίας 

παραθέτει ό Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμiiς: 

«'Ο κ. ντέ Σαρμπονιέρ προσέθεσεν δτι είχε έντολήν 

δπως υποβάλη ήμίν τήν παράκλησιν ϊνα καί άπό Ι:λληνι

κής πλευράς έπιδειχθή ή δέουσα ελαστικότης διά τήν τε

λικήν εόόδωσιν τών διαπραγματεύσεων. 'Ο κ. ντέ Σαρμπο

νιέρ είπεν δτι άπό τής πλευράς των εξ καί iδίως άπό μέρους 

τής Γαλλίας έπεδείχθη πνεϋμα συμβιβασμοϋ καί κατανοή

σεως των ειδικωτέρων άναγκών τής 'Ελλάδος. Θά !:πρεπε ν 

δμως καί ήμείς νά κατανοήσωμεν δτι καί οί εξ δεσμεύονται 

άπό τήν Συνθήκην τής Ρώμης, ή όποία άποτελεί ενα οικο

δόμημα, ούτινος δέν είναι δυνατή ή έκ βάθρων καταστρο

φή, εστω καί πρός χάριν φιλικωτάτης χώρας, οϊα είναι ή 

'Ελλάς . Ai άρμόδιαι γαλλικαί υπηρεσίαι αί όποίαι !:πρω
τοστάτησαν εiς τάς προσπαθείας διά τήν ίκανοποίησιν των 

Ι:λληνικών αiτημάτων τελοϋν fiδη υπό τήν εντύπωσιν δτι 

τά περιθώρια υποχωρήσεως καί άπό τής πλευράς των εξ 

!:χουν σχεδόν εξαντληθή. Περαιτέρω υποχωρήσεις άπό μέ

ρους αυτων θά !:κλόνιζαν τά βάθρα τής Συνθήκης τής Ρώ

μης, πράγμα τό όποίον, ώς άνωτέρω έλέχθη, ούτοι !:χουν 

τήν υποχρέωσιν ν' άποφύγουν. Ό Γάλλος πρέσβης δέν 

ήθέλησε νά εισέλθη εiς λεπτομερείας λέγων δτι τά καθέ

καστα θέματα θά τά συζητήση άρμοδιότερον ό κ. Ρέυ. 

))Περαιτέρω δ συνομιλητής μου μοί μετέδωσε τήν στε

νοχωρίαν τής Κυβερνήσεώς του διότι, ώς είπεν, αί παρεμ

βάσεις τοϋ κ. Πεσμαζόγλου κατά τάς τελευταίας μετά τής 

'Επιτροπής (Commission) διαπραγματεύσεις υπήρξαν Ι:κ
κρηκτικοϋ χαρακτήρος καί προεκάλεσαν ζωηράς έν τij 

Έπιτροπij άντιδράσεις. 'Ανέφερεν δτι ό κ. Πεσμαζόγλου 

κατηγόρησεν τούς εξ διά τάς άποικιοκρατικάς των τάσεις 

(tendances colonialistes), τοϋθ ' δπερ δέν ήτο δυνατόν παρά 

νά θίξη τήν Έπιτροπήν καί έμμέσως τάς Κυβερνήσεις των 
εξ. Εiδικώτερον, έσυνέχισεν ό πρέσβυς τής Γαλλίας, ή 

γαλλtκή άντιπροσωπεία ευρέθη εiς δύσκολον θέσιν, διότι 
συνηγορήσασα υπέρ των Ι:λληνικών άπόψεων επεκρίθη 

υπό των liλλων άντιπροσωπειών, αί όποίαι ίσως εύρον καί 

μίαν πρόσθετον δικαιολογίαν διά νά εϊπουν "βλέπετε μέ 

τούς 'Έλληνας δέν είναι δυνατή ή συνεννόησις καί είχατε 

liδικον νά μaς πιέζετε δι' υποχωρήσεις". 

>>'Εν τέλει ό κ. ντέ Σαρμπονιέρ μοί υπέβαλε Ι:ντολij τής 

Κυβερνήσεώς του τό έρώτημα έάν έκ τής άνωτέρω Ι:λληνι

κής στάσεως, προέκυπτε άλλαγή θέσεων τής Ι:λληνικής 

Κυβερνήσεως εναντι τοϋ δλου ζητήματος. 
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»'Απήντησα δτι ή ελληνική Κυβέρνησις έμμένει εiς 

τάς άπόψεις, τάς όποίας ό πρόεδρος κ. Καραμανλής έξέ

φρασε διά των προσωπικών έπιστολών ι'iς άπηύθυνε πρός 

τούς πρωθυπουργούς των εξ. 'Από ελληνικής πλευράς ού

δέν ijλλαξε. Έπιθυμοϋμεν τήν πραγματοποίησι ν τής συν

δέσεως μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, τήν έπιδιώκομεν, έργαζό

μεθα δι' αύτή ν άλλά καί δέν ήμποροϋμεν νά ύπερβώμεν 

ώρισμένα δρια, πέραν των όποίων ή σύνδεσις θά άπέβαινεν 

έπί ζημίg τής ελληνικfjς οικονομίας. 

»'Ετόνισα δτι ή " 'Ελλάς προέβη ijδη εiς όδυνηράς 

εναντι των άρχικών της θέσεων ύποχωρήσεις καί δτι ειλι

κρινώς δέν εβλεπον καί έγώ τήν δυνατότητα περαιτέρω 

ύποχωρήσεων. 

»'Όσον άφορα τόν κ. I. Πεσμαζόγλου, είπον δτι έκ
πλήσσομαι δι' δσα άνέφερεν ό πρέσβυς, διότι γνωρίζω δτι 

ούτος έχειρίσθη έξ άρχής τό δλον θέμα μέ πολύ τάκτ καί 

άπόλυτον άρμοδιότητα, άναγνωρισθείσαν άπό τούς έν τij 

διαπραγματεύσει συναδέλφους του. 'Εάν συνέβη ό κ. Πε

σμαζόγλου νά ύποστηρίξη τά ελληνικά αΙτήματα κάπως 

ζωηρότερον, τοϋτο δέον νά άποδοθή άποκλειστικώς εiς τό 

δτι έπίστευεν τόσο πολύ εiς τό δίκαιον των ελληνικών 

αΙτημάτων, rοστε νά μή εύρίσκη λογικήν τήν έπιδεικνυομέ

νην εναντι αύτών ελλειψιν κατανοήσεως»276 . 

Στίς 9 'Ιανουαρίου 1961, επισκέπτεται τόν πρω
θυπουργό ό πρέσβης τής 'Ιταλίας, Μάριο Κόντι, ό 

όποίος του επιδίδει τήν άκόλουθη επιστολή του 

'Ιταλοu πρωθυπουργοί), 'Αμιντόρε Φανφάνι: 

»Κύριε πρόεδρε, 

»' Αναφέρομαι στήν έπιστολή Σας τής 26ης Νοεμβρίου 
έ.ε . Θελήσατε εύγενώς νά μέ κρατήσετε ένήμερο τής άνη

συχίας (πού διακατέχει) τήν Κυβέρνησή Σας σχετικά μέ 

τήν πρόσφατη έξέλιξη των διαπραγματεύσεων γιά τήν εν

ταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινό

τητα. 

)) 'ο πολύπλοκος χαρακτήρας των προβλημάτων πού 
χρειάσθηκε νά άντιμετωπισθοϋν κατά τίς διαπραγματεύ

σεις αύτές έξηγεί τή μεγάλη διάρκειά τους. Συμφωνώ δμως 

μαζί σας δτι τώρα πρέπει νά περατωθοϋν μέσα σέ ενα πνεϋ

μα άμοιβαίας κατανοήσεως καί φιλίας. 

))Τό Συμβούλιο ύπουργών τής Κοινότητας πού έπανει

λημμένα συζήτησε τά προβλήματα τά σχετικά μέ τήν εν

ταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά, κατά τήν τελευ
ταία συνεδρίασή του προχώρησε σέ μιά συνολική έξέταση 

των κειμένων πού εχει προετοιμάσει ή ελληνική άντιπρο

σωπεία καί ή 'Επιτροπή καί καθόρισε τήν άποψη τής Κοι

νότητος πάνω στά τελευταία ζητήματα πού δέν εχουν άκό

μη διευθετηθεί. 

))Οί νέες προτάσεις πού παρουσιάσθηκαν στήν ελληνι

κή aντιπροσωπεία λαμβάνουν, σέ μεγάλο βαθμό, ύπόψη 

τίς άνησυχίες σας καί εϋχομαι νά τίς έξετάσει ή Κυβέρνη

σή σας μέ τό (ίδιο) πνεϋμα κατανόησης μέ τό όποίο διατυ

πώθηκαν. 

)) Ή ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά άποτε
λεί πράξη πολιτική πού έπιβεβαιώνει τή θέληση τής 'Ελ

λάδος νά παραμείνει ενωμένη μέ τή Δύση, κατά συνέπεια ή 

σχετική Συμφωνία, πού συζητείται τώρα, πρέπει νά συμβά

λει στήν έξασφάλιση των άναγκαίων μέσων, γιά τήν συνέ-

χιση τής οΙκονομικής άνάπτυξης τής 'Ελλάδας. 

»Μέ βάση, λοιπόν, τό συλλογισμό αύτόν, έπιθυμώ νά 

σάς έπαναλάβω τήν διαβεβαίωση δτι ή Ιταλική Κυβέρνη

ση είναι άποφασισμένη νά δώσει, δπως καί στό παρελθόν, 

δλη τή συμβολή της γιά μία ταχεία καί ίκανοποιητική 

κατάληξη των διαπραγματεύσεων. 

»Δεχθείτε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, τή διαβεβαίωση 

τής έξόχου ύπολήψεώς μου»277 • 

·Η παρέμβαση του Κ. Καραμανλή πρός τούς 

δμολόγους του τής Κοινότητας εθεσε τό ζήτημα τής 

συνδέσεως τής 'Ελλάδος στό πολιτικό επίπεδο καί 

προοριζόταν νά άποδειχθεί άποτελεσματική. Σχετική 

ε{ναιL ή άκόλου~η άνάλυση του άνταποκριτοu τής 
«Καθημερινής» στό Παρίσι, Σπ. Θεοδώρου: 

Ai διαπραγματεύσεις διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος 
μετά τής Εuρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητος (ΕΟΚ), 

ένώ άπό πολιτικής πλευράς εύρίσκονται εiς ίκανοποιητι

κόν σημείον, δέν προωθοϋνται καί άπό τεχνικοοικονομι

κής άπόψεως. 'Ακόμη ύπάρχουν ώρισμέναι, μικραί μέν, 

άλλά σημαντικαί διά τάς ελληνικάς άπόψεις δυσχέρειαι. 

Τοϋτο όφείλεται εiς τό γεγονός δτι τό κείμενον τοϋ σχεδί

ου τής συνθήκης συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ 

περιήλθεν εiς χείρας των πολυπληθών έμπειρογνωμόνων, 

οί όποίοι εiς τά διάφορα ύπουργεία καταβάλλουν προσπα

θείας νά διυλίσουν τόν κώνωπα! Είναι γνωστόν δτι δυστυ

χώς, δταν τοιαϋτα κείμενα, έπιμελώς προπαρασκευασθέντα 

άπό άπόψεως πολιτικών κατευθύνσεων, περιέρχωνται εiς 

χείρας σχολαστικών έμπειρογνωμόνων, κινδυνεύουν άνά 

πάσαν στιγμήν νά διαστρεβλωθοϋν. Είναι, συνεπώς, έπαι

νετόν δτι ή ελληνική Κυβέρνησις άπεφάσισε ν' άπευθύνη 

διά τοϋ προέδρου της προσωπικάς έπιστολάς πρός τούς 

πρωθυπουργούς των εξ χωρών τής ΕΟΚ, μέ τόν σκοπόν νά 

τεθή ενα τέρμα εiς τήν διελκυστίνδαν, καί νά προσλάβη ή 

όλη ύπόθεσις τόν πολιτικόν χαρακτήρα της, πού είχεν, 

άλλωστε, εύθύς έξ άρχής. 'Ο χαρακτήρ αύτός τής συνδέ

σεως άνεγνωρίσθη καί άπ' αύτό τοϋτο τό Συμβούλιον τών 

ύπουργών τ& ν 'Εξωτερικών τών χωρών τής ΕΟΚ, εiς τήν 

σύνρδόν του τοϋ τέλους 'Οκτωβρίου. 

'Όλοι, λοιπόν, άναγνωρίζουν δτι ύπάρχουν σημεία έπί 

των δποίων αί λύσεις δέν είναι δυνατόν παρά νά είναι πο

λιτικαί. Καί παρά ταϋτα, λόγω τών άντιδράσεων κρύπτεται 

μία άδικαιολόγητος καί άχαρακτήριστος πολιτική άπρσ

θυμία έκ μέρους μιας συμμάχου χώρας. 'Εννοοϋμεν τό πρό

βλημα, τό όποίον ήγέρθη δι' ώρισμένα εσπεριδοειδή έκ 

μέρους τής 'Ιταλίας. Διότι δέν είναι δυνατόν νά φαντασθή 

κανείς δ τι θά κινδυνεύσουν τά ιταλικά εσπεριδοειδή έκ τής 

άθρόας εισαγωγής ελληνικών εσπεριδοειδών εις τάς άγο
ράς τών χωρών τής ΕΟΚ. Αί χώραι τής Εύρωπαϊκής ΟΙκο

νομικής Κοινότητος, συμφώνως μέ τάς έπισήμους στατι

στικάς, εΙσάγουν κατ' ετος Ι. 700.000 τόνους εσπεριδοει
δών, πάσης προελεύσεως. Έκ τής ποσότητος δέ αύτής ή 

'Ιταλία καλύπτει ενα ποσόν 180.000 τόνων, δηλαδή τό ενα 
δέκατον περίπου . Τά περιθώρια μεταξύ τών δύο τούτων 

άριθμών είναι τόσον μεγάλα, rοστε νά ύπάρχη πλήρης 

άσφάλεια διά τήν παράλληλον άνάπτυξιν των έξαγωγών 

τής 'Ιταλίας καί τής 'Ελλάδος. Τήν άποψιν αύτήν ύπο

στηρίζει καί ή παρισινή έφημερίς «Κομπά», ή όποία ύπο-
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γραμμίζει ιδιαιτέρως τούς άριθμούς αύτούς καί όρθώς διε

ρωτάται, μήπως όπισθεν τi'jς στάσεως ταύτης τi'jς 'Ιταλίας 

διά τά εσπεριδοειδi'j προϊόντα, κρύβεται κάποια πολιτική 

υστεροβουλία. Προχωρουσα ί::τι περαιτέρω, ή γαλλική 

έφημερίς τονίζει τήν στρατηγικήν καί γεωγραφικήν ση

μασίαν τi'jς 'Ελλάδος μέσα εlς τά πλαίσια τi'jς Εύρωπαϊκi'jς 

Κοινi'jς 'Αγοράς, υποστηρίζουσα σαφώς δτι ή στρατηγική 

θέσις τi'jς ' Ελλάδος θά πρέπει ν· άποτελέση τό ούσιαστι
κόν κριτήριον διά τήν δριστικήν σύνδεσίν της μετά τi'jς 

ΕΟΚ. 'Ορθώς, λοιπόν, ή ελληνική Κυβέρνησις ί::φερε τό 

θέμα είς τό άνώτατον πολιτικόν όργανον τi'jς ΕΟΚ καί εi

ναι πράγματι άτύχημα δτι, λόγω τi'jς α{φνιδίας άσθενείας 

του καγκελλαρίου · Αντενάουερ, άνεβλήθη ή σύνοδος τών 
πρωθυπουργών τών εξι χωρών. Διότι είναι βέβαιον δτι 

έκεί θά έπεδιώκετο ή ταχεία ρύθμισις του ζητήματος, πού 

άφορά άμεσώτατα τήν ' Ελλάδα. 
'Ως επανειλημμένως έγράψαμεν, τά εναπομείναντα εi

σέτι έπίμαχα 4 καί 5 θέματα, διά μέν τήν 'Ελλάδα είναι 
ούσιαστικi'jς σημασίας, διά δέ τάς εξι εύρωπαϊκάς χώρας 

άποτελουν άπλi'jν παρωννχίδα. Τό σύνολον τών έλληνικών 

έξαγωγών Πρός τάς χώρας τi'jς ΕΟΚ δέν υπερβαίνει τά 100 
έκατ. δολλάρια, καθ' fjν στιγμήν τό σύνολον τών εξαγω

γών τών εξ χωρών πρός τήν ' Ελλάδα άνέρχεται είς 250 
περίπου εκατ. δολλάρια. Δηλαδή ένώ γιά τήν 'Ελλάδα αί 

έξαγωγαί πρός τήν Κοινήν Εύρωπαϊκήν Κοινήν · Αγοράν 
άντιπροσωπεύουν τό 47% του συνόλου τών έξαγωγών της, 
αί έξαγωγαί τών χωρών τi'jς ΕΟΚ πρός τήν 'Ελλάδα δέν 

άντιπροσωπεύουν καί διά τάς εξ χώρας, παρά τό I% του 
συνόλου τών εξαγωγών των. Βεβαίως, μία τοιαύτης φύσεως 

διαπραγμάτευσις είναι πάντοτε εξαιρετικά δύσκολος, &φ, 

ενός διότι δ μηχανισμός τi'jς Κοινi'jς 'Αγοράς δέν εχει άκό

μα aρκούντως δοκιμασθi'j καί άνδρωθi'j, καί &φ, ετέρου, 

διότι τό δλον θέμα τi'jς συνδέσεως τi'jς 'Ελλάδος μετά τi'jς 

ΕΟΚ aποτελεί μίαν πρώτην προσπάθειαν του όργανισμου 

τούτου . Τό γεγονός τουτο επιβάλλει εiς τάς εξ εύρωπαϊκάς 

Κυβερνήσεις νά έξετάσQυν τό θέμα, δπως λέγουν οί ενδια

φερόμενοι, μέ πολλήν προσοχήν, ίδίως δέ &πό τi'jς τεχνι

κοοικονομικi'jς πλευράς. 

Δέν θά ί::πρεπεν δμως νά έπιτραπi'j είς τούς &ναριθμή

τους έμπειρογνώμονας τών εξ χωρών νά άντιμετωπίζουν 

κατά τοιουτον στενόκαρδον καί μυωπικόν τρόπον τήν 

σύνδεσιν τi'jς 'Ελλάδος μετά τi'jς ΕΟΚ, προβάλλοντες τό 

άνεδαφικόν «Επιχείρημα» δτι φοβουνται τήν δημιουργίαν 

ένός επικινδύνου, διά μερικά μικρόψυχα συμφέροντα, 

προηγουμένου. Ή πολιτική δμως σκοπιμότης ούδέποτε 

έβασίζετο εiς τά προηγούμενα. 'Αλλά καί ή δi'jθεν δημι

ουργία προηγουμένου δέν αποτελεί τήν πραγματικήν αiτί

αν τών προβαλλομένων έμποδίων διά τόν τερματισμόν τών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ τi'jς 'Ελλάδος καί τi'jς ΕΟΚ. 

'Η ' Ελλάς, χάρις εiς τήν οΙκονομική ν της σταθερότη

τα, προέβη ε{ς πολλάς παραχωρήσεις καί απέκλεισε κάθε 

περίπτωσιν δημιουργίας προηγουμένου. ·Εδέχθη πράγματι 

ή 'Ελλάς ώς βάσιν τi'jς συνδέσεώς της μετά τi'jς ΕΟΚ, πρώ

τον, τήν δημιουργίαν τελωνειακi'jς ενώσεως. Δεύτερον, τόν 

κανόνα τi'jς 12ετίας, πού προβλέπει ή συνθήκη τi'jς Ρώμης 

διά τό 60% τών εισαγωγών της, διά δέ τά υπόλοιπα 40% 
έδέχθή δπως υπαχθουν ε{ς μίαν παρατεταμένην περίοδον 

22 έτών, πρός δριστικήν έξάλειψιν πάσης δασμολογικi'jς 
προστασίας. 'Η 'Ελλάς έδέχθη έπίσης ώς βασική ν προϋ-

πόθεσιν τήν &ναγνώρισιν του κοινου έξωτερικου δασμο

λογίου. 

Αί δύο αύται ελληνικαί έκχωρήσεις, ώς έπίσης ή οίκο

νομική σταθερότης, τi'jς aχρηστεύουν πλήρως τό επιχεί

ρημα περί δημιουργίας προηγουμένου. Εiνάι βέβαιον δτι ή 
Τουρκία καί ή 'Ισπανία δέν ήμπορουν νά άκολουθήσουν 

τήν 'Ελλάδα πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. ΕΙναι επομένως 

κατάδηλον δτι αί αντιρρήσεις τών διαφόρων έμπειρογνω

μόνων θά &νατραπουν, εάν τό πολιτικόν όργανον τών εξ 

εύρωπαϊκών χωρών κινηθi'j άποφασιστικώς. Είναι δέ πλέον 

γνωστόν δτι οί πέντε έκ τών χωρών τi'jς ΕΟΚ εiναι προ

σηρμοσμέναι πολιτικώς πρός τήν ίδέαν τi'jς εντάξεως τi'jς 

'Ελλάδος. Μήπως, λοιπόν, θά ί::πρεπε νά πιστεύσωμεν δτι 

μόνο μία γείτων καί σύμμαχος χώρα aντιδρά; Θά ί::πρεπε, 

τότε, νά &ναζητηθουν τά πολιτικά έλατήρια πού θέτουν 

τήν 'Ιταλίαν ί::ξω τi'jς γενικi'jς πολιτικi'jς γραμμi'jς τών υπο

λοίπων πέντε χωρών τi'jς ΕΟΚ. 

ΕΙ ναι άνάγκη νά υπομνησθi'j έκ νέου είς τούς aντιδρών

τας, δτι ή 'Ελλάς προσφέρει εiς τήν δυτική ν συμμαχία ν τό 

άνώτατον δυνατόν όριον τών οικονομικών της δυνατοτή

των. 'Η 'Ελλάς είναι μία χώρα 8,5 εκατομμυρίων κατοί
κων, εκ τών δποίων τό εν καί fjμισυ άποτελείται άπό υποα

πασχολουμένους καί ανέργους .• ο δέ μέσος δρος του ετη
σίου έθνικοu εΙσοδήματος, κατά κεφαλήν, δέν υπερβαίνει 

τά 280 δολλάρια. Παρά ταυτα, διαθέτει στρατιωτικήν δύ
ναμιν έκ τών καλυτέρων του δυτικου συνασπισμου. Καί διά 

τήν στρατιωτικήν αύτήν lσχύν της δαπανά τά 47% τών 
τακτικών έσόδων του προϋπολογισμου της. 'Εν τούτοις, ή 

'Ελλάς δέν ε{ναι δυνατόν νά παραμείνη έκτός τi'jς ΕΟΚ. 

Οϋτε έπίσης νά βασίση τάς οiκονομικάς της &νταλλαγάς 

είς τά διμερi'j έμπορικά σύμφωνα. Δέν εΙ ναι δυνατόν έπίσης 

ν' άποκλεισθi'j &πό τόν ο{κονομικόν χώρον τi'jς ΕΟΚ, δ 

δποίος ε{ναι δι' αύτή ν χώρος ζωτικός. 'Αλλά καί ή 

ΕΟΚ δέν δύναται νά εύδοκιμήση, στρατιωτικώς καί πο

λιτικώς, χωρίς μίαν {σχυράν 'Ελλάδα. Διότι ή 'Ελλάς, 

δπως γράφει ή «Κομπά», άποτελεί τό προπύργιον του 

δυτικου &μυντικου συνασπισμου είς τήν Νοτιοανατολικήν 

Εύρώπην. 

Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν έάν τό έξ υπουργών Συμ

βούλιον τi'jς ΕΟΚ πού συνέρχεται εiς τάς Βρυξέλλας θά 

έπιτύχη νά ι'iρη τάς άντιδράσεις διά τήν σύνδεσιν τi'jς 'Ελ

λάδος μετά τi'jς ΕΟΚ, δηλαδή έάν θά κατορθώση νά πείση 

τήν Ίταλίαν νά άναθεωρήση τάς άπόψεις της. Τό θέμα 

τουτο θά συζητηθi'j πάντως είς τό έξ υπουργών Συμβούλιον 

τi'jς ΕΟΚ καί πιστεύεται δτι, καί εάν άκόμη δέν διαλυθουν 

πλ'ilρως αί υφιστάμεναι διαφωνίαι, θά τεθουν αί βάσεις διά 
τήν δριστικήν πλέον ρύθμισιν κατά τήν συνερχομένην τήν 

l9ην Δεκεμβρίου νέαν σύνοδόν του. 'Υπολογίζεται βασί

μως δτι αί διαπραγματεύσεις τi'jς ΕΟΚ μετά τi'jς 'Ελλάδος 

θά τερματισθουν εϊτε περί τά τέλη Δεκεμβρίου ή περί τάς 

πρώτας εβδομάδας του προσεχους 'Ιανουαρίου. 'Αποτελεί 

δμως έν πάσΊJ περιπτώσει άτύχημα δτι ή σύσκεψις τών 

πρωθυπουργών τών εξ χωρών τi'jς ΕΟΚ ανεβλήθη. Διότι 

έκεί όχι μόνον θά συνεζητείτο τό ελληνικόν θέμα, αλλά θά 

έλαμβάνοντο εύνοϊκαί άποφάσεις διά τήν σύνδεσιν τi'jς 

'Ελλάδος καί ή ρύθμισις θά /;πραγματοποιείτο κατά τρό

πον ίκανοποιοuντα τά ελληνικά συμφέροντα είς δ, τι aφορά 

ίδίως τήν εύρυτάτην τοποθέτησιν τών ελληνικών γεωργι

κών προϊόντων εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν278 • 
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Συνεδριάζει στήν αίθουσα τοϋ κόμματος στή 

Βουλή τι Κοινοβουλευτική 'Ομάδα τής ΕΡΕ, τά μέλη 

τής δποίας ένημερώνονται άπό τόν πρωθυπουργό γιά 

τήν πορεία τοϋ κυβερνητικοϋ εργου. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ παρατήρησε δτι τι γε

νική κατάσταση τής χώρας έξελισσόταν σέ δλους 
τούς τομείς ίκανοποιητικά καί σύμφωνα μέ τίς έπιδι

ώξεις τής Κυβερνήσεως, έξήρε τή σημασία τής 
άσφαλίσεως των άγροτ&ν: 

«Τό μέτρον τούτο, εlναι τό μεγαλύτερον κοινωνι

κόν μέτρον είς τήν ίστορίαν τής χώρας μας, καί λόγω 

τής πληρότητός του (άσφάλεια παραγωγής, ύγείας 

καί γήρατος) καί λόγω τής έκτάσεώς του, έφ • δσον 
καλύπτει τό ήμισυ τοv πληθυσμού της χώρας, ,lχει 

έκτός τοv άσφαλιστικοv καί εύρύτατον κοινωνικόν 

χαρακτήρα, έφ • δσον δι • αύτοv πραγματοποιείται 
μετακίνησις είσοδήματος άπό τάς εύπορωτέρας πρός 

τήν άγροτικήν τάξιν». 

Στή συνέχεια, δ πρωθυπουργός άνέλυσε τό περιε

χόμενο τοϋ νομοσχεδίου καί είδικότερα τό άρθρο 

πού άφοροϋσε τήν είσφορά των άγροτ&ν: 

« 'Εφ' δσον ή είσφορά τών άσφαλιζομένων ε[ ναι 
άναγκαία, τόσον διά λόγους ούσιαστικούς, δσον καί 

διά λόγους ψυχολογικούς, έμερίμνησα ώστε αϋτη νά 

εlναι χαμηλή, άφοv δέν καλύπτει παρά τό 1 Ι 3 περίπου 
τών παροχών, δικαία, άφοv εlναι άνάλογος μέ τό εί

σόδημα έκάστου άγρότου καί πρακτική. Οlαδήποτε 

άλλη μέθοδος καθορισμού τής εlσφορiiς καί άδικίας 

θά προεκάλει καί πρακτικότητας θά έστερείτο». 

Καί συνέστησε στούς βουλευτές τής ΕΡΕ «νά 

ύποστηρίξουν μέ πίστιν τό νομοσχέδιον, τοσούτφ 
μiiλλον καθ' δσον ή άντιπολί τευσις άντιδρώσα κατά 

κανόνα πλέον κατά παντός μέτρου τής Κυβερνήσεως 

θά προσπαθήση ίσως νά μειώση τήν μεγάλην σημα

σίαν τοv μέτρου αύτοv καί νά έπιβραδύνη τήν ψήφι

σίν του». 

Κατόπιν, δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στήν 

πρόσφατη έκστρατεία δυσφημίσεως τής Κυβερνή

σεως: 

«'Η Κυβέρνησις άπό πολλών μηνών έκ διαφόρων 

πηγών εlχε πληροφορίας δτι δργανώνεται έπίθεσις 

έναντlον της, στηpιζομένη είς τό γνωστόν σύστημα 
τής σκανδαλοθηρίας. Οϋτως, ώρισμένα κόμματα καί 

μερίς τοv τύπου, έν τr1 προσπαθεlf! των νά βλάψουν 

τήν Κυβέρνησιν, χρησιμοποιούν τά πλέον άπίθανα 

ψεύδη καί καταφεύγουν εlς άπαραδέκτους μεθόδους 

πού ένθυμίζουν τάς χειροτέρας περιόδους τής πολι

τικής μας ίστορίας. 

»Μέ μίαν πρωτοφανή ύποκρισίαν, ύποβοηθουμέ-

νην καί μέ τό σύστημα τών έρωτήσεων είς τήν Βου

λή ν βάλλουν κατά προσώπων, βάλλουν κατά θεσμών, 

χωρίς νά έχουν τό θάρρος νά γίνουν συγκεκριμένοι 

καί νά άναλάβουν τήν εύθύνην τών διαφόρων σπερ

μολογιών. Καθιερώθη, έξ άλλου, τό σύστημα τής δι

αβολής πάσης κυβερνητικής ένεργείας καl τής άντι

δράσεως κατά παντός έργου τής Κυβερνήσεως, μέ 

σκοπόν τήν ματαίωσίν του. Γίνεται έπίθεσις κατά 

τοv έθνικοv νομίσματος καί τέλος ύπονομεύεται ή 

οίκονομική σταθερότης τής χώρας. 

»Τό φαινόμενον τούτο, δπως διδάσκει καί ή ίστο

ρlα, εlναι έπικίνδυνον διά τό πολίτευμα καl τό μέλ

λον τής χώρας. Κατά τών κινδύνων αύτών θά πρέπει 

νά άντιδράση ή ύγιής κοινή γνώμη, δεδομένου δτι τά 

μέσα άμύνης μιiiς δημοκρατικής Κυβερνήσεως έναν

τίον τής δημοκρατίας εlναι περιωρισμένα. Τήν άντί

δρασιν αύτήν κατά τοv ψεύδους καί τής ύποκρισίας 

σiiς παρακαλώ νά τήν ένθαρρύνετε καί νά τήν καθο

δηγήτε». 

Τέλος, δ πρωθυπουργός συνέστησε στούς βου

λευτές τής ΕΡΕ νά παρακολουθοϋν άνελλιπ&ς τίς 

συνεδριάσεις τής Βουλής, ώστε νά ύποβοηθοϋν τό 

εργο τής Κυβερνήσεως. 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Αρχίζει, στή Βουλή, τι συζήτηση τοϋ νομοσχε

δίου «περί γεωργικών κοινωνικών άσφαλίσεων». 

Πρίν άπό τήν εναρξη τής συζητήσεως δ Κ. Κα
ραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη σύσταση: 

«Θά παρακαλέσω τήv Βουλή ν vά συμφωvήση vά διεξα
χθή ή συζήτησις κατά τοιουτοv τρ6ποv, ώστε vά καταστή 

δυνατή ή ψήφισις τοfί νομοσχεδlου πρ6 τών έορτών. Νομί

ζω δτι έπί τής άρχής του νομοσχεδίου δέν ύπάρχουν άν

τιρρήσεις. ν Α ν ύπάρχουν έπιφυλάξεις έirί διαφ6ρων διατά

ξεων του νομοσχεδίου, θά ήτο δυνατ6ν αύται νά διατυπω

θοfίν εlς τήν κατ· άρθρον συζήτησιν. Θά παρεκάλουν λοι

π6ν, άν συμφωνή ή Βουλή, προκειμένου περl τής άρχής 

του νομοσχεδίου, νά δεχθή νά δμιλήσουν, εί δυνατ6ν, μ6-

νον οί άρχηγοί τών κομμάτων η ol έκπρ6σωποl των καί δ
ταν θά εlσέλθωμεν εlς τήν κατ' άρθρον συζήτησιν νά εlναι 

δυνατ6ν οί κ.κ. συνάδελφοι νά άναπτύξουν τάς άπ6ψεις 
των, έπιτυγχανομένης ο/Jτω τής ψηφlσεως του νομοσχεδί

ου, τήν σοβαρ6τητα καί σημασίαν του δποίου δλοι γνωρί

ζομεν, πρ6 τών έορτών)). 

·Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Δ. Βουρδουμπtiς, 

έξή ρε τήν άπόφαση τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά έπέκταση 
τής κοινωνικής άσφαλίσεως στούς άγρότες καί χα

ρακτήρισε τό νομοσχέδιο ώς τό σημαντικότερο άπό 

κοινωνικής άπόψεως στήν τελευταία πεντηκονταε

τία. 'Ανατρέχοντας στήν κοινωνική άσφάλιση ώς 

θεσμό, παρατήρησε δτι στήν 'Ελλάδα τό πρόβλημα 

ήταν δυσεπίλυτο, καθώς, σέ σύγκριση μέ άλλες χώ
ρες, δ άγροτικός πληθυσμός ήταν αύξημένος. 'Υπεν-
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θύμισε ότι τό θέμα βρισκόταν ύπό μελέτη άπό τό 

1955, ότι τό 1958 συγκροτήθηκε έπιτροπή είδικών 
καί ότι κατόπιν κλήθηκε Γερμανός έμπειρογνώμων: 

τό νομοσχέδιο, λοητόν, ήταν προϊόν μακρίiς μελέ

της. Παρατήρησε, άκόμη, ότι σέ σύγκριση μέ liλλες 

χώρες, οί 'Έλληνες άγρότες έπιβαρύνονταν μέ μικρό

τερο ποσοστό έπί τοϋ είσοδήματός τους. 

·Ο είσηγητής τfjς μειοψηφίας, Σ. 'Αλλαμανfjς, 

είπε ότι είχε ώριμάσει ή ίδέα τfjς κοινωνικfjς άσφα

λίσεως τών άγροτών καί καμιά Κυβέρνηση δέν μπο

ροϋσε νά άγνοήσει αύτή τήν έπιτακτική άνάγκη. 

Χαρακτήρισε, όμως, άνεπαρκfj τόν τρόπο μέ τόν 

όποίο είχε έφαρμοστεί ως τότε ή ύγειονομική άσφά

λιση τών άγροτών καί θεώρησε ότι ή άσφάλιση τfjς 

παραγωγfjς μόνο άπό χαλάζι καί παγετό δέν ήταν 

άρκετή. 'Απόλυτα άντίθετος ήταν δ Σ. 'Αλλαμανfjς 

καί μέ τήν έπιβολή είσφορίiς στούς άγρότες, τονί

ζοντας ότι τό είσόδημά τους ήταν ήδη πολύ χαμηλό 

καί μειωνόταν διαρκώς. Διαφώνησε, έπίσης, μέ τή 

σύσταση νέου όργανισμοϋ άσφαλίσεως καί ύποστή

ριξε ότι τίς άρμοδιότητές του επρεπε νά άναλάβουν 

τό ΙΚΑ καί ή Α ΤΕ. τέλος, σημείωσε ότι ή ΝΠΚ θά 

ψήφιζε κατ' άρχήν τό νομοσχέδιο, άλλά θά καταψή

φιζε έπιμέρους lίρθρα. 

'Αγόρευσαν, άκόμη, ώς είσηγητές τfjς πλειοψη

φίας καί τfjς μειοψηφίας άντίστοιχα, οίΑ. Ταλιαδοϋ

ρος καί Κ. Τσιγάρας, ένώ δ ύπουργός Γεωργίας, Κ. 

'Αδαμόπουλος, ύπεραμύνθηκε τών κυβερνητικών 

έπιλογών καί ύπογράμμισε τή σπουδαιότητα τοϋ νέ

ου θεσμοϋ. 

Στή συνεδρίαση τfjς 3ης Δεκεμβρίου, δ έκπρό

σωπος τfjς ΕΔΑ, Η. Ήλιοϋ, σημείωσε ότι ή άναγνώ

ριση τfjς άρχfjς τfjς κοινωνικής άσφαλίσεως γιά τούς 

άγρότες άποτελοϋσε θετική έξέλιξη, τήν όποία καί 

έπικροτοϋσε. Έκτός όμως άπό τήν άρχή, ή διαφωνία 

του μέ τίς έπιμέρους προβλέψεις τοϋ νομοσχεδίου 

ήταν άπόλυτη, καθώς θεωροϋσε ότι τά άγροτικά 

στρώματα επαιρναν μέ τή σύνταξη πολύ λιγότερα 

άπό όσα παρείχαν, ότι έπιβάλλονταν νέοι φόροι στά 

είδη λαϊκfjς καταναλώσεως καί ότι δέν ύπfjρχε στό 

νομοσχέδιο είλικρίνεια. 'Υποστήριξε, πιό συγκε

κριμένα, ότι ό σκοπός τοϋ νομοσχεδίου ήταν φορο
λογικός καί μόνο, καί ότι τό 1962 δέν θά δίνονταν 
συντάξεις στούς γέροντες, έπειδή δ προϋπολογισμός 

θά είχε ήδη χρησιμοποιήσει τά ποσά τών είσφορών 

γιά τήv κάλυψη τών έλλειμμάτων. τέλος, δ Η. 'Ηλι

οϋ άπέδωσε τήν κατάθεση τοϋ νομοσχεδίου στήν 

άνάγκη τfjς Κυβερνήσεως νά έπιδείξει κοινωνικό ερ

γο, προσπαθώντας νά άντισταθμίσει τήν lίνοδο τfjς 

ΕΔΑ στίς έκλογές τοϋ 1958. 
Στή συνεδρίαση τfjς 5ης Δεκεμβρίου, δ Γ. Πα

πανδρέου είπε ότι ή κατάθεση τοϋ νομοσχεδίου άπο

τελοϋσε «ίστορικόν σταθμόν» καί ότι άνfjκε γι' αύτό 

επαινος στήν Κυβέρνηση. 'Ακόμη, διεκδίκησε τήν 

πατρότητα τfjς ίδέας καί άναφέρθηκε στήν πρόσφα

τη πρόταση νόμου πού είχε ύποβάλει. Τάχθηκε όμως 

έναντίον τfjς δημιουργίας νέου φορέα γεωργικών 

άσφαλίσεων, θεωρώντας τήν ΑΤΕ περισσότερο κα

τάλληλη, καί διαφώνησε μέ τήν είσφορά 3% έπί τfjς 
παραγωγfjς. 

'Από τήν πλευρά τfjς ΚΕΑ, δ Σ. Κωστόπουλος 

συμφώνησε μέ τήν άρχή τοϋ νομοσχεδίου καί άπέ

δωσε τήν κυβερνητική πρωτοβουλία στήν ίδρυση 

τοϋ κόμματός του. Παράλληλα, όμως, κατηγόρησε 

τήν Κυβέρνηση ότι στήν πραγματικότητα μέ τίς έπι

μέρους προβλέψεις του, καί ίδίως τίς είσφορές, περιό

ριζε τίς παροχές στόν άγροτικό κόσμο. w Αλλο μειο

νέκτημα, κατά τόν Σ. Κωστόπουλο, ήταν ότι τό νο

μοσχέδιο διασποϋσε τήν ένότητα τfjς ύγειονομικfjς 

πολιτικfjς. 'Ο έκπρόσωπος τfjς ΚΕΑ θεωροϋσε ότι ή 

άρμοδιότητα γιά τήν περίθαλψη επρεπε νά παραμεί

νει στό ύπουργείο Προνοίας. 'Από τήν liλλη πλευρά, 

άρμόδια γιά τήν άσφάλιση τfjς παραγωγfjς οφειλε νά 

είναι ή Α ΤΕ. 

Στίς 14 Δεκεμβρίου, δ άρχηγός τών Προοδευτι
κών, Σ. Μαρκεζίνης, τόνισε ότι δέν ύπfjρχε θέμα γιά 

τήν άρχή τοϋ νομοσχεδίου, πού όλοι άποδέχονταν, 

άλλά χαρακτήρισε τήν είσφορά τοϋ 3% έπαχθfj καί 
τάχθηκε ύπέρ τfjς δημιουργίας ένιαίου συστήματος 

άσφαλίσεως, γιά τήν όποία ή ίδρυση τοϋ νέου φορέα 

θά ήταν, τελικά, έμπόδιο. ·Ο Η. Τσιριμώκος, συμφω
νώντας καί αύτός μέ τήν άρχή τοϋ νομοσχεδίου, δια

φώνησε μέ τήν έπιβολή τfjς είσφορίiς καί πρότεινε 

νά άπονεμηθοϋν ο{ συντάξεις χωρίς τήν πρότερη 

έπιβάρυνση τών άγροτών γιά σημαντικό χρονικό διά

στημα. ·Ο Σ. Στεφανόπουλος έξfjρε τή σημασία τfjς 

κοινωνικής άσφαλίσεως. Χαρακτήρισε, όμως, τόνο

μοσχέδιο «πρόχειρο» καί σημείωσε ότι μέ αύτό δέν 

έπιτυγχανόταν ή άνακατανομή τοϋ έθνικοϋ είσοδή

ματος, ή lίμεση ένίσχυση τών άγροτών καί ή φορο

λογική τους διευκόλυνση. Χαρακτήρισε τήν έπιβο

λή είσφορίiς αδικη καί τάχθηκε καί αύτός έναντίον 

τfjς διασπάσεως τfjς ύγειονομικfjς περιθάλψεως καί 

ύπέρ τfjς άσφαλίσεως τfjς παραγωγfjς άπό τήν Α ΤΕ. 

'Από τήν πλευρά τfjς πλειοψηφίας, ο{ ύπουργοί 

Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, καί Οίκονομικών, Κ. 

Παπακωνσταντίνου, ύπογράμμισαν τή σημασία τοϋ 

νομοσχεδίου καί ύπεραμύνθηκαν τfjς έπιβολfjς εί

σφορίiς καί τfjς δημιουργίας νέου φορέα, τονίζοντας 

ότι δέν μποροϋσε τό σύστημα άσφαλίσεως πού προ

ωθοϋσε ή Κυβέρνηση νά ύλοποιηθεί μόνο μέσω τfjς 

Α ΤΕ ή liλλου ύπάρχοντος όργανισμοϋ. 

Στή συνεδρίαση τfjς 19ης 'Ιανουαρίου 1961, 
άποφασίστηκε νά τερματιστεί ή συζήτηση έπί τfjς 

άρχfjς. Σέ άπάντηση έρωτήματος τοϋ Γ. Παπανδρέ

ου, ποιές διατάξεις άποτελοϋσαν τήν άρχή τοϋ νο
μοσχεδίου - καί είδικότερα αν «άρχή» ήταν καί ή 

ίδρυση τοϋ νέου φορέα, ή εiσφορά καί ο{ τρείς κλά-
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δοι τής άσφαλίσεως- ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«·Η γνώμη μου εlναι ότι δέν εlναι ζήτημα άρχής, δεδο

μένου ότι περιέχονται εlς τά καθ' έκαστον άρθρα, έπί τών 

δποίων θά έπακολουθήση με1:ά τήν κατ' άρχήν ψήφισιν 

συζήτησις καί θά διατυπωθοίJν α{ αuταί παρατηρήσεις. 

Πάντως, έφ' όσον δ άξι6τιμος άρχηγ6ς τών Δημοκρα

τικών Φιλελευθέρων έπιθυμεί νά γνωρίζη ποία ε{ ναι ή θέσις 

τής Κυβερνήσεως, έπαναλαμβάνω ότι εlς τήν βάσιν του τ6 

νομοσχέδιον θά διατηρηθή ώς έχει. ·Ως πρ6ς τά εlδικά θέ

ματα θά διατυπωθοίJν ένδεχομένως τροπολογίαι τής Κυ

βερνήσεως, αί δποίαι θά άπλοποιήσουν τάς διατάξεις τοίJ 

νομοσχεδίου διά νά διευκολύνουν τήν πραγματοποίησιν 

τοίJ σκοποίJ τ6ν δποίον έπιδιώκομεν. Δεδομένου ότι τ6 νο

μοσχέδιον αuτ6 κατετέθη άπ6 Jμήνου καί έγένετο μακρά 

συζήτησις έπί τής άρχής καί δεδομένου ότι αί παρατηρή

σεις τών κυρίων συναδέλφων άφορώσιν εlς τάς καθ' έκα

στον διατάξεις, τάς δποίας κατ' άνάγκην θά συζητήσωμεν 

όταν θά εlσέλθωμεν εlς τήν κατ' άρθρον συζήτησιν τοίJ νο

μοσχεδίου, διά νά μήν έπαναληφθοίJν αί αuταί παρατηρή

σεις, θά ύποβάλω τήν παράκλησιν νά τερματίσωμεν τήν 

κατ' άρχήν συζήτησιν καί νά εlσέλθωμεν εlς τήν κατ' άρ

θρον τοιαύτη ν. Καί εlς τήν κατ' άρθρον συζήτησιν θά δια

τυπωθοίJν κατά τρ6πον συγκεκριμένον αί έπί τών διαφ6ρων 

άρθρων παρατηρήσεις καί θά έχωμεν τήν εuκαιρίαν, έκτι

μώντες τάς παρατηρήσεις αί δποίαι θά διατυπωθοίJν, νά εί

πωμεν έάν θά δεχθώμεν if όχι τροπολογίας». 

Κατόπιν, τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε έπί τής άρ

χής στήν 'ίδια συνεδρίαση279 • 

'Η κατ' άρθρον συζήτηση συνεχίστηκε στή δι

άρκεια τοϋ χειμώνα καί τής άνοίξεως τοϋ 1961, όπότε 
ή Κυβέρνηση έπαναδιατύπωσε τίς διατάξεις πού 

σχετίζονταν μέ τήν είσφορά των άγροτών. Συγκεκρι

μένα, τό άναμορφωμένο σχετικό άρθρο δριζε δτι ώς 

βάση γιά τόν ύπολογισμό δέν θά έκλαμβανόταν όλό

κληρη ή περιφέρεια τής χώρας, άλλά ή κοινότητα ή 

ό δήμος ό καθορισμός τεκμαρτοϋ είσοδήματος θά 

γινόταν άπό έπιτροπή, βάσει τής μέσης άποδόσεως 

τών καλλιεργειών στά τελευταία τρία ή τέσσερα χρό

νια· καί, τέλος, ή εναρξη τής είσπράξεως τής είσφο

ράς τοϋ 1% ( τό 1% είσπραττόταν ήδη ύπέρ τής άγρο
φυλακής) μετατοπιζόταν γιά τήν 1η 'Ιανουαρίου 

1962, άντί τής ένάρξεως τής ίσχύος τοϋ νόμου, δπως 
άρχικά προβλεπόταν. 'Η ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου 

όλοκληρώθηκε στίς άρχές Μαίου 1961. 

29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ I 960 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν άν

τιπρόεδρο, Π. Κανελλόπουλο, άναχωρεί σιδηροδρο

μικώς γιά τήν Πάτρα. 

Κατά τή διαδρομή, ό πρωθυπουργός εγινε άποδέ

κτης ένθουσιωδG:ιν έκδηλώσεων άπό τούς κατοίκους, 

καί θερμών προσφωνήσεων άπό τούς δημάρχους Κο

ρίνθου, Κιάτου, Δερβενίων, Διακοφτοϋ καί Αίγίου . 

'Ιδιαίτερη μνεία εγινε, άπό τούς έκπροσώπους τής 
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λιτανεία τής εlκόνας τού 'Αγίου 'Ανδρέα στήν Πάτρα. 
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τοπικής αυτοδιοικήσεως, στό πρόσφατο μέτρο τής 

&.σφαλίσεως τών &.γροτών. 'Ο Κ. Καραμανλής έξέ

φρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τήν άναγνώριση τοϋ 

κυβερνητικοϋ εργου, τό δποίο καί ύποσχέθηκε νά 

συνεχίσει . 

Στήν Πάτρα, δ πρωθυπουργός εγινε δεκτός μέ 

θερμούς λόγους άπό τό δήμαρχο τής πόλεως, στήν 

προσφώνηση τοϋ δποίου &.πάντησε ώς έξής: 

«Σaς εvχαριστώ διά τούς καλούς σας λόγους καί 

πρό παντός διά τήν άναγνώρισιν του έργου τής Κυ

βερνήσεώς μου. "Οπως εlχα τήν εvκαιρίαν νά τονίσω 

καί aλλοτε, διά τόν πολιτικόν, δ δποίος άφιερώνεται 

εlς τήν ύπηρεσίαν του τόπου καί άναλίσκεται άγωνι

ζόμενος διά τήν προκοπή ν του λαου του, ή μεγαλυτέ

ρα καί zσως ή μόνη lκανοποίησις εlναι ή άναγνώρι

σις τών ύπηρεσιών του. Εlναι άληθές δτι τά πράγμα

τα τής χώρας μας βαίνουν καλώς. Πέραν τής πολιτι

κής καί οίκονομικής σταθερότητος πού άποτελουν 

πολυτίμους κατακτήσεις του έλληνικου λαου, ση

μειουται σημαντική πρόοδος είς τήν οiκονομίαν του 

τόπου. Τό μέτρον τής προόδου αvτής τό δίδουν δύο 

καί μόνον χαρακτηριστικοί άριθμοί. 

)>Υό έθνικόν είσόδημα τής 'Ελλάδος κατά τό 1955 
άνήρχετο είς 54.600.000 καί θά άνέλθη κατά τό τρέ
χον έτος είς 80 περίπου δισεκατ. δρχ., εlναι δέ γνω
στόν δτι διά του έκτελουμένου πενταετους προγράμ

ματος προβλέπεται περαιτέρω αϋξησις του έθνικου 
είσοδήματος είς τρόπον ώστε νά δικαιολογήται πaσα 

αlσιοδοξία διά τό μέλλον. 

)) 'Αλλά, διά νά έκτιμήσωμεν τήν παρουσαν κατά
στασιν τής χώρας θά πρέπει νά άνατρέξωμεν εlς τό 

παρελθόν, άπό τό δποίον θά άντλήσωμεν χρήσιμα 

διδάγματα διά τό μέλλον καί τό μέτρον συγκρίσεως 

μέ τό παρόν. Άπό του 1922 μέχρι του 1952 τό κοινο
βουλευτικόν μας πολίτευμα άριθμεί βίον εzκοσι περί

που έτών, δεδομένου δτι α{ δικτατορίαι καί κατοχή 

έκάλυψαν περίπου μίαν δεκαετίαν. Κατά τήν διάρ

κειαν τών 20 αvτών έτών ένηλλάγησαν είς τήν έξου
σίαν 50 περίπου Κυβερνήσεις, έκ τών δποίων α{ 15 
δέν έζησαν πλέον του μηνός. Κατά τό αvτό διάστη

μα έξερράγησαν 14 ένοπλα κινήματα, έπαναστάσεις 
καί άντεπαναστάσεις καί διεξήχθησαν τρία πολι

τειακά δημοψηφίσματα. Είς οvδεμίαν χώραν του 

κόσμου είς τόσον βραχύ χρονικόν διάστημα συνέ

βησαν τόσον πολλά καί θλιβερά γεγονότα. Τήν 

συνεχή αvτήν άνωμαλίαν τήν έπλήρωσεν άκριβά ή 

χώρα μέ έθνικάς περιπετείας, μέ οίκονομικάς χρεω

κοπίας καί πρό παντός μέ τήν άναστολήν τής προό

δου του τόπου. 

))Κατά τά τελευταία έτη έσημειώθη πρόοδος, διό

τι, δπως άνέφερα καί προηγουμένως, έχομεν σταθερό

τητα οlκονομικήν καί πολιτικήν καί συνεχή aνοδον 

τής οίκονομίας μας, ή όποία πραγματοποιείται έπί τfί 

βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων είς δλους τούς 

τομείς. 

))Προσφάτως, διακεκριμένος ξένος πολιτικός, έπι

θυμών νά μου δώση τήν εlκόνα τής μεταβολής, ή 

όποία έσημειώθη είς τόν τόπον μας, μου έλεγε τά 

έξής: ""Οταν κατά τό παρελθόν δλόκληρος δ κό
σμος εlχε γαλήνην καί δμαλότητα, ή Έλλάς ένεφά

νιζε τήν εlκόνα ένός μικρου φρενοκομείου. Σήμερον 

πού δλος δ κόσμος μετεβλήθη είς ένα άπέραντον 

φρενοκομείον, ή ·Ελλάς ε[ ναι ύπόδειγμα μικράς πο

λιτείας μέ σταθερότητα, μέ πρόοδον καί μέ έπιδιώ

ξεις διά τό μέλλον" 
«'Υπάρχει, συνεπώς, βελτίωσις εlς τήν κατάστα

σιν τής χώρας καί η βελτίωσις αvτή θά γίνη περισρό

τερον αlσθητή, δταν θά άρχίσουν νά άποδlδουν πλή

ρως τά έκτελούμενα καί τά προγραμματισθέντα έργα. 

Παρά ταυτα ύπάρχουν δυσχέρειαι. Δυσχέρειαι φυσι

καί, τάς δποίας άντιμετωπίζει κάθε χώρα εύρισκομέ

νη, δπως ή ίδική μας, εlς τό στάδιον τής άναπτύξεως. 
))Καί αl δυσχέρειαι, δμως, αvταί θά ύπερνικηθουν 

aν παραμείνωμεν σταθεροί εlς τήν χαραχθείσαν πο

ρείαν καί προστατεύσωμεν τά μέχρι τουδε έπιτευ

χθέντα. 

))Διά νά προστατεύσωμεν, δμως, όφείλομεν νά άν

τιδράσωμεν δλοι κατά τής δημαγωγίας, ή όποία τόν 

τελευταίον καιρόν έπερίσσευσεν είς τήν χώραν μας 

καί ή όποία άπειλεί τά πάντα. 

)) Ή άνοικοδόμησις μιaς χώρας δέν έπιτυγχάνε
ται, δπως γνωρίζετε, διά τής δημαγωγίας, οϋτε καί 

πραγματοποιείται άπό τής μιiiς ημέρας εlς τήν aλ

λην. 'Απαιτεί ύπομονήν, έργατικότητα, καί, πρό 

παντός, μακράν περίοδον γαλήνης καί σταθερότη
τος)). 

Στίς 30 Νοεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής παρακολού
θησε τή λιτανεία τής εtκόνας τοϋ 'Αγίου 'Ανδρέου. 

Στή συνέχεια, ελεγξε τά έκτελούμενα εργα (λιμενικά, 

κ.λ.π.), ένέκρινε τή διάθεση 24.000.000 δρχ. γιά τήν 

&.νέγερση σύγχρονου νοσοκομείου καί ύποσχέθηκε 

τήν ένίσχυση τών εργων στό στάδιο τής Παναχαϊκής 

καί στό κολυμβητήριο. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

·Ο ύφυπουργός Οtκισμοϋ, Ε. Κεφαλογιάννης, 

ύποβάλλει στόν πρωθυΠουργό τήν παραίτησή του, ή 
δποία καί γίνεται &.ποδεκτή. 'Ο Ε. Κεφαλογιάννης 

παραιτήθηκε, μετά τή διατύπωση σέ βάρος του κα

τηγορίας δτι στόν τηλεφωνικό κατάλογο &.ναφερόταν 

ψευδώς ώς δικηγόρος, γεγογός τό δποίο δ ίδιος χα

ρακτήρισε ώς &.βλεψία, ή δποία δέν ύπέκρυπτε 

συγκεκριμένη πρόθεση η δόλο. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Ό ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, σέ συ-
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νάντησή του μέ τούς εκπροσώπους του έλληνικου 

καί ξένου τύπου, άναλύει τά επιτεύγματα του ύπουρ

γείου του, κατά τήν περίοδο 1958-1960. Συγκεκριμέ
να, ύπογραμμίζει δτι «βιομηχανικά εργα άξίας 

465.000.000 δολλαρίων ή 13.950.000.000 δραχμών, 
εξετελέσθησαν, εκτελουνται ή εχουν ήδη άποφασι

σθή κατά τήν τελευταία ν διετίαν είς τήν 'Ελλάδα, ό 

ρυθμός δέ τής κατασκευής των είναι τόσον ταχύς, 

rοστε συχνά προτρέχουν των χρονικών όρίων πού 

εχει τάξει τό πενταετές σχέδιον». 

Στή συνέχεια, ό Ν. Μάρτης άναφέρει: 

«Κατά τήν διετία ετέθησαν σέ λειτουργία, θεμελιώθη

καν, ό.ποφασίσθησαν ή προγραμματίσθησαν, τό διϋλιστή

ριο, ό.ξίας 21,3 /;κατ. δολλ., ή βιομηχανία ό.ζώτου, 41 /;κατ. 
δολλ., τρία εργοστάσια ζαχάρεως, συνολικής ό.ξίας 22,5 
έκατ. δολλ, τά Ι;ργοστάσια πυρείων καί έπεξεργασίας ξύ

λου 2,6 /;κατ., χάρντ-μπόρντ 4 έκατ. δολλ., ό.χυροκυτταρί
νης 5,7 έκατ., δολλ., ελαστικών "Πιρέλλι" 5 έκατ. δολλ . , ή 

βιομηχανία ό.λουμινίου 75 έκατ. δολλ., απεφασίσθη ή 

ϊδρυση τής σιδηροβιομηχανίας καί τής βιομηχανίας σόδας 

άξίας 80 /;κατ. δολλ . , ενώ αναμένεται ή άναγγελία τής ίδρύ

σεως βιομηχανιών ψευδαργύρου καί φωσφορικών λιπασμά

των. 'Επί πλέον ίδρύθηκε ή είναι ύπό ϊδρυση σειρά γεωρ

γικών βιομηχανιών. 

»'Η Κυβέρνηση επιδιώκει τήν προσέλκυση ξένου κε

φαλαίου, τόσο σέ νέους τομείς, δσο καί γιά τήν ό.νάπτυξη 

ύφισταμένων έλληνικών βιομηχανιών, δπως επίσης καί 

τήν εγκατάσταση στίς ελεύθερες ζώνες τής χώρας εργο

στασίων, ή παραγωγή τών όποίων θά προορίζεται γιά εξα

γωγή. Τό εμψυχο ύλικό τής χώρας, ή θέση καί τό κίφος 

της, δημιουργοϋν τίς προϋποθέσεις ίδρύσεως πάσης φύσε

ως εξαγωγικών βιομηχανιών». 

'Ο Ν. Μάρτης άναφέρθηκε στά επιτεύγματα στόν 

τομέα τής κινηματογραφικής βιομηχανίας καί στήν 

προσπάθεια γιά τή βιοτεχνία. 'Υπογράμμισε, άκόμη, 

τήν άνάπτυξη τής άλιείας, η όποία άπασχολουσε 

ήδη 55.000 aτομα καί η παραγωγή της εφτανε τούς 
80.000 τόνους, εναντι 30-35 χιλιάδων προπολεμικώς. 
Στόν τομέα του έξηλεκτρισμου, άπαρίθμησε τά κα

τασκευασθέντα καί ύπό κατασκευή εργα καί τόνισε 

δτι aρχιζε η προμελέτη του ύδροηλεκτρικου εργου 

του 'Αλιάκμονα, δτι εντοπίστηκαν κοιτάσματα 500 
έκατ. τόνων λιγνίτη στή Μεγαλόπολη καί άλλου, 

ωστε νά εξασφαλιστεί η λειτουργία πολλών θερμοη

λεκτρικών εργοστασίων. 'Αναφέρθηκε άκόμη στίς 

ερευνες άξιοποιήσεως του πλούτου του έλληνικου 

ύπεδάφους, ίδιαίτερα στίς ερευνες γιά τά πετρέλαια, 

τό χρυσό, τούς λιγνίτες, τούς χρωμίτες, τούς βωξίτες, 

τό λευκόλιθο καί τά πυρίμαχα όρυκτά, τόν ψευδάρ

γυρο, καί στήν \:δρυση εταιρειών, γιά τήν άξιο

ποίηση του !εραστίου πλούτου τών μαρμάρων τής 

χώρας. Τέλος, τόνισε δτι έκτελοuνταν ερευνες γιά 

τήν άνεύρεση καί άξιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων 

ύπογείων ύδάτων στίς περιοχές 'Ιτέας, 'Αμφίσσης, 

καί "Αργους. Τό σύνολο τών εκτελεσθέντων, έκτε

λqυμένων καί άποφασισθέντων βιομηχανικών ερ

γων, κατέληξε, είναι άξίας 465 έκατ. δολλαρίων, «τά 
δέ επιτεύγματα αuτά οφείλονται είς τήν πολιτικήν 

καί οίκονομικήν σταθερότητα τής χώρας. ·Η Κυ

βέρνησις Καραμανλή είναι ύπερήφανος διότι έξη

σφάλισε τάς προϋποθέσεις αuτάς καί επ, αuτών δη

μιουργεί ενα βέβαιον καί εuτυχές μέλλον διά τόν έλ

ληνικόν λαόν». 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Αίματηρά γεγονότα διαδραματίζονται στήν 'Αθή

να, μεταξύ άπεργών οίκοδόμων καί άστυνομίας. 

Τραυματ~ζονται 53 άστυνομικοί καί 67 διαδηλωτές. 
Στή Βουλή ό ύφυπουργός 'Εσωτερικών, Ε. Καλαν

τζής, καταγγέλλει δτι τά επεισόδια ήταν προσχεδια

σμένα, ένώ ό ύπουργός 'Εργασίας, Δ. Δημητράτος, 

τονίζει δτι είχε δώσει άποδεκτή λύση στά αίτήματα 

των εργατών, δταν εξαπολύθηκε η έπίθεση κατά τής 

'Αστυνομίας. 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Συγκροτείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως, τών ύπουργών Συντονισμοί>, 'Εξω

τερικών καί Οίκονομικών, του γενικοί> διευθυντή του 

ύπουργείου 'Εξωτερικών καί τών ύποδιοικητών τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 'Αποφασίςονται τά άκό

λουθα: 

«1. Θέματα Κοινής 'Αγοράς 
»1. Ή γενική κατευθυντήριος γραμμή είναι δπως, πρό 

οίασδήποτε ρυθμίσεως έκκρεμότητος τινός, λαμβάνεται 

πλήρως ύπ' δ ψι ν καί ή πολιτική πλευρά τόσον τοϋ γενικω

τέρου θέματος τής συνδέσεως τής' Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ 

δσον καί τοϋ εiδικωτέρου τινός σημείου. 

»2. Θά παραμείνωμεν συμφώνως πρός τήν ήδη χαρα
χθείσαν γραμμήν <'iκαμπτοι επί τών βασικών εκείνων διατά

ξεων τοϋ σχεδίου τής Συνθήκης, έπί τών όποίων δέν εχει 

έπιτευχθή εiσέτι συμφωνία. Τό μέτρον τής άντιστάσεως 

κατά τήν τελικήν φάσιν τών διαπραγματεύσεων άποτελεί 

συνάρτησιν τής διαπιστώσεως τοϋ κ. προέδρου τής Κυ

βερνήσεως δτι ενδεχόμενον ναυάγιον τών διαπραγματεύ

σεων δέν θά συνεπήγετο ό.νεπανορθώτως καταστρεπτικάς 

συνεπείας διά τήν χώραν. 

»3. 'Ενετάλη ό κ. Πεσμαζόγλου εν συνεργασίc;ι μετά 

τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών νά καταρτίση σημείωμα, 

έν φ ήθελον διατυπωθή σαφώς τά όλίγα έκείνα βασικά 

σημεία εiς τά όποία ή 'Ελλάς δέν ή το διατεθειμένη νά 

δεχθή ύποχωρήσεις . Εiς τό αότό κείμενον ήθελον διατυ

πωθή εναργώς καί τά επιχειρήματα, ι'iτινα ύπαγορεύουν 

τήν σχετικήν τοποθέτησιν τής 'Ελλάδος. 'Η ώς <'iνω επι

χειρηματολογία θά πρέπει <'iνευ παρεκκλίσεων νά επανα

λαμβάνεται μέ διαύγειαν καί εμφασιν κατά τάς σχετικάς 

έπαφάς τής έλληνικής aντιπροσωπείας τής μεταβαινούσης 
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'Από τήv έπίσκεψη τοv πρωθυπουρyοv στήv Πάτρα. 
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έντός τών προσεχών ήμερων εiς Παρισίους. 

» 4. Οί κ. κ. υπουργοί Συντονισμοϋ καί 'Εξωτερικών 
έξουσιοδοτήθησαν δπως έν τφ πλαισίφ τών γενικωτέρων 

κυβερνητικών άποφάσεων καί κατευθύνσεων δώσουν λύ

σεις εiς τάς υπαρχούσας η τάς μελλούσας νά άναφυοϋν 

έκκρεμότητας. 

»II Θέματα ΝΑΤΟ 
»' Απεφασίσθη νά άσκηθή κάθε δυνατή πίεσις πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής δημιουργίας καί άποτελεσματικής λει

τουργίας ένός Είδικοϋ Ταμείου άποσκοποϋντος είς μίαν 

δικαιοτέραν κατανομήν τών οίκονομικών βαρών έντός τής 

Δυτικής Συμμαχίας. 'Η ώς άνω τοποθέτησις ευρίσκεται έν 

πλήρει δμοφωνί~ μέ τάς άπό τοϋ 1957 υποστηριχθείσας εiς 
τό σημείον αύτό σκέψεις υπό τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»III. 'Αναδιοργάνωσις ΟΕΟΣ 
»' Απεφασίσθη δπως καταβληθή κάθε δυνατή προσπά

θεια tνα ή ύπογραφή τών σχετικών κειμένων άναφορικώς 

μέ τήν ϊδρυσιν τοϋ μέλλοντος νά διαδεχθf\ τόν ΟΕΟΣ όρ

γανισμοϋ έπιδιωχθή νά συντελεστή κατά τρόπον μή έπι

βάλλοντα νομοθετικήν κύρωσιν τών σχετικών έγγρά
φων»zsο. 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Οί ύπουργοί Οίκονομικ:ών κ:αί Βιομηχανίας, Κ. 

Παπακ:ωνσταντίνο.υ κ:αί Ν. Μάρτης, κ:άμουν τήν άκ:ό

λουθη δήλωση γιά τό θέμα τής έξαγορί'iς τής ΗΕΑΠ 

(' Ηλεκ:τρικ:ής 'Εταιρείας 'Αθηνών-Πειραιώς): 

«Ή έξαγγελθείσα έξαγορά τής ΗΕΑΠ καί ή περιέ

λευσίς της είς τήν ΔΕΗ άποτελοϋν γεγονός ύψίστης σημα

σίας διά τήν ένεργειακήν καί τήν έθνικήν οίκονομίαν τής 

χώρας. 

>>Τό συνολικόν τίμημα τής έξαγορίiς τής ΗΕΑΠ άνέρ

χεται εiς 20 έκατ. λιρών, προσδιωρίσθη τοϋτο συμφώνως 
πρός τήν άπό τοϋ 'Οκτωβρίου 1925 άρχικήν σύμβασιν καί 
άντιστοιχεί είς τήν άξίαν τών διαφόρων έγκαταστάσεων 
τής ΗΕΑΠ, μετά τήν εκπτωσιν άποσβέσεων, προσαυξανο

μένην κατά τό ποσόν τής άξίας τών υλικών καί τό ποσόν 

τής ύπό τής συμβάσεως προβλεπομένης άποζημιώσεως τής 

ΗΕΑΠ λόγω έξαγορίiς τοϋ προνομίου της καί ε{ναι κατώ

τερον τής πραγματικής άξίας τών περιουσιακών στοιχείων 

αύτή ς. 

»Είς τήν ΔΕΗ περιέρχονται έπίσης καί τά άλλα στοι

χεία τοϋ ένεργητικοϋ τής ΗΕΑΠ, κυρίως δέ άπαιτήσεις έκ 

καταναλώσεως ήλεκτρικοϋ ρεύματος μηνός Δεκεμβρίου 

1960, ή άξία τών δποίων έξετιμήθη εiς 1.600.000 λιρών 
στερλινών περίπου. 

»'Από τό συνολικόν ποσόν τής άξίας τών έγκαταστά

σεων καί λοιπών στοιχείων τοϋ ένεργητικοϋ τής ΗΕΑΠ α) 

11.107.000 στερλινών θά καταβληθοϋν εiς τήν ΗΕΑΠ υπό 
τής ΔΕΗ, β) 4.450.000 άποτελεί συμμετοχήν τοϋ έλληνικοϋ 
Δημοσίου είς τά μέχρι τής 3Ιης Δεκεμβρίου 1960 κέρδη 
τής ΗΕΑΠ. Θά καταβληθή δέ υπό τής ΔΕΗ, κατά τά 

δρισθησόμενα δι' ίδια ι τέρας συμφωνίας, τό ύπόλοιπον έξ 

6.050.000 στερλινών περίπου πού άφοροϋν μεσοπροθέ
σμους καί μακροπροθέσμους ύποχρεώσεις τής ΗΕΑΠ πού 

άναλαμβάνονται ύπό τής ΔΕΗ. 

»'Εκ τών 11.107.000 λιρών θά διατεθοϋν α) 2.230.000 
λίραι παρά τής ΗΕΑΠ διά τήν πληρωμήν πρός τό άγγλι

κόν Θησαυροφυλάκιον ληξιπροθέσμου δμολογιακοϋ δα

νείου καί β) 870.000 λίραι περίπου διά τήν πληρωμήν τών 
έν 'Ελλάδι ύποχρεώσεών της. Τό έξ 8 έκατ. λιρών ύπόλοι
πον θά διατεθή είς τούς μετόχους τής ΗΕΑΠ. 'Εκ τοϋ 

ποσοϋ αύτοϋ 800.000 λίραι περίπου άνήκουν εiς τούς έν 
'Ελλάδι μετόχους τής Γενικής 'Ελληνικής ·Εταιρείας. Οί 

μέτοχοι ύποχρεοϋνται εiς τήν καταβολήν φόρου. 

»Τό ποσόν τών ll.l07.000 λιρών στερλινών θά κατα• 
βληθή κατά τό f\μισυ μέν άμέσως, κατά δέ τό υπόλοιπον 
f\μισυ εiς έπτά ίσας έτησίας δόσεις μέ έπιτόκιον 4%. 

»'Η έκμετάλλευσις τής έπιχειρήσεως περιέρχεται είς 

τήν ΔΕΗ άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1961. Τά κεκτημένα δικαι
ώματα τοϋ προσωπικοϋ κατοχυροϋνται πλήρως». 

Ό ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, τήν 21 
Δεκεμβρίου, εκ:αμε τίς άκ:όλουθες δηλώσεις: 

« ' Η έξαγορά τής ΗΕΑΠ άπετέλει καθολικόν αίτημα 

πολλών έτών καί δι' αύτή ς περιέρχεται ε'ίς έλληνικάς χεί

ρας άξιόλογος έπιχείρησις κοινής ώφελείας καί παραλλή

λως έξασφαλίζεται ή ένιαία διαχείρισις τοϋ ένεργειακοϋ 

δυναμικοϋ μέ ανυπολογίστου σημασίας έπιπτώσεις έπί τής 

δλης οίκονομίας τής χώρας. 

»·Η έξαγορά αϋτη, πραγματοποιούμενη ύπό τούς εύ

νοϊκωτέρους δυνατούς δρους, άποτελεί σοβαρόν έπίτευγμα 

τής Κυβερνήσεως καί άπήτησε πολυμήνους καί έπιπόνους 

διαπραγματεύσεις. 

»Τό τίμημα τής έξαγορίiς ύπελογίσθη ώς έξής: 

»α) 'Αξία τών πάσης φύσεως έγκαταστάσεων μετ' εκ

πτωσιν άποσβέσεων λίραι 16.300.000, β) άξία τοϋ πάσης 
φύσεως ύλικοϋ λίραι 2.300.000, γ) άποζημίωσις λόγω προ
ώρου έξαγορίiς λίραι 1.400.000, δ) άξία μεταβιβαζομένων 
στοιχείων ένεργητικοϋ, άμέσως ρευστοποιησίμων, λίραι 

1.610.000, ήτοι σύνολον 21.610.000 λιρών. 'Από αύτάς έκ
πίπτονται α) ύποχρεώσεις μεσοπρόθεσμοι-μακροπρόθε

σμοι άναλαμβανόμεναι ύπό τής ΔΕΗ λίραι 6.050.000, β) 
συμμετοχή τοϋ Δημοσίου έπί τοϋ κέρδους τής ΗΕΑΠ λίραι 

4.454.000 καί άπομένει ύπόλοιπον 11.106.000 λίρα ι, άπό τό 
δποίον θά καταβληθή τό f\μισυ άμέσως είς τήν ΗΕΑΠ καί 

τό ύπόλοιπον εiς 7 έτησίας δόσεις μέ τόκον 4%». 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμαν
λή, τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 'Αμύνης κ:αί μετά άπό 

μακ:ρά συζήτηση, παρουσία κ:αί τών άρχηγών τών 
έπιτελείων, άποστρατεύει τόν άντιστράτηγο Δ. Πα

πανικ:ολόπουλο, τούς ύποναυάρχους Α. Γκιώνη κ:αί 

Γ. Καρβέλη, τούς ύποπτεράρχους Σ. Διαμαντόπουλο 

κ:αί Γ. Γερονόπουλο κ:αί προάγει στό βαθμό τοϋ 

άντιστρατήγου τόν ύποστράτηγο Π. Σακ:ελλαρtου, 
σέ ύποναυάρχους τούς πλοιάρχους Σ. Αύγέρη, Α. 

Ράλλη κ:αί στήν άεροπορία σέ ύποπτεράρχους τούς 

ταξιάρχους Γ. 'Αντωνί'iκ:ο κ:αί Κ. Παναγόπουλο. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960- 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Διεξάγονται, στήν 'Αθήνα, έλληνοβουλγαρικ:ές 
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διαπραγματεύσεις γιά τό ζήτημα τών βουλγαρικών 

έπανορθώσεων. Οί συζητήσεις προσέκρουσαν στήν 

άξίωση τής Σόφιας νά συμψηφιστοϋν οί έπανορθώ

σεις πού όφειλε, μέ τίς δικές της άπαιτήσεις άπό τήν 

έποχή τοϋ μεσοπολέμου. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ . Καραμανλής άπευθύνει πρός τό γενικό 

γραμματέα του ΝΑΤΟ, Πώλ 'Ανρύ Σπάακ, τήν άκό

λουθη έπιστολή: 

«Κύριε γενικέ γραμματευ, 

»Κατά Δεκέμβριον του παρελθόντος έrους, δ 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών κ. Χέρτερ, δμιλών είς τό Συμβούλιον τών 

ύπουργών τών 'Εξωτερικών τής 'Α τλαvτικής Συμ

μαχίας, εlπεν δτι ή Συμμαχία έδει νά προβλέψη είς 

θετικόν προγραμματισμόν τής δράσεώς της διά τήν 

προσεχή δεκαετίαν. 

>>'Ολίγον μετά τήν ματαίωσιν τής συγκλήσεως 

τής Διασκέψεως Κορυφής, δ Καναδός πρωθυπουρ

γός, &ποβλέπων είς τό νά δοθή ουσιαστική συνέχεια 

είς τήν προμνησθείσαν εlσήγησιν του κ. Χέρτερ, 

προέτεινε τήν σύγκλησιν έν Όττάβq. Διασκέψεως 

τών χωρών του ΝΑΤΟ είς τό έπίπεδον τών πρωθυ

πουργών. Ή πρότασις έτυχε γενικώς μέν ευμενους 

&ποδοχής, παρεπέμφθη δέ πρός μελέτη ν, έπί τψ τέλει 

δπως δοθή είς aυτήν ή καλυτέρα δυνατή πρακτική 

συνέχεια. 

>>Αί πρόσφατοι διεθνείς έξελίξεις, ή &νανεωθείσα 
έντασις του ψυχρου πολέμου καί ή συνείδησις ώρι

σμένων &δυναμιών, aς παρουσιάζει ή Ά τλαντική 

Συμμαχία έν τfl &ντιμετωπίσει τών διαγραφομένων 

κινδύνων καί έν τfi πραγματοποιήσει τώv έπιδιώξεών 

της, καθιστουν, κατά τήν γνώμη ν τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως, &ναγκαίαν τήν έπίσπευσιν τής είς πρω

θυπουργικόν έπίπεδον συνόδου του Συμβουλίου του 

ΝΑΤΟ. 

«Ή έλληνική Κυβέρνησις, είδικώτερον ύπεύθυ

νος δι' ενα έκ τών πλέον νευραλγικών τομέων τής 

Συμμαχίας, θεωρεί δτι ή υίοθέτησις ένός προγράμ

ματος μακρiiς πνοής καί ή έξασφάλισις δρων δρα

στηριοποιήσεως καί &ποτελεσματικω'τέρας λειτουρ
γίας καί &ποδόσεως τής Συμμαχίας έπιβάλλουν τήν 

Διάσ~εψιν τών πρωθυπουργών, πρός ταχυτέραν λή

ψιν τών έπιβαλλομένων &ποφάσεων. Ή έλληνική 

Κυβέρνησις πιστεύει δτι έπιβάλλεται ή έντός δημο

κρατικών πάντοτε πλαισίων καί έν πνεύματι ίσότη

τος ένίσχυσις τής ένότητος τής Συμμαχίας, ή συγκρό

τησις τουτέστιν ένιαίου, έναντι του Ά νατολικου 

Συνασπισμου, μετώπου, δχι μόνον στρατιωτικής, 

άλλά παραλλήλου πολιτικής καί οίκονομικής άμύ

νης. ·Η διάσπασις του μετώπου aυτου εi'τε είς τόν 

πολιτικόν εi'τε είς τόν οίκονομικόν τομέα, ήμπορεί 

νά &ποβή όλεθρία δι ' δλόκληρον τήν Συμμαχίαν. 
Εlναι δέ γνωστόν δτι δ κομμουνιστικός κόσμος συγ

κεντρώνει τήν έπίθεσίν του κυρίως είς τούς δύο aυ

τούς τομείς, &ποβλέπων είς τό νά έπιτύχη, τά δσα 

δύναται νά έπιτύχη ώφελήματα, χωρίς πόλεμον. 

>> "Ετερον σημείον, εlς δ θά έδει, κατά τήν &ντί
ληψιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως, νά συγκεντρωθή 

ή προσοχή τών πρωθυπουργών, εlναι ή έξασφάλισις 
μιiiς πληρεστέρας &λληλεγγύης μεταξύ τών μελών 

τής Συμμαχίας. 

>> 'Η Συμμαχία θά καταστή lσχυροτέρα μόνον έάν 
άποτελέση πραγματικήν κοινότητα συμφερόντων, 

σκοπών καί έπιδιώξεων, διά τής πλήρους άσκήσεως 

τής άλληλεγγύης καί τής άμοιβαίας ύποστηρίξεως 
τών συμμάχων. Τουτο &παιτεί κατάλληλον όργάνω

σιν καί &ποδοχήν ώρισμένων θεμελιωδών κανόνων, 

διά τής έφαρμογής τών δποίων aπαντες &νεξαιρέτως 
ol μετέχοντες τής Συμμαχίας λαοί θά πεισθουv δτι, 
&ναλαμβάνοντες τήν ύποχρέωσιν τής έν πολέμφ 

ύπερτάτης θυσίας vπέρ τής προασπίσεως τών συμφε

ρόντων τής Κοινότητος, θά τυγχάνουν έν εlρήνυ τήζ 

άντιστοίχου μεταχειρίσεως καί τής έμπράκτου &λ

ληλεγγύης &πό μέρους aυτής. Τουτο εlναι &παραίτη

τον πρός ένίσχυσιν τής έσωτερικής ψυχολογικής 

aντοχής τής Συμμαχίας. Ή έλληνική Κυβέρνησις 
έπιφυλάσσεται δπως vποβάλη έν καιρψ &ναλυτικώ

τερον τάς aς νομίζει χρησίμους σχετικάς εΙσηγή

σεις, έν τψ πλαισίφ τής ήδη άρξαμένης προεργασίας 

διά τήν προπαρασκευή ν τής Διασκέψεως τών πρωθυ

πουργών. 

>>Ή έλληνική Κυβέρνησις νομίζει δτι ή σύγκλη

σις τής Διασκέψεως τών πρωθυπουργών θά ήδύνατο 

ώφελίμως νά συζητηθή κατά τήν προσεχή σύνοδον 

τών vπουργών τών 'Εξωτερικών τής Συμμαχίας. Θά 

σiiς ήμην vπόχρεως έάν εi'χατε τήν καλωσύνην νά 

κυκλοφορήσετε τήν παρουσαν έπιστολήν μεταξύ 

τών μελών του Συμβουλίου. 

>>Δέξασθε, κύριε γενικέ γραμματευ, τήν διαβεβαί

ωσιν τής έξόχου πρός vμiiς ύπολήψεώς μοω;sι. 

Ό Πώλ-' Ανρύ Σπάακ, σέ aπάντηση έρωτήσεως 

μέ άντικείμενο τήν πρόταση τοϋ Κ. Καραμανλή, δή

λωσε: 

«Δέν γνωρίζω τί σκέπτονται τά μέλη τοϋ ΝΑΤΟ, έγώ 

δμως προσωπικώς πιστεύω δτι τοιούτου είδους διασκέψεις 

εΙναι <όφέλιμοι μόνον έάν προετοιμασθfj καλώς τό έδαφος 

ϊνα καταστfj δυνατή ή λfjψις των ένδεδειγμένων άποφάσε

ων». 

Στή διάσκεψη ύπουργών τοϋ ΝΑΤΟ στό Παρίσι, 

τήν 17η Δεκεμβρίου, τήν 'Ελλάδα έκπροσώπησαν οί 

ύπουργοί 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ καί Συντονι

σμοϋ, Α. Πρωτοπαπαδάκης. Κατά τίς έργασίες της, 

συζητήθηκε ή πρόταση Καραμανλή γιά τή σύγκλη

ση συνόδου τών πρωθυπουργών τοϋ ΝΑΤΟ τήν 
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προσεχfj άνοιξη, τήν όποία υίοθέτησε καί ύποστήρι

ξε ό Φρ. Γιόζεφ Στράους, ύπουργός 'Αμύνης τfjς Δυ

τικfjς Γερμανίας, επισημαίνοντας δτι «επειδή ή διε

θνής κατάστασις προμηνύεται εξαιρετικά κρίσιμος 

κατά τούς προσεχείς μfjνας, πρέπει ό δυτικός κόσμος 

νά προετοιμασθfj νά άντιμετωπίση ήνωμένος τάς 

επικειμένας ρωσικάς πρωτοβουλίας είς τήν Εύρώπην 

καί άλλαχοϋ». Τήν πρόταση Καραμανλfj άποδέχτηκε 

καί ό Καναδός άντιπρόσωπος. 'Ο Ε. 'Αβέρωφ ύπο

γράμμισε δτι «εν ούδεμιq περιπτώσει πρέπει νά μειω

θfj ή άμυντική όργάνωσις τοϋ ΝΑ ΤΟ, ίδίq. είς τήν 

Εύρώπην» καί ύποστήριξε δτι κάθε μέλος τfjς Συμ

μαχίας €πρεπε νά δαπανa, γιά τήν κοινή άμυνα, ποσά 

άνάλογα τών οίκονομικών του δυνατοτήτων. 'Ο ϊδι

ος ό Κ. Καραμανλfjς βρισκόταν σέ συνεχfj επικοινω

νία μέ τούς ύπουργούς Συντονισμοϋ καί 'Εξωτερι

κών, άπό τούς όποίους ενημερωνόταν, τόσο γιά τίς 

εργασίες τfjς διασκέψεως τοϋ ΝΑ ΤΟ, δσο καί γιά τίς 

επαφές τους σχετικά μέ τό θέμα τfjς συνδέσεως τfjς 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. 

Μετά τήν επάνοδό του άπό τό Παρίσι, ό Ε. 'Αβέ

ρωφ θά δηλώσει δτι «τόσον ή σύγκλησις νέας διασκέ

ψεως επί επιπέδου πρωθυπουργών δσον καί πολλά 

άλλα μεγάλα θέματα θά συζητηθοϋν θετικώτερον, 

μετά τήν άνάληψιν ύπό τfjς νέας άμερικανικfjς Κυ

βερνήσεως καί άφοϋ παρέλθη ό άπαιτούμενος χρό

νος διά τήν κατατόπισιν τfjς τελευταίας επί τών θεμά

των αύτών». 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ \960 

'Ο ύπουργός Οίκονομικών, Κ. Παπακωνσταντί

νου, καταθέτει στή Βουλή τόν κρατικό προϋπολογι

σμό γιά τό €τος 1961 . ΕΙναι ή πρώτη φορά στή μετα
πολεμική ίστορία τfjς χώρας πού ό προϋπολογισμός 

κατατίθεται πρίν τήν εναρξη τοϋ ετους στό όποίο 

άναφέρεται. 

Τά εσοδα γιά τό έπόμενο €τος προβλέπονταν νά 

φτάσουν σέ 15.946 έκατ . δραχμές καί τά €ξοδα σέ 

15.246, ενώ τό περίσσευμα τών 700 έκατ. προοριζό
ταν νά διατεθεί στόν προϋπολογισμό δημοσίων 

επενδύσεων. Τό πραγματικό ϋψος του τελευταίου 

ύπολογιζόταν σέ 5.000 έκατ. δραχμές, πού θά καλύ
πτονταν, επίσης, κατά 800 έκατ. άπό τά είδικά εσοδα 

άπό τίς καταβολές τών ώφελουμένων άπό τά €ργα, 

κατά 1.715 έκατ. άπό τήν άμερικανική κciί γερμανική 
βοήθεια καί άλλες πιστώσεις άπό τό εξωτερικό, ενώ 

τά I. 785 έκατ. άπό τό προϊόν του πρόσφατου δανείου 
εντόκων γραμματίων, ή άπό άλλο δάνειο. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

·Ο ' Αμερικανός πρέσβης στήν 'Αθήνα, Ε. 

Μπρίγκς, επισκέπτεται τό γενικό διευθυντή του 

ύπουργείου 'Εξωτερικών, πρέσβη Χ. Ξανθόπουλο-

Παλαμa, καί θέτει, πιεστικά, τό ζήτημα τών άμερι

κανικών άντιρρήσεων γιά τίς δασμολογικές διευκο

λύνσεις πού ζ ητουσε ή ' Ελλάδα γιά τίς εξαγωγές 
καπνών πρός τήν Κοινότητα. Τό σχετικό σημείωμα 

άναφέρει: 

«Σήμερον Παρασκευήν, 9ην Δεκεμβρίου 1960 καί <1\ραν 
19.00 ό 'Αμερικανός πρέσβυς, έπισκεφθείς τόν γενικόν δι
ευθυντήν του Β. ύπουργείου 'Εξωτερικών, τόν παρεκάλε

σεν δπως θέση ύπ' όψιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως τήν 

ζωηροτάτην έπιθυμίαν τής ό.μερικανικής Κυβερνήσεως 

δπως ή 'Ελλάς μ ή έπιμείνη έντός του πλαισίου των δια

πραγματεύσεων αuτής μετά των εξ χωρών τής Κοινής 

'Αγορiiς εiς περιορισμόν εiς 10% τής διακυμάνσεως των 
δασμών minimum, καί maximum έπί του καπνοί) πρό των 
μεταξύ των εξ χωρών καί τής ό.μερικανικής Κυβερνήσεως 

σχετικών διαπραγματεύσεων κατά τήν προσεχή σύνοδον 

GA Π (' Απρίλιον 1961 ). 
»'Ο 'Αμερικανός πρέσβυς έτόνισε τό έξαιρετικόν /::ν

διαφέρον τής ό.μερικανικής Κυβερνήσεως έπί του έν λόγφ 

θέματος δηλώσας δτι, Εάν εiς τό σημείον αuτό,δέν έσημειου

το ή ζητουμένη ό.πό έλληνικής πλευρiiς ύποχώρησις, θά 
ή το δυσχερές δι' οίανδήποτε ό.μερικανικήν Κυβέρνησιν 

νά συνεχίση τήν μετά τής 'Ελλάδος οiκονομικήν συνερ

γασία ν εiς τό σημερινόν έπίπεδον. 

»'Ο γενικός διευθυντής παρεκάλεσε τόν πρέσβυν δπως 

διευκρινίση τό περιεχόμενον τής διατυπωθείσης ό.μερικα

νικής ό.πειλής. 

»'Ο κ. Μπρίγκς, έν καταφανΏ στενοχωρίq., ε{πεν δτι 

βεβαίως τουτο δέν έσήμαινεν δτι θά διεσπiiτο πλήρως ή 

συνεργασία μας καί δτι θά επαυε κάθε εiδικώτερον ό.μερι

κανικόν ενδιαφέρον (τlννόει τόν οiκονομικόν τομέα) διά τά 

είδικώτερα έλληνικά θέματα, ό.λλ, δτι ή γενικωτέρα επί

πτωσις έπί τής μεταξύ των δύο χωρών συνεργασίας θά ήτο 

αiσθητ&ς δυσμενής. 

>>'Ο γενικός διευθυντής έξέφρασε τόν φόβον δτι ή ό.με

ρικανική αϋτη παρέμβασις /::κινδύνευε νά ματαιώση τήν 

ήδη εuνοϊκ&ς έξελισσομένην προοπτικήν πραγματοποιή

σεως τής συνδέσεως καί δεν ό.πέκρυψε τήν σοβαρότητα 

τής κρίσεως τήν όποίαν αϋτη θά ήδύνατο νά προκαλέση. 

'Ελπίζει, προσέθεσεν, δτι δέν θά κληθ&μεν νά έκλέξωμεν 

μεταξύ τής Κοινής ' Αγορiiς καί τής ό.μερικανικής συνερ

γασίας. 'Η ρώτησε περαιτέρω έάν παράλληλα πρός τό πρός 

ήμiiς διάβημα έγένετο ύπό των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί 

είς τάς χώρας τής Κοινής 'Αγορiiς . 'Ο κ . Μπρίγκς ό.πήν

τησε καταφατικ&ς καί έπανέλαβε πάλιν τήν μεγάλην ση

μασίαν τήν όποίαν είχεν τό θέμα αuτό διά τήν ό.μερικανι

κήν οiκονομίαν . 'Ο γενικός διευθυντής έπεφυλάχθη νά θέ

ση τό δλον θέμα ύπ' όψιν τής Κυβερνήσεως. Έπ' εuκαι

ρίq. δμως έτόνισεν δτι τό ζήτημα διά τήν 'Ελλάδα είχε 

ζωτική ν σημασίαν καί βεβαίως δέν ήτο δυνατόν νά θεωρη

θή δτι τοuτο είχεν ό.νάλογον σημασίαν διά τήν ό.μερικανι

κήν οiκονομίαν. 'Ετόνισεν δτι τό καπνικόν εiς τήν 'Ελλά

δα ό.πετέλει βασικόν οiκονομικόν πρόβλημα διά τήν έλλη

νικήν οiκονομίαν. Παραλλήλως ό.πετέλει καί σοβαρώτα

τον κοινωνικόν πρόβλημα. Εiς τάς καπνοπαραγωγικάς πε

ριφερείας τής Βορείου iδίως 'Ελλάδος τό καπνικόν ζήτη

μα ό.ποτελεί ώς γνωστόν μέτωπον επιθέσεως του κομμου-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



466 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ 

νισμου, δλη δέ ή περιοχή ό:πό τής aπόψεως αυτής είναι 

έξαιρετικώς ευαίσθητος. Θά ήτο σφaλμα νά πιστευθή εν 
ουασιγκτώνι δτι τό πρόβλημα τής καπνοπαραγωγής καί 

τής διαθέσεως των ελληνικών καπνών είς τό εξωτερικόν, 

είναι άπλώς οίκονομικόν καί δύναται νά κριθή διά του 

στενοί) τεχνικοί) πρίσματος. Είναι πρόβλημα εξόχως πολι

τικόν, ή δέ έλληνική Κυβέρνησις ήτο ύποχρεωμένη νά 

σταθμίση πάσας τάς εκ του χειρισμοί) αυτοί) -ήδη δέ πά

σας τάς συνεπείq. του σημερινοί) ό.μερικανικου διαβήμα

τος- εiδικωτέρας έπιπτώσεις καί γενικωτέρας συνε
πείας»2~2. 

Τό διάβημα τής άμερικανικής πλευράς δέν ήταν 

άπόλυτα άναπάντεχο. 'Ήδη άπό τίς 3 ι Μαρτίου 

1960, ή πρεσβεία των ΗΠΑ στήν 'Αθήνα είχε εκδη
λώσει τήν άνησυχία τής Ούάσιγκτων γιά τήν ενδεχό

μενη ζημία τών άμερικανών εξαγωγέων καπνοϋ, άπό 

τόν άντίκτυπο τών έλληνικών αiτημάτων γιά τά κα

πνά. Τήν άμερικανική παρέμβαση είχε, τότε, άπα

κρούσει ή έλληνική πλευρά, ύπογραμμίζοντας δτι ή 

όμαλή εξαγωγή τοϋ προϊόντος άποτελοϋσε θέμα 

έθνικής επιβιώσεως γιά τήν 'Ελλάδα, εν& μόνον 

εναν άπό τούς πολλούς τομείς οικονομικής δραστη

ριότητας τών ΗΠΑ· σέ κάθε περίπτωση, σημείωσαν 

οί 'Έλληνες διπλωμάτες, ήταν άκόμη πρόωρο νά συ

ζητείται τό θέμα, καθώς καμία άπόφαση δέν είχε άκό

μη ληφθεί2~3 . 

"Α ν, ώστόσο, ή άμερικανική παρέμβαση μποροϋ

σε νά άναμένεται, ή ενταση μέ τήν όποία εγινε, δημι

ούργησε νευρικότητα στήν 'Αθήνα. Γιά τό θέμα 

ενημερώθηκε ό Κ. Καραμανλής, ό δποίος εκρινε τό 

άμερικανικό διάβημα άστοχο καί προσέθεσε δτι ή 

'Ελλάδα δέν μποροϋσε νά τό άποδεχθεί· άν, πάντως, 

οί Κυβερνήσεις των 'Έξι κάμπτονταν, θά επρεπε νά 

εξεταστεί ποιά ζημιά θά προέκυπτε γιά τήν έλληνική 

πλευρά, καί άν αuτή δέν ήταν μεγάλη, θά ήταν δυνα

τό νά προσπαθήσει ή 'Αθήνα νά έπιτύχει άπό τούς 

'Έξι άνταλλάγματα σέ άλλους τομείς2s4. 

'Εφαρμόζοντας τήν τακτική αuτή, ό Χ. Ξανθό

πουλος-Παλαμiiς επέδωσε στόν Ε. Μπρίγκς, στίς 12 
Δεκεμβρίου, σημείωμα του ύπουργείου Συντονισμοϋ, 

στό όποίο άναπτυσσόταν διεξοδικά ή έλληνική θέση 
καί δηλωνόταν ή άδυναμία τής 'Αθήνας νά δεχτεί τό 

άμερικανικό αίτημα. Στό σχετικό σημείωμά του, ό 

γενικός διευθυντής του ύπουργείου 'Εξωτερικών κα

τέληγε: 

«Προσέθεσα δτι εξ αυτοί) προκύπτει δτι ή ώς άνω έλ

ληνική θέσις φαίνεται έλαστικωτέρα ό:φ' δ,τι \:σως πιστεύ

ουν οί 'Αμερικανοί άρμόδιοι. 'Εν συνεχείq. είπον δτι ό 

ύπουργός Συντονισμοί) κ. Πρωτοπαπαδάκης θά tχη τήν 

ευκαιρίαν νά συναντηθή καί νά συνομιλήση επί του θέμα

τος εν Παρισίοις μετά του κ. Ντίλλον πρός έξεύρεσιν λύ

σεως εξυπηρετούσης τόσον τά έλληνικά δσο καί τά αμερι

κανικά συμφέροντα. 

»'Ο κ. Μπρίγκς μοί είπεν δτι θεωρεί τήν aνωτέρω συ

νάντησιν ώς iδιαιτέρως χρήσιμον. Προσέθεσεν δτι ό tδιος 

είχεν ενημερώσει τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ επί του περιεχο

μένου τής συνομιλίας, ή ν ούτος εσχε μετ' έμου τήν 9ην 

του μηνός καί δτι γνωρίζει δτι τό περιεχόμενον τής συνο- · 
μιλίας εκείνης ετυχε τής δεούσης προσοχής άπό μέρους 

του κ. Ντίλλον»2~5 . 

Στίς ι 3 Δεκεμβρίου, ό ύπουργός Συντονισμοϋ, Α. 

Πρωτοπαπαδάκης, συναντήθηκε στό Παρίσι μέ τόν 

Ντ. Ντίλλον, στά πλαίσια τών εργασιών γιά τήν εγ

κριση τοϋ καταστατικοϋ τοϋ ΟΟΣΑ. · Ο 'Έλληνας 

ύπουργός επανέλαβε τή θέση τής Κυβερνήσεώς του 

γιά τό θέμα τών καπνών, σημειώνοντας δτι ή ' Ελλά

δα δέν μποροϋσε νά μήν επιδιώξει τήν ευνοϊκότερη 

δυνατή ρύθμιση γιά τό ζήτημα· θά μποροϋσαν δμως 

τά άμερικανικά συμφέροντα νά κατοχυρωθοϋν μέ 

μελλοντικές διαπραγματεύσεις ΕΟΚ-ΗΠΑ, στά πλαί
σια τής GATT286. 
Ή εντονη έλληνική άντίδραση είχε ώς άποτέλε

σμα τή μεταβολή τής άμερικανικής στάσεως γιά τό 

ζήτημα. 'Εξάλλου, ή ΟUάσιγκτων ήταν καλά ενημε

ρωμένη σχετικά μέ τή μέγιστη σημασία πού είχαν οί 

έξαγωγές καπνοϋ γιά τόν έλληνικό βορρά, καθώς καί 
γιά τήν ϋψιστη σπουδαιότητά τους γιά τόν προσανα

τολισμό τής έλληνικής οίκονομίας καί, συνακόλου

θα, τής εξωτερικής πολιτικής. 'Έτσι ή άμερικανική 

πλευρά, ίδιαίτερα μετά τήν άνάληψη τής προεδρίας 

άπό τόν Τ ζ. Κέννεντυ, τόν 'Ιανουάριο, θά έπιλέξει νά 

άσκήσει τήν επιρροή της στούς 'Έξι, πρός τήν κατεύ

θυνση τής διευκολύνσεως τής συνδέσεως ·Ελλάδος

ΕΟΚ. Πράγματι, στίς 27 'Ιανουαρίου 1961, λίγες μό
νο ήμέρες μετά τήν άνοδο στήν άρχή τής νέας Κυ

βερνήσεως, ό 'Αμερικανός πρέσβης στήν 'Αθήνα, 

Ε. Μπρίγκς, θά ένημερώσει τόν Ε. 'Αβέρωφ γιά τήν 

παρέμβαση τών ΗΠΑ στίς Κοινοτικές πρωτεύουσες. 

Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει δτι ό Ε. Μπρίγκς 

κοινοποίησε στόν 'Έλληνα ύπουργό τό άκόλουθο 

τηλεγράφημα τοϋ Στέητ Ντηπάρτμεντ: 

«'Η νέα Κυβέρνησις τών ' Ηνωμένων Πολιτειών tδωκε 

πρό ήμερών εντολήν είς τούς 'Αμερικανούς πρεσβευτάς 

είς τάς εξ χώρας τής Κοινής ' Αγορaς δπως προβοuν πά

ραυτα είς διάβημα καί έξηγήσουν είς τάς Κυβερνήσεις εiς 

τάς όποίας είναι διαπεπιστευμένοι δτι ή νέα Κυβέρνησις 

ενδιαφέρεται τά μέγιστα διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ 

τήν Κοινήν 'Αγοράν. Οί εξ πρέσβεις ένετάλησαν νά εϊ

πουν δτι πρέπει νά άποδίδεται τόσον μεγάλη σημασία είς 

τόν ϋψιστον στρατηγικόν ρόλο ν τόν όποίον παίζει ή 'Ελ

λάς είς τήν συμμαχικήν παράταξιν, ά\στε νά έλπίζεται δτι ή 

σημασία αϋτη θά βοηθήση ϊνα ύπερνικηθοuν τάχιστα τά 

άπομένοντα τεχνικά εμπόδια ... Μετά τήν ό:νάγνωσιv, ό πρέ

σβης μου επεσήμανε τό άσύνηθες τής τοιαύτης ταχίστης 

καί έντόνου ενεργείας, παραδεχθείς δέ τοuτο τόν παρεκά

λεσα νά διαβιβάση τάς εύχαριστίας τής Κυβερνήσεως 

πρός τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν»287 _ 

'Η άμερικανική παρέμβαση δέν φαίνεται νά είχε 

καταλυτική επίδραση στίς διαπραγματεύσεις, στό μέ-
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τρο πού ε{ χε ήδη γίνει σαφής ή βούληση των χωρών

μελών τής ΕΟΚ νά πραγματοποιηθεί ή σύνδεση της 

'Ελλάδος. τ Ηρθε, δμως, ώς μιά πολύτιμη έπιπρόσθε

τη βοήθεια, σέ μιά tδιαίτερα κρίσιμη φάση των συ

ζητήσεων, δταν ή εύνοϊκή στάση τής Ούάσιγκτων 

μποροuσε νά παίξει σημαντικό ρόλο στήν ύπερκέ

ραση των έπιμέρους τεχνικών δυσκολιών. 

Στήν άμερικανική πολιτική θά άναφερθεί καί 

σημείωμα του ύπουργείου 'Εξωτερικών, στίς 10 
Μαρτίου 1961: 

«'Η στάσις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έπί του θέματος 

τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ ή το κατ' άρ

χήν εύμενής, μόνον δέ έπί του ζητήματος του έπί του κα

πνου έξωτερικου δασμου έδημιούργησαν ήμίν δυσχερείας. 

»'Η ύπέρ τής ήμετέρας συνδέσεως θέσις τής άμερικα

νικής Κυβερνήσεως έξεδηλώθη σαφώς δτε, περί τά τέλη 

'Ιανουαρίου 1961, αϋτη εδωκε έντολήν είς τούς παρά ταίς 
χώραις τής ΕΟΚ πρεσβευτάς της, δπως προβουν εiς διά

βημα καί έξηγήσουν εiς τάς Κυβερνήσεις των χωρών τής 

ΕΟΚ δτι ή νέα άμερικανική Κυβέρνησις ένδιαφέρεται τά 

μέγιστα διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ καί 

νά εiπουν δτι πρέπει ν' άποδίδεται τόσον μεγάλη σημασία 

εiς τόν ϋψιστον στρατηγικόν ρόλον τής 'Ελλάδος εντός 

τής συμμαχικής παρατάξεως ωστε νά ελπίζεται δτι ή ση

μασία αϋτη θά βοηθήση ωστε νά ύπερνικηθουν τά εναπομέ

νοντα τεχνικά εμπόδια. 

»'Όσον άφορα τό ζήτημα του καπνου, τό Συμβούλιον 

των ύπουργών τής ΕΟΚ ε{χεν αποφασίσει δπως δρισθή 

έξωτερικός δασμός 30% μέ μέγιστον δριον 42 σέντς καί 
έλάχιστον 29 σέντς. Τουτο έθεωρήθη παρά των 'Αμερικα
νών άσύμφορον ώς δυσχεραίνον τάς άμερικανικάς εξαγω

γάς καπνών εiς τάς εξ χώρας, έξησκήθη δέ άμερικανική 

πίεσις διά τήν μείωσιν του δασμου . Δοθέντος δτι έπί του 

σημείου τούτου παρουσιάσθησαν δυσκολίαι καί εξ aλλων 
μελών τής ΕΟΚ, άπεφασίσθη τελικώς ή μείωσις του δα

σμου εiς 24% μέ μέγιστον καί έλάχιστον δριον μειωμένα 
κατά 10%, fίτοι 26 καί 38 σέντς κατά χιλιόγραμμον»288 • 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Στήν περιοχή μεταξύ Δαφνίου καί Σκαραμαγκa 

γίνεται έορτή συμβολικής άναδασώσεως παρουσία 

του Κ. Καραμανλή. 'Ο ύφυπουργός Γεωργίας, Δ. 

Θανόπουλος, σέ δηλώσεις του, άναπτύσσει τό κυβερ

νητικό πρόγραμμα γιά τήν άναδάσωση καί τονίζει 

δτι τό 1830 τά 48% του έλληνικοu χώρου καλυπτόταν 
άπό δάση, ένω τό 1954 τό ποσοστό ήταν 18%. Ή κυ
βερνητική σταυροφορία γιά τήν άναδημιουργία των 

δασών τήν τελευταία πενταετία, ε{χε άποδώσει τά 

άκόλουθα άποτελέσματα: 

α. Διευθετοuνται 105 όρεινές λεκάνες έπιφανείας 
10.000.000 στρεμμάτων (διετέθησαν τό 1955-1960 
145.000. 000 δρχ.) μέ πρόβλεψη γιά άλλα 240.000.000 
δρχ. 

β. 'Αναδασώθηκαν 180.000 στρεμμάτων (διετέ
θησαν 75.000.000 δρχ.) μέ πρόβλεψη γιά άλλα 

200.000 στρέμματα (δαπάνης 85.000.000 δρχ.). 

γ. 'Αναδασώθηκαν 200.000 στρέμματα γιά τήν 
προστασία των έδαφrον μέ προγραμματισμό άλλων 

340.000 στρεμμάτων. 
δ. Δημιουργήθηκαν έκτεταμένες λευκοφυτείες 

στήν Β. 'Ελλάδα (3.000.000 δένδρα μέ πρόβλεψη άλ
λων 10.000.000 στά πλαίσια του πενταετοuς προ
γράμματος. 

ε. Προβλέπεται νά καλυφθοuν 340.000 στρέμματα 
γιά τή δημιουργία κοινοτικών δασών. 

τέλος, δ Δ. Θανόπουλος ύπογραμμίζει δτι τά δα

σικά εργα, γιά τά δποία χορηγοuνται έτησίως 

200.000.000, έξασφαλίζουν έργασία σέ σημαντικά 
τμήματα του πληθυσμοu καί αύξάνουν τό έτήσιο οί

κογενειακό είσόδημα. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο βουλευτής Η. Μπρεδήμας, μέ έρώτησή του 

στή Βουλή, ζητεί άπό τούς άρμοδίους ύπουργούς τήν 

κατάθεση έγγράφων γιά τά περιουσιακά στοιχεία 

συγγενών του Κ. Καραμανλή καί προσώπων του πε

ριβάλλοντός του. Παράλληλα, οί Γ. Γρίβας καί Σ. 

Βενιζέλος σπεύδουν μέ δηλώσεις τους νά καλέσουν 

τήν Κυβέρνηση νά άπαντήσει άμέσως. Κατά τόν Σ. 

Βενιζέλο, ή Κυβέρνηση όφείλει «νά δώση άπάντησιν 

τό ταχύτερον είς τάς συγκεκριμένας κατηγορίας, τάς 

δποίας διετύπωσεν ύπό μορφήν έρωτήσεως δ βου

λευτής κ. Μπρεδήμας. Ζητήματα ήθικής τάξεως δέν 

έπιδέχονται άναβολήν καί όφείλει ή Κuβέρνησιζ διά 
συγκεκριμένων στοιχείων νά άπαντήση εtς τάς βα

ρυτάτας κατηγορίας». 

Ό Γ. Γρίβας ύπογραμμίζει δτι «οίοσδήποτε δι

σταγμός ή καθυστέρησις άπό μέρους τής ύπευθύνου 

Κυβερνήσεως δικαιολογεί τάς χειροτέρας ύποψίας». 

Ό Κ. Καραμανλής εκαμε, άπό τήν πλευρά του, 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Απαξιώ νά άπαντήσω είς εύτελείς ύπαινιγμούς, 

τ6 άβάσιμον τών δποίων γνωρίζουν πλείον παντ6ς 

άλλου καί έκείνοι έκ τών άντιπάλων μου, οί δποίοι 

προσπαθούν νά τούς έκμεταλλευθούν. Ν Α ν, παρά 

ταύτα, έχουν περισσοτέραν περιέργειαν, τούς παρα

πέμπω είς τ6ν κ. Μπρεδήμαν διά νά ένημερωθούν)). 

'Ο ύπουργός Δικαιοσύνης Κ. Καλλίας παρατή

ρησε: 

«Δέν πρόκειται περί έρωτήσεως, κατά τόν κανονισμόν 

τής Βουλής, δεκτικής άπαντήσεως. Διότι δ έρωτών ή γνω

ρίζει ήδη δ, τι δήθεν ερωτa διά νά μάθη, ή δύναται εύχερώς 

νά τό πληροφορηθή έκ των βιβλίων των μεταγραφών, τά 

όποία ε{ναι δημόσια καί εiς τήν διάθεσιν παντός έπιθυ

μουντος νά λάβη γνώσιν αύτών. 'Η ερώτησις άποκαλύπτει 

πλήρως τήν πρόθεσιν του έρωτώντος βου/,ευτου νά διατυ

πώση άπαραδέκτους ύπαινιγμούς έναντίον άδιαβλήτων 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



468 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣτΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ 

πράξεων του κ. πρωθυπουργου, του όποίου τό ήθικόν κυ

ρος ουδείς δύναται νά θίξψ. 

Τήν έπομένη, ό Π. Κανελλόπουλος, σέ όμιλία 

του άπό τό βήμα τής Βουλής στηλίτευσε τήν τακτική 

τής ύποβολής άόριστων καί συκοφαντικών έρωτή

σεων γιά τή δημιουργία έντυπώσεωv- καί άπέδωσε 

τήν πρωτοβουλία αύτή σέ όργανωμένη άπόπειρα νά 

σπιλωθεί ή Κυβέρνηση. 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

·Υ πογράφεται στό Παρίσι ή συνθήκη άναδιορ

γανώσεως τοϋ ΟΕΟΣ, ό όποίος λαμβάνει τόν τίτλο 

τοϋ 'Οργανισμοϋ Οίκονομικής Συνεργασίας καί 

'Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ). Μέ τή νέα συνθήκη γίνονται 

μόνιμα τακτικά μέλη τοϋ ΟΟΣΑ οί ΗΠΑ καί ό Κα

ναδaς. Μεταξύ των σκοπών τοϋ ΟΟΣΑ, ύπό τή νέα 

μορφή του, είναι ή ένίσχυση, ύποβοήθηση καί πα

ρακολούθηση τής οίκονομικής άναπτύξεως τών λιγό

τερο άνεπτυγμένων χωρών. Συγκεκριμένα, προβλέ

πεται ή ίδρυση είδικής μόνιμης κεντρικής έπιτροπής 

γιά τήν παρακολούθηση τής οίκονομικής άναπτύξε

ως τών χωρών-μελών πού βρίσκονται στό στάδιο τής 

άναπτύξεως. 'Η έπιτροπή προβλέπεται νά μελετa τά 

προγράμματα οίκονομικής άναπτύξεως των χωρών 

αύτ&ν, νά τίς ύποβοηθεί στήν κατάρτισή τους καί νά 

μεριμνa γιά τήν έπίλυση των τεχνικών καί οίκονομι

κών προβλημάτων πού άπορρέουν άπό τήν άνάγκη 

τής έπιταχύνσεως τοϋ ρυθμοϋ τής άναπτύξεώς τους. 

Τό θέμα τής χρηματοδοτήσεως καί τής οίκονομικής 

ένισχύσεως θά άποτελεί άντικείμενο μελέτης καί θά 

ύποβάλλονται γνωματεύσεις γιά τήν έπίλυσή του. 

'Η 'Ελλάδα έκπροσωπήθηκε στή διάσκεψη άπό 

τόν ύπουργό Συντονισμοϋ, Α . Πρωτοπαπαδάκη καί 

τόν πρέσβη Θ. Χρηστίδη. 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Συζητείται στή Βουλή, πρό τής ήμερησίας διατά

ξεως, πρόταση τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τή σύσταση 

Είδικοϋ Δικαστικοϋ Συμβουλίου, έπιφορτισμένου νά 

έπιληφθεί κάθε ύποθέσεως, ή όποία εχει σχέση μέ 

τούς άρχηγούς των κομμάτων, πρωθυπουργούς ή 

πρώην πρωθυπουργούς, προκειμένου νά προστατευ

θεί ή πολιτική ήγεσία τοϋ τόπου άπό τή δυσφήμιση 

καί τό διασυρμό. 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής άνέπτυξε τίς 

σχετικές άπόψεις-του ώς έξής: 

<<Κύριοι βουλευταί, έλαβον τόν λόγον, κυρίως, διά νά 

έκφράσω ώρισμένας άvησυχίας μου, άνησυχίας τάς όποίας 

προκαλεί ή έντονος νοσηρότης ή έμφανιζομέvη τόν τελευ

ταίον καιρόν εΙς τήν δημοσίαν μας ζωήν. 

;;Είναι γνωστόν δτι εΙς τήν χώραν αvτήν, ή νόσος του 

ψεύδους καί τfjς συκοφαντίας είναι νόσος έπιδημική. 'Από 

τών άρχαιοτάτων χρόνων καί μέχρι τών ήμερών μας, δέν 

ύπfjρξεν άνήρ, ό όποίος νά διεκρίθη εΙς τήν έθνικήν μας 

ζωήν, χωρίς νά γίνη στόχος του μίσους καί χωρίς νά γίνη 

θυμα τfjς συκοφαντίας. Τήν νόσο ν αvτήν του ψεύδους καί 

τfjς συκοφαντίας τήν καλλιεργεί τό κλίμα του πάθους καί 

τfjς δημοκοπίας. Κατά καιρούς, τό κακόν αvτό έλαβε τοιαύ

τη ν έκτα σι ν καί τοιαύτην έντασιν, diστε νά προξενήση δει

νά εΙς τήν χώραν καί νά προκαλέση συμφοράς. 

;;Τόν τελευταίον καιρόν, δμως, τό κακόν αvτό έκδηλώ

νεται έντονώτερον, έμφανίζεται μεθοδικά ώργανωμένη ή 

συκοφαντία, λειτουργεί έπί τfl βάσει μεθόδου καί έκδηλώ

νεται κατά τρόπον Ιδιαζόντως άνέντιμον καί aνανδρον. 

;; Ώρισμένοι πολιτικοί κύκλοι καί μερίς του τύπου, 
έξαπέλυσαν τόν τελευταίον καιρόν μίαν έκστρατείαν, ή 

όποία άμέσως μέν στρέφεται κατά τfjς Κυβερνήσεως, έμμέ

σως δμως κατά τfjς έλληνικfjς κοινωνίας καί κατά του δη

μοκρατικου μας πολιτεύματος. Διατυπώνονται άνευλαβείς 

ύπαινιγμοί κατά του Στέμματος, διασύρονται άνώτατοι δι

καστικοί καί ύπονομεύεται ή Δικαιοσύνη. 'Υβρίζεται τό 

στράτευμα, τό δποίον θά έπρεπε νά άποτελfί τό καύχημα 

του έθνους. Πλήσσεται τό έθνικόν νόμισμα καί ύπονομεύ

εται ή οΙκονομική σταθερότης. 

;;Καί δλα αvτά, έπαναλαμβάνω, γίνονται μεθοδικά, ώρ

γανωμένα διά δολίων μέσων καί κατά τρόπον aνανδρον. 

Γνωρίζετε άλλά αuτό δέν τό γνωρίζει ό έλληνικός λαός, 

δτι άνεκαλύφθη διά τήν πραγματοποίησι ν αvτfjς τfjς πολε

μικfjς ή μέθοδος τών άθώων άλλά δολίων "έρωτήσεων", αί 

δποίαι έπιτρέπουν εΙς μέν τόν ύβριστήν καί συκοφάντην 

νά παραμένη άκαταδίωκτος, είς δέ τό θυμα δέν παρέχουν τά 

μέσα τfjς άμύνης. 

;; 'Ιδού διατί χαρακτηρίζω ώς κατ' έξοχή ν άνέντιμον 
καί aνανδρον τόν τρόπον αvτόν τfjς συκοφαντίας. 

;;Πέραν αvτου, δμως, μία μερίς του τύπου έμφανίζεται 

κατά τρόπον, diστε νά ένθυμίζη παλαιάς ήμέρας, θλιβεράς 

ή μέρας, ή μέρας κατά τάς όποίας διεσύροντο άνευ δισταγου 

ύπολήψεις καί ύπενομεύοντο θεσμοί. Ή μερίς αvτή του 

τύπου, έπιλήσμων τών εvθυνών της, εvθυνών τάς όποίας 

προσδιορίζει ή σημασία του λειτουργήματος, τό όποίο ν τφ 

ένεπιστεύθη ή πολιτεία, παρεβίασε τάς δημοσιογραφικάς 

δεοντολογίας καί δημιουργεί διά τfjς έμφανίσεώς της μίαν 

άτμόσφαιραν άκολασίας, άπολαύουσα καί αvτή κατ' έμ

μεσον τρόπον τό προνόμιον του άκαταδιώκτου. 

;;Θά ι}θελα, κ. συνάδελφοι, νά έπισημάνω τούς κινδύ

νους οί όποίοι προέρχονται άπό τήν τακτικήν αvτήν. Θά 

ήθελα νά καταγγείλω ένώπιον του Σώματος, άλλά καί πρός 

τόν έλληνικόν λαόν τήν τακτική ν αvτήν, ώς άπαράδεκτον, 

άκόμη καί διά πρωτογόνους κοινωνίας, νά τήν καταγγείλω 

ώς άπειλήν κατά τfjς γαλήνης, κατά τfjς σταθερότητος του 

τόπου καί του έλευθέρου μας πολιτεύματος. 

;;ΕIς τήν μερίδα αvτήv του τύπου, ή όποία συμβαίνει νά 
ε{ναι έκείνη ή όποία έχει χρέος κατ' έξοχή ν νά σέβεται 

τήν μνήμην του 'Ελευθερίου Βενιζέλου, θά aφιερώσω 

ώρισμένους χαρακτηρισμούς του Ιδίου του 'Ελευθερίου 

Βενιζέλου. 

;;Υήν 22αν Νοεμβρίου 1930 άντιμετωπίζων κατά τήν 
έποχήν έκείνην ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος lfνα κλίμα άπε

ράντου συκοφαντικfjς άκολασίας καί άδιστάκτου δημαγω

γίας, εύρέθη είς τήν άνάγκην, δχι μόνον κατ' έπανάληψιν 

νά έπιστήση• τήν προσοχήν τfjς Βουλfjς καί τfjς κοινfjς 
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γνώμης έπί του κινδύνου, δ δποίος έδημιουργήθη διά τό 

έλληνικόν πολίτευμα, άλλά καί μέτρα εlδικά αύστηρά νά 

λάβη κατά του τύπου. Λέγει, λοιπόν, δ ·Ελευθέριος Βενιζέ

λος: 

)) "·Αλλά δυστυχώς σήμερον κακουργος τύπος χειρίζε
ται τά ζητήματα κατά τρόπον συκοφαντικόν. Σίiς συνιστώ 

διά τουτο ν· άποδέχεσθε μέ πίiσαν έπιφύλαξιν τάς κατηγο

ρίας καί τούς ύπαινιγμούς τής μερίδος αύτής του τύπου, δ 

δποίος διαρκώς δμιλεί περί καταχρήσεων καί κλοπών. 

)) 'Υπάρχει φόβος, έάν έξακολουθήση ή άχαλιναγώγη
τος γλώσσα τής μερίδος αύτής του τύπου, έπειδή έχομεν 

καί τό προπατορικόν έλάττωμα νά πιστεύωμεν εύκολα είς 

τήν συκοφαντίαν, ύπάρχει φόβος, aν δέν άντιδράση ή ύγι

ής κοινή γνώμη, νά καταντήσετε μίαν ήμέραν πού δέν θά 

βρίσκετε τιμίους άνθρώπους διά νά σίiς κυβερνουν. Καί 

δμολογουμένως χρειάζεται ήρωισμός πολύς διά νά ύφί

σταται κανείς τάς καθημερινάς αύτάς έπιθέσεις". 

))Ε{ναι άπειρα τά κείμενα τής έποχής έκείνης, διά τών 

δποίων καταγγέλλεται αύτή ή τακτική τής άδιστάκτου συ

κοφαντίας καί άπεράντου δημαγωγίας. Νομίζω δτι θά ε{χον 

δικαίωμα νά κάμω έκκλησιν πρός τόν τύπον δλόκληρον νά 

άνακτήσει τό αίσθημα τής εύθύνης, διότι, πράγματι, ή εύθύ

νη ε{ναι βαρεία, δταν άναλογισθήτε δτι ή Πολιτεία, δλό

κληρος δ έλληνικός λαός, ένεπιστεύθη εlς μικρόν άριθμόν 

άνθρώπων μίαν τεραστίαν δύναμιν, τής δποίας πρέπει νά 

γίνεται άπαραιτήτως καλή χρήσις. Διότι, έάν δέν γίνεται 

καλή χρήσις αύτής τής δυνάμεως, τότε δέν έχομεν δημο

κρατίαν άλλά έχομεν τυραννία ν του τύπου. Κύριοι βουλευ

ταί, πέραν τής καταγγελίας είς τήν δποίαν όφείλω νά προ

βώ, τής άπαραδέκτου αύτής τακτικής, ε{μαι ύποχρεωμένος 

νά δηλώσω δτι ή Κυβέρνησις όφείλει νά λάβη ώρισμένα 

μέτρα, μέτρα έξικνούμενα ένδεχομένως καί μέχρι τής &να

θεωρήσεως του Συντάγματος. 

))Μή θορυβήσθε. 

))Αέγω, δτι θά "έπιδιωχθή", θά έπιδιωχθή ή καθιέρωσις 

του Συντάγματος διά τόν λόγον δτι, έάν παραμείνη τό πο

λίτευμά μας δπως έχει σήμερον, πολίτευμα τό δποίον 

έπιρρίπτει τήν σύγχυσιν μεταξύ δημοκρατίας καί άναρχί

ας, μεταξύ έλευθερίας καί άσυδοσίας, πολίτευμα τό δποίον 
έπιτρέπει είς έκείνον δ δποίος θέλει νά άδικήση, άκινδύ

νως νά τό πράττη, ε{μαι βέβαιος δτι τό πολίτευμά μας του

το δέν θά έπιζήση έπί μακρόν. ~Εχω τήν γνώμη ν δτι δέν 

ε{ναι θέμα τό δποίον άφορίi εlς τήν Κυβέρνησιν καί εlς έμέ 

εlδικώς, ε{ναι ένα θέμα γενικώτερον τό δποίον θά πρέπει 

δλος δ πολιτικός κόσμος νά τό έκτιμήση ώς μίαν άνάγκην 

έθνικήν. 

))Αέγω, λοιπόν, πέραν τής καταγγελίας είς τήν δποίαν 

προβαίνω πρός τόν έλληνικόν λαόν, δτι ε{μαι ύποχρεωμέ

νος διά νά προστατεύσω τήν έλληνικήν κοινωνίαν καί τό 

έλληνικόν πολίτευμα, άλλά διά νά προστατεύσω καί τήν 

ήγεσίαν του τόπου άπό τόν διασυρμόν, ε{μαι ύποχρεωμέ

νος νά προτείνω καί νά λάβω ώρισμένα μέτρα. Θά προτεί

νω άπόψε πρός τό Σώμα τήν σύστασιν ένός Εlδικου Δικα

στικου Συμβουλίου, τό δποίον θά έπιληφθή πάσης ύποθέ

σεως, ή δποία έχει σχέσιν μέ τούς άρχηγούς κομμάτων, 

πρωθυπουργούς, ή πρώην πρωθυπουργούς. Τό κάμνω αύτό 

έκ καθήκοντος. 

)) Τό πράττω αύτό, διότι πρέπει νά δημιουργηθουν α{ 
προϋποθέσεις χάριν εlς τάς δποίας δ έλληνικός λαός θά 

διατηρήση τήν έμπιστοσύνην του καί τήν ήγεσ{αν του, 

διότι έπαναλαμβάνω δτι ol καθημερινοί καί άμοιβαίοι δια
συρμοί, ύπάρχει κίνδυνος νά δδηγήσουν τήν πολιτικήν 

ήγεσίαν του τόπου είς καθολικήν άνυποληψίαν. 'Αναγι

γνώσκω τήν πρότασίν μου: 

)) 1. Συνιστάται Ά νώτατον Δικαστικό ν Συμβούλιον 

άποτελούμενον άπό τόν πρόεδρο ν του Συμβουλlου 'Ε πι- . 

κρατείας, τόν πρόεδρο ν του 'Αρείου Πάγου, τόν πρόεδρο ν 

του 'Ελεγκτικου Συνεδρίου, τόν πρόεδρο ν του ΑΣΔ Υ καί 

τόν πρόεδρον του Νομικου Συμβουλίου του Κράτους. 

))Χρέη εlσηγητου παρά τφ άνωτέρφ Συμβουλίφ έκτελεί 

δ Εlσαγγελεύς του 'Αρείου Πάγου. 

))2. Εlς τό άνωτέρω Συμβούλιον άνατίθεται ή έρευνα καί 
δ έλεγχος του δημοσίου βίου καί του lδιωτικου βίου, έφ. 

δσον ούτος συνάπτεται dμέσως ή έμμέσως μέ τόν δημόσιον 

του έκάστοτε πρωθυπουργου, των πρώην πρωθυπουργών 

καί τών, κατά τούς άπό 1946 Ισχύοντας Κανονισμούς τής 
Βουλής, διατελούντων ή διατελεσάντων άρχηγών, γενικών 

γραμματέων ή έκπροσώπων κομμάτων. 

))3. • Υπό τόν έλεγχο ν του άνωτέρω Συμβουλίου τίθεται 
ή περιουσιακή έν γένει κατάστασις ώς καί δ τρόπος κτή

σεως των περιουσιακών στοιχείων τών κτηθέντων ύπό του 

ύπό έλεγχον προσώπου ή τής συζύγου, τών κατιόντων, 

άνιόντων καί άδελφών αύτου, έρευνωμένου έάν τά περιου

σιακά στοιχεία ταυτα έκτήθησαν κατά τρόπον θεμιτόν ή 
άθέμιτον ή καί κατά κατάχρησιν του άσκηθέντος δημοσίου 

λειτουργήματος. ·Επίσης τίθεται ύπό έλεγχον του αύτου 

Συμβουλίου πίiσα έν τύ διαχειρίσει τής περιουσίας ταύτης 
λαβουσα χώραν ένέργεια ή παράλειψις άντιτιθεμένη εlς 

τούς κειμένους νόμους ή εlς τήν ήθικήν τάξιν (συμμόρφω

σις πρός τάς φορολογικάς ύποχρεώσεις κ.λ.π.). 

))4. Τό Δικαστικόν Συμβούλιον, έξετάζον άπαντα τά 
άποδεικτικά στοιχεία τά δποία ήθελε συγκεντρώσει είτε 

αύτεπαγγέλ τ ως είτε κατόπιν έγκλήσεως καί μετ· έκτίμησι ν 

τής προφορικώς dναπτυσσομένης εΙσηγήσεως του Εlσαγ

γελέως, άποφαίνεται περί τfjς βασιμότητας ή μή τών ύπο

βληθεισών έγκλήσεων καί περί τής, συμφώνως πρός τούς 

νόμους καί τήν ήθικήν τάξιν, κτήσεως καί διαχειρlσεως 

τής περιουσίας τών ύπό έλεγχον προσώπων καί έν γένει 

περί του συμφώνως πρός τούς νόμους καί τήν ήθικήν τάξιν 

βίου αύτών, περιλαμβανομένων καί τών μνημονευθέντων 

συγγενών. 

)δ. ·Εν τύ άσκήσει τών καθηκόντων του δ Εlσαγγελεύς 

του Άρείου Πάγου, θά έχη άπαντα τά κατά τήν Ποινικήν 

Δικονομίαν δικαιώματα του Εlσαγγελέως Πλημμελειοδι

κών καί του Άνακριτου. 

))6. Πίiς πολίτης δύναται νά ύποβάλη έγκλησιν ένώπιον 
του άνωτέρω Συμβουλίου παρέχων δσα στοιχεία γνωρίζει 

περί των ύπό έλεγχον τελούντων προσώπων. 

)) • Ο καταθέτων ψευδή πράγματα, είτε έπί σκοπφ δυ
σφημίσεως είτε έξ άσυγγνώστου έπιπολαιότητος τιμωρεί

ται διά του άνωτάτου δρίου τών ποινών "περί ψευδους κα

ταμηνύσεως" καί συκοφαντικής δυσφημίσεως. 

))7. Τό άνωτέρω Δικαστικόν Συμβούλιον ύποχρεουται 
δπως περατώση τό έργον αύτου έντός τεσσάρων μηνών 

άπό τής συγκροτήσεως αύτου. 

))8. Αί άποφάσεις του Δικαστικου Συμβουλίου διαβιβά
ζονται πρός τήν Βουλή ν καί τήν Εlσαγγελικήν άρχήν πρός 

κίνησιν ένδεικνυομένης διώξεως διά πίiσαν παράβασιν. 
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»9. 'Από τής ίσχύος τοv νόμου τούτου καί μέχρι πέρα

τος τών έργασιών τοv άνωτέρω Δικαστικού Συμβουλίου 

άναστέλλεται ή λήξις τfjς παραγραφής παντός συναφούς 

πρός τό έργον αvτοv άδικήματος. 

»Κύριοι βουλευταί, αvτή εlναι ή πρότασίς μου. Παρεκά

λεσα τόν ύπουργόν τijς Δικαιοσύνης έπί τfί βάσει αvτών 

τών σκέψεων νά καταρτίση πλήρες νομοσχέδιον, τό δποί

ον θά θέση ύπ' όψιν καί τών άρχηγών τών κομμάτων είς 

τρόπον, ώστε νά διατυπώσουν έπ, αvτοv παρατηρήσεις 

των διά νά καταστή άρτιώτερον. 

ιι 'Ηθέλησα νά περιορίσω τήν πρότασίν μου είς τήν πο

λιτική ν ήγεσίαν, διότι ώς άντιλαμβάνεσθε, έάν δώσωμεν εv

ρυτέραν έκτασιν, ύπάρχουν δύο κίνδυνοι. Πρώτον μέν, νά 

γίνουν καταχρήσεις καί νά μεταβληθή δλόκληρος ή χώρα 

είς συνεργείον συκοφαντιών καί έκβιάσεων καί δεύτερον, 

δέν θά άποδώση πρακτικόν άποτέλεσμα, διότι μέ τήν πάρο

δον τοv χρόνου θά άτοvήση. 'Επαναλαμβάνω ότι δ ύπουρ

γός τής Δικαιοσύνης ε[Ι!fΧι έξουσιοδοτημένος vά δεχθή πρα

κτικάς, όρθάς παρατηρήσεις, είς τρόπον ώστε νά καταστή 

τό νομοσχέδιον άρτιο ν καί νά άποδώση τό άποτέλεσμα, τό 

δποίον άναμένομεν. Τό δέ άποτέλεσμα θά εlναι νά άπο

δειχθή είς τόν τόπον αvτόν, ότι ή πολιτική ήγεσία του εlναι 

άδιάβλητος. Αvτό θά εlναι ωφέλιμο ν όχι μόνον διά τόν πο

λιτικόν κόσμον, θά εlναι ωφέλιμον καί διά τήν έλληνικήν 

κοινωνίαν καί διά τό δημοκρατικόν μας πολίτευμα. 

»Κύριοι βουλευταί, γνωρίζω άπό τήν ίστορίαν, παλαιάν 

καί πρόσφατον, ποία ύπήρχεν ή εvχή έκείνων οί δποίοι 

προσεφέρθησαν νά κυβερνήσουν τόν τόπον αvτόν. 

ιι Ή έξουσία, έξ άλλου, μοv έπέτρεψε νά έκτιμήσω είς 

όλην της τήν έκτασιν καί είς όλας τάς έκδηλώσεις τήν 
άνθρωπίνην κακίαν. 'Εγνώριζα, συνεπώς, ότε άνεδεχόμην 

τήν εvθύνην τής έξουσίας, ότι θά ύποστώ δοκιμασίας. 

'Ομολογώ, όμως, ότι δέν άνέμενα αvτοv του είδους τήν 

κακομεταχείρισιν. Θά πρέπει δέ νά άναγνωρίσετε καί 

ύμείς ότι ύπήρξε πολύ εvτελής. 

ιι Έπιδιδόμεθα εlς τήν πολιτική ν όλοι μας διά νά ύπη

ρετήσωμεν τόν τόπον. 'Εάν δέν δυνάμεθα νά τοv είμεθα 

ωφέλιμοι, έν πάσrι περιπτώσει, δέν δικαιούμεθα νά τόν 

βλάπτωμεν. Καί τόν βλάπταμε ν όταν, διά νά ίκανοποιήσω

μεν τά πάθη μας, διαφθείρωμεν τό πολίτευμα διά του ψεύ

δους καί τijς δημαγωγίας. Τόν βλάπτομεν όταν, διά νά ίκα

νοποιήσωμεν φιλοδοξίας προσωπικάς, διαφθείρωμεν τόν 

λαόν διά τής συκοφαντίας. 

ιιΕlμαι ύπερήφανος διότι ύπήρξα πάντοτε συνεπής πρός 

τάς σκέψεις αvτάς. 

ιι' Υπήρξα καί είς τόν ίδιωτικόν καί είς τόν δημόσιον 

βίον μου αvστηρός. Καί δέν έχω λόγους νά φοβούμαι καμ

μίαν κριτική ν καί κανένα έλεγχαν. Δύνασθε, έάν θέλετε, νά 

μέ ύβρίζετε. Δύνασθε νά μέ συκοφαντήτε. Δύνασθε, έάν 

θέλετε, νά μέ θανατώσητε. 'Αλλά δέν δύνασθε νά μέ βλά

ψητε. Καί δέν δύνασθε νά μέ βλάψητε, διότι δέν δύνασθε 

νά θίξετε τήν τιμήν μου. Αvτήν θά τήν προστατεύση δ 

έλληνικός λαός, έν όσφ ζώ, καί δ ίστορικός του μέλλοντος 

μετά τόν θάνατόν μουιι'2Ε9 • 

Οί έκπρόσωποι τής άντιπολιτεύσεως, άπό τήν 

πλευρά τους, έπικρότησαν τήν πρωτοβουλία τής Κυ

βερνήσεως καί τόνισαν δτι θά άνέμεναν τό σχετικό 

νομοσχέδιο . 

' Η πρόταση του Κ. Καραμανλή γιά τή σύσταση 

είδικοu συμβουλίου τιμής έπαναφέρεται, στίς 26 
Δεκεμβρίου, μέ έπιστολή τοu ύπουργοu Δικαιοσύ

νης, Κ. Καλλία, πρός τούς πολιτικούς &ρχηγούς. 
Στίς άπαντήσεις έντούτοις των τελευταίων παρατη

ρείται τώρα άσυμφωνία. Ό Γ. Παπανδρέου, ό Σπ. 

Μαρκεζίνης καί ή Νέα Πολιτική Κίνηση διευκρινί

ζουν δτι θά πάρουν θέση μετά τήν κατάθεση συγκε

κριμένου σχεδίου νόμου· ό Η. Τσιριμώκος τής Δη

μοκρατικής 'Ενώσεως ζητεί τή διασφάλιση του 

κοινοβουλευτικοί) έλέγχου, τή λειτουργία του νόμου 

περί εύθύνης ύπουργών καί τήν κατοχύρωση του 

έλέγχου άπό τόν τύπο· ό άρχηγός του ΚΕΑ, Γ. Γρί

βας, ζητεί εύρύτερες άρμοδιότητες γιά τό Συμβούλιο 

ώστε νά περιληφθοuν δλα τά πρόσωπα πού κατείχαν 

ή κατέχουν άνώτατες θέσεις, ένώ, τέλος, ό Σ. Βενι

ζέλος έπικροτεί τή σύσταση του Συμβουλίου άπό 

τούς πρώην προέδρους των άνωτάτων δικαστηρίων, 

του Νομικοu Συμβουλίου του Κράτους καί του 

ΑΣΔΥ . 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Είς ώρισμένην μερίδα του τύπου προεκλήθη ή 

έντύπωσις δτι ή περί άναθεωρήσεως του Συντάγμα

τος δήλωσίς μου είς τήν Βουλήν άφεώρα μόνον τόν 

τύπον. 'Επιθυμώ νά τονίσω δτι ή δήλωσίς μου έκείνη 

έχει πολύ εύρυτέραν έννοιαν. Διά τής άναθεωρήσεως 

θά έδει, καθ ' ήμίiς, νά έπιδιωχθή, πρώτον, νά κατα

στή ή λειτουργία δλων τών έξουσιών τής πολιτείας 

ταχυτέρα καί όλιγώτερον πολύπλοκος, δεύτερον δέ, 

νά περιορισθή έντός θεμιτών όρίων τό πνευμα τής 

πολιτικής καί ήθικής άναρχίας, fjτις ένθαρρύνεται 

καί άπό τήν άσάφειαν ώρισμένων συνταγματικών δι

ατάξεων καί τρίτον, νά έξασφαλισθή είς τάς δημο

κρατικάς άρχάς τρόπος έφαρμογής, άνταποκρινόμε

νος πληρέστερον είς τόν σύγχρονον ρυθμόν τής ζω

ής». 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Εγκαινιάζονται, παρουσία τοu ύπουργοu Βιομη

χανίας, Ν . Μάρτη, τά εργα κατασκευής του μεγάλου 

ύδροηλεκτρικοu έργοστασίου τής ΔΕΗ στήν περιο

χή Κρεμαστών 'Αχελώου . 

Ό Ν. Μάρτης τονίζει τή σπουδαιότητα του ερ

γου και άναλύει τήν κυβερνητική πολιτική γιά τόν 

έξηλεκτρισμό τής χώρας μεταξύ liλλων, ύπογραμμί

ζει: 

«'Η ό.ξιοποίησις τοϋ 'Αχελώου δικαιολογημένως θεω

ρείται ό κορμός τής έθνικής ένεργειακής οΙκονομίας μας, 

διότι τά υδροηλεκτρικά έργοστάσια, τά όποία τελικώς θά 

κινήση, θά εχουν συνολικήν {σχύν 900.000 κιλοβάτ καί θά 
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παράγουν ετησίως ήλεκ:τρικ:ήν ενέργειαν ύπερβαίνουσαν 

τά 3 δισεκατ. κιλοβατώρας. 
»Συγκεκριμένως τό έργοστάσιον Κρεμαστών θά ε{ναι 

ίσχύος 400.000 κιλοβάτ, μέ παραγωγήν 1.500 έκ:ατ. κιλοβάτ 
ετησίως. Βραδύτερον θά προστεθή είς τά Κρεμαστά κ:αί 

πέμπτη μονάς ίσχύος 100.000 κιλοβάτ. ν Αλλα 160.000 κι
λοβάτ μέ προοπτικ:ήν αύξήσεως είς 240.000 θά δώσουν τά 
δύο εργα Πρεβέντζας κ:αί Καστρακ:ίου, ενώ τό άνάντη τών 

Κρεμαστών επίσης πρός κατασκευήν ύδροηλεκ:τρικ:όν ερ

γοστάσιον Τοπολιανών θά εχη ίσχύν 160.000 κιλοβάτ. 
»Τό εργον τών Κρεμαστών προϋπελογίσθη είς 82 έκ:ατ. 

δολλ., εξ ών 31 εχορήγησεν είς τήν ΔΕΗ τό άμερικανικ:όν 
Ταμείον Δανείων 'Αναπτύξεως εξοφλητέα είς δραχμάς, μέ 

επιτόκιον 3,5% κ:αί διάρκειαν άποπληρωμής 25 ετη. 
»Μέ τό εργον του 'Αχελώου θά φθάσωμεν τό 1970 τάς 

770 κιλοβατώρας κατά κ:άτοικ:ον εναντι 265 σήμερον κ:αί 88 
τό 1950. 

»'Η Κυβέρνησις δηλοί ύπευθύνως δτι εχει τεθή είς 

έφαρμογήν ύπό τής ΔΕΗ πλήρες κ:αί ώλοκ:ληρωμένον πρό

γραμμα άξιοποιήσεως δλων τών πηγών ένεργείας τής χώ

ρας κ:αί δτι είς τό μέλλον δλαι αί άνάγκ:αι είς ήλεκ:τρικ:ήν 

/:νέργειαν διά τάς βιομηχανίας, τήν γεωργίαν κ:αί τήν λοι

πήν κατανάλωσιν θά κ:αλυφθουν πλήρως». 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Οί ύπουργοί 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών τής 

ΕΟΚ έξετάζουν τίς έλληνικές θέσεις γιά τήν ύπο

γραφή συμφωνίας συνδέσεως. Ταυτόχρονα, άπό τό 

Παρίσι, δπου εύρίσκεται, δ ύπουργός 'Εξωτερικών 

Ε. 'Αβέρωφ, κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

<Πά πράγματα δέν πηγαίνουν καλά. Έκ:κ:ρεμουν ενα ή 

δύο ζητήματα άρχής, μεταξύ των δποίων κ:αί τό δτι δυνάμει 

του προσχεδίου τής συμφωνίας, παρέχεται ή δυνατότης 

περιορισμου τών /:ξαγωγών μας πρός τάς χώρας τής Κοι

νής 'Αγοράς. Τελουν έπίσης ύπό άμφισβήτησιν δύο ή τρία 

σημεία άφορώντα τά άγροτικ:ά προϊόντα. "Αν ή 'Ελλάς 

ύποχωρήση επ· αύτών, δέν πρόκειται νά άποκ:ομίση οίον

δήποτε κέρδος άπό τήν δλην συναλλαγήν». 

Καί προσθέτει δτι: 

«"Αν καί είς τήν προτεινομένην σύνδεσιν ή Έλλάς 

λαμβά'νη ύπ' όψιν τόν πολιτικ:όν παράγοντα, έν τούτοις, δ 
παράγων αύτός εΙναι άναποσπάστως συνδεδεμένος μέ τό 

οίκονομικ:όν θέμα». 

Εύθύς μετά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα, δηλώ

νει τά έξής: 

«Αί διαπραγματεύσεις διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος 

μέ τήν Εύρωπαϊκ:ήν Κοινήν 'Αγοράν τών "Εξ διεξάγονται 

είς έπίπεδον εμπειρογνωμόνων. Κατά τάς προσφάτους συ

ζητήσεις, προέκυψαν σοβαραί δυσχέρειαι, /:κ: τών δποίων 

κ:αί προεκ:λήθη ή γνωστή δήλωσίς μου είς Παρισίους, κατά 

τήν δποίαν δέν πρέπει νά άποκ:λείεται κ:αί /:γκ:ατάλειψις 

τής σχετικής προσπαθείας. Αί δυσχέρειαι όφείλονται τό

σον είς θέματα άρχής, δσον κ:αί είς τήν /:πιδιωκ:ομένην 

μεταχείρισιν ώρισμένων έλληνικ:ών προϊόντων». 

'Απαντώντας σέ έρώτηση έάν τέθηκαν άπό τήν 

'Ελλάδα κατά τίς τελευταίες διαπραγματεύσεις νέα 

αίτήματα, δ Ε. 'Αβέρωφ δηλώνει: 

<Πουτο δέν συνέβη δι' ούδέν θέμα, ούδέ κ:άν διά λεπτο

μέρειαν. 'Απλώς, ή 'Ελλάς έμμένει είς δσα νομίζει δτι 

εΙναι άπολύτως άπαραίτητα, ώστε /:ν τij πράξει νά δυνηθή 

νά άποδώση ή σύνδεσίς της μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, δεδο

μένου δτι πρό διμήνου περίπου εΙχα διεξαγάγει είς Παρι

σίους συνομιλίας σχετικ:άς μέ τήν σύνδεσιν τής' Ελλάδος, 

μέ τούς ύπουργούς τών 'Εξωτερικών τών "Εξ κ:αί ε{χα δια

πιστώσει δτι αί έλληνικ:αί άπόψεις εΙχον συναντήσει κ:α

τανόησιν επί πολιτικ:ου έπιπέδοω>. 

'Αναφερόμενος στό θέμα τής ύποστηρίξεως τής 

έλληνικής θέσεως, άπέφυγε νά προσδιορίσει τή 
μορφή τής άμερικανικής παρεμβάσεως στίς χώρες 

τής ΕΟΚ γιά τήν άποδοχή τών έλληνικών άπόψεων, 

λέγοντας δτι «δέν ε{ναι δυσαρεστημένος άπό τάς 

Ήνωμένας Πολιτείας», καί άπέφυγε νά έκφέρει 

γνώμη γιά τόν τρόπο τής έλληνικής άντιδράσεως σέ 

περίπτωση ναυαγίου τών διαπραγματεύσεων, τονί

ζοντας δτι «τό θέμα άνήκει έξ δλοκλήρου είς τήν . 

άρμοδιότητα τής έλληνικής Κυβερνήσεως». Προσθέ

τει έπίσης δτι «τελικώς θά εύρεθή τρόπος άντιμετω

πίσεως τής καταστάσεως ούχί έπί ζημί~ τών έλληνι

κών συμφερόντων». 

·Ο Ε. 'Αβέρωφ παρατήρησε δτι δέν ήταν πιθανό 

νά ληφθοϋν δριστικές άποφάσεις γιά τό ζήτημα τής 

συνδέσεως μέχρι τό τέλος τοϋ ετους, δεδομένου δτι 

παρεμβάλλονταν καί οί έορτές τών Χριστουγέννων. 

τέλος, έπέστησε τήν προσοχή τής κοινής γνώμης 

στό δτι οί άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τής ΕΟΚ λαμ

βάνονταν μέ δμοφωνία: συνεπώς, ή ύποστήριξη τών 

έλληνικών άπόψεων άπό δρισμένα μέλη τής Κοινό

τητας δέν άρκοϋσε γιά τήν εύόδωση τών διαπραγμα

τεύσεων. 

Τήν ϊδια ήμέρα, δ Ζάν Ρέυ, δ δποίος έπιφορτί

στηκε νά έπαναλάβει τίς συνεννοήσεις μέ τούς "Ελ

ληνες άντιπροσώπους, δηλώνει δτι τά αίτήματα τής 

·Ελλάδος άφοροϋν τά άκόλουθα σημεία: · 

«I) Ή 'Ελλάδα ζητεί ή οίκ:ονομικ:ή βοήθεια, πού θά 
τής παρασχεθεί άπό τήν ΕΚΑ, μέσω τής Εύρωπαϊκ:ής Τρα

πέζης 'Επενδύσεων νά άνέλθει σέ !50 έκ:ατ. δολλάρια, άντί 
τών άρχικ:ών 125 έκ:ατ. 2) 'Η' Ελλάδα /:πιθυμεί νά συμμετά
σχει στόν καθορισμό τής κοινής άγροτικ:ής πολιτικής τής 

Κοινότητος σέ δ,τι άφορα τόν καπνό κ:αί τήν σταφίδα, 

προϊόντα τά όποία ενδιαφέρουν βασικώς τήν οΙκονομία 

της, έπί πλέον δέ /:πιθυμεί νά θίξει σοβαρά προβλήματα, σέ 

δ, τι άφορά τό καταστατικό τής Κοινότητος, μέ κίνδυνο νά 

κ:αταστουν άνυπέρβλητοι ο{ δυσχέρειες πού εχουν ήδη εκ

δηλωθεί στούς κόλπους τής Κοινότητος γιά τό θέμα του 

κ:απνου. 3) τέλος, ή Κυβέρνηση τών 'Αθηνών ζητεί οί 
δασμολογικές πιστώσεις εναντι τρίτων γιά δρισμένα προϊ

όντα νά άνέλθουν σέ ποσοστό 30%». 
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Τό άνακοινωθέν πού έκδόθηκε μετά τή λήξη τών 

έργασιών τοϋ έξ ύπουργών Συμβουλίου τής Κοινής 

'Αγοράς άναφέρει γιά τό θέμα τών διαπραγματεύσε

ων μέ τήν ·Ελλάδα δτι «αί χώραι τής ΕΚΑ είναι 

διατεθειμέναι νά καταβάλλουν δσο τό δυνατόν μεγα

λυτέραν προσπάθειαν πρός έπίτευξιν λογικοϋ συμβι

βασμοϋ, πού θά καθίστα δυνατήν τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΚΑ» . 

Σέ σημείωμά του, μέ ήμερομηνία 4 Ίανουαρίου 
1961, ό Ι. Πεσμαζόγλου άναλύει τίς κυριότερες δια
φωνίες στίς διαπραγματεύσεις τής ·Ελλάδος μέ τήν 

ΕΟΚ: 

« I. " Αρθρα 30 καί 42 Σχεδίου Συνθήκης 
»'Η 'Ελλάς ζητεί καί ή ΕΟΚ aρνείται τήν έν πάσlJ πε

ριπτώσει έγγύησιν τής ϊσης μεταχειρίσεως των έλληνικών 

προϊόντων. · Ο κίνδυνος τήζ δυσμενους διακριτικής μετα
χειρίσεως έμφανίζεται εις τήν περίπτωσιν τής λήψεως μέ

τρων aσφαλείας κατά τό aρθρον 30 ώς καί έφαρμογής ελα
χίστων τιμών διά τά γεωργικά προϊόντα κατά τό aρθρον 42 
του Σχεδίου . 

»'Η aντιπροσωπεία θεωρεί δτι έπί του θέματος τούτου 

είναι ό:δύνατος οίαδήποτε ύποχώρησις η συμβιβασμός. 

»2. 'Άρθρον 30 - Ίταλικόν πρωτόκολλον 

»Οί 'Ιταλοί έπιμένουν δπως εις ειδικόν πρωτόκολλον 

προβλεφθή δτι θά είναι δυνατόν νά ό:ναστέλληται ή εφαρ

μογή των ήλαττωμένων δασμών η του άδασμολογήτου έπί 

των έλληνικών εξαγωγών εσπεριδοειδών, ροδακίνων καί 

νωπών σταφυλών, δταν αί έξ · Ελλάδος έξαγόμεναι ποσό

τητες πρός τήν ΕΟΚ ύπερβουν ώρισμένα δρια. 

»'Η ελληνική aντιπροσωπεία ύπεστήριξεν ό:νέκαθεν 

δτι ή ό:ρχή αό,τή είναι απαράδεκτος καί ασυμβίβαστος πρός 

τήν εννοιαν τής τελωνειακής ενώσεως. Συμφώνως πρός τάς 

κυβερνητικάς όδηγίας εδηλώθη δτι ύπό μορφήν παραχωρή

σεως πρός τήν 'Ιταλίαν θά ηδύνατο νά γίνη δειcτόν πρωτό

κολλον μόνον διά τά εσπεριδοειδή καί μέ δριον οόχί κατώ

τερον των 60.000 τόνων μέ αϋξησιν 10% ετησίως η 40.000 
τόνων μέ αϋξησιν 20% ετησίως - ό:ντί προτεινομένων ύπό 

τής 'Ιταλίας 12.000- 17.000 τόνων (ή μέθοδος είναι &:σα
φής) μέ έτησίαν αϋξησιν 20%. 

»'Η aντιπροσωπεία εισηγείται έμμονήν έπί των aνωτέ

ρω όρίων καί ώς μόνην ένδεχομένην ύποχώρησιν τήν επέ

κτασιν του πρωτοκόλλου καί έπί των ροδακίνων (οόχί 
δμως καί των σταφυλών) μέ ό:φετηρίαν τοόλάχιστον 40.000 
τόνων - άντί των προτεινομένων 35.000 τόνων ύπό των 
'Ιταλών . 

»3. " Αρθρον 31 - Εόχέρεια έπιβολής η αόξήσεως τών 

δασμών διά νεοδημιουργουμένας βιομηχανίας 

»'Η 'Ελλάς έπιμένει έπί τής μονομερους ένασκήσεως 

του δικαιώματος τούτου τοόλάχιστον δι ' εϊδη ό:ντιπροσω

πεύοντα τό 15% των εισαγωγών του ετους 1958. Ή ΕΟΚ 
αποδέχεται μονομερή ό:πόφασιν μόνον διά ποσοστόν 5% 
μέ ένδεχομένην αϋξησιν μέχρι 10%. Ή aντιπροσωπεία 
φρονεί δτι θά η δυνάμεθα νά ύποχωρήσωμεν μέχρι Ι 0%. 

»4. "Αρθρον 32 - Εόχέρεια χορηγήσεως δασμολογικών 

ποσοστώσεων (contingents tarifaires) 

)) 'Η εόχέρεια αϋτη είναι σημαντική διά τήν • Ελλάδα 
ιδίως διά τήν διευκόλυνσιν εισαγωγών ό:πό τρίτας χώρας, 

κυρίως διά τήν προώθησιν των πρός τάς ό:νατολικάς χώρας 

έξαγωγών μας καί διά τήν χρησιμοποίησιν τής άμερικανι

κής βοηθείας . 

))Ή ΕΟΚ ζητεί δικαίωμα νeto κατ' άρχήν μέ λίαν πε

ριωρισμένα περιθώρια μονομερους δράσεως, aρνείται 

δμως ό:ντίστοιχον ελληνικόν νeto διά τήν χορήγησιν εκ 

μέρους των εξ χωρών δασμολογικών ποσοστώσεων, &:κόμη 

καί διά βασικά ελληνικά εξαγώγιμα εϊδη, ώς είναι ό κα

πνός καί αί σταφίδες. 

)) ·Η ελληνική άντιπροσωπεία έπέμεινεν έπί έλληνικου 
veto διά πέντε βασικά έξαγώγιμα έλληνικά είδη καί έζήτη
σεν μονομερους δράσεως δταν ύπάρχουν ό:διάθετα πλεονά

σματα έξαγωγίμων γεωργικών προϊόντων . 

)) 'Η aντιπροσωπεία εισηγείται τάς άκολούθους διαδο
χικάς γραμμάς ύποχωρήσεως: 

))α. 'Αποδοχή εκατέρωθεν τής συμφώνου γνώμης, δηλα

δή του δικαιώματος νeto aνευ περιθωρίου μονομερους 

δράσεως. 

»β . Καθορισμός περιθωρίου μονομερους δράσεως διά 

ποσοστόν 10% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών μέ 
άντίστοιχον εόχέρειαν μονομερους δράσεως εκ μέρους τής 

Κοινότητος ό:λλά μόνον διά τόν καπνόν μέχρις όρίου 

15.000 τόνων, άλλ' οόχί διά καπνά ό:νατολικου τύπου, έπί 
πλέον δέ διά τά καπνά περιτυλίξεως πούρων aνευ όρίου. 

))5 . Σύμφωνος γνώμη ·Ελλάδος κατά τήν διαμόρφωσιν κοι
νής γεωργικής πολιτικής καπνου καί σταφίδων 

»Κατηγορηματική aρνησις τής ΕΟΚ. Δέν έπροτάθη 

άκόμη ή συμβιβαστική λύσις τήν όποίαν έξουσιόδοτήθη 

ύπό τής Κυβερνήσεως δπως ό:ποδεχθή ή έλληνική &:ντι

προσωπεία. 'Η λύσις αϋτη συνιστάται εις δήλωσιν τής 

ΕΟΚ κατά τό ό:κόλουθον σχέδιον:" ... Ή ΕΟΚ δηλοί δτι, 
εiς ijν περίπτωσιν ηθελε διαμορφωθή μία κοινή γεωργική 

πολιτική έπί καπνου καί σταφίδων, θά ληφθουν πλήρως 

καί άποτελεσματικώς ύπ' όψιν τά συμφέροντα τής • Ελλά
δος ώς πρός τήν παραγωγήν καί τάς έξαγωγάς των προϊό

ντων αότών καθώς καί ή σημασία των διά τήν πραγματο

ποίησιν των aντικειμενικών σκοπών τf,jς συμφωνίας συνδέ

σεως . Εiδικώτερον, τά μέτρα κοινής γεωργικής πολιτικής 

τής Κοινότητος δέν θά δύνανται έν οόδεμι~ περιπτώσει νά 

θίξουν τήν παραγωγήν καί τήν προοπτικήν αναπτύξεως 

των πρός τάς χώρας τής ΕΟΚ ελληνικών έξαγωγών κα

πνών ό:νατολικου τύπου καί σταφίδων των ύπό τής • Ελλά
δος εκ παραδόσεως εξαγομένων ποιοτήτων" . 

))6. Συγκρότησις δικαστηρίου 
))Ή ΕΟΚ έπιμένει δπως αί έπίδικοι διαφοραί ύπάγων

ται εις τό Εόρωπαϊκόν Δικαστήριον τής ΕΟΚ, ενδεχομέ

νως εις τμήμα αότου μέ συμμετοχήν ένός 'Έλληνος δικα

στου . 'Η ελληνική άντιπροσωπεία έπέμεινεν έπί τής 

άνάγκης δικαστηρίου μέ συγκρότησιν έξ ισαρίθμων δικα

στών εκατέρωθεν καί πρόεδρον έκλεγόμενον άπό κοινου, 

συμβιβαστικώς δέ άπεδέχθη, συμφώνως πρός τάς όδηγίας 

τής Κυβερνήσεως, δτι διά τήν πρώτην τριετίαν θά έγίνετο 

δεκτός ό διορισμός ώς προέδρου του προέδρου του Εόρω

παϊκου Δικαστηρίου (είναι άπίθανον νά ύπάρξουν πολλαί 

επίδικοι διαφοραί κατά τό πρώτον διάστημα έφαρμογής 

τής Συνθήκης) . 
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>>'Η άντιπροσωπεία εισηγείται δπως έπιμείνωμεν έπί 

τών μέχρι σήμερον προταθέντων, μέ ένδεχομένην ύποχώ

ρησιν έπί των έξής σημείων: 

))α . άποδοχήν δι. ιδιαιτέρου έγγράφου του διορισμοί) 

του προέδρου του Εύρωπαϊκοu Δικαστηρίου ώς προέδρου 

καί τοϋ Διαιτητικοϋ Δικαστηρίου διά τήν πρώτην πενταε

τίαν άντί τρίετίας ή εστω διά τάς δύο πρώτας τριετίας άλλά 

μέ διατήρησιν βεβαίως τοϋ κατ' άρχήν καθιερωθησομένου 

συστήματος τής άπό κοινοu έκλογής, έν συνεχείq δέ 

))β . πρόβλεψιν τής δυνατότητας διαμορφώσεως άπό 

συμφώνου καί liλλης λύσεως εις τό Συμβούλιον τής 
Association. 

))7. Χρηματοδοτικά 
))α . Ποσόν έκτάκτου χρηματοδοτήσεως. · Απεφασίσθη 

ήδη ποσόν 125 /:κατ . Ή 'Ελλάς έξακολουθεί νά έπιμένη 

έπί ποσοϋ προσεγγίζοντας τά 200 /:κατ. · Η άντιπροσωπεία 

εισηγείται δπως δηλωθή σαφώς καί ύπό τύπον υποχωρή

σεως δτt ή 'Ελλάς θά έδέχετο ποσόν 150 /:κατ. έν συνδυα
σμφ πρός τά κατωτέρω προτεινόμενα ύπό (β). 

))β . Δυνατότης προσφυγής εiς τήν Εύρωπαϊκήν Τράπε

ζαν 'Επενδύσεων μετά τήν έξάντλησιν τοϋ άνωτέρω πο

σοϋ . Τοuτο άναφέρεται πάντοτε μέ τήν διευκρίνισιν δτι ή 

δυνατότης αϋτη θά εlναι άπεριόριστος . Δέν προβλέπεται 

σαφώς δμως ούδαμοu τής Συνθήκης. ΕΙ ναι σκόπιμον νά ζη

τηθή ή σαφής περί τούτου πρόβλεψις, c'iν καί εlναι βέβαιον 

δτι ή Εύρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων θά άρνηθή οίαν

δήποτε χρηματοδότησιν πρό τής τακτοποιήσεως του θέμα

τος του έξωτερικοu δημοσίου χρέους . 

))γ. Δήλωσις προθέσεως διά τήν ρύθμισιν τοu έξωτερι

κοu δημοσίου χρέους . Μέχρι σήμερον ή άντιπροσωπεία 

ήρνήθη οίανδήποτε τοιαύτην δήλωσιν καί προέβαλε τά 

γνωστά έπιχειρήματα. Έφ ' δσον ήθέλομεν έπιμείνει έπί 

τής σαφοuς προβλέψεως τής δυνατότητας προσφυγής εις 

τήν Εύρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων [άνωτέρα ύπό 

(β)], τό αίτημα τής ΕΟΚ διά τήν ύποβολήν δηλώσεως θά 

καταστή iσχυρότερον))290 . 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

Συναντώνται στό Παρίσι οί ύπουργοί • Εξωτερι

κών τής 'Ελλάδος, τfjς Τουρκίας καί τής Κύπρου. 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών, έκδίδεται κοινό 

άνακοινωθέν: 

«Οί ύπουργοί ·Εξωτερικών τής Κύπρου, τής ' Ελλάδος 

καί τής Τουρκίας, συνfiλθον έν Παρισίοις τήν 19ην Δε

κεμβρίου 1960, ύπό τήν προεδρίαν τής Α.Ε . του ύπουργοu 

τών 'Εξωτερικών τής Κύπρου κ . Σπ. Κυπριανοu, ύπό τήν 

iδιότητά των ώς μελών τής 'Επιτροπής ύπουργών τής συ

σταθείσης δυνάμει τοϋ liρθρου I του Προσθέτου Πρωτο
κόλλου ύπ' άριθ. Π τής Συνθήκης Συμμαχίας μεταξύ τής 

Δημοκρατίας τής Κύπρου, τής ' Ελλάδος καί τής Τουρκίας. 

))Κατόπιν γενικής άνταλλαγής άπόψεων άφορωσών εiς 

τήν έφαρμογήν τής Συνθήκης Συμμαχίας καί τών Παραρ

τημάτων της, άπεφάσισαν δπως συστήσουν έν Κύπρφ 

' Επιτροπή ν 'Αναπληρωτών, άποτελουμένην έκ τοu ύπουρ

γοϋ των ' Εξωτερικών τής Κύπρου καί τών έν Λευκωσίq 

πρέσβεων τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας . 'Η ·Επιτροπή 

έξουσιοδοτείται δπως χειρίζηται καί διεκπεραιώνη τάς 

τρεχούσας ύποθέσεις τάς άφορώσας εiς τήν λειτουργίαν 

τής συμμαχίας . 

>>'Η έν λόγφ άνταλλαγή άπόψεων διεξήχθη έν πνεύματι 

καλής θελήσεως, άμοιβαίας κατανοήσεως καί έγκαρδίου 

συνεργασίας)). 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής κάμει άπολογισμό τών κυ

βερνητικών προσπαθειών γιά τήν τόνωση τής οίκο

νομικής δραστηριότητας καί τή δημιουργία τών 

προϋποθέσεων γιά τή βελτίωση τών συνθηκών δια

βιώσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ: 

«Καί κατά τό έτος 1960 vπijρξεν έντατική προσπά
θεια τijς Κυβερνήσεως διά τήν τόνωσιν τijς οΙκονο

μικής δραστηριότητος τijς χώρας καί τήν δημιουρ

γίαν τών προϋποθέσεων, αί δποίαι θά έξασφαλίσουν 

έπιταχυνόμενον ρυθμόν οΙκονομικής προόδου καί 

βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως τού έλληνι

κού λαού. Εlναι γνωστόν δτι ή Κυβέρνησις άποδίδει 

πρωταρχικήν σημασίαν εlς τόν τομέα τούτον καί 

έχει τάξει ώς κύριον σκοπόν αύτijς τήν ταχείαν άνά

πτυξιν τijς έλληνικijς οίκονομίας καί τήν παράλλη

λον έπίλυσιν τών ζωτικών προβλημάτων πού άπα

σχολούν τόν έλληνικόν λαόν. Πρός fήν κατεύθυνσιν 
αύτήν σημαντικά βήματα συνετελέσθησαν καί κατά 

τό λήγον έτος. 

))Οϋτω, καί κατά τό λήγον έτος διετηρήθη ή κτη

θείσα κατά τά τελευταία έτη νομισματική καί οίκο

νομική σταθερότης, ή όποία άποτελεί πλέον άπό

κτημα καί γνώρισμα τijς έλληνικής οίκονομίας. Ού

δέποτε κατά τό παρελθόν ή έλληνική οίκονομία 

έγνώρισε τόσον μακράν περίοδον άσφαλούς σταθερό

τητος. 'Ακόμη καί μέ τάς παροδικάς άλλά τεχνητάς, 

δπως αί πρόσφατοι περιωρισμέναι διακυμάνσεις, ή 

ϋψωσις τών τιμών έν ·Ελλάδι εlναι έκ τών μικροτέ

ρων αί δποίαι σημειούνται είς τόν κόσμον. Είς χώ

ρας μέ οίκονομίας ίσχυράς παρετηρήθη κατά τά τε

λευταία έτη ϋψωσις τών τιμαρίθμων κόστους ζωής 

πολύ ταχυτέρα καί vψηλοτέρα τijς σημειωθείσης έν , 
'Ελλάδι. ΥΕναντι αύξήσεως τού τιμαρίθμου κόστους 

ζωής έν Έλλάδι μεταξύ Νοεμβρίου 1955 καί Νοεμ
βρίου 1960 κατά 10,9%, αί μεταξύ τών έτών 1955 καί 
1960 (α' έξάμηνον) αύξήσεις, άνήλθον είς 31,7% είς 
Γαλλίαν, 13,9% είς τήν Όλλανδίαν, 15,0% τήν Νορ
βηγίαν, 10,0% είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας, 11,8% 
εlς τήν Δυτικήν Γερμανίαν καί 14,1% είς τήν Άγ

γλίαν. 

))Συνεπείg τijς σταθερότητος ταύτης καί τijς έμπι

στοσύνης πρός τό έθνικόν μας νόμισμα, αί καταθέ

σεις τών ίδιωτών είς τάς Τραπέζας ηύξήθησαν ρα

γδαίως καί έξακολουθούν νά αύξάνουν παρ& τήν 
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συμπίεσιν τών έπιτοκίων. Οϋτω, αί ίδιωτικαί καταθέ

σεις παρά Τραπέζαις τόν Όκτώβριον του 1960 
άνήλθον είς 16.504 έκατ. δρχ. έναντι 2. 723 έκατ. δρχ. 

του 'Οκτωβρίου του 1955. Μόνον μεταξύ 'Οκτωβρί
ου 1959 καί 'Οκτωβρίου 1960 ηύξήθησαν κατά 3.964 
έκατ. δραχμάς. Χαρακτηριστικόν δείγμα τής έμπι

στοσύνης του λαου άποτελεί καί τό γεγονός δτι πα

ραλλήλως, κατά τό λήγον έτος, έξεδόθησαν καί τά 

δύο όμολογιακά δάνεια τής ΔΕΗ καί του Δημοσίου, 
tiτινα καί ύπερκαλύφθησαν. Έξάλλου, ή συνολική 

καί δή δι ' ύγιών μέσων πιστοδότησις τής οίκονομίας 
άνήλθεν άπό 11.605 έκατ. τόν Σεπτέμβριον του 1955 
είς 23.232 έκατ. τόν Σεπτέμβριον του 1959 καί 27.034 
έκατ. τόν Σεπτέμβριον τοv λήγοντος έτους. 

>>'Όπως έξετέθη πρό δεκαημέρου καί άπό τόν 

ύπουργόν τών Οίκονομικών, είς τήν διατήρησιν τής 

οίκονομικής σταθερότητος συνέβαλε καί ή έξυγίαν
σις τοί5 δημοσιονομικού τομέως, είς τρόπον ώστε 

παρά τάς δοθείσας αύξήσεις εlς μισθούς καί συντά

ξεις καί παρά τάς είς διαφόρους περιπτώσεις έλα
φρύνσεις τών φορολογικών βαρών, τών άσθενεστέ

ρων οίκονομικώς τάξεων, δ κρατικός προϋπολογι

σμός, δ δποίος κατά τό παρελθόν ένεφανίζετο μονί

μως έλλειμματικός, νά δύναται νά συμμετέχη άπό του 

1957 εlς τήν χρηματοδότησιν παραγωγικών έπενδύ
σεων. Ή συμβολή αϋτη καί διά τό 1961 προβλέπεται 
νά άνέλθη είς 700 έκατ. δραχμών, τά όποία θά ήσαν 

διπλάσια έάν δέν έγίνοντο αί γνωσταί παραχωρήσεις 

είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί τούς φορολο
γουμένους. 

>>Κατά τό τρέχον έτος ή συναλλαγματική κατά

στασις τής χώρας σημειώνει περαιτέρω βελτίωσιν. 

Τά συναλλαγματικά άποθέματα κατά τό πρώτον δε

καήμερον ηύξήθησαν κατά 30 έκατ. δολλάρια, άνερ

χόμενα εlς τό τέλος 'Οκτωβρίου είς 237,2 έκατ. 

έναντι 161,7 τοv τέλους τοv 1958, πράγμα τό όποίον 
δικαιολογεί πλήρες αίσθημα άσφαλείας. 

>>Κατά τήν τετραετίαν 1955-59 τό έθνικόν είσόδη
μα εlς τρεχούσας τιμάς ηύξήθη άπό 54.620 έκατ. 
δραχμών είς 75.400 έκατ. καί κατά τό 1960 έκτιμάται 
δτι θά άνέλθη είς 80.000 έκατ., ήτοι εiς τό διάστημα 

τής πενταετίας σημειώνει αϋξησιν κατά 46,5% περί
που. Εiς σταθεράς τιμάς κατά τήν πενταετίαν 1955-
60, τό έθνικόν εiσόδημα έσημείωσε μέσην έτησίαν 
αϋξησιν κατά 5,40%. 

>> "Οπως προκύπτει άπό στατιστική ν τών 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών, δ ρυθμός αύξήσεως τοί5 είσοδήματος, δ 

σημειωθείς κατά τά τελευταία έτη έν 'Ελλάδι, εlναι 

έκ τών ύψηλοτέρων τοί5 κόσμου. Μεταξύ 54 έθνών ή 
Έλλάς έρχεται έκτη. ΝΕρχεται δέ δευτέρα μεταξύ 

τών χωρών του δυτικού εύρωπαϊκοί5 κόσμου, έπομέ

νη μόνον τής Αύστρίας. 

>>Οϋτω, ή μέση έτησία αϋξησις τοί5 κατά κεφαλήν 

έθνικοί5 προϊόντος εlς σταθεράς τιμάς μεταξύ τών 

έτών 1954 καί 1958, διά τά όποία παρέχονται ύπό τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών στοιχεία διά 54 χώρας, διά μέν 
τήν 'Ελλάδα άνέρχεται εlς 5,55%, διά τήν Αύστρίαν 
εiς 6,25%, διά τήν Βουλγαρία ν εiς 4, 70%, διά τήν 
Ίσπανίαν εlς 2,15%, διά τήν Πορτογαλίαν εiς 2,10, 
διά τήν Δυτικήν Γερμανίαν εiς 5,45%, διά τήν Γαλ

λίαν εiς 3,85% διά τήν Όλλανδίαν εlς 2,70% κ.ο.κ. 

Είδικώτερον κατά τό έτος 1960, παρά τό γεγονός δτι 
διά γνωστούς λόγους ή γεωργική παραγωγή τής χώ

ρας ή το μειωμένη, τό καθαρόν έθνικόν είσόδημα, εlς 

σταθεράς τιμάς, ύπολογίζεται δτι θά αύξηθή κατά 

4,8% έναντι αύξήσεως κατά 4,1% τοί5 1959 καί 2,1% 
τοί5 1958, πράγμα τό όποίον άποδεικνύει δτι, μετά 
τήν προσωρινήν άνάσχεσιν τοί5 έτους 1958, έπανήλ
θεν δριστικώς είς ύψηλότερον καί αύξανόμενον ρυ

θμόν προόδου τής οίκονομίας. 

>>'Εκ τών ύφισταμένων στοιχείων καί ένδείξεων ή 

μεταξύ τών έτών 1955 καί 1960 πραγματοποιηθείσα 
σημαντική αϋξησις τοί5 εiσοδήματος περιήλθε κατά 

ποσοστόν πλέον τοί5 50% εlς τούς μισθωτούς έν γένει 
καί κατά τό ύπόλοιπον εlς τούς άγρότας, τούς έπιχει

ρηματίας καί έλευθέρους έπαγγελματίας έν γένει καί 

τό Δημόσιον. 

»Χάρις εlς τήν αύξησιν τοί5 έθνικοί5 εlσοδήματος 

καί τ~ν αύξησιν τής άποταμιεύσεως, συνεπείrι τής 
έμπιστοσύνης πρός τήν οίκονομίαν τοv τόπου, ση

μειοvται σταθερώς aύξησις τών έπενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου, τόσον τών δημοσίων δσον καί τών ίδιω

τικών. Εlναι περιττόν νά έξάρω τήν σημασίαν του 

γεγονότος τούτου, διότι πάς τις γνωρίζει δτι ή περαι

τέρω άνάπτυξις τής οίκονομίας δύναται νά πραγμα

τοποιήται μόνον διά συνεχώς αύξανομένου δγκου 

έπενδύσεων. 

»Μεγαλυτέρα εlναι ή aύξησις τ;οv δγκου τών δη

μοσίων έπενδύσεων καί τοvτο όφείλεται εiς τήν ύπό 

τής Κυβερνήσεως άναληφθείσαν πρωτοφανή εiς τήν 

ίστορίαν τής χώρας πρωτοβουλίαν διά τήν οίκονο

μικήν άνάπτυξιν τής χώρας. Οί άριθμοί τούς δποίους 

θά άναφέρω εlναι χαρακτηριστικοί τής καταβαλλομέ

νης ύπό τής παρούσης Κυβερνήσεως προσπαθείας. 

Οϋτω, ένώ τό 1955 έξετελέσθη πρόγραμμα δημοσίων 
έπενδύσεων 901 έκατ. δρχ., κατά τό έτος 1959, τό 
πρόγραμμα τοvτο άνήλθεν είς 3.397 έκατ. καί τό 1960 
θά άνέλθη τελικώς εiς 4.000 έκατ. δρχ. περίπου. 

»Α ί έπενδύσεις αύται πραγματοποιουνται έντός 
τοί5 πλαισίου του πενταετούς προγράμματος, δπερ 

κατήρτισε καί άνήγγειλεν ή Κυβέρνησις τόν 'Απρί

λιον του λήγοντος έτους. Ώς γνωστόν, διά τοv προ

γράμματος τούτου έπιδιώκεται ή άνάπτυξις τdν τρι
ών βασικών παραγωγικών τομέων τής οlκονομίας, 

ήτοι τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί τοί5 τουρι

σμού. Καί οί τρείς ούτοι τομείς έχουν εvρείας δυνατό

τητας άναπτύξεως, πράγμα τό όποίον θά καταστήση 

δυνατήν δχι μόνον τήν αύξησιν του έθνικοί5 είσοδή-
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ματος, aλλά καί τήν σημαντική ν βελ τίωσιν τών συν

θηκών aπασχολήσεως τοίJ έλληνικοίJ λαοί] καί τήν 

άμβλυνσιν τών όργανικών aδυναμιών τοίJ Ισοζυγίου 

τών έξωτερικών πληρωμών τής χώρας. Παραλλήλως 

πρός τήν aνάπτυξιν τών τριών τούτων βασικών τομέ

ων τής οiκονομίας, έπιδιώκεται ή έκτέλεσις τών 

aιιαγκαίων έργων οΙκονομικής ύποδομής, ή όποία 

άλλωστε aποτελεί προϋπόθεσιν διά τήν όμαλήν aνά

πτυξιν τών παραγωγικών τομέων. Τοιαύτα έργα είναι 

κυρίως τά ένεργειακά διά τήν παραγωγήν aφθόνου 

καί εύθηνής ηλεκτρικής ένεργείας καί τά συγκοινω

νιακά. Πέραν τούτων, Ιδιαιτέρα σημασία δίδεται εiς 

τόν τομέα τών έρευνών πρός aνεύρεσιν νέων πηγών 

πλούτου. Εiς τούς λοιπούς τομείς, μέ iδιαιτέραν έμ

φασι ν εiς τόν τομέα τής παιδείας, ή προσπάθεια 

έκτείνεται εiς τό μέτρον τό όποίον έπιτρέπει ή προ

τεραιότης ή διδομένη εiς τούς παραγωγικούς τομείς 

καί τά έργα ύποδομής. 

;;Καί μόνη ή κατάρτισις τοίJ πενταετούς προγράμ

ματος aποτελεί μεγάλην πρόοδον, καί δή διά μίαν 

χώραν, εΙς τήν όποίαν ή προχειρολογία καί ό αύτο

σχεδιασμός aπετέλουν μόνιμα χαρακτηριστικά τοίJ 

οΙκονομικού της βίου. 

;;Τό πρόγραμμα κρατικών έπενδύσεων τοίJ προ

σεχούς έτους θά είναι κατά 25% ύψηλότερον τοί] aν
τιστοίχου προγράμματος τοίJ λήγοντος έτους, ήτοι 

θά aνέλθη εiς 5.000 έκατ. δρχ. έναντί 4.000 έκατ. τοίJ 
πραγματοποιουμένου κατά τό λήγον έτος. Λαμβανο

μένων ύπ' δ ψι ν καί τών παραλλήλων έπενδύσεων τής 

ΔΕΗ, τής Α ΤΕ, τοίJ ΟΤΕ καί τοίJ ΟΧΟΑ, τό ϋψος τοίJ 

προγράμματος θά aνέλθη εiς 7.880 έκατ. δρχ. έναντι 
1.466 έκατ. δρχ. τοίJ έτους 1955. Ή σύγκρισις τών 
δύο τούτων aριθμών δίδει τό μέτρον τής ηύξημένης 

προσπαθείας, ή όποία καταβάλλεται ύπό τής Κυβερ

νήσεως διά τήν έπιτάχυνσιν τής οΙκονομικής προό

δου τοίJ τόπου. Τό πρόγραμμα τούτο, aπό aπόψεως 

έπιδιώξεων, είναι έντεταγμένον εiς τά πλαίσια του 

πενταετούς προγράμματος, aπό aπόψεως δέ ϋψους 

ύπερβαίνει τάς προβλέψεις τοίJ προγράμματος τού

του. Μέ τόν ρυθμόν αύτόν τών έπενδύσεων είναι βέ

βαιον δτι αί έπενδύσεις τής πενταετίας θά ύπερβοίJν 

τάς προβλεφθείσας ύπό τοίJ προγράμματος καί κατά 

συνέπειαν τά έκτιμηθέντα aποτελέσματα θά πραγμα

τοποιηθούν aσφαλώς ταχύτερον. Διά τοίJ προγράμ

ματος τούτου δίδεται καί πάλιν έμφασις εΙς τήν aνά

πτυξιν τών παραγωγικών τομέων τής οΙκονομίας, 

χωρίς δμως καί νά παραμελούνται καί αί κοινωνικού 

χαρακτήρος έπιδιώξεις. 

;;Εiς τήν πραγματοποίησι ν συνεχώς ύψηλοτέρων 

προγραμμάτων κρατικών έπενδύσεων, συμβάλλει καί 

ή συνεχώς αύξουσα ίκανότης τών φορέων πρός aντι

μετώπισιν ηύξημένου έργου. Τά λαμβανόμενα όργα

νωτικά μέτρα καί ή aποκέντρωσις τών φορέων καθι

στούν συνεχώς aποδοτικωτέραν τήν προσπάθειαν 

τών ύπηρεσιών και συνεπώς διευρύνουν τάς δυνατό

τητας τούτων δι, aνάληψιν μεγαλυτέρων ύποχρεώ

σεων. 

;; Τό σύνολον τών κρατικών έπενδύσεων τοίJ προ
σεχούς έτους, περιλαμβανομένων καί τών παραλλή

λων, κατανέμεται ώς ακολούθως κατά κυρίους το

μείς: 

Γεωργία καί άλιεία 

Βιομηχανία καί ένέργεια 

Τουρισμός 

Συγκοινωνίαι, Τηλεπικοιvωνίαι 

Νομαρχιακά προγράμματα 

Λοιποί τομείς 

Σύνολον 

έκατ. 

2.465 
1.820 

230 
1.880 

650 
835 

7.000 

>Πό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος έργων, τά 

κυριώτερα τών όποίων είναι τά έξής: 

>>Είς τήν γεωργίαν: Θά συνεχισθή ή χρησιμοποί

ησις τών έκτελουμένων μεγάλων aρδευτικών έργων 

τών πεδιάδων ΆξιοίJ, Άλιάκμονος, Νέστου, Πη

νειού 'Ηλείας, Άχέροντος, 'Ιωαννίνων, Καρδίτσης 

(Ταυρωπού), Κωπαίδος, 'Αλφειού, ώς καί τών μεγά

λων έργων aξιοποιήσεως τών περιοχών Κάτω 'Αχε

λώου, Κάρλας, έκβολών Καλαμii, Θηβαϊκού πεδίου, 

Λάμαρης Πρεβέζης κ.λ.π. 'Επίσης, θά συνεχισθή ή 

χρηματοδότησις τών aντιπλημμυρικών έργων Στρυ

μόνος καί 'Έβρου καθώς καί πλήθους μικροτέρων 

έργων, τά πλείστα τών όποίων aποπερατοίJνται έντός 

τοίJ /96/. Παραλλήλως, θά συνεχισθή ή χρηματοδό
τησις τών προγραμμάτων όρεινής οΙκονομίας, ανα

δασώσεων, όρεινών ύδρονομικών έργων, γεωργικών 

έρευνών καί έκπαιδεύσεως, έποικισμοίJ παραμεθορί

ων περιοχών, αναπτύξεως τών καπνικών περιοχών, 
ίδρύσεως γεωργικών βιομηχανιών πρός aξιοποίησιν 

τής aγροτικής παραγωγής καί σειρiiς άλλων μικροτέ

ρων έργων. 

>>Είς τόν τομέα τής άλιείας θά συνεχισθή ή χρη

ματοδότησις τών ύπό έκτέλεσιν iχθυοσκαλών Πα

τρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδος, Βόλου καί Καβάλας 

καί θά aρχίση ή χρηματοδότησις τής iχθυοσκάλας 

Πειραιώς καί τοίJ ίχθυογεννητικοίJ σταθμού Μακε

δονίας εiς 'Έδεσσαν. 

;;Είς τόν τομέα τής ένεργείας θά ένταθούν αί έργα

σία ι κατασκευής τοίJ ύδροηλεκτρικοίJ σταθμού Κρε

μαστών έπί τοίJ 'Αχελώου, θά προωθηθή ή κατα

σκευή τοίJ δευτέρου ύδροηλεκτρικού σταθμού 'Εδεσ

σαίου καί τής δευτέρας θερμοηλεκτρικής μονάδος 

εΙς Πτολεμαίδα. ΕΙς τόν τομέα τοίJ τουρισμού θά συ

νεχισθή ή χρηματοδότησις 43 ξενοδοχείων, ξενώ
νων, όδικών σταθμών καί περιπτέρων, έξ ών 25 θά 
aποπερατωθούν έντός τοίJ έτους. 'Επίσης θά συνεχι

σθούν έργα τουριστικής aξιοποιήσεως πλείστων πε-
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ριοχών τής χώρας, ώς Βουλιαγμένης, Πάρνηθος, 

Γλυφάδας, 'Υ πάτης, Ξυλοκάστρου, Θεσσαλονίκης, 

Χαλκιδικής, Θάσου κ.λ.π. ώς καί έργων άναπτύξεως 

άρχαιολογικών χώρων διά τής άνεγέρσεως μουσεί

ων καί άναμορφώσεως, στερεώσεως καί άναστηλώ

σεως μνημείων. 

»Είς τόν τομέα τών συγκοινωνιών θά συνεχι

σθούν τά έργα άνακαινίσεως καί βελτιώσεως του βα

σικού έθνικοv δικτύου καί δή τών δδών 'Αθηνών

λαρίσης, 'Αθηνών-Κορίνθου, 'Α ντιρρίου- 'Ιωαννί

νων, Κορίνθου-Πατρών, 'Ιωαννίνων-Τρικάλων-λα

ρίσης κ.λ.π., ώς καί πολλών δδών του δευτερεύοντος 

έθνικοv δικτύου, μεταξύ τών δποίων αί δδοί Τριπό

λεως-Σπάρτης, Πύργου- 'Ολυμπίας, Λαμίας-Καρπε

νησίου, Θεσσαλονίκης- 'Αεροδρομίου- 'Αγίας Τριά

δος κ. λ. π. 'Επίσης προβλέπονται πιστώσεις διά γεφύ

ρας, διά συντήρησιν τών έθνικών δδών, διά τήν 

έπαρχιακήν δδοποιίαν ώς καί διά τήν σήμανσιν καί 

μελέτας νέων δδών, διά τά λιμενικά έργα Πατρών, 

Βόλου, Ζακύνθου, 'Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Στυ

λίδος κ.λ.π., διά τήν συνέχισιν iής χρηματοδοτή
σεως τής πλήρους άνακαινίσεως του άεροδρομίου 

Έλληνικοv καί τής βελτιώσεως λοιπών άεροδρο

μίων τής χώρας, ώς τής Ρόδου, Μίκρας Θεσσαλονί

κης, Κερκύρας, 'Ηρακλείου, 'Αλεξανδρουπόλεως 

κ.λ. π. τέλος, προβλέπονται πιστώσεις δι' έργα άνα

καινίσεως καί βελτιώσεως τών γραμμών τών σιδηρο

δρομικών δικτύων καί διά προμήθειαν κινητηρίου 

ύλικοv καί όχημάτων. 

>>Είς τόν τομέα τών νομαρχιακών προγραμμάτων 

προβλέπονται πιστώσεις 650 έκατ. δρχ. διά τήν άπο

περάτωσιν τών άρξαμένων έντός του 1960 έργων, ώς 
καί διά τήν έκτέλεσιν χιλιάδων μικρών καί μέσων 

έργων μεγίστης σημασίας διά τήν άνάπτυξιν τής 

ύπαίθρου καί βελτίωσιν του βιοτικού έπιπέδου τών 

κατοίκων αύτής. 

>>Εiς τήν βιομηχαvίαν θά συνεχισθή ή χρηματοδό

τησις τών άνεγειρομένων έργοστασίων άζωτούχων 

λιπασμάτων καί σακχάρεως. Τό πρώτον έργοστάσι

ον σακχάρεως είς Αάρισαν, άποπερατούμενον, θά 

άρχίση νά λειτουργή άπό τοv προσεχούς θέρους. 

'Επίσης θά άποπερατωθή καί θά τεθή είς λειτουργί

αν ή προστιθεμένη είς τό διϋλιστήριον μονάς παρα

γωγής ύγραερίων. Άποπερατοvνται αί μελέται τών 

βιομηχανικών έργων του πενταετούς προγράμματος 

καί θά άντιμετωπισθή ή aμεσος έναρξις έκτελέσεως 

τούτων. Θά άναπτυχθοvν αί άρξάμεναι r]δη άναζη

τήσεις πετρελαίου είς δλόκληρον σχεδόν τήν χώραν, 

καί θά ένταθοvν αί έρευναι διά τήν άνεύρεσιν όρυ

κτοv πλούτου. 'Υπολογίζεται δτι έντός τοv έτους θά 

άρχίση ή λειτουργία του πειραματικού άτομικοv 

άντιδραστήρος τοv Κέντρου Πυρηνικών· 'Ερευνών 

"Δημόκριτος" καί θά δλοκληρωθοvν τά κυριώτερα 

έρευνητικά έργαστήρια τούτου. 

>>Πέραν δμως τών έργων, τά δποία έκτελοvνται 

ύπό τοv Κράτους, χάρις είς τήν άποκατάστασιν τής 

έμπιστοσύνης είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν καί χά

ρις καί είς τάς κυβερνητικάς προσπαθείας, άναπτύσ

σεται παραλλήλως έλληνική καί ξένη έπιχειρηματι

κή πρωτοβουλία διά τήν πραγματοποίησιν Ιδιαζού

σης σημασίας διά τήν έλληνικήν οίκονομίαν έπενδύ

σεων. Καρπός τής συνδυασμένης αύτή ς προσπαθείας 

ε{ναι ή έπίτευξις σημαντικής προόδου εlς τήν πρα

γματοποίησιν του πενταετούς προγράμματος προό

δου, ή δποία ύπερβαίνει τάς προσδοκίας καί αύτής 

ταύτης τής Κυβερνήσεως. Οϋτω, ή βιομηχανία άλου

μινίου εύρίσκεται r]δη εlς τό στάδιον τής πραγματο

ποιήσεως. 'Απεφασίσθη ή ϊδρυσις σιδηρομεταλ

λουργίας, συντόμως δέ ή άπόφασις αϋτη θά λάβη 

συγκεκριμένην μορφήν καί τό έργον θά άρχίση νά 

έκτελήται. Σειράν aλλων βιομηχανικών έργων μελε

τiiται καί συντόμως θά ληφθούν δριστικαί άποφά

σεις. Τοιαύτα έργα ε{ναι π.χ. ή νέα βιομηχανία 

ύπερφωσφορικών λιπασμάτων, ή βιομηχανία σόδας, 

ή μεταλλουργία ψευδαργύρου, ή βιομηχανία κυττα

ρίνης κ.λ.π. 'Επίσης, άλλη σειρά άξιολόγων βιομη

χανικών μονάδων εύρίσκεται ύπό έκτέλεσιν διά κε

φαλαίων έξωτερικοv. Δέν ε{ναι ύπερβολή νά εϊπω δτι 

τόσον διά τών βιομηχανικών έργων, τών έκτελουμέ

νων πρωτοβουλίq. τοv Κράτους, δσον καί δι' έκείνων 

τά δποία έκτελοvνται ύπό Ιδιωτών, 'Ελλήνων καί ξέ

νων, ή βιομηχανική άνάπτυξις τής 'Ελλάδος έχει 

εlσέλθει είς άποφασιστικόν στάδιον. 

>>Πέραν τούτων, διεξάγονται είς δλόκληρον τόν 

έλληνικόν χώρον, ύπό σοβαρών έταιρειών, έρευναι 

δι' άνεύρεσιν πετρελαίων, βάσει ύπογραφεισών r]δη 

συμβάσεων. Παραλλήλως άναπτύσσοvται καί θά 

άναπτυχθοvν είς εύρυτέραν κλίμακα μεταλλευτικαί 

έρευνα ι, πρός τόν σκοπόν άνευρέσεως νέων πλουτο

φόρων πηγών. Χαρακτηριστικόν τής άδρανείας, ή 

δποία έπεκράτει κατά τό παρελθόν ε{ναι δτι, μολο

νότι ή χώρα ήτο πτωχή, ούδείς έσκέφθη r] ύπεβλήθη 
είς τόν κόπον νά έρευνήση τό έλληνικόν ύπέδαφος 

τό δποίον ημπορεί νά μiiς δώση νέας πηγάς πλούτου. 

» 'Απεφασίσθη κατά τό τρέχον έτος ή έκτέλεσις 
τριών ύδροηλεκτρικών έργων έπί του 'Αχελώου; καί 

τοv θερμοηλεκτρικού Μεγαλοπόλεως, τά δποία, όχι 

μόνον θά δώσουν τήν 1jλεκτρικήν ένέργειαν είς τό 

έργοστάσιον άλουμινίου, άλλά καί θά έξασφαλίσουν 

μεγάλας ποσότητας ένεργείας πρός άντιμετώπισιν 

τών άναγκών τής αύξανομένης ζητήσεως. Τέλος, 
σημαντικαί πιστώσεις διατίθενται καί διά τήν χρη

ματοδότησιν έργων έξυπηρετούντων κυρίως κοινω

νικούς σκοπούς, ώς έργων έκπαιδεύσεως, δημοσίας 

ύγείας, οίκισμοv, ύδρεύσεως κ.λ. π. 

»Τά έργα ταύτα, τά δποία ένδεικτικώς άνέφερα, 

άποτελοvν μέρος τών έκτελουμένων έργων είς δλους 

τούς τομείς. Τά πλήρη προγράμματα θά άνακοινω-
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θοίίν προσεχώς άπό τά άρμόδια ύπουργεία. 'Εξ δσων 

σaς έξέθεσα, προκύπτει ότι ή έλληνική οίκονομία 

άκολουθεί συνεχώς άνοδικήν πορείαν μέ έντεινόμε

νον μάλιστα ρυθμόν, μετά τάς δυσχερείας τάς δ ποίας 

διήλθε κατά τό έτος 1958. Προκύπτει, έπίσης, ότι ή 
καταβαλλομένη προσπάθεια διά περαιτέρω πρόοδον 

έχει άναπτυχθή είς βαθμόν, τόν δποίον ούδέποτε άλ

λοτε έγνωρίσαμεν, πράγμα τό δποίον έγγvaτάι ότι θά 
βαδίζωμεν συνεχώς πρός τήν κατάκτησιν άνωτέρων 

έπιπέδων ζωής. 
»Παρά ταίίτα καί ένώ αύτή εlναι ή πραγματικότης 

-εύοίωνος όσον ούδέποτε άλλοτε- μία μερίς τοίί 

πολιτικού κόσμου καί τοίί τύπου, όχι μόνον προσπα

θεί νά έμφανίζη πάντοτε ψευδή είκόνα τής καταστά

σεως, άλλά καί συστηματικώς άντιδρa κατά πάσης 

προσπαθείας τής Κυβερνήσεως. Βάλλεται τό έθνικόν 

νόμισμα καί ύπονομεύεται ή οίκονομικ:ή σταθερό

της. Παρεμβάλλονται έμπόδια εlς τήν οίκονομικήν 

πρόοδο ν τοίί τόπου διά τής άντιδράσεως κατά παντός 

μέτρου τής Κυβερνήσεως καί τής άδιστάκτου διαβο

λής πάσης ένεργείας αύτής, είς τήν δποίαν μέ έκ

πλήσσουσαν εύκολίαν δίδεται δ χαρακτηρισμός τοίί 

"σκανδάλου". Μέ άφάνταστον έπιπολαιότητα καί μέ 

παντελή /Jλλειψιν συναισθήσεως εύθύνης, παρέχον

ται εlς τόν λαόν ύποσχέσεις άντιστρατευόμεναι καί 

αύτήν τήν κοινήν λογικήν. Έξωθείται ό λαός καί 

lδίως ό έργαζόμενος κόσμος έναντίον τοίί Κράτους 

καί ένθαρρύνονται αi άναρχικαί έκδηλώσεις πρός 

δικαίωσιν καί διευκόλυνσιν τής δραστηριότητος τοίί 

κομμουνισμού. τέλος, προσπαθούν διά τής ώργανω

μένης συκοφαντίας νά δημιουργήσουν τεχνητόν 

κλίμα κρίσεως, άδιαφοροίίντες άν βλάπτουν τόν τό

πον, θέτοντες έν κινδύνφ τήν γαλήνη ν, τήν σταθερό

τητα καί τήν πρόοδον αύτοίί. 

)) 'Ό,τι κατεκτήθη κατά τά τελευταία έτη μέ 

σκληράν προσπάθειαν όχι μόνον τής Κυβερνήσεως, 

άλλά καί όλοκλήρου τοίί έλληνικοίί λαοίί, τίθεται έν 

κινδύνφ, χάριν lδιοτελών καί μόνον σκοπών, διά μι

aς τακτικής άπαραδέκτου άκόμη καί διά πρωτογό

νους κοινωνίας. 

)) 'Η Κυβέρνησις, έχουσα τήν εύθύνην διά τήν τύ
χη ν τής χώρας, δέν δύναται νά θυσιάση τά έπιτευ

χθέντα μέχρι σήμερον οΙκονομικά άποτελέσματα καί 

τό μέλλον αύτής, ύποκύπτουσα εlς τήν δημοκοπίαν. 

Γνωρίζει ή Κυβέρνησις ότι, παρά τήν σημειωθείσαν 

πρόοδον, ύπάρχουν άνάγκαι εiς όλας τάς τάξεις, α{ 

δποίαι πρέπει νά άvτιμετωπισθοίίν. Γνωρίζει όμως 

έπίσης ότι ή μόνη άσφαλής όδός διά τήν iκανοποίη

σιν όλων τών άναγκών ε{ναι ή σταθερά καί συνεχής 

αϋξησις τοίί έθνικοίί μας εΙσοδήματος καί ή δικαία 
κατανομή του. Εlς τοίίτο δέ άποβλέπει δλόκληρος ή 

προσπάθειά του. 

)) Ή Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη νά συνεχί
ση τό δημιουργικόν της έργο, άδιαφοροίίσα διά τήν 

άπαράδεκτον πολεμικήν, ή όποία έξαπελύθη έναντί

ον της. 'Αλλά καί δ λαός, δ δ ποίος γνωρίζει ότι 

ούδέποτε άλλοτε κατεβλήθη τοιαύτη προσπάθεια διά 

τήν άνάπτυξιν τής οlκονομίας μας καί τήν άνύψωσιν 

τοίί βιοτικού του έπιπέδου, όφείλει νά άντιδράση κα

τά τής δημοκοπίας καί τής συκοφαντίας καί νά προ

στατεύση τά έπιτευχθέντα, τά όποία άποτελοίίν lδι

κάς του κατακτήσεις. Διότι, ή άνατροπή τής πολιτι

κής καί οΙκονομικής σταθερότητος, δέν θά άναστεί

λη άπλώς τήν πρόοδον τοίί τόπου. Θά όδηγήση εlς 

βαρείαν έπιδείνωσιν μέ άπροβλέπους πολιτικάς καί 

κοινωνικάς συνεπείας. 
))Ε{μαι βέβαιος ότι, άν άκολουθήσωμεν σταθερώς 

τήν χαραχθείσαν πορείαν καί διαφυλάξωμεν τήν 

κτηθείσαν πολιτική ν δμαλότητα, ή 'Ελλάς μετ· όλί

γα έτη έξερχομένη τοίJ κύκλου τών ύπαναπτύκτων 

χωρών, θά έξασφαλίση εlς τόν λαόν της καλυτέρας 
ήμέραφ). 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής &.πευθύνει όδηγίες πρός τά 

υπουργεία, τά όποία εχουν &.ναλάβει τήν έκτέλεση 

εργων βάσει τοϋ προγράμματος δημοσίων έπενδύσε

ων. Είδικότερα ή πρωθυπουργική έγκύκλιος ύπο

γραμμίζει: 

«Ούδεμία καθυστέρησις έφαρμογής προγράμματος εΙ

ναι έπιτετραμμένη διά τό προσεχές ετος, δοθέντος δτι καί 

ή άπαιτουμένη πείρα εχει άποκτηθεί, άλλά καί ή εγκριση 

του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων διά πρώτην φο

ράν εχει συντελεσθεί πρό τής ένάρξεως του οίκονομικου 

ετους είς τό δποίον άναφέρεται)). 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

'Ο Κ. Καραμανλής &.κυρώνει &.μέσως &.πόφαση 

τοϋ ύφυπουργοϋ 'Αμύνης, Γ. Θεμελή, μέ τήν όποία 

&.ποστερείJαι ό στρατηγός Γ. Γρίβας τής δυνατότη

τας νά χρησιμοποιεί ίσοβίως κρατικό αύτοκίνητο μέ 

δδηγό. 'Η τιμηtική αύτή διάκριση ε{ χε &.πονεμηθεί 
στόν πρώην &.ρχηγό τής ΕΟΚΑ μετά τήν έπάνοδό 

του στήν 'Ελλάδα. 

I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει πρός τόν έλληνικό 

λαό τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Ό έλληνικός λαός δικαιούται νά στρέψη τά 

βλέμματά του πρός τό άπερχόμενον έτοςμέ lκανο

ποίησιν καί ύπερηφάνειαν. 'Εν μέσφ τής διεθνοίίς 

έντάσεως, τήν όποίαν συνοδεύει άστάθεια lδεών καί 

καθεστώτων καί τήν δποίαν ύποδαυλίζει δ διεθνής 

κομμουνισμός, καί ή 'Ελλάς, χάρις εlς τήν έσωτερι

κήν της δμαλότητα καί τήν έργατικότητα τοίJ λαοίί 

της, έβάδισε καί κατά τό λήγον /Jτος 'μέ παγκοσμίως 
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άνεγνωρισμένην σταθερότητα πρός ενα καλύτερον 

μέλλον. 

»Κατά τά τελευταία έτη ό έλληνικός λαός επετέ

λεσε πράγματι έργον διά τό όποίο ν θά τόν εύγνωμο

νούν αί επερχόμεναι γενεαί. 'Εδημιούργησε διά 

πρώτην φοpάν τάς άπαραιτήτους προϋποθέσεις διά 
μίαν συνεχή καί σταθεράν άνοδον τής οίκονομίας 

του καί τήν δημιουργίαν ένός καλυτέρου μέλλοντQς. 

Ούδέποτε άλλοτε αί επιδιώξεις εστηρίχθησαν επί 

άσφαλεστέρων βάσεων. 'Ημπορώ νά βεβαιώσω τόν 

έλληνικόν λαόν δτι τό Νέον 'Έτος θά ε{ναι καλύτε

ρον άπό τό άπερχόμενον. Προβλέπεται κατ' αύτό 

έντασις τής οίκονομικής μας δραστηριότητος καί 

ταχύτερος ρυθμός άνόδου τής οίκονομίας μας. 

))Οί οi'ωνοί είναι καλοί. Διά τήν πλήρη άξιοποίη

σίν των ή Κυβέρνησις θά εντείνη τήν προσπάθειάν 

της εiς δλους τούς τομείς. Ζητεί, δμως, καί άπό τόν 

λαόν ενεργόν καί συνεχή συμπαράστασιν. Διότι, εiς 

τάς δυσχερείας τάς όποίας είναι φυσικόν νά συναντά 

ή άνάπτυξις πάσης οΙκονομίας, προστίθενται εiς τήν 

χώραν μας καί αί άντιδράσεις τών εχθρών τής προό

δου τού λαού μας. 

)) 'Ο έλληνικός λαός όφείλει νά προστατεύση τά 
επιτεύγματα τού παρελθόντος καί νά θεμελιώση επ, 

αύτών τήν νέαν του προσπάθειαν διά μίαν άσφαλή 

καί ταχεία ν άνοδο ν τού βιοτικού του επιπέδου. 'Η 

προσπάθεια αvτη διαγράφεται σαφώς εiς τό πενταε

τές πρόγραμμα τό όποίον κατήρτισεν ή Κυβέρνησις 

καί τό όποίον εύρίσκεται fίδη εν πλήρει άναπτύξει . 

Θά πρέπει, επίσης, νά ενισχύση τήν ένότητά του καί 

νά προστατεύση τήν εσωτερικήν του γαλήνην καί 

όμαλότητα, αί όποίαι ε{ναι άπαραίτητοι διά τήν 

προκοπήν τού έθνους. Θά tπιτύχωμεν άσφαλώς με

γαλυτέρας επιδόσεις είς δλους τούς τομείς, εάν δια

φυλάξωμεν τήν πολιτικήν καί οiκονομικήν μας στα

θερότητα, πειθαρχήσωμεν εlς τάς επιταγάς τής λογι

κής καί τού καθήκοντος καί πιστεύσωμi:ν εiς τήν άρ
χήν δτι μόνον εlς τό πλαίσιον τής καθολικής εύημε

ρίας είναι δυνατόν νά πραγματοποιήται καί ή εύημε

ρία έκάστου εξ ήμών. Μέ αύτάς τάς προσδοκίας 

άπευθύνω σήμερον πρός δλους τούς 'Έλληνας καί 

'Ελληνίδας τάς καλυτέρας μου εύχάς)). 

I IANOYAPIOY 1961 

Μέ τήν ευκαιρία δεξιώσεως στό Μέγαρο τ&ν 

'Ηλυσίων, ό πρέσβης τi'jς 'Ελλάδος στό Παρίσι, Φ. 

Φίλων, συνομιλεί μέ τόν πρόεδρο Ντέ Γκώλ, τόv 
πρωθυπουργό Μ. Ντεμπρέ, καί τόν ύπουργό τ&ν 

'Εξωτερικών, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, πάνω στό θέμα 

τ&ν διαπραγματεύσεων γιά τή σύνδεση τi'jς χώρας μέ 

τήν ΕΟΚ: 

«Κατά τήν διάρκειαν τής δεξιώσεως του Νέου 'Έτους 

εiς τό Προεδρικόν Μέγαρον εσχον λίαν ένδιαφερούσας 
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Δοξολογία γιά τό νέο ετος, 1961, στό Μητροπολιτικό Ναό Άθηvώv. 
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συνομιλίας μετά του στρατηγοί> Ντέ Γκώλ καί των κ.κ. 

Ντεμπρέ καί Κούβ ντέ Μυρβίλ. 

» \ . 'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ μέ ή ρώτησε ευθύς άμέσως: 
"Πώς πηγαίνουν αί ύποθέσεις μας;" 

»' Αφοu τόν κατετόπισα /:πί των τελευταίων /:ξελίξεων 
καί έπί τής προσεχοUς μεταβάσεως εiς 'Αθήνας άντιπρο

σώπων τής Commission, /:πωφελήθην τής ευκαιρίας διά νά 
τφ ύπογραμμίσω τούς καταστάντας πλέον /:πι τακτικούς λό

γους δπως δοθή πέρας είς τό ζήτημα. Ό στρατηγός Ντέ 

Γκώλ μέ διαβεβαίωσεν δτι ε{ναι πλήρως ένήμερος αυτών 

καί δτι παρέσχεν νέας δδηγίας πρός καταβολήν άποφασι

στικής προσπαθείας διά τήν /:πίτευξιν συμφωνίας. Περαιτέ

ρω μέ έπληροφόρησεν δτι συνεννοήθη παραλλήλως μετά 

τής γερμανικής Κυβερνήσεως πρός /:ναρμόνισιν των προ

σπαθειών τών δύο Κυβερνήσεων. 'Έ{ναι δυσχερής", ε{πε δ 

στρατηγός, "ή διαπραγμάτευσις μέ τούς Γερμανούς. Μέ 

τούς 'Ιταλούς δέ άκόμη περισσότερον" . Παρετήρησα τότε 

δτι μικροψύχους δυσχερείας συναντώμεν ώσαύτως /:κ μέ

ρους άλλων χωρών. Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας μέ πα

ρεκάλεσε τότε νά παράσχω είς τήν Κυβέρνησίν μου τήν 

προσωπικήν του διαβεβαίωσιν δτι θά καταβάλη δ ίδιος 

πaσαν προσπάθεια ν διά νά "τελειώνω μεν πλέον μέ αυτό τό 

ζήτημα" . 

»'Ακολούθως ό στρατηγός μοu ε{πεν δτι ύπήρξε λίαν 

ευαίσθητος διά τήν ψήφον τής ' Ελλάδος είς τό 'Αλ γέριον 
καί δτι έκτιμa βαθύτατα καί μετά πολλής συγκινήσεως τήν 

φιλική ν ταύτη ν χειρονομίαν τής ελληνικής Κυβερνήσεως, 

μοί /:ζήτησε δέ δπως διερμηνεύσω άρμοδίως τά αίσθήματά 

του ταuτα. Tou ε{πον τότε δτι ή Κυβέρνησίς μου εχουσα 
πλήρη συνείδησιν των /:πιμόνων προσπαθειών αυτοί> δπως 

/:πιδιώξη τήν είρήνευσιν καί θέση είς έφαρμογήν τήν φι

λελευθέραν καί σύμφωνον πρός τάς γαλλικάς παραδόσεις 

πολιτικήν του /:λευθέρας διαθέσεως των άλλων, ήτις συμ

πίπτει πρός τάς άρχάς ύφ' ών /:νεπνεύσθη πάντοτε ή ελλη

νική Κυβέρνησις, ήθέλησε διά τής ψήφου της νά ένισχύση 

αυτόν είς τήν πραγμάτωσιν τής έργώδους άποστολής του. 

'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ μοί ε{πεν τότε δτι τοuτο προσδί

δει iδιαιτέραν άξίαν είς τήν φιλικήν χειρονομίαν τής ελ

ληνικής Κυβερνήσεως . τέλος, δ στρατηγός Ντέ Γκώλ μοί 

έπανέλαβε τά έπιχειρήματα liτινα έξέθεσε είς τήν τελευ

ταίαν αυτοί> ραδιοφωνικήν δμιλίαν των Γάλλων άποίκων 

καί μοί ύπογράμμισε ίδιαιτέρως τήν άνάγκην /:ξασφαλίσε

ως ήτις άποτελεί θέμα ουσιαστικόν άλλά καί συναισθημα

τικόν. 

»2. Ευθύς ώς συνηντήθην μετά του κυρίου Ντεμπρέ, 
ούτος εσπευσε νά μοί άνακοινώση δτι άπέστειλεν πρός τόν 

κύριον πρόεδρον τής Κυβερνήσεως άπάντησιν είς τήν /:πι

στολή ν του καί δτι μοί κοινοποιεί άντίγραφον αυτής. Ό 

Γάλλος πρωθυπουργός μοί έπε βεβαίωσε τά περί συνεννοή

σεως μετά τής γερμανικής Κυβερνήσεως καί παροχής νέων 

όδηγιών πρός τούς Γάλλους άντιπροσώπους. 'Επέμεινεν 
ίδιαιτέρως δπως μεταδώσω είς τόν κύριον Καραμανλήν με

τά των /:γκαρδίων χαιρετισμών του τήν κατηγορηματικήν 

διαβεβαίωσιν δτι παρακολουθεί δ ίδιος έκτου σύνεγγυς τό 

ζήτημα καί μέ παρώτρυνεν δπως είς περίπτωσιν έμφανίσε

ως νέων δυσχερειών άπευθυνθώ καί πάλιν προσωπικώς είς 

αυτόν. Λόγου γενομένου περί μελλοντικής μεταβάσεως είς 

'Ελλάδα καί έν συναφεί~ άποδόσεως τής έπισήμου έπισκέ

ψεως του στρατηγοί> Ντέ Γκώλ, δ κύριος Ντεμπρέ μοί εΙ-

πεν δτι θά συνεννοηθή μετά του προέδρου τής Δημοκρατί

ας περί των ύφισταμένων δυνατοτήτων πραγματοποιήσεως 

ταύτης /:ντός του άρχομένου ετους καί δτι θά μέ τηρήση 

ένήμερον τής συνομιλίας . 

»3. Μακροτέρα ύπήρξεν ή συνομιλία μου μετά του 
Γάλλου ύπουργοu τών 'Εξωτερικών, δστις, άφοu μοί έξέ

φρασεν τήν χαράν του διά τάς λίαν ένδιαφερούσας ΚJΧί 

χρησίμους συνομιλίας liς εσχε μετά του 'Έλληνος ύπουρ

γοu 'Εξωτερικών κατά τήν τελευταίαν /:δ& παραμονή ν του, 

μέ ήρώτησαν αν έσημειώθη πρόοδός τις εiς τάς ήμετέρας 

διαπραγματεύσεις. Μετά τήν γενομένην αυτφ ένημέρωσιν 

περί των τελευταίων έξελίξεων, δ κύριος Κούβ ντέ Μυρβίλ 

μοί έπανέλαβε τά περί άναληφθείσης νέας γαλλικής πρω

τοβουλίας καί μοί έξήγησε πόσον έπίμοχθος ε{ναι ή μετα

ξύ των εξ διαπραγμάτευσις καί πόσον ώς /:κ τούτου δυσχε

ραίνεται επιπροσθέτως ή πρός τρίτους διαπραγμάτευσις. 

'Ο κύριος Κούβ ντέ Μυρβίλ προσέθεσεν δτι αί χώρα ι του 

Benelux δένε{ ναι είθισμέναι νά σκέπτωνται πολιτικώς ώς ή 
Γαλλία καί Γερμανία. 

»Σείς οί 'Έλληνες, καίτοι ε{σθε μικρά χώρα, σκέπτεσθε 

πολιτικώς -άπό τριών χιλιετηρίδων- προσέθεσεν μειδι

ών. Παρετήρησα τότε δτι δέν ε{ναι μόνον α{ χώραι του 

Benelux άλλά καί ή 'Ιταλία ήτις δημιουργεί άδικαιολογή
τως δυσχερείας ώς π.χ. είς τό ζήτημα των εσπεριδοειδών 

καί φρούτων. ' Ο κύριος Κούβ ντέ Μυρβίλ, δστις /:γνώριζε 

τούς άριθμούς, παρεδέχθη μέν δτι αί πολιτικαί άντιρρήσεις 

δέν βασίζονται είς πραγματικά δεδομένα καί προσέθεσεν 

δτι έάν /:πρόκειτο περί τής 'Ελλάδος μόνον θά έγεννaτο 

ζήτημα άλλά δτι δπισθεν των ίταλικών άντιρρήσεων 

ύπάρχουσι οί πολιτικοί φόβοι δτι ή ' Ισπανία ένδεχομένως 

θά έπεκαλείτο τό ύπέρ τής 'Ελλάδος προηγούμενον. 

»'Απήντησα τότε δτι τό /:πιχείρημα τοuτο επαναλαμβά

νεται συχνά άλλά δτι κατά τήν γνώμην μου δέν ευσταθεί, 

δεδομένου δτι εκάστη διαπραγμάτευσις συνδέεται πρός 

ίδιαζούσας δι' εκάστην χώραν πολιτικάς σκέψεις καί πρός 

άμοιβαίας παραχωρήσεις καί έξέφρασα μεγάλας άμφιβο

λίας κατά πόσον ή 'Ισπανία θά έδέχετο νά παράσχη 60% 
/:λευθερία είσαγωγής βιομηχανικών προϊόντων τών χωρών 

τής Κοινής' Αγορaς, ώς επραξε ή 'Ελλάς θυσιάζουσα ση

μαντικώτατα ελληνικά ίδιωτικά συμφέροντα. 'Ο Γάλλος 

ύπουργός 'Εξωτερικών /:ξέφρασε καί ούτος παρομοίας 

άμφιβολίας διά τήν περίπτωσιν αίτήσεως συνδέσεως έκ 

μέρους τής 'Ισπανίας. 'Επεσήμανα τότε τήν άκατανόητον 

ελλειψιν πολιτικής σκέψεως έκ μέρους των 'Ιταλών, οϊτι

νες /:κ λόγων γειτνιάσεως θά επρεπε νά ένδιαφέρωνται πε

ρισσότερον παντός άλλου διά τήν εδραίωσιν τής πολιτικής 

καί κοινωνικής σταθερότητος τής 'Ελλάδος. Δυστυχώς 

δμως ούτοι άντιθέτως /:μφανίζονται πάντοτε θέτοντες προ

σκόμματα εiς τάς δημιουργικάς προσπαθείας τής 'Ελλά

δος ώς έάν νά ε{χον νά φοβηθώσι ποτέ /;κ του ελληνικοί> 

συναγωνισμοί> . 'Η φιλική έγκαρδιότης τής συνομιλίας 

ήμών μοί παρέσχεν τήν ευκαιρίαν νά προσθέσω τά. κάτωθι: 

'Ακούω έπαναλαμβανόμενον ύπό των έγκύρων /:κπροσώ

πων των χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος δτι τό ζήτημα 

τής ελληνικής συνδέσεως άποτελεί πρό παντός πολιτικόν 

ζήτημα. Φοβοuμαι δμως δτι δέν ύπάρχει έπαρκής συνειδη

τοποίησις του περιεχομένου του πολιτικοί> τούτου ζητή

ματος. Εiς τήν 'Ελλάδα ύπάρχει εν καί ήμισυ εκατομμύρι

ον άπόρων λόγφ έλλείψεως καλλιεργησίμου γής καί τής 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΑΦΕΣ ΦΙΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 481 

ύφισταμένης ύποαπασχολήσεως. 'Εάν μέχρι τουδε κατέ

στη δυνατόν νά συγκρατηθωσι τά αiσθήματα aπογνώσεως, 

ι'iτινα κατακλύζουν τάς ψυχάς του πολυπληθους τούτου 

τμήματος του Ι:λληνικου πληθυσμου, σήμερον πλέον μέ 

τήν δημιουργηθείσαν παγκόσμιον aναταραχήν καί μέ τήν 

εξασκουμένην συνεχως ύποδαύλισιν των αισθημάτων εξε

γέρσεως καί προτροπήν είς κοινωνικούς aγωνας εκ μέρους 

τής κομμουνιστικής ήγεσίας οί εν τφ κόσμφ δυστυχουντες 

εσυνειδητοποjησαν τήν παρ' αύτοίς ύφισταμένην σφο

δρά ν εφεσιν πρός ίκανοποίησιν των βασικων αύτων aναγ

κων. Σήμερον οί δυστυχουντες δέν λογικεύονται πλέον, ή 

δέ ύπομονή αύτων εξηντλήθη. 'Εάν εiς δλοκληρωτικάς 

χώρας ή ψυχική εξέγερσις των δυστυχούντων κυριαρχήται 

διά aστυνομικων μεθόδων, τουτο δέν είναι δυνατόν είς χώ

ρας φιλελευθέρων θεσμων ώς ή 'Ελλάς . Αί Ι:λληνικαί Κυ

βερνήσεις aπό τής aπελευθερώσεως κατέβαλον συνεχείς 

προσπαθείας διά τήν aνάπτυξιν τής χώρας aκολουθήσασιiι 
συνεπως τάς συμβουλάς των ξένων aποστολων καί μή 

προσπαθήσασαι ώς ι'iλλαι νά εκβιάσωσι τούς βοηθούντας 

αύτούς πρός πραγματοποίησιν παραλόγων φιλοδόξων 

σχεδίων. 'Ιδιαιτέρως ή παρουσα Ι:λληνική Κυβέρνησις 

κατά γενικήν δμολογίαν, είπον εiς τόν κύριον Κούβ ντέ 

Μυρβίλ, επετέλεσε μετά συνέσεως καί aκαταπονήτου δρα

στηριότητος τό τεράστιον εργον αναπτύξεως καί επέτυχε 

δημοσιονομικήν καί οiκονομικήν σταθερότητα, ijτις &να

φέρεται ώς παράδειγμα κυβερνητικής προσπαθείας. Τά μό

νιμα δμως προβλήματα τής ' Ελλάδος, συνέχισα, δέν λύον

ται μέ επίδειξιν φρονήσεως καί μέ καλήν διακυβέρνησιν. 

Διά τουτο ή Ι:λληνική Κυβέρνησις επεδίωξε νά συνδεθή 

μετά τής Κοινής 'Αγοράς καί ή αϊτησις αύτής εγένετο 

aποδεκτή μέ τήν κοινήν εiς δλους μας επιθυμίαν δπως διά 

τής δημιουργίας επαρκους ύποδομής καί ενισχύσεως των 

εξαγωγων αύτής εvταχθή ή 'Ελλάς εiς τp οiκονομικόν εu

ρωπαϊκόν συγκρότημα καί ώς ακραία παρυφή τής Εuρώπης 

καταστή σταθερόν πολιτικόν προπύργιον τής κοινής aμύ

νης. Ταυτα εξετέθησαν ύμίν σαφως τόσον ύπό του κυρίου 

Καραμανλή δσον καί ύπό του κ. 'Αβέρωφ. 'Εάν λοιπόν 

μικρόψυχοι σκέψεις ίκανοποιήσεως κατ' ίδίαν συμφερόν

των εξακολουθήσουν πρυτανεύουσαι, πως είναι δυνατόν νά 

εξασφαλισθή πολιτική καί οίκονομική σταθερότης εν 

'Ελλάδι καί νά παύσω μεν νά εϊμεθα εκτεθειμένοι διαρκως 

είς εξωτερικούς καί εσωτερικούς κλυδωνισμούς; 'Εάν αί 

χωραι τής Κοινής 'Αγοράς aντιμετωπίζουν τά στυγνά ταυ

τα προβλήματα τής 'Ελλάδος κατ' άλλον τρόπον, ι'iς μaς 

τό εϊπουν μέ ποίον ι'iλλον τρόπον δυνάμεθα νά εξασφαλί

σωμεν εργασίαν είς τούς aπόρους καί εiς τούς ανέργους καί 

νά aποφύγωμεν κοινωνικάς aναταραχάς. 

>>'Ο κ . Κούβ ντέ Μυρβίλ μέ έβεβαίωσεν δτι συμμερίζε

ται ανεπιφυλάκτως τάς σκέψεις ταύτας καί δτι εχει έπί

γνωσιν των εiδικων έν 'Ελλάδι δρων καί δτι κα,τά τάς συ

νομιλίας αuτου μετά των συναδέλφων του θά διερμηνεύση 

αuτοίς δσα τφ έξέθεσα καί δτι εχει τήν σαφή εντύπωσιν δτι 

ή ύπό του κ . 'Αβέρωφ γενομένη σαφής εκθεσις των Ι:λλη

νικων δεδομένων έπροκάλεσε βαθυτάτην εντύπωσιν είς 

τούς ύπουργούς των χωρων τής Κοινής 'Αγοράς))291 • 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Δημοσιεύεται στήν εφημερίδα «Times)) άρθρο μέ 

θέμα τήν εσωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος καί μέ 

τίτλο: «Ή έλληνική Κυβέρνησις εξουδετερώνει εκ

στρατείαν ψιθύρων)). 

Τό νά ρίπτη τις λάσπην είς τό πρόσωπον ι'iλλου, aποτε

λεί παλαιά ν Ι:λληνικήν συνήθεια ν. 'Εστοίχισεν εiς τόν 

Σωκράτην τήν ζωήν του. Εiς τόν ' Αριστείδην τήν τιμήν 

του καί ερρύπανε κάθε σχεδόν δημοσία ν φυσιογνωμίαν είς 

τήν 'Ελλάδα aπό των κλασικων χρόνων μέχρι του σωτη

ρίου ετους 1960 ... Αν ή πρακτική αuτή δέν ήτο ένίοτε έπι
κίνδυνος διά τό εθνος, θά επρεπε νά θεωρηθή ώς πρόσθετος 

άπόδειξις περί τής καταγωγής των συγχρόνων 'Ελλήνων. 

'Ο 'Έλλην είναι ύπέρ τό δέον καχύποπτος έκ φύσεως . 

Αuτό τό γνώρισμα του χαρακτήρος του έπειχείρησαν πάν

τοτε νά έκμεταλλευθουν οί ρίπτοντες τήν λdσπην. 'Όταν 
μία έφημερίς δημοσιεύη δλοσέλιδον «aποκαλυπτικόν» ι'iρ

θρον δτι ή ύπηρέτρια του πρωθυπουργου ηγόρασεν οiκό

πεδον, ή ενστικτώδης άντίδρασις του μέσου 'Έλληνος 

άναγνώστου θά είναι νά κινήση τήν κεφαλήν του καί να 

μεμψιμοιρήση . Τό δτι καί ή iδική του ύπηρέτρια κατέχει 

ενα . τεμάχιον γής (πού είναι δ μόχθος κάθε 'Ελληνίδος 

ύπηρετρίας) δέν του ερχεται καθόλου εiς τόν νουν. 

Τό οίκόπεδον τής ύπηρετρίας ήτο άπλως aσήμαντον ι'iν 

καί συμβολικόν τμήμα τής aχαλινώτου συκοφαντικής εκ

στρατείας πού έξaπελύθη ύπό μερίδος τής aντιπολιτεύσε

ως μέ σκοπόν νά πεισθή τό κοινόν δτι οί σημερινοί iθύ

νοντες είναι διεφθαρμένοι καί ανέντιμοι . 'Η μερίς αϋτη, 

άδυνατουσα νά aποδείξη εiς τόν λαόν δτι ημπορεί νά διοι

κήση τήν 'Ελλάδα καλύτερον aπό δσον τήν διώκησεν ή 

Κυβέρνησις Καραμανλή κατά τά πέντε τελευταία ετη, επι

χειρεί προφανως νά άποδείξη δτι, τουλάχιστον δύναται νά 

είναι όλιγώτερον ανέντιμος άπό τήν σημερινήν Κυβέρνη

σιν . 
. ο ρυθμός των «aποκαλύψεων» μαρτυρεί ύψηλόν βα

θμόν συντονισμου. Εuθύς ώς επαυεν δ ϋπουλος aντίκτυπος 

Ι:νός δήθεν σκανδάλου, έπενοείτο εvα ι'iλλο . Τό σύστημα 

τής διασποράς συκοφαντικων ύπονοουμένων εiς δλόκλη

ρον τήν 'Ελλάδα ήτο καλά σχεδιασμένον. Βουλευταί τής 

άντιπολιτεύσεως, προστατευόμενοι ύπό τής κοινοβουλευ

τικής άσυλίας, ύπέβαλλον έρωτήσεις εiς τήν Βουλήν, πε

ριεχούσας δλας τάς λεπτομερείας των δήθεν σκανδάλων. 

. ο τύπος τής aντιπολιτεύσεως, άναδημοσιεύων τάς ερωτή
σεις μεταξύ εiσαγωγικων καί μέ μεγάλα στοιχεία, δέν διέ

τρεχε τόν κίνδυνον διώξεως έπί συκοφαντί~, δεδομένου δτι 

αί κοινοβουλευτικαί έρωτήσεις aποτελουν δημόσια εγ

γραφα. 

Τό Ι:λληνικόν κοινόν εκρατήθη ύπό τήν νοσηράν αύτή ν 

πνευματικήν δίαιταν συνεχως έπί τρείς μήνας, ήτοι άπό 

τής aποκληθείσης «'Υποθέσεως Μέρτεν», ή όποία έκκρε

μεί ήδη ένώπιον των δικαστηρίων. 'Η άτμόσφαιρα εμο

λύνθη dπό πολιτικόν ρύπον καταστάσα τόσον aνυπόφο
ρος, οοστε έπί τι διάστημα έφαίνετο δτι ή άντιπολίτευσις θά 

ήτο δυνατόν νά έπιτύχη του σκοπου της: Ή Κυβέρνησις 

ηγανακτισμένη έκ των άδιακόπων εναντίον της επιθέσεων 

κατά τής χρηστότητός της ήτο πιθανόν νά φέρη τό δλον 

ζήτημα ένώπιον του λαου διά τής επισπεύσεως των βου

λευτικων εκλογων , αί δποίαι κανονικως θά διεξαχθουν έν

τός του Μαtου 1962. 
'Η άντεπίθεσις του πρωθυπουργου ήλθεν αiφνιδιαστι-
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κ&ς καί κατέπληξε τούς άντιπάλους. 'Ανήγγειλεν δτι ή 

Κυβέρνησίς του άπεφάσισεν δπως ολοι ο{ "Ελληνες πολι

τικοί ήγέται άποδείξουν τήν έντιμότητα καί άκεραιότητά 

των έάν θέλουν νά έπιζήσουν εiς τήν δημοσία ν ζωήν. "Ε να 

άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον, συγκροτούμενον έκ 

των προέδρων των άνωτάτων έλληνικ&ν δικαστηρίων, θά 

ένεργήση ερευνας έπί τοϋ iδιωτικοϋ καί δημοσίου βίου 

δλων τ&ν ·Ελλήνων πολιτικών ήγετ&ν άπό τοϋ 1946 καί θά 
έρευνήση τάς πηγάς τ&ν περιουσιών των, καθώς καί τ&ν 

στενών συγγενών των. Τό Συμβούλιον θά πρέπει νά συμ

πληρώση τήν άποστολήν του έντός τεσσάρων μηνών άπό 

τής συστάσεώς του . 

Τινές έκ τ&ν άντιπάλων τοϋ πρωθυπουργοϋ εiς τήν 

Βουλήν θά ήσθάνθησαν ρίγος εiς τήν σπονδυλικήν των 

στήλην άκούοντας τήν άνακοίνωσιν αύτήν. "Ολοι ο{ ήγέ

ται τής άντιπολιτεύσεως, τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιού

μενοι, υπεστήριξαν θερμώς τήν πρότασιν τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ. 'Ο υπουργός Δικαιοσύνης ένετάλη δπως συντάξη τό 

σχετικόν νομοσχέδιον κατόπιν συνεννοήσεων μέ όλους 

τούς πολιτικούς ήγέτας, οί δποίοι, ώς είπεν δ κ. Καραμαν

λής εiς τόνον περιφρονήσεως, «δύνανται νά συμβάλουν 

έποικοδομητικώς μέ συστάσεις των πρός τόν σκοπόν δπως 

ή έρευνα καταστή άμερόληπτος καί άξιόπιστος»292 • 

3 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1961 

Δημοσιεύονται, στήν 'Εφημερίδα τfjς Κυβερνή

σεως, οί νέοι όργανισμοί τ&ν περισσότερων υπουρ

γείων. 

Σέ σχετική άνακοίνωση του υπουργείου Προνοί

ας, τονίστηκε δτι μέ τό βfjμα αύτό όλοκληρωνόταν 

μιά προσπάθεια πού άποσκοπουσε στήν άπό πολλά 

χρόνια έπιβεβλημένη άναδιοργάνωση τ&ν κρατικών 

υπηρεσιών. Σκοπός τfjς μεταρρυθμίσεως ήταν ή όρ

θολογικότερη, οίκονομικότερη καί άποδοτικότερη 

όργάνωση τ&ν υπουργείων, έν& τά μέσα πού είχαν 

έπιλεγεί γιά τήν έπίτευξη αύτου του στόχου ήταν ή 

κατάργηση τ&ν περιττών καί ή συγχώνευση τ&ν 

όμοειδ&ν υπηρεσιών, ή διοικητική άποκέντρωση καί 

ό περιορισμός τ&ν διαφόρων συμβουλίων καί έπι

τροπ&ν. 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Σέ σύσκεψη, υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή καί μέ τή συμμετοχή του υπουργου Προεδρίας, Κ. 

Τσάτσου καί υπηρεσιακών παραγόντων, έγκρίνεται 

τό πρόγραμμα τfjς 'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων καί 

'Αναστηλώσεων, μετά τή pιζική άναδιοργάνωση καί 

τήν υπαγωγή της στό υπουργείο Προεδρίας. Οί σχε

τικές κυβερνητικές άποφάσεις παρουσιάστηκαν στό 

άκόλουθο εΙδησεογραφικό δελτίο τfjς έφη μερίδας 

«Καθημερινή»: 

Τό έγκριθέν πρόγραμμα άναφέρεται εiς δλους τούς το

μείς τής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας πού άποβλέπουν εiς 

τήν έπιστημονικήν ερευναν καί μελέτην ώς καί εiς τήν 

διαφύλαξιν, προστασίαν, συντήρησιν καί προβολήν τής 

ίστορικής καί καλλιτεχνικής κληρονομίας τοϋ εθνους. 

Κατά τό νέον πρόγραμμα, προβλέπονται δραστικά μέ

τρα διά τήν άποτελεσματικωτέραν δίωξιν τής άρχαιοκα

πηλίας καί τήν πλήρη έξασφάλισιν τ&ν μνημείων τής χώ

ρας μας καί λαμβάνονται άποφάσεις πού θά συμβάλουν 

πολύ εiς τήν καλυτέραν όργάνωσιν τής έκτελέσεως τ&ν 

άνασκαφ&ν υπό έλληνικ&ν καί ξένων {δρυμάτων. 

Α{ άπαλλοτριώσεις 

'Απεφασίσθη έπίσης κατά τό έγκριθέν χθές πρόγραμμα 

νά άρχίση συντόμως ή άπαλλοτρίωσις τής μεταξύ τής Ρω

μαϊκής 'Αγοράς 'Αθηνών καί τής Στοάς 'Αττάλου ζώνης 

ώς καί άλλων άρχαιολογικ&ν χώρων ευρισκομένων εiς 

Θεσσαλονίκην, Όλυμπίαν, Ρόδον, Βόλον, 'Αρχαίαν Στρά

τον καί άλλαχοϋ διά τη~ς συνάψεως δανείου υπό τοϋ Ταμεί

ου 'Αρχαιολογικών ' Απαλλοτριώσεων. Δι' άπώτερον 

μέλλον προβλέπεται ή άπαλλοτρίωσις δλοκλήρου τής πε

ριοχής τής περιλαμβανούσης τάς άνατολικάς καί βορείους 

κλιτϋς τής ·Ακροπόλεως, τήν περιοχήν Κεραμεικοϋ μετά 

της, Παλαιάς Λαχαναγοράς καί τοϋ άμαξοστασίου, τούς 

λόφους τ&ν Μουσών καί Φιλοπάππου καί τό μέγα οiκόπε

δον τής Σχολής Χωροφυλακής μετά τοϋ Όθωνείου κτιρί

ου. Ή υπό άπαλλοτρίωσιν ζώνη περιγράφεται διά τ&ν 

δδ&ν Μητσαίων, Χατζηχρήστου, Μακρυγιάννη, Βύρωνος, 

'Αδριανοϋ, Φιλοθέης, Πανδρόσου, Πανός, • Ερμοϋ, 'Ασω
μάτων, Θερμοπυλών, Ίεροφαντ&ν, Πειραιώς, Έπταχάλ

κου, 'Αποστόλου Παύλου, • Ακάμαντος, Κυμαίων, Δημο
φ&ντος, Παλληναίων, • Απολλωνίου, Γκίκα, Βωτίου, • Αρα
κύνθου, Παναιτωλίου, Μουσών, Γαριβάλδη, Φράττη καί 

Προπυλαίων, άρχεται δηλαδή άπό τής όδοϋ Διονυσίου 

·Αρεοπαγίτου έκ νότου καί άπολήγει εiς τήν πλατείαν 

Θησείου. ·Η άπαλλοτρίωσις καί άγορά τοϋ χώρου αύτοϋ 

θά άπαιτήση δύο ή τρείς δεκαετηρίδας. 

'Επίσης άπεφασίσθη ή ταχυτέρα διαμόρφωσις καί πε

ρίφραξις τ&ν άρχαιολογικ&ν περιοχών δι' εύπρεπεστέραν 

προβολήν τ&ν άρχαίων μνημείων καί άποτελεσματικήν 

προστασίαν των. 

• Η άνέγερσις καί έπιδιόρθωσις μουσείων 
·Εξ άλλου συνετάγη εύρύτερον πρόγραμμα ίδρύσεως 

νέων μουσείων ώς καί έπεκτάσεως καί διασκευής πολλών 

έκ τ&ν υπαρχόντων, άπεφασίσθη δέ ή συνέχισις τής άνε

γέρσεως τ&ν μουσείων Θεσσαλονίκης, 'Ολυμπίας καί Ρό

δου, ή άνέγερσις νέων μουσείων εiς Καβάλαν, Μυτιλήνην 

καί Κέρκυραν, ή έπέκτασις των μουσείων 'Επιδαύρου, Βό

λου, Κορίνθου, Χαλκίδος, • Ερετρίας, Τεγέας καί Σάμου, ή 
βελτίωσις τ&ν μουσείων 'Ιωαννίνων, Δήλου, Θράκης, Λα

ρίσης καί Χίου καί τ&ν μουσειακών χώρων Θάσου, Χαλκι

δικής, Κοζάνης, 'Εδέσσης, Καλαμών, 'Ηλίδος, Τρικάλων, 

Λαμίας, Θέρμου, 'Αγρίνιου, Λευκάδος, 'Ιθάκης, Κυθήρων, 

Σκύρου, Μυκόνου καί Σίφνου ώς καί ή έκτέλεσις άλλων 

εργων χάριν έξασφαλίσεως των κινητών άρχαιοτήτων. 

Α{ άναστηλώσεις 

Διά τοϋ έγκριθέντος προγράμματος προβλέπονται έπί

σης άναστηλωτικά Εργα εiς 'Αθήνας, Σούνιον, Βραυρώνα, 

'Αμφιάρειον, Ραμνοϋντα, Δαφνί, 'Ελευσίνα, Πέλλαν, Θεσ

σαλονίκην, Δήλον, Κρήτην, Πάτμον, Μυκήνας, τίρυνθα, 

Μετέωρα, Φιλίππους, Δωδώνην, Νικόπολιν, 'Ανάκτορον 

Παλατιτσίων, 'Επτάνησα, ·ο~υμπίαν, Δωδεκάνησα, Νεμέ
αν, Φιγαλείαν, Θέρμον, Έπίδαυρον, Μυστράν, Καστορι-
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άν, Σιάτισταν, Βέροιαν, Κοζάνην, 'Αμπελάκια, Π ήλιον, 

Νάξον καί aλλαχου. 

'Η είσπραξις καί διαχείρισις τών aρχαιολογικών πό

ρων ανατίθεται του λοιπου είς εiδικήν ύπηρεσίαν ύπό μορ

φήν Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εποπτευομένου ύπό της 

'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων καί λειτουργουντος διά της 

προσλήψεως εΙδικευμένου τεχνικου καί διοικητικου προ

σωπικου ελέγχου, διαχειρίσεως καί κατασκευής γυψίνων 

aντιγράφων αγαλμάτων καί πωλήσεως αύτών. 

'Εξ Ciλλου διά του ύπό ψήφισιν νέου νόμου προβλέπε

ται ή αϋξησις του επιστημονικου, τεχνικου, φυλακτικου 

καί λοιπου προσωπικου καί ή βαθμολογική προώθησις αu

του, οϋτως rοστε νά aνταποκρίνεται τουτο εiς τάς δημιουρ

γτjθείσας νέας aνάγκας τών aρχαιολογικών χώρων καί 
μουσείων. 

Τό Μουσείον τfϊς παλαιάς Βουλής 

'Εκ της μέχρι σήμερον δραστηριότητος τfϊς 'Αρχαιο

λογικής 'Υπηρεσίας aπό της νέας διαρθρώσεως καί ενο

ποιήσεως τών δύο ·Υπηρεσιών 'Αρχαιοτήτων καί 'Ανα

στηλώσεων διεπιστώθη δτι επετεύχθη ήδη ή εuέλικτος καί 

σύντονος λειτουργία των καί ή ταχυτέρα λύσις καί διεκπε

ραίωσις τών παρουσιαζομένων έκάστοτε ζητημάτων, ώς 

καί η λελογισμένη εκτέλεσις τών aρχαιολογικών εργων. 

Ή αναδιοργάνωσις τfϊς 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας 

επέτρεψεν δπως εϋρη τήν λύσιν του καί εν εκ των σπουδαι

οτέρων αίτημάτων του εθνους μας, ή στέγασις καί εκθεσις 

τών ίστορικών κειμηλίων της 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 

καί του Μουσείου Γεωργίου Α ' , διά της ίδρύσεως 'Εθνι

κου 'Ιστορικου Μουσείου στεγαζομένου εiς τό κτίριον της 

Παλαιάς Βουλής. Πρός τόν σκοπόν αuτόν ενισχύθη επί 

του παρόντος ή 'Εθνολογική 'Εταιρία διά ποσου 600 χι
λιάδων δραχμών293 . 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή τοϋ aντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως 

Π . Κανελλοπούλου, των ύπουργων Προεδρίας καί 

Παιδείας καί άρμόδιων ύπηρεσιακων παραγόντων. 

. ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε γιά τίς επαφές 
των εκπροσώπων τής Κυβερνήσεως μέ τις πανεπι

στημιακές aρχές γιά τίς κτιριακές aνάγκες των πα

νεπιστημιακων σχολων τής 'Αθήνας, καθόρισε τίς 

προϋποθέσεις γιά τήν παροχή ενισχύσεως aπό τό 

Κράτος πρός ανέγερση πανεπιστημιακής πόλεως καί 

εδωσε όδηγίες γιά τήν επίσπευση σχετικων συνεν

νοήσεων. Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής ύπέδειξε νά 

επισπευσθεί ή εναρξη των εργασιων ανεγέρσεως τής 

γυναικολογικής καί μαιευτικής κλινικής τοϋ Πανε

πιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδική μέριμνα ύπήρξε 

γιά τά θέματα τής Σχολής Καλων Τεχνων. Ό πρω

θυπουργός aποφάσισε τό διπλασιασi.ιό τής ετήσιας 
επιχορηγήσεως καί τή διάθεση, aπό τό πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, των αναγκαίων πιστώσεων 

γιά τή συμπλήρωση των κτιριακων εγκαταστάσεων, 

τόν aρτιότερο εξοπλισμό καί τήν εύρυθμη λειτουρ

γία τής σχολής. 

Στίς 10 'Ιανουαρίου, ό Κ. Καραμανλής γνωστο
ποίησε στή σύγκλητο τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνων 

τήν aπόφαση τής Κυβερνήσεως νά aνεγερθοϋν πα

νεπιστημιακά κτίρια aξίας 310 έκατ. δρχ., aπό τά 
όποία τά 160 έκατ. σκόπευε νά διαθέσει τό Κράτος. 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Τό aνώτατο τουρκικό δικαστήριο, πού συνεδριά

ζει στή νήσο τής Πλάτης, κρίνει τόν πρώην πρωθυ

πουργό, Α. Μεντερές, τόν πρώην ύπουργό 'Εξωτερι

κων, Φ. Ζορλοϋ, καί τόν πρώην διοικητή τής Σμύρ

νης, Κεμάλ Χαντιμλίν, ενόχους γιά τήν ενθάρρυνση 

των aνθελληνικων ταραχων τοϋ 1955 στήν Κωνσταν
τινούπολη καί τή Σμύρνη, ενω αναστέλλει τή δίωξη 

τοϋ πρώην προέδρου τής Δημοκρατίας, Τσ. Μπα

γιάρ, τόν όποίο θεώρησε άνεύθυνο γιά τά επεισόδια. 

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο βασιλεύς Παϋλος, ό διάδοχος Κωνσταντίνος, 

ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ό aντιπρόεδρος Π. 

Κανελλόπουλος καί άλλοι επίσημοι παρίστανται 

στήν τελετή τοϋ άγιασμοϋ των ύδάτων στόν Πειραιά. 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων 'Έρ

γων, Σ. Γκίκα, καί ύπηρεσιακων παραγόντων εγκρί

νεται ή τελική μορφή τοϋ προγράμματος δημοσίων 

εργων γιά τό έτος 1961 . 
Σύμφωνα μέ τό κείμενο τής σχετικής άνακοινώ

σεως, οί πιστώσεις κατανέμονται ώς έξής: 

«α. 'Έργα όδοποιίας 

))β. Συντήρησις όδικου δικτύου 

))γ. Εiδικόν πρόγραμμα έπαρχιακfϊς 

δδοποιίας (ΜΟΜΑ) 

))δ. 'Έργα πολιτικής άεροπορίας 

))ε. Λιμενικά εργα 

))στ. 'Εγγειοβελτιωτικά εργα 

Σύνολον: 

έκατ. 

1.192.470 
160.000 

90.000 
207.619 

32.750 
607.861 

2.353.700 

>>Διά των aνωτέρω εγκριθεισών πιστώσεων άφ' ένός 

μέν θά συνεχισθουν τά άρξάμενα κατά τό ετος 1960 μεγάλα 
δημόσια εργα, aφ, έτέρου δέ θά γίνη εναρξις νέων εργων. 

))Εiς τόν τομέα όδοποιίας θά συνεχισθουν μέ έντατικόν 

ρυθμόν αί όδοποιητικαί έργασίαι εiς τάς κάτωθι δδούς του 

βασικου δδικου δικτύου. ~ 

))α . Αυτοκινητόδρομος 'Αθηνών-Λαμίας: (Μέσω Μα

λακάσης, Καμένων Βούρλων, Θερμοπυλών) όλικου μήκους 

212,5 χλμ. καί προϋπολογισμου δρχ. 780 έκατ. Κα

τασκευάζεται μέ γεωμετρικά στοιχεία άρτηρίας μεγάλης 

ταχύτητος (100 χλμ. καθ' rοραν) μέ όλικόν πλάτος κατα
στρώματος 14 μ. καί καθαρόν πλάτος όδοστρώματος 7,50 μ. 
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Τό εγγύς τής πρωτευούσης τμήμα τής όδοϋ άπό τής άφετη

ρίας (τρείς Γέφυρες) &ως Κουκουβάουνες, θά εκτελεσθή μέ 

δύο όδοστρώματα (&καστον πλάτους 7,50 μ.) καί μέ όλικόν 
πλάτος 28,50 μ. Τό άμέσως i:πόμενον τμήμα τής όδοϋ (άπό 
Κουκουβάουνες &ως Μπογιάτι) θά εκτελεσθή μέ όλικόν 

πλάτος ι7 μ. 

»'Η όδός θά διασταυρουται άνισοπέδως πρός τάς σιδη

ροδρομικάς γραμμάς καί λοιπάς όδούς, κατά δέ τάς συναν

τήσεις της μετ' άλλων σημαντικών όδών θά εκτελουνται 

άνισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι. Διά τήν όδόν ταύτην 

εδαπανήθη μέχρι τέλους τοϋ ι960 ποσόν δρχ. 285 !:κατ. 

περίπου. Προβλέπεται δέ διά τό ι96ι πίστωσις 338 !:κατ. 
Θά παραδοθή εiς τήν κυκλοφορίαν κατά τό τέλος τοϋ ετους 

ι 96 ι, προβλεπομένης κατά τό ι 962 τής εκτελέσεως τελικοϋ 
άσφαλτικοϋ τάπητος. 

))β. Αυτοκινητόδρομος' Αθηνών- Κορίνθου (μήκους 7ι 

χλμ. καί προϋπολογισμοί) δρχ. 3 ι 8 !:κατ.) Κατασκευάζεται 
καί ούτος μέ πλάτος καταστρώματος καί όδοστρώματος 

καί λοιπά γεωμετρικά στοιχεία, τά αuτά μέ τήν όδόν 'Αθη

νών-Λαμίας. 

))Τό εγγύς τής πρωτευούσης τμήμα τής όδοϋ (άπό Δαφνί 

μέχρις 'Ελευσινίων) εκτελείται μέ δύο όδοστρώματα (ον 

&καστ ον καθαροϋ πλάτους 7,50 μ. ) καί όλικόν πλάτος όδοϋ 

22 μέτρων. 
))Διά τήν κατασκευήν τής όδοϋ ταύτης εδαπανήθη κατά 

τό ετος ι960 ποσόν δρχ. 50 !:κατ. περίπου, εγκριθείσης διά 
τό προσεχές &τος ι961 πιστώσεως δρχ. ι68 !:κατ. Προβλέ

πεται δτι μέχρι τέλους ι 96 ι θά παραδοθfj εiς κυκλοφορία ν 
ή δλη όδός πλήν του τμήματος Μεγάρων-Κινέτας, δπερ 

λόγφ τών δυσχερεστάτων τεχνικών του εργων θέλει παρα

δοθή εiς τήν κυκλοφορίαν τό φθινόπωρον τοϋ ι962. Οί 

τελικοί άσφαλτικοί τάπητες θά εκτελεσθοϋν κατά τά &τη 

ι962-ι963. 

))γ . Όδός 'Ιωαννίνων-' Αντιρρίου (διά • Αρτης-' Αμφι
λοχίας-' Αγρινίου-Μεσολογγίου) όλικοϋ μήκους 239 χλμ. 
καί προϋπολογιζομένης δαπάνης δρχ. 4ι2 !:κατ., μέ όλικόν 

πλάτος καταστρώματος 9,50 μ. καί καθαρόν πλάτος όδο
στρώματος 6 μέτρων. Διά τήν κατασκευήν τής όδοϋ εδαπα
νήθησαν κατά τό ετος ι 960 περί τά ι ι 5 !:κατ . δρχ., διατιθε

μένης διά τό ετος ι96 ι πιστώσεως ι64 !:κατ . δρχ. Τό τμήμα 

'Ιωαννίνων-' Αγρινίου θέλει παραδοθή εiς τήν κυκλοφο

ρίαν πρός τό τέλος τοϋ ι 96 ι, τοϋ δλου εργου προβλεπομέ
νου νά δοθή εiς τήν κυκλοφορίαν περί τό τέλος του ι 962 
καί νά όλοκληρωθή μετά τοϋ τελικοϋ άσφαλτικοϋ τάπητος 

κατά τό ετος ι 963. 
))δ. 'Οδός Πύργου-Κυπαρισσίας μήκους 60 χλμ. καί 

προϋπολογιζομένης δαπάνης δρχ. ι20 !:κατ. μέ πλάτος κα

ταστρώματος 9,50 μ. καί καθαρόν πλάτος όδοστρώματος 
6,00 μ. Διά τήν κατασκευήν τής όδοϋ ταύτης εδαπανήθη
σαν μέχρι τέλους τοϋ ι960 περί τά 42 !:κατ. δρχ. διατιθεμέ
νης διά τό &τος ι96ι πιστώσεως 55 !:κατ. δρχ. Θά παραδοθή 

εiς τήν κυκλοφορίαν κατά τό τέλος τοϋ ετους ι961, εκτε

λουμένης κατά τό έπόμενον ετος τελικής επιστρώσεως δι' 

άσφαλ τικοϋ τάπητος . 

))ε. 'Οδός Θεσσαλονίκης-τουρκικών συνόρων (διά Κα

βάλας-Ξάνθης-Κομοτηνfjς-' Αλεξανδρουπόλεως) μήκους 

380 χλμ. μέ προϋπολογισμόν δαπάνης 300 έκατ. διά τήν 
πλήρη άνακαίνισίν της. Εiς τά άνακατασκεύαζόμενα καί 
πλήρως άνακαινιζόμενα τμήματα ή όδός θά εκτελεσθή μέ 

όλικόν πλάτος 10,60 μ. καί καθαρόν πλάτος όδοστρώματος 

7 μ. Εiς τό εγγύς τής πόλεως Θεσσαλονίκης τμήμα (Θεσ
σαλονίκης-Λαϊνά) θά εφαρμοσθή ηύξημένον πλάτος κα

ταστρώματος ι4 μ. Εiς τά άπλώς βελτιούμενα τμήματα 

εφαρμόζεται πλάτος όδοστρώματος 7 μ. καί δλικόν πλάτος 

9 μ. 
))Διά τήν άνακαίνισιν τής όδοϋ εδαπανήθησαν μέχρι 

τέλους του ι960 περί τά 59 έκατ. δρχ. εγκριθείσης πιστώ
σεως 80 /;κατ . διά τό ε τος ι 96 ι. Μέχρι τέλους τοϋ ετους 
τούτου θά εχη περαιωθή ή άποπεράτωσις τών τμημάτων 

Θεσσαλονίκης - 'Αμφιπόλεως καί 'Αλεξανδρουπόλεως -
τουρκικών συνόρων. Αί ύπόλοιποι εργασίαι θά εκτελε

σθοϋν κατά τά ετη 1962, ι963, ι964. 
))στ. 'Οδός Λαρίσης-Κοζάνης μήκους 148 χλμ. μέ 

προϋπολογισμόν δαπάνης 40 /;κατ. δρχ. διά τήν εκτέλεσιν 
τής μεγάλης παραλλαγής Σαρανταπόρου καί τοπικών βελ

τιώσεων επί τοϋ ύπολοίπου μήκους τής όδοϋ. Διετέθησαν 

κατά τό ετος 1960 δρχ. 28 /;κατ., ήδη δέ δι, εγκριθείσης 

πιστώσεως 12 έκατ. δρχ. προβλέπεται όλοκλήρωσις τοϋ 
&ργου μέχρι τέλους τοϋ 1961 . 

))ζ. Όδός 'Ιωαννίνων-Ήγουμενίτσης μήκους ιΟ4 χλμ. 

Τό δλον εργον εχει ήδη περατωθή διατεθείσης διά τό ετος 

196ι πιστώσεως 2 /;κατ. δρχ. πρός σταθεροποίησιν ολι
σθαινόντων τμημάτων. 

))Θά συνεχισθοϋν ώσαύτως μέ εντατικόν ρυθμόν αί ερ

γασίαι άνακαινίσεως καί βελτιώσεως τών όδών τοϋ δευτε

ρεύοντος εθνικοϋ δικτύου: Θεσσαλονίκης . - 'Εδέσσης -
Φλωρίνης- Νίκης, Θεσσαλονίκης- 'Αεροδρομίου Μίκρας 

- 'Αγίας Τριάδος, Φερών- Διδυμοτείχου, Λαμίας- Καρπε

νησίου, Τριπόλεως-Σπάρτης, Τριπόλεως-Πύργου, Πύργου

Όλυμπίας, Σπάρτης-Γυθείου,' Ηρακλείου-Τυμπακίου . Διά 

τήν κατασκευήν τών όδών τούτων διετέθη κατά τό ετος 

1960 ποσόν δρχ. 60 έκατ. εγκριθείσης διά τό ετος ι96ι 

πιστώσεως δρχ . 67 !:κατ., διά τών όποίων θά δλοκληρω
θοϋν πλήρως αί εργασίαι αύται μέχρι τέλους τοϋ &τους 

196ι. 

))Θά συνεχισθοϋν επίσης μέ εντατικόν ρυθμόν αί εργα

σίαι κατασκευής τών γεφυρών "Αρδα, 'Ερυθροποτάμου 

(Διδυμοτείχου), Καραβοπόρου (επί τής όδου Τρικάλων-Πύ

λης), Λήλαντος (επί τής όδοϋ Χαλκίδος-' Αλιβερίου) καί 

'Αγυιών. Διά τήν εκτέλεσιν τών &ργων τούτων εδαπανή

θησαν κατά τό λήξαν ετος ι ο περίπου !:κατ. δρχ. διατιθεμέ

νων διά τό ετος 196ι πιστώσεων 16 περίπου έκατ . πρός 

πλήρη περαίωσιν τών εργων τούτων. 

)) 'Ενεκρίθη ώσαύτως ή εναρξις τής εκτελέσεως τών 
επομένων νέων εργων τοϋ βασικου εθνικου δδικου δικτύου : 

))α. Αύτοκινητόδρομος Λαμίας-Λαρίσης (διά Στυλίδος 

καί 'Αλμυροϋ μήκους 145 χλμ. καί προϋπολογιζομένης 
δαπάνης 400 έκατ . Θά κατασκευασθή μέ πλάτη κατα

στρώματος καί όδοστρώματος καί λοιπά γεωμετρικά στοι

χεία τά αuτά μέ τά τοϋ αυτοκινητοδρόμου 'Αθηνών-Λαμί

ας. Διά τό ετος ι961 προβλέπεται διάθεσις πιστώσεων 100 
έκατ. δρχ. Προβλέπεται δτι θά παραδοθή εiς κυκλοφορίαν 

κατά τμήματα μέ δλοκλήρωσιν τοϋ εργου εντός τοϋ 1963, 
πλήν τελικου άσφαλτικοϋ τάπητος, ό όποίος θά όλοκλη

ρωθή κατά τό ετος 1964. 
))β. 'Οδός 'Ιωαννίνων-Τρικάλων-Λαρίσης, δλικοϋ μή

κους 2ι I χλμ. καί προϋπολογιζομένης δαπάνης 420 έκατ. 
δρχ. Θά εκτελεσθή μέ καθαρόν πλάτος όδοστρώματος 6 μ. 
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καί όλικόν πλάτος καταστρώματος 9,50 μ. (πλήν τών λίαν 
δυσχερών τμημάτων ενθα θά περιορισθή είς 8,50 μ.). Δια
τίθενται διά τό ετος 1961 πιστώσεις 50 έκατ. δρχ. Τό δλον 
εργον θά παραδοθή είς κυκλοφορίαν κατά τμήματα, όλο

κληρούμενον μετά τών τελικών aσφαλτικών ταπήτων μέ

χρι του ετους 1964. 
»γ. 'Οδός Κορίνθου-Πατρών, όλικου μήκους 132 χλμ. 

καί προϋπολογιζομένης δαπάνης 320 έκατ. δρχ. θά εκτελε
σθή Φς όδός μεγάλης ταχύτητος μέ όλικόν πλάτος κατα

στρώματος 14 μ. καί καθαρόν πλάτος όδοστρώματος 7,50 
μ. Έδαπανήθη κατά τό ετος 1960 ποσόν δρχ. 17 περίπου 
έκατ . (διά τήν εκτέλεσιν εργων είσόδου Πατρών καί προ

σπελάσεων Σελ ι νουντος) καί διατίθενται διά τό 1961 πι

στώσεις δρχ. 63 έκατ. Τό δλον εργον μετά τών τελικών 
aσφαλ τι κών ταπήτων θά περαιωθή κατά τό ετος 1964. 

»'Ενεκρίθη ώσαύτως ή διάθεσις κατά τό 1961 πιστώ
σεων 18,5 έκατ. δρχ. διά τήν κατασκευήν τών γεφυρών 
Παρανεστίου (επί τής όδου Δράμας-Ξάνθης), ανακουφι

στικών γεφυρών Γιάννουλη Πηνειου, Βαρδαρόβαση (επί 

τής όδοϋ Θεσσαλονίκης-Γιδa) Σιδηροκάστρου, ώς καί έτέ

ρα πίστωσις 15 έκατ . διά τήν εκτέλεσιν επειγόντων συγ

κοινωνιακών εργων. 

»Διά τήν εκπόνησιν μελετών προβλέπεται ή διάθεσις 

πιστώσεων 30 έκατ. δρχ. 'Ετέρα πίστωσις εκ δρχ. 14 έκατ. 
προβλέπεται διά τήν προμήθειαν όργάνων εξοπλισμοϋ ερ

γαστηρίων καί τήν σήμανσιν τών όδών. 

»Είς τόν τομέα συντηρήσεως του όδικοϋ δικτύου διατί

θενται πιστώσεις 90 έκατ . διά τό εθνικόν δίκτυον καί 70 
έκατ. διά τάς επαρχιακάς όδούς. 

»Θά συνεχισθή εξ ι'iλλου, ή διά τών ΜΟΜΑ εκτέλεσις 

του προγράμματος επαρχιακής όδοποιίας aποσκοποϋντος 

είς τήν διάνοιξιν καί κατασκευήν νέων όδών διά τήν σύν

δεσιν μεμονωμένων καί όρεινών περιοχών πρός τό ύφιστά

μενον όδικόν δίκτυον, ώς καί διά τήν βελτίωσιν ύφισταμέ

νων επαρχιακών δδών. Πρόν τόν σκοπόν τοϋτον, διατίθεν

ται κατά τό ετος 1961 πιστώσεις 90 έκατ. 
»Είς τόν τομέα τών λιμενικών εργων διατίθενται κατά 

τό 1961 αί aκόλουθοι πιστώσεις πρός συνέχισιν εκτελου
μένων εργων καί είς τούς κάτωθι λιμένας: 

»α. Πατρών (6 έκατ. διά τήν όλοκλήρωσιν τοϋ εργου 
κρηπιδωμάτων ύπερωκεανιίων), Ζακύνθου (2,5 έκατ . διά 

τήν εκτέλεσιν εκβαθύνσεως λιμένος) καί Στυλίδος (350 
χιλ. διά τήν aποκατάστασιν ζημιών προβλήτος), μέ πρό

βλεψι ν περαιώσεως των εργων τούτων εντός τοϋ 1961. 
»β. Βόλου (7 έκατ. δρχ. διά τήν συνέχισιν τών εργασιών 

κατασκευής κρηπιδωμάτων σιλό) μέ πρόβλεψιν περαιτέρω 

συνεχίσεως καί όλοκληρώσεως τοϋ εργου κατά τό τέλος 

τοϋ ετους 1962 καί 
>>γ. 'Ηρακλείου (10 έκατ. δρχ. διά τήν εκτέλεσιν εκβα

θύνσεως λεκάνης) μέ πρόβλεψιν περαιτέρω συνεχίσεως καί 

όλοκληρώσεως τοϋ εργου εκβαθύνσεως κατά τό τέλος τοϋ 

ετους 1963. 
>>Διατίθενται όμοίως πιστώσεις διά τήν εντός τοϋ 1961 

όλοκλήρωσιν νέων λιμενικών εργων είς τούς λιμένας Θεσ

σαλονίκης (3,5 έκατ . δρχ . διά τό λιμενικόν εργον ίχθυό

σκαλας), Νάξου (2,5 έκατ . δρχ.) καί Οίνουσών Χίου ( I ,5 
έκατ. δρχ . διά τήν κατασκευήν διαφόρων εργων ώς επίσης 

καί δρχ. 2 έκατ. διά τήν εκτέλεσιν μικροτέρων εργων είς 
διαφόρους λιμένας . 

>>Είς τόν τομέα τής Πολιτικής 'Αεροπορίας θά συνε

χισθώσιν αί εργασίαι είς τούς aκολούθους αερολιμένας: 

»α. Είς τόν κεντρικόν aερολιμένα 'Αθηνών, πρός συνέ

χισιν των προσφάτως άρξαμένων εργων αναπτύξεως τού

του είς διεθνή αερολιμένα μέ δυνατότητας προσγειώσεως 

καί aπογειώσεως των μεγίστων συγχρόνων αεροσκαφών, 

μέ όλικόν προϋπολογισμόν των εργων τούτων 476 έκατ. 
δρχ. Διατίθενται διά τό ετος 1961 πιστώσεις δρχ. 136,8 
έκατ., διά των όποίων θά aντιμετωπισθώσιν αί δαπάναι 

πρός συμπλήρωσιν aπαλλοτριώσεων, εκτελέσεως εργα

σιών προεκτάσεως διαδρόμου προσγειώσεως, νέων τροχο

δρόμων, aποχετεύσεων κ.λ.π. καί αί δαπάναι πρός εναρξιν 

εργων κατασκευής νέου συγχρονισμένου κτιριακοϋ άερο

σταθμοϋ διεθνών συγκοινωνιών. Τό δλον εργον άναπτύξε

ως τοϋ άερολιμένος θά περαιωθή κατά τό ετος 1963. 
»β . Είς τόν aερολιμένα Ρόδου πρός συνέχισιν τών εκτε

λουμένων εργων άναπτύξεως τούτου δλικοϋ προϋπολιγι

σμοϋ δρχ . 492 έκατ. Διατίθενται κατά τό ετος 1961 πιστώ
σεις δρχ. 13 έκατ., διά τών όποίων θά συνεχισθώσιν αί 
εργασίαι κτιρίων, επεκτάσεις διαδρόμου, τροχοδρόμων καί 

διαμορφώσεων χώρων, τοϋ δλου εργου όλοκληρουμένου 

κατά τό ετος 1962. 
»γ . Είς τόν άερολιμένα Κερκύρας πρός συνέχισιν τών 

έκτελουμένων έργασιών άναπτύξεως τούτου, όλικοϋ προϋ

πολογισμοί) 22,8 έκατ. δρχ. Διατίθενται διά τό 1961 πιστώ
σεις 7,25 έκατ. πρός εκτέλεσιν εργασιών επεκτάσεως δια
δρόμων, δαπέδων σταθμεύσεως άεροσκαφών καί διαμορ

φώσεως μέ πρόβλεψιν όλοκληρώσεως τοϋ δλου εργου εν

τός τοϋ ετους 1962. 
»δ . Είς τόν άερολιμένα Θεσσαλονίκης (Μίκρας) πρός 

συνέχισιν των εκτελουμένων εργων άναπτύξεως τούτου 

όλικοϋ προϋπολογισμοϋ 32,5 έκατ. δρχ. Διατίθενται διά τό 
ετος 1961 πιστώσεις δρχ. 15,5 έκατ . πρός συνέχισιν των 

εργασιών νέων τροχοδρόμων, δαπέδου σταθμεύσεως aερο

σκαφών καί διαμορφώσεων καί aποχετεύσεων καί κατα

σκευήν τοϋ κτιρίου νέου aεροσταθμοϋ. Προβλέπεται όλο

κλήρωσις τοϋ δλου εργου κατά τό θέρος 1962. 
»ε. Είς τούς αερολιμένας 'Ηρακλείου καί 'Αλεξαν

δρουπόλεως . Διατίθενται πιστώσεις δρχ. 1. 750 καί 0,400 
έκατ. πρός όλοκλήρωσιν των εργων βελτιώσεως τούτων. 

·Ομοίως διατίθενται πιστώσεις 0,5 έκατ. δρχ. πρός συμμε
τοχή ν είς τά ύπό τοϋ ΓΕΑ εκτελούμενα εργα άερολιμένος 

Σάμου. 

»Διατίθενται ώσαύτως διά τό ετος 1961 πιστώσεις 32,4 
έκατ. διά τάς προμηθείας συγχρόνου εξοπλισμοϋ τηλεπι

κοινωνιών άερολιμένων, φωτεινών σημάνσεων καί ραδιο

φάρων καθοδηγήσεως άεροσκαφών. 

»Είς τόν τομέα εγγειοβελτιωτικών εργων θά συνεχισθή 

ή εκτέλεσις των άκολούθων μεγάλων εργων: 

»α. 'Έργα aξιοποιήσεως Κάτω ' Αχελώου aποσκοπουν

τα τήν άξιοποίησιν εκτάσεως 370.000 στρεμμάτων όλικοϋ 
προϋπολογισμοί) δρχ. 732,50 έκατ. 'Εξετελέσθησαν μέχρι 
σήμερον εργασίαι συνολικής aξίας 311,70 έκατ. καί διατί
θενται διά τό ετος 1961 130 έκατ. Ή δλοκλήρωσις των 
εργων προβλέπεται διά τό ετος 1965. 

»β. 'Αντιπλημμυρικά εργα Στρυμόνος aποσκοποϋντα 

τήν άξιοποίησιν εκτάσεως 250.000 στρεμμάτων όλικοϋ 
προϋπολογισμοϋ δρχ. 159,5 έκατ . Έδαπανήθησαν μέχρι 

σήμερον 134,5 έκατ. δρχ. καί διατίθενται διά τό ετος 1961, 
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25 έκατ . πρός όλοκλήρωσιν των aρχικώς προβλεφθέντων 

εργων . 

»γ . ' Αντιπλημμυρικά εργα 'Έβρου, aποσκοποuντα τήν 

aξιοποίησιν εκτάσεως 250.000 στρεμμάτων, όλικου προϋ
πολογισμοί) δρχ. 225 έκατ. ' Εξετελέσθησαν μέχρι σήμε

ρον εργασίαι συνολικής aξίας δρχ. 162 έκατ . καί διατίθεν

ται διά τό ετος 1961 45 έκατ. ' Η συμπλήρωσίς των προβλέ

πεται κατά τό ετος 1962. 
»δ . 'Έργα aξιοποιήσεως πεδιάδος Κάρλας, aποσκο

ποuντα τήν aξιοποίησιν εκτάσεως 200.000 στρεμμάτων, 
όλικοu προϋπολογισμοί) δρχ. 186 έκατ . 'Εξετελέσθησαν 
μέχρι σήμερον εργασίαι συνολικής aξίας 68,5 έκ:ατ . καί 

διετέθησαν διά τό ετος 1961 20 έκατ . Ή όλοκλήρωσις του 

εργου προβλέπεται κ:ατά τό ετος 1966. 
»ε . ' Αρδευτικά εργα ' Αξιοu καί ' Αλιάκ:μονος aποσκο

ποuντα τήν aξιοποίησιν έκτάσεως ένός έκ:ατ . στρεμμάτων 

όλικου προϋπολογισμοί) 1.002.000.000 δρχ. 'Εξετελέσθη
σαν μέχρι σήμερον εργασίαι 388 έκ:ατ . καί διατίθενται διά 

τό ετος 1961, 130 έκ:ατ . Ή όλοκ:λήρωσις του εργου προβλέ

πεται κατά τό ετος 1968. 
»στ. 'Αρδευτικά εργα Νέστου άποσκ:οποuντα τήν aξιο

ποίησιν εκτάσεως 416.000 στρεμμάτων, συνολικής aξίας 
650 έκατ .. 'Εξετελέσθησαν μέχρι σήμερον έργασίαι συνο
λικής aξίας 18 έκ:ατ. καί διατίθενται κ:ατά τό ετος 1961 40 
έκατ . 'Η όλοκλήρωσις τών εργων προβλέπεται κ:ατά τό 

ετος 1967. 
»ζ. ' Αρδευτικά εργα Πηνειοu 'Ηλείας (χωμάτινον φρά

γμα ϋψους 50 μ . ) άποσκοποίίντα τήν άξιοποίησιν έκ:τάσεως 

270.000 στρεμμάτων προϋπολογισμοί) 600 έκ:ατ . Διατίθεν

ται διά τό 1961 40 έκ:ατ. 'Η όλοκ:λήρωσίς του προβλέπεται 
κ:ατά τό ετος 1968. 

))η. 'Αρδευτικά εργα ' Αχέροντος, aποσκ:οποuντα τήν 

aξιοποίησιν δι, άρδεύσεως εκτάσεως 50.000 στρεμμάτων 
κ:αί δι , aποστραγγίσεως καί άρδεύσεως ετέρων 14.000 
στρεμμάτων όλικ:οίί προϋπολογισμοί) 50 έκ:ατ. Διετέθησαν 
μέχρι σήμερον δρχ. 4 έκατ. Διατίθενται διά τό ετος 1961, 
10 έκατ. Ή όλοκ:λήρωσις των εργων προβλέπεται κατά τό 
ετος 1964. 

)>θ . 'Αρδευτικά εργα 'Ιωαννίνων, aποσκ:οποίίντα τήν 

άξιοποίησιν έκτάσεως 70.000 στρεμμάτων προϋπολογι
σμοί) 64 έκατ. Διατίθενται διά τό ετος 1961 13 έκ:ατ. Ή 
όλοκλήρωσις των εργων προβλέπεται κατά τό ετος 1964. 

»ι. 'Αρδευτικά εργα Ταυρωποu, aποσκ:οποuντα τήν 

aξιοποίησιν εκτάσεως ι6Ο .ΟΟΟ στρεμμάτων, προϋπολογι

σμοί) δρχ . ι32 έκατ . Διατίθενται κ:ατά τό ετος ι96ι 5 έκατ. 
Ή περαίωσις των εργων προβλέπεται κατά τό ετος ι964. 

»ια. 'Έργα aξιοποιήσεως εκβολών Καλαμa, άποσκο

ποuντα τήν aξιοποίησιν δι, aρδεύσεως εκτάσεως 49.000 
στρεμμάτων όλικου προϋπολογισμοί) δρχ. 93 έκατ. Διετέ
θησαν μέχρι σήμερον δρχ. ι4 έκατ . Διατίθενται κατά τό 

ετος ι961 δρχ. 20 έκ:ατ . Ή όλοκλήρωσις των εργων προ

βλέπεται κατά τό ετος ι963 . 

»ι β. 'Αρδευτικά εργα Κωπαίδος (Ζώναι Ε ' κ:αί Ζ ') 
άποσκοποίίντα τήν aξιοποίησιν εκτάσεως 17.000 στρεμμά
των όλικοu προϋπολογισμοί) δρχ . 40 έκατ. Διετέθησαν δρχ. 
ι5,0 έκατ . Διατίθενται διά τό ετος ι96ι 25 έκατ. 'Η όλοκλή
ρωσις των ίiνω εργων προβλέπεται κατά τό ετος 196 ι . 

»ιγ . v Αρδευσις Θηβαϊκοί) πεδίου, άποσκ:οποίίσα τήν 

άξιοποίησιν εκτάσεως 70.000 στρεμμάτων, όλικου προϋ-

πολογισμοίί δρχ . ι 55 έκατ. Διατίθενται διά τό ετος 196ι 10 
έκ:ατ. 'Η όλοκλήρωσις τών εργων προβλέπεται κατά τό 

ετος 1964. 
»ιδ . 'Έργα aξιοποιήσεως Λάμαρης Πρεβέζης, άποσκο

ποίίντα τήν άξιοποίησιν έκ:τάσεως 28.000 στρεμμάτων όλι
κ:ου προϋπολογισμοί) 48 έκ:ατ. Διετέθησαν μέχρι σήμερον 2 
έκ:ατ . Διατίθενται κατά τό ετος ι96ι ι3 έκ:ατ . Ή όλοκ:λή

ρωσις των εργων προβλέπεται κατά τό ετος ι964. 

»ιε . 'Αρδευτικά εργα 'Αλφειοu, aποσκ:οποuντα εiς aξι

οποίησιν έκτάσεως 150.000 στρεμμάτων, όλικ:ου προϋπο
λογισμοί) 350 έκατ. Διετέθησαν δρχ. 6 έκ:ατ. Διατίθενται 
κ:ατά τό ετος ι961 20 έκ:ατ. Ή όλοκλήρωσις των εργων 
προβλέπεται κατά τό ετος 1966. 

»ιστ . 'Αρδευτικά Εργα Κορινθίας . Διατίθενται κατά τό 

ετος ι96ι δρχ. ι8 έκ:ατ. πρός διαπλάτυνσιν κ:αί έπέκτασιν 

μέχρι Κορίνθου άρδευτικ:ής διώρυγος Βόχας, του εργου 

περατουμένου εντός του ι 96 ι . 

»ιζ . ' Αντιπλημμυρικά Εργα 'Αλμωπίας, άποσκ:οποίίντα 

τήν aντιπλημμυρικήν προστασίαν ι20 .000 στρεμμάτων κ:αί 

τήν άξιοποίησιν δι' άρδεύσεων 200.000 στρεμμάτων όλι
κ:ου προϋπολογισμοί) 230 έκατ . 'Εδαπανήθησαν μέχρι σή

μερον ι έκ:ατ . Διατίθενται κ:ατά τό ετος 196ι 15 έκ:ατ . Ή 

περαίωσις των εργων προβλέπεται κ:ατά τό ετος ι 970. 
»ιη . 'Αξιοποίησις 'Άνω Μεσσηνίας, όλικ:ου προϋπο

λογισμοί) δρχ. 26,6 έκ:ατ. ' Εδαπανήθησαν μέχρι σήμερον 

δρχ. ι6,5 έκατ . Διατίθενται κατά τό ετος 196ι 10,5 έκατ. Ή 
περαίωσίς των προβλέπεται εντός του 1961 . 

»ιθ . ' Αντιπλημμυρικά Βοιωτικοί) Κηφισου, όλικου 

προϋπολογισμοί) δρχ. ι 5 έκατ . 'Εδαπανήθησαν μέχρι σή

μερον 2 έκ:ατ. Διετέθησαν κατά τό aρχόμενον ετος 5 έκατ. 
Ή περαίωσίς των προβλέπεται εντός του 1962. 

))Κ: . 'Αρδευτικόν δίκτυον Σερρών . Προϋπολογισμοί) 

δρχ. 6 έκατ . ' Εδαπανήθησαν μέχρι σήμερον ι έκατ. Διατί

θενται κατά τό aρχόμενον ετος 4 έκατ. Ή περαίωσίς των 
προβλέπεται έντός του ι962. 

))Κ:α . 'Αντιπλημμυρικά Φιλιουρή Θράκης. Προϋπολο

γισμοί) δρχ. ι9 έκ:ατ. Έδαπανήθησαν μέχρι σήμερον 14 
έκ:ατ . Διατίθενται κατά τό άρχόμενον ετος 5 έκ:ατ. Ή πε
ραίωσίς των προβλέπεται έντός του 196 ι . 

))Κ:β. 'Αντιπλημμυρικά ' Ανθεμοuντος Θεσσαλονίκης, 

όλικ:οu προϋπολογισμοί) δρχ . ι ο έκ:ατ. Έδαπανήθησαν μέ

χρι σήμερον 4,4 έκ:ατ. Διατίθενται κατά τό aρχόμενον ετος 
5,6 έκ:ατ. Ή περαίωσίς των προβλέπεται εντός του 1961. 

))Κ:γ . 'Αξιοποίησις Βρωμολιμνών, όλικου προϋπολογι

σμοί) δρχ. 7,85 έκατ. Έδαπανήθησαν μέχρι σήμερον δρχ. 
5 έκατ . Διατίθενται κ:ατά τό aρχόμενον ετος δρχ. 2,9 έκατ. 
'Η περαίωσίς των προβλέπεται έντός του 196 ι. 

))12. Ένεκ:ρίθη ώσαύτως ή συνέχισις καί όλοκλήρωσις 
εργων μέσης σημασίας άποσκοπούντων τήν aντιπλημμυ

ρικ:ήν προστασίαν καλλιεργημένων εκτάσεων κ:αί συγκε

κριμένως των aκ:ολούθων εργων: 

))α . Τών aντιπλημμυρικών εργων 'Αροανίου Καλαβρύ

των, β) των aντιπλημμυρικών εργων Καλαμa, γ) των εργων 

χειμάρρων' Αναύρου καί Κραυσίδωνος Μαγνησίας, δ) των 

aντιπλημμυρικών εργων Μονοδρίου Εύβοίας, ε) τής διευ

θετήσεως των χειμάρρων Κομοτηνής, στ) τής διευθετή

σεως του χειμάρρου Βαρκ:ου Χαμουζa Ζακύνθου, ζ) τής 

διευθετήσεως του χειμάρρου Οϋρδε Λακωνίας, η) τών aντι

πλημμυρικών εργων Εύρώτα, θ) τών aντιπλημμυρικών 
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εργων 'Αράχθου, ι) τών aντιπλημμυρικών εργων Σελμουν

τος, ια) τών εργων έπί του 'Ασωπου, ιβ) τών επειγόντων 

aντιπλημμυρικών εργων έπί διαφόρων χειμάρρων τής 

χώρας ώς καί ιγ) τών εργων σήραγγος Στυμφαλίας. 

))Δι' tiπαντα τά aνωτέρω εργα διατίθεται κατά τό aρχό

μενον !:τος συνολική πίστωσις δρχ. 44,6 έκατ. Προβλέπε
ται δέ ή περαίωσίς των έντός του ετους 1961 . 

))Εiς τόν τομέα δημοσίων κτιρίων διατίθενται πιστώσεις 

19,8 έκατ. διά τήν προώθησιν συνεχιζομένων !:ργων καί 
12,9 έκατ. διά τήν εκτέλεσιν έργασιών έπί νέων κατα

σκευών. 

))Εiς τόν τομέα ύδρεύσεως Δήμων καί Κοινοτήτων πλη

θυσμου ι'iνω τών 3.000 κατοίκων διατίθενται κατά τό 1961 
πιστώσεις 16 έκατ. δρχ. διά τήν συνέχισιν καί aποπερά
τωσιν έκτελουμένων εργων. 

))Εiς τόν τομέα τών Σιδηροδρόμων διατίθενται πιστώ

σεις 124,8 έκατ. διά συνέχισιν έκτελουμένων εργων καί 
163,7 έκατ . διά νέα εργα . 

))Τά κυριώτερα τών συνεχιζομένων !:ργων είναι ό δι

πλασιασμός τών γραμμών Πειραιώς-Οiνόης καί Θεσσαλο

νίκης-Πλατέος, όλικου προϋπολογισμου δι' aμφοτέρας 

231 ,Ο έκατ., έξ ών διετέθησαν μέχρι σήμερον 100 έκατ. καί 
διατίθενται διά τό 1961 δρχ. 57 έκατ. μέ πρόβλεψιν aποπε
ρατώσεως τό 1964. 

))Μεταξύ τών νέων !:ργων συγκαταλέγονται ή βελτίωσις 

καί ένίσχυσις τών γραμμών ΣΓΕ καί ΘΑ, όλικου προϋπο

λογισμού 107 έκατ. διατιθεμένων κατά τό 1961 πιστώσεων 
21,4 έκατ. μέ πρόβλεψιν περαιώσεως μέχρι τό 1964. 

))Προβλέπεται ώσαύτως προμήθεια ύλικου γραμμής καί 

τροχαίου ύλικου ΣΕΚ καί ΣΠΑΠ συνολικής aξίας 732,2 
έκατ., εξ ών διετέθησαν μέχρι τουδε 83,5 έκατ. καί προβλέ
πεται διά τό 1961 διάθεσις πιστώσεων 178 έκατ., τής όλο
κληρώσεως τών προμηθειών προβλεπομένης μέχρι του 

ετους 1965. Διατίθενται έπίσης κατά τό 1961 διά τήν εκτέ
λεσιν έπιχωρίων δαπανών καί !:ργων γραμμών ΣΠΑΠ 

πιστώσεις δρχ. 22,6 έκατ. δρχ. 

9-14 IANOYAPIOY 1961 

Λαμβάνει χώρα στήν 'Αθήνα, ή νέα φάση τών 

διαπραγματεύσεων 'Ελλάδος-ΕΟΚ. Της έλληνικfίς 

άντιπροσωπείας ήγείται ό ύπουργός Συντονισμοu, 

Α. Πρωτοπαπαδάκης, ένώ τfίς κοινοτικής ο Ζ. Ρέυ. 

Πρίν τήν εναρξη τών συζητήσεων, ό Κ. Καραμανλής 

συνεργάστηκε μέ τούς ύπουργούς Συντονισμοί) καί 

'Εξωτερικών, στούς όποίους εδωσε σχετικές όδηγί

ες. Στό περιθώριο, έξάλλου, τών διαπραγματεύσεων, 

ό Ε. 'Αβέρωφ συναντήθηκε μέ τούς πρέσβεις τών 

'Έξι στήν 'Αθήνα. Τό σχετικό πρακτικό άναφέρει 

τά έξής: 

«'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ, καλέσας 

σήμερον τούς πρέσβεις τών χωρών τής ΕΟΚ, τοίς είπε τά 

aκόλουθα: 

)) 'Εν δψει τής συσκέψεως, fίτις έπρόκειτο νά λάβη χώ
ραν τήν εσπέραν μεταξύ αuτών καί τής aντιπροσωπείας 

τής ΕΟΚ, έπεθύμει νά τοίς aνακοινώση δτι ή Ελληνική 

Κυβέρνησις aνησυχεί εκ τής τροπής fίν λαμβάνουν αί δια-

πραγματεύσεις. Εiς πρόσφατον ι'iρθρον τής aγγλικής έφη

μερίδος 'Έconomist" έγράφη δτι αί πρόσφατοι δηλώσεις 

του "Ελλ ην ο ς ύπουργου τών 'Εξωτερικών aπετέλουν μπλό

φαν. Τουτο βεβαίως δέν είναι aληθές. Κατ' επανάληψιν 

εχει λεχθή ύφ. ήμών δτι θεωροuμεν aπαραίτητον τήν σύν

δεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ καί τήν δι' αuτου του 

τρόπου όργανικήν ήμών σύνδεσιν μέ τήν Δύσιν διά νά 

aποτραπή ή οiκονομική έξάρτησίς μας aπό τό 'Ανατολι

κόν μπλόκ . Πρέπει δμως νά τονισθή δτι πέραν ώρισμένων 

minima ή προσχώρησις ήμών δέν θά ώφέλει τήν οiκονομί
αν μας καί διά τόν λόγον τουτον εκλείπουν πλέον τά κίνη

τρα διά τήν εϊσοδόν μας. 

))Σημειωτέον μάλιστα δτι τινές τών κομισθεισών ύπό 

του κ. Ρέυ προτάσεων εμφανίζονται ύπό μορφήν δυσμενε

στέραν ή πρότερον . 

))Συγκεκριμένως, δσον aφορά τό ι'iρθρον 30 περί ρήτρας 
διαφυγής, είναι γνωστόν δτι ή έλληνική aντιπροσωπεία 

έπέμεινεν aρχήθεν δπως ή ρήτρα αϋτη διατυπωθή έπί βά

σεως εθνικής. Τουτο έγένετο τώρα μόλις δεκτόν aλλά μό

νον διά μεταβατικήν περίοδον 5-7 έτών, μετά τό πέρας τής 
δποίας ή βάσις τής ρήτρας θά μετατραπή εiς κοινοτικήν. 

)) 'Επί του θέματος τούτου, έτέθη τό έρώτημα ύπό του 
κυρίου Πρωτοπαπαδάκη κατά τήν συνεδρίασιν τής προη

γουμένης περί του έάν ή ρήτρα θά ήδύνατο νά καταργηθή 

aμοιβαίως μετά Ι2ετίαν, πλήν aντιθέτου aποφάσεως του 

Συμβουλίου. Εiς τουτο έδόθη aρνητική aπάντησις. 

))Συνεχίζων, ό κύριος 'Αβέρωφ προσέθεσεν δτι έξακο

λουθουν ύπάρχουσαι παρομοίας φύσεως διαφοραί προκει

μένου περί του ι'iρθρου 32 (περί δασμολογικών ποσοστώ
σεων πρός τρίτας χώρας) καί του ι'iρθρου 42 (περί τής κοι
νής γεωργικής πολιτικής). 

)) 'Εν τέλει ό κύριος 'Αβέρωφ έξήγησεν δτι, ύπό τήν 
σημερινήν αuτών μορφήν, τό σχέδιον τής συμφωνίας συν

δέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ παρουσιάζει διά τήν 

έλληνικήν Κυβέρνησιν διττόν πρόβλημα, τυπικόν μέν, τό 

τής έμφανίσεως τοιαύτης συμφωνίας εiς τήν Βουλήν, ού

σιαστικόν δέ, τό τής έλλείψεως εσωτερικής ισορροπίας. 

'Εν κατακλείδι δέ δ κ. 'Αβέρωφ, έξηγήσας δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις οϋτε δύναται οϋτε πρέπει νά δεχθή τήν σύνδε

σιν ύπό οίουσδήποτε δρους, έζήτησε τήν aρωγήν τών πα

ρισταμένων πρέσβεων εiς τόν πολιτικόν τομέα. 

)) 'Ο πρέσβυς τής Γαλλίας παρε:εήρησεν δτι τό θέμα τής 
ρήτρας διαφυγής δέν είναι νέον, προσθέσας δτι τό προ

σηρτημένον εiς τό άρθρον 30 πρωτόκολλον κατ' ούσίαν 
aναιρεί τό περιεχόμενον του άρθρου τούτου, τουλάχιστον 

aπό aπόψεως επικλήσεως αύτου. 'Εξ ι'iλλου, συνέχισεν, 

παρομοίας φύσεως επιφυλάξεις ύφίστανται καί εiς τήν 

συνθήκην τής Ρώμης, τών όποίων δμως ούδέποτε μέχρι 

σήμερον έγένετο επίκλησις. 

»Εiς τό σημείον τουτο δ κ . 'Αβέρωφ, aναγνώσας τό 

κείμενον του πρωτοκόλλου, παρετήρησεν δτι δέν συνεφώ

νει πρός τήν διατύπωσιν του προοιμίου, δπερ, πρός έξασφά

λισιν τής ΕΟΚ έναντίον τής περιπτώσεως επικλήσεως αύ

τοu ύπό ι'iλλων χωρών διαπραγματευομένων μελλοντικώς 

τήν σύνδεσίν των θά εδει νά διευκρινισθή ή φράσις "λαμ

βανομένης ύπ' δψιν τής καταστάσεως τής 'Ελλάδος" ώς 

aκολούθως: "λαμβανομένων ύπ' δψιν τών έπενεχθεισών έν 

'Ελλάδι σοβαρωτάτων ζημιών κατά τήν διάρκειαν του πο

λέμου καί του συμμοριτοπολέμου καί τής συνεπεί~ τούτων 
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έπελθούσης καθυστερήσεως εiς τήν οiκονομικήν άνάπτυ

ξιν τής χώρας". 

»·Ο ·Ιταλός πρέσβυς έπεκαλέσθη τήν προσφάτως λη

φθείσαν άπόφασιν τοϋ iταλικοϋ • Υπουργικοϋ Συμβουλίου 
περί διευκολύνσεως τής συνδέσεως τής ·Ελλάδος μέ τήν 

Κοινήν ' Αγοράν, κατόπιν τής όποίας έγένοντο έκ μέρους 

τής 'Ιταλίας σοβαραί παραχωρήσεις τόσον εiς τό θέμα τής 

ρήτρας διαφυγής, δσον καί εiς τό τών δασμολογικών πο

σοστώσεων διά τά ελληνικά εσπεριδοειδή. 

»'Ο κ. · Αβέρωφ άπήντησεν δτι τοϋτο είναι μέν άληθές, 
άλλ ' δτι ή 'Ιταλία έπιμένει νά προστεθοϋν εiς τό καθεστώς 

τών δασμολογικών ποσοστώσεων καί τά ροδάκινα καί τά 

σταφύλια. "Οσον άφορα εiδικώτερον τά έσπεριδοειδή, ό κ. 

'Αβέρωφ παρετήρησε τά άκόλουθα: 

»α. Αί iταλικαί έξαγωγαί εσπεριδοειδών πρός τάς λοι

πάς χώρας τής ΕΟΚ άνέρχονται εiς 300.000 τόνους έτησί
ως. Αί aντίστοιχοι ελληνικαί έξαγωγαί δέν ύπερβαίνουν 

τούς 5.000 τόνους, ένώ αί έξαγωγαί μας τοϋ αύτοϋ προϊόν
τος πρός τάς χώρας τοϋ παραπετάσματος φθάνουν τούς 

60.000 τόνους. 
»β . ' Ενώπιον τής καταστάσεως ταύτης, μaς προσφέρε

ται δασμολογική ποσόστωσις 10.000 τόνων άπό τοϋδε μέ 
έτησίαν αuξησιν φθάνουσα τούς 17.000 περίπου έντός πεν
ταετίας. 

»γ. Καί ι'iν άκόμη ή ΕΟΚ έδέχετο τό σύνολον τών άπαι

τήσεών μας , έν προκειμένφ, ijτοι ποσόστωσιν καλύπτου

σαν τό σύνολον τών έξαγωγών μας, αϋτη δέν θά ύπερέβαινε 

τό 4% τών εξαγωγών εσπεριδοειδών τών χωρών τής ΕΟΚ, 
άφιεμένων τών 96% εiς τήν 'Ιταλίαν. 

»ΕIς τοϋτο ό 'Ιταλός πρέσβυς πcφετήρησεν δτι οί aρι

θμοί ούτοι περιλαμβάνουν τάς εiσαγωγάς τών χωρών τής 

ΕΟΚ καί εξ άλλων χωρών(' Ισπανίαν, 'Αλγέριον, Μαρό

κον, 'Ισραήλ). ·Ο κ. 'Αβέρωφ άντιπαρετήρησεν δτι τοϋτο 

μέν είναι aληθές, πάντως δμως τά ύπέρ τής 'Ιταλίας περι

θώρια είναι πολύ μεγάλα εν σχέσει πρός τά ελληνικά εν 

προκειμένφ αiτήματα»294. 

Μετά τή λήξη τών διαπραγματεύσεων, έκδόθηκε 

κοινό ανακοινωθέν: 

«Ττi προσκλήσει τής ελληνικής Κυβερνήσεως ελαβον 

χώραν συνομιλίαι εiς τάς 'Αθήνας, άπό τής 9ης μέχρι 14ης 

'Ιανουαρίου 1961, μεταξύ τών άντιπροσωπειών τής · Ελλά
δος καί τής Εύρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητος, τών 

έπιφορτισμένων μέ τάς διαπραγματεύσεις διά τήν σύναψιν 

συνθήκης συνδέσεως μεταξύ τής · Ελλάδος καί τής Εύρω

παϊκής Οiκονομικής Κοινότητος. 

»Αί συνομιλία ι ελαβον χώραν εiς τό ύπουργείον Συντο

νισμοϋ ύπό τήν προεδρίαν τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ κ. Α . 

Πρωτοπαπαδάκη, τΏ συμμετοχτi τοϋ κ. I. Πεσμαζόγλου, 
άρχηγοϋ τής ελληνικής aντιπροσωπείας, καί τών μελών 

αύτής. ' Η άντιπροσωπεία τής Κοινότητος έτέλει ύπό τήν 

ήγεσίαν τοϋ ύπουργοϋ κ. Ρέυ, προέδρου τής επί τών 'Εξω

τερικών Σχέσεων 'Ομάδος τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ, τής 

συμμετοχής τοϋ προέδρου τής aντιπροσωπείας τής Κοινό

τητος γενικοϋ διευθυντοϋ κ . Ζεέλιγκερ καί τών μελών αύ

τής. 

»Αί δύο άντιπροσωπείαι ύπεγράμμισαν τήν κοινήν των 

επιθυμίαν δπως επιταχύνουν τόν τερματισμόν τών εν εξε-

λίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ τής ' Ελλάδος καί τής 
Κοινότητος . Διεπίστωσαν δτι ούσιώδης πρόοδος εχει ijδη 

πραγματοποιηθή ώς πρός τό σύνολον τής ύπό διαμόρφω

σιν συνθήκης καί προέβησαν εiς βαθυτέραν εξέτασιν τών 

εiσέτι εκκρεμών σημείων. 

»'Από ελληνικής πλευράς ύπεγραμμίσθησαν τά σημεία 

τά άναφερόμενα εΙς τάς ρήτρας διαφυγής, εiς τήν κοινήν 

γεωργική ν πολιτικήν καί τάς έξαγωγάς έλληνικών γεωργι

κών προϊόντων, εiς τάς άνάγκας εκβιομηχανίσεως τής 

'Ελλάδος, εiς τήν διατήρησιν καί επέκτασιν τοϋ ελληνι

κοϋ εξωτερικοϋ εμπορίου, εiς τήν χρηματοδότησιν τής ελ

ληνικής οΙκονομικής άναπτύξεως καί εν γένει εΙς τήν οl

κονομικήν πρόοδον καί τήν ι'iνοδον του βιοτικοί) έπιπέδου 

τοϋ ελληνικοϋ λαοϋ. 

»'Από τής πλευράς τής Κοινότηος ύπεγραμμίσθη, έν 

πλήρει επιγνώσει τών άντικειμενικών τούτων σκοπών, οί 

όποίοι άνεγνωρίσθησαν εύθύς εξ άρχής κατά τάς διαπρα

γματεύσεις, ή άνάγκη δπως ή έπιδίωξις αύτών εύρίσκεται 

έν άρμονί~ πρός τήν περιφρούρησιν τών βασικών άρχών 

τής Συνθήκης τής Ρώμης . 

»'Ικανοποιητική πρόοδος επραγματοποιήθη επί ώρι

σμένων εκ τών σημείων έπί τών όποίων ύφίσταντο εΙσέτι 

διαφωνίαι. Τό περιωρισμένον τοϋ χρόνου, τόν όποίον αί 

άντιπροσωπείαι είχον εiς τήν διάθεσίν των, δέν έπέτρεψε 

τήν όλοκλήρωσιν τής άνταλλαγής aπόψεων καί ώς εκ τού
του συνεφωνήθη δπως αϋτη συνεχισθή πρό τοϋ τέλους του 

μηνός ·Ιανουαρίου. 

)) 'Αμφοτέρωθεν έξεφράσθη ή πεποίθησις οτι τό άποτέ
λεσμα τών συνομιλιών τών 'Αθηνών δικαιολογεί τήν προ

οπτική ν δτι ή ελληνική Κυβέρνησις dφ' ένός καί τό Συμ

βούλιον τών ύπουργών τής Κοινότητος άφ' ετέρου θά εί

ναι εiς θέσιν συντόμως νά λάβουν όριστικάς aποφάσεις. 

))Κατά τήν διάρκειαν τής ένταϋτα παραμονής της έδόθη 

ή εύκαιρία εiς τήν άντιπροσωπείαν τής Κοινότητος νά ελ

θη εiς έπαφήν μετά τών ύπευθύνων ήγετών τών αγροτικών, 

έργατικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών καί έμπορικών ορ

γανώσεων τής χώρας . 

)) 'Η άντιπροσωπεία τής Κοινότητος επιθυμεί, πρό τής 
άναχωρήσεώς της εξ 'Αθηνών, νά έκφράση πρός τήν ελ

ληνικήν Κυβέρνησιν τάς θερμάς της εύχαριστίας διά τήν 

εύγενή ύποδοχήν τής όποίας ετυχε καί τά φιλικά αΙσθήμα

τα τά όποία εύρε κατά τήν διάρκειαν τής ένταϋτα παραμο

νής τηρ). 

12 IANOYAPIOY 1961 

Μετά από συνεργασία του πρωθυπουργοί) μέ τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ διατυπώνεται τό 

νομοσχέδιο «περί καταβολfjς αποζημιώσεως εiς τά 

θύματα του ναζισμοu», τό όποίο είχε εγκριθεί κατ' 

αρχήν από τήν οiκονομική επιτροπή . Μέ τό νομοσχέ

διο κυροuται ή άπό 18ης Μαρτίου 1960 ελληνογερ
μανική συμφωνία γιά τήν αποζημίωση τών 'Ελλή

νων πολιτών πού εδιώχθησαν γιά λόγους φυλετικούς, 

θρησκευτικούς ή αντιθέσεως πρός τόν ενθικοσοσια

λισμόν καί καθορίζεται ό τρόπος τfjς κατανομfjς με

ταξύ τών δικαιούχων, του προβλεπομένου ποσου τών 

115 έκατ. μάρκων, τό όποίο θά καταβληθεί σέ τρείς 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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δόσεις από τή Δυτική Γερμανία. 'Ακόμη, αναγνωρί

ζεται δικαίωμα αποζημιώσεως σέ περιπτώσεις θανά

του, αναπηρίας ή κρατήσεως σέ φυλακές ή στρατό

πεδα συγκεντρώσεως γιά διάστημα ανώτερο από 6 
μfjνες, 30.000 δρχ. γιά κάθε πρόσωπο πού εχασε τή 
ζωή του, 500 δρχ. τό μήνα γιά τούς φυλακισθέντες, 
εν& γιά τούς αναπήρους χορηγείται αποζημίωση ανά

λογη πρός τήν αναπηρία. 

13 IANOYAPIOY 1961 

Ό Κ. Καραμανλfjς δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο, παρουσία του ύπουργου 'Εσωτερικών, Δ. Μα

κρfj, τήν όλομέλεια του Δ.Σ. τfjς Κεντρικfjς 'Ενώσε

ως Δήμων καί Κοινοτήτων τfjς 'Ελλάδος καί τούς 

ανακοινώνει τίς ακόλουθες αποφάσεις τfjς Κυβερνή

σεως: 

Ι. Μέχρι τής καθιερώσεως καί τής άποδόσεως εiδικών 

πόρων ύπέρ τών οργανισμών τής τοπικής αυτοδιοικήσεως 

άπεφασίσθη πρός ι'iμεσον τών Δήμων καί Κοινοτήτων ένί

σχυσιν ή εκτακτος κατά τό τρέχον οίκονομικόν ετος διά

θεσις ύπέρ αυτών ποσοϋ δρχ. 1000.000.000 εκ τής εκτάκτου 
πρός τό Δημόσιον άποδόσεως τής καθυστερημένης συμμε

τοχής του εiς κέρδη τής Εξαγορασθείσης 'Ηλεκτρικής 

'Εταιρείας 'Αθηνών Πειραιώς. 

2. 'Απεφασίσθη ή μείωσις εiς τό ijμισυ τής ύποχρεω
τικής εiσφοράς τών οργανισμών τής τοπικής αυτοδιοική

σεως έκ 5% επί τών προσόδων των ύπέρ τών νοσηλευτικών 
ίδρυμάτων, τό συνολικόν ϋψος τής όποίας άνέρχεται εiς 

δρχ. 65.000.000 έτησίως. 
3. 'Απεφασίσθη ή μείωσις του επιτοκίου τών παρά τοϋ 

Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων συναπτομένων δα

νείων του οργανισμου, τής τοπικής αυτοδιοικήσεως άπό 

6,5% εiς 5% ετησίως. 
'Απεφασίσθη εν συνεχείq ό περιορισμός τών προσαυ

ξήσεων ύπερημερίας τών δανείων τών οργανισμών τής το

πικής αυτοδιοικήσεως πρός εκτέλεσιν μικρών κοινωφελών 

εργων. 'Απεφασίσθη έπίσης δπως ό τόκος ύπερημερίας, 

λόγω εκπροθέσμου καταβολής τών βεβαιωμένων ijδη καί 

εφεξής τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων δημοσίων επεν

δύσεων εκ τής aξίας χορηγηθέντων ύπό του ύπουργείου 

Δημοσίων 'Έργων εφοδίων ύδρεύσεως καί εiς χρήμα οίκο

νομικής ενισχύσεως εiς Δήμους καί Κοινότητας διά τήν 

εγκατάστασιν η άποκατάστασιν δικτύου ύδρεύσεως, περι

ορισθή εiς ijμισυ έπί τοίς εκατόν άπό τής λήξεως εκάστης 

δόσεως, έκπιπτομένων τών ijδη βεβαιωθέντων προσθέτων 

καί συμψηφιζομένων τών τυχόν καταβληθέντων πέραν τοϋ 

ώς Ciνω καθοριζομένου όρίου. 

Διά λογαριασμόν τών άπορωτέρων τής χώρας Κοινο

τήτων καί μέχρι ποσοστοϋ 40% έξ αυτών κατά νομόν, άπε
φασίσθη ή παράτασις τής προθεσμίας εξοφλήσεως τών 

συναφθέντων καί συναφθησομένων δανείων μικρών κοι

νωφελών εργων εiς δέκα πέντε ετη . 

5. 'Εγένετο δεκτόν τό σχετικόν αϊτημα τών οργανι

σμών τής τοπικής αυτοδιοικήσεως καί απεφασίσθη ή κα

θιέρωσις τής συνεισπράξεως τών δημοτικών άνταποδοτι

κών τελών καθαριότητος καί ύδρεύσεως. Καί, τέλος, έπε

φασίσθη ή επίσπευσις τών συμπληρωματικών διοικητικών 

μέτρων, τά όποία καί κατά τά πορίσματα του τελευταίου έν 

Χανίοις συνελθόντος Πανελληνίου Συνεδρίου τών Δήμων 

καί Κοινοτήτων τής 'Ελλάδος έκρίθηdαν aπαραίτητα διά 

τήν ευρυθμοτέραν λειτουργίαν τής τοπικής αυτοδιοικήσε
ως295. 

Μετά τήν εξαγγελία τών κυβερνητικών μέτρων, ό 

πρόεδρος τfjς 'Ενώσεως Δ. Χατζηγιάννης, είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>'Η άναγγελία άπ' ευθείας παρ' ύμών τών κυβερνητι

κών μέτρων ύπέρ τής τοπικής αυτοδιοικήσεως τής χώρας 

μαρτυρεί τήν έξέχουσαν σημασίαν, τήν όποίαν καί ύμείς 

aποδίδετε εiς τόν θεσμόν καί εiς τήν άποστολήν του. 'Ελ

ληνικός, ι'iλλωστε, είναι ό θεσμός. Καί, δπως πολλάκις 

εχει λεχθή, προϋπήρξεν ούτος καί του Κράτους καί του νό

μου. Διέλαμψε μετά του εθνους εiς ήμέρας μεγαλείου του 

καί μαζί μέ τήν 'Εκκλησίαν τό έποίμανε καί τό διέσωσεν 

εiς καιρούς δυσχειμέρους. Καί ή σημερινή παρουσία τής 

όλομελείας του διοικητικου συμβουλίου τής Κεντρικής 

'Ενώσεως έξ aντιπροσώπων καί τών δέκα διαμερισμάτων 

τής χώρας σημαίνει διά τήν τοπικήν μας αυτοδιοίκησιν 

τήν ίστορικότητα καί τής ιί\ρας καί τών aποφάσεών σας. 

))Κρατεί ή Κεντρική 'Ένωσις καί έαυτήν καί τούς ορ

γανισμούς τής τοπικής αυτοδιοικήσεως ύπεράνω τών πο

λιτικών κομμάτων. Καί ή γραμμή της άνταποκρίνεται εiς 

τήν θέλησιν του έλληνικου λαου. Άλλ' εξαιρουσα ή το

πική αυτοδιοίκησις τήν σημερινήν ύπέρ αυτής κυβερνη

τικήν χειρονομίαν, επιτελεί μέ τό κυρος τής άντικειμενικό

τητος δημόσιον πρός τήν χώραν καθήκον. Προνόμιον τής 

δημοκρατίας δέν είναι μόνον ό Ελεγχος. 'Αποτελεί άρετήν 

τής δημοκρατίας ή αναγνώρισις τών δημοσίων πράξεων, 

δσαι είναι Ciξιαι έξάρσεως. 

))Καί εξ ονόματος τών 6.000 Δήμων καί Κοινοτήτων τής 
χώρας διερμηνεύομεν τήν ευγνωμοσύνη ν μας πρός ύμάς, κ. 

πρόεδρε, καί τούς άξίους συνεργάτας σας διά τά συγκεκρι

μένα μέτρα, ι'iτινα ευαρεστήθητε νά μάς εξαγγείλητε. Παρά 

τό γεγονός δτι άποτελουν αυτά aπαρχήν εiς μίαν σταδια

κήν σειράν μέτρων τής Κυβερνήσεώς σας ύπέρ τής τοπι

κής αυτοδιοικήσεως, έκτιμώμεν τά εξαγγελθέντα μέτρα ώς 

γενναίαν καί έπαινετικήν χειρονομίαν σας ύπέρ τών Δήμων 

καί τών Κοινοτήτων τής χώρας. 

>>~Αν διεθνώς ή τοπική αυτοδιοίκησις ύπηρετή τήν ύπό

θεσιν τής προσεγγίσεως καί τής φιλίας τών λαών τοϋ κό

σμου, εiς τήν χώραν μας, εργφ aπέδειξεν, δτι οί οργανι

σμοί τής εχουν καί τήν ώριμότητα καί τήν πείραν νά είναι 

διά τήν aνασυγκροτουμένην χώραν μας τά καλύτερα δργα

να πρός ύλικήν, ήθικήν καί έκπολιτιστικήν Ciνοδον τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ. 

))Είναι φυσικόν τά νέα σας μέτρα νά έπαυξάνουν τάς 

πρός τήν χώραν ευθύνας τής τοπικής αυτοδιοικήσεως. Μέ 

πίστην εiς τήν aποστολήν μας aποδεχόμεθα τάς ηυξημένας 

ταύτας ευθύνας)). 

Στό σημείο αuτό, ό Κ. Καραμανλfjς ελαβε καί 

πάλι τό λόγο, γιά νά εξάρει τή σημασία καί τήν απο

στολή του θεσμου τfjς τοπικfjς αυτοδιοικήσεως, κα

θώς καί τή συμβολή της στήν προσπάθεια γιά τήν 

οίκονομική καί πολιτιστική πρόοδο τfjς χώρας καί 

κατέληξε: 
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«Oi άρχοντες τής τοπικής αυτοδιοικήσεως άπέ
δειξαν δτι lχουν iπίyvωσιν τής σημασίας τοv συντε

λουμένου lργου καί συντρέχουν φιλοτίμως, εiς τόν 

τομέα του !Jκαστος, τήν ύπεράνθρωπον αύτήν προ

σπάθειαν ύπέρ τής χώρας καί του έλληνικοv λαοv. 

»'Όσον άφορii τάς άνάγκας τών Δ ή μ ων καί Κοι

νοτήτων, τάς όποίας πολλαπλασιάζουν συνήθως ή 

άκατάπαυστος δραστηριότης καί ή δημιουργική εφε

σις τών δημοτικών καί κοινοτικών άρχόντων, θά πρέ

πει νά γνωρίζητε δτι τάς παρακολουθώ πάντοτε μέ 

iδιαίτερον ενδιαφέρον καί προσπαθώ νά τάς ι'κανο

ποιώ iντός τοv πλαισίου τών έλληνικών δυνατοτή

των. Τά iξαγγελλόμενα νέα μέτρα, άποφασισθέντα iν 

συνεχείf! προηγουμένων τοιούτων ύπό τής τοπικής 

αύτοδιοικήσεως, iλπίζω δτι θά άποδειχθοvν άποτε

λεσματικά καί θά ύποβοηθήσουν τήν δημιουργικήν 

σας προσπάθεια ν εiς τόν τομέα τόν όποίον ύπηρετεί

τε. 

;;Πέραν αύτών, τό ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεώς 

μου θά συνεχισθή άμέριστον καί εiς τό μέλλον ύπέρ 

τών Δήμων καί Κοινοτήτων τής χώρας;;. 

14 IANOYAPIOY 1961 

'Ο ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Καλλίας, άπα

στέλλει στούς άρχηγούς τών κομμάτων τήν είσηγη

τική εκθεση καί τό νομοσχέδιο «περί συστάσεως 

Συμβουλίου 'Ερεύνης τής περιουσιακής καταστά

σεως των άποτελούντων τήν πολιτική ήγεσίαν προ

σώπων». 

Σύμφωνα μέ τό νομοσχέδιο, τό Συμβούλιο συγ

κροτείται άπό τούς προέδρους τοϋ Συμβουλίου 'Επι

,κρατείας, τοϋ 'Αρείου Πάγου, τοϋ Έλεγκτικοϋ Συ

νεδρίου καί τοϋ ΑΣΔ Υ, ένώ είσηγητής εΙ ναι ό εiσαγ

γελέας τοϋ 'Αρείου Πάγου. Τό Συμβούλιο έρευνα 

τόν τρόπο άποκτήσεως τών περιουσιακών στοιχείων 

καί των εiσοδημάτων &πό κάθε πηγή τοϋ πρωθυ

πουργοϋ, των πρώην πρωθυπουργών, των άρχηγών 

καί εκπροσώπων κομμάτων άπό τήν 3\ η Μαρτίου 
1946, έρευνα αν οί περιουσίες καί τά είσοδήματα 
εχουν προέλθει από νόμιμες καί ήθικά άδιάβλητες 

πηγές καί αν τά πρόσωπα αυτά εχουν συμμορφωθεί 

πρός τίς φορολογικές ύποχρεώσεις τους. Γιά τούς 

πρωθυπουργούς καί aρχηγούς ή ερευνα εiναι ύπο

χρεωτική, ένώ γιά τούς συγγενείς τους ενεργείται 

κατόπιν &ναφορας, κατά τρόπο ταχύ, &θόρυβο, εξο

νυχιστικό καί άδιάβλητο, σέ διάστημα τετράμηνο. 

Οί διαπιστώσεις του δέν &ποτελοϋν δεδικασμένο, οϋ

τε άναστέλλουν τήν κοινοβουλευτική ή τήν ποινική 

διαδικασία, ιiλλ' &ποτελοϋν στοιχείο διαφωτίσεως 

τής έθνικής 'Αντιπροσωπείας. 

'Η σχετική είσηγητική εκθεση αναφέρει: 

«Στήριγμα τής δημοκρατίας άποτελεί ή πεποίθησις του 

λαοί> δτι οί dρχοντες εlναι πιστοί τηρηταί του νόμου καί 

τής ηθικής τάξεως ώς καί τών παραδόσεων του εθνους, 

ύπηρετουν δέ άνιδιοτελώς τό κοινωνικόν σύνολον. 'Εάν ή 

πεποίθησις αϋτη εξ οίασδήποτε αίτίας κλονισθή, σείεται 

εκ θεμελίων τό δημοκρατικόν καθεστώς . 'Επιτακτική Ι:πο

μένως προβάλλει ή άνάγκη δπως οί παραβάται τών κανό

νων αύτών κολάζωνται κατά τούς κειμένους νόμους η στι

γματίζωνται ήθικώς, προστατεύωνται δμως πλήρως οί dρ

χοντες εκείνοι, οί όποίοι παραμένουν πιστοί είς τούς νό

μους τής πατρίδος καί είς τήν κρατούσαν ηθικήν τάξιν. 

»'Εκ τών σκέψεων τούτων προκύπτει δτι εξυπηρετεί 
γενικώτερον συμφέρον τής χώρας ή μετά λόγου εμπιστοσύ

νη του λαοί> πρός τήν πολιτικήν του ήγεσίαν εν γένει. Καί 

άποτελεί εθνικήν ζημίαν ή δημιουργία συγχύσεως επιτρε

πούσης τόν dδικον διασυρμόν οίουδήποτε μέλους τής πο

λιτικής ήγεσίας, τό δποίον επιλέγεται εκάστοτε ώς στόχος 

κατασυκοφαντήσεως. 

»'Η τακτική τής δημιουργίας συγχύσεως ύπάρχει κίν

δυνος δχι μόνον νά στερήση τήν Πολιτείαν τών ύπηρεσιών 

άνδρών διακρινομένων διά τήν άρετήν των, άλλά καί νά 

συγκαλύψη διά του δημαγωγικοί> θορύβου καί τής ύπερβο

λής καί έκείνους, οί όποίοι πράγματι μετέχουν εύθυνών. 

)) 'Εξ dλλου, είς τό δημοκρατικόν πολίτευμα δικαιολο
γείται πλήρως ή ίκανοποίησις του ενδιαφέροντος του λα

ου, δπως πληροφορήται δι, άντικειμενικου πορίσματος 

έρεύνης περί τής περιουσιακής καταστάσεως τών προσώ

πων τών άποτελούντων τήν πολιτικήν ήγεσίαν εν γένει καί 

του τρόπου κτήσεως τών περιουσιακών στοιχείων έκάστου 

έξ αύτών μετά εξονυχιστικήν ερευναν κατά τρόπον ταχύν, 

άθόρυβον καί άδιάβλητον. 

»'Εκ τών άντιλήψεων τούτων άπέρρευσεν ή πρότασις 

τής Κυβερνήσεως, ητις έξηγγέλθη ύπό του προέδρου αύτής 

κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής τής 15ης Δεκεμβρίου 

1960, επ' αύτών δέ έστηρίχθη καί τό προκείμενον σχέδιον 
νόμου. Πιστεύομεν δτι τουτο, ώς διετυπώθη, άνταποκρίνε

ται κατά τόν καλύτερον τρόπον είς τόν έπιδιωκόμενον 

σκοπόν. Είναι πρόδηλον δτι τό συνιστώμενον Συμβούλιον 

δέν εύρίσκεται ούδέ πόρρωθεν είς άντίθεσιν τινά πρός τό 

Σύνταγμα καί δέν άποτελεί οϋτε δικαστήριον (τακτικόν η 

εκτακτον) οϋτε δικαστικήν έπιτροπήν. 

)) 'Εξ dλλου, ώς ρητώς άναγράφεται εiς τό άρθρον I Ο ώς 
έκ περισσου, ή ύπό του σχεδίου νόμου προβλεπομένη 

ερευνα καί αί έξ αύτής διαπιστώσεις οϋτε δεδικασμένον 

άποτελουν οϋτε παρακωλύουν, ούδέ άναστέλλουν οίανδή

ποτε κοινοβουλευτικήν η ποινικήν διαδικασίαν προβλε

πομένην ύπό του Συντάγματος, του Κανονισμου τής Βου

λής η τής κειμένης νομοθεσίας. Τά πορίσματα τής 'Επι

τροπής θά άποτελέσουν στοιχείον διαφωτίσεως τής εθνι

κής άντιπροσωπείας, πρός τόν πρόεδρον τής δποίας θά 

άνακοινουνται. 

)) 'Εκρίθη όρθόν δπως ώς πρός τά πρόσωπα, τά άποτε
λουντα τήν πολιτικήν ήγεσίαν, ή ερευνα χωρή καί ηj αίτή

σει τών ίδίων, ώς πρός τούς συγγενείς δμως αύτών μόνον 

κατόπιν άναφορίiς. Ειδικώς δμως διά τήν μέχρι τουδε δρίi

σιν, τόσον του έν ενεργεί~ καί τών πρώην πρωθυπουργών, 

δσον καί τών άρχηγών τών κομμάτων προεβλέφθη ή αύτε

πάγγελτος άλλά καί ή ύποχρεωτική εξέτασις δλων τών πε

ριπτώσεων άνεξαιρέτως καί έτάχθη τετράμηνος προθεσμία 

διά τόν τερματισμόν τής σχετικής ερεύνης. Τό παρόν σχέ-
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διον νόμου εχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν ύπό τήν κρί

σιν τής Βουλής καί νά παρακαλέσωμεν δπως ψηφισθή εiς 

μόνην συζήτησιν ώς κατεπείγον)), 

14 IANOYAPIOY 1961 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται, στό Πολιτικό Γραφείο, σύσκεψη γιά τό 

πρόγραμμα επενδύσεων τοϋ ύπουργείου Βιομηχανίας 

τοϋ ετους 1961, μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ Ν. 
Μάρτη, τών γενικών γραμματέων τών ύπουργείων 

Συντονισμοϋ καί Βιομηχανίας, τοϋ προέδρου τοϋ 

ΟΒΑ καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Στή σύσκεψη εγκρίνεται, σύμφωνα μέ τό σχετικό 

ειδησεογραφικό δελτίο, τό ακόλουθο πρόγραμμα: 

Βιομηχανία 

'Ηλεκτρική 'Ενέργεια 

'Αξιοποίησις ύπογείου πλούτου 

· Αλιεία 

δρχ. I .283.980.000 
)) 1.228.385.000 
)) 200.750.000 
)) 74.800.000 

'Εξ αύτών θά διατεθοuν εκ δημοσίων επενδύσεων 

757.030.000 δρχ., εκ παραλλήλων επενδύσεων 1.446.385.000 
καί εξ iδιωτικών επενδύσεων (ν . 2687) 584.500.000 δρχ. 

Τό εκ δρχ. 2.787.915.000 πρόγραμμα δημοσίων παραλ
λήλων καί Ιδιωτικών επενδύσεων θά συμπληρωθή διά νέων 

μεγάλων βιομηχανικών εργων, τήν εκτέλεσιν τών όποίων 

πρόκειται νά αναλάβη aλλων μέν ό ΟΒΑ, aλλων δέ iδιώται, 

επί τής εκτελέσεως δέ τών ώς ανωτέρω εργων νά ληφθή 

απόφασις εντός τών αμέσων προσεχών ήμερών εiς νέαν 

σύσκεψιν ύπό τήν προεδρίαν του κ . πρωθυπουργοί) . 

'Αναλυτικώς τό εγκριθέν ώς κατωτέρω πρόγραμμα εχει 

ώς ακολούθως εiς τόν τομέα τής βιομηχανίας: 

Α. Δημόσιαι επενδύσεις. Προβλεπόμεναι δαπάναι κατά 

τό 1961 : I) Α' εργοστάσιον αζώτου Πτολεμαίδος δρχ. 
367.300.000. 2) Α· εργοστάσιον ζακχάρεως Λαρίσης 192 
έκατ . 3) Β· εργοστάσιον ζακχάρεως Σερρών 62 έκατ . 4) 
'Επέκτασις διϋλιστηρίου διά τήν παραγωγήν ύγραερίου 

10.500.000, ijτοι σύνολον 631 .800.000 δρχ . 

Β. Ίδιωτικαί επενδύσεις βάσει του ν. 2687/753 καί 
προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων: Κατά τό 1960 ενεκρίθη
σαν επενδύσεις εiς βιομηχανίας καί μεταλλευτικάς επιχει

ρήσεις συνολικοί) ποσοu δρχ. 85.102.000, ijτοι 2.533 έκατ. 
δρχ . , ενω αί προβλεπόμεναι διά τό 1961 ανέρχονται εiς 420 
έκατ ., εiς τά όποία δέν περιλαμβάνονται αί βιομηχανικαί 

επενδύσεις iδιωτικών φορέων μή τυγχανόντων τής προ

στασίας του ν. 2687. 
Γ . Γεωργικαί βιομηχανίαι: Βάσει του καταρτισθέντος 

προγράμματος γεωργικών βιομηχανιών, τό όποίον εύρί

σκεται εiς τό στάδιον τής τελικής επεξεργασίας, προβλέ

πονται κατά τό 1961 επενδύσεις 218 έκατ. δραχμών. 
Δ. Μελέται βασικών βιομηχανιών δρχ. 14.180.000. 

'Ήτοι σύνολον επενδύσεων 283.980.000. 
Αί προβλεπόμεναι κατά τό 1961 δαπάναι διά τήν ήλε

κτρικήν ενέργειαν καθορίζονται ώς ακολούθως: 'Υδρο

ηλεκτρικός σταθμός Ταυρωποu Γ' μονάς 27.150.000 
δρχ. Συμπληρωματικαί εργασίαι 17.150.000. 'Ατμοηλε

κτρικός σταθμός Πτολεμαίδος Ιη μονάς 27.750.000, 2α 
μονάς 113.000.000. 'Υδροηλεκτρικός σταθμός 'Εδέσσης 

65.300.000. Λούρου 7.000.000. ·Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 
Κρεμαστών 'Αχελώου, Πρεβέζης καί Καστρακίου 

164.825.000. Λιγνιτωρυχείον ' Αλιβερίου 13.890.000. Λι
γνιτωρυχείον Πτολεμαίδος 100.000.000. Διάφορα μικρά 
συμπληρωματικά εργα εiς σταθμούς' Αλιβερίου, Λάδωνος, 

w Αγρα καί Λούρου 76.344.000. Μεταφορά ήλεκτρικής 

ένεργείας. Κατασκευή ύποσηιθμών μετασχηματισμοί) 

53.000.000. Κατασκευή δικτύων διανομής 200.000.000. 
Χρηματοδότησις αλλαγής εσωτερικών έγκαταστάσεων 

45.560.000. Συμπλήρωσις εξαγορaς ήλεκτρικών επιχει

ρήσεων 200.000.000. 'Ήτοι σύνολον αμέσων επενδύσεων 
είς τόν ενεργειακόν τομέα κατά τό 1961 1.228.385.000. 

Διά τόν ύπόγειον πλοuτον προβλέπεται ή διάθεσις εκ 

δημοσίων επενδύσεων: 

α. WΕρευναι πετρελαίου δι' αύτεπιστασίας, τij συνερ

γασί~ του Γαλλικοί) 'Ινστιτούτου Πετρελαίων καί τής 

ρουμανικής έταιρείας Ίντούστριαλ Έξπόρτ. 

'Η δαπάνη διά τά προβλεπόμενα κατά τό 1961 εργα, 
ijτοι aποπεράτωσις γεωλογικών ερευνών, σεισμικαί ερευ

ναι, εναρξις καί ενδεχομένως αποπεράτωσις 2-3 γεωτρή
σεων, ύπολογίζεται εiς 45.800.000 δρχ. 

β. Μεταλλευτικαί ερευναι διά χαλκόν, χρυσόν, χρώμι

ον, σιδηρομεταλλεύματα, σιδηροπυρίτας, μαγγάνιον, πυ

ρίμαχα, μολυβδένιον, aντιμόνιον, ίίλατα καλίου, ψευδάρ

γυρον, ίίλατα εντός aσβεστολιθικών πετρωμάτων, λιγνίτην 

11.950.000 δρχ. 

γ . Διά τόν εξοπλισμόν τής ΙΓΕΥ 5.000.000, ijτοι σύνο
λον 62.750.000 δρχ. 

'Εξ iδιωτικών επενδύσεων: Προβλεπόμεναι δαπάνα ι 

δι' ερεύνας πετρελαίου 100-120 έκατ. δρχ . καί διά λοιπάς 

μεταλλευτικάς ερεύνας 18 έκατ . Οuτω τό σύνολον τών 

έπενδύσεων είς τόν τομέα ερευνών ύπογείου πλούτου κατά 

τό 1961 προβλέπεται νά ανέλθη είς 62.750.000 έκατ. εκ τών 
δημοσίων επενδύσεων καί εiς 138 έκατ. έκ τών ίδιωτικών. 

WΗτοι γενικόν σύνολον 200.750.000 δραχμών. 
'Αλιεία. Αί προβλεπόμεναι δαπάναι εκ δημοσίων έπεν

δύσεων εiς τόν τομέα τής άλιείας τό 1961 είναι αί ακόλου
θοι: Διά τήν ίχθυόσκαλαν Πατρών 5.600.000 δρχ . , Πειραι

ώς 10 έκατ . , Χαλκίδος 5 έκατ., Βόλου 4 έκατ., Θεσσαλονί

κης 10 έκατ. , Καβάλας 8 έκατ . , βελτιωτικά εργα είς τό Ιχθυ

οτροφείον Βιστωνίδος 2.800.000 δρχ. , τόν ίχθυογεννητικόν 

σταθμόν Μακεδονίας 2 έκατ. καί διά μελέτας εν γένει καί 
διοικητικάς δαπάνας 900.000. 'Ήτοι σύνολον δημοσίων 
επενδύσεων 48.300.000 δρχ. 

'Επίσης προβλέπονται ίδιωτικαί επενδύσεις διά τήν 

μεσογειακήν καί ατλαντικήν άλιείαν εξ 26.500.000 δρα
χμών296. 

16ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής λαμβάνει τό λόγο, aπό τό βή

μα τής Βουλής, κατά τή συζήτηση επερωτήσεως τής 

Νέας Πολιτικής Κινήσεως γιά τό εκλογικό σύστημα: 

<ιΚύριοι βουλευταί, ή συζήτησις tπί τού tκλογιιωύ νό

μου, επεκταθείσα, περιέλαβε, ώς ήτα φυσικόν, δλόκληρον 

τό πολιτικόν θέμα τής χώρας. Τούτο μού παρέχει τήν εύ

καιρίαν διά νά διατυπώσω ώρισμένας σκέψεις, αί όποίαι 

δυνατόν νά aποβούν ώφέλιμοι διά τήν περαιτέρω tξέλιξιν 
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τών πολιτικών μας πραγμάτων. Κατά τήν συζήτησιν οί 

πλείστοι έκ τών δμιλητών, άφου έπετέθησαν καί πάλιν κα

τά τής Κυβερνήσεως, διά νά μ ή λησμονήσουν τόν "ρόλο ν" 

των, ώς άντιπολιτευομένων, άπέδωσαν τήν πολιτικήν κα

κοδαιμονίαν τής χώρας μας είς τά διάφορα έκλογικά συ

στήματα. Δέν ιjδυνήθησαν, ομως, οί έπικριταί τής Κυβερ

νήσεως νά μάς ύποδείξουν τό θαυματουργόν έκείνο σύ

στημα, τό δ ποίον θά έθεράπεvε τήν νόσο ν, άπό τήν όποία ν 

πάσχει ή δημοσία ζωή. Καί δέν ιjδυνήθησαν, διότι, άπλού

στατα, τό ίδανικόν αύτό σύστημα δέν ύφίσταται. 'Απόδει

ξιν τούτου άποτελεί τό γεγονός οτι είς τήν χώραν μας έδο

κιμάσθησαν κατά καιρούς ολα τά έκλογικά συστήματα καί 

ολα άπεδοκιμάσθησαν τήν έπομένην τής έφαρμογής των 

άπό έκείνους, οί όποίοι άπώλεσαν τάς έκλογάς: Χωρίς νά 

παραγνωρίζω τήν έπίδρασιν, τήν δποίαν έχει δ έκλογικός 

νόμος έπί τής διαμορφώσεως τής πολιτικής ζωής έκάστης 

χώρας, θά μου έπιτρέψητε νά έχω τήν γνώμη ν, οτι ή πολι

τική κακοδαιμονία τής χώρας όφείλεται είς βαθύτερα αί

τια. Τό πολιτικόν πρόβλημα τής χώρας μας εlναι σχεδόν 

μόνιμον. Καί είναι μόνιμον, διότι ή πολιτική μας ζωή δια

μορφώνεται καί έξελίσσεται έν μέσφ μιάς συνεχούς άνω

μαλίας. Δέν έχομεν, παρά νά άνατρέξωμεν είς τό παρελθόν, 

διά νά διαπιστώσωμεν τήν άλήθειαν αύτή ν. 'Ομιλών πρό 

τιvος εiς τάς Πάτρας, είχαν τήν εύκαιρίαν νά τονίσω οτι 

κατά τάς τελευταίας δεκαετίας έσημειώθησαν εlς τήν πολι

τική ν μας ζωήν τόσαι άνωμαλίαι, οσαι δέν έσημειώθησαν 

εiς aλλας χώρας έπί αlώνας όλοκλήρους. Κινήματα, έπα

ναστάσεις καί άντεπαvαστάσεις, πολιτικαί μεταβολαί καί 

δικτατορίαι, άλλεπάλληλοι έκλογαί καί άναρίθμητοι κυ

βερvητικαί κρίσεις καί πολλά aλλα θλιβερά καί άπίθανα 

γεγονότα. Καί ήσαν ολαι αύταί α ι' άνωμαλίαι τοιαύτης μορ

φής καί τοιαύτης έκτάσεως wστε νά έμφανίζουν τήν χώραν 

μας σχεδόν άναρχουμένην. 'Όλοι γνωρίζομεν πόσον 

έβλαψαν τήν χώραν αl άνωμαλίαι αύταί. Καί ολοι έπίσης 

γνωρίζομεν οτι, έάν άντί τών άνωμαλιών, τάς δποίας άνέ

φερα, έπεκράτει, κατά τήν περίοδον αύτήν εlς τήν χώραν 

μας όμαλός καί ήρεμος πολιτικός βίος, άναμφισβητήτως 

θά ε{χε πραγματοποιηθή έν τ@ μεταξύ εlς τόν τόπον αύτόν 

μεγίστη πρόοδος. 

ιιΛυπουμαι, διότι εlμαι ύποχρεωμένος νά διαπιστώσω 

οτι ολαι αύταί αί άνωμαλίαι, τάς δποίας άνέφερον, δέν 

όφείλονται εlς αύτό ή έκείνο τό έκλογικόν σύστημα άλλά 

όφείλονται εlς μίαν νοσηράν νοοτροπίαν, ή όποία κυριαρ

χεί είς τήν δημοσίαν μας ζωήν. Λυπούμαι, διότι είμαι ύπο

χρεωμένος νά κάμω τάς δυσαρέστους αύτάς διαπιστώσεις 

άλλά προτιμώ νά άποδοκη.iaζωμαι συμβουλεύων τά όρθά, 

παρά νά έπιδοκιμάζωμαι δημαγωγών καί ύποκρινόμενος. 

Πολλαί ύπήρξαν αί έκδηλώσεις αι' όποίαι έπιβεβαιώνουν 

τήν vπαρξιν τής νοσηριiς αύτής νοοτροπίας. Μία έξ αύτών, 

είναι ή έλλειψις έπαρκους προσηλώσεως εlς ώρισμένας 

βασικάς dρχάς του πολιτεύματος, τό όποίον έπιθυμοίiμεν 

νά προσαρμόζεται εlς τάς έκάστοτε προσωπικάς ή κομμα

τικάς μας έπιδιώξεις· καί οταν δέν προσαρμόζεται, έπιχει

ρουμεν νά τό παραβιάσωμεν! Ά ναφέρω μερικά παραδεί

γματα: Τό έλληνικόν Σύνταγμα, όρίζει οτι ή Βουλή έκλέ

γεται διά μίαν τετραετίαν. Παρά ταυτα, καί έξ οσων ολοι 

ένθυμούμεθα, ούδεμία Βουλή είς τήν χώραν μας έξήντλησε 

τόν χρόνον, διά τόν δποίον έξελέγη· καί τουτο, διότι τήν 

έπομένηv τών έκλογών, ή έκάστοτε dντιπολίτευσις, ζητεί 

τήν διάλυσιν τής Βουλής καί τήν προκήρυξιν νέων έκλο

γών· καί έν συνεχεί(! νεωτέρων καί πάλιν νέων έκλογών, 

έως οτου έλθη ή Ιδία εlς τήν έξουσίαν. 

ιιΤό Σύνταγμά μας δέν προβλέπει τόν θεσμόν τής μετα

βατικής ή ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως- παρά ταυτα πολλά

κις ύποστηρίζομεν τήν λύσιν αύτήν, οταν πρόκειται δι' 

αύτών νά πλήξωμεν τήν νόμιμον Κυβέρνησιν τής χώρας. 

Ύπεραμυνόμεθα μετά φανατισμου του Συντάγματος καί 

του Πολιτεύματος, άλλά οταν πρόκειται περί παραβάσεων 

τυπικών ή άσημάντων ή έπιβληθεισώv ένίοτε έκ τών πρα

γμάτων, ολοι δέν διστάζομεν νά εlσηγηθώμεν πολιτικάς 

λύσεις, αί δποίαι, κατά κανόνα, έρχονται εlς dντίφασιν 

πρός τάς βασικάς καί θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγμα

τος. "Αλλ η έκδήλωσις είναι δ πολυκομματισμός, δ δποίος, 

δχι μόνον δέν dνταποκρίνεται εlς τήν πολιτικήν άνάγκην, 

άλλά περιέπλεξε τό πολιτικόν μας πρόβλημα καί τό καθι

στά σχεδόν aλυτον. 'Η διάσπασις ύφισταμένων κομμάτων 

καί ή δημιουργία νέων τοιούτων γίνεται μέ τόσην εύκολί

αν, wστε νά μ ή δύναται δ λαός νά παρακολουθή τάς πολι

τικάς μας μεταμορφώσεις: 

ιιΚαί αύτό dποδεικνύει, δυστυχώς, οτι εiς τήν χώραν 

μας αί προσωπικαί φιλοδοξίαι είναι έπικρατέστεραι dπό τό 

καθήκον. "Αλλ η έκδήλωσις εlναι ή έλλειψις σταθεράς 

γραμμής είς τήν πολιτική ν ώρισμένων κομμάτων τά όποία 

περιπλανώμενα, άπό τής "Ακρας Δεξιάς iδεολογικώς, μέ

χρι τής "Ακρας 'Αριστεράς, προκαλούν τήν δυσπιστίαν 

του λαού καί έπιτείνουν τήν σύγχυσιν, ή όποία έπικρατεί 

εlς τήν πολιτικήν μας ζωήν. "Αλλη τέλος, έκδήλωσις είναι 

δ άδίστακτος διασυρμός πολιτικών προσώπων, άπό μερίδα 

τοίi τύπου τήν όποίαν πολλάκις ένθαρρύνουν καί τά κόμ

ματα, μ ή dναλογιζόμενα, οτι διά τής τακτικής αύτής κινδυ

νεύουν νά περιέλθουν είς καθολική ν dνυποληψίαν. Εlναι δέ 

γνωστόν οτι τά θύματα τής θλιβεράς αύτής συνηθείας 

ύπήρξαν, κατά καιρούς, ολοι οι' πολιτικοί aνδρες τής χώ

ρας. Αύτου του νοσηρου κλίματος καί τής ρευστότητος 

τής πολιτικής μας ζωής έπωφελείται, κατά κανόνα, δ κομ

μουνισμός, ό όποίος dποτελεί τήν μεγάλην άνωμαλίαν τής 

συγχρόνου δημοκρατίας. 'Ανωμαλία ή όποία εlς τήν χώ

ραν μας, πέραν του κοινωνικου, προσλαμβάνει, διά τούς 

λόγους τούς όποίους γνωρίζετε, καί τόν χαρακτήρα έθνι

κου κινδύνου. 

ιιΑύτή εlναι, κύριοι συνάδελφοι, ή πολιτική κατάστα

σις τής χώρας. Καί δέν νομίζω οτι είναι δυνατόν νά άναμέ

νωμεν σοβαράν βελτίωσιν αύτής, έάν δέν καθιερώσωμεν 

ήμερα πολιτικά ήθη, χαλιναγωγουντες τά πάθη μας καί 

πειθαρχουντες τάς φιλοδοξίας μας είς τό γενικώτερον 

συμφέρον τής χώρας. 

ιι 'Εξ dφορμής του έκλογικου νόμου καί έν συνδυασμφ 

μέ αύτόν, τόν τελευταίον καιρόν γίνεται πολύς λόγος περί 

πολώσεως τής πολιτικής μας ζωής. Καί πόλωσις μέν, οπως 

έτόνισα καί aλλοτε, δέν ύφίσταται καί δέν είναι δυνατόν νά 

ύπάρξη πόλωσις έκεί οπου ύπάρχει χώρος έπιτρέπων τήν 

δημιουργίαν πολιτικου σχηματισμου dσφαλώς Ισχυροτέ

ρου, κατά πολύ Ισχυροτέρου τής "Ακρας 'Αριστεράς. Δέν 

νομίζω οτι έχω dνάγκην νά dποδείξω μαθηματικώς τόν 

συλλογισμό ν αύτόν, διότι γνωρίζετε ολοι τούς άριθμούς οί 

δ ποίοι dπεικονίζουν τήν δύναμιν τών διαφόρων κομμάτων. 

'Υπάρχει ομως δ κίνδυνος τής πολώσεως. Καί ύπάρχει ό 

κίνδυνος τής πολώσεως, έάν τά κόμματα τής έθνικόφρονος 
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aντιπολιτεύσεως δέν κατορθώσουν νά δημιουργήσουν τήν 

δύναμιν έκείνην, τήν δποίαν τούς έπιτρέπει τό λαϊκόν των 

έρεισμα. Θά άπέφευγα νά άπευθύνω τήν σύστασιν αύτήν, 

έάν ή aντιπολίτευσις δέν κατελόγιζεν εlς τήν Κυβέρνησιν 

τήν εύθύνην διά τόν κίνδυνον τής πολώσεως. Ή έθνικό

φρων aντιπολίτευσις διαθέτει δοκιμασμένους aρχηγούς 

καί στελέχη άξιόλογα. Εlναι έργον Ιδικόν της, καί όχι τής 

Κυβερνήσεως, νά άξιοποιήση τήν δύναμιν αύτή ν. Εlμαι δέ 
βέβαιος ότι, έάν κατορθώση καί τήν aξιοποίηση, καί τό 

πολιτικόν μας πρόβλημα θά άπλοποιηθή καί ή δμαλότης 

εlς τήν έξέλιξιν τής πολιτικής μας ζωής θά διασφαλισθή. 

)) 'Επικρίνετε τήν Κυβέρνησιν διά σφάλματα καί παρα

λείψεις. Άλλά τά σφάλματα τής Κυβερνήσεως, καί aν 

ύπάρχουν, εlναι άσήμαντα μπροστά εlς τό σφάλμα τό Ιδι

κόν σας, του νά δύνασθε καί νά μή θέλετε νά άποτρέψητε 

τήν πόλωσιν καί τούς έξ αύτής προερχομένους κινδύνους. 
))Κύριοι βουλευταί, θά έλθω fίδη εlς τό συγκεκριμένον 

θέμα του έκλογικου νόμου. ΗΟπως εlπον καί προηγουμέ

νως, lδανικόν έκλογικόν σύστημα δέν ύπάρχει. ΗΟλα τά 

συστήματα έχουν μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα, ανα

λόγως του χρόνου καί του τόπου εiς τόν δ ποίον έφαρμόζο

ται. Τό καλλίτερον πάντως, σύστημα, εlναι έκείνο, τό 

δποίον aνταποκρίνεται εlς τήν διάρθρωσιν τής πολιτικής 

ζωής μιiiς χώρας καί τό δποίον δύναται νά δώση βιώσιμο ν 

Κυβέρνησιν καί νά διασφαλίση όμαλήν καί aβίαστον λει

τουργίαν του πολιτεύματος. 'Επεκρίθησαν ο{ έκλογικοί 

νόμοι του 1956 καί του 1958, ο{ όποίοι, έπιθυμώ νά δηλώσω 
πρός τήν Βουλή ν, κατηρτίσθησαν ύπό τό άνωτέρω πνευμα 

καί δέν μέ έκπλήσσει τό γεγονός ότι έπεκρίθησαν, διότι, 

όπως εlπα καί προηγουμένως, συνήθως εlς τόν τόπον μας 

διαβάλλονται τά έκλογικά συστήματα άπό έκείνους, οί' 

δποίοι χάνουν τάς έκλογάς. Μέ έκπλήσσει όμως τό γεγο

νός ότι δ τελευταίος νόμος όχι μόνον έπεκρίθη aπό τήν 

άντιπολίτευσιν, άλλά έχαρακτηρίσθη καί ανέντιμος καί 

έχαρακτηρίσθη άνέντιμος άπό μέρους έκείνων, ο{ δποίοι 

τόν εiσηγήθησαν καί συνέπραξαν εlς τήν καθιέρωσίν του. 

Πέραν αύτου όμως θά ε{ χα νά παρατηρήσω ότι δέν ύπάρχει 

έντιμος fί άνέντιμος νόμος. Η Ολοι ο{ νόμοι, οί όποίοι ψη

φίζονται άπό τήν Βουλή ν κατά τό Σύνταγμα εlναι έντιμοι. 

Φαντασθήτε τί θά συνέβαινεν εlς τήν χώραν αύτήν έάν 

έκαστος πολίτης, πιστεύων ότι άδικείται aπό δποιονδήπο

τε νόμον, καί ε{ναι φυσικό ν νά aδικήται, διότι δέν ήμπορεί 

νά ύπάρξουν νόμοι, οί δποίοι νά δικαιώνουν όλον τόν κό

σμον, έπε καλείτο τήν άvεντιμότητα του νόμου. Θά έφθάνο

μεν εlς κατάστασις αναρχίας. 

)) 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, aς aφήσωμεν τό παρελθόν 
καί aς έλθωμεν εlς τό μέλλον, διότι, έκείνο, τό δποίον 

ένδιαφέρει τόν λαόν καί πρέπει νά ένδιαφέρη όλους ήμiiς 

εlναι τό μέλλον. Καί έπ' αύτου aκριβώς έπιθυμώ νά καθο

ρίσω τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως. 'Η Κυβέρνησις δέν έχει 

τήν πρόθεσιν νά έπισπεύση τάς έκλογάς. Αύτό έπιβάλλει 

τό καθήκον της, άλλά καί τό συμφέρον τής χώρας. 

))Θεωρεί όμως εύλογον τό αίτημα τής aντιπολιτεύσεως 

όπως γνωρίζη έγκαίρως τό έκλογικόν σύστημα μέ τό δποί

ον θά διεξαχθουν αί προσεχείς έκλογαί. Διά τόν λόγον 

αύτόν προτίθεται κατά τόν προσεχή Μάρτιον vά aναλάβει 

πρωτοβουλίαν συζητήσεων διά τόν καθορισμό ν του συστή

ματος έκείνου τό δποίον θά έκρίνετο ώς έξυπηρετουν τά 

συμφέροντα τής χώρας. 

)) 'Ομιλών, κύριοι συνάδελφοι, έπί τής πολιτικής κατα
στάσεως τής χώρας δέν δύναμαι νά μή αναφερθώ καί εlς 

τάς φήμας, αί δποίαι κατά καιρούς τίθενται εlς κυκλοφορί

αν, περί πολιτικών κρίσεων, περί μεταβατικών Κυβερνή

σεων, περί aγώνων τών πεζοδρομίων καί νά βεβαιώσω τήν 

c Βουλή ν ότι ούδείς δύναται νά έκτρέψη τήν πολιτική ν μας 

ζωήν aπό τήν φυσική ν της κοlτην. 'Εάν πρόκειται, κύριοι 

συνάδελφοι, αύτός δ τόπος νά εlσέλθη κάποτε εlς νέας 

περιπετείας, τήν εύθύνην τών περιπετειών αύτών θά τήν 

άναλάβη δ ίδιος δ λαός όταν θά κληθή νά άποφασίση διά 

τάς τύχας του. Έν τφ μεταξύ καί έφόσον ή Κυβέρνησις 

εlναι υπεύθυνος άπέναvτι του έλληνικου λαου, εlναι aπο
φασισμένη νά προστατεύση τήν γαλήνη ν καί τό πολίτευμα 

του τόπου αύτου κατά πάσης έπιβουλής. Αύτό δέ όφείλουν 
νά τό γνωρίζουν καλώς ol νοσταλγοί του παρελθόvτορ). 

'Από τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως, δ Στ. 

Στεφανόπουλος, έκπρόσωπος τής ΚΕΑ, ζήτησε νά 

γίνει έγκαίρως γνωστό τό έκλογικό σύστημα μέ τό 

όποίο θά διεξάγονταν οί έκλογές θεωροuσε ότι ώς 

τέτοιο επρεπε νά έπιλεγεί ~να άπό τά τρία πού ε{χαν 
ήδη έφαρμοσθεί, δηλαδή ή άπλή ή ή ένισχυμένη 

άναλογική, ή τό πλειοψηφικό μέ στενή περιφέρεια. 

Μέ τή θέση αύτή συμφώνησε καί δ Ν. Μπακόπου

λος, άπό τήν πλευρά τών Δημοκρατικών Φιλελευθέ

ρων. 'Ο έκπρόσωπος τής ΝΠΚ, Γ. 'Αθανασιάδης

Νόβας, συμφώνησε καί αύτός μέ τήν εγκαιρη γνώση 

του έκλογικοu νόμου, ένω δ Η. Τσιριμώκος τάχθηκε 

ύπέρ ένός άναλογικοu συστήματος. τέλος, δ Σπ. 

Μαρκεζίνης ζήτησε νά καθιερωθεί σύστημα εύρύτε

ρης άποδοχής297 • 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνεργασία μέ τούς 

ύπουργούς Συντονισμοί\, Οίκονομικών, Έμπορικής 

Ναυτιλίας καί Προεδρίας Κυβερνήσεως, έξετάζει τά 

προβλήματα των θαλάσσιων συγκοινωνιών τής χώ

ρας. Συγκεκριμένα, δ πρωθυπουργός ένημερώθηκε 

γιά τήν κατάσταση τόσο στίς άκτοπλοϊκές όσο καί 

τίς μεσογειακές γραμμές, μετά τήν πρόσφατη άθρόα 

άγορά έπιβατηγών πλοίων άπό τούς 'Έλληνες έφο

πλιστές. 

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Ό ύπουργός Έμπορίου, Λ. Δερτιλής, μέ δηλώ

σεις του, έκφράζει τήν ίκανοποίηση τής Κυβερνή

σεως γιά τόν ταχύ ρυθμό πωλήσεων τών χωρικών 

καπνών έσοδείας 1960, δ δποίος είναι δεκαπλάσιος 
του άντίστοιχου του προηγουμένου ετους. Ταυτό

χρονα, οί τιμές κυμαίνονται σέ έπίπεδα σημαντικά 

άνώτερα αύτών του 1960. 'Η έξέλιξη αύτή, τονίζει δ 
ύπουργός, όφείλεται στό ότι ή καπνική κατάσταση 

εχει ήδη είσέλθει στήν δδό τής έξυγιάνσεως. 
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19 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1961 

·Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συν

τονισμοί) καί Βιομηχανίας, καθώς καί άρμόδιων 

ύπηρεσιακών παραγόντων. Σκοπός τής συσκέψεως 

ήταν ή εκπόνηση προγράμματος γιά νέα βιομηχανι

κά εργα. 

20 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Ν. 'Αιζενχάουερ, μέ τήν εύκαιρία τής αποχω

ρήσεώς του από τήν προεδρία τών ΗΠΑ, αποστέλλει 

στόν Κ. Καραμανλή μήνυμα: 

«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

»Πρίν τερματίσω τήν ι'iσκησιν τών καθηκόντων μου 

τήν 20ήν 'Ιανουαρίου, θά επεθύμουν νά σaς aπευθύνω 

προσωπικόν aποχαιρετισμόν καί νά σaς βεβαιώσω περί 

τής μεγάλης ίκανοποιήσεως τήν όποίαν μοϋ παρέσχεν ή 

μεθ' Ύμών συνεργασία είς τήν ύπόθεσιν τής διεθνοϋς εί

ρήνης. 

»Θά ενθυμοϋμαι, βεβαίως, πάντοτε τήν θερμήν φιλοξε

νίαν μεθ' ής Ύμείς, ή Κυβέρνησις καί ό έλληνικός λαός 

ύπεδέχθητε εμέ καί τούς συνεργάτας μου πρό ένός περίπου 

ετους . 

»Είμαι πεπεισμένος δτι αί στεναί σχέσεις μεταξύ τών 

δύο χωρών μας καί οί μεταξύ των δεσμοί σεβασμοί\ καί 

εμπιστοσύνης θέλουν ενισχυθή μέ τήν πάροδον τών ετών». 

Σέ απάντηση, ό Κ. Καραμανλής απέστειλε στόν 

πρώην 'Αμερικανό πρόεδρο τήν ακόλουθη επιστο

λή: 

« Ά yαπητέ πρόεδρε Άιζενχάουερ, 
»Τό μήνυμα τό όποίον είχατε τήν καλωσύνην νά 

μου άπευθύνετε πρίν τερματίσητε τήν aσκησιν τijς 

ύψηλijς άποστολijς σας ώς προέδρου τών 'Ιfνωμέ

νων Πολιτειών μέ συνεκίνησε βαθύτατα. Ό δημόσι

ος βίος σας ώς στρατιώτου καί ήyέτου τijς μεyαλυτέ

ρας δημοκρατίας τού κόσμου συνυφάνθη άρρήκτως 

μέ τήν μοίραν τijς άνθρωπότητος. Ώς στρατιώτης 

έκερδίσατε μίαν άπό τάς μεyαλυτέρας νίκας τijς 

ίστορίας. Καί ώς άρχηyός τού άμερικανικοίJ έθνους 

ήyωνίσθητε διά τήν είρήνην, άλλά καί διά τήν ύπερά

σπισιν τijς έλευθερίας. 'Όλοι οί έλεύθεροι λαοί σiiς 

όφείλουν βαθείαν εύyvωμοσύνην. 

~~Δέν θά λησμονήσωμεν τήν τελευταία ν είς 'Ελλά

δα έπίσκεψίν σας. 'Ο έλληνικός λαός, ό όποίος είναι 

άποφασισμένος νά έμμείνη είς τήν στενήν συνερyα

σίαν του μετά τού μεγάλου καί yενναιόφρονος άμε

ρικανικοίJ έθνους, θά διατηρήση τόν θαυμασμόν καί 

τήν άyάπην, μέ τήν όποίαν τότε σiiς ύπεδέχθη>~. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής απευθύνει στό 

νέο πρόεδρο τών ΗΠΑ, Τζών Κέννεντυ, τό ακόλουθο 

μήνυμα: 

« 'Επ' εύκαιρίg τijς άναλήψεως τού ύψηλοίJ σας 

άξιώματος ώς προέδρου τών ΗΠΑ έπιθυμώ καί πάλιν 

νά σiiς διαβιβάσω τά πλέον θερμά συyχαρητήρια,τijς 

Βασιλικής Κυβερνήσεως καί έμοίJ προσωπικώς. 

»Είς τό βαρύ έρyον, τό όποίο ν έπωμίζεσθε διά τήν 

πρόοδον τού άμερικανικοίJ έθνους, τήν προάσπισιν 

τijς έλευθερίας καί τήν κατοχύρωσιν τijς διεθνούς 

είρήνης εϋχομαι πλήρη έπιτυχίαν. Είς τήν προσπά

θειάν σας αύτή ν σiiς παρακολουθούν αί εύχαί καί αί 

έλπίδες δλου τού iλευθέρου κόσμου καί ίδιαιτέρως 
τού έλληνικοίJ λαού, τόν όποίον στενοί δεσμοί φιλί

ας καί εύyνωμοσύνης συνδέουν μέ τήν μεγάλην σας 

χώραν». 

'Ο Τζών Κέννεντυ, σέ απαντητική επιστολή του 

ανέφερε δτι τόσο ό αμερικανικός λαός, δσο καί αύ

τός προσωπικά, συμμερίζονταν τά αίσθήματα αύτά 

τά όποία επιβεβαιώνουν τούς φιλικούς δεσμούς με

ταξύ τών δύο χωρών: 

«Αί καλαί εύχαί τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ θά μέ ένισχύσουν, 

δπως εκπληρώσω τά καθήκοντα τά όποία ήδη aντιμετωπί

ζω. Δύνασθε νά είσθε βέβαιος δτι θά καταβάλω κάθε προ

σπάθειαν δπως ενδυναμώσω τούς εκ παραδόσεως φιλικούς 

δεσμούς, οί όποίο ι συνδέουν τάς aγαπώσας τήν έλευθερίαν 

δύο χώρας μας, εν τ'fi συνεργασί~ των διά τήν διατήρησιν 

τής είρήνης καί τής άσφαλείας aνά τόν κόσμον». 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Τό ύπουργείο 'Εξωτερικών, μέ αφορμή τίς συνε

χείς μομφές του σοβιετικοί) ραδιοφώνου καί τύπου, 

δτι ή 'Ελλάδα «διατηρεί κλίμα πολεμικής ύστερίας, 

μετατρέπεται σέ πυρηνική βάση του ΝΑ ΤΟ, παρά τή 

θέληση του λαου της, σέ όργανο τών Γερμανών "ρε

βανσιστών" καί παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, ενώ οί 

σοσιαλιστικές χώρες επιθυμοίJν οiκονομική καί πο

λιτιστική συνεργασία», εκδίδει τήν ακόλουθη ανα

κοίνωση: 

«ΕΙ~αι λυπηρόν δτι επειτα άπό διακοπήν aρκετών μη
νών ή σοβιετική Κυβέρνησις επανέλαβε πρό τινος τήν 

έναντίον τής 'Ελλάδος ψυχροπολεμικήν έπίθεσιν. Αϋτη 

εξεδηλώθη άπό τών στηλών έγκύρων όργάνων τοϋ σοβιε

τικοί\ τύπου, χθές δέ καί δι' επισήμων σχολίων τοϋ πρα

κτορείου "Τάςς". Διετυπώθησαν καί πάλιν άσύστατοι κα

τηγορίαι aφορώσαι ίδία θέματα εσωτερικής πολιτικής. 'Η 

οϋτω άνανεουμένη επέμβασις είς τά έσωτερικά τής 'Ελλά

δος είναι aπαράδεκτος, άντίθετος πρός τά διεθνή νόμιμα 

κ:αί παραβιάζει τάς εκ τοϋ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

ύποχρεώσεις ίσότητος καί άμοιβαίου σεβασμοί\ μεταξύ 

τών Κρατών-μελών τοϋ όργανισμοϋ. 

»Παρά ταϋτα ή ·Ελλάς, ijτις προθύμως έλησμόνησεν 

ενα δυσάρεστον δι' αύτήν παρελθόν, δέν πρόκειται νά 

άποστή τής γραμμής, ijν εξ άρχής άκολουθεί σταθερώς καί 

ή όποία aποβλέπει είς τήν aνάπτυξιν καλών σχέσεων μετά 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως . 'Απαραίτητος δμως προϋπόθε

σις πρός τοϋτο είναι δπως επιδειχθεί πάλιν πνεϋμα κατα

νοήσεως καί σεβασμοί\ τών έλληνικών κυριαρχικών δι-
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καιωμάτων καί τής έθνικής άξιοπρεπείας τής χώρας». 

21 IANOYAPIOY 1961 

'Ολοκληρώνεται σειρά συσκέψεων, υπο τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

του ύπουργου Δημοσίων 'Έργων, Σ. Γκίκα καί άρμό

διων παραγόντων, σχετικά μέ τά εκτελούμενα εργα 

στήν 'Αθήνα, τόν Πειραιά καί τή Θεσσαλονίκη, τά 

όποία χρηματοδοτουνται άπό τούς ειδικούς πόρους, 
μέ τή συμβολή τών κατοίκων τών πόλεων αύτών, 

άνεξάρτητα άπό τό πρόγραμμα τών επενδύσεων του 

1961. Στή σχετική άνακοίνωση άναφέρονται τά άκό
λουθα εργα: 

« I. Λεωφόρος 'Αλεξάνδρας . 'Επερατώθησαν αί έργα

σία ι ' Εταιριών Κοινής 'Ωφελείας ώς καί αί όδοποιητικαί 

έργασίαι, πλήν του άσφαλτικοu τάπητος, δστις θά κατα

σκευασθή τόν προσεχή Μάιον. Συνεχίζονται αί έργασίαι 

πλακοστρώσεως πεζοδρομίων καί διαμορφώσεως τών κεν

τρικών νησίδων καί ύπογείων διαβάσεων. Ή λεωφόρος, 

ώς διεμορφώθη σήμερον, περιλαμβάνει δύο κλάδους τών 

10,5 μ. εκαστος μετά κεντρικής νησίδος καί πεζοδρομίων 
2,50 μ. 'Επίσης, κατεσκευάσθησαν 4 ύπόγειοι διαβάσεις, 
έξ ών δύο εiς τό γήπεδον Παναθηναϊκοί.), μία εiς τό τέρμα 

'Ιπποκράτους καί μία ί:ναντι πάρκου τοu Πεδίου τοu 

• Αρεως. 'Αντικαθίσταται έπίσης ό φωτισμός τής λεωφό
ρου, διά τής τοποθετήσεως συγχρονισμένων φωτιστικών 

σωμάτων μεγάλης εντάσεως, τής εργασίας ταύτης περα

τουμένης κατά μήνα 'Απρίλιον, διά δαπ&νας 450.000 δρχ. 
»2. 'Οδός 'Αχαρνών. Συνεχίζεται ή διευθέτησις καί 

συμπλήρωσις τών δικτύων τών 'Εταιριών Κοινής 'Ωφε

λείας, άπό 'Αγίου Παντελεήμονος πρός πλατείαν Βάθης. 

Αί όδοποιητικαί έργασίαι έπερατώθησαν εiς τό τμήμα 

'Αγίου Παντελεήμονος-Γέφυρας Κάτω Πατησίων, πλήν 

μικροu τμήματος καθυστερήσαντος λόγω άπαλλοτριώ

σεων. Προβλέπεται περάτωσις τής δλης όδοu liνευ τάπη

τος κατά 'Απρίλιον 1961 καί πλήρης περάτωσις μετά τά
πητος liνω διαβάσεων Κάτω Πατησίων μέχρι Δεκεμβρίου 

1961. Ή άναμορφωθείσα όδός θά ί:χη πλάτος 14.00 μ. 

τεσσάρων i χνών, μετά πεζοδρομίων πλάτους 2,50 μ. τουλά
χιστον. 

»3. Πλατεία Βάθης καί όδοί Μάρνη καί Καρόλου. 

'Επερατώθησαν αί έργασίαι διευθετήσεως δικτύων 'Εται

ριών Κοινής 'Ωφελείας καί άποχετεύσεων εiς τήν όδόν 

Καρόλου καί τήν δδόν Μάρνη, δπου έπίσης έπερατώθη ή 

πρώτη άσφαλιστική iσοπεδωτική στρώσις. Συνεχίζονται 

αί ώς liνω έργασίαι εiς τήν πλατείαν Βάθης, διευθετουμέ

νης είς κυκλοφοριακόν κόμβον. Προβλέπεται πλήρης άπα

περάτωσις τόν Μάρτιον 1961. Προβλέπεται έπίσης ήλε
κτροφωτισμός τής πλατείας. 

»4. Λεωφόρος Θησέως μέχρι πλατείας Δαβάκη Καλλιθέ
ας. Τό εργον έπερατώθη πλήν μικροu τμήματος 100 μ. εiς 
τά παλαιά Σφαγεία, τό όποίον καθυστέρησε λόγω άπαλλο

τριώσεων. 'Η νέα λεωφόρος εχει δύο κλάδους πλάτους 

10,50 μ. μετά νησίδων εiς τό μέσον. 
»5. Λεωφόρος 'Ιλισσοu. Συνεχίζονται αί έργασίαι καλύ

ψεως τής κοίτης, αϊτινες θά περατωθοuν εiς τό τέλος του 

τρέχοντος μηνός. 'Επισπεύδεται ή διαδικασία τών άπαλ

λοτριώσεων. Τό ί:ργον έδημοπρατήθη τήν 28 / 12/ 60 /;πι

κειμένης τής ένάρξεως τών δδοποιητικών έργασιών. ' Η 

νέα λεωφόρος μήκους 2.000 μ. θά εχη μέχρι Γεφύρας 

'Αναπαύσεως δύο κλάδους τών 10,50 μ. μετά κεντρικής 

νησίδος 1.00 μ. καί πεζοδρομίων. 'Εκείθεν δέ ταύτης μέχρι 
λεωφόρου Συγγροu δύο κλάδους έκατέρωθεν τής άκαλύ

πτου κοίτης πλάτους 10,50 μ. εκαστος. Προβλέπεται πε
ραίωσις περί τό τέλος του 1961 πλήν τελικοί.) άσφαλ τικ ου 
τάπητος, δ δποίος θά κατασκευασθή κατά τήν liνοιξιν του 

1962. Εiς τήν συμβολήν μέ τήν λεωφόρον Συγγροu, θά κα
τασκευασθή συγχρονισμένος κυκλοφοριακός κόμβος μετά 

άνισοπέδων διαβάσεων διά τήν liνετον κυκλοφορίαν τών 

όχημάτων ώς καί νέα γέφυρα. 

»6. 'Οδός Πειραιώς - Σχιστοί.) - Σκαραμαγκά. 'Ο έργο
λάβας έγκατεστάθη καί αί έργασίαι προχωροuν κανονικώς. 
Παραλλήλως προωθείται ή διαδικασία τών άπαλλοτριώ

σεω\!. Προβλέπεται περάτωσις περί τό τέλος του 1961 πλήν 
του τελικοί.) άσφαλτικοu τάπητος, κατασκευασθησομένου 

κατά τήν liνοιξιν τοu 1962. Ή νέα όδός μήκους 7.500 μέ
τρων, θά ί:χη πλάτος καταστρώματος 13 μ. καί δδοστρώμα
τος 7,60 μ. , θά συντομεύση δέ σημαντικώς τήν διαδρομήν 

έκ Πειραιώς πρός 'Ελευσίνα καί θά άποσυμφορήση τήν 

Ίεράν 'Οδόν. 'Επί τμήματος μήκους 3 χλμ. θά κατα
σκευασθή δοκιμαστικώς όδόστρωμα έκ σκυροδέματος 

συμφώνως πρός τάς νεωτάτας έφαρμοζομένας μεθόδους. 

»7. 'Οδός Πειραιώς (άπό ' Ομονοίας μέχρι Γεφύρας 

Καλαμάκι). Τό ί:ργον έδημοπρατήθη καί έγκατεστάθη ό 

έργολάβος. Αί έργασίαι τών 'Εταιριών Κοινής 'Ωφελεί

ας, ή άφαίρεσις τών σιδηροτροχιών καί αί έργασίαι ύπονό

μων ijρχισαν. Πρόβλεψις περατώσεως Δεκέμβριος 1961. 
'Η όδός θά ί:χη δδόστρωμα πλάτους άπό 'Ομονοίας μέχρι 

Λαχαναγοράς 14 μ., άπό Λαχαναγοράς δέ μέχρι Καλαμάκι 
16 μ. 

»8. Παραλιακή λεωφόρος Πειραιώς. Συνεχίζονται αί 
έργασίαι. 'Απεμακρύνθησαν οί τροχιόδρομοι, άντικατα

σταθέντες διά λεωφορείων τών ΕΗΣ. Προβλεπομένη πε

ραίωσις μετά τάπητος 'Ιούνιος 1961. Ή λεωφόρος θά ί:χη 
άσφαλτικόν δδόστρωμα πλάτους 14.00 μ. κατά μέσον δρον. 

»9. Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου Πειραιώς. Αί 
έργασίαι εύρίσκονται είς τό τελικόν των στάδιον, προ

βλεπομένης περαιώσεως έντός του Φεβρουαρίου. ' Η 

λεωφόρος άπέκτησε όδόστρωμα άσφαλτικόν πλάτους 

14.00 μ. ' Η όδός θα fιλεκτροφωτισθή μέχρι τέλους 

Μαρτίου. 

))10. Λεωφόρος Κηφισοu (συμπλήρωσις ένός κλάδου 
άπό όδοu Πειραιώς μέχρι Νέου Φαλήρου). Τό ί:ργον δημο

πρατείται τόν Φεβρουάριον 1961 μέ διάρκειαν εκτελέσεως 
ένός ετους. 

)) 11. Συντήρησις δδικοu δικτύου. Συνεχίζονται αί έργα
σίαι συντηρήσεως του όδικοu δικτύου του Ταμείου Μονί

μων ·Οδοστρωμάτων. 

))12. Δημοτικόν όδικόν δίκτυον. 'Εντός τής προσεχοuς 

έβδομάδος δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως θά άσχοληθή 

προσωπικώς μέ τό θέμα τής ύποβοηθήσεως τοu Δήμου 

'Αθηναίων διά τήν έπισκευήν καί συντήρησιν τών όδικών 

δικτύων τής πόλεως. Πρός τοuτο ί:δωσεν ijδη έντολάς νά 

έξετασθοuν αί οiκονομικαί δυνατότητες τοu Δήμου 'Αθη

ναίων καί έπίσης νά καταρτισθή σχετικόν πρόγραμμα. 
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οικοδομικά εργα 

»I. Λαχαναγορά' Αθηνών. Έγκατεστάθη δ εργολάβος 
κατασκευής τών οίκοδομικών έργασιών, εργων άποχετεύ

σεως καί ύδρεύσεως καί άνελκυστήρων. Δέν περιλαμβά

νονται αί έργασίαι κατασκευής τών ψυκτικών θαλάμων καί 

τής δδοποιίας, αί δποίαι θά άποτελέσουν άντικείμενον ιδι

αιτέρων έργολαβιών. Πρόβλεψις περαιώσεως τών εργων 

κατά Φεβρουάριον 1962. 
»2. Περίπτερον 'Υποδοχής Φαλήρου. Συνεχίζονται αί 

έργασίαι τοιχοποιιών καί εγκαταστάσεων. Περαίωσις κατά 

Μάιον 1961. Τό περίπτερον θά περιλαμβάνη ίσογείους αί
θούσας ύποδοχής έπισήμων καί κέντρον άναψυχής, είς τόν 

όροφον. 

»3. Λαϊκαί κατοικίαι. α. "Α γιος Σώστης . Έπερατώθη δ 

σκελετός του πρώτου κτιρίου 20 κατοικιών καί προχωρουν 
αi έργασίαι τών σκελετών δύο κτιρίων 54 κατοικιών. 'Εγ
κατεστάθη ετερος έργολάβος διά συγκρότημα 273 κατοι
κιών, δ δποίος έπεράτωσε τάς θεμελιώσεις 5 κτιρίων. 'Η 
περαίωσις προβλέπεται μέχρι Δεκεμβρίου 1961. Προϋπο
λογισμός 44,1 εκατ. δρχ. 

»β. Ταuρος. 'Εγκατεστάθη εργολάβος. Συνεχίζονται αi 

έργασίαι θεμελιώσεως συγκροτήματος 80 κατοικιών τόν 
Μάρτιον 1961, άρχίζουν δέ αί έργασίαι είς τά ύπόλοιπα 
συγκροτήματα 320 κατοικιών. Πρόβλεψις περαιώσεως 

τμηματικώς μέχρι Μαρτίου 1962. Προϋπολογισμός 28,2 
εκατ . δι' Εργα οίκοδομικά καί I ε κατ. δρχ. δι' εργα άποχε
τεύσεων. 

»γ. Δραπετσώνα. Λόγω καθυστερήσεως τής μεταστεγά

σεως, άνεβλήθη ή δημοπράτησις τών 1.200 κατοικιών μέ
χρις δριστικής διευθετήσεως του προκύψαντος ζητήματος. 

Περατοuται προσωρινός οίκισμός εξ 106 λυομένων κατοι
κιών καί 32 καταστημάτων διά τήν προσωρινήν στέγασιν 
τών άποστεγαζομένων. Προϋπολογισμός 82,8 εκατ. δρχ. 

Προβλέπεται εναρξις έντός τής άνοίξεως του 1961 καί πε
ραίωσις κατά τάς άρχάς του 1962. 

Λιμενικά εργα 

»1. Λιμενικά εργα Δέλτα Φαλήρου. Ταuτα περιλαμβά
νουν τήν άποβάθραν καί τόν λιμενίσκον. Περατουνται αί 

έργασίαι έκβαθύνσεως του λιμενίσκου καί κατασκευής τε

χνητών όγκολίθων. 'Επίσης έπερατώθησαν αί λιθορριπαί 

καί ή τοποθέτησις των φυσικών όγκολίθων των προστα

τευτικών μώλων. Προβλέπεται περαίωσις κατά 'Ιούνιον 

1961. 
»2. Λιμενικά εργα Πασαλιμανιου. Περιλαμβάνουν τήν 

κατασκευήν προστατευτικοί) μώλου διά τήν δημιουργίαν 

λιμένος μεγάλων θαλαμηγών. Τό εργον άνετέθη καί δ έρ

γολάβος έγκατεστάθη. Προβλεπομένη περάτωσις τό θέρος 

του 1962. 

WΕργα έξωραϊσμου καί άθλητισμοu 

» I. 'Εθνικό ν Κέντρον 'Αθλ ητισμου 'Αγίου Κοσμa. α. 
WΕργα ύποδομής. Αί έργασίαι έπιχώσεων, διαστρώσεων, 

κρασπεδώσεων, δδοποιίας, ώς καί αi έργασίαι δικτύων 

ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως εύρίσκονται είς τό στάδιον 

τής περατώσεως. 'Επίσης ή κατασκευή ίcερκίδων τής κο

νίστρας καί τών γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρας 

καί πετοσφαίρας περατοuται μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 

1961. 

»β. Κτιριακά εργα. Ταuτα περιλαμβάνουν ξενώνα άθλη

τών, κτίριον διοικήσεως, άποδυτήρια, έντευκτήρια, κατοι

κίας γυμναστών καί είσόδου του 'Αθλητικοί) Κέντρου. Τά 

εργα έδημοπρατήθησαν καί δ έργολάβος έγκατεστάθη. 

Προβλέπεται τμηματική παράδοσις τών εργων άπό 'Ιουνί

ου μέχρι Δεκεμβρίου 1961. 
»2. 'Ηλεκτροφωτισμοί. α. 'Ηλεκτροφωτισμός Λυκα

βηττου καί Λόφου Φιλοπάππου. Κατόπιν προσωπικής έν

τολής του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως πρός άμεσον καί 

ταχείαν έκτέλεσιν του έν λόγφ εργου καί φωταγώγησιν 

των λόφων πρό των εορτών, τό εργον επερατώθη έντός 

τριών εβδομάδων καί οί λόφοι έφωταγωγήθησαν άπό 2\ης 

Δεκεμβρίου. 

»β. 'Ηλεκτροφωτισμοί λεωφόρων. 'Η ένίσχυσις τών 

ήλεκτροφωτισμών τών λεωφόρων 'Αμαλίας, Βασ. Σοφίας 

καί Βασ. WΟλγας έπερατώθη δι' άντικαταστάσεως των φω

τιστικών σωμάτων δι' ετέρων μεγάλης έντάσεως. ' Η ένί

σχυσις του ήλεκτροφωτισμοu τών λεωφόρων 'Αλεξάνδρας 

καί Βασ. Κωνσταντίνου θά άρχίση τόν Φεβρουάριον καί 

θά περαιωθή μέχρι τέλους 'Απριλίου. 

»3. 'Αναμόρφωσις καί έξωραϊσμός Όλυμπιείου . At 
έργασίαι συνεχίζονται περιμετρικώς του κυρίου χώρου. 

Μέγα μέρος τών πεζοδρομίων έπερατώθη καί ήτοιμάσθη
σαν α{ πρασιαί διά τήν φύτευσιν. 'Ήρχισεν ή άποχωμάτω

σις του νοτίως του 'Ολυμπιείου χώρου διά τήν άποκάλυψιν 

άρχαιοτήτων καί τήν έν γένει διαμόρφωσιν αuτου. Αί έρ

γασίαι διαμορφώσεως του 'Αρδηττοu θά δλοκληρωθοuν 

μέ τήν κατασκευήν τής λεωφόρου 'Ιλισσου καί καταβάλ

λονται προσπάθειαι περαιώσεως κατά Ίούνιον 1961. 
»4. Γενική διαμόρφωσις περιοχής 'Ακροπόλεως-Φιλο

πάππου . Τό Κέντρον Φιλοπάππου Ί'jρχισεν έκτελούμενον 

ύπό του ΕΟΤ περαιούμενον κατά Μάιον 1961 . Τοuτο θά 
περιλαμβάνη αίθουσαν εστιατορίου, βεράντες καί μικρά 

καταστήματα ενθυμίων. Είς τό εργον περιλαμβάνονται δ 

έξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου καί χώρος σταθμεύ
σεως αυτοκινήτων. 

»'Η μελέτη τής περιφερειακής δδου Φιλοπάππου επε

ρατώθη καί τό εργον δημοπρατείται τόν Φεβρουάριον 1961 
μέ πρόβλεψι ν περαιώσεως μέχρι Σεπτεμβρίου 1961. 'Η φύ
τευσις προχωρεί κανονικώς. Αί άνασκαφαί πρό του 'Ωδεί

ου 'Ηρώδου 'Αττικου έπερατώθησαν καί φυτεύεται δ χώ

ρος. 

»5. Γενική διαμόρφωσις του Λυκαβηττου. 'Η έκπόνησις 

τής μελέτης των δύο περιφερειακών δδών έπερατώθη καί 

α{ έργασίαι δημοπρατοuνται τόν Φεβρουάριον καί τόν 

Μάρτιον 1961 . Πρόβλεψις περαιώσεως κατά Νοέμβριον 
1961. 'Ο ΕΟΚ έκπονεί τάς μελέτας τών κέντρων άναψυχής 
μετά εστιατορίου έπί του Λυκαβηττου, αϊτινες θά εχουν 

περαιωθή κατά Μάρτιον, μέ πρόβλεψιν περαιώσεως τής 

κατασκευής του εργου μέχρι τέλους του ετους 1961. 'Εντός 
του Φεβρουαρίου 1961 θά γίνη ή δημοπρασία διά τό Τελε
φερίκ. 'Εν τφ μεταξύ κατεδαφίσθησαν τά παλαιά κτίσματα 

καί έφωταγωγήθη δλος δ λόφος. Συνεχίζεται κανονικώς ή 

φύτευσις διά θάμνων καί δένδρων. 

»6. Πλατείαι 'Αθηνών - Προαστίων - Θησείου καί 

'Αγίων 'Ασωμάτων. Αί έργασίαι άναμορφώσεως καί έξω

ραϊσμου πλατειών Μοναστηρακίου, δημοπρατήθησαν καί 

προβλέπεται εναρξις των έργασιών εντός του τρέχοντος 

μηνός καί περαίωσις κατά 'Ιούλιον. ' Ωσαύτως, έδημοπρα-
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τήθη ή διαμόρφωσις τής πλατείας Ρωσικής' Εκκλησίας μέ 

προθεσμία ν παραδόσεως μέχρις 'Ιουνίου 1961, εντός δέ 
του μηνός περατοuται ό εξωραϊσμός τής πλατείας ' Α γ. 

'Ιωάννου Βουλιαγμένης, καί τόν 'Απρίλιον περατοuται ή 

dναμόρφωσις καί ό εξωραϊσμός τής πλατείας 'Αμαρουσί

ου . ·Ο εξωραϊσμός τής πλατείας Γλυφάδας δημοπρατείται 

τόν προσεχή Μάρτιον μέ προθεσμίαν 6 μηνών. 
»7. Γκόλφ Γλυφάδας. Κατόπιν τής προσφάτως δοθεί

σης ύπό του προέδρου τής Κυβερνήσεως εντολής καί εν 

συνεννοήσει μετά του δημάρχου, τό είς Γλυφάδαν καί έπί 

έκτάσεως του δήμου κατασκευαζόμενον Γκόλφ τών 9 όπών 
θά όλοκληρωθή περιλαμβάνον 18 όπάς ώς τά μεγάλα διε
θνή γήπεδα γκόλφ . Αί έργασίαι διαμορφώσεως ijρχισαν 

ijδη βάσει σχεδίων καί ύπό τήν επίβλεψιν είδικοu "Αγγλου 

dρχιτέκτονος καί προβλέπεται περαίωσις μέχρι του προ

σεχοuς ΜαΊου. Περιλαμβάνεται επίσης κτίριον λέσχης , αί 

εργασίαι του όποίου θά aρχίσουν τόν 'Απρίλιον καί θά 

περαιωθοuν μετά έξάμηνον περίπου . 

Τά εiδικά ί:ργα περιοχής Θεσσαλονίκης 

»'Εξ <'iλλου, τά έξ είδικής χρηματοδοτήσεως εκτελού

μενα ijδη η ύπό εναρξιν εργα είς τήν περιοχήν τής πόλεως 

Θεσσαλονίκης εχουν ώς έξής: 

»1 . Παραλιακή λεωφόρος . Τό τμήμα ό:πό κόμβου Βασ. 

Γεωργίου μέχρι γερμανικοί> προξενείου έπερατώθη μέ εμ

ποτισμένον σκυρωτόν, <'iνευ aσφαλτικοί> τάπητος, δστις θά 

κατασκευασθή τήν <'iνοιξιν. ' Επερατώθη μελέτη συνδέσε

ως τής παραλιακής λεωφόρου μετά τής λεωφόρου 'Όλγας, 

διά καλύψεως του παρά τό γερμανικόν προξενείον ρεύμα

τος. Προβλέπεται πλήρης περαίωσις μέχρις 'Ιουνίου 1961. 
»2. 'Επέκτασις όδοu ·Αγίου Δημητρίου πρός Καυτατζό

γλειον Στάδιον . Τό πλάτος τής νέας όδοu είναι 22 μ . μετά 

δύο πεζοδρομίων, πλάτους 5 μ . εκαστον. Αί εργασίαι ό:πε

περατώθησαν πλήν aσφαλτικοί> τάπητος . 'Απομένει ή δι

αμόρφωσις τών πεζοδρομίω-: καί ό ήλεκτροφωτισμός . ·Η 

πλήρης aποπεράτωσις μετά τάπητος προβλέπεται διά τόν 

'Ιούνιον 1961. 
»3 . Διαμόρφωσις παραλιακοί> χώρου . Αί εργασίαι δια

μορφώσεως τών εσωτερικών όδών καί πρασίνου επερατώ

θησαν. 'Η μελέτη του κέντρου dναψυχής διεβιβάσθη είς 

τόν Δήμον Θεσσαλονίκης πρός δημοπράτησιν. · Η μελέτη 

τών περιπτέρων καί τών αναψυκτηρίων επερατώθη. Προ

βλέπεται ή κατασκευή τριών αναψυκτηρίων, στεγάστρων, 

σκιαδίων μέ μικράς δεξαμενάς, 3 κέντρων παιδικής χαρiiς, 
2 ύπογείων συγκροτημάτων, χώρων ύγιεινής καί θέσεων 
σταθμεύσεως αυτοκινήτων. 'Επίσης πλήρης ήλεκτροφω

τισμός του χώρου. Περάτωσις μέχρις 'Ιουλίου 1961 . 
»4. 'Αναμόρφωσις όδου Μοναστηρίου . Αί έργασίαι θά 

dρχίσουν τόν Μάρτιον του 1961. Περατουνται συντόμως αί 
διατυπώσεις aπαλλοτριώσεων . Προβλέπονται εξ λωρίδες 

κυκλοφορίας μέ πλάτος όδοστρώματος 21 μ . Αί διανοίξεις, 

τά ί:ργα όδοστρωσίας καί τά εργα Δικτύων 'Εταιριών 

Κοινής 'Ωφελείας προβλέπεται νά περατωθώσι τέλος του 

ετους 1961, όπότε θά παραμείνη διά τήν <'iνοιξιν του ετους 
1962 ή κατασκευή του ό:σφαλ τικου τάπητος . 

»5 . 'Αναμόρφωσις όδου Λαγκαδά. Πλάτος όδοστρώμα
τος 14 μ. μετά πεζοδρομίων. Τό πρώτον τμήμα μεταξύ όδών 

Λαγκαδά καί 'Αφροδίτης έτακτοποιήθη ό:πό ό:πόψεως 

aπαλλοτριώσεων καί dρχίζει ή κατεδάφισις . Διά τό ύπό-

λοιπον τμήμα συνετάγη κτηματολογικόν διάγραμμα. Προ

βλέπεται εναρξις τών εργασιών κατά Μάρτιον 1961 καί 

περαίωσις αuτών έντός του ετους 1961, παραμένοντος του 
ό:σφαλτικου τάπητος, δστις θά κατασκευασθή τόν Μάιον 

του 1962. 
»6. Διάνοιξις επεκτάσεως όδοu Μεγάλου ' Αλεξάνδρου . 

Έκοινοποιήθησαν αί πράξεις τακτοποιήσεως είς τούς εν

διαφερομένους. 

>>7. ·Οδός Θεσσαλονίκης- Μίκρας- 'Αγίας Τριάδος. Αί 

εργασίαι συνεχίζονται έντατικώς μέ πρόβλεψιν πλήρους 

περαιώσεως αuτών μετά τάπητος κατ' Αϋγουστον 1961 . 'Η 
δδός κατασκευάζεται μέ 4 λωρίδας κυκλοφορίας · μέχρι 

διασταυρώσεως Πολυγύρου καί συνολικόν πλάτος όδου 

14-17 μ. 'Από διασταυρώσεως Πολυγύρου μέχρ~ dεροδρο
μίου ή δδός θά Εχη δύο λωρίδας κυκλοφορίας καί συνολι

κόν πλάτος 7,5-10,5 μ. 'Εκείθεν μέχρις· Αγίας Τριάδος έγέ
νετο συντήρησις του ύπάρχοντος όδοστρώματος . Χωμα

τουργικά καί ύπόβασις επεραιώθησαν ώς καί τά μικρά τε

χνικά εργα . .. Απασαι αί εργασία ι βαίνουν ίκανοποιητικώς. 
«8. Νέα λεωφόρος ό:πό Λευκου Πύργου μέχρι Πανεπι

στημίου. 'Έχει διανοιγή τό τμήμα καθ' δλον τό μήκος τής 

έκθέσεως Θεσσαλονίκης. Διά τό εντός του Πανεπιστημίου 

τμήμα ή διάνοιξις θά γίνη εuθύς ώς ό:πομακρυνθουν τά 

κτίσματα του συνοικισμου ·Αγίας Φωτεινijς . 

κτιριακά εργα 

>>I. 'Έργα Πανεπιστημίου . Κατόπιν τής εγκρίσεως τής 

πιστώσεως τών 132 έκατ. δρχ. συνεχίζονται μέ εντατικόν 
ρυθμόν αί εργασίαι είς τά κτιριακά συγκροτήματα τών 

Σχολών του Πανεπιστημίου . Οϋτω: α. 'Η Φυσικομαθημα

τική Σχολή επερατώθη . β. Τό ' Αστεροσκοπείον έπερατώ

θη ώσαύτως. 

»γ. Είς τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν συνεχίζονται αί ερ

γασίαι μέ ταχύν ρυθμόν, μέ πρόβλεψιν περαιώσεως μέχρι 

Δεκεμβρίου 1961 . 
»δ. ·Ωσαύτως συνεχίζονται αί έργασίαι τών εργαστη

ρίων τής Ίατρικijς καί Κτηνιατρικής Σχολής, μέ πρόβλε

ψιν περαιώσεως κατά Δεκέμβριον 1961 . 
»ε. Συνεχίζονται αί όδοποιητικαί εργασίαι του εσωτε

ρικου δδικου δικτύου τής περιοχής του Πανεπιστημίου, μέ 

πρόβλεψιν περαιώσεως έντός ~ου 1961 . 
»στ. ' Ανετέθη ή δριστική μελέτη του 0\:κου καί Λέ

σχης τών Φοιτητών, ijτις θά παραδοθή μέχρι του Μαρτίου 

1961, όπότε θά δημοπρατηθή τό εργον, τό όποιον θά περα

τωθή τό 1962. 
»ζ . Συντάσσονται τά προσχέδια τής Σχολής Νομικών 

καί Οίκονομικών 'Επιστημών καί τής Βιβλιοθήκης. Τά 

εργα ταυτα θά aρχίσουν έντός του 1961 μέ πρόβλεψιν πε
ραιώσεως μέχρι τέλους του 1962. 

»2. Καυταντζόγλειον Στάδιον. Θά συνεχισθώσιν αί ερ
γασίαι όλοκληρώσεως του Σταδίου διά τής κατασκευής 

τής νοτίας σφενδόνης, του φωτισμοί> καί διευθετήσεων τών 

χώρων. Προβλέπεται περάτωσις τό θέρος του 1961. 
»3. Κτίριον ·Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 'Εγ

κριθείσης πιστώσεως συνεχίζονται αί εργασίαι όλοκλη

ρώσεως εγκαταστάσεων, επιχρισμάτων, κουφωμάτων καί 

μαρμαρώσεως. Παρηγγέλθησαν είδικά μηχανήματα ό:ερι

σμου είς Γερμανίαν . Πρόβλεψις περαιώσεως κατά Όκτώ

βριον 1961 . 
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))4. Λαϊκαί κατοικίαι συνοικισμοί! Βότση. ΥΗρχισαν αί 
εργασίαι εiς 80 κατοικίας καί μέχρις' Απριλίου 1961 aρχί
ζουν αί i:ργασίαι εΙς τάς ύπολοίπους 1.100. Συνετάγησαν τά 
σχέδια πολεοδομικής διαρρυθμίσεως του χώρου ανεγέρ

σεως τών κατοικιών. Έγένοντο αί σχετικαί ενέργειαι πρός 

τόν Δήμον, τόν Όργανισμόν 'Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης 

καί τήν ΔΕΗ &ναφορικώς μέ τόν προγραμματισμόν τών 

ί:ργων ύποδομής, ήτοι ύπονόμων, ύδρεύσεως καί ήλεκτρι

σμοu. ' Επασσαλώθησαν τά οΙκοδομικά τετράγωνα, εχαρά

χθη τό όδικόν δίκτυον καί ήρχισαν αί χωματουργικαί έρ

γασίαι. Περαίωσις κατά 'Ιανουάριον 1962. Προϋπολογι
σμός εργου 80,6 έκατ . δρχ. 

))5 . Κτίριον Σταθμοί! ΣΕΚ. Αί εργασίαι εξωτερικής 
μαρμαρώσεως καί τών εξωτερικών επιχρισμάτων επερατώ

θησαν καί παρηγγέλθησαν τά μεταλλικά κουφώματα. Θά 

συνεχισθοuν αί εργασίαι εύπρεπισμοu τών εσωτερικών 

κοινοχρήστων χώρων τοu Σταθμοί!, ήτοι αiθούσης εκδό

σεως εΙσιτηρίων, αΙθούσης &ναμονής, εστιατορίου, μπάρ, 

διαδρόμων καί προσβάσεων, συνολικοί! προϋπολογισμοί! 8 
έκατ. δρχ. 

>>6. Τουριστικόν ξενοδοχείον Τ ΑΠ ΟΤΕ. 'Επερατώθη ή 

εργασία δοκιμαστικής εμπήξεως πασσάλων καί δοκιμα

στικών φορτίσεων. Ώργανώθη τό εργοτάξιον παραγωγής 

πασσάλων καί aρχίζει ή παραγωγή αύτών . Περαίωσις θε

μελιώσεων θέρος 1961. Τό ξενοδοχείον κατηγορίας πολυ
τελείας θά περιλαμβάνη 510 κλίνας . 

>>7 . Τουριστικόν Ξενοδοχείον Ταμείου 'Ασφαλίσεως 
'Εκπαιδευτικών. Θά &νεγερθή εiς τήν πλατεία ν ' Αριστοτέ

λους αγορασθέντος του χώρου. Θά είναι πρώτης κατηγο

ρίας μέ 280 κλίνας . Ή προμελέτη ενεκρίθη καί εκπονείται 

ή όριστική μελέτη ... Εναρξις εργων τόν 'Ιούνιο ν καί διάρ
κεια κατασκευής 2 ετη. 

>>8. Μουσείον Θεσσαλονίκης. Τό εργον εδημοπρατήθη 
καί τά πρακτικά ενεκρίθησαν . Προβλέπεται εγκατάστασις 

τοu εργολάβου καί εναρξις τών εργασιών εντός του ' Ια

νουαρίου. Περαίωσις τήν άνοιξιν του 1962. 
>>9. Κλειστόν Γυμναστήριον Θεσσαλονίκης. 'Επερα

τώθησαν αί εργασίαι καθαιρέσεως τών παλαιών περιπτέ

ρων . Τό πρακτικόν τοu μειοδοτικοί! διαγωνισμοί! ενεκρίθη, 

εγκατασταθέντος του εργολάβου. Θά επιδιωχθή παντί τρό

πφ ή μερική παράδοσις του κτιρίου πρός χρήσιν μέχρι 

Σεπτεμβρίου. 

>> 10 'Ιχθυόσκαλα . α) Έκσκαφαί. Αί εργασία ι προχω

ροuν όμαλώς, περαιούμεναι εντός μηνός. β) Κρηπιδότοι

χος 164 μ . 'Υπεγράφη τό εργολαβικόν συμβόλαιον καί αί 

εργασία ι θά aρχίσουν εντός τών ή μερών. Περαίωσις μέχρι 

Δεκεμβρίου 1961. γ) Κτιριακαί καί ψυκτικαί εγκαταστά

σεις. 'Η μελέτη τών κτιριακών εργων πλήν τοu τμήματος 

θεμελιώσεων, επερατώθη. 'Η μελέτη τών ψυκτικών εγκα

ταστάσεων aποτελεί μέρος του διεθνοuς διαγωνισμοί!, 

δστις θά προκηρυχθή εντός του ετους. Ή εναρξις του ερ

γου προβλέπεται διά τό φθινόπωρον του 1961, ή δέ περά
τωσίς του περί τό τέλος 1962. 

>> 11 . Σιλό. ' Ενεκρίθη ή διακήρυξις τοu διαγωνισμοί! μέ 

εναρξιν τών εργασιών πρό του θέρους 1961. 
>>12. 'Αερολιμήν Θεσσαλονίκης. α) Αί εργασίαι του 

τροχοδρόμου καί τών δαπέδων σταθμεύσεως προχωροuν 

περαιούμενα τμηματικώς aπό 'Ιουνίου μέχρις 'Οκτωβρίου 

1961. β) Νέον κτίριον 'Αεροσταθμοu. 'Εκπονείται ή μελέ-

τη fiτις θά περαιωθή τόν 'Ιανουάριον τοu 1961. Τόν Φε
βρουάριον 1961 γίνεται ή δημοπράτησις καί τόν Μάρτιον 
1961 ή εναρξις τών εργασιών . Προθεσμία περαιώσεως εν 

ε τος. 

>>13. 'Ανοικτόν κολυμβητήριον. 'Υπεβλήθη ή μελέτη 
τοu καθηγητοu κ. Κιτσίκη καί ενεκρίθη aπό τήν Ύπηρε

σίαν Οi.κισμοu δημοπράτησις τοu εργου τόν 'Ιανουάριον 

1961 καί περαίωσις Ίούνιον 1962. 

ΥΕργα aποχετεύσεων 

>> I . Περιφερειακή τάφρος. Περαιωθεισών τών εργασιών 
τής περιφερειακής τάφρου, διά τής όποίας ή Θεσσαλονίκη 
άπηλλάγη όριστικώς τών πλημμυρών, επερατώθησαν 

ώσαύτως αί εργασία ι επενδύσεως ταύτης διά σκυροδέματος 

ώς καί αί εργασίαι γεφύρας Πυλαίας . 

>>2. 'Υπόνομοι Παραλίας. Τό εργον δημοπρατείται τόν 
τρέχοντα μήνα. Αί εργασία ι θά άρχίσουν τόν Φεβρουάριον 

του 1961, καί θά περατωθοuν τό θέρος 1962. 'Εγένετο πρό
βλεψις κατασκευής άπασών τών εργασιών aπό τήν παρα

λιακήν λεωφόρον καί τόν παραλιακόν πεζόδρομον, ώς καί 

τήν περιοχήν του τουριστικου ξενοδοχείου, εΙς τρόπον 

rοστε νά μή επέλθη αναστάτωσις μέ τήν κατασκευήν τών 

ύπολειπομένων εργων. 

>>3. ' Επικάλυψις ρεύματος Ρήγα Φεραίου . Αί σχετικαί 

εργασίαι προχωρουν κατασκευασθέντος τμήματος 300 μ . 

Περαίωσις κατά Όκτώβριον 196J)>. 

23-25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Συνεχίζονται στό Παρίσι οί διαπραγματεύσεις, 

μεταξύ τής έλληνικής άντιπροσωπείας ύπό τόν 

ύπουργό Συντονισμοί) Α. Πρωτοπαπαδάκη, καί τών 

έκπροσώπων τής ΕΟΚ. 

Στήν εξέλιξη των σχετικών συζητήσεων άναφέ

ρεται ό Ι. Πεσμαζόγλου: 

«Κατά τήν νέαν συνάντησιν μεταξύ του κ . Ρέυ καί του 
ύπουργου Συντονισμου κ. Πρωτοπαπαδάκη εν Παρισίοις 

τήν 23ην, 24ην καί 25ην 'Ιανουαρίου, aπαντα τά άφεθέντα 

εκκρεμή κατά τήν συνάντησιν τών 'Αθηνών σημεία συνε

ζητήθησαν εν λεπτομερείct, δύο δέ εκ τών βασικών άπομε

νουσών διαφωνιών επελύθησαν ύπό τήν αϊρεσιν βεβαίως 

πάντοτε τής επικυρώσεως τών aποτελεσμάτων ύπό του 

Συμβουλίου ύπουργών τής Κοινότητος. Τά κυριώτερα τών 

aποτελεσμάτων τούτων αναλύονται κατωτέρω: 

>>1 . Γενική ρήτρα διαφυγής 
>>'Η Κοινότης εδέχθη δπως &παλειφθή ή κοινοτική ρή

τρα διαφυγής του άρθρου 30 του σχεδίου συμφωνίας, &ντ , 

αύτής δέ &ναγνωρισθή ή εύχέρεια τών χωρών-μελrον τής 
Κοινότητος δπως λαμβάνουν καί εναντι τής 'Ελλάδος τά 

μέτρα aσφαλείας τά όποία θά δύνανται νά λάβουν μεταξύ 

των βάσει του άρθρου 226 τής Συνθήκης τής Ρώμης μέ τήν 
πρόσθεταν κατοχύρωσιν δτι κατά τήν εφαρμογήν του άρ

θρου τούτου ή 'Ελλάς εξομοιουται πρός τάς χώρας-μέλη 

τής Κοινότητος. 'Αντίστοιχος εύχέρεια αναγνωρίζεται βε

βαίως καί εiς τήν 'Ελλάδα. 'Από πλευράς τής Κοινότητος 

ύποστηρίζεται δτι ό χρόνος Ισχύος τής ρήτρας διαφυγής 

δέον νά είναι ό αύτός διά τήν 'Ελλάδα καί διά τάς χώρας 
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τής Κοινότητος, νά λήξη δέ μέ τό τέλος τής μεταβατικής 

περιόδου τής Συνθήκης τής Ρώμης, όπότε λήγει καί ή 

iσχύς τοu <'iρθρου 226. 'Από ελληνικής πλευρας εξ <'iλλου 
ύπογραμμίζεται ή άνάγκη δπως ή ευχέρεια λήψεως μέτρων 

άσφαλείας διατηρηθή δ ιά τήν ' Ελλάδα καθ' δλην τήν βα

σικήν μεταβατικήν περίοδον τής συμφωνίας συνδέσεως, 

ήτοι επί μίαν ι 2ετίαν, ijτις είναι ϊση καί πρός τήν προβλε

φθείσαν ύπό τής Συνθήκης τής Ρώμης περίοδον iσχύος τής 

ρήτρας άσφαλείας διά τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος . 

'Εξ <'iλλου ή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου τής Συν

θήκης τής Ρώμης καί επομένως καί ή περίοδος iσχύος του 

<'iρθρου 420 δύναται νά συντμηθή δι' άποφάσεως τ&ν χω
ρών-μελών τής ΕΟΚ, δέν είναι δέ οuτε εuλογον οuτε δυνα

τόν ή iσχύς ή κατάργησις του δικαιώματος τής 'Ελλάδος 

δπως λαμβάνη μέτρα άσφαλείας νά εξαρτηθή εκ μονομε

ροuς άποφάσεως τής Κοινότητος . 

»2. ' Ιταλικόν πρωτόκολλον 

»Καίτοι ή κατά τά άνωτέρω βασικώς συμφωνηθείσα λύ

σις του προβλήματος τής ρήτρας διαφυγής άποτελεί ουσι

ώδη πρόοδον, δέον νά ύπογραμμισθή δτι ή κατοχύρωσις 

αυτής συνδέεται καί μέ τήν επίτευξιν συμφωνίας έπί ι:οu 

iταλικοu πρωτοκόλλqυ τό όποιον θά προβλέπη τήν ευχέ

ρειαν λήψεως μέτρων άσφαλείας ύπό τής Κοινότητος εν τφ 

συνόλφ της, εν ft περιπτώσει αί ελληνικαί εξαγωγαί ώρι
σμένων προϊόντων πρός τήν Κοινότητα καί εiδικώτερον 

των εσπεριδοειδών ύπερβαίνουσαι ώρισμένα δρια δημιουρ

γήσουν δυσχερείας διά τάς άντιστοίχους iταλικάς εκλο

γάς. 'Επί του σημείου τούτου δέν κατορθώθη νά επιτευχθή 

συμφωνία κατά τάς εν Παρισίοις συνομιλίας. 

»'Υπενθυμίζεται δτι άπό έλληνικής πλευρας είχε προ

ταθή δπως, δσον άφορα τά εσπεριδοειδή, τά δρια πέραν τ&ν 

όποίων θά l'jδύναντο νά ληφθοuν μέτρα άσφαλείας είναι 

τοιαuτα ά\στε νά καλύπτουν τό συνολικόν έλληνικόν εξα

γωγικόν πλεόνασμα μέ εuλογον προοπτικήν περαιτέρω 

άναπτύξεως (ήτοι 60.000 τόννων αυξανομένων κατά 10% 
έτησίως) καί τοuτο πρός άποφυγήν άσκήσεως εκβιασμοί> 

έπί τής ' Ελλάδος εκ μέρους τ&ν ' Ανατολικών χωρών, αί 

όποtαι άπορροφοuν περίπου τό 75% τ&ν συνολικών έλλη
νικών εξαγωγών εσπεριδοειδών. Κατά τήν τελευταίαν εν 

Παρισίοις συνάντησιν εν πνεύματι περαιτέρω συμβιβα

σμοί> πρός όριστικήν επίλυσιν του θέματος επροτάθη εκ 

μέρους τής 'Ελλάδος ώς τελική ύποχώρησις επίπεδον 

επαινήσεως 30.000 τόννων διά τό σύνολον τ&ν εσπεριδοει
δών <'iνευ διακρίσεως καί ποσοστόν συνθέτου ετησίας αυξή

σεως 20%. 
»Καί ή συμβιβαστική αυτή πρότασις δμως δέν εγένετο 

άποδεκτή, ή aντιπροσωπεία δέ τής Κοινότητος εζήτησε 

μετ' επιμονής δπως άποχωρισθοuν τά πορτοκάλια καί 

μανδαρίνια άφ' ένός καί τά λεμόνια άφ' έτέρου, καθοριζο

μένου του όρίου διά μέν τά πρώτα εiς 20.000 τόννους διά δέ 
τά δεύτερα εiς 5.000 τόννους . 'Από έλληνικής πλευρας ετο

νίσθη δτι ό καθορισμός όρίου 5.000 τόννων διά τά λεμόνια, 
ώς προτείνεται ύπό τής Κοινότητος , είναι εντελώς άπαρά

δεκτος καί δύναται νά έκθέση τήν 'Ελλάδα εiς σοβαρωτά

τους κινδύνους εκβιασμοί> εκ μέρους τ&ν χωρών του άνα

τολικοu συνασπισμοί>, δεδομένου δτι αύται άπορροφοuν 

σχεδόν τό σύνολον τ&ν έκ 30.000 τόννων περίπου ελληνι
κών εξαγωγών . 'Εδηλώθη πάντως δτι εφόσον δέν καθορι-

σθή συνολικόν δριον διά τάς εξαγωγάς άπάντων τ&ν έσπε

ριδοειδ&ν συμφώνως πρός τήν τελευταίαν ώς ανω συμβι

βαστικήν πρότασιν τής 'Ελλάδος, οϋτως ά\στε νά ύπάρ

ξουν επαρκή περιθώρια έλαστικότητος, ή έλληνική Κυ
βέρνησις θά είναι ύποχρεωμένη νά έπιμείνη επί του καθο

ρισμοί> όρίου 20.000 τόννων διά τά πορτοκάλια καί μανδα
ρίνια καί 20.000 τόννων διά τά λεμόνια μέ ετήσιον ρυθμόν 
συνθέτου αυξήσεως 20%. 

»Δέον νά ύπογραμμισθή δτι ουσιώδη ελληνικήν ύπο

χώρησιν πρός τόν σκοπόν τής διευκολύνσεως τής επιτεύ

ξεως συμφωνίας άπετέλεσε καί ή άποδοχή εκ μέρους τής 
'Ελλάδος δπως περιληφθοuν καί τά ροδάκινα εiς τό iταλι

κόν πρωτόκολλον, μέ μικράν αuξησιν τής ποσότητος εκ

κινήσεως (ήτοι 40.000 τόννων εναντι τ&ν ύπό τής 'Ιταλίας 
προτεινομένων 34.000). Δέν είναι δυνατόν δμως διά τήν 
'Ελλάδα νά δεχθή δπως πέραν τ&ν εσπεριδοειδών καί τ& ν 

ροδακίνων περιληφθοuν έπίσης αί σταφυλαί. 

»3 . Γεωργικά άνταλλάγματα ύπέρ τής Κοινότητος 
»Τό ετερον εκ τ&ν ουσιωδών θεμάτων διαφωνίας, έπί 

του όποίου επετεύχθη συμφωνία κατά τάς εν Παρισίοις 

συνομιλίας κατόπιν σημαντικών ελληνικών ύποχωρήσεων, 

είναι τό θέμα τ&ν ύπό τής Κοινότητος αiτουμένων μοΎομε
ρ&ν δασμολογικών παραχωρήσεων εκ μέρους τής 'Ελλά

δος δσον άφορα άριθμόν τι να γεωργικών προϊόντων ιδιαι

τέρου ενδιαφέροντος δι' ώρισμένας χώρας τής Κοινότητος 

καί δή τήν 'Ιταλίαν καί 'Ολλανδίαν. 'Εν πρώτοις έγένετο 

δεκτόν δπως διά τό σύνολον σχεδόν του ύπό τής Κοινότη

τος προταθέντος πίνακος εφαρμοσθή μονομερώς έκ μέρους 

τής 'Ελλάδος κατά τήν πρώτην ι Οετίαν άπό τής ενάρξεως 

έφαρμογής τής συμφωνίας καί ύπό τήν αϊρεσιν τής εναρ

μονίσεως τής γεωργικής πολιτικής τής 'Ελλάδος καί τής 

Κοινότητος τό καθεστώς τ&ν δασμολογικών μειώσεων τής 

22ετίας . Τό καθεστώς τοuτο προβλέπει τέσσαρας διαδοχι

κάς μΕιώσεις εκ 5% εκάστην πραγματοποιηθησομένας εν
τός διαστήματος 7,5 ετ&ν άπό τής εφαρμογfjς τής συμφω
νίας. Πέραν τ&ν άνωτέρω έγένετο δεκτόν έπίσης δπως διά 

τό βούτυρον, τούς τυρούς ευρωπαϊκοί> τύπου καί τά χοιρο

μέρια, Ciπαντα εϊδη τά όποία ενδιαφέρουν δλως Ιδιαιτέρως 

τήν 'Ολλανδία ν καί εν μέρει τήν 'Ιταλίαν, αί πραγματο

ποιηθησόμεναι μειώσεις κατά τά πρώτα 7,5 ετη άπό τής 
ένάρξεως τής συμφωνίας άνέλθουν εiς 50-55% καί 40% εν
τιστοίχως . 

»4. Χρηματοδοτικά 
»Πέραν τοu iταλικοu πρωτοκόλλου τό ετερον βασικόν 

σημεtον διαφωνίας επί του δποίου δέν επετεύχθη συμφωνία 

είναι τό θέμα τής χρηματοδοτήσεως τής έλληνικής οiκο
νομικής άναπτύξεως. 'Ως πρός τό θέμα ... αί διαφωνία ι 

άφοροuν τόσον τό ποσόν -διά τό δποίον ώς γνωστόν ή 

Κοινότης προτείνει 125 έκατ . δολλ. εναντι τής έλληνικής 

προτάσεως δπως τοuτο τουλάχιστον άνέλθη εiς 150 έκατ . 

δολλ . - δσον καί τήν προβαλλομένην εκ μέρους τής Κοι

νότητος άπαίτησιν δπως ή χρηματοδότησις αϋτη συνδυα

σθή μέ τήν ρύθμισιν του προπολεμικοί> δημοσίου χρέους 

έντός τής πενταετους περιόδου, κατά τήν δποίαν προβλέπε

ται ή εiς τήν 'Ελλάδα διάθεσις τ&ν ώς <'iνω κεφαλαίων . 

Έπί του σημείου τούτου ή έλληνική θέσις παραμένει 

ακαμπτος, δεδομένου δτι πρώτον, τά δύο θέματα είναι εν-
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τελώς t'iσχετα καί επομένως οίοσδήποτε συσχετισμός του 

δημοσίου χρέους πρός τήν συμφωνίαν συνδέσεως καί τήν 

παρασχεθησομένην έντός του πλαισίου τής συμφωνίας ταύ

της χρηματοδοτικήν βοήθειαν πρός τήν 'Ελλάδα είναι εν

τελώς άπαράδεκτος καί δεύτερον ή άποδοχή οίουδήποτε 

τοιούτου δρου θά καθίστα άδύνατον άκριβώς τήν έπιδιω

κομένην ρύθμισιν του δημοσίου χρέους λόγω τής άναμφι

σβητήτως προκληθησομένης αυξήσεως τών άπαιτήσεων 

των όμολογιούχων. 'Επί του θέματος του δημοσίου χρέους 

ίδιαιτέρως επιμένουν οί 'Ολλανδοί οί δποίοι καί έξέφρα

σαν τάς έπί του θέματος τούτου άπόψεις των καί είς πρό

σφατον σύσκεψιν προκληθείσαν ύπό του κ. Μπλάκ, καθ' 

ην /:ζήτησαν ούτοι τήν t'iσκησιν πιέσεως έπί τής' Ελλάδος 

διά τήν ρύθμισιν του προπολεμικοί> δημοσίου χρέους. Κα

τά τάς έκ Βρυξελλών πληροφορίας, τό Συμβούλιον τών 

ύπουργών μέ πολιτικήν εκτίμησιν του ζητήματος άπεδέ

χθη τόν διαχωρισμόν τής έκκρεμότητος του δημοσίου χρέ

ους άπό του χρηματοδοτικοί> θέματος, άλλ. άπεφάσισε τήν 

παραπομπή ν αυτοί> είς τό προσεχές Συμβούλιον τών ύπουρ

γών τών Οίκονομικών καί τήν άναβολήν τής όριστικής 

άποφάσεως είς κοινήν συνεδρίασιν τών ύπουργών 'Εξωτε

ρικών καί Οίκονομικών. 

»Αί συμφωνηθείσαι λύσεις τόσον κατά τάς συνομιλίας 

τών 'Αθηνών δσον καί κατά τάς συνομιλίας τών Παρισί

ων, αί δποίαι καλύπτουν aπαντα τά βασικώτερα σημεία 

διαφωνίας πλήν του ίταλικου πρωτοκόλλου καί του θέμα

τος τής χρηματοδοτήσεως συνεζητήθησαν είς τό Συμβού

λιον ύπουργών τής Κοινότητος τής 30ης καί 3 I ης 'Ια

νουαρίου. Κατά τάς έκ Βρυξελλών πληροφορίας έξεδηλώ

θησαν άντιδράσεις έκ μέρους τής 'Ολλανδίας καί 'Ιταλίας 

έπί τών γνωστών θεμάτων, φαίνεται δμως δτι κατ' άρχήν 

έπεκυρώθησαν τά συμφωνηθέντα είς 'Αθήνας καί Παρισί

ους μέ ώρισμένας δμως επιφυλάξεις έπί ουσιωδών θεμάτων, 

τό άκριβές περιεχόμενον τών όποίων δέν είναι άκόμη γνω

στόν. Αί έκκρεμότητες ώς πρός τό χρηματοδοτικόν καί τό 

ίταλικόν πρωτόκολλον παραμένουν καί είναι διά τοuτο 

σκόπιμον δπως έπί τών δύο τούτων σημείων συγκεντρω

θοuν αί έλληνικαί ένέργειαι μέ γενικωτέραν dνακοίνωσιν 

δτι άπό έλληνικής πλευρίiς ίiχουν πλήρως έξαντληθή τά 

δρια ύποχωρήdεων. 

»Κατά τάς έκ Βρυξελλών πληροφορίας τό Συμβούλιον 

ύπουργών θά έπανεξετάση τό θέμα τής έλληνικής συμφω

νίας κατά τήν προσεχή σύνοδον αυτοί> τής 20ής Φεβρουα

ρίου μέ προοπτικήν όριστικής έγκρίσεως αυτής ϊνα κατα

στή δυνατή ή μονογράφησις τής συμφωνίας έντός του Φε

βρουαρίου. Εrναι εν τούτοις άναγκαίον καί ουσιώδες νά 

έξηγηθή είς τάς εξ Κυβερνήσεις δτι πέραν τών συμφωνη

θέντων είναι εντελώς άδύνατος t'iλλης ύποχωρήσεως άπό 

έλληνικής πλευρίiς, διότι θίγονται βασικά διά τήν ·Ελλάδα 

θέματα aρχής καί ουσίαρ>298 • 

Μετά τήν όλοκλήρωση τfjς νέας, τριήμερης δι

άρκειας, φάσεως τών διαπραγματεύσεων, έκδόθηκε 

τό άκόλουθο άνακοινωθέν: 

»'Ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, ύπουργός Συντονισμοί> τής 

'Ελλάδος, καί ό κ. Ρέυ, μέλος τής /:πι τροπής τής Ευρωπαϊ

κής Οίκονομικής Κοινότητος, συνοδευόμενοι ύπό τών με

λών των εκατέρωθεν άντιπροσωπειών, συνέχισαν έν Παρι-

σίοις, τήν 23ην, 24ην καί 25ην 'Ιανουαρίου, τάς συνομιλί

ας, τάς όποίας ήρχισαν είς ' Αθήνας τήν 9ην 'Ιανουαρίου, 

πρός τόν σκοπόν δπως προηγηθή ή έξέτασις τών έκ:κ:ρεμών 

προβλημάτων είς τάς διαπραγματεύσεις διά τήν σύνδεσιν 

τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. 'Όλα τά προβλήματα ταuτα 

έξητάσθησαν έν λεπτομερεί~, λύσεις δέ έξευρέθησαν έπί 

θεμάτων είς τά όποία εΙχον άναφυή δυσχέρειαι, είδικ:ώτε

ρον δσον dφορίi τάς γενικάς ρήτρας διαφυγής τής συμφω

νίας. 

»Αί ώς t'iνω συνομιλίαι προώθησαν ουσιωδώς τάς δια

πραγματεύσεις κ:αί αί δύο dντιπροσωπείαι θεωροuν δτι 

{κ:ανοποιητικ:αί λύσεις θά κ:αταστή δυνατόν νά έξευρεθοuν 

δι' ώρισμένα προβλήματα, τά όποία παραμένουν είσέτι 

έκ:κ:ρεμή, φρονοuν δέ δτι ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις dφ ' ένός 

κ:αί τό Συμβούλιον ύπουργών τής ΕΟΚ dφ' έτέρου θά δυ

νηθοuν νά επικυρώσουν κατά τό τέλος του μηνός τά μέχρι 

τοuδε άποτελέσματα τών έν έξελίξει διαπραγματεύσεων, 

διότι αύται θά κ:αταστή δυνατόν νά τερματισθοuν συντό

μως» . 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

·Η 'Εκτελεστική 'Επιτροπή τών συνδικαλιστι

κών όργανώσεων τών δημοσίων έκπαιδευτικών έκδί

δει άνακοίνωση μέ τήν όποία έξηγεί τούς λόγους πού 

τήν rοθησαν νά άποφασίσει τήν πραγματοποίηση 

άποχfjς άπό τά μαθήματα. Συγκεκριμένα, καταγγέλ

λει τήν κατά τήν άποψή της συνεχιζόμενη άνιση με

ταχείριση τών έκπαιδευτικών σέ σχέση μέ άλλους 

κλάδους. 

Σέ άπάντηση, ή Κυβέρνηση, μέ άνακοίνωσή της, 

έπικαλέστηκε τήν πρό διμήνου μόλις γενική αϋξηση 

μισθών καί συντάξεων, καθώς καί τήν άνάγκη νά μήν 

προστεθουν καί άλλα βάρη στόν κρατικό προϋπολο

γισμό. Κατόπιν, άπαρίθμησε τά μέτρα πού είχε λάβει 

τά τελευταία χρόνια ύπέρ τών έκπαιδευτικών λει

τουργών, δπως τή δυνατότητα διορισμου δημοδιδα

σκάλων χωρίς διαγωνισμό καί τήν εύχέρεια άκώλυ

της έξελίξεώς τους, τήν αϋξηση τών άποδοχών τών 

καθηγητών τfjς Μέσης 'Εκπαιδεύσεως, καθώς καί τό 

διορισμό μεγάλου άριθμου έκπαιδευτικών, στοιχεία 

πού καταδείκνυαν δτι δέν ύπfjρξε άνιση μεταχείριση 

του κλάδου. ·Οπωσδήποτε, κατέληγε ή άνακοίνωση , 

ή Κυβέρνηση θά έπιθυμουσε νά βελτιώσει καί άλλο 

τή θέση τών λειτουργών αύτών, πράγμα δμως άντι

κειμενικά άδύνατο βάσει τών οικονομικών δυνατοτή

των του Δημοσίου. 

'Η άπεργία τών έκπαιδευτικών πραγματοποιήθη

κε, δπως είχε προβλεφθεί, στίς 26 'Ιανουαρίου καί 
συνεχίστηκε μέχρι τίς άρχές Μαρτίου, όπότε ό Κ. 

Καραμανλfjς δέχτηκε παρουσία του ύπουργου Παι

δείας Γ. Βογιατζfj, τά Δ.Σ. τών καθηγητών καί τών 

δασκάλων καθώς καί τούς έκπροσώπους τών γονέων 

καί κηδεμόνων, οί όποίοι έξέθεσαν τίς άπόψεις τους 

γιά τή μεταχείριση τών έκπαιδευτικών στούς κόλ-
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πους τοϋ ευρυτερου δημοσιοϋπαλληλικοί) κλάδου. 

Μετά τήν έπικοινωνία αύτή, δ Κ. Καραμανλής δή

λωσε: 

«"Α ν καί δέν προκύπτει άδικος έν γένει μεταχεί

ρισις άπό τά στοιχεία τών άρμοδίων ύπηρεσιών, ένέ

κρινα έν τούτοις τήν έξέτασιν τοv θέματος ύπό πεν
ταμελούς έπιτροπfjς έξ άνωτάτων κρατικών λειτουρ

γών, ή δποία θέλει ύποβάλει έντός τριμήνου τό πό

ρισμά της. 'Εφόσον δέ ήθελε διαπιστωθfί άδικία, θέ

λει αϋτη άντιμετωπισθfί τμηματικώς, άναλόγως τών 

δυνατοτήτων του κρατικού προϋπολογισμού, άρχfjς 

γενομένης άπό του τρέχοντος έτους». 

Μετά τήν έξέλιξη αύτή, οί έκπρόσωποι τ&ν έκ
παιδευτικ&ν έξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους στόν 
πρωθυπουργό καί άνέστειλαν τήν άπεργιακή τους 

κινητοποίηση. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Καταρτίζεται είδικό πενταετές πρόγραμμα γεωρ

γικών βιομηχανιών, τό όποίο περιλαμβάνει έργοστά

σια άξιοποιήσεως των γεωργικών προϊόντων της 
χώρας μέ σκοπό τή συμπλήρωση καί τόν έκσυγχρο

νισμό τ&ν βιωσίμων έν λειτουργία βιομηχανιών. Τό 

συνολικό ϋψος τοϋ προγράμματος ύπολογίζεται σέ 

1.346.000 δρχ., άπό τίς όποίες τά450 (15 έκατ. δολλ.) 
συνάλλαγμα γιά τήν προμήθεια μηχανημάτων άπό τό 

έξωτερικό. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται, στό Πολιτικό 

Γραφείο, μέ τόν άντιπρόεδρο, η. Κανελλόπουλο καί 

τούς ύπουργούς Έσωτεj.)ικ&ν, 'Εξωτερικών καί Προ

εδρίας, σχετικά μέ τίς έξελίξεις στό θέμα Μέρτεν, 

μετά τή νέα άπόπειρα άποπροσανατολισμοϋ τής κοι

νής γνώμης άπό τόν έγκληματία πολέμου. 

'Ο Μέρτεν ε{ χε ίσχυριστεί δτι ε{ χε είδοποιηθεί 

άπό τόν άρμόδιο άνακριτή τοϋ Βερολίνου πώς ή κλή

ση του νά καταθέσει, γιά τίς μηνύσεις που έκκρεμοϋ

σαν έναντίον του, ε{χε άναβληθεί έπ' άόρ,στον. Πα

ράλληλα, ή έφημερίδα «Hamburger Echω> δημοσί
ευσε έπιστολή τοϋ έκπροσώπου τοϋ δυτικογερμανι

κοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, φόν Χάαζεν, ή όποία, 
κατά τή μετάφραση πού δημοσιεύτηκε στόν έλληνι

κό τύπο, ύποvοοϋσε δτι ή κυβερνητική άνακοίνωση 
τής Βόννης τής 28ης Σεπτεμβρίου ε{χε έκδοθεί μετά 

άπό έλληνικές πιέσεις καί ε{χε ύπαγορευτεί άπό πο

λιτική σκοπιμότητα. 'Από τήν πλευρά τής ' Αθήνας, 

δ ύφυπουργός Προεδρίας, Τ. Τριανταφυλλάκος, εκα
με, σχετικά, τήν άκόλουθη δήλωση: 

« ' Η έλληνική Κυβέρνησις δέν εχει γνώσιν τής έν λόγφ 

έπιστολής, ή όποία άλλωστε εtς ουδεμίαν γερμανικήν 

έφημερίδα έδημοσιεύθη. Πάντως, εfναι γνωστόν δτι ή έλ

ληνική Κυβέρνησις, εύθύς ώς ελαβε τό πρώτον γνώσιν τrον 

συκοφαντικών δημοσιευμάτων, προέβη, ώς είθισται, εtς 

διαμαρτυρίαν πρός τήν γερμανικήν Κυβέρνησιν καί έζή

τησε παρ' αύτή ς δπως λάβη θέσιν πρός ένημέρωσιν τής 

γερμανικfiς κοινής γνώμης». 

'Η έπιστολή φόν Χάαζεν θά άπασχολήσει καί τήν 

έλληνική Βουλή. Στή διάρκεια τής σχετικής συνε

δριάσεως, δ Σ. Κωστόπουλος, έκπρόσωπος τής ΚΕΑ, 

δ Η. Ήλιοϋ, τής ΕΔΑ, δ Γ. 'Αθανασιάδης-Νόβας, 

τής ΝΠΚ, δ Σ. Μαρκεζίνης, άρχηγός τ&ν Προοδευ

τικών καί ό Γ. Παπανδρέου κατηγόρησαν τήν 

Κυβέρνηση δτι ε{χε άσκήσει πιέσεις στή Βόννη γιά 

τήν εκδοση άπό τή Δ. Γερμανία «Πιστοποιητικοϋ>> 

όπέρ τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 'Υποστήριξαν, 
άκόμη, δτι ή έπιστολή Χάαζεν άναιροϋσε τή γερμα

νική άνακοίνωση τής 28 Σεπτεμβρίου. 
'Απαντώντας, δ όπουργός 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέ

ρωφ, σημείωσε τήν άπογοήτευσή του άπό τό γεγονός 

δτι ο{ συκοφαντίες ένός έγκληματία πολέμου άρκοϋ

σαν γιά νά παρασύρουν τό έλληνικό κοινοβούλιο σέ 

τέτοιες συζητήσεις. 'Η 'Ελλάδα, είπε, δέν πίεσε τή 

Βόννη, άλλά ε{χε ζητήσει έξηγήσεις γιά τίς έπιθέ

σεις τοϋ τύπου τής χώρας αύτής σέ βάρος της έλλη

νικfiς Κυβερνήσεως. 'Όσο γιά τό θέμα φόν Χάαζεν, 

ή 'Αθήνα ε{χε ζητήσει έξηγήσεις άπό τή Δ. Γερμα

νία γιά τό έπεισόδιο, καί ή τελευταία ε{ χε διαμηνύσει 

δτι άγνοοϋσε τήν έπιστολή, ή όποία δέν άποτελοϋσε 

εγγραφο τοϋ δυτικογερμανικοϋ όπουργείου 'Εξωτε

ρικών, άλλά ίδιωτικό. 'Ο ύπουργός άναφέρθηκε καί 

στό κείμενο τής έπιστολης, παρατηρώντας δτι ή 

σχετική μετάφραση δέν άπέδιδε σωστά τό πνεϋμα 

της. Πράγματι, άπό τήν άντιπαραβολή τ&ν δύο κειμέ

νων, φαινόταν δτι ή έπιστολή, στήν όρθή της μετά

φραση, δέν περιείχε τίποτε τό μεμπτό κατά τής έλ

ληνικής Κυβερνήσεως. 

'Επιπλέον, δ Ε. 'Αβέρωφ δημοσιοποίησε τήν 

άκόλουθη ρηματική διακοίνωση τής Βόννης, μέ τήν 

όποία δίνονταν ίκανοποιητικές έξηγήσεις γιά τό θέ

μα: 

«'Η δμοσπονδιακή Κυβέρνησις διατηρεί ώς καί πρό

τερον τήν άνακοίνωσιν τής άπό 28ης Σεπτεμβρίου 1960, 
σχετικώς πρός τά δημοσιεύματα τοϋ τύπου περί μελών της 

έλληνικής Κυβερνήσεως. ·Η άνακοίνωσις αύτή υiοθετείτο 

μονίμως ύπό τοϋ εtσηγητοϋ Τύπου τοϋ ύπουργείου 'Εξωτε
ρικών, φόν Χάαζεν, κατά πρές κόνφερανς καί κατά συνο

μιλίας μετά των δημοσιογράφων. Διά τής πρός τόν άρχι

συντάκτην της "' Ηχοϋς τοϋ 'Αμβούργου" άπευθυνομένης 
έπιστολής του, άπό 19.1.61, δ φόν Χάαζεν ήθελε νά κατα
στήση σαφές μόνον διατί τό ύπουργείον 'Εξωτερικών έδη
μοσίευσεν άλλοτε χωρίς προηγουμένην έπαφήν μετά της 

συντάξεως τής έφημερίδος ταύτης, τήν έν άρχij άναφερο

μένην άνακοίνωσιν της δμοσπονδιακής Κυβερνήσεως. 'Ω

ρισμέναι έκφράσεις της έπιστολής ταύτης, αϊτινες προε-
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κάλεσαν εν 'Ελλάδι εσφαλμένην εντύπωσιν, έξηγουνται 

μόνον διά του iδιωτικου χαρακτήρος τής επιστολής καί 

άπό τής προθέσεως μόνον δπως μή εiσέλθη έκ νέου εiς 

συζήτησιν επί τής ούσίας»299 . 

26 ΙΑΝΟΥ APIOY 1961 

Συγκροτείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου καί 

του ύφυπουργου Γεωργίας, του διοικητή καί του 

ύποδιοικητή τής ΑΤΕ, καί άρμοδίων παραγόντων, 

στήν όποία έξετάζεται τό πρόγραμμα άναπτύξεως 

τής γεωργίας . 

. ο πρωθυπουργός ένέκρινε τό πρόγραμμα του 
ύπουργείου Γεωργίας γιά τό 1961 καί i:δωσε έντολές 
γιά τήν άμεση προώθηση τών i:ργων καί τήν ταχύτε

ρη έφαρμογή των άποφάσεων. 

Τό σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο άναφέρει: 

Τό σύνολον τών διατιθεμένων πιστώσεων εκ του προ

γράμματος δημοσίων επενδύσεων εiς τό ύπουργείον Γεωρ

γίας, άνέρχεται εiς 801.051.000 δρχ. καί κατανέμεται ώς 

κάτωθι: 

I) 'Εγγειοβελτιωτικά εργα 299.839.000 δρχ. 2) 'Ορει

νή οiκονομία καί δασικά εργα 224 έκατ. δρχ. 3) 'Εποικι

σμός παραμεθορίων περιοχών 24 έκατ. δρχ. 4) 'Ανάπτυξις 
οίκονομίας κλασικών καπνικών περιοχών 23 έκατ. δρχ. 

5) Σιταποθήκαι, λαχαναγορά 'Αθηνών, επιδότησις γεωρ
γικών βιομηχανιών I 10.150.000 δρχ. 6) 'Έρευνα, φυτοπα
θολογία, κτηνοτροφικοί σταθμοί, κτηνιατρεία, δενδροκο

μία, άμπελουργία 78.962.000 δρχ. 7) Γεωργική εκπαίδευσις 
25.900.000 δρχ. 8) Μελέται διάφοροι 15.200.000 δρχ. 

Διά τών άνωτέρω πιστώσεων, άφ' ένός μέν θά συνεχι

σθουν τά aρξάμενα καί σταδιακώς εκτελούμενα εργα καί 

προγράμματα, &φ' έτέρου δέ θά γίνη εναρξις καί νέων τοι

ούτων. 

Οϋτω, θά συνεχισθουν μέ εντατικόν ρυθμόν τά aρξάμε
να εργα άρδευτικών δικτύων καί aξιοποιήσεως περιοχών 

τής χώρας. 'Η διδομένη ύπό τής Κυβερνήσεως iδιαιτέρα 

σημασία είς τόν τομέα τουτον εμφαίνεται εκ του γεγονότος 

δτι, ένώ τό 1955 διετέθησαν δι, εγγειοβελτιωτικά εργα 180 
έκατ. δρχ. καί πέρυσι 620 έκατ. , δι , εφέτος ενεκρίθησαν 

πιστώσεις 970.700.000, εκ τών όποίων 670.861.000 δρχ. 
άφορουν εργα εκτελούμενα ύπό του ύπουργείου Δημοσίων 

'Έργων, ώς άνεκοινώθη τήν 8ην τρέχοντος, τά δέ 

299.839.000 δρχ. διά τά ύπό του ύπουργείου Γεωργίας 

εκτελούμενα. 'Εκ τής πιστώσεως τών 299,8 έκατ. θά διατε
θουν 232,3 έκατ. δι' άρδευτικά εργα εiς περιοχάς "Αρτης, 

Τυρνάβου, Τρινασου Λακωνίας, Βοϊδομάτη ·Ιωαννίνων 

(aριστερά οχθη), 'Αλιστράτης Δράμας, Γιάλοβας Πυλίας, 

Μπόιδα Μαυρή , Κεφαλαρίου "Αργους, Ρέμβης Δράμας, 

Σταυρου Μικρουγουζίου Θέρμου Τριχωνίδας, Α' Ζώνης 

'Ιωαννίνων, Καρδίτσης, Σερρών, Βελλάς Παρακαλάμου, 

Σιταγρών Δράμας, 'Έρκινας Λεβαδείας, Λεσσίνι, Κουρνa 

Χανίων, Φοινικιaς ·Ηρακλείου, 'Ιάσμου, Μαρμαρά Καβά

λας, Παραβόλας ·Αγρινίου, Καλου ·Α γ ρου Δράμας, Νοτί

ου τμήματος Δράμας, Νεοχωρίου, Μονοβρύσης Σερρών, 

Βρυσσελών Θεσπρωτίας, Βοϊδομάτη 'Ιωαννίνων (δεξιά 

οχθη), τριτεύοντα δίκτυα . Αχελώου, Φασίδερη 'Αττικής, 

'Ασίνης · Αργολίδος, Χτούρι Καρδίτσης, 'Ολυμπιάδος 

Χαλκιδικής, Καστέλλου 'Αποκορώνου , Χανδρινου Πυλί

ας, Γλαύκου 'Αχαίας, τριτεύοντα δίκτυα Θεσσαλονίκης. 

"Αλλα 4, I έκατ. δρχ. δι' ύδροαρδευτικά εργα είς περι
οχάς Γιακάδων Νέστου, Σταυρουπόλεως Ξάνθης, Βρεσθέ

νων Λακωνίας, άλλα 24 έκατ. δι' εργα aντιπλημμυρικά, 

aξιοποιήσεως καί aποξηραντικά εiς περιοχάς Χειμαδίτι

δος, Θεσσαλιώτιδος (Κακάρας), Λακιaς 'Αντιγόνου , Λι

μνοθαλάσσης Μεσολογγίου, Φλωρίνης, Λειβαδίου Νάξου 

καί 39.439.000 διά τήν συνέχισιν τών είδικών προγραμμά
των μελετών, γεωτρήσεων, πειραματικών εργασιών, άξιο

ποιήσεως άλατούχων εδαφών, εργων νομαρχιακών ταμείων 

καί τεχνικήν βοήθειας "Αρτης . 
Πέραν τής πιστώσεως τών 299,83 έκατ. τό ύπουργείον 

Γεωργίας aπό του τρέχοντος ετους θά επιδιώξη κυρίως τήν 

συστηματοποίησιν καί ίσοπέδωσιν τών εκ τών εργων εξυ

πηρετουμένων εκτάσεων, ωστε νά άξιοποιηθουν εiς τήν 

μεγίστη ν δυνατήν κλίμακα τά μέχρι σήμερον εκτελεσθέντα 

καί συνεχιζόμενα βασικά εργα καί θά διαθέση άλλα 21 
έκατ. διά τήν προμήθειαν τών aναγκαιούντων μηχανημά

των (έλκυστήρων, iσοπεδωτήρων, αύλακωτήρων κ.λ.π. ). 

Εiς τόν τομέα τής όρεινής οίκονομίας καί όρεινών 

ύδρονομικών εργων καί δασικών εργων, διατίθενται 224 
έκατ. εκ τών δημοσίων επενδύσεων καί άλλα 77 έκατ. του 

τακτικου προϋπολογισμου καί ι'iλλων πόρων. 

Διά τά εργα τής όρεινής οiκονομίας διατίθενται 110 
έκατ. δπως συνεχισθή ή κατασκευή πεζουλίων καί άναβα

θμιδώσεων πρός προστασίαν επικλινών εδαφών καί άπό

δοσιν τούτων εiς τήν καλλιέργειαν, ή επιδότησις κατα

σκευής μικρών συνεταιρικών τυροκομείων κτηνοτροφικών 

κτισμάτων, φρεάτων καί δεξαμενών ϋδατος, ή έπιδότησις 

άγορaς μικρών καί μεγάλων παραγωγικών ζώων, κυψελών, 

δενδρυλλίων καί aντλητικών συγκροτημάτων καί ή επιδό

τησις εγκαταστάσεως θερμοκηπίων διά πρώιμα λαχανικά 

καί καλλιεργειών διά κτηνοτροφικάς καλλιεργείας. 

Διά τά δασικά καί όρεινά ύδρονομικά εργα θά διατε

θουν 114 έκατ. διά νά συνεχισθή ή δασική όδοποιία, διά 
τής κατασκευής 400 χλμ. νέων δασικών όδών, θά συνεχι
σθουν αί άναδασώσεις έπί εκτάσεως 100.000 στρεμμάτων, 
ή δημιουργία φυτειών λεύκης αϊτινες θά αύξήσουν εντός 

δεκαετίας τήν παραγωγήν ξυλείας κατά 182.000 κυβ. μέτρα 

καί ή πλήρης εντός \Οετίας αναδάσωσις του λεκανοπεδίου 

'Αττικής. 

'Επίσης θά ένισχυθή ή καλλιέργεια δασικών φυτωρίων 

καί θά επιδοτηθή ή δημιουργία κοινοτικών δασών εiς 300 
κοινότητας. 

Θά κατασκευασθουν ώσαύτως νέα δασικά κτίρια καί 

έγκαταστάσεις, θά συνεχισθή ή ταξινόμησις γαιών εiς 

Σπερχειόν καί 'Ήπειρον, θά άναπτυχθουν ή θήρα καί ή 

άλιεία όρεινών ύδάτων, θά δημιουργηθουν εκτροφεία εύ

γενών θηραμάτων εiς Πάρνηθα, Πάρνωνα, Παρνασσόν καί 

Οtτην καί είδικόν έκκολαπτήριον πέστροφας ε!ς 'Ήπειρον 

διά τόν εμπλουτισμόν όρεινών ρεόντων ύδάτων καί θά κα

τασκευασθουν 15 παρατηρητήρια μέ τηλεφωνικά δίκτυα 
διά τήν προστασία ν τών δασών aπό τάς πυρκαϊάς. Θά γίνη 

προμήθεια μηχανημάτων δασικής όδοποιίας, εργαλείων 

ύλοτομίας καί μέσων επικοινωνίας διά τήν συντήρησιν 

τών εκτελουμένων εργων καί όρθολογιστικήν εκμετάλ-
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λευσιν τών δασικών συγκροτημάτων καί έπέκτασις κτιρι

ακών έγκαταστάσεων τοu ' Ινστιτούτου Δασικών ' Ερευνών 

καί δ έξοπλισμός του δι' όργάνων. 

Τέλος, θά συνεχισθοuν τά δασοτεχνικά 1\ργα των όρε ι

νών λεκανών χειμάρρων, ωστε νά προστατευθοuν καί έξα

σφαλισθοuν μονίμως τά πεδινά 1\ργα άπό τάς χειμαρρικάς 

πλημμύρας καί νά άποκατασταθοuν νέα όρεινά έδάφη καί 

ή έν γένει οίκονομία των όρεινών πληθυσμών των διαβι

ούντων έντός τής έξ 1 ι έκατ. στρεμμάτων έκτάσεων των 
ύπό διευθέτησιν λεκανών. 

Είς τόν τομέα έπανεποικισμοu παραμεθορίων περιοχών 

μέχρι τέλους 1960 κατεσκευάσθησαν 1.721 κατοικίαι, 

σχολεία καί έκκλησίαι, 477 ύδραγωγεία, ύδατοδεξαμεναί, 

γεωτρήσεις καί άρδεύσεις, έγένοντο έκχερσώσεις 58.550 
στρεμμάτων, διηνοίχθησαν καί έβελτιώθησαν 995 χλμ . 

δδών, κατεσκευάσθησαν άντιπλημμυρικά καί άποστραγ

γιστικά 1\ργα έπί έκτάσεως 573 χλμ. στρεμμάτων, ήλεκτρο

φωτίσθησαν 39 χωρία καί διετέθησαν είς τούς χωρικούς 
10.700 μικρά καί μεγάλα ζώα καί 10.000 εύρωπαϊκαί κυψέ
λαι. Ή έφετεινή πίστωσις 24 έκατ. θά δαπανηθή διά τόν 
έποικισμόν παραμεθορίων περιοχών Καστοριάς, Φλωρί
νης, Δερείου ΥΕβρου καί Σταυρουπόλεως Ξάνθης. 

Διά τήν άνάπτυξιν τής οίκονομίας κλασικών καπνικών 

περιοχών Α. Μακεδονίας καί Θράκης κατηρτίσθη πρό

γραμμα ϋψους 287 ί:κατ. τεθέν είς έφαρμογήν άπό του 1960 
δπως δημιουργηθή έξωκαπνικόν είσόδημα τών καπνοπα

ραγωγών, βελ τιωθή ή παραγωγή καπνοί> καί μειωθή τό κό

στος διά τής έκτελέσεως τοπικών 1\ργων καί λήψεως είδι

κών μέτρων ένισχύσεως. 

Πέραν των ύπό έκτέλεσιν προγραμματισθεισών μεγά

λων γεωργικών βιομηχανιών, ώς τά έργοστάσια άζώτου, 
ζακχάρεως κ.λ.π., έτέθησαν κατά τό παρελθόν !\τος είς λει

τουργίαν τά μεγάλα ψυγεία Ναούσης καί Σκύδρας, δημο

πρατοuνται συντόμως τά ψυγεία τής λαχαναγοράς · Αθη
νών καί τής Βεροίας, χωρητικότητος 28.000 κ.μ. , μελετών

ται δέ τά ψυγεία Κατερίνης καί Πατρών χωρητικότητος 

15.000 κ.μ., άνετέθη είς τήν ΑΤΕ ή λειτουργία τοu άπό 

έτών έτοίμου μεγάλου ψυγείου 'Ηρακλείου Κρήτης, άνα

μένεται δέ ή μελέτη τοu Γάλλου είδικοu διά τάς περαιτέρω 

άνάγκας τής χώρας είς ψυκτικάς έγκαταστάσεις. 

'Ωσαύτως παρηγγέλθησαν καί παραλαμβάνονται μέχρι 

τοu 'Ιουλίου 200 βαγόνια-ψυγεία ύψηλής μονώσεως καί 

μέχρι του Αύγούστου 1962 άλλα 200 συνήθη βαγόνια-ψυ
γεία. 

Είς τόν τομέα σιταποθηκών καί λαχαναγοράς ' Αθηνών 

ένεκρίθησαν έν συνόλφ πιστώσεις 90 έκατ., έξ ών 25 διά 
σιταποθήκας καί 65 διά τήν λαχαναγοράν. 

Οϋτω, θά έπισπευσθή ή κατασκευή τών προγραμματι

σθεισών σιταποθηκών iliστε μέχρι τέλους 1961 ή χωρητικό
της των νά άνέλθη είς 309.000 τόννους. 

Τά 1\ργα τής λαχαναγοράς ·Αθηνών προβλέπεται νά 

περατωθοuν μέχρι τοu 1962. 'Η συνολική δαπάνη τοu 1\ρ
γου προϋπελογίσθη είς 211 έκατ . , έξ ών 100 έκατ. τής άμε

ρικανικής βοηθείας καί 111 έκ των δημοσίων έπενδύσεων. 

Διά τήν έπιδότησιν τών γεωργικών βιομηχανιών διατί
θενται 20.150.000 δρχ. έκ των δημοσίων έπενδύσεων, έπί 
συνολικής άξίας 1\ργων γεωργικών βιομηχανιών 61 έκατ., 
έξ ών 15,1 είς τυροκομεία-γαλακτοπωλεία 'Άργους, Πα
τρών, Κερκύρας, Ρόδου, 'Έβρου, 'Ιωαννίνων, 'Ημαθίας , 

Βόλου κ.λ.π. καί 5 έκατ. είς συνεταιριστικάς βιομηχανίας 

δενδροκομικών καί κηπευτικών προϊόντων. Οϋτω θά βελ

τιωθή ή ποιότης καί θά μειωθή ή τιμή κόστους των γαλα

κτοκομικών προϊόντων. 

Πέραν τούτου, πολλαί μεγάλαι καί μικραί γεωργικαί 

βιομηχανίαι ίδρύθησαν καί ίδρύονται κατ. ετος διά τήν 

άξιοποίησιν τών γεωργικών προϊόντων ώς έργοστάσια χυ
μών, οίνοποιεία, κονσερβοποιεία, έλαιουργεία, τυροκο

μεία, γαλακτοκομεία, κέντρα διαλογής καί συσκευασίας, 

άποθήκαι, ξηραντήρια καί πάσης φύσεως άλλα έργοστά

σια, διατιθεμένων πρός τοuτο πιστώσεων ύπό τής Α ΤΕ καί 

έπιδοτήσεως έκ των δημοσίων έπενδύσεων. 

Διά τήν φυτοπαθολογίαν, τούς κτηνοτροφικούς στα

θμούς, τά κτηνιατρεία, τήν δενδροκομίαν καί τήν άμπε

λουργίαν, ένεκρίθη έν συνόλφ πίστωσις 78.962.000 δρχ. 

'Εκ τούτων 22,3 έκατ. διατίθενται διά τήν ένίσχυσιν 

καί έπέκτασιν τής γεωργικής έρεύνης, πρός συμπλήρωσιν 

καί έκσυγχρονισμόν έγκαταστάσεων καί μηχανικών καί 

έργαστηριακών ύλικών των ίδρυμάτων έρεύνης τής χώρας. 

Οϋτω, τό 1961 δλοκληροuνται τά κτίρια καί δ μηχανικός 
έξοπλισμός ίνστιτούτων δενδροκομίας καί έσπεριδοειδών 

Ναούσης - Βεροίας, Πόρου Τροιζηνίας. 

Διατίθενται 8 έκατ . πρός συνέχισιν του προγράμματος 

καλλιεργείας ζακχαροτεύτλων καί έκπαιδεύσεως γεωργών, 

ωστε νά έξασφαλισθή έπαρκής πρώτη ϋλη διά τήν λει

τουργίαν των έργοστασίων ζακχάρεως καί τήν ίδρυσιν του 

ίνστιτούτου ζακχαροτεύτλων έν Θεσσαλίq.. 

Διατίθενται 12,8 έκατ. διά τήν ίδρυσιν άπεντομωτηρίων 
διά τήν άπεντόμωσιν καί άπολύμανσιν των έξαγομένων καί 

είσαγομένων γεωργικών προϊόντων καί τήν συνέχισιν κτι

ριακών έγκαταστάσεων καί προμηθείας του άπαραιτήτου 

μηχανικοί> έξοπλισμοu. 

Διά τήν δενδροκομίαν καί άμπελουργίαν διατίθενται 16 
έκατ. πρός συμπλήρωσιν καί έκσυγχρονισμόν κτιριακών 

έγκαταστάσεων καί μηχανικοί> καί έργαστηριακοu έξο
πλισμοu, rοστε νά αύξηθή καί βελ τιωθή ή όπωροκηπευτική 

παραγωγή διά τής διαδόσεως βελτιωμένων ποικιλιών δέν

δρων, κηπαίων καί άμπέλων. 'Επίσης, θά δλοκληρωθfj τό 

είδικόν πρόγραμμα πειραματικών έργασιών άξιοποιήσεως 

βραχωδών έκτάσεων. 

τέλος, 19,3 έκατ. διατίθενται διά τόν έκσυγχρονισμόν 

καί συμπλήρωσιν των κτηνοτροφικών σταθμών καί ίδρυμά

των μικροβιολογικών ινστιτούτων καί έργαστηρίων, του 

έργαστηρίου έλέγχου τροφίμων ζωικής προελεύσεως, λοι

μοκαθαρτηρίου ζώων, διά τήν άνέγερσιν νέων κτηνιατρι

κών σταθμών καί κτηνιατρείων rοστε νά άντιμετωπισθή έν 

τφ συνόλφ της ή προαγωγή τής κτηνοτροφίας, ή έπιλογή, 

ή άναπαραγωγή καί διάθεσις καταλλήλων φυλών ζώων καί 

ή προστασία τής κτηνοτροφίας έκ τών ζημιών συνεπείq. 

νοσημάτων καί έπιζωοτιών καί ή προστασία τής δημοσίας 

ύγείας έκ νόσων μεταδιδομένων έκ τών ζώων είς τόν άν

θρωπον. 

Εις τόν τομέα γεωργικής έκπαιδεύσεως διατίθενται 25,9 
έκατ. πρός άποπεράτωσιν κτιρίων 8 κέντρων έκπαιδεύσεως 
καί τόν έξοπλισμόν των δι· ύλικοu καί τήν άνέγερσιν καί 

έξοπλισμόν 12 νέων κέντρων έπαγγελματικής γεωργικής 
έκπαιδεύσεως, πρός δημιουργίαν προοδευτικών γεωργών 

καί πρός έφαρμογήν βελτιωμένων μεθόδων καλλιεργείας, 

έκμεταλλεύσεως καί οίκιακής γεωργικής οίκονομίας. 
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Τέλος, είς τόν τομέα τών μελετών διατίθενται 15,2 έκατ. 
Δι ' αuτών , θά περατωθή έφέτος ή έκπόνησις των άναγνω

ριστικών μελετών των προτύπων λεκανών άπορροής Μι

κρου Δερείου 'Έβρου, Πιερρίας, νομου Καβάλας, Τερπύ

λου Κιλκίς, Σακουλέβα Φλωρίνης, Καρπενησιώτου Εuρυ

τανίας, Βουραϊκου ' Αχαίας καί Νάξου Κυκλάδων, ώς καί 

σοβαρόν τμήμα των δριστικών μελετών των έπί μέρους 

~ργων καί ~ναρξις έκτελέσεώς των. 'Η συνολική ~κτασις 

των άναγνωριστικών τούτων μελετών καλύπτει 1,5 έκατ. 
περίπου στρέμματα, περιλαμβάνουν δέ αύται άεροφωτο
γραφήσεις, οίκονομικοτεχνικάς καί οίκονομικοκοινωνι

κάς έρεύνας κ.λ.π . 'Επίσης θά προωθηθή ή έκπόνησις με

λετών τών ~ργων του πενταετους προγράμματος άρμοδιό

τητος του υπουργείου Γεωργίας3οο. 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, συγκα

λείται στήν 'Αγροτική Τράπεζα σύσκεψη μέ τή συμ

μετοχή τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ τοϋ ύπουργοϋ καί 

ύφυπουργοϋ Γεωργίας, τ&ν διοικητών τ&ν Τραπεζών 

'Ελλάδος καί 'Αγροτικής, τοϋ ύποδιοικητή τής 

ΑΤΕ καί άρμοδίων παραγόντων. Θέμα τής συσκέψε

ως ύπήρξε ή έξέταση τής καταστάσεως τής 'Αγροτι

κής Τραπέζης. Μετά τή σύσκεψη έκδόθηκε ή άκό

λουθη άνακοίνωση: 

»'Επί σκοπφ δπως διευκολυνθή ή άνάπτυξις τής γεωρ

γικής παραγωγής πρός ώρισμένας σκοπίμους κατευθύνσεις 

(ποτιστικαί καλλιέργειαι καί παραγωγική κτηνοτροφία) 

καθωρίσθη ήδη άπό τό 1960 δπως δάνεια μεσομακροπρό
θεσμα ποσου 400 έκατ. διατεθουν ώς χαμηλότοκα μέ 2%. 
Τό ποσόν τουτο ηύξήθη διά τό 1961 είς 500 έκατ. 'Εν τφ 
μεταξύ έπανεξητάσθη ή δλη κατάστασις τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης καί έξηκριβώθησαν τά έξής: 

»α.'Ότι αϋτη κατά τό 1955 έχορήγησε πρός τούς άγρό
τας δάνεια συνολικου ποσου δρχ. 2.914 έκατ., έξ ών μόνον 
159 έκατ. διά μεσομακροπρόθεσμα. Τό σύνολον τών χορη
γήσεων κατά τό 1959 άνήλθεν είς 5.395,6, έξ ών 1.013 έκατ. 
μεσομακροπρόθεσμα. Διά δέ τό 1960 υπολογίζονται, τά μέν 
βραχυπρόθεσμα είς τό αuτό περίπου έπίπεδον, τά δέ μεσο

μακροπρόθεσμα είς 1.150 έκατ. 
»β. 'Ότι κατά τόν Σεπτέμβριον του 1955 τό είς τήν γε

ωργίαν τοποθετημένοΥ καί δουλευον κεφάλαιον άνήρχετο 

είς 3.356,2 έκατ. δρχ., ένώ τό άντίστοιχον του Σεπτεμβρίου 
1960 άνέρχεται είς 7.687,9 έκατ., ήτοι τό κεφάλαιον τουτο 
υπερεδιπλασιάσθη κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν. 

»Τά έπιτόκια τ&ν δανείων τής 'Αγροτικής Τραπέζης 

άπό Ι ης Μαρτίου 1961 καί έφεξής καθωρίσθησαν ώς κάτω
θι: α) Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια, δάνεια έπ' ένεχύρφ 

καί χρηματοδοτήσεις βραχυπρόθεσμοι καί έπ' ένεχύρφ 

πρός 'Ενώσεις Συνεταιρισμών 6% πρός Συνεταιρισμούς 
61/ 4 καί πρός μεμονωμένους 7%. 'Εκ των υφισταμένων με
σομακροπροθέσμων δανείων θά άναπροσαρμοσθουν έπί τΌ 

βάσει τών νέων έπιτοκίων αί άπό lης Μαρτίου 1961 καί 
έπέκεινα λήγουσαι δόσεις. β) Καλλιεργητικά δάνεια πρός 

• Ενώσεις Συνεταιρισμών 51/2%, πρός Συνεταιρισμούς 53/4%, 
καί πρός μεμονωμένους 61/2%. Τά μέχρι τουδε ίσχύοντα 
έπιτόκια άνήρχοντο άπό 6% 1\ως 81/2%. 

»Δέον νά σημειωθή δτι ουδέποτε ή ' Αγροτική Τράπεζα 

είς τά τριάκοντα ~τη τής λειτουργίας της, δηλαδή καί προ

πολεμικώς άκόμη, είχεν τόσον χαμηλά έπιτόκια, δσον τά 

σήμερον δριζόμενα, έξαιρέσει βραχείας περιόδου μετά τό 

ι 936 καί μόνον διά τά καλλιεργητικά δάνεια ώρισμένης 
κατηγορίας παραγωγών. Τουτο έπιτυγχάνεται ήδη, διότι 

έξασφαλίζονται είς ταύτην κατά τά τελευταία ~τη άφθονα 

καί εuθηνά κεφάλαια έκ τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 

»'Η Κυβέρνησις άποφασίζει έξ άλλου τήν μείωσιν του 

τόκου υπερημερίας τών δανείων τής Α ΤΕ άπό Ι ης Μαρτίου 

1961 είς 9% ~ναντι 12% πού ήτο μέχρι σήμερον. 'Επί τΌ 
εuκαιρί~ δέ ταύτ1J, διά νά διευκολυνθουν ο{ έν καθυστερή

σει όφειλέται καί παρακινηθουν είς τό νά έξοφλήσουν τό 

ταχύτερον τά υπ · αuτών όφειλόμενα, καθορίζεται δτι τό 

9% θά ίσχύη άναδρομικώς δι ' δλους έκείνους, οϊτινες θά 

έξοφλήσουν τά έν καθυστερήσει δάνειά των έντός του 

1961. 'Όσοι δμως δέν θά έπωφεληθουν του μέτρου τούτου 
θά βαρύνωνται άπό Ιης 'Ιανουαρίου 1962 καί έφεξής διά 
τά παλαιά χρέη των μέ 12%. 

»'Επί τΌ βάσει των άνωτέρω μειώσεων ή έλάττωσις των 

βαρών τής γεωργικής παραγωγής έκ τόκων των δανείων 

τής ΑΤΕ υπολογίζεται είς πλέον των 70 έκατ. δρχ. tτησίως. 
Κατόπιν τούτων καί λαμβανομένου υπ· δψιν δτι διατηρεί

ται ή άπό του παρελθόντος ~τους καθιερωθείσα διάκρισις 

των χαμηλοτέρων δανείων (2%), προκύπτει δτι ή χρη'ματο
δότησις τής γεωργίας θά είναι του λοιπου δχι. μόνον άνε

τος, δπως πράγματι είναι κατά τά τελευταία 3-4 ~τη, άλλά 
καί πολύ εόθηνή . Πρός τούτοις ή Κυβέρνησις έπανεξετά

ζει τό ζήτημα τής προικοδοτήσεως της 'Αγροτικής Τραπέ

ζης, πράγμα δπερ, έφ' δσον ώς έλπίζεται πραγματοποιηθή , 

ταχέως, θέλει καταστήσει τό ~ργον ταύτης ~τι οίκονομικώ

τερον. 

»0{ 'Έλληνες άγρόται ~χουν άλλεπαλλήλους άποδεί
ξεις του κυβερνητικου ένδιαφέροντος άπλουμένου είς δλα 

τά προβλήματα τής άγροτικής οίκονομίας καί τά συμφέ

ροντά των. VΕναντι δλων αuτ&ν των δειγμάτων στοργής, 

άπό τούς ό.γρότας ζητείται μόνον νά είναι άφοσιωμένοι είς 

τάς παραγωγικάς έπιδόσεις των καί νά έργάζωνται μετά 

ζήλου διά τήν αϋξησιν καί τήν βελτίωσιν τής έθνικής γε

ωργικής παραγωγής, πράγμα δπερ θά ώφελήση πρωτίστως 

αuτούς τούς ίδίους». 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του, συζητείται 

παλαιότερη σκέψη τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τήν/έφαρ

μογή σχεδίου μέ σκοπό τήν αύτάρκεια τής οίκογε

νείας τοϋ UΕλληνα άγρότη καί τήν αϋξηση τοϋ άγρο

τικοϋ είσοδήματος. Στήν έπιδίωξη αύτή άνταποκρί
νονται οί άκόλουθες άποφάσεις: 

Ι. Νά καταρτιστεί τριετές πρόγραμμα ϋψους 450 
έκατ . δρχ. γιά 300.000 άγροτικές οίκογένειες, στίς 
δποίες θά χορηγηθεί μεσοπρόθεσμο χαμηλότοκο 

(2%) δάνειο διαρκείας 5 έτ&ν 15.000 δρχ. γιά τήν 
άγορά οίκοσίτων ζώων καί τήν κατασκευή λαχανοκή

πων. 

2. Νά διατεθοϋν 15.000.000 δρχ. έτησίως γιά τήν 
άπονομή βραβείων στήν κοινότητα ή τήν οίκογένεια 
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πού θά παρουσιάσει τό καλύτερο εlδος ζώου ή τόν 

άπciδοτικότερο λαχανόκηπο. 

3. Νά προσληφθοϋν 100 κτηνίατροι γιά τήν επάν
δρωση των άγροτικών κτηνιατρείων, πού ίδρύονται 

σέ δλη τήν χώρα. 

Στό θέμα άναφέρεται καί ή σχετική κυβερνητική 

άνακοίνωση: 

«Παρατηρείται &τυχώς δτι πολλαί &γροτικαί οίκογέ

νειαι μέ μικρόν κληρον καί χαμηλόν είσόδημα καταλαμβά

νονται &πό αϊσθημα &νασφαλείας καί &πογνώσεως, διότι 

συχνότατα στερουνται στοιχειωδών είδών διατροφης. Του

το οφείλεται είς τό δτι τοποθετουν δλας τάς προσπαθείας 

καί προσδοκίας των έπί Ι:νός μόνον προϊόντος άπό τό 

όποίον καί άναμένουν τά πάντα. Είναι εϋκολον νά άπαλλα

γουν δλαι αί άγροτικαί μας οίκογένειαι άπό τήν άπαράδε

κτον κατάστασιν της άβεβαιότητος καί τών καθημερινών 

στερήσεων καί νά άποκτήσουν αύται αύτάρκειαν βασικών 

τροφίμων, άλλά καί νά αύξήσουν τό είσόδημά των, Εάν μία 

έκάστη τούτων άναπτύξη καί συντηρήση μικράν οίκόσι

τον κτηνοτροφίαν καί όρνιθοτροφίαν καί μικρόν λαχανό

κηπον. 

»'Η Κυβέρνησις, έμμένουσα έπί της &πόψεως δτι διά 

τών καθορισθέντων ώς Ciνω άπλών μέσων, λύονται τά κα

θημερινά προβλήματα τροφης τής άγροτικης οίκογενείας 

καί κερδίζεται ή ήρεμία καί ή άντοχή, αϊτινες είναι &πα

ραίτητοι διά τήν άντιμετώπισιν σοβαρωτέρων προβλημά

των καί άντιξοοτήτων, ελαβε τήν άπόφασιν ταύτην άποτε

λουσαν Ciλλως τε παλαιάν προσωπικήν σκέψιν του προέ

δρου της, μέ τήν βεβαιότητα δτι ή έπιτυχής έφαρμογή της 

θά εχη άποφασιστικήν επίδρασιν έπί της ζωης τών 'Ελλή

νων άγροτών, επί της διαρθρώσεως της γεωργικης μας οι

κονομίας καί γενικώτερον επί της άναπτύξεως της εθνικης 

οίκονομίας έν τφ συνόλφ της. Τά άποφασισθέντα μέτρα 

ενδιαφέρουν περισσότερον τούς μονοκαλλιεργητάς, πολ

λοί τών όποίων άποφεύγουν νά συγκροτήσουν καί νά δια

τηρήσουν μικράν κτηνοτροφίαν καί λαχανόκηπον, μή δυ

νάμενοι η μή θέλοντες νά έκτιμήσουν πόσον ή άμέλεια 

αϋτη τούς ζημιώνει οίκονομικώς καί πόσον, κυρίως, ζημι

ώνει τήν ύγείαν τών τέκνων των. 

»Διά τούς άμελείς καί άδιαφόρους άγρότας θά ληφθουν 

αύστηρά μέτρα. Οϋτως, άπεφασίσθη δπως άπό Ι ης Μαρ

τίου 1961 είς ούδένα καλλιεργητήν χορηγηται ύπό της 

ΑΤΕ καλλιεργητικόν δάνειον είς μετρητά, έάν διαπιστωθη 

δτι ούτος στερείται καί, μολονότι βοηθούμενος διά δα

νείου, άποστέργει νά όργανώση καί συντηρήση οίκιακήν 

κτηνοτροφίαν, πτηνοτροφίαν καί λαχανόκηπον. 'Εξαίρε

σις, πολύ περιωρισμένη πάντως καί αύστηρώς ελεγχομένη, 

θά γίνεται εκεί, δπου άποδεδειγμένως ελλείπουν αί άντι

κειμενικαί δυνατότητες». 

'ο ίδιος ό πρωθυπουργός εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Γνωρίζων δ ίδιος καλώς τήν μεγάληνσημασίαν, 

τήν δποίαν έχει διά τήν ζωήν τού 'Έλληνος άγρότου 

ή έφαρμοyή καί ή έπιτυχία τού προγράμματος αύτού, 

έπιθυμώ νά έπιστήσω τήν προσοχή ν καί νά συστήσω 

εlς δλους τούς 'Έλληνας άγρότας νά συμβάλουν 

προθύμως εlς τήν έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σιω

πού». 

29ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, εγκαινιά

ζει στή Ζάκυνθο τίς γεωτρήσεις γιά τήν άνεύρεση 

πετρελαίου, άπό τήν έταιρία «'Έσσο-' Ελλένικ», 

στήν όποία εχουν παραχωρηθεί γιά ερευνα 4.000.000 
περίπου στρέμματα χερσαίων καί θαλάσσιων εκτά

σεων. Στή διάρκεια τής τελετής λαμβάνει τό λόγο, 

καί άφοϋ εξαίρει τή σημασία τών ερευνών αύτών, 

τονίζει δτι ή έταιρία θά διαθέσει, τό 1961, 106.000.000 
δρχ. γιά τόν εντοπισμό πετρελαίου καί c'iλλων ορυ

κτών, ή άξιοποίηση τών όποίων άποτελεί βασική 

φροντίδα τής Κυβερνήσεως. 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Κατά τή συνεδρίαση τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου 

'Αθηνών, ό πρόεδρος, Δ. Βρανόπουλος, άνακοινώνει 

άπόφαση τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά τή χορήγηση στό 

Δήμο 'Αθηναίων δανείου 30 έκατ. δρχ. 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σειρά συσκέ

ψεων γιά θέματα πού άφοροϋν τό θέατρο καί τή μου

σική στήν 'Ελλάδα. 'Η σχετική κυβερνητική άνα

κοίνωση άναφέρει: 

«Κατά τήν πρώτην σύσκεψιν δ κ. πρωθυπουργός ενη

μερώθη ύπό άρμοδίων παραγόντων επί της εκτελέσεως τών 

δοθεισών ύπ' αύτου λύσεων είς τά θέματα τά άφορώντα, 

τόσον τούς ήθοποιούς, δσον καί τούς θιασάρχας, κοινόν 

αϊτημα τών όποίων ήτο ή μείωσις τής φορολογίας του θεά

τρου, ή όποία, ώς γνωστόν, άπεφασίσθη ijδη καί έπραγμα

τοποιήθη. 'Εν συνεχείι;χ, κληθέντος καί του κ. Σ. Καραντι

νου, δ δποίος πρόκειται νά άναλάβη τήν γενικήν διεύθυν

σιν του ίδρυθέντος Κρατικου Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, 

εδωσε λεπτομερείς δδηγίας διά τήν επίσπευσιν της συγ

κροτήσεως του σχετικου όργανισμου, ώς καί της συγκροτή

σεως του θιάσου, rοστε τό θέατρον Βορείου ·Ελλάδος νά 

εΙναι είς θέσιν νά άρχίση τάς παραστάσεις του είς Θεσσα

λονίκην καί είς τάς λοιπάς πόλεις της Βορείου ·Ελλάδος 

άπό του ερχομένου θέρους. Πρός τόν σκοπόν τουτον άπεφά

σισε καί τήν εκτακτον έφ' liπαξ είδικήν ένίσχυσιν του 

όργανισμου . Κατά τήν σύσκεψιν ό κ. πρόεδρος της Κυβερ

νήσεως ελαβε γνώσιν καί τής άποφασισθείσης ύπό της 

'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών \Οετους παραχωρήσε

ως του οίκοδομουμένου θεάτρου αύτης ε{ς τό ίδρυόμενον 

Κρατικόν Θέατρον. Διά τό χορηγηθέν ύπό της ' Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών θέατρον ό κ. Καραμανλης εχει ijδη 

επιχορηγήσει τήν Έταιρείαν διά ποσου 19 !:κατ. δρχ. 
» ' Εν συνεχείι;χ ό κ. πρωθυπουργός εδέχθη τόν πρόεδρον 

του Δ.Σ. του 'Ωδείου 'Αθηνών κ. Α . Κυριακίδην καί εξή

τασε τόν προσφορώτερον τρόπον πρός Ciρσιν τών δυσχε

ρειών τάς όποίας άντιμετωπίζει τό 'Ωδείον 'Αθηνών καί 
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γενικώς ή μουσική παιδεία εiς τήν χώραν μας. Εiδικώτερον 

έξήτασε άφ' Ι:νός μέν τάς δυνατότητας αύτοτελοuς άναπτύ

ξεως του 'Ωδείου 'Αθηνών καί άφ' Ι:τέρου τήν δυνατότητα 

τοποθετήσεως τής δ λ ης προσπαθείας τοϋ 'Ωδείου 'Αθη

νών έντός εύρυτέρου πλαισίου, καλύπτοντος εί δυνατόν 

τήν δλην μουσικήν κίνησιν τής χώρας. 'Ο κ. πρωθυπουρ

γός, διαπιστώσας δτι ή τοιαύτη εύρυτέρα λύσις ε{ναι ή εν

δεδειγμένη, εδωσεν έντολήν δπως αϋτη μελετηθή τό ταχύ

τερον άπό τάς άρμοδίας ύπηρεσίας καί τούς ένδιαφερομέ

νους όργανισμούς, οί δποίοι καί θά είσηγηθοϋν είς αύτόν 

τάς συγκεκριμένας λύσεις . Μέχρις ού δμως διατυπωθή ή 

τοιαύτη είσήγησις, άπεφάσισε τόν διπλασιασμόν τής πα

ρεχομένης σήμερον οίκονομικής ένισχύσεως είς τό 'Ωδεί

ον 'Αθηνών, ή όποία καί κατά τάς παρ' αύτοu δοθείσας 

έντολάς θά διατεθή διά τάς λειτουργικάς άνάγκας του 

'Ωδείου . Κατά τήν αύτή ν σύσκεψιν έξητάσθη καί τό κτιρι-

. ακόν ζήτημα του 'Ωδείου καί έδόθη έντολή δπως προωθη

θή ή άνέγερσις τοϋ νέου κτιρίου τοϋ 'Ωδείου άφ' Ι:νός διά 

τής άμέσου δημοπρατήσεως τοϋ έπί τής δδοϋ Πειραιώς 

άκινήτου του, άφ' Ι:τέρου διά τής χρησιμοποιήσεως τής έκ 

10.000.000 δρχ. κρατικής ένισχύσεως. Ό κ. Καραμανλής 
εδωσεν δδηγίας διά τήν διάθεσιν τοϋ χορηγηθέντος ποσοϋ 

έκ 500.000 δρχ. διά τήν εκδοσιν τών άνεκδότων μουσικών 
κειμένων 'Ελλήνων συνθετών . τέλος, ένημερώθη διά τά 

άγορασθέντα διά τοϋ παρ' αύτοϋ χορηγηθέντος είδικοu 

κονδυλίου έκ 2.000.000 δρχ. βιβλία πρός έμπλουτισμόν τών 
σχολικών δημοτικών καί λοιπών έπαρχιακών βιβλιοθη

κών». 

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Μετά τή λήξη τών έργασιών του Συμβουλίου τών 

ύπουργών τής ΕΟΚ, έκδίδεται άνακοινωθέν, τό όποίο 

άναφέρεται καί στό ζήτημα τής συνδέσεως τής 'Ελ

λάδος. 

<Πό Συμβούλιον έφάνη διά μίαν είσέτι φοράν πρόθυμον 

νά κάμη έπί τών πλείστων έκκρεμών θεμάτων τάς άναγκαί

ας ύποχωρήσεις διά νά καθησυχάση τάς άνησυχίας τής 

Ι:λληνικής Κυβερνήσεως, άπό τήν δποίαν άναμένει έπίσης 

παρομοίαν στάσιν». 

I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται στό ύπουργείο Βιομηχανίας σύσκεψη, μέ τή 

συμμετοχή των ύπουργών Συντονισμου, 'Εξωτερι

κών, Βιομηχανίας καί του προέδρου του ΟΒΑ, κατά 

τήν όποία έξετάζεται ή έξέλιξη τής ίδρύσεως βασι

κών βιομηχανιών. 

Σέ νέα σύσκεψη, στίς 4 Φεβρουαρίου, ύπό τήν 
προεδρία του Κ. Καραμανλή, άποφασίζονται, σύμ-

φωνα μέ τήν κυβερνητική άνακοίνωση, τά έξής: 

«'Ενεκρίθη καί χορηγείται ή αίτηθείσα ύπό τής Α.Ε. 

"Χαλυβουργική" έπέκτασις του έν Έλευσίνι χαλυβουρ

γείου της διά τής προσθήκης ύψικαμίνου έτησίας δυναμι

κότητος 100.000 τόννων χυτοσιδήρου, πρός δλοκλήρωσιν 
τοϋ παραγωγικοϋ κύκλου της. 'Η έκτέλεσις τοϋ εργου θά 

άρχίση μετά Ι:ξάμηνον, βάσει τραπεζικών έγγυήσεων, καί 
ή άποπεράτωσίς της θά πραγματοποιηθή μετά 30 μήνας 
άπό σήμερον . 

»'Ομοίως, άπεφασίσθη δπως ίδρυθή είς έπαρχιακήν πε

ριοχήν άλλη δλοκληρωμένη μονάς έτησίας δυναμικότητος 

200.000 τόννων τουλάχιστον, μέ δυναμικότητα περαιτέρω 
πολλαπλασίας εί δυνατόν έπαυξήσεώς της, τόσον διά τήν 

κάλυψιν τών διαρκώς αύξανομένων είς χυτοσίδηρον καί 

χάλυβα άναγκών τής χώρας, δσον καί διά τήν άνάπτυξιν 

έξαγωγών. "Αν οί έκδηλώσαντες ήδη ένδιαφέρον ίδιωτικοί 

φορείς άναλάβουν την έκτέλεσιν του εργου έντός συντό

μου χρονικοί> διαστήματος ύπό δ ρους συμφέροντας είς τήν 

έθνικήν οiκονομίαν, θά άνατεθή εiς αύτούς ή έκτέλεσις του 

εργου. "Αλλως, δ ΟΒΑ, βάσει τών εiς χείρας του μελετών 

καί λοιπών στοιχείων, θά πραγματοποιήση τήν μονάδα ταύ

την, δεχόμενος συμμετοχήν είδικευμένων έπιχειρημdτικών 
μονάδων, περαιτέρω δέ καί τοϋ άποταμιευτικοu κοινοϋ. 

»Διά τών άνωτέρω άποφάσεων, έν συνδυασμφ καί μέ 

τάς ίδιωτικής πλευρίiς έν έξελίξει διαπραγματεύσεις διά 

την μεταλλουργίαν τής Λαρύμνης, τάς δποίας μετ' ένδιαφέ

ροντος παρακολουθεί ή Κυβέρνησις, δλοκληροuται ή 

έφαρμογή του κυβερνητικοϋ προγράμματος διά την σιδη

ρομεταλλουργίαν, διά τής {δρύσεως τής δποίας θά άξιο

ποιηθοϋν Ι:λληνικά μεταλλεύματα, θά άπασχοληθοuν έρ

γατικαί χείρες, θά έπιτευχθή οiκονομία συναλλάγματος 

καί θά άποκτήση ή χώρα βασικάς βιομηχανίας διεθνώς 

συναγωνιστικάς πού θά άποτελέσουν την σπονδυλικήν 

στήλην τής περαιτέρω βιομηχανικής άναπτύξεώς της. 

»Ή δημιουργία τής πρώτης ύψικαμίνου άποτελεί έκ

πλήρωσιν όνείρου πολλών δεκαετηρίδων καί ή άποφασι

σθείσα κατασκευή άποτελεί, έν συνδυασμφ μέ τήν βιομη

χανίαν άλουμινίου, τήν μορφήν τής βαρείας βιομηχανίας, 

την δποίαν έπεδίωκε καί ήδη βλέπει πραγματοποιουμένην 

ή Ι:λληνική οίκονομία». 

'Η ϊδρυση ύψικαμίνου άποτελουσε, γιά· πολλά 

χρόνια, άνεκπλήρωτη φιλοδοξία τής έλληνικής βιο

μηχανίας. 'Η άπόφαση τής Κυβερνήσεως καταδεί

κνυε τό ύψηλό έπίπεδο άναπτύξεως στό όποίο εΙχε 

φτάσει ή οικονομία τής χώρας. Ειδικότερα, δ Κ. Κα

ραμανλής άπέδιδε μεγάλη προτεραιότητα στό εργο, 

καθώς καί στήν ϊδρυση βιομηχανίας άλουμινίου, γι

ατί οί δύο αύτές βασικές μονάδες προορίζονταν νά 

άποτελέσουν τή σπονδυλική στήλη τής περαιτέρω 

βιομηχανικής άναπτύξεως τής · Ελλάδος301 • 
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'Η άπόφαση του Κ. Καραμανλή νά θέσει τό ζήτημα τής συνδέσεως μέ τήν Κοινότητα στό ανώτατο, 

πολιτικό, έπίπεδο, σέ συνδυασμό μέ τή δραστηριοποίηση στό διεθνές πεδίο σημαντικών ύπουργών τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως καί τής έλληνικής άντιπροσωπείας, προοριζόταν νά άποδώσει τούς άναμενόμε

νους καρπούς . 'Από τήν άρχή του έτους, είχε σημειωθεί σταθερή πρόοδος πρός τήν κατεύθυνση τής 

γεφυρώσεως τών έπιμέρους διαφωνιών πού χώριζαν τά δύο μέρη. Τόσο οί 'Έλληνες ίθύνοντες, δσο καί οί 

Κοινοτικοί, δέν θά άφήσουν νά χαθεί ή εύκαιρία αύτή γιά έπιτυχή κατάληξη τών διαπραγματεύσεων. 

'Ιδίως άπό τήν έλληνική πλευρά, θά έκδηλωθεί έντονη δραστηριότητα, πού θά άγγίξει τά δρια του 

διπλωματικοί) πυρετοu . 'Ο Κ. Καραμανλής δέν θά περιοριστεί στή στενή έπίβλεψη τών ένεργειών τής 

έλληνικής διπλωματίας ό ϊδιος θά έχει κρίσιμες έπαφές μέ τήν ήγεσία τής γαλλικής Κυβερνήσεως, στό 

Παρίσ · . κατά τήν έπιστροφή του άπό τήν έπίσημη έπίσκεψή του στή Μεγάλη Βρετανία. Παρά τό 

γεγονός δτι όρισμένα προβλήματα δέν θά έπιλυθοuν μέχρι τήν τελευταία στιγμή, στό τέλος Μαρτίου 

ήταν πιά <δριμη ή συγκυρία γιά τήν έπίτευξη τής συμφωνίας. 'Η' Ελλάδα, δώδεκα μόλις χρόνια μετά τό 

τέλος του έμφυλίου πολέμου, έπιστέγαζε τήν οίκονομική, άλλά καί τήν πολιτική της άνάπτυξη, μέ τό νά 

γίνει ή πρώτη εύρωπαϊκή χώρα πού συνδεόταν μέ τήν ΕΟΚ· ή πρώτη χώρα, έκτός τών 'Έξι, πού 

άναγνώριζε τή δυναμική καί τίς δυνατότητες του κινήματος γιά τήν ένοποίηση τής Εύρώπης. 

Παράλληλα, ή έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Μεγάλη Βρετανία θά έπιβεβαιώσει τήν όμαλοποί

ηση τών σχέσεων μεταξύ τών δύο παραδοσιακά φίλων Κρατών, μετά τή σοβαρή άνωμαλία πού είχε 

σημειωθεί κατά τή διάρκεια τής κυπριακής κρίσεως. Τό Λονδίνο, βέβαια, δέν διέθετε πιά τήν παλαιά του 

ίσχύ· παρέμενε, δμως, ενας σημαντικός παράγοντας τής διεθνοuς κοινωνίας, πού συνδεόταν μέ πολύ

πλευρους δεσμούς μέ τήν 'Ελλάδα. Ή παρουσία του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) στή βρετανική πρωτεύου

σα θά δώσει, έπιπρόσθετα, τήν εύκαιρία γιά τήν προώθηση τών σχεδίων του γιά άνάπτυξη τής έλληνικής 

οίκονομίας, ένώ θά καταδείξει τήν ένεργό καί δυναμική συμμετοχή πού είχε άρχίσει νά διεκδικεί ή 

'Ελλάδα στά πλαίσια του δυτικοu κόσμου. 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τής Διεθνοϋς Συνομοσπονδίας 'Ελευθέρων Συνδικά

των, Ο. Μπεκιού, ό όποϊ:ος επισκέπτεται τήν 'Ελλά

δα, μέ σκοπό τήν ε πι τόπια ενημέρωσή του γιά τά 

προβλήματα τών 'Ελλήνων εργαζομένων. 

3 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1961 

Μέ aφορμή ανακοίνωση τής ΑΔΕΔΥ, μέ τήν 

όποία ιiνακινεϊ:ται, καί πάλι, ζήτημα μιςrθολογίου, 

εκδίδεται ή ακόλουθη κυβερνητική ανακοίνωση: 

«I . Τό δι' εργων εκδηλωθέν ενδιαφέρον τής Κυβερνή
σεως πρός τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί συνταξιούχους 

aπερρόφησεν δλας τάς ύπό τάς σημερινάς συνθήκας ύφι

σταμένας δυνατότητας. 'Εδηλώθη τουτο κατ' έπανάληψιν, 

lδιαιτέρως δέ έτονίσθη κατά τήν πρό τριμήνου γενομένην 

ρύθμισιν των μισθών καί συντάξεων. Βάσει ταύτης ανελή

φθη πρόσθεταν βάρος, τό όποίον θά ύπερβή τελικώς τά 700 
έκατ . έτησίως . Καί ή γενομένη ρύθμισις , ούσιαστική θυσία 

του κοινωνικου συνόλου, έξετιμήθη τότε άπό τούς δημο

σίους ύπαλλήλους καί aπό τούς συνταξιούχους, οί όποίοι, 

μάλιστα, εξέφρασαν τήν iκανοποίησίν των καί τάς εύχα

ριστίας των διά τήν κυβερνητικήν aπόφασιν. Ύπό τάς 

συνθήκας ταύτας, εύλόγως προκαλεί εκπληξιν νέα άνακί

νησις προβλήματος μισθολογίου, ένώ είναι δεδομένον δτι 

δέν μετεβλήθησαν αί πρό τριμήνου ύφιστάμεναι δυνατότη

τες του δημοσίου προϋπολογισμου. 

»2. Κατά τήν γενομένην πρό τριμήνου ρύθμισιν τών 
μισθών καί τών συντάξεων, άπεσαφηνίσθη έπίσης δτι μετά 
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τήν γενικώς παρασχεθείσαν αuξησιν δέν εlναι δυνατόν νά 

προβληθοuν καί έξετασθοuν ίδια κατά κλάδους α{τήματα, 

διότι καθίσταται άδύνατος ή άνάληψις νέων δαπανών. 

»3. Τό ζήτημα τής υποχρεωτικής άπομακρύνσεως τών 
δημοσίων υπαλλήλων μετά συμπλήρωσιν 35ετοuς υπηρε

σίας άσχέτως πρός τά κρατοuντα περί δρίου ήλικίας, δέν 

εlναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς αίτημα σχετιζόμενον μέ τήν 

βελτίωσιν τής θέσεως των δημοσίων υπαλλήλων, άλλά 

συνδέεται άναποσπάστως καί άποκλειστικώς μέ τό ζήτημα 

τής ένδεδειγμένης όργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών 

διά τήν άρτιωτέραν ίκανοποίησιν του δημοσίου συμφέ

ροντος. Εiς τά πλαίσια ταuτα, οίαδήποτε πρότασις δύναται 

νά άποτελέση χρήσιμον συμβολήν είς τήν μελέτην του 

προβλήματος, άποκλείεται δμως νά άποβή αίτημα καί 

σύνθημα συνδικαλιστικών έπιδιώξεων». 

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή του ύπουργου Παιδεί

ας, τών πρυτάνεων του Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί 

του Πολυτεχνείου, μελών τής Συγκλήτου καί ύπηρε

σιακών παραγόντων, μετά τήν όποία ή Κυβέρνηση 

άναγγέλλει τήν άπόφασή της νά παραχωρήσει χώ

ρους στά δύο άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα γιά τήν 

άνέγερση νέων έγκαταστάσεων, ώστε νά έπιλυθεί αύ

τή ή έκκρεμότητα, πού διαρκουσε άπό τό 1930. 
Σχετικά, ό πρύτανης του Πανεπιστημίου 'Αθη

νών άπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή έπιστολή, μέ τήν 

όποία του άνακοίνωσε τήν δμόφωνη άπόφαση της 

Συγκλήτου νά έκφράσει τήν «βαθείαν αύτfίς εύγνω

μοσύνην» γιά τήν κυβερνητική άπόφαση καί γιά τό 

ένδιαφέρον του πρωθυπουργου ύπέρ του Πανεπιστη

μίου . Παράλληλα, ή σύγκλητος του ΕΜΠ ένέκρινε 

δμόφωνα ψήφισμα, μέ τό όποίο έκφράζεται «ή εύ

γνωμοσύνη του ΕΜΠ πρός τόν πρόεδρον της Κυβερ

νήσεως κ. Κ. Καραμανλfίν διά τήν θεμελιώδους ση

μασίας άπόφασιν, ή όποία θά καταστήση δυνατήν 

νέαν έξόρμησιν του ΕΜΠ πρός μεγαλυτέρας έπιστη

μονικάς καί έκπαιδευτικάς έπιτεύξεις, α{ δποίαι θά 

εχουν συνέπειαν τήν ήθικήν καί ύλικήν πρόοδον της 

χώρας». 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Τό θέμα τής έλληνικfίς συνδέσεως δέν συζητείται 

τελικά στή συνάντηση τών εξ πρωθυπουργών τών 

Κρατών-μελών της ΕΟΚ. Αίτία ήταν ή έκδήλωση 

διαφωνίας στούς κόλπους του Συμβουλίου τών μόνι

μων άντιπροσώπων, πού προηγήθηκε χρονικά. 

Στό θέμα άναφέρεται δ πρέσβης Θ. Χρηστίδης σέ 

τηλεγράφημά του: 

«Κατά τήν σημερινήν μου συνάντησιν μετά κ . Ρέυ δι

ευκρινίσθησαν τά κάτωθι: 

»Πρώτον. Εις Συμβούλιον μονίμων άντιπροσώπων ελ

ληνικόν θέμα προσέκρουσε έπί διαφωνίας δσον άφορα ερ-

μηνείαν άποφάσεως Συμβουλίου υπουργών έπί θέματος 

δημοσίου χρέους. Πέντε έκ των μονίμων άντιπροσώπων 

υπεστήριξαν δτι πολιτικώς θέμα εlχε λυθή υπό Συμβουλίου 

υπουργών 'Εξωτερικών. 'Ο εκτος δμως, καί συγκεκριμέ

νως δ ' Ολλανδός, διεφώνησεν ριζικώς, υποστηρίξας δτι 

θέμα άπέβη έκκρεμές. Κατόπιν τούτου άπεφασίσθη άνα

πεμφθή θέμα τοuτο είς Συμβούλιον υπουργών 'Εξωτερικών 

συνερχόμενον άπό κοινοί) μετά υπουργών οικονομικών, 

πιθανώς 20ην τρέχοντος πρός τελικήν ρύθμισιν. 

»Δεύτερον. Έπί θέματος ρήτρας διαφυγής, διεξήχθη 

μόνον γενική συζήτησις μαλλον εύνοϊκή πρός άπόψεις μας 

άλλά δέν κατέστη δυνατόν διατυπωθοuν κείμενα. 

»Τρίτον. Έπί ίταλικοu πρωτοκόλλου, κατόπιν προ

σπαθειών 'Ιταλοu μονίμου άντιπροσώπου κ. Καττάνι, ώς 

μοί εlπε κ . Ρέυ, ίταλική Κυβέρνησις έδέχθη Globalisation 
ποσου εσπεριδοειδών καί λεμονίων μέ ποσόν άφετηρίας 

17.500 τόννων μέ αuξησιν 20 τοίς εκατόν έτησίως. 'Αντιθέ
τως 'Ιταλοί έπιμένουν άνενδότως δπως νωπαί σταφυλαί 

καί ροδάκινα περιληφθοuν είς πρωτόκολλον. 

))Τέταρτον. 'Επί Contingent Tarifaire καπνοu χορηγη
θησομένου υπό Κοινότητος πρός τρίτας χώρας, ήτοι 

22.000 τόννων ώς συνεφωνήθη έν 'Αθήναις μετά κ . Ρέυ, 

άντιπρόσωπος Λουξεμβούργου άντέδρασε ίσχυρώς. Κατά 

κρίσιν κ. Ρέυ, τό μόνον θέμα τό δποίον φοβείται εlναι του 

δημοσίου χρέους, υποπτευόμενος δτι οπισθεν άδιαλλαξίας 

'Ολλανδοu έπί θέματος τούτου υποκρύπτονται γενικώτε

pοι πολιτικοί λόγοι. ~Οντως, άνωτέρω φόβοι δικαιολο
γοuνται κατόπιν τής σημειωθείσης πολιτικής στάσεως τών 

·Ολλανδών κατά τήν σύσκεψιν των πρωθυπουργών ε{ς 

Παρισίους, ήτις στάσις ώδήγησεν τήν προσπάθειαν πολι

τικής όργανώσεως των εξ ε{ς νεκρόν σημείον. vοσον άφο

ρα τήν ρήτραν διαφυγής, κ. Ρέυ πιστεύει δτι θά έπικρατή

σουν άνευ σοβαρών δυσκολιών αί συμφωνηθείσαι κατ' 

άρχήν λύσεις είς 'Αθήνας μέ μόνον πρόβλημα τό τής χρο

νικής {σχύος των. 

»Διά τό θέμα του Contingent Tarifaire 22.000 τόννων 
καπνου κ. Ρέυ έλπίζει δτι, μετά δοθείσας πρός Λουξεμβου
γίους διαβεβαιώσεις ότι θά λάβουν έξ αύτοu ίκανοποιητι

κόν μερίδιον, ή άντίδρασίς των θά καμφθή . 

» Έπί θέματος ίταλικοu πρωτοκόλλου δέν πιστεύει δτι 
'Ιταλοί θά υποχωρήσουν πέραν τών 20.000 τόννων μικτή ν 
ποσότητα εσπεριδοειδών λεμονίων καί τοuτο κατόπιν σο

βαρας πιέσεως έκ μέρους των άλλων διά νά φθάσουν τούς 

20.000 τόννους. Αuριον θά εlναι τελικώς γνωστόν έάν Συμ
βούλιον υπουργών συνέλθη 20ήν τρέχοντος ώς ε{ναι πιθα

νώτατον. Έάν οντως τό Συμβούλιον συνέλθη ε{ς τάς 20 
τρέχοντος, τότε αί μεθ' ήμών διαπραγματεύσεις θά έπα

ναρχίσουν 23 τρέχοντος άνευ διακοπής μέχρι τελικής 

συμφωνίας καί μονογραφήσεως αύτή ς. ' Εάν υπάρξουν τε

λικώς διαφωνίαι έπί ενός ή δύο θεμάτων μεταξύ τώv δύο 
άντιπροσωπειών, τότε θά άπαιτηθή πρό μονογραφήσεως 

καί νέον Συμβούλιον υπουργών. 

»Σημειωτέον δτι ή έπελθοuσα κατόπιν προτάσεως του 

κ. Ρέυ άναβολή των διαπραγματεύσεων ώχλησε σοβαρώς 

τούς μονίμους άντιπροσώπους. Τοuτο άκριβώς άποδεικνύει 

τό όρθόν τής σκέψεως του κ . Ρέυ περί άναβολής, έφ ' δσον 

δέν ήτο δυνατόν νά υπάρξουν λύσεις έπί των συγκεκριμέ

νων έπιμάχων θεμάτων. Έξάλλου ή άναβολή αύτη άποτε

λεί τρόπον πιέσεως έπ' αύτών, δοθέντος δτι ο{ υπουργοί 
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είχον δώσει εντολάς επιταχύνσεως καί τερματισμοϋ τών 

διαπραγματεύσεων. 

»Ε!ς κ. Ρέυ ετόνισα δτι ή 'Ελλάς εφθασε ε!ς εσχατον 

δριον ύποχωρήσεων καί δτι δέν πρέπει νά άναμένη aλλας 

έκ μέρους ήμών. 'Όσον άφορά δημόσιον χρέος ετόνισα 

δτι πάσα σύνδεσις αύτοϋ δι' άμέσου η εμμέσου δηλώσεως 

ποσόν χορηγηθησομένης βοηθείας τυγχάνει απαράδεκτος. 

Προσέθεσα δτι τό ϋψος βοηθείας δέον είναι 150 καί δχι 
125 έκατ. δολλάρια. Έτόνισα επίσης δτι θέμα aρθρου 30 
ρήτρας διαφυγής δέν δύναται αποστή άπό συμφωνίαν 

'Αθηνών. 

»' Ανέφερα εiς κ. Ρέυ λεπτομερώς τά λοιπά θέματα, έπί 
τών όποίων ύπάρχουν εκκρεμότητες συμφώνως πρός τά 

δσα τηλεφωνικώς μοί άνεκοίνωσεν κ. Πεσμαζόγλου. 

»Κατά πληροφορίας πρέσβεως κ. Ζαμαρία παρασχε

θείσας εiς αύτόν ύπό βελγικοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, 

θέμα συνδέσεως 'Ελλάδος δέν συνεζητήθη ύπό τών πρω

θυπουργών εν Παρισίοις λόγω τής γενικής άτμοσφαίρας 

ijτις εδημιουργήθη κατόπιν όλλανδικής άντιδράσεως, επί 

τοϋ δλου θέματος τής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ τών 

εξ. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας οί πρωθυπουργοί εiς ού

δεμίαν συζήτησιν προέβησαν έπί εtδικών θεμάτων. Παρά 

ταϋτα πρωθυπουργός Βελγίου κ. νΕυσκενς εύρεν εύκαιρίαν 

κατά γενικήν εiσήγησίν του δπως ύπογραμμίση άνάγκην 

ταχέος τερματισμοϋ διαΠραγματεύσεων μετά τής 'Ελλά
δορ>Jο2. 

'Ενόψει τών δυσχερειών που ανεκυψαν εξαιτίας 

τής στάσεως του 'Ολλανδου aντιπροσώπου, ό ύπουρ

γός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, τηλεγράφησε στόν 

πρέσβη τής 'Ελλάδος: 

«Παρακαλώ έπισκεφθi'jτε ταχύτερον ύπουργόν 'Εξωτε

ρικών κ. Λούνς καί διαβιβάσητε αύτφ έκ μέρους μου εiλι

κρινή λύπην έλληνικής Κυβερνήσεως, διότι εξ δλων 

πλευρών πληροφορούμεθα δτι όλλανδικαί αντιρρήσεις 

εκείναι αί'τινες δυσχεραίνουν σύνδεσίν μας μέ Κοινήν 

'Αγοράν. 

»Τοποθέτησις ώς πρός δημόσιον χρέος δέν εκπλήσσει 

μόνον διότι δέν ύπήρχον ποτέ 'Ολλανδοί κομισταί έλλη

νικών δανείων, αλλά καί πέραν γνωστών σοβαρωτάτων 

πολιτικών λόγων, οϋς ijδη έξεθέσατε, ύπάρχει καί ό !:ξής 

σοβαρώτατος καί πρακτικός λόγος: 

»Πάσα δέσμευσις έκ μέρους τής έλληνικής Κυβερνή

σεως θά εθετε αύτήν εiς φοβεράν μειονεκτικήν θέσιν καί 

διαπραγματευτικώς θά καθίστα θέσιν δμολογιούχων έντε

λώς προνομιακήν. Οϋτω, διαπραγμάτευσις συνδέσεως μέ 

Κοινήν ' Αγοράν θά κατέληγεν εiς ένέργειαν έξυπηρετή

σεως τών δμολογιούχων, ένώ είναι δι' ήμaς καί εν τινι 

μέτρφ διά τούς συμμάχους μας ενέργειαι ύψίστης πολιτι

κής σημασίας. Δέον νά σημειωθή δτι αί διαπραγματεύσεις 

μας μέ τούς δμολογιούχους είχον φθάσει εiς λίαν προχω

ρημένον σημείον, δτι είχον συμφωνηθή δλα τά θέματα ού

σίας καί δτι έμενε μόνον διαφωνία έπί θέματος τύπων. Τοϋ

το αποδεικνύει καλήν πίστιν μας, ijν ούδείς δύναται θέση 

έν αμφιβόλφ, δπως δμως καί ούδείς πρέπει δυσχεράνη θέ

σιν μας»303 . 

Στίς έλληνικές πρεσβείες στίς πρωτεύουσες τών 

χωρών του Συμφώνου τής Βαρσοβίας ό Ε. 'Αβέρωφ 

aπέστειλε τό ακόλουθο τηλεγράφημα: 

«Περιέρχονται ήμίν έγκυροι πληροφορίαι δτι ώρισμέ

ναι χώραι τοϋ 'Ανατολικοϋ Συνασπισμοϋ φαίνονται ζωη

ρώς άνησυχοϋσαι διά τό μέλλον τών μετά τής 'Ελλάδος 

οικονομικών των σχέσεων διά τήν περίπτωσιν ήμετέρας 

συνδέσεως μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. Θεωροϋσιν δτι εiς αύ

τήν τόν ήγετικόν ρόλον θά εχη ή Γερμανία, τής δποίας ή 

χώρα μας θά μετεβάλλετο οϋτω είς οίκονομικόν παράρτη

μα. Εlναι δέ πιθανόν δτι είς τόν λόγον αύτόν οφείλεται 

κυρίως καί ή τελευταία διά τοϋ τύπου καί ραδιοφώνου έπί

θεσις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως έναντίον τi'jς 'Ελλάδος. 

»Θεωροϋμεν σκόπιμον δπως μ ή παραλείπητε εύκαιρίαν 

διαφωτίσεως αύτόθι άρμοδίων έπί πραγματικής καταστά

σεως, τονίζοντες κάτωθι: 

»1. Πολιτική έλληνικi'jς Κυβερνήσεως αποκλείει δι' 
εύνοήτους λόγους μονοπώλησιν έσωτερικής άγοράς ύπό 

οίουδήποτε καί άποβλέπει είς iσορροπημένην άνάπτυξιν 

έμπορικών σχέσεων μέ δλας άνεξαρτήτως χώρας, 'Επομέ

νως φόβοι περί οικονομικής έπικρατήσεως Δυτικής Γερ

μανίας άνυπόστατοι. 

»2. Σύνδεσις ·Ελλάδος μετά Κοινής 'Αγοράς ουδόλως 
θά εχη ώς συνέπειαν άποκλειστικόν προσανατολισμόν 

ήμετέρας οικονομίας μέ τάς δυτικάς χώρας καί τήν Γερμα

νίαν, οϋτε θά έπηρεάση τάς οiκονομικάς μας συναλλαγάς 

μέ τάς ανατολικάς χώρας. 'Έχοντες ακριβώς ύπ' δψιν δι

μερείς συμβατικάς ύποχρεώσεις μας θά διατηρήσωμεν εύ

χέρειαν έπωφελοϋς άναπτύξεως διμερών συναλλαγών»304 . 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Ό Κ. Καραμανλής, aνταποκρινόμενος σέ παρά

κληση πού διατύπωσε ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής 

'Ιάκωβος, μέ επιστολή του, στίς 3 'Ιανουαρίου 1961, 
aποστέλλει τό ακόλουθο μήνυμα γιά τόν ετήσιο εορτα

σμό τής 'Εβδομάδος τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, 

Τύπου καί Καλών τεχνών στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες: 

«Αί έκδηλώσεις τών 'Αμερικανών έλληνικής κα

ταγωγής εiς τόν πνευματικόν τομέα iδιαιτέρως χαρο

ποιοvν τήν χώραν, εiς τήν όποίαν είδαν τό φώς εi'τε 

οί Ι'διοι εi'τε οί γονείς των. 

»Πιστοί ύπήκοοι τής νέας μεγάλης πατρίδος των, 

οί 'Ελληνοαμερικανοί διατηρούν εiς τό βάθος τής 

ψυχής των άκοίμητον τήν άνάμνησιν τής καταγωγής 

των. 

))Αύτοί εiς ούδεμίαν άλλην χώραν θά ήτα δυνατόν 

νά συνδυασθούν τόσον πλήρως όσον εiς τάς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας, διότι τά άθάνατα [δανικά τής δημο

κρατίας καί τής έλευθερίας, τά όποία έξεπήγασαν 

άπό τήν 'Ελλάδα, εύρίσκουν συνεχώς τήν πλέον 

πλουσίαν εlς περιεχόμενον tκφρασι ν είς τάς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας. 

))Σύμβολον τοD πολυτίμου δεσμοD, τόν όποίον 

άποτελοvν οί έξ 'Ελλάδος 'Αμερικανοί διά τάς δύο 

χώρας, είναι άκριβώς ή 'Εβδομάς αύτή τών Έλλη-
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νικών Γραμμάτων, τού Τύπου καί τών Καλών Τε

χνών. 

Ν Ή έλληνική γλώσσα καί ή όρθόδοξος έλληνική 

'Εκ κ λ η σία θά εύρεθούν καθ' δλας αύτάς τάς ήμέρας 

εiς τό φώς τού προσκηνίου. Θά άντιληφθούν οϋτω 

καλύτερον ολοι, δτι δσοι εύτύχησαν νά έλθουν εlς 

έπαφήν μέ αύτάς, καί νά διατηρούν πιστώς τούς δε

σμούς των πρός αύτάς, κατέστησαν πνευματικώς 

πλουσιώτεροι καί συνεπώς καλύτεροι 'Αμερικανοί 

πολίται. 

ΝΑύτός είναι ό λόγος, διά τόν όποίον άπευθύνω, 

έπ' εύκαιpίf! τού έορτασμού τής έβδομάδος, θερμό ν 

χαιρετισμόν εlς δλους τούς μετέχοντας αύτούΝ. 

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Μετά από επίπονες ζυμώσεις, εξαγγέλλεται ή δη

μιουργία νέου πολιτικοί> σχήματος τής αντιπολιτεύ

σεως, μέ αρχηγό τόν Γ. Παπανδρέου: 

«Τό Φιλελεύθερον Δημοκρατικόν κόμμα, τό κόμμα 

'Αγροτών καί 'Εργαζομένων, ή Νέα Πολιτική Κίνησις 

καί ή όμάς ανεξαρτήτων Φιλελευθέρων Βορείου • Ελλάδος, 
εν τij πεποιθήσει δτι ύπό τάς διαμορφωθείσας πολιτικάς 

συνθήκας, χάριν του εθνους, τής δημοκρατίας καί του λα

ου, επιβάλλεται, πρός αποτροπήν τής πολώσεως, ή ενωσις 

τών δυνάμεων του Κέντρου εiς iσχυρόν πολιτικόν όργανι

σμόν, αποφασίζουν δπως διαλύσουν τά κόμματά των καί 

συναπαρτίσουν ένιαίον κόμμα ύπό τόν τίτλον "Δημοκρα

τικόν Κέντρον - 'Αγροτική Φιλελευθέρα 'Ένωσις"» . 

Το πρακτικό ύπογράφεται γιά τό Φιλελεύθερο 

Δημοκρατικό κόμμα από τούς βουλευτές Ν . Μπακό

πουλο, Ι. Γιαννόπουλο, Ν. 'Έξαρχο, Α. Κοκέβη καί 

Κ. Ταλιαδούρη· γιά τή Νέα Πολιτική Κίνηση από 

τούς Γ. 'Αθανασιάδη-Νόβα, Σ. 'Αλλαμανή, Δ. Κω

στή, Γ. Μαuρο, Κ. Μητσοτάκη· γιά τό κόμμα 'Αγρο

τών 'Εργαζομένων από τούς Α. Μπαλτατζή, Θ . Λυμ

περίδη, Α. Μέρο, Θ. Παπαπαναγιώτου, Κ. Πεταλω

τή, Ι. Τριανταφυλλίδη· γιά τούς ανεξάρτητους Φιλε

λευθέρους Βορείου 'Ελλάδος, από τό βουλευτή 

Θεσσαλονίκης Γ. Μπακατσέλο. 

Μετά τήν ϊδρυση του ΔΚ-ΑΦΕ, ή αντιπολίτευση 

παρέμεινε κατακερματισμένη, καθώς στό χώρο της 

δραστηριοποuνταν καί ή ΚΕΑ καί τό κόμμα των 

Προοδευτικών. Ή κίνηση Γρίβα, ώστόσο, fjδη αν

τιμετώπιζε προβλήματα, καθώς διαφαινόταν ή απο

τυχία του πρώην αρχηγοu τής ΕΟΚΑ νά συσπειρώ

σει γύρω του ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. 

13-15 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος από τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, πραγματοποιεί 

επίσημη επίσκεψη στή Μεγάλη Βρετανία. 'Έντονη 

ήταν ή εντύπωση δτι ή επίσκεψη θά επανέφερε τίς 
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σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών στό παραδοσιακά 

έξαίρετο έπίπεδό τους, μετά τήν πρόσφατη σοβαρή 

διατάραξή τους, λόγω του Κυπριακοu. 

Πράγματι, ύπήρχε πάντα ή αίσθηση, άπό τήν 

πλευρά τών ·Αθηνών τουλάχιστον, δτι εστω καί τήν 

έποχή αύτή τής σημαντικής μειώσεως τής ισχύος 

της, ή Μεγάλη Βρετανία παρέμενε μιά δύναμη μέ 

σημαντική έπιρροή καί κύρος στή διεθνή σκηνή. 

'Έτσι, μεταξύ τών σημειωμάτων πού ύποβλήθηκαν 

στόν Κ. Καραμανλή, ένόψει τής μεταβάσεώς του στό 

Λονδίνο, ύπήρχαν άρκετά πού έξέταζαν δλα τά ση

μαντικά διεθνή προβλήματα τής περιόδου, δπως έπί

σης καί πολλά πού άναφέρονταν στήν κατάσταση 

στά Βαλκάνια, καί, βέβαια, στήν Κύπρο. Παράλλη

λα, ό πρωθυπουργός ελαβε σημειώματα πού άφορου

σαν τίς διμερείς έμπορικές σχέσεις, τίς δυνατότητες 

βρετανικών έπενδύσεων στήν 'Ελλάδα, τό πρόβλημα 

του έλληνικοu δημοσίου χρέους, δπως έπίσης καί 

τήν έξαίρετη κατάσταση πού διαμορφωνόταν στίς 

διμερείς μορφωτικές σχέσεις. 

Στίς παραμονές τής έπισκέψεως καί πρός άποφυ

γή κάθε ένδεχομένης παρεξηγήσεως, ό ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, άπηύθυνε στίς έλληνικές 

πρεσβείες στή Βόννη, στίς Βρυξέλλες, στή Ρώμη καί 

στό Παρίσι τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Παρακαλοuμεν δπως είς πάσαν εύκαιρίαν διευκρινή

<iητε πέραν οίασδήποτε άμφιβολίας δτι ε{ναι άπολύτως 

άνακριβi'j δημοσιευθέντα η τυχόν δημοσιευθησόμενα είς 

τύπον περί ένδεχομένης συσχετίσεως τi'jς είς Λονδίνον 

έπισκέψεως τοu κ. προέδρου τi'jς Κυβερνήσεως μέ δήθεν 

μεταστροφήν του έλληνικοu ένδιαφέροντος πρός τήν Εύ

ρωπαϊκήν Ζώνην 'Ελευθέρων Συναλλαγών κατόπιν δυ

σχερειών, είς δποίας εχουν προσκόψει διαπραγματεύσεις 

μετά ΕΟΚ. Τό ένδιαφέρον έλληνικi'jς Κυβερνήσεως έξα

κολουθεί νά ε{ ναι άμείωτον διά τήν ταχείαν πραγματοποί

ησιν τi'jς συνδέσεως τi'jς 'Ελλάδος, τοuτο δέ άπεδείχθη έκ 

νέου έκ κυβερνητικοί\ ένδιαφέροντος πρός έξεύρεσιν λύ

σεων είς τά άπομένοντα έκκρεμi'j σημεία κατά τάς προσφά

τους διαπραγματεύσεις μετά τi'jς ύπό τόν κ . Ρέυ άποστο
λi'jς»Jοs . 

'Εξ άλλου, σέ συνέντευξή του πρός τούς «Times» 
ό Ε. 'Αβέρωφ έξέθεσε τίς άπόψεις του γιά τήν έπί

σκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοu στή Μ. Βρετα

νία. Μεταξύ άλλων άνέφερε τά άκόλουθα: 

«Πιστεύω δτι έκπροσωπώ τήν γνώμην τi'jς μεγάλης 

πλειονότητος του έλληνικοu λαοί\, μέ τό νά είπω δτι έπι

θυμοuμεν ζωηρώς τήν άναζωπύρωσιν τi'jς άγγλοελληνικi'jς 

φιλίας, τι όποία κατά τό παρελθόν ύπi'jρξε τόσον στενή, 

είλικρινής καί καρποφόρος. Δέν λέγω τοuτο μόνον έκ συ

ναισθηματικών λόγων η διά τάς εύρυτέρας πολιτικάς συ

νεπείας πού θά εχη, άλλά κυρίως διότι έκτιι.ί& τόν ρόλον 
πού δύναται νά διαδραματίση τό 'Ηνωμένο ν Βασίλειον, 

χάρις είς τούς ήθικούς, ύλικούς καί πολιτικούς πόρους πού 

διαθέτει». 

Καί συνέχισε: 

«Δέν πρόκειται νά λυθοuν ίδιαίτερα θέματα κατά τήν 

διάρκειαν τών άγγλοελληνικών συνομιλιών τοu Λονδίνου. 

Κύριος σκοπός των συνομιλιών ε{ναι τι άνταλλαγή άπόψε

ων καί τι έξεύρεσις τρόπου ένισχύσεως των διμερών σχέ

σεων». 

Γιά τό Κυπριακό δ ύπουργός 'Εξωτερικών παρα

τήρησε δτι «ή άνάγκη άγαθών σχέσεων μεταξύ 'Ελ

λάδος καί Τουρκίας έκτιμίiται πλήρως εtς άμφοτέρας 

τάς πρωτευούσας, τοσούτφ μίiλλον καθ' δσον άντι

λαμβανόμεθα δτι αί σχέσεις αύται άντανακλώνται εtς 

τήν ήπίαν πολιτικήν κατάστασιν εtς Κύπρον». 

Καί δ Ε. 'Αβέρωφ κατέληξε ώς έξής: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις δένε{ ναι άλλεργική είς δ, τι 

άφορα τά κοινωνικά συστήματα πού ε{ναι διαφορετικά άπό 

τό ίδικόν της. Τοιαuτα διαφορετικά συστήματα ίσχύουν 

είς μεγάλας περιοχάς του πλανήτου μας . Θά έδείκνυεν ελ

λειψιν ρεαλισμοί\ έάν μία μικρά χώρα, δπως τι ίδική μας, 

δέν έπεθύμει νά διατηρi'j άγαθάς σχέσεις μέ δλους. 'Ένα 

μόνοv θέτομεν ούσιώδη δρον: 'Ότι ούδείς θά έπιχειρήση 
νά μiiς έπιβάλη τό {δικόν του κοινωνικόν σύστημα. 'Εάν 

δέν έκπληρωθi'j δ δρος ούτος, άρνούμεθα τάς καλάς σχέ

σεις καί άδιαφοροuμεν διά τάς συνεπείας. Σdς διαβεβαιώ, 

πάντως, δτι βασικώς έπιθυμοuμεν τήν συνεργασίαν. ·Ενώ 

αί έμπορικαί σχέσεις μέ τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν καί τάς 

liλλας χώρας του άνατολικοu συνασπισμοί\ σημειώνουν 

πρόοδον, αί πολιτικαί σχέσεις μέ τήν Μόσχαν δέν ε{ναι 
καλαί. 

»'Η θέσις τi'jς 'Ελλάδος είς τά παγκόσμια προβλήματα, 

αί σχέσεις μεταξύ ·Ανατολής καί Δύσεως καί οί κίνδυνοι 

είς τήν Μέσην • Ανατολήν, έμπίπτουν ε{ς τόν κύκλον τών 
συνομιλιών τi'jς προσεχοuς έβδομάδος ε{ς τό Λονδίνον. 

Κατ' ούσίαν δμως αί συνομιλίαι αύταί ε{ναι τι πρώτη προ

σπάθεια πρός διάλυσιν του πάγου. ·Εάν πέραν τούτου 

προκύψουν πλέον άπτά άποτελέσματα, αί προοπτικαί διά 

τάς άγγλοελληνικάς σχέσεις δύναται νά λεχθi'j δτι θά ε{ναι 

λαμπραί»306 . 

Ό Κ. Καραμανλής εφθασε στό Λονδίνο, στίς 13 
Φεβρουαρίου καί εγινε δεκτός μέ έγκαρδιότητα άπό 

τό Βρετανό πρωθυπουργό, Χ. Μάκ Μίλλαν καί τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, λόρδο » Αλεκ Ντάγκλας 

Χιούμ. 'Ο Χ. Μάκ Μίλλαν προσφώνησε τόν Κ. Κα

ραμανλή ώς έξής: 

«Ε{ναι μεγάλη εύκαιρία δι' έμέ, ώς πρωθυπουργοί\ τi'jς 

Μ. Βρετανίας, νά ύποδεχθώ καί νά άπευθύνω έγκάρδιον 

χαιρετισμόν πρός τόν πρωθυπουργόν τi'jς φίλης 'Ελλάδος. 

Ε{ ναι μεγάλη χαρά δι' τιμaς δλους δτι ό κ. Καραμανλής 

ήδυνήθη νά έπισκεφθi'j τό Λονδίνον καί νά εύρεθi'j μεταξύ 

πολλών φίλων είς μίαν χώραν, τι όποία συνδέεται μέ τήν 

χώραν του άπό πολλών γενεών». 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοu εύχαρίστησε τόν » Αγ

γλο πρωθυπουργό γιά τούς θερμούς του λόγους, άπηύ

θυνε στό βρετανικό λαό τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 
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«'Επί τfί άφίξει μου εlς τό ι1ονδίνον, έπιθυμώ νά 

άπευθύνω θερμόν χαιρετισμόν πρός τό βρετανικόν 

έθνος. Οι' δεσμοί τής 'Ελλάδος μέ τήν Μ. Βρετανίαν 

δέν είναι πρόσφατοι, είναι δεσμοί παλαιοί καί έχουν 

τάς ρίζας των εlς τήν έλληνικήν Έπανάστασιν, τοϋ 

1821. 'Εσφυρηλατήθησαν έκτοτε εlς κοινούς άγώνας 
διά τήν προάσπισιν κοινών {δανικών. Είναι δέ άκόμη 

νωπό ν τό αίμα τό όποίο ν οι' δύο λαοί έχυσαν έν συμ

μαχικΌ συναδελφώσει κατά τόν τελευταίον πόλεμον, 

ύπεραμυνόμενοι τής έλευθερίας έν τφ κόσμφ. 

»'Η στενή δμως καί έγκάρδιος φιλία, ή όποία 

άπετέλει ι'στορικήν παράδοσιν διά τούς δύο λαούς 

μας, ύπέστη σκληράν δοκιμασίαν λόγφ τής κρίσεως 

τοϋ Κυπριακού. Δέν κάμνομεν αύτήν τήν στιγμήν 

άπολογισμόν εύθυνών. Διαπιστώνομεν δμως μέ ι'κα

νοποίησιν δτι ή φιλία αύτή έπέζησε τής τρομερiiς 

κρίσεως καί δτι έπιθυμία άμφοτέρων τών Κυβερνή

σεων είναι ή άναζωογόνησις αύτής. 

»'Η εύγενής πρόσκλησις τής βρετανικής Κυβερ

νήσεως καί ή έδώ παρουσία μας άποτελοϋν τήν έμ

πρακτον έκδήλωσιν αύτής τής καλής θελήσεως. 

'Ημπορώ νά σiiς διαβεβαιώσω δ τι ή 'Ελλάς παραμέ

νει πάντοτε πιστή εlς τά {δανικά, τά όποία έξέφραζον 

τό πνεϋμα καί ή θυσία τοϋ Λόρδου Βύρωνος». 

Κατά τήν άποβίβαση τοϋ Κ. Καραμανλή άπό τήν 

άμαξοστοιχία στό σταθμό τής Βικτώρια, δπου τόν 

ύποδέχτηκαν οί Βρετανοί έπίσημοι, ή άστυνομία συ

νεπλάκη μέ όλίγους 'Έλληνες διαδηλωτές, οί όποίοι 

κρατοϋσαν πλακάτ καί ζητοϋσαν τήν άπελευθέρωση 

τών πολιτικών κρατουμένων, μέ έπικεφαλής τήν Μπ. 

'Αμπατιέλου. Οί διαδηλωτές, τελικά άπομακρύνθη

καν άπό τήν άστυνομία. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής, 
παρισταμένων τοϋ ύπουργοϋ Ε. 'Αβέρωφ καί τοϋ 

πρέσβη τής · Ελλάδος, Γ. Σεφεριάδη, δέχτηκε σέ 

μεγάλη δεξίωση στό ξενοδοχείο «Κλάριτζ» τά μέλη 

τής έλληνικής παροικίας τοϋ Λονδίνου. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής, κατόπιν προ: 

σκλήσεως τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τοϋ Ρώυτερ, Ού

ώλ τον Κόουλ, έπισκέφτηκε τήν εδρα τοϋ πρακτορεί
ου στή Φλήτ Στρήτ. Στή συνάντηση αύτή έκπροσω

πήθηκαν τά έγκυρότερα καί σημαντικότερα οργανα 

τής άγγλικής κοινής γνώμης. Οί δημοσιογραφικοί 

παράγοντες ζήτησαν πληροφορίες γιά τίς οικονομι

κές προόδους τής 'Ελλάδος καί ίδιαιτtρως γιά τίς 

δυνατότητές έπενδύσεως άγγλικών κεφαλαίων σέ έλ
ληνικά παραγωγικά εργα καί τουριστικές έπιχειρή

σεις. 

Ό Ούώλτον Κόουλ, άποχαιρετώντας τόν 'Έλλη

να πρωθυπουργό, ε{πε: 

«Σaς είμαστε εuγνώμονες, διότι γιά πρώτη φορά στήν 

ίστορίαν τής Φλήτ Στρήτ πρωθυπουργός ξένου Κράτους 

συναντήθηκε μέ μία τόσο άντιπροσωπευτική καί μεγάλου 

κύρους δμάδα τής άγγλικής δημοσιογραφίας». 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής έξέφρα

σε τή βαθιά ίκανοποίησή του γιά τήν εύκαιρία πού 

τοϋ δόθηκε νά έπισκεφθεί «ένα δημοσιογραφικόν 

όργανισμόν παγκοσμίου κύρους, τό έργον τοϋ όποί

ου συμβάλλει τεραστίως εlς τήν έλευθερίαν τοϋ κό

σμου καί τήν δημοκρατίαν». 

Τό ίδιο βράδυ, ό Χ. Μάκ Μίλλαν παρέθεσε, στό 

Ναυαρχείο, έπίσημο δείπνο πρός τιμή τοϋ 'Έλληνα 

πρωθυπουργοϋ καί τών μελών τής έλληνικής άπα

στολής. 

Κατά τά έ.πιδόρπια, ό Βρετανός πρωθυπουργός 

ύπογράμμισε τή χαρά τής Κυβερνήσεως καί τοϋ λα

οϋ τής Μ. Βρετανίας πού ύποδέχονταν τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό καί τούς συνεργάτες του καί τόνισε δτι 

οί δεσμοί μεταξύ τών δύο Κρατών ύπήρξαν στενοί σέ 

πολλές περιόδους τής ίστορίας, άπό τήν έλληνική 

έπανάσταση ως τούς πρόσφατους άγώνες ύπέρ τής 

έλευθερίας καί ένανiίον τοϋ όλοκληρωτισμοϋ. • Ολό
κληρος ό βρετανικός λαός, χωρίς έξαιρέσεις, ε{πε, 

χαίρεται γιατί παρήλθε τό νέφος πού έπισκίασε τίς 

έλληνοβρετανικές σχέσεις. 

Σέ άπάντηση τοϋ Βρετανοϋ πρωθυπουργοϋ, ό Κ. 

Καραμανλής ε{πε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τάς θερμάς εύχαρι

στίας μου διά τούς φιλόφρονας λόγους σας καί τήν 

έγκάρδιον ύποδοχήν, τήν όποίαν ή ύμετέρα έξοχό

της καί ή βρετανική Κυβέρνησις έπεφύλαξεν είς έμέ 

καί τούς συνεργάτας μου. Al έκδηλώσεις αύταί μέ 
συγκινούν δλως ίδιαιτέρως, καθ' δσον γνωρίζω δτι 

άπευθύνονται δι' έμοϋ πpός τόν έλληνικόν λαόν καί 

έκφράζουν τά πρός τήν 'Ελλάδα αlσθήματα τής μεγά

λης σας χώρας. 

)>Πρό δύο άκριβώς έτών ύπεγράψαμεν έδώ τάς πε

ρί Κύπρου συμφωνίας. Ή στιγμή έκείνη έσήμανε τό 

τέλος μιiiς σκληρiiς μεταξύ τών δύο χωρών μας άντι

δικίας άλλά καί τήν άφετηρίαν μιiiς έξελίξεως, ή 

όποία τήν μέν Κύπρον άπέδωσεν εlς τήν άνεξαρτη

σίαν κα.( τόνέλεύθερον πολιτικόν βίον, τάς δέ έλλη

νοβρετανικάς σχέσεις έπανέφερεν εlς τόν δρόμον 

τής παλαιiiς μεταξύ τών δύο χωρών φιλίας. 

»'Από τής άπόψεως τοϋ πολιτικού περιεχομένου 

τών έλληνοβρετανικών σχέσεων εlναι εύχάριστος ή 

διαπίστωσις δτι δέν ύπάρχουν εlδικά θέματα τά 

όποία νά μiiς χωρίζουν. 'Αντιθέτως μiiς συνδέουν, 

καί μάλιστα στενώτατα, τά γενικώτερα συμφέροντά 

μας μέσα εlς τό πλαίσιον τών συμμαχιών μας καί τής 

κοινής μοίρας ή όποία ένώνει τούς έλευθέρους λαούς 

τοϋ κόσμου. Μέσα είς τό άμυντικόν πλέγμα τής 'Α τ

λαντικής Συμμαχίας, ή Μ. Βρετανία άποτελεί έπαλ
ξιν, στηριζομένην εlς έγνωσμένον θάρρος καί τήν 
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άποφασιστικότητα τών Βρετανών δπως προασπί

σουν τήν εlρήνην καί τήν έλευθερίαν κατά πάσης 

έπιβουλής. 

>>'Η 'Ελλάς, καίτοι χώρα μικρά, άποτελεί καί αύ

τή εiς τήν γεωγραφική ν περιοχήν εlς τήν όποίαν εύ

ρίσκεται, επαλξιν διά τήν προάσπισιν τών αύτών 

{δανικών. Ίστάμεθα πάντοτε δρθιοι έκεί δπου μiiς 

lταξεν ή πίστις μας, ή ίστορία μας καί τό πρός έαυ

τούς καί τούς aλλους χρέος μας. Δι' άμφοτέρας τάς 

χώρας μας δέν ήμποροf5ν νά ύπάρξουν άμφιβολίαι, 

δπως δέν ήμποροf5ν έπίσης νά ύπάρξουν καί διά τήν 

άπόλυτον προσήλωσίν των εlς τήν εlρήνην, διά τήν 

έδραίωσι ν τής όποίας - εκαστος έν τψ μέτρφ τών 

δυνάμεών του - εϊμεθα άποφασισμένοι νά έργασθώ

μεν μέ πίστιν καί εlλικρίνειαν. 'Η πολιτική μας είναι 

πολιτική άσπίδος. Δέν είναι πολιτική προκλήσεων 

καί αlχμών. 

»'Από τής άπόψεως αύτής πρέπει νά εϊπω δτι μέ 

lδιαιτέραν προσοχήν καί έκτίμησιν παρακολουθοf5-

μεν έν 'Ελλάδι τάς προσπαθείας τάς όποίας ή βρετα

νική Κυβέρνησις καταβάλλει διά τήν μείωσιν τής 

μεταξύ Ά νατολής καί Δύσεως έντάσεως, δλως δέ 

lδιαιτέρως τάς έποικοδομητικάς πρωτοβομλίας, τάς 

όποίας προσωπικώς, κύριε πρωθυπουργέ, άναπτύσ

σετε πρός τήν κατεύθυνσιν αύτή ν. Διά τόν λόγον αύ

'τόν προσβλέπομεν μέ δλως lδιαίτερον ένδιαφέρον 
εlς τήν έπανάληψιν τών διά τόν άφοπλισμόν προσπα

θειών. Τήν δcεθνή άσφάλειαν τήν όποίαν πάντες σή

μερον έπιζητοf5μεν διά τών έξοπλισμών, θά πρέπει νά 

τήν έπιτύχωμεν διά τofJ θετικοf5 καί γενικοf5 άφοπλι

σμοf5. Παραλλήλως δμως, καί πρός ένίσχυσιν τofJ 

παράγοντος τής διεθνοf5ς εlρήνης, θά πρέπει νά έκ

δηλωθή έμπράκτως καί εlς εύρείαν lκτασιν ή διεθνής 

άλληλεγγύη διά τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων εύ

ημερίας δλων τών λαών. 

»'Η 'Ελλάς, πέραν τής όφειλομένης έν τφ πλαι

σίφ τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας ένεργοf5 συμβολής 

της, άκολουθεί εlς τήν εlδικήν της γεωγραφική ν πε

ριοχήν πολιτική ν σταθερώς εlρηνικήν. Διατηρεί φι

λικάς σχέσεις μέ δλας τάς χώρας, αί όποία ι έμπνέον

ται άπό τάς αύτάς διαθέσεις, άνεξαρτήτως τofJ κρα

τοf5ντος εlς αύτάς πολιτικοf5 καί κοινωνικοf5 καθε

στώτος. Μή έπεμβαίνουσα δμως εlς τά έσωτερικά 

τών aλλων, ε{ ναι φυσικό ν νά μ ή δέχεται δπως οί aλ

λοι έπεμβαίνουν εlς τά Ιδικά της. Είναι φυσικόν νά 

ύπεραμύνεται τών κυριαρχικών της δικαιωμάτων καί 

τής έθνικής της άξιοπρεπείας. 

»Τήν στιγμήν αύτή ν ή έλπίς καί ή προσδοκία διά 

τήν έν έλευθερί<ι εlρήνην καί τήν εύημερίαν τής άν

θρωπότητος ε{ναι μεγάλαι. Μεγάλοι δμως είναι καί 

οί κίνδυνοι πού τάς άπειλοf5ν. Δι' αύτό καί σήμερον, 

περισσότερον άπό ποτέ aλλοτε, αί εύθf5ναι τής Δύ

σεως είναι βαρείαι. 'Ενώπιον τής &βεβαιότητος τής 

διεθνοf5ς καταστάσεως ή Δύσις lχει τό μέγα χρέος 

δπως έπαγρυπνή πρός περιφρούρησιν τής εlρήνης 

καί τής έλευθερίας έν τφ κόσμφ. Διά νά έκπληρώση 

δμως τήν άποστολήν της αύτήν ή Δύσις δέον δπως, 

άπαλλασσομένη τών έσωτερικών της άδυναμιών, έπι

δείξη πολιτικόν ρεαλισμόν, άποκρυσταλλώση στα
θεράν γραμμήν καί έδραιώση τήν συνοχήν της έπί 

μιiiς ένεργοf5 καί φωτισμένης άλληλεγγύης. 

»Εϊχατε τήν καλωσύνην, κύριε πρωθυπουργέ, νά 

έξάρετε τόν έλληνικόν πολιτισμόν καί νά έκδηλώ

σητε τήν έκτίμησίν σας διά τήν σημειουμένην έν 

'Ελλάδι πρόοδο ν. 'Επιθυμώ νά εϊπω δτι ήμείς θαυμά

ζομεν ετι περισσότερον, τόσον τό lνδοξον παρελθόν, 

δσον καί τάς συγχρόνους έπιστημονικάς, κοινωνι

κάς καί πολιτικάς πραγματοποιήσεις τofJ βρετανικοf5 

λαοf5». 

Οί έπίσημες συνομιλίες σέ έπίπεδο πρωθυπουρ

γών πραγματοποιήθηκαν τίς δύο έπόμενες ήμέρες 

στόr μέγαρο τοϋ Ναυαρχείου. 'Έλαβαν άκόμη μέρος 
άπό έλληνικfjς πλευράς, ό ύπουργός 'Εξωτερικών 

καί άρμόδιοι διπλωμάτες, καί άπό βρετανικfjς, ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών, 'λόρδος Χιούμ, ό ύφυπουρ
γός 'Εξωτερικών, Φ. Χόγιερ Μίλλαρ, καί ό πρέσβης 

στήν 'Αθήνα, σέρ Ρότζiρ "Αλλεν. Μετά τό τέλος 
τ&ν συνομιλιών, έκδόθηκε τό άκόλουθο κοινό άνα

κοινωθέν: 

«Ai συνομιλία ι μεταξύ τ& ν πρωθυπουργών τfjς 'Ελλά
δος κ:αί του 'Ηνωμένου Βασίλείου ετερματίσθησαν είς τό 

μέγαρον του Ναυαρχείου σήμερον τήν πρωίαν. Αί συνομι

λίαι αuταί, είς τάς όποίας επίσης μετέσχον οί ύπουργοί των 

'Εξωτερικών κ: . Εόάγ . 'Αβέρωφ κ:αί Λόρδος Χιούμ διεξή

χθησαν εντός φιλικ:fjς κ:αί εγκαρδίου άτμοσφαίρας, ή 

όποία ύπεγράμμισε τήν εuτυχfj επάνοδον των Ελληνοβρε

τανικών σχέσεων είς τήν πατροπαράδοτον εγκ:αρδιότητά 

των, μετά τήν λύσιν του κ:υπριακ:ου προβλήματος. 

»Οί πρωθυπουργοί άντήλλαξαν άπόψεις επί τfjς γενι

κ:ωτέρας διεθνοϋς καταστάσεως, άποδώσαντες ίδιαιτέραν 

προσοχήν επί των τρεχόντων εκείνων προβλημάτων, τά 

όποία ενδιαφέρουν άπό κ:οινου τάς δύο χώρας, ώς λόγου 

χάριν τά άφορώντα ;rά Βαλκάνια, τήν Μέσην 'Ανατολήν 

κ:αί c'iλλας περιοχάς. Συνεφωνήθη μεταξύ τών δύο πρωθυ

πουργών δτι ύφίσταται επείγουσα άνάγκ:η προασπίσεως 

τής είρήνης κ:αί μειώσεως του βάρους των άμυντικ:ών δα

πανών διά τfjς επιτεύξεως προόδου επί τοϋ θέματος του 

άφοπλισμου κ:αί γενικώς τfjς ύφέσεως. 'Ανεγνωρίσθη δτι 

οί σκοποί ούτοι δύνανται νά επιτευχθουν μόνον διά συνε

χοϋς προσπαθείας πρός μίαν είλικ:ρινή καλήν θέλησιν εκ: 

μέρους των ενδιαφερομένων δυνάμεων. 

»Οί δύο πρωθυπουργοί συνεφώνησαν δτι τά 'Ηνωμένα 

"Εθνη κ:αί τά οργανά των δέον νά τύχουν κ:ατά πάντα τρό

πον ύποστηρίξεως κ:αί ενισχύσεως, ώς άποτελοϋντα ζωτι

κούς παράγοντας πρός διατήρησιν τfjς είρήνης. Ταυτοχρό

νως, άνεγνώρισαν δτι ε{ναι άναγκ:αία ή ηuξημένη άλλη

λεγγύη μεταξύ τών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, οχ ι μόνον διά 

νά διατηρηθfj τό άμυντικ:όν δυναμικόν τής συμμαχίας, άλ

λά κ:αί διά νά προαχθfj ή πολιτική δραστηριότητος τοϋ 
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καί τό Γ. Σεφεριάδη (κάτω). 
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δυτικοu κόσμου εiς τήν επιδίωξιν τής παγκοσμίου εiρήνης . 

Εύρέθησαν εν πλήρει συμφωνίι;ι επί τών σκοπών καί τής 

άνάγκης συνεχοuς πολιτικής διαβουλεύσεως μεταξύ τών 

Δυτικών συμμάχων. 

))Οί δύο πρωθυπουργοί εξήτασαν επίσης οiκονομι

κά προβλήματα. Συνεφώνησαν δτι πρέπει νά γίνη πiiν τό 

δυνατόν ϊνα αύξηθοuν αί εμπορικαί ά~ταλλαγαί καί ή 

οικονομική συνεργασία εν Εύρώπ1J , επί εύρυτέρας δυ

νατής βάσεως, καί άνέλαβον δπως συνεχίσουν τήν με

λέτην τών τρόπων αύξήσεως του μεταξύ τών δύο χω

ρών εμπορίου . 'Ομοίως οί πρωθυπουργοί συνεφώνησαν 

επί τής άνάγκης δπως προαχθοuν καί διευκολυνθοuν επί 

εύρείας βάσεως αί μορφωτικαί άνταλλαγαί μεταξύ τών δύο 

χωρών. 

)) ' Ο 'Έλλην πρωθυπουργός άπηύθυνε πρόσκλησιν 

πρός τόν κ. Μάκ Μίλλαν καί τόν Λόρδον Χιούμ, δπως 

άνταποδώσουν τήν επίσκεψιν, ερχόμενοι εiς τήν 'Ελλάδα 

εiς κατάλληλον ήμερομηνίαν. 'Η πρόσκλησις αϋτη εγένε

το δεκτή μετά μεγάλης χαρiiρ). 

'Ο ίδιος ό Κ . Καραμανλής επεσήμανε, σέ δηλώ

σεις του, δτι «dμφότερα τά μέρη εlναι aπολύτως ιΊω

νοποιημένα εκ τής εκβάσεως τών συνομιλιών καί εξέ

φρασαν τήν εύχήν δπως αί μεταξύ τών δύο χωρών 

σχέσεις συσφιχθούν dκόμη περισσότερον εlς τό 

μέλλον». 

Τό πρωί τής 14ης Φεβρουαρίου, ό Κ. Καραμανλής 

μετέβη στά ανάκτορα τοϋ Μπάκιγχαμ καί στό Κλά

ρενς Χάουζ, κατοικία τής βασιλομήτορος, δπου ύπέ

γραψε στό βιβλίο τών επισκεπτών. Τό μεσημέρι πα

ρακάθησε σέ επίσημο πρόγευμα πρός τιμή τής έλλη

νικής αποστολής, πού παρέθεσε ό πρόεδρος τών 

Λόυδ, μέ τή συμμετοχή τοϋ ανώτατου Βρετανοϋ 

διπλωμάτη Πάτρικ Ρέηλυ, διπλωματικών παραγόν

των καί στελεχών τοϋ επιχειρηματικοϋ κόσμου . 'Η 

επίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή στά Λόυδ προοριζόταν 

νά αποδειχθεί ίδιαίτερα εποικοδομητική γιά τήν προ

αγωγή τών συμφερόντων τής έλληνικής ναυτιλίας. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός παρεκάθησε σέ πρό

γευμα πρός τιμή του, σέ αίθουσα τής Βουλής τών 

Κοινοτήτων, μέ τήν παρουσία μελών τής Βουλής τών 

Λόρδων καί εκπροσώπων τών κομμάτων. Στήν πρό

ποσή τους, οί εκπρόσωποι τόσο τοϋ Έργατικοϋ δσο 

καί τοϋ Συντηρητικοϋ Κόμματος, εξέφρασαν τή χα

ρά τών βρετανικών κοινοβουλευτικών κύκλων, ανε

ξάρτητα από κομματικές αποχρώσεις, γιά τήν ανα

γέννηση των ελληνοβρετανικών σχέσεων, καί βε

βαίωσαν δτι όλόκληρος ό βρετανικός λαός καί, ώς 

διερμηνέας του, τό Κοινοβούλιο, δέν λησμονοϋσαν 

τούς δεσμούς μέ τήν 'Ελλάδα καί εμπνέονταν από 

θερμά φιλελληνικά αίσθήματα. Στή συνέχεια, εξή

ραν τή σταθερότητα ή όποία επικρατοϋσε στήν 'Ελ

λάδα, καθώς καί τίς αρετές τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοϋ καί τά εντυπωσιακά επιτεύγματά του. 'Ο Κ. Κα

ραμανλής εξέφρασε τή χαρά πού τοϋ προξενοϋσε ή 

παρουσία του στό μέσο επιφανών ανδρών τοϋ βρετα

νικοϋ Κοινοβουλίου, κοιτίδας τών συγχρόνων δημο

κρατικών θεσμών, καί ύπογράμμισε τήν πλήρη απο

κατάσταση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών. 

τέλος, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος από τόν 

Ε. 'Αβέρωφ, επισκέφθηκε τόν Δούκα τοϋ Γκλώστερ, 

αντιπρόσωπο τής βασίλισσας 'Ελισάβετ - ή όποία 

βρισκόταν σέ περιοδεία στήν "Α πω 'Ανατολή- καί 

τή Δούκισα τοϋ Κέντ, παρουσία τής πριγκίπισσας 

'Όλγας τής Γιουγκοσλαβίας καί τής πριγκίπισσας 

Αίκατερίνης τής 'Ελλάδος. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός καί τά μέλη τής ελ

ληνικής αποστολής εγκατέλειψαν τό Λονδίνο στίς 

16 Φεβρουαρίου. Πρίν από τήν αναχώρησή τους, δέ
χτηκαν, στό ξενοδοχείο δπου διέμεναν, τήν αποχαι

ρετιστήρια επίσκεψη τοϋ Χ. Μάκ Μίλλαν καί τοϋ 

λόρδου Χιούμ, μέ τούς όποίους είχαν μιά τελευταία 

σύντομη συνομιλία. 

Ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής, σχετικά μέ τήν επί

σκεψή του στήν 'Αγγλία, διατυπώνει σέ μεταγενέ

στερο σημείωμα, πού ύπαγόρευσε κατά τή διαμονή 

του στό Παρίσι, τίς ακόλουθες παρατηρήσεις: 

«Τόν Φεβρουάριο τού 1961 επισκέφθηκα επίσημα 
τήν 'Αγγλία. Ή επίσκεψή μου aπέβλεπε στήν dνα

βίωση τής dγγλοελληνικής φιλίας, ή όποία εlχε 

ύποστεί σκληρή δοκιμασία εξαιτίας τού Κυπριακού. 

»Οί σχέσεις τής 'Ελλάδας μέ τήν 'Αγγλία ύπήρ

ξαν μακραί καί συνεχείς. Μετά τήν επανάσταση τού 

1821, τήν όποία οί 'Έλληνες dνέλαβαν εναντίον τής 
θελήσεως τών Μεγάλων, ή 'Αγγλία επρωτοστάτησε 

στή δημιουργία τού dνεξάρτητου έλληνικού Κρά

τους. Μετά δέ τήν dνεξαρτησία ήσκησε ενα εlδος 

κηδεμονίας επί τής 'Ελλάδος, ή όποία μέ μικρές δι

αλείψεις διήρκεσε μέχρι τό 1947, όπότε ύπεκατεστά
θη dπό τήν 'Αμερική. Οί σχέσεις μεταξύ τών δύο 

χωρών διαταράσσοντο κατά καιρούς dπό αύθαίρετες 

επεμβάσεις τής 'Αγγλίας στά εσωτερικά μας dλλά 

καί dπό τό γεγονός δτι ό συνεχής dγώνας μας εναν

τίον τής Τουρκίας γιά τήν όλοκλήρωση τής εθνικής 

μας aποκαταστάσεως ενεπλέκετο μέ τήν dγγλική πο

λιτική Ξναντι τής Τουρκίας, ή όποία dπετέλει, ώς 

γνωστόν, καθ' δλον τόν 19ο αlώνα τό επίκεντρο τοv 

dνταγωνισμοv τών Μεγάλων Δυνάμεων καί εβάρυνε 

πολύ στήν παγκόσμια πολιτική τής 'Αγγλίας. 

;; Ή μακρά αύτή έπιρροή τής 'Αγγλίας έπί τής 
'Ελλάδος δέν ήταν βέβαια τυχαία. Όφείλετο βασι

κά στούς κάτωθι λόγους: Πρώτον, στό γεγονός δτι ή 

'Αγγλία επαιξε πρωταρχικό ρόλο στή δημιουργία 

τοv dνεξάρτητου έλληνικοv Κράτους. Δεύτερον, στή 

γεωπολιτική μας θέση, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός 

δτι ή 'Αγγλία κυριαρχοvσε ώς ναυτική δύναμη στή 

Μεσόγειο καί τρίτον, στίς μεγάλες οΙκονομικές 
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άνάγκες τής χώρας μας, ο{ δποίες έκαλύπτοντο κυ

ρίως άπό τήν άγγλική άγορά. Σ' όλα αύτά θά πρέπει 

νά προστεθεί βέβαια καί ή κακή συνήθεια τών έλλη

νικών κομμάτων, τά δποία, γιά νά προωθηθοvν στήν 

έξουσία, προκαλοvσαν πολλές φορές τίς έπεμβάσεις 

τών ξένων καί ίδίως τών "Αγγλων στά έσωτερικά 

μας. 

))Πάντως, παρά τίς άπογοητεύσεις, τίς δποίες 

έδοκίμαζαν κατά καιρούς ol "Ελληνες, ol σχέσεις 
τους μέ τήν 'Αγγλία ήσαν στενές καί άποτελοvσαν' 

σχεδόν τόν aξονα τής έξωτερικής τους πολιτικής έπί 
ενα σχεδόν αίώνα. 

)) Άπό τό 1950, τή μακριά αύτή παράδοση στίς 
σχέσεις τών δύο χωρών όχι μόνο τήν άνέτρεψε τό 

Κυπριακό, άλλά μiiς έφερε σέ έμπόλεμη σχεδόν κατά

σταση μέ τήν 'Αγγλία, ή δποία χειρίσθηκε τό θέμα 

κατά τρόπο τόσο άδέξιο ώστε νά βρεθώ στήν άνάγκη 

νά είπω κάποτε σέ ΥΑγγλο διπλωμάτη, "άνήκω στήν 

κατηγορία έκείνων πού θαυμάζουν τήν πολιτική 

ώριμότητα τοv λαοv σας καί μέχρι πρότινος έθαύμα

ζα καί τή διπλωματία σας. ΥΗδη, θά τή βαθμολογοv

σα μέ μηδέν έάν έπρόκειτο νά τήν κρίνω άπό τόν 

τρόπο μέ τόγ δποίο έχειρίζετο τό Κυπριακό". Διότι, 

εlναι βέβαιο ότι ή πολιτική τών "Αyyλων έπί τοv 
Κυπριακοv δέν ύπήρξε μόνον aδικος έναντι τών 
'Ελλήνων, άλλά ύπήρξε άντίθετος καί μέ τά άγγλικά 

συμφέροντα, τά δποία ή 'Ελλάδα προσεφέρετο παν

τοιοτρόπως νά διασφαλίσει. 

))Μετά τή διευθέτηση του Κυπριακοv, ήτο φυσικό 

νά έπιδιώξω τήν άποκατάσταση τών φιλικών μας σχέ
σεων μέ τήν 'Αγγλία, ή δποία, παρά τή μεταπολεμι

κή της παρακμή, δέν έπαυσε καί δέν θά παύσει νά 

διαδραματίζει ρόλο άποφασιστικό στή διεθνή ζωή 

καί Ιδιαιτέρως στήν Εύρώπη. 

))Ε{ναι προφανές ότι ή αύτή έπιθυμία ύπήρχε καί 

έν Άγγλί{l, έάν κρίνω άπό τόν έγκάρδιο τόνο καί 

τήν εύρεία δημοσιότητα πού έδωσαν στήν έπίσκεψή 

μου. τΗτο ή τρίτη φορά πού συναντοvσα τόν Μάκ 

Μίλλαν καί αύτή τή φορά ή το aνετος καί έξαιρετικά 
φιλόφρων. 

))Κατά τίς συζητήσε~ς μας, μετά τήν άνασκόπηση 

ποv κάναμε γιά τίς έξελίξεις στήν Κύπρο, μiiς άπη

σχόλησε κυρίως τό θέμα τών σχέσεων Ά νατολής 

καί Δύσεως, δεδομένου ότι δ Υ Α γγλος πρωθυπουργός 

έπρόκειτο μετά δυό-τρείς ήμέρες νά έπισκεφθεί τή 

Μόσχα, γιά νά καταπραϋνει τούς Ρώσους, ο{ δποίοι 

κατά τήν έποχή έκείνη εlχαν έξαπολύσει μιά βίαιη 

έπίθεση κατά του ΟΗΕ καί προσωπικώς κατά τοv 

Χάμερσκελντ. Ό Μάκ Μίλλαν ύπεστήριζε ότι θά 

έπρεπε νά ένισχυθεί ηθικώς δ ΟΗΕ, δ δποίος παρά 

τίς άδυναμίες του άποτελεί τή σοβαρώτερη έγγύηση 

γιά τήν παγκόσμια είρήνη. Tov εlπα ότι συμφωνώ μέ 
τήν aποψη αύτή, άλλά ότι παραλλήλως θά πρέπει νά 

ένισχύσουμε καί τό ΝΑ ΤΟ, ή συνοχή τοv δποίου 

κατά τήν έποχή έκείνη ε{χε χαλαρωθεί συνεπεί{l τής 

αlρετικής έν τfj συμμαχ{{l στάσεως τής Γαλλίας καί 

τής άντιθέσεως 'Αμερικής- 'Αγγλίας έπί τοv προβλή

ματος τής Κίνας. Διότι, προσέθεσα, "καλός ε{ναι δ 

άγιασμός, άλλά χρειάζεται καί ή γάτα". 

)) 'Επί τών διμερών σχέσεων συμφωνήσαμε όπως 
έπιδιωχθεί ή βελτίωση αύτών δι ' όλων τών μέσων 
καί άπό έλληνικής πλευρiiς έτέθη τό θέμα τής βελτι

ώσεως τοv έμπορικοv μας Ισοζυγίου καί ή συμμετο

χή του άγγλικοv κεφαλαίου στήν άνάπτυξη τής έλ

ληνικής οίκονομίας. 

)) 'Από άγγλικής πλευρiiς ύπήρχε τότε τό θέμα τοv 
διακανονισμοί) του δημοσίου χρέους τής 'Ελλάδος 

πρός τούς ΥΑγγλους δμολογιούχους, τό δποίο όμως 

δέν τό έθιξαν κατά τίς συζητήσεις. 'Α ντιλαμβανόμε

νος ότι ή παράλειψη όφείλετο σέ διακριτικότητα, 

ε{πα στόν "Αγγλο πρωθυπουργό μετά τόν τερματι

σμό τών συνομιλιών μας, ότι έξετίμησα τή λεπτότη

τα αύτή καί ότι ε{ χα τήν πρόθεση νά προτείνω συντό

μως συνομιλίες έπ' αύτοv. Τόν παρεκάλεσα όμως νά 

άσκήσει στήν περίπτωση αύτή τήν έπιρροή του έπί 

τών δμολογιούχων, πράγμα πού έγινε, μέ άποτέλε

σμα νά ρυθμισθεί ικανοποιητικά ενα πρόβλημα πού 

άποτελοvσε έμπόδιο στήν άνάπτυξη τής έλληνικής 

οiκονομίας. 

))Χαρακτηριστικό τοv ένδιαφέροντος πού εlχε 

προκαλέσει ή έπίσκεψή μου, ε{ναι τό γεγονός ότι 

στή δεξίωση τήν δποία όργάνωσε πρός τιμή μου τό 

Ρώυτερ, έκτός όλων τών κορυφαίων δημοσιογράφων, 

παρέστησαν καί ol μεγιστάνες τοv άγγλικοv Τύπου 
Τόμσον, Σέσιλ Κίνγκ καί Μάικλ Κίνγκ. 

)) 'Επειδή ή 'Αγγλία εlναι χώρα του χιοvμορ, θά 
ήταν έπίκαιρο νά διηγηθώ ώρισμένα χαρακτηριστι

κά περιστατικά πού έλαβαν χώρα κατά τήν έπίσκεψή 

μου έκείνη. 

)) 'Ο Μάκ Μίλλαν, τερματίζοντας τήν δμιλία του 
κατά τό έπίσημο γεvμα πού παρετέθη πρός τιμή μου, 

άντί νά κάνει, όπως συνηθίζεται, πρόποση ύπέρ του 

βασιλέως τής 'Ελλάδος, έκανε ύπέρ τής βασιλίσσης 

τής 'Αγγλίας. "Οταν έν συνεχεί{l έκλήθην ν' άπανtή

σω βρέθηκα σέ άμηχανία, διότι δέν έγνώριζα έάν 

έπρόκειτο περί παραδόσεως ή περί παραδρομής. Τε

λικώς βγήκα άπό τήν άμηχανία μου καί μιμηθείς τό 

παράδειγμα τοv Μάκ Μίλλαν ήπια καί έγώ εlς ύγείαν 

του δικοv μας βασιλέως. 
))λόγω άπουσίας τής βασιλίσσης στήν Υ Α πω 

Ά νατολή, μiiς έδέχθη σέ έπίσκεψη δ Δούξ του 

Γκλώστερ, δ δποίος σέ μιά στιγμή έσβησε τό ποvρο 

του μέσα στό φλυτζάνι του τσαγιοv, μολονότι ύπήρ

χε πλάι του τασάκι. ΥΕκπληκτος γιά τή σκηνή έσκυ

ψα καί ε{πα στή σύζυγό μου: "'Εάν τό έκάναμε έμείς 

αύτό δέν θά μπορούσαμε νά γυρίσουμε στήν 'Ελλά

δα. Τώρα όμως πού τό έκανε δ Δούξ ημπορεί νά γίνει 

καί μόδα στήν 'Αγγλία". 
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»'Η Λαίδη Ντόροθυ, σύζυγος του πρωθυπουργού 

καί γυναίκα εύπροσήγορη, δταν εlδε δτι άντιμετωπί

ζαμε δυσκολίες σέ μιά συζήτηση πού είχαμε γιά τήν 

άναπτυσσόμενη τότε έξερεύνηση του διαστήματος, 

έσκυψε καί μοv εlπε: .. ~ Αφησε τόν πρωθυπουργό, κ. 
Καραμανλή, καί ρώτα γι' αύτά τόν έγγονό του πού τά 

ξέρει καλύτερα άπ' αύτόν". 

»Εlχα έπίσης μιά έκδήλωση όλίγων κομμουνι

στών κατά τήν ίiφιξή μου στό θέατρο, δπου έδίδετο 

παράσταση πρός τιμή μου. Ήτο προφανώς τό προ
οίμιο τών δσων έγένοντο έν συνεχεί<f κατά τήν έπί

σκεψη τών 'Ελλήνων βασιλέων στό Λονδίνο. 

)) 'Εδώ θά πρέπει νά προσθέσω δτι κατά τή διάρ
κεια τής παραμονής μου στήν 'Αγγλία μοv έγνωστο

ποιήθη καί πρόσκληση τοv Κέννεντυ δπως έπισκε

φθώ έπισήμως τήν Άμερικψ)3σΊ. 

. ο έλληνικός τύπος εδωσε, όπως ήταν φυσικό, 
εuρεία δημοσιότητα στήν έπίσκεψη τοϋ Κ. Καρα

μανλή στό Λονδίνο. Ή «Καθημερινή» χαρακτήρισε 

τήν ύποδοχή καί τούς λόγους τών "Αγγλων έπισή

μων ιός «έξαιρετικώς έγκαρδίους» καί ιός «έπαναφέ

ροντες είς τήν μνήμην παλαιάς καλάς στιγμάς τών 

άγγλοελληνικών σχέσεων, αί δποίαι είς τό μέλλον 

δέν θά ύπάρξη φόβος νά σκιασθουν έκ νέου άπό δια

φοράς έπί έθνικών θεμάτων»· ένώ, μετά τήν εκδοση 

τοϋ κοινοϋ άνακοινωθέντος τόνισε «ότι ή έπίσκεψις 

του Κ. Καραμανλή στό Λονδίνο άπέδωσε καλούς 

καρπούς καί περισσοτέρας άμοιβαίας κατανοήσεις 

έπί τών γενικών καί είδικών διεθνών θεμάτων»308 . Τό 
«Βήμα» ύπογράμμισε ότι «δ Κ. Καραμανλής καί δ 

Μάκ Μίλλαν εΙναι σύμφωνοι δι' εuρείαν βελτίωσιν 

τών σχέσεων τών δύο χωρών»309 . Ή «'Ελευθερία» 

χαρακτήρισε τό κοινό άνακοινωθέν ιός «άνακοινωθέν 

γενικοτήτων»310 ένώ ή «Αuγή» εγραψε ότι «δ Κ. Κα

ραμανλής δέν έξησφάλισε πλήρως τήν βρετανικήν 

ύποστήριξιν λόγω τής άσταθείας τής Κυβερνήσεώς 

του καί τοϋ θέματος Μέρτεν» καί χαρακτήρισε τήν 

έπίσκεψη «ιός ξεπούλημα στούς μεγαλοκερδοσκό

πους»311 . ·Η «'Ακρόπολις», τέλος, σημείωσε ότι ή 

έπίσκεψη «έδραιώνει τήν πεποίθησιν τοϋ έλληνικοϋ 

λαοϋ ότι πράγματι έσημειώθη έν Λονδίνφ ή άπαρχή 

μιας νέας περιόδου συνεργασίας τών δύο χωρών, 

έδραζομένης έπί τών μεγάλων πολιτικών καί οίκονο

μικών προβλημάτων, τά όποία άντιμετωπίζει δ κό
σμος»3ι2. 

'Ο βρετανικός τύπος, τό ραδιόφωνο καί ή τηλεό

ραση εδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στήν έπίσκεψη 

τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί στίς έπαφές του μέ 

τή βρετανική ήγεσία. 

Χαρακτηριστικό εΙναι τό σχόλιο του BBC κατά 
τήν ήμέρα άφίξεως τοϋ Κ. Καραμανλή: 

«Τήν τελευταία φορά πού ήλθε ό Κ. Καραμανλής στό 

Λονδίνο, άκριβώς πρίν δύο χρόνια, ήλθε γιά νά βοηθήσει 

νά λυθεί τό κυπριακό πρόβλημα. Αuτή ή άποστολή άπα

δείχθηκε ενας θρίαμβος τής λογικής καί τοϋ συμβιβασμοϋ 

καί ό 53ετής Κ. Καραμανλής βρίσκεται άκόμα στό πηδά

λιο τοϋ έλληνικοϋ Κράτους. Εlναι, πράγματι, πρωθυπουρ

γός συνεχώς τά τελευταία πέντε χρόνια - πράγμα πού 

άποτελεί ρεκόρ στή σύγχρονη ίστορία τής 'Ελλάδος. 

Πρίν άπό αuτό ήταν ύπουργός σέ έπτά διαφορετικά ύπουρ

γεία έπί έπτά συνολικά χρόνια. ~Εγινε γιά πρώτη φορά 

ύπουργός σέ ήλικία 28 έτών πρίν άπό τόν πόλεμο. 'Ο κ. 

Καραμανλής ήταν ενας άπό τούς νεωτέρους ποτέ ύπουρ

γούς καί μάλιστα ενας άπό τούς νεωτέρους πρωθυπουργούς 

τής 'Ελλάδος. 'Όταν πέθανε τό 1953 ό πρωθυπουργός 
στρατάρχης Παπάγος, ό βασιλεύς Παϋλος τόν έπέλεξε ώς 

πρωθυπουργό. 

»'Ο Καραμανλής κατάγεται άπό τίς Σέρρες, μιά καπνο

παραγωγική περιοχή τής ·Ελλάδος, καίε{ χε δύσκολη ζωή. 

·Ο πατέρας του ήταν ενας φτωχός δάσκαλος πού εΙ χε έπτά 

παιδιά. 'Ο Κωνσταντίνος, ό μεγαλύτερος, εΙχε άσυνήθιστη 

εuφυία καί σπούδασε νομικά στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, 

άπ' δπου πήρε τό πτυχίο του τό 1932. Τό δικηγορικό του 
γραφείο άπέκτησε σύντομα πολλούς πελάτες άλλά δλα τά 

χρήματα πού κέρδιζε τά άφιέρωσε στίς σπουδές καί τούς 

γάμους των νεωτέρων άδελφών του, τών όποίων 1\γινε τό 

μοναδικό στήριγμα λόγω τοϋ πρόωρου θανάτου τών γονέ

ων του. ·Ο Κ. Καραμανλής χρειάσθηκε νά δουλέψει 

σκληρά δλη του τή ζωή καί άκόμη έργάζεται σκληρά. 

»ΕΙναι βασικά άνθρωπος τής δράσεως. Σέ μιά χώρα πού 

ύπέφερε φοβερά κατά τόν πόλεμο, τήν έχθρική κατοχή καί 

τόν κομμουνιστικό άνταρτοπόλεμο, μιά χώρα πλούσια σέ 

ίστορία άλλά φτωχή σέ ύλικούς πόρους 1\δειξε δτι μπορεί 
νά φέρνει άποτελέσματα γρήγορα καί σωστά. ΗΟταν 1\γινε 

ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας άντιμετώπισε τό τρομερό 

πρόβλημα τής άποκαταστάσεως 700.000 προσφύγων άπό 
τίς συμμοριτοκρατούμενες περιοχές - ενα πρόβλημα πού 

!\κανε πολλά γιά νά τό λύσει. 'Αλλά ή μεγάλη του δημοτι

κότης προέρχεται άπό τή δράση του ώς ύπουργοϋ Δημοσί

ων "Εργων έπί 2,5 χρόνια. Μέσα σ' αuτό τό σύντομο σχε

τικά διάστημα πραγματοποίησε ενα σαρωτικό πρόγραμμα 

κατασκευής δρόμων, έγγειοβελτιωτικών 1\ργων καί πολλών 

άλλων 1\ργων στίς άγροτικές περιοχές. 

»'Ο Καραμανλής εΙ ναι ενας 1\ντιμος, άπλός καί εuθύς 

άνθρωπος - ενας πραγματικός 'Έλληνας Μακεδών. ΕΙναι 

προικισμένος μέ πολύ κοινό νοϋ. Καί άγαπa βαθειά τή 

χώρα του καί τή Δύση, τά ίδανικά τής όποίας γεννήθηκαν 

στήν 'Ελλάδα. Παρ' δ λες τίς άντιξοότητες πού προκάλεσε 

τό Κυπριακό, κατόρθωσε νά φέρει στήν 'Ελλάδα μιά άνευ 

προηγουμένου οίκονομική σταθερότητα. Γνωρίζει δμως 

δτι πρέπει νά άφιερώσει δλες του τίς δυνάμεις στήν οίκο

νομική άνάπτυξη τής χώρας του έν όψει τής δυνάμεως τής 

ΕΔΑ, τοϋ κόμματος τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως πού 

έλέγχεται άπό τούς κομμουνιστές. ΕΙναι δμως τά άλλα 

κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, άπό τά κεντροαριστερά μέ

χρι τά άκροδεξιά, πού εχουν άποδυθεί έπί πολλούς μήνες 

τώρα σ, ενα άδυσώπητο άγώνα γιά νά άνατρέψουν τόν 

πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνησή του. 'Ο Καραμανλής 

διαθέτει μικρή μόνον πλειοψηφία στή Βουλή καί πρέπει νά 

ε{ναι πολύ προσεκτικός νά μήν τή χάσει. 

»'Υπάρχει δυσαρέσκεια στήν 'Ελλάδα, γιατί αίώνια 

προβλήματα δπως ή άνεργία καί ή ύποαπασχόληση δέν 
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λύθηκαν άκόμα. Στόν οίκονομικό τομέα μένουν πολλά νά 

γίνουν καί οί 'Έλληνες !\χουν έναποθέσει τίς έλπίδες τους 

στή σύνδεση μέ τήν Κοινή 'Αγορά. 'Αλλά !\χουν γίνει 

πολλά τά τελευταία πέντε χρόνια- μεγάλα δημόσια 1\ργα, 

βιομηχανική άνάπτυξη καί άξιοποίηση τοϋ μεταλλευτικοί) 

πλούτου τής 'Ελλάδος καί πρόσφατα μεγάλη άνάπτυξη 

τοϋ τουρισμοϋ. 

»'Όλα αύτά όφείλονται στόν Κωνσταντίνο Καραμαν

λή, εναν ψηλό, ώραίο άνδρα, τοϋ δποίου τά χαρακτηριστι

κά μοιάζουν μέ αύτά των άρχαίων έλληνικών άγαλμάτων. 

Αύτό πού οί 'Έλληνες βλέπουν πάνω άπ; δλα στόν πρωθυ

πουργό τους εlναι δτι άπέδειξε δτι εlναι ενας άληθινός 
ήγέτης»3Ι3. 

Οί «Times», σέ κύριο liρθρο τους μέ τόν τίτλο 
«'Έλληνες ύπουργοί στό Λονδίνο», ύπογράμμισαν: 

'Η σημερινή άφιξη στό Λονδίνο τοϋ Κ. Καραμανλή, 

συνοδευομένου άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών Εύ. 'Αβέ

ρωφ, θά άνανεώση παλαιούς δεσμούς καί θά ύπομνήση 

στόν βρετανικό λαό τήν σταθερότητα τήν όποία άπολαμβά

νει ή 'Ελλάδα μετά πενταετή διακυβέρνηση τοϋ ίδιου 

πρωθυπουργοϋ. Ό Κ. Καραμανλής δέν εlναι άνδρας έκμε

ταλλευόμενος τά συναισθηματικής φύσεως ζητήματα . Ού

δέποτε χρησιμοποίησε τό κυπριακό ζήτημα- ώς ήτο δυ

νατόν νά πράξουν άλλοι άνδρες άσθενέστεροί του ή πε

ρισσότερο εύέξαπτοι - σάν διέξοδο γιά τά έσωτερικά ή 

έξωτερικά προβλήματα. ~Αν καί oi διαφορές μεταξύ τής 
Μ. Βρετανίας καί τής 'Ελλάδος ύφίσταντο κατά τά τέσσα

ρα πρώτα i\τη τής Κυβερνήσεως τοϋ κ. Καραμανλή, δέν 

κατέστρεψαν τίς σχέσεις μεταξύ τών δύο λαών καί τών δύο 

Κυβερνήσεων. Πρό δύο άκριβώς έτών, δπότε ύπεγράφη ή 

συμφωνία τήg Ζυρίχης, τερματίστηκε ενα θλιβερό κεφά

λαιο τών άγγλοελληνικών σχέσεων. Πρόκειται περί συμ

φωνίας στήν όποία συνετέλεσε πολύ δ Μάκ Μίλλαν, δ 

φιλοξενών τούς 'Έλληνας έπισήμους . 

Οί δύο πρωθυπουργοί δέν πρόκειται κατά τίς συζητή

σεις τους νά συνάψουν ίδιαίτερες πολιτικές ή οίκονομικές 

συμφωνίες, οϋτε νά διευθετήσουν διενέξεις. Πρόκειται πε

ρί φιλικής άπλώς έπισκέψεως. Τά ζητήματα τής Κύπρου θά 

συζητηθοϋν άσφαλώς. Τό αύτό θά συμβή καί μέ τήν έμπο

ρική πολιτική . 

Χώρα ι πού τόσον άπέχουν μεταξύ τους άπό γεωγραφική 

άποψη, ή 'Ελλάδα καί ή Βρετανία έπιθυμοϋν, νά πληροφο

ρηθοϋν πώς άντιμετωπίζει ή κάθε μία τά εύρύτερα εύρω

παϊκά οίκονομικά προβλήματα. ·Ο Κ. Καραμανλής άντι

μετωπίζει τά προβλήματα αύτά τή στιγμή πού αύξάνουν οί 

έπιθέσεις τής άντιπολιτεύσεως, μέ τήν έλπίδα δτι i\φθασε ή 

ώρα τής άνατροπής τής Κυβερνήσεως. 'Εν τούτοις, δέν 
ύπάρχουν άκόμα ένδείξεις γιά άλλη ίσχυρή διάδοχο κατά

σταση άπό τήν Κυβέρνηση Καραμανλή. 

Οί «Financial Times» δημοσίευσαν liρθρο μέ τίτ
λο «Ό 'Έλληνας πρωθυπουργός στό Λονδίνο: Συ

νομιλίες Μάκ Μίλλαν-Καραμανλfj έπί τών οίκονο

μικών προβλημάτων»: 

οικονομικά καί δημοσιονομικά ζητήματα θά περιλαμ

βάνωνται κυρίως στίς συνομιλίες τοϋ Λονδίνου μεταξύ τοϋ 
Χ. Μάκ Μίλλαν καί τοϋ Κ. Καραμανλή. • Η 'Αθήνα εΙ ναι 

στεναχωρημένη γιά τήν βραδεία πρόοδο πού σημειώθηκε 

σχετικά μέ τήν έπίτευξη τελικής συμφωνίας συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά. Αύτό δέν σημαίνει δτι δ 

Κ. Καραμανλής προτίθεται νά βολιδοσκοπήση τήν Μεγ. 

Βρετανία γιά τήν προοπτική μιίiς έντάξεως τής • Ελλάδος 
είς τήν δμάδα τών ·Επτά μίiλλον παρά τών "Εξ. 

Ή Κοινή 'Αγορά πρέπει νά παραμείνη τό μόνο πρα

κτικό μέσο είσόδου της σέ μιά εύρύτερη εύρωπαϊκή οίκο

νομική δμάδα. Εlναι δμως προφανώς άληθινό δτι ή • Ελλά
δα κατά τίς συνομιλίες τοϋ Λονδίνου θά προσπαθήση νά 

έξασφαλίση κατά τό δυνατόν περισσότερο δτι ή συνεργα

σία μέ τήν Κοινή 'Αγορά δταν πραγματοποιηθή δέν θά 

παραβλάπτη τά όφέλη πού άπολαμβάνει τώρα ή ·Ελλάδα 

άπό τήν έμπορική συνεργασία της μέ τή Βρετανία, ή όποία 

κατέχει τήν τρίτη σειρά στόν κατάλογο τών χωρών, δπου 

έξάγονται έλληνικά έμπορικά προϊόντα. Αύτά δμως εlναι 

σχετικά μακροπρόθεσμα προβλήματα. Τό έλληνικό έμπό

ριο μέ τή Μ. Βρετανία είδικώτερα έπηρεάζεται τόσο πολύ 

άπό τά έκ παραδόσεως πρότυπα -σταφίδα άντί βιομηχα

νικών άγαθών, κυρίως- ώστε παρέμεινε άθικτο άκόμη καί 

κατά τήν χειρότερη περίοδο τής κυπριακής διενέξεως καί 

ύπόκειται σέ σπάνιες αύξομειώσεις. 
'Ο "Ελληνας πρωθυπουργός, άνδρας ό δποίος έπί πέντε 

καί πλέον ετη ύπήρξε προσωπικώς ύπεύθυνος γιά τήν 

έφαρμογή φιλοδόξου προγράμματος άναπτύξεως καί πού 

κατά τό παρελθόν !\τος κατήρτισε τό νέον πενταετές σχέ

διον έπενδύσεων, εlναι πιθανόν νά ύπογραμμίση τήν έπι

θυμία, τό βρετανικό κεφάλαιο νά λάβη ένεργότερο μέρος 

στήν έπένδυση τής βιομηχανικής πλευρίiς. Τό i\δαφος γιά 

μία τέτοια έξέλιξη προετοιμάσθηκε καλώς άπό τήν πρό

σφατη έπίσκεψη τοϋ προέδρου τής έλληνικής όργανώσεως 

βιομηχανικής άναπτύξεως στό Λονδίνο . Ταυτόχρονα, θά 

ύπάρξη εύκαιρία γιά τούς Βρετανούς νά ύπενθυμίσουν 

στόν Κ. Καραμανλήν τό ένθαρρυντικόν άποτέλεσμα, πού 

θά ήταν δυνατόν νά 1\χη στό βρετανικό κεφάλαιο μία τα

χεία ρύθμιση τοϋ έλληνικοϋ προπολεμικοί) δημοσίου χρέ

ους. 

'Από μέρους του δ Κ. Καραμανλής, θά έπαναλάβη 

άναμφίβολα τίς συχνές διαβεβαιώσεις τής Κυβερνήσεώς 

του περί τής προθυμίας ένάρξεως έξυπηρετήσεως τοϋ χρέ

ους αύτοϋ, άν καταστή δυνατή ή έξεύρεση ρυθμίσεως πού 

νά ίκανοποιή άντικειμενικά άμφότερα τά μέρη καί μέσα 

στά δρια άντοχής τής έλληνικής οίκονομίας. 

Τήν τρίτη ήμέρα τfjς έπισκέψεως του Κ. Καρα

μανλή οί «Times» συνόδευαν τή σχετική είδησεο
γραφία τους μέ τό άκόλουθο σχόλιο: 

·Ο κύριος σκοπός τής έπισκέψεως - τής πρώτης ή 

όποία πραγματοποιείται έπισήμως άπό 'Έλληνα πρωθυ

πουργό στή Βρετανία μετά τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο- εΙ

ναι νά συμβάλει στήν ίσχύ καί τήν έδραίωση τής δυτικής 

συμμαχίας . Χθές οί ύπουργοί συνεζήτησαν διάφορα πολι

τικά προβλήματα - τίς σχέσεις μεταξύ 'Ανατολής καί 

Δύσεως, τήν άνάπτυξη τών συνεννοήσεων έντός τοϋ 

ΝΑ ΤΟ γιά τόν άφοπλισμό καί τήν έξέταση τοϋ διεθνοϋς 

κλίματος κατά τούς έπερχόμενους μήνες. 

Εύτυχώς τό κυπριακόν πρόβλημα δέν ύφίσταται πλέον. 

Χθές δμως 1\γινε μνεία τών προβλημάτων, τά όποία ύφί-
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στανται μεταξύ τών δύο κοινοτήτων, προβλήματα τά όποία 

δέν διαιροuν πλέον τήν 'Ελλάδα μέ τή Βρετανία. 

'Ο «Economist» ύπογράμμισε: 

'Η έπίσκεψις τοu Κ. Καραμανλή αποτελεί τήν απαρχή 

νέας ευτυχέστερης περιόδου στίς σχέσεις μεταξύ τών δύο 

χωρών. Ταυτόχρονα παρεσχέθη ή ευκαιρία νά διεξαχθοuν 

συνομιλίες έπί ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τό

σον ή 'Ελλάδα δσον καί ή 'Αγγλία δέν δύνανται νά αδια

φορήσουν γιά τό μέλλον τής νεαρaς Δημοκρατίας τής Κύ

πρου καί συνεπώς πρέπει νά γνωρίζουν τίς άπόψεις καί τών 

δύο γιά τήν περίπτωση πού ανέκυπτον δυσχέρειες στήν 

νήσο. 'Η 'Ελλάδα, έξ άλλου , δέν έπιθυμεί ή σύνδεσίς της 

μέ τήν Κοινή 'Αγορά νά παραβλάψη τούς έκ παραδόσεως 

στενούς οικονομικούς καί έμπορικούς δεσμούς της μέ τήν 

'Αγγλία. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στό Λονδίνο, ό 

Κ. Καραμανλής, παραχώρησε στήν έφημερίδα «Sun
day Telegraph» τήν &κόλουθη συνέντευξη: 

- Μετά 6ετή άντιδικίαν έπί τοu θέματος τής Κύπρου ή 

'Ελλάς καί ή 'Αγγλία έπανέλαβον τάς όμαλάς καί φιλικάς 

σχέσεις των. Ποία εΙναι τά θέματα κοινοί> ένδιαφέροντος, 

τά όποία προτίθεσθε νά συζητήσετε μετά του κ. Μάκ Μίλ

λαν. Βλέπετε εδαφος ευρυτέρας άγγλοελληνικής συνεργα

σίας εiς τήν περιοχήν Μεσογείου; 

«'Υπάρχει κοινή επιθυμία, άλλά καί κοινόν συμφέρον 

όπως ή έλληνοβρετανική συνεργασία άποκατασταθή εlς 

τήv στάθμην τής παλαιάς της εγκαρδιότητας. Θά εlμαι εv

τυχής, νά συζητήσω μέ τόν κ. Μάκ Μίλλαν θέματα κοιvου 

ενδιαφέροντος. Ταυτα ε{ναι πολλά εν τιji πλαισίφ τόσοv 

τώv συμμαχιών μας, όσον καί τών συμφερόντων του ελευ

θέρου κόσμου. Καλύπτουν παλλάς περιοχάς, μεταξύ τών 

όποίων περιλαμβάνεται, όπως εlναι φυσικόν, καί ή περιο

χή τής Μεσογείου. v Αλλωστε ή άμοιβαία ενημέρωσις φι

λικών Κυβερνήσεων, καί όταν άκόμη ύπάρχουν θέματα επί 

τών όποίων αύται δέν έχουν ταυτοσήμους άπόψεις, είvαι 

πάντοτε χρήσιμος καί tποικοδομητικήι>. 

-"Εξ περίπου μήνες διέρρευσαν άπό τής άνακηρύξεως 

τής ανεξαρτησίας τής Κύπρου . Θεωρείτε τό κυπριακόν θέ

μα ώς όριστικώς ρυθμισθέν; Πιστεύετε δτι αί έπί τοu Κυ

πριακοί> συμφωνίαι έλειτούργουν μέχρι τοuδε κατά τρόπον 

ίκανοποιητικόν; Ποίοι θεωρείτε δτι θά ήσαν οί βασικοί 

δροι καί προϋποθέσεις διά τήν έξασφάλισιν, διά τών συμ

φωνιών αυτών, άρμονίας καί προόδου εις τήν Κύπρον; Πώς 

προτίθεται ή Κυβέρνησίς σας νά βοηθήση τήν νεαράν Δη

μοκρατίαν εις τά πρώτα βήματα; 

«Αί συμφωνίαι τής Ζυρίχης καί του Λονδίνου άπέδω

σαν τήν Κύπροv εlς άνεξάρτητοv πολιτικόv βίον. 'Η μέχρι 

τουδε εφαρμογή τών συμφωνιών βαίνει ίκανοποιητικώς. 

Τουτο δέν σημαίνει ότι οί Κύπριοι δέv έχουν προβλήματα 

πρός επίλυσιν. Προβλήματα εlναι φυσικόv νά ύπάρχουν, 

καί πρό παvτός εκείνα τά όποία έκπορεύοvται άπό τήν 

πραγματικότητα καί τήν ζωήν. 'Άλλωστε, ή συγκρότησις, 

ή λειτουργία καί τά πρώτα βήματα ένός νέου Κράτους συ

νοδεύονται κατά κανόνα άπό ώρισμένας δυσχερείας. 

'Εμπνέει όμως αlσιοδοξίαν τό γεγονός ότι είς τήν άντιμε

τώπισιν τών προβλημάτων αvτών οί Κύπριοι έπιδεικνύουν 

πνευμα φρονήσεως καί μετριοπαθείας. 

<<Ή Έλλάς πράττει τό κατά δύναμιν διά vά βοηθήση 

ύλικώς καί ήθικώς τήν νέαν Δημοκρατίαν. 'Ελπίζω δέ ότι 

dλλαι φιλικαί χώρα ι ενδιαφερόμενα ι διά τήν γαλήνη ν καί 

τήν πρόοδον τής Νήσου θά πράξουν τό ίδιον. Κάθε έπέν

δυσις διά τήν στήριξιν τής κυπριακής έλευθερίας άποδίδει 

περισσότερα άπό όσα στοιχίζει». 

- Εις ποίον τομέα τών άγγλοελληνικών σχέσεων 

άποδίδει ή Κυβέρνησίς σας πρωτεύουσαν σημασίαν; Πι

στεύετε οτι βρετανικόν κεφάλαιον καί τεχνική βοήθεια θά 

ήτο δυνατόν νά μετάσχουν διά τήν πραγματοποίησιν τής 

έλληνικής οικονομικής αναπτύξεως; 

«Θεωρώ τάς έλληνοαγγλικάς σχέσεις δεκτικάς εvρείας 

καί έπωφελους διά τάς δύο χώρας άναπτύξεως. Εlς τό οlκο

νομικόν πεδίον τό έλληνικόν πενταετές πρόγραμμα οΙκο

νομικής άvαπτύξεως παρέχει οvσιαστικάς δυνατότητας 

συνεργασίας. Θά είμεθα εvτυχείς έάν τό βρετaνικόν κεφά

λαιον καί ή βρετανική τεχνική συμβάλλουν εlς τήν πρα

γματοποίησίν του». 

- · Η έλληνική οίκονομική άνάπτυξις άπαιτεί εύρείαν 

συμβολήν ξένων κεφαλαίων καί χρηματοδοτήσεως έκ του 

έξωτερικοu. 'Εν τούτοις, ή 'Ελλάς έστερήθη διεθνών πη

γών χρηματοδοτήσεως καί επενδύσεων λόγω τής μή ρυ

θμίσεως τοu προπολεμικοί> δημοσίου χρέους. Ποία μέτρα 

ί\λαβεν ή σκέπτεται νά λάβη ή Κυβέρνησίς σας διά νά 

τερματίση τήν άνωμαλία αυτήν; 

«Ή κρατουσα πολιτική καί οΙκονομική σταθερότης 

παρέχουν δυνατότητας χρηματοδοτήσεως, ύπό λίαν συμφέ

ροντας όρους, του προγράμματος οiκονομικής άναπτύξεως 

τής χώρας. 'Όσον άφορii τήν ρύθμισιν του δημοσίου χρέ

ους, τό μόνον πού δέν ήμπορεί νά άμφισβητηθή ε{ναι ή 

καλή πίστις τής 'Ελλάδος καί ή εlλικριvής πρόθεσις αv

τής δι' ένα λογικόν διακανονισμόν. 'Υποστηρίζομεν δμως 

δτι ή όλοκληρωτική καταστροφή τής έλληvικής οlκονο

μίας, fίτις ύπήρξεν άπόρροια ένός παρατεταμένου άγώνος 

τής 'Ελλάδος ύπέρ τής κοινής έλευθερίας, δέν δύναται νά 

άγνοηθή κατά τήν συζήτησιν οίουδήποτε διακανονισμου. 

Δυστυχώς μέχρι στιγμής δέν συvηντήσαμεν έπ' αvτου τήν 

δέουσαν κατανόησιv». 

-'Η 'Ελλάς διαπραγματεύεται έπί 18 μήνας έπί μιaς 
μορφής συνδέσεώς της μέ τήν Ευρωπαϊκήν 0\.κονομικήν 

Κοινότητα. Ποίαι είναι αί προοπτικαί διά τήν έπίτευξιν 

συμφωνίας είς τό άμέσως προσεχές μέλλον; τί θά πράξη ή 

'Ελλάς έάν άποτύχουν τυχόν αί διαπραγματεύσεις; Θεω

ρείτε δτι ή 'Ελλάς θά ήτο δυνατόν είς τό μέλλον νά συμβά

λη είς τήν συνένωσιν τών δύο δυτικοευρωπαϊκών οίκονο

μικών όμάδων - τών εξ καί τών έπτά; 

«'Ελπίζω δτι μέ όλίγην καλήν θέλησιν αί διαπραγμα

τεύσεις διά τήν σύvδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΚΑ θά 

τερματισθουν εvνοϊκώς καί συντόμως. 'Όσον άφορii rάς 

σχέσεις τής Κοινής Άγορiiς καί τής ΕΖΕΣ ή Έλλάς ύπε

στήριξε πάντοτε τήv άνάγκην μιiiς στενής μεταξύ αvτών 

συνεργασίας διότι όχι μόνον οiκονομικώς, άλλά καί πολι-
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τικώς είναι έπικίνδυνος ή διαίρεσις τής Εύρώπης εlς δύο 

aνταγωνιζομένους συνασπισμούς. 

- ·Ως πρωθυπουργός μιάς χώρας, ή όποία καταβάλλει 

σημαντικήν προσπάθειαν διά νά εξέλθη aπό τόν κύκλον 

τών ύπαναπτύκτων χωρών, ποίαι θεωρείτε δτι είναι αί ευθυ

ναι τών μεγάλων δυνάμεων καί τών πλουσιωτέρων χωρών, 

εναντι τών όλιγώτερον ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου; 

Ποία νομίζετε δτι θά ήτο ή μορφή της ενδεχομένης συμ

βολης των εiς τήν προσπάθειαν διά τήν παγκόσμιον ευη

μερίαν; 

«·Η έπιβοήθησις τών πτωχών λαών δ πως aναπτύξουν 

τήν οίκονομίαν των, aποτελεί σύνθημα καί άνάγκην τής 

έποχής μας. Καί τοiiτο διότι πέραν τoii παράγοντος τής 

aνθρωπίνης aλληλεγγύης, τήν έπιβάλλει μία ύψίστη πολι

τική σκοπιμότης, σχέσιν έχουσα μέ τήν διατήρησιν τής 

έλευθερίας εlς τόν κόσμον. Αύτό δέ aκριβώς εlναι έκείνο 

τό όποίο ν δημιουργεί τάς ηύξημένας εύθύνας τών πλουσί

ων καί Ισχυρών χωρών. Εlναι καιρός νά γίνη εύρύτερα 

aντιληπτόν δτι έφ' όσον ή aλληλοεξάρτησις τών έλευθέ

ρων λαών aποτελεί πραγματικότητα, ή aλληλεyyύη των, 

πολιτική καί οlκονομική, aποτελεί ι'στορικήν aναγκαιό

τητα. 'Η πολιτική αύτή, διά νά aποδώση πρακτικά aποτε

λέσματα, θά πρέπει νά εlναι συλλογική καί προγραμματι

σμένη καί δχι συμπτωματική»Jι4 . 

16-21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1%1 

Κατά τήν επιστροφή του aπό τή Μεγάλη Βρετα

νία, ό Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί ανεπίσημη 

επίσκεψη πέντε ήμερών στή Γαλλία, προκειμένου νά 

συζητήσει όρισμένα ζωτικής σημασίας θέματα μέ τό 

Γάλλο όμόλογό του, Μ. Ντεμπρέ, καί τό στρατηγό 

Ντέ Γκώλ. 

Σχετικά, σέ σημείωμα τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερι

κών αναφέρεται: 

«Είναι σκόπιμον νά καταστη σαφές πρός τούς Γάλλους 

δτι τό ενδιαφέρον της 'Ελλάδος διά τήν σύνδεσίν της μετά 

της ΕΟΚ παραμένει aμείωτον καί δτι ή έπίσκεψις του κ. 

προέδρου της Κυβερνήσεως καί του κ . ύπουργου τών 

'Εξωτερικών εiς Λονδίνον δέν δύναται νά δδηγήση εiς 

διάφορον συμπέρασμα. 

»'Ως πρός τήν εξέλιξιν τών διαπραγματεύσεων είναι 

σκόπιμον νά τονισθη Ιδιαιτέρως ή aνάγκη νά παρασχεθη 

πλήρης καί εντονος ή γαλλική ύποστήριξις, iδίως εναντι 

τών λοιπών χωρών πρός ύπερνίκησιν τών ύπολειπομένων 

δυσχερειών, ώρισμέναι τών δποίων είναι σοβαραί διά τήν 

'Ελλάδα315 • 

'Ο Κ. Καραμανλής καί ό Ε. 'Αβέρωφ εφτασαν 

στό Παρίσι στίς 16 Φεβρουαρίου. Παρά τόν ανεπί
σημο χαρακτήρα τής επισκέψεως, οί Γάλλοι ίθύνον

τες επεφύλαξαν στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό ίδιαίτε

ρα θερμή ύποδοχή . Τήν έπομένη τής aφίξεώς του, ό 

Μ. Ντεμπρέ παρέθεσε πρός τιμήν του πρόγευμα στό 

Μέγαρο Ματινιόν, δπου παρακάθησαν οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών τών δύο χωρών, Ε. 'Αβέρωφ καί Μ. 

Κούβ ντέ Μυρβίλ, καί άλλοι επίσημοι . Στή διάρ

κεια τοϋ προγεύματος, καθώς καί στή συνέχεια, πρα

γματοποιήθηκαν συνομιλίες συνολικής διάρκειας 4 
ώρών. Σχετικό είναι τό τηλεγράφημα τοϋ πρέσβη τής 

'Ελλάδος στό Παρίσι, Φ. Φίλωνος: 

«'Ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως εν aρχτJ επωφελήθη 

της ευκαιρίας νά έκφράση ευχαριστίας εiς τόν Γάλλον 

πρωθυπουργόν διά τήν παρασχεθείσαν ύπό της γαλλικης 

Κυβερνήσεως ύποστήριξιν κατά τάς διαπραγματεύσεις διά 

τήν σύνδεσιν της ·Ελλάδος μετά της Κοινης 'Αγοράς καί 

έξέφρασε σχετικώς τήν δυσάρεστον εντύπωσιν ijν προκα

λεί εν 'Ελλάδι παρατεινομένη μικρόψυχος επιμονή ώρι

σμένων χωρών επί θεμάτων ελαχίστην ουσιαστικήν ση

μασίαν εχόντων διά ταύτας, ijτις κινδυνεύει νά δυσχεράνη 

τό εργον της έλληνικης Κυβερνήσεως, εν ττJ καταβαλλομέ

ντι ύπ' αυτης προσπαθείq δπως εξουδετερώση τήν πίεσιν 
τών κομμουνιστικών χωρών, ijτις διά τών εν ·Ελλάδι πρα

κτόρων αυτών διακηρύσσουν δτι αί Δυτικαί δυνάμεις επι

διώκουσι διά της Κοινης 'Αγοράς νά έγκαθιδρύσωσι εν 

'Ελλάδι οiκονομικόν άποικισμόν καί νά προκαλέσωσι 

λαϊκάς ψυχικάς άναταραχάς . Συγκεκριμένως, δ κ . πρόε

δρος της έλληνικης Κυβερνήσεως είπεν δτι δέν βλέπει δι

ατί οί 'Ιταλοί επιμένουσι νά εμφανίζουσι δτι φοβουνται 

δηθεν τόν συναγωνισμόν ώρισμένων έλληνικών γεωργικών 

προϊόντων καί συγκεκριμένως τών εσπεριδοειδών καί ώρι

σμένων liλλων όπωρών, καθ' ijν στιγμήν ουδέ πόρρωθεν 

διαφαίνεται τοιουτος κίνδυνος διά τούς 'Ιταλούς παραγω

γούς, εφ' δσον παραμένουσι τεράστια περιθώρια πολλα

πλασιασμοiJ τών iταλικών εξαγωγών, τών εiδών τούτων, 

ύπερβαίνοντας τάς iταλικάς δυνατότητας καί παραλλήλως 

αi έλληνικαί εξαγωγαί είναι συγκριτικώς aσήμαντοι. Εiς 

παρατήρησιν του κ. Ντεμπρέ δτι ή Ιταλική Κυβέρνησις 

φοβείται επικίνδυνον έσωτερικήν εκμετάλλευσιν εiς τάς 

νοτίους iταλικάς επαρχίας δ κ. Καραμανλης παρετήρησεν 

δτι τό ουσιώδες σημείον είναι νά διευκρινισθη εiς ποίαν 

χώραν ό κίνδυνος εσωτερικης επικινδύνου εκμεταλλεύσε

ως είναι μεγαλύτερος, πράγμα τό δποίον εγένετο παραδε

κτόν παρά τώv Γάλλων συνομιλητών. 'Αφ' έτέρου δ 'Έλ

λην πρόεδρος της Κυβερνήσεως εξέφρασε δυσφορίαν διά 

τήν επιδεικνυομένην εκ μέρους τών ' Ολλανδών επιμονήν 

δπως επιβάλωσι τελείως άπαραδέκτους δρους εiς τήν χρη

ματοδότησιν, ijτις aποτελεί συμβολήν της Ευρωπαϊκης 

Οiκονομικης Κοινότητος διά τήν δημιουργίαν άναγνωρι

ζομένης ύπό πάντων ώς άπαραιτήτου βιομηχανικης ύπο

δομης, ijτις θά επιτρέψη τήν aνάπτυξιν της έλληνικης οι

κονομίας ϊνα δυνηθη αϋτη νά συμβάλη εiς τήν δμαλήν 

λειτουργίαν της έλληνικης συνδέσεως. 'Η επιμονή αϋτη 

τών ' Ολλανδών περί προηγουμένης δηλώσεως περί της 

προθέσεως της έλληνικης Κυβερνήσεως δπως διακανονί

ση τό παλαιόν δημόσιον χρέος είναι τοσοiJτον μάλλον 

άπαράδεκτος καθ' δσον δέν ύπάρχουσι ; Ολλανδοί δμολο

γιουχοι, πρό παντός δέ διότι μία τοιαύτη δήλωσις θά καθί

στα τούς δμολογιούχους άδιαλλακτοτέρους καί άντί νά δι

ευκολύνη θά εδυσχέραινε τήν επίτευξιν συμφωνίας . 'Επί 

του σημείου τούτου εγένετο παραδεκτή ύφ. δλων ώς πιθα

νοτέρα εκδοχή δτι οί 'Ολλανδοί, οϊτινες λόγφ τών γνω

στών δεσμών αυτών μετά της Μεγάλης Βρετανίας ουδέποτε 

έπέδειξαν μέγαν ενθουσιασμόν διά τήν σύνδεσιν της • Ελ-
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λάδος μετά τής Κοινής 'Αγοράς, προσπαθοuσι νuν νά επι

βάλωσιν εiς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν εiσηγήσεις εμ

πνεομένας ύπό ενδιαφερομένων άγγλικών κύκλων. 

)) 'Εν τ φ μεταξύ ό 'Έλλην ύπουργός των 'Εξωτερικών 

εiχεν εύθύς μετά τό πρόγευμα κατατοπίσει λεπτομερώς τόν 

Κούβ ντέ Μυρβίλ επί των σημείων εφ' ών προσέκοψαν αί 

τελευταίαι διαπραγματεύσεις καί ούτος είναι ήδη πλήρως 

κατατοπισμένος εν όψει τής προσεχοuς Συνόδου τών 

ύπουργών των 'Εξωτερικών . Ό Γάλλος ύπουργός των 

'Εξωτερικών εβεβαίωσε τούς 'Έλληνας επισήμους δτι θε

ωρεί τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος ώς επιτευχθείσαν ijδη εν 

τ{ϊ πράξει καί ύπεσχέθη δτι θά καταβάλη προσπαθείας κα

τά τήν Σύνοδον τής 23ης Φεβρουαρίου δπως εξομαλυνθώσι 

ίκανοποιητικώς τά εναπομένοντα ύπό συζήτησιν θέματα 

καί τεθή οϋτως όριστικόν τέρμα είς τάς επί μακρόν χρόνον 

παραταθείσας διαπραγματεύσεις. 

>>'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εξέθεσε άκολούθως 

είς τούς Γάλλους συνομιλητάς αύτοu εκ τής συμπληρώσε

ως τοu ενεργειακοί> προγράμματος τής έλληνικής Κυβερνή

σεως καί άνέφερε δτι ύφίστανται θετικαί διαβεβαιώσεις δτι 

οί Γερμανοί θά άναλάβωσι εν τφ πλαισίφ τής παρασχεθεί

σης βοηθείας τά 3/ 4 περίπου των εργων, άνερχομένων εiς 
120.000.000 δολλαρίων καί εξέφρασε τήν επιθυμίαν δπως ή 
Γαλλία συμμετάσχη κατά τό άπομένον μέρος, άφ' ένός 

λόγφ τής επιθυμίας αύτοu δπως ϊδη άναπτυσσομένην τήν 

έλληνογαλλικήν οίκονομικήν συνεργασίαν, άφ' έτέρου δέ 

διότι κρίνει δτι ή μονοπώλησις παρά μιας μεγάλης εύρω

παϊκής χώρας εργου τοσαύτης σημασίας είναι άσύμφορος 

διά πολλούς καί εύνοήτους λόγους καί συγκεκριμένως !;ζή

τησε δπως ή γαλλική Κυβέρνησις διευκολύνη τήν συμβο

λήν τής γαλλικής βιομηχανίας είς τήν εκτέλεσιν των ερ

γων τούτων. 

>> 'Ο κ. Ντεμπρέ !;δήλωσε ν δτι ή γαλλική Κυβέρνησις 

ού μόνον δέν θέτει !;μπόδια εiς τήν γαλλικήν συμμετοχήν 

εiς τήν εκτέλεσιν των εργων τούτων, άλλ' άντιθέτως θά 

ενισχύση τό ενδιαφέρον των γαλλικών βιομηχανικών κύ

κλων παρέχουσα ενδεχομένως τάς προβλεπομένας ύπό τής 

Assurence-Credit κρατικάς εγγυήσεις . ' Αποτεινόμενος 

πρός τόν παριστάμενον γενικόν διευθυντήν των Οίκονομι

κών . Υποθέσεων του γαλλικοί> ύπουργείου των ' Εξωτερι

κών κ. Βόρμσερ παρέσχε αύτφ όδηγίας, δπως μελετήση 

εμπεριστατωμένως τό θέμα ύπό τ φ ύπ, αύτοu εκτεθέν πνεu

μα, συνεφωνήθη δέ δτι ό κ . Βόρμσερ, δστις ήτο tνήμερος 

αύτοu εiς τάς γενικάς γραμμάς θά συζητήση λεπτομερεια

κώς τοuτο μετά των 'Ελλήνων άρμοδίων . 

>>'Η συζήτησις μετετοπίσθη, άκολούθως, επί τών σχέ

σεων Δύσεως-' Ανατολής καί επί τής άνάγκης συντονισμοί> 

των προσπαθειών τής Δύσεως δπως ενισχύση τήν δυτικήν 

άμυναν εκ του κομμουνιστικοί> κινδύνου καί ό κ. πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως εθεσεν ερώτημα επί των άντιλήψεων τοu 

στρατηγοί> Ντέ Γκώλ άπέναντι τοu ΟΤ ΑΝ, επωφεληθείς 

τής εύκαιρίας νά τονίση δτι κατά τήν πεποίθησιν αύτοu ή 

συνοχή τής 'Ατλαντικfjς Συμμαχίας άπετέλεσε τήν βασι

κήν εγγύησιν τfjς άσφαλείας του ελευθέρου κόσμου καί 

τήν μόνην σήμερον ύφισταμένην άποτελεσματικήν όργά

νωσιν διά τήν προάσπισιν των ελευθέρων θεσμών καί άψή

σας σαφώς νά εννοηθή δτι άνευ τής άμερίστου συμβολής 

τοu άμερικανικοu παράγοντος ή άμυνα τfjς Εύρώπης ήτο 

θεωρητική καί δτι ήτο κοινόν συμφέρον δλων των εύρω-

παϊκών χωρών δπως τό άμερικανικόν ενδιαφέρον διά τήν 

άμυναν τής Εύρώπης παραμείνη άμείωτον. 'Ο κ. Ντεμπρέ 

εξέθεσεν εν πάσ1] σαφηνείςι τάς γνωστάς άντιλήψεις του 

στρατηγοί> Ντέ Γκώλ ώς τήν άνάγκην στενής πολιτικής 

διαβουλεύσεως μεταξύ των ύπευθύνων ήγετών τής' Ατλαν

τικής Συμμαχίας είς τρόπον rοστε ύπεράνω τής ύφισταμέ

νης στρατιωτικής συμμαχίας δημιουργηθfj κοινή πολιτική 

σκέψις πρός άντιμετώπισιν των διαγραφομένων κινδύνων 

εκ μέρους των κομμουνιστικών χωρών ού μόνον εν Εύρώπ1J 

άλλά καί είς άλλα μέρη τής ύδρογείου, οϊτινες διακυβεύ

ουσι τήν άσφάλειαν του ελευθέρου κόσμου . 

))Αί εξηγήσεις , liς παρέσχε ό κ . Ντεμπρέ περί των άντι

λήψεων τοu στρατηγοί> Ντέ Γκώλ επρόδιδεν τήν μέριμναν 

αύτοu δπως διασκεδασθώσι αί δημιουργηθείσαι εν Εύρώπ1J 

καί πέραν τοu ' Ατλαντικοu εντυπώσεις δτι ό στρατηγός 

Ντέ Γκώλ διάκειται δυσμενώς άπέναντι τοu ΟΤΑΝ εν τ{ϊ 

σημερινΌ αύτοu διαρθρώσει, άντιθέτως ύπεγράμμισε ούτος 

τήν προσήλωσιν τής Γαλλίας πρός τήν 'Ατλαντικήν Συμ

μαχίαν άποφυγών νά θίξη τό ζήτημα τής νέας στρατιωτι

κής διαρθρώσεως αύτfjς καί περιορισθείς νά εξάρη τήν 

άνάγκην τής συμμαχικfjς διαβουλεύσεως εiς τήν δημιουρ

γίαν κοινής πολιτικής ήγεσίας του ελευθέρου κόσμου . 

)) 'Ο κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δια πιστών εύχαρί

στως τήν ελλειψιν μεταξύ' Ελλάδος καί Γαλλίας εκκρεμών 

διαφορών, προσέθεσεν χαριτολογών δτι τό μόνον εκκρε

μές θέμα είναι ή ελευσις του κ. Ντεμπρέ είς τήν 'Ελλάδα 

κατόπιν τής γενομένης αύτφ προσκλήσεως του κ. Καρα

μανλή. Συγχρόνως εξεφράσθη ή εύχή δπως δ στρατηγός 

Ντέ Γκώλ δυνηθή νά άνταποδώση τήν επίσκεψιν εiς Γαλ

λίαν των Α.Μ. των βασιλέων, ϊνα δοθή είς τόν έλληνικόν 

λαόν ή εύκαιρία νά διατρανώση τά πρός τήν Γαλλίαν καί 

τό πρόσωπον του στρατηγοί> Ντέ Γκώλ αίσθήματα άγάπης 

καί θαυμασμοί> . 'Ο κ . Ντεμπρέ άπήντησεν δτι ή μετάβασις 

αuτοu εiς 'Ελλάδα άποτελεί ζωηροτάτην αύτου επιθυμίαν 

καί δτι άποβλέπει πρός ταύτη ν μετ, ενθουσιασμοί> καί 

συγκινήσεως καί επεφυλάχθη νά συνεννοηθή μετά του 

στρατηγου Ντέ Γκώλ σχετικώς πρός τήν πραγματοποίησι ν 

των ταξειδίων τούτων, liτινα δυσχεραίνονται κάπως τήν 

στιγμήν ταύτην λόγφ τής επιδιωκομένης λύσεως του 'Αλ

γερινου, προσθέσας δτι ελπίζει δτι είτε δ στρατηγός Ντέ 

Γκώλ είτε αύτός θά κατορθώσωσι νά πραγματοποιήσωσι 

τήν είς ' Ελλάδα επίσημον επίσκεψιν εντός του τρέχοντος 

ετους))316 • 

Σχετικά μέ τό ταξίδι του στή Γαλλία, ό Κ. Καρα

μανλής παραθέτει τίς ακόλουθες σκέψεις, σέ ση

μείωμα πού ύπαγόρευσε, στό Παρίσι: 

«Μετά τόν τερματισμό τής έπισκέψεως στήν 

'Αγγλία έπισκέφθηκα καί πάλι τή Γαλλία, δπου είχα 

ένδιαφέρουσες καί ούσιαστικές συνομιλίες μέ τόν 

Ντέ Γκώλ. Οί συνομιλίες άφοροίJσαν τή σύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά, ή όποία συναντού

σε εlσέτι δυσχέρειες, καί τή συμμετοχή τοίJ γαλλι

κοί; κεφαλαίου στό πρόγραμμα οΙκονομικής άναπτύ

ξεως τής 'Ελλάδος. Μέ ίκανοποίηση διαπίστωσα δτι 

μετά τήν πρώτη έπίσκεψη ή γαλλική Κυβέρνηση καί 

προσωπικώς ό Ντέ Γκώλ παρείχαν εΙλικρινή καί 
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σταθερά συμπαράστ{lση πρός τήν 'Ελλάδα. 'Ημπο

ρώ νά πώ δτι χωρίς τήν παρέμβαση του Ντέ Γκώλ 

κατά τήν τελευταία στιγμή ή προσπάθεια τής συνδέ

σεως θά ε[χε ναυαγήσει. 

»Κατά τή διάρκεια τής παραμονής μου στή Γαλ

λία dφίχθησαν στό Παρίσι τρείς βουλευτές τής ΕΔΑ 

γιά νά ύποκινήσουν έχθρικές έκδηλώσεις έναντίον 

του πρωθυπουργοί] τής χώρας τους. 'Η ταν ή έποχή 

πού ό διεθνής κομμουνισμός καί οί συνοδοιπόροι 

του εκαναν εναρξη τής έκστρατείας τους έναντίον 

τής Κυβερνήσεώς μου»·117 • 

Στή διάρκεια τfjς παραμονfjς του στή γαλλική 

πρωτεύουσα, .ό Κ . Καραμανλfjς δέχτηκε τούς 'Έλλη

νες aντιπροσώπους στό ΝΑΤΟ καί τόν ΟΕΟΣ, τόν 

'Έλληνα πρέσβη στό Παρίσι, τόν εκπρόσωπο του 

ΓΕΕΘΑ στό ΝΑΤΟ καί τόν επίσκοπο Ρηγίου, Μελέ

τιο . Σέ συνέντέυξή του μέ τούς εκπροσώπους του τύ
που, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τήν ίκα

νοποίησή του γιά τά aποτελέσματα τών συνομιλιών 

του μέ τούς Γάλλους επισήμους, καθώς καί μέ Ciλ

λους πολιτικούς καί οικονομικούς παράγοντες, κατά 

τις όποίες πέτυχε τήν προώθηση τών ελληνικών πα

ραγωγικών εργων aπό σοβαρούς οικονομικούς παρά

γοντες τfjς Γαλλίας καί τfjς Γερμανίας . 

'ο γαλλικός τ~πος εδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
γιά τήν ανεπίσημη επίσκεψη του Κ. Καραμανλfj. 

Οί εφημερίδες «Paris Press», «L'Information» καί 
<<La Croix», εντόπισαν τό κύριο aντικείμενο τών ελ

ληνογαλλικών συνομιλιών στή μεγαλύτερη ανάπτυ

ξη τfjς έλληνογαλλικfjς οiκονομικfjς συνεργασίας μέ 

τή μεγαλύτερη συμμετοχή γαλλικών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων στήν εκτέλεση του πενταετους έλλη

νικου προγράμματος, καθώς καί στό ζήτημα τfjς 

συνδέσεως τfjς 'Ελλάδος μέ τήν Κοινή ' Αγορά. 

'Η «Aurore» ειδικότερα, επιτέθηκε κατά τfjς 

'Ιταλίας γιά τήν aρνητική στάση της πρός τή 

σύνδεση ' Ελλάδος-ΕΟΚ, τήν όποία aπέδιδε σέ 

πολιτικούς λόγους- πιθανότατα στήν επάνοδο τfjς 

ι ταλικfjς πολι τικfjς σέ επιδιώξεις τfjς περιόδου 1912-
1940! Καί κατέληγε μέ τή γενικότερη διαπίστωση δτι 
«ό Καραμανλfjς εiναι Ciριστα σέ θέση νά συνεχίση 

επιτυχώς τό αναδημιουργικό εθνικό εργο του, τό 

όποίο Ciρχισε aπό τήν εποχή του Παπάγου καί νά 

κρατήση τήν 'Ελλάδα πιστή στό Δυτικό στρατόπε
δο».1ιχ . 

'Ο Κ . Καραμανλfjς, μετά τίς συνομιλίες μέ τό 

Γάλλο όμόλογό του παρέμεινε στή γαλλική πρωτεύ

ουσα, γιά iδιωτικούς λόγους, rος τίς 21 Φεβρουαρίου, 
όπότε καί επέστρεψε αεροπορικώς στήν 'Αθήνα. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Ο aνταποκριτής του «Economist» στήν 'Αθήνα 

αναλύει τήν οiκονομική κατάσταση τfjς 'Ελλάδος. 

Μεταξύ Ciλλων παρατηρεί: 

Ή σύνδεσις τής χώρας αότής μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν 

δέν πρόκειται νά θεραπεύση ώρισμένας χρονίας ελλείψεις . 

·Η 'Ελλάς θά εύρίσκετο εiς τό χείλος τής χρεωκοπίας άπό 

άπόψεως ξένων πληρωμών, dν δέν είχε πόρους εκ του του

ρισμοί> καί τής εμπορικής ναυτιλίας της. 'Εφ ' δσον τά 

γεωργικά προϊόντα άποτελοuν τά 4/ 5 τών ελληνικών εξα
γωγών, τό εξωτερικόν εμπόριον τής 'Ελλάδος ύπόκειται 

εΙς τήν επίδρασιν τών εκάστοτε διακυμάνσεων τών προτι

μήσεων τής παγκοσμίου καταναλώσεως. 'Η ελληνική Κυ

βέρνησις άνησυχεί διά τήν σοβαράν κατάστασιν του εξω

τερικοί> εμπορίου καί επιδίδεται εΙς τήν σύναψιν διμερών 

συμφωνιών μέ τάς χώρας του άνατολικοu συνασπισμοί>, 

δπου αί έλληνικαί εξαγωγαί ετετραπλασιάσθησαν άπό του 

1955. Αί συμφωνίαι αόταί συνεπάγονται δύο δυσχερείας: α) 
Τά καταναλώσιμα άγαθά τών χωρών αότών δέν είναι. τής 

άρεσκείας τών ' Ελλήνων λόγω τής κακής ποιότητός των 

καί β) ύφίσταται κίνδυνος ή εκ μέρους τών κομμουνιστι

κών Κρατών άγορά έλληνικών προϊόντων νά άποβή μέσον 

πολιτικής πιέσεως. 

· Η νέα έλληνική μακρiiς πνοής οίκονομική πολιτική 

βασίζεται επί τών προσπαθειών πρός ριζικήν άλλαγήν 

διαρθρώσεως τής εθνικής παραγωγής, προώθησιν του έλ

ληνικοu εξωτερικοί> έμπορίου καί εlσαγωγήν συγχρόνων 

τεχνικών μεθόδων είς τήν πρακτόρευσιν καί τοποθέτησιν 

τών άγαθών εiς τήν ξένην άγοράν . "Αν ή νέα αότή πολιτι

κή έπιτύχη, τότε αί εΙσπράξεις εκ τών ελληνικών εξαγω

γών μέχρι του 1959 θά καλύπτουν πιθανώς τά 3 Ι 5 τών δαπα
νών διά τάς εlσαγωγάς. 'Η 'Ελλάς επιδιώκει τήν σύνδεσίν 

της μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν όχι διά νά έπιτύχη οΙκονομικά 

όφέλη, άλλά διά νά άποφύγη τήν οίκονομικήν άπομόνωσιν 

καί διά νά εχη εξασφάλισιν εναντι τών πολιτικών κινδύ

νων, τούς όποίους συνεπάγεται ή περαιτέρω άνάπτυξις του 

έμπορίου της μέ τάς άνατολικάς χώρας319 • 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Μετά τήν Ciγονη εκβαση τών προσπαθειών γιά τή 

λύση τfjς aπεργίας τών ύπαλλήλων τfjς 'Αγροτικfjς 

Τραπέζης, ό Κ. Καραμανλfjς συγκαλεί σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή του ύπουργου Γεωργίας, Κ. 'Αδαμό

πουλου, του διοικητfj τfjς Α ΤΕ καί του γενικου γραμ

ματέα τfjς ΓΣΕΕ, μετά τό τέλος τfjς όποίας, εκδίδεται 

ή ακόλουθη κυβερνητική ανακοίνωση: 

«Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καλεί τούς ύπαλλή

λους τής Α ΤΕ νά λύσουν άμέσως τήν άπεργίαν καί νά έπα

νέλθουν άπό τής πρωίας αϋριον εΙς τάς έργασίας των , έδή

λωσε δέ δτι συνέστησε εΙς τήν διοίκησιν τής Τραπέζης 

δπως ρυθμισθή τό αϊτημα τής έπαναχορηγήσεως τής περι

κοπείσης οίκονομικής ένισχύσεως τών ενδιαμέσων βαθ

μών καί εξετασθοuν πρός dρσιν διά του όργανισμοu αί 

τυχόν ύφιστάμεναι βαθμολογικαί η μισθολογικαί άδικίαο>. 

Μετά τήν κυβερνητική ανακοίνωση, οί διοική

σεις των συλλόγων ύπαλλήλων τfjς ΑΤΕ αναγγέλ

λουν τή λύση τfjς aπεργίας . 
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22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή άρμοδίων ύπουρ

γών καί ύπηρεσιακών παραγόντων, κατά τήν όποία δ 

πρωθυπουργός ενημερώνεται επί τής εξελίξεως δια

φόρων τρεχόντων ζητημάτων καί δίνει δδηγίες γιά 

τήν προώθηση τών θεμάτων, τά όποία συζητήθηκαν 

κατά τή διάρκεια του ταξιδιου του στό Λονδίνο καί 

τό Παρίσι. 

Τήν ίδια ήμέρα επισκέπτονται τόν Κ. Καραμανλή 

οί πρέσβεις τών ΗΠΑ, Ε. Μπρίγκς, καί του Καναδii, 

Ε. ντ' 'Αρσύ Μακγκρήρ. Κατόπιν, τό ύπουργείο 

'Εξωτερικών εκδίδει τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπεδέχθη πρόσκλη

σιν του πρωθυπουργου κ. Ντηφενμπαίκερ, δπως έπισκεφθή 

τόν Καναδaν. Ώς ήμέραι έπισήμου επισκέψεως εiς Ότ

τάβαν ώρίσθησαν αί 13η καί 14η 'Απριλίου. Τόν κ. πρόε

δρον τής Κυβερνήσεως θά συνοδεύση δ υπουργός 'Εξωτε

ρικων κ . 'Αβέρωφ-Τοσίτσας». 

Στίς 25 Φεβρουαρίου, σέ νέα άνακοίνωση του 
ύπουργείου 'Εξωτερικών, άναφέρονταν τά έξής: 

«'Ο πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειων, διά προσω

πικου του μηνύματος, εκάλεσε τόν πρόεδρον τής Κυβερνή

σεως καί τήν κυρίαν Καραμανλή δπως έπισκεφθουν έπισή

μως τάς • Ηνωμένας Πολιτείας. 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως άπήντησεν άποδεχόμενος λίαν εύχαρίστως τήν 

πρόσκλησιν. ·Ως ήμερομηνία άφίξεως αύτου εiς Ούασι

γκτωνα ώρίσθη ή 17η προσεχους 'Απριλίου. 

»Κατά τήν έν Ούασιγκτωνι παραμονήν του δ κ. πρωθυ

πουργός θά εχη συνομιλίας μέ τόν πρόεδρον Κέννεντυ καί 

τούς συνεργάτας του έφ' δλων των διεθνων ζητημάτων 

κοινου ένδιαφέροντος ώς καί των άφορώντων εiδικώτερον 

τάς δύο χώρας. Τόν κ. πρωθυπουργό θά συνοδεύση δ 

υπουργός των Έξωτερικων κ. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας». 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Κ. Καραμανλή, 

έπισκέπτεται δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής, 'Ιάκω

βος. 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Τό θέμα τής έλληνικής συνδέσεως έπαναφέρεται 

στό Συμβούλιο τών ύπουργών τών εξ ι Κρατών-μελών 

τής ΕΟΚ. 'Έγινε, πράγματι', άποφασιστική πρόοδος 

σέ λεπτομερειακά, άλλά κρίσιμα, ζητήματα πού 

άφορουσαν τήν έλληνική σύνδεση. Σύμφωνα μέ δι

ευκρινήσεις έκπροσώπου του Συμβουλίου τής ΕΟΚ, 

τό Συμβούλιο άποδέχτηκε μεγαλύτερα περιθώρια γιά 

τίς είσαγωγές έλληνικών καπνών στίς χώρες-μέλη 

τής Κοινότητας, καθώς καί τό έλληνικό αίτημα γιά 

μειωμένους δασμούς στή διαμετακόμιση δρισμένων 

προϊόντων. Παρουσιάστηκε, άκόμη, συμβιβαστική 

πρόταση γιά τή χρηματοδότηση τής έλληνικής οί

κονομίας. 'Η έκκρεμότητα, ομως, γιά τό δημόσιο 

χρέος άναδύθηκε καί πάλι ώς κύριο έμπόδιο στή γρή

γορη κατάληξη τών συζητήσεων. Εύθύς μετά τή σύ

νοδο του Συμβουλίου όπουργών, δ Θ. Χρηστίδης τη

λεγράφησε σχετικά στόν Κ. Καραμανλή: 

«Κατά χθεσινόν Συμβούλιον uπουργων συνεζητήθη έπί 

μακρόν θέμα δημοσίου χρέους. 'Εν άρχij κύριος Ρέυ άνέ

πτυξε προχθεσινόν διάβημά μου πρός αύτόν γενόμενον έν

τολij κυρίου προέδρου Κυβερνήσεως καί επί περιεχομένου 

δποίου ε{χε κρατήσει γραπτάς σημειώσεις τάς δποίας μά

λιστα διένειμε καί εiς τούς uπουργούς. 'Επιχειρήματα κυ

ρίου προέδρου Κυβερνήσεως ένεποίησαν βαθυτάτην αί

σθησιν. Γάλλοι, Γερμανοί καί 'Ιταλοί μίiς υπεστήριξαν 

θερμότατα. Παρά ταυτα 'Ολλανδοί έξηκολούθησαν σοβα

ρως άντιδρωντες μέχρι τέλους, έγκατέλειψαν δμως τήν άρ

χικήν άπόλυτον άκαμψίαν των, επιδείξαντες συμβιβαστι

κάς τάσεις . Μ ή έπιτευχθείσης συμφωνίας εiς τό Συμβούλι

ον, άνετέθη τελικως εiς κύριον Ρέυ δπως τελειώση διαπρα

γμάτευσιν τό ταχύτερον δυνατόν κατά παρόν στάδιον . 

»'Επί αύτου θέματος κύριος Μύλλερ 'Αρμάκ, όποίον 

συνήντησα άργά νύκτα μετά τήν λήξιν Συμβουλίου, μέ 

έπληροφόρησε τελικως δτι δέν πρόκειται πλέον θέμα δη

μοσίου χρέους συνδυασθή μέ σύνδεσίν μας, άλλ' δτι κύρι

ος Ρέυ θά μίiς προτείνη δπως, εκ μέρους του ή άλλης άνωτά

της άρχής τής ΕΟΚ, μίiς άνακοινωθή ενδεχομένως γρα

πτως δτι, λόγου γενομένου περί δημοσίου χρέους διεπι

στώθη τόσον εκ τής είσηγήσεως του uπουργου των 'Εξω

τερικων κ. 'Αβέρωφ εiς Συμβούλιον τής ΕΟΚ έν Παρισί

οις, δσον καί εκ του διαβιβασθέντος μηνύματος του κ. 

προέδρου τής Κυβερνήσεως, του δποίου τά επιχειρήματα 

πλήρως κατενοήθησαν, δτι ή ·Ελλάς εχει πάντοτε διάθε

σιν διακανονισμου, άποδείξασα τουτο έμπράκτως διά δύο 

διαπραγματεύσεων. 'Επαναλαμβάνω δτι άνωτέρω δέν μοί 

ελέχθησαν έπισήμως υπό κυρίου Ρέυ, άλλά φιλικως καί 

άνεπισήμως uπό κυρίου Μύλλερ 'Αρμάκ. Πρός άμφοτέ

ρους ετόνισα καί πάλιν έντόνως δτι πaσα ίδέα εστω καί 

έμμέσου συνδέσεως δύο θεμάτων θά δδηγήση άσφαλως 

πρός πλήρες άδιέξοδον. Παρά σχετικήν έπιφυλακτικότητα 

κυρίου Ρέυ καί άποφυγήν του δπως εiσέλθη είς λεπτομε

ρείας έξ άνωτέρω συζητήσεων, διαπιστουται άρχή χαλα

ρώσεως έπί του έπιμάχου θέματος. Νομίζω δτι μέ έπιμονήν 

θά καταστή δυνατόν νά καταλήξωμεν εiς συμφωνίαν. 

»'Επί υπολοίπων θεμάτων, κατά άνακοίνωσιν πρός έμέ 

κ. Ρέυ, φαίνεται δτι εχει λάβει σχετικήν έξουσιοδότησιν 
διαπραγματευθή μεθ' ήμων λύσεις τό ταχύτερον, συνεννο

ούμενος μετά μονίμων άντιπροσώπων πρός άποφυγήν νέας 

προσφυγής εiς τό Συμβούλιον. Θεωρω σκόπιμον προσθέσω 

δτι, κατά γνώμην μου, ένδείκνυται εiσέτι μεγίστη έπιφυ

λακτικότης καί δτι νομίζω δτι είσήλθομεν είς άποφασι

στικόν πλέον στάδιον»32ο. 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Δημοσιεύεται τό Β.Δ. 102/25.2.61, «περί συμπλη-
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ρώσεως, τροποποιήσεως καί κωδικοποιήσεως των 

περί ΙΓΕΥ διατάξεων». 

Μέ τό νέο νομικό πλαίσιο, δίνονται στό ΙΓΕΥ 

μεγαλύτερες δυνατότητες νά άνταποκριθεί στό κρί

σιμο δργο τής δρευνας γιά όρυκτό πλουτο, πού είχε 

άναλάβει άπό τό 1958. Είδικότερα, τό Β.Δ. προέβλε
πε τή σημαντική αύξηση του προσωπικου του 'Ιν

στιτούτου άπό 27 σέ 39 στό τεχνικό-επιστημονικό 
προσωπικό, άπό 3 σέ 6 στό διοικητικό καί άπό 15 σέ 
33 στό δκτακτο, ενω εξασφαλιζόταν καί ή δυνατότη
τα προσλήψεως εργατοτεχνιτών, καθώς καί είδικών 

συνεργατών,' Ελλήνων καί ξένων. Θεσπιζόταν, άκό

μη, ή νέα διάρθρωση των ύπηρεσιών του 'Ινστιτού

του· ή όριστικοποίηση τής ύπαγωγής του στό ύπου

ργείο Βιομηχανίας, άντί του ύπουργείου Συντονι

σμου· καί ή εποπτεία του άπ' εύθείας άπό τόν ύπουρ

γό Βιομηχανίας. 

Σύμφωνα μέ μεταγενέστερο δημοσίευμα του Ν. 

Μάρτη, οί δραστηριότητες του ΙΓΕΥ, τό 1958-61 εί
χαν ώς έξής: 

« I. Γεωλογικές χαρτογραφήσεις 
»Συνέχιση, συμπλήρωση, γεωλογικών χαρτογραφήσε

ων, σέ κλίμακα 1:50.000 στίς περιοχές Λαμίας, Γαλαξειδί
ου, 'Αμφίκλειας, Δελφών, Όρθρύος, Σποράδων, 'Άμφισ

σας, "Αργους, "Αστρους, Λέσβου, Καρπάθου, 'Αλικιανοί> 

Κρήτης, Μεγαλοπόλεως, Ψαχνών, 'Αλμυροί>, Λευκάδας 

κ.li. 

»2. 'Έρευνες όρυκτοί> πλούτου 
»Κοιτασματολογικές ερευνες - μελέτες 

»α. Γιά σιδηρομεταλλεύματα, στήν Λοκρίδα, Εϋβοια, 

Κυκλάδες, Ν. Χανίων, Σέριφο. 

»β. Γιά βωξίτες, στόν 'Ελικώνα, Παρνασσό, Γκιώνα 

καί στήν 'Αταλάντη. 

»γ. Γιά χαλκό, στήν περιοχή Σκουριές Χαλκιδικής. 

»δ. Γιά μαγγανιομεταλλεύματα, σέ περιοχές τii>ν Νομών 

Δράμας καί Χαλκιδικής. 

»ε. Γιά χρωμίτες, στήν περιοχή Β. Βούρινου. 

»στ. Γιά όρυκτά καύσιμα (λιγνίτες), στίς λεκάνες Με

γαλοπόλεως, 'Αμύνταιου Φλώρινας, Παλιούρα Εϋβοιας, 

Κρήτης κ.α. 

»ζ. Γιά λατομικά καί βιομηχανικά όρυκτά, στή Μήλο 

καί γιά πρώτες ϋλες τσιμεντοβιομηχανίας, σέ περιοχές 

Θεσσαλονίκης (τΠΑΝ) καί 'Ηρακλείου Κρήτης. 

»η. Συμμετείχε ενεργά στίς ερευνες πετρελαίων, πού 

ε{χαν άνατεθεί άπό τό ύπουργείο Βιομηχανίας στό Γαλλι

κό 'Ινστιτοί>το Πετρελαίων. 

»3. "Ερευνες τεχνικής γεωλογίας 
»α. Μελέτες εδάφους, θεμελιώσεως η γιά άποστραγγι

στικά εργα στίς περιοχές Λυσιμαχίας, Τριχωνίδας, Καλα

μd, Λαψίδιας, Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κ.li. 

»β. Γεωλογικές μελέτες περιοχών, μελετουμένων φρα

γμάτων, δπως τοί> χειμάρρου κάτω 'Αναποδάτη Κρήτης, 

'Οχυροί> Δράμας, 'Έβρου, 'Αλφειοί>, Ρουστιανίτη Φθιώ

τιδος καί νήσου Ρόδου. 

»γ. 'Έρευνες κατολισθητικii>ν φαινομένων, σέ μεγάλο 

άριθμό οίκισμii>ν, Δήμων καί Κοινοτήτων. 

»δ. 'Εξετάσεις σεισμικών φαινομένων-προτάσεις. 

»ε. Σπηλαιολογικές ερευνες. 

»4. Μελέτες ύδρεύσεως, μεγάλου άριθμοί> οίκισμii>ν, 

καθώς καί μεγάλων περιοχών, δπως "Αμφισσας-Ίτέας, 

"Άργους-Τριπόλεως, Θριασίου πεδίου, Λήμνου, Κέρκυρας 

κ.α. 

»5. Διάφορες γεωφυσικές ερευνες, γιά λογαριασμό τρί
των η γιά ύποβοήθηση τii>ν κοιτασματολογικii>ν, ύδρογεω

λογικii>ν καί τii>ν γεωτεχνικών ερευνών τοί> ΙΓΜΕ. 

»6. 'Εργαστηριακές εξετάσεις, μεγάλου άριθμοί> δει γμά
των πετρωμάτων γιά συμπλήρωση τii>ν γεωλογικών καί 

κοιτασματολογικii>ν μελετών γιά λογαριασμό τρίτων. 

»7. Δοκιμές εμπλουτισμοϋ πτωχών μεταλλευμάτων (μαγ
γανίου, χρωμίου, κ.li.). 

»8. Χημικές άναλύσεις μεταλλευμάτων, ύπογείων ύδά-
των κ.li. 

»'Επίσης λήφθηκαν καί τά έξής μέτρα: 

»α. Θεμιτό μίσθωμα 

»Γιά τήν ύποβοήθηση τής άνάπτυξης τής μεταλλευτι

κής παραγωγής, καθιερώθηκε άνώτατο δριο θεμιτοί> μι

σθώματος 6% επί τής άξίας του μεταλλεύματος, σέ φυσική 
κατάσταση, στό δάπεδο τοί> μεταλλείου, 4% γιά παράδοση 
στό πλοίο,, 2% στό πλοίο, έφόσον τό μετάλλευμα ε{ναι 
εμπλουτισμένο. 

»β. Παρασχέθηκαν πιστωτικές διευκολύνσεις, καθώς 

καί άτέλειες γιά τήν είσαγωγή μηχανημάτων. 

»'Ιδρύθηκε σχολή 'Εργοδηγών Μεταλλείων. 

»'Εγκρίθηκε άπό τόν πρόεδρο, ποσό 1.200.000 δρχ. άπό 
τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιά τήν εναρξη συν

τάξεως τοί> κτηματολογίου τii>ν μεταλλείων. 'Η σύνταξή 

του ήταν εργο σοβαρότατης σημασίας καί κρίθηκε άπα

ραίτητη, γιά τήν άνάπτυξη τής μεταλλευτικής οίκονομίας 

τής 'Ελλάδος»321 • 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

Κατά τή συνεδρίαση τής Βουλής, ό προεδρεύων, 

Α. Καμβύσης, άνακοινώνει δήλωση των βουλευτών 

'Ηλείας Δ. Γόντικα, Λέσβου Π. Ξενοδοχειάρη καί 

'Αττικής Θ. Δοδοπούλου πρός τό προεδρείο του σώ

ματος, σύμφωνα μέ τήν όποία «μετά τήν διάλυσιν του 

κόμματος τών Φιλελευθέρων», προσχωρουν στήν 

ΕΡΕ. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

'Η άντιπροσωπεία των ηπειρωτικών όργανώσε

ων, μέ επικεφαλής βουλευτές καί τό δήμαρχο 'Ιωαν

νίνων Γρ. Σακκii, γίνεται δεκτή άπό τόν πρωθυπουρ

γό καί του εκθέτει τίς άπόψεις τών 'Ηπειρωτών πάνω 

στό θέμα τών δρομολογίων του φέρυ-μπώουτ 'Ελλά

δος- 'Ιταλίας δτι πρέπει δηλαδή νά άποτελέσει ή 

'Ηγουμενίτσα τήν άφετηρία καί τό τέρμα τους. 'Ο 

Κ. Καραμανλής δηλώνει δτι «δέν θά άδικήση τήν 

'Ήπειρο διά τήν όποίαν ενδιαφέρεται Ιδιαιτέρως διό

τι προσέφερε πολλά είς τό δθyος», καί άνακοινώ

νει δτι άνέθεσε στόν ΕΟΤ τήν άξιοποίηση τών στρα-
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τώνων τών 'Ιωαννίνων καί εδωσε έντολές γιά τήν 

έπίσπευση των εργων πού έκτελοuνται στήν περιο

χή. 

I ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Δ.Σ. τής 'Ενώσεως 

Συντακτών 'Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών, μέ 

τό όποίο έξετάζει προβλήματα του δημοσιογραφικοί) 

κόσμου. 

2 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει έπιστολή στόν 

έφοπλιστή Σπ. Λαιμό, μέ τήν όποία τόν συγχαίρει 

καί τόν εύχαριστεί γιά τή διάθεση 830.000 δρχ. με 
σκοπό τή συμπλήρωση τών λιμενικών εργων τών Οί

νουσών Χίου, γιά τά όποία ε{ χε fjδη έγκριθεί άπό τόν 

ίδιο ποσό 1.500.000 δρχ. 

4 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1961 

'Εγκαινιάζονται πέντε νέες αίθουσες του 'Εθνι

κοu 'Αρχαιολογικοί) Μουσείου 'Αθηνών, παρουσία 

τοϋ Κ. Καραμανλή, του ύπουργοu Προεδρίας, Κ. 

Τσάτσου, καί liλλων έπισήμων. Μετά τήν δμιλία τοϋ 

άκαδημαϊκοu καί διευθυντοu τοu Μουσείου, Χ. Κα

ρούζου, δ δποίος έξήρε τό ένδιαφέρον του πρωθυ

πουργοί) γιά τούς άρχαιολογικούς θησαυρούς του 

εθνους, καί τήν δμιλία του προέδρου τής έλληνικής 

Κοινοτικής Βουλής τής Κύπρου, Κ. Σπυριδάκη, δ 

δποίος παρέδωσε ώς συμβολική έκδήλωση του δε

σμοu τής Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα ενα κυπριακό γλυ

πτό, δ Κ. Καραμανλής εύχαρίστησε τό κυπριακό 

κοινοβουλευτικό σώμα γιά τ'ή συμβολική του δωρεά. 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

'Εγκαινιάζεται, στή Χαλκίδα, παρουσία τοϋ ύ

πουργοu Βιομηχανίας, τό έργοστάσιο παραγωγής 

φιαλών ύγραερίου τής έταιρείας «Κυλινδρική)). Τό 

νέο έργοστάσιο ερχεται νά προστεθεί στό πρόσφατα 

δημιουργημένο μεγάλο έργοστάσιο άμιαντοσωλή

νων, καθώς καί στό έργοστάσιο παραγωγής έπιτρα

πεζίων είδών καί σκευών, πού fjδη έπεκτείνεται. 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τά γραφεία του 

ΕΟΤ καί ένημερώνεται πάνω σέ διάφορα θέματα πού 

άφοροuν τήν τουριστική άνάπτυξη τής χώρας. Στή 

συνέχεια, συγκροτείται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή 

τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως Π. Κανελλοπού

λου, τών ύπουργών 'Εξωτερικών, Προεδρίας καί Δι

καιοσύνης, κατά~τήν όποία έξετάζονται τά δρομολό

για των πορθμείων «'Εγνατία>) καί «" Αππια>), τό θέμα 

του τελεφερίκ στό Λυκαβηττό καί ή μεταφορά των 

φυλακών άπό τή νήσο Αίγινα, ή όποία εχει χαρα

κτηριστεί ώς περιοχή τουριστικής σημασίας. 

τέλος, στίς 20 Μαρτίου, ύπό τήν προεδρία του 
πρωθυπουργοί) καί τή συμμετοχή του ύπουργοu 

Προεδρίας, Κ. Τσάτσου, του προέδρου καί του γενι

κοu γραμματέα του ΕΟΤ, συγκροτήθηκε νέα σύσκε

ψη, κατά τήν όποία δ Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε 

γιά τό πρόγραμμα εργων του ΕΟΤ καί εδωσε δδηγίες 

γιά τήν έπίσπευση τής έκτελέσεώς τους. 

10 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

'Ο άρχηγός τοϋ κόμματος των Φιλελευθέρων 

Σ. Βενιζέλος, σέ συνέντευξή του, δηλώνει: 

«'Η παροϋσα Κυβέρνησις κατώρθωσε νά μειώση τό 

διεθνές γόητρον τfjς 'Ελλάδος, διά παραχωρήσεων άπα

ραδέκτων, δπως είς τήν περίπτωσιν τοϋ Κυπριακοϋ, διά τάς 

δποίας θά άναζητηθοϋν δπωσδηποτε εuθϋναι, άλλά καί διά 

χειρισμών, έκθετόντων τό έλληνικό γόητρον, δπως είς τήν 

ύπόθεσιν Μέρτεν, ~όποία έτοποθετήθη ύπό τfjς Κυβερνή
σεως έπί βάσεως σχέσεως μεταξύ δύο χωρών, άντί νά άντι

μετωπισθfj ή περίπτωσις πιθανής συκοφαντήσεως ύπουρ

γίί>ν». 

Σέ δ, τι είδικότερα άφορα τίς έλληνογιουγκοσλα

βικές σχέσεις παρατηρεί δτι: 

«'Ενώ έξακολουθεί νά άποδίδη ίδιάζουσαν σημασίαν 

είς τήν φιλίαν των δύο χωρών, παρακολουθεί, έν τούτοις, 

μέ άνάλογον ένδιαφέρον πάσαν γιουγκοσλαβικήν έκδή

λωσιν, ή όποία οχι μόνον παραβλάπτει τάς σχέσεις τfjς 

'Ελλάδος καί τfjς Γιουγκοσλαβίας, άλλά καί έμβάλλει είς 

άνησυχίας τήν έλληνικήν δημοσίαν γνώμην, ώς πρός τάς 

έπιδιώξεις τfjς Κυβερνήσεως των Σκοπίων». 

Καί έπισημαίνει σχετικά δτι: 

«'Η άνακίνησις άνυπάρκτου ζητήματος, τοϋ λεγομένου 

"Μακεδονικοϋ", ύπfjρξε τουλάχιστον άτυχής». 

Γιά τίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τά liλλα βαλκα

νικά Κράτη, παρατηρεί δτι μία συνεννόηση μέ τίς 

βαλκανικές Κυβερνήσεις ε{ναι εύκταία, μολονότι 

δέν βλέπει πώς κάτω άπό τίς παροuσες συνθήκες θά 

ήταν έφικτή. Είδικότερα, ή Βουλγαρία όφείλει, 

ύπογραμμίζει, νά έκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις της 

πρός τήν 'Ελλάδα, καταβάλλοντας τίς έπανορθώ

σεις. 

Σέ έρώτηση liν θά ήταν χρήσιμος δ τερματισμός 
τής έμπολέμου καταστάσεως μέ τήν 'Αλβανία, τονί

ζει δτι αύτή ε{ναι έκτός τόπου καί χρόνου, άλλά ή 

κατάσταση τής γειτονικής χώρας δέν έμφανίζεται 

άπολύτως διευκρινισμένη ωστε νά ε{ναι δυνατό νά 

προσδιοριστεί έπακριβώς ή άκολουθητέα πολιτική. 

'Υπογραμμίζει, άκόμη, δτι ή έλληνοτουρκική 

φιλία ε{ναι άναγκαία άπό στρατηγικής, πολιτικής 
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καί διπλωματικής άπόψεως στό χώρο της νοτιοανα

τολικής Εύρώπης, ύπό τήν προϋπόθεση δτι ή έλλη

νική όμογένεια της Κωνσταντινουπόλεως θά έπανεύ

ρει τό αίσθημα άσφαλείας τό όποίο εχασε τό Ι955, 

καί δτι ή τουρκική Κυβέρνηση πραγματικά έπιθυμεί 

νά έξελιχθουν άδιατάρακτα οί σχέσεις τών δύο χω

ρών. Καί προσθέτει: 

«Φυσικά ή παρουσα έλληνική Κυβέρνησις δέν κατώρ

θωσε νά προωθήση δσα ζητήματα μaς άφορουν, έπαφιεμέ

νη εiς ύποσχέσεις. 'Όμως, πώς ημπορεί νά παραβλεφθή τό 

γεγονός, δτι οί Τουρκοι τής Κύπρου δημιουργουν έξακο

λουθητικώς προσκόμματα , έξοπλίζονται καί δρουν μέ φα

νατισμόν; Διά τουτο, όσάκις γίνεται λόγος περί σχέσεων 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας δέν πρέπει νά παραβλέπε

ται καί ή έπίπτωσις έπ' αύτών έκ τών έξελίξεων είς τήν 

Κύπρον. Καί έφ' δσον δέν άποκατασταθή ή έμπιστοσύνη 

του έλληνικου λαου δέν βλέπω πώς δυνάμεθα νά όμιλώμεν 

περί φιλίας μετά τής Τουρκίας». 

Σέ άπάντηση, ό ύπουργός 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέ

ρωφ, δήλωσε τά άκόλουθα: 

<Πό γόητρον τής 'Ελλάδος ούδέποτε εύρίσκετο εiς 

ύψηλότερον έπίπεδον άπό σήμερον . Τουτο προκύπτει άπό 

γεγονότα καί διεθνείς έκδηλώσεις, αί δποίαι τιμουν τήν 

χώραν μας, όφείλεται δέ είς τήν σταθεράν,' εντιμον καί 

άξιοπρεπή πολιτικήν, τήν δποίαν άκολουθεί ή Κυβέρνη

σις . 

»Λυπουμαι δι ' δσα εΙπεν δ κ. Βενιζέλος διά τάς σχέσεις 

τής 'Ελλάδος έν τij Βαλκανικij . Φοβουμαι δτι διά τών δη

λώσεών του παραβλάπτει τάς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ 

βαλκανικάς χώρας, μέ τάς δποίας εχομεν φιλίαν καί γόνι

μον συνεργασίαν, ένώ άφ' έτέρου ένθαρρύνονται χώραι, 

αϊτινες τη ρουν στάσιν άντίθετον πρός τά έλληνικά συμφέ

ροντα. 

»Είδικώτερον, προκειμένου περί τής έλληνογιουγκοσ

λαβικής μεθοριακής έπικοινωνίας, διά τήν δποίαν δ κ. Βε

νιζέλος ίσχυρίζεται δτι έγένοντο άπαράδεκτοι παραχωρή

σεις, θά εΙχον νά παρατηρήσω δτι συμβάσεις μεθοριακής 

έπικοινωνίας εχουν δλαι αί δμοροι χώραι, τό δέ ίσχϋον 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας καθεστώς εΙ ναι με

ταξύ τών αύστηροτέρων. 'Εφ φ καί άδυνατώ νά άντιλt,φθώ 
τί έννοεί δ κ . Βενιζέλος λέγων δτι έγένοντο μεγάλαι παρα

χωρήσεις . 

»Εfναι έπίσης λυπηρόν δτι δ κ. Βενιζέλος μνημονεύει 

καί πάλιν τήν οίκτράν ύπόθεσιν Μέρτεν, ijτις κατεξηυτι

λίσθη ύπό τών ίδίων δημιουργών της . 

»'Όσον άφορα τήν δοθείσαν είς τό Κυπριακόν λύσιν 

έπιθυμώ νά έπαναλάβω δτι τής λύσεως αύτής ή Κυβέρνη

σις άναδέχεται καί τάς εύθύνας καί τήν τιμήν. Ταύτην έξ 

άρχής υίοθέτησεν δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ώς άνε

γνωρισμένος καί μοναδικός έκπρόσωπος του κυπριακου 

λα ου. 

»Δέν πρέπει νά λησμονήται δτι διά τής έπιτευχθείσης 

συμβιβαστικής λύσεως έξησφαλίσθη είς τόν κυπριακόν 

λαόν έλεύθερος πολιτικός βίος, ένώ παραλλήλως οί σοβα

ρώτατοι έθνικοί κίνδυνοι οί δποίοι εΙχον προκύψει έκ τής 

κυπριακής κρίσεως παρήλθον liνευ καταστρεπτικών συνε

πειών. 

>> ' Η Κυβέρνησις θά συνεχίση τήν πολιτικήν τής δη

μιουργίας, εστω καί liν αϋτη συνεπάγεται εύθύνας, άφίνου

σα είς άλλους τήν πολιτικήν τής άρνήσεως καί τής στείρας 

κριτικής». 

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άναχωρεί γιά τό Ναύπλιο, 

δπου παραμένει έπί διήμερο. 'Επισκέπτεται τό Πα

λαμήδι καί, στή συνέχεια, συνοδευόμενος άπό τό 

διευθυντή της 'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων καί 'Ανα
στηλώσεων του ύπουργείου Προεδρίας, ι Παπαδη

μητρίου καί τό γενικό διευθυντή τής Λυρικής Σκη

νής, Κ. Μπαστιa, άναχωρεί γιά τήν 'Επίδαυρο, δπου 

έπιθεωρεί τά έκτελούμενα εργα, τίς τουριστικές δυ

νατότητες τής περιοχής καί ένημερώνεται γιά τά 

προβλήματα του έτήσιου καλλιτεχνικου φεστιβάλ. 

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

Μέ άπόφαση του ύφυπουργου Γεωργίας, Δ. Θανό

πουλου, έγκρίνονται οί προϋπολογισμοί καί τά προ

γράμματα έργασιών τών δασαρχείων προτύπου δα

σοπονίας τής χώρας, ϋψους 55.100.000 δρχ. Τό ποσό 
αύτό κατανέμεται ώς έξης: Στήν περιοχή Καλαμών 

2.410.000 δρχ., Βυτίνης 2.950.000, Καλαμπάκας 

8.260.000, Κατερίνης 5.500.000, Φουρνίi 4.360.000, 
'Αρναίας 3.950.000, Λαρίσης 4.380.000, Σπάρ

της 2 . Ι80.000, Αίγιαλείας Ι.340.000, Εύρυτανίας 

Ι.7ΙΟ.ΟΟΟ, Γρεβενών 3.200.000, Παρνασσίδος 880.000, 
Δωρίδος 880.000, 'Αλεξανδρουπόλεως 2.Ι30.000, 

. Καρδίτσης Ι.Ο50.000, Μεσολογγίου Ι.350.000, 'Αλ-
μωπίας 2 έκατ., Δράμας 1.700.000, Σερρών Ι έκατ., 

Πύργου Ι έκατ., Βάλτου 350.000, Λίμνης 350.000, 
ΥΔΕΜ Ι . 350.000 καί Κεντρικής 'Υπηρεσίας 820.000 
δρχ. 

Συγκεκριμένα, έπιδιωκόταν ή άξιοποίηση τών 

δημοσίων δασών μέ τήν έκτέλεση εργων περιποιή

σεως τών δασών, μεταφοράς, κατεργασίας, ξηράν

σεως καί έμποτισμου τής ξυλείας, ίδρύσεως, καλλι

εργείας φυτωρίων κ.λ.π. Βάσει τών προγραμμάτων 

αύτών, άναμενόταν ή παραγωγή 100.000 κ .μ. τεχνι

κής ξυλείας, οίκοδομησίμου έπιπλοποιίας, κιβωτο

ποιίας, παρκετοποιίας, στρωτήρων σιδηροδρόμων, 

στύλων ήλεκτρισμου καί τηλεγραφικών μεταλλείων 

κ.λ.π. καί 100.000 κ.μ. καυσοξύλων. 

12 ΜΑpτΙΟΥ 1961 

'Ο ι Πεσμαζόγλου άποστέλλει, άπό τό Παρίσι, 

στόν πρωθυπουργό τήν άκόλουθη άναφορά: 

«'Εν συνεχεί~ τηλεφωνικών μου ένημερώσεων, εχω 

τήν τιμήν νά άναφέρω δτι σήμερον Σάββατον ε{ς μακράν 

συνεδρίασιν μετά κ . Ρέυ συνεφωνήθησαν άκόλουθα ύπό 

σαφή έπιφόλαξιν έγκρίσεως σεβαστής Κυβερνήσεως καί 
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έπικυρώσεως Συμβουλίου ύπουργών ΕΟΚ. 

>>Πρώτον, έν σχέσει πρός δημόσιον χρέος, άρχηγός aν

τιπροσωπείας ΕΟΚ θέλει άπευθύνει έπιστολήν εiς άρχη

γόν ελληνικής άντιπροσωπείας πρός άνακοίνωσιν εiς έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν χωρίς νά άναμένεται άπάντησις. Έν 

τij έπιστολij ταύτ1J θά δηλοϋται δτι ΕΟΚ έσημείωσε τήν 

διά δημοσίων ανακοινώσεων έκδηλωθείσαν ήδη πρόθεσιν 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως δπως συνεχίση προσπαθείας 

της διά τόν διακανονισμόν δημοσίου χρέους ευθύς ώς τοϋ

το καταστή δυνατόν καί δτι ύπό τάς συνθήκας αυτάς ΕΟΚ 

συγκατετέθη χορηγήση χρηματοδοτικήν βοήθειαν συμ

φώνως πρός τό σχετικόν πρωτόκολλον 125 έκατ. διά 5 ετη. 
Περαιτέρω θά δηλοϋται δτι ΕΟΚ άποδίδει μεγάλην σημα

σίαν δπως χρησιμοποίησις χορηγουμένης βοηθείας συμ

πληρωθή έντός προβλεπομένης περιόδου διά χρηματοδοτή

σεων καί έξ άλλων διεθνών πηγών πρός έπίσπευσιν έλλη

νικής οiκονομικής αναπτύξεως, έν τέλει δέ θά αναφέρεται 

δτι ρύθμισις δημοσίου χρέους άποτελεί ουσιώδες στοιχεί

ον διά μελλοντικήν ιiναγνώρισιν δικαιώματος προσφυγής 

'Ελλάδος Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων. Πλήρες 

σχέδιον έπιστολής κομίζω είς 'Αθήνας. Κατά τήν δμόφω

νον γνώμην έλληνικής άντιπροσωπείας καί κ. Χρηστίδη 

ουδεμία έξάρτησις ε{ναι ποτέ δυνατόν νά θεμελιωθή έκ τής 

άνωτέρω έπιστολής μεταξύ χρηματοδοτικής βοηθείας 125 
έκατ. διά 5 πρώτα ετη καί ρυθμίσεως δημοσίου χρέους. 
Τονίζεται έκ νέου δτι διετυπώθη κατηγορηματική επιφύ

λαξις έγκρίσεως κειμένου ύπό έλληνικής Κυβερνήσεως . 

'Επιθυμώ δπως ύπογραμμίσω δτι προσέγγισις άπόψεων 

επήλθεν κατόπιν λίαν μακρών καί έπιπόνων συζητήσεων. 

>>Δεύτερον, διά δηλώσεως έν τφ κειμένφ τής συμφωνίας 

ή είς πρωτόκολλον θά άναγνωρισθή άνάγκη συνεχίσεως 

χρηματοδοτικής βοηθείας πρός ' Ελλάδα καί μετά τήν 

χρησιμοποίησιν 125 έκατ. , πρό τής λήξεως δέ τής 5ετίας 

θά έξετασθή ζήτημα τοϋτο καί εiδικώτερον ή αναγνώρισις 

δικαιώματος προσφυγής τής ' Ελλάδος εiς Ευρωπαϊκή ν 

Τράπεζαν ' Επενδύσεων. 

>>Τρίτον, έπί iταλικου πρωτοκόλλου, πάντοτε ύπό τήν 

επιφύλαξιν εγκρίσεως σεβαστής Κυβερνήσεως, συνεφωνή

θησαν κατ' άρχήν τά έξή ς ποσά άφετηρίας. ' Εσπεριδοει

δή 22.000 τόννοι. Ροδάκινα 40.000 τόννοι. Νωπαί σταφυλαί 

15.000 τόννοι μέ ύπόσχεσιν κ. Ρέυ δτι θά καταβάλη προ
σπάθειαν μικρaς αυξήσεως τελευταίου τούτου ποσοϋ. 

» ' Ανωτέρω ποσά θά αυξάνωνται μέ ποσοστόν 20% 
ετησίως σωρευτικώς μέχρι 5ου ετους, μετά τό δποίον, πο

σοστόν περαιτέρω αυξήσεως θά καθορίζεται ύπό Συμβου

λίου Συνδέσεως. Εiδικώς διά τά εσπεριδοειδή προσετέθη 

ρήτρα, καθ ' ijν εiς περίπτωσιν πραγματικών δυσχερειών 

εiς τάς έλληνικάς εξαγωγάς πρός χώρας διμερών εμπορι

κών συμφωνιών θά έξετάζεται δυνατότης αυξήσεως δρισμέ

νων ποσών. Σημειωτέον δτι ελληνικαί έξαγωγαί καθ ' 

ύπέρβασιν άνωτέρω ποσών θά ε{ναι δυνατόν νά στερηθοϋν 

τών πλεονεκτημάτων τών εντός τής Κοινής 'Αγορaς δα

σμολογικών μειώσεων μόνον έφ' δσον ήθελε κριθή δτι 

άπειλοϋν τήν δημιουργίαν πραγματικών δυσχερειών διά 

μίαν έκ τών εξ χωρών άλλά καί τοϋτο μόνον κατόπιν δια

βουλεύσεων μετά τής 'Ελλάδος, εiσηγήσει τής Commis
sion καί aποφάσεως τοϋ Συμβουλίου ύπουργών τής ΕΟΚ. 
'Επί τών κυριωτέρων λοιπών θεμάτων έπεβεβαιώθησαν 

πλήν όλίγων λεπτομερειακών έξαιρέσεων λύσεις συμφω-

νηθείσαι 'Αθήνας καί Παρισίους. 'Απομένουν δμως ιiκό

μη ώρισμένα ουσιώδη ζητήματα πρός ρύθμισιν άλλά καί 

έπ' αυτών σήμερον έπήλθεν κατ' άρχήν προσέγγισις άπό

ψεων. Ώς πρός περαιτέρω διαδικασίαν, έφ' δσον έγκρι

θοϋν εκατέρωθεν τά συμφωνηθέντα, προτείνεται δπως επι

διωχθή τερματισμός διαπραγματεύσεων καί μονογραφή 

συμφωνίας, εί δυνατόν μέχρι 25ην Μαρτίου, καίτοι προ

θεσμία αϋτη φαίνεται μaλλον βραχεία. Δέν πρέπει δέ νά 

άποκλείωνται δυσχέρειαι έπί τών ύπολοίπων πρός ρύθμι

σιν θεμάτων ή καί έπανάληψις μεταβολών είς τά κείμενα 

μέ νέαν καθυστέρησιν. Μετά τήν μονογραφήν κείμενον 

θέλει ύποβληθή ευρωπαϊκήν κοινοβουλευτικήν συνέλευ

σιν ΕΟΚ εiς Στρασβοϋργον, πρός γνωμάτευσιν, έν συνε

χείιt δέ εiς Συμβούλιον ύπουργών πρός ύπογραφήν ύπό 

ύπουργών 'Ελλάδος καί εξ χωρών. 'Ανωτέρω διαδικασία 

θα άπαιτήσει τουλάχιστον 2-3 μήνας καί επομένως τελική 
ύπογραφή συμφωνίας δέν θά πρέπει νά άναμένεται ένωρί

τερον τοϋ 'Ιουνίου»322. 

13 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

, 'Η Δημοκρατία τής Κύπρου γίνεται δεκτή στή 
Βρετανική Κοινοπολιτεία γιά πενταετή δοκιμαστική 

περίοδο, μετά άπό όμόφωνη άπόφαση τής συνόδου 
τών πρωθυπουργών τών χωρών-μελών της. 'Ο 'Αρ

χιεπίσκοπος Μακάριος προσκαλείται στό Λονδίνο 

γιά νά συμμετάσχει στίς έργασίες τής συνόδου. 

Καθ' δδόν πρός τό Λονδίνο, ό 'Αρχιεπίσκοπος 

διήλθε άπό τό άεροδρόμιο του 'Ελληνικοί>, δπου καί 

ε{χε ήμίωρη συνομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή. 
Προτοu έπιβιβασθεί στό άεροσκάφος, ό Κύπριος 

πρόεδρος εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

<<Εrμαι iδιαιτέρως ευτυχής, διότι εστω καί δι, όλίγας 

στιγμάς, εύρίσκομαι έπί έλληνικοϋ έδάφους. 'Επί τij ευ

καιpίιt διαβιβάζω πρός τόν έλληνικόν λαόν έγκάρδιον 

χαιρετισμόν ιiγάπης καί τιμής καί έκφράζω τάς θερμοτάτας 

ευχαριστίας διά τήν συμπαράστασιν καί τό συνεχές ένδια

φέρον τοϋ εληνικοϋ λαοϋ διά τήν Κύπρον. Χάρις εiς τό 

ύπέροχον άγώνα καί τάς θυσίας τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ, ή 

Κύπρος άποτελεί σήμερον άνεξάρτητον πολιτείαν. Διά 

πρώτην φοράν επειτα άπό μακρούς άγώνας, ή Κύπρος άπε

τίναξε τόν άποικιακόν ζυγόν καί ι<:ατέστη άνεξάρτητος πο
λιτεία. Διά πρώτην φοράν τό κυπριακόν σκάφος εύρίσκε

ται είς κυπριακάς χείρας. 

>>~Εχω τήν βεβαιότητα δτι, παρά τάς δυσκολίας, θά δυ

νηθώμεν νά δδηγήσωμεν τοϋτο σταθερώς πρός τά πρόσω 

είς πορείαν άγαθήν καί έλπιδοφόρον. Μεταβαίνω σήμερον 

είς Λονδίνον διά νά μετάσχω διασκέψεως τών πρωθυπουρ

γών τής Κοινοπολιτείας, τής δποίας ή Κύπρος κατέστη 

χθές ίσότιμον μέλος. 'Ωδηγήθημεν εiς τήν άπόφασιν δπως 

συνδεθώμεν μετά τής Κοινοπολιτείας, άπό τήν σκέψιν δτι 

τοϋτο άπαιτεί τό συμφέρον τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ. 'Η είσο

δός μας είς τήν Κοινοπολιτείαν, δμως, δέν σημαίνει κατ ' 

άνάγκην εϊσοδόν μας εiς συνασπισμόν. Θά άκολουθήσω

μεν άδέσμευτον πολιτικήν καί θά εργασθώμεν καί έντός 

καί έκτός τής Κοινοπολιτείας διά τάς aρχάς καί τά iδεώδη 

εiς τά όποία πιστεύομεν». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τέλος, σ' δ,τι άφορα τό θέμα τής παραιτήσεως 

τής 'Ελλάδος άπό τό δικαίωμα χρήσεως τής ρήτρας 

τοϋ «μiiλλον εύνοουμένου Κράτους» άπό τή Δημο

κρατία τής Κύπρου, δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

άπέφυγε νά δώσει συγκεκριμένη άπάντηση. 'Ανα

κοινώθηκε, δμως, δτι ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία δέν 

ήταν δυνατόν νά επιμείνουν στό παρεχόμενο δικαίω

μα άπό τίς συνθήκες τοϋ Λονδίνου, δεδομένου δτι με

ταξύ τών χωρών τής Κοινοπολιτείας ίσχυε είδικό 

δασμολογικό καθεστώς τό όποίο άπέκλειε τά Κράτη 

μή μέλη τής Κοινοπολιτείας. Στό σημείο αύτό, τυχόν 

εμμονή τής ·Ελλάδος καί τής Τουρκίας θά δυσχέ

ραινε μέχρις άπαγορευτικοϋ σημείου τίς κυπριακές 

εξαγωγές. 

16 ΜΑΡΠΟΥ 1961 

Στή συνέχεια τών μακρών συζητήσεων, στόΚοι

νοβούλιο καί άπό τίς στήλες τοϋ ήμερήσιου τύπου, 

σχετικά μέ τόν εκλογικό νόμο, δ Κ. Καραμανλής 

δέχεται τούς πολιτικούς άρχηγούς καί τούς εκπρο

σώπους τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως. 

Σύμφωνα μέ τή σχετική κυβερνητική άνακοίνω

ση, δ Κ. Καραμανλής πρότεινε τήν καθιέρωση τοϋ 
πλειοψηφικοί> ή τοϋ συστήματος τών «συγγενών 

κομμάτων», τά όποία, κατά τή γνώμη του, καί τήν 

κυβερνητική σταθερότητα καί τή συνεργασία τών 

σχηματισμών τής μή κομμουνιστικής άντιπολιτεύ

σεως θά διευκόλυναν. Οί ήγέτες τής άντιπολιτεύσε

ως, συνέχιζε ή άνακοίνωση, διαφώνησαν μέ τήν πρό

ταση τοϋ πρωθυπουργοί>. 'Έτσι, δ εκπρόσωπος τής 

ΚΕΑ, Σ. Κωστόπουλος, ύποστήριξε τήν καθιέρωση 

ενισχυμένης άναλογικής, μέ ποσοστό γιά τή συμμε

τοχή στή δεύτερη κατανομή τό 17% ή καί μικρότερο. 
·Ο Σ. Βενιζέλος, άρχηγός τών Φιλελευθέρων, συμ

φώνησε μέ τήν άποψη τής ΚΕΑ, ενώ δ Σ. Μαρκεζί

νης, άρχηγός τών Προοδευτικών, τάχθηκε ύΠέρ τής 

άπλής, ή τής ελαφρά ενισχυμένης άναλογικής. 'Ενό

ψει τούτων, κατέληγε ή άνακοίνωση, ή Κυβέρνηση 

θά ελάμβανε τίς άποφάσεις της μετά τό Πάσχα. 

Τό ΔΚ-ΑΦΕ κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση δτι 

επεδίωκε νά άποτελματώσει τή συζήτηση γιά τόν 

εκλογικό νόμο, μέ άπώτερο σκοπό νά εξασφαλίσει 
τήν εφαρμογή αύτοϋ πού τήν συνέφερε. Τασσόταν, 

κατόπιν, ύπέρ του άναλογικοϋ συστήματος. Τήν 

άπλή άναλογική ζητοϋσε δ Η. Τσιριμώκος. 

'Απαντώντας στήν άνακοίνωση τοϋ ΔΚ-ΑΦΕ, τό 

ύπουργείο Προεδρίας ύπογράμμισε τό ρηξικέλευθο, 

γιά τά έλληνικά δεδομένα, τής συζητήσεως του 

εκλογικοί> νόμου ενα ετος πρίν τίς εκλογές. 'Επεσή

μανε, άκόμη, τίς άντιφάσεις στίς άπόψεις πού εξέ

φραζε δ άρχηγός του ΔΚ-ΑΦΕ, Γ. Παπανδρέου, δ 

δποίος είχε πρωτοστατήσει στήν καθιέρωση τής 

ενισχυμένης άναλογικής τό 1958, είχε δηλώσει πρό 

διμήνου δτι θεωροί>σε ώς μόνα εντιμα συστήματα 

τήν άπλή άναλογική καί τό πλειοψηφικό, καί τώρα 

ύποστήριζε δτι τό τελευταίο ήταν άπαράδεκτο. 

17 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1961 

Κατατίθεται στή Βουλή σχέδιο νόμου «περί λή

ψεως γενικών μέτρων διά τήν ύποβοήθησιν τής άνα

πτύξεως τής οίκοvομίας τής χώρας». Τό νομοσχέδιο 

θεσπίζει δρισμένα γενικά μέτρα, τά όποία κατά κανό

να ζητοϋνται σέ κάθε σοβαρή επένδυση κεφαλαίων 
στή χώρα, καί καθιερώνει τήν αύτόματη εφαρμογή 

τών μέτρων αύτών, εφ' δσον μία επιτροπή, άποτε

λουμένη άπό τούς ύπουργούς Συντονισμοί>, Οικονο

μικών καί τόν έκάστοτε άρμόδιο, χαρακτηρίσει μέ 

άπόφασή της δτι ή κρινομένη περίπτωση άφορα πα

ραγωγική επένδυση, μέ τήν όποία επιτυγχάνεται ση
μαντική αϋξηση τής έθνικής παραγωγής καί τής 

άπασχολήσεως, ή άξιόλογη αϋξηση τών έξαγωγών, 

ή εξοικονομείται άξιόλογο ποσό συναλλάγματος, ή 

δημιουργείται άξιόλογη είσροή συναλλάγματος, ή 

άξία τής δποίας ύπερβαίνει τίς 150.000.000 δρχ. 
'Επιπλέον, δρίζει δτι άπαλλάσσονται κάθε φόρου, 

δασμοϋ, τέλους, είσφορiiς, δικαιώματος ή άλλης επι

βαρύνσεως ύπέρ τοϋ Δημοσίου ή ύπέρ τρίτων δρισμέ

να ύλικά άνοικοδομήσεως, τμήματα εξοπλισμοϋ, ορ

γανα καί οχήματα άπαραίτητα γιά τή λειτουργία τών 

βιομηχανιrον. Περιορίζεται, άκόμη, ή επιβάρυνση σέ 

κάθε άδεια σκοπιμότητας εγκαταστάσεως, λειτουρ

γίας μηχανημάτων ή επιχειρήσεων, κατασκευής 

δδών προσπελάσεως ή λιμενικών εργων. Μειώνονται 

στό ενα δέκατο τά τέλη ύπέρ Δημοσίου καί τρίτων 

στίς συμβάσεις εργολαβίας γιά τίς έπαρχιακές εγκα

ταστάσεις. Μειώνονται οί δασμοί τών είσαγωγών 

πού είναι άναγκαίες γιά τή λειτουργία τής βιομηχα

νικής έπιχειρήσεως, στήν περιοuσία τής δποίας δέν 
θά έπιβάλλεται φόρος. Μέ τά μέτρα αύτά, ελπίζεται 

δτι θά διευκολυνθεί άκόμη περισσότερο ή βιομηχα

νική άνάπτυξη τής χώρας. 

Τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στίς 11 Μαίου. 

17 ΜΑΡΠΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλή ς δέχεται τή διοίκηση του 'Ερ

γατικοϋ Κέντρου Πειραιώς, ή όποία του επιδίδει τό 

ψήφισμα του πρόσφατου συνεδρίου, τών άντιπροσώ

πων τών εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων του Πει

ραιά, μέ άντικείμενο τίς βασικές διεκδικήσεις τών 

έργαζομένων τής περιοχής. 

'Ό πρωθυπουργός διαβεβαίωσε οτι εβρισκε δί
καια τά αίτήματά τους καί είπε δτι «ή Κυβέρνησις θά 

έπιδιώξη τήv ίκαvοποίησίv τωv, έv τψ πλαισίφ τώv 

δυvατοτήτωv, τάς όποίας παρέχει ή οlκοvομία τής 

χώρας». 
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17 ΜΑΡΠΟΥ 1961 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή, ή έξ ύπουργών Οίκονομική 'Επιτροπή καί 

άσχολείται μέ θέματα τών έπαγγελματιών καί βιοτε

χνών, τά όποία εχουν ijδη άναλυτικά έξεταστεί σέ 
σειρά συσκέψεων ύπό τήν προεδρία του άντιπροέ

δρου Π. Κανελλοπούλου. 

Κατόπιν, δ πρωθυπουργός άνακοίνωσε πρός τούς 

έκπροσώπους τής συνομοσπονδίας έπαγγελματιών 

καί βιοτεχνών τίς τελικές κυβερνητικές άποφάσεις, 

τίς δποίες τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο συνό

ψισε ώς έξής: 

'Η νομισματική έπιτροπή, διά τήν κάλυψιν εκτάκτων 

άναγκών τών έπαγγελματοβιοτεχνών τής χώρας, μή περι

λαμβανομένων είς τούς ύφισταμένους κανόνας πιστοδοτή

σεως, καθώρισε τά άκόλουθα: α) 'Η χρηματοδότησις είς 

τό μέλλον θά ενεργήται γενικώς άνά τήν χώραν, μέ &νώτα

τον κατά περίπτωσιν ποσόν δρχ. 35.000 διά τήν περιοχήν 
τής τέως διοικήσεως πρωτευούσης καί 50.000 διά τάς 

επαρχίας επί έξαμήνφ προθεσμί~ καί μέ δυνατότητα άνα

νεώσεως τμημάτων ταύτης διά δύο είσέτι τρίμηνα. 'Ο τό

κος ώρίσθη είς 8% καί ή προμήθεια είς 1%, ήτοι εν δλφ 9% 
ετησίως. 'Επίσης ηυξήθησαν άπό 205 είς 380 έκατ. τά κατά 
τράπεζαν άνώτατα είδικά δρια τής πρός τάς τάξεις ταύτας 

ένεργουμένης χρηματοδοτήσεως. 'Η εμφανιζομένη κατ' 

άρχήν αϋξησις κατά 90% περίπου, λαμβανομένης ύπ' οψιν 
καί τής παραλλήλου μετατάξεως είς τήν κατηγορίαν ταύ

την ένίων χρηματοδοτήσεων ενεργουμένων μέχρι τοuδε είς 

βάρος τών διά τό εσωτερικόν εμπόριον καθωρισμένων 

δρίων, καταλήγει τελικώς είς αϋξησιν 50%. ν Αν κατά τήν 

λήξιν τών μέχρις 6μήνου διαρκείας γραμματίων, τών ύπό 

μορφήν δανείων χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων εχη 

καταβληθή ύπό του ύποχρέου ποσόν άντιστοιχοuν τουλά

χιστον πρός τό 25% τής παρασχεθείσης πιστώσεως, αϋτη 
δύναται νά άνανεοuται διά τό ύπόλοιπον, έπί ενα 3μηνον, 

έν περιπτώσει δέ καταβολής ποσοστοu 50%, δι' ενα 6μη
νον. 

'Αποκλεισθείσης τής τροποποιήσεως τοu άγορανομι

κοu κώδικος, άνεγνωρίσθη ή άνάγκη τής συνεχίσεως τής 

άκολουθηθείσης μέχρι τοu Αυγούστου π.ε. άγορανομικής 

πολιτικής, ίδί~ δσον άφορά τόν χαρακτηρισμόν τών άγα

θών καί προσφερομένων ύπηρεσιών ώς έν έπαρκεί~ ή 

έπουσιώδη, άναλόγως τής προσφοράς των καί τής άφθονί

ας των είς τήν άγοράν, ίνα μή επέρχεται άμεσος καί σοβα

ρά έπίδρασις έπί του τιμαρίθμου. 'Εκρίθη έπίσης άναγκαία 

ή λήψις μέτρων δσον άφορά τόν χαρακτηρισμόν καί τήν 

μετάταξιν ώρισμένων καταστημάτων (έστιατορίων, ζαχα

ροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, καφενείων κ. λ. π.) α' κα

τηγορίας καί ίiνω άπό τήν έπάρκειαν είς τά έπουσιώδη, 

προκειμένου νά παρασχεθή είς αυτά ή οίκονομική άνεσις 

τής άνανεώσεως καί συγχρονισμοu του έξοπλισμοu των 

διά τήν άπό τουριστικής πλευράς καλήν έμφάνισίν των. 

Διεπιστώθη έξ άλλου δτι διά τής μέχρι σήμερον έφαρ

μοσθείσης κυβερνητικής οίκονομικής πολιτικής, μέγας 

άριθμός μικροεπαγγελματιών άπηλλάγη τής φορολογίας. 

'Ως πρός τό αίτημα, περί αυστηρdς εφαρμογής του ν. 

3486/58 δσον άφορά τάς άνά τριετίαν άνακατατάξεις, θά 

δοθοuν α{ σχετικαί δδηγίαι πρός τούς οίκονομικούς εφό

ρους διά τήν πιστήν έφαρμογήν τών σχετικών διατάξεων 

του νόμου. 

'Ενεκρίθη ή κατάθεσις νομοσχεδίου περί διαδοχικής 

άσφαλίσεως, διά του δποίου καλύπτονται άσφαλιστικώς τά 

διαστήματα μεταπτώσεως άπό τής καταστάσεως του αυτο

τελώς έργαζομένου είς τήν του μισθωτοu καί τάνάπαλιν. 

Θά τροποποιηθή ή ίσχύουσα νομοθεσία ώς πρός τήν 

έκδίκασιν παραβάσεων του ώρολογίου εργασίας, ώστε ή 

παράβασις τών διατάξεων περί χρονικών δρίων έργασίας, 

είς τά καταστήματα, τά άπασχολοuντα μέχρι 5 ύπαλλήλων, 
νά διώκεται διά τάς πρώτας μέν δύο παραβάσεις ώς πταί

σμα, εν ύποτροπΌ δέ (πέραν τών 2 παραβάσεων) έντός του 
αυτοu ετους, ώς πλημμέλημα. 

Θά θεσπισθή διάταξις, διά τής Οποίας τό μειωμένον 
άσφάλιστρον, τό ίσχύον ήδη διά τούς φοιτώντας είς τεχνι

κάς έπαγγί:λματικάς σχολάς, θά επεκταθή ύφ' ώρισμένας 
προϋποθέσεις καί έπί τών μαθητευομένων, τών άπασχο

λουμένων είς έπαγγελματοβιοτεχνικάς επιχειρήσεις, εστω 

καί άν δέν λειτουργοuν είς τήν περιοχήν τής έπιχειρήσεως 

τεχνικαί ή έπαγγελματικαί σχολαί. 'Η διευκόλυνσις αϋτη 

θά καθιερωθή μέ παράλληλον ύποχρέωσιν τών έργοδοτών 

δπως παρέχουν διευκολύνσεις διά τήν φοίτησιν είς τάς 

έπαγγελματικάς τεχνικάς σχολάς, δπου ύφ[στανται τοιαu
ται. 'Η διάρκεια τής διευκολύνσεως θά άφορά είς τόν χρό

νον τής μαθητεύσεως, δέν θά περιλαμβάνη δέ τάς κλω

στοϋφαντουργικάς έπιχειρήσεις. Θά θεσπισθή διάταξις 

παρέχουσα τήν ευχέρειαν παρατάσεως τής λειτουργίας τών 

τουριστικών καταστημάτων ώς καί τών τοιούτων πωλήσε

ως ευπαθών είδών κατά περιοχάς καί κατά κατηγορίας μετά 

γνώμην τής οίκείας έπαγγελματικής όργανώσεως. Θά κα

ταρτισθή νρμοσχέδιον διά του δποίου θά τροποποιηθοuν 

αί περί μεσιτών άστικών συμβάσεων κείμεναι διατάξεις εiς 

δ, τι άφοροuν κυρίως τήν άνύψωσιν του μορφωτικοί) επιπέ

δου τών άσκούντων τό έπάγγελμα, τήν άπλούστευσιν του 

τύπου, τής πρός τούς μεσίτας διδομένης έντολής, τήν άπο

τελεσματικωτέραν διοικητικήν παρακολούθησιν τών διο

ριζομένων ώς μεσιτών κ.λ.π. 

Θά μελετηθή ή περίπτωσις άναπροσαρμογής του ύπέρ 

του ΤΕΒΕ τέλους έπί τών συναλλαγματικών καί τών γραμ

ματίων καί ή διαρρύθμισις του τρόπου εiσπράξεώς των καί 

θά συγκροτηθή έπιτροπή έξ έκπροσώπων τών άρμοδίων 

ύπουργείων καί τών όργανώσεων πρός διαπίστωσιν τής 

έκτάσεως του προβλήματος τών πληττομένων έξ άνεργίας 

έπαγγελμάτων καί τών δυνατοτήτων άντιμετωπίσεως τού

του. 

·Ως πρός τό αίτημα τής έπικουρικής άσφαλίσεως στε

λεχών, θά άποτελέση άντικείμενον περαιτέρω έρεύνης ή 

δυνατότης χορηγήσεως τιμητικών συντάξεων εiς άριθμόν 

προσώπων εκ τών ήγετικών στελεχών τής τάξεως τών 

έπαγγελματοβιοτεχνών, λόγω παροχής, ύπό τούτων, εξαι

ρετικών ύπηρεσιών έν τΌ έξυπηρετήσει τών γενικωτέρων 

συμφερόντων τών επαγγελματοβιοτεχνικών τάξεων. 

'Όσον άφορά τό ώράριον έργασίας μικτών καταστη

μάτων, έδόθησαν δδηγίαι διά τήν αυστηράν έφαρμογήν 

τών κειμένων διατάξεων, πρός άποφυγήν τών καταστρατη

γήσεων του νόμου. 

'Η Κυβέρνησις, υίοθετήσασα κοινόν αίτημα τών διοι

κήσεων τών εμπορικών συλλόγων καί τών έπαγγελματοβι-
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οτεχνών, θά καταθέση νομοσχέδιον, διά του δποίου διαρ

ρυθμίζονται αί διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας περί 

άθεμίτου άνταγωνισμου, rοστε νά περιορισθουν αί περι

πτώσεις άναγyελιών λόγω διαλύσεως καταστήματος, είς τά 

πλαίσια τής πραγματικής άδυναμίας συνεχίσεως των έρ

γασιών τής έπιχειρήσεως καί νά προστατευθή οϋτω τό ύγι

ές έμπόριον. Συγχρόνως θά καθιερωθουν αύστηρότεραι 

ποινικαί κυρώσεις κατά των παραβατ&ν323. 

Οί εκπρόσωποι τής συνομοσπονδίας εξέφρασαν 

τήν ίκανοποίηση καί τίς εύχαριστίες των επαγγελ

ματοβιοτεχνών, γιά τό ενδιαφέρον καί τή συμπαρά

σταση τής Κυβερνήσεως. 

23 ΜΑFτΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει, στο υπουργείο 

Συντονισμου, σέ σύσκεψη τών ύπουργών Συντονι

σμου, Οiκονομικών, Προεδρίας, Γεωργίας καί Συγ

κοινωνιών καί Δημοσίων UΕργων, μέ θέμα τήν πο

ρεία του προγράμματος επενδύσεων. Διαπιστώθηκε 

ότι ή εκτέλεση των προγραμματισμένων εργων προ

χωρουσε μέ ίκανοποιητικό ρυθμό καί κατά τή χειμε

ρινή περίοδο, ενω, παράλληλα, ε{χαν δημοπρατηθεί, 

η όλοκληρωνόταν ή προεργασία γιά τή δημοπράτη

ση πολλών άπό τά νέα εργα. 

25 ΜΑFτΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής παρακολουθεί τή δοξολογία 

γιά τήν έορτή τής 25ης Μαρτίου στό μητροπολιτικό 

ναό των 'Αθηνών καί τήν παρέλαση τών στρατιωτι

κών τμημάτων. 

Μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου τής εθνικής επε

τείου άπευθύνει καί τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Ή έπέτειος, τήν δποίαν έορτάζομεν σήμερον, 

έχει άποθέσει διά τούς αίώνας τήν σφραγίδα της είς 

τάς δέλτους τής ίστορίας. VΟχι μόνον διότι έξ αύτής 

άνέζησε τό έθνος καί έπανέλαβε τήν πορείαν του έν 

μέσφ τών έλευθέρων λαών. Άλλά διότι κατ' αύτή ν 

έδοκιμάσθη ή ήθική καί βιολογική δύναμις αύτου 

καί άπεδείχθη, μετά τρείς χιλιετηρίδας, άξιον τής 

ζωής καί του όνόματός του. 

)>Κατά τόν 7ετή έκείνον σκληρόν άγώνα έμφανί

ζονται συμπυκνωμέναι δλαι αί άρεταί, αί δποίαι έπέ

τρεψαν είς τό όλιγάριθμον γένος μας νά κυριαρχήση 

έλεύθερον τής ώραίας καί σκληρiiς αύτής γωνιiiς τής 

γής. Αί κακίαι πού έξεδηλώθησαν κατά τήν διάρκει

αν του άγώνος ύπέκυψαν είς τάς άρετάς του έθνους, 

δπως ύπέκυψαν είς δλας τάς κρισίμους στιγμάς τής 

ίστορίας μας. 

»'Αποτελεί δι' αύτό ή περίοδος έκείvη άκένωτον 

πηγήν έλπίδος καί πίστεως, άλλά καί ύψηλόν παρά

δειγμα έθνικου φροvηματισμου. 

»'Ημείς οί σύγχρονοι, διά νά τιμήσωμεν τήν μνή-

μην έκείνων οί δποίοι έθυσιάσθησαν κατά καιρούς 

διά τήν iδέαν καί τήν γήν τής Έλλάδος, όφείλομεν 

νά μείνωμεν πιστοί είς τά ίδεώδη, τά δποία ένέπνευ

σαν τήν θυσίαν των. Καί διά νά δικαιώσωμεν τήν 

θυσίαν των όφείλομεν, καταπνίγοντες τά άρνητικά 

στοιχεία του χαρακτήρος μας καί καλλιεργουντες 

τάς άρετάς του έθνους, νά δημιουργήσωμεν μίαν κα

λυτέραν Έλλάδα. Αύτήν τήν στιγμήν ή χώρα μας 

καταβάλλει μίαν έντονον προσπάθειαν διά νά κερδί

ση τόν άπωλεσθέντα κατά τό παρελθόν χρόνον καί 

προχωρεί μέ βήματα γοργά πρός ενα καλύτερον μέλ

λον. Είς ήμiiς έναπόκειται ή συνέχισις καί δλοκλή

ρωσις τής προσπαθείας αύτής. 

»'Από τούς αίώνας τούς δποίους διήνυσε τό γέ

νος χωρίς ποτέ νά άπωλέση τήν συνείδησιν τής συ

νεχείας του καί τήν ίστορικήν φυσιογνωμίαν του, 

όφείλομεν νά άντλώμεν τήν πίστιν έκείvην ή δποία 

εlναι άπαραίτητος διά τόν δημιουργικόν άγώνα, 

δστις θά μiiς δδηγήση είς τήν ύλικήν εύημεpίαν καί 
είς μίαν πνευματικήν άκτινοβολίαν του έθνους». 

Γιά τήν επέτειο τής 25ης Μαρτίου ό 'Αμερικανός 

πρέσβης, Ε. Μπρίγκς, άπηύθυνε τό &κόλουθο μήνυ

μα στόν Κ. Καραμανλή: 

«'Επί τίj 140ίj έπετείφ τής έλληνικής άνεξαρτησίας 

έπιθυμώ, έξ όνόματος τής Κυβερνήσεως καί του λαου τής 

χώρας μου, νά διαβιβάσω πρός ύμaς καί τόν έλληνικόν 

λαόν θερμότατα συγχαρητήρια καί εύχάς. • Επωφελουμαι 
δέ τής εύκαιρίας αύτής διά νά σaς βεβαιώσω καί.πάλιν δτι 

εϊμεθα άποφασισμένοι νά ένισχύσωμεν ετι περισσότερον 

τούς δεσμούς αμοιβαίας φιλίας καί σεβασμου, οί δποίοι 

ύφίσταντο άνέκαθεν μεταξύ των δύο χωρών καί των δύο 

λαών μας». 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1961 

Μετά άπό σύντομες διαπραγματεύσεις, ύπογρά

φονται, στήν 'Αθήνα, άπό τό γενικό διευθυντή τοϋ 

έλληνικου ύπουργείου 'Εμπορίου καί τόν δμόλογό 

του του δυτικογερμανικου ύπουργείου 'Εθνικής Οi

κονομίας, τρείς νέες έλληνογερμανικές έμπορικές 

καί οiκονομικές συμφωνίες: 

1. Γιά τήν άνανέωση τής ύπάρχουσας διμερους 
συμβάσεως έμπορικών συναλλαγών. 

2. Περί άμοιβαίας προστασίας τών επενδυόμενων 
κεφαλαίων. 

3. Πρωτόκολλο γιά τό θέμα τής άπορροφήσεως 
των 50 έκατ. μάρκων, του ύπολοίπου δηλαδή του δα
νείου 200 έκατ. πού ε{χε χορηγήσει τό 1958 ή Δ. 
Γερμανία στήν 'Αθήνα. Ειδικότερα γιά τό ζήτημα 

αύτό, προβλεπόταν ή σύσταση εiδικής διμερους επι

τροπής, ή όποία θά γνωμοδοτουσε γιά τόν τρόπο τής 

άπορροφήσεως. 

'Αποφασίστηκε, επίσης, νά διεξαχθουν νέες δια

πραγματεύσεις, στή Βόννη, μέ &ντικείμενο τή χρη-
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ματοδότηση τής κατασκευής τής δεύτερης μονάδας 

του ύδροηλεκτρικοu εργου 'Αχελώου, καθώς καί τήν 

άξιοποίηση τών λιγνιτών της Πτολεμαίδας καί της 
Μεγαλοπόλεως. 'Η σχετική κυβερνητική άνακοί

νωση άνέφερε δτι έξετάστηκαν, άκόμη: ή δυνατότη

τα με~ώσεως της άνισοσκέλειας τών διμερών έμπορι

κών άνταλλαγών (ή γερμανική άντιπροσωπεία ε{χε 

δηλώσει πώς θεοψοuσε καί δική της έπιδίωξη τήν 

αϋξηση τών έλληνικών έξαγωγών πρός τή Βόννη)· οί 
δυνατότητες άγορdς άπό τήν 'Ελλάδα ύλικοu γιά τίς 

δυτικογερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις καί ή αύ

ξηση τών έλληνικών έξαγωγών όπωρολαχανικών καί 

οίνων. 'Η άνακοίνωση προσέθετε δτι οί δύο άντι

προσωπείες ε{χαν συμφωνήσει νά χρησιμοποιηθεί 

καί τό δεύτερο μέρος του δυτικογερμανικοu δανείου 

γιά τήν έπέκταση του έλληνικοu δδικοu δικτύου, ένώ 

ή έλληνική πλευρά ύπογράμμισε τή βούλησή της νά 

άξιοποιήσει τίς τεχνικές μελέτες Δυτικογερμανών 

έπιστημόνων στά εργα τής Πτολεμαίδας καί τής Με

γαλοπόλεως. 

30 ΜΑΡΎΙΟΥ 1961 

Συγκαλείται σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοu Κ. 

Καραμανλή, καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

της Κυβερνήσεως Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών 

Συντονισμοu καί Οίκονομικών, τοu διοικητή καί 

ύποδιοικητη τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί τών δι

οικητών τών Τραπεζών 'Εθνικής, 'Εμπορικής καί 

'Αγροτικής. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο, 

στή σύσκεψη διαπιστώθηκαν τά έξης: 

'Ως συνέπεια τών εφαρμοσθέντων ύπό τής Κυβερνήσε

ως μέτρων άπό του άρξαμένου €τους 1960, δ ρυθμός άναπτύ
ξεως επανήλθεν εΙς ύψηλότερα επίπεδα, rοστε ή αϋξησις 

του εθνικοί\ εισοδήματος κατά τό 1960 νά προσδοκάται εις 
ποσοστόν άνώτερον του 6%, δπως εχει προβλέψει τό πεν
ταετές πρόγραμμα. 'Η πρόβλεψις εΙ ναι ιδιαιτέρως εύνοϊκή 

διά τό γεωργικόν εΙσόδημα, τό δποίον άναμένεται ούσιω

δώς ηύξημένον. Παραλλήλως πρός τήν αϋξησιν τοu εισο

δήματος καί ώς συντελεστής αύτής, διεπιστώθη άδιασά

λευτος οικονομική σταθερότης καί ύπεγραμμίσθη τό κατά 

25% άνώτερον εις δαπάνας πρόγραμμα δημοσίων επενδύ
σεων διά τό τρέχον ετος (1959-1960: 3,9 δισεκατ. δρχ., 
1961: 5 δισεκατ. δρχ. ), ή εκτέλεσις του δποίου βαίνει ικα

νοποιητικώς καθώς καί των παραλλήλων επενδύσεων, των 

δποίων τό ϋψος, ώς γνωστόν, εχει προβλεφθή εις 2.880 
έκατ. δρχ. 

'Η εξέλιξις, εξ άλλου, των άλλων τομέων τής εθνικής 

οικονομίας διεπιστώθη κατά τήν ώς άνω σύσκεψιν ώς εξ 

ίσου ίκανοποιητική . Οϋτω, προβλέπεται δτι τά ηύξημένα 

δημόσια εσοδα θά επιτρέψουν δπως δ τακτικός κρατικός 

προϋπολογισμός συμβάλη εiς τόν προϋπολογισμόν δημο

σίων επενδύσεων διά ποσοu άνωτέρου του προβλεφθέντος. 

Χαρακτηριστικώς, άνεφέρθη εiς τήν σύσκεψιν ή ση

μαντική διεύρυνσις τής πιστοδοτήσεως τής οικονομίας έν-

τός του 1960, rοστε νά ίκανοποιοuνται αί βραχυπρόθεσμοι 
άνάγκαι δλων των τομέων τής οΙκονομίας. Πράγματι, ή 

εντός του 1960 αϋξησις των βραχυπροθέσμων πιστώσεων 
πρός τήν οίκονομίαν ήτο 4.229 έκατ. δρχ . , ενω διαρκοuν

τος του 1959 ή αϋξησις αϋτη ήτο 2.504 έκατ. Παραλλήλως 
καί αί μακροπρόθεσμοι πιστώσεις ηύθήξησαν εντός του 

1960 κατά 1.711 έκατ. δρχ. εναντι 1.441 του 1959. 
'Ως χαρακτηριστικόν επίσης του ηuξημένου ρυθμοί\ 

άνόδου τής οΙκονομίας, άλλά καί τής εμπιστοσύνης του 

κοινοί\ πρός τήν δραχμήν, άνεφέρθη ή σημειωθείσα έντός 

του 1960 αϋξησις κατά 2.952 έκατ. δρχ. των καταθέσεων εiς 
τάς Τραπέζας καί εις τά Ταμιευτήρια, παρά τό γεγονός δτι 

εντός του λήξαντος ετους εμειώθησαν τά επιτόκια καταθέ

σεων, έπί πλέον δέ εκαλύφθησαν πλήρως εις τήν κεφαλαι

αγοράν τά δάνεια τής ΔΕΗ διά 400 έκατ. δρχ. καί του Δη
μοσίου δι' ετερα 750 έκατ . δραχμάς. 

'Ο εύεργετικός άντίκτυπος έκ τής άνοδικής πορείας 

τής οΙκονομίας κατά τό 1960 άντανακλa καί εις τό βιοτικόν 
επίπεδον του λαοί\ ώς άποδεικνύεται έπί τ1j βάσει των συγ

κεντρωθέντων μέχρι τοuδε στοιχείων περί τής σημαντικώς 

ηύξημένης Ιδιωτικής καταναλώσεως κατά τό 1960, εν συγ
κρίσει πρός τά δύο προηγηθέντα €τη 1959 καί 1958. Τοuτο 
συνάγεται καί έκ τής αύξήσεως τής άποδόσεως τών έμμέ

σων φόρων, ή όποία εφθασε τό 7,5% κατά τό 1960, εναντι 
0,1% του 1959, τής αύξήσεως έπίσης των εσόδων έκ των 
φόρων τής καταναλώσεως, ή όποία άνήλθε κατά τό λήξαν 

ετος εΙς 8,3% εναντι 7,1% του 1959 καί έκ τής ηύξημένης 
κατά 11% άποδόσεως του φόρου κύκλου έργασιών εναντι 
3,6% κατά τό 1959. 'Εξ άλλου τά άκαθάριστα εσοδα των 
βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων ηύξήθησαν 

εντός του 1960 κατά L2,7%, ένώ κατά τό 1959 εΙχον σημει
ώσει μείωσιν κατά 0,5%. Τέλος, χαρακτηριστικόν εΙναι δτι 

αt είσαγωγαί διαρκών καταναλωτικών άγαθών ηύξήθησαν 

έντός του 1960 κατά 17,9%, ένώ διαρκοuντος του 1959, εΙ
χον μειωθή κατά 3,5%. 

uοσον άφορα τήν συναλλαγματικήν κατάστασιν τής 

χώρας, ώς διεπιστώθη κατά τήν άνωτέρω σύσκεψιν, αϋτη 

ύπήρξεν λίαν ίκανοποιητική καί άπέληξεν εις αϋξησιν τών 

συναλλαγματικών άποθεμάτων κατά 15 έκατ. δολλάρια, 
μολονότι περί τό τέλος του ετους εδαπανήθήσαν εκτάκτως 

16,6 έκατ . δολλάρια διά τήν εξαγοράν τής ΗΕΑΠ, ή όποία 

εκρίθη άναγκαία διά τήν πληρεστέραν έπιτυχίαν τοϋ προ

γράμματος έξηλεκτρισμοu. 

Οί συσκεφθέντες κατέληξαν είς τό συμπέρασμα δτι ή 

έλληνική οΙκονομία άκολουθεί άπό του 1960 έντεινομένην 
άνοδικήν πορείαν καί δτι ή άναπτυσσομένη δραστηριότης 

είς τήν πραγματοποίησιν παραγωγικών έπενδύσεων, πρω

τοφανοuς διά τήν χώραν έκτάσεως, θά δδηγή συνεχώς ταύ

την εις άνώτερα επίπεδα δραστηριότητος, μέ άποτέλεσμα 

τήν βελτίωσιν του βιοτικοί\ έπιπέδου του λαοί\. 

Δέον νά σημειωθή δτι καί αί έκθέσεις τών διοικητών 

τής 'Εμπορικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί τής 'Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος περιέχουν διαπιστώσεις έπιτα

χύνσεως του άνοδικοu ρυθμοί\ τής οικονομίας καί αισιοδό

ξους προβλέψεις διά τό τρέχον ετος 1961 324• 

30 ΜΑΡΎΙΟΥ 1961 

Μετά άπό έπίπονες διαπραγματεύσεις, οί άντι-
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προσωπείες τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τής 

ΕΟΚ, καταλήγουν σέ συμφωνία γιά τή σύνδεση τής 

Έλλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά. 

. ο διακανονισμός των έκκρεμών διαφορών ε{ χε 
προσκρούσει μέχρι τήν τελευταία στιγμή σέ σοβα
ρές δυσχέρειες. 'Ο 'Έλληνας έκπρόσωπος, Ι. Πε

σμαζόγλου είχε, στίς 26 Μαρτίου, άποστείλει στόν 
πρωθυπουργό τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Σοβαρά κρίσις εξεδηλώθη είς διαπραγματεύσεις μετά 

ΕΟΚ έξ αίτίας έμμονής των έπί άκολούθων σημείων: 

»I. 'Επί aρθρου 42, δυνάμει τοϋ δποίου ύπό τήν νεωτέ
ραν διατύπωσίν του έπιτρέπεται έπιβολή εκ μέρους εξ χω

ρών προστατευτικοϋ συστήματος έλαχίστων τιμών διακρι

τικώς είς βάpος ώρισμένων έλληνικών εξαγωγίμων~γεωρ

γικών προϊόντων. 

»2. 'Επί άρνήσεως αύτομάτου επεκτάσεως ύπέρ τής 
'Ελλάδος ενδεχομένων μελλοντικών μειώσεών, αί δποίαι 

ίσως λάβουν χώραν κατ' ε πι τάχυνσι ν εφαρμογής συνθή

κης Ρώμης. Καί αί δύο άνωτέρω ρήτραι επιτρέπουν δυσμε

νώς διακριτικήν μεταχείρισιν έλληνικών προϊόντων εστω 

καί περιωρισμένης εκτάσεως. 

»3. 'Επί ύπαναχωρήσεως εκ τών εν 'Αθήναις καί Πα
ρισίοις συμφωνηθέντων κειμένων διά τήν συμμετοχήν τής 

·Ελλάδος εiς κοινήν γεωργικήν πολιτικήν καπνοϋ καί 

σταφίδων μέ πρότασιν νέου συστήματος έντελώς άνεπαρ

κοϋς καί άπαραδέκτου. 

»4. 'Επί άρνήσεως σαφοϋς προβλέψεως διαιτητικής δι
αδικασίας. 

»' Απηντήσαμε κατηγορηματικώς δτι ταϋτα άποτελοϋν 
ύπαναχωρήσεις άπό συμφωνηθέντα εν δλφ η κατ' άρχήν 

καί δτι δπωσδήποτε εΙναι άπαράδεκτα, ζητήσαντες δπως 

μεταδοθοϋν ταϋτα άμέσως εiς εξ Κυβερνήσεις καί Commis
sion μέ σαφή δήλωσιν δτι εφ' δσον ΕΟΚ εμμένει επί άνωτέ
ρω άπόψεων συμφωνία καθίσταται άδύνατος καί συνέχισις 

διαπραγματεύσεων aνευ σκοποϋ. 'Εάν οϋτως εχουν τά πρά

γματα, προσεθέσαμεν, δέν ύπάρχει λόγος παραμονής άντι

προσωπείας είς Βρυξέλλας. Κατόπιν τών δηλώσεων τού

των διεκόψαμεν συνεδρίασιν καί άπεχωρήσαμεν. 'Ανωτέ

ρω έξελίξεις ενεποίησαν βαθείαν έντύπωσιν καί κατάστα

σις κρίσεως μετεδόθη άμέσως ύπό πρεσβευτοϋ κ. Ζαμαρία 

είς Βέλγον ύπουργόν 'Εξωτερικών κ. Βινύ, συγχρόνως δέ 

κ. Χρηστίδης εiδοποίησε μονίμους άντιπροσώπους Γαλλί

ας καί Βελγίου, τοϋ τελευταίου ύπό τήν ίδιότητά του ώς 

προέδρου μονίμων άντιπροσώπων κατά τήν τρέχουσαν 

έξαμηνίαν. 'Αργότερον είδοποιήθημεν δτι κ. Ρέυ επιθυμεί 

μάς συναντήση έπειγόντως καί πράγματι σήμερον Σάββα

τον είς δύο μακράς συνεδριάσεις μέ ίδιαιτέραν εντασιν' καί 
έπιμονήν προέβαλεν ούτος δτι επί άνωτέρω σημείων εχει 

ρητάς δδηγίας καί δτι έπομένως άνευ προσεγγίσεως άπό

ψεων θεωρεί συμφωνίαν ματαιουμένην. 'Απηντήσαμεν δι

αμαρτυρόμενοι διά συνεχείς ύπαναχωρήσεις καί άνεπτύ

ξαμεν εκ νέου γνωστά γενικώτερα έπιχειρήματα καί έλλη

νικάς άπόψεις έπί είδικωτέρων σημείων. Κατόπιν μακράς 

συζητήσεως καί έξαιρέσει βασικών θεμάτων aρθρου 42 πε
ρί έλαχίστων τιμών καί πρωτοκόλλου περί κοινής άγροτι

κής πολιτικής καπνοϋ καί πάντοτε ύπό τήν έπιφύλαξιν έγ

κρίσεως σεβαστής Κυβερνήσεως έπήλθε κατά άρχήν προ-

σέγγισις άπόψεων επί άκολούθων θεμάτων: 

» I. 'Ως πρός τήν έπέκτασιν δασμολογικών μειώσεων έκ 
μελλοντικών έπιταχύνσεων, θά εΙναι μέν αϋτη αύτόματος 

ύπέρ τής ·Ελλάδος άλλά Συμβούλιον συνδέσεως, δπου 

άπαιτείται σύμφωνος γνώμη 'Ελλάδος, θά καθορίζη τούς 

δρους μιας παραλλήλου έλληνικής προσπαθείας. 

»2. 'Ως πρός διαιτητικήν διαδικασίαν, συνεφωνήθη 
κατ' άρχήν δτι 5 πρώτα ετη έπιδιαιτητής θά εΙναι πρόε
δρος Εύρωπαϊκοϋ Δικαστηρίου τών εξ χωρών, εν συνεχεί~ 

δέ επιδιαιτητής θά δρίζεται άπό πρόεδρον μονίμου δικα

στηρίου Χάγης. 'Επί ύποχρεώσεων ίταλικοϋ μονοπωλίου 

καπνοϋ ύπό ίσχυροτάτην πίεσιν κατέστη άναπόφευκτος 

ύποχώρησις είς ελάχιστον δριον άγορών, 2,8 έκατ. δολλα
ρίων, τοϋτο δμως έν συνδυασμφ πρός υποχρέωσιν άγορών 

60% άνατολικών καπνών θά. άποτελή μόνιμον δέσμευσιν 

καί ούχί διά πρώτην 5ετίαν ώς ύπαναχωρήσαντες υπεστή

ριξαν 'Ιταλοί: 'Εχρειάσθη επίσης προτείνω μεν λύσιν τής 

εκ τών προτέρων κατ' άρχήν έλλ ηνικής συγκαταθέσεως 

διά χορήγησιν contingents tarifaires καπνών πρός Τουρκί
αν, άλλ' έπί τοϋ θέματος τούτου έπεφυλάχθησαν διά νά 

ζητήσουν προφανώς άπόλυτον ελευθερίαν καθορισμοϋ 

ποσοτήτων contingents tarifaires πρός τήν Τουρκίαν κατό
πιν μόνον συνεννοήσεως μεθ' ήμών καί ούχί συμφώνου 

έλληνικής γνώμης. 'Επί τοϋ τελευταίου τούτου θέματος, 

είς τό δποίον άναφέρεται καί προχθεσινόν τηλεγράφημά 

μας, πιθανώτατα θά χρειασθή υποχωρήσωμεν πλήν βεβαί

ως άντιθέτων δδηγιών Σεβαστής Κυβερνήσεως. Καίτοι συ

νεχίζεται κινητοποίησις πρός επεξεργασίαν καί δλοκλή

ρωσιν συμφωνίας παραμένουν σοβαρώταται διαφωνίαι 

ίδίως έπί άρθρου 42 καί συμμετοχής ·Ελλάδος κοινήν γε
ωργικήν πολιτικήν καπνοϋ. Καί επί τών 2 δμως αύτών ση
μείων, συμφώνως πρός παγίας άπόψεις καί εντολάς Σεβα

στής Κυβερνήσεως, θά παραμείνωμεν άμετακίνητοι επί τής 

ούσίας άποδεχόμενοι τό πολύ καί βεβαίως μόνον εν έσχά

ττι άνάγκτι προσαρμογάς η καί μεταβολάς διατυπώσεων είς 

τά κείμενα, ίiν τοϋτο δύναται διευκολύνη συμφωνίαν. 'Εάν 

προσπάθεια αϋτη δέν επαρκέση, θά ευρεθώμεν ενώπιον 

άδιεξόδου καί θά άρνηθώμεν κατ' άρχήν συμφωνίαν έπί 

τοϋ συνόλου καί μονογράφησιν κειμένων. Κατάστασις πι

θανώς διευκρινισθή έσπέραν Δευτέρας, δπότε πρόκειται νά 

εχωμεν μακράν καί ϊσως άποφασιστικήν συνεδρίασιν μετά 

κ. Ρέυ. 'Οφείλω έν τέλει ίδιαιτέρως νά εξάρω δτι πρεσβευ

τής κ. Ζαμαρίας έπέτυχε εντός βραχυτάτου χρόνου νά έπι

κοινωνήση αύτοπροσώπως μετά κ. Βινύ, δ δποίος παρενέβη 

σχεδόν άμέσως παρά κ. Ρέυ»325. 

'Η θετική εκβαση των συνομιλιών έπιβεβαιώθη

κε μόνο στίς 30 Μαρτίου, όπότε ό Ι. Πεσμαζόγλου 

άπέστειλε στόν Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο κατε

πείγον μήνυμα: 

«Κατόπιν σειράς μακροτάτων συνεδριάσεων μέχρι βα

θείας νυκτός κατά τάς τελευταίας ήμέρας, μέ συμμετοχήν 

κυρίου Ρέυ, επετεύχθη σήμερον 5ην πρωϊνήν σύμπτωσις 

άπόψεων επί τοϋ σχεδίου συμφωνίας διά τήν σύνδεσιν τής 

·Ελλάδος μετά τής Κοινής 'Αγοράς. 

»Κατά τάς τελευταίας οορας, λόγω νέας ύπαναχωρήσεως 

ΕΟΚ στηριχθείσης επί άσαφοϋς διατυπώσεως μιας παρα

γράφου πρωτοκόλλου καπνοϋ ύπό ίσχυροτάτην πίεσιν άν-
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τιπροσωπείας ΕΟΚ, ήναγκάσθημεν άποδεχθώμεν δπως τε

λική έξαφάνισις δασμών έπί καπνοϋ έκ μέρους εξ χωρών 

συντελεσθή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1967. 
»Συμφώνως πρός δδηγίας σεβαστής Κυβερνήσεως, έάν 

δέν υπάρξουν άπρόοπτα, τό σχέδιον τής συμφωνίας πρό

κειται νά μονογραφηθfj τήν μεσημβρίαν τής σήμερον, 

Πέμπτης 30 Μαρτίου»326 • 

Σέ έπιβεβαίωση τής τελικής συμφωνίας έκδόθηκε 

τό άκόλουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Ai άπό ετους καί πλέον διεξαγόμεναι διαπραγματεύ
σεις μεταξύ τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως καί τής 'Εκτελε

στικής 'Επιτροπής τής Εύρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινό

τητος πρός τόν σκοπόν συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής 

Κοινής 'Αγοράς έτερματίσθησαν. 

»Σήμερον Πέμπτην 30ήν Μαρτίου, είς τήν εδραν τής 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής έν Βρυξέλλαις δ κ. Ρέυ, μέλος 

τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής καί πρόεδρος τής ·Ομάδος 

τών 'Εξωτερικών Σχέσεων μετά των κ. κ. Γ. Ζεελίνγκερ, 

γενικοϋ διευθυντοϋ καί Ζ. Φ. Ντενιώ, διευθυντοϋ άντιστοί

χως προέδρου καί άντιπροέδρου τής άντιπροσωπείας τής 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής Κοινότητος, άφ' ένός, καί 

άφ' έτέpου δ κ. Ι. Πεσμαζόγλου, πληρεξούσιος υπουργός, 
πρόεδρος τής έλληνικής άντιπροσωπείας, μετά των κ. κ. Α. 

Σγουρδαίου, πληρεξουσίου υπουργοϋ, διευθυντοϋ τών Οι

κονομικών 'Υποθέσεων τοϋ υπουργείου 'Εξωτερικών, κ. 
Θ. Χρηστίδη, πληρεξουσίου υπουργοϋ άρχηγοϋ τής μονί

μου άντιπροσωπείας παρά τij Κοινότητι, κ. Ι. Κομίτσα, 

γενικοϋ διευθυντοϋ τοϋ υπουργείου 'Εμπορίου, μετά των 

εκατέρωθεν συνεργατών των, υπέγραψαν τό σχέδιον τής 

Συμφωνίας. 

»'Η Συμφωνία προβλέπει τήν σύνδεσιν τής ·Ελλάδος 

μετά τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, συμφώ

νως πρός τό άρθρον 238 τής Συνθήκης τής Ρώμης. 'Η σύν
δεσις αϋτη πραγματοποιείται υπό μορφήν τελωνειακής 

ένώσεως μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊκής Οίκο

νομικής Κοινότητος, προβλεπομένης πρός τοϋτο μεταβα

τικής περιόδου. 'Η συμφωνία περιλαμβάνει άριθμόν συ

νημμένων πρωτοκόλλων, τών δποίων σκοπός ε{ναι ή άντι

μετώπισις τών είδικών προβλημάτων τής έλληνικής οίκο

νομίας. τέλος, προβλέπει~χρηματοδοτικήν βοήθειαν πρός 

ένίσχυσιν τής 'Ελλάδος διά τήν έπιτάχυνσιν τής οίκονο

μικής άναπτύξεως καί τήν ταχυτέραν δυνατήν έξύψωσιν 

τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

» • Η σύνδεσις διαμορφοϋται κατά τρόπον rοστε νά κα
ταστή δυνατόν μεταγενεστέρως είς τήν ·Ελλάδα, καί δταν 

ή πρόοδος τής οίκονομίας της τό έπιτρέψη, νά καταστή 

πλήρες μέλος τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, 

άναλαμβάνουσα δλας τάς έκ τής Συνθήκης τής Ρώμης υπο

χρεώσεις. 

»' Απαιτοϋνται καί περαιτέρω διαδικασίαι . πρό τής 
ένάρξεως έφαρμογής τής Συμφωνίας. 'Από έλληνικής 

πλευράς αϋτη δέον νά έγκριθή υπό τής Βασιλικής · Ελλη
νικής Κυβερνήσεως καί έν συνεχεί~ νά κυρωθή υπό τής 

Βουλής τών 'Ελλήνων. 'Από πλευράς τής Κοινότητος πρέ

πει ή Εύρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευσις νά γνωμο

δοτήση έπί τής Συμφωνίας, νά ληφθή δριστική άπόφασις 

υπό τοϋ Συμβουλίου τών υπουργών τής Κοινότητος καί έν 

συνεχεί~ ή Συμφωνία νά κυρωθή υπό των εξ Κοινοβουλίων 

τών χωρών-μελών, έξ αίτίας τοϋ δτι τό περιεχόμενον αύ
τής, πέραν των υποχρεώσεων τής Κοινότητος, περιλαμβά

νει καί υποχρεώσεις των έπί μέρους χωρών-μελών. 

»Αί δύο άντιπροσωπείαι έξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν 

των διά τό εύτυχές άποτέλεσμα των προσπαθειών των. 

'Εξεδήλωσαν τήν έλπίδα δτι τά μεταγενέστερα στάδια τής 

διαδικασίας θά δλοκληρωθοϋν έντός των προσεχών μη

νών, ϊνα οϋτω καταστή δυνατή ταχεία εναρξις έφαρμογής 

τής Συμφωνίας». 

Λίγο ένωρίτερα, εύθύς μετά τή μονογραφή τών 

συμφωνιών, ό έπίτροπος τής ΕΟΚ γιά τίς έξωτερικές 

ύποθέσεις, Ζάν Ρέυ, προσφώνησε τήν έλληνική άν

τιπροσωπεία ώς έξής: 

«ΕΙναι άσφαλώς μία μεγάλη μέρα γιά τίς δύο άντιπρο

σωπείες μας σήμερα πού καταλήγομε μετά άπό ένάμισυ 

ετος δύσκολων, πολύπλοκων καί καμμία φορά λεπτών δια

πραγματεύσεων, νά υπογράψουμε τό σχέδιο τής Συνθήκης, 

πάνω στό όποίο συμφωνήσαμε. 'Αλλά ε{ναι μιά άκόμη με

γαλύτερη μέρα γιά τίς χώρες μας. ·Από τή μιά πλευρά ή 

'Ελλάδα, ή όποία συνδέεται μέ τή μεγάλη καί διευρυνόμε

νη ένότητα πού άποτελεί ή Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινό

τητα, καί ή όποία κατοχυρώνει ετσι τή μοίρα της καί άπό 

τήν άλλη ή Κοινότητα ή όποία άποδεικνύει ετσι τόν φιλε

λεύθερο χαρακτήρα τής πολιτικής της καί τή συνεργασία 

της πρός μιά άναπτυσσόμενη εύρωπαϊκή χώρα καί τήν Ιδι

αίτερη συμπάθειά της πρός τήν 'Ελλάδα, τό λίκνο τοϋ 

δυτικοϋ πολιτισμοϋ. Πιστεύομε δτι οί δροι τής συμφωνίας 

μας ε{ναι δίκαιοι καί δτι τηροϋν μιά σωστή Ισορροπία με

ταξύ τής Ιδιαιτερότητας τής χώρας σας πού άπαιτεί είδικά 

μέτρα άφ' ένός καί τής άνάγκης τής συνεχοϋς των γενικής 

πολιτικής τής Κοινότητος άφ' έτέρου . Τό εργο, μας δμως 

δέν τελειώνει σήμερα. Γνωρίζομε δτι ή συνθήκη μας πρέ

πει νά υποστεί τή δοκιμασία τών διαδικασιών πού επονται. 

'Από τήν πλευρά σας, τήν εγκριση τής Κυβερνήσεώς σας 

καί τήν έπικύρωση άπό τό Κοινοβούλιά σας, άπό τήν 

πλευρά τής Κοινότητος, τή συμβουλευτική γνώμη τοϋ Εύ

ρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, τήν δριστική εγκριση τοϋ Συμ

βουλίου καί λόγω των δεσμεύσεων πού περιέχει γιά τά Κρά

τη μέλη, τήν εγκριση aπό τά Κοινοβούλια τών εξ χωρών 

μας. Είμαστε δμως πεπεισμένοι δτι ή συνθήκη μας θά 

υπερνικήσει αύτές τίς δοκιμασίες καί θά τεθεί σέ ίσχύ μέσα 

σέ λίγους μήνες. Εϋχομαι νά συμβεί ετσι. 

» 'Εκφράζω έκ μέρους τής 'Επιτροπής μας, σ' αύτή τήν 
έπίσημη στιγμή, τήν έλπίδα δτι ή λειτουργία τής συνδέσε

ώς μας θά άνταποκριθεί πλήρως στίς άμοιβαίες έλπίδες μας 
καί θά έπιτρέψει τελικά τήν πλήρη ενταξη τής ·Ελλάδος 

στήν Κοινότητά μας. 

»Θά ijθελα νά σάς παρακαλέσω, κύριε πρόεδρε, νά με

ταφέρετε στήν Κυβέρνησή σας καί Ιδιαίτερα στόν πρωθυ

πουργό κ. Καραμανλή, στόν άντιπρόεδρο καί υπουργό 

Συντονισμοϋ κ. Πρωτοπαπαδάκη καί στόν υπουργό 'Εξω

τερικών κ. 'Αβέρωφ τούς χαιρετισμούς μας καί τή βαθειά 

καί φιλική συμπάθειά μας τή στιγμή αύτή πού βλέπουμε νά 

καταλήγουν οί άμοιβαίες προσπάθειές μας». 

'Ο άρχηγός τής έλληνικής άντιπροσωπείας, Ι. 

Πεσμαζόγλου, άπάντησε: 
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«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ μεγάλη καί είλικρινή χαρά είδαμε, τά μέλη τής 

έλληνικής άντιπροσωπείας καί έγώ, νά φθάνει αύτή ή μέρα 

πού άποτελεί τό εύτυχές τέρμα τών μακρών κοινών προ

σπαθειών μας. Πιστεύουμε πράγματι δτι αύτή ή συμφωνία 

πού ύπογράψαμε δέν άποτελεί μόνον qημαντικό γεγονός 

γιά τήν ' Ελλάδα άλλά καί άποφασιστικό βήμα γιά τό μέλ
λον τής Εύρώπης. Είμαστε πεπεισμένοι δτι ή Κοινότης 

άποτελεί μιά όμάδα Κρατών πού εχουν τάξει ώς σκοπό 

τους νά δημιουργήσουν ενα καλλίτερο μέλλον μέ είρήνη 

καί έλευθερία. 'Η 'Ελλάδα προσχωρεί μέ δλη της τήν 

καρδιά σ' αύτό τό σκοπό. 'Η συμφωνία πού ύπογράψαμε 

άποτελεί τήν άπόδειξη τής πολιτικής βουλήσεως τής Κοι

νότητος νά άντιμετωπίσει τά πολιτικά καί οίκονομικά 

προβλήματα τής γηραιaς Εύρώπης μας, μέ πνευμα είλικρι

νους συνεργασίας καί ύπευθυνότητος ένώπιον τών μεγά

λων προβλημάτων τής έποχής μας. 

»Κύριε ύπουργέ, πιστεύομε πραγματικά δτι liν τό εργο 

πού έπιτεύχθηκε όδηγήθηκε σέ εύτυχές τέλος, τουτο όφεί

λεται κατά μεγάλο μέρος στίς προσπάθειες τής 'Επιτρο

πής, στό μόχθο τής άντιπροσωπείας σας ύπό τόν πρέσβυ κ. 

Ζέελινγκερ καί τόν κ. Ντενιώ καίστή δυναμική σας ώθηση 

πού όφείλεται στή βαθειά πίστη σας στήν άνάγκη πραγμα

τοποιήσεως αύτής τής Συνδέσεως. Κύριε ύπουργέ, κύριοι, 

έξ όνόματος τής έλληνικής άντιπροσωπείας, σaς εύχαρι
στώ θερμά καθώς καί τούς έπιφανείς συνεργάτες σας, γιά 

τήν είλικρινή σας συνεργασία, χάρις στήν όποία ύπογρά

ψαμε αύτή τή συμφωνία πού συνδέει τό μέλλον τής 'Ελλά

δος μέ τό μέλλον τής Κοινότητος»327 • 

Εύθύς μετά τή γνωστοποίηση τής συνάψεως συμ

φωνίας γιά τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, δ 

πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής εκαμε τήν &.κόλουθη 

δήλωση: 

« 'Εκφράζω τήν ίκανοποίησίν μου διότι, κατόπιν 
μακρών καί δυσχερών διαπραγματεύσεων, έμονο

γραφήθη σήμερον εlς Βρυξέλλας ή Συμφωνία Συνδέ

σεως τής 'Ελλάδος μετά τής Ει'.ιρωπαϊκής Οlκονομι

κής Κοινότητος. 'Εmθυμώ νά έξάρω τήν σημασίαν 

τοίί γεγονότος, διότι τοίίτο άποδεικνύει άφ' ένός μέν 

τήν πολιτικήν βούλησιν τών έξ χωρών τής ΕΟΚ, 

δπως προχωρήσουν πρός τήν ει'.ιρωπαϊκήν ένότητα, 

άφ' έτέρου δέ τήν έπιθυμίαν των, δπως άντιμετωπί

σουν τά προβλήματα τής 'Ελλάδος ώς εvρωπαϊκής 

χώρας ύπό άνάπτυξιν μέ μακράν παράδοσιν δεσμών 

μετά τής Δυτικής Ει'.ιρώπης. 

»Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ άπο

τελεί σταθμόν πρός τήν διαδικασίαν, ή όποία όδηγεί 

εlς έξύψωσιν τών συνθηκών διαβιώσεως τοίί έλληνι
κοίί λαοίί καί εlς βαθμιαίαν έξομοίωσιν τούτου πρός 

τάς συνθήκας τών προηγμένων χωρών τής Δυτικής 

Εvρώπης, μετά τών όποίων τίθενται τά θεμέλια μιfiς 
γονίμου συνεργασίας. Διά τά έλληνικά άγροτικά 

προϊόντα διευρύνονται αί δυνατότητες έπί μιfiς άγο

ρfiς 160 έκατομμυρίων άνθρώπων. 'Η έλληνική βιο
μηχανία καί βιοτεχνία θά δυνηθούν έπίσης νά άπο-

λαύσουν τά πλεονεκτήματα μιfiς τοιαύτης ει'.ιρείας 

άγορfiς. Διά τής μονογραφηθείσης συμφωνίας λαμβά

νονται αί άπαραίτητοι κατοχυρώσεις πρός προστα

σίαν τής έλληνικής παραγωγής κατά τοίί άνταγωνι

σμοίί άπό τάς οlκονομικώς lσχυροτέρας ει'.ιρωπαϊκάς 

χώρας. 

»'Η 'Ελλάς, προσανατολιζομένη πρός τήν ύπό 

διαμόρφωσιν μεγάλην Εvρωπαϊκήν Οlκονομικήν 'Ε

νότητα, θά έξακολουθήση νά διατηρή καί νά εύνοή 

τήν άνάπτυξιν τών οlκονομικών σχέσεων μέ δλό

κληρον τόν κόσμον. 

» 'Ο παραγωγικός κόσμος τής χώρας καί όλό
κληρος ό έλληνικός λαός δέον νά έντείνη τήν προ

σπάθειάν του, δπως, άξιοποιών τάς δυνατότητας αί 
όποία ι διά τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής 

ΕΟΚ δημιουργούνται, έπιτύχη ει'.ιχερέστερον καί τα

χύτερον τήν οlκονομικήν του άνάπτυξιν». 

Τό &.πόγευμα τής 31ης Μαρτίου, δ πρωθυπουργός 

δέχτηκε τήν έλληνική &.ντιπροσωπεία, η όποία καί 

του παρέδωσε τό κείμενο τής συμφωνίας. ·Ο Κ. Κα

ραμανλής εύχαρίστησε τόν Ι. Πεσμαζόγλου καί τά 

μέλη τής &.ντιπροσωπείας γιά τήν πολύτιμη συνδρο

μή τους καί τούς συνεχάρη γιά τό εύνοϊκό &.ποτέλε

σμα. 

'Η θετική εκβαση τών διαπραγματεύσεων εγινε 

δεκτή μέ μεγάλη ικανοποίηση άπό τήν έλληνική 

κοινή γνώμη. Σωρεία τηλεγραφημάτων πρός τόν 

πρωθυπουργό, καθώς καί &.νακοινώσεων καί ψηφι

σμάτων, χαιρέτισαν τό ίστορικό γεγονός. 

Τό 'Εμποροβιομηχανικό 'Επιμελητήριο &.νακοί

νωσε: 

«'Η έπιτευχθείσα συμφωνία, μέ τούς εύνοϊκούς, ώς έλ

πίζομεν, δρους -ώς άνηγγέλθησαν ούτοι μέχρι τουδε

τούς πλείστους τών όποίων εΙχεν άπό έτών είσηγηθή τό 

ήμέτερον 'Επιμελητήριον, άντανακλa τούς κόπους καί τάς 

προσπαθείας των άξιοτίμων μελών τής ύμετέρας Κυβερνή

σεως καί των άξίων συνεργατών αύτών, πρός οϋς άνήκει ό 

δίκαιος επαινος του εθνους. 'Ελπίδες βάσιμοι δημιουρ

γουνται διά μίαν νέαν περίοδον οίκονομικής προόδου. Είς 

τόν πολιτικόν κόσμον τήςχώρας, τό οίκονομικόν καίτε

χνικόν μας δυναμικόν, τάς παραγωγικάς τάξεις καί δλον 

τόν έργαζόμενον λαόν, άνήκει ή άξιοποίησις τής τοιαύτης 

συνδέσεως τής οίκονομίας μας, πρός προηγμένας οίκονο

μίας των δυτικών φίλων χωρών τής ΕΟΚ. 

>>Τό 'Επιμελητήριον ήμών καί αί έμποροβιομηχανικαί 

τάξεις, τάς όποίας τουτο έκπροσωπεί, εχουν πλήρη συναί

σθησιν του ρόλου ό όποίος τοίς άναλογεί είς τήν νέαν 

ταύτη ν προσπάθειαν καί θά πράξουν άναμψίβόλως τό καθή

κον των». 

'Η Γενική Συνομοσπονδία ·Επαγγελματιών καί 

Βιοτεχνών 'Ελλάδος &.πέστειλε τό &.κόλουθο τηλε

γράφημα: 

«Συγχαίρει' Υμaς διά τήν έπιτελεσθείσαν σύνδεσιν τής 
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χώρας μας μετά τής Κοινής 'Αγορaς, ijτις άνταποκρίνεται 

είς τάς πραγματικάς άνάγκας τής έλληνικής μεταπολεμι

κής οίκονομίας καί δδηγεί εύθέως είς ριζοσπαστικούς 

προσανατολισμούς έξυψώσεως του καθόλου έθνικοu μας 

βίου καί τής λαϊκής εύημερίας. 

»Αίσθανόμεθα χαράν καί ύπερηφάνειαν, διότι άπ' άρ

χής έστάθημεν παράπλευροι τών κρατικών προσπαθειών 

έπί του θέματος τής συνδέσεώς μας μετά τής Κοινής 'Αγο

ρίiς καί ύπογραμμίζομεν δτι δ έπαγγελματοβιομηχανικός 

κόσμος τής χώρας αίσθάνεται βαθύτατα τήν σημασίαν τών 

έξελίξεων τούτων, αϊτιvες θά του έπιτρέψουν νά πραγματο
ποιήση καί αύτός τήν άνοδον ijτις του άξίζει ώς παράγον
τος έθνικής προόδου rcαί κοινωνικής σταθερότητος τής 

έθνικής μας οίκονομίας». 

Ό Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων άνακοί

νωσε: 

«'Η Κυβέρνησις ε{ναι άξία συγχαρητηρίων διά τόν 

έπιδέξιον καί άπο(ρασιστικόν τρόπον μέ τόν δποίον διε
πραγματεύθη καί έπέτυχε τήν σύνδεσιν τής' Ελλάδος μετά 

τής Κοινής 'Αγορaς . 

»·Ο Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων έκτιμa πράγμα

τι ώς Ιστορικόν σταθμόν τήν σύνδεσιν ταύτην, τήν δποίαν 

άπό του 1953 ήδη ε{χε προίδει· ε{ναι δέ βέβαιος δτι ή πα
ραγωγική συνεργασία τής έλληνικής οΙκονομίας μετά τών 

προηγμένων οΙκονομιών τής Εύρωπαϊκής ΟΙκονομικής 

Κοινότητος θ' άποτελέση τήν άπαρχήν έξισώσεως του έλ

ληνικοu βιοτικοί) έπιπέδου πρός τό ραγδαίως άνυψούμενον 

βιοτικόν έπίπεδον τής Δυτικής Εύρώπης. 

«Οί δροι καί συνθήκαι παραγωγής έν 'Ελλάδι θ' άπιiι
τηθή φυσικά ν' άναπροσαρμοσθοuν πρός τήν νέα ν κατά

στασιν ν' άπαλλαγή δέ τό έλληνικόν κόστος σοβαρών 

έπιβαρύνσεων. 

«0{ 'Έλληνες βιομήχανοι, βέβαιοι δτι ή έλληνική Κυ
βέρνησις θά μεριμνήση σχετικώς, διαδηλοuν πρός αύτήν 

δτι θά διαθέσουν δλην αύτών τήν δραστηριότητα ϊνα τιμή

σουν έν τij συνεργασί~ ταύττι τό έλληνικόν ονομα». 

'Η ΓΣΕΕ άπέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα 

πρός τόν Κ. Καραμανλή, έκφράζοντας «τήν πλήρη 

ίκανοποίησιν τής έργατικής τάξεως ήτις ήτο πάντο

τε κεκηρυγμένη uπέρ τής είσόδου τής χώρας μας είς 

τήν Οίκονομικήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα, ήγωνίσθη 

δέ καί είς τά διεθνή συνέδρια διά τήν ίκανοποίησιν 

του έλληνικου αύτου αίτήματος». Ή ΓΣΕΕ χαρακτή

ρισε τή συμφωνία ώς σημαντικότατο έπίτευγμα τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως καί διαδήλωσε τήν πεποί

θησή της δτι άνοίγονται γιά τή χώρα νέοι δρίζοντες: 

«Είδικώς, η έργατικ:ή τάξις εχει πολλά νά ώφεληθή 

άπό τήν έπιτευχθείσαν συμφωνίαν διά τής είσόδου 

τής χώρας μας είς τήν Κοινήν 'Αγοράν». 

' Η Καπνεμπορική 'Ομοσπονδία ' Ελλάδος σέ 
άνακοίνωσή της άνέφερε: 

«Κηρυχθείσα έξ άρχής καί χάριν του συμφέροντος τής 

καπνικής μας οίκονομίας ύπέρ τής συνδέσεως τής χώρας 

μας μετά τής ΕΟΚ, αίσθάνεται σήμερον τήν άνάγκην δη

μοσί~ νά χαιρετήση τήν άναγγελθείσαν σύνδεσιν ταύτην 

καί νά εύχαριστήση τήν Κυβέρνησιν διά τό σημαντικόν 

τοuτο tργον, έν τij πεποιθήσει δτι tχουν συμφωνηθή δλαι 

αί άναγκαίαι ρυθμίσεις διά τό μέλλον του έλληνικοu κα

πνοu . 

»'Απόκειται πλέον είς τήν ίδιωτικήν άρμοδιότητα καί 

πρωτοβουλιαν καί είς τήν δημοσίαν διοίκησιν, ή όποία θά 

τάς πλαισιώση νά έκμεταλλευθοuν τάς προσφερομένας με

γάλας δυνατότητας άναπτύξεως τής καπνοπαραγωγής καί 

προωηθήσεως αύτής είς τόν δημιουργούμενον εύρύν οίκο

νομικόν χώρον τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότη

τος». 

'Ο πρόεδρος του ΟΒΑ, Α. Τσάτσος, άπηύθυνε 

στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ μοι κύριε πρόεδρε, 

>> · Η άναγγελία τής μονογραφής τής συμφωνίας διά τήν 
σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ πληροί μεγίστης χαρίiς καί αί

σθάνομαι τό καθήκον νά σaς συγχαρώ διά τήν εύτυχή έπί

τευξιν του tργου τούτου. 

» 'Ότε κατά τό 1952-55 ώς πρόεδρος του Συνδέσμου 
'Ελλήνων Βιομηχάνων συνίστων δημοσί~ είς τούς συνα

δέλφους μου δτι εϊχομεν ύποχρέωσιν δπως παρασκευα

σθώμεν είς τήν ένοποίησιν τών οίκονομιών τών χωρών τής 

Δυτικής Εύρώπης, τινές έδίσταζον έάν ποτέ τοuτο ήθελεν 

έπιτευχθή καί έάν τοuτο ήτο πρός τό συμφέρον τής χώρας. 

»Πιστεύω δτι ή οψις τής οΙκονομίας μας συντόμως θά 

άλλάξη καί όλίγοι συλλαμβάνουν τήν σημασίαν καί τάς 

συνεπείας έπί τής καθόλου διαμορφώσεως τής άναπτύξεως 

τής πατρίδος μας. 

»Μέ ένθουσιασμόν καί πίστιν δύνανται νά άποβλέπουν 

πράγματι οί οΙκονομικοί παράγοντες τής χώρας είς τό μέλ

λον καί έπιχειρηματίαι, εμποροι, βιομήχανοι, τράπεζαι καί 

ή διοίκησις tχουν τήν εύθύνην τής ταχίστης άντιμετωπί

σεως τής ραγδαίως έξελιχθησομένης καταστάσεως. 

>>Τό έπ' έμοί, θέλω σίiς συντρέξω κατά δύναμιν είς τό 

εργον, του δποίου τήν εύθύνην μοί άναθέσατε καί παρακα

λώ δεχθήτε καί πάλιν, μέ τά θερμότερά μου συγχαρητήρια 

δι' ·Υ μίiς καί τούς συνεργάτας Σας έν τij προσπαθεί~ ταύ

τη, τήν διαβεβαίωσιν τών φιλικωτάτων μου αΙσθημάτων». 

τέλος, δ 'Εμπορικός Σύλλογος 'Αθηνών έπισή

μανε, σέ τηλεγράφημά του, τά άκόλουθα: 

«'Εμπορικός Σύλλογος 'Αθηνών έκφράζει βαθείαν 

ίκανοποίησιν έμπορικοu κόσμου χώρας έπί συνδέσει 'Ελ

λάδος μετά Κοινής 'Αγορίiς. 'Ιστορικόν τοuτο γεγονός 

έχαιρετίσθη καταλλήλως κατά πρόσφατον γενικήν συνέ

λευσιν ώς διανοίγων νέους δρίζοντας άκμής καί προόδου 

οίκονομίας μας καί συμβάλλον είς τήν ένοποίησιν Εύρώ

πης. Εύχόμεθα καί πιστεύομεν δτι άξιοποιουμένων έξα

σφαλισθεισών προϋποθέσεων θ' άνατείλουν εύτυχείς ήμέ

ραι διά φιλτάτην πατρίδα μας»328. 

Ριζική άντίθεση στή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ έξέ

φρασε, μέ άνακοίνωσή της, η ΕΔΑ, η όποία καί κά

λεσε τούς έπαγγελματίες καί τίς έργατικές όργανώ

σεις σέ άγώνα γιά τήν άκύρωση τών συμφωνιών. 

'Από τά aλλα κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, οί 

Προοδευτικοί παρατήρησαν δτι «η άντιπολίτευσις, 
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κατά τό σύνηθες, δέν έτηρήθη ένήμερος τών σχετι

κών διαπραγματεύσεων, συνεπώς δέν ε{ναι εις θέσιν 

νά κ ρίνη διατί ή 'Ελλάς δέν ύπήρξεν τών ίδρυτικών 

μελών τής ΕΟΚ, έφ' δσον οϋτως ή άλλως έπρόκειτο 

νά συνδεθή μετ' αυτής. Δέν δύναται νά κριθή έάν 

δικαιολογήται ή σημειωθείσα καθυστέρησις, έάν ό 

τρόπος συνδέσεως σήμερον ε{ναι προσφορώτερος 

καί έάν οί έπί μέρους δροι ε{ναι οί συμφερώτεροι. 

'Όταν αυτά διευκρινισθουν, θά καταστή δυνατή ή 

εκφρασις άντικειμενικής γνώμης» .• ο κοινοβουλευ
τικός έκπρόσωπος τής ΚΕΑ, Στ. Κωστόπουλος, έπι

σήμανε «τήν ελλειψιν ενημερώσεως τής άντιπολιτεύ

σεως καί τήν άγνοιαν έπί τών δρων, ύπό τούς όποίους 

επετεύχθη ή σύνδεσις καί επιφυλάσσεται νά κρίνη 

τάς συμφωνίας μετά τήν κατάθεσίν των εις τήν Βου

λήν». 

τέλος, τό ΔΚ- ΑΦΕ τόνισε έπίσης «τήν άγνοιι;ιν 

τών δρων καί έκφράζει τήν έπιφύλαξιν άσκήσεως 

τής σχετικής κριτικής μετά τήν κατάθεσιν τών συμ

φωνιών εις τήν Βουλήν. 'Από γενικωτέρας άπόψεως 

όμως κρίνει τήν σύνδεσιν τής ' Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ 

ώς έπιβεβλημένην, χωρίς δμως νά σημαίνη τοuτο καί 

μείωσιν τών συναλλαγών μέ τάς έκτός τής ΕΟΚ χώ

ρας καί ιδίως τάς άνατολικάς» . Καί έπισήμανε τήν 

άνάγκη «δπως καταστή κοινή συνείδησις ή άνάγκη 

εκτεταμένης όργανωτικής προσπαθείας διά νά δυνη

θή ή έλληνική οικονομία νά έπιβιώση εις τόν νέον 

ευρωπαϊκόν χώρον, άλλως ή σύνδεσις δύναται νά 

άποβή μοιραία διά τήν οικονομίαν καί διά τήν χώ

ραν». 

'Η σύνδεση τής χώρας μέ τήν ΕΟΚ άποτέλεσε 

τήν άφορμή γιά τή διατύπωση πολύμορφων σχολίων 

άπό τά άντιπροσωπευτικότερα όργανα του άθηναϊ

κου τύπου. 

Ή «Καθημερινή», σέ κύριο άρθρο μέ τίτλο «Ή 

'Ελλάς καί ή Κοινή 'Αγορά», ύπογράμμισε τά 

πολλαπλά οικονομικά ιδφέλη άπό τή σύνδεση τής 

χώρας μέ τή νέα ευρωπαϊκή συσσωμάτωση καί 

κατέληξε: 

Ή σύνδεσίς μας μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν πρέπει νά 

ιiποτελέση τό δρόσημον διά μίαν νέαν εποχήν, δπου ή 

'Ελλάς, επωφελουμένη του μεγάλου γεγονότος καί άξιο

ποιουσα τάς εξασφαλισθείσας προϋποθέσεις, θά δυνηθή νά 

κατανικήση δριστικώς τήν πενίαν καί νά δημιουργήση 

συνθήκας άνέτου ζωής διά τούς κατοίκους της. Θά χρεια

σθουν προσπάθειαι εντονοι καί θυσίαι άκόμη, άφου πολλαί 

επιχειρήσεις δασμοσυντήρηται θά εκλείψουν καί εφόσον 

θά γίνη ριζική άναδιάρθρωσις τής παραγωγής μας. 'Ήδη 

τό πενταετές πρόγραμμα εχει τάξει άναλόγους σκοπούς, 

τώρα δμως οί σκοποί αuτοί πρέπει νά άναπροσαρμοσθουν 

πρός τούς νέους εuρυτάτους δρίζοντες τής Κοινής 'Αγο

ράς, μέ τήν όποία ν συνεδέθη ή 'Ελλάς προχθές διά νά 

άποτελέση μέλος της μετά δύο !Οετίας. Αί θερμαί εκδηλώ

σεις ίκανοποιήσεως μέ τάς δποίας δ λαός καί ίδιαιτέρως αί 

όργανώσεις δλων τών τάξεων δέχθησαν τήν μονογράφησιν 

τής συμφωνίας τών Βρυξελλών επιτρέπουν τήν αίσιόδοξον 

πρόβλεψιν δτι ή άνάπτυξις τής οίκονομίας μας θά καταστή 

σύνθημα του Ι:λληνικου λαου329. 

Ή«' Ακρόπολις» χαρακτήρισε τήν σύνδεση ώς 

γεγονός «ύψίστης σημασίας διά τό μέλλον του τό

που» καί ώς τόν «σπουδαιότερον μετά τόν πόλεμον 

σταθμόν εις τήν πορείαν του εθνους κατά τά τελευ

ταία τεσσαράκοντα ετψ>, ό όποίος δημιουργοuσε «νέ

ας προοπτικάς διά τήν άνάπτυξιν τής παραγωγικής 

δραστηριότητος, τήν άπασχόλησιν του έλληνικοu 

λαοu καί ταχυτέραν βελτίωσιν τών συνθηκών διαβι

ώσεώς του»33° . 

Τό «Βήμα» χαρακτήρισε ώς «σταθμόν άποφασι

στικής σημασίας», τήν είσοδο τής χώρας σέ εναν 

όργανισμό «έντός του όποίου θά εχη τήν ευκαιρίαν 

νά άπαλλαγή άπό τήν βαλκανικήν κληρονομίαν τής 

ύπαναπτύξεως καί νά άξιοποιήση τάς έγνωσμένας 

άρετάς του άνθρωπίνου ύλικου της», ένώ τόνισε δτι 

«Κοινή ε{ναι ή πεποίθησις δτι οί έξασφαλισθέντες 

ειδικοί ύπέρ τής 'Ελλάδος δροι ε{ ναι άπολύτως 

έπαρκείς διά νά έπιτρέψουν εις τήν οiκονομίαν μας 

νά διευρύνη τήν άγοράν της έντός του πλαισίου τών 

160.000.000 καταναλωτών, νά έπωφεληθή τής ευρω
παϊκής τεχνικής καί επιχειρηματικής έμπειρίας καί 

κυρίως νά άξιοποιήση τό έλληνικόν έργατικόν 

δυναμικόν διά τής δημιουργίας νέων βιομηχανιών»· 

καί καταλήγει διαπιστώνοντας δτι «τό ευτύχημα εΙ

ναι δτι χάρις καί εις τήν κυβερνητικήν έπιμονήν ή 

'Ελλάς ελαβε εις τό βασικόν θέμα του μελλοντικοu 

της προσανατολισμοί) όριστικήν θέσιν καί ελαβεν 

τήν όρθήν θέσιν»331 . Ή «'Ελευθερία» εγραψε δτι «ή 

έφαρμογή τής συνθήκης γιά τήν 'Ελλάδα τής συνδέ

σεως θά εχη πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα διά 

τήν 'Ελλάδα»332 . τέλος, ή «Αυγή» έπιβεβαίωσε τήν 

άρνητική στάση της μέ τίς έξής παρατηρήσεις: <Πό 

εγκλημα εγινε. 'Η 'Ελλάς εχασε κάθε ίχνος οικονο

μικής καί πολιτικής άνεξαρτησίας. Παρεδόθη άλυσό

δετη στά οικονομικά συμφέροντα τών μεγάλων βιο

μηχανικών μονοπωλίων τής Ευρώπης, συμφέροντα 

πού ρυθμίζουν τήν πολιτική του Δυτικοu κόσμου»· 

καί καλεί τόν έλληνικό λαό νά άντιδράσει καί νά 
άνατρέψει τή συμφωνία333. 

. ο ευρωπαϊκός τύπος, καί ιδιαίτερα ό γαλλικός, 
έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τή σύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά καί τόνισε δτι ή 

έλληνική συμμετοχή θά ένίσχυε τή συνοχή τής' Ατ

λαντικής Συμμαχίας καί γενικότερα του δυτικοu κό

σμου. 

Στίς 3 'Απριλίου ή έφημερίδα «Le Monde» δημο
σίευσε έκτενές άρθρο: 

. ο μηχανισμός αuτός τών διαδικασιών θά λειτουργήση 
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τώρα χωρίς εκπλήξεις. Τό οuσιώδες εχει συντελεσθfj : 'Η 

'Ελλάς θά εlναι η πρώτη εuρωπαϊκή χώρα πού συνδέεται 

μέ τήν Κοινότητα των ~Εξ . 'Η ήδη σημειωθείσα ίκανοποί

ησις είς Βρυξέλλας καί 'Αθήνας εlναι εuνόητος . ' Από τfjς 

ενάρξεως των συζητήσεων εlχεν άνακύψει «σειρά εμποδί

ων» . 

'Επρόκειτο περί προσπαθείας διά τήν συμμετοχήν μιάς 

άνεπαρκώς άνεπτυγμένης χώρας τfjς Εupώπης είς τάς δυ
νατότητας τάς παρεχομένας ύπό τfjς τελωνειακfjς «κρη

μνίσεως τειχών» τfjς Κοινfjς 'Αγοράς, χωρίς νά δημιουρ

γηθfj δ κίνδυνος πλήρους διαταραχfjς τfjς οίκονομίας τfjς 

χώρας αuτfjς κατά τήν επαφήν των ίσχυρών συνεταίρων 

της . 'Εχρειάζετο, επίσης, διά τήν επίσπευσιν τfjς άναπτύ

ξεως του νέου μέλους, νά χορηγηθfj είς αuτό είδική οίκο
νομική βοήθεια, λαμβανομένης δμοίως κάποιας εξασφα

λίσεως περί τfjς χρησιμοποιήσεώς της . nΕπρεπε, τέλος, νά 

εξασφαλισθfj δτι ή διοχέτευσις ώρισμένων ελληνικών 

προϊόντων είς τήν Άγοράν των "Εξ (όπωρικών, σταφίδος) 

δέν δημιουργεί πολύ σοβαρούς κινδύνους διά τούς γείτο
νας καλλιεργητάς η δέν άναστατώνει ώρισμένα εμπορικά 

ρεύματα (καπνός). 

Τό κείμενον τfjς συμφωνίας καί των πρωτοκόλλων αu

τfjς δέν εδημοσιεύθη είσέτι, καί δέν εγνώσθη επακριβώς ή 

φύσις των συμβιβασμών πού εσημειώθησαν επί τών τελευ

ταίων εκκρεμών ζητημάτων. 'Εγνώσθη, πάντως, δτι επε

νοήθη εlς άρκετά έπιδέξιος μηχανισμός, εν εlδος «διαφο

ρικου», διά νά καταστfj δυνατόν είς τήν 'Ελλάδα νά μετά

σχη άκινδύνως είς τήν Κοινήν 'Αγοράν. 'Η σύνδεσις συ

νετελέσθη ύπό μορφήν τελωνειακfjς ενώσεως, αϋτη δμως 

θά πραγματοποιηθfj κατά τήν διάρκειαν 12ετους μεταβατι

κfjς περιόδου διά τά πλείστα τών προϊόντων καί 22ετους 

διά τά λοιπά. 

Κατά τάς πληροφορίας εξ ' Αθηνών τό δάνειον πού θά 

δοθfj είς τήν 'Ελλάδα θά άνέρχεται, τελικώς, είς 130 εκα
τομμύρια δολλάρια (ή ΕΟΚ έπρότεινεν 125). Προβλέπεται 
διά περίοδον πέντε ετών καί θά χορηγηθfj μέσω τfjς Εuρω

παϊκfjς Τραπέζης 'Επενδύσεων . Τά οχι όλιγώτερον άκαν

θώδη ζητήματα των «ρητρών προστασίας», πού επεκαλέ

σθη η 'Ιταλία έν σχέσει μέ τάς ελληνικάς έξαγωγάς όπω

ρικών, άλιείας καί σταφίδος, επίσης τό ζήτημα των «δα

σμολογικών ποσοστών)>, πού εζητουντο ύπό τfjς 'Ελλάδος 

διά τήν έξακολούθησιν τfjς είσαγωγfjς άτελώς έκ τρίτων 

χωρών, συνήθων πελατών της, ώρισμένων ποσοτήτων 

προϊόντων, καί τέλος, τό ζήτημα τfjς συμμετοχfjς τfjς 'Ελ

λάδος είς τήν κοινήν άγροτικήν πολιτικήν είς τόν τομέα 
του καπνου τελικώς ερρυθμίσθησαν. 

'Η 'Ελλάς, η όποία διωχέτευεν ετησίως τά 45% τών 
εξαγωγών της πρός τάς χώρας τfjς Koιvfjς ' Αγοράς, εχει 

πάντα λόγον νά αίσθάνεται ίκανοποίησιν διά τήν επιτευ

χθείσαν συμφωνίαν . Βλέπει νά άπομακρύνεται δ κίνδυνος 

μεγάλης εξαρτήσεως άπό τάς χώρας τfjς 'Ανατολfjς διά 

τάς πωλήσεις γεωργικών προϊόντων της. 'Υπό τήν πίεσιν 

τών πραγμάτων αί άγοραί τών κομμουνιστικών χωρών έν 

'Ελλάδι εΙ χ ον προσλάβει πράγματι , κατά τόν τελευταίον 

καιρόν, διαστάσεις τοιαύτας, ά\στε η ελλειψις ίσορροπίας 

του εξωτερικου εμπορίου νά άρχίζη νά θέτη πραγματικόν 

πολιτικόν πρόβλημα. 

Διά τούς "Εξ, η συμφωνία μετά τfjς 'Ελλάδος ενέχει, 

δθεν, έπίσης πολιτικήν σημασίαν. Πρός τούτοις χρησιμεύ-

ει ώς προηγούμενον, καί άπό τής ΙΟης 'Απριλίου αί δια

πραγματεύσεις μέ τήν Τουρκίαν θά έπαναληφθουν. ΕΙναι 

πιθανόν aλλως τε δτι θά κατευθυνθώμεν πρός μίαν διατύ

πωσιν περισσότερον εύκαμπτον καί δτι θά έπιδιωχθή, 

μάλλον, ή δημιουργία ενός είδους στενfjς έμπορικfjς συμ

φωνίας. Καί aλλοι ύποψήφιοι θά άκολουθήσουν άναμφιβό

λως: Τό 'Ισραήλ, ή 'Ισπανία. "Αν καί τό Ήνωμένον 

Μαγκρέμπ (χώραι τfjς βορείου 'Αφρικής), μετά τήν ύποθε

τικήν ρύθμισιν του 'Αλγερινου, ήθελεν, έπίσης, προσανα

τολισθή άπό τfjς πλευράς του, θά ήτο δυνατόν νά διαμορ

φωθή εν εΙδος «Κοινής 'Αγοράς τfjς Μεσογείου». 

Στήν 'Ιταλία ή έφη μερίδα «11 Popolo» μεταξύ 
c'iλλων παρατήρησε: 

Ai διαπραγματεύσεις διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος 
ύπήρξαν μακραί, διότι ύπήρχαν πολλά έμπόδια, άπορρέον

τα σχεδόν δλα άπό τήν είδικήν κατάστασιν τfjς ελληνικfjς 

οίκονομίας, fiτις εύρίσκεται είς φάσιν άρχομένης εκβιο

μηχανίσεως. 'Η προσπάθεια δέ αϋτη τής εκβιομηχανίσεως 

θά ήδύνατο νά δυσχερανθή άπό τό κλίμα άδυσωπήτου συ

ναγωνισμου τόν δποίον θά συνεπήγετο τό γεγονός τfjς 

συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ. 'Εντευθεν η άνάγκη τfjς πραγμα

τοποιήσεως τfjς συνδέσεως κατά στάδια, ά\στε νά μ ή κατα

στfj κίνδυνος διά τήν ' Ελλάδα. 

' Η σύναψις τής συμφωνίας πρέπει νά κριθή κατ' άρχήν 

εuμενώς, διότι εΙναι εuκταίον ή μάλλον άναγκαίον δπως ή 

«μικρά Εuρώπψ> καταστή δλονέν μεγαλυτέρα. Θετικόν 

χαρακτήρα παρουσιάζει επίσης τό μέσον τής τελωνειακής 

ενώσεως ώς συνταγή κατάλληλος νά άφαιρέση τάς δυσκο

λίας α{ δποίαι πάντοτε άναφύονται κατά τήν πρακτικήν 

έφαρμογήν τών σχετικών συμφωνιών. Βεβαίως 22 ετη με
ταβατικfjς περιόδου φαίνονται ύπερβολικώς πολλά, πρέπει 

δμως εξ aλλου νά ληφθή ύπ' όψιν δτι δέν εΙναι δυνατόν νά 
συνδεθουν έντός συντόμου διαστήματος δύο έμπορικαί πε

ριοχαί, αί δποίαι έπί μακρύτατα ετη εχειρίζοντο άπό πά

σης φύσεως τελωνειακούς φραγμούς. Πάντως ερρίφθη ήδη 

δ σπόρος διά τήν ύπερπήδησιν τής τελωνειακής ενώσεως 

καί τήν πραγματοποίησιν πλήρους οίκονομικής ενοποιή

σεως διάτων χρηματοδοτήσεων τής Κοινότητος, διά τής 

έλευθέρας κυκλοφορίας έμπορευμάτων, Προσώπων καί κε

φαλαίων καί διά τfjς υίοθετήσεως τών άρχών τής Κοινότη

τος είς τούς τομείς τής κοινωνικής, φορολογικfjς καί νομι

σματικής πολιτικfjς. 

Ποία τις επιφύλαξις θά ήδύνατο νά διατυπωθή ώς πρός 

τόν ελληνικόν καπνόν, δ δποίος δύναται νά βλάψη τήν 

ίταλικήν γεωργία ν. ' Αλλ' είς τόν aλλον δίσκον τής πλά

στιγγας ύπάρχει η διεύρυνσις τής μεσημβρινfjς περιοχfjς 

τfjς ΕΟΚ, συνεπεί~ τfjς δποίας, εάν ίδίως συνδεθή καί ή 

Τουρκία, ή Ν. 'Ιταλία περιέρχεται είς κεντρικήν θέσιν καί 

συνεπώς πλεονεκτική, λόγω του δτι θά έπισπευθή ή έκβιο

μηχάνισίς της. 

Ή «New York Herald Tribune», στίς 10 'Απριλί
ου, παρατήρησε: 

Αuτό πού πέτυχε η 'Ελλάδα εΙ ναι μιά τελωνειακή ενω

ση μέ τήν Κοινή ' Αγορά, ή όποία σταδιακά θά έξελιχθεί 

σέ πλήρη ενταξη . 'Όταν θά δλοκληρωθεί ή διαδικασία τής 
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κυρώσεως, ή Κοινότης θά εχει μειώσει τούς εσωτερικούς 

της δασμούς κατά 40 καί ίσως 50% καί οί 'Έλληνες εξαγω
γείς θά έπωφεληθοϋν άμέσως άπ' αuτό. 'Εν τ φ μεταξύ, οί 

άλλαγές πού γίνονται στά έθνικά δασμολόγια πρός τήν 

κατεύθυνση ένός κοινοϋ εξωτερικοϋ δασμολογίου δέν θά 

ίσχύσουν γιά τίς έλληνικές εξαγωγές. 

'Η τουρκική «Vatan» σημείωσε: 

'Η ' Ελλάς ένδέχεται νά άποτελέση μέλος 'καί τής Εu

ρωπαϊκής Κοινοπραξίας ~ Ανθρακος καί Χάλυβος, είς τήν 

όποίαν συνεργάζονται τά μέλη τής Κοινής 'Αγοράς, κα

θώς καί τής Εuρωπαϊκής ' Ενώσεως ' Ατομικής ' Ενεργείας, 

άποκτώσα οϋτως ίδιάζουσαν θέσιy καί εuχέρειαν εξασφα

λίσεως νέων δυνατοτήτων πρός έπιτάχυνσιν τής οίκονομι

κής της άναπτύξεως ... ' Η · Ελλάς, ή όποία ύπέστη μεγάλα ς 

καταστροφάς κατά τόν τελευταίον παγκόσμιον πόλεμον , 

επέτυχε διά τής καλής χρησιμοποιήσεως τής έξωτερικής 

βοηθείας νά θέση τάξιν είς τά οiκονομικά της καί νά κατα

σφαλίση τήν γαλήνην είς τό έσωτερικόν της. Διά τών προ

σπαθειών του δυναμικοϋ πρωθυπουργοϋ Καραμανλή , ή 

άνόρθωσις τής 'Ελλάδος προσέλαβε γοργόν ρυθμόν καί 

αί επιτευχθείσαι πρόοδοι ύπήρξαν πράγματι μεγάλαι334 . 

Σ' δ, τι άφοροuσε τίς aντιδράσεις τ&ν άνατολι

κ&ν χωρών στή συμφωνία συνδέσεως ·Ελλάδος

ΕΟΚ, σέ σημείωμα πού υποβλήθηκε στόν Κ. Καρα

μανλή, άναφέρονταν τά άκόλουθα: 

«Α{ έπί τ'(i μονογραφ'(i τής συμφωνίας συνδέσεως τής 

' Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ άντιδράσεις τών χωρών του 

'Α νατολικοϋ συνασπισμοί) δέν έξεδηλώθησαν δι' έντόνων 

σχολίων τοϋ τύπου αuτών έπί του θέματος τούτου . Οϋτω, 

εiς Βαρσοβίαν άνηγγέλθη άπλώς ή πραγματοποιηθείσα 

σύνδεσις, εiς τήν Βουλγαρίαν ή σύνδεσις έχαρακτηρίσθη 

ώς έπιζήμια διά τά έθνικά συμφέροντα τής • Ελλάδος, εiς 
ι'ίλλας δέ χώρας, ώς ή Οuγγαρία, ή Ρουμανία, έλάχιστα 

έδημοσιεύθησαν σχόλια. 

»Παρ' δλον δμως δτι αί διά τοϋ τύπου άντιδράσεις 

ύπήρξαν περιωρισμέναι, παρετηρήθη εξ άντιθέτου εσχά

τως εϊς τινας έκ τών χωρών τούτων σκλήρυνσις τής στάσε

ως αuτών επί ι'ίλλων οίκονομικών ζητημάτων άφορώντων 

τάς σχέσεις αuτών μετά τής · Ελλάδος . Τοuτο κατά σχετι

κάς πληροφορίας, ώς καί κατά τήν άντίληψιν τών είς τά 

Κράτη ταϋτα διπλωματικών ήμών άντιπροσωπειών, θά εδει 

ν ' άποδοθή εiς τήν πραγματοποιηθείσαν πλέον συμφωνί

αν, ής ή κύρωσις καί ή εναρξις έφαρμογής δέν θά βραδύνη 

πολύ . 

»Παρά τά άνωτέρω, θεωρείται έν τούτοις πρός τό παρόν 

ώς πιθανώτερον δτι ή άντίδρασις αϋτη δέν πρόκειται νά 

φθάση μέχρι τοϋ σημείου τοϋ περιορισμοϋ τών μετά τής 

' Ελλάδος συναλλαγών τών χωρών τούτων. Περισσότερον 

συγκεκριμέναι άντιδράσεις άναμένονται ένδεχομένως aμα 

τ'(i δημοσιεύσει τοϋ κειμένου τής συμφωνίας καί τής ύπό 

τών ενδιαφερομένων χωρών μελέτης τών διατάξεων αuτής 

τών άφορωσών τό έμπόριον τής · Ελλάδος μετά τών χωρών 

διμερών άνταλλαγών, όπότε θά είναι δυνατόν νά έξετα

σθοϋν λεπτομερέστερον αί έπιπτώσεις τfjς συνδέσεως έπί 

τών εμπορικών σχέσεων τής 'Ελλάδος μετά τών έκτός τής 

ΕΟΚ χωρών»335 • 

Στίς 5 'Απριλίου, τέλος, ό υπουργός Συντονι

σμοu, Α. Πρωτοπαπαδάκης, θά κάμει τίς άκόλουθες 

δηλώσεις γιά τή σύνδεση 'Ελλάδος - ΕΟΚ: 

«Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Εuρωπαϊκήν Οίκο

νομικήν Κοινότητα θά άποτελέση καμπήν είς τήν οiκονο

μικήν καί κοινωνικήν έξέλιξιν τής χώρας, είναι δέ καί εu

ρυτέρας διεθνοϋς σημασίας . • Ως πρός τήν • Ελλάδα δια
νοίγονται αί προοπτικαί εντός τών όποίων μέ πλήρη κινη

τοποίησιν τών έθνικών μας δυνάμεων, είναι δυνατόν νά 

έξασφαλισθή ουσιώδης επιτάχυνσις τής οίκονομικής μας 

άναπτύξεως καί ή κατοχύρωσις τής εuημερίας καί τοϋ μέλ

λοντος τής χώρας. Διά τήν Εuρώπην καί τόν Δυτικόν κό

σμον άποδεικνύεται δτι ύφίστανται πράγματι αί τάσεις 

πρός εuρωπαϊκήν ένοποίησιν καί δτι ή Κοινότης τών εξ 

δέν διαπνέεται άπό πνεϋμα κλειστοϋ συναγωνισμοϋ μέ 

σκοπόν τήν προαγωγήν τών ύπό στενήν έγωιστικήν εν

νοιάν συμφερόντων των. 'Η Κοινότης εμφανίζεται εχουσα 

αίσθησιν γενικωτέρας εuθύνης καί τήν πολιτικήν βούλη

σιν διά τήν έξεύρεσιν λύσεων εiς τά είδικά προβλήματα 

καί τάς δυσχερείας τής 'Ελλάδος ώς εuρωπαϊκής χώρας 

ύπό άνάπτυξιν μέ μακράν παράδοσιν δεσμών μετά τής Δυ
τικής Εuρώπης. 

» • Η μετά τόν τελευταίον πόλεμον τάσις πρός διαμόρ

φωσιν μεγάλων ενιαίων οίκονομικών χώρων ελαβε συγκε

κριμένην μορφήν τό πρώτον μόλις τό 1950 διά τής ίδρύ
σεως τής Εuρωπαϊκής Κοινότητος ~ Ανθρακος καί Χάλυ

βος μεταξύ τών εξ χωρών, Γαλλίας, Γερμανίας, 'Ιταλίας, 

Βελγίου, · Ολλανδίας καί Λουξεμβούργου. 'Εν συνεχεί~ τό 

θέμα τής οικονομικής ενοποιήσεως μεταξύ τών ώς άνω χω

ρών προωθήθη κατά τάς συνεννοήσεις διά τήν ϊδρυσιν τής 

Κοινότητος Εuρωπαϊκής 'Αμύνης . 'Όταν τό σχέδιον τοϋ

το έματαιώθη συνεχίσθησαν αί προσπάθεια ι αί όποία ι κατέ

ληξαν είς τήν διάσκεψιν τής Μεσσήνης τόν 'Ιούνιο ν τοϋ 
1955 καί, έν συνεχεί~, βάσει τών τότε ληφθεισών άποφά

σεων εiς τήν κατάρτισιν καί ύΠογραφήν, τήν 25ην Μαρ

τίου 1957, τής Συνθήκης τής Ρώμης, διά τής όποίας συνε

στήθη ή Εuρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότης (Ιςοινή 'Αγο

ρά). Εiς τάς πολυετείς ταύτας εξελίξεις ή 'Ελλάς δέν ελαβε 

μέρος. Παρά δέ τό ένδιαφέρον τό όποίον παρουσίαζε διά 

τήν χώραν ή συμμετοχή της ύπό τήν προσφορωτέραν μορ

φήν εiς τήν Κοινότητα ή πρός τοϋτο άπ' εuθείας συνεν

νόησις ήτο μέχρι τοϋ 1959 άδύνατος , δεδομένου δτ~ πρό 
τής ύπογραφής άκόμη τής Συνθήκης τής Ρώμης ήρχισαν 

εντός τοϋ 'Οργανισμοϋ Εuρωπαϊκής Οiκονομικής Συνερ

γασίας (ΟΕΟΣ) διαπραγματεύσεις διά μίαν πολυμερή σύν

δεσιν τής Κοινότητος μετά τών λοιπών χωρών τοϋ ΟΕΟΣ 

ύπό τήν μορφήν τής Εuρωπαϊκής Ζώνης 'Ελευθέρων Συ

ναλλαγών (ΕΖΕΣ) . Εiς τάς διαπραγματεύσεις αuτάς ελαβεν 

έξ άρχής ή ·Ελλάς ένεργόν μέρος . Εuθύς δέ ώς α{ διαπραγ

ματεύσεις αύται διεκόπησαν, ή 'Ελλάς προώθησε τό θέμα 

τής άπ' εuθείας συνδέσεως αuτής μετά τής Κοινότητος, ή 

δέ σχετική πρότασίς της έγένετο κατ' άρχήν δεκτή τόν 

'Ιούλιον τοϋ 1959. 
»Είναι γνωστόν δτι πλέον τοϋ 40% τών έλληνικών έξα

γωγών κατευθύνονται πρός τάς εξ χώρας τής Κοινότητος. 

'Εάν ή ·Ελλάς παρέμενεν έκτός τής Κοινότητος τά έλλη

νικά προϊόντα θά ύφίσταντο δ λα τά μειονεκτήματα τής δυ

σμενεστέρας μεταχειρίσεως, ή όποία θά καθίστατο όλονέν 
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εντονωτέρα. Συγχρόνως ή έλληνική βιομηχανία θά εξηκο

λούθει νά περιορίζεται εις τόν έκσυγχρονισμόν καί τήν 

άνάπτυξίν της έκ τfjς στενότητος τfjς έλληνικfjς άγορaς. 

» Ύ πό τάς συγχρόνους οικονομικάς καί τεχνολογικάς 

έξελίξεις ή οικονομική άνάπτυξις, ιδίως μικροτέρων χω

ρών μέ μεγάλην εξάρτησιν έκ τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου , ώς 

συμβαίνει μέ τήν 'Ελλάδα, είναι λίαν δυσχερής liν μή άδύ

νατος έκτός τών διαμορφουμένων μεγάλων οίκονομικών 

ένοτήτων. Συνδεομένη ή 'Ελλάς μετά τfjς Κοινότητος 

εξασφαλίζει τήν δυνατότητα διοχετεύσεως τόσον τών 

άγροτικών δσον καί τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 

της προϊόντων εις μίαν διαρκώς διευρυνομένην άγοράν 160 
έκατ . άνθρώπων. Συγχρόνως διανοίγονται α{ προοπτικαί 

γονίμων συνεργασιών μετά τοϋ έξωτερικοϋ διά τόν έπιχει

ρηματικόν καί έπαγγελματικόν μας κόσμον. Εlναι δυνατόν 

οϋτω νά έπιτευχθfj δ εγκαιρος προσανατολισμός τfjς οικο

νομικfjς μας άναπτύξεως πρός τήν ύπό διαμόρφωσιν 

ένιαίαν εuρωπαϊκήν οικονομίαν καί νά εiτιταχυνθfj ή δια
δικασία έξυψώσεως καί εξομοιώσεως πρός τά επίπεδα ηu

ξημένης παραγωγικότητας καί άνωτέρων βιοτικών συνθη

κών τfjς Δυτικfjς Εuρώπης. 

>>Αί διαπραγματεύσεις τfjς 'Ελλάδος μετά τfjς Κοινότη

τος ύπfjρξαν μακραί καί έπίπονοι . 'Η διαδικασία ήτο βρα

δεία καί δυσκίνητος, διότι ουσιαστικώς αί διαπραγματεύ

σεις διεξήγοντο, καί δή οuχί άπ' εuθείας, άλλά μέσω τfjς 

Έκτελεστικfjς Έπιτροπfjς τfjς Κοινότητος, μέ εξ Κυβερ

νήσεις, έκάστη τών όποίων είχε καί ίδια συμφέροντα καί 

προβλήματα νά άντιμετωπίση. Έξ liλλου ήτο άναγκαίον 

νά έξευρεθοϋν ειδικαί λύσεις εις ιδιότυπα έλληνικά προ

βλήματα χωρίς νά θίγωνται οί μηχανισμοί τfjς Κοινότητος 

καί μέ προσαρμογήν τfjς Συμφωνίας εις τήν Συνθήκην τfjς 

Ρώμης . Πρόσθετον λόγον άπετέλει καί τό γεγονός δτι διά 

πρώτην φοράν άντιμετωπίζοντο τοιαύτης φύσεως καί ση

μασίας ζητήματα έκ μέρους καί αuτfjς τfjς Κοινότητος. 

>>Συνέπεια τών δυσχερειών τούτων ύπfjρξεν δτι αί δια

πραγματεύσεις διfjλθον άπό πολλάς φάσεις, ή δέ άποκρυ

στάλλωσις τοϋ συνόλου τών άλληλεξαρτημένων λύσεων 

κατέστη δυνατή μόνον κατά τήν διατύπωσιν τοϋ τελικοϋ 

κειμένου τfjς Συμφωνίας. Αί γνωσταί έλληνικαί θέσεις πα

ρέμειναν μέχρι τέλους βασικώς άμετάβλητοι, άνεξαρτήτως 

τοϋ δτι εις ώρισμένα θέματα συμβιβαστικαί λύσεις κατέ

στησαν άναπόφευκτοι. 

>>'Η συμφωνία διά τήν σύνδεσιν τfjς 'Ελλάδος στηρίζε

ται εις τό liρθρον 238 τfjς Συνθήκης τfjς Ρώμης. 'Η 'Ελλάς 

δέν εντάσσεται ώς εβδομον μέλος εις τήν Κοινότητα, άλλά 

συνδέεται μετ ' αuτfjς μέ βάσιν τήν τελωνειακή ν ενωσι ν καί 

προοπτικήν τήν έφ' δλων τών πεδίων βαθυτέραν δυνατήν 

οικονομικήν συνεργασίαν, μέ δεδηλωμένον σκοπόν τήν 

ενταξιν δταν ή πρόοδος τfjς έλληνικfjς οικονομίας έπιτρέ

ψη τήν έκ μέρους τfjς ' Ελλάδος πλήρη άνάληψιν τών εκ 
τfjς Συνθήκης τfjς Ρώμης ύποχρεώσεων. 'Η συμμετοχή ώς 

πλήρους μέλους εις εναν 'Οργανισμόν ό δποίος διεμορφώ

θη σαφώς μέ βάσιν τάς δυνατότητας καί τά προβλήματα εξ 

χωρών οικονομικώς καί βιομηχανικώς λίαν προηγμένων 

είναι άδύνατος, διότι liνευ ειδικών ρυθμίσεων ώς πρός τά 

ειδικά προβλήματα τfjς άσθενεστέρας καί έν άναπτύξει έλ

ληνικfjς οικονομίας θά προεκάλει είς αuτήν σοβαράς καί 

βαθείας άναταραχάς. 

>>'Η Συμφωνία περιλαμβάνει 76 liρθρα, τέσσαρας πίνα-

κας , 19 πρωτόκολλα καί δύο δηλώσεις. Εις τό βασικόν 
κείμενον δρίζεται τό πλαίσιον τών σχέσεων μεταξύ 'Ελλά

δος καί Κοινfjς 'Αγορaς. Τά πρωτόκολλα περιλαμβάνουν 

τάς ρυθμίσεις διά τήν άντιμετώπισιν τών είδικών προβλη

μάτων καί δυσχερειών τfjς έλληνικfjς οικονομίας. 

>>'Ως ijδη άνεκοινώθη, άπό τfjς πλευρaς τfjς Κοινότη

τος κατά τήν διαδικασίαν τfjς Συνθήκης τfjς Ρώμης άπαι

τείται ijδη συμβουλευτική γνώμη τfjς Εuρωπαϊκfjς Κοινο

βουλευτικfjς Συνελεύσεως. 'Εν συνεχεί~ θά άκολουθήση ή 

δριστική εγκρισις τfjς Συμφωνίας ύπό τοϋ Συμβουλίου τών 

ύπουργών τfjς Κοινότητος καί τfjς έλληνικfjς Κυβερνή

σεως, τέλος δέ θά ύποβληθfj πρός κύρωσιν εις τά Κοινοβού

λια τών εξ χωρών καί εις τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων . 'Η 

νομοθετική κύρωσις ύπό τών εξ χωρών είναι άναγκαία , 

διότι ή συμφ_ωνία περιέχει ύποχρεώσεις όχι μόνον τfjς 

Κοινότητος, άλλά καί τών χωρών-μελών αuτfjς. ' Ελπίζεται 

δτι θά καταστfj δυνατόν τό πλfjρες κείμενον τfjς Συμφωνίας 
νά δοθfj εις τήν δημοσιότητα εντός τών προσεχών έβδομά

δων. 

Γενικαί άρχαί καί έπιδιώξεις 

>>Εtς τό πρώτον μέρος τfjς Συμφωνίας, τό περιλαμβάνον 

τάς γενικάς άρχάς, δρίζεται δτι σκοπός τfjς συνδέσεως εί

ναι ή συνεχής καί ισόρροπος ένίσχυσις τών έμπορικών καί 

οικονομικών σχέσεων τών συμβαλλομένων μερών, λαμβα

νομένης πλήρως ύπ' όψιν τfjς άνάγκης εξασφαλίσεως έπι

ταχυνομένης άναπτύξεως εις τήν έλληνικήν οίκονομίαν 

καί έξυψώσεως τοϋ έπιπέδου άπασχολήσεως καί τών βιο

τικών συνθηκών τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. Πρός τόν σκοπόν 

αuτόν καί συμφώνως πρός τά ειδικώτερον δριζόμενα εις 

τάς έν συνεχεί~ διατάξεις, πρώτον, συνιστaται τελωνειακή 
ενωσις, δεύτερον, προβλέπεται ή ύποχρέωσις κοινfjς δρά

σεως καί εναρμονίσεως τfjς πολιτικfjς τών συμβαλλομένων 

μερών εις τούς ύπό τfjς Συμφωνίας καθοριζομένους τομείς, 

καί τρίτον, εξασφαλίζεται ή θέσις είς τήν διάθεσιν τfjς 

έλληνικfjς οικονομίας πόρων διά τήν έπιτάχυνσιν τfjς οί

κονομικfjς της άναπτύξεως. 

Τελωνειακή ενωσις. Κατάργησις δασμών 

>>Τό δεύτερον μέρος τfjς Συμφωνίας περιλαμβάνει είδι

κώτερον τάς διατάξεις περί τελωνειακfjς ένώσεως. Καθιε

ροϋται δ κανών δτι ή μεταβατική περίοδος είναι 12ετής 

άπό τfjς ένάρξεως έφαρμογfjς τfjς Συμφωνίας, ή κατάργη

σις δέ τών δασμών θά πραγματοποιηθfj μέ ρυθμόν 10% άνά 
δεκαοκτάμηνον κατά τά πρώτα έννέα ετη καί 10% έτησίως 
κατά τά ύπόλοιπα τρία. 

»Κατ' έξαίρεσιν, διά τά είδη τά άναγραφόμενα είς πί

νακα προσηρτημένον είς τήν Συμφωνίαν, δ δποίος περι

λαμβάνει σχεδόν aπαντα τά έν 'Ελλάδι παραγόμενα βιο

μηχανικά καί βιοτεχνικά προϊόντα, ή μεταβατική περίοδος 

θά είναι 22ετής. 'Εντός τfjς πρώτης δεκαετίας θά λάβουν 

χώραν συνολικαί δασμολογικαί μειώσεις 20%, ή πρώτη έκ 
5% aμα τ'Q ένάρξει έφαρμογfjς τfjς Συμφωνίας καί αί ετεραι 
τρείς έκ 5% έκάστη άνά δύο καί ijμισυ ετη, ijτοι ή τελευ
ταία κατά τήν συμπλήρωσιν τοϋ έβδόμου καί ήμίσεως 

ετους. ' Από τοϋ τέλους τοϋ δεκάτου ετους καί μέχρι τfjς 

λήξεως τοϋ 22ου ετους α{ δασμολογικαί μειώσεις έπί τοϋ 

άπομένοντος 80% τών δασμών τών είδών τούτων θά πραγ-
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ματοποιηθοuν μέ τόν ρυθμόν τόν προβλεπόμενον διά τά 

εϊδη τά ύπαγόμενα εiς τήν διαδικασίαν του δωδεκαετοuς 

δασμολογικοί) άφοπλισμοu. 

»'Έναντι τής Έλλάδος, εξ <'iλλου, άπό τής ενάρξεως 

έφαρμογής τής Συμφωνίας επεκτείνονται άμέσως καί αυ

τομάτως αί ήδη γενόμεναι μεταξύ τών εξ χωρών δασμολο

γικαί μειώσεις καθώς καί οίαδήποτε εξ οίασδήποτε αίτίας 

μελλοντική δασμολογική μείωσις. Τοuτο σημαίνει δτι {iμα 

ττϊ ενάρξει τής εφαρμογής τής Συμφωνίας θά μειωθοuν οί 
εναντι τής 'Ελλάδος δασμοί διά μέν τά βιομηχανικά προϊό

ντα κατά 30% εως 40%, διά δέ τά γεωργικά κατά 20% εως 
30%, θά καταργηθοuν δέ τό άργότερον μέχρι τέλους του 
1969 ή καί ένωρίτερον, εφ' δσον ήθελεν άποφασισθή πε
ραιτέρω επιτάχυνσις τής έφαρμογής τής Συνθήκης τής 

Ρώμης. 

»Κατά παρέκκλισιν εκ τών κανόνων περί δασμολογικοί) 

άφοπλισμοu καί διά τήν προώθησιν τής εκβιομηχανίσεως 

τής χώρας άνεγνωρίσθη εiς τήν 'Ελλάδα τό δικαίωμα 

δπως, κατά τήν διάρκειαν τής μεταβατικής περιόδου τών 

12 έτών, καί διά προϊόντα, αί εiσαγωγαί τών δποίων έκ τής 
Κοινότητος δέν ύπεpέβαινον τά 10% του συνόλου τών εξ 
αυτής εiσαγωγών κατά τό 1958, έπιβάλλ η νέους δασμούς η 
αυξάνη τούς ύφισταμένους μέχρις άνωτάτου επιπέδου 25% 
κατ' άξία ν διά τήν προστασία ν νεοϊδρυομένων βιομηχα

νιών. Οί δασμοί ούτοι θά δύνανται νά διατηρηθοuν επί 

εννέα ετη, εν συνεχεί~ δέ θά καταργηθοuν προοδευτικώς 

καί πάντως μέχρι του τέλους τής 22ετοuς μεταβατικής πε

ριόδου. 

Τό εναντι τρίτων χωρών δασμολογικόν καθεστώς 

» ' Η 'Ελλάς, εiσερχομένη εiς τελωνειακήν ενωσιν μετά 

τής Κοινής 'Αγορας, άποδέχεται τούς δασμούς του εξωτε

ρικοί) κοινοu δασμολογίου. Τοuτο σημαίνει δτι εiς τό τέ

λος τών μεταβατικών περιόδων 12 η 22 ετών αί εκ τρίτων 
χωρών εiσαγωγαί θά έπιβαρύνωνται τόσον εiς τήν 'Ελλά

δα δσον καί εiς τάς εξ χώρας διά τών δασμών του ηδη 

καθορισθέντος κοινοu εξωτερικοu δασμολογίου τής Κοινό
τητος. 

»Τό εξωτερικόν τοuτο δασμολόγιον ύπόκειται εiς μετα
βολάς ύπό του_ Συμβουλίου τών ύπουργών τών εξ χωρών 

κατόπιν διαβουλεύσεων μετά τής 'Ελλάδος, εφόσον πρό

κειται περί προϊόντων τά όποία τήν ένδιαφέρουν. Ειδικώς 

διά πέντε προϊόντα, τά όποία έμφανίζουν ηυξημένον καί 

iδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν 'Ελλάδα, καί συγκεκριμέ

νως τόν καπνόν, τάς σταφίδας, τάς ελαίας, τό κολοφώνιον 

καί τό τερεβινθέλαιον, δ κατ' άξίαν δασμός δ προβλεπό

μενος εiς τό κοινόν εξωτερικόν δασμολόγιον κατά τήν Ι ην 

'Οκτωβρίου 1960 δέν δύναται νά μεταβληθή έντός τής 
πρώτης 12ετίας κατά πλέον τών 20% c'iνευ τής συμφώνου 
γνώμης τής 'Ελλάδος. Τοuτο σημαίνει, εiδικώτερον διά τά 

καπνά, δτι δ εναντι τρίτων χωρών δασμός του κοινοu δα

σμολογίου εκ 30% δέν δύναται νά μειωθή εiς έπίπεδον κά
τω των 24% c'iνευ συγκαταθέσεως τής ' Ελλάδος. "Οσον 

άφορα έξ c'iλλου τό δρισθέν μέγιστον καί έλάχιστον εiδι

κευμένου δασμοu έκ 42 σέντς καί 29 σέντς κατά χιλιόγραμ
μον άντιστοίχως, ή c'iνευ συγκαταθέσεως τής ·Ελλάδος 

μείωσις δέν δύναται νά ύπερβή τά 10%, τό πολύ. Κατά 
συνέπειαν πασα μείωσις αυτοu κάτω του επιπέδου τών 38 
σέντς καί 26 σέντς κατά χιλιόγραμμον άπαιτεί καί τήν 

προηγουμένη ν σύμφωνον γνώμη ν τής 'Ελλάδος. 

»'Όσον άφορα τήν ευχέρειαν τής Κοινότητος δπως χο

ρηγή δασμολογικάς ποσοστώσεις δι' εiσαγωγάς έκ τρίτων 

χωρών, άνελήφθη ή ύποχρέωσις δπως διά τά άνωτέρω πέ

ντε προϊόντα iδιαιτέρου έλληνικοu ενδιαφέροντος, δηλαδή 

τόν καπνόν, τάς σταφίδας, τάς ελαίας, τό κολοφώνιον καί 

τό τερεβινθέλαιον, ή χορήγησις τοιούτων δασμολογικών 

ποσοστώσεων πέραν ώρισμένων δρίων ύπόκειται κατά τήν 

πρώτην 12ετίαν άπό τής ένάρξεως τής iσχύος τής Συμφω

νίας εiς τήν προηγουμένην εγκρισιν τής Έλλάδος. Τά 

δρια ταuτα ώς πρός τόν καπνόν μέν ώρίσθησαν εiς 22.000 
τόνους ετησίως επί 130.000 περίπου τόνων συνολικών εί

σαγωγών τής Κοινότητος εκ τρίτων χωρών εξαιρουμένης 

τής 'Ελλάδος, διά δέ τά λοιπά τέσσαρα είδη εiς 15% τών 
έτησίων εiσαγωγών τών χωρών τής Κοινότητος έκ τρίτων 

χωρών. 

»Πρός τόν σκοπόν, εξ c'iλλου, δπως μ ή διαταραχθοuν αί 

συναλλαγαί μας μετά τών χωρών διμερών συμφωνιών, &να

γνωρίζεται εiς τήν 'Ελλάδα τό δικαίωμα δπως, εφόσον του

το ε{ ναι άναγκαίον, χορηγή c'iνευ προηγουμένης συγκαταθέ

σεως τής Κοινότητος δασμολογικάς ποσοστώσεις δι' εί

σαγωγάς έκ τών χωρών τούτων μέ δασμόν ίσον πρός τόν 

εκάστοτε iσχύοντα διά τάς άντιστοίχους εiσαγωγάς έκτων 

χωρών τής Κοινότητος. Αί δασμολογικαί αύται ποσοστώ

σεις δύνανται νά καλύψουν ετησίως μέχρι 10% τών εκ τρί
των χωρών εiσαγωγών τής 'Ελλάδος. Διά παραχωρήσεις 

πέραν τοu ποσοστοu τούτου άπαιτείται άπόφασις τοu Συμ

βουλίου τής Συνδέσεως. 'Επίσης άναγνωρίζεται εiς τήν 

'Ελλάδα τό δικαίωμα δπως προβαίνη εiς τούς καταλλή

λους δασμολογικούς χειρισμούς διά τήν άξιοποίησιν τής 

άμερικανικής βοηθείας. 

Κατάργησις ποσοτικών περιορισμών 

»'Η Συμφωνία προβλέπει τήν βαθμιαίαν μείωσιν μέχρι 

πλήρους καταργήσεως τών ποσοτικών περιορισμών εiς τάς 

μεταξύ τής Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος σχέσεις . 'Από 

τής πλευρας τής 'Ελλάδος εiδικώτερον άναλαμβάνεται ή 

ύποχρέωσις δπως εντός ετους άπό τής ένάρξεως τής Συμ

φωνίας παγιοποιηθή ή άπελευθέρωσις του 60% τών έλλη
νικών iδιωτικών εiσαγωγών εκ τών χωρών τής Κοινότητος 

κατά τό ετος 1958. Τό ποσοστόν τοuτο δέον νά αυξηθή εiς 
75% κατά τό τέλος του 5ου ετους καί εiς 80% κατά τό τέλος 
τοu ΙΟου. Διά τά ύπό ποσοτικούς περιορισμούς εtδη προ

βλέπεται παραχώρησις συνολικών ποσοστώσεων ύπέρ τών 

χωρών τής Κοινότητος διά ποσά ίσα πρός τάς εξ αυτών 

εiσαγωγάς τής 'Ελλάδος κατά τό πρώτον ετος τής εφαρμο

γής τής Συμφωνίας. Αί ποσοστώσεις αύται αυξάνονται άπό 

του 3ου μέχρι του ΙΟου ετους κατά 10% έτησίως καί σωρευ
τικώς . Μετά τό ΙΟον ετος δ ρυθμός αυξήσεως τών ποσο

στώσεων θά εΙναι 20% άνά 18μηνον. "Απαντες οί ποσοτι
κοί περιορισμοί δέον δπως καταργηθοuν μέχρι τέλους τής 

22ετίας. 'Η Κοινότης επεκτείνει ύπέρ τής ' Ελλάδος απα

ντα τά μεταξύ τών εξ χωρών ληφθέντα η ληφθησόμενα 

μέτρα άπελευθερώσεως τών εiσαγωγών καί διερύνσεως τών 

ποσοστώσεων. Τοuτο ώς πρός τά βιομηχανικά προϊόντα 

σημαίνει πλήρη κατάργησιν τών ύφισταμένων περιορι

σμών μέχρι τέλους του 1961 συμφώνως πρός τήν άπό του 
παρελθόντος Μαίου άπόφασιν τοu Συμβουλίου ύπουργών 

τής Κοινότητος. ·Ως πρός τά γεωργικά προϊόντα ή ύποχρέ-
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ωσις αϋτη τής Κοινότητος σημαίνει παγιοποίησιν καί ενα

ντι τής 'Ελλάδος τής ήδη iσχυούσης άπελευθερώσεως εiς 

τάς μεταξύ των εξ χωρών σχέσεις τήν αϋξησιν των κατά 

τήν εναρξιν τής εφαρμογής τής Συμφωνίας ύφισταμένων 

ποσοστώσεων διά τά ελληνικά προϊόντα κατά τό ποσοστόν 

τής εως τότε αύξήσεως των άντιστοίχων ποσοστώσεων με

ταξύ τών χωρών-μελών τής Κοινότητος καί τήν διάνοιξιν 

ποσοστώσεων δι' δσα προϊόντα δέν ύφίσταται ποσόστω

σις ή εiσαγωγή. 'Εν συνεχείg αίύπέρ τής 'Ελλάδος ποσο

στώσεις θά αύξάνωνται κατά τόν ρυθμόν τόν έφαρμοζόμε

νον ύπό των εξ χωρών εiς τάς μεταξύ αύτών σχέσεις. 

Εiδικαί ρυθμίσεις διά τά άγροτικά προϊόντα 

»Εiς τήν Συνθήκην τής Ρώμης καθιερουται ή άρχή δτι 

ή Κοινή 'Αγορά ώς πρός τά άγροτικά προϊόντα διαμορφου

ται προοδευτικώς καί έν συνδυασμφ πρός τήν καθιέρωσιν 

μιας κοινής άγροτικής πολιτικής . Είς τήν Συμφωνίαν περί 

Συνδέσεως άντιστοίχως προβλέπεται δτι ή προοδευτική 

μείωσις μέχρις εξαφανίσεως των δασμών καί ποσοτικών 

περιορισμών διά τά άγροτικά προϊόντα πραγματοποιείται 

εν συνδυασμφ πρός τήν εναρμόνησιν τής άγροτικής πολι

τικής τής 'Ελλάδος καί τής άγροτικής πολιτικής τής Κοι

νότητος. Συμφώνως πρός τήν Συνθήκην τής Ρώμης οί κυ

ριώτεροι σκοποί τής κοινής άγροτικής πολιτικής εlναι ή 

έξύψωσις τής παραγωγικότητος τής γεωργίας καί ή βελτί

ωσις καί σταθεροποίησις τόυ εiσοδήματος τών άγροτών. 

Κατά τήν μεταξύ τών εξ χωρών διαμόρφωσιν τής πολιτικής 

ταύτης δι' εκαστον προϊόν θά λαμβάνεται κατά τρόπον 

άποτελεσματικόν ύπ, ο ψι ν ή {διοτυπία, αί δυνατότητες καί 

τά συμφέροντα τής ελληνικής άγροτικής ο{κονομίας. Εύ

θύς ώς διαμορφωθή ή κοινή άγροτική πολιτική δι' εκα

στον εlδος, θά καθίσταται δυνατή ή κατόπιν ε{δικής συμ
φωνίας μεταξύ τής Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος έπέκτα

dις τής κοινής άγροτικής πολιτικής ώς πρός τήν 'Ελλάδα. 
Σκοπός τής έναρμονίσεως ταύτης εlναι ή έν τφ πλαισίφ 

τής κοινής άγροτικής πολιτικής κατοχύρωσις τής ίσης με

ταχειρίσεως των ελληνικών προϊόντων πρός τά δμοειδή 

προϊόντα των εξ χωρών. Οί εiδικώτεροι δροι τής έναρμο

νίσεως θά σταθμισθουν έλευθέρως ύ!tό τής ' Ελλάδος, έφ' 
δσον δέ δι' οίονδήποτε λόγον ήθελε κριθή άσύμφορος ή 

εναρμόνισις δι' ώρισμένον προϊόν, δύναται νά άρνηθή ταύ

την ή ' Ελλάς, όπότε διά τό προϊόν τουτο θά {σχύση ε{ς τάς 
μεταξύ 'Ελλάδος καί Κοινότητος σχέσεις τουλάχιστον τό 

καθεστώς τής μάλλον εύνοουμένης χώρας. 

''Ιση μεταχείρισις ελληνικών έξαγωγίμων ε{δών 

»'Εν τφ μεταξύ, άπό τής ένάρξεως τής Συμφωνίας καί 

μέ τήν προοπτικήν τής κατά τά άνωτέρω εναρμονίσεως, 

απαντα τά ελληνικά έξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα, τά 

όποία άναγράφονται ε{ς πίνακα προσηρτημένον εiς τήν 

Συμφωνίαν, θά τύχουν άμέσως πλήρως \:σης μεταχειρίσεως 

πρός τά δμοειδή προϊόντα των εξ χωρών. Ό πίναξ ούτος 

πλήν τών βασικών άγροτικών προϊόντων, καπνου, σταφί

δων, ελαίου, ελαιών κ.λ.π., περιλαμβάνει καί <iπαντα τά 

όπωροκηπευτικά. 

»α. Οlνοι: 'Ως πρός τούς ο\:νους, ε{δικώς λόγω τών ήδη 

ύφισταμένων δυσχερειών καί εκκρεμοτήτων ε{ς τάς μεταξύ 

των εξ χωρών σχέσεις, προβλέπεται εiς ε{δικόν πρωτόκολ-

λον ή διάνοιξις ύπέρ τής 'Ελλάδος δασμολογικών ποσο

στώσεων, δηλαδή δ καθορισμός ποσοτήτων, έντός τών 

δποίων οί ελληνικοί οlνοι θά τυγχάνουν πλήρως ίσης με

ταχειρίσεως πρός τούς οίνους προελεύσεως οίασδήποτε έκ 

τών εξ χωρών. Αί ποσοστώσεις αύταί αί δποίαι ήδη καλύ

πτουν τό μέγιστον των έξαχθεισών κατά τά τελευταία ετη 

ποσοτήτων (έξαιρέσει τής εκτάκτου εξαγωγής πρός τήν 

Γαλλίαν του 1958) θά αύξάνωνται όσάκις αύξάνονται αί 
μεταξύ των εξ χωρών ποσοστώσεις. 

»β. 'Εσπεριδοειδή, νωπαί σταφυλαί καί ροδάκινα: Εi

δική ρύθμισις ύπάρχει διά τρία προϊόντα, διά τά όποία 

έξεδηλώθησαν έπιμόνως άνησυχίαι εκ μέρους τής 'Ιτα

λίας, παρά τήν άνυπαρξίαν οίουδήποτε κινδύνου εκ τής 

ελληνικής παραγωγής καί των έξαγωγών δια τά ιταλικά 

συμφέροντα. Τά προϊόντα αύτά εlναι τά εσπεριδοειδή, αί 

νωπαί σταφυλαί καί τά ροδάκινα, διά τά όποία προβλέπε

ται δτι δταν αί ελληνικαί εξαγωγαί ύπερβουν ώρισμένα 

δρια καί έφόσον δύνανται νά προκαλέσουν πραγματικάς 

δυσχερείας ε{ς τάς έξαγωγάς μιας έκ τών εξ χωρών, α{τήσει 

τής θιγομένης χώρας, δύναται ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή 

τής Κοινότητος νά προτείνη καί τό Συμβούλιον τών 

ύπουργών τής Κοινότητος νά άποφασίση, κατόπιν προη

γουμένης διαβουλεύσεως μετά τής 'Ελλάδος, δτι αί πέραν 

τών έν τφ ε{δικφ πρωτοκόλλφ καθοριζομένων ποσοτήτων 

έλληνικαί έξαγωγαί δέν θά τυγχάνουν τής έκ τής Συμφω

νίας προβλεπομένης μεταχειρίσεως. Αί ε{ς τό πρωτόκολ

λον καθορισθείσαι ποσότητες διά τό πρώτον ετος έφαρμο

γής τής Συμφωνίας είναι αί εξής: Διά τά εσπεριδοειδή 

22.000 τόνοι. Διά τάς νωπάς σταφυλάς 15.000 τόνοι καί διά 
τά ροδάκινα 40.000 τόνοι. Αί ποσότητες αύταί θά διευρύ
νωνται μέχρι τέλους του πέμπτου ετους μέ ρυθμόν 20% 
έτησίως καί σωρευτικώς. Κατά τήν μέθοδον αύτήν τά περι

θώρια θά διευρυνθουν μέχρι τέλους του πέμπτου ετους ε{ς 

περίπου 45.500 τόνους διά τά εσπεριδοειδή, 31 .000 τόνους 
διά τάς νωπάς σταφυλάς καί 83.000 τόνους διάτα ρ'οδάκινα. 
Μετά τό πέμπτον ετος καί μέχρις εναρμονίσεως τής άγρο

τικής Πολιτικής τής 'Ελλάδος καί τής Κοινότητος δι' εν 

εκαστον εκ των προϊόντων τούτων τό ποσοστόν περαιτέρω 

αύξήσεως των περιθωρίων θά άποφασίζεται άπό κοινου. 

'Εντός τής τελευταίας τριετίας αί μέγιστα ι εξαγωγαί εσπε

ριδοειδών άνήλθον ε{ς 63.000 τόνους περίπου συνολικώς, 
έξ ών 5.000 τόνοι πρός τήν Κοινότητα, πραγματοποιηθεί
σαι τό 1960, νωπών σταφυλών ε{ς 18.000 τόνους συνολι
κώς, εξ ών 7.250 πρός τήν Κοινότητα πραγματοποιηθείσαι 
τό 1959 καί ροδακίνων εiς 25.000 τόνους συνολικώς, εξ ών 
23.300 τόνοι πρός τήν Κοινότητα πραγματοποιηθείσαι 
έπίσης τό 1959. 

»Εiδικώτερον ώς πρός τά εσπεριδοειδή συνεφωνήθη δτι 

εiς ijν περίπτωσιν αί έξαγωγαί πρός χώρας διμερών συμ

φωνιών ήθελον προσκρούσει ε{ς δυσχερείας, τό Συμβού

λιον τής Συνδέσεως θά έξετάση τήν δυνατότητα διευρύν

σεως τών άνωτέρω όρίων. 

»γ. Λοιπά άγροτικά προϊόντα: Διά τά λοιπά γεωργικά 

προϊόντα μ ή έξαγωγικου ένδιαφέροντος διά τήν ' Ελλάδα 

μέχρι τf.jς έναρμονίσεως τής άγροτικής πολιτικής τής 

'Ελλάδος ~αί τής Κοινότητος προβλέπεται κατ' άρχήν ή 

παγιοποίησις του κατά τήν εναρξιν τής έφαρμογής τής 

Συμφωνίας καθεστώτος δασμών καί ποσοτικών περιορι

σμών. Κατ' έξαίρεσιν, δι' ώρισμένα προϊόντα (κυρίως κρέ-
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ατα καί γαλακτοκομικά) εiδικοϋ εξαγωγικοϋ ένδιαφέρο

ντος χωρών τινών τής Κοινότητος, άναλαμβάνεται ύπό τής 

'Ελλάδος ή ύποχρέωσις περιωρισμένων δασμολογικών 

μειώσεων επί τΌ προόψει εναρμονίσεως τής Ι:λληνικής καί 

κοινής άγροτικής πολιτικής. Αί μειώσεις αυταί θά άνέλ

θουν εiς 20% εντός τής πρώτης IΟετίας μέ τήν εξαίρεσιν 
των χοιρομερίων, των ευρωπαϊκών τυρών καί τοϋ βουτύρου 

διά τά όποία αί μειώσεις θά άνέλθουν εiς 40%, 35% καί 
30%, άντιστοίχως. Αί μειώσεις αυταί θά δύνανται νά άνα
κληθοϋν εiς ijν περίπτωσιν δέν επέλθη εντός τής δεκαετίας 

δι' ε καστ ον εκ των προϊόντων τούτων συμφωνία περί 

εναρμονίσεως τής άγροτικής πολιτικής μεταξύ τής 'Ελλά

δος καί τής Κοινότητος. 

))δ. Είδικαί ρυθμίσεις διά καπνόν καί σταφίδας: 'Εξαι

ρετικώς διά τόν καπνόν καί τάς σταφίδας, λόγω τής μείζο

νος σημασίας των διά τάς έλληνικάς εξαγωγάς καί τήν 

έλληνικήν οίκονομίαν προβλέπεται ουσιώδης επιτάχυνσις 

των δασμολογικών μειώσεων εκ μέρους των εξ χωρών. Συ

γκεκριμένως προβλέπεται δτι κατά τήν εναρξιν τής Συμ

φωνίας περί Συνδέσεως ή μείωσις των δασμών διά καπνόν 

καί σταφίδας θά φθάση τό 50% των δασμών βάσεως είς 
έκάστην εκ των εξ χωρών καί δτι οί δασμοί αυτοί θά εξα

φανισθοϋν πλήρως μέχρι τέλους τοϋ 1967. Πέραν των άνω
τέρω, τό Γαλλικόν Μονοπώλιον άναλαμβάνει τήν ύποχρέ

ωσιν τής σταθεροποιήσεως των άγορών του εiς έλληνικά 

καπνά είς τόν μέσον δρον των ετων 1957, 1958 καί 1959 καί 
αυξήσεως αυτων καθ ' δ ποσοστόν θά αυξηθοϋν αί πρός τάς 

χώρας ελευθέρας εισαγωγής εξαγωγαί έλληνικών προϊό

ντων. Τό 'Ιταλικόν Μονοπώλιον άναλαμβάνει τήν ύποχρέ

ωσιν προμηθείας εξ 'Ελλάδος τουλάχιστον τοϋ 60% των 
είς άνατολικά καπνά άγορών του μέ ήγγυημένον ελάχιστον 

άξίας 2.800.000 δολλαρίων. 
)) 'Ελευθέρα κίνησις εργατών: Καθιεροϋται ή άρχή τής 

ελευθέρας μετακινήσεως εργατών μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί των χωρών τής Κοινότητος. Οί δροι, δ χρόνος καί αί 

μέθοδοι τής εφαρμογής τής άρχής ταύτης θά καθορισθοϋν 

κοινij συμφωνί~. Μέχρι τής λήψεως των άναγκαίων άποφά

σεων θά είναι δυνατόν κοινij συμφωνί~ καί ύπό τό φώς των 

εν 'Ελλάδι κρατουσών συνθηκών άπό άπόψεως άπασχολ ή

σεως νά επεκτείνωνται καί ύπέρ τής 'Ελλάδος τά μεταξύ 

των εξ χωρών λαμβανόμενα μέτρα άπελευθερώσεως τής κι

νήσεως των εργατών, κοινής πολιτικής επί τής επαγγελμα

τικής εκπαιδεύσεως καί άνταλλαγής νέων εργατών. Προ

βλέπεται επ' ώφελεί~ τής 'Ελλάδος κατάρτισις προ

γραμμάτων τεχνικής βοηθείας είς τόν τομέα τής εργασίας. 

Είς τήν συμφωνίαν καθιεροϋται ή άρχή τής διευκολύνσεως 

τής εγκαταστάσεως επιχειρήσεων καί παροχής επαγγελμα

τικών ύπηρεσιών μέ ρυθμόν καί μεθόδους, αί δποίαι θά 

καθορίζωνται εκάστοτε, λαμβανομένων ύπ' όψιν καί των 

είδικών οίκονομικών καί κοινωνικών συνθηκών τής 'Ελλά

δος. Προβλέπονται επίσης άρχαί καί μέθοδοι προοδευτι

κής εναρμονίσεως μεταξύ τής Κοινότητος καί τής 'Ελλά

δος είς βασικούς τομείς οίκονομικής καί συναλλαγματικής 

πολιτικής , φορολογικής νομοθεσίας, κανόνων άνταγωνι

σμοϋ καί ώς πρός τό καθεστώς των χερσαίων καί ποταμίων 

μεταφορών. 

Θεσμοί 

)) 'Η παρακολούθησις τής εφαρμογής τής Συμφωνίας 

άνατίθεται είς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, είς τό δποίον 

θά εκπροσωπήται άφ' ένός μέν ή Κοινή 'Αγορά διά μελών 

τοϋ εξ ύπουργών Συμβουλίου της καί τής 'Εκτελεστικής 

'Επιτροπής καί άφ' έτέρου ή 'Ελλάς διά μελών τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως. Τό Συμβούλιον τοϋτο θά λαμβάνη 

άποφάσεις καθ' δμοφωνίαν επί των συγκεκριμένων θεμά

των είς τά όποία καθορίζεται ή άρμοδιότης του καί θά 

επεξεργάζεται μερικωτέρας συμφωνίας, ώς π.χ. προκειμέ

νου περί τής εναρμονίσεως τής άγροτικής πολιτικής η καί 

έπί <'iλλων θεμάτων προβλεπομένων εν τij Συμφωνί~. Τό 

Συμβούλιον θά δύναται νά συγκροτήση επιτροπάς, προβλέ

πεται δέ κατ' άρχήν ή σύστασις μονίμου επιτροπής διά τήν 

συστηματικήν προετοιμασίαν των θεμάτων τά όποία τελι

κώς θά κρίνωνται άπό τό Συμβούλιον. 

))Αί κατά τήν έφαρμογήν τής Συμφωνίας τυχόν προκύ

πτουσαι διαφοραί θά παραπέμπτωνται είς τό Συμβούλιον. 

'Ωσάκις α{ διαφοραί δέν θά δύνανται νά λυθοϋν ύπό τοϋ 

Συμβουλίου θά είναι δυνατή ή παραπομπή των είς διαιτη

τικήν διαδικασίαν. 'Ανά εΙς διαιτητής θά δρίζηται ύπό τής 

Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος . Κατά τά πέντε πρώτα ετη 

επιδιαιτητής θά είναι δ πρόεδρος τοϋ Ευρωπαϊκοϋ Δικα

στηρίου, εν συνεχεί~ δέ θά δρίζηται άπό κοινοϋ ύπό των 

δύο πρώτων διαιτητών καί εν άδυναμί~ συμφωνίας ύπό τοϋ 

προέδρου τοϋ Διεθνοϋς Δικαστηρίου τής Χάγης. 

Γενική ρήτρα άσφαλείας 

))Είς περίπτωσιν σοβαρών δυσχερειών είς οίανδήποτε 

έκτων χωρών τής Κοινότητος η εiς τήν ' Ελλάδα άναγνω

ρίζεται τό δικαίωμα λήψεως των άναγκαίων μέτρων άσφα

λείας. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον αί χώραι τής Κοινότητος 

δύνανται νά επικαλεσθοϋν τό άρθρον 226 τής Συνθήκης 
τής Ρώμης . Διά τήν έφαρμογήν τοϋ <'iρθρου τούτου ή 'Ελ

λάς έξομοιοϋται πρός χώραν-μέλος τής Κοινότητος. Τοϋτο 

σημαίνει δτι ή θιγομένη χώρα θά δύναται νά λάβη μέτρα 

άσφαλείας μόνον κατόπιν εγκρίσεως τής 'Εκτελεστικής 

'Επιτροπής τής Κοινότητος καί ύπό τούς αυτούς δρους ώς 

ταϋτα λαμβάνονται εναντι των ύπολοίπων χωρών τής Κοι

νότητος. Τό δικαίωμα τοϋτο των χωρών-μελών τής Κοινό

τητος ίσχύει μόνον κατά τήν μεταβατικήν περίοδον τής 

Συνθήκης τής Ρώμης, καί δύναται νά άσκηθή κατόπιν 

προηγουμένης διαβουλεύσεως μετά τής 'Ελλάδος. Διά τής 

ρυθμίσεως ταύτης έξασφαλίζεται δτι εiς περιπτώσεις δυ

σχερειών μιfiς εκ των χωρών τής Κοινότητος δέν θά είναι 

δυνατόν νά ληφθοϋν μέτρα άσφαλείας εναντι τής 'Ελλάδος 

καί ύπό των εξ χωρών δμοϋ, οuτε καί είς τήν περίπτωσιν 

λήψεως μέτρων ύπό μιfiς μόνου χώρας νά ύποβληθή ή 

'Ελλάς εiς μεταχείρισι ν διάφορον εκείνης των λοιπών χω

ρών τής Κοινότητος . 

))Τό άντίστοιχον δικαίωμα τής 'Ελλάδος δπως λαμβά

νη μέτρα άσφαλείας εiς περίπτωσιν δυσχερειών είς οίονδή

ποτε τομέα τής οίκονομικής της ζωής ίσχύει μέχρι τέλους 

τοϋ 1969 καί δύναται νά άσκηθή μονομερώς, κατόπιν δια
βουλεύσεων μετά τής Κοινότητος. 

Χρηματοδοτική ένίσχυσις 

))Πρός τόν σκοπόν επιταχύνσεως τής οίκονομικής άνα

πτύξεως τής χώρας συνεφωνήθη δι' εiδικοϋ πρωτοκόλλου 

ή κατά τήν πρώτην πενταετίαν παροχή εiδικής χρηματο-
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δοτικfjς ενισχύσεως πρός τήν 'Ελλάδα συνολικου ποσου 

125 έκατ. δολλαρίων. 'Η ένίσχυσις αϋτη θά χορηγηθfj ύπό 
μορφήν δανείων διαρκείας μέχρις 25 έτ&ν, δυναμένων νά 
χρησιμοποιηθουν διά δαπάνας εiς δραχμάς ή είς συνάλ

λαγμα. Λαμβανομένης ύπ' όψιν τfjς σημασίας διά τό έλλη

νικάν πρόγραμμα άναπτύξεως των εργων ύποδομfjς καί εί

δικώτερον τ&ν εργων δδοποιίας, έξηλεκτρισμου καί έγ

γειοβελτιωτικ&ν, των δποίων ή άπόδοσις είναι διάχυτος 

καί βραδεία, έγένετο δεκτόν δπως διά τήν δανειοδότησιν 

των εργων τούτων παρασχεθfj έκ μέρους των χωρών τfjς 

Κοινότητος έπιδότησις του επιτοκίου μέχρι τριών ποσο

στιαίων μονάδων κατ' ετος. Ή έπιδότησις αϋτη δύναται 

νά δοθfj είς δάνεια άντιπροσωπεύοντα τά 2/3 τfjς συνολι
κfjς χρηματοδοτικfjς ενισχύσεως, δηλαδή διά δάνεια συ

νολικου ποσου 83 έκατ. δολλαρίων περίπου. 
'Εξ άλλου, δι' είδικfjς δηλώσεως τ&ν χωρών τfjς Κοινό

τητος προσηρτημένης είς τήν Συμφωνίαν άναγνωρίζεται ή 

σημασία διά τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τfjς 'Ελλάδος τfjς 

συνεχίσεως καί πέραν του ποσου τ&ν 125 έκατ. δολλαρίων 
τfjς χρηματοδοτήσεως τfjς ελληνικfjς οίκονομικfjς άναπτύ

ξεως καί διαδηλουται ή πρόθεσις των εξ χωρών δπως άντι

μετωπίσουν κατά τήν διάρκειαν τfjς πενταετίας τό πρό

βλημα τουτο καί είδικώτερον τήν άναγνώρισιν του δικαιώ

ματος προσφυγης της 'Ελλάδος είς tήν Εuρωπαϊκήν Τρά

πεζαν 'Επενδύσεων μετά τήν χρησιμοποίησιν της κατά τά 

άνωτέρω εiδικης χρηματοδοτικης ενισχύσεως . 

Προοπτική έντάξεως της 'Ελλάδος εiς τήν Κοινότητα 

)) 'Η δλη Συμφωνία διέπεται άπό τήν βασική ν άρχήν 
καί κατεύθυνσιν της πληρεστέρας δυνατf\ς ενοποιήσεως 

της ελληνικης οiκονομίας μέ τήν οiκονομίαν της Κοινό

τητος. Εiδικόν άρθρον της Συμφωνίας προβλέπει δτι δταν 

ή πρόοδος της έλληνικης οίκονομίας έπιτρέψη εiς αuτήν 

τήν άνάληψιν δλων τ&ν έκτης Συνθήκης τfjς Ρώμης ύπο

χρεώσεων, θά άντιμετωπισθη άπό κοινου ή ενταξις της 

'Ελλάδσς εiς τήν Κοινότητα. 'Ο προσανατολισμός τfjς 

Συμφωνίας πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν κατέστη δυνατός 

χάρις είς τήν έπιτευχθείσαν οiκονομικήν καί νομισματι

κήν σταθερότητα εiς τόν τόπον καί τάς έν πλήρει έξελίξει 

προσπαθείας διά τήν έπιτάχυνσιν της ελληνικης οiκονο

μικης άναπτύξεως. Κατά τουτο ή Συμφωνία Συνδέσεως της 

'Ελλάδος μετά της Κοινότητος θά διαφέρη άπό ένδεχομέ

νας συμφωνίας μετ' άλλων χωρών χαλαρωτέρας μορφης 

καί μέ περιωρισμένους εμπορικούς σκοπούς. 

)) Υ Αλλαι άπώτεραι συνέπεια ι της Συμφωνίας καί άνά

γκη εγκαίρου κινητοποιήσεως πρός άξιοποίησιν αuτης. 

)) 'Ανεξαρτήτως της γενικωτέρας σημασίας της Συμφω
νίας, είναι άξιαι έξάρσεως καί αί έξης είδικώτεραι πλευραί: 

))~ 'Ελλάς μέ τήν σύνδεσίν της μετά της Κοινης 

'Αγοράς τακτοποιεί δριστικ&ς τήν θέσιν της εναντι τ&ν 

έξελίξεων πρός μείζονας οiκονομικούς σχηματισμούς έν 

Εuρώπ1J. 'Η ελληνική Κυβέρνησις δέν θά πιiύση νά είναι 
προσηλωμένη πρός τό ίδανικόν της εuρυτέρας δυνατfjς 

ενοποιήσεως της Εuρώπης. 'Η συμφωνία δέν συνεπάγεται 

καθ' οίονδήποτε τρόπον έπίσης άναστολήν της προσπα

θείας διατηρήσεως καί άναπτύξεως έμπορικ&ν καί οiκονο

μικ&ν σχέσεων μέ δλας τάς χώρας του κόσμου καί iδιαιτέ

ρως μέ έκείνας μετά τ&ν δποίων συνδεόμεθα διά διμερών 

έμπορικ&ν συμφωνιών. 'Αλλ' δ βασικός προσανατολι

σμός της ελληνικης οiκονομίας καί της ελληνικης οίκο

νομικης άναπτύξεως δριστικ&ς πλέον τοποθετείται εiς τό 

μέγα σύνολον των 160 εκατ. άνθρώπων των εξ χωρών της 
Κοινότητος. 

))ουσιώδες έπίσης είναι .δτι κατά τήν μακράν καί έπίπο

νον διαπραγμάτευσιν μετά της Κοινης 'Αγοράς τά έλληνι

κά προβλήματα είς δλας τάς πτυχάς των ετυχον συστημα

τικης μελέτης καί προσείλκυσαν τήν προσοχήν των ύπευ

θύνων όργάνων τ&ν εξ χωρών καί της 'Εκτελεστικης 'Επι

τροπης της Κοινότητος. 'Από της θέσεως εiς έφαρμογήν 

της συμφωνίας προβλέπεται ή εξειδικευμένη παρακολού

θησις καί ή εκάστοτε άντιμετώπισις των ελληνικών προ

βλημάτων, οϋτως ώστε νά διαμορφουται ή γενικωτέρα πο

λιτική της Κοινότητος έν όψει τ&ν άπαραιτήτων δι' αuτά 

λύσεων. Είναι άνάγκη δμως νά τονισθη δτι αί μεταβατικαί 

περίοδοι προεβλήθησαν είς τήν συμφωνίαν διά νά έπιτευ

χθη κατά τήν διάρκειαν αuτ&ν ή άπαραίτητος πλήρης κι

νητοποίησις των εθνικών μας δυνάμεων πρός έκσυγχρονι

σμόν, αϋξησιν καί βελτίωσιν της παραγωγης, είς τρόπον 

ώστε κατά τήν ληξιν τ&ν άνωτέρω περιόδων νά είμεθα είς 

θέσιν νά άξιοποιήσωμεν τά πλεονεκτήματα άλλά καί νά 

άντιμετωπίσωμεν είς τό σύνολον πλέον τάς έπιδράσεις έκ 

του ενοποιημένου δυτικοευρωπαϊκου χώρου. Διά τήν κινη

τοποίησιν αuτήν, έκτός άπό τήν μεγαλυτέραν δυνατήν έπι

τάχυνσιν τfjς οίκονομικfjς άναπτύξεως της χώρας, άπαιτεί

ται ή εγκαιρος πρός πάσαν κατεύθυνσιν δραστηριοποίησις 

δλοκλήρου του παραγωγικου κόσμου. Διότι είς τάς δυνά

μεις του εθνους εναπόκειται τελικώς νά άξιοποιήσουν πλή

ρως τάς νέας σημαντικάς δυνατότητας αί δποίαι θά διανοι

γουν έκτης συνδέσεως της 'Ελλάδος μετά της Εuρωπαϊκης 

Οiκονομικης Κοινότητος. 

))Σημειουται δτι άμεσον ένδιαφέρον έπί του τελευταίου 

τούτου θέματος έξεδήλωσεν ή Γιουγκοσλαβία, ή όποία έζή

τησεν επισήμως νά πληροφορηθfj ποίας συνεπείας θά εχει 

ή σύνδεσις ήμ&ν μετά της ΕΟΚ, έπί τ&ν μεταξύ τ&ν δύο 

χωρών έμπορικ&ν dυναλλαγ&ν. Τό ζήτημα πάντως των πι
θανών συνεπειών της συμφωνίας συνδέσεως έπί τ&ν οίκο

νομικών ήμ&ν σχέσεων μετά τ&ν χωρών του 'Ανατολικου 

Συνασπισμου, μεθ' ών συνδεόμεθα διά διμερών συμφωνι

ών, δπερ είχεν ήδl) ληφθη ύπ' όψιν κατά τήν διάρκειαν 

των διαπραγματεύσεων, εξετάζεται ήδη καί πάλιν ύπό των 

ελληνικών άρμοδίων ύπηρεσι&ν, κατόπιν της δλοκληρώ

σεως της Συμφωνίας Συνδέσεως)). 

'Η συμφωνία Συνδέσεως θά ύπογραφεί, στίς 9 
'Ιουλίου 1961, στήν 'Αθήνα, άφοϋ, έπιπρόσθετα, 
συνταχθοϋν, τό Μάιο, δρισμένες έρμηνευτικές δη

λώσεις (βλ. τόμο Ε'). 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΟΚ 

Ή Α.Μ. δ Βασιλεύς τών 'Ελλήνων, άφ' ένός, καί ή Α.Μ. δ 

Βασιλεύς τών Βέλγων, δ Πρόεδρος τής ' Ομοσπόνδου Δημοκρα

τίας τής Γερμανίας, δ Πρόεδρος τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας, ή 

Α.Β.Υ. ή Μεγάλη Δούκισσα τοu Λουξεμβούργου, ή Α.Μ. ή Βασί

λισσα των Κάτω Χωρών, καί τό Συμβούλιον τής Εύρωπαϊκής Οι

κονομικής Κοινότητος άφ' έτέρου, άποφασισμένοι νά δημιουργή

σουν δλονέν στενωτέρους δεσμούς μεταξύ τοu έλληνικοu λαοί> καί 

των συνηνωμένων έντός τής Εύρωπαϊκής οικονομικής Κοινότη

τος λαών· άποφασισμένοι νά έξασφαλίσουν τήν συνεχή βελτίωσιν 

τών βιοτικών συνθηκών είς τήν 'Ελλάδα καί τήν Εύρωπαϊκήν 

Οίκονομικήν Κοινότητα δι' έπιταχύνσεως τής οίκονομικής προό

δου καί δι' άρμονικής διευρύνσεως των συναλλαγών ώς καί νά 

μειώσουν τήν άπόστασιν μεταξύ τής οικονομίας τής 'Ελλάδος καί 

τής οίκονομίας τών Κρατών μελών τής Κοινότητος λαμβάνοντες 

ύπ' δψιν τά είδικά προβλijματα, τά όποία θέτει ή άνάπτυξις τής 

έλληνικής οΙκονομίας άναγνωρίζοντες δτι ή ύπό τής Εύpωπαϊκής 

Οίκονομικής Κοινότητος παρασχεθησομένη ύποστήριξις είς τάς 

προσπαθείας του έλληνικοu λαοί> διά tήν βελτίωσιν του βιοτικοί> 

επιπέδου αύτοu θά διευκολύνη μεταγενεστέρως τήν προσχώρησιν 

τής 'Ελλάδος είς τήν Κοινότητα· άποφασισμένοι νά ένισχύσουν 

τήν είρήνην καί τήν έλευθερίαν διά τής άπό κοινοί> έπιδώξεως του · 

ίδεώδους, ύπό τοu δποίου διαπνέεται ή ίδρυτική τής Εύρωπαϊκής 

Οίκονομικής Κοινότητος Συνθήκη· άπεφάσισαν νά συνομολογή

σουν συμφωνία ν συνιστώσα ν Σύνδεσιν μεταξύ τής 'Ελλάδος καί 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, συμφώνως πρός τό άρθρον 238 τής 
ίδρυτικής τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος Συνθήκης, 

καί d>ρισαν πρός τοuτο πληρεξουσίους: 

'Η Α.Μ. δ Βασιλεύς τών 'Ελλήνων, τόν κ. Π. Κανελλόπουλον 

άντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως, τόν κ. Α. Πρωτοπαπαδάκην 

ύπουργόν έπί τοu Συντονισμοί>, τόν κ. Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσαν 

ύπουργόν έπί των 'Εξωτερικών. 

Ή Α.Μ. δ Βασιλεύς των Βέλγων τόν κ. Πώλ Άνρί Σπάακ 

άντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί ύπουργόν έπί των 'Εξωτερι

κών. 

·Ο Πρόεδρος τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, 

τόν κ. Γκέμπχαρτ Ζέελος πρέσβυν έν 'Αθήναις. 

'Ο Πρόεδρος τής Γαλλικfjς Δημοκρατίας, τόν κ. Μωρίς Κούβ 

ντέ Μυρβίλ ύπουργόν έπί των 'Εξωτερικών. 

'Ο Πρόεδρος τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας, τόν κ. 'Εμίλιο Κο

λόμπο ύπουργόν Βιομηχανίας καί 'Εμπορίου. 

Ή Α.Μ.Υ. ή Μεγάλη Δούκισσά τοu Λουξεμβούργου, τόν κ. 
Εύγένιον Σάους άντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί ύπουργόν έπί 

των 'Εξωτερικών. 

Ή Α.Μ. ή Βασίλισσα των Κάτω Χωρών, τόν κ. Βάν Χοuτεν 

ύπουργόν έπί των 'Εξωτερικών. 

Τό Συμβούλιον τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, τόν 

καθηγητήν κ. Λούντβιχ "Ερχαρτ πρόεδρον του Συμβουλίου τής 

Εύρωπαϊκής , ΟΙκονομικής Κοινότητος, άντικαγκελλάριον καί 

ύπουργόν έπί των οικονομικών 'Υποθέσεων τής 'Ομοσπόνδου 

Δημοκρατίας τής Γερμανίας. 

Οϊτινες, άνταλλάξαντες τά πληρεξούσια αύτ&ν εγγραφα, εύρε

θέντα έν πλήρει τάξει, συνωμολόγησαν τά κατωτέρω: 

ΠΤΛΟΣΙ 

'Αρχαί 

"Αρθρον Ι 

Διά τής παρούσης Συμφωνίας συνιστίiται Σύνδεσις μεταξύ τής 

'Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. 

"Αρθρον 2 

I. 'Η Συμφωνία Συνδέσεως σκοπόν εχει νά προαγάγη τήν 
διαρκή καί ίσόρροπον ένίσχυσιν των έμπορικών καi οικονομικών 

σχέσεων μεταξύ των μερών, λαμβανομένης πλήρως ύπ' όψιν τής 

άνάγκης δπως έξασφαλισθή ή έπιτάχυvσις τής άναπτύξεως τής 
οΙκονομίας τής 'Ελλάδος ώς καί ή άνύψωσις του έπιπέδου άπα

σχολήσεως καί των βιοτικών συνθηκών του έλληνικοu λαοί> . 

2. Πρός έπίτευξιν τών έν τij προηγουμένΌ παραγράφφ άναφε

ρομένων σκοπών, ή Σύνδεσις συνεπάγεται κατά τούς ύπό τάς Συμ

φωνίας προβλεπομένους δρους καί ρυθμόν: 

α) τήν σύστασιν τελωνειακής ένώσεως β) τήν ύπό των μερών 

άνάπτυξιν άπό κοινοί> δράσεως καί τήν έναρμόνισιν τής πολιτικής 

αύτών έπί των έν τij Συμφωνί~ προβλεπομένων πεδίων- γ) τήν 

θέσιν είς τήν διάθεσιν τής έλληνικής οΙκονομίας, έν τφ πλαισίφ 

του προσηρτημένου είς τήν Συμφωνίαν Πρωτοκόλλου Χρηματο

δοτήσεως, πόρων προοριζομένων νά διευκολύνουν τήν έπιτάχυν

σιν τής άναπτύξεως αύτής. 

"Αρθρον 3 

Πρός έξασφάλισιν τής έφαρμογής καί τής προοδευτικής άνα

πτύξεως τοu καθεστώτος τής Συνδέσεως, τά συμβαλλόμενα μέρη 

συγκροτούν τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, τό δποίον δρίi έντός 

των δρίων τών ύπό τής Συμφωνίας παρεχομένων αύτφ άρμοδιοτή

των. 
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• Αρθρον 4 

Τά συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν liπαντα τά κατάλληλα γε

νικά η ειδικά μέτρα πρός έξασφάλισιν τής έκτελέσεως τών έκ τής 

Συμφωνίας άπορρεουσών ύποχρεώσεων. 

'Απέχουν παντός μέτρου δυναμένου νά θέση είς κίνδυνον τήν 

πραγματοποίησιν τών σκοπών τής Συμφωνίας. 

• Αρθρον 5 

ι. Είς τό πεδίον έφαρμογής τής Συμφωνίας καί ύπό τήν έπιφύ

λαξιν τών προβλεπομένων ύπ' αύτής είδικών διατάξεων, ούδέν 

τών συμβαλλομένων μερών έφαρμόζει η άνέχεται διακρίσεις λόγω 

ίθαγενείας καί έπί ζημί~ φυσικών προσώπων ύπηκόων ετέρου 

συμβαλλομένου μέρους, έγκατεστημένων έπί τοϋ έδάφους ένός έξ 

αύτών. 

2. Διά τήν έφαρμογήν τής προηγουμένης παραγράφου αί έται
ρίαι αί συνεστημέναι συμφώνως πρός τήν νομοθεσίαν Κράτους 

μέλους τής Κοινότητος η τής ·Ελλάδος καί έχουσα τήν έκ τοϋ 

καταστατικοϋ i\δραν αύτών, τήν κεντρικήν διοίκησιν η κυρίαν 

αύτών έγκατάστασιν έπί τοϋ έδάφους ένός τών συμβαλλομένων 

μερών, έξομοιοϋται πρός φυσικά πρόσωπα. 

Διά τοϋ δ ρου έταιρίαι νοοϋνται αί έταιρίαι άστικοϋ η έμπορι

κοϋ δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τών συνεταιρισμών ώς πρός 

τά λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικοϋ δικαίου, έξαιρέ

σει τών μ ή άποσκοπουσών εις τήν πραγματοποίησι ν κερδών /;ται

ριών. 

3. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως λαμβάνει, έφ' δσον παρίστα
ται άνάγκη, τάς καταλλήλους άποφάσεις πρός τόν σκοπόν δπως 

τεθή τέρμα είς τάς έν τφ παρόντι liρθρφ άναφερομένας διακρίσεις. 

ΤΠΛΟΣ ΙΙ 

'Ελευθέρα κυκλοφορία τών έμπορευμάτων 

• Αρθρον 6 

'Η Σύνδεσις θεμελιοϋται έπί τελωνειακής ένώσεως, ή όποία, 

ύπό τήν έπιφύλαξιν τών ύπό τής Συμφωνίας προβλεπομένων έξαι

ρέσεων έκτείνεται είς τό σύνολον τών συναλλαγών έπί έμπορευμά

των καί συνεπάγεται τήν άπαγόρευσιν, μεταξύ τών Κρατών μελών 

τής Κοινότητος καί τής ·Ελλάδος, τελωνειακών δασμών κατά τήν 

είσαγωγήν καί έξαγωγήν καί παντός φόρου ισοδυνάμου άποτελέ

σματος, ώς έπίσης καί τήν έκ μέρους τής 'Ελλάδος υίοθέτησιν τοϋ 

Κοινοϋ τελωνειακοί> Δασμολογίου τής Κοινότητος είς τάς σχέ

σεις αύτής μετά τρίτων χωρών. 

·Η προβλεπομένη μεταβατική περίοδος διά τήν πραγματοποί

ησιν τής τελωνειακής ενώσεως όρίζεται εις δώδεκα ετη, ύπό τήν 

έπιφύλαξιν τών προβλεπομένων ύπό τής Συμφωνίας έξαιρέσεων. 

"Αρθρον 7 

ι. Αί διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου Ι, τμήμα Ι, καί Κεφαλαίου ΠΙ 

τοϋ παρόντος τίτλου έφαρμόζονται: 

α) εις τά έμπορεύματα, τά παραγόμενα εις τά Κράτη μέλη τής 

Κοινότητος η τήν ·Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων καί έκείνων τά 

όποία παράγονται έξ όλοκλήρου η μερικώς έκ προϊόντων προελεύ

σεως τρίτων χωρών, εύρισκομένων έν έλευθέρ~ κυκλοφορί~ είς τά 

Κράτη μέλη ή τήν 'Ελλάδα· β) είς τά έμπορεύματα προελεύσεως 

τρίτων χωρών, τά εύρισκόμενα έν έλευθέρ~ κυκλοφορί~ είς τά 

Κράτη μέλη ή τήν 'Ελλάδα. 

2. 'Ως έμπορεύματα έν έλευθέρ~ κυκλοφορί~ εις τά Κράτη 
μέλη η τήν ·Ελλάδα θεωροϋνται τά προϊόντα προελεύσεως τρίτων 

χωρών, διά τά όποία συνετελέσθησαν αί διατυπώσεις είσαγωγής 

καί εισεπράχθησαν εις τά Κράτη μέλη η τήν 'Ελλάδα οί άπαιτη

τοί τελωνειακοί δασμοί καί φόροι ισοδυνάμου άποτελέσματος καί 

τά όποία δέν έτυχον τοϋ εύεργετήματος συνολικής ή μερικής έπι

στροφής τών έν λόγφ δασμών ή φόρων. 

• Αρθρον 8 

I. Α! διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου Ι, Τμήμα Ι, καί τοϋ Κεφαλαίου 
Π τοϋ παρόντος τίτλου έφαρμόζονται καί έπί τών παραγομένων εις 

τά Κράτη μέλη η τήν ·Ελλάδα έμπορευμάτων, διά τήν προαγωγήν 

τών όποίων έχρησιμοποιήθησαν προϊόντα προελεύσεως τρίτων 

χωρών, τά όποία δέν εύρίσκοντο έν έλευθέρ~ κυκλοφορία είς τά 

Κράτη μέλη ή τήν 'Ελλάδα. 'Εν τούτοις, ή ύπαγωγή τών έμπο

ρευμάτων τούτων εις τό εύεργέτημα τών έν λόγφ διατάξεων τελεί 

ύπό τήν προϋπόθεσιν τής είσπράξεως έν τφ Κράτει τής έξαγωγής 

είσφορaς, τής όποίας δ συντελεστής ε{ναι ίσος πρός ποσοστόν 

τών δασμών τοϋ Κοινοϋ τελωνειακοί> Δασμολογίου τών προβλε

πομένων διά τά χρησιμοποιηθέντα εις τήν κατασκευήν αύτών 

προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών. Τό ποσοστόν αύτόν, όρίζε

ται ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Συνδέσεως δι' εκάστην καθοριζομέ

νη ν ύπ' αύτοϋ χρονική ν περίοδον, ,έν συναρτήσει πρός τάς παρε

χομένας εις τά έμπορεύματα δασμολογικάς μειώσεις έν τφ Κράτει 

τής εΙσαγωγής. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως καθορίζει ώσαύτως 

τόν τρόπον είσπράξεως τής κατά τά άνωτέρω είσφοράς, λαμβανο

μένων ύπ' δψιν τών έν ίσχύι έπί τοϋ θέματος κανόνων είς τάς 

συναλλαγάς μεταξύ τών Κρατών μελών. 

2. Είς περίπτωσιν κατά τήν όποίαν ο! έπί τοϋ θέματος κανόνες 
ο! έφαρμοζόμενοι είς τό μεταξύ τών Κρατών-μελών έμπόριον ήθε

λον τροποποιηθή, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως θά καθορίζη τάς 

έφαρμοστέας μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών νέσ,ς διατάξεις. 

• Αρθρον 9 

Τά συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν τάς μεθόδους διοικητικής 

συνεργασίας διά τήν έφαρμογήν τών άρθρων 7 καί 8, λαμβανομέ
νων ύπ' δψιν τών καθοριζομένων ύπό τής Κοινότητος μεθόδων 

δσον άφορα τάς μεταξύ τών Κρατών μελών συναλλαγάς έπί έμπο

ρευμάτων. 

Άρθρον ιο 

ι. 'Έκαστον συμβαλλόμενον μέρος κρίνον δτι διαφοραί προκύ

πτουσαι έκ τής έφαρμογής είτε τών τελωνειακών δασμών είτε τών 

ποσοτικών περιορισμών είτε οιουδήποτε μέτρου ισοδυνάμου άπο

τελέσματος έπί τών εΙσαγωγών ώς καί οίουδήποτε έτέρου μέτρου 

έμπορικής πολιτικής, άπειλοϋν νά προκαλέσουν έκτροπάς είς τήν 

κίνησιν τοϋ έμπορίου η οικονομικάς δυσχερείας έπί τοϋ έδάφους 

αύτοϋ, προσφεύγει είς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, τό όποίον 

δύναται, έάν συντρέχη περίπτωσις, νά συστήση τάς καταλλήλους 

μεθόδους ϊνα άποφευχθοϋν α! δυνάμεναι νά προκύψουν έντεϋθεν 

ζημίαι. 

2. "Οταν έκδηλοϋνται έκτροπαί είς τήν κίνησιν τοϋ έμπορίου ή 
οίκονομικαί δυσχέρειαι, τό ένδιαφερόμενον μέρος δύναται, έφ' 

δσον θεωρεί δτι &νεκα τούτων έπιβάλλεται άμεσος ένέργεια, νά 

λάβη άφ' έαυτοϋ τά άναγκαία μέτρα προστασίας, γνωστοποιοϋν 

ταϋτα είς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, τό όποίον δύναται νά 

άποφασίση έάν τό ένδιαφερόμενον μέρος δέον νά τροποποιήση ή 

νά καταργήση ταϋτα. 

3. Κατά προετεραιότητα δέον νά έπιλέγωνται τά μέτρα, τά έπι
φέροντα τήν μικροτέραν διαταραχή ν είς τήν λειτουργία ν τής Συμ

φωνίας καί εις τήν όμαλήν άνάπτυξιν τών συναλλαγών. 

4. Οϋχ ήττον, πρό τοϋ τέλους τοϋ πρώτου έτους άπό τής ένάρ
ξεως ισχύος τής Συμφωνίας, Ι:καστον συμβαλλόμενον μέρος έχει 

τό δικαίωμα νά καταρτίση πίνακα προϊόντων άνηκόντων εις τήν 

άναφερομένην έν άρθρφ 7 παράγραφος Ιβ κατηγορίαν, διά τά 
όποία φρονεί δτι, λόγω τών διαφορών τών τελωνειακών δασμών, 

ύφίσταται κίνδυνος έκτροπών εις τήν κίνησιν τοϋ έμπορίου καί 

συνεπώς δέν δύναται νά έφαρμόση έπ ' αύτών άμέσως τάς διατά-
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ξεις του Κεφαλαίου I, Τμήμα Ι καί του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος 
τίτλου. Οί πίνακες ούτοι άνακοινοuνται εις τό Συμβούλιον τής 

Συνδέσεως, τό όποίον εξετάζει τούτους περιοδικώς πρός τόν σκο

πόν προοδευτικής καταργήσεως αύτών. 

"Αρθρον 11 

Κατά τήν διάρκειαν τής προβλεπομένης έν liρθρφ 6 μεταβατι
κής περιόδου, τά συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τό άνα

γκαίον διά τήν καλήν λειτουργίαν τής Συνδέσεως μέτρον, είς προ

σέγγισιν τών νομοθετικών κανονιστικών καί διοικητικών αύτών 

διατάξεων τελωνειακοί! περιεχομένου, λαμβανομένων ύπ' οψιν 

τών ήδη γενομένων ύπό τών Κρατών μελών τής Κοινότητος προ

σεγγίσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

Τελωνειακή 'Ένωσις 

Τμήμα I. Κατάργησις των τελωνειακών δασμών μεταξύ τ&ν 
συμβαλλομένων μερών 

'Άρθρον 12 

Τά συμβαλλόμενα μέρη δέν έπιβάλλουν εναντι άλλήλων νέους 

τελωνειακούς δασμούς ή φόρους ισοδυνάμου άποτελέσματος κατά 

τήν εισαγωγή ν ή έξαγωγήν, ούδέ προβαίνουν εις αϋξησιν τών ύπ' 

αύτών έφαρμοζομένων είς τάς μεταξύ αύτών έμπορικάς σχέσεις 

κατά τόν χρόνον τής ένάρξεως ισχύος τής Συμφωνίας. 

'Άρθρον 13 

Οί τελωνειακοί δασμοί κατά τήν εισαγωγήν ι1ις καί οί φόροι 

ισοδυνάμου άποτελέσματος, οί έν ισχύι μεταξύ τών Κρατών μελών 

τής Κοινότητος άφ' ένός καί τής ' Ελλάδος άφ' έτέρου, καταργοίJ.. 

νται ύπ' αύτών προοδευτικώς κατά τούς έν liρθροις 14 καί 15 τής 
Συμφωνίας δρους. 

"Αρθρον 14 

I. Δι' εκαστον προϊόν, δ δασμός βάσεως, έπί του όποίου δέον 
νά πραγματοποιηθοuν ύπό τών Κρατών μελών τής Κοινότητος αί 

διαδοχικαί μειώσεις, εΙ ναι δ έφαρμοζόμενος τήν Ι ην ' Ιανουαρίου 

1957 δασμός, ώς προβλέπεται έν liρθρφ 14, παράγραφος I, τής 
ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης. 

2. Δι' εκαστον προϊόν, δ δασμός βάσεως, έπί του όποίου ή 
'Ελλάς δέον νά πραγματοποιήση τάς διαδοχικάς μειώσεις, ε{ ναι δ 

πράγματι έφαρμοζόμενος εναντι τών Κρατών μελών, κατά τήν 

εναρξιν ισχύος τής Συμφωνίας. 

3. 'Ο ρυθμός τών πραγματοποιηθησομένων ύπό τών συμβαλ
λομένων μερών μειώσεων καθορίζεται ώς άκολούθως: 'Η πρώτη 

μείωσις πραγματοποιείται κατά τήν εναρξιν ίσχύος τής Συμφω

νίας, ή δευτέρα, ή τρίτη, ή τετάρτη, ή πέμπτη, ή εκτη καί ή έβδόμη 

μείωσίς, διαδοχικώς άνά 18μηνον. Ή όγδόη καί αί έπόμεναι μει

ώσεις πραγματοποιοuνται καθ. εκαστον ετος. 

4. 'Εκάστη μείωσις πραγματοποιείται δι' έλαττώσεως του δα
σμοί! βάσεως έκάστου προϊόντος κατά 10%. 

5. Ούχ ήττον, οί ύπό τών Κρατών μελών έφαρμοζόμενοι εναντι 
τής 'Ελλάδοζ τελωνειακοί δασμοί ή φόροι ίσοδυνάμου άποτελέ

σματος έν ούδεμι~ περιπτώσει δύνανται νά ε{ναι κατώτεροι τών 

ύπ' αύτών έφαρμοζομένων εναντι άλλήλων. 

"Αρθρον 15 

I. Κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τών liρθρων 6 καί 14, παρά
γραφοι 3 καί 4, ή 'Ελλάς, διά τάς άναγραφομένας είς τό Παρdρτη" 
μα Ι τής Συμφωνίας δασμολογικάς κλάσεις, διά τάς όποίας κρίνε

ται άναγκαία μακροτέρα μεταβατική περίοδος, μειοί τούς δασμούς 

βάσεων εναντι τών Κρατών μελών τής Κοινότητος κατά τήν διάρ

κειαν μεταβατικής περιόδου εϊκοσι δύο έτών ώς άκολούθως: 

Κατά τήν εναρξιν ισχύος τής Συμφωνίας πραγματοποιείται 

μείωσις έκάστου δασμοί! κατά 5%. 'Έτεραι τρείς μειώσεις, έκ 5% 
έκάστη, λαμβάνουν χώραν διαδοχικώς άνά τριάκοντα μήνας . 

οι οϋτω μειωθησόμενοι δασμοί άποτελοuν τούς δασμούς βά

σεως διά τάς μεταγενεστέρας μειώσεις, αί όποίαι πραγματοποιοϋ

νται άπό τοϋ τέλους του δεκάτου ετους, κατά τούς προβλεπομένους 

έν Ιiρθρφ 14, παράγραφοι 3 καί 4 ρυθμόν καί δρους. 
2. 'Η 'Ελλάς εχει τό δικαίωμα, κατά τά δύο πρώτα ετη έφαρ

μογής τής Συμφωνίας καί μέχρι συνολικοϋ ποσοϋ άντιπροσω

πεύοντος τό 3% τής άξίας τών προερχομένων έκ τής Κοινότητος 
είσαγωγών αύτής κατά τό ετος 1958, νά τροποποιή τόν περιλαμβα
νόμενον είς τόν Παράρτημα Ι πίνακα, ύπό τόν δρον δτι δέν ήθελον 

αύξηθή, συνεπείq. τούτου, ή συνολική άξία τήν όποίαν άντεπρο

σώπευεν δ πίναξ ούτος κατά τό ετος 1958. 
Ai μειώσεις δασμών, αί όποίαι έγένοντο διά τά προϊόντα, τά 

άρχικώς ύπαχθέντα είς τό καθεστώς προοδευτικής μειώσεως δα

σμών τοϋ Ιiρθρου 14 καί μεταγενεστέρως μεταφερθέντα εις τόν 
πίνακα τόν περιλαμβανόμενον είς τό Παράρτημα Ι, διατηροϋνται 

ώς μεταβατικαί. 

'Ως πρός τά άρχικώς άναγεγραμμένα είς τόν πίνακα τοϋτον 

προϊόντα, τά όποία ήθελον διαγραφή έξ αύτοu, ή 'Ελλάς έφαρμό

ζει άμέσως τάς ήδη γενομένας δυνάμεις τών διατάξεων τοϋ Ιiρθρου 

14 δασμολογικάς μειώσεις. 

"Αρθρον 16 

I. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών Ιiρθρων 14 καί 15, πάν 
συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά άναστείλη όλικώς ή μερικώς 

τήν εϊσπραξιν δασμών έπί τών προϊόντων τών είσαγομένων έκτου 

έτέρου συμβαλλομένου μέρους, τό όποίον δέον νά είδοποιηθή περί 

τούτου. 

2. 'Έκαστον συμβαλλόμενον μέρος δηλοί δτι εlναι διατεθειμέ
νον νά μειώση τούς τελωνειακούς αύτοu δασμούς εναντι του έτέ

ρου, μέ ρυθμόν ταχύτερον του προβλεπομένου έν Ιiρθροις 14 καί 
15, έάν ή γενική οίκονομική αύτοϋ κατάστασις καί ή κατάστασις 
τοϋ οίκείου τομέως τφ έπιτρέπουν τοϋτο. Τό Συμβούλιον Συνδέ

σεως άπευθύνει καταλλήλους συστάσεις πρός τόν σκοπόν τοuτον. 

"Αρθρον 17 

I. Αί διατάξεις τών άρθρων 12 εως 16 συμπεριλαμβανομένου 
έφαρμόζονται έπί τών τελωνειακών δασμών ταμιευτικοϋ χαρακτή

ρος. 

2. Τά Κράτη μέλη καί ή 'Ελλάς γνωστοποιοϋν είς τό Συμβού
λιον τής Συνδέσεως, εύθύς liμα τij ένάρξει ίσχύος τής Συμφωνίας, 

τούς τελωνειακούς αύτών δασμούς ταμιευτικοί! χαρακτήρος. 

3. Τά Κράτη μέλη καί ή 'Ελλάς διατηροϋν τό δικαίωμα άντι
καταστάσεως τών τελωνειακών τούτων δασμών ταμιευτικοϋ χαρα

κτήρος δι' έσωτερικοu φόρου συμφώνου πρός τάς διατάξεις τοϋ 

Ιiρθρου 53 τής Συμφωνίας. 
4. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως έπί τij διαπιστώσει δτι ή 

άντικατάστασις τελωνειακοϋ δασμοϋ ταμιευτικοϋ χαρακτήρος 

προσκρούει έν 'Ελλάδι εις σοβαράς δυσχερείας, έπιτρέπει είς τήν 

χώραν ταύτην νά διατηρήση τόν έν λόγφ δασμόν, ύπό τόν δρον 

τής καταργήσεως αύτοu τό βραδύτερον εξ ετη άπό τής ένάρξεως 

ίσχύος τής Συμφ<Qνίας. 

'Η εγκρισις αϋτη δέον νά ζητηθή έντός δύο μηνών άπό τής 

ένάρξεως ίσχύος τής Συμφωνίας. Ή 'Ελλάς δύναται νά διατηρή

ση προσωρινώς τούς έν λόγφ δασμούς, μέχρι λήψεως άποφάσεως 

ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Συνδέσεως. 

"Αρθρον 18 

I. Κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τών Ιiρθρων 6, 12 καί 14, ή 
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'Ελλάς κατά τήν διάρκειαν τής προβλεπομένης έν liρθρφ 6 μετα
βατικής περιόδου άπολαύει του δικαιώματος νά έπαναφέρη, αύξά

νη η έπιβάλλη τελωνειακούς δασμούς κατά τήν εlσαγωγήν πρός 

τόν σκοπόν δπως εύνοήση τήν δημιουργίαν νέων δραστηριοτήτων 

συμβαλλουσών είς τήν οlκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας καί τήν 

άνύψωσιν του έπιπέδου άπασχολήσεως καί τών βιοτικών συνθη

κών τοϋ έλληνικου λαου. 

Τά μέτρα αύτά δύνανται νά ληφθοϋν ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι 

είναι άναγκαία διά νά προστατεύσουν νέαν τινά μεταποιητικήν 

δραστηριότητα μή ύφισταμένην έν 'Ελλάδι κατά τόν χρόνον τής 

ένάρξεως έφαρμογής τής Συμφωνίας καί εύνοήσουν τήν άνάπτυξιν 

αύτής. Τά μέτρα ταυτα δύνανται νά έφαρμοσθουν μόνον διά συ

γκεκριμένην τινά παραγωγήν. 

2. Τά άνταποκρινόμενα είς τούς δρους τής παραγράφου ι δα

σμολογικά μέτρα δέν δύνανται νά άναβιβάσουν έκάστην τών κλά

σεων τάς δποίας θίγουν έπί τών έκ τής Κοινότητος εΙσαγωγών είς 

έπίπεδον άνώτερον του 25% κατ' άξίαν. 
Τό σύνολον τών ληφθησομένων δυνάμει του liρθρου τούτου 

δασμολογικών μέτρων, δέν δύναται νά θίξη εlσαγωγάς συνολικής 

άξίας άνωτέρας του 10% τών έκ τής Κοινότητος εΙσαγωγών τής 
'Ελλάδος κατά τό ετος ι958 . Δι ' εκαστον έκ τών προϊόντων, τά 

όποία θά θιγουν έκ τών δασμολογικών τούτων μέτρων, τό ποσόν 

δπερ liγεται είς χρέωσιν τής άνωτέρω μνημονευομένης συνολικής 

άξίας του ι Ο%, είναι ή άξία τών έκ τής Κοινότητος εΙσαγωγών του 

προϊόντος τούτου κατά τό ετος ι958. 

Πλήν άντιθέτου άποφάσεως του Συμβουλίου τής Συνδέσεως, ή 

περίοδος ίσχύος τών μέτρων τούτων δέν δύναται νά ύπερβή τά 

έννέα ετη . 

3. 'Η 'Ελλάς δέον νά γνωστοποιή εΙς τό Συμβούλιον τής Συνδέ
σεως τά μέτρα τά όποία προτίθεται νά λάβη . Τό Συμβούλιον δύνα

ται νά προβαίνη, έν σχέσει πρός ταυτα, εΙς καταλλήλους συστά

σεις, εΙς περίπτωσιν κατά τήν δποίαν πληροϋνται ο{ άπαριθμούμε

νοι εΙς τήν πρώτην παράγραφον δροι καί τρόποι. 

4. ΕΙς τό τέλος τής καθοριζομένης περιόδου ίσχύος δι' ί:κα

στον τών συμφώνως πρός τό παρόν liρθρον λαμβανομένων μέτρων, 

δ έψαρμοζόμενος δασμός δέον νά καταργηθή, έάν δέν ύφίστατο 

προηγουμένως, η νά έπανεχθή εΙς τό προγενέστερον αύτου έπίπε

δον έφ' δσον πρόκειται περί αύξήσεως. 'Εν τij τελευταίq. ταύτ1J 

περιπτώσει ύποβάλλεται έκ νέου εΙς τό καθεστώς τών δασμολογι

κών μειώσεων, εΙς τό δποίον ύπήγετο, καταργείται δέ τό βραδύτε

ρον εΙς τό τέλος τής προβλεπομένης έν liρθρφ ι 5 μεταβατικής 
περιόδου. 

Κατά τήν περίοδον Ισχύος έκάστου τών δυνάμει τών προηγου

μένων παραγράφων λαμβανομένων μέτρων, ή 'Ελλάς δύναται διά 

τά έκ τών μέτρων τούτων θιγομένα προϊόντα νά άναστέλλη τήν 

έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ liρθρου 20. Ούχ ήττον, τό Κοινόν 
τελωνειακόν Δασμολόγιον διά τά θιγόμενα προϊόντα, δέον νά 

έφαρμοσθή έξ δλοκλήρου τό βραδύτερον κατά τόν χρόνον κατά 

τόν όποίο ν καταργουνται οί εναντι τών Κρατών μελών δασμοί διά 

τά αύτά προϊόντα. 

5. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δύναται νά άποφασίζη δτι τό 
άναγνωριζόμενον έν παραγράφφ ι δικαίωμα τής 'Ελλάδος: 

α) δύναται νά παραταθή πέραν τής προβλεπομένης έν liρθρφ 6 
μεταβατικής περιόδου. 

β) δύναται νά περιλαμβάνη τήν λήψιν δασμολογικών μέτρων, 

πέραν του μνημονευομένου έν παραγράφφ 2 του παρόντος liρθρου 
δρίου του 10%. 

γ) δύναται νά περιλαμβάνη άντί αύξήσεως η έπιβολής δασμών, 

τήν δυνατότητα έπαναφορaς ποσοστώσεων, ύπό τόν δρον δπως ή 

καθορισθησομένη ποσόστωσις μή είναι κατωτέρα του 60% τών 
εΙσαγωγών του έν λόγφ προϊόντος, τών πραγματοποιηθεισών κατά 

τήν διάρκειαν τοϋ προηγουμένου ετους έκ τών Κρατών μελών εΙ

σαγωγών, κατά τό ετος ι958, τών προϊόντων τά όποία θίγονται έκ 

τών μέτρων ποσοστώσεως, δέον νά liγεται εΙς χρέωσιν τοϋ προ

βλεπομένου έν παραγράφφ 2 παρόντος liρθρου συνολικου ποσου. 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως καθορίζει τόν τρόπον λήψεως 

τών μέτρων τούτων καί τούς δρους τής καταργήσεως αύτών. 

6. Τά ύπό τής 'Ελλάδος λαμβανόμενα, συμφώνως πρός τάς 
άνωτέρω διατάξεις, δασμολογικά μέτρα, έν ούδεμι~ περιπτώσει 

δύνανται νά Εχουν ώς άποτέλεσμα ϋψωσιν τών έφαρμοζομένων 

δασμών έπί τών έκ τών Κρατών μελών εΙσαγωγών τής 'Ελλάδος, 

εΙς έπίπεδον άνώτερον τών έφαρμοζομένων έν 'Ελλάδι δασμών έπί 

τών εΙσαγωγών έκ τρίτων χωρών. 

7. Αί διατάξεις του παρόντος liρθρου δέν έφαρμόζονται έπί τών 
περιλαμβανομένων εΙς τό Παράρτημα Ι τής Συμφωνίας προϊόντων. 

• Αρθρον ι9 

Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος καί ή 'Ελλάς καταργουν ενα

ντι άλλήλων τούς έξαγωγικούς δασμούς καί τούς φόρους Ισοδυνά

μου άποτελέσματος τό βραδύτερον τέσσαρα ετη μετά τήν εναρξιν 

Ισχύος τής Συμφωνίας. 

Τμήμα ΙΙ. 'Εφαρμογή τοu Κοινοu Τελωνειακοu 

Δασμολογίου ύπό της ' Ελλάδος 

• Αρθρον 20 

I. ·Η εύθυγράμμισις του τελωνειακου Δασμολογίου τής 'Ελλά
δος πρός τό Κοινόν τελωνειακόν Δασμολόγιον πραγματοποιείται 

έντός τής προβλεπομένης έν liρθρφ 6 μεταβατικής περιόδου, μέ 
άφετηρίαν τούς πράγματι έφαρμοζομένους ύπό τής 'Ελλάδος δα

σμούς εναντι τρίτων χωρών, κατά τόν χρόνον τής ένάρξεως Ισχύος 

τής Συμφωνίας ώς άκολούθως: 

α) 'Όσον άφορα τάς δασμολογικάς κλάσεις, τών δποίων οί 

πράγματι έφαρμοζόμενοι ύπό τής ' Ελλάδος δασμοί κατά τόν χρό

νον τής ένάρξεως Ισχύος τής Συμφωνίας δέν διαφέρουν πέραν του 

15% έπί πλέον η έπί &λαττον τών δασμών του Κοινου τελωνειακου 
Δασμολογίου, οί τελευταίοι ούτοι δασμοί τίθενται εΙς έφαρμογήν 

κατά τόν χρόνον τής προβλεπομένης έν liρθρφ 14 τρίτης μειώσεως 
τών δασμών. 

β) ΕΙς τάς λοιπάς περιπτώσεις, ή 'Ελλάς έφαρμόζει άπό τής 

αύτή ς ήμερομηνίας, δασμόν συνεπαγόμενον μείωσιν κατά 30% τής 
διαφορaς μεταξύ του πράγματι έφαρμοζομένου κατά τόν χρόνον 

τής ένάρξεως Ισχύος τής Συμφωνίας καί του δασμου του Κοινου 

Δασμολογίου. 

γ) ·Η διαφορά αϋτη μειουται έκ νέου κατά 30% κατά τόν χρό

νον τής προβλεπομένης έν liρθρφ 14 μειώσεως δασμών. 
δ) Τό Κοινόν τελωνειακόν Δασμολόγιον έφαρμόζεται έξ όλο

κλήρου κατά τόν χρόνον τής προβλεπομένης έν liρθρφ 14 δεκάτης 
μειώσεως δασμών. 

2. Κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τής προηγουμένης παρα
γράφου καί διά άναγραφόμενα εΙς τό Παράρτημα τής Συμφωνίας 

προϊόντα, ή 'Ελλάς προβαίνει είς τήν εύθυγράμμισιν του δασμο

λογίου αύτής έντός τής προβλεπομένης έν liρθρφ 15 μεταβατικής 
περιόδου, ώς άκολούθως: 

α) 'Η διαφορά μεταξύ τών πράγματι έφαρμοζομένων δασμών 

κατά τόν χρόνον τής ένάρξεως έφαρμογής τής Συμφωνίας καί τών 

δασμών του Κοινου τελωνειακου Δασμολογίου μειουται κατά 20% 
τουλάχιστον, έπτά καί ijμισυ &τη, μετά τήν εναρξιν Ισχύος τής 

Συμφωνίας. 

β) Δι' δσας δασμολογικάς κλάσεις οί προκύπτοντες έκ τής 

έφαρμογής του έδαφίου (α) τής παρούσης παραγράφου δασμοί δέν 

διαφέρουν πέραν του 15% έπί πλέον ή έπί ελαττον τών δασμών του 
Κοινου τελωνειακου Δασμολογίου, οί τελευταίοι ούτοι δασμοί τί

θενται εΙς έφαρμογήν κατά τήν εναρξιν του δεκάτου τετάρτου 

ετους. Είς τάς λοιπάς περιπτώσεις, ή 'Ελλάς έφαρμόζει, άπό τής 

αύτής ήμερομηνίας, δασμούς συνεπαγομένους μείωσιν κατά 30% 
τής διαφορaς μεταξύ τών δασμών τών προκυπτόντων έκ τής έφαρ

μογής του έδαφίου (α) τής παρούσης παραγράφου καί τών δασμών 
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τοϋ Κοινοί> τελωνειακοί> Δασμολογίου. 

'Η διαφορά αύτή μειοϋται έκ νέου κατά 30% κατά τήν εναρξιν 
τοϋ δεκάτου όγδόου ετους. 

Τό Κοινόν τελωνειακόν Δασμολόγιον τίθεται εΙς έφαρμογήν 

έξ όλοκλήρου εΙς τό τέλος τοϋ εΙκοστοί> δευτέρου ετους. 

3. Δι' άριθμόν τινα εΙδών μή άντιπροσωπευόντων πλέον τοϋ 
5% τής άξίας των συνολικών αύτής εΙσαγωγών κατά τό ετος 1958 
καί κατόπιν διαβουλεύσεων εΙς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, ή 

' Ελλάς εχει τό δικαίωμα νά άναβάλη μέχρι τοϋ τέλους τής καθο

ριζομένης έν liρθρφ 15 μεταβατικής περιόδου τάς μειώσεις των 
ίiναντι τρίτων χωρών τελωνειακών αύτής δασμών, τάς όποίας θά 

εδει νά πραγματοποιήση συμφώνως πρός τάς προηγουμένας παρα

γράφους. 

Δι' άριθμόν τι να προϊόντων μ ή άντιπροσωπευόντων πλέον τοϋ 

3% τής άξίας των συνολικών αύτής εισαγωγών κατά τό ετος 1958 
καί κατόπιν διαβουλεύσεων εΙς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, ή 

'Ελλάς εχει τό δικαίωμα νά διατηρήση καί μετά τήν λήξιν τής 

καθοριζομένης έν liρθρφ 15 μεταβατικής περιόδου τούς εναντι 
τρίτων χωρών δασμούς αύτής εΙς έπίπεδον άνώτερον των προβλε

πομένων ύπό τοϋ Κοινοί> τελωνειακοί> Δασμολογίου. 

'Εν πάσ1J περιπτώσει, ή διατήρησις δασμοί> ύψη λοτέ ρου τοϋ 

άναγραφομένου εΙς τό Κονόν τελωνειακόν Δασμολόγιον, δέον νά 

μή παραβλάπτη τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν των έμπορευμάτων 

έντός τοϋ χώρου τής Συνδέσεως. 

ΕΙς περίπτωσιν έπιταχύνσεως τής εύθυγραμμίσεως τοϋ δασμο

λογίου αύτή ς πρός Κοινόν τελωνειακόν Δασμολόγιον, ή 'Ελλάς 

ύποχρεοϋται νά μή άλλοιώση αΙσθητώς τήν σημασίαν των μηχα

νισμών τής Συμφωνίας καί νά λάβη ύπ' όψιν τήν άκολουθουμένην 

ύπό τής Κοινότητος εις τόν τομέα τοϋτον τακτικήν. 

"Οσον άφορά τά άναγραφόμενα εΙς τό Παράρτημα Ι προϊόντα, 

τοιαύτη έπιτάχυνσις δέν δύναται νά λάβη χώραν πρό τοϋ τέλους 

τοϋ δωδεκάτου ετους άπό τής ένάρξεως έφαρμογής τής Συμφωνίας, 

liνευ προηγουμένης συγκαταθέσεως τοϋ Συμβουλίου τής Συνδέ

σεως. 

4. Διά τούς δασμούς, διά τούς όποίους παρεσχέθη ή προβλεπο
μένη έν liρθρφ 18 παράγραφος 4 έξουσιοδότησις, ή 'Ελλάς άπαλ
λάσσεται τής έφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων Ι καί 2 
τοϋ παρόντος liρθρου. Κατά τήν έκπνοήν τής έξουσιοδοτήσεως, ή 

'Ελλάς έφαρμόζει τούς δασμούς οί όποίοι θά προέκυπτον έκ τής 

έφαρμογής των διατάξεων τούτων. 

'Άρθρον 21 

Ι . Πρός διευκόλυνσιν τής εΙσαγωγής ώρισμένων εΙδών έκ χω

ρών, μετά τών όποίων ή 'Ελλάς συνδέεται διά διμερών έμπορικών 

συμφωνιών, αϋτη εχει τό δικαίωμα, έάν ή λειτουργία των συμφω

νιών τούτων μετά τών έν λόγφ χωρών θίγεται αlσ~ητώς έκ τής 

έφαρμογής διατάξεων τής Συμφωνίας, νά παραχωρή δασμολογι

κάς ποσοστώσεις, έπί μειωμένφ δασμφ η άτελεί~, κατόπιν προη

γουμένης συγκαταθέσεως τοϋ Συμβουλίου τής Συνδέσεως. 

2. 'Εν ούδεμι~ περιπτώσει ό δασμός δασμολογικής τινος πο
σοστώσεως δύναται νά εlναι κατώτερος τοϋ πράγματι uπό τής 

'Ελλάδος έφαρμοζομένου έπί τών έκ τής Κοινότητος εΙσαγωγών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π 

Κατάργησις τών ποσοτικών περιορισμών μεταξύ 

τών συμβαλλομένων μερών 

"Αρθρον 22 

Οί ποσοτικοί περιορισμοί έπί τών εΙσαγωγών ώς καί liπαντα τά 

μέτρα Ισοδυνάμου άποτελέσματος άπαγορεύονται μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, uπό τήν έπιφύλαξιν τών κατωτέρω διατά

ξεων. 

"Αρθρον 23 

Ι. Τά συμβαλλόμενα μέρη δέν έπιβάλλουν εναντι άλλήλων νέ

ους ποσοτικούς περιορισμούς καί μέτρα Ισοδυνάμου άποτελέσμα

τος έπί τών εΙσαγωγών. 

'Η uποχρέωσις αϋτη έν τούτοις έφαρμόζεται: 

α) Όσον άφορά τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος, μόνον ώς 

πρός τό έπίπεδον άπελευθερώσεως των εΙσαγωγών, τό όποίον 

ίiχουν παγιοποιήσει εναντι άλλήλων. 

β) "Οσον άφορά τήν 'Ελλάδα, μόνον ώς πρός τό ποσοστόν 

60% των ιδιωτικών εΙσαγωγών αύτής έκ τών Κρατών μελών, uπο
λογιζόμενον έπί τοϋ ετους βάσεως 1958. Τό ποσοστόν τοϋτο αύξά
νει εις 75% καί εις 80% των αύτών εισαγωγών, πέντε καί δέκα ίiτη 
μετά τήν εναρξιν Ισχύος τής Συμφωνίας, άντιστοίχως. Κατά τό 

τελευταίον τοϋτον χρονικόν σημείον, ή Έλλάς θά καταβάλη 

προσπάθειαν δπως πραγματοποιήση uψηλότερον έπίπεδον άπε

λευθερώσεως, τό όποίον θά παγιοποιηθή εναντι των Κρατών με

λών. 

2. Κατά τήν ίiναρξιν Ισχύος τής Συμφωνίας τά Κράτη μέλη 
άνακοινοϋν εΙς τήν Έλλάδα τούς πίνακας άπελευθερώσεως, τούς 

όποίους ίiχουν παγιοποιήσει εναντι άλλήλων. Οί πίνακες ούτοι 

παγιοποιοϋνται ώσαύτως καί εναντι τής 'Ελλάδος. 

3. "Εν ετος μετά τήν εναρξιν Ισχύος τής Συμφωνίας ή 'Ελλάς 
άνακοινοί εΙς τήν Έπιτροπήν τής Κοινότητος τόν πίνακα των 

άπελευθερωθέντων προϊόντων. 'Ο οϋτω άνακοινωθησόμενος πί

ναξ παγιοποιείται ίiναντι τών Κρατών μελών. Ή Έλλάς θά άνα

κοινώση εις τήν Έπιτροπήν, εις τό τέλος τοϋ πέμπτου καί τοϋ 

δεκάτου ετους, τούς μεταγενεστέρους πίνακας προϊόντων, οί 

όποίοι θά παγιοποιηθοϋν εναντι των Κρατών μελών. 

4. 'Η 'Ελλάς εχει τό δικαίωμα νά έπαναφέρη ποσοτικούς πε
ριορισμούς κατά τήν εισαγωγήν προϊόντων έλευθέρως εισαγομέ

νων, άλλά των όποίων ή έλευθερία εισαγωγής δέν εχει παγιοποιη

θή συμφώνως πρός τό παρόν liρθρον. Αϋτη, έν τούτοις, εύθύς liμα 

τij έπαναφορ~ των περιορισμών τούτων, άνοίγει εναντι των Κρα

τών μελών συνολικάς ποσοστώσεις τούλάχιστον ϊσας πρός τό 75% 
των έκ τής Κοινότητος εΙσαγωγών κατά τό προηγούμενον τής 

έπαναφοράς ταύτης ετος. Αί άνωτέρω ποσοστώσεις δπάγονται εΙς 

τάς διατάξεις τής παραγράφου 4 τοϋ liρθρου 26 τής Συμφωνίας. 

5. 'Εν πάσ1J περιπτώσει ή 'Ελλάς δέν έφαρμόζει εναντι των 
Κρατών μελών μεταχείρισιν όλιγώτερον εύνοϊκήν τής εναντι τρί

των χωρών. 

• Αρθρον 24 

Τά συμβαλλόμενα μέρη εις τάς εναντι άλλήλων συναλλαγάς 

δέν καθιστοϋν πλέον περιοριστικάς τάς ύφισταμένας κατά τήν 

ίiναρξιν ίσχύος τής Συμφωνίας ποσοστώσεις καί μέτρα Ισοδυνά

μου άποτελέσματος έπί των εισαγωγών. 

• Αρθρον 25 

I. Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος προβαίνουν εις κατάργησιν 
των ποσοτικών περιορισμών έπί των έξ 'Ελλάδος είσαγωγών κατά 

τούς είς τάς έπομένας παραγράφους καθοριζομένους δρους. 

2. "Εν ίiτος μετά τήν εναρξιν ίσχύος τής Συμφωνίας τά Κράτη 
μέλη άνοίγουν εναντι τής 'Ελλάδος διά τά μ ή άπελευθερωθέντα 

προϊόντα ποσοστώσεις ίσας πρός τάς περιλαμβανομένας εις τάς 

uφισταμένας κατά τόν χρόνον έκείνον διμερείς συμφωνίας, η έλ

λείψει τοιούτων, πρός τάς πραγματοποιηθείσας έκ τής ·Ελλάδος 

είσαγωγάς κατά τό πρώτον ετος έφαρμογής τής Συμφωνίας. 

3. Τρία ίiτη μετά τήν εναρξιν ίσχύος τής Συμφωνίας, τά Κράτη 
μέλη αύξάνουν τάς οϋτω καθορισθείσας ποσοστώσεις, είς τρόπον 

ιί\στε νά πραγματοποιηθή αϋξησις τής συνολικής άξίας αύτών 

τουλάχιστον κατά 10% έν σχέσει πρός τό προηγούμενον ετος. 
Καθ' εκαστον ετος, ή άξία αϋτη αύξάνει κατά τήν αύτήν άναλο

γίαν έν σχέσει πρός τό προηγούμενον ετος. 
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'Από τοϋ !:νδεκάτου έτους μετά τήν εvαρξιν ίσχύος τής Συμ

φωνίας, !:κάστη ποσόστωσις αύξάνει καθ' εκαστον δεκαοκτάμη

νον τούλάχιστον κατά 20% έν σχέσει πρός τήν προηγουμένην 
περίοδον. 

4. Είς τάς περιπτώσεις μή άπελευθερωθέντων προϊόντων, των 
όποίων ούδεμία είσαγωγή έπραγματοποιήθη έξ 'Ελλάδος είς τά 

Κράτη μέλη κατά τήν διάρκειαν τοϋ πρώτου ετους έφαρμογής τής 

Συμφωνίας, ό τρόπος χορηγήσεως καί διευρύνσεως των ποσοστώ

σεων καθορίζεται διά κοινής συμφωνίας. 

5. "Απαντες ο! ύπό των Κρατών μελών έφαρμοζόμενοι έναντι 
τής 'Ελλάδος ποσοτικοί περιορισμοί έπί τών είσαγωγών δέον νά 

καταργηθούν τό βραδύτερον είκοσι δύο ετη άπό τής ένάρξεως 

ίσχύος τής Συμφωνίας. 

'Άρθρον 26 

I. Ή 'Ελλάς προβαίνει είς τήν κατάργησιν τών ποσοτικών 
περιορισμών έπί των έκ τών Κρατών μελών τής Κοινότητος είσα

γωγών, κατά τούς είς τάς !:πομένας παραγράφους καθοριζομένους 

δ ρους. 

2. "Εν έτος μετά τήν εvαρξιν ίσχύος τής Συμφωνίας, καθορίζο
νται συνολικαί ποσοστώσεις άνοικταί ίiνευ διακρίσεως είς άπαντα 

τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος διά τήν είσαγωγήν προϊόντων, τών 

όποίων δέν είναι έλευθέρα ή είσαγωγή είς τήν 'Ελλάδα. Αί ποσο

στώσεις αύται καθορίζονται είς ποσόν ίσον πρός τό τών είσαγω

γών των πραγματοποιηθεισών έκτων Κρατών μελών τής Κοινότη

τος κατά τήν διάρκειαν του προηγουμένου έτους . 

3. 'Εάν αί έκ των Κρατών μελών είσαγωγαί μ ή άπελευθερωθέ
ντος προϊόντος δέν έξικνοuται μέχρι τοϋ 7% των συνολικών είσα
γωγών τοϋ προϊόντος τούτου κατά τήν διάρκειαν τοϋ πρώτου ετους 

έφαρμογής τής Συμφωνίας, καθορίζεται ποσόστωσις ίση πρός τό 

7% των είσαγωγών τούτων, εν ετος μετά τήν εvαρξιν ίσχύος τής 
Συμφωνίας. 

4. Τρία ετη μετά τήν εvαρξιν ίσχύος τής Συμφωνίας, ή 'Ελλάς 
αύξάνει τό σύνολον των οϋτω καθορισθεισών συνολικών ποσο

στώσεων είς τρόπον ιi\στε νά πραγματοποιηθή αϋξησις τής συνο

λικής άξίας αύτών τουλάχιστον κατά 10% έν σχέσει πρός τό 
προηγούμενον έτος. Καθ' εκαστον έτος, ή άξία αϋτη, αύξάνει κα

τά τήν αύτήν άναλογίαν έν σχέσει πρός τό προηγούμενον έτος. 

5. 'Από τοϋ !:νδεκάτου έτους κατά τήν έναρξιν ίσχύος τής 
Συμφωνίας, !:κ άστη ποσόστωσις αύξάνει καθ' εκαστον δεκαοκτά

μηνον τουλάχιστον κατά 20% έν σχέσει πρός τήν προηγουμένην 
περίοδοv. 

6. Είς τάς περιπτώσεις μή άπελευθερωθέντων προϊόντων, των 
όποίων ούδεμία είσαγωγή έπραγματοποιήθη έν 'Ελλάδι κατά τήν 

διάρκειαν τοϋ πρώτου έτους έφαρμογής τής Συμφωνίας, ό τρόπος 

χορηγήσεως καί διευρύνσεως τών ποσοστώσεων καθορίζεται διά 

κοινής συμφωνίας. 

7. 'Οσάκις τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως διαπιστώνη δτι αί 
είσαγωγαί μή άπελευθερωθέντος προϊόντος κατά τήν διάρκειαν 

δύο διαδοχικών έτών ύπήρξαν κατώτεραι τής χορηγηθείσης πο

σοστώσεως, αί ποσοστώσεις αύται δέν δύνανται νά ληφθοϋν ύπ' 

όψιν διά τόν ύπολογισμόν τής όλικής άξίας των συνολικών ποσο

στώσεων. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή 'Ελλάς καταργεί τάς πο

σοστώσεις έπί των έκ των Κρατών μελών είσαγωγών των είδών 

τούτων . 

8. "Απαντες οί ποσοτικοί περιορισμοί έπί τών είς 'Ελλάδα 
είσαγωγών δέον νά καταργηθοϋν τό βραδύτερον είκοσι δύο ετη 

άπό τής ένάρξεως ίσχύος τής Συμφωνίας. 

• Αρθρον 27 

Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος καί ή 'Ελλάς καταργούν πά

ντα τά μέτρα ίσοδυνάμου πρός ποσοστώσεις άποτελέσματος τό 

βραδύτερον κατά τήν λήξιν τής προβλεπομένης έν άρθρφ 6 μετα-

βατικής περιόδου. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως άπευθύνει συστά

σεις διά τάς βαθμιαίας προσαρμογάς, αί όποία ι δέον νά πραγματο

ποιηθούν κατά τήν περίοδον ταύτη ν. Διά τάς προσαρμογάς ταύτας 

θά λάβη ύπ' όψιν τάς γενομένας έπί τοϋ πεδίου τούτου ρυθμίσεις 

μεταξύ τών Κρατών μελών. 

Τά συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν πρός άλληλα, εύθύς ώς 

τοϋτο είναι δυνατόν, καί τό βραδύτερον εξ μήνας μετά τήν εvαρξιν 

ίσχύος τής Συμφωνίας, πάντα τά είς τήν διάθεσιν αύτών στοιχεία 

ώς πρός τά μέτρα ίσοδυνάμου πρός ποσοστώσεις άποτελέσματος . 

• Αρθρον 28 

I. Οί ποσοτικοί περιορισμοί έπί των έξαγωγών ώς καί πίiν 
μέτρον ίσοδυνάμου άποτελέσματος άπαγορεύονται μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών. 

Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος καί ή 'Ελλάς καταργοϋν εvα

ντι άλλήλων, τό βραδύτερον κατά τήν λήξιν τής έν Ιiρθρφ 6 μετα
βατικής περιόδου, τούς έπί των έξαγωγών ποσοτικούς περιορι

σμούς καί πίiν μέτρον ίσοδυνάμου άποτελέσματος. 

2. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων τής προηγουμένης παρα
γράφου καί καθ' δσον άφορίi τά βασικά προϊόντα, ή 'Ελλάς, κατό

πιν διαβουλεύσεων είς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, δύναται νά 

διατηρήση ή νά είσαγάγη περιορισμούς έπί τών έξαγωγών, καθ' δ 

μέτρον είναι τοϋτον άναγκαίον διά νά προωθηθή ή άνάπτυξις ώρι

σμένων δραστηριοτήτων είς τήν !:λληνικήν οίκονομίαν ή διά νά 

άντιμετωπισθή ένδεχομένη σπάνις βασικών είδών διατροφής. 

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή 'Ελλάς άνοίγει έναντι των Κρα

τών μελών συνολικήν ποσόστωσιν, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών 

έξαγωγών τών προηγουμένων έτών καί τής όμαλής άναπτύξεως 

τών συναλλαγών, τής άπορρεούσης έκ τής πραγματοποιήσεως τής 

τελωνειακής !:νώσεως. 

• Αρθρον 29 

"Εκαστον των συμβαλλομένων μερών δηλοί δτι είναι διατεθει

μένοΥ νά καταργήση έναντι του !:τέρου τούς κατά τήν είσαγωγήν 

καί έξαγωγήν ποσοτικούς αύτοu περιορισμούς μέ ρυθμόν ταχύτε

ρον τοϋ είς τά προηγούμενα Ιiρθρα προβλεπομένου, έφ' δσον ή 

γενική οίκονομική κα'τάστασις αύτοϋ καί ή κατάστασις των έπί 
μέρους τομέων τφ έπιτρέπουν τοϋτο. Τό Συμβούλιον τής Συνδέ

σεως άπευθύνει πρός τόν σκοπόν τοϋτον συστάσεις πρός τά συμ

βαλλόμενα μέρη. 

• Αρθρον 30 

Ai διατάξεις των προηγουμένων Ιiρθρων δέν άποτελοuν κώλυ
μα διά τήν έπιβουλήν άπαγορεύσεων ή περιορισμών έπί των είσα

γωγών, των έξαγωγών ή τής διαμετακομίσεως, δικαιολογουμένων 

έκ λόγων δημοσίας ηθικής, δημοσίας τάξεως, δημοσίας άσφα

λείας, προστασίας τής ύγείας καί τής ζωής των προσώπων καί των 

ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των έθνικών θησαυ

ρών των έχόντων καλλιτεχνικήν, iστορικήν ή άρχαιολογικήν 

άξίαν ή προστασίας τής βιομηχανικής καί έμπορικής ιδιοκτη

σίας. Ούχ ήττον α! άπαγορεύσεις ή οί περιορισμοί ούτοι δέον νά 

μήν άποτελοuν μέσον αύθαιρέτου διακρίσεως ούδέ συγκεκαλυμμέ

νοΥ περιορισμόν είς τό έμπόριον μεταξύ τών συμβαλλομένων με

ρών. 

• Αρθρον 31 

I. Τά συμβαλλόμενα μέρη διαρρυθμίζουν προοδευτικώς τά 
έθνικά μονοπώλεια έμπορικοϋ χαρακτήρος είς τρόπον ιi\στε, κατά 

τήν έκπνοήν τής προβλεπομένης έν ίiρθρφ 15 μεταβατικής περιό
δου, νά έξασφαλισθή ό άποκλεισμός πάσης διακρίσεως μεταξύ 

'Ελλήνων ύπηκόων καί ύπηκόων τών Κρατών μελών ώς πρός τούς 

δρους προμηθείας καί διαθέσεως. 
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Αί διατάξεις τοu παρόντος άρθρου έφαρμόζονται έπί παντός 

·Οργανισμού, μέσω του δποίου ή ·Ελλάς η Κράτος μέλος νόμφ η 

πράξει έλέγχει, κατευθύνει η έπηρεάζει αίσθητ&ς άμέσως η έμμέ

σως τάς είσαγωγάς η έξαγωγάς. Αί διατάξεις αύται έφαρμόζονται 

ώσαύτως καί είς τήν περίπτωσιν τ&ν κατ' εκχώρησιν κρατικών 

μονοπωλίων. 

2. Τά συμβαλλόμενα μέρη ουδέν νέον μέτρον λαμβάνουν άντί
θετον πρός τάς τιθεμένας έν παραγράφφ I άρχάς η περιορίζον τήν 
σημασίαν τ&ν άρθρων των σχετικών πρός τήν κατάργησίν τ&ν 

τελωνειακών δασμών καί των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών. 

3. Διά τά προϊόντα τά ύπαγόμενα εντός ένός η πλειόνων Κρα
τών μελών είς εθνικόν μονοπώλιον εμπορικού χαρακτήρος η είς 

κατ ' εκχώρησιν κρατικόν μονοπώλιον, δ ρυθμός των εν παραγρά

φφ I προβλεπομένων μέτρων δέον νά ε{ ναι προσηρμοσμένος πρός 
τήν εν άρθρφ 25 της Συμφωνίας προβλεπομένην κατάργησιν των 
ποσοτικών περιορισμών διά τά ίδια προϊόντα. 

4. ·Ο τρόπος καί δ ρυθμός της διαρρυθμίσεως των διεπομένων 
ύπό του παρόντος άρθρου έλληνικ&ν μονοπωλίων ώς καί του πε

ριορισμού έκ μέρους των Κρατών μελών τ&ν παρεμβαλλομένων 

είς τάς συναλλαγάς εμποδίων δρίζονται ύπό του Συμβουλίου της 

Συνδέσεως τό βραδύτερον δύο έτη μετά τήν εναρξιν ίσχύος της 

Συμφωνίας. 

Μέχρι λήψεως ύπό του Συμβουλίου της Συνδέσεως της έν τφ 

προηγουμένφ έδαφίφ προβλεπομένης άποφάσεως, τά Κράτη μέλη 

έφαρμόζουν επί των ύπαγομένων έν ·Ελλάδα είς μονοπώλιον 

προϊόντων τήν μεταχείρισιν ή όποία προβλέπεται διά τά αυτά 

προϊόντα τρίτων χωρών. 

5. Αί ύποχρεώσεις τ&ν συμβαλλομένων μερών ίσχύουν μόνον 
εφ' δσον συμβιβάζονται πρός τάς ύφισταμένας διεθνείς συμφω

νίας. 

6. Αί διατατάξεις τ&ν προηγουμένων παραγράφων δέν έφαρμό
ζονται έπί τ&ν άναγραφομένων είς τό Παράρτημα Π της Συμφω

νίας γεωργικών προϊόντων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΙ 

Γεωργία 

"Αρθρον 32 

Τό καθεστώς της Συνδέσεως έκτείνεται καί είς τήν γεωργίαν ώς 

καί είς τό εμπόριον τ&ν γεωργικών προϊόντων . 

• Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τά προϊόντα τά άπαριθμού
μενα είς τόν πίνακα του Παραρτήματος Π της ίδρυτικt;ς της Κοινό

τητος Συνθήκης, ώς ούτος έχει η δη συμπληρωθη κατ ' έφαρμογήν 

τ&ν διατάξεων τοu άρθρου 38 παράγραφος 3 τής ρηθείσης Συνθή
κης. Τά προϊόντα ταuτα άποτελοuν άντικεiμενον του Παραρτήμα
τος Π της Συμφωνίας. 

Πλήν άντιθέτων διατάξεων εν άρθροις 33 εως 43 συμπεριλαμ
βανομένου, οί προβλεπόμενοι ύπό της Συμφωνίας κανόνες έφαρμό

ζονται είς τά γεωργικά προϊόντα. 

"Αρθρον 33 

·Η λειτουργία καί άνάπτυξις της Συνδέσεως ώς πρός τά γεωρ

γικά προϊόντα δέον νά συνοδεύεται ύπό προοδευτικής έναρμονί

σεως της γεωργικης πολιτικης της Κοινότητος καί της γεωργικης 

πολιτικής της • Ελλάδος. 
Κατά τόν καθορισμόν της κοινης γεωργικής πολιτικής, ή Κοι

νότης λαμβάνει ύπ' δψιν, κατά τρόπον άποτελεσματικόν, τήν 

ίδιομορφίαν, τάς δυνατότητας καί τά συμφέροντα της έλληνικης 

γεωργίας. 

·Η έναρμόνισις έχει ώς σκοπόν νά έξασφαλίση τήν ίσότητα 

μεταχειρίσεως τ&ν προϊόντων τ&ν Κρατών μελών καί τ&ν ίδίων 

προϊόντων της ·Ελλάδος είς τάς άγοράς τ&ν συμβαλλομένων με

ρών καί λαμβάνει ύπ' δψιν τούς καθοριζομένους έν liρθρφ 39 της 

ίδρυτικης της Κοινότητος Συνθήκης σκοπούς. 

• Η έναρμόνισις της γεωργικης πολιτικης της Κοινότητος καί 
της γεωργικης πολιτικής της ·Ελλάδος δέον νά έχη πραγματο

ποιηθη τό βραδύτερον είς τό τέλος της προβλεπομένης έν liρθρφ 

15 μεταβατικης περιόδου καί κατά τό προβλεπόμενον έν άρθροις 
35 καί 36 τρόπον. 

• Αρθρον 34 

I. Πρός τόν σκοπόν της έφαρμογης τ&ν διατάξεων του άρθρου 
33, έδάφιον 2, ή ·Ελλάς άνακοινοί είς τήν Κοινότητα πάν χρήσι
μον στοιχείον περί της γεωργικης αυτης πολιτικης ώς καί περί της 

ιδιομορφίας, τ&ν δυνατοτήτων καί τ&ν συμφερόντων της έλληνι

κης γεωργίας. 

2. ·Η Κοινότης άνακοινοί είς τήν ·Ελλάδα τάς έπί της κοινης 
γεωργικής πολιτικης προτάσεις, αί δποίαι ύποβάλλονται ύπό της 

'Επιτροπης είς εν τ&ν λοιπών όργάνων της Κοινότητος, γνωμοδο

τήσεις επί τ&ν προτάσεων τούτων, γνωμοδοτήσεις καί άποφάσεις 

των λοιπών τούτων όργάνων. 

Τό Συμβούλιον της Συνδέσεως άποφασίζει: 

- Περί τ&ν άνακοινώσεων, α! δποίαι δέον νά γίνωνται δσον 

άφορά τόν γεωργικόν τομέα, ύπό της Κοινότητος πρός τήν • Ελλά
δα, μετά τήν ύποκατάστασιν τ&ν κοινών όργανώσεων άγοράς είς 

τάς έθνικάς όργανώσεις. 

-περί τ&ν άνακοινώσεων, δσον άφορά τόν γεωργικόν τομέα, 

α! δποίαι δέον νά γίνωνται ύπό της • Ελλάδος πρός τήν Κοινότητα. 

-περί του χρόνου καθ' δν δέον νά γίνωνται αί άνακοινώσεις 

αύται. 

3. Διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώραν είς τό Συμβούλιον της 
Συνδέσεως επί τ&ν προτάσεων της 'Επιτροπής καί έπί τ&ν μέ

τρων, τά όποία ή Κοινότης καί ή ·Ελλάς προτίθενται νά λάβουν 

είς τόν γεωργικόν τομέα. 

"Αρθρον 35 

Ευθύς ώς ή Κοινότης δηλώση δτι ώς πρός προϊόν τι καθωρί

σθησαν αί άφορ&σαι τήν θέσιν είς έφαρμογήν της κοινης γεωργι

κης πολιτικης έν τφ πλαισίφ της Κοινότητος ουσιώδεις διατάξεις, 

είτε διά τό δλον εϊτε διά τμημα της μεταβατικής περιόδου, καί 

ευθύς ώς ή 'Ελλάς δηλώση δτι ε{ναι έτοίμη νά προβη είς τήν 

εναρμόνισιν, τό Συμβούλιον της Συνδέσεως άποφασίζει: 

- περί τ&ν δρων της τοιαύτης εναρμονίσεως. 

- περί τ&ν δρων της καταργήσεως τ&ν περιορισμών είς τάς 

μεταξύ ·Ελλάδος καί Κοινότητος συναλλαγάς. 

-περί τ&ν δρων της εφαρμογής ύπό της 'Ελλάδος του Κοινοu 

τελωνειακού Δασμολογίου. 

Κατά τόν καθορισμόν τ&ν δρων τούτων, τό Συμβούλιον της 

Συνδέσεως έμπνέεται ύπό τ&ν άρχ&ν της παρά της Κοινότητος 

επιλεγείσης διά τό έν λόγφ προϊόν όργανώσεως άγοράς. 

"Αρθρον 36 

I. 'Εάν ή δήλωσις της Κοινότητος, περί ής τό άρθρον 35, 
άναφέρεται είς τόν καθορισμόν τ&ν ουσιωδών διατάξεων τ&ν 

άφορωσ&ν τήν θέσιν είς έφαρμογήν της κοινης γεωργικής πολιτι

κης διά τό σύνολον της μεταβατικης περιόδου, τό Συμβούλιον της 

Συνδέσεως καθορίζει έντός προθεσμίας δύο έτ&ν άπό της δηλώ

σεως ταύτης, είς ijν περίπτωσιν δέν έχει ληφθη έν τφ μεταξύ άπό

φασις βάσει του άρθρου 35, τό εφαρμοστέον κατά τήν έκπνοήν της 
προθεσμίας ταύτης καθεστώς είς τάς μεταξύ τ&ν συμβαλλομένων 

μερών συναλλαγάς επί του έν λόγφ προϊόντος. 

'Εάν δέν καθορισθη τό εν λόγφ καθεστώς ύπό του Συμβουλίου 

της Συνδέσεως, τά συμβαλλόμενα μέρη ε{ναι ελεύθερα, κατά τήν 

εκπνοή ν της προθεσμίας ταύτης, νά λάβουν πάν μέτρον τό δποίον 

θεωρούν κατάλληλον, ύπό τόν δρον δπως τό εφαρμοζόμενον είς 

τάς συναλλαγάς επί του έν λόγφ προϊοντος καθεστώς ε{ ναι τουλά-
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χιστον έξ ϊσου εύνοϊκόν πρός τό έφαρμοζόμενον εις τάς εισαγω

γάς έκ Κρατών άπολαυόντων τής γενικής μεταχειρίσεως τοϋ μαλ

λον εύνοουμένου Κράτους. 

'Εάν α! είς τήν δήλωσιν τής Κοινότητος άναφερόμεναι διατά

ξεις τεθοϋν εις έφαρμογήν πρό τής έκπνοής τής προθεσμίας τών 

δύο ετών, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως λαμ,βάνει τά άναγκαία 

μέτρα διά τήν διασφάλισιν μέχρι τέλους τής προθεσμίας ταύτης 

τών ύφισταμένων δυνατοτήτων είσαγωγής του έν λόγφ προϊόντος. 

2. 'Εάν ή δήλωσις τής Κοινότητος, περί ής τό άρθρον 35, 
άναφέρεται είς τόν καθορισμόν τών ούσιωδών διατάξεων τών 

άφορωσών τήν θέσιν εις εφαρμογήν τής κοινής γεωργικής πολιτι

κής διά τμήμα τής μεταβατικής περιόδου, τό Συμβούλιον τής Συν

δέσεως έντός προθεσμίας ένός έτους άπό τής δηλώσεως ταύτης, 

καθορίζει, εις ην περίπτωσιν δέν έχει ληφθή έν τφ μεταξύ άπόφα

σις βάσει τοϋ άρθρου 35, τό έφαρμοστέον, κατά τήν έκπνοήν τής 
έν λόγφ προθεσμίας, καθεστώς είς τάς μεταξύ τών συμβαλλομένων 

μερών συναλλαγάς έπί τοϋ έν λόγφ προϊόντος. 

'Εάν δέν καθορισθή τό καθεστώς τοϋτο ύπό τοϋ Συμβουλίου 

τής Συνδέσεως, τά συμβαλλόμενα μέρη εlναι έλεύθερα, κατά τήν 

έκπνοήν τής προθεσμίας ταύτης, νά λάβουν παν μέτρον τό δποίον 

θεωροϋν κατάλληλον, ύπό τόν δρον δπως τό έφαρμοζόμενον είς 

τάς συναλλαγάς έπί τοϋ έν λόγφ προϊόντος καθεστώς εlναι τουλά

χιστον έξ ϊσου εύνοϊκόν πρός τό έφαρμοζόμενον έπί τών εισαγω

γών έκ Κρατών άπολαυόντων τής γενικής μεταχειρίσεως τοϋ μαλ

λον εύνοουμένου Κράτους . 

'Εάν α! είς τήν δήλωσιν τής Κοινότητος άναφερόμεναι διατά

ξεις τεθοϋν είς έφαρμογήν πρό τής έκπνοής τής προθεσμίας τοϋ 

ένός έτους, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως λαμβάνει τά άναγκαία 

μέτρα διά τήν διασφάλισιν μέχρι τέλους τής προθεσμίας ταύτης 

τών ύφισταμένων δυνατοτήτων εισαγωγής τοϋ έν λόγφ προϊόντος. 

3. 'Η έκπνοή τών προβλεπομένων ύπό τών άνωτέρω παραγρά
φων προθεσμιών δέν θίγει τήν έξουσίαν του Συμβουλίου τής Συνδέ

σεως δπως λαμβάνη τάς προβλεπομένας έν άρθρφ 35 άποφάσεις. 

"Αρθρον 37 

I. 'Επί ττi προόψει τής έναρμονίσεως τής γεωργικής πολιτικής 
τής Κοινότητος καί τής γεωργικής πολιτικής τής 'Ελλάδος, τά 

συμβαλλόμενα μέρη έφαρμόζουν εναντι άλλήλων δσον άφορα τά 

είς τόν πίνακα τοϋ Παραρτήματος ΠΙ τής Συμφωνίας άναγραφόμε

να προϊόντα τούς προβλεπομένους έν άρθροις 14, 17, 25, 26 καί 27 
τής Συμφωνίας γενικούς κανόνας καταργήσεως τών τελωνειακών 

δασμών καί ποσοστώσεων είσαγωγής ώς καί των φόρων καί μέ

τρων ισοδυνάμου άποτελέσματος. 

2. 'Όσον άφορα τά μή άναγραφόμενα είς τόν πίνακα τοϋ Πα
ραρτήματος Π γεωργικά προϊόντα καί κατά παρέκκλισιν τών άρ

θρων 13, 14, 15, 17, 25,26 καί 27 τής Συμφωνίας, τά συμβαλλόμενα 
μέρη: 

α) Δέν έπιβάλλουν έναντι άλλήλων νέους τελωνειακούς δα

σμούς η φόρους ίσοδυνάμου άποτελέσματος κατά τήν εισαγωγή ν 

καί έξαγωγήν, ούδέ προβαίνουν είς αϋξησιν των έφαρμοζομένων 

είς τάς μεταξύ αύτών έμπορικάς σχέσεις κατά τόν χρόνον τής 

ένάρξεως ίσχύος τής Συμφωνίας. 

β) Δέν έπιβάλλουν έναντι άλλήλων νέους ποσοτικούς περιορι

σμούς καί μέτρα ίσοδυνάμου άποτελέσματος κατά τήν εισαγωγήν 

ή έξαγωγήν, ούδέ καθιστοϋν πλέον περιοριστικάς τάς εν ίσχύι 

κατά τόν χρόνον ένάρξεως ίσχύος τής Συμφωνίας ποσοστώσεις 

καί τά μέτρα ίσοδυνάμου πρός αύτάς άποτελέσματος. Ούχ ήττον, ή 

ύποχρέωσις μή επιβολής νέων ποσοτικών περιορισμών καί μέ

τρων ισοδυνάμου άποτελέσματος ίσχύει μόνον διά τά προϊόντα, 

τών δποίων ή άπελευθέρωσις εχει παγιοποιηθή συμφώνως πρός 

τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 23 καί δέν θίγει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
28 παράγραφος 2. 

3. 'Όσον άφορα τά μ ή άναγραφόμενα εις τόν πίνακα τοϋ Πα
ραρτήματος ΠΙ γεωργικά προϊ6ντα: 

α) "Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος έπεκτείνει ύπέρ τοϋ έτέρου 

τάς δασμολογικάς παραχωρήσεις, τάς δποίας παρέχει εις τρίτας 

χώρας. 

β) 'Εάν εν συμβαλλόμενον μέρος προ β ή είς κατάργησιν ή μεί

ωσιν τών ποσοτικών περιορισμών εναντι τρίτων χωρών, ύποχρεοϋ

ται νά έφαρμόση τήν αύτήν μεταχείρισιν &ναντι τοϋ έτέρου συμ

βαλλομένου μέρους. 

4. Τό άναφερόμενον είς τάς προηγουμένας παραγράφους καθε
στώς έφαρμόζεται μέχρι τής κατά τό άρθρον 35 άποφάσεως τοϋ 
Συμβουλίου τής Συνδέσεως ή μέχρι τής έκπνοής τών προβλεπομέ

νων έν παραγράφοις ι καί 2 του άρθρου 36 προθεσμιών δύο έτών 
καί ένός ετους άντιστοίχως. 

• Αρθρον 38 

I. Μέχρι τής προβλεπομένης έν άρθρφ 35 άποφάσεως τοϋ Συμ

βουλίου τής Συνδέσεως ή μέχρις έκπνοής τών προθεσμιών δύο 

έτών καί ένός ετους των προβλεπομένων έν παραγράφοις ι καί 2 
άντιστοίχως τοϋ άρθρου 36, ή 'Ελλάς, ώς πρός τά αναγραφόμενα 
είς τόν πίνακα τοϋ Παραρτήματος ΙΙΙ προϊόντα, εύθυγραμμίζει 

πρός τό Κοινόν τελωνειακόν Δασμολόγιον τούς τελωνειακούς αύ

τής δασμούς, κατά τάς προβλεπομένας έν άρθρφ 20 δρους καί 
ρυθμόν. 

2. Μέχρι τής προβλεπομένης έν άρθρφ 35 αποφάσεων τοϋ Συμ
βουλίου τής Συνδέσεως, ή 'Ελλάς εχει τό δικαίωμα νά άναβάλη 

τήν έφαρμογήν του Κοινοϋ τελωνειακοί> Δασμολογίου ώς πρός τά 

μή αναγραφόμενα είς τόν πίνακα τοϋ Παραρτήματος ΙΙΙ γεωργικά 

προϊόντα. 

• Αρθρον 39 

Α! διατάξεις τών σχετικών πρός τούς κανόνας ανταγωνισμοί> 

άρθρων δέν έφαρμόζονται εις τήν παραγωγή ν καί τό έμπόριον τών 

γεωργικών προϊόντων, ειμή καθ' δ μέτρον καθορίζει τό Συμβού

λιον τής Συνδέσεως, τό δποίον αποφασίζει σχετικώς, αφου προη

γουμένως ληφθοϋν αί αποφάσεις περί έφαρμογής τών κανόνων 

ανταγωνισμοί> είς τήν παραγωγή ν καί τό έμπόριον τών γεωργικών 

προϊόντων εντός τής Κοινότητος. 

• Αρθρον 40 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως προβαίνει καθ' 1\καστον ετος 

είς έξέτασιν τής καταστάσεως, λαμβάνον ύπ' δψιν μεταξύ άλλων 

τάς ήδη αρξαμένας έναρμονίσεις. 

Είς περίπτωσιν κατά τήν δποίαν έκ τής έξετάσεως ταύτης προ

κύπτει δτι ή ανάπτυξις των συναλλαγών δέν πραγματοποιείται κα

τά τρόπον άρμονικόν, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως αποφασίζει 

περί τών ληπτέων μέτρων. 

Τά μέτρα ταϋτα δύνανται νά δδηγήσουν ιδίι;ι : 

- είς συμπληρωματικήν απελευθέρωσιν των συναλλαγών κα

τά τήν διαδικασίαν του άρθρου 35· 
- είς άναθεώρησιν τοϋ πίνακος του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

• Αρθρον 4ι 

I. Έφ' δσον ή προοδευτική κατάργησις τών τελωνειακών δα
σμών καί των προοπτικών περιορισμών μεταξύ τών συμβαλλομέ

νων μερών δύναται νά δδηγήση είς τιμάς τοιαύτας όSστε νά τίθε

νται έν κινδύνφ οί καθοριζόμενοι έν άρθρφ 39 τής ίδρυτικής τής 
Κοινότητος Συνθήκης αντικειμενικοί σκοποί, έπιτρέπεται εις τήν 

Κοινότητα άφ' ένός, από τής ένάρξεως έφαρμογής τής κοινής 

γεωργικής πολιτικής, καί είς τήν 'Ελλάδα άφ' έτέρου, από τfjς 

ένάρξεως ισχύος τής Συμφωνίας, νά έφαρμόζουν διά τινά προϊόντα 

σύστημα έλαχίστων τιμών, κάτω τών δποίων αί εισαγωγαί δύνα

νται: 

- εϊτε προσωρινώς νά αναστέλλωνται η μειοϋνται, 
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- είτε νά έπιτρέπωνται μόνον pπό τόν δρον δτι θά πραγματο

ποιούνται είς τιμήν άνωτέραν τής δρισθείσης έλαχίστης τοιαύτης 

διά τό έν λόγφ προϊόν. 

Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, αί έλάχισται τιμαί δρίζονται μή 

περιλαμβανομένων τών τελωνειακών δασμών. 

2. Μέχρις δτου τεθή είς έφαρμογήν ή προβλεπομένη είς τήν 
προηγουμένην παράγραφον κοινή γεωργική πολιτική καί έφ' 

δcrov ή προοδευτική κατάργησις τών τελωνειακών δασμών καί 
τών ποσοτικών περιορισμών μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών 

δύναται νά δδηγήση είς τιμάς τοιαύτας ό5στε νά τίθενται έν κινδύ

νφ οί καθοριζόμενοι έν liρθρφ 39 τής ίδρυτικής τής Κοινότητος 
Συνθήκης σκοποί, τά Κράτη μέλη θά δύνανται νά έφαρμόζουν 

έναντι τής 'Ελλάδος τάς άνωτέρω άναφερομένας διατάξεις, συμ

φώνως πρός τάς τιθεμένας άρχάς καί τόν προβλεπόμενον τρόπον 

έν liρθρφ 68, παράγραφος I τής Συμφωνίας. 

3. Κατά τήν λήψιν τών κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τών 
προηγουμένων παραγράφων μέτρων, δέον νά λαμβάνωνται ύπ' 

όψιν τά άναγραφόμενα έν liρθρφ 44, παράγραφος 2 καί 3 τής ίδρυ

τικής τής Κοινότητος Συνθήκης κριτήρια . 

4. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων παραμένουν έν 
ίσχύι μέχρι λήψεως τής έν liρθρφ 35 προβλεπομένης άποφάσεως 
του Συμβουλίου τής Συνδέσεως η μέχρις έκπνοής τών προθεσμιών 

τών δύο έτών καί ένός &τους, τών προβλεπομένων έν liρθρφ 36, 
παράγραφοι I καί 2 άντιστοίχως. 

• Αρθρον 42 

'Εάν Κράτος μέλος τής Κοινότητος έφαρμόση, βάσει του liρ

θρου 44 τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης, έλαχίστας τιμάς 
είσαγωγής προϊόντος τινός προελεύσεως τών λοιπών Κρατών με

λών, έφαρμόζει τά αύτά 'μέτρα καί έπί τών έκ τής ' Ελλάδος είσα

γωγών του αύτοu προϊόντος. 

'Εν ττϊ περιπτώσει ταύτη, τό Κράτος μέλος πληροφορεί σχετι

κώς τήν 'Ελλάδα, ώς πράττει τοuτο καί διά τά Κράτη μέλη . 

"Αρθρον 43 

'Οσάκις προϊόν τι άποτελεί άντικείμενον όργανώσεως άγορiiς 

η οίασδήποτε έσωτερικής ρυθμίσεως ισοδυνάμου άποτελέσματος 

η ύφίσταται άμέσως η έμμέσως τάς συνεπείας τοιαύτης όργανώ

σεως ύπαρχούσης ώς πρός liλλα προϊόντα καί δσάκις ή προκύ

πτουσα διαφορά τής τιμής τών χρησιμοποιουμένων πρώτων ύλών 

έπιφέρει ζημίαν είς τήν άγοράν είτε ένός η περισσοτέρων Κρατών 

μελών η τής Κοινότητος, άφ' ένός, εϊτε τής 'Ελλάδος άφ' έτέρου, 

δύναται νά έπιβληθή έπί του προϊόντος τούτου ύπό του ενδιαφε

ρομένου συμβαλλομένου μέρους άντισταθμιστικός φόρος κατά 

τήν είσαγωγήν έκτός έάν έπιβάλλεται άντισταθμι<Jτικός φόρος 

κατά τήν έξαγωγήν. 

Τό ϋψος καί ό τρόπος είσπράξεως του φόρου τούτου όρίζονται 

ύπό του Συμβουλίου τής Συνδέσεως. 

Μέχρις δτου τεθή είς έφαρμογήν ή άπόφασις του Συμβουλίου, 

τά συμβαλλόμενα μέρη δύνανται νά δρίσουν τό ϋψος καί τόν τρό

πον είσπράξεως του φόρου τούτου. 

ΤΠΛΟΣ ΠΙ 

Κυκλοφορία προσώπων καί ύπηρεσιών 

"Αρθρον 44 

'Η έλευθέρα κυκλοφορία τών έργαζομένων, ώς αϋτη προκύπτει 

έκ τών άρθρων 48 καί 49 τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης 
έξασφαλίζεται μεταξύ ' Ελλάδος καί τών Κρατών μελών κατά χρό

νον καί τρόπον καθορισθησομένους ύπό του Συμβουλίου τής Συν

δέσεως, τό ένωρίτερον δέ κατά τήν λήξιν τής προβλεπομένης έν 

άρθρφ 6 τής Συμφωνίας μεταβατικής περιόδου. 
Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δύναται νά καθορίζη τό έφαρ-

μοστέον μέχρι τής ήμερομηνίας ταύτης καθεστώς είς τήν μεταξύ 

'Ελλάδος καί Κρατών μελών κίνησιν τών έργαζομένων, έμπνεό

μενον έκ τών άποφασιζομένων κατ' έφαρμογήν του Κεφαλαίου Ι 

του τίτλου ΠΙ του δευτέρου μέρους τής ίδρυτικής τής Κοινότητος 

Συνθήκης περί έλευθέρας κυκλοφορίας τών έργαζομένων καί λαμ

βάνουν ύπ' όψιν τήν κατάστασιν τής άπασχολήσεως έν 'Ελλάδι . 

• Αρθρον 45 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως καθορίζει τόν τρόπον κατά τόν 

δποίον ή 'Ελλάς δύναται νά έπωφεληθή τών μέτρων τών λαμβα

νομένων κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τών liρθρων 50 καί 128 
τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης, άναφερομένων άντι

στοίχως είς τήν άνταλλαγήν νέων έργαζομένων καί τήν έπαγγελ

ματικήν κατάρτισιν . 

• Αρθρον 46 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δύναται νά άντιμετωπίση τήν 

κατάρτισιν καί άνάπτυξιν προγραμμάτων τεχνικής βοηθείας ύπέρ 

τής 'Ελλάδος είς δ, τι άφορα τούς έργάτας . 'Αποφασίζει ώσαύτως 

περί τής έν ττϊ περιπτώσει ταύτΙJ χρηματοδοτήσεως τών προγραμ

μάτων τούτων. 

"Αρθρον 47 

Τά συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν κατά τρόπον προοδευτι

κόν καί !σόρροπον τήν έγκατάστασιν 'Ελλήνων ύπηκόων έντός 

τής Κοινότητος καί ύπηκόων τών Κρατών μελών ε!ς τό έλληνικόν 

&δαφος, συμφώνως πρός τάς άρχάς τών άρθρων 52 εως 56 συμπερι
λαμβανομένου καί 58 τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκην, 
έξαιρέσει τών σχετικών πρός τάς προθεσμίας καί τήν διαδικασίαν 

πραγματοποιήσεως τής έλευθερίας τής έγκαταστάσεως διατάξεων 

τών liρθρων τούτων. 

• Αρθρον 48 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως καθορίζει τόν ρυθμόν πραγμα

τοποιήσεως καί τόν τρόπον έφαρμογής τών διατάξεων του προη

γουμένου liρθρου διά τάς διαφόρους κατηγορίας δραστηριοτήτων. 

·Η προοδευτική έφαρμογή τούτων λαμβάνει χώραν μετά τήν θέσιν 

έν !σχύι τών άντιστοίχων κατευθυντηρίων κανόνων, τών προβλε

πομένων έν liρθροις 52 εως 56 συμπεριλαμβανομένου τής ίδρυτι
κής τής Κοινότητος Συνθήκης καί λαμβανομένης ύπ' όψιν τής 

Ιδιαζούσης οίκονομικής καί κοινωνικής καταστάσεως τής ' Ελλά

δος. 

• Αρθρον 49 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως άποφασίζει διαρκούσης τής 

προβλεπομένης έν άρθρφ 6 τής Συμφωνίας μεταβατικής περιόδου, 
περί τών καταλλήλων μέτρων, τά όποία δέον νά ληφθούν πρός 

διευκόλυνσιν τής παροχής ύπηρεσιών μεταξύ τής Κοινότητος καί 

τής 'Ελλάδος. 

"Αρθρον 50 

I. Αί περί μεταφορών διατάξεις τής ίδρυτικής τής Κοινότητος 
Συνθήκης έπεκτείνονται ύπό του Συμβουλίου τής Συνδέσεως ε!ς 

τήν 'Ελλάδα κατά τούς καθοριζομένους ύπ' αύτοu δ ρους καί τρό

πον, λαμβανομένης ίδίι;ι ύπ' όψιν τής γεωργαφικής θέσεως τής 

'Ελλάδος. 

2. Αί πράξεις τών όργάνων τής Κοινότητος είς έκτέλεσιν τών 
περί μεταφορών liλλων, πλήν τών θαλασσίων καί έναερίων, διατά

ξεων τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης, δύνανται νά έπε

κταθοuν ε!ς τήν ·Ελλάδα, κατά τόν καθοριζόμενον ύπό του Συμ

βουλίου τής Συνδέσεως τρόπον. 
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3. 'Εάν τό Συμβούλιον τής Κοινότητος, δυνάμει τοϋ ι'iρθρου 84 
παράγραφος 2 τής ίδρυτι!Cijς τής Κοινότητος Συνθήκης, λάβη άπό
φασιν άφορώσαν τάς διά θαλάσσης καί άέρος μεταφοράς, τό Συμ

βούλιον τής Συνδέσεως άποφασίζει έάν, κατά ποίον μέτρον καί 

κατά ποίαν διαδικασίαν θά είναι δυνατόν νά ληφθοϋν μέτρα διά 

τήν έλληνικήν ναυτιλίαν καί άεροπορίαν. 

τΙΤΛΟΣ IV 
Διατάξεις περί άνταγωνισμοϋ~ φορολογικών θεμάτων 

καί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών 

• Αρθρον 51 

Τά συμβαλλόμενα μέρη άναγνωρίζουν δτι αί άρχαί, αί τιθέμε

ναι έν ι'iρθροις 85, 86, 90 καί 92 τής ίδρυτικής τής Κοινότητος 
Συνθήκης, δέον νά καταστοϋν έφαρμόσιμοι ε!ς τάς έκ τής Συνδέ

σεως σχέσεις αυτών. 

• Αρθρον 52 

I. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως καθορίζει, έντός προθεσμίας 
δύο έτών άπό τής ένάρξεως Ισχύος τής Συμφωνίας, τούς δρους Κ{ιί 

τόν τρόπον έφαρμογής τών άναφερομένων ε!ς τό προηγούμενον 

ι'iρθρον. 

2. Διά τήν έφαρμογήν τής παραγράφου Ι του παρόντος ι'iρθρου, 
τά συμβαλλόμενα μέρη άναγνωρίζουν, δσον άφορα τάς κρα_τικάς 

ένισχύσεις, δτι κατά τά πρώτα δέκα ετη της έν Ιiρθρφ 15 μεταβατι
κής περιόδου, ή ·Ελλάς δέον νά θεωρηθη ώς εύρισκομένη ε!ς τήν 

κατάστασιν τήν προβλεπομένην έν παραγράφφ 3α του άρθρου 92 
τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης καί δτι έκ του λόγου 

τούτου αί προοριζόμεναι νά ευνοήσουν τήν ο!κονομικήν αυτης 

άνάπτυξιν ένισχύσεις θεωρουνται ώς συμβιβαζόμεναι πρός τήν 

Σύνδεσιν, έφ' δσον δέν άλ:λοιουν τούς δ ρους τών συναλλαγών ε!ς 

εκτασιν άντίθετον πρός τό κοινόν συμφέρον τής Συνδέσεως. 

Κατά τήν λήξιν τής προαναφερθείσης περιόδου τών δέκα έτών, 

τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, λαμβάνον ύπ' οψιν τήν κατά τόν 

χρόνον έκείνον ο!κονομικήν κατάστασιν τής ·Ελλάδος, άποφασί

ζει, έάν είναι άναγκαίον, νά παρατείνη τήν !σχύν τών προβλεπομέ

νων έν τφ προηγουμένφ έδαφίφ διατάξεων. 

• Αρθρον 53 

I. ουδέν συμβαλλόμενον μέρος πλήττει άμέσως η έμμέσως τά 
προϊόντα του έτέρου συμβαλλομένου μέρους δι. έσωτερικών φο

ρολογικών έπιβαρύνσεων οιασδήποτε φύσεως, άνωτέρων τών 

πληττουσών άμέσως η έμμέσως τά δμοια έθνικά προϊόντα. 

Ουδέν συμβαλλόμενον μέρος πλήττει τά προϊόντα του έτέρου 

συμβαλλομένου μέρους δι ' έσωτερικών φορολογικών έπιβαρύν

σεων συνεπαγομένων εμμεσον προστασίαν παραγωγής έτέρων ει

δών. 

Τά συμβαλλόμενα μέρη καταργουν, τό βραδύτερον κατά τήν 

άρχήν του τρίτου ετους άπό τής ένάρξεως Ισχύος τής Συμφωνίας, 

τάς άντιτιθεμένας ε!ς τούς άνωτέρω κανόνας διατάξεις, τάς ύφι

σταμένας κατά τήν εναρξιν τijς Ισχύος ταύτης. 

2. Ε!ς τάς μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών συναλλαγάς τά 
έξαγόμενα προϊόντα δέν δύνανται νά τύχουν του ευεργετήματος 

έπιστροφijς άνωτέρας τών έπιβληθεισών ε!ς αυτά άμέσως η έμμέ

σως έσωτερικών φορολογικών έπιβαρύνσεων. 

3. Τά συμβαλλόμενα μέρη, τά όποία είσπράττουν σωρευτικώς 
τόν φόρον έπί του κύκλου τών έργασιών καθ' δλα τά στάδια τijς 

παραγωγικijς διαδικασίας, δύνανται, διά τάς έσωτερικάς φορολο

γικάς έπιβαρύνσεις διά τών όποίων πλήττουν τά εισαγόμενα προϊό

ντα η διά τάς έπιστροφάς τάς όποίας παρέχουν ε!ς τά έξαγόμενα 

προϊόντα, νά προβαίνουν ε!ς τόν καθορισμόν μέσων συντελεστών 

κατά προϊόν η όμάδα προϊόντων, μή θιγομένων έν τούτοις τών ε!ς 

τάς προηγουμένας παραγράφους τιθεμένων άρχών. 

4. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως έποπτεύει τήν έφαρμογήν τών 
προηγουμένων διατάξεων, λαμβάνον ύπ' οψιν τήν έπί του πεδίου 

είς τό όποίον άναφέρεται τό παρόν ι'iρθρον κεκτημένην πείραν τών 

συμβαλλομένων μερών. 

• Αρθρον 54 

Ε!ς τάς συναλλαγάς μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών καί 

καθ' δσον άφορα φόρους Ιiλλους πλήν τών φόρων έπί του κύκλου 

έργασιών, τών φόρων καταναλώσεως καί τών λοιπών έμμέσων φό

ρων, δέν δύνανται νά παρασχεθουν άπαλλαγαί καί έπιστροφαί κα

τά τήν έξαγωγήν ουδέ νά θεσπισθοϋν συμψηφιστικοί φόροι κατά 

τήν ε!σαγωγήν, ε! μ ή μόνον έφ' δσον τά άντιμετωπιζόμενα μέτρα 

εχουν έγκριθij προηγουμένως ύπό του Συμβουλίου τijς Συνδέσεως 

διά περιωρισμένην χρονικήν περίοδον. 

• Αρθρον 55 

Τά συμβαλλόμενα μέρη δύνανται νά άναλάβουν τά μέτρα δια

σφαλίσεως, τά όποία θεωρουν άναγκαία διά τήν άντιμετώπισιν 

δυσχερειών προκυπτουσών είτε λόγω έλλείψεως άποφάσεων του 

Συμβουλίου τijς Συνδέσεως έπί τών προβλεπομένων έν Ιiρθροις 52 
καί 53 θεμάτων, ε1τε λόγω μή έφαρμογijς τών ύπό του Συμβουλίου 
τijς Συνδέσεως άποφασισθέντων έπί τών αυτών θεμάτων μέτρων. 

• Αρθρον 56 

I. 'Εάν κατά τήν διάρκειαν τijς προβλεπομένης έν Ιiρθρφ 15 
τijς Συμφωνίας μεταβατικijς περιόδου, τό Συμβούλιον τijς Συνδέ

σεως τij αΙτήσει τών συμβαλλομένων μερών διαπιστώση πράξεις 

ντάμπιγκ ε!ς τάς σχέσεις μεταξύ τijς 'Ελλάδος καί τijς Κοινότη

τος, άπευθύνει συστάσεις είς τόν ένεργήσαντα η τούς ένεργήσα

ντας τάς πράξεις ταύτας, ϊνα τεθη τέρμα ε!ς αυτάς. 

Τό ζημιούμενον μέρος δύναται, άφου πληροφορήση περί τού

του τό Συμβούλιον τijς Συνδέσεως, νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα 

προστασίας ε!ς τάς περιπτώσεις είς τάς όποίας: 

α) τό Συμβούλιον τijς Συνδέσεως ουδεμίαν έλαβε άπόφασιν 

δυνάμει του άνωτέρου πρώτου έδαφίου, έντός προθεσμίας τριών 

μηνών άπό τής ύποβολijς τijς αίτήσεως, 

β) συνεχίζονται αί πράξεις ντάμπιγκ παρά τήν διαβίβασιν τών 

προβλεπομένων έν τφ προηγουμένφ έδαφίφ συστάσεων. 

'Εάν τά μέτρα προστασίας έλήφθησαν ε!ς τήν προβλεπομένη ν 

ύπό στοιχείον (α) του δευτέρου έδαφίου περίπτωσιν, τό Συμβού

λιον τijς Συνδέσεως δύναται, άνά πασαν στιγμήν, νά άποφασίση 

δτι τό ζημιούμενον μέρος δέον νά άναστείλη τά έν λόγφ μέτρα 

προστασίας έν άναμονij τijς διαβιβάσεως τών προβλεπομένων έν 

τφ πρώτφ έδαφίφ συστάσεων. 

'Εάν τά μέτρα προστασίας έλήφθησαν ε!ς τήν προβλεμομένην 

ύπό στοιχείον (β) του δευτέρου έδαφίου περίπτωσιν, τό Συμβού

λιον τijς Συνδέσεως δύναται, τij αίτήσει ένός συμβαλλομένου 

μέρους η αυτεπαγγέλτως, νά συστήση ε!ς τό ζημιούμενον μέρος 

τήν Ιiρσιν η τροποποίησιν τών έν λόγφ μέτρων προστασίας κατά 

τούς ύπ' αυτου καθοριζομένους δρους καί τρόπον. 

2. Τά προϊόντα καταγωγijς οιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους 
η τά εύρισκόμενα έν αυτφ έν έλευθέρ~ κυκλοφορί~ καί τά όποία 

έξήχθησαν ε!ς τό ~τερον συμβαλλόμενον μέρος γίνονται δεκτά 

πρός έπανεισαγωγήν ε!ς τό έδαφος του πρώτου Ιiνευ έπιβολijς 

οιουδήποτε τελωνειακοϋ δασμου, ποσοτικου περιορισμου η μέ

τρου Ισοδυνάμου άποτελέσματος. 

Τό Συμβούλιον τijς Συνδέσεως άπευθύνει είς τά συμβαλλόμενα 

μέρη τάς συστάσεις τάς όποίας κρίνει χρησίμους πρός συμπλή

ρωσιν τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου, ϊνα έξασφαλι

σθij ή έφαρμογή αυτών, έμπνεόμενον έκ τής πείρας τήν όποίαν 

άπέκτησαν τά συμβαλλόμενα μέρη ε!ς τό πεδίον τό όποίον άναφέ

ρεται τό παρόν άρθρον. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 555 

"Αρθρον 57 

'Ως πρός τά μ ή καλυπτόμενα ύπό τών διατάξεων τής παρούσης 

Συμφωνίας πεδία, τά όποία εχουν άμεσον Ι:πίπτωσιν Ι:πί τής λει

τουργίας τής Συνδέσεως ή ώς πρός τά πεδία τά όποία καλύπτονται 

μέν ύπό τών διατάξεων τούτων άνευ προβλέψεως δμως είδικής 

διαδικασίας, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δύναται νά άπευθύνη 

συστάσεις πρός τά συμβαλλόμενα μέρη, καλουν ταυτα νά λάβουν 

μέτρα τείνοντα είς προσέγγισιν τών νομοθετικών, κανονιστικών η 

διοικητικών διατάξεων. 

τΙΤΛΟΣ V 
Οίκονομική πολιτική 

• Αρθρον 58 

I. 'Έκαστον συμβαλλόμενον Κράτος έφαρμόζει τήν Ι:πιβαλλο
μένην οίκονομικήν πολιτικήν πρός Ι:ξασφάλισιν τής ίσορροπίας 

του γενικου ίσοζυγίου πληρωμών αύτου καί διατήρησιν τής έμπι

στοσύνης είς τό νόμισμα αύτου, διασφαλίζον /:ν ταυτφ τήν συνεχή 

καί ίσόρροπον άνάπτυξιν τής οίκονομίας αύτου ύπό τό καθεστώς 

σταθερότητος του Ι:πιπέδου τών τιμών. 'Εφαρμόζει ρυθμιστικήν 

τής οίκονομικής δραστηριότητος καί είδικώτερον δημοσιονομι

κήν καί νομισματικήν πολιτικήν πρός Ι:πίτευξιν τών aντικειμενι

κών τούτων σκοπών. 

2. Τά συμβαλλόμενα Κράτη προέρχονται τακτικώς είς διαβου
λεύσεις είς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως πρός συντονισμόν τής 

πολιτικής αύτών Ι:πί τών πεδίων τούτων. 

3. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως συνιστά, Ι:άν παρίσταται άνά
γκη, είς τά συμβαλλόμενα Κράτη τά κατάλληλα διά τήν περίστα

σιν μέτρα. 

'Άρθρον 59 

'Έκαστον συμβαλλόμενον Κράτος χειρίζεται τήν πολιτικήν 

αύτου, καθ' δσον άφορά τήν συναλλαγματικήν ίσοτιμίαν, ώς πρό

βλημα κοινου Ι:νδιαφέροντος. 

"Αρθρον 60 

I. Είς τήν περίπτωσιν δυσχερειών η σοβαρaς άπειλής δυσχε
ρειών είς τό ίσοζόγιον τών πληρωμών τής 'Ελλάδος προερχομέ

νων είτε /:ξ Ι:λλείψεως ίσορροπίας είς τό γενικόν ίσοζύγιον, είτε /:κ 

τής φύσεως του συναλλάγματος τό δποίον αuτη διαθέτει καί δυνα

μένων νά θέσουν είς κίνδυνον τήν πραγματοποίησιν τών aντικει

μενικών σκοπών τής Συμφωνίας, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως 

προβαίνει ι'iνευ άναβολής είς Ι:ξέτασιν τής καταστάσεως ώς καί 

τών Ι:νεργειών είς τάς δποίας ή 'Ελλάς προήλθεν η δίiναται νά 

προέλθη συμφώνως πρός τάς διατάξεις του ι'iρθρου 58, χρησιμο
ποιουσα δλα τά είς διάθεσιν αύτής μέσα. Τό Συμβούλιον τής Συνδέ

σεως ύποδεικνύει τά μέτρα, τών δποίων συνιστά τήν έκατέρωθεν 

υ!οθέτησιν, ίνα καταστή δυνατόν είς τήν • Ελλάδα νά άντιμετωπί
ση τάς δυσχερείας ταύτας. 

'Εάν α! Ι:νέργειαι είς τάς δποίας ή 'Ελλάς προήλθε καί τά 

ύποδειχθέντα ύπό του Συμβουλίου τής Συνδέσεως μέτρα δέν είναι 

Ι:παρκή πρός Ι:ξομάλυνσιν τών άντιμετωπιζομένων ή Ι:παπειλουμέ

νων δυσχερειών, ή 'Ελλάς δύναται νά λάβη συντηρητικώς τά άνα

γκαία μέτρα διασφαλίσεως. 

2. Είς περίπτωσιν δυσχερειών ή σοβαρaς άπειλής δυσχερειών 
είς τό ίσοζύγιον πληρωμών Κράτους μέλους τά δργανα τής Κοινό

τητος θέτουν είς κίνησιν τήν προβλεπομένην /:ν ι'iρθρφ 108 τής 
ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης διαδικασίαν. Τό /:ν δυσχε

ρείαις Κράτος μέλος δύναται νά λάβη τά άναγκαία μέτρα διασφα

λίσεως κατά τούς προβλεπομένους ύπό τής συνθήκης δρους. 

Τά μέτρα διασφαλίσεως δέον νά Ι:πιφέρουν τό Ι:λάχιστον δριον 

διαταραχήςείς τήν λειτουργίαν τής Συνδέσεως καί νά μ ή ύπερβαί-

νουν τήν αύστηρώς aπαραίτητον εκτασιν πρός aντιμετώπισιν τών 

έμφανισθεισών δυσχερειών. 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δέον νά Ι:νημερουται έπί τών 

μέτρων διασφαλίσεως τά όποία θίγουν τάς συναλλαγάς καί τάς 

πληρωμάς μεταξύ τής Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος, τό βραδύτε

ρον κατά τόν χρόνον τής Ι:νάρξεως ίσχύος αύτών. 'Εντός εξ μη

νών προβαίνει είς Ι:ξέτασιν τής /:πι πτώσεως τών μέτρων τούτων Ι:πί 

τής λειτουργίας τής Συμφωνίας. 

Άρθρον 61 

I. Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος καί ή 'Ελλάς άναλαμβά
νουν τήν ύποχρέωσιν δπως έγκρίνουν τάς σχετικάς πρός τάς 

άνταλλαγάς Ι:μπορευμάτων ύπηρεσιών καί κεφαλαίων ώς καί τάς 

μεταφοράς κεφαλαίων καί μισθών πληρωμάς είς τό νόμισμα τής 

χώρας είς τήν δποίαν διαμένουν δ πιστωτής καί οί δικαιουχοι, κατά 

τό μέτρον τής, κατ' Ι:φαρμογήν τής Συμφωνίας, aπελευθερώσεως 

εναντι άλλήλων τής κυκλοφορίας Ι:μπορευμάτων, ύπηρεσιών, κε

φαλαίων καί προσώπων. 

Τά συμβαλλόμενα μέρη δηλοϋν δτι είναι διατεθειμένα νά προ

βουν είς άπελευθέρωσιν τών πληρωμών αύτών εύρυτέραν τής είς 

τό προηγούμενον έδάφιον προβλεπομένης, έφ' δσον ή οίκονομι

κή κατάστασις, έν γένει, καί είδικώτερον ή κατάστασις τοϋ ίσοζυ

γίου τών πληρωμών αύτών, τοίς έπιτρέπουν τοϋτο. 

2. Καθ' δ μέτρον αί άνταλλαγαί έμπορευμάτων καί ύπηρεσιών 
καί ή κίνησις κεφαλαίων περιορίζονται μόνον διά περιορισμών 

είς τάς σχετικάς πληρωμάς, έφαρμόζονται κατ' άναλογίαν έπί τφ 

τέλει τής βαθμιαίας καταργήσεως τών περιορισμών τούτων, αί 

σχετικαί πρός τήν κατάργησιν τών ποσοτικών περιορισμών, πρός 

παροχήν ύπηρεσιών καί πρός τήν κίνησιν κεφαλαίων, διατάξΕις . 
3. Τά συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν 

δπως μή καταστήσουν πλέον περιοριστικόν, έκτός προηγουμένης 

συγκαταβάσεως τοϋ Συμβουλίου τής Συνδέσεως, τό έφαρμοζόμε

νον ύπ' αύτών καθεστώς έπί τών μεταφορών συναλλάγματος τών 

σχετικών πρός τάς άπαριθμουμένας είς τό Παράρτημα IV τής Συμ
φωνίας άδήλους συναλλαγάς. 

4. 'Εν περιπτώσει άνάγκης, τά συμβαλλόμενα μέρη συμφω

νοϋν έπί τών ληπτέων μέτρων, ϊνα καταστή δυνατή ή πραγματο

ποίησις τών προβλεπομένων έν τφ παρόντι ι'iρθρφ πληρωμών καί 

μεταφορών συναλλάγματος. 

"Αρθρον 62 

Τά συμβαλλόμενα μέρη προέρχονται είς διαβουλεύσεις πρός 

τόν σκοπόν δπως διευκολύνουν τήν μεταξύ τών Κρατών μελών τής 

Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος κίνησιν κεφαλαίων συμβαλλόντων 

είς τήν πραγματοποίησι ν τών σκοπών τής Συμφωνίας. 

Καταβάλλουν προσπαθείας πρός έξεύρεσιν παντός μέσου 

προωθοϋντος τάς /:ν 'Ελλάδι έπενδύσεις κεφαλαίων προερχομέ

νων έκ τών χωρών τής Κοινότητος καί δυναμένων νά συμβάλουν 

είς τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής οίκονομίας. 

Ο! μόνιμοι κάτοικοι έκάστου Κράτους μέλους aπολαύουν πα

ντός πλεονεκτήματος, ίδί~ συναλλαγματικου καί φορολογικοϋ 

χαρακτήρος, άφορώντος τήν μεταχείρισιν τών ξένων κεφαλαίων, 

τό δποίον ή 'Ελλάς παραχωρεί είς ετερον Κράτος μέλος η είς 

τρίτην χώραν. 

• Αρθρον 63 

Τά συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπαθείας δπως μή 

είσαγάγουν νέους περιορισμούς συναλλάγματος θίγοντας τήν με

ταξύ τών Κρατών μελών καί τής 'Ελλάδος κίνησιν κεφαλαίων ώς 

καί τάς σχετικάς πρός τήν κίνησιν ταύτην τρεχούσας πληρωμάς 

καί δπως μή καταστήσουν πλέον περιοριστικόν τό ύφιστάμενον 

καθεστώς. 

Τά συμβαλλόμενα μέρη άπλοποιουν καθ' δλον τό μέτρον τοϋ 
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δυνατου, τάς διατυπώσεις έγκρίσεως καί έλέγχου, τάς έφαρμο

στέας είς τήν συνομολόγησιν η πραγματοποίησιν συναλλαγών η 

μεταφορών κεφαλαίων καί, τυχούσης περιπτώσεως, συμφωνουν 

έπί τφ σκοπφ τής τοιαύτης άπλοποιήσεως. 

"Αρθρον 64 

I. Τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνουν έν τφ Συμβουλίφ τής 
Συνδέσεως 1:να έξασφαλίζουν, κατά τήν διάρκειαν τής προβλεπομέ

νης έν t'iρθρφ 6 μεταβατικής περιόδου, τόν συντονισμόν τής έμπο
ρικής αύτών πολιτικής εναντι τρίτων χωρών, iδί~ έπί τών πεδίων 

είς τά όποία άναφέρεται τό t'iρθρον 113, παράγραφος I, τής ίδρυτι
κής τής Κοινότητος Συνθήκης. 

Πρός τουτο εκαστον συμβαλλόμενον μέρος παρέχει, ττϊ αίτή

σει του έτέρου, πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν έπί τών ύπ' αύτου συνα

πτομένων συμφωνιών τών περιεχουσών δασμολογικάς η έμπορι

κάς διατάξεις, ώς καί έπί τών τροποποιήσεων, τάς δποίας έπιφέρει 

ε!ς τό καθεστώς τών έξωτερικών αύτου συναλλαγών. 

Εiς περίπτωσιν κατά τήν όποία ν αί τροποποιήσεις η αί συμφω

νία ι αύται θά εΙχον t'iμεσον καί iδιαιτέραν έπίπτωσιν έπί τής λει

τουργίας τής παρούσης Συμφωνίας, θά προηγουνται διαβουλεύ

σεις εiς τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως, ϊνα ληφθουν ύπ' οψιν τά 

συμφέροντα τών συμβαλλομένων μερών. 

2. Κατά τήν έκπνοήν τής προβλεπομένης έν t'iρθρφ 6 μεταβατι
κής περιόδου, ή Κοινότης καί ή 'Ελλάς ένισχύουν έντός του 

Συμβουλίου τής Συνδέσεως τόν συντονισμόν τής έμπορικής αύτών 

πολιτικής, ϊνα καταλήξουν εiς έμπορικήν πολιτικήν στηριζομέ

νην έπί δμοιομόρφων άρχών. 

3. Ε!ς τάς περιπτώσεις συνάψεως συμφωνιών προσχωρήσεως 
εiς τήν Κοινότητα η συνδέσεως μετ' αύτής, δέον νά λαμβάνωνται 

πλήρως ύπ' οψιν τά ύπό τής παρούσης Συμφωνίας καθοριζόμενα 

άμοιβαία συμφέροντα πρός τουτο θά λαμβάνουν χώραν αί προσή

κουσαι διαβουλεύσεις. 

Εiς τάς περιπτώσεις συνδέσεως, ή ρύθμισις τών σχέσεων μετα

ξύ τής 'Ελλάδος καί τής συνδεομένης χώρας δύναται νά άποτελέ

ση άντικείμενον συμφωνίας κατόπιν διαβουλεύσεων μετά τής 

Κοινότητος. 

Εiς τάς περιπτώσεις προσχωρήσεως ούδέν δικαίωμα η ύποχρέ

ωσις δύναται νά προκύψη διά τήν 'Ελλάδα εiμή κατόπιν συνά

ψεως μετ' αύτής προσθέτου Πρωτοκόλλου. Αί άναγκαίαι προ

σαρμογαί τής παρούσης Συμφωνίας θά συμφωνουνται ύπό τών 

συμβαλλομένων μερών. Ταυτα λαμβάνουν πρός τουτο άντιστοίχως 

τά άναγκαία μέτρα συμφώνως πρός τούς καταστατικούς αύτών κα

νόνας. 

ΤΙτΛΟΣ VI 
Γενικαί καί τελικαί διατάξεις 

"Αρθρον 65 

I. Διά τήν πραγματοποίησι ν τών καθοριζομένων διά τής παρού
σης Συμφωνίας σκοπών καί είς τάς προβλεπομένας ύπό ταύτης 

περιπτώσεις, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως εχει τήν έξουσίαν νά 

λαμβάνη άποφάσεις. 'Εκάτερον τών μερών ύποχρεουται νά λαμβά

νη τά μέτρα, τά όποία συνεπάγεται ή έκτέλεσις τών λαμβανομένων 

άποφάσεων. Τό Συμβούλιον δύναται ώσαύτως νά διατυπώνη χρη

σίμους συστάσεις. 

2. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως προβαίνει περιοριστικώς εiς 
έξέτασιν τών άποτελεσμάτων του καθεστώτος τής Συνδέσεως, έν 

σχέσει πρός τούς άντικειμενικούς σκοπούς τής Συμφωνίας. 

3. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως συντίθεται άφ' ένός έκ τών 
μελών τής έλληνικής Κυβερνήσεως, καί άφ' έτέρου έκ μελών τών 

Κυβερνήσεων τών Κρατών μελών, του Συμβουλίου καί τής 'Επι

τροπής τής Κοινότητος. 

Τά μέλη του Συμβουλίου τής Συνδέσεως δύνανται νά παρίστα-

νται δι' άντιπροσώπου κατά τούς προβλεφθησομένοuς έν τφ έσω

τερικφ κανονισμφ δρους. 

4. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως άποφασίζει καθ' δμοφωνίαν. 

"Αρθρον 66 

'Η προεδρία του Συμβουλίου τής Συνδέσεως άσκείται έκ περι

τροπής διά χρονικόν διάστημα εξ μηνών ύπό άντιπροσώπου τής 

Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος . 

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως καταρτίζει τόν έσωτερικόν αύ

του κανονισμόν. 

Τουτο δύναται νά άποφασίση τήν σύστασιν οίασδήποτε έπι

τροπής καταλλήλου νά βοηθήση αύτό έν ττϊ έκπληρώσει του ί:ρ

γου αύτου καί iδί~ έπιτροπής, ή όποία θά έξησφάλιζε τήν άνα

γκαίαν διά τήν καλήν λειτουργίαν τής Συμφωνίας συνέχειαν συ

νεργασίας. 

Τό Συμβούλιον καθορίζει τήν άποστολήν καί άρμοδιότητα τών 

έπιτροπών τούτων. 

"Αρθρον 67 

I. "Εκαστον τών έν t'iρθρφ 65 τής παρούσης Συμφωνίας άναφε
ρομένων μερών δύναται νά προσφύγη εiς τό Συμβούλιον τής Συνδέ

σεως δι' οίανδήποτε διαφοράν σχέσιν εχουσαν μέ τήν έφαρμογήν 

η έρμηνείαν τής παρούσης Συμφωνίας καί άφορώσαν τήν Κοινό

τητα, εν Κράτος μέλος ταύτης η τήν 'Ελλάδα. 

2. Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δύναται, δι' άποφάσεώς του, 
νά ρυθμίση τήν διαφοράν, δύναται ώσαύτως νά άποφασίση τήν 

ύποβολήν τής διαφοράς ύπό τήν κρίσιν του Δικαστηρίου τών Εύ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων η οίουδήποτε t'iλλου ύφισταμένου δικαιο

δοτικου όργάνου. 

3. 'Εάν τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δέν ήδυνήθη νά ρυθμίση 
τήν διαφοράν συμφώνως πρός τήν παράγραφον 2 του παρόντος 
t'iρθρου η δέν ύπέδειξε, κατ' έφαρμογήν τής παραγράφου 2 του 
παρόντος t'iρθρου, δικαιοδοτικόν οργανον τό δποίον θά έκαλείτο 

δπως ρυθμίση τήν διαφοράν, η έάν τό ύποδειχθέν κατ' έφαρμογήν 

τής ρηθείσης παραγράφου δικαιοδοτικόν οργανον δέν έρρύθμισε 

τήν διαφοράν, εκαστον μέρος δύναται νά γνωστοποιήση τόν δρι

σμόν διαιτητου εiς τό ετερον μέρος τό δποίον ύποχρεουται έντός 

δύο μηνών νά δρίση δεύτερον διαιτητήν. Διά τήν έφαρμογήν τής 

διαδικασίας ταύτης ή Κοινότης καί τά Κράτη μέλη θεωρουνται ώς 

εν μόνον μέρος έν ττϊ διαφορ~. 

Τρίτος διαιτητής άσκών καθήκοντα προέδρου, δρίζεται κατά 

τούς καθοριζομένους έν ττϊ έπομέντι παραγράφφ δρους. 

Αί διαιτητικαί άποφάσεις έκδίδονται κατά πλειοψηφίαν. 

4. Κατά τά πρώτα πέντε ετη άπό τής ένάρξεως !σχύος τής Συμ
φωνίας, δ τρίτος διαιτητής θά εΙναι δ πρόεδρος του Δικαστηρίου 

τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Μετά τό πέρας τής περιόδου ταύτης καί έφ' δσον τό Συμβού

λιον τής Συνδέσεως δέν ηθελεν άποφασίσει t'iλλως, δ τρίτος διαι

τητής θά δρίζεται διά κοινής συμφωνίας τών δύο πρώτων διαιτη

τών. Έφ' δσον δέν ηθελεν έπέλθει συμφωνία έντός δύο μηνών, δ 

τρίτος διαιτητής θά δρίζεται ύπό του προέδρου του Διεθνους Δι

καστηρίου, μεταξύ προσωπικοτήτων αί δποίαι άσκουν η εχουν 

άσκήσει άνώτερα δικαστικά καθήκοντα είς τά ύπογράψαντα τήν 

Σύμβασιν του Όργανισμου Οίκονομικής Συνεργασίας καί 'Ανα

πτύξεως Κράτη. 

5. "Εκαστον μέρος ύποχρεουται νά λαμβάνη τά διά τήν έκτέ
λεσιν τών άποφάσεων άπαιτούμενα μέτρα. 

"Αρθρον 68 

I. Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος δύνανται νά έφαρμόσουν τό 
t'iρθρον 226 τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης ε!ς τάς σχέ
σεις αύτών μετά τής 'Ελλάδος. Διά τήν έφαρμογήν του t'iρθρου 

τούτου ή ·Ελλάς έξομοιουται πρός Κράτος μέλος. 
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'Η Κοινότης προβαίνει προηγουμένως είς διαβουλεύσεις μετά 

τής έλληνικijς Κυβερνήσεως έν τφ Συμβουλίφ τής Συνδέσεως. 

2. Κατά τήν διάρκειαν τής προβλεπομένης έν άρθρφ 8 παρά
γραφος I, έδάφιον I τής ίδρυτικijς τής Κοινότητος Συνθήκης με
ταβατικής περιόδου καί ένδεχομένως κατά τήν διάρκειαν τών πα

ρατάσεων, α{ δποίαι ijθελον άποφασισθη δυνάμει του αύτου άρ

θρου, ή 'Ελλάς δικαιοUται καί αϋτη νά λάβη, υπό τάς αύτάς περι

στάσεις, τά μέτρα τά προβλεπόμενα έν άρθρφ 226, παράγραφος I, 
της ίδρυτικijς της Κοινότητος Συνθήκης, κατόπιν διαβουλεύσεως 

έν τφ Συμβουλίφ τής Συνδέσεως. 

3. Μετά τήν λijξιν τής μεταβατικής περιόδου της ίδρυτικijς τής 
Κοινότητος Συνθήκης, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως δύναται νά 

άποφασίση δπως διατηρηθij ή δυνατότης έφαρμογijς υπό τής Κοι

νότητος καί τής 'Ελλάδος, είς τάς άμοιβαίας αύτών σχέσεις, των 

μέτρων των προβλεπομένων έν άρθρφ 226, παράγραφος ι της 

ίδρυτικijς τής Κοινότητος Συνθήκης. 

"Αρθρον 69 

Αί διατάξεις τής Συμφωνίας δέν έφαρμόζονται έπί των προϊό

ντων τών υπαγομένων είς τήν Εύρωπαϊ~ήν Κοινότητα "Άνθρακος 

καί Χάλυβος. 

"Αρθρον 70 

'Εάν, κατά τήν έφαρμογήν του καθεστώτος τής Συνδέσεως, 

έμφανίζεται ώς άναγκαία κοινή τις ένέργεια των συμβαλλομένων 

μερών, ϊνα έπιτευχθη άντικειμενικός τις σκοπός της παρούσης 

Συμφωνίας, δέν εχουν δέ προβλεφθij υπό ταύτης αί άπαιτούμεναι 

πρός τουτο έξουσίαι, τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως λαμβάνει τάς 

καταλλήλους άποφάσεις. 

"Αρθρον 71 

Τό\ Συμβούλιον τής Συνδέσεως λαμβάνει παν πρόσφορον μέ

τρον πρός διευκόλυνσιν τής συνεργασίας καί των άναγκαίων έπα

φών μεταξύ τής Εύρωπαϊκijς Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως, τής 

Οίκονομικijς καί Κοινωνικής 'Επιτροπής καί τών λοιπών όργά

νων τής Κοινότητος άφ' ένός καί τής έλληνικijς Βουλής καί τών 

άντιστοίχων όργάνων τής 'Ελλάδος άφ' έτέρου. 

"Αρθρον 72 

'Όταν ή λειτουργία τής Συμφωνίας Συνδέσεως καταστήση δυ

νατήν τήν άντιμετώπισιν τής δλοκληρωτικijς έκ μέρους τής 'Ελ

λάδος άποδοχής των έκ τής ίδρυτικής τής Εύρωπαϊκής Οίκονομι

κής Κοινότητος Συνθήκης άπορρεουσών υποχρεώσεων, τά συμ

βαλλόμενα μέρη θά έξετάσουν τήν δυνατότητα προσχωρήσεως 

τής ·Ελλάδος είς τήν Κοινότητα. 

"Αρθρον 73 

I. 'Η παρουσα Συμφωνία έφαρμόζεται είς τά εύρωπαϊκά έδάφη 
του Βασιλείου του Βελγίου, τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής 

Γερμανίας, τής Γαλλικής Δημοκρατίας, τής 'Ιταλικής Δημοκρα

τίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου 

των Κάτω Χωρών άφ' ένός καί είς τό Βασίλειον τής 'Ελλάδος άφ' 

έτέρου. 

2. 'Εφαρμόζεται ώσαύτως είς τά άπαριθμούμενα έν παραγράφφ 
2, έδάφιον I, του άρθρου 227 τής ίδρυτικής τής Εύρωπαϊκής Οίκο
νομικής Κοινότητος Συνθήκης έδάφη, καθ' δσον άφορα τά πεδία 

τής παρούσης Συμφωνίας τά άντιστοιχουντα πρός έκείνα είς τά 

όποία άναφέρεται τό αύτό έδάφιον. 

Οί δροι έφαρμογής είς τά άνωτέρω έδάφη των άφορωσών τά 

λοιπά πεδία διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας θά καθορισθουν 

μεταγενεστέρως διά συμφωνίας μεταξύ τών συμβαλλομένων με

ρών. 

"Αρθρον 74 

Τά Πρωτόκολλα, των δποίων ή προσάρτησις είς τήν Συμφω

νίαν συνεφωνήθη υπό τών συμβαλλομένων μερών, άποτελουν άνα

πόσπαστον τμήμα ταύτης. 

"Αρθρον 75 

'Η παρουσα Συμφωνία θέλει κυρωθή υπό των υπογραψάντων 

ταύτην Κρατών, συμφώνως πρός τούς οίκείους αύτών συνταγματι

κούς κανόνας καί θέλει έγκύρως συνομολογηθή ώς πρός τήν Κοι

νότητα δι' άποφάσεως του Συμβουλίου, λαμβανομένης συμφώνως 

πρός τάς διατάξεις τής ίδρυτικijς τής Κοινότητος Συνθήκης καί 

κοινοποιουμένης είς τά συμβαλλόμενα μέρη. 

Τά όργανα έπικυρώσεως και ή πραξις τής κοινοποιήσεως τών 

άνωτέρω άποφάσεων του Συμβουλίου θά άνταλλαγουν έν Βρυξέλ

λαις. 

"Αρθρον 76 

'Η παρουσα Συμφωνία άρχεται ίσχύουσα τήν πρώτην ή μέραν 

του τρίτου μηνός μετά τήν ήμερομηνίαν άνταλλαγής των όργάνων 

έπικυρώσεως. 

"Αρθρον 77 

'Η παρουσα Συμφωνία συνετάχθη είς δι πλουν είς τήν γερμανι

κή ν, γαλλικήν, ίταλικήν, δλλανδικήν καί έλληνικήν, έκάστου των 

κειμένων τούτων εχοντος τήν αύτήν ίσχύν. 

Εις πίστωσιν των άνωτέρω, οι πληρεξούσιοι εθεσαν τάς υπο

γραφάς αύτών κάτωθι τής παρούσης Συμφωνίας. 

'Εγένετο έν 'Αθήναις, τίj ένάτυ ' Ιουλίου του χιλιοστου έννε

ακοσιοστου έξηκοστου πρώτου ετους. 

Διά τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα των' Ελλήνων, Π. Κανελλόπουλος, 

Α. Πρωτοπαπαδάκης, Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας. 

Διά τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα των Βέλγων, Πώλ 'Ανρύ Σπάακ. 

Διά τόν Πρόεδρον τής ' Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμα

νίας, Γκέρχαρτ Ζέελος. 

Διά τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Μωρίς Κούβ 

Ντέ Μυρβίλ. 

Διά τόν Πρόεδρον τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας, 'Εμίλιο Κολό

μπο. 

Διά τήν Α.Β. Υ. τήν Μεγάλην Δούκισσαν του Λουξεμβούργου, 

Εύγένιος Σάους. 

Διά τήν Α.Β.Υ . τήν Βασίλισσαν των Κάτω Χωρών, Χ . Βάν 

Χουτεν. 

ΤΕΛΙΚΉ ΠΡ ΑΞΙΣ 

Οί πληρεξούσιοι τής Α .Μ . του Βασιλέως τών 'Ελλήνων, άφ' 

ένός καί τής Α.Μ. του Βασιλέως του Βελγίου, του Προέδρου τής 

'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, του Προέδρου τής 

Γαλλικής Δημοκρατίας, του Πρόεδρου τής 'Ιταλικής Δημοκρα

τίας, τής Α. Β. Υ. τής Μεγάλης Δουκίσσης του Λουξεμβούργου, τής 

Α.Μ. τής Βασιλίσσης των Κάτω Χωρών, ώς καί του Συμβουλίου 

τής Εύρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητος άφ' έτέρου, συνελθό

ντες έν 'Αθήναις τίj ένάτυ 'Ιουλίου του χιλιοστου έννεακοσιο

στου έξηκοστου πρώτους έτους, πρός υπογραφήν τής Συμφωνίας 

τής συνιστώσης Σύνδεσιν μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊ

κijς ΟΙκονομικής Κοινότητος, συνέταξαν τά άκόλουθα κείμενα: 

Συμφωνίαν συνιστώσαν Σύνδεσιν μεταξύ 1:ης 'Ελλάδος και τής 
Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, τά Παραρτήματα ταύτης, 

ώς καί τά κάτωθι άπαριθμούμενα Πρωτόκολλα: 

Πρωτόκολλον υπ' άριθ. I περί κρατικών προμηθειών (Marches 
Publics), Πρωτόκολλον υπ' άριθ. 2 περί τής έφαρμογής του άρ
θρου 7 τής Συμφωνίας Συνδέσεως, Πρωτόκολλον υπ· άριθ. 3 περί 
τής προβλεπομένης έν άρθρφ 8 της Συμφωνίας Συνδέσεως είσφο-
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ρfiς, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 4 περί του έσωτερικου γερμανι
κου έμπορίου καί των συναφών προβλημάτων, Πρωτόκολλον ύπ' 

άριθ. 5 περί των εμπορευμάτων καταγωγής ij προελεύσεως τρίτων 
πρός τήν Σύνδεσιν ιωρών καί άπολαυόντων είδικου δασμο

λογικου καθεστώτος λόγω καταγωyής ij προελεύσεως, Πρω
τόκολλον ύπ' άριθ. 6 περί του έφαρμοστέου ύπό των Κρατών 
μελών τής Κοινότητος εlδικου καθεστώτος είς τάς συναλλαγάς 
αύτών μετά τής ·Ελλάδος, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ . 7 περί δασμών 
τινων τοϋ έλληνικου τελωνειακοί> δασμολογίου τελούντων ύπό 

άναστολήν, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 8 περί χορηγήσεως ύπό τής 
·Ελλάδος δασμολογικών τινων ποσοστώσεων, Πρωτόκολλον ύπ' 

άριθ. 9 περί χρησιμοποιήσεως ύπό τής ·Ελλάδος τής άμερικα
νικής βοηθείας, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 10 περί τών εiς τό Κοινόν 
τελωνειακόν Δασμολόγιον έπενεχθησομένων τροποποιήσεων, Πρω

τόκολλον ύπ' άριθ. 11 περί του ύφισταμένου έν 'Ελλάδι συστή
ματος ύποχρεωτικών χρηματικών καταθέσεων διά τήν εΙσαγωγή ν 

έμπορευμάτων τινών, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 12 περί των Ιiρθρων 
12 καί 37 τής Συμφωνίας Συνδέσεως, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 13 
περί έξαγωγής γεωργικών τινων προϊόντων των Κρατών μελών τής 

Κοινότητος πρός τήν 'Ελλάδα, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 14 περί 
ελληνικών έξαγωγών οίνων καί νωπών σταφυλών καί γλεύκους έκ 

νωπών σταφυλών, ούτινος ή ζύμωσις άνεστάλη τΌ προσθήκτι 

οίvοπνεύματος (περιλαμβανομένων των μιστελλίων), Πρωτόκολ

λον ύπ' άριθ. 15 περί τών είσαγωγών άκατεργάστου καπνου 

καί άπορριμάτων καπνοί>, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 16 περί τής 
κοινής γεωργικής πολιτικής διά τόν καπνόν, Πρωτόκολλον ύπ' 

άριθ. 17 περί των είσαγωγών σταφίδων, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 
18 περί έξαγωγής πρός τήν Κοινότητα γεωργικών τινων προϊόν
των τής 'Ελλάδος, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 19, Πρωτόκολλον 
Χρηματοδοτήσεως, Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 20 περί του κα

θεστώτος του άφορώντος τάς συναλλαγάς μεταξύ ' Ελλάδος καί 

τών συνδεδεμένων μετά τής Κοινότητος ύπερποντίων χωρών καί 

έδαφών. 

Ο! πληρεξούσιοι συνέταξαν ώσαύτως τά κείμενα των κάτωθι 

άπαριθμουμένων καί προσαρτωμένων είς τήν παρουσαν πρfiξιν 

δη~ώσεων προθέσεως (Παράρτημα Ι): 

' I) Δηλώσεως προθέσεως περί προϊόντων τινών ένδιαφερόντων 
τήν ·Ελλάδα, 2) Δηλώσεως προθέσεως περί τής εύχερείας προ
σφυγής τής 'Ελλάδος εΙς τήν Εύρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσε

ων. 

Κατά τήν ύπογραφήν τών κειμένων τούτων, οί πληρεξούσιοι 

άπεδέχθησαν τάς κατωτέρω άπαριθμουμένας καί προσαρτωμένας 

εΙς τήν παρουσαν Πρfiξιν έρμηνευτικάς δηλώσεις (Παράρτημα ΙΙ) : 

Ι . 'Ερμηνευτικήν δήλωσιν σχετικήν πρός τό Ιiρθρον r:Jι τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως, 2) Έρμηνευτικήν δήλωσιν σχετικήν πρός 
τό iiρθρον 64, παράγραφος 3, τής Συμφωνίας Συνδέσεως, 3) 'Ερ
μηνευτικήν δήλωσιν σχετικήν πρός τάς παραγράφους 5 καί 6 του 
Πρωτοκόλλου ύπ' άριθ . 15 περί των εΙσαγωγών άκατεργάστου 
καπνου καί άπορριμάτων καπνου, 4) • Ερμηνευτικήν δήλωσιν σχε
τική ν πρός τό Πρωτόκολλον ύπ' άριθ. 16 περί τής κοινής γεωργι
κής Πολιτικής διά τόν καπνόν, 5) • Ερμηνευτικήν δήλωσιν σχετι
κήν πρός τόν καθορισμόν τής έννοίας του δρου «Συμβαλλόμενα 

μέρψ>, έν Συμφωνί~ Συνδέσεως, καί ελαβον σημείωσιν τών άπα

ριθμουμένων κατωτέρω καί προσαρτωμένων εις τήν παρουσαν 

Πρfiξιν δηλώσεων τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρα

τίας τής Γερμανίας (Παράρτημα ΠΙ): 

I) Δηλώσεως σχετικής πρός τόν όρισμόν τών Γερμανών ύπηκό
ων, 2) Δηλώσεως σχετικής πρός τήν έφαρμογήν τής Συμφωνίας είς 
τό Βερολίνον. 

Οί πληρεξούσιοι συνεφώνησαν δπως αί προσηρτημέναι είς 

τήν παρουσαν Πρfiξιν δηλώσεις ύποβοηθοuν, έάν παρίσταται άνά

γκη καί κατά τούς αύτούς μέ τήν συνιστώσαν τήν Σύνδεσιν μεταξύ 

τής 'Ελλαδος καί τής Εύρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος Συμ

φωνίας δ ρους, είς τήν άναγκαίαν πρός έξασφάλισιν τής έγκυρότη

τος αύτών διαδικασίαν. 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι 

Δηλώσεις προθέσεως 

I. Δήλωσις προθέσεως περί προϊόντων τινών ένδιαφερόντων τήν 
'Ελλάδα 

I) Ή Κοινότης δηλοί δτι δέν άντιμετωπίζει τήν δημιουργίαν 
κοινής όργανώσεως άγορliς διά τάς σταφίδας, 2) Τό Συμβούλιον 
τής Συνδέσεως έξετάζει τάς δυνατότητας αύξήσεως, καθ' δλον τό 

μέτρον τοϋ δυνατοί>, τοu έμπορίου βάμβακος μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί τής Κοινότητος. 

2. Δήλωσις προθέσεως περί τής εύχερείας προσφυγfjς τfjς 'Ελλά
δος εΙς τήν Εύρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων 

Τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος, εχοντα έπίγνωσιν τfjς σημα

σίας τήν όποία ν εχει διά τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής οΙκονομίας 

ή έξασφάλισις τής συνεχείας εΙς τήν έξωτερικήν χρηματοδότη σι ν 

τfjς ·Ελλάδος, δηλουν δτι ε{ ναι πρόθυμα νά έξετάσουν τό ζήτημα 

τοuτο κατά τήν διάρκειαν τής πενταετους περιόδου άπό τής ένάρ

ξεως ίσχύος της Συμφωνίας Συνδέσεως καί ίδίως νά άντιμετωπί

σουν τήν παροχήν είς τήν ·Ελλάδα του δικαιώματος προσφυγής 

εΙς τήν Εύρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επενδύσεων. 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Π 

· Ερμηνευτικαί δηλώσεις 

I. 'Ερμηνευτική δήλωσις σχετική πρός τό iiρθρον 31 τής Συμφω
νίας Συνδέσεως 

Τά συμβαλλόμενα μέρη άναγνωρίζουν δτι αί διατάξεις του &ρ

θρου 31 τής Συμφωνίας Συνδέσεως δέον νά έρμηνεύωνται κατά τάς 
διατυπουμένας έν iiρθροις 37 καί 90 τής ίδρυτικfjς τής Κοινότητος 
Συνθήκης άρχάς. 

2. ·Ερμηνευτική δήλωσις σχετική μέ τό iiρθρον 64 παράγρ. 3 τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως 

Τά συμβαλλόμενα μέρη άναγνωρίζουν δτι μεταξύ των άμοι

βαίων συμφερόντων, τά όποία ένδείκνυται νά λαμβάνωνται πλή

ρως ύπ' δψιν συμφώνως πρός τάς διατάξεις του iiρθρου 64 παράγρ. 
3, δέον νά περιλαμβάνεται καί τό συμφέρον τής Κοινότητος νά ίδη 
καί iiλλας φιλικάς χώρας προσχωρούσας είς αύτή ν ij συνδεομένας 
μετ' αύτής ύπό δικαίους δρους. 

3. ·Ερμηνευτική δήλωσις σχετική πρός τάς παραγράφους 5 καί 6 
του Πρωτοκόλλου ύπ' άριθ. 15 περί των εισαγωγών άκατεργάστου 

καπνου καί άπορριμμάτων καπνου 

Τά συμβαλλόμενα μέρη δηλουν δτι: I) Τό έδάφιον I τfjς παρα
γράφου 5 του Πρωτοκόλλου ύπ' άριθ. 15 περί των εΙσαγωγών 
άκατεργάστου καπνου καί άπορριμάτων καπνοί> δέον νά ερμηνεύ

εται κατά τρόπον ώστε, έάν ή διαρρύθμισις του γαλλικοί> κ:αί ίτα

λικου μονοπωλίου Ί'jθελε πραγματοποιή πλήρως κατά τούς προ

βλεπομένους ύπό τής 'Ιδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης δρους 
πρό τfjς ύποκαταστάσεως τfjς Κοινής όργανώσεως, τά μονοπώλια 

ταϋτα δέν θά ύπόκεινται πλέον εlς_τήν καθοριζομένην εΙς τάς πα

ραγράφους 5 καί 6 ύποχρέωσιν. Είς περίπτωσιν τοιούτου ένδεχομέ
νου, ή Γαλλία καί ή 'Ιταλία θά εχουν τάς αύτάς ύποχρεώσεις ώς 

καί τάς Κράτη έντός των όποίων ό καπνός δέν άποτελεί άντικείμε

νον μονοπωλίου. 2) Αί ύποχρεώσεις άγορών του iταλικου μονο
πωλίου δέν νά ύπολογίζωνται έπί τΌ βάσει τών ύπ' αύτου πραγμα

τοποιουμένων έτησίως εισαγωγών καπνου άνατολικοϋ τύπου, μή 

συμπεριλαμβανομένων των εΙσαγωγών πρός έπεξεργασίαν καί 

έπανεξαγωγήν, ώς αύται προκύπτουν έκ των έπισήμων στατιστι

κών. 
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4. ·Ερμηνευτική δήλωσις σχετική πρός τό Πρωτόκολλον ύπ' 
άριθ. 16 περί τής κοινής γεωργικής πολιτικής διά τόν καπνόν 

Τά συμβαλλόμενα μέρη άναγνωρίζουν δτι αί προβλεπόμενα ι έν 

παραγράφφ 4 τοϋ Πρωτοκόλου τούτου δυνατότητες εΙσαγωγής θά 
πραγματοποιηθοϋν ύπό μορφήν καθορισθησομένην έν συναρτή

σει πρός τό προβλεφθησόμενον εΙς τό πλαίσιον τής Κοινότητος 

καθεστώς διά τό έν λόγφ προϊόν. 'Όσον άφορα τό ποσόν τής 

προβλεπομένης αύξήσεως, τοϋτο θέλει καθορισθή έν συναρτήσει 

άφ' ενός πρός τήν Ιδιάζουσαν κατάστασιν ή όποία θά ήδύνατο νά 

προκύψη λόγω αΙσθητών διαφορών μεταξύ τής οΙκείας έκάστου 

πολιτικής, έν σχέσει πρός τόν καπνόν, καί άφ' ετέρου πρός τάς 

δυνατότητας διαθέσεως έντός τής άγορι'iς τής Κοινότητος. 

5. 'Ερμηνευτική δήλωσις σχετική πρός τόν καθορισμόν τής εν
νοίας τοϋ δρου «Συμβαλλόμενα μέρψ> έν τίj Συμφωνίc;ι Συνδέσεως 

Τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνοϋν δπως έν τίj ερμηνείc;ι τής 

Συμφωνίας Συνδέσεως θεωροϋν τόν έν τίi έν λόγφ Συμφωνίc;ι δρον 

«Συμβαλλόμενα μέρψ> ώς σημαίνοντα, άφ' ενός τό Βασίλειον τής 

'Ελλάδος καί άφ' ετέρου είτε τήν Κοινότητα καί τά Κράτη μέλη 

όμοϋ, είτε μεμονωμένως ή τά Κράτη μέλη ή τήν Κοινότητα. ·Η 

έννοια τήν όποίαν θά &χη εΙς εκάστην περίπτωσιν δ δρος ούτος 

θά συνάγεται έκ τών περί ών πρόκειται διατάξεων τής Συμφωνίας 

ώς καί τών άντιστοίχων διατάξεων τής ίδρυτικής τής Κοινότητος 

Συνθήκης. Εϊς τινας περιπτώσεις, ώς αί τών ι'iρθρων 10, 55 καί 56 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως, δ δρος «Συμβαλλόμενα μέρη» σημαίνει 

τά Κράτη μέλη κατά τήν μεταβατική ν περίοδον τής ίδρυτικής τής 

Κοινότητος Συνθήκης καί τήν Κοινότητα μετά τήν λήξιν τής ρη

θείσης περιόδου. 

ΠΑΡ AP'fHMA ΠΙ 
Δήλωσις τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρα

τίας τής Γερμανίας 

I. Δήλωσις σχετική πρός τόν όρισμόν τών Γερμανών ύπηκόων 

• Απαντες οί Γερμανοί κατά τήν &ννοιαν τοϋ βασικοϋ νόμου 
τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας δέον νά θεωροϋ

νται ύπήκοοι τής ·Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας. 

2. Δήλωσις σχετική πρός τήν έφαρμογήν τής Συμφωνίας εΙς τό 
Βερολίνον 

'Η Συμφωνία Συνδέσεως έφαρμόζεται έπίσης εΙς τήν χώραν 

τοϋ Βερολίνου, έφ' δσον ή Κυβέρνησις τής 'Ομοσπόνδου Δημο

κρατίας τής Γερμανίας δέν ήθελε προβή, έντός προθεσμίας τριών 

μηνών, εΙς άντίθετον δήλωσιν πρός τά συμβαλλόμενα μέρη . 

«ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΡΤΕΝ » 

Κείμενο συμβολαίου ύπ' άριθμόν 10362, συμβο
λαιογράφου Θεσσαλονίκης, Π. Φιλιππίδη, μέ ήμε

ρομηνία 18ης 'Ιουλίου 1943 
(«Ή Καθημερινή», 12 'Οκτωβρίου 1960) 

'Εν Θεσσαλονίκτι σήμερον τήν δεκάτην όγδόην τοϋ μηνός 

'Ιουλίου τοϋ χιλιοστοϋ έννεακοσιοστοϋ τεσσαρακοστοϋ τρίτου 

&τους ήμέραν τής εβδομάδος Παρασκευήν, έν τφ ένταϋθα καί έπί 

τής Λεωφόρου Νίκης Μεγάρου Κονιόρδου, &νθα τά γραφεία Διοι

κήσεως Θεσσαλονίκης-ΑΙγαίου Στρατοϋ Γερμανικοϋ Κατοχής, 

ένώπιον έμοϋ τοϋ Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτου 

Εύσταθίου Φιλιππίδου, κατοικοεδρεύοντος ένταϋθα, παρουσίc;ι καί 

τοϋ έπί συμπράξει προσληφθέντος συναδέλφου μου Μιλτιάδου 

'Ιωάννου Τζιαννουδάκη, κατοικοεδρεύοντος ένταϋθα, ένεφανί

σθησανΌί γνωστοί ήμίν καί μ ή έξαιρετέοι άφ: ενός δ κ. δόκτωρ 

Μαξιμιλιανός Μαξιμιλιανοϋ Μέρτεν, λοχαγός τής 'Επιμελητείας 

Πολέμου καί Πολιτικός Διοικητής Θεσσαλονίκης, κάτοικος ώς 

έκ τής ύπηρεσίας του Θεσσαλονίκης, ένεργών έν προκειμένφ ώς 

έκπρόσωπος τοϋ Στρατιωτικοϋ Διοικητοj) Θεσσαλονίκης-ΑΙγαίου 

καί άφ' ετέρου αί Εύαγγελία Γαβριήλ Λαγογιάννη οικοδέσποινα, 

κάτοικος Θεσσαλονίκης καί Χριστίνα Σάμ. Γενή, τό,γένο~ Μενε

λάου Γεωργιάδου, οΙκοδέσποινα, κάτοικος Θεσσαλονίκης Βελισ

σαρίου 31 καί συνωμολόγησαν καί συναπεδέξαντο τά άκόλουθα: 

·Ο πρώτος τούτων δόκτωρ Μαξιμιλιανός Μέρτεν ύφ' ijν παρίστα

ται Ιδιότητα έδήλωσεν δτι λόγφ άποζημιώσεως παραδίδει είς τάς 

δευτέρας Εύαγγελίαν Λαγογιάννη καί Χριστίναν Γενή, άπαντα τά 

έμπορεύματα τά εύρισκόμενα έντός τοϋ καταστήματος πρώην Υίοί 

'Ασέρ 'Ισραέλ καί Σία, 'Ισραηλίτου, κειμένου ένταϋθα καί έπί 

τής δδοϋ Βασιλέως 'Ηρακλείου 9, άποτελουμένου άπό έμπορεύ
ματα, μηχανήματα καί πaν ι'iλλο, άντί δραχμών δέκα εκατομμυρί-

ων (10.000.000), τάς δποίας ύποχρεοϋνται αί δεύτεραι συμβαλλό
μεναι Εύαγγελία Λαγογιάννη καί Χριστίνα Γενή, ώς άντιπρόσω

ποι τής Γερμανικής Κατοχής νά καταβάλωσιν είς Ισαρίθμους μη

νιαίας δόσ9_ις εΙς τόν δόκτορα Μέρτεν, τής πρώτης καταβληθησο

μένης τήν 15ην Αύγούστου Η. ύπό τήν Ιδιότητά του διά τής έκ

ποιήσεως τών έμπορευμάτων τά όποία ε{ναι εΙς τήν διάθεσίν των, 

παρέχεται δέ εΙς αύτάς Εύαγγ. Λαγογιάννη καί Χριστίνα ν Γενή τό 

δικαίωμα τής έκμεταλλεύσεως τοϋ μαγαζίου τούτου ώς δ 'Ισραη

λίτης προκάτοχός των καί πρός όφελός των, προστατευόμεναι ύπό 

τών ελληνικών νόμων καί τοιούτων τοϋ Γερμανικοϋ Στρατοϋ 

Κατοχής, ώς καί τών εύεργετημάτων τοϋ ένοικιοστασίου . ·Ο δέ 

δόκτωρ Μάξ Μέρτεν, ύφ' ijν παρίσταται Ιδιότητα παραδίδει εΙς 

τάς πρώτας, συμβαλλομένας Εύαγγελίαν Λαγογιάννη καί Χριστί

να Γενή λόγω άποζημιώσεως τά έμπορεύματα τοϋ έν λόγφ μαγα

ζίου, μηχανήματα καί πaν δ,τι ύπάρχει εΙς αύτό liτινα ύπόσχεται 
έλεύθερα παντός βάρους μεσεγγυήσεως, κατασχέσεως καί έκνική

σεως τρίτου ώς καί τήν έκμετάλλευσιν τοϋ μαγαζίου τούτου, ώς 

έξεμεταλλεύετο δ προκάτοχός των 'Ισραηλίτης. Ένταϋθα γίνεται 

μνεία δτι έπειδή δ Μάξ Μέρτεν πρώτος συμβαλλόμενος άγνοεί 

τήν ελληνικήν διάλεκτον, γνωρίζει δέ τήν γερμανικήν, προσέλα

βεν άπό τής άρχής τής συντάξεως τής παρούσης τόν γνωστόν καί 

μή έξαιρετέον Κάρολον Μαϊσνάρην, πρώην έμπορον καί άξιωμα

τικόν τοϋ Γερμανικοϋ Στρατοϋ Κατοχής, γνώστην τής τε έλληνι

κής καί γερμανικής, δν ιi\ρκισα έπί τοϋ • Ιεροϋ Εύαγγελίου τόν 
ερμηνείας δρκον συμφώνως τφ νόμφ καί δστις διηρμήνευσεν πι

στώς τό κείμενον τοϋ παρόντος, δπερ ε{ναι σύμφωνον μέ τάς θελή

σεις τών συμβαλλομένων. Γίνεται μνεία δτι άπαντα γενικώς τά 

έξοδα τοϋ παρόντος βαρύνουσι τούς δευτέρους συμβαλλομένους. 

Ταϋτα συνομολογησάντων καί συναποδεξαμένων τών συμβαλλομέ

νων συνετάχθη πρός βεβαίωσιν τό παρόν εΙς δύο φύλλα χαρτοσή

μου καί δπερ άναγνωσθέν προσηκόντως καί διερμηνευθέν, ύπογρά-
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φεται παρ' δλων νομίμώς, του δρ. Μέρτεν ύπογράψαντος γερ

μανιστί. Οί συμβαλλόμενοι Μ. Μέρτεν, Ε. Λαγογιάννη καί 

Χρ. Γενή . Οί συμβολαιογράφοι Μ. Τζιαννουδάκη, Σ.Π. Φιλιππί

δης. 

Διαταγές Μέρτεν, γιά νά παραδοθοuν τά κλειδιά 

των έβραϊκων καταστημάτων. 

Ή πρώτη, 1482/16.6.1943 
(«Ή Καθημερινή», 12 'Οκτωβρίου 1960) 

Διοικητής Θεσσαλονίκηi;-Αiγαίου. Τμήμα Στρατιωτικής Διοι

κήσεως. 'Αφορά: 'Ιουδαϊκά καταστήματα. Προγενεστέρα έντολή 

του ύπογεγραμμένου: Πρός τήν Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας 

-Γραφείον 'Ιουδαϊκών περιουσιών, Θεσσαλονίκη. Εiς τήν φέρου

σαν τό παρόν &γγραφον, δέον αί κλείδες δι' άμφότερα τά κατωτέ

ρω καταστήματα: I) Άσσέλ 'Ισραέλ, Θεσσαλονίκη, όδός Βασι
λέως 'Ηρακλείου 9. 2) Μεναχέμ καί Ρουσσο Υίοί, Θεσσαλονίκη, 
όδός Συγγρου 4, νά παραδοθώσιν άνυπερθέτως, ijτις θά τά μεταφέ
ρη εiς τήν ύπογραφομένην ύπηρεσίαν. 

Διά τόν Διοικητήν Θεσσαλονίκης-ΑΙγαίου: Ό έπιτελάρχης 

ά.ά ύπογρ. Μέρτεν. Στρατιωτικός Διοικητικός Σύμβουλος. 

Δεύτερη διαταγή, 1488/13/25.6.1943, μετά τήν 
άρνηση τfίς διοικήσεως νά παραδόσει τά κλειδιά, άν 

δέν άναγράφονταν καί τά όνόματα των «δικαιούχων)). 

Διοικητής Θεσσαλονίκης-Αίγαίου. Τμήμα Στρατιωτικής Διοι

κήσεως 9/ 10103 Μ/ 5. 'Αφορά: Παράδοσιν του καταστήματος 

'Ασσέλ 'Ισραέλ, Θεσσαλονίκη, όδός Βασιλέως 'Ηρακλείου άριθ. 

9. Πρός τήν Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας (Γραφείον 'Ιουδαϊ
κών Περιουσιών) Θεσσαλονίκην. Τό άνωτέρω άναφερόμενον κα

τάστημα παραχωρείται εiς τάς ' Ελληνίδας ύπηκόους Εόαγγελίαν 

Λαγογιάννη καί Χριστίναν Γενή . Αί κλείδες τοϋ καταστήματος 

ένεχειρίσθησαν ijδη εiς τάς ώς ανω κατανομαζομένας. Τής άνωτέ

ρω παραχωρήσεως. δέον δπως λάβητε γνώσιν καί διορθώσητε 

άντιστοίχως τούς ύμέτερους καταλόγους . 

Διά τόν Διοικητήν Θεσσαλονίκης-Αίγαίου. Ό 'Επιτελάρχης 

ά.ά . ύπογρ. Μέρτεν. Στρατιωτικός Διοικητικός Σύμβουλος. 

'Εκθέσεις γιά τήν παράδοση των καταστημάτων 

(«Ή Καθημερινή», 13 'Οκτωβρίου 1960) 

'Εν ΘεσσαλονίκΊJ σήμερον τήν 24ην 'Ιουνίου 1943 ένεφανί
σθησαν είς τά έπί τής όδοϋ 'Ερμοϋ άρ. 6 (τράπεζα 'Ένωσις) γρα
φεία τής ύπηρεσίας διαχειρίσεως Ισραηλιτικών περιουσιών ή 

Εόαγγελία Λαγογιάννη Μπαρτζιλάϊ μετά μιtiς άλλης κυρίας, αϊτι

νες προσεκόμισαν καί παρέδωσαν ήμίν τό άπό 23.6.43 &γγραφον 
του δρος Μέρτεν δι' ού ένετάλημεν νά παραδώσωμεν άμέσως τάς 

κλείδας τών κάτωθι ίσραηλιτικών καταστημάτων: Ι) 'Ασσέλ 

Ίσραέλ -πλεκτά- Β. 'Ηρακλείου άρ. 9, 2) Μεναχέμ καί Ροϋσσο 
-ύφάσματα- Συγγροϋ άρ . 4. Συμμορφούμενοι πρός τήν άνωτέρω 
έντολήν παρεδώσαμεν &ναντι άποδείξεως εΙς τήν Εύαγγελίαν Λα

γογιάννη Μπαρτζιλάϊ τάς κλείδας μόνον τοϋ καταστήματος 'Ασ

σέλ 'Ισραέλ, δπερ έτύγχανεν άπογεγραμμένον. 

"Οσον δέ άφορά τό κατάστημα τών Μεναχέμ καί Ροϋσσο, κα

τεστήσαμεν εiς αυτάς γνωστόν δτι δέν άπεγράφη καί συνεπώς 

στερούμεθα κλειδιών. Πάντως, είς τάς ώς άνω ~κυρίας, έγένετο έκ 

μέρους ήμών ή δήλωσις δτι διά τήν νομιμοποίησίν των κατά τάς 

κειμένας διατάξεις τοϋ ύπ ' άρ. 205 νόμου, δέον νά γίνη ή κατα
γραφή καί άποτίμησις τών έντός τών άνωτέρω καταστημάτων πε

ριουσιακών στοιχείων ύπό έπιτροπής άποτελεσθησομένης έξ !:νός 

δημοσίου ύπαλλήλου καί δύο όριστικών πραγματογνωμόνων. Είς 

άπάντησιν, αί ώς άνω μtiς /:δήλωσαν δτι θά κάμουν καλά μέ τόν κ. 

Μάισνερ. Π . Νικολαίδης, Α . Κυρκος. 

'Η δεύτερη εκθεση 

'Εν συνεχείq τής άπό 24 'Ιουνίου 1943 έκθέσεως ήμών άναφέ
ρομεν δτι σήμερον τήν 25ην 'Ιουνίου έ.ε. ένεφανίσθη καί πάλι ή 

Ευαγγελία' Λαγογιάννη καί μtiς έδήλωσεν δτι δ κ. Μάισνερ άναμέ
νει &μπροσθεν τοϋ καταστήματος τών Μεναχέμ καί Ροϋσσο έπί 

τής όδοϋ Συγγροϋ άριθ. 4καί ζητεί ν' άποστείλωμεν τόν τεχνίτην 

διά νά προ β ή εiς τήν διάρρηξιν τών κλείθρων τούτου. Είς άπάντη

σιν άνεκοινώσαμεν είς τήν άνωτέρω δτι έφ' δσον δέν θά παρίστα

ται ύπάλληλος τής καθ' ήμtiς ύπηρεσίας ουδεμίαν ύποχρέωσιν 

Ι:χομεν νά θέσωμεν είς τήν διάθεσίν των τεχνίτην πρός διάρρηξιν. 

Κατόπιν τούτου απήλθε καί μετ' όλίγον έπανήλθε καί μtiς είπε, 

κατ' έπιτακτικήν άξίωσιν τοϋ κ. Μάισνερ, νά τής ύποδείξωμεν τό 

κατάστημα τοϋ τεχνίτου διαρρήξεως . Μ ή δυνάμενοι πλέον νά άρ

νηθώμεν ύπεδείξαμεν τοϋτο, αuτη δέ άπέστειλεν άνθρωπόν της, 

δστις παρέλαβεν έκ τοϋ έπί τής όδοϋ Ροδόπης άριθ. 6 καταστήμα
τος τόν βοηθόν τοϋ τεχνίJου τής ύπηρεσίας μας, δστις, ώς έπλη

ροφορήθημεν, προέβη είς τήν διάρρηξιν τών κλείθρων τοϋ κατα

στήματος Μεναχέμ καί Ρουσσο. Οί ύπάλληλοι: Π . Νικολαίδης, Α. 

Κϋρκος. 

(Σημείωσις: Κατά πληροφορίας, liς μtiς μετέδωσαν διάφοροι 

περίοικοι, έκ τοϋ καταστήματος Μεναχέμ καί Ροϋσσο, Συγγροϋ 4, 
α! περί ών πρόκειται ηρχισαν μεταφέρουσαι τά έμπορεύματα τού

του είς τό έπί τής όδοϋ Βασ. 'Ηρακλείου άριθ. 9 κατάστημα τοϋ 
'Ασσέλ 'Ισραέλ χωρίς ένν.οείται νά γίνη ουδεμία άπογραφή. Ο! 

ύπάλληλοι Π . Νικολαίδης, Α. Κϋρκος). 

'Ομιλία του Δ. Μακρfί στή Βουλή 

(13 'Οκτωβρίου 1960) 

'Επί τρείς περίπου !:βδομάδας, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, 

~νας κοινός έγκληματίας πολέμου βαθέως στιγματισμένος άπό 

άπόφασιν τοϋ ήμεδαπου Δικαστηρίου 'Εγκληματιών Πολέμου, 

έκτοξεύει κατά τοϋ πρωθυπουργοϋ τής χώρας καί δύο ύπουργών 

τής !:λληνικής Κυβερνήσεως συκοφαντίας, τάς όποίας οϋτε είς 

άνά τό Πανελλήνιον καί τήν 'Υφήλιον όλόκληρον έδέχθη νά υίο

θετήση η καί νά ένθαρρύνη άπλώς καί αί όποίαι κατέρρευσαν, ώς 

ήτο !:πόμενον, έκ τών ίδίων τοϋ έγκληματικοϋ συκοφάντου στοι

χείων καί αντιφάσεων. 

Κύριοι συνάδελφοι, άνεξαρτήτως πολιτικών καί ίδεολογικών 

άντιθέσεων, πώς είναι δυνατόν τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως 

νά προκρίνουν συζήτησιν μόνον έπί τής διαχειρίσεως τής όρθής η 

τής έσφαλμένης τοϋ θέματος, νά προσκολληθοϋν έπ' αυτής καί νά 

άρνηθοϋν πεισμόνως νά διαδηλώσουν μετά παρρησίας τάς Ιδίας 

των έλευθέρας γνώμας έπί μιtiς συκοφαντίας, ή όποία, άσχέτως 

τής ποιότητος καί τής άποκαλύψεώς της, έν πάσυ περιπτώσει 

έστράφη έναντίον τοϋ άρχηγοϋ καί μελών τής !:λληνικής Κυβερνή

σεως. Τό κέντρον βάρους, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, δέν είναι 

δυνατόν ποτέ νά είναι δ χειρισμός, δ τύπος καί ή διαδικασία. 'Εγώ 

τουλάχιστον δέν αΙσθάνομαι νοητόν τοϋτο. 'Εντός τής αΙθούσης 

αυτής τό κέντρον βάρους πρέπει νά είναι καί είναι ή ουσία τών 

συκοφαντιών. Έφ' δσον καλώς η κακώς ή δλη αυτή ύπόθεσις 

ηχθη ένώπιον τοϋ Σώματος καί έφ' δσον ό τύπος η μερίς τοϋ 

τύπου άπεφάσισε νά κάμη κατάχρησιν έπί τοϋ θέματος αυτοϋ, διά 

νά δημιουργήση έντυπώσεις, α! όποία ι ίσως δέν θά επρεπε νά γνω

ρίσουν τάς στήλας του έλληνικοϋ τύπου, τοσούτφ μάλλον καθ' 

δσον έπί διεθνοϋς έπιπέδου καί εiς αυτήν ταύτην τήν Γερμανίαν 

σχεδόν δ τύπος άπηξίωσε νά άναγράψη καί άπλας άκόμη εiδήσεις, 

γνωρίζων καλύτερον ήμών τόν Μέρτεν, δ όποίος καί έκεί &χει 

άποκαλυφθή πλήρως. 'Εφ' δσον πάντως οί αξιότιμοι άρχηγοί τής 

άντιπολιτεύσεως ήρνήθησαν νά λάβουν θέσιν έπί τής οόσίας, 

δπως είχον (ίλλωστε δικαίωμα, αίσθάνομαι τήν ύποχρέωσιν, ώς 

θιγόμενος ύπουργός, νά είσέλθω έγώ εiς τήν οόσίαν καί έπί τij 

βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, κατά τό πλείστον τοϋ ίδίου 

έγκληματίου-συκοφάντου, δχι άπλώς νά άνατρέψω άλλά νά άπο-
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δείξω τήν φαιδρότητα τών συκοφαντιών, τάς όποίας έξήμεσεν. 

Είς τήν άνασκόπησιν τών στοιχείων αύτών, θά προχωρήσω 

χωρίς κρίσεις, χωρίς συμπεράσματα, βάσει ψυχρών καί μόνον δε

δομένων διά νά άποδειχθη ποία υπήρξεν ή τεταραγμένη διάνοια 

τοϋ έγκληματίου αύτοϋ καί τί προσεπάθησε νά σκευωρήση καί 

κατά ποίον τρόπον άπεκαλύφθη τοϋτο είς δλην του τήν εκτασιν, 

έκ τών ίδίων αύτοϋ, έπαναλαμβάνω, στοιχείων. 

·Υπεισερχόμενος είς τήν ούσίαν θά έπιληφθώ τοϋ θέματος κα

τά πρώτον λόγον τής συζύγου μου, ή όποία χωρίς νά ε{ναι πολιτι

κόν πρόσωπον ένεπλάκη, άκριβώς διά νά πληγοϋν πολιτικά πρό

σωπα καί διά τήν όποία ν ε{ χ ον παρακαλέσει τόν κύριον άντιπρόε

δρον τής Κυβερνήσεως νά άφήση είς έμε τό βάρος καί τό προνό

μιον νά έκθέσω ένώπιον. τοϋ Σώματος τά στοιχεία, διά τών όποίων 

θά άποδειχθή ή διά λογαριασμόν της συκοφαντία. 

Κύριοι συνάδελφοι, τό ετος 1942, είς έποχήν, έπαναλαμβάνω 
καί τονίζω, κατά τήν όποίαν δέν έγνώριζον κίiν τήν σύζυγόν μου, ή 

οίκογένεια τοϋ ίiλλοτε πολιτικοϋ Νικολάου Λεοντίδου, ευρέθη είς 

κατάστασιν τραγικήν, άντιμετοπίζουσα καί αύτό τό φάσμα τής 

πείνης. Πρός έπιβίωσιν τfjς χήρας Λεοντίδου καί τών τριών άνη

λίκων τέκνων της, ήναγκάσθη νά έργασθή ή μεγαλυτέρα κόρη της, 

ήδη σύζυγός μου, μόλις άποφοιτήσασα τοϋ έκπαιδευτηρίου Βαλα

γιάννη. 'Όπως άντιλαμβάνεσθε, κατά τήν ίδίαν έκείνήν περίοδον, 
δέν ήτο εϋκολον νά εύρεθή έργασία καί άπασχόλησις είς διοικη

τικάς ύπηρεσίας καί είς έλληνικάς έπιχειρήσεις, α! πλείσται τών 

όποίων ήσαν έν καταρρεύσει λόγφ τής κατοχής. Tti συστάσει τότε 
τοϋ σχολείου της, είς τό όποίον μέχρι τό 1940 έφοίτησεν έπί 
3ετίαν, προσελήφθη είς τήν πολιτικήν ύπηρεσίαν ίδιωτικών 

ύγρών καυσίμων, ή όποία, δπως καί ίiλλαι παρεμφερείς ύπηρεσίαι, 

α! μεταφοραί, α! συγκοινωνίαι, δ έπισιτισμός, έτέλουν ύπό τήν 

ίiμεσον έποπτείαν τής γερμανικής πολιτικής διοικήσεως. Σημα

σίαν πάντως ίδιαιτέραν εχει, δτι είργάσθη είς τήν κατ' έξοχήν 

πολιτικήν αύτήν ύπηρεσίαν, δπως είργάσθησαν χιλιάδες άνθρώ

πων, ο! όποίοι ελαβον τήν άνάγκην, λόγφ τών περιστάσεων, νά 

έργασθοϋν. ·Επί κ~φαλής τής υπηρεσίας αύτής, έτέθη δ συκοφά

ντης Μέρτεν, ώς πολt-τικός Γερμανός Διοικητής Θεσσαλονίκης, 
έπικεφαλής, έπαναλαμβάνω, τής Διοικήσεως, ή όποία καί έπό

πτευε πλήν τών ίiλλων ύπηρεσιών, τοϋ έπισιτισμοϋ, τών μεταφο

ρών καί τήν υπηρεσίαν τών ύγρών καυσίμων, δπου άνfjκον α! τέως 

άγγλικαί έταιρίαι Σέλλ, Σόκονυ κ.λ.π., αί όποίαι έγκατέλέιψαν τό 

έλληνικόv εδαφος μετά τήν άποχώρησιν τών συμμαχικών στρα
τευμάτων καί αί όποία ι ήλέγχοντο πλέον άπό τήν έν λόγφ ύπηρε

σίαν, ή όποία καί διεχειρίζετο τά ίδιωτικά ύγρά καύσιμα. 

Είς τάς άρχάς τοϋ 1944, άπεχώρησε τής υπηρεσίας καί προσε
λήφθη είς τόν Διεθνή Έρυθρόν Σταυρόν, δπου είργάσθη μέχρι 

τής άπελευθερώσεως καί'μετά τήν άπελευθέρωσιν είς τήν Ύπη

ρεσίαν 'Ανεφοδιασμοϋ, διότι αί άνάγκαι τής οίκογενείας της έσυ

νεχίζοντο . Είς ούδεμίαν ίiλλην υπηρεσίαν, όποιαδήποτε, ύπό 

οίανδήποτε ίδιότητα, διερμηνέως ή γραμματέως, ύπηρέτησε ποτέ. 

Κατά τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας της είς τά ύγρά καύσιμα, ήνα

γκάσθη νά έπισκεφθή δίς τόν Μέρτεν, διότι έντός τριμήνου έπετά

χθησαν καί τά δύο μικρά διαμερίσματα, είς τά όποία κατώκει μετά 

τής οίκογένειάς της, καί έφ' δσον ή τεθείσα προθεσμία έκκενώ

σεως ήτο τήν μέν πρώτην φοράν δύο ώραι, τήν δέ δευτέραν εν 

άπόγευμα, έζήτησε άνθρωπίνην προθεσμίαν καί τής έχορήγησε 

είς τήν μέν πρώτην περίπτωσιν προθεσμίαν ήμiσείας ήμέρας, είς 

δέ τήν δευτέραν μιaς ήμέρας, διά νά έκκενωθή οίκίιt, είς τήν 

όποίαν ήσαν έγκατεστημένοι έπί σειράν έτών. Αύτοί, άξιότιμοι 

κύριοι συνάδελφοι, ήσαν οί λόγοι, οί όποίοι ύπεχρέωσαν κατά τήν 

διάρκεΊαν τής κατοχής νά έργασθή ή σύζυγός μου ώς γραφεύς είς 
τήν ύπηρεσίαν καυσίμων. Καί αύτή ή υπηρεσία, είς τήν όποίαν 

άποκλειστικώς είργάσθη. Καί, τέλος, αί δύο διαδοχικαί έπιτάξεις 

τής οίκογενειακής έστίας, ήσαν αί μόνα ι εϋνοιαι, τάς όποίας έγνώ

ρισεν άπό μέρους τών Γερμανών καί αί όποίαι τήν ύπεχρέωσαν 

τελικώς, διότι δέν υπήρχε δυνατότης νά ένοικιάση τρίτον διαμέ

ρισμα, νά προσφύγη εiς φιλικήν της οiκίαν, δπου καί παρέμεινεν 

φιλοξενουμένη ή οίκογένεια Λεοντίδου μέχρι τής άπελευθερώ

σεως. Προκαλώ οίονδήποτε μεταξύ τών χιλιάδων Θεσσαλονικέ

ων, οί όποίο ι κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής εiχαμεν μεταβληθή 

είς μικρόν κύκλον έπαρχίας καί έγνωρίζαμεν μέχρι καί τής τελευ

ταίας λεπτομερείας τόν βίον καί τήν πολιτείαν Ι:κάστο.υ, προκαλώ 

νά βεβαιώση, νά προσθέση ή καί νά άφαιρέση εστω κα~ενα έκ τών 
περιστατικών, τά όποία έξέθεσα. 'Εάν, κύριοι συνάδελφοι, αύτή 
ε{ναι ή μόνη άλήθεια, άφήνω είς τήν συνείδησιν τών έντίμων άν

θρώπων νά έκτιμήσουν έάν αύτή ή έργασία ύπό αύτάς τάς προϋπο

θέσεις καί συνθήκας παρασχεθείσα, είς αύτήν τήν ύπηρεσίαν 

άποκλειστικώς παρασχεθείσα, άποτελεί αίτίαν ώργανωμένης έπι

θέσεως, ή όποία έπί διετίαν περίπου ύπούλως συνεχίζεται μέ διά

θεσιν δπως καταλογισθή εiς τήν σύζυγόν μου πρόθεσις συνεργα

σίας μετά τών άρχών κατοχής. 

Πώς άνεμίχθη τό όνομα τής συζύγου μου είς τήν δλην υπόθε

σιν τοϋ έγκληματίου Μέρτεν; Πρώτον, δ έγκληματίας έπληροφο

ρήθη προφανώς κατά τήν άφιξίν του είς τήν 'Ελλάδα δτι μία έκ 

τών πρό 15ετίας γραφέων τής ύπηρεσίας καυσίμων ήτο ήδη ή σύ

ζυγος τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εσωτερικών. 'Όταν συνελήφθη, ή πρώτη 

του άντίδρασις ήτο νά ύποστηρίξη δτι αύτός όχι μόνον δέν 

έγκλημάτισε κατά τής πόλεως άλλά ύπήρξεν δ φιλάνθρωπος Διοι

κητής καί δτι εύεργέτησε τήy πόλιν τής Θεσσαλονίκης. Πρός 

διαπίστωσιν καί άπόδειξιν τών ίσχυρισμών του, ύπέβαλεν μακρό

τατον ύπόμνημα προτείνων 150 περίπου διακεκριμένα πρόσωπα 
τής Θεσσαλονίκης, μεταξύ τών όποίων προέτεινεν ίiνευ εiδικωτέ

ρου λόγου καί τό όνομα τής συζύγου μου . Λέγω ίiνευ ούσιαστικοϋ 

λόγου, διότι άπό άπόψεως άποδεικτικοϋ ύλικοϋ δέν ήτο δυνατόν 

νά προσθέση τι τό σημαντικόν ή σύζυγός μου, ή όποία τήν έποχήν 

πού είργάσθη μόλις ε{χεν άποφοιτήσει τής Σχολής Βιαλαγιάννη . 

Πάντως, άσχέτως τών σκέψεων τοϋ έγκληματίου πολέμου, δέν 

άποκλείεται νά έπεζήτησεν, δπως έντυπωσιάση μέ τήν πρότασιν 

καί τής συζύγου τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εσωτερικών ώς μάρτυρος, 

δπως συνέβαινεν καί μέ τήν πρότασιν άρχιερέων, στρατηγών, 

άνωτάτων δικαστικών διακεκριμένων κυρίων τής πόλεως, ο! 

όποίοι, καίτοι ύπ' αύτοϋ προταθέντες, ούδέν ύπέρ αύτοϋ κατέθε

σαν. Πάντως, μέχρι τοϋ σημείου αύτοϋ τά πράγματα εβαινον όμα

λώς δοθέντος δτι οίοσδήποτε κατηγορούμενος ήμεδαπός καί άλ

λοδαπός ύπό τό βάρος δεινών κατηγοριών έγκλημάτων πολέμου 

καί έξοντώσεως χιλιάδων συμπολιτών μας 'Ισραηλιτών ε{χε τό 

δικαίωμα νά προτείνη μάρτυρας διά νά άποδείξη ο!ονδήποτε 

στοιχείον ύπερασπίσεως χρήσιμον κατά τήν άντίληψίν του. 'Από 

τής στιγμής δμως πού άνεμίχθη καί τό όνομα τής συζύγου μου είς 

τόν κατάλογον τών 150 προσώπων, τών άνωτάτων δικαστικών, 
στρατιωτικών, άρχιερέων, σεβαστών κυρίων τής πόλεως Θεσσα

λονίκης, άπό τοϋ σημείου αύτοϋ άρχίζει κινούμενος ενας περίερ

γος μηχανισμός. Κατά πρώτον στέλλεται άνταπόκρισις τηλεγρα

φική έξ 'Αθηνών είς γερμανική ν έφημερίδα, εiς τήν όποίαν άναφέ

ρεται δτι ή σύζυγος τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εσωτερικών ε{ ναι μάρτυς 

ύπερασπίσεως τοϋ δημίου Μέρτεν. Περιττόν νά σίiς τονίσω δτι ή 

σύζυγός μου δέν γνωρίζει κίiν τό περιστατικόν τής προτάσεώς της 

ώς μάρτυρος καί δέν ήμφισβητήθη τοϋτο οϋτε άπό μέρους τοϋ 

συκοφάντου, δ όποίος είς μίαν άπό τάς πολλάς του συνεντεύξεις 

ε{χε τήν εμπνευσιν νά δηλώση δτι άπό τής κατοχής καί έντεϋθεν 

ούδέποτε ε{δε τήν σύζυγόν μου είς έμέ, βεβαίως. Στέλλεται τηλε

γράφημα καί έν συνεχείq άρχίζει νά δημιουργήται ενας ψίθυρος, ή 

ούσία τοϋ όποίου ήτο δτι δ Μέρτεν άπελάμβανε τής προστασίας 

τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εσωτερικών, έν συνεχείq ήρχισε νά λέγεται 

δτι ένεφανίσθη μετ' έμοϋ ή δτι παρέστη εiς δεξίωσιν τήν όποίαν 

ί\δωσα είς τήν οίκίαν μου. Ο! ψίθυροι μετεφέρθησαν έντός τής 

Βουλής καί έθεώρησα έαυτόν ύποχρεωμένον, μόλις ί\λαβον γνώ

σιν, νά έμφανισθώ είς τήν Βουλή ν καί νά προκαλέσω άμέσως συζή

τησιν έπί προσωπικοϋ θέματος. Περιττόν νά ύπομνήσω δτι κατά 

τήν συζήτησιν έκείνην μέ διεβεβαίωσαν οί ύπαινιχθέντες δτι οί 

ύπαινιγμοί δέν άφεώρουν τό πρόσωπόν μου καί δέν ί\χουν σχέσιν 

μέ έμέ καί δταν μετά δύο ή μέρας έπανήλθεν ή συζήτησις λόγφ τijς 
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άπουσίας του κ. άρχηγοu τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως , του κ. 

Τσιριμώκου, εδηλώθη καί πάλιν δτι ούδεμία πρόθεσις ύπήρξε νά 

θιγή ή έργασία τής συζύγου μου τήν εποχήν έκείνην. 'Έληξε ή 

συζήτησις αύτή . Μετ' όλίγον διετυπώθη άλλος υπαινιγμός σχέσιν 

Ι;χων πάντοτε μέ τήν υπόθεσιν Μέρτεν, καί έδημιουργήθη είς τόν 

«' Ανεξάρτητον Τύπον)) , παρά δέ τάς συστάσεις σεβαστών κ. κ. συ

ναδέλφων, έντός τής ίδίας ήμέρας εσπευσα καί υπέβαλα μήνυσιν 

καί έζήτησα τήν δίωξιν τής έφημερίδος καί ή υπόθεσις &φθασε 

μέχρι του άκροτηρίου, δπου μέ συνήγορον τόν κ. Τσιριμώκον, οί 

δύο έκδόται τής έφημερίδος, οχι μόνον μου έδήλωσαν δτι διεπί

στωσαν τήν συκοφαντικότητα του δημοσιεύματός των άπό είδι

κούς συντάκτας τούς δποίους άπέστειλαν νά έξετάσουν είς Θεσ

σαλονίκην, οχι μόνον έδημοσίευσαν τήν πλήρη διάψευσιν καί 

άνασκευήν τών δημοσιευθέντων, άλλά, τελικώς, μέ διεβεβαίωσαν 

δτι άπέλl)σαν καί τόν συντάκτη ν δ δποίος έν άγνοίε;ι των, ώς ίσχυ

ρίσθησαν, &γραψε τήν συκοφαντικήν αύτήν είδησιν. 

'Εν τφ μεταξύ μαζί μέ τά ι 50 περίπου άλλα πρόσωπα, τά όποία 
σaς άνέφερα , έκλήθη καί ή σύζυγός μου είς τήν άνάκρισιν καί μέ 

ήρώτησε τί νά κάμη . Τής εlπα δτι &χει υποχρέωσιν νά πάη νά 

έξετασθή, άσχέτως έάν έπρόκειτο περί οιουδήποτε έγκληματίου 

καί νά βεβαιώση δ, τι περί τής υποθέσεως έγνώριζε. 'Η κατάθεσίς 

της εlναι εδώ καί θά τήν καταθέσω είς τό Προεδρείον. Είς αύτήν 

άναφέρεται δτι ύπηρέτησεν έκ τών λόγων, τούς δποίους σaς έξέ

θεσα, είς τήν υπηρεσίαν καυσίμων μέχρι τής άνοίξεως του ι944 

συνεχώς καί εκτοτε προσελήφθη είς τόν Διεθνή Έρυθρόν Σταυ

ρόν. Καί δτι κατά τήν περίοδον τής ύπηρεσίας της είς τά υγρά 

καύσιμα επεσκέφθη δίς τόν Μέρτεν διά τήν περίπτωσιν τών δύο 

έπιτάξεων, καί τάς δύο αύτάς φοράς εlδε τόν Μέρτεν δι' αύτό τό 

συγκεκριμένον θέμα. Έγνώριζεν δτι δ Μέρτεν ήτο πολιτικός 

διοικητής καί έπώπτευε καί τήν υπηρεσίαν της, άλλά δέν έγνώριζε 

τήν δρaσιν του λεπτομερώς, διότι τότε λόγφ ήλικίας δέν ήτο 

δυνατόν νά πληροφορήται τήν δρaσιν αύτοu. 

·Η κατάθεσις, κύριοι συνάδελφοι, εθεωρήθη τόσον είλικρινής 

καί τόσον φυσική άπό τόν ίδιον τόν κατηγορούμενον, iliστε ένώ 

υπέβαλε μηνύσεις έναντίον πλειάδος μαρτύρων, διότι δέν έβεβαί

ωνον τά περιστατικά τά όποία αύτός προτιμουσε, δέν περιέλαβεν 

είς τάς μηνύσεις αύτάς καί τήν σύζυγόν μου, έθεώρησε δέ τόσον 

άδιάφορον τήν κατάθεσιν άπό άπόψεως περιεχομένου iliστε έσκέ

φθη δτι ή το περιττόν νά ζητήση, δπως θά εlχε δικαίωμα, νά καλέ

ση τήν σύζυγόν μου καί έπ' άκροατηρίφ διά νά έξετασθή καί 

βεβαιώση εστω καί τά δύο περιστατικά. Δέν άξίζει τόν κόπον, 

κύριοι συνάδελφοι, νά σaς περιγράψω τάς λεπτομερείας τής ψυ

χολογικής προπαρασκευής του έγκληματίου αύτοu άπό μέρους 

τρίτων έντός τών φυλακών, καθ' ον χρόνον έκρατείτο έδώ . Τά 

στοιχεία τά όποία επικαλούμαι εΙ ναι άνακριτικά, πάντως, δπως έκ 

τών ύστέρων διαπιστούται, είς τόν Μέρτεν υπεβλήθη καί κατά &να 

τρόπον άπεκρυσταλλώθη πεποίθησις δτι έγώ ijμην έκείνος, δ 

δποίος διεφώνησα δήθεν ώς μόνος υπουργός διά νά άπολυθή πρό 

πάσης δίκης καί νά έπιστρέψη είς Γερμανίαν καί δτι τόν έκράτη

σα έδώ μέ τήν πρόθεσιν δπως παραπεμπόμενος καταδικασθή καί 

έκτελεσθή διά νά δώσω δήθεν ίκανοποίησιν είς τάς περιοχάς είς 

τάς δποίας εlχε δράσει κατά τήν κατοχήν. Περιττόν νά σaς είπω 

δτι τουτο υπήρξεν άνακριβέστατον. Μεταξύ συναδέλφων τότε, καί 

συγκεκριμένως μετά του κ. Παπαληγούρα, έπιστρέψαντος έκ Βόν

νη ς, έγένετο μία συζήτησις δλως άνεπίσημος έντός τής αίθούσης 

του Ύπουργικου Συμβουλίου, μή συνεδριάζοντος καί δταν ούτος 

έτόνισε τήν σημασίαν τήν όποίαν καλώς ij κακώς άπέδιδεν ή γερ
μανική Κυβέρνησις είς τήν μ ή άναθέρμανσιν τών παλαιών άντιθέ" 

σεων, είχομεν μίαν έλαφράν διαφωνίαν κατά τήv δποίαν ύπεστή
ριξα, έπί παρουσίε;ι καί άλλων συναδέλφων, δτι δέν θεωρώ δτι θά 

ή το φρόνιμον έπί ένός υποδίκου νά τοποθετουνται αί σχέσεις τών 

δύο χωρών. 

'Εν πάστι περιπτώσει, ένώ αύτή ή το άπλώς ή άντίληψίς μου, 

άλλά καί ή πεποίθησίς μου ώς υπουργου, διεβιβάσθη πρός τόν 

κρατούμενον, δτι έκ κακότητας καί έκδικητικότητος καί πρός έπί-

δειξιν δυναμικότητος, έπεζήτουν τήν δίκην, τήν καταδίκην καί 

τήν έκτέλεσιν του Μέρτεν. 

Μέ αύτάς τάς διαθέσεις άνεχώρησεν δ Μέρτεν καί εΙμαι βεβαιό

τατος δτι καί είς τήν Γερμανίαν συνεπληρώθη ή ψυχολογική προ

παρασκευή του μέχρις δτου ληφθή ή εγκληματική άπόφασις, ή 

όποία καί έκ του λόγου τούτου καθυστέρησε νά έκδηλωθή. 

'Επηκολούθησε, κύριοι συνάδελφοι, ή έγκληματική μηχα

νορραφία του Μέρτεν, δ όποίος είς τήν πρώτην του έξόρμησιν, 

διαθέτων, δπως μaς διεβεβαίωσε, σατανικήν μνήμην, ένθυμούμε

νος καί τό χρώμα τής ταπετσαρίας του αύτοκινήτου είς τό δποίον 

&γινεν ή φωτογραφία έπί τής δδοu Κοραή, είς τήν πρώτην του, 

λέγω, έξόρμησιν, ή όποία υποτίθεται δτι ήτο καί ή πλέον παρε

σκευασμένη, ίσχυρίσθη τά έξής κατά σειράν: 

"Οτι κατά τό ετος 1942 εlχεν ίδιαιτέραν τήν f]δη σύζυγόν μου 
τότε δίδα Εύδοξίαν Λεοντίδου, οτι έσύχναζεν είς τήν οίκίαν της 

δπου ώργανουντο συγκεντρώσεις καί εσπερίδες μέ συμμετοχή του 

δήθεν θείου καί f]δη κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως καί έμοu ώς 

μνηστήρας, δτι εϊχομεν φtι:ιτογραφηθή οί τέσσαρες είς τά περίχω

ρα τής Θεσσαλονίκης, δτι τότε ή δεσποινίς Λεοντίδου του άφιέ~ 

ρωσεν &να λεύκωμα μέ φωτογραφίας καί μέ ίδιόχειρον άφιέρωσιν 

είς άνάμνησιν τής γνωριμίας του, δτι ή τελευταία του κατήγγειλε 

τήν έπικείμενην άνατίναξιν του Γοργοποτάμου καί τάς κινήσεις 

τών άγγλικών υποβρυχίων καί δτι καί οί τρείς του παρέσχομεν 

στρατιωτικάς πληροφορίας άμειφθέντες δι' ένός καταστήματος 

'Ισραηλιτικού μεταξωτών είδών, άξίας ι5.000 λιρών. Δέν πρόκει

ται νά σχολιάσω τό κατασκεύασμα. 

'Ιδού, κύριοι συνάδελφοι, δ τρόπος δ τραγικός τής αύτοαπο

καλύψεως του συκοφάντου έγκληματίου. Τό πρώτον περιστατικόν 

καί κρίσιμον, διότι συνδυάζεται μέ δλα τα τά λοιπά, τό δποίον 

άνέφερε καί έμνημόνευσεν εΙναι δτι τό 1942 εΙχεν ίδιαιτέραν του 
γραμματέα τήν i]δη σύζυγόν μου. 

Τό λέγει δέ, διότι τουτο ήτο ίδιαιτέρας σημασίας περιστατι

κόν, έφ' δσον δ δεσμός τής γραμματέως, τόν όποίον έπεκαλείτο 

καί άνέφερε, τής ίδιαιτέρας γραμματέως, εΙναι δυνατόν νά δικαιο

λογήση στενωτέραν έπαφήν, καί είς τό κλίμα καί τήν άτμόσφαιραν 

αύτής τής έπαφής νά συντελεσθουν δλαι αί τρομακτικαί πράξεις, 

τάς δποίας έν συνεχείε;ι άποδίδει. Εlπεν, λοιπόν, δ έγκληματίας, 

δτι τό 1942 εlχεν ίδιαιτέραν τήν σύζυγόν μου. Μόλις πληροφορεί
ται, διότι θά ύπήρχαν προφανώς καί υποδείξεις είς τάς παρανοϊκάς 

του έκδηλώσεις, δτι ή σύζυγός μου δέν ήτο δυνατόν τό ι 942 νά ήτο 
γραμματεύς του, σπεύδει νά κάμη μίαν δήλωσιν είς τήν όποίαν 

λέγει, δτι τήν Λεοντίδου τήν προσέλαβεν είς τόν προθάλαμόν του 

τά &τη 1942 καί ι943 μόνον. ΕΙναι ή πρώτη φάσις. Μετά δύο ήμέ
ρας τόν έπισκέπτεται δ άνταποκριτής του «Βήματορ) κ. Πολυχρο

νιάδης, δ όποίος μέ σοβαρότητα μετέδωσε καί έπί λέξει, δπως 

καταχωρούνται είς τό «Βήμω) τής 4ης 'Οκτωβρίου, τήν συνέντευ

ξίν του μετά του Μέρτεν. 'Εκεί λέγει, δτι τό πρώτον τό 1943 τήν 
προσέλαβεν ώς ίδιαιτέραν του. Έν τφ μεταξύ δμως πληροφορεί

ται, καί πληροφορείται άπό αύτόν τόν δποίον έζήτησε διά νά μαρ

τυρήση, τόν Στέκ, δτι ή σύζυγός μου, δένεΙ ναι δυνατό νά άποκρυ

βή, δτι συνεχώς καί μέχρι τής άνοίξεως του 1944 ήτο είς τά καύσι
μα. Καί σπεύδει καί κάνει νεωτέραν δήλωσιν δ συκοφάντης, λέγων 

δτι τήν σύζυγόν μου τήν προσέλαβεν ώς ίδιαιτέραν του τήν άνοι

ξιν του ι944. 

Έν τφ μεταξύ, δμως, περιέπεσεν είς άλλο άδιέξοδον, τό μέν, 

διότι ή σύζυγός μου, τάς άρχάς του ι944, προσελήφθη είς τόν 

Διεθνή Έρυθρόν Σταυρόν, τό δέ, διότι δ Μέρτεν, ώς προκύπτει 

άπό έπίσημον εγγραφον, τόν Μάρτιον του ι944 εφυγεν άπό τήν 

Θεσσαλονίκην. Σπεύδει, λοιπόν, καί προκρίνει πέμπτην έκδοχήν, 

κατά τήν δποίαν προσέλαβε τήν σύζυγόν μου είς τάς άρχάς του 

1944, ωστε νά ύπάρχη ενα περιθώριον εστω καί 20-30 ήμε

ρών, κατά τάς δποίας νά εΙναι δυνατόν νά συντελεσθουν δλα αύτά 

τά τερατουργήματα, τά όποία συνέλαβεν δ νοσηρός του έγκέ

φαλος. 

Πότε δμως εΙναι δυνατόν νά δεχθώμεν δτι λέγει τήν άλήθειαν; 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Κύριοι συνάδελφοι, δταν ενα πρόσωπον συμβαίνη νά έχη τό στίγ

μα του έγκληματίου διά πράξεις τής βαρύτητος του Μέρτεν, δταν 

διά παρομοίας, έστω καί fιπιωτέρας, έχει διωχθή είς τήν Γερμα

νίαν καί άποβληθή τής ύπηρεσίας του, ώς πληροφοροuμαι, δταν 

έξ δλων τών λοιπών στοιχείων άποδεικνύεται, κακότεχνος βέβαια, 

άλλά πάντως άδίστακτος μηχανορράφος, δταν είς τήν συγκεκρι

μένην περίπτωσιν αύτοδιαψεύδεται, δταν διαψεύδεται άπό αύτόν 

τοuτον τόν μάρτυρα τόν όποίον επικαλείται, ό όποίος είς δη

λώσεις του, πού προηγήθησαν του έκδοθέντος πιστοποιητικοί>, 

λέγει δτι μέχρι τής άνοίξεως τοu 1944 ή δεσποινίς Λεοντίδου 
ύπηρέτει άποκλειστικώς είς τά καύσιμα, δταν δλα αύτά άποδει

κνύωνται έξ ίδίων του Μέρτεν δηλώσεων, ε!ναι ποτέ δυνατόν 

ενσυνειδήτως νά δεχθή τις, δτι ό άνθρωπος αύτός λέγει καί ϊχνος 

άληθείας; 'Αλλά, έάν δεχθώμεν πρός στιγμήν τήν τελευταίαν του 

έκδοσιν, δτι παρατείνεται ή παραμονή του -άπό τό έγγραφον τό 

όποίον έχω, τής 'Υπηρεσίας 'Εγκληματιών Πολέμου τής Γερμα

νίας, προκύπτει δτι τόν Μάρτιον άνεκλήθη- δτι παρέτεινε έστω 

τήν παραμονήν του έπ' όλίγον, είς τί πλέον θά ιόφελοuσεν αuτός ό 

ίσχυρισμός, δπως κατάντησε διά τών αύτοδιαψεύσεων καί τής 

διαψεύσεώς του άπό μέρους τών ίδίων του μαρτύρων; τί σημασία ν 

ε!χεν αuτός ό συκοφαντικός ίσχυρισμός τής δήθεν ίδιαιτέρας 

γραμματέως διά τό ετος 1942, δπου τοποθετεί τήν δήθεν κατασκο
πευτικήν δράσιν ό συκοφάντης. Μετέπειτα δέν ύπηρετεί τήν συ

κοφαντίαν, έκτός αν έντός τών ήμερών μaς πληροφορήση δτι ό 

Γοργοπόταμος καί ή δίωξις τών άγγλικών ύποβρυχίων συνετε

λέσθησαν τό 1944. 
Κύριοι συνάδελφοι, πέραν τών αύτοδιαψεύσεων τών διαδοχι

κών καί άλλεπαλλήλων καί πέραν τής διαψεύσεως άπό αύτόν τόν 

μάρτυρα, τόν όποίον έπεκαλέσθη, ύπάρχουν καί άλλα συντριπτικά 

στοιχεία έμμέσου καί άμέσου άποδείξεως. Τήν ύπηρεσίαν, κύριοι 

συνάδελφοι, τών καυσίμων, είς τήν δποίαν ύπηρέτει μέχρι τοu 

'Απριλίου του 1944 ή σύζυγός μου, τήν ύπηρεσίαν αύτήν, τήν 
έπεσκέπτοντο εκατοντάδες άνθρώπων, διότι ε!χε· σχέσιν μέ δλα τά 

καύσιμα, μέ τόν πάγον καί μέ εtδη γενικώς τρέχοντα, τά όποία 

fιλέγχοντο άπό τήν γερμανική ν πολιτικήν διοίκησιν. Τά πρόσωπα 

αuτά έβλεπον τήν σUζυγόν μου συνεχώς είς τήν ύπηρεσίαν της 

αuτήν μέχρι τής ήμέρας πού άπεχώρησε διά τόν Διεθνή 'Ερυθρόν 

Σταυρόν, καί προσφέρονται , κατά δεκάδες, νά τό βεβαιώσουν κατά 

τρόπον κατηγορηματικώτατον καί μετά λόγων γνώσεως. 

'Αλλά καί πέραν αUτοu, πολλοί περισσότεροι Θεσσαλονικείς 

επισκέπτονται συνεχώς τά γραφεία του Μέρτεν καί τόν προθάλα

μον αύτοu, διότι λόγφ τής Ισχύος, έλάμβανον τήν άνάγκην του 

ε\: τε διά νά σώσουν άνθρώπους ε\: τε καί περιουσίας. Δένε! ναι ϊσως 

ύπερβολή δτι εκατοντάδες προσώπων ήμερησίως έπισκέπτοντο 

τόν Μέρτεν. Ή οίκογένεια τοu άποθανόντος Νικολάου Λεοντί

δου, ήτο τόσον γνωστή είς δλόκληρον τήν Θεσσαλονίκην, ιΟστε 

καί μίαν ιΟραν έάν ένεφανίζετο ή θυγάτηρ του είς τόν προθάλαμον 

ε\: τε ώς ίδιαιτέρα γραμματεύς ή διερμηνεύς ή ώς κλητή ρ άκόμη , θά 

έγίνετο γνωστόν άστραπιαίως τοuτο είς δλόκληρον τήν Θεσσαλο

νίκη ν, οχ ι αύθημερόν, άλλά μετά μίαν ωραν άφ' ή ς θά εύρίσκετο 

εκεί. τέλος, κύριοι συνάδελφοι, κατεσχέθη καί έδημοσιεύθη μία 

φωτογραφία είς τόν τύπον Όπου ένεφανίζετο δ Μέρτεν μέ δλόκλη

ρον τό ύπηρεσιακόν του επιτελείον άπό πρόσωπα, τά όποία ύπηρέ

τουν πάντες παρ ' αύτφ. Μάλιστα, δταν τό πρώτον έδημοσιεύθη ή 

φωτογραφία αύτή, άφέθη ή αίχμή δτι μεταξύ αuτών κατελέγετο ή 

άσφαλώς κατελέγετο καί ή σύζυγος του ύπουργοu τών 'Εσωτερι

κών καί έπηκολούθησε είδική άνάκρισις καί διεπιστώθησαν εν 

πρός εν τά πρόσωπα, τά όποία περιελαμβάνοντο είς τήν φωτογρα

φίαν αύτή ν, είς τήν όποίαν, περιττόν νά εϊπω, δτι δέν ήτο ώς δήθεν 

ίδιαιτέρα του γραμματεύς ή σύζυγός μου. ' Ενώ 1'ι φωτογραφία ελή

φθη έπί τΌ άποχωρήσει του Μέρτεν έξ 'Ελλάδος καί φυσικόν θά 

ήτο, μεταξύ τών πρώτων, νά περιελαμβάνετο καί ή ίδιαιτέρα 

γραμματεύς, ϋ.ν πράγματι ύπηρέτει . 

τέλος, κύριοι βουλευταί, διεξήχθη μία δίκη, είς τήν όποίαν 

παρήλασαν εκατοντάδες άνθρώπων καί δέν εύρέθη βεβαίως οϋτε 

ε{ς νά ε\:πη τ ί διά λογαριασμόν τής συζύγου μου. 'Αντιθέτως, άπε

δείχθη ποίον ή το τό περιβάλλον καί κατωνομάσθησαν τά πρόσω

πα τά όποία ήσαν καί είς τόν προθάλαμον κα ί διερμηνείς καί 

ίδιαίτεροι γραμματείς , οί όποίο ι ήσαν μία Γερμανίς καί μία 'Ελ

ληνίς άργεντινής καταγωγής, πλήν δύο άξιωματικών πολιτικών 

ύπαλλήλων, ήτοι ενός Γερμανοί> καί ενός 'Ελληνογερμανοu. 

Κατόπιν τούτων, κύριοι βουλευταί, δέν ε!ναι δυνατόν νά άπο

μείνη κα( ή έλαχίστη άμφιβολία δτι έπί του άποφασιστικοϋ αύτοu 

σημείου, είς τό όποίον έπιμένω δλως ίδιαιτέρως, διότι συνεχίζεται 

μέ δλον τόν ύπόλοιπον ογκον τών συκοφαντιών του i:γκληματίου, 

δένε! ναι δυνατόν νά άπομείνη καί ή έλαχίστη άμφιβολία καί είς 

τόν πλέον κακοπροαίρετον άκροατήν δτι ό έγκληματίας ψεύδεται 

άσυστόλως καί έψεύσθη έν γνώσει τής άναληθείας, διά νά τοποθε

τήση τήν σύζυγόν μου είς θέσιν τοιαύτην, ή όποία, κατ' εναν 

τρόπον θά του έπέτρεπε τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών συκοφαντι

κών του ίσχυρισμών. 

'Επακολουθεί, κύριοι συνάδελφοι, ό δεύτερος ίσχυρισμός, πε

ρί πληροφοριών, έπικειμένης άνατινάξεως τοϋ Γοργοποτάμου, ή 

ύπονόμευσις τοϋ δποίου ε!ναι γνωστή άπό άπόψεως διαδικασίας 

είς όλόκληρον τό Πανελλήνιον καί εχουν i:κδοθή καί άγγλιστί καί 

ελληνιστί βιβλία, έκ τών όποίων προκύπτει δτι καί οί ήγέται τών 

όμάδων, πού εκαμαν τήν άνατίναξιν, ώδηγήθησαν ύπό είδικών 

• Αγγλων σαμποτέρ καί καθ' όδόν μόνον επληροφορήθησαν δtι 
μετέβαινον διά τήν άνατίναξιν τοu Γοργοποτάμου. 

' Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, είναι τό όλιγώτερον κωμικόν νά 

άπαντα κανείς είς τάς συκοφαντίας αύτάς, διά λογαριασμόν μιας 

μόλις άποφοιτησάσης κοπέλλας, ή όποία είργάζετο είς μίαν ύπη

ρεσίαν γραφέως καί νά άποδεικνύη, δτι δέν ελαβεν γνώσιν περί 

έπικειμένης άνατινάξεως του Γοργοποτάμου, διά νά παράσχη είς 

τόν Μέρτεν τήν πληροφορίαν ώς ίδιαιτέρα γραμματεύς του, i:νώ 

πρό 2ετίας ήδη, ε!χεν άνατιναχθή δ Γοργοπόταμος. 

'Αλλά δέν πρόκειται μόνον περί αuτοu. Προχωρών καιπεραιτέ

ρω, όμιλεί περί τών συναναστροφών του μετά του δήθεν συγγενοuς 

κ . προέδρου τής Κυβερνήσεως καί έμοu, ώς δήθεν μνηστήρος τότε 

τής συζύγου μου, i:νώ ε!ναι παγκοίνως γνωστόν είς τήν Θεσσαλο

νίκην δτι 1'1 γνωριμία μας έλαβεν χώραν ένώπιον πλήθους κατά τάς 
παραμονάς τών i:κλογ&ν του 1956 καί δτι τόν άξιότιμον κ. πρόε
δρον τής Κυβερνήσεως έγνώρισα είς τάς άρχάς του 1956, έξ οψεως 
δέ διά πρώτην φοράν τόν ε!χον \:δη ώς μάρτυρα κατηγορίας είς 

μίαν ποινικήν ύπόθεσιν, τήν όποίαν ήλθον νά ύποστηρίξω είς τά 

έδώ Ποινικά Δικαστήρια. 

'Η σύζυγός μου, μάλιστα, τόν έγνώρισε μετά τάς έκλογάς καί 

τήν ύπουργοποίησίν μου. 

Κατά τόν συκοφάντην, ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εγινε 

γνωστός μου άπό του 1942, δπως έγινε καί θείος τής συζύγου μου 

καί άπό κοινοu fισχολούμεθα μέ τήν παροχήν πληροφοριών διά 

λογαριασμόν τών Γερμανών είς τόν Μέρτεν. 

Αuτά ε! ναι τόσον κωμικά, ύπερβαίνοντα τά δρια καί τής πλέον 

νοσηρaς συκοφαντίας, ωστε, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, τά 

άναφέρω μόνον άπό συνέπειαν, εφ' δσον άνήλθον έπί του βήματος 

διά νά δώσω έξηγήσεις έπί τών άνακοινώσεων τής Κυβερνήσεως, 

παρά τήν άηδίαν, τήν όποίαν αίσθάνομαι. 

Θά πρέπει έν συνεχείι;ι, κύριοι συνάδελφοι, νά γνωρίζετε, δτι ή 

κατοικία τής συζύγου μου, κατά τήν έποχήν έκείνην, εύρίσκετο 

είς τό κεντρικώτερον σημείον τής πόλεως, δπου οχ ι εσπερίδας καί 

συγκεντρώσεις, άλλά άπλή μετάβασις του Γερμανοu Μέρτεν δέν 

θά έγίνετο άπλώς γνωστή είς τούς ένοίκους καί τούς περιοίκους, 

άλλ' είς δλόκληρον τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, δπου δ Μέρτεν 

ήτο γνωστός, διότι έκυκλοφόρει καθημερινώς. Δέν θά ή το δυνατόν 

νά εύρεθή καί ενας άνθρωπος άπό τού 100 ένοίκους τής πολυκα
τοικίας άπό τούς 500 περιοίκους, άπό τάς δεκάδας τών περιστατι

κών νά βεβαιώση παρόμοιον περιστατικόν. 'Ανέφερεν έν συνε

χείι;ι δτι τών συναναστροφών μετείχα καί έγώ ώς μνηστήρ τής 

δίδος Λεοντίδου , ένώ κατά τήν εποχήν εκείνην δέν έγνώριζα κliν 

τήν μετέπειτα σύζυγόν μου . Είς τό σημείον αuτό, δπως έπληροφο-
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ρήθην, έγένετο μία παρατήρησις, άναφερομένη είς μίαν περικο

πήν παλαιοτέραν έπί τοϋ θέματος άγορεύσεώς μου εiς τήν Βουλή ν, 

είς τήν όποίαν άνέφερα δτι μετά δεκαετίαν όλόκληρον έγνώρισα 

καί ένυμφεύθην τήν σύζυγόν μου. 'Όπως ε{ναι δυνατόν νά διαπι

στώσετε άπό τά πρακτικά, ή περικοπή άναφέρεται εiς τόν χρόνον 

τοϋ δεσμοϋ μου καί τοϋ γάμου μου μετά τής συζύγου μου, διότι 

κατά τήν συζήτησιν έκείνην δέν ύπήρξεν ποτέ ύπαινιγμός τόν 

όποίον τό πρώτον ήκουσα άπό τόν Μέρτεν περί συνεργασίας μου 

μέ τούς Γερμανούς διά νά έχη σημασίαν καί ό χρόνος άκόμη τής 

άπλής γνωριμίας μα'ς. Δέν ήτο δυνατόν, συνεπώς, νά ύποθέσω δτι 
θά &πρεπε ένώπιον τοϋ Σώματος νά καθορίσω τήν άκριβή χρονο

λογίαν, κατά τήν όποίαν έγνώρισα τήν σύζυγόν μου. 

Τό κρίσιμον πάντως σημείον, τό όποίον κυρίως ένδιαφέρει 

κατόπιν τής έκτοξευθείσης συκοφαντίας, ε{ναι τό έτος ι942, κατά 

τό όποίον βεβαιώ κατηγορηματικώς δτι δέν έγνώριζα καν τήν μετέ

πειτα σύζυγόν μου, τήν όποία ν άπλώς άκόμη έγνώρισα πολύ άργό

τερα καί τήν ένυμφεύθην εν ετει 1949. 
Έπηκολούθησε, κύριοι συνάδελφοι, ό συκοφαντικός ύπαινι

γμός, περί τής ύπάρξεως λευκώματος περί τοϋ όποίου τόσος έδη

μιουργήθη θόρυβος. Θά μοϋ έπιτρέψητε νά άναφερθώ πρό του 

λευκώματος είς τά στοιχεία τής περιβοήτου φωτογραφίας. Μεταξύ 

τών άλλων, δπως προανέφεραν, κατά τήν έξόρμησίν του ό συκο

φάντης iσχυρίσθη δτι ύπάρχει φωτογραφία είκονίζουσα τόν άξιό

τιμον κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, έμέ, τόν ίδιον, καί τήν σύζυ

γόν μου. Κύριοι συνάδελφοι, ό συκοφάντης συνέλαβε τήν έγκλη

ματικήν άπόφασιν τής συκοφαντίας καί είσήλθεν είς τό στάδιον 

τής έκτελέσεως. τί περιμένει λοιπόν; ' Η φωτογραφία παραμερίζει 

οίονδήποτε άλλον στοιχείον ή ένδειξιν καί θά τόν άπήλλασσε τής 

ύποχρεώσεως τών ψευδολογιών, άντιφάσεων καί συνεχών διαψεύ

σεων, άν ύπήρχον, ώς ό ίδιος ίσχυρίζεται. Ή φωτογραφία αύτή 

ε{χεν όβιδιακάς μεταμορφώσεις. 'Εμφανίζεται ό συκοφάντης έν

θυμούμενος καί τό χρώμα τής ταπετσαρίας του αύτοκινήτου, δέν 

ένθυμείται δμως τήν περιοχήν τής χώρας, δπου αϋτη έλήφθη . Καί 

οϋτω, είς τήν πρώτην έκδοχήν ή φωτογραφία λαμβάνεται είς τά 

περίχωρα τής Θεσσαλονίκης καί εiς τήν δευτέραν λαμβάνεται εiς 

τή όδόν Κοραή 'Αθηνών. Κατά μίαν έκδοχήν είμεθα oi τρείς έν
τός του αύτοκινήτου μέ έκτός του αύτοκινήτου τόν κ. πρόεδρον 

τfjς Κυβερνήσεως. Κατά τελευταίαν έκδοχήν δλοι έκτός τοϋ αύτο

κινήτου. 

Τό μόνο άκριβές, κύριοι συνάδελφοι, ε{ναι τοϋτο, δτι ό άδί

στακτος αύτός έγκληματίας συνέλαβεν έδώ εύρισκόμενος καί αύ

τήν άκόμη τήν σκέψιν τοϋ έγκληματικοϋ συνδυασμου φωτογρα

φιών, άναζητών έντός τών φυλακών ' Αβέρωφ μετά φορτικότητας 

φωτογραφίας ήμών πρό 15ετίας, διότι του ήσαν, &λεγε, άπαραίτη

τοι νά τάς στείλη είς Γερμανούς ύπηρετήσαντας κατά τήν κατο

χήν, μήπως καί εlς έξ αύτών έγνώρισεν ήμίiς ώς δικηγόρους διά νά 

μίiς προκαλέση περί τής τύχης του. Καί εύρέθησαν οί προσφερ

θέντες νά τόν ύποβοηθήσουν, άλλά δυστυχώς αί φωτογραφίαι δέν 

ήτο δυνατόν νά εύρεθοϋν τόσον παλαιαί καί &τσι κατέστη δύσκο

λον νά διαμορφώση τό φωτομοντάζ, είς τό όποίον άσφαλώς έσκό

πευε νά καταλήξη . Ταϋτα δέ προκύπτουν άπό στοιχεία άνακριτικά 

κατόπιν είδικής καταγγελίας ένεργηθείσης. 

'Ισχυρίσθη έν συνεχεί~ ό αύτός συκοφάντης δτι τά Χριστού

γεννα του ι 942 ή σύζυγός μου του προσέφερε λεύκωμα φωτογρα
φιών μέ ίδιόχειρον άφιέρωσίν της είς άνάμνησιν τής γνωριμίας 

των . 'Όπως άκριβώς άνεφέρθη, ή έκδοχή του λευκώματος συγκεν

τρώνει δλα άνεξαιρέτως τά στοιχεία τής έπιληψιμότητος καί θά 

έξηγήσω παρά κάτω διατί ύπογραμμίζω τουτο. Έδημοσιεύθησαν 

μόλις τήν Κυριακήν, τά κρίσιμα φύλλα τοϋ λευκώματος, έμου 

άπουσιάζοντος είς τήν Κρήτην. Προηγουμένως, δμως, είς συζή

τησιν τήν όποίαν είχομεν καί παρά τήν ι8ετίαν πού παρήλθεν 

εκτοτε, ή σύζυγός μου ήτο είς θέσιν νά μέ διαβεβαιώση κατά τρό

πον κατηγορηματικόν δτι δχι άπλώς δέν εδωσεν, άλλά οϋτε ήτο 

δυνατόν νά δώση τοιαύτης μορφής άλμπουμ εiς τόν Μέρτεν. 'Από 

τήν δημοσίευσιν τών φωτοτυπιών τοϋ λευκώματος προσετέθη καί 

νέον πρόσωπον είς τήν ύπόθεσιν, ή άξιότιμος κυρία 'Αμαλία Βαζά

κα, ή όποία έρωτηθείσα καί άφοϋ έβασάνισε τό μυαλό της, ένεθυ

μήθη δτι πράγματι αί δύο συμμαθήτριαι άπό κοινου προσέφερον 

δύο λευκώματα, τά Χριστούγεννα τοϋ ι942, τό εν πρός !:να παλαι

όν προπολεμικόν καθηγητήν των είς τήν Γερμανικήν Σχολήν, τό 

ετερον δέ πρός μίαν οiκογένειαν Γερμανών μονίμως διαμενόντων 

είς τήν Θεσσαλονίκην, οί όποίοι άνεμιγνύοντο μέ τήν Έφορίαν 

τής Γερμανικής Σχολής, καί προσεφέρθησαν τά λευκώματα αύτά 

έκ φιλοφρονήσεως έπ ' εύκαιρί~ τών έορτών καί διότι ή το τό εύ

θηνότερον δώρον τό όποίον ήτο δυνατόν νά άγορασθή άπό αύτάς. 

'Αλλά τί προέκυψεν άπό τήν δημοσίευσιν τοϋ λευκώματος : 

'Από τήν δημοσίευσιν τοϋ λευκώματος προέκυψαν τά έξής μέ τήν 

σειράν: Πρώτον, δτι τό λεύκωμα δέν προσεφέρθη άπό μέρους τής 

συζύγου μου, άλλά άπό μέρους δύο συμμαθητριών. Δεύτερον, δέν 

φέρει ίδιόχειρον άφιέρωσιν τής συζύγου μου. Τρίτον, δέν έχει 

φωτογραφίας, δπως άφέθη νά έννοηθή ή έστω καί κάρτες γερμανι

κών στρατευμάτων έν παρελάσει, άλλ' τοπία καί φωτογραφίαν 

έλληνικών στρατευμάτων, τά όποία παρελαύνουν. Τέταρτον, ή 

άφιέρωσις δένε{ ναι εiς άνάμνησιν τής γνωριμίας, άλλά ε{ ναι άφιέ

ρωσις ψυχρά τυπική, τήν όποίαν θά fιδύνατο οίαδήποτε δεσποινίς 

νά κάμη πρός οίανδήποτε κατεύθυνσιν. Αύτά τά στοιχεία, κύριοι 

συνάδελφοι, μαρτυρουν δτι ό έγκληματίας, πρίν άκόμη δημοσιεύ

ση τό λεύκωμά του, τό όποίον ισχυρίζεται δτι έδόθη είς αύτόν καί 

θά άποκαλυφθή κατά ποίον τρόπον περιήλθεν είς χείραν του, 

άφησε νά έννοηθή διά τών ύποβολιμιαίων έπιχειρημάτων του, δτι 

τό λεύκωμα ήτο ή άπόδειξις τών σχέσεων καί πρός άπόδειξιν τών 

σχέσεων αύτών, έστηρίχθη είς τό ύποπτον περιεχόμενον τής άφι

ερώσεως, δπως τήν ύπηνίχθη είς τό ίδιόχειρον τής άφιερώσεως 

καί είς τό δτι άποκλειστικώς δήθεν ή σύζυγός μου τοϋ προσέφερεν 

τοϋτο. Διότι, δπως ε{πε ή κυρία Βαζάκα είς τήν δήλωσίν της, δέν 

θά ή το άδύνατον ώς άπλοί γραφείς νά δώσουν τυπικώς ενα λεύκω

μα πρός τόν έποπτέοντα τήν ύπηρεσίαν των. Καί άν τουτο άκόμη 

ε{χε συμβή, ποίος έδωσε τό δικαίωμα είς τόν συκοφάντην νά όμι

λήση περί άποκλειστικής προσφορίiς, περί αύτογράφου καί νά 

μεταμορφώση είς έπιλήψιμον τό κείμενον τής άφιερώσεως ή τήν 

άπεικόνισιν τών φωτογραφιών; 'Όταν, κύριοι βουλευταί, ένεθυμή

θησαν τόν καθηγητήν, ό όποίος έπήρε τό λεύκωμα αύτό, τότε, 

διότι έπληροφορήθην αύθεσπερί δτι τό ζευγος τών ήλικιωμένων 

Γερμανών μετά ι5ετίαν εlχεν άποθάνει, έσπευσα τήν έπομένην νά 

είδοποιήσω έπειγόντως τήν άδελφήν τής συζύγου μου καί τήν 

&στειλα είς Γερμανίαν, διά νά εϋρη τό πρόσωπον, τό όποίον ε{χε 

λάβει τό λεύκωμα αύτό καί τό όποίον συνέβαινεν νά ύπηρετή είς 

τήν ύπηρεσίαν αύτήν ώς διερμηνεύς, διότι ήτο καθηγητής τής 

γερμανικής γλώσσης έπιστρατευθείς κατά τήν κατοχήν, καί τό 

όποίον θά ήτο είς θέσιν νά μίiς δώση ώρισμένας πληροφορίας. 

Συντομώτατα έλπίζω ή Βουλή νά έχη τήν ίκανοποίησιν, έκ τών 

άναμενομένων στοιχείων, νά πληροφορηθή καί τήν λεπτομέρειαν 

αύτήν. 

'Αλλά, κύροι βουλευταί, ό Μέρτεν μίiς προσέφερε καί τό άν

τάλλαγμα τής προδοσίας, μίiς προσέφερεν !:να ίσραηλιτικόν κατά

στημα, άξίας ι 5.000 λιρών, τό όποίον παρεχώρησε είς τήν σύζυ
γόν μου διά λογαριασμόν βεβαίως τοϋ συνόλου τών ένδιαφερομέ

νων. Ήτο μοιραίον, δπως σπεύδη καί είς αύτήν τήν περίπτωσιν, 

διά νά άποκαλυφθή ή άθλιότης τοϋ κατασκευάσματός του καί 

έσπευσε πρό τριών ήμερων νά όνομάση έκείνον, πρός τόν όποίον 

έπωλήθη τό κατάστημα καί όνομάζει τόν κ . Χατζησταυρόπουλον, 

!:μπορον Θεσσαλονίκης. Παρακάτω δέ λέγει δτι τό κατάστημα 

αύτό έδόθη βάσει σημειώματός του, τό όποίον έκόμιζον -περι

λαμβάνει πλέον καί τήν Βαζάκα- αί δεσποινίδες Λεοντίδου καί 

Βαζάκα πρός τήν άρμοδίαν έλληνικήν ύπηρεσίαν έν Θεσσαλονίκ1J 

καί βάσει του άνωνύμου σημειώματος έπήραν τό κατάστημα aύτό 

τό όποίον έπώλησαν πρός τόν κ. Χατζησταυρόπουλον. Τήν iδίαν 

νύκτα τηλεγραφεί ό κ. Χατζησταυρόπουλος δτι ε{ ναι ψευδέστατος 

καί κακοηθέστατος καί μετά δύο ήμέρας, νομίζω, άνακαλύπτεται 

είς τά κατοχικά άρχεία τών έλληνικών ύπηρεσιών, πρώτον τό 
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άνώνυμον σημείωμα, τό δποίον πράγματι έξέδωσεν δ Μέρτεν. 'Η 

ύπηρεσία δμως δέν θά ή το είς θέσιν, βάσει άνωνύμου σημειώματος 

νά παραδώση τό έμπόρευμα καί τήν έπομένην έπώνυμον σημείωμα 

διά νά καταχωρηθή είς τά πρακτικά, πρός ποίον παραχωρείται τό 

κατάστημα. ' Ο δέ Μέρτεν στέλλει τό έπώνυμον σημείωμα, τό 

δποίον έθεώρησε μέ τήν ύπογραφήν του, βάσει δέ τοϋ σημειώμα

τος, γίνεται τό συμβόλαιον. Τό εν κατάστημα δέν εχει άπογραφή 

καί είπεν δτι δέν δύναται νά τό παραδώση καί τό διαρηγνύουν μέ 

έπί κεφαλής ενα Γερμανόν άξιωματικόν καί μεταφέρουν τά έμπα

ρεύματα είς τό άλλον, καί γίνεται ή παράδοσις τοϋ έμπορεύματος 

άπό τό ί\να κατάστημα πλέον πρός τάς δύο παραληπτρίας, Γενή 

καί Λαγογιάννη, κομιστρίας καί τοϋ πρώτου άνωνύμου σημειώμα

τος, δπως άποδεικνύεται άπό εκθεσιν τοϋ δικαστοϋ, τά πρακτικά 

τών ύπαλλήλων καί τά ένυπόγραφα τοϋ Μέρτεν σημειώματα. 

'Αλλά πέραν καί αύτών, δλόκληρος ή Θεσσαλονίκη γνωρίζει 

ποίοι ελαβον καί τό τελευταίον περίπτερον, διότι, δταν έπανήλθον 

οί ' Ισραηλίται, έγένοντο προσπάθεια ι νά εϋρουν έκείνους οί 

όποίο ι τά έλεηλάτησαν. 'Αλλ' ε ρχεται καί ή έπίσημος ύπηρεσία, 

ή όποία λέγει, διά τηλεγραφήματός της σήμερον πρός τόν κ. 

ύπουργόν Οίκονομικών, δτι μετά ένδελεχή ερευναν, ή όποία έγέ

νετο, μία μόνον περίπτωσις παραχωρήσεως 'Ισραηλιτικοϋ κατα

στήματος δι' άνωνύμου σημειώματος έγένετο, ή όποία καί αύτή 

άπεσαφηνίσθη διά συμπληρωματικοϋ σημειώματος καί διά συμ

βολαίου τό δποίον ύπέγραψεν δ Μέρτεν προσωπικώς . Συνεπώς, 

περιορίσθη οϋτω άσφυκτικώς καί μέχρις άδιεξόδου ή δυνατότης 

τής παραχωρήσεως τοϋ καταστήματος, τό δποίον, έφ' δσον έπω

λήθη δήθεν πρός τόν Χατζησταυρόπουλον, διεψεύσθη ύπό τοϋ 

ίδιου καί έφ' δσον ήτο τό παραχωρηθέν διά άνωνύμου σημειώμα

τος, διεψεύσθη έπίσης κατά τά έπίσημα στοιχεία τής ύπηρεσίας. 

Μ ή νομίζετε, κύριοι, δτι ήτο άπλή ή προσπάθεια ν' άνευρεθοϋν τά 

στοιχεία μέ πάσαν δυνατήν ταχύτητα. Πρόκειται περί στοιχείων 

δεκαετηρίδων, περί άρχείων, τών όποίων ή άναζήτησις δέν ήτο 

εύκολος καί συνεπείι;τ τών καταπτύστων αύτών συκοφαντιών, 

επρεπε, διά νά εχη κανείς άμεσον τήν άπόδειξιν, νά βασανισθή έπί 

ήμέρας μέ τάς άθλιότητας αύτάς καί τάς συκοφαντικάς έκδηλώ

σεις τοϋ Μέρτεν . τί νά εϊπω, κύριοι συνάδελφοι, διά τόν ήθελημέ

νον συσχετισμόν έμοϋ μέ τόν έγκληματίαν συνεργάτην τών Γερ

μανών καί συνώνυμόν μου Νικόλαον Μακρήν, τόν όποίον οϋτε καί 

έσκέφθην είς δλην αύτήν τήν διαδρομήν τής συκοφαντικής περι

πετείας, καί εiς τήν Κρήτην μέ εΙδοποίησε διά σημειώματος ό 

θείος τοϋ συναδέλφου κ. Βουλουδάκης κατόπιν τηλεγραφήματος 

έκ Θεσσαλονίκης δτι ύπήρχε Νικόλαος Μακρής, τόν όποίον 

έγνώριζα ώς δικηγόρον προπολεμικώς καί ώς στενόν συνεργάτην 

τών Γερμανών κατά τήν κατοχήν καί εύτυχώς έντός τής ίδίας έσπέ

ρας προέκυψαν τά στοιχεία, τά όποία άποδεικνύουν ποίος ήτο ό 

Νικόλαος Μακρής μέ τόν δποίον δολίως προσεπάθησε νά μέ άνα

μίξη ό έγκληματίας Μέρτεν. τέλος, άκολουθοϋν οί ύπαινιγμοί 

περί άρχείων τής γερμανικής Κυβερνήσεως, περί συμφερόντων 

άγγλικών καί δλα έκείνα, τά όποία άρχίζουν καί έξηγοϋν τήν γνώ

μη ν τοϋ συνηγόρου του, δ όποίος είπεν δτι πρόκειται περί σχιζο

φρενοϋς καί παρανοϊκοϋ. 

Τέλος, έπακολουθοϋν α! άνταποκρίσεις τών σοβαρωτέρων άν

ταποκριτών, οί όποίοι οίκοθεν νοείται δτι ό Μέρτεν, είς δλας 

αύτάς τάς άθλίας του συκοφαντίας, ώδηγήθη ύπό τήν συστηματι

κήν συμπαράστασιν έλληνικών παραγόντων, οί δποίοι είχον έγ

καταστήσει άερογέφυραν μεταξύ Βερολίνου καί 'Αθηνών καί οί 

δποίοι δέν μετέβαινον άπλώς πρός έπίσκεψίν του, άλλά ώργάνω

σαν καί έμεθόδευαν τήν δλην προσπάθειαν πρός δημιουργίαν τής 

άτμοσφαίρας αύτής. 

. ο ρόλος τών γερμανικών έντύπων, τά όποία εσπευσαν νά έμ
φανίσουν, κατά ενα τρόπον μάλιστα τελείως άσυνάρτητον, τήν 

ύπόθεσιν - έάν μάλιστα έπροσέξατε τό «Σπήγκελ», τό όποίον, ένώ 

δημοσιεύει μίαν διαφοράν μεταξύ Γερμανών είς εν δικαστήριον 

τοϋ Κιέλου, αίφνιδίως καί κατά τρόπον άσυνάρτητον, προσκολλά

ται είς τό τέλος μία περικοπή άσύνδετος, ή όποία περιλαμβάνει 

δλας αύτάς τάς έξωφρενικάς καταγγελίας - λέγω δτι ή ποιότης 

τών έντύπων καί δ ρόλος τόν όποίον διεδραμάτισαν ήτο άπολύτως 

ϋποπτος, δχι μόνον δι' δσα έγράφησαν, δτι τό «Σπήγκελ» Είναι 

σκανδαλοθηρικόν περιοδικόν, τοϋτο ίσως θά ήτο τό όλιγώτερον, 

άλλά διότι, έάν λάβατε τήν σειράν τοϋ περιοδικοϋ αύτοϋ, θά ϊδητε 

δτι κατά σύστημα έπί συναπτά ετη ύπονομεύει καί συκοφαντεί, 

κατά τρόπον άπαράδεκτον, δλους τούς ήγέτας τής Δύσεως, μηδ' 

αύτοϋ τοϋ καγγελλαρίου 'Αντενάουερ έξαιρουμένου, τόν δποίον 

άπεκάλουν καί ένεφάνιζον ώς δήθεν καταδότην τών Γάλλων. 'Αλ

λά περί αύτοϋ δέν πρόκειται νά σaς άπασχολήσω περισσότερον, 

διότι δλα αύτά θά ελθουν ένώπιον τοϋ δικαστηρίου, τό όποίον θά 

έπιληφθή τής ύποθέσεως αύτής. 

Κύριοι συνάδελφοι, αύτήν τήν άθλίαν ύπόθεσιν τοϋ Μέρτεν, 

αύτά τά άθλιέστατα στοιχεία, τά όποία εiς τήν άρχήν άνέφερον, 

έδέχθη κατά ενα τρόπον φανατισμένον νά φιλοξενήση μία μερίς 

τοϋ έλληνικοϋ τύπου. Καί έπί τής άηδοϋς, όμολογουμένως, αύτής 

ύποθέσεως, ώρισμένοι τών κυρίων άρχηγών τής άντιπολιτεύσεως 

άρνοϋνται νά λάβουν θέσιν έπί τής ούσίας, χωρίς νά σημαίνη 

τοϋτο δτι ή Βουλή μεταβάλλεται εiς δικαστήριον. Θά τήν έλάμβα

νον έν όνόματι μιίiς άρχής κοινοβουλευτικής, καί νομίζω δτι ήτο 

έπιβεβλημένη, διότι δέν είναι δυνατόν έπί τρείς !;βδομάδας ενας 

στιγματισμένος έγκληματίας, μή εύρίσκων συμπαράστασιν οϋτε 

άπό ί\να άνθρωπον τής 'Υφηλίου, νά χυδαιολογή είς βάρος τοϋ 

πρόεδρου τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί μελών αύτής. 

Κύριοι συνάδελφοι, άπομένουν αί δύο προτάσεις τών άξιοτί

μων άρχηγών τής άντιπολιτεύσεως, αί όποίαι άναφέρονται, ή μέν 

είς τήν παραίτησιν τών ύπουργών, οί δποίοι ύπέβαλον μήνυσιν 

λόγω κοινοβουλευτικής εύθιξίας, ή δέ δευτέρα είς τήν προσφυγήν 

άπαραιτήτως εiς τά γερμανικά δικαστήρια διά τούς λόγους τούς 

όποίους εχουν ήδη έκθέσει δλαι σχεδόν α! μερίδες τής άντιπολι

τεύσεως, πλήν τοϋ κ. άρχηγοϋ τοϋ Φιλελευθέρου Δημοκρατικοϋ 

Κόμματος καί τοϋ κ . άρχηγοϋ τοϋ 'Αγροτικοϋ. 

Προχωρώ είς τά θέματα τής παραιτήσεως τών ύπουργών έν 

όνόματι τής εύθιξίας καί τής προσφυγής είς τά γερμανικά δικαστή

ρια άντί τών ήμεδαπών. 

'Επί τοϋ πρώτου δέν θά επρεπε νά άπαντήσω, κύριοι συνάδελ

φοι, διότι καθιερώνει μίαν έπικίνδυνον καί διά τούς ίδιους τούς 

προτείνοντας καί διά τήν χώραν γενικώτερον, κοινοβουλευτικήν 

άρχήν, κατά τήν όποίαν c'iπαξ συκοφαντηθή ό ύπουργός, άπό οί

ονδήποτε, εστω καί έστιγματισμένον, δι, ένός άπλοϋ ύπαινιγμοϋ, 

καί άποφασίση νά προσφύγη , δπως πάντοτε επραξα έγώ, εiς τό 

δικαστήριον, εχει ύποχρέωσιν νά παραιτηθή. Θά καταλήξωμεν, 

κύριοι συνάδελφοι, εiς ενα πρώτον τυχόντα ύποβολιμιαίον συκο

φάντην, νά έναπόκειται ή παραμονή ή ή μή παραμονή έκάστου 

ύπουργοϋ είς τήν θέσιν του. Δι' αύτό νομίζω δτι θά ή το παρακιν

δυνευμένη ή έκδοχή αύτή, άν καθιεροϋτο ώς άρχή κοινοβουλευτι

κή, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον είναι αϋτη ύποτιμητική καί δι' 

αύτούς άκόμη τούς "Ελληνας δικαστάς, οί όποίοι εχουν άποδείξει 

πάντοτε δτι καί άντίστασιν καί ήθος έξαίρετον διαθέτουν, ώστε νά 

εχουν έλευθέραν τήν συνείδησιν, οίουνδήποτε καί άν είναι οί άξι

ωματοϋχοι διάδικοι. 

Κύριοι συνάδελφοι, είμαι ύποχρεωμένος yά άπαντήσω κάπως 

λεπτομερέστερον έπί τής δευτέρας προτάσεως, τής προσφυγής 

δηλονότι είς τά γερμανικά δικαστήρια. Καί θά άναγνώσω, άν μοϋ 

έπιτρέψητε, τήν άποψίν μου, τήν όποίαν διετύπωσα είς μίαν δή

λαισίν μου πρός τόν τύπον καί ή όποία είναι δυνατόν νά άποδώση 

κατά τρόπον πλήρη καί ήτιολογημένον τάς άπόψεις μου. 

Πρίν δμαις κάνω αύτό, θά ήθελα νά έρωτήσω τούς προτείνον

τας τήν προσφυγήν εiς τά γερμανικά δικαστήρια. Έχουν μίαν 

περίπτωσιν, εσται άπό τήν !στορίαν τών έθνών, κατά τήν όποίαν 

εστω καί ενα μέλος Κυβερνήσεως παρητήθη τής ούσιαστικής καί 

δικονομικής άρμοδιότητος τών δικαστηρίων τής χώρας του, διά 

νά σπεύση καί νά θέση ύπό τήν κρίσιν άλλοδαποϋ δικαστηρίου, 

οΙασδήποτε δικαστικής άσφαλείας, τήν τύχη ν τής ύποθέσεως, τήν 

όποίαν κατά τούς νόμους μας ρυθμίζει ό ούσιαστικός έλληνικός 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ποινικός νόμος καί διά τήν έκδίκασίν της είναι άρμόδια τά έλλη

νικά ποινικά δικαστήρια;' Υπάρχει έστω καί ενα περιστατικόν είς 

τόν κόσμον, δταν είναι δεδομένον δτι aρχηγοί καί πρωθυπουργοί, 

ύπουργοί, έσυκοφαντήθησαν κατά τρόπον απροκάλυπτον ε!ς 

πλείστας δσας ξένας χώρας, ύπάρχει καμμία περίπτωσις συκοφαν

τηθέντες νά παρείδον τά άρμόδια δικαστήρια τής χώρας των καί 

νά έσπευσαν είς τήν αλλοδαπήν δπως ύπαχθοuν είς ξένην άρμοδιό

τητα καί ξένον ούσιαστικόν ποινικόν νόμον; 

Κατά γενικήν διάταξιν του liρθρου 7 τοu έλληνικοu Ποινικοu 
Κώδικος τά έν τΌ aλλοδαπfί έγκλήματα τ&ν aλλοδαπ&ν, έφ' δσον 

στρέφονται καθ' ήμεδαποu, κρίνονται κατά τούς έλληνικούς Ποι

νικούς Νόμους, ύπαγόμενα είς τήν άρμοδιότητα τ&ν έλληνικ&ν 

Τακτικών Δικαστηρίων. Ή σχετική διάταξις έχει ληφθή έκ τής 

γερμανικής Ποινικής Νομοθεσίας, είς τήν όποία ν ύφίσταται aντί

στοιχος διάταξις έπιβάλλουσα τήν έφαρμογήν του γερμανικοί) 

Ποινικοu Νόμου καί καθιεροuσα άρμοδιότητα των γερμανικών 

δικαστηρίων διά τάς έν τΌ αλλοδαπΌ aδικοπραγίας αλλοδαπών 

στρεφομένας κατά Γερμανοί) πολίτου. 

Παραλλήλως καί κατά τάς γενικάς περί τύπου διατάξεις, τά διά 

των έντύπων πραττόμενα αδικήματα τιμωροuνται κατά τούς νό

μους τής χώρας, δπου έκυκλοφόρησαν, ύπαγόμενα είς τήν άρμο

διότητα τ&ν τοπικών δικαστηρίων. Τάς γενικάς καί είδικάς αύτάς 

διατάξεις τάς καθιερούσας τήν έφαρμογήν τής έλληνικής Νομο

θεσίας καί τήν άρμοδιότητα των διακαστηρίων τής πατρίδος μου, 

δέν είναι ποτέ δυνατόν νά αγνοήση διάδικος, έν ένεργείι;ι μάλιστα 

ύπουργός, διά νά προτιμήση τήν άρμοδιότητα των δικαστηρίων 

οίασδήποτε ξένης χώρας. 

'Εάν, μάλιστα, δέν είχον καθιερωθή διεθνώς παρόμοια ι διατά

ξεις, δ αδικούμενος, καί ανεξαρτήτως έάν διέθετε τά πρός τοuτο 

μέσα, θά ύπεχρεοuτο νά προσφεύγη είς τά δικαστήρια ξένης χώ

ρας, μεταφέρων αύτόθι τούς μάρτυρας καί τά aποδεικτικά του 

στοιχεία, έφ' δσον δέ ή ώργανωμένη τυχόν συκοφαντία έξεδη

λοuτο είς πλείονα σημεία τής 'Υδρογείου, θά ήτο ύποχρεωμένος 

νά περιπλανάται ανά τήν ύφήλιον πρός δίωξιν των συκοφαντών. 

.. Άλλωστε διά τής έπί συκοφαντικΌ δυσφημήσει καταγγελίας, 
σκοπείται κατά κύριον λόγον ή aποκατάστασις τής ύπολήψεως 

του θιγομένου, ή όποία είναι ανάγκη νά συντελήται είς τόν τόπον 

καί έντός τ&ν κόλπων τής κοινής γνώμης τής χώρας του αδικουμέ

νου. 

Δέν νομίζω, κατόπιν τούτου, δτι είναι σοβαρόν νά ύποστηρίζε

ται ή προσφυγή είς δικαστήρια ξένης χώρας. "Οσον aφορ~ τούς 

ύπευθύνους, διά τούς δποίους ύπάρχει ανησυχία μήπως δέν προ

σέλθουν έάν διατηροuν καί ίχνη ύπολήψεως, διά λογαριασμόν τ&ν 

έντύπων τά όποία έκδίδουν, ύπέχουν έπιτακτικήν ύποχρέωσιν νά 

προσέλθουν καλούμενοι ένώπιον τής έλληνικής Δικαιοσύνης, τής 

δποίας καί ή στάθμη καί ή αμεροληψία είναι διεθνώς ανεγνωρισμέ

να ι. 

Κύριοι συνάδελφοι, aσχέτως του δτι δέν ύπάρχει οϋτε προηγού

μενον οϋτε καί ίχνος στοιχείου δικαιολογοuντος τήν προσφυγήν 

είς τά γερμανικά δικαστήρια, προβάλλεται δπωσδήποτε ή ανάγκη 

τής καταρρίψεως τ&ν συκοφαντιών. 

Πρώτον, δέν νομίζω, δτι ή έλληνική Κυβέρνησις, aφou έφθασε 

μέχρι τοu σημείου νά περιποιήση τιμήν είς αύτά τά έντυπα καί τόν 

Μέρτεν, ύποβάλλουσα μήνυσιν, δέν νομίζω δτι έχει τήν ύποχρέω

σιν νά έπιμεληθή καί τής καθείρξεώς των. 

Δεύτερον, καί liν προσφύγωμεν είς τήν Γερμανίαν, δ Μέρτεν 

έχει δικαίωμα καί είς τά γερμανικά δικαστήρια νά έρημοδικήση, 

νά μή προσκομίση τά δήθεν στοιχεία καί νά είπη: <<διά λόγους 

πολιτικούς δέν προσέρχομαι, δικάστε με έρήμην». Πέραν, λοιπόν, 

τής περιπετείας τήν δποίαν κατά τρόπον όχι απολύτως ένδεδειγμέ

νον είσηγήθησαν τά κόμματα τής aντιπολιτεύσεως, πώς είναι δυ

νατόν νά προτείνεται "Ελλην ύπουργός νά προσφύγη ένώπιον δι

καστηρίου ξένης χώρας, ή όποία ή το δυνατόν νά είναι καί ή 'Ια

πωνία, έάν π.χ. είς τό Τόκιο μία έφημερίς καθ' ύπόδειξιν έστω 

εκαμνε τόν ύπαινιγμόν αύτόν; 

'Απόσπασμα άπό τό ύπ' άριθμόν 1954 βούλευμα τοϋ 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών' Αθηνών, έπί τής μη

νύσεως τοϋ Δ. Μακ:ρfί 

'Επί τ&ν είς τά liνω δημοσιεύματα διαλαμβανομένων προέκυ

ψαν τά ακόλουθα: 'Η ήδη σύζυγος τοu μηνυτοu Εύδοξία Μακρή, 

τό γένος Νικολάου Λεοντίδου, θυγάτηρ έξαιρέτου καί έναρέτου 

πολιτικοί) ανδρός, καταδικασθέντος είς θάνατον ύπό των τουρκι

κών στρατοδικείων διά τούς αγώνας του πρός απελευθέρωσιν τής 

ιδιαιτέρας τοu πατρίδος Πόντου aπό τόν τουρκικόν ζυγόν καί δια

τελέσαντος καί ύπουργοu τής έλληνικής Κυβερνήσεως κατά τήν 

προπολεμικήν περίοδον, ήναγκάσθη, μετά τόν έν πενίι;ι λόγω τής 

κατοχής μετά μακράν νόσον θάνατον του πατρός της, κατά τό 

τέλος του 1942 έτους, 17έτις ούσα, νά έργασθή πρός συντήρησιν 
τής μητρός της καί των δύο μικροτέρων αδελφών της. Μ ή εχουσα 

τήν δυνατότητα νά εϋρη Ιφγασίαν είς τάς aνυπάρκτους κατά τήν 

έποχήν έκείνην έλληνικάς επιχειρήσεις καί γνωρίζουσα τήν γερ

μανικήν γλώσσαν, ην έξέμαθεν εις τήν έν Θεσσαλονίκτι Γερμανι

κήν Σχολήν, προσελήφθη ώς δακτυλογράφος καί γραφεύς είς τήν 

ύπηρεσίαν Πετρελαιοειδών Θεσσαλονίκης. 'Η ύπηρεσία αϋτη καί 

Ιiπασαι αί λοιπαί οίκονομικαί ύπηρεσίαι (μεταφορών, έπισιτι

σμοu, συγκοινωνιών) ύπήγοντο ύπό τήν γερμανικήν πολιτικήν 

Διοίκησιν. Ή το δέ άρμοδία ή έν λόγφ ύπηρεσία διά τήν έπίβλε

ψιν των δι' ίδιωτικάς ανάγκας διατιθεμένων ύγρ&ν καυσίμων ύπό 

των έταιρει&ν Shell, Socony, Βάκουμ, Σόκομπελ κ.λ.π . καί έστεγά

ζετο είς τόν 4ον δροφον μιίiς πολυωρόφου οίκοδομής έπί τής πα

ραλιακής λεωφόρου Θεσσαλονίκης. Εtς τήν ίδίαν οικοδομήν 

ηδρευεν ή γερμανική πολιτική διοίκησις, ής δ κατηγορούμενος 

Μ. Μέρτεν έτύγχανε σύμβουλος καί ή το έγκατεστημένος μετά τοu 

προσωπικοί) τής ύπηρεσίας του καί τ&ν iδιαιτέρων γραμματέων 

του είς τόν 2ον όροφο ν ταύτης. 'Η Λεοντίδου είργάσθη aποκλει

στικώς καί μόνον είς τήν δι' ην προσελήφθη ώς liνω ύπηρεσίαν 

των πετρελαιοειδών (καυσίμων) μέχρι τής προσλήψεώς της ώς 

ύπαλλήλου είς τά έν Θεσσαλονίκτι γραφεία τής 'Επιτροπής του 

Διεθνοuς Έρυθροu Σταυροu τήν \Οην 'Απριλίου 1944 (δρα aπό 
12-4-1961 ένορκον κατάθεσιν τοu Ν. Τότσιου, διατελέσαντος προ
σωπάρχου τ&ν γραφείων Διεθνοuς 'Ερυθροu Σταυροu Θεσσαλο

νίκης καί βιβλίον προσωπικοί) τής ύπηρεσίας τούτου, ή aλήθεια 

τοu δποίου ήλtγχθη δι' ανακριτικής αύτοψίας του Α' 'Ανακριτοu 
Θεσσαλονίκτις) Διευθυντής καί προϊστάμενος του Τμήματος Πε

τρελαιοειδ&~ ήτο aρχικώς δ εκτακτος Γκέλτμαχερ καί μεταγενε
στέρως δ έκτακτος Ροδόλφος Στέκ, ύπηρέτουν δέ έν αύτΌ έκτός 

τής Λεοντίδου καί δ Πέτρος Βλίντσελερ, ήδη καθηγητής παρά τφ 

Πρακτικφ Γυμνασίφ έν Μπέρχτεσγκάδεν καί δ Ροβέρτος Γουσταu

ος Ρόσπερτ. Στενήν συνεργασίαν μέ τήν ώς είρηται ύπηρεσίαν 

είχον δ Φρειδερίκος Πέτρος Παuλος Ρόσπερτ, δστις ό\ν πολιτικώς 

επιστρατευμένος ύπό των γερμανικών aρχών διηύθυνε τάς έγκα

ταστάσεις πετρελαίου τ&ν οίκων Σόκονυ, Βάκουμ καί Σόκομπελ 

καί έμερίμνα διά τόν έφοδιασμόν του αστικοu πληθυσμοu τής 

Θεσσαλονίκης καί δ 'Αθανάσιος Ξηρομερίτης, νuν έπιθεωρητής 

Συγκοινωνιών, καί κατά τήν κατοχήν προϊστάμενος τής Μηχανο

λογικής ύπηρεσίας τής άλλοτε 'Επιθεωρήσεως Σιδηροδρόμων 

τοu ύπουργείου Μεταφορών. 'Ως ίδιαιτέρα γραμματεύς καί διερ

μηνεύς είτε εις τό γραφείον είτε καί είς τόν προθάλαμον τοu γρα

φείου του τότε Συμβούλου τής Στρατιωτικής Διοικήσεως κατηγο

ρουμένου Μέρτεν ούδέποτε aπησχολήθη ή Λεοντίδου, ούδέ είχεν 

αϋτη μετά τούτου οίανδήποτε έξωυπηρεσιακήν σχέσιν ή έπαφήν. 

Δύο ήσαν αί μοναδικαί περιπτώσεις, καθ' Ιiς ή Λεοντίδου έσχε 

προσωπικήν έπαφήν καί συνομιλίαν μέ τόν Μέρτεν, έκτός τ&ν 

τυχαίων συναντήσεων έν τφ οίκήματι τής ύπηρεσίας, κατά τάς 

δποίας αϋτη δέν συνωμίλει μετά τούτου. 'Η πρώτη, όταν προσήλ

θεν αϋτη κλαίουσα είς τήν ύπηρεσίαν της τ&ν πετρελαιοειδών καί 

έξεμυστηρεύθη είς τόν έν τφ αύτφ γραφείφ έργαζόμενον, ώς έλέ

χθη, Γερμανόν Ροβέρτον Ρόσπερτ, δτι είδοποιήθη νά έγακταλεί

ψη τήν κατοικίαν της έντός προθεσμίας δύο ~ως τριών ώρ&ν, διότι 
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ε!χον έπιτάξει ταύτην αί ύπό τόν Μέρτεν γερμανικαί άρχαί κατο

, χfίς, δτε ό ώς άνω Ρ. Ρόσπερτ τήν προέτρεψε νά μεταβfί είς τόν 

Μέρτεν καί έκθέση τήν περίπτωσίν της. Πρiiγμα, δπερ καί ί:πρα

ξεν αϋτη, ό δέ Μέρτεν έχορήγησε προθεσμίαν έκκενώσεως τfίς 

κατοικίας της μέχρι τών εσπερινών ώρών τfίς !δίας ή μέρας . Κατό

πιν τούτου έπιτρέψασα είς τό γραφείον της ή Λεοντίδου έδήλωσεν 

είς τόν προαναφερθέντα Ρόσπερτ, δτι τfίς έφέρθη εuγενώς καί τήν 

έβοήθησεν ό Μέρτεν. 'Η δέ δευτέρα περίπτωσις ί:λαβε χώραν μετά 

δίμηνον, όπότε αί γερμανικαί άρχαί κατοχής έπέταξαν τήν έτέραν 

οίκίαν είς ijν μετά τήν ώς άνω εξωσίν της έστεγάσθη ή οίκογένεια 

Λεοντίδου καί ήνάγκασαν τήν Λεοντίδου νά προσφύγη έκ νέου είς 

τόν Μέρτεν καί ζητήση προθεσμίαν έκκενώσεως καί τfίς κατοικί

ας της ταύτης, ούτος δέ τής έχορήγησε τοιαύτη ν μιiiς ή μέρας (δρα 

έν τφ σημείφ τούτφ ίδίι;ι καταθέσεις Α. Βαζάκα, Ρ. Ρόμπερτ καί 

'Αρ. Μάισνερ). ·Η έν τij ύπηρεσίι;ι τών καυσίμων έν γένει διαγω

γή τfίς Λεοντίδου ήτο ελληνοπρεπής, χαρακτηρίζεται δέ αϋτη ύπ' 

αύτών τούτων τών Γερμανών προϊσταμένων της τών έξετασθέντων 

ώς μαρτύρων ώς γενναία ν καί μ ή φοβουμένην νά λέγη τήν γνώμη ν 

της, μάλιστα ούτοι τονίζουσιν δτι ούδαμώς ήτο γερμανόφιλος, δτι 

πάντοτε παρενέβαινεν ύπέρ τών συμπατριωτών της μέ δλην τήν 

δύναμίν της καί μόνον, διότι αϋτη ήτο πολύ νέα καί άπειρος, δέν 

άπέδιδον οί προϊστάμενοί της Γερμανοί έν τij ύπηρεσίι;ι πετρελαι

οειδών ίδιαιτέραν σημασίαν είς τάς έκδηλώσεις ταύτας (δρα κα

ταθέσεις μαρτύρων Ροβέρτου Ρόπερτ, Φρειδερίκου Ρόσπερτ, Πέ

τρου Βλίντσελερ, ' Αρθούρου Μάισνερ καί Ροδόλφου Στέκ, τέως 

συνεργατών του κατηγορουμένου Μέρτεν καί προταθέντων ύπό 

του !δ ίου έν τij μηνύσει του έπί ψευδορκίι;ι κατά τfίς Λεοντίδου καί 

ών αί καταθέσεις /;λήφθησαν έν Γερμανίι;ι ύπό τών γερμανικών 

δικαστικών άρχών). Χαρακτηριστικόν περί τούτου ε!ναι καί τό 

άναφερόμενον ύπό των μαρτύρων έπεισόδιον, δπερ ί:λαβε χώραν 

είς βάρος της ύπό ενός Γερμανου άξιωματικου, διότι αϋτη έμειδί

ασεν είρωνικώς, δτε ό άξιωματικός ούτος κατά τήν άποχώρησιν 

του Ρόμελ, έκαυχiiτο ε!ς τό γραφείον καυσίμων δτι προσεχώς οί 

Γερμανοί θά ένεφάνιζον νέα καταπληκτικά δπλα, μέ τά όποία θά 

συνέτριβον τούς συμμάχους, διηυθετήθη δέ τό έπεισόδιον τουτο 

τij παρεμβάσει τών παρευρεθέντων Ροβ. Ρόσπερτ καί 'Αθαν . Ξη

ρομερίτη, έξ ών δ τελευταίος εκαμε συστάσεις είς τήν Λεοντίδου 

νά ε!ναι περισσότερον προσεκτική (δρα καταθέσεις μαρτύρων Α . 

Ξηρομερίτη καί Ρ. Ρόσπερ). Τήν ίδιαιτέραν ύπηρ~σίαν του Μέρ

τεν άπετέλουν οί Άρθουρος Μάισνερ (δ μεταφράσας είς τήν ελ

ληνικήν γλώσσαν τήν άπό 2-11-60 μήνυσιν του κατηγορουμένου 
Μέρτεν κατά τfίς Λεοντίδου, δστις έξετάσθη καί ώς μάρτυς) μία 

Γερμανίς, ή θυγάτηρ του Τουρκοαλβανου Μπέη Σαμπρfί Κόκκα, 

Μαρμίν Κόκκα, ή θυγάτηρ του καπνεμπόρου Περ . Γρηγοριάδου 

καί ή Έλληνίς άρμενικfίς καταγωγής Ζακελίν Σεμερζάν. Ό μη

νυτής Δ. Μακρής ούδεμίαν ε! χε σχέσιν μετά τfίς Λεοντίδου, καθ' 

δλην τήν ρηθείσαν περίοδον, καθ' ijν είργάσθη αϋτη έν τij ύπη

ρεσίι;ι πετρελαιοειδών, οϋτε μνηστήρ της ήτο τότε, ούτε άπλfίν 

γνωριμίαν ε!χε μετ' αύτfίς, μεθ' ή ς έγνωρίσθη πλέον πρώτον κατά 

τό θέρος του 1944 ε!ς φιλικήν συγκέντρωσιν καί δτε πλέον ύπηρέ
τει ή Λεοντίδου είς τόν Διεθνή 'Ερυθρόν Σταυρόν. 'Επίσης, δ 

αύτός Δ. Μακρής, κατά τήν περίοδον τής κατοχής δέν έγνωρίζετο 

μετά του νυν πρωθυπουργου Κ. Καραμανλή, μεθ' ού έγνωρίσθη τό 

πρώτον κατά τόν Ίανουάριον 1956, δτε δ τελευταίος τοϋ έπρότει
νε νά πολιτευθfί είς τό κόμμα του, έξή ς αίτίας έγνωρίσθη κατά τό 

αύτό ετος δ Κ. Καραμανλής καί μετά της συζύγου τοϋ ύπουργοϋ 

του Εύδ. Μακρfί. Κατά τήν περίοδον της κατοχής ούδεμία άπολύ

τως συγγένεια, σχέσις η καί άπλfί γνωριμία ύπfίρξε μεταξύ Κ. 

Καραμανλή καί Λεοντίδου. · Ο Δ. Μακρής, ούτινος ή δλη συμπε

ριφορά καί ή ζωή του ύπfίρξεν έθνικώς άψογος, ούδέποτε κατά τήν 

περίοδον τfίς κατοχής κατfίλθεν είς 'Αθήνας, παραμείνας συνε

χώς έν ΘεσσαλονίΚΊJ, ενθα ούδεμίαν άπολύτως ε!χεν έπαφήν η 

γνωριμίαν μετά τών Γερμανών, παρ' ών ύπέστη κατ ' έπανάληψιν 

τήν ταλαιπωρίαν τfίς έπιτάξεως τfίς οίκίας του καί του γραφείου 

του (δρα καταθέσεις Α . Νάστου, Σ. Χασίδ καί Δ. Δημητριάδου). 

Χαρακτηριστικόν μαρτυρουν δτι ούδέ σκιά άναξιοπρεπείας έσκί

ασε τήν κατά τήν κατοχήν πολιτείαν τούτου, είναι καί τό γεγονός 

δτι, μολονότι ούτος έτύγχανε διαπρεπής έν Θεσσαλονίκη ποινι

κολόγος δικηγόρος καί παρέστη άνάγκη νά έμφανισθfί ε!ς γερμα

νικά στρατοδικεία καί ύπηρεσίας, πρός ύπεράσπισιν πελατών καί 

συμπατριωτών του έκ Φλωρίνης, έν τούτοις ούτος ήρνήθη τήν 

ύπεράσπισιν τούτων καί παρέπεμψεν αύτούς είς ετέρους συναδέλ

φους του (δρα καταθέσεις δικηγόρων μαρτύρων 'Αθ. Βουτυρa, 

'Ιππ. Ίορδάνογλου κ.λ.π .). Ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής 

κατώκει κατά τήν περίοδον ταύτην έν 'Αθήναις (δρα καταθέσεις 

μαρτύρων Κ. Καβασιάδη, Γ. Ήλιοπούλου, Π . Ίορδάνογλου, Γ. 

Παλάσκα). 'Ο κατηγορούμενος Μέρτεν κατά τήν περίοδον τfίς 

παραμονής του έν ΘεσσαλονίκΊJ ούδέποτε έπεσκέφθη τήν οίκίαν 

τfίς ο!κογενείας Λεοντίδου, τοϋτο δέ ήτο καί άδύνατον νά λάβη 

χώραν χωρίς νά γίνη αίσθητή ή τοιαύτη έπίσκεψις, διότι ή έν 

λόγφ οίκογένεια άρχικώς έκάθητο ε!ς διαμέρισμα πολυκατοικίας 

ε!ς κεντρικόν σημείον τfίς πόλεως Θεσσαλονίκης, άργότερον δέ , 

δίς έπιταχθείσης της οίκίας της, έφιλοξενείτο είς ξένην οίκίαν καί 

ώς έκ τούτου δέν ε!χε τήν δυνατότητα νά δέχηται έπισκέψεις, άν 

δέν συνέβαινε τουτο εστω καί άπαξ, θά έγίνετο άντιληπτή ή έπί

σκεψις τοϋ Μέρτεν τόσον παρά τfίς φιλοξενούσης αύτήν οίκογε

νείας, δσον καί παρά τών λοιπών ένοίκων της πολυκατοικίιiς καί 
γειτόνων καί θά έσχολιάζετο εύρύτατα δυσμενώς είς όλόκληρον 

τήν πόλιν της Θεσσαλονίκης καί λόγω τfίς έξεχούσης θέσεως έν 

αύτij τής οίκογενείας Λεοντίδου καί λόγω τfίς προβολής του Μέρ

τεν, δστις τήν έποχήν έκείνην ήτο πανίσχυρος έν ΘεσσαλονίκΊJ . 

Ειρήσθω δτι ούδείς έκ των έξετασθέντων μαρτύρων διετύπωσε 

εστω καί ύποψίαν έπαφfίς η έπικοινωνίας τής Λεοντίδου μετά του 

Στρατιωτικου Διοικητου Θεσσαλονίκης-Αίγαίου στρατηγοϋ φόν 

Κρένσκυ. 

'Εκ τών άνωτέρω έλέγχεται ώς ψευδής καί δ ίσχυρισμός τών 

κατηγορουμένων περί παροχής πληροφοριών ύπό της Λεοντίδου 

πρός τόν Μέρτεν καί διά τούτου είς τόν ώς άνω στρατιωτικόν 

Διοικητήν φόν Κρένσκυ περί του έγχειρήματος τfίς άνατινάξεως 

τfίς γεφύρας του Γοργοποτάμου. 

Τά έκτεθέντα ώς άνω πραγματικά περιστατικά έβεβαίωσαν, 

έκτός τών ρηθέντων άνω ε!δικών μαρτύρων, καί οί Καιν. Καβασιά

δης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διατελέσας 
πρόεδρος τfίς 'Επιτροπής Φοιτητικου Συσσιτίου κατά τήν περίο

δον τfίς κατοχής, Χαρ. Φραγκίστας, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης καί νομικός σύμβουλος του Όργανισμοϋ Περι

θάλψεως καί 'Αποκαταστάσεως 'Ισραηλιτών ·Ελλήνων 

(Ο.Π.Α . Ι.Ε.), οϊτινες έκ λόγων έθνικών (ένέργειαι πρός άπόλυσιν 

όμαδικώς συλλαμβανομένων φοιτητών καί καθηγητών, διαμαρτυ

ρίαι διά τήν εϊσοδον βουλγαρικών στρατευμάτων έντεϋθεν του 

Στρυμώνος κ.λ.π.) καί έπισιτιστικών ήναγκάζοντο πολλάκις νά 

έπισκεφθώσι τόν Μέρτεν, οί δικηγόροι Δ. Δημητριάδης, · Ι π . 

Ίορδανόγλου, Στέλ. Καρακαντiiς, 'Αθ. Βουτυρiiς, Ίωάν. Λαδiiς 

καί Θεόδ. Οίκονόμου, οϊτινες έν τij έκτελέσει του καθήκοντός των 

έπεσκέπτοντο τόν Μέρτεν καί τάς ύπό τήν διοίκησίν του ύπηρεσί

ας, οί άνώτατοι δικαστικοί λειτουργοί Π. Σπεντζόπουλος, άερο

παγίτης, Γ. 'Ηλιόπουλος, έπίτιμος άεροπαγίτης, Χ . Κάππος, πρό

εδρος 'Εφετών, οϊτινες λόγω τfίς ύπηρεσίας των έν ΘεσσαλονίκΊJ 

ε!χον ίδίαν άντίληψιν ίδίι;ι περί του προσώπου του Μακρfί, οί 

άνώτατοι στρατιωτικοί 'Α θ. Φροντιστfίς, άντιστράτηγος, άρχη

γός ΓΕΕΘΑ καί Γ. Βαρδουλάκης, άντιστράτηγος, άρχηγός Χω

ροφυλακής, οϊτινες κατά τήν κατοχήν, άνήκοντες είς ύπηρεσίαν 

πληροφοριών τfίς έθνικfίς άντιστάσεως, παρηκολούθουν πάντας 

τούς άντεθνικώς δρώντας καί πλήθος ετέρων μαρτύρων, οϊτινες 

ε!χον ίδίαν άντίληψιν περί τών προσώπων, άτι να ήσχολουντο είς 

τό ίδιαίτερον γραφείον τοϋ κατηγορουμένου Μέρτεν, περί τών 

σχέσεων τούτου καί περί τfίς ζωής καί τfίς έν γένει πολιτείας τοϋ 

μηνυτου Δ. Μακρfί καί τής μετέπειτα συζύγου του Εύδ. τό γένος 

Λεοντίδου ώς προερχομένης έξ έξεχούσης οίκογενείας κατά τήν 

περίοδον της γερμανικής κατοχής. Είδικώς, ή άνατίναξις τfίς γέ-
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φυρας τοu Γοργοποτάμου /;ν τ(i περιοχij τής Στερεάς 'Ελλάδος 

έλαβε χώραν τήν νύκτα τής 25ης πρός 26ην Νοεμβρίου 1942, κατό
πιν έντολής καί είδικως εκπονηθέντος σχεδίου ύπό τοu Στρατη

γείου τής Μέσης 'Ανατολής, aπεσκόπει δέ αϋτη τήν aποκοπήν 

των πρός 'Αφρικήν ένισχύσεων των Γερμανων διά συρμων κινου

μένων μέσω Θεσσαλονίκής- γεφύρας Γοργοποτάμου. Περί τοu έν 

λόγφ σοβαροu καί άκρως έμπιστευτικοu έγχειρήματος ούδείς 

έγνώριζε τι πλήν των /;νταλθέντων τήν έκτέλεσιν τούτου· Αγγλων 

aνωτέρων aξιωματικων "Εντυ καί Κρίς καί των aνωτάτων aξιωμα

τούχων των δμάδων τής έθνικής aντιστάσεως, οϊτινες συμμετέ

σχον εiς τό έγχείρημα τοuτο καί δέν ήτο δυνατόν τοιαύτης σοβα

ράς φύσεως στρατιωτικόν μυστικόν νά διαρρεύση καί πληροφο

ρηθή τοuτο ή εiς Θεσσαλονίκην διαμένουσα 17έτις Λεοντίδου, 

ένω περί τούτου ούδεμίαν γνωσιν ε!χον οί άρμόδιοι κύκλοι τής 

aντιστάσεως έν Θεσσαλονίκυ (δρα κατάθ. ' Αθ. Βουτυρά κ.λ.π.) . 

"Αλλως τε, δ ίδιος δ κατηγορούμενος Μέρτεν έν τij aπό 31-1-1961 
καταθέσει του ένώπιον του Εiρηνοδίκου Ζωολογικοu Κήπου Βε

ρολίνου βεβαιοί δτι «λήγοντος τοu &τους 1943 ή κατηγορουμένη 
(σύζυγος τοu μηνυτοu Εύδ. Λεοντίδου) ήλθεν ... εiς τόν προθάλα
μον τοu γραφείου μου», /;ξ ή ς καταθέσεως του ίδίου iσχυρισθέντος 

«δτι ή Λεοντίδου, έργαζομένη εiς τά γραφεία του έπί τινων μηνων 

του μετέδωσε πληροφορίας περί τής ανατινάξεως τής γεφύρας του 

Γοργοποτάμου» προκύπτει δτι κατά τήν έποχήν τής /;ν λόγφ ανα

τινάξεως, λαβούσης χώραν τήν 25ην πρός 26ην Νοεμβρίου 1942, ή 
Λεοντίδου δέν ήτο γραμματεύς του, οϋτε καί είργάζετο είς τό γρα

φεtον του καί επομένως ώς μή aνήκουσα ή Λεοντίδου είς τήν 
ίδιαιτέραν ύπηρεσίαν τοu Μέρτεν δέν ήτο δυνατόν νά μεταδώση 

αύτφ ύπό τήν ίδιότητά του ταύτην τήν ώς άνω σοβαρωτάτην πλη

ροφορίαν. 'Ο Ισχυρισμός των κατηγορουμένων, δτι ή Λεοντίδου 

aνήκεν είς τήν ίδιαιτέραν ύπηρεσίαν τοu κατηγορουμένου Μέρτεν 

καί ήτο πληροφοριοδότις τούτου έλέγχεται ψευδής καί έκ τής έν 

τij δικογραφί~ ύπαρχούσης φωτοτυπίας φωτογραφίας, ijτις έλή

φθη έκ τής ύπαρχούσης φωτογραφίας έν τij είς βάρος του κατηγο

ρουμένου Μέρτεν ώς έγκληματίου πολέμου σχηματισθείσυ δικο

γραφί~, ijτις φωτογραφία aπεικονίζει τόν Μέρτεν έπί τοu δώματος 

τοu μεγάρου τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης, έν μέ

σφ των 26 aρρένων καί θηλέων aμέσως συνεργατων του, ί:χοντα 
δεξιά του τήν διά τοu σημείου Χ . σημειουμένην ίδιαιτέραν του 

Μ . Κόκκα. Τά πρόσωπα τής φωτογραφίας ταύτης ijτις έλήφθη 

κατά τόν Μάρτιον 1944 ώς aποχαιρετιστήριος διά τήν άναχώ
ρησιν τοu Μέρτεν έξ 'Ελλάδος aνεγνωρίσθησαν ύπό τοu /;ν τij 

φωτογραφί~ ταύτυ είκονιζομένου /;πίσης 'Ερνέστου ' Αρκάς, λο

γιστοu, δστις, είργάσθη κατά τήν κατοχήν έν τij ύπηρεσί~ τοu 

Μέρτεν (δρα aπό 25-1-58 &νορκον κατάθεσιν τούτου ένώπιον τοu 
aνακριτοu έγκληματιων πολέμου) καί έν τij δποί~ δέν περιλαμβά

νεται ή Λεοντίδου, ijτις, εάν ε!χε οϊας σχέσεις έμφανίζει μετ' 

αύτή ς δ κατηγορούμενος Μέρτεν, ήτο ή μόνη, ijτις δέν ήδύνατο νά 

aπουσιάση άπό τήν τοιαύτην aποχαιρετιστήριον έκδήλωσιν. Πε

ρί τοu γεγονότος δτι δέν περιλαμβάνεται είς τούς είκονιζόμενους 

/;ν τij φωτογραφί~ ταύτυ ή Λεοντίδου δέν χρήζει πρός aπόδειξιν 

τούτου ή μαρτυρία τοu ρηθέντος 'Αρκάς, διότι aρκεί τό γεγονός 

δtι είς τά καταγγελθέντα δημοσιεύματα καί είς τά επακολουθή

σαντα τοιαuτα δ κατηγορούμενος Μέρτεν έπικαλείται τοιοuτο τί, 

δπερ θά /;πέσειεν ούτος ώς σοβαρώτατον aποδεικτικόν στοιχείον 

- των ίσχυρισμων του. Ή επιδειχθείσα σκληρά συμπεριφορά του 

κατηγορουμένου Μέρτεν έναντι τής Λεοντίδου κατά τάς δύο περι

πτώσεις έπιτάξεως τής κατοικίας της ύπό των ύπό τάς διαταγάς 

τοu Μέρτεν τελούντων γερμανικων στρατιωτικων aρχων, καθ' aς 

ούτος τής έχορήγησε προθεσμία ν εκκενώσεως τής οίκίας της τήν 

μέν πρώτην φοράν όλίγων ώρων, τήν δέ δευτέραν μόνον μιάς ήμέ

ρας, aποδεικνυει τήν &λλειψιν οίασδήποτε συνεργασίας η εστω 

καί άπλής ύπηρεσιακής /;παφής μεταξύ τής Λεοντίδου καί τοu 

κατηγορουμένου Μέρτεν. • Αλλως τε δέν'ε!ναι δυνατόν νά πιστευ
θή δτι θά διενοείτο καί θά /;τόλμα δ οίοσδήποτε Γερμανός νά 

διαταράξη τήν οίκογενειακήν /;γκατάστασιν τής Λεοντίδου, liν 

ήτο aληθές δτι αϋτη ήτο πληροφοριοδότις καίε! χε στενήν συνερ

γασίαν μετά τοu τότε έν Θεσσαλονίκυ παντοδυνάμου Μέρτεν. 'Εκ 

των αύτων πραγματικων περιστατικων /;λέγχεται ψευδής καί κα

ταπίπτει ώς aνυπόστατος τελείως δ ίσχυρισμός των κατηγορουμέ

νων, δτι ύπήρξε φωτογραφία είκονίζουσα τόν Μέρτεν δμοu μετά 

των Κ . Καραμανλή, Δ. Μακρή καί Εύδ. Λεοντίδου είς τά περίχωρα 

Θεσσαλονίκης, διότι δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρξη τοιαύτη φωτο

γραφία, aφou κατά τήν έποχήν τής κατοχής ούδέποτε συνηντήθη

σαν aπαντα τ' άνωτέρω πρόσωπα είτε έν Θεσσαλονίκυ εϊτε εiς τά 

περίχωρα ταύτης, είτε καί έν 'Αθήναις, ώς ίσχυρίσθη μεταγενεστέ

ρως είς δημοσιογράφους δ Μέρτεν, δπερ έπραξε πρός παραπλά

νησιν τοu aναγνωστικοu κοινοί) των /;φημερίδων, έξ ών έπληρο

φορήθη δτι δ πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής ούδέποτε μετεκινη

θη, ώς άνω, κατά τήν ώς άνω φωτογραφίαν, διότι έν έναντί~ περι

πτώσει θά προσεκόμιζον ταύτην, θά τήν έπεδείκνυον καί θά τήν 

έδημοσίευον οί κατηγορούμενοι, κλονίζει άφ' εαυτής καί μόνον 

δλον τό συκοφαντικόν οικοδόμημα τούτων, διότι, άν ύπήρχε τοιαύ

τη φωτογραφία είς χείρdς των, αϋτη θά aπετέλει ίσχυρόν βάθρον 

πρός εδραίωσιν των ίσχυρισμων των, θά εσπευδον δέ ούτοι νά 

δημοσιεύσωσι ταύτην, νά κλονίσωσι συντριπτικά πράγματι στοΊ
χεία τής εί5 βάρος των κατηγορίας. 'Η μυθιστορία τής φωτογρα

φίας δέον νά aναζητηθή άλλου, μαρτυροuσα τούς aνόμους σκο

πούς τοu κατηγορουμένου Μέρτεν καί δή ε!ς τήν έποχήν καθ' ijν 

έκρατείτο ούτος είς τάς έν 'Αθήναις φυλακάς 'Αβέρωφ, ύπέρ τήν 

διετίαν ώς ύπόδικος καί κατάδικος δι' /;γκλήματα πολέμου, δτε 

κατέβαλε μεγάλας προσπαθείας μεταξύ των συγκρατουμένων του 

δοσιλόγων διά νά άνεύρη παλαιάς κατοχικάς φωτογραφίας των Δ. 

Μακpή καί Κ. Καραμανλή καί έμηχανεύετο τήν διά καταλλήλου 

συνθέσεως τούτων δημιουργίαν πλαστής τοιαύτης ε!κονιζούσης 

τούς aνωτέρω δμοu, διά φωτομοντάζ, ύποσχόμενος είς τούς συγ

κρατουμένους του aμοιβάς καί aντιπροσωπείας γερμανικων οί

κων .. . <<διά νά τινάξη έν καιρφ (κατά τήν φράσιν του) τήν ελληνι
κήν Κυβέρνησιν είς τόν aέρα, διότι τόν έκράτει ώς έγκληματίαν 

πολέμου» (δρα έπί του σημείου τούτου ίδί~ τάς καταθέσεις των 

μαρτύρων Ν. Τσουρνά, διευθυντοu των Φυλακων, Β. Τσαλίκο

γλου, Δημ. Τσιτούρη, Χρυσοστόμου Κονταξή, 'Ασημάκη Καθα

ρείου, Νικολάου Ξυνοu, Σπυρίδωνος Μονφεράτου κ.λ.π.). 

Τά δημοσιευθέντα ύπό των κατηγορουμένων περί τηλεφωνι

κων συνδιαλέξεων μεταξύ Λεοντίδου καί Δ . Μακρή, οϊτινες, ώς 

άνω, δέν έγνωρίζοντο μεταξύ των, δ δέ Μακρής ούδέποτε κατά τήν 

περίοδον τής κατοχής μετέβη είς 'Αθήνας, έλέγχονται έπίσης 

ψευδή. Ή πρόσληψις τής Λεοντίδου είς τόν Διεθνή Έρυθρόν 

Σταυρόν έν Θεσσαλονίκυ /;γένετο τήν ΙΟην 'Απριλίου 1944, ητοι 
μετά τήν aποχώρησιν του κατηγορουμένου Μέρτεν έκ Θεσσαλο

νίκης καί ούδεμίαν σχέσιν η aνάμιξιν ε!χεν είς ταύτην δ κατά 

Μάρτιον 1944 aποχωρήσας /;κ Θεσσαλονίκης έγκληματίας πολέ
μου Μέρτεν, /;άν δέ πράγματι ούτος ε!χεν ένδιαφερθή διά ταύτην, 

ή πρόσληψις αϋτη θά έγίνετο κατά τόν χρόνον τής αναχωρήσεώς 

του καί ούχί μεταγενεστέρως. Τά περί παραδόσεως είς τόν Μέρτεν 

λευκώματος φωτογραφιων μέ ίδιόχειρον aφιέρωσιν τής Λεοντί

δου, /;λέγχονται ψευδή, ίδί~ καί έκ τής aπό 13-10-1960 επιστολής 
του Πέτρου Βλίντσελερ, /;κπαιδευτικοu συμβούλου είς Μέρχτε

σγκάδεν, ύπηρετήσαντος ώς καθηγητοu είς τήν Γερμανικήν Σχο

λήν Θεσσαλονίκης, έν Ό βεβαιοί δτι έδωρήθη ε!ς τοuτον ύπό των 

τέως μαθητριων του έν τij ρηθείσυ Σχολij Εύδ. Λεοντίδου καί 

'Αμαλίας Βαζάκα εν λεύκωμα, περιέχον ελληνικά τοπία καί παρε

λάσεις τμημάτων τοu έλληνικοu στρατοu έν Θεσσαλονίκυ μέ aφιέ

ρωσιν τούτων <<1:να μικρό ένθύμιον των Χριστουγέννων 1942 είς 
τήν 'Ελλάδα>> καί δπερ λεύκωμα aπώλεσεν ούτος κατά τήν aπο

χώρησίν του /;κ Θεσσαλονίκης συνεπεί~ τοu πολέμου (δρα έν 

λόγφ έπιστολήν συνημμένην έν τij δικογραφί~). 

Παντελως ψευδή έλέγχονται καί τά ίσχυριζόμενα περί παρα

χωρήσεως Ίσραηλιτικοu καταστήματος, περιέχοντος έμπορεύ

ματα (μεταξωτά) άξίας 15.000 λιρων στερλινων είς aντάλλαγμα 
ύπηρεσιων των Ε . Λεοντίδου, Δ. Μακρή καί Κ. Καραμανλή πρός 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 569 

τούς Γερμανούς έκ μόνου τοϋ λόγου δτι, ώς προέκυψεν άνωτέρω, 

μεταξύ τών ρηθέντων τριών ·Ελλήνων καί τοϋ Μέρτεν οuδεμία 

ύπήρξε συνεργασία ή εστω καί άπλή έπαφή καί έπικοινωνία κατά 

τήν περίοδον τής κατοχής, οϋτε καί τοιαύτη μεταξύ μόνων τών έν 

λόγφ 'Ελλήνων, κατά τήν αuτήν έποχήν καί μόνον άπό τοϋ θέ

ρους τοϋ 1944, δτε ε{χε άποχωρήσει έξ 'Ελλάδος δ κατηγορούμε
νος Μέρτεν, έγνωρίσθησαν μεταξύ των οί έκ τούτων Δ. Μακρής 

καί Ε. Λεοντίδου. 'Επί πλέον, έπί τοϋ σημείου τούτου προέκυψεν 

δτι Ιiπαντα τ.ά καταστήματα τών 'Ισραηλιτών μετά τήν σύλληψιν 

καί τήν έκ τής Θεσσαλονίκης έκτόπισιν τούτων περιήρχοντο είς 

τήν Ύπηρεσίαν Διαχειρίσεως 'Ισραηλιτικών περιουσιών άποτε

λουμένην έξ ύπαλλήλων τοϋ Κτηματικοϋ Γραφείου Θεσσαλονί

κης. ' Η έν λόγφ ύπηρεσία συνέτασσεν έκθέσεις, έξ ών βεβαιοϋται 

είς ποίον διετέθησαν τά έμπορεύματα τών καταστημάτων τούτων 

καί βάσει ποίων διαταγών ή έγγράφων τών γερμανικών άρχών. 

'Εκ τών έκθέσεων τούτων προκύπτει δτι είς οuδέν τών ρηθέντων 

προσώπων διετέθη παρ' οuδενός tσραηλιτικόν κατάστημα. 

'Ο κατηγορούμενος Μέρτεν, μετά τά ώς άνω καταγγελθέντα ώς 

έπιλήψιμα δημοσιεύματα καί διά νά συσκοτίση\ό άναμφισβήτη
τον τοϋτο γεγονός, δτι ούδέν 'Ισραηλιτικόν κατάστημα διετέθη 

ποτέ πρός τούς Δ. Μακρήν Ε. Λεοντίδου καί Κων. Καραμανλήν, ή 

άτομικώς πρός ενα τούτων, προέβη βράδύτερον είς δηλώσεις πρός 
'Έλληνας δημοσιογράφους, δτι τό περί ού δ λόγος έβραϊκόν κατά

στημα παρεχώρησεν είς τάς!Ε. Λεοντίδου καί 'Αμαλίαν Βαζάκα, 
δυνάμει άνωνύμου σημειώματος πρός τήν Ύπηρεσίαν Διαχειρί

σεως 'Ιουδαϊκών περιουσιών συμφώνως πρός τήν άπό 6.9.1943 
εκθεσιν τών τότε ύπαλλήλων τής Υ.Δ.Ι.Π. Π. Νικολαίδου καί 

Μαρ. Βαζάκα, έκ τής έν λόγφ έκθέσεως προέκυψεν δτι δ κατηγο

ρούμενος Μέρτεν, κατόπιν προσωπικοϋ αύτοϋ άνωνύμου σημειώ

ματός του είς τήν έλληνικήν Ύπηρεσίαν Διαχειρίσεως 'Ισραη

λινών Περιουσιών, δπερ ε{χε παραδώσει ούτος είς μίαν γυναίκα, 

ής δέν άνέγραφεν έν τφ σημειώματί του τό όνοματεπώνυμον (δρα 

τοϋτο ύπό ήμερομηνίαν 26.4.1943 συνημμένον έν τij δικογραφί~) 
περιορισθείς ν' άναφέρη ταύτην ώς «φέρουσαν τό παρόν» !\διδε 

τήν έντολήν είς τήν ρηθείσαν Ύπηρεσίαν Διαχειρίσεως τών 'Ισ

ραηλιτικών περιουσιών (Γραφείον ' Ιουδαϊκών περιουσιών άπεκά

λει τήν έν λόγφ ύπηρεσίαν δ έντολεύς Μέρτεν) νά παραχωρήση 

«είς τήν φέρουσαν» τό σημείωμα γυναίκα τά καταστήματα τών 

'Ισραηλιτών 'Ασσέλ 'Ισραέλ (έπί τής δδοϋ Βασ. 'Ηρακλείου 9) 
καί Μεναχέν καί τούτου έπί τής δδοϋ Συγγροϋ 4). Ή έν λόγφ 
έλληνική 'Υπηρεσία Διαχειρίσεως 'Ισραηλιτικών περιουσιών 

πρός άπαλλαγήν άπό τής ίδίας αύτής εύθύνης, ηξίωσεν δπως τό 

προσκομισθέν αύτij σημείωμα τοϋτο τοϋ Μέρτεν μή άναφέρη 

άπλώς είς τήν «φέρουσαν» άλλά νά γίνη έπώνυμον, διά τής άνα

γραφής καί τοϋ όνόματος τής φερούσης αύτό γυναικός, δπότε δ 

Μέρτεν !\δωσε συμπληρωματικόν σημείωμα ύπ' άριθ. GREW 
9/ ιοι03 NG/5 καί ήμερομηνίαν 25-6-1943, είς δ έσημίου άντί μιaς 
άνωνύμου γυναικός τοϋ άρχικοϋ σημειώματος δύο όνόματα γυναι

κών, τής Εύαγγελίας Λαγογιάννη καί Χριστίνας Γενή, ών τά όνο

ματεπώνυμα άνεγράφοντο πλήρως έν τφ δευτέρφ ώς άνω συμπλη

ρωματικφ σημειώματι (δρα τό συμπληρωματικόν τοϋτο σημείωμα 

συνημμένον έν τij δικογραφί~) καί αϊτινες γυναίκες παρέλαβον τά 

ρηθέντα καταστήματα, συνετάγη δέ περί τούτου καί τό ύπ ' άριθ. 

ιΟ362/ ι 8-7-ι943 συμβόλαιον τοϋ συμβολαιογράφου Θεσσαλονί

κης Π. Φιλιππίδου, είς δ δ Μέρτεν προσωπικώς προέβαινεν είς 

παραχώρησιν τοϋ ένός έκ τών ώς άνω 'Ισραηλιτικών καταστημά

των (τοϋ τοιούτου τοϋ 'Ασσέλ 'Ισραέλ έπί τής δδοϋ Β. ' Ηρα

κλείου 9) είς τάς μνημονευθείσας γυναίκας καί ούχί καί τοϋ έτέρου 
καταστήματος (τών Μεναχέμ καί Ροϋσσο έπί τής δδοϋ Συγγροϋ 4), 
διότι έν τφ μεταξύ ε!χον μεταφερθή ύπό τών ώς άνω γυναικών τά 

έμπορεύματα τοϋ δευτέρου καταστήματος (τών Μεναχέμ καί 

Ροϋσσο) είς τό πρώτο (τό τοϋ ' Ασσέλ ' Ισραέλ), ώς τοϋτο σαφώς 

προκύπτει έξ έγγράφου σημειώσεως τών ύπαλλήλων τής 'Υπηρε

σίας Διαχειρίσεως 'Ισραηλιτικών Περιουσιών Πέτρου Νικολαί

δου καί 'Αν. Κύρκου, γενομένης εκτοτε καί κάτωθι τής ύπό 24 

'Ιουνίου ι943 έκθέσεώς των. Έκτός δέ τών νοηθέντων έγγράφων 

έβεβαιώθησαν τ' άνωτέρω έκ τής άπό 31 Μαίου 1945 έκθέσεως τοϋ 
διευθυντοϋ Κτηματικοϋ Γραφείου Θεσσαλονίκης, τέως διευθυντοϋ 

τής Υ.Δ. Ι.Π. Ήλ. Δούρου (δρα ταύτην συνημμένην έν τij δικο

γραφί~ σελίς 60 ταύτης), έκ τής δημοσιευθείσης τήν ι 1-10-1960 
είς τήν έν 'Αθήναις έκδιδομένην έφημερίδαν «Έλευθερίαν)) άνα

κοινώσεως τοϋ Χαραλ. Κεραμέως, έκ τών μαρτυρικών καταθέσεων 

τών έξετασθέντων μαρτύρων (δρα ίδί~ καταθέσεις • Ιπ1 'Ιορδάνο
γλου, 'Ιωάννου Χατζησταυροπούλου, Χαρ. ΦραγκίστiiΊ Τ. Σπεν
τζοπούλου, Θεοδώρου ΟΙκονόμου καί Σάμ Ναχμία έκ τών έγγρά

φων δι' ών έδιώχθησαν αί προρρηθείσαι Ε. Λαγογιάννη καί Χρι

στίνα Γενή, κατά τό !\τος ι945 παρά τοϋ Είδικοϋ ' Επιτρόπου Θεσ

σαλονίκης έπί τij πράξει των ταύτl] συνεπεί~ ύποβολής ύπό τοϋ 

'Ιακώβ Ρούσσου μηνύσεως κατ' αύτών (δρα άντίγραφον τής άπό 

30-4-ι945 μηνύσεως αύτοϋ συνημμένον έν τij δικογραφί~) καί τοϋ 

ύπ' άριθ. 5862/ ι3-ιΟ-1961 τηλεγραφήματος τοϋ προέδρου τοϋ Το
πικοϋ Συμβουλίου Ο.Π.Α.Ι.Ε. 'Ιωσήφ Χασσίδ, έν φ βεβαιοί « ... δτι 
έκ γενομένης έρεύνης είς τά παρ' ήμίν 'Αρχεία τής Υ.Δ.Ι.Π. δια

πιστοϋται έντολή Μέρτεν περί παραδόσεως 'Ισραηλιτικών κατα

στημάτων είς κομιστάς μή κατονομαζομένους ώς μεσεγγυούχους 

ύφίσταται μόνον διά περίπτωσιν καταστημάτων υίών 'Ασσέλ 

Ίσραέλ καί Σία, Βασιλέως 'Ηρακλείου 9 καί Μεναχέμ Ροϋσσο, 
Συγγροϋ 4, παραδοθέντων είς Εύαγγελίαν Λαγογιάννη καί Χρι
στίνα Γενή ... )). 

'Η έγκληματική δράσις τοϋ κατηγορουμένου Μέρτεν δέν πε

ριωρίσθη μόνον είς τά ώς άνω λεχθέντα, άλλ' ούτος διά μεταγενε

στέρων άνακοινώσεών του πρός δημοσιογράφους ίσχυρίσθη ψευ

δώς δτι δ Δ. Μακρής ή το έντεταγμένος είς τήν γερμανικήν ύπηρε

σίαν πληροφοριών καίε! χε λάβει ύπηρεσιακήν γερμανική ν ταυτό

τητα. Καί δ ίσχυρισμός του ούτος άποτελεί χαρακτηριστικόν 

γνώρισμα τής συκοφαντικής του τακτικής, δπως δι' ηθελημένων 

συγχύσεων σπιλώση ούτος έντιμώτατα πρόσωπα, ώς επραξε καί 

είς τήν ώς άνωτέρω περίπτωσιν τής παραδόσεως ύπ ' αύτοϋ τοϋ 

' Ισραηλιτικοϋ καταστήματος πρός τάς Λαγογιάννη καί Γενή καί 

liς σκοπίμως ηθέλησε νά ταυτίση μέ τάς Λεοντίδου καί Βαζάκα. 

Διότι ε{ναι γνωστός είς δλους τούς Θεσσαλονικείς δ προδοτικώς 

δράσας έν Θεσσαλονίκl] συνεργάτης τών Γερμανών καί ίδί~ τοϋ 

Μέρτεν δικηγόρος Νικόλαος Μακρής, δστις ούδεμίαν έτέραν σχέ

σιν ε!χε μετά τοϋ μηνυτοϋ Δ. Μακρή, πλήν τής συνωνυμίας του, 

καί δστις Νικόλαος Μακρής ήτο μίσθανον όργανον τής γερμανι

κής άστυνομίας Γκεστάπο καί άφοσιωμένος συνεργάτης τοϋ Μέρ

τεν, δ έκβιάσας τόν !\μπορον 'Ιωάννη ν Χατζησταυρόπουλον, δν 

!\κλεισεν είς τάς φυλακάς τij διαταγij τοϋ Μέρτεν, ίνα τοu άποσπά

ση 500 χρυσάς λίρας καί δέν ε!ναι δυνατόν νά πιστευθή δτι δ 
Μέρτεν δέν έγνώριζεν δτι δ τέως συνεργάτης του καί προδότης 

Νικόλαος Μακρής, δ άκολουθήσας μάλιστα τούς Γερμανούς κατά 

τήν άποχώρησίν των έξ 'Ελλάδος καί φονευθείς έν Δρέσδl] δέν 

ήτο τό ίδιον πρόσωπον μέ τόν μηνυτήν ύπουργόν Μακρήν, έκλε

γέντα άκριβώς λόγω τών ρηθέντων έν προηγουμέν1J σκέψει προ

σόντων του, ύπό τών γνωριζόντων τοϋτον συμπολιτών του Θεσσα

λονικέων βουλευτήν καί επιλεγέντα ώς ύπουργόν, τοϋ όποίου τήν 

φωτογραφία ν είς παλαιοτέρα ν περίοδον άνεζήτει έν ταίς φυλακαίς 

(δρα ίδί~ κατάθεσιν Χατζησταυροπούλου, άνακοίνωσιν τοϋ προέ

δρου τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βιδάλη είς τήν 

έφημερίδα <<'Ελευθερίω) τής ι ι-ιΟ-ι960 κατάθεσιν Δασκαλοπού

λου, έπιστολήν τοϋ ίδίου είς τήν έφημερίδα <<'Ελευθερίω) καί 

άνακοίνωσιν αuτής τής άδελφής τοϋ ώς άνω προδοτικώς συνεργα

σθέντος μετά τοϋ Μέρτεν Νικολάου Μακρή είς τάς έφημερίδας. 

Κατ' άκολουθίαν τών άνωτέρω προέκυψεν δτι τά άποδοθέντα 

διά τών ώς άνω δημοσιευμάτων τών τριών κατηγορουμένων έν τij 

έφημερίδι <<'Ηχώ τοϋ ' Αμβούργου)) καί έν τφ περιοδικφ <<Der Spi
egel)) είς τόν μηνυτήν καί τήν σύζυγόν του Εύδοξίαν τό γένος 
Λεοντίδου γεγονότα, ώς ταϋτα άναφέρονται έν τij πρώτl] σκέψει 

τοϋ παρόντος, ε{ναι ψευδή, δυνάμενα νά βλάψουν τήν τιμήν καί 

τήν ύπόληψιν τοϋ μηνυτοϋ. 
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μετά της ΕΟΚ>>, 5 Αύγούστου 1959. 
103. Φ. ΙΟΑ, Α . Λιάτης (Ούάσιγκτων) πρός Κ. Καραμανλη, 

16 Σεπτεμβρίου 1959. 
104. Βλ. Ε. Hatziνassiliou, «Greece and Bulgaria>>, δ.π. 
105. Φ. 29Α, Ε.' Αβέρωφ πρός πρεσβεία' Αγκύρας, 5 'Οκτωβρίου 

1959. 
106. Φ. 29Α, Ε . ' Αβέρωφ πρός πρεσβεία Λονδίνου, 5 'Οκτωβρίου 

1959. 
107. Φ. 29Α, Ε. ' Αβέρωφ πρός γενικό προξενείο Λευκωσίας, 

5 'Οκτωβρίου 1959. 
108. Φ. 29Α, Θ. Τσάτσος πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

6 'Οκτωβρίου 1959. 
109. Φ. 29Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός γενικό προξενείο Λευκωσίας, 

7 'Οκτωβρίου 1959. 
110. Ε . 'Αβέρωφ, δ . π . , σ. 268-269. 
111. Φ. 8Α, «Σημείωμα έπί των ύποστηρικτέων άπόψεων κατά τήν 

έπίσκεψιν τών κ . κ . Χάλστάιν, Μαρζολέν καί Ρέυ>>, 

16 'Οκτωβρίου 1959. 
112. Φ. !ΟΑ, "Εκθεση (Φ. Α . Λαμπρόπουλος), 12 'Οκτωβρίου 

1959. 
113. Φ. IOA, Μνημόνιο συνομιλίας, 21 'Οκτωβρίου 1959. 
114. Φ. !ΟΑ, Α. Λιάτης (Ούάσιγκτων) πρός Κ. Καραμανλη, 

17 'Οκτωβρίου 1959. 
115. Φ. !ΟΑ, Κ . Καραμανλης πρός Ντ. ' Αιζενχάουερ, 

'Οκτώβριος 1959. 
116. Ν. Μάρτης «Κτίστε ... κτίστε .. . κτίστε>> (Άθ;ήνα 1990), 

σσ. 56-57 καί 64-65. 
117. ΕΦ.Σ. Β . (Είδική 'Επιτροπή άρθρου 35 του Συντάγματος), 

περ. Ε', συν. Α' , σσ. 306-395. 
118. Φ. IOA, ~Εκθεση (Γ . Ν. J;Ιεζόπουλος), 2 Νοεμβρίου 1959. 
119. Φ. !ΟΑ, «Σημείωμα έπί του 'Αχελώου>>, 6 Νοεμβρίου 1959 . 
120. Φ. !ΟΑ, Α. Πρωτοπαπαδάκης πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

19 Σεπτεμβρίου 1959. 
121. Φ. !ΟΑ, «Σημείωμα περί της έξαγωγης έλληνικών καπνών 

ε!ς 'Ιταλίαν>> , 5 Νοεμβρίου 1959. 
122. Φ. 8Α, Πρακτικό έλληνοϊταλικών συνομιλιών, 10 Νοεμβρίου 

1959. 
123. Φ. 7ΙΒ, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία>> . 

124. «Τό Βημω>, 12 Νοεμβρίου 1959. 
125. <<'Ακρόπολις>>, 10 καί 13 Νοεμβρίου 1959. 
126. <<'Ελευθερία>>, 12 καί 13 Νοεμβρίου 1959. 
127. <<'Η Αύγή>>, 12 Νοεμβρίου 1959. 
128. <<'Η Καθημερινή>>, 13 Νοεμβρίου 1959. 
129. Φ. 34ΙΑ , 'Επισκέψεις στό έξωτερικό: 'Ιταλία, 1959. 
130. Φ. !ΟΑ: Σχόλια του ίταλικου τύπου. 

131. Φ. 34ΙΑ, 'Επισκέψεις στό έξωτερικό: 'Ιταλία, 1959. 
132. Φ. IOA: Σχόλια τοϋ ίταλικου τύπου. 
133. St. Xydis, δ. π . , σσ. 503-505. 
134. Φ. 71Β, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία>>. 

135. Φ. 8Α, 'Υπόμνημα (Ι. Πεσμαζόγλου) πρός Κ. Καραμανλη, 

4 Δεκεμβρίου 1959. 
136. Φ. !ΟΑ , Μνημόνιο συνομιλίας (Κ, Καραμανλης

Ε. Μπρίγκς), 23 Νοεμβρίου 1959. 
137. 'Επίσημα Πρακτικά Συνεδριάσεων Βουλης [Ε.Π .Σ . Β.], 
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138. Φ. 7αΑ. 

139. Φ. 7Α, Σημείωμα (Δεκέμβριος 1958). 
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140. <σό Βήμα», 4 καί 6 Δεκεμβρίου 1959. 
141. <<' Ακροπολιρ>, 3 καί 4 Δεκεμβρίου 1959. 
142. <<'Ελευθερία» , 4 Δεκεμβρίου \959. 
143. <<'Η Αύγή», 4 Δεκεμβρίου 1959. 
144. Φ. \ΟΑ, <<Παράγοντες καθορίζοντες τήν άνάγκην πρός 

συνέχισιν τής ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών βοηθείας 
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145. Φ. \ΟΑ, Σημείωμα (Κ. Γούστης), 3 Δεκεμβρίου 1959. 
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166. ΕΦ.Σ.Β., περ. Ε·, συν. Β·, σσ. 247-257. 
167. ΕΦ.Σ.Β . , περ . Ε·, συν. Β', σσ. 257-696. 
168. <<' Η Καθημερινή», 4 Φεβρουαρίου 1960. 
169. Φ. I IA, Κ. Καραμανλής πρός 'Αλεξανδρείας Χριστόφορο, 

3 Φεβρουαρίου 1960. 
170. <<'Ακρόπολις», 6 Φεβρουαρίου 1960. 
171. Σπ. Λιναρδάτος, δ.π., σσ . 508-509. Δ. Δημητράκος, 
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σσ. 528-533. 

181. Φ. 12Α, Μνημόνια συνομιλιών (Ε. 'Αβέρωφ-Ε. Μπρίγκς), 
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182. Φ. 12Α, Μνημόνιο συνομιλίας (Ε. 'Αβέρωφ-Μ. Σεργκέεφ), 
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183. Φ. 12Α, Κ. Καραμανλής πρός συμπροέδρους Διασκέψεως, 

20 'Απριλίου I 960. 

184. <<'Η Καθημερινή», 24 'Απριλίου 1960. 
185. Φ. 12Α, Μνημόνιο συνομιλίας (Κ. Καραμανλής-Γ . Λούνς), 

2 Μα ίου I 960. 
186. Φ. 12Α, 'Υπόμνημα έπιδοθέν ύπό τοϋ κ . πρωθυπουργοϋ 

είς κ . Χέρτερ, I Μαίου ι 960. 
ι87 . Φ. 12Α, Κ. Καραμανλijς πρός Π .-Α. Σπάακ, 6 Μαίου 1960 

καί Μ. Μελaς (Παρίσι) πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

I I Μαίου 1960. 
ι88 . Ν. Στράτου, <<'0 'Ανδρέας Στράτος καί ή πολιτική» 

('Αθήνα 1993), σσ. 293-296. 
189. Φ. 12Α, Α. Ρ. Λίντ πρός Κ. Καραμανλή, 4 'Απριλίου 

καί Κ. Καραμανλής πρός Α. Ρ. Ρίντ, 22 ' Απριλίου 1960. 
190. Φ. 12Α, Σημείωμα, 12 Μαίου 1960. 
ι9t . Ν. Στράτου, δ . π . , σσ. 426-448. 
192. <<'Η Καθημερινή», ι7 Μαίου ι960 . 

ι93 . Φ. \3Α, 'Αλεξανδρείας Χριστόφορος πρός Κ. Καραμανλή, 

16 Μαίου 1960 καί Κ . Καραμανλής πρός 'Αλεξανδρείας 

Χριστόφορο, 9 'Ιουλίου 1960. 
ι94. Φ. 12Α, Ν . 'Αιζενχάουερ πρός Κ. Καραμανλij , 20 Μαίου 

καί Κ . Καραμανλής πρός Ν . 'Αιζενχάουερ, 24 Μαίου ι960 
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195. Φ. 12Α, Α. Μεντερές πρός Κ. Καραμανλή, 24 Μaίου 1960 
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196. Φ. 71Β, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία». 

197. Φ. 12Α, 'Υπόμνημα (Ι. Πεσμαζόγλου) πρός Κ. Καραμανλή, 
25 Μαίου 1960. 

198. Φ. 12Α, Ι. Πεσμαζόγλου πρός Κ. Καραμανλή, ι2 Μαίου 1960 
καί Ι. Πεσμαζόγλου πρός Γκ. Ζέελινγκερ, 20 Μαίου 1960. 

199. Φ. 12Α, Σημείωμα, 30 Μαίου 1960 (φάκελλος: 'Επίσκεψη 
Νάσερ). 

200. Φ. 12Α, Σημείωμα, 30 Μαίου 1960 (φάκελλος: 'Επίσκεψη 
Νάσερ). 

201. Φ. 7ΙΒ, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία». 

202. <<'Η Καθημερινή», 7 καί I I 'Ιουνίου 1960. 
203. <<"Εθνος», 9 'Ιουνίου ι960. 
204. <<Τό Βήμα», 7 'Ιουνίου 1960. 
205. <<'Ακρόπολις», 10 'Ιουνίου 1960. 
206. <<'Ελευθερία», 8 'Ιουνίου 1960. 
207. <<'Η Αύγή», 7 'Ιουνίου 1960. 
208. Βλ. άναδημοσιεύσεις στόν έλληνικό τύπο, 5- I I 'Ιουνίου 1960. 
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2ι0. 'Επίσημα Πρακτικά Είδικijς 'Επιτροπής liρθρου 35 

τοϋ Συντάγματος, περ. Ε·, συν. Β', σσ . 5-108. 
2ι I. Φ. 12Α, Ι. Πεσμαζόγλου πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 
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2 I 2. <<'Η Καθημερινή», 29 'Ιουνίου 1960. 
213. Φ. 12Α, Φάκελλος ύποβαλλόμενος είς τόν κύριον πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως, έπί τfί έπισκέψει του είς Μπριόνι. 

214. Φ. 12Α, Κ. Καραμανλής πρός τίτο, 3 'Ιουλίου 1960. 
215. Φ. 7\Β, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία». 

2ι6. <<'Ακρόπολις», 5 'Ιουλίου 1960. 
217. <<Τό Βήμα», 2 'Ιουλίου 1960. 
2ι8. <<'Η Καθημερινή», 2 καί 5 'Ιουλίου 1960. 
219. «Ή Αύγή», 3 'Ιουλίου ι960 . 

220. Βλ. σχόλια τοϋ γιουγκοσλαβικοϋ τύπου, στό Φ. 343Α, 
'Επισκέψεις στό έξωτερικό: Γιουγκοσλαβία, ι960. 

221. Φ. 12Α, Διακοίνωση βουλγαρικής Κυβερνήσεως, 
30 'Ιουνίου 1960 (μτφρ. ). 

222. Φ. 13Α, Διακοίνωση έλληνικής Κυβερνήσεως, 
22 'Ιουλίου 1960. 

223 . Φ. 13Α, Σημείωμα (Ι. Καμπιώτης), 4 'Ιουλίου 1960. 
224. Φ. 12Α, Σημείωμα (Β' Πολιτική): <<'Ελληνογαλλικαί 

σχέσεις», 14 'Ιουνίου ι960. 
225. Φ. 12Α, Σημείωμα (Ι. Πεσμαζόγλου), ι I 'Ιουνίου 1960. 
226. Φ. 12Α, Σημειώματα ύπουργείων 'Εμπορίου καί 
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'Εξωτερικών, ι6 'Ιουνίου ι960. 

227. Φ. ι3Α, Φ. Φίλων πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 
9 'Ιουλίου ι 960. 

228. φ. ι3Α, Σημείωμα (Ε. 'Αβέρωφ), χ.ή. 

229. Φ. 5Α, Σημείωμα (ύπ.: Δ. Μακρης). 

230. Φ. 73Β, ·Απαντήσεις Κ. Καραμανλη σέ γραπτά έρωτήματα 
Σ. Μαρκεζίνη. 

23ι. «Ή Καθημερινή)), 9 'Ιουλίου ι960. 
232. Φ. ι3Α, Πρακτικόν συνομιλίας κ. προέδρου Κυβερνήσεως 

μετά τοϋ Γάλλου πρωθυπουργοϋ, ι ι 'Ιουλίου ι960. 

233. Φ. ι3Α, Πρακτικόν συνομιλίας κ. προέδρου Κυβερνήσεως 
μετά προέδρου Γαλλικης Δημοκρατίας, ι2 'Ιουλίου ι960. 

234. Πρακτικόν δευτέρας συνομιλίας κ. προέδρου Κυβερνήσεως 
μετά προέδρου Γαλλικης Δημοκρατίας, ι2 'Ιουλίου ι960. 

235. «'Η Καθημερινή)), ι6 'Ιουλίου ι960. 
236. Φ. ι3Α, Κ. Καραμανλης πρός Μ. Ντεμπρέ καί Μ. Ντεμπρέ 

πρός Κ. Καραμανλη, ι7 'Ιουλίου ι960. 

237. Φ. ι3Α, πρεσβεία Παρισίων πρός πρεσβεία Βόννης, 
ι4 'Ιουλίου καί πρεσβεία Βόννης πρός πρεσβεία Παρισίων, 

ι5 'Ιουλίου ι960. 

238. Φ. 7ιΒ, «'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία)). 
239. «'Ακρόπολις)), ι4 'Ιουλίου ι960. 
240. <Πό Βημω>, ι4 'Ιουλίου ι960. 
24ι. «Ή Καθημερινή)), 13 'Ιουλίου ι960. 
242. «'Ελευθερία)), ι3 'Ιουλίου ι960. 
243. «Ή Αύγή)), 14 'Ιουλίου ι960. 
244. Φ. 343Α, 'Επισκέψεις στό έξωτερικό: Γαλλία, ι960. 
245. Ν. Στράτου, δ.π., σσ. 372-379. 
246. Φ. ι3Α, Θ. Χρησ~ίδης πρός ύπουργείο Συντονισμοϋ, 

27 'Ιουλίου ι960. 
247. Φ. 13Α, Μνημόνιο ύπουργείου Συντονισμοϋ. 
248. Φ. ι3Α, Τρανός (Λευκωσία) πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

ι7 Αύγούστου 1960. 
249. Φ. ι3Α, Κ. Καραμανλης πρός Ε. Μπρίγκς, 3ι Αύγούστου 

ι960. 

250. Βλ. έπίσης, Ν. Μάρτης, δ.π., σσ. 9Ο-ιΟ9. 

25ι. Φ. ι3Α, Κ. Καραμανλης πρός Κ.· Αντενάουερ, 30 Αύγούστου 
ι960. 

252. «'Η Καθημερινή)), 6 Σεπτεμβρίου ι960. 
253. Φ. ι3Α, «Τηλεφωνική συνδιάλεξις μέ κ. Ι. Πεσμαζόγλου 

πρωίας ι6 Σεπτεμβρίου ι960>>. 

254. Φ. ι3Α. 
255. Φ. ι3Α, 'Υπόμνημα (Γ. Βογιατζης), ι2 Σεπτεμβρίου ι960. 

256. 'Επίσημα Πρακτικά Ε!δικης Έπιτροπης άρθρου 35 του 
Συντάγματος, περ. Ε', συν. Β ' , σσ. 685-706. Ε.Π.Σ.Β. , 

περ. Ε', συν. Γ', σσ. ι-69. 

257. Φ. ι3Α, 'Υπόμνημα (1. Πεσμαζόγλου) πρός Κ. Καραμανλη, 
22 Σεπτεμβpίου ι960. 

258. Φ. ι3Α, "Εκθεση (ΕΟΚ), 23 Σεπτεμβρίου ι960. 
259. Φ. 13Α, Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέ Ι. Πεσμαζόγλου, 

23 καί 28 Σεπτεμβρίου ι 960. 
260. Φ. ι3Α, Α. Λιάτης πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

30 Σεπτεμβρίου ι960. 
261. Βλ. τη μετάφραση τών δύο άρθρων στό Φ. 3ιΑ. 
262. Α. Ι. Σβώλος, «Γιά τή Μακεδονία καί τή Θράκη)) 

(' Αθηναι ι945). 
263. «Τά Νέα)), 4 'Οκτωβρίου 1960. 
264. «Ή Καθημερινή)), ι ι 'Οκτωβρίου ι960. 

265. ΕΦ.Σ.Β., περ. Ε', συν. Γ', σσ. 9-ι7ι . 

266. Βλ. τό βούλευμα της 3 ι Μαίου καί την τελικη ό:πόφαση 
στό Φ. 3ιΑ. 

267. Φ. 7ιΒ, • Αφήγηση Κ. Καραμανλη (δακτ.). 
268. <<'Η Καθημερινή)), 8 'Οκτωβρίου ι960. 
269. Φ. ι3Α, Τ. Γκιουρσέλ πρός βασιλέα Παϋλο, 20 'Οκτωβρίου 

ι960 (έπ . μτφρ.). 

270. Φ. ι3Α, Φ. Φίλων πρός Ε. 'Αβέρωφ, 22 'Οκτωβρίου ι960. 
27ι . <<'Η Καθημερινή)), 25 'Οκτωβρίου ι960. 
272. <<'Η Καθημερινψ>, 22 Νοεμβρίου ι 960. 
273. Φ. ι3Α, Κ. Καραμανλης πρός Μ. Ντεμπρέ καί 

Κ. Καραμανλης πρός Α. Φανφάνι, 26 Νοεμβρίου 1960. 
274. Φ. 77Α, Κ.· Αντενάουερ πρός Κ. Καραμανλη, 28 'Ιανουαρίου 

1961. 
275. Φ. 13Α, Γ. "Ευσ:κενς πρός Κ. Καραμανλη, 7 Δεκεμβρίου 1960 

(μτφρ.). 

276. Φ. 13Α, Μ. Ντεμπρέ πρός Κ. Καραμανλη, 29 Δεκεμβρίου 1960 
(μτφρ.) καί Φ. 77Α, Σημείωμα (ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

Γενική Διεύθυνσις, ύπ.: Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμάς), 

4 'Ιανουαρίου 1961). 
277. Φ. 14Α, Α. Φανφάνι πρός Κ. Καραμανλη, 5 'Ιανουαρίου 1961 

(μτφρ.). 

278. <<'Η Καθημερινή)), 9 Δεκεμβρίου 1960. 
279. ΕΦ.Σ.Β., περ. Ε', συν. Γ' σσ. 698-720 καί 1-530 (συνεδριάσεις 

27 και 28-47). 
280. Φ. 13Α, <<Πορίσματα συσκέψεως ύπό τήν προεδρίαν 

του κ. προέδρου της Κυβερνήσεως της ι .12.1960)). 
281. Φ. 13Α, Κ. Καραμανλης πρός Π.-Α. Σπάακ, 5 Δεκεμβρίου 

1960. 
282. Φ. 97Α, Σημείωμα (ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

Γενική Διεύθυνσις, ύπ.: Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμaς), 

9 Δεκεμβρίου 1960. 
283. Φ. 97Α, Σημείωμα ('Υπουργείο 'Εξωτερικών, 

Διεύθυνσις Ο!κονομικών 'Υποθέσεων, ύπ.: 

Θ. Χρυσανθόπουλος), 31 Μαρτίου 1960. 
284. Φ. 97Α, <<Σημείωσις διά κ. ύπουργόν Συντονισμοϋ)), χ.ή . 

285. Φ. 97Α, Σημείωμα (Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμίiς), 

12 Δεκεμβρίου 1960. 
286. Βλ. Φ. 97Α, Πηλαβάκης (ύπουργείο 'Εξωτερικών) 

πρός Ούάσιγκτων, 12 'Ιουλίου 196ι. 
287. Φ. 77Α, <<Συνομιλία κ. ύπουργοϋ 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ

Τοσίτσα μετά ένταυθα • Αμερικανου πρέσβεως)), 
27 'Ιανουαρίου ι 96 ι. 

288. Φ. 77Α, <<Στάσις 'Ηνωμένων Πολιτειών εναντι συνδέσεως 
'Ελλάδος μετά ΕΟΚ)), 10 Μαρτίου ι96ι. 

289. ΕΦ.Σ.Β., περ. Ε', συν. Γ ' , σσ. 362-364. 
290. Φ. 14Α, Σημείωμα (Ι. Πεσμαζόγλου), 4 'Ιανουαρίου 196ι. 
291. Φ. 77Α, Φ. Φίλων πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

3 'Ιανουαρίου 1961. 
292. <<'Ακρόπολις)), 3 'Ιανουαρίου 1961. 
293. <<'Η Καθημερινή)), 6 'Ιανουαρίου ι961. 
294. Φ. 77Α, <<Σημείωμα έπί συσκέψεως του υπουργου τών 

·Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ μετά τών πρέσβεων τών Κρατών 

της ΕΟΚ)), 10 'Ιανουαρίου 196ι . 

295. <<' Ακρόπολιρ>, 14 'Ιανουαρίου ι961. 
296. <<'Η Καθημερινή)), ι5 'Ιανουαρίου 1961. 
297. ΕΦ.Σ.Β., περ. Ε', συν. Γ', σσ. 442-450. 
298. Φ. 77Α, Ι. Πεσμαζόγλου πρός Α. Σγουρδαίο, 

2 Φεβρουαρίου 1961. 
299. ΕΦ.Σ.Β., περ. Ε, συν. Γ', σσ. 636-662. 
300. <<'Η Καθημερινή)), 27 'Ιανουαρίου ι96ι. 
301. Ν. Μάρτης, δ.π., σσ. ι23-125. 

302. Φ. 77Α, Θ. Χρηστίδης πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

ι 3 Φεβρουαρίου ι 961. 
303. Φ. 77Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός έλληνική ό:ντιπροσωπεία 

στό ΝΑΤΟ, ι7 Φεβρουαρίου 1961. 
304. Φ. 77Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός έλληνικές πρεσβείες στά 

ό:νατολικά Κράτη, 23 Φεβρουαρίου 196ι. 
305. Φ. 77Α, Ε. • Αβέρωφ πρός έλληνικές πρεσβείες 

στίς χώρες της ΕΟΚ, 8 Φεβρουαρίου 1961. 
306. <<'Η Καθημερινή)), 10 Φεβρουαρίου ι961. 
307. Φ. 71Β, <<' Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία)). 
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308. «Ή Καθημερινή», ι5 καί ι7 Φεβρουαρίου ι96ι. 
309. <Πό Βήμα>>, ι6 Φεβρουαρίου ι961. 
3ιΟ. <<'Ελευθερία>>, ι6 Φεβρουαρίου ι96ι. 

3ι I. <<'Η Αύγή>>, ι7 καί 2ι Φεβρουαρίου ι96ι. 
3ι2 . <<'Ακρόπολις>>, ι7 Φεβρουαρίου ι961. 

3ι3 . Φ . ι4Α . 

3ι4. Φ. 343Α, 'Επισκέψεις στό έξωτερικό: Μ. Βρετανία ι96ι . 

3ι5. Φ. 77Α, Σημείωμα (άνυπόγραφο), 9 Φεβρουαρίου ι96ι. 
3ι6. Φ. ι4Α, Φ. Φίλων πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

20 Φεβρουαρίου ι961. 
3ι7 . Φ. 7ιΒ, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία>> . 

3ι8 . Φ. 343Α, 'Επισκέψεις στό έξωτερικό: Γαλλία, ι96ι. 

3ι9. <<'Η Καθημερινή>>, ι8 Φεβρουαρίου ι961. 

320. Φ. ι4Α, Θ. Χρηστίδης πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

24 Φεβρουαρίου ι96ι. 
321. Ν. Μάρτης, δ.π., σσ. 26ι-263. 

322. Φ. 77Α, I. Πεσμαζόγλου (Παρίσι) πρός Κ. Καραμανλή, 
ι2 Μαρτίου ι96ι . 

323. <<'Η Καθημερινή>>, ι8 Μαρτίου ι96ι. 
324. <<'Η Καθημερινή>>, 3ι Μαρτίου ι96ι. 
325. Φ. 77Α, I. Πεσμαζόγλου πρός Κ. Καραμανλή, 

26 Μαρτίου ι 961. 
326. Φ. ι4Α, Ι. Πεσμαζόγλου πρός Κ. Καραμανλή, 

30 Μαρτίου ι 96 ι. 
327. Φ. 78Α, I. Πεσμαζόγλου πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

30 Μαρτίου ι 96 ι . 

328. Βλ. Φ. ι4Α. 

329. <<'Η Καθημερινή>>, 2 'Απριλίου ι961. 
330. <<'Ακρόπολις>>, I 'Απριλίου ι961. 
331. <<Τό Βήμα>>, I 'Απριλίου 1961. 
332. <<'Ελευθερία>>, I 'Απριλίου ι96ι . 

333. <<'Η Αύγή>> ι 'Απριλίου ι961. 

334. Βλ. άναδημοσιεύσεις στόν έλληνικό τύπο, 1-5 'Απριλίου 

196ι. 

335. Φ. 78Α, <<'Αντιδράσεις άνατολικών χωρών έπί τij 

μονογραφij τής συμφωνίας συνδέσεως Έλλάδος - ΕΟΚ>>. 
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ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Στό εύρετήριο μνημονεύονται ονόματα τών προσώπων πού εχουν συμμετοχή στά γεγονότα, τοπωνύμια, ώς βασικά σημεία 

άναφορaς συγκεκριμένων γεγονότων, καί θεματικά λήμματα μέ άναφορά στά γεγονότα πού συνθέτουν τόν κεντρικό ίστό τής 

δραστηριότητας του Κ. Καραμανλή. 

Α 

'Αβέρωφ-Τοσίτσας Ε., ύπουργός 'Εξω

τερικών, ι8,22,23,24,60,63,64,66, 

67, 68, 69, 7ι, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 
96, 97, 103, ιιι, ιι2, ιι8, ι23, ι33, 

ι34, ι52, ι53, 155,160, ι6ι, ι67, ι69, 
ι7Ο, ι75, ι76, ι82, ι89, 194, ι95, ι96, 
ι99,200,2Οι,203,204,205,209,2ι3, 

2ι7,233,243,244,258,263,270,282, 

283,285,286,295,308,309,3ι4,3ι5, 

3ι8,320,32ι,329,330,33ι,342,348, 

350,35ι,356,358,359,364,368,370, 

423,424,425,427,428,437,44ι,452, 

453,464,465,466,47ι,48ι,487,488, 

5Οι,509,5ιΟ,5ι2,5ι3,5ι4,5ι6,5ι9, 

52 ι, 524, 527, 534. 
'Αδαμόπουλος, Κ., ύπουργός Γεωργί

ας, ιο4, ι22, ι4Ο, ι73, ι74, 24ι, 242, 
255, 326, 376, 457, 523 

' Αθανασιάδης, Γ . , κυβερνητικός επί

τροπος ΟΠΑΠ, 2 ι 6 
'Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. , βουλευτής, 

257, 4ι4, 493, 5Ο ι, 510 
ΑΘΗΝΑ, δανειοδότηση δήμου 'Αθη

ναίων, 505· βλ. καί ΕΡΓΑ, εξωραϊ

στικά, συγκοινωνιακά 

'Αθηναγόρας , Οίκουμενικός Πατριάρ

χης, 36, 7ι, 75, ι77, 245, 258 
ΑΘΛΗΙΙΣΜΟΣ, άνάπτυξη -, 4ι-42, 2ι6, 

328· βλ. καί ΕΡΓΑ, άθλητικά 

'Αιζενχάουερ, Ντ. (Eisenhower, 
Dwight), πρόεδρος ΗΠΑ, 20, 46, ι 36, 
ι45, ι63, ι64, ι78, ι89, 208, 2ι4, 2ι8, 
2ι9,220,223,224,226,227,229,234, 

298, 305, 306, 333, 494 
ΑΛΕΙΑ, βλ. ΕΡΓ Α άλιευτικά 

'Αλλαμανfjς, Σ. , βουλευτής, 209, 255, 
257, 399, 457, 510 

'Άλλεν, Σέρ Ρότζερ (AIIen, Sir Roger), 
πρεσβευτής Μ. Βρετανίας στήν 'Αθή

να, 244, 514 

'Αλφάνζι, Ν τ . , πρόεδρος δμοσπονδίας 

ελληνοαμερικανικών όργανώσεων, 

300 
'Ανδριανόπουλος, Γ., ύπουργός Ναυτι

λίας, ι 80, 206, 432 
• Ανθιμος, Μητροπολίτης Κιτίου, 307 
'Αντενάουερ, Κ . (Adenauer, Konrad), 

καγκελλάριος ΟΔ Γερμανίας, 136, 
224,226,242,355,363,386,451,452, 
455 

'Αποστολάκος, Χ . , πρόεδρος ΑΔΕΔΥ, 

Ι6ι, 216,288,437 
'Αρμπούζης, Δ., διοικητής ΕΛΔΥΚ, 373 
'Ατατούρκ, Κ. (Atatiirk, Kemaι), 35, 60, 

62, 69, 75, 76, 77,423,424,425,427 
ΑΧΕΛΩΟΣ, βλ. ΕΡΓΑ, ενεργειακά· BIO

MHXANIA, ϊδρυση εργοστασίων 

Β 

Βαρδουλάκης, Γ., άντιστράτηγος, άρ

χηγός Χωροφυλακfjς, 376 
BAIIKANO, επίσκεψη Κ. Κ. στό - , 200 
Βελισσαρόπουλος, Δ., επιτετραμμένος 

στή Σόφια, 82 
Βενέδικτος, Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, 

166 
Βενιζέλος, Έλευθ. Κ., 35, 60, 6ι, 69, 70, 

75, 76, 77, 362, 424, 425, 427, 468, 
469, 5ι8· - , Σοφ., 35, 11 I, ι28, ι36, 
139,209,220,227,231,255,257,283, 
286,344,346,347,348,368,369,408, 
414, 439, 467, 470, 526, 527, 529 

Βεργκίν, Ν. (Vergin, Nurredin), πρε

σβευτής Τουρκίας στήν 'Αθήνα, 64, 
ι 50, ι 68, 233 

Βερνέρ, Π. (Werner, Pierre), πρωθυπουρ
γός Λουξεμβούργου, 45 I 

Βfjχος, Γ . , γενικός γραμματέας 'Αθλη

τισμοί), 216, 328 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, γενικές κατευθύνσεις

άπολογισμός, 460-461 · μελέτη γιά 

ϊδρυση εργοστασίων, ι 14-1 ι6· σύ
σταση όργανισμου χειροτεχνίας, 32· 
μέτρα ύπέρ -, ι 81, 529· προστασία 
εγχώριας παραγωγfjς, 126-ι27 · συ

νάντηση Κ. Κ. μέ διοίκηση ΣΕΒ, 307· 
ΟΒΑ, ι8Ι, 248-250· εξαγορά ΗΕΑΠ, 
463· ϊδρυση έργοστασίων: άζώτου, 
461, 491· άζωτούχων λιπασμάτων, 
45, 288, 292-294· άλουμινίου, 324-
325, 328-329, 382-385, 399-400· άχυ
ροκυτταρίνης, 45, 461· γεωργικών 

βιομηχανιών, 46ι, 491, 501 · ελαστι
κών αυτοκινήτων, 177, 216· νέου 

κλίβανου ΑΓΕΙ, 315· σακχάρεως, 45, 
127,217,250-251, 263,290,461, 491· 
σιδήρου καί χάλυβα, 380-381, 461· 
σόδας, 46 ι. πεπιεσμένου χάρτου, 

177· πολυστερίνης, 177· πυρείων, 

46 ι . ύπερφωσφορικών λιπασμάτων, 

ι 77, 46 ι. ύψικαμίνου, 506· φιαλών 
ύγραερίου, 526· βλ. καί OIKONOMIA, 
γενικές κατευθύνσεις, προσωρινό 

πενταετές πρόγραμμα, πενταετές 

πρόγραμμα· ΕΟΚ, διαπραγματεύσεις 

μέ-

Βογιατζfjς, Γ. ύπουργός Παιδείας, 23, 
51, ι46, 161, 257, 448, 449, 500 

Βοροσίλωφ, Κλ., πρόεδρος ΕΣΣΔ, 126 
ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΙΑ, σχέσεις μέ -, 80-84, I 28, 

228, 247, 335-336, 450-451, 463-464 
ΒΟΥΛΗ, πρόταση εμπιστοσύνης (Νοέμ

βριος 1959), 209-210· πρόταση δυ
σπιστίας(' Απρίλιος 1960), 268-274 

Βουρδουμπaς, Δ., βουλευτής, 456 
Βρανόπουλος, Δ., 107, 505 

Γ 

Γαζfjς, Ν., εκπρόσωπος στίς διαπρα

γματεύσεις γιά τή ρύθμιση του δη

μοσίου χρέους, 93, 94, 234 
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Γαλάνης, Δ., ύποδιοικητής Τραπέζης 

'Ελλάδος, 328, 405, 418, 419 
ΓΑΛΛΙΑ, σχέσεις μέ -, 20-23, 144, 339-

342, 382, 396, 428-429· έπίσκεψη 
Μαλρώ στήν 'Αθήνα, 104· έπίσκε
ψη Κ.Κ. στή -:-- ('Ιούλιος 1960}, 
348-366· (Φεβρουάριος 1961), 521-
523 

ΓΕΩΡΓΙΑ, πενταετές πρόγραμμα, 46-51· 
πενταετές πρόγραμμα κλασικών κα

πνικών περιοχών, 375· πρόγραμμα 
έπενδύσεων (1961), 502-504· πρό

γραμμα άξιοποιήσεως δημοσίων 

δασών, 260,467, 527· άναδιάρθρωση 
καλλιεργειών-ένίσχυση κτηνοτρο

φίας, 124, 175, 419, 423· πιστώσεις 
γιά -, 427-428· κατάσταση 'Αγρο
τικής Τραπέζης, 503· κίνητρα γιά αi!
ξηση άγροτικοu εισοδήματος, 504-
505· βλ. καί OIKONOMIA, γενικές 

κατευθύνσεις, προσωρινό πενταετές 

πρόγραμμα, πενταετές πρόγραμμα· 

ΕΡΓ Α έγγειοβελ τιωτικά 

Γεωργιάδης, Α., 'Ελληνοκύπριος οίο

νεί ύπουργός, 35, 123· - , Γ., πρόε
δρος ΔΕΘ, 155 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΆΓΩΓΗ, εξαγωγές, 166, 
187, 192-193, 382· προμήθεια βαγο
νιών-ψυγείων, 166, 372, 503· ϊδρυση 
νέας<<' Αγρέξ», 326· προστασία-διά
θεση προϊόντων: έλαιόλαδο, 187· 
καπνός, 23, 32, 124-125, 262, 263-
264-; 274, 288, 290, 325, 402-405, 493· 
νωπά γεωργικά, 325· δρυζα, 174-175· 
πατάτα, 174-175· σίτος, Ι 12, 122, 
140, 314, 325· σουλτανίνα, 174-175, 
288, 377· σταφίδα, 325, 377- βλ. καί 

ΓΕΩΡΓΙΑ· ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ· , ΕΟΚ, διαπρα

γματεύσεις μέ -· ΚΟΜΕΚΟΝ, σχέ
σεις μέ-

Γεωρκάτζης, Π., 'Ελληνοκύπριος οίο

νεί ύπουργός, 35 
Γιαλμάν, Α. (Yalman, Α.), Τοuρκος δη

μοσιογράφος, 40, 76 
Γιαννόπουλος, 1., βουλευτής, 510 
Γιοβάνοβιτς, Μ π., πρόεδρος 'Εθνοσυ

νελεύσεως Μαυροβουνίου, 18 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, σχέσεις μέ - , 97, 266, 

421· έπίσκεψη τίτο στή Ρόδο, 16-20· 
επίσκεψη Πόποβιτς στήν 'Αθήνα -
σύναψη διμερών συμφωνιών, 108-
ΙΙΙ · έπίσκεψη Κανελλοπούλου στήν 

-, 160-161· έπίσκεψη Κ. Κ. στήν -, 
329-335· άλληλογραφία Κ.Κ . μέ Σ. 

Βενιζέλο γιά σχέσεις μέ -, 136-139 
Γιούγκωφ, Α., Βούλγαρος πρωθυπουρ

γός, 335 
Γκίκας, Σ . , ύπουργός Συγκοινωνιών καί 

Δημοσίων 'Έργων, 32, 39, 135, 144, 
160,245,274,288,303,369,442,483, 
495 

Γκιουρσέλ, Κ. (Giirsel, Kemal), πρόε-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

δρος Τουρκίας, 308, 427 
Γκώλ, Κ. Ντέ (Gaulle, Charles de), 20, 

21' 22, 104, 223, 224, 226, 339, 340, 
350,351,352,353,354,355,356,357, 
358,359,360,362,363,371,382,428, 
429,451, 47~ 480,521,522 

Γλέζος Ε., 126, 205, 206, 223, 230, 272, 
285, 298 

Γόντικας, Δ., βουλευτής, 525 
Γούστης, Κ., 215 
Γρηγορόπουλος, Θ., τ. άρχηγός ΓΕΕΘΑ, 

160 
Γρίβας-Διγενής, Γ., 23, 24, 35, 122, 123, 

124, 132, 133, 134, 135, 169, 170,203, 
204,229,230,231,243,257,350,375, 
437,439,447,449,467,470,477,510 

Γυιόκας, Π., βουλευτής, 250, 400 

Δ 

ΔΕΗ, βλ. ΕΡΓΑ, ένεργειακά 

ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης), 

όμιλία Κ.Κ . στά έγκαίνια ( 1959), 
155-158· (1960}, 388-393 

Δελιβάνης, Δ., καθηγητής Πανεπιστη

μίου Θεσσαλονίκης, 26 
Δέρβης, Θ., δήμαρχος Λευκωσίας, 94 
Δερτιλής, Λ., ύπουργός 'Εμπορίου, 23, 

32, 35, 160, 161' 174, 182, 262, 263, 
27ι, 32~ 382, 418, 493 

Δημητρaτος, Α., ύπουργός 'Εργασίας, 

158,262,441,461 
ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, άναδιοργάνωση -, 

90-93, 482· άναδιοργάνωσ_η ύπουρ

γείου Συντονισμοu, 3 ι· κεντρική έ
πιτροπή κωδικοποιήσεως, 182-183· 
εργασίες γραφείων παραπόνων, 381 · 
άπεργία έκπαιδευτικών' 500-50 ι. βλ. 
καί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, γενικές κατευθύν

σεις, εισοδηματική πολιτική 

ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, διαπραγματεύσεις γιά 

ρύθμιση -, 93-94, 178· διακοπή δι
απραγματεύσεων, 381-382· βλ. καί 

ΕΟΚ διαπραγματεύσεις μέ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, μέτρα ύπέρ -, 387-388 
ΔΚ-ΑΦΕ (Δημοκρατικόν Κέντρο - 'Α

γροτική Φιλελευθέρα "Ενωσις), ϊ

δρυση -, 510 
Δόβας, Κ., άντιστράτηγος, άρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, 19, 104, 206, 208 
Δοδόπουλος, Θ., βουλευτής, 525 

Ε 

"Ειμερυ, Τ. (Amery, Julian), Βρετανός 
ύφυπουργός 'Αποικιών, 242, 256, 
345 

Είρήνη, πριγκίπισσα, 318 
ΕΚΚΛΗΣΙΆ, κρίση στούς κόλπους 

36-37· δήλωση Κ.Κ . γιά ρύθμιση 

προβλημάτων - , 212 

ΕΚΛΟΓΕΣ, δημοτικές (1959), 34-35, 93, 
107 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, άναδιοργάνωση, 26-27, 
105-107· Στοιχειώδης - Μέση, 26, 
105-106· 'Επαγγελματική, 26, 105, 
342· 'Ανωτάτη, 26, 105· ϊδρυση, άνέ
γερση, άποπεράτωση κτιρίων, 23, 
51, 483, 497, 508, 525· δαπάνες πεν
ταετοuς προγράμματος -, 342, 396-
399· κεντρική έπιτροπή άναλφαβη
τισμοu, 161 · άναδιάρθρωση άρχαιο
λογικής ύπηρεσίας, 372· ενίσχυση 
ΙΚΥ, 372· συνάντηση Κ.Κ. μέ εκ
προσώπους φοιτητών, 448-449· θέα
τρο-μουσική, 505-506 

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΝΑ ΥΠΛΙΑ, άνάπτυξη - , 180, 
206, 307, 430-433 

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, εκτέλεση εργων 

μέ τή συμβολή -, 39-40· τοποθετή
σεις άνωτάτων άξιωματικών, 26, 463· 
έπιλογή άνωτάτης ήγεσίας, 206· θε
σμικό πλαίσιο γιά έξέλιξη στελε

χών -, 376· σύσκεψη γιά προϋπο
λογισμό -, 422· έκτέλεση άσκήσε
ων: Λεωνίδας, 152-153, 161· Πλού
των, 388 

"Εξαρχος, Ν . , βουλευτής, 510 
ΕΟΚ, προετοιμασία γιά διαπραγματεύ

σεις μέ - , 37-39· κατ' άρχήν άπο
δοχή έλληνικοu αιτήματος γιά σύν

δεση, 131-132· συνάντηση Κ.Κ. μέ 
πρέσβεις χωρών - , 264-266· έπι

στολές Κ.Κ. πρός όμολόγους του 

χωρών - καί άπαντήσεις, 451-454· 
άμερικανική στάση γιά σύνδεση 

·Ελλάδος μέ - , 465-467· διαπρα
γματεύσεις μέ -, 147, 162-163, 170-
173, 206-208, 309-313, 326, 342-344, 
369-371, 394-396, 400-402, 405, 442, 
454-455, 461-462, 471-473, 478-481, 
487-488, 498-500, 508-509, 524, 527-
528· μονογραφή συμφωνίας συνδέ
σεως μέ - , 532-539· δηλώσεις Πρω
τοπαπαδάκη γιά σύνδεση, 539-544· 
βλ. καί ΓΑΛΛΙΑ· ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΊΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ· ΠΑΡΆΡ

ΤΗΜΑ 

ΕΡΓΑ: 

- 'Αθλητικά, 41-42, 328, 420, 436, 
460, 497-498 
- 'Αλιευτικά, 235, 283, 290, 49 ι 
- 'Αποχετευτικά, 42, 369, 498 
- 'Εγγειοβελτιωτικά, 44-45, 135, 
176,208,235,290,303,369,485-487, 
502 
- 'Ενεργειακά, 45, 135, 181, 183-
186,213,234,235,287,325,394,437, 
461, 470-471, 491 
- 'Εξωραϊστικά, 32, 99, 376, 420, 
496-497 
-Κεντρικής λαχαναγοράς, 173-174 
-Λιμενικά, 78, 144, 176, 245, 303, 
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460,485,496,498,526 
-Μικρά κοινωφελή, 236, 257 
- 'Οδοποιίας, 135, 160, 176, 245, 
287, 303, 328, 483-485, 497 
- οικιστικά, 208, 290, 436, 503 
-Συγκοινωνιακά, 42, 44, 79, 97-99, 
235,245, 303,376,420,437,442,485, 
487, 495-496 - άεροδρομίου · Αθη
νών, 274-275, 420, σύνδεση 'Ελλά
δος- 'Ιταλίας, 79, 375, 526 
- Τουριστικά, 45-46, 78, 100, 135, 
208,236,290,422-423,482-483,498, 
527 
- 'Υδρευτικά, 487, 497, 498 
- 'Οδηγίες Κ .Κ . γιά - 'Αθηνών-

Θεσσαλονίκης, 100-103· 
- βλ. καί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΡΓ ΑΣΙΑ, ΕΡΓ Α ΙΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ, βλ. ΚΟΙ

ΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΊΙΚΗ 

'Ερίμ, Ν. (Erim, Nihat), Τοϋρκος εμπει
ρογνώμονας στή σύνταξη κυπριακοϋ 

Συντάγματος, 26, 140, 149, 169 
~Ερχαρτ, Λ. (Erhard, Ludwig), άντι

καγκελλάριος, ύπουργός ' Εθνικής 

Οικονομίας ΟΔ Γερμανίας, 146,241, 
405 

'Εσεμπέλ, Μ. (Esembel, Melih), γενικός 
γραμματέας τουρκικοϋ ύπουργείου 

'Εξωτερικών, 64, 168 
ΕΣΣΔ, σχέσεις μέ -, 84-89, 181-182, 189, 

212-213, 258, 285-287, 326-328, 493-
494 

~Ευσκενς, Γκ. (Eyskens, Gaston), πρω
θυπουργός Βελγίου, 451, 452, 509 

Εύσταθιάδης, Κ., καθηγητής Πανεπι

στημίου ·Αθηνών, 26 
Εύφραιμίδης, Β., βουλευτής, 399 

z 
Ζαίμης, Φ. , βουλευτής, 257 
Ζαμαρίας, Χ., πρεσβευτής στίς Βρυ

ξέλλες, 38, 326, 402, 509, 533 
Ζαχαράκης, Ι., 114 
Ζέελινγκερ, Γ. (Zeelinger, G.), άρχηγός 

άντιπροσωπείας ΕΟΚ, 313, 488, 534, 
535 

Ζέελος, Γκ. (Seelos, Gerhard), πρεσβευ
τής ΟΔ Γερμανίας στήν 'Αθήνα, 

408 
Ζέππος, Γ., ναύαρχος, 369, 377 
Ζίγδης, Ι., βουλευτής, 257, 399 
Ζιράρ ντέ Σαρμπονιέρ, Γκύ ντέ (Girard 

de Charbonnieres, Guy de), πρεσβευ
τής Γαλλίας στήν 'Αθήνα, 104, 144, 
315, 356, 396, 437, 453 

Ζίφκωφ, τ., γενικός γραμματέας βουλ

γαρικοϋ Κομουνιστικοϋ κόμματος, 

228, 247 
Ζολώτας, Ξ., διοικητής Τραπέζης ' Ελ

λάδος, 40, 93, 177, 178, 296, 405 
Ζορλοϋ, Φ.Ρ. (Zorlu, Fatin Rϋ~tίi), 

ΕΥΡΕτΉΡΙΟ 

Τοϋρκος ύπουργός 'Εξωτερικών, 

40, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 117, 
150, 155, 168, 169, 189,200,233,243, 
308, 483 

Ζορμπίiς, Ν . , βουλευτής 400 

Η 

ΗΑΔ, σχέσεις μέ -, 127, 146, 262· επί
σκεψη Νάσερ στήν 'Ελλάδα, 315-
324 

·Ηλιόπουλος, Σ., βουλευτής, 254, 268, 
270; 457, 50 I 

Ήντεν, Σέρ • Αντονυ (Eden, Sir Antho
ny), 203 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΊΕΙΕΣ, σχέσεις μέ - , 
145-146, 155, 208, 283-285, 306-307, 
465-467, 494· βοήθεια- πρός 'Ελ

λάδα, 160, 163-166, 178, 214-215, 
234, 442-444· σύναψη διμερών άμυν
τικών συμφωνιών, 59, 228· επίσκεψη 
'Αιζενχάουερ στήν 'Ελλάδα, 218-
228· επίσκεψη Χέρτερ στήν · Ελλά
δα, 296-300 

Θ 

Θανόπουλος, Δ. , ύφυπουργός Γεωργίας, 

260, 467, 527 
Θεμελής, Γ., ύφυπουργός 'Εθνικής 'Α

μύνης, 39, 128, 153, 161, 260, 337, 
409,414,415,422,442,477 

Θεοδώρου, Σ., δημοσιογράφος, 454 
Θεόκλητος, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών 

καί πάσης 'Ελλάδος, 24, 36, 212 
Θεολογίτης, Α . , ύπουργός Β. 'Ελλάδος, 

436 
Θεοχάρους, Ρ., ' Ελληνοκύπριος οίονεί 

ύπουργός, 35 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, περιοδεία Κ .Κ., 135-136· βλ. 

καί ΕΡΓΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έορτασμός εθνικής επε

τείου ('Οκτώβριος 1959), 180-181· 
('Οκτώβριος 1960), 435-437· βλ. καί 
ΔΕΘ· ΕΡΓΑ 

Ι 

'Ιάκωβος, 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου 

καί Νοτίου ·Αμερικής, 23, 303, 509, 
524 

ΙΝΔΙΑ, σχέσεις μέ -, 176-177 
'Ινονού, ι (lnδnti, lsmet), 308 
ΙΊΑΛΙΑ, σχέσεις μέ -, 143-144, 314, 

336-337· συνομιλίες · Αβέρωφ στήν 
- , 94-97· επίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 
189-205· βλ. καί ΕΟΚ, διαπραγματεύ
σεις μέ-

'Ιωάννης 23ος, Πάπας, 200, 20 I 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, έπίσκεψη Κ.Κ . στά - , 152-. 

153· βλ. καί ΕΡΓΑ 

579 

κ 

Καί, Ζ. ντέ (Quay, Jean Ε. de), πρωθυ

πουργός 'Ολλανδίας, 451 
Κακογιάννης, Α., βουλευτής, 399 
Καλαντζής, Ε., ύφυπουργός 'Εσωτερι

κών, 376, 461 
Καλλίας, Κ., ύπουργός Δικαιοσύνης, 

387, 410, 414, 467, 470, 490 
Καμβύσης, Α., άντιπρόεδρος Βουλής, 

525 
Καμπιώτης, I., σύμβουλος πρεσβείας, 

18, 331 
Κανελλόπουλος, Π . , άντιπρόεδρος Κυ

βερνήσεως,23,26,28,30,36,40,41, 

57, 112, 124, 126, 128, 144, 146, 160, 
161, 167, 170, 172, 173, 174, 178, 182, 
187,203,206,210,213,216,217,222, 
226,229,231,241,242,244,246,248, 
255,257,258,260,262,263,266,271, 
314,325,328,337,342, 346,369,372, 
377,380,387,405,408,413,418,419, 
427,428,458, 468,483,501,526,530, 
532 

Καποδίστριας, 1., διοικητής ΙΚΑ, 303 
Καραμανλή, Α., 449 
Καραμανλής, Κ., passim. 'Απονομή πα

ρασήμου άπό ιταλικό Κράτος, 30· 
άπονομή μεταλλείου άπό ΣΕΓΑΣ, 51· 
επιστολή - πρός συμπροέδρους 

Διασκέψεως • Αφοπλισμοϋ, 287· όμι
λία - στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλο

νίκης, 290-292· προσέγγιση στόν 

-άπό Γ. Παπανδρέου καί Σ. Βενιζέ

λο, 346-348· μήνυμα - πρός Μακά

ριο, 378-380· πρόταση - γιά σύ

σταση άνώτατου δικαστικοϋ συμ

βουλίου ελέγχου, 468-4 70, 490-491· 
άπόψεις - γιά τό έκλογικό σύστη

μα, 491-493· συναντήσεις - μέ άρ

χηγούς άντιπολιτεύσεως γιά έκλο

γικό νόμο, 529 
Καρδαμάκης, Β., άντιστράτηγος, άρχη

γός ΓΕΣ, 206, 337 
Καρντέλι, Ε . , άντιπρόεδρος Γιουγκοσ

λαβίας, 66, 421 
Καροϋζο, Κ . (Caruso, Casto) πρεσβευ

τής 'Ιταλίας στήν ·Αθήνα, 30, 96, 
198, 199, 337 

Καροϋζος, Χ., διευθυντής Έθνικοϋ 

'Αρχαιολογικοϋ Μουσείου, 526 
Κάσσεμ, Κ . , ήγέτης 'Ιράκ, 67, 68, 69, 

356 
Κατσώτας, Π., δήμαρχος 'Αθηναίων, 

24, 107 
Καχαλίi, Ν . , ύπουργός Δημοσίων "Ερ

γων ΗΑΔ, 318, 321 
ΚΕΑ (Κίνησις 'Εθνικής 'Αναδημιουρ

γίας), ϊδρυση -, 437-439 
Κέννεντυ, Τζ . Φ. (Kennedy, John F.), 

πρόεδρος ΗΠΑ, 362, 363, 466, 494, 
518, 524 
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Κεφαλογιάννης, Ε., ύφυπουργός οικι

σμοu, 260, 303· παραίτηση --, 460 
Κιουσόπουλος, Δ. , εισαγγελέας 'Αρεί

ου Πάγου, 377 
Κιουτσούκ , Φ. (Kίicίik, Faziι), Τουρκο

κύπριος ήγέτης, 35, ι 69, ι 76, 205, 
2ι8, 242,243,244, 274, 344,345,378 

Κιτσίκης , Ν., βουλευτής, 250, 399 
Κληρίδης, Γλ . , ' Ελληνοκύπριος οίονεί 

ύπουργός, 26, 35· --, Ι., ύποψ1)φιος 

πρόεδρος Κύπρου , 2ι8 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ, άσφάλιση γεωρ

γικής παραγωγής (μελέτη) , ι29 · άπό

ψεις Κ . Κ . γιά συνταξιοδότηση ά

γροτών, 25 ι -254· θεσμοθέτηση γε

ωργικών κοινωνικών άσφαλίσεων

ϊδρυση ΟΓ Α, 444-448, 456-458· άνέ
γερση - επέκταση νοσοκομείων-κοι

νωφελών ίδρυμάτων, ι53 , 258-259, 
300, 382, 405 , 460· άποκατάσταση 
παραπηγματούχων-προσφύγων, 153, 
259, 302-303, 366-368, 436· . στεγα
στική πολιτική, ι58-ι6Ο, 262· κατα
πολέμηση άνεργίας, 166-167, 186· 
οικογενειακά επιδόματα, 186· καθιέ
ρωση φοιτητικοu εισιτηρίου , 187· 
συλλογικές συμβάσεις έργασίας , 

385-386, 428· ενίσχυση-άναδιοργά
νωση ΙΚΑ-αuξηση συντάξεων, 303, 
393-394, 428, 435 , 437, 441 · βλ. καί 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, εισοδηματική πολιτι

κή· ΕΡΓ Α, οικιστικά 

Κοκέβης, Α . , βουλευτής, 510 
Κολισέφσκυ, Λ., πρωθυπουργός γιουγ

κοσλαβικής Λαϊκής Δημοκρατίας 

Μακεδονίας, 42 ι 
ΚΟΜΕΚΟΝ, σχέσεις μέ --, 210-212· βλ. 

καί ΕΣΣΔ 

Κονίτσας, Θ . , ύφυπουργός Συγκοινω

νιών, 244, 245 
Κόντι, Μ. , πρεσβευτής 'Ιταλίας στήν 

' Αθήνα, 144, 190, 314,336, 337, 454 
ΚοντοβJ?άκης, Ι. , άντιπρόεδρος Βου

λής , 23 
Κόουλ, Ού . (Coιe, Waιter), γενικός δι

ευθυντής Ρώυτερ , 513 
Κούβ ντέ Μυρβίλ, Μ. (Couνe de Murνil

ιe, Maurice), Γάλλος ύπουργός 'Ε
ξωτερικών, 22, 350, 356, 358, 359, 
364, 370,429,478,480,48ι,s2Ι , 522 

Κουνεράλπ , Ζ., (Kuneraιp, Zeki), Τοuρ
κος διπλωμάτης, 59, 63, 74, 116, 117, 
I ι8 , 141 , 142, 150, 167 

Κράγιατις, Στ., άντιπρόεδρος γιουγκο

σλαβικής Κυβερνήσεως, 329, 331 
Κρανιδιώτης , Ν . , εθναρχικός σύμβου

λος , 103 
Κριμπάς, Ι., πρόεδρος ΠΙΣ, 315 
Κρόςς, Τζ., εκπρόσωπος «' Αμμάν καί 

Ούίτνεϋ», 274 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, βλ. ΓΕΩΡΠΑ 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Κυπριανοu, Σ. ύπουργός 'Εξωτερικών 

Κύπρου, 473 
ΚΥΠΡΟΣ , 

-- ' Απόψεις Κ . Κ . γιά συμφωνίες 

Ζυρίχης-Λονδίνου, 15-16· δηλώσεις 

Μακαρίου γιά συμφωνίες Ζυρίχης

Λονδίνου, 94, 104-ιΟS 
-- Διαμάχη Μακαρίου-Γρίβα, 122-
124, 132- 135· εμφάνιση ΚΕΜ, 142, 
152· συνάντηση Μακαρίου-Γρίβα 

στή Ρόδο, 169-170 
-- Παρακολούθηση εφαρμογής συμ

φωνιών, 24-26· σύσταση μεταβατι
κής επιτροπής --, 35· ελληνοτουρ
κικές συζητήσεις γιά --, 63-64· ελ
ληνοτουρκική διαφωνία γιά Σύντα

γμα --, 140-142, 147- 152, 167-169, 
179, 205· μονογραφή Συντάγματος, 
274 
--'Υπόθεση «Ντενίζ», 175-176 
-- Σύναψη τριμεροuς συμμαχίας, 

181 
-- Προεδρικές εκλογές, 218 
-- Πενταμερής διάσκεψη ( 1960), 
242-244· όριοθέτηση βρετανικών βά
σεων στήν --, 242-244, 256, 268· 
συμφωνία γιά εκκρεμή θέματα, 344-
346 
-- Παράδοση σημαίας σέ ΕΛΔ ΥΚ, 

373 
-- 'Ανακήρυξη άνεξαρτησίας, 377-
380· εισδοχή -- σέ βρετανική Κοι

νοπολιτεία, 528-529 
Κυριαζίδης, Ν. , 152, 313, 370 
Κυριακίδης, Α., πρόεδρος ΔΣ ' Ωδείου 

'Αθηνών, 505 
Κωστής, Δ., βουλευτής, 257, 510 
Κωνσταντίνος, διάδοχος, 396, 483 
Κωστόπουλος, Σ., βουλευτής, 348, 457, 

501, 529, 537 

Λ 

Λαιμός, Σ., 526 
Λαμπρόπουλος, Φ . , γενικός γραμματέας 

ύπουργείου Γεωργίας, 124, 129, 173 
Λάμπρος, Δ. , πρεσβευτής στό Κάιρο , 

318, 321 
Λάμπρεφ, Κ . , επιτετραμμένος Βουλγα-

ρίας στήν 'Αθήνα, 247 
Λεβίδης, Δ., μέγας αύλάρχης, 318 
Λεούσης, Π., 107 
Λιάτης , Α . , πρεσβευτής στήν Ούάσιγ

κτων, 94, 163, 178, 186, 234 
Λίντ , Α.Ρ . (Lindt, A.R.), ϋπατος άρμο-

στής ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες, 302 
Λούκας, Τζ., πρόεδρος ΑΧΕΠΑ, 300 
Λουλακάκης, Ε., βουλευτής, 257 
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), ύπουργός 

'Εξωτερικών 'Ολλανδίας, 295, 296, 
401,442, 509 

Λυμπερίδης, Θ., βουλευτής, 510 

Μ 

Μακάριος, ' Αρχιεπίσκοπος, πρόεδρος 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 21, 35, 64, 
94, 103, 104, 122, 123, 124, 132, 133, 
\34, 141, 142, 149,150, 151, 152, 169, 
170,176,189,205, 215,218,230, 242, 
243,256,267,274,344, 345,346,377, 
380, 527, 528, 529 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, περιοδεία Κ. Κ. ('Ιούλιος 

1959), 128-129· ('Απρίλιος 1960), 
288-292 

Μάκ Έλρόϋ, Ν . , ύπουργός 'Αμύνης 

ΗΠΑ, 160 
Μάκ Μίλλαν, Χ . (Macmillan, Haroιd), 

πρωθυπουργός Μ. Βρετανίας, 203, 
224,512,513,516, 517,518,519,520 

Μακρής, Δ., ύπουργός 'Εσωτερικών, 

107,344,346,347,406,407,408,409, 
410,411,412, 414,415,416,417,418, 
489' --, Φ. , γενικός γραμματέας 

ΓΣΕΕ, 104, 127, 187, 328· --, Ε., 

406-407,409,410,411,412,413,415, 
416,417 

Μακρόπουλος, Σ., βουλευτής, 167 
Μαλρώ, Α. (Malraux, Andre), Γάλλος 

ύπουργός Μορφωτικών Σχέσεων, 

104 
Μανιέρα, Ν., Τουρκοκύπριος οίονεί ύ

πουργός, 35 
Μάο Τσέ Τούνγκ, 329 
Μαρζολέν, Ρ . (Marjolin, Robert), άντι

πρόεδρος 'Επιτροπής ΕΟΚ, 170, 172 
Μαρκεζίνης, Σ., 35, 111, 128, 209, 213, 

227,229,230,255,271,347,348,369, 
414, 457, 470, 493, 501, 529 

Μάρτης, Ν . , ύπουργός Βιομηχανίας, 32, 
97, 128, 178, 181,218,234,241,251, 
258,288,304,307,314,394,399,400 
429,437,460,461,463,470,491,505, 
525 

Ματιάκης, Δ . , δήμαρχος Κοζάνης, 128 
Μάτσας, Α., πρέσβης, 18, 19, 40, 64, 

110, 124 
Μαuρος, Γ., βουλευτής, 257, 270, 510 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΙΑΝΙΑ , σχέσεις μέ --, 103-

104· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν --, 510-
521· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ 

ΜΕΓΔΟΒΑΣ, βλ. ΕΡΓΑ, ενεργειακά 

Μένον, Κρ . (Menon, Krishna), άντιπρό
σωπος 'Ινδίας στόν ΟΗΕ, 177 

Μεντερές, Α . (Menderes, Adnan), Τοuρ
κος πρωθυπουργός, 16, 32, 60, 64, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 147, 150, 
167, 168, 169, 175, 189, 233,282, 283, 
284,285, 287,307,308,365,450,483 

Μέρος, Α., βουλευτής, 510 
Μέρτεν,Μ . , 182,375,449,481,501,518, 
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526, 527· ύπόθεση - , 406-4 18· βλ. 
καί ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

Μέρφυ, Ρ. (Murphy, Robert), ύφυπουρ

γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 208, 222, 
226, 227 

Μεσμέρ, Π. (Messmer, Pierre), Γάλλος 
ύπουργός Στρατιωτικών, 354 

Μεταξaς, Ι., 449 
Μητσοτάκης, Κ., βουλευτής, 257, 399, 

510 
Μίλκοβιτς, Μ., πρεσβευτής Γιουγκοσ

λαβίας στήν 'Αθήνα, I 8, 33 I 
Μιτσούνοβιτς, Β . , ύφυπουργός 'Εξωτε

ρικών Γιουγκοσλαβίας, 18 
Μομφεράτος, Ν., 42, I 14, 124 
Μπαγιάρ, τ. (Bayar, ςe\al), πρόεδρος 

Τουρκίας, 308, 483 
Μπαγιουλκέν, Χ., Τούρκος διπλωμά-

της, 24 
Μπακατσέλος, Γ., βουλευτής, 255, 510 
Μπακόπουλος, Ν., βουλευτής, 493, 510 
Μπαλτατζής, Α., άρχηγός ΚΑΕ, 209, 

255,410, 414, 447, 510 
Μπαστιiiς, Κ., γενικός διευθυντής Λυ

ρικής Σκηνής, 527 
Μπεκιού, 0., γενικός γραμματέας ΔΟΜ, 

127, 507 
Μπεναζέ , Α., Γάλλος δημοσιογράφος, 

348 
Μπίμπας, Δ., 152 
Μπιργκί, Ν. (Birgi, Nuri), Τούρκος πρε

σβευτής στό Λονδίνο, 24 
Μπίτσιος, Δ. , σύμβουλος πρεσβείας, 

24, 59, 63, 74, ι 16, ι 18, 141, Ι 5Ο, 169, 
222, 243, 318, 32 ι 

Μπουρνιaς, Λ., βουλευτής, 400 
Μπράντ, Β. (Brandt, Vance), διευθύνων 

σύμβουλος DLF, 185, 186, 287· -,Β. 
(Wil\y), δήμαρχος Βερολίνου, 441 

Μπρεδήμας, Η., βουλευτής, 167, 467 
Μπρεντάνο, Χ. φόν (Brentano, Heinrich 

νοn), ύπουργός ' Εξωτερικών ΟΔ 

Γερμανίας, 242 
Μπρίγκς, Ε. (Briggs, Ellis), πρεσβευτής 

ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 208, 222, 226, 
234,283,284,285,306,380,465,466, 
524, 53 ι 

Μπριντέλ, Μ. (Bridel, Marce\), καθηγη
τής Πανεπιστημίου Λωζάννης, 26 

Μπρίτσα, Σ. , ύφυπουργός 'Εξωτερικών 

Γιουγκοσλαβίας, 330, 331 
Μωχεντίν, Ζ., ύπουργός 'Εσωτερικών 

ΗΑΔ, 315 

Ν 

Νάσερ, Γκαμάλ 'Αμπτέλ, πρόεδρος 

ΗΑΔ, 20, 67, 68, 69, 127, 295, 315, 
318,319,321,322,323,352,355,356, 
357, 363, 364, 365, 366 

ΝΑΤΟ, συμμετοχή 'Ελλάδος στό 

112,217, 463,464-465 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Νεχροϋ, Γ., 20, 177, 224 
Νιάρχος, Σ., 384, 399 
Νικολαίδης, Α. , πρόεδρος ΣΕΓΑΣ, 51 
Νικολαρείζης, Δ., πρεσβευτής στό Βε-

λιγράδι, 108, 330, 33 ι 
Νικολόπουλος, Κ., 107 
Νόελ Μπαίηκερ, Φ. (Noei-Baker, Fran

cis), 287 
Νόρσταντ, Λ. (Norstand, Lauris), άρχη

γός δυνάμεων ΝΑ ΤΟ Εύρώπης, 436 
ΝΠΚ (Νέα Πολιτική Κίνησις), ϊδρυση 

- , 257 
Ντάγκλας-Χιούμ, Α . (Douglas-Home, 

Α.), ύπουργός 'Εξωτερικών Μ. Βρε

τανίας, 512, 514, 516 
Ντάλλες, Τζ. Φ. (Dulles, John Foster), 

ύπουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 46· μή
νυμα Κ.Κ. γιά θάνατο -, 104 

Ντάλτον, λόρδος, 287 
Ντανές, Μ.Ρ., πρεσβευτής ΗΑΔ στήν 

'Αθήνα, 315, 321 
Ντεμπρέ, Μ. (Debre, Michel), Γάλλος 

πρωθυπουργός, 21, 3 ι 5, 333, 350, 
351,352,356,357,358,359,451 ,478, 
480, 52 ι , 522 

Ντενιώ, Ζ.Φ . , μέλος άντιπροσωπείας 

ΕΟΚ, 534, 535 
Ντενκτάς, Ρ. (Denkta~, Rauf), 26, I 76 
Ντεντιδάκης, Π., δήμαρχος Πειραιa, 

107 
Ντίλλον, Ντ. (Dillon, Douglas), ύφυ

πουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 94, I 78, 
186, 466 

Ξανθόπουλος -Παλαμiiς, Χρ., πρέσβης, 

γενικός διευθυντής ύπουργείου ·Ε

ξωτερικών, 26, 134, 318, 321, 326, 
450, 453, 465, 466 

ο 

ΟΗΕ, μήνυμα Κ.Κ. γιά έπέτειο ( I 959), 
] 80· ( 1960), 433-435 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

-~ Γενικές κατευθύνσεις, άπολογι

σμός, 28-30, 40, ι 55- ι 58, 238-240, 
296, 346, 388-393, 405-406, 4,73-477, 
532· προϋπολογισμός ( 1959) 23· 
(1960), 260-261· (1961), 465 
-Πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσε

ων (Ι 959), 30, 51· ( 1 960), 235-238, 
245, 296· (1961), 419-420 
- 'Εξαγγελία προσωρινού πενταε

τούς προγράμματος, 51-57· έξαγγε
λία πενταετούς προγράμματος, 275-
282 
- Καθιέρωση μετατρεψιμότητας 

δραχμής, 97· μείωση επιτοκίων, ι 12-
113, 127, 256-257· νέο δασμολόγιο, 
296· ϊδρυση Κέντρου Οίκονομικών 
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·Ερευνών, 382· άναμόρφωση νομι
κού πλαισίου άνωνύμων εταιρειών, 

418· έσωτερικό όμολογιακό δάνειο, 
419, 450· άντιμετώπιση άπόπειρας 
κερδοσκοπίας σέ είδη πρώτης ά

νάγκης, 450 
- Είσοδηματική πολιτική, 216-217, 
386, 435, 507-508· μέτρα ύπέρ έπαγ
γελματιών, 530-531 
- βλ. έπίσης, ΕΟΚ, διαπραγματεύ

σεις μέ --· ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 
Οίκονόμου-Γκούρας, Π., πρέσβης, 18 
OIKOYMENIKO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, έπίσκεψη 

κ.κ .. 71-72 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, έπίσκεψη Λούνς στήν 'Αθή

να, 295-296· βλ. καί ΕΟΚ, διαπρα

γματεύσεις μέ -
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ ΓΕΡΜΑ

ΝΙΑΣ, σχέσεις μέ -, 104, 136, 241-
242, 314, 325, 360-362, 386-387· έπί
σκεψη "Ερχαρτ στήν 'Αθήνα, 146-
147· έπίσκεψη Στράους στήν 'Αθή
να, 266-267· έπίσκεψη Μπράντ στήν 
'Αθήνα, 441-442· σύναψη διμερών 
συμφωνιών, 531-532 

ΟΟΣΑ ϊδρυση -, 468 
Όρέκ, 0., Τουρκοκύπριος οίονεί ύ

πουργός, 26, 35 
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΙΟΣ, ερευνες γιά άξιο

ποίηση -, 97, 218, 304-305, 307, 
324,422,429-430,461,491,505, 524-
525· νέο θεσμικό πλαίσιο μεταλλεί
ων, J 78· βλ. καί ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ϊδρυ
ση έργοστασίων 

Ούάιτ, Τ. (Whίte, Thomas), άρχηγός 
άεροπορίας ΗΠΑ, 268 

π 

Παπάγος, Α., 151, 203, 350, 369, 420, 
421, 439, 449, 518, 523 

Παπαδημητρίου, Ι., 527 
Παπαδόπουλος, Α., 'Ελληνοκύπριος 

οιονεί ύπουργός, 35 
Παπαηλιάκης, Ι., 107 
Παπακωνσταντίνου, Κ., ύπουργός Οί

κονομικών, 23, 255, 260, 296, 414, 
457, 463, 465 

Παπαληγούρας, Π., βουλευτής, 209, 257 
Παπανδρέου, Γ., 23, 35, 111 , 112,209, 

213,220,227,231,240,241,251,253, 
254,255,271, 344, 346,347,348,369, 
409,414,447,457,470,501 , 529· -, 
Α., 382 

Παπαπαναγιώτου, Θ., βουλευτής, 510 
Παπασπύρου, Δ., βουλευτής, 257 
Παππaς, Δ. , πρεσβευτής στή Μόσχα 84· 
-,Ε., πρόεδρος 'Εμπορικού Συλλό

γου 'Αθηνών, 447 
Πάππας, Τ., 178 
Παρασκευόπουλος, Ι., ύποδιοικητής 

'Εθνικής Τραπέζης, 248 
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Πασαλίδης, Ι., πρόεδρος ΕΔΑ, 209, 414 
Πασχαλίδης, Π. , 'Ελληνοκύπριος οίο

νεί ύπουργός, 35 
ΠΑΤΡΑ , επίσκεψη Κ.Κ . , 458-460 
Παuλος, βασιλεύς, 23, 24, 57, 145, 181 , 

203,212,218,226,248, 319, 321,330, 
373, 378, 421, 427, 449, 483, 518 

Πεζόπουλος, Γ., γενικός διευθυντής 

ΔΕΗ, 183, 185, 186, 199, 234 
Πέλλα, Γκ. (Pella, Giuseppe), 'Ιταλός 

ύπουργός 'Εξωτερικών, 95, 96, 97, 
193, 194, 195, 196, 198, 199 

Πενέζιτς, Σλ. , μέλος 'Ομοσπονδιακοί) 

' Εκτελεστικοί) Συμβουλίου Γιουγκο

σλαβίας, 18 
Πεσμαζόγλου, Γ . , πρεσβευτής στήν 

• Αγκυρα, 34, 64· - , Ι., ύποδιοικη

τής Τραπέζης ·Ελλάδος, άρχηγός 

άντιπροσωπείας σέ διαπραγματεύ

σεις μέ ΕΟΚ, 37, 38, 94, 147, 152, 170, 
207,309, 313,326,340,370,394,400, 
405,453,454,461,472,488,498,509, 
527, 533, 534, 535· -, Σ. πρόεδρος 

ΕΟΤ, 206 
Πεταλωτής, Κ., βουλευτής, 510 
Πλουμέρ, Φ . , Τουρκοκύπριος οίονεί 

ύπουργός, 35 
Πόποβιτς, Κ. , Γιουγκοσλάβος ύπουρ

γός 'Εξωτερικών, 66, 67, 108, 111 , 
329, 330, 331, 333 

Προφιοuμο, Τ. (Profumo, John), Βρε

τανός ύφυπουργός 'Εξωτερικών, 24 
ΠΤΟΛΕΜΑ·Ι ·ΔΑ , βλ. ΕΡΓΑ, ενεργειακά· 

BIOMHXANIA, ϊδρυση εργοστασίων 
Πυρομάγλου, Κ., βουλευτής, 399 
Πρωτοπαπαδάκης, Α . , ύπουργός Συν

τονισμοί), 131 , 146, 160, 190, 209, 
216,255, 256,369,370,399,400,419, 
464,466,468,487,488,498,500,534, 
539 

Ρ 

Ράλλης, Γ . , βουλευτής, 257· - , Κ., 

βουλευτής, 399, 409 
Ρέυ, Ζ. (Rey, Jean), μέλος 'Επιτροπής 

ΕΟΚ , 170, 172, 326, 370, 400, 40 I, 
429 , 452,453 , 471,487,488,498,500, 
508,509,512, 524,527,528, 533,534 

Ρίντλμπέργκερ, Τζ . (Riddleberger, 
James W.), πρεσβευτής ΗΠΑ στήν 
'Αθήνα, 94 

Ροδόπουλος, Κ ., πρόεδρος Βουλής, 23, 
97, 167, 209, 219, 263, 437 

ΡΟΔΟΣ, επίσκεψη Κ . Κ., 16 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, σχέσεις μέ - , 89-90, 125-

126, 466 
Ροuφος, Ρ. , διπλωμάτης, 26 
Ρωσσίδης, Ζ . , ένθαρχικός σύμβουλος, 

24, 243, 244 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Σ 

Σακκaς, Γρ . , δήμαρχος 'Ιωαννίνων, 51, 
525 

Σάμπρι, Α . , ύπουργός Προεδρίας ΗΑΔ, 

318, 321 
Σάντυς, Ντ. (Sandys, Duncan), Βρετα

νός ύπουργός ' Αμύνης, 103, 104, 
134 

Σαρατσένο, Π . (Saraceno, Ρ.), 'Ιταλός 
εμπειρογνώμονας 31, 92, 198, 216, 
236, 275 

Σαρπέρ, Σ. (Sarper, Selim), Τοuρκος 
ύπουργός 'Εξωτερικών, 307, 308, 
423, 424, 425, 427 

Σβώλος, Α., 409 
Σγουρδαίος, Α., πρέσβης, 534 
Σειραδάκης, Δ., άντιστράτηγος, άρχη-

γός ΓΕΣ, 206 
Σέννι, Α. (Segni, Antonio), 'Ιταλός 

πρωθυπουργός, 30, 193, 194, 195, 
196, 199, 200, 201 , 227, 314 

Σεργκέεφ, Μ. , πρεσβευτής ΕΣΣΔ στήν 

'Αθήνα, 189, 258, 285, 286 
Σέρπενμπεργκ, Α. (Scherpenberg, Al

bert), ύφυπουργός 'Εξωτερικών ΟΔ 
Γερμανίας, 361, 363 

Σεφεριάδης, Γ. , πρεσβευτής στό Λονδί

νο, 24, 161, 513 
Σκέφερης, Π. , μόνιμος ύφυπουργός 'Ε-

ξωτερικών, 26, 81 
Σοφία, πριγκίπισσα , 167, 318 
Σοφούλης, Θ., 151, 344 
Σπάακ, Π.-Α . (Spaak, Paul-Henri), γε

νικός γραμματέας ΝΑΤΟ, 21, 112, 
300, 464 

Σπυρομήλιος, Π . , γενικός διευθυντής 

EIP, 314 
Στάμπολιτς , Π . , πρόεδρος 'Εθνοσυνε

λεύσεως Γιουγκοσλαβίας, 97 
Στεφανόπουλος, Σ . , 203, 209, 213, 271, 

414, 439, 457, 493 
Στόρκ, Χ . , 'Αμερικανός άντιστράτη

γος, 382 
Στράους, Φ.-Γ. (Strauss, Franz-Josef), 

ύπουργός 'Αμύνης ΟΔ Γερμανίας, 

266, 465 
Στράτος, Α., ύπουργός Προνοίας, 262, 

300, 303, 366, 382, 405 , 436 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, βλ. ΕΡΓΑ, συγκοινωνια

κά 

Συνδίκας, Κ . , πρεσβευτής στή Ρώμη, 

195 
Συριώτης, Γ., δημοσιογράφος, 75 

τ 

Ταλιαδοuρος, Α., βουλευτής, 457 
Τερνουάρ, Λ . (Ierrenoire, Louis), Γάλ

λος ύπουργός Πληροφοριών, 359, 
382 

Τζόουνς , Τζ . (Jones, George), άναπλη-

ρωτής ύπουργός 'Εργασίας ΗΠΑ, 

287 
τίτο, 'Ιωσήφ Μπρόζ, 16, 18, 19, 20, 23, 

64, 66, 74, 110, 160, 203, 295, 315, 
322,324,329,330,331,333,334,352, 
355, 357, 363, 364 

Τοντόροβιτς, Μ. , άντιπρόεδρος ' Εκτε

λεστικοί) Συμβουλίου Γιουγκοσλα

βίας, 266, 329, 330, 331 
ΤΟΠΙΚΗ Α ΥΙΟΔΙΟΙΚΗΣΗ , μέτρα ύπέρ -, 

489-490· βλ. καί ΕΚΛΟΓΕΣ, δημοτι

κές 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, πενταετές πρόγραμμα, 77-
80· πρόγραμμα επενδύσεων (1960), 
178-180, 244, 437· βλ. καί ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑ, γενικές κατευθύνσεις, προσω

ρινό πενταετές πρόγραμμα, πενταε

τές πρόγραμμα· ΕΡΓΑ, τουριστικά 

ΤΟΥΡΚΙΑ, σχέσεις μέ -, 34, 40, 155, 
167-169, 233-234, 307-309, 400· θέση 
έλληνικής μειονότητας στήν -, 40-
41· επίσκεψη Κ.Κ . στήν -, 59-77· 
έπιτροπή Μπίτσιου-Κουνεράλπ καί 

"Εκθεση τών Δύο, 116-122· έπίσκε
ψη Σαρπέρ στήν ' Ελλάδα, 423-427· 
βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ 

Τ ούσης , Δ., άντεισαγγελέας 'Αρείου 

Πάγου, 409, 410, 411 
Τρανός, Κ., πληρεξούσιος ύπουργός, 

152, 195, 331 
Τριανταφυλλάκος, Τ. , ύφυπουργός Προ

εδρίας, 23, 216, 231, 314, 328, 501 
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